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العمــال يحتجون ويطالبون بلجنة حتقيق وزارية

وقفة  بتب�سة،  بوالية  الرتبية  لقطاع  التابعني  العمال  من  جمموعة  نظم 
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اإليه و�سعيتهم يف ميدان عملهم، مطالبني بتحقيق وزاري  اآلت  املطلق ملا 

يخ�س عدة مطالب اأو�سحوها يف اأوراق علقت على مدخل املديرية ...

وايل باتنة: "درا�شة ُمعمقة للطعون الإلغاء اال�شتفادات امل�شبوهـة"
طماأن وايل باتنة، فريد حممدي، طالبي ال�سكن املق�سيني من ح�سة 1421 �سكن اجتماعي ببلدية باتنة، وقال اأن الطعون 

التي تقدموا بها �ستحظى بدرا�سة معمقة بكل �سفافية ونزاهة، حتى تعود هذه ال�سكنات اإىل م�ستحقيها...

طماأن املحتجني املق�ضيني من ال�ضكن..
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عبد العايل بلحاج

واأخريا... اأتى احلل
اأعلى  اإىل  الــدولــة  و�سلت  وعندما  �سنة،  من  اأكــر  قبل 
للجميع  ات�سح  وعندما  املجاالت،  كل  يف  التعفن  م�ستويات 
م�ستحيل،  �سبه  بات  فيه قد  بها مما هي  للخروج  باأن احلل 
اأن  وا�ستطعنا  البالد  تعانيه  ما  يف  قليال  التعمق  حاولنا 
نتح�س�ص لب امل�سكلة ووجدنا اأن ال�سبب االأول والرئي�سي يف 
دخولها يف متاهة هو غياب العدالة، وبالتايل غياب العدل، 
اأكر  اأنه  وقلت  الغربان  مبجتمع  مثال  �سربت  اأنني  واأذكــر 
املجتمعات تقدي�سا للعدالة وبالتايل فهو اأكر جمتمع ي�سود 

فيه االن�سباط والنظام.
احلقيقة اأن ما دفعني للتفكري والو�سول اإىل نتيجة مفادها 
اأي  باأن تغول  اإىل قناعة  العدالة هي احلل هو و�سويل  اأن 
فا�سد  اأي  اأن  لو  لينجح  كــان  ما  اجلزائر  يف  فا�سد  �سخ�ص 
ف�ساده،  اإليه  �سيجره  ومما  العواقب  من  باخلوف  �سعر  قد 
تعلق  �سواء  اجلزائر  يف  التغول  قرر  من  كل  فــاإن  وبالتايل 
االأمر بالتغول ال�سيا�سي اأو التغول املايل قدر قرر ذلك بناء 
على قناعة باأنه "فوق القانون" وعلى قناعة اأنه "ماكان�ص 
"العائلة احلاكمة" للمف�سدين  اللي يحكي معاه"، ف�سمانات 
وكان  معاك"  يحكي  ما  واحد  رايك  "دير  بكلمة  اأ�سبه  هي 
اأهلكوا  الذين  الف�ساد"  "عمالقة  لنا  يخرج  باأن  كفيال  هذا 

البالد على كل االأ�سعدة ويف كل املجاالت.
"للحراك ال�سعبي" االنطالق  اإن من قرر اغتناما لفر�سة 
"املحا�سبة" هو �سخ�ص اأو باالأحرى هم اأ�سخا�ص  يف عملية 
اأذكياء قد ا�ستطاعوا اأن ي�سخ�سوا املر�ص ويعاجلوا "البالد" 
بالدواء املنا�سب يف الوقت املنا�سب دون املغامرة واملجازفة 
باأدوية وحلول اأخرى، ومن اتخذ قرار "املحا�سبة" كاأولوية 
اأ�سخا�ص واثقون متام الثقة  اأو  وبكل جراأة ال �سك �سخ�ص 
اأ�سا�ص امللك"، فبدون عدل وال عدالة ال ميكن  "العدل  باأن 

للمجتمعات اأن ت�ستمر وال لالأمم اأن تقوم.
املرحلة  "العدالة" اأولوية يف  منح  اأن قرار  متاأكد من  اأنا 
"يحكمها  "حتكمها ع�سابة" اإىل دولة  االنتقالية من دولة 
لدى  رهينة  كانت  قد  فالدولة  �سائب،  قــرار  هو  القانون" 
حترر  واأن  احلكم،  يف  �ستخلد  اأنها  تظن  كانت  "ع�سابة" 
االنتقال  با�سم  اأخـــرى  ع�سابة  اإىل  وت�سلم  الرهينة 
هو  االأمثل  احلل  اإن  بل  االأمثل،  باحلل  لي�ص  الدميقراطي 
"مناعتها"  بتقوية  لها  االعتبار  واإعـــادة  الدولة  حترير 
تويل  �ــســروط  مــن  اأن  مفادها  ر�سالة  ــال  ــس الإر� بالعدالة 
م�سوؤوليتها اأن يعلم "الرئي�ص" علم اليقني باأن ماآله يف حال 
�سولت له نف�سه اأن يعبث بها كما عبث بها �سابقه هو نف�ص ماآل 
اإىل حمطة  انتقلت  الدولة قد  اأن  لو  اأنه  اأرى  واإين  �سابقه، 
نف�ص  �ستلقى  فاإنها  "للعدالة"  االعتبار  اإعــادة  قبل  اأخــرى 
العدالة"  "غياب  يف  �سهال  �سيكون  اإليها  الو�سول  الأن  امل�سري 
اأما والعدالة قائمة ف�سيح�سب كل �سخ�ص األف ح�ساب قبل 
يف  االآن  لنا  يبق  ومل  امل�سوؤولية،  وحتمل  الرت�سح  يقرر  اأن 
�سبيل اأن ت�سبح الدولة "قوية ودولة قانون" هو اأن يتعمق 
ي�ستثني  وال  العمق  يف  وي�سرب  �سرامة  اأكر  ويكون  املنجل 

اأي اأحد من املف�سدين حتى لو كان "قهواجيا فا�سدا".

و�ضــوح بكل 

رف�ست غرفة االتهام مبجل�ص ق�ساء اجلزائر، طلب االإفراج عن رجل االأعمال حمي الدين طحكوت املتهم 
يف ق�سيا ف�ساد، بعد اأن تقدم بطلب لالإفراج اإال اأنه مت رف�ص طلبه، 

عائلة طحكوت ا�سيبت ب�سدمة بعدما كانوا يعولون على اإطالق �سراحه خالل مرافعة فريق الدفاع اأمام 
رفقة  املحدد  الوقت  يف  العدالة  اأمام  للمثول  القانونية  ال�سمانات  لكل  تقدميهم  موؤكدين  االتهام،  غرفة 

اأفراد من عائلته، غري اأن الطلب قوبل بالرف�ص.

املياه  بابار جنوب عا�سمة والية خن�سلة من م�سكل تذبذب توزيع  ببلدية  االأحياء  �سكان بع�ص  ي�ستكى 
كل  التوزيع  من  االأحياء  بع�ص  ت�ستفيد  حيث  الآخر،  حي  من  مواقيتها  وكذا  املوزعة  الكمية  واختالف 
اأيام كاملة مثلما يحدث بحي  اأخرى لرتقب مياه احلنفية خلم�سة  اأحياء  اأقل يف حني ت�سطر  اأو  يومني 
" اأطلق العني باملعارف" حيث يقوم امل�سوؤولون عن  200 م�سكن، وال�سبب ح�سب بع�سهم راجع اإىل �سيا�سة 
فتح �سنابري املياه بعملهم هذا ب�سكل مثري للقلق نتيجة تعر�سهم لل�سغط عن طريق " معارف" فيت�سل بهم 
اأ�سحابهم وذويهم واأحبابهم لتوزيع املياه عرب ال�سبكة التي يرغبون والتي تخدمهم �سخ�سيا مات�سبب يف 
هذا التذبذب واالختالف احلا�سل بني االحياء، فهل حتولت " العني" التي ت�سمنها البلدية وم�سالح توزيع 

املياه وتنظمها رزنامة خا�سة اإىل خدمة "باملعريفة" هي االأخرى؟

اأحد  هــو  بو�سارب 
الذين  املــ�ــســوؤولــني 
يطالب املتظاهرون 
بو�سفه  برحيله، 
احــــــــــــد رمـــــــــوز 
ال�سلطة، وهو ثاين 
بعد  ت�سقط  ـــاء  ب
رئي�ص  ا�ــســتــقــالــة 
الد�ستوري  املجل�ص 

الطيب بلعيز.
معاذ بو�سارب الذي 

و�سل اإىل من�سب رئي�ص املجل�ص ال�سعبي الوطني، 
ال�سعيد  ال�سابق،  املجل�ص  رئي�ص  �سد  ''انقالب''  بـ 
التي  ال�سغوطات  اأمــام  طويال  يلبث  مل  بوحجة، 
االأمني  من  بدعم  بالربملان  حزبه  كتلة  مار�ستها 

العام للحزب.
من �سخرية القدر اأن يغادر بو�سارب من�سبه تقريبا 
بنف�ص الطريقة التي جاء بها اأثناء االنقالب على 
بوحجة، والذي ا�ستعملت فيه ال�سال�سل والكادنة 

لغلق باب الربملان، يف �سورة �سوهت �سورة البالد.

نــفــ�ــص املــظــاهــر 
ـــع  تـــــــــكـــــــــررت م
حيث  بـــو�ـــســـارب، 
اقـــــتـــــحـــــم مـــنـــذ 
اأ�سابيع قليلة نواب 
ــالن  االأف كتلة  مــن 
ول�سدهم  مكتبه، 
ال�سالمل  ل�سد  جلاأ 
املوؤدية اإىل مكتبه 
ب�سفائح حديدية، 
ــا لــ�ــســنــا يف  ــن ــاأن وك

موؤ�س�سة دولة!.
اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  االأول  الوزير  �سئل  عندما 
عن املنفذ القانوين الذي ي�سمح ب�سحب ال�سرعية 
ال�سعيد  الــوطــنــي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  عــن 
لها  �سلة  ال  غريبة  بطريقة  اأجـــاب  بوحجة، 

بالقانون بقوله ''نحن اأمام �سرعية الواقع''.
يبدو  املتتالية  واالأحداث  الفو�سى  بعد كل  اليوم 
بو�سارب  اأ�سقطت  من  هي  الــواقــع''  ''�سرعية  اأن 

�سقوطا مدويا ودفعته لرمي املن�سفة.

هي امل�ساحة التي اأتلفتها احلرائق، من بينها 212 
هكتــار غابــة و598 هكتــار اأدغال بــني الفاحت و30 
جــوان املا�ســي ح�ســب ما ك�ســف عنــه مديــر الروة 
الغابية واحليوانية باملديرية العامة للغابات، داعيا 
لتظافر اجلهود خ�سو�سا املواطن عن طريق اإ�سراكه 

يف املهمة عن طريق حمالت توعية وحت�سي�ص.
وتكــون مديريــة الغابات قــد جندت هذا املو�ســم 
اأرتال �ســمن االإ�سرتاتيجية للتدخل بالتن�سيق   10
املديريــة العامــة للحمايــة املدنيــة التــي تتدخــل 
�ســنويا يف حملة اإخماد احلرائق عرب تخ�سي�ص رتل 
علــى االأقل بــكل والية، مــن اأجل التدخل الل�ســريع 
باالأخ�ــص خالل الفرتة املقبلة التي تعترب ح�سا�ســة 

بالنظر اإىل ارتفاع درجة احلرارة.

بطاقة حمـــــــــراء

العام  )الأم����ن  جميعي  حم��م��د  ق���ال: 
اجلديد للأفالن( 

..."انتخاب رئي�س للجمهورية هو احلل 
للخروج من الأزمة".

�صعيبة  راج�������ل...   ي���ا  ق��ل��ن��ا: 
ولقيتها.

auresbook

يبــدو ان بلديــة باتنــة مل تعد مدينــة بقدر ما 
هــي ادغــال ومتاهــات ب�ســبب ع�ســوائية الوقــوف 
والتوقف على طريف الطريق على غرار حي �سيخي 
الــذي بات االزدحام فيه ال يطاق، وال يالم يف هذا 
ا�ســحاب ال�سيارات اإذا ما وجدوا احلرية وا�ستهتار 
ان  بهــم  يفرت�ــص  كان  الذيــن  البلديــة  م�ســوؤويل 
يتخذوا اجراءات ردعية باال�ســتعانة بال�ســرطة، 
فهل �ســتكون لل�ســلطات املحلية كلمة يف هذا ال�سـاأن 
ام ان مبداأهـــم هو "طاق علــى من طاق" وال يهمهم 

�سـوى اخذ ال�سيلفيات ون�سـرها على الفي�ص بوك؟

هكتار  998
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هكذا ترك طلبة من جامعة العربي بن مهيدي باأم البواقي االق�سام بعد تنظيم حفالت التخرج..

يعد ال�سمت الذي يجلب احلكمة من 
بني اأهم ال�سفات التي يجب اأن يتحلى 

بها االإن�سان، واالبتعاد عن الرثرة 
والكالم الفارغ الذي يجلب له امل�ساكل 

وقلة االحرتام من جراء تطفله وتدخله 
يف �سوؤون النا�ص، وقد وظفت االأمثال 
ال�سعبية عديد العبارات التي تعمل 

على تربية الذوق االخالقي لدى عامة 
النا�ص، فقد قيل "الفم املزموم ما تدخلو 

ذبانة، والفم املفتوح تع�س�ص فيه"، فقد 
مت توظيف كلمة "ذبانة" ملا حتمله من 

معان ال�سغر والقذارة، فالذباب لن يدخل 
فم االإن�سان املغلق اأي الذي يعرف قدره 

وال يناله اأذى من غريه، فال�سمت من اأهم 
اخل�سال التي يجب اأن يت�سف بها االإن�سان 

الأن كرة الكالم قد توؤدي ب�ساحبها اإىل 
عدم احرتام النا�ص له، وقد قيل ""كرة 

الهدرة تودر الهيبة" والهيبة تعني 
االحرتام، واالإن�سان قليل الكالم له مكانة 

خا�سة وقيمته وقدره يف املجتمع عك�ص 
الرثار الذي ال ُيعتز به اأن يكون حمرتما 

من طرف االآخرين.
يطلق هذا املثل على االأ�سخا�ص الذي 
يتحدثون يف كل االمور حتى تلك التي 

ال تعنيهم، وهو اأمر خمالف ومناف 
لالأخالق التي يجب اأن يتحلى بها االن�سان، 

فال�سكوت عما يعنينا يزن ذهبا، وينم عن 
حكمة ودراية، وكيما قالوا نا�ص بكري 

ل�سانك"،  راح  فمك  حليت  �سانك  "�سنتو 
كما وجب اأي�سا االعتدال يف الكالم 

والتكلم عند اللزوم فـ "ما تكون ياب�ص 
تتك�سر، وما تكون طري تتع�سر، وما تكون 

حلوة مي�سوك، وما تكون مر يطي�سوك".
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ن�سر حزب العدل والبيان على �سفحته بو�سائط التوا�سل االجتماعي، خرب تعر�ص رئي�سة  احلزب 
يوم  اعتداء  ملحاولة  بومردا�ص،  والية  عن  �ساحلي''  نعيمة   '' الوطني  ال�سعبي  باملجل�ص  والنائبة 
ت�ستعمل  حديدية  دعامة  بوا�سطة  بجاية،  والية  عن  اأخــرى  برملانية  نائبة  طرف  من  االثنني 

لتثبيت العلم الوطني.
وخالل مقطع فيديو بثته �ساحلي، �سرحت اأن النائبة املعنية حاولت االعتداء عليها، كما انهالت 
عليها بوابل من ال�ستائم وال�سباب، وقالت اإن الهدف من هذا هو الت�سييق على االأ�سوات التي تعرب 

عن الراأي احلر!. 



قوى التغيري ت�صرتط تعيني �صخ�صية وطنية لقيادة احلوار ورحيل احلكومة

اأكد عبد القادر بن �شالح رئي�س الدولة، رئي�س اجلمهورية الذي �شينتخبه ال�شعب بكل �شفافية �شيتمتع بالثقة وال�شرعية الالزمتني، 
وبال�شالحيات الالزمة التي متكنه من التغيري املن�شود وتلبية املطالب ال�شعبية.

املدعو  �سيخي  ك��م��ال  حماكمة  ت��اأج��ي��ل  مت 
الثانية يف ق�سية املحافظني  “البو�سي” للمرة 
اجل��اري،  جويلية   10 تاريخ  اإىل  العقاريني 

ب�سبب غياب اأحد حماميه.
العا�سرة والن�سف  ال�ساعة  وقد و�سل حوايل 
قناطري   7 ق�سية  يف  الرئي�سي  املتهم  �سباحا 
اأحممد  �سيدي  حمكمة  اإىل  البو�سي  كوكايني 

و�سط العا�سمة، حيث مثل رفقة 12 متهما اآخر 
بينهم اإمراأة يف الق�سية املعروفة ب� ”املحافظني 
ب��ال��ت��ج��اوزات  ت��ت��ع��ل��ق  وال���ت���ي  العقاريني” 
وعقود  ال��ع��ق��اري��ة  ال��دف��ات��ر  يف  واخل���روق���ات 
امللكية املتعلقة ب�سركة البو�سي املتخ�س�سة يف 
يف  م�ساريع  عدة  لها  والتي  العقارية  الرتقية 

العا�سمة.

تاأجيل حماكمة البو�صي للمرة الثانية

وقال بن �سالح يف خطابه للأمة 
مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ذك���رى امل���زدوج���ة 
وال�سباب:  اال���س��ت��ق��لل  ل��ع��ي��دي 
ال�منتخب  اجلمهورية  “رئي�ص 
فيه،  ج��دال  ال  دميقراطي  ب�سكل 
بالثقة  �سيتمتع  ال��ذي  وح��دُه  هو 
وال�����س��رع��ي��ة ال���لزم���ت���ني وك���ذا 
متكنه  التي  الكاملة  بال�سلحيات 
الرغبة  ه��ذه  حتقيق  ت��ويل  م��ن 
وتلبية  ال��ت��غ��ي��ري،  يف  ال��ع��م��ي��ق��ة 
ال�م�سروعة  ال�سعبية  ال�مطالب 
اجلذرية  باالإ�سلحات  والقيام 
ال�من�سودة التي بلدنا هي يف اأم�ص 

احلاجة اإليها”.
االنتخابات  �سالح  ب��ن  واع��ت��ر 
و�سليمة،  عقلنية  مقاربة  “اإنها 
بقبول  حتظى  اأن  ناأمل  فاإننا  لذا 
تعتر  كونها  مواطنينا،  جميع 
ال���ق���ادر على  ال��وح��ي��د  اخل���ي���ار 
الختيار  االأخرية  الكل�مة  منحهم 
و�سفافية  وح��ري��ة  ���س��ي��ادة  بكل 
يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ت��ي  ال�سخ�سية 
تكليفها مبهمة قيادة هذا التغيري 
جديد  نظام  اإر���س��اء   اإىل  الرامي 

للحكامة”.
كذلك  اأن���ه���ا  “كما  واأ�����س����اف: 
لهم  يكفل  الذي  الوحيد  ال�سبيل 
ال�محفوفة  ال�مقرتحات  جتنب 
ال�مخططات  واإف�سال  بال�مخاطر 
جر  اإىل  ت��ه��دُف  ال��ت��ي  ال�مريبة 

الد�ستوري  ال��ف��راغ  نحو  ال��ب��لد 
بها يف  الدولة والزج  وتغييب دور 

دوامة الفو�سى واللا�ستقرار”.
“لهذا،  ي��ق��ول:  الرئي�ص  وت��اب��ع 
هذه  مثل  البلد  جتنيب  وبق�سد 
جميعا  علينا  ينبغي   ، االأو���س��اع 

ظروف  كافة  توفري  على  العمل 
واال�ست�سراف  والرقابة  التنظيم 
التي �ستحيط هذه االنتخابات يف 
جميع مراحلها، بدءا من مرحلتي 
اإىل  و�سوال  والتنظيم  التح�سري 

مرحلة االإعلن عن النتائج”.

اأم�ص  املعار�سة  التغيري  قوى  فعاليات  عقدت 
العدالة  جبهة  مب��ق��ر  اج��ت��م��اع��ا  االأرب���ع���اء 
لعقد  التح�سريات  اآخر  ال�ستعرا�ص  والتنمية 
الندوة الوطنية للحوار املقررة ال�سبت املقبل 
عبد  الدولة  رئي�ص  عنه  �سيعلن  ما  انتظار  يف 
القادر بن �سالح �سمن مقاربة �سيا�سية جديدة 
حول  ال�سامل  احلوار  الإطلق  تدابري  تت�سمن 

االنتخابات الرئا�سية املقبلة.
الوطنية  ل��ل��ن��دوة  حت�سريها  يف  وت��در���ص 
املدين  واملجتمع  التغيري  فعاليات قوى  للحوار 
ال�ساحة  يف  مطروحة  مبادرة   40 من  اأك��ر 
�سيا�سية  اأح��زاب  من  االأزم��ة  حلل  ال�سيا�سية 
ونخب وجمتمع مدين وتوحيدها �سمن وثيقة 
العدالة  جبهة  رئي�ص  اأو�سحه  مثلما  نهائية 
ت�سريح  يف  اهلل  ج��اب  اهلل  عبد  والتنمية 

للقناة االإذاعية االأوىل.
قوى  يف  امل��ع��ار���س��ة  اأح����زاب  تنتظر  وفيما 
جديدة  مقاربة  تفا�سيل  عن  الك�سف  التغيري 
لتنظيم االنتخابات الرئا�سية من قبل رئي�ص 
الوطني  ال�سورى  جمل�ص  رئي�ص  اأب��رز  الدولة 
جلبهة العدالة والتنمية خل�سر بن خلف اأن 

مبثابة  �ستكون  املقبل  ال�سبت  ندوة  خمرجات 
خارطة طريق للحوار مع ال�سلطة.

املعار�سة  اأح��زاب  اأن  اإىل  خ��لف  بن  واأ���س��ار 
احلوار  يف  التغيري  قوى  فعاليات  يف  املن�سوية 
وطنية  �سخ�سية  تعيني  ت�سرتط  ال�سلطة  مع 

لقيادة احلوار وذهاب احلكومة احلالية.
احل��وار  ن��دوة  يف  ي�سارك  اأن  املرتقب  وم��ن 

واملجتمع  التغيري  ق��وى  لفعاليات  الوطني 
املدين اأكر من 500 �سخ�سية ممثلني الأحزاب 
و�سخ�سيات  مدين  وجمتمع  نقابات  �سيا�سية، 
وطنية للخروج مبقاربة �سيا�سية موحدة قد 
الذي  ال�سيا�سي  اجلمود  حالة  اإنهاء  يف  ت�سهم 
تعي�سه البلد منذ بداية احلراك ال�سعبي يف 

ال�22 فيفري املن�سرم.
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واالإداري����ة  القانونية  اللجنة  تعقد 
اإجتماعا يوم االإثنني القادم  واحلريات 
اإثبات  حول  تقرير  الإع��داد  تخ�س�سه 
املجل�ص  رئ��ي�����ص  من�سب  ���س��غ��ور  ح��ال��ة 
به  اأف����اد  ح�سبما  ال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ب��ي 
مذكرة  يف  جيلين  عمار  اللجنة  رئي�ص 

اإعلمية.
تلقي�سها  عقب  اللجنة  خطوة  وتاأتي 
ملف  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  مكتب 
ا�ستقالة  ب�سبب   الرئي�ص  من�سب  �سغور 

معاذ بو�سارب اأم�ص.
النظام  م��ن   10 امل���ادة  ف��اإن  ول��لإ���س��ارة 
الداخلي للمجل�ص ال�سعبي الوطني تن�ص 
باأنه يف حالة �سغور من�سب رئا�سة املجل�ص 
اأو  اال�ستقالة  ب�سبب  الوطني  ال�سعبي 
اأو الوفاة يتم انتخاب  اأو التنايف  العجز 

بنف�ص  الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
الطرق املحددة يف هذا النظام الداخلي 
يف اأجل اأق�ساه خم�سة ع�سر)15( يوما 

اعتبارا من تاريخ اإعلن ال�سغور.
يجتمع  ال��ذي  املجل�ص  مكتب  ويتوىل 
وجوبا لهذا الغر�ص حت�سري ملف حالة 
املكلفة  اللجنة  على  واإحالته  ال�سغور 

بال�سوؤون القانونية
اإثبات  عن  تقريرا  اللجنة  هذه  وتعد 
عامة  جل�سة  يف  يعر�ص  ال�سغور،  حالة 
اأع�ساء  باأغلبية  عليه  للم�سادقة 

املجل�ص.
عملية  على  ي�سرف  احل��ال��ة  ه��ذه  ويف 
من  �سنا  الرئي�ص  ن��واب  اأك��ر  االنتخاب 
نائبني  اأ�سغر  مب�ساعدة  املرت�سحني  غري 

يف املجل�ص ال�سعبي الوطني.

بن �صالح: "م�صار احلوار �صتقوده �صخ�صيات م�صتقلة و الدولة لن تكون طرفا فيه"

اجتماع اللجنة القانونية يوم الثنني 
لإعداد تقرير �صغور من�صب بو�صارب

ق. و

ق. و

الوطني

القا�سي  اأم��ام  عبا�ص  ول��د  جمال  �سيمثل 
االأحد  ي��وم  العليا  املحكمة  ل��دى  التحقيق 

املقبل بعد تنازله عن احل�سانة الرملانية.
جمل�ص  ع�سو  امل���وايل  ال��ي��وم  يف  �سيمثل  و 
االأمة ال�سعيد بركات اأمام القا�سي التحقيق 
لل�ستماع  وهذا  اأي�سا،  العليا  املحكمة  لدى 

اإليه يف ق�سايا تتعلق ب�سبهات ف�ساد.
جنل ولد عبا�ص يف حالة فرار اإىل فنزويل

عدة  يف  معه  للتحقيق  اإ�سمه  ورود  بعد 
ق�سايا ، يتجه الوايف ولد عبا�ص جنل ع�سو 
جمل�ص االأمة و االأمني العام ال�سابق للأفلن 

جمال ولد عبا�ص اإىل دولة “فينزويل ” وهو 
مااعرتبه الكريرين الفرار من العدالة .

 ” ال����وايف ول���د ع��ب��ا���ص مي��ل��ك ج���واز �سفر 
والدته  جن�سية  اإىل  بالنظر  فنزويلي” 
الل  حالة  ا�ستغل  قد  ويكون  الفنزويلية 
الواقع يف  البلد  بها هذا  الذي مير  ا�ستقرار 

اأمريكا اجلنوبية للتخفي هناك .
مبحكمة  التحقيق  قا�سي  واأ���س��در  ه��ذا 
الذي  ال��وايف  لتوقيف  دوليا  ام��راأ  ال�سراقة 

�سدر يف حقه عدة اأحكام غيابية.

قا�سي  اأمام  اخلمي�ص  اليوم  هامل،  الغاين  عبد  الوطني،  للأمن  ال�سابق  العام  املدير  ميثل 
التحقيق مبحكمة �سيدي اأحممد يف العا�سمة.

وكان قا�سي التحقيق مبحكمة تيبازة قد ا�ستمع للواء املتقاعد، عبد الغني هامل، يوم 29 
اأفريل الفارط رفقة جنله مراد، كما مثل اأمام قا�سي التحقيق مبحكمة البليدة ك�ساهد يف 

ق�سية رئي�ص اأمن العا�سمة االأ�سبق، نور الدين برا�سدي.

ولد عبا�س اأمام قا�صي التحقيق يوم الأحد القادم

عبد الغاين هامل اأمام حمكمة �صيدي اأحممد اليوم
ق. و

ق. و

ق. و

ق. و

اأمر قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي اأحممد، 
اأم�ص االأربعاء 03 جويلية، باإيداع كل من 
فار�ص �سلل ابن الوزير االأول �سابقا عبد 

املالك �سلل، ورجل االأعمال اأحمد معزوز رهن 
احلب�ص املوؤقت يف ق�سايا ف�ساد.

ومت اال�ستماع، لكل من اأحمد اأويحيى وعبد 
املالك �سلل ووزراء �سابقني منهم عبد الغني 

زعلن ويو�سف يو�سفي يف ملف م�سنع تركيب 
ال�سيارات لرجل االأعمال اأحمد معزوز.

وقالت املحكمة يف بيان لها، اأم�ص االأربعاء، اإن 
قا�سي التحقيق ا�ستمع الإفادات متهمني و�سهود 

كثريين يف ق�سية ''م�سنع معزوز'' لرتكيب 
ال�سيارات ال�سينية من علمة ''�سريي''، ومن 
بينهم رئي�سا احلكومة ال�سابقان عبد املالك 
�سلل واأحمد اأويحيى وكلهما مت حب�سهما 

قبل اأ�سابيع يف ق�سايا ف�ساد خطرية.
اأحمد معزوز �ساحب جممع معزوز ين�سط 

يف عدة جماالت، من بينها تركيب ال�سيارات 
لعلمة ''�سريي'' واحلافلت من علمة 

''هايغر''  وميلك اأي�سا املركز التجاري باب 
الزوار بالعا�سمة.

اإيداع ابن �صالل ورجل 
الأعمال اأحمد معزوز 

احلب�س املوؤقت

ق. و

املجل�ص ال�سعبي الوطني

يومية اإخبارية عامة
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طماأن املحتجني املق�ضيني من ال�ضكن.. 

بعد الإعالن عن النتائج النهائية 

يف اإطار اتفاقية �ضراكة بني مديرية التكوين وقطاع العدالة

من  اأزيـــد  تــودع  اأن  املرتقب  مــن 
بلديات  مبختلف  عائلة  اآالف   6
والية باتنة، هذه االأيام قارورات 
غاز البوتان، مبا�سرة بعد اأن يتم 
الطبيعي،  الــغــاز  خــدمــة  اإطـــالق 
املخلدة  ــاالت  ــف ــت واالح تــزامــنــا 

لعيدي اال�ستقالل وال�سباب.
وايل  اأم�ص  عنه  ك�سف  وح�سبما 
هذه  ــالل  خ �سيتم  فــاإنــه  بــاتــنــة، 
للغاز  اخلدمة  حيز  و�سع  ــام  االأي
ن�سمة   31770 لفائدة  الطبيعي 
باتنة،  والية  بلديات  خمتلف  يف 
 6354 جمموعه  مــا  اأن  م�سيفا 
منزل �سي�سهد اإطالق خدمة الغاز 
اإي�سالها  م�ساريع  من  االنتهاء  بعد 
بهذه ال�سبكة احليوية، كما �سيتم 
 3319 ربط  املنا�سبة  ذات  خالل 
منزل بالطاقة الكهربائية وذلك 
لفائدة 16415 ن�سمة، ف�سال عن 
ربط 196 بئر ارتوازي بالكهرباء 
 200 لفائدة  وذلـــك  الفالحية 
ذات  ح�سب  �سيمكن  ما  وهو  فالح 
هكتار   1960 �سقي  من  امل�سوؤول 
مــن االأٍرا�ــــســــي الــفــالحــيــة عرب 
كما  الوالية،  بلديات  من  العديد 
تبقى  ما  لربط  العملية  �ست�ستمر 
�ستودع  التي  والقرى  املدا�سر  من 
غياب  مــع  معاناتها  قــريــب  عما 
الطبيعي  والغاز  الكهرباء  التيار 
مطالب  ــــم  اأه مـــن  يــبــقــى  ــــذي  ال

املواطنني بعمق الوالية.
فيه  ياأمل  الوقت  يف  ذلــك  ياأتي 
مبختلف  واملدا�سر  القرى  قاطنو 
عجلة  حتريك  الوالية،   بلديات 
من  خا�سة  مبناطقهم  التنمية 
خالل بعث م�ساريع تنموية تنهي 
على  طغت  الــتــي  الــبــوؤ�ــص  حــيــاة 
حيث  اال�ستقالل،  منذ  يومياتهم 
ي�سعى هوؤالء اإىل تطليق قارورات 
الع�سوائي  والربط  البوتان  غاز 
الفالحون  ياأمل  فيما  الكهرباء، 
اأن�سطتهم  مـــن   تبقى  مــا  ــاذ  ــق اإن
عليها  اأتـــــى  الـــتـــي  ــة  ــي ــالح ــف ال
اجلفاف، عرب ربط خمتلف االآبار 

االرتوازية بالكهرباء.
غياب  م�سكل  اأن  بالذكر  جدير 
والفالحية،  الريفية  للكهرباء 
القرى  عديد  على  يخيم  يزال  ال 
حيث  باتنة،  بلديات  يف  وامل�ساتي 
الفالحني  مـــن  ــرات  ــس ــ� ــع ال عـــرب 
تزويد  ــدم  ع مــن  ا�ستيائهم  عــن 
الفالحية  بالكهرباء  منطقتهم 
لبعث الن�ساط الفالحي وتطويره 
االقت�سادي  القطاع  لكونه  نظرا 
عليه  يــعــتــمــد  الـــــذي  الــوحــيــد 
يومهم،  قــوت  لتوفري  الفالحون 
ال�سلطات  ال�سكان  طــالــب  حيث 
اإدراج  اأجــل  من  للتدخل  املحلية 
اال�ستفادة  برنامج  �سمن  املنطقة 

من م�سروع الكهرباء الريفية.

طــالــب الــعــديــد مـــن فــئــة ذوي 
بوالية  اخلــا�ــســة  االحــتــيــاجــات 
�سمن  اإدماجهم  ب�سرورة  باتنة، 
منا�سب �سغل يف خمتلف القطاعات 
حملة  مــنــة  اأغــلــبــهــم  اأن  خــا�ــســة 
حالة  يف  ويــعــيــ�ــســون  ــهــادات  ــ�ــس ال

اجتماعية مزرية.
ــال  رج خمتلف  هــــوؤالء،  ونــا�ــســد 
االأعــمــال واملــ�ــســوؤولــني عــن قطاع 
بــاأهــمــيــة  الــــواليــــة  ــل يف  ــغ ــس ــ� ال
موؤ�س�ساتهم،  �ــســمــن  ت�سغيلهم 
اأو العمومية يف ظل  اخلا�سة كانت 
ال�سعبة  االجتماعية  االأو�ــســاع 
املنحة  اأن  خا�سة  يعي�سونها،  التي 
ت�سل  والتي  منها  ي�ستفيدون  التي 
جزائري،  دينار   4000 نحو  اإىل 
اأب�سط  لــقــ�ــســاء  حــتــى  تــكــفــي  ال 
نا�سدوا  ــني  ح يف  احــتــيــاجــاتــهــم، 
يف  النظر  باإعادة  املعنية  ــوزارة  ال

باملعاقني  اخلــا�ــص  العمل  قــانــون 
 1 ن�سبته  مــا  فــقــط  ميــنــح  والــــذي 
باملائة يف خمتلف املوؤ�س�سات لفائدة 

فئة ذوي االحتياجات اخلا�سة.
خمتلف  هــوؤالء،  طالب  جهته،  من 
االجتماعيني  وال�سركاء  الفاعلني 
ب�سرورة  املحليني،  امل�سوؤولني  وكذا 
االإدارات  لعديد  و�سولهم  ت�سهيل 
خالل  مــن  والهيئات  واملوؤ�س�سات 
متكنهم  بهم  خا�سة  ممرات  اإن�ساء 
ب�سهولة،  والــتــحــرك  التنقل  مــن 
التي  وال�سعوبات  العوائق  ظل  يف 
يــوجــهــونــهــا خــــالل حتــركــاتــهــم، 
االلــتــفــاف حــول هذه  اإىل  ودعـــوا 
الرحمة  بعني  اإليها  والنظر  الفئة 
اإدماجها  على  والعمل  وم�ساعدتها 
قدراتها  وفـــق  عــمــل  مــنــا�ــســب  يف 

واإمكانياتها املحدودة.

ربط 6354 منزل بالغاز يف باتنة

"معاقون" يطالبـون 
بحقهم يف التوظيف

نا�سر. م

وتعهد الوايل يف كلمة األقاها اأم�ص، 
وحدة   1196 توزيع  هام�ص  على 
�سكنية يف اإطار االحتفاالت املخلدة 
لعيدي اال�ستقالل وال�سباب، باإلغاء 
على  "م�سبوهة" بناء  ا�ستفادة  كل 
معطيات ملمو�سة ومراجعة اأحقية 
وحــزم،  �سرامة  بكل  امل�ستفيدين 
اإال  تعود  لن  ال�سكنات  اأن  مطمئنا 
عملية  اأن  م�سيفا  م�ستحقيها،  اإىل 
املفاتيح  وت�سليم  القوائم  اإ�سهار 
�ستبقى  الوالية  بلديات  مبختلف 
ال�سنة  نهاية  غــايــة  اإىل  م�ستمر 
ال�سلطات  وُتــواجــه  هــذا  اجلــاريــة، 

املقدمة  الطعون  اآالف  الوالئية، 
ببلدية  ال�سكن  طالبي  طــرف  مــن 
باتنة، على مدار 8 اأيام ابتداء من 
24 من ال�سهر  يوم ن�سر القائمة يف 
درا�ستها  يف  �ست�سرع  حيث  املا�سي، 
بدقة واإق�ساء كل �سخ�ص ال تتوفر 

فيه �سروط اال�ستفادة. 
جدير بالذكر اأنه مت اأم�ص يف حفل 
رمزي، ت�سليم مفاتيح 1196 وحدة 
�سكنية للم�ستفيدين منها يف خمتلف 
ف�سدي�ص،  بلديات،  من  بكل  ال�سيغ 
وادي ال�سعبة، باتنة، اأوالد فا�سل، 
يف  العابد،  وثنية  مروانة  بريكة، 

ــرى  اأخ �سبقتها  قــد  كــانــت  عملية 
خالل �سهر رم�سان املن�سرم حيث مت 
ت�سليم مفاتيح 835 وحدة �سكنية 
�ستتوا�سل  فيما  ال�سيغ،  مبختلف 
عملية توزيع ال�سكنات حيث �سيتم 
خالل الدخول االجتماعي للمو�سم 
�سكن   50 مفاتيح  ت�سليم  املقبل، 
بغ�سرية،  �سكن  و50  يــاقــوت  بعني 
ذكرى  اأحياء  خالل  �سيتم  حني  يف 
20 �سكن بفم  اندالع الثورة توزيع 
بينما  با�سمول،  �سكن  و60  الطوب 
�سكن   169 مفاتيح  تــوزيــع  تــقــرر 
�ستم�ص  ــتــي  وال اأوت   20 بــتــاريــخ 

وم�سروع   LSP م�سكن   50 م�سروع 
وادي  يف   3 بحملة   LS م�سكن   50
 69 م�سروع  اإىل  اإ�سافة  ال�سعبة، 
م�سكن LSP باأري�ص والذي �سي�سلم 
بتاريخ 1 نوفمرب من العام احلايل.

�سيتم  اأنه  ال�سكن  مديرية  وح�سب 
ا�ستالم  ــايل  احل العام  نهاية  قبل 
�سكنية  وحــــدة   7000 وتـــوزيـــع 
ب�سيغة العمومي االإيجاري، اإ�سافة 
�سيغتي  �سمن  اأخـــرى  ح�سة  اإىل 
تقدر  والت�ساهمي  املدعم  الرتقوي 

بـ5719 وحدة �سكنية.

عرب الع�سرات من طلبة ق�سم اللغة 
ا�ستيائهم جراء  العربي عن  واالأدب 
عنها  اأعلن  التي  النهائية  النتائج 
متناق�سة  ـــاءت  ج ــي  ــت وال مــوؤخــرا 
ح�سبهم مقارنة مع النتائج احلقيقية 

لبع�ص الطلبة.
الطلبة  من  العديد  اأن  هوؤالء  واأكد 
ــذة  ــات ــس املــتــفــوقــني مـــن اأبـــنـــاء االأ�
يح�سلون  بــاجلــامــعــة،  ــدكــاتــرة  وال
على عالمات مرتفعة ال ي�ستحقونها 
الدرا�سة  عن  املتكرر  غيابهم  رغــم 
ي�سمح  ال  الــذي  املتدين  وم�ستواهم 
نقاط  على  واحل�سول  بالنجاح  لهم 
اإجــراءات  خالل  من  ت�سخيمها  يتم 

اإدارية خمتلفة.

من جهته، عرب الطلبة عن غ�سبهم 
بــعــد ا�ــســتــغــالل الــعــديــد مــن اأبــنــاء 
ملنا�سب  والـــدكـــاتـــرة  االأ�ـــســـاتـــذة 
خيالية،  نتائج  حتقيق  يف  اأوليائهم 
خا�سة اأن عالماتهم ال تعلن مع نتائج 
الطلبة  اأكــده  ما  وهو  الطلبة  بقية 
اأن  وقــالــوا  ت�سريحاتهم  خــالل  من 
االأمر يتم ت�سويته يف االإدارات على 
ح�ساب بقية الطلبة الذين يكابدون 
واحل�سور  والدرا�سة  التنقل  عناء 
مقارنة  متدنية  عــالمــات  لينالوا 
بالطلبة الذين يغيبون طوال امل�سوار 

الدرا�سي.
هذا وطالب هوؤالء الطلبة، اجلهات 
الو�سية بفتح حتقيق مو�سع يف توزيع 

النقاط والعالمات ب�سكل غري قانوين 
ونا�سدوا  الطلبة،  من  العديد  على 
والنظر  للتدخل  اجلــامــعــة  رئي�ص 

وفتح  اأرهقهم  ــذي  ال االأمـــر  هــذا  يف 
على  والبريوقراطية  امل�ساومة  باب 

م�سراعيه يف اجلامعة اجلزائرية.

باتنة،  بوالية  املهني  التكوين  مديرية  فتحت 
العديد من التخ�س�سات والتكوينات لفائدة نزالء 
املديرية  م�سالح  �سجلت  اأين  العقابية  املوؤ�س�سات 
مهتم  نــزيــل   1321 العقابية  املوؤ�س�سات  وكـــذا 
بالت�سجيل يف خمتلف مراكز ومعاهد التكوين ويف 

خمتلف التخ�س�سات.
 واأكد مدير القطاع "فراحتة �ساعد" لـ"االأورا�ص 
نيـوز" اأن املديرية و�سعت العديد من التخ�س�سات 
بذلك  وا�سعة  املوؤ�س�سات  هذه  نــزالء  تخدم  التي 
العديد من االعتبارات على غرار دجمهم م�ستقبال 
�سعبة  مــن  كــل  �سجلت   اأيـــن  العملية  احلــيــاة  يف 
التكوين يف جمال الفالحـي وكذا البناء واالأ�سغال 

العمومية اأكرب العرو�ص ح�سب ال�سعب املهنية.
و�سع  املهني  القطاع  اأن  املتحدث  ذات  اأ�ساف  كما 

العديد من امل�ساريع امل�ستقبلية من ا�ستقطاب اأكرب 
عدد ممكن من ال�سباب خا�سة طلبة ال�سنة الثالثة 
الثانوي ومن يريدون الت�سجيل يف معاهد التكوين 
املهني الكت�ساب �سهادات ميكنهم من خاللها الولوج 
اإىل عامل ال�سغل، كما �ست�سلم الوالية �سنة 2020 

م�سروع املعهد الوطني املتخ�س�ص يف التكوين املهني 
بـ25  قدر  ماليا  غالفا  كلف  الــذي  املعذر  بدائرة 
ممتهن   400 تفوق  ا�ستيعاب  بقدرة  �سنتيم  مليار 
300، كما �سيتعزز القطاع  بـ120 داخلي وبـاملكان 
اأي�سا مبركز تكوين مهني باأوالد �سي �سليمان بغالف 
اإىل  اإ�سافة  �سنتيم،  مليار  بـ25  اأي�سا  قدر  مايل 
مركز تكوين يف عني ياقوت، كما اأن هناك م�ساريع 

تتواجد قيد الدرا�سة يف اأري�ص ومروانة.
تخ�س�سات  يعرف  القطاع  اأن  اإىل  االإ�سارة  جتدر 
جديدة تخدم �سوق العمل ومتطلباته خالل املو�سم 
اجلاري  جويلية   15 �سيكون  كما  الــقــادم،  املهني 
�سبتمرب   12 يكون  اأين  الت�سجيالت  انطالق  موعد 
�سبتمرب   29 ليكون  الت�سجيالت  نهاية  املقبل 

الدخول املهني.

طماأن وايل باتنة، فريد حممدي، طالبي ال�سكن املق�سيني من ح�سة 1421 �سكن اجتماعي ببلدية باتنة، وقال اأن الطعون التي تقدموا بها �ستحظى بدرا�سة 
معمقة بكل �سفافية ونزاهة، حتى تعود هذه ال�سكنات اإىل م�ستحقيها.

وايل باتنة: "درا�شة ُمعمقة للطعون الإلغاء اال�شتفادات امل�شبوهـة"

ا�شتياء وا�شع و�شط طلبة ق�شم االأدب بجامعة باتنة1

املوؤ�ش�شات العقابية تنفتح على مراكز التكويـــن

حمليات اخلمي�س 23 يونيو 2969/ 04  جويلية 2019 املوافق لـ 01 ذو القعدة 041440

نا�سر. م

فوزية. قفوزية. ق

�سميحة. ع

خالل احتفالت عيد ال�ضتقالل

يف ظل توا�ضل تهمي�ضهم



اأولد حملة بق�ضر الأبطال

منطقة  �سكان  مــن  الــعــ�ــســرات  نــزل 
ق�سر  لبلدية  التابعة  حملة  اأوالد 
اإىل  �سطيف  واليــة  جنوب  االأبــطــال 
على  املحتجون  اأقــدم  حيث  ال�سارع، 
منهم  تعبريا  وهذا  البلدية  مقر  غلق 
اال�ستجابة  عدم  من  امتعا�سهم  عن 
والتي  مــدة  منذ  املرفوعة  ملطالبهم 
يف  املحتجني  من  عد  ح�سب  تنح�سر 
املنطقة  اإىل  املـــوؤدي  الطريق  غلق 
من  مرت   700 اإىل  ت�سل  م�سافة  على 
االإ�سكال  وهو  املواطنني  بع�ص  طرف 
 4 قرابة  منذ  متوا�سال  مــازال  الــذي 
طريقه  يجد  اأن  دون  كاملة  �سنوات 

اإىل احلل.
فــاإن  ال�سكان  ت�سريحات  وح�سب 

من  عــدد  اإقــــدام  عــن  نــاجــم  امل�سكل 
ببناء  الطريق  غلق  على  اخلــوا�ــص 
مفهوم  غري  �سمت  و�سط  وهــذا  جــدار 
ممثلة  املحلية  ال�سلطات  طــرف  مــن 
من  الــرغــم  على  وهـــذا  البلدية  يف 
ال�سكان  قدمها  التي  اكثرية  ال�سكاوي 
خا�سة  الو�سعية  لهذه  حل  الإيجاد 
كثريا  ت�سرروا  املنطقة  قاطني  اأن 
التالميذ  ال�سيما  الو�سعية  هذه  من 
من  كبرية  �سعوبات  يــجــدون  الــذيــن 
الرتبوية  باملوؤ�س�سات  االلتحاق  اأجل 
وطالب  الــطــريــق،  هــذا  غلق  نتيجة 
ال�سكان ب�سرورة تدخل وايل الوالية 
الذي  االإ�سكال  لهذا  حل  عن  للبحث 

زاد من معاناة املواطنني. 

ال�شكان ينزلون اإىل ال�شارع 
ويطالبون بتدخل الوايل 

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

�سطيف

رغم حتذيرات اخلرباء 

تب�سة

ع. ح

مقر  اأمام  االأربعاء  اأم�س  احتجاجية  وقفة  بتب�سة،  بوالية  الرتبية  لقطاع  التابعني  العمال  من  نظم جمموعة 
مديرية الرتبية، تعبريا عن رف�سهم املطلق ملا اآلت اإليه و�سعيتهم يف ميدان عملهم، مطالبني بتحقيق وزاري 

يخ�س عدة مطالب اأو�سحوها يف اأوراق علقت على مدخل املديرية .

اتهامات  عدة  املحتجون  ووجه  هذا 
خطرية ملحيط مديرية الرتبية متثلت 
ال�سلطة  ا�ستخدام  يف  التع�سف  يف 
قبل  مــن  للقوانني  العمدي  واخلـــرق 
م�سلحة  رئي�ص  واتهام  الرتبية  مدير 
املوظفني باأنه يقوم بت�سفية ح�ساباته 
ال�سخ�سية عن طريق اقرتاح عقوبات 
انتقامية �سد املوظفني،  كما عرب ذات 
عدم  ب�سبب  غ�سبهم  عن  املحتجون 
املطروحة  بان�سغاالتهم  املدير  تكفل 
الت�سويف  بــ�ــســيــا�ــســة  واكــتــفــائــه 
التمييز  وكــذا  والت�سليل  والرتهيب 
يخ�ص  فيما  والكول�سة  املوظفني  بني 
معظم  ـــــزت  وُرك الــنــقــلــيــة  احلـــركـــة 
�سخ�ص  ــول  ح واالتــهــامــات  املطالب 

رئي�ص م�سلحة املوظفني .
االحتجاجات  هـــذه  ــرح  ــط وت هـــذا 

داخل  يحدث  ما  عن  ت�ساوؤالت  عــدة 
ميكن  وكيف  الرتبية  مديرية  اأ�سوار 
اأن  الرتبية  كمديرية  مهمة  ملوؤ�س�سة 
حيث  امل�ساكل،  هذه  مثل  يف  تتخبط 

مطالبهم  توؤخذ  اأن  املحتجون  ياأمل 
اجلهات  تتدخل  واأن  االعتبار  بعني 
الو�سية للقطاع حلل االأزمة على حد 

تعبريهم.

من  الع�سرات  اأم�ص،  �سبيحة  اأقــدم 
البلديات  خمــتــلــف  مــن  الــفــالحــني 
غلق  على  ال�سريعة  لبلدية  املجاورة 
الطريق الوطني رقم 83 اأمام تعاونية 
با�ستخدام  اجلافة  والبقول  احلبوب 
القمح   مبحا�سيل  املحملة  �ساحناتهم 
عدم  على  احتجاجا  وذلك  وال�سعري 
الكم  ا�ستقبال  على  املوؤ�س�سة  قــدرة 
الهائل من هذه املحا�سيل والذي قدر 

اإجماليا بـ 900 األف قنطار.
ال�ساحنات  طابور  و�سل  وقــد  هــذا   
اإىل اأنحاء بلدية بئر مقدم التي تبعد 
على بلدية ال�سريعة بـ9 كيلومرت وهو 
ما اأغ�سب الفالحني الذين قدموا من 
اأماكن بعيدة ويتكبدون بعد امل�سافات 
من  العراء  يف  واملبيت  اجلو  وحــرارة 
اأجل بيع حما�سيلهم ومن جهة اأخرى 
والبقول  احلــبــوب  تعاونية  تــعــاين 

اجلافة بال�سريعة من امتالء خمازنها 
ونق�ص و�سائل نقل هذه املحا�سيل التي 
الرئي�سية  املخازن  اإىل  ي�ستقبلونها 
املتواجدة يف بلدية العوينات، وياأمل 
الــفــالحــون املــحــتــجــون اإيــجــاد حل 
م�ستعجل لت�سليم حما�سيلهم يف اأقرب 
اأمام  اأطــول  ملدة  البقاء  وعــدم  وقت 

مقر التعاونية.

انتقادات الذعــة ملديرية الرتبيـة بتب�شة

فالحون يغلقون طريقا وطنيا ب�شاحناتهم يف ال�شريعة

العمــال يحتجون ويطالبون بلجنة حتقيق وزارية

احتجاجا على عجز تعاونية احلبوب 

فيما توا�ضل ال�ضلطات تقدمي الوعود دون جت�ضيدها

بعد ت�ضاقط غزير لالأمطار

بوالية خن�سلة مت حتويل مركز 
للحقبة  يــعــود  الـــذي   التعذيب 
بلديتي   مــن   بكل  اال�ستعمارية  
خريان والوجلة اإىل متحف بلدي، 
اأ�سرف وايل  والية خن�سلة  حيث 
حيز  و�ــســع  عــلــى  نوي�سر  كــمــال 
اخلدمة  لهاته املعامل التاريخية.

اإعادة االعتبار له  وكلف م�سروع 
دج  مليون  بـ11  يقدر  مايل  غالفا 
البطاقة  يف  اإلــيــه  اأ�ــســري  ح�سبما 
العملية  خــالل  مت  كما  التقنية، 
حتت  جديد  وثائقي  فيلم  عر�ص 
اجلرح  الوجلة  "زنزانات  عنوان 
الذي ال يندمل" وهو الفيلم الذي  
لوالية  املجاهدين  مديرية  قامت 
اأعطيت  كما  بـــاإجنـــازه،  خن�سلة 
الوالئية  االحتفاالت  مبنا�سبة 
لعيدي  الـ57  لــلــذكــرى  املــخــلــدة 
اال�ستقالل وال�سباب اإ�سارة انطالق 

وترميم  االعتبار  اإعــادة  اأ�سغال 
اال�ستعماري  الــتــعــذيــب  ــز  ــرك م
بخن�سلة  خريان  ببلدية  املتواجد 
وهو  املحلية  ال�سلطات  طــرف  من 
هو  حتويله  �سيتم  الـــذي  املــركــز 
االآخر اإىل متحف بلدي فور انتهاء 
االأ�سغال به ح�سبما اأكده امل�سوؤول  
التنفيذي    ــاز  اجلــه عــلــى  االأول  
واأو�سح مدير املجاهدين ا اأنه مت يف 
اإطار م�سروع اإعادة تاأهيل خمتلف 
عرب  املتواجدة  التاريخية  املعامل 
اأيــن مت  الــواليــة،  تــراب بلديات  
بـ45  يقدر  مايل  غالف  تخ�سي�ص 
مليون دج الإعادة االعتبار وتاأهيل 
للحقبة  تعود  تعذيب  مراكز   4
بلديات  وتتواجد  اال�ستعمارية 
واملحمل  الطويلة  وعــني  الوجلة 

وخريان.

رفــــع بــعــ�ــص خـــــرباء الــبــنــاء 
خن�سلة،  مبــديــنــة  ــران  ــم ــع وال
الو�سعية  عــن  عــاجــال  نــــداءا 
البنايات  عليها  اأ�سبحت  التي 
والتي  املدينة  بو�سط  القدمية 
�ــســنــوات  اإىل  بـــنـــاوؤهـــا  يــعــود 
املا�سي  القرن  من  االأربعينات 
وال�سكنات  املحالت  وبال�سبط 
املتواجدة بحي ال�سوافة العتيق 
حيث  اجلزائر،  نهج  غاية  واإىل 
حقيقا  خطرا  ت�سكل  اأ�سحت 

على قاطنيها.
ــبــح هــــوؤالء مــهــدديــن يف  واأ�ــس
حــيــاتــهــم ولـــعـــدم قــــدرة هــذه  
العوامل  مقاومة  على  امل�ساكن 
حيث  والطبيعية،  املــنــاخــيــة 
املعنية  اجلهات  بتدخل  طالبوا 
الإخالئها  �سجاع  قرار  واتخاذ  
اإعــادة  اأو  م�ستغليها  طــرف  من 
اآخرها  عن  هدمها  اأو  ترميمها  
على  وحمــالت  �سكنات  واإن�ساء 
اأنقا�ص املدينة، جتنبا ل�سقوط 

�سحايا واأرواح ب�سرية خ�سو�سا 
ال�سابقون  الــــوالة  ـــد  اأح واأن 
والذين مروا على ت�سيري �سوؤون 
الوالية كان قد اقرتح تهدميها 
ــا وبــتــقــدمي  ــه ــائ ــن واإعــــــــادة ب
م�ساعدات ملالكها اإال اأن امل�سروع 
نف�ص  وهو  التج�سيد  يعرف  مل 
ديكا  عــمــارات  عن  قيل  الكالم 
العتيقة والتي انتهت �سالحيتها  
ومل تهدم ب�سبب و�سع اأ�سحابها 
لل�سلطات  تعجيزية  �ــســروطــا 
البنايات  االإدارية وبقي مو�سع 
ــــراوح مــكــانــه منذ  الــقــدميــة ي

�سنوات.
فــقــد عرفت  بــالــذكــر   جــديــر 
جزئيا  �سقوطا  البنايات  اإحدى 
لــواجــهــتــهــا وحلــ�ــســن احلـــظ مل 
اإ�سابات  احلــادثــة  عــن  ي�سفر 
مــــاعــــدا �ـــســـقـــوط االأتــــربــــة 
ال�سيارات  بع�ص  واحلجارة على 
من  بالقرب  مركونة  كانت  التي 

اجلدار ومنذ �سهور قليلة.

لالأمطار  الكيف  الت�ساقط  اأمــ�ــص،  اأدى 
بوالية  نعمان  �سوق  بلدية  م�ستوى  على 
م�ستوى  على  في�سانات  اإىل  البواقي،  اأم 
م�ستوى  على  وذلـــك  ــــة  االأودي مــن  عــدد 
م�ستة "هن�سري اأوالد �سالم"، وكذا منطقة 
عمراين مو�سى، وكذا ت�سجيل تلف العديد 
عن  ناهيك  الكهربائية،  ــزة  ــه االأج مــن 
العيوب التي ظهرت على عدد من الطرق 
وامل�سالك الريفية التي مت اجنازها خالل 
تلف  �سجل  اأين  املا�سية،  القليلة  االأ�سهر 

جزئي للطريق البلدي رقم 1 بالقرب من 
"اأو�سن �سالح"، هذا وتعد مدينة  مدر�سة 
�سوق نعمان من اأكرب البلديات ت�سررا من 
عدد  على  احتوائها  ظل  يف  الفي�سانات 
تغرق  ما  غالبا  التي  الــوديــان  من  معترب 
لالأمطار،  غزير  ت�ساقط  كل  عند  املدينة 
م�سروع  اأ�سغال  يف  كبري  تاأخر  �سجل  فيما 
حماية بلديتي �سوق نعمان وبئر ال�سهداء 
اأغلفة  لها  ر�سد  والــتــي  الفي�سانات  مــن 

مالية معتربة.

نظم الع�سرات من موظفي واإطارات 
احتجاجية  وقفة  �سطيف  واليــة 
للتنديد  وهــذا  الوالية  مقر  اأمــام 
املحلية  االإدارة  مدير  بت�سرفات 
من  برحيله  ومطالبني  بالوالية 
من�سبه، وح�سب عدد من املحتجني 
القادمني من خمتلف دوائر الوالية 
فاإن �سبب خروجهم يف هذه الوقفة 
العديد  عن  امل�سوؤولني  تغا�سي  هو 
ت�سكيل  راأ�سها  وعلى  املطالب  من 
مب�ستخدمي  اخلــا�ــســة  الــنــقــابــة 
الرتخي�ص  منح  رف�ص  بعد  الوالية 
العامة  اجلمعية  عقد  اأجـــل  مــن 
بتطبيق  اأخــرى  مطالب  عن  ف�سال 
ا�ستثناء  القانون على اجلميع دون 

اأو متييز.

�سعارات  عـــدة  املــحــتــجــون  ورفـــع 
وقف  ومنها  الوقفة  ــذه  ه ــالل  خ
والظلم  التع�سفية  االإجـــــراءات 
الــــــذي يــتــعــر�ــص لــــه عـــــدد من 
الذينتم  واملــوظــفــني  االإطــــــارات 
عن  بعيدة  اأمــاكــن  اإىل  ترحيلهم 
هوؤالء  طالب  كما  �سكناهم،  مقرات 
اأي�سا بت�سكيل جلنة حتقيق للنظر 
االجتماعية  ــات  ــدم اخل ملف  يف 
الغمو�ص  من  الكثري  ي�سوبه  الــذي 
حــ�ــســب تــ�ــســريــحــاتــهــم، وهــــذا يف 
من  فيه  نتمكن  مل  الـــذي  الــوقــت 
التعرف على موقف الطرف الثاين 
مدير  يف  واملتمثل  االحتجاج  من 

االإدارة املحلية. 

حتويل مركز تعذيب 
اإىل متحف بلدي

بنايات وحمالت قدمية اآيلة 
لالنهيار وال�شلطات تتفرج

ال�شيول تداهم �شوق نعمان 
وتخلف خ�شائر مادية

موظفو الوالية يحتجون 
�شد مدير االإدارة املحلية 

النفايات حتــا�شر 
حي 222 م�شكن 

بالعاليـــــة
نا�سد �سكان حي 222 م�سكن 

بالعالية بعا�سمة الوالية 
ب�سكرة ال�سلطات املحلية من 

اأجل التدخل وحت�سني و�سعهم 
املعي�سي واإخراجهم من اأزمة 

النفايات التي يكادون يغرقون 
فيها، بعد تراكم القمامة 
املنزلية ب�سكل جد م�سيء 

للبيئة واملحيط الذي يعي�سون 
فيه اإذ حتول اإىل نقطة �سوداء 

وال�سبب ح�سب بع�سهم راجع 
اإىل متاطل م�سالح البلدية يف 

تنظيفها وتنظيم اأوقات رفع 
القمامة التي �سارت "فو�سى"، 

يف ظل االرتفاع الكبري لدرجات 
احلرارة ما�ساهم من جهة 

اأخرى يف انت�سار احل�سرات 
ال�سارة والرائحة الكريهة،  

ناهيك عن م�سكل غياب االإنارة 
العمومية الذي ظل معلقا طيلة 
�ست �سنوات كاملة مل تغري فيها 

م�سالح البلدية الو�سع املزري 
ما دفع بهم ملنا�سدة اجلهات 
املعنية للتدخل يف القريب 

العاجل من اأجل رفع القمامة 
وت�سجيل عمليات �سيانة دورية 

الأعمدة االإنارة العمومية.
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خن�سلـــة

اأم البواقــي

حممد. ع

حممد. ع

ــب اأحــيــاء مــديــنــة عني  ــل تــعــاين اأغ
مليلة بوالية اأم البواقي، من العط�ص 
اأ�سابيع وهو  منذ ما يزيد عن الثالثة 
مياه  ال�ستعمال  املواطنني  ا�سطر  ما 
ارتفاع  ما ت�سهد  التي غالبا  ال�سهاريج 
كــبــري يف اأ�ــســعــارهــا مــقــارنــة بــاالأيــام 

املا�سية والذي جتاوز �سقف الـ 1000 
دج.

ـــذا وتـــعـــرف وكـــالـــة اجلــزائــريــة  ه
للمياه مبدينة عني مليلة احتجاجات 
املت�سررين  املواطنني  قبل  من  يومية 
لل�سرب،  ال�ساحلة  املــيــاه  انــعــدام  مــن 

لوجود عطل  الوكالة  اأ�سار عمال  اأين 
ما  وهو  التوزيع  حمرك  م�ستوى  على 
باملياه  التزود  عملية  اإمتام  دون  حال 
م�ستوى  على  وذلــك  منتظمة  ب�سورة 
5 جويلة وكذا  24 فيفري وحي  حي 

حي فور�سي.
يف املقابل �سجل تلف ملحرك التوزيع 
تدارك  مت  اأيــن  املا�سي  ال�سهر  خــالل 
الو�سع بعد 10 اأيام من انقطاع عملية 
التزود باملياه، فيما ي�سجل اهرتاء كلي 
ل�سبكات التوزيع ما اأدى اإىل انفجارها 

الت�سرب  حاالت  من  العديد  وت�سجيل 
على م�ستوى خمازن التوزيع.

يتم  التي  الوعود  ظل  يف  ذلك  ياأتي 
على  القائمني  قبل  من  بها  الت�سريح 
اأم  بوالية  املائية  واملوارد  املياه  قطاع 
"�سد  مياه  با�ستغالل  وذلك  البواقي، 
املا�سي،  جــوان  �سهر  خالل  اأوركي�ص" 
م�سكل  على  نهائيا  الق�ساء  اأجــل  من 
االأكرب  الهاج�ص  اأ�سحى  الــذي  املياه 
عني  مبدينة  املــواطــنــني  اأغــلــب  اأمـــام 

مليلة، لكنها ظلت وهود وهمية.

العطـــــــــــ�س م�شتمـــــــر يف عني مليلة

�سهيلة. ب

بن �ستول. �ص

بن �ستول. �ص

عنت�����������ره. ح 

عنرته. ح

ب�سكرة

دائرة  مقر  بغلق  كر�سة،  عني  ببلدية  املقيمني  املواطنني  ع�سرات  اأم�ص،  قام 
القائمة  عــن  االإفــــراج  بــ�ــســرورة  مطالبني  الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة  كر�سة  عــني 
�سنوات.   5 الـ  مدته  جتاوز  الذي  االجتماعي  ال�سكن  من  للم�ستفيدين  اال�سمية 
ياأتي ذلك قبيل �ساعات قليلة من ا�ستالم ح�سة معتربة من ال�سكن الرتقوي على 
م�ستوى مدينة عني كر�سة والتي طالها التاأخر الأزيد من 7 �سنوات، هذا وقد هدد 
القائمة  عن  القريب  االإعــالن  عدم  حال  يف  االحتجاجات  بت�سعيد  املتظاهرين 
اال�سمية، خا�سة واأن اأغلبهم يقيمون ببيوت ق�سديرية ال تليق للحياة االآدمية بها.

�شكان عني كر�شة يغلقون مقر الدائرة 

بن �ستول. �ص

مطالب بالإفراج عن قائمة ال�ضكن



بلغت االإيرادات اجلمركية للجزائر نحو 4346.73 مليار دينار خالل االأ�سهر اخلم�س 
االأوىل من �سنة 2019 مقابل 413.76 مليار دينار خالل نف�س الفرتة من 2018 

اأي بارتفاع قدره 5.55 باملائة، ح�سبما علم لدى املديرية العامة للجمارك.

باختالف املناطق والواليات عرب اجلزائر تراجعت اأ�سعار �سرف الدينار، بالرغم من تزامن الفرتة احلالية مع ارتفاع الطلب على العملة 
ال�سعبة يف العادة، الرتباطها بفرتة ق�ساء العطلة من جهة والتح�سريات املتعلقة مبو�سم احلج من الناحية الثانية، ف�سال عن ا�ستمرار 

العوامل االأخرى املعروفة يف ال�سابق، على غرار �سعف وتوا�سع املنحة ال�سياحية.

يف اطار �سراكة عمل جزائرية ايطالية 

خلل اخلما�سي االأول من 2019

جمل�ص املناف�سة يوؤكد

ح�سب ما اأكدته �سوناطراك

اإقت�صاداخلمي�س 23 يونيو 2969/ 04  جويلية 2019 املوافق لـ 01 ذو القعدة 071440 حمالت �سجن رجال الأعمال �سبب 
تراجع اأ�سعار �سرف العملة الأجنبية

تغيري جديد يف �سركة �سوناطراك

ولية �سوق اأهرا�س تتجاوز 
الـ 2 مليون قنطار يف �سعبة احلبوب

حو�س بركني ي�سمن اإنتاج 10 اآلف 
برميل يوميا نهاية جويلية 

اجلمركية  الإرادات  قيمة  دينار  مليار   437

خم�س �سركات تهيمن على �سوق الدواء يف اجلزائر

حريق مركب اأرزيو
 لن يوؤثر على

 القدرات الإنتاجية

مركب اأرزيو ي�ستقبل وفدي 
�سونطراك واملركزية النقابية

العديد  ط��رح  يفر�ص  ال��ذي  االأم��ر  وه��و 
التي  باجلهات  العلقة  ذات  االأ�سئلة  من 
كانت تقف وراء دفع العملة الوطنية نحو 
االنهيار بهذه الطريقة، االأطراف التي من 
املوازية  ال�سوق  على  االإبقاء  �سلحياتها 
للعملة وات�ساع الهوة بني القيمة الر�سمية 
“ال�سكوار” ال�ساحات  يف  الدينار  والقيمة 

املماثلة له عر الوطن.
ال�سعبة  العملة  اأ�سعار  تراجع  و�سبب   
اخلبري  اأرج��ع��ه��ا  ال�������س���وداء  ال�����س��وق  يف 
املايل"حميد علوان" اإىل 3 عوامل وتتمثل 
م�ستوى  على  ال��ق��رو���ص  منح  جتميد  يف 
درا�سة  جلان  اجتماعات  واإلغاء  البنوك 
وملحقة  �سجن  حملت  وك��ذا  القرو�ص 
اإ�سافة  ق�سائيا  الفا�سدين  االأعمال  رجال 
االأعمال  ورجال  التجار  بقية  تخوف  اإىل 
اإىل  التوجه  عن  يعزفون  يجعلهم  ال��ذي 
املوازية  االأ���س��واق  وبقية  ال�سكوار  �سوق 
"للدوفيز" بالعا�سمة والواليات االأخرى.

ويقول "حميد علوان" اأن �سعر "الدوفيز" 
ب�سبب  انخفا�سا  �سهد  ال�سوداء  ال�سوق  يف 
املرحلة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  االإ����س���اع���ات 
اأ�سبوع  ق��ب��ل  ان��ت�����س��رت  ح��ي��ث  ال��راه��ن��ة، 
 13 ب�  الدينار  �سعر  بارتفاع  تفيد  اإ�ساعة 

ناهيك  االآن  من  اأ�سبوع  قبل  وذلك  باملائة 
املال  رجال  من  العديد  �سجن  ق��رارات  عن 
منهم  العديد  تورط  ثبوت  بعد  واالأعمال 
تراجع  اإىل  اأدت  والتي  ف�ساد،  ق�سايا  يف 
الطلب اإىل حد بعيد على العملة ال�سعبة 
الطلب  قلة  اأن  حيث  ال�����س��وداء  بال�سوق 
وزيادة العر�ص يوؤدي بال�سرورة اإىل انهيار 

االأ�سعار.
اأنه يف حال �سهدت ال�سوق  واأو�سح علوان 

اجلزائرية مرحلة ا�ستقرار تكون م�سبوقة 
�سينهار  االأورو  �سعر  فاإن  �سيا�سي  با�ستقرار 
النقاط  ب�سكل ملحوظ على م�ستوى كافة 
ال�سوداء لبيع العملة كما اأن �سعر الدينار 
الر�سمية،  البنوك  م�ستوى  على  �سينتع�ص 
لرئي�ص  االأول  امل�ستقطب  �ست�سبح  التي 
النائمة  املالية  ال�سيولة  وكافة  االأم��وال 

خارج القنوات الر�سمية.

ل�سركة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��رئ��ي�����ص  ق����رر 
�سوناطراك "ر�سيد ح�سي�سي" اإعادة "�سالح 
مكمو�ص" اإىل من�سبه كنائب للرئي�ص املدير 

العام مكلف بن�ساط اال�ستك�ساف واالإنتاج.
اأ�سهر من  "ر�سيد ح�سي�سي" جاء بعد  قرار 
للنقل  العام  املدير  الرئي�ص  نائب  تكليف 
نائب  مبهام  باي"  "العربي  االأنابيب  عر 
واالإن��ت��اج  باال�ستك�ساف  املكلف  الرئي�ص 
من  مكمو�ص" بقرار  "ل�سالح  خلفا  بالنيابة 
الرئي�ص املدير العام ال�سابق عبد املوؤمن ولد 

قدور وحتديدا �سهر فيفري املا�سي.

كما اأن  اإعادة مكمو�ص اإىل من�سبه جاءت 
لهذا  اال�ستقرار  من  املزيد  اإع��ط��اء  بهدف 
وكاعرتاف  واال�سرتاتيجي  احل�سا�ص  الفرع 
ل�سوناطراك  اجلديدة  القيادة  من  اأي�سا 
ن�ساط  يف  مكمو�ص"  "�سالح  ب��ك��ف��اءة 
اال�ستك�ساف واالإنتاج. اأما العربي ف�سيعود.
الرئي�ص  نائب  وه��ي  االأ�سلية  مهامه  اإىل 
عر  املحروقات  بنقل  املكلف  العام  املدير 
بخ�سو�ص  تغيري  اأي  يطراأ  ومل  االأنابيب. 
ال�ستة  العام  املدير  الرئي�ص  ن��واب  بقية 

الذين مت تر�سيمهم يف عهد ولد قدور.

�سوق  ل��والي��ة  الفلحية  امل�سالح  تتوقع 
قنطار  مليون   2 عن  يزيد  ما  جمع  اأهرا�ص 
عديد  وعر  اأنواعها  مبختلف  احلبوب  من 
حملة  خ��لل  وذل��ك  الفلحية،  مناطقها 
احل�ساد والدر�ص التي انطلقت منذ اأكر من 
�سهر و�سارفت على االنتهاء. وقد اأكدت ذات 
امل�سالح على اتخاذها كافة التدابري اللزمة 
وا�ستقباله  املح�سول  جمع  عملية  لت�سهيل 
عر خمتلف نقاط اجلمع التابعة لتعاونيات 
احلبوب  والبقول اجلافة، كما �سارعت اإىل 
واالإج���راءات  املعاملت  وتب�سيط  ت�سهيل 
الوفري  امل��ردود  نتيجة  للفلحني  االإداري��ة 
يف هذه ال�سعبة التي تعرف اهتماما م�سهودا 

اإنتاج  على  تركيزها  اإىل  اإ�سافة  بالوالية 
الذي  العد�ص  غ��رار  على  اجلافة  البقول 
يف  امل�ساهمة  �ساأنه  من  كبريا  تو�سعا  ي�سهد 
ا�سترياد  عمليات  وتطليق  الوطني  االإنتاج 

هذه املادة.

ل�سوناطراك  العام  املدير  الرئي�ص  اإلتقى 
"ر�سيد ح�سي�سي" باملدير التنفيذي ل�سركة 
"اإيني"االإيطالية احلكومية الكائن مقرها 
يف حيدرة، باملدير "كلوديو دي�سكالت�سي" 

الذي زار اجلزائر.
عن  التنقيب  مللف  تتطرق  مل  ال��زي��ارة 
بجاية  ب�سواحل  البحرية  امل��ح��روق��ات 
امل�سح  ع��م��ل��ي��ات  ان��ت��ه��اء  رغ���م  وج��ي��ج��ل، 
الزلزايل ثلثي االأبعاد للمنطقة املعنية، 
وما ينق�سها هو ال�سوء االأخ�سر من وزارة 

الطاقة فقط.
كما ركزت  املحادثات خلل الزيارة على 
حا�سي  حو�ص  تطوير  م�ساريع  ت�سريع 

ق�سمني  اإىل  ينق�سم  ال��ذي   ، �سمال  بركني 
م�سروع  با�ستكمال  بالغاز  يتعلق  االأول 
�سمال  ربعة  بئر  حقل  بني  الغاز  اأن��ب��وب 
بحا�سي،  �سرق  جلمت  وم��ن��زل   )BRN(
والثاين يتعلق باإنتاج النفط اخلام، والذي 
من  اجلزائري  االإنتاج  زيادة  يف  �سي�ساهم 

النفط اخلام ب�سكل الفت.
ومن املنتظر اأن ت�سهم املرحلة االأوىل من 
اإنتاج  اإىل  �سمال،  بركني  حو�ص  تطوير 
اإ�سايف من البرتول اخلام يقدر ب� 10 اآالف 
و6  اجل��اري،  جويلية  نهاية  يوميا  برميل 
مليني مرت مكعب من الغاز بنهاية ال�سنة.

ويرجع  هذا التح�سن اأ�سا�سا اإىل التح�سيلت 
الت�سوية  بعنوان  اأجنزت  التي  اال�ستثنائية 
من مداخيل اجلمارك  مبيناء اجلزائر خلل 

�سهر ماي املا�سي.
وقد ارتفعت هذه التح�سيلت اإىل 24.75 
مليار دج منها 13.70 مليار دج قيد االنتظار 

منذ  2012 ي�سيف ذات امل�سدر.
ميزانية  يف  اجلمارك  اإي���رادات  �سب  مت  و 
الدولة مبا مقداره 375.17 مليار دج مقابل 
بارتفاع  اأي   2018 يف  دج  مليار   358.13

حوايل 4.8 باملائة .
االإي���رادات   �سكلت  امل�سدر،  ذات  ح�سب  و 
 85.90 ن�سبة   ال��دول��ة  خلزينة  املوجهة 
باملائة من اإجمايل اإيرادات اجلمارك خلل  

االأ�سهر اخلم�ص االأوىل من 2019.
ال�سمان  ل�سندوق  امل��وج��ه��ة  احل�سة  اأم���ا 
بلغت  فقد  املحلية  للجماعات  والت�سامن 
دج،  مليار   35.58 مقابل  دج  مليار   37.70
نف�ص  خلل  باملائة   5.97 قدره  بارتفاع  اأي 

فرتة املقارنة.
فان  للجمارك  العامة  امل��دي��ري��ة  وح�سب 
الوطني  لل�سندوق  امل��وج��ه��ة  االإي������رادات 
دج  مليار   21.06 ح���وايل  بلغت  للتقاعد 
بارتفاع  اأي  دج،  ملي������ار   17.45 مقابل 

باملائة.  20.65

ل�سندوق  املوجهة  االإيرادات  بخ�سو�ص  اأما 
بلغت  فقد  اخلا�سة  التخ�سي�ص  ح�سابات 
حوايل 2.32 مليار دج مقابل 1.96 مليار دج 
،م�سجلة بذلك ارتفاع حوايل 18.1 باملائة.

من  للبلديات  امل��وج��ه��ة  امل��داخ��ي��ل  وبلغت 
مليون   482.72 الفارط   ماي  اإيل  جانفي 
بانخفا�ص  دج،  مليون    633.92 مقابل  دج 
الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملائة   23.85 قدره 

من �سنة 2018.
�سنة  اجلمركية  املداخيل  بلغت  اإج��م��اال 
دج  مليار   1.026.28 مقداره.  ما   2018
، اأي   2017 1.005.81 مليار دج يف  مقابل 

بارتفاع 2.03 باملائة.
باملائة   86 ف���ان  امل�����س��در  ذات  وح�����س��ب 
اجلمرك����ية  التح�س������يلت  جمموع  م��ن 
�ساهم����ت يف مت�������ويل ميزانية الدولة اأي ما 

ميثل 882.13  مليار دج .

"عمارة  املناف�سة  جمل�ص  رئي�ص  ك�سف 
زيتوين" اأن �سوق الدواء يف اجلزائر تهيمن 
على  �سلبا  اأث���ر  م��ا  �سركات  خم�ص  عليه 
اإىل  داعيا  االأدوي��ة،  ووفرة  و�سعر  نوعية 

احرتام قانون املناف�سة.
هوية  اأو  تفا�سيل  زي��ت��وين  ي��ق��دم  ومل 
اإن  ب��ال��ق��ول  مكتفيا  املعنية  ال�����س��رك��ات 
لرنامج  تقنية  مبرافقة  متت  الدرا�سة 
مع  ال�����س��راك��ة  اتفاقية  لتنفيذ  ال��دع��م 

االإحتاد االأوربي.
وجاء ذلك خلل ندوة �سحفية، يوم اأم�ص، 
عمارة  املناف�ص  جمل�ص  رئي�ص  فيها  عر�ص 
ل�سنة  للمجل�ص  ال�سنوي  التقرير  زيتوين 

املقبلة. لل�سنة  العمل  وبرنامج   2018
اأن وجود املناف�سة احلرة  واأكد باملنا�سبة 
الف�ساد  هام�ص  يقل�ص  ال�سوق  يف  والنزيهة 
ول��ذل��ك ف���اإن االأه���م ه��و اح���رتام قواعد 
على  بالفائدة  �سيعود  ذلك  الأن  املناف�سة 

وامل�ستهلك  وال�سركة  الوطني  االقت�ساد 
على حد �سواء.

ال�سلحيات  كل  ميلك  املناف�سة  جمل�ص 
املناف�ص  قواعد  يخالف  من  وردع  ملحا�سبة 
بال�سركة  التبليغ  خ��لل  م��ن  ال�سفافة 
حال  ويف  امل�����س��وؤول��ة  للجهات  امل��خ��ال��ف��ة 
االإ�سرار على املخالفة �سيتم فر�ص عقوبة 
من  باملائة   12 اإىل  ت�سل  قد  عليها  مالية 

رقم اأعمالها.

اأكد جممع �سونطراك، اأن احلريق 
الذي �سب باأحد وحدات االإنتاج 

ملركب متييع الغاز، والواقع باملنطقة 
ال�سناعية الأرزيو بوهران، لن يوؤثر 

على القدرات االإنتاجية للمركب.
واأفاد بيان، �سدر عن جممع 

�سونطراك، اأم�ص، اأنه فور اندالع 
احلريق مت انطلق خطة تدخل 

للم�ساعدة املتبادلة، مكنت من التحكم 
ال�سريع يف التعامل مع احلادث 

واخلروج منه باأقل اأ�سرار، مو�سحا 
يف ذات ال�سياق، "احلادث مل ي�سجل 
اأي خ�سائر ب�سرية تذكر، با�ستثناء 

اإ�سابة �سخ�سني بجروح خفيفة 
مت اإجلوؤهم على جناح ال�سرعة 

والتكفل بهم على م�ستوى املوؤ�س�سة 
االإ�ست�سفائية بوهران، كما مت اإن�ساء 

خلية متابعة نف�سية بعني املكان".

ف�سل اأم�ص، االأمني 
ال����ع����ام اجل���دي���د 
ل����لإحت����اد ال���ع���ام 
للعمال اجلزائريني 
لعباط�سة"  "�سليم 
االب�����ت�����ع�����اد ع��ن 
اأول  يف  االأ����س���واء 
ميدانية  خ��رج��ة 

الغاز  م�سنع  بوابة  من  كانت  والتي  له 
�سوناطراك  ل�سركة  امل�سال  الطبيعي 

بوهران.
كما اأن "�سليم لعباط�سة" �سيحل مب�سنع 
ال� ” جي.اأن.األ” باأرزيو مرفوقا ب�"احلاج 
فدرالية  ع��ام  اأم���ني  طواهرية"  حمو 
واأمني  والكيمياء  والغاز  البرتول  عمال 
جرود"  "خلف  �سوناطراك  نقابة  عام 
االنفجار  ح��ادث  جرحى  زي��ارة  و�سيتم 
الذي هز امل�سنع ليلة االثنني كما �سيلتقي 
بعكال  وج���رود  وط��واه��ري��ة  لعباط�سة 

املنطقة ال�سناعية 
باأرزيو وبطيوة.

خرجة  وت���اأت���ي 
بهذه  ل��ع��ب��اط�����س��ة 
ال����ط����ري����ق����ة يف 
فيه  تعي�ص  وق���ت 
امل���ن���ظ���م���ة ع��ل��ى 
احتجاجات  وق���ع 
على  الكبرية  اخللفات  ميزها  مت�ساعدة 
م�ستوى االحتاد الوالئي للجزائر ورف�ص 
5 احتادات والئية هي العا�سمة تلم�سان 
�سعيدة تيزي وزو وبجاية لنتائج املوؤمتر 

اال�ستثنائي للمركزية النقابية.
ي�سم  وف��د  ي�سل  اأن  ينتظر  باملقابل 
اإطارات من املديرية العامة ل�سوناطراك 
عن  الناجمة  اخل�سائر  على  ل��ل��وق��وف 
حادثة احلريق الذي �سب باإحدى وحدات 

املركب ليلة االثنني اإىل الثلثاء.

جهزت لها امل�سالح الفلحية كافة الظروف جلمعها

نوال. ب



اأعلنت اإثيوبيا، يوم اأم�ص عن وفاة 
�سخ�ص جراء اإ�سابته بالكولريا 

لريتفع بذلك عدد �سحايا الوباء 
اإىل 17، من اإجمايل 871 اإ�سابة 

بعدد من اأقاليم البالد، وفق اإعالم 
حملي.

ونقلت اإذاعة "فانا" االإثيوبية عن 
قيتاجو تولريا، املدير العام لـ"معهد 

ال�سحة العامة" قوله اإن "نحو 
بالكولريا،  اأ�سيبوا  �سخ�سا   871

فيما مت ت�سجيل حالة وفاة واحدة 
لرتتفع بذلك ح�سيلة �سحايا 

الوباء اإىل 17".
واأ�ساف تولريا، اأن هذه االإ�سابات 
بالكولريا �سجلت يف خم�ص اأقاليم 

من جمموع ت�سعة التي تعدها 
البالد، عالوة على مدينتي اأدي�ص 

اأبابا ودير داوا، اللتني تتمتعان 
بحكم اإداري خا�ص.

واأو�سح اأن الكولريا اتخذت نطاقا 
وبائيا، وظهرت على ال�سطح باأقاليم 

اأوروميا )و�سط( بـ360 حالة 
اإ�سابة، واأمهرا )�سمال/202( 

وجتراي )�سمال/19(، وال�سومال 
)االإثيوبي/�سرق/33( ، وعفار 

)�سرق/131 حالة(.
فيما �سجلت يف العا�سمة اأدي�ص 

اأبابا 125 حالة اإ�سابة، ويف مدينة 
دير داوا حالة واحدة فقط.

ويف حماولة لل�سيطرة على املر�ص 
ومنعه من االنت�سار، اأعلن امل�سوؤول 
احلكومي اأنه مت اإن�ساء 26 مركًزا 

للحجر ال�سحي يف جميع اأنحاء 
البالد، وتوفري اإمدادات من االأدوية 

للمناطق امل�سابة.

ارتفاع عدد امل�سابني وفق 
م�سوؤول حكومي

جتمع املهنيني ال�سودانيني يلتقي ممثلني للحتاد االأوروبي 
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بيانه  يف  اجلــمــهــوريــة  مفتي  وقـــال 
املخططات  كافة  "نرف�ص  اأم�ص  يــوم 
ــوات  ـــحـــاوالت الــتــي تــقــوم بــهــا ق وامل
هوية  لتغيري  االإ�سرائيلي  االحتالل 
املبارك،  االأق�سى  وامل�سجد  القد�ص 
الأيــة  قــاطــع  ب�سكل  رفــ�ــســنــا  ونــعــلــن 
�سلطات  بها  تقوم  وخطوات  اإجراءات 
على  �سيطرتها  لــفــر�ــص  االحـــتـــالل 
وطم�ص  الــ�ــســريــف  الــقــد�ــص  مــديــنــة 

هويتها".
ونحذر  رف�سنا  "جندد  املفتي  واأ�ساف 
اأ�سكال  كــافــة  ــورة  ــط خ ــن  م جمـــددا 
�سلطات  بها  تــقــوم  الــتــي  احلــفــريــات 
القد�ص،  مــديــنــة  اأ�ــســفــل  االحــتــالل 
املبارك،  االأقــ�ــســى  امل�سجد  وخا�سة 
وهو ما ميثل تهديدا خطريا ومبا�سرا 

للم�سجد يف اإطار خمططات االحتالل 
االإ�سرائيلي".

ودعا مفتي م�سر اإىل �سرورة حترك 
االإقليمية  واملنظمات  الدويل  املجتمع 

اأجل  من  الفوري  للتدخل  والدولية 
بحق  االإ�سرائيلية  االعتداءات  وقف 
العامل  دعا  كما  ومقد�ساتها،  القد�ص 
وهيئاته  منظماته  بكافة  االإ�سالمي 
املــتــحــدة  االأمم  مــنــظــمــات  وكـــافـــة 
"اليوني�سكو"،  املخت�سة، وفى مقدمتها 
االإ�سرائيلية  املخططات  تنفيذ  لوقف 
للم�سجد  خطريا  تهديدا  متثل  التي 

االأق�سى ومدينة القد�ص.
"نفق  افتتحت  قد  اإ�سرائيل  اأن  يذكر 
افتتاحه  يف  و�سارك  احلجاج"  طريق 
لدى  املتحدة  الــواليــات  �سفري  من  كل 
واملوفد  فريدمان،  ديفيد  اإ�سرائيل، 
الــ�ــســرق  اإىل  اخلـــا�ـــص  االأمـــريـــكـــي 
بدعوة  غرينبالت،  جي�سون  االأو�سط، 

من جمعية "اإلعاد" االإ�سرائيلية.

اأعلن جتمع املهنيني ال�سودانني، �سباح 
التقى  التجمع  من  مندوب  اأن  اأم�ص، 
ـــي  االأوروب االحتـــاد  دول  عــن  ممثلني 
تطورات  ملناق�سة  مو�سع  اجتماع  يف 
يف  ذلك  جاء  اأين  البالد،  يف  االأو�ساع 
يقود  ــذي  ال التجمع  عن  �سادر  بيان 
"اإعالن  قـــوى  �سمن  االحــتــجــاجــات 
عليه  اطــلــعــت  والتغيري"  احلـــريـــة 

االأنا�سول.
وقال البيان اأن مندوب جتمع املهنيني 
ع�سوا  ــة  دول  19 عن  ممثلني  خاطب 
االأوربــي يف اجتماع مو�سع  يف االحتاد 
يف  اخلارجية  العالقات  ق�سم  نظمه 
يف  االأو�ساع  ملناق�سة  االأوربي  االحتاد 
ا�سم  البيان  يذكر  مل  حيث  ال�سودان، 
مكان  اأو  االجتماع  يف  التجمع  مندوب 

انعقاده.
التجمع  ممثل  "ا�ستعر�ص  ــاف  واأ�ــس
االأو�ساع يف ال�سودان يف ظل التطورات 
على  وركــز  املــا�ــســي،  اأفــريــل   11 منذ 
مغزى تظاهرات 30 جوان وتاأثرياتها 
تطرق  كما  ال�سيا�سي"،  الو�سع  على 
عملية  تــواجــهــهــا  ــتــي  ال للم�ساعب 
الع�سكري  املــجــلــ�ــص  مــع  الــتــفــاو�ــص 
طريق  يف  تــو�ــســع  الــتــي  والــعــراقــيــل 
الو�ساطة وروؤية جتمع املهنيني لكيفية 

جتاوز االأزمة احلالية.
بحث  االجتماع  اأن  اإىل  البيان  واأ�سار 
موقف االحتاد االأوربي من التطورات 
ال�سلطة  انتقال  و�سرورة  ال�سودان  يف 
تقدم  م�ساعدات  اأي  وربــط  للمدنيني 

لل�سودان باإجناز هذه املهمة.
من جهتها، �سهدت العا�سمة اخلرطوم 
و16 مدينة اأخرى، تظاهرات، االأحد 
املا�سي، حتت عنوان "مواكب الق�سا�ص 
للمدنيني"،  ال�سلطة  وت�سليم  لل�سهداء 
تلبية لدعوة من "قوى اإعالن احلرية 
عنف،  اأعــمــال  و�سابتها  والتغيري"، 
واأعلنت جلنة طبية تابعة للمعار�سة 
 3 على  العثور  االإثــنــني،  ال�سودانية، 

درمــان  اأم  مبدينة  ملحتجني  جثامني 
االحتجاجات،  عقب  العا�سمة،  غربي 
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات 
االأحد اإىل 10، بح�سب وزارة ال�سحة 
 7 �سقوط  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  التي 

قتلى.
من  الب�سري  اجلي�ص  قــيــادة  وعــزلــت 
 11 يف   ،)2019  -1898( الرئا�سة 
اأفريل املا�سي، حتت وطاأة احتجاجات 
املا�سي،  العام  ــر  اأواخ بــداأت  �سعبية، 
تنديًدا برتدي االأو�ساع االقت�سادية، 
وتتحدث املعار�سة عن �سقوط اأكر من 
االحتجاجات  خالل  "�سهيدا"   150

منذ عزل الب�سري.

ــي  ــرتك ــص ال ــ� ــي ــرئ اأكـــــد ال
يوم  اأردوغـــان،  رجــب طيب 
تعزيز  اأن  الثالثاء،  اأم�ص 
العالقات القائمة بني بالده 
اإيجابا  �سينعك�ص  وال�سني 
واال�ــســتــقــرار  ال�سلم  عــلــى 
حيث  ـــدويل،  وال االإقليمي 
ق�سرية  كلمة  يف  ذلك  جاء 
لقائه  لدى  اأردوغان  األقاها 
مع نظريه ال�سيني �سي جني 
ال�سينية  بالعا�سمة  بينغ 

بكني.
ــــــــان عن  واأعـــــــرب اأردوغ
تعزيز  اإمكانات  بــاأن  ثقته 
وال�سني  بالده  بني  التعاون 
م�سروع  واأن  جـــدا،  كــبــرية 
ـــق احلــــريــــر يــربــط  ـــري ط

و�سكر  البلدين،  ح�سارتي 
ح�سن  على  ال�سيني  نظريه 
كثف  اأنه  مبينا  اال�ستقبال، 
لــقــاءاتــه ومــ�ــســاوراتــه مع 
خالل  ال�سيني  الــرئــيــ�ــص 

ال�سنوات االأخرية.
"متفقون  ــال  ــائ ق وتـــابـــع 
على  ال�سيني  الرئي�ص  مــع 
العالقات  تعزيز  �ــســرورة 
ــقــائــمــة بني  الــثــنــائــيــة ال

اأزور  واإنــــنــــي  الـــبـــلـــديـــن، 
تعاظم  و�سط  حاليا  ال�سني 
التحديات التي تهدد االأمن 

واال�ستقرار العامليني".
اجتماع  يف  ــارك  ــس و� هـــذا 
ال�سيني  اأردوغان مع نظريه 
مـــــن اجلـــــانـــــب الــــرتكــــي، 
مولود  اخلــارجــيــة  وزراء 
والطاقة  اأوغلو،  ت�ساوو�ص 
ـــــــاز، واملــالــيــة  ــــاحت دومن ف

والدفاع  ــرياق،  ــب األ بـــراءت 
وال�سناعة  اأكـــار،  خلو�سي 
م�سطفى  والــتــكــنــولــوجــيــا 
روه�سار  والتجارة  وارانــك، 
جاهد  واملوا�سالت  بكجان، 
طـــورهـــان، كــمــا �ــســارك يف 
جهاز  ــص  ــ� ــي رئ االجـــتـــمـــاع 
اال�ستخبارات الرتكي هاكان 
فيدان، وم�ست�سار ال�سناعات 
دمري،  اإ�سماعيل  الدفاعية 
االت�ساالت  دائــرة  ورئي�ص 
فخر  الرتكية  الرئا�سة  يف 
واملتحدث  ــون،  ــط األ الــديــن 
الرتكية  الــرئــا�ــســة  با�سم 
وال�سفري  قــالــن،  ابــراهــيــم 
الرتكي بال�سني عبد القادر 

اأمني اأونن.

م�سر تندد مب�سروع اإ�سرائيل اجلديد يف القد�س

الأوروبي  الحتاد  يف  ع�سو  دولة   19

تناق�س الأو�ساع يف ال�سودان

اأردوغان يك�سف "تعزيز العالقات الرتكية ال�سينية 
�سينعك�س اإيجابا على ال�سلم الدويل"

يوم  نيجرييا  و�سط  يف  بنوي  والية  حاكم  با�سم  متحدث  قال 
الثالثاء اإن 50 �سخ�سا على االأقل قتلوا عندما ا�ستعلت النريان 

يف وقود كانوا ي�سحبونه من �ساحنة �سهريج تعر�ست حلادث.
"انقلبت �ساحنة حمملة بالوقود اأم�ص والنا�ص  وقال املتحدث 
كانوا ي�سحبون الوقود منها عندما اندلع احلريق مما اأ�سفر عن 
مقتل اأكر من 50 �سخ�سا" واأ�سيب اآخرون بجروح بالغة ونقلوا 

للم�ست�سفى.
ومثل هذه الوقائع �سائعة يف نيجرييا لكن نادرا ما تكون اأعداد 
لكن  نيجرييا  يف  ال�سعر  زهيد  والوقود  هكذا  مرتفعة  الوفيات 
الكثريين يعي�سون يف فقر مدقع، حيث يف اأكتوبر املا�سي قتل 60 
�سخ�سا عندما ا�ستعلت النريان يف نفط يت�سرب من خط اأنابيب 

بجنوب �سرق البالد.

ذكر االدعاء العام يف تركيا ووكالة االأنا�سول الر�سمية لالأنباء 
ع�سكريا،   122 على  بالقب�ص  اأمر  �سدر  اأنه  الثالثاء  اأم�ص  يوم 
رجل  ب�سبكة  �سلتهم  يف  لال�ستباه  عالية،  برتب  �سباط  بع�سهم 
الدين فتح اهلل كولن التي تتهمها اأنقرة بامل�سوؤولية عن حماولة 

انقالب.
بالتخطيط  املتحدة،  الواليات  يف  املقيم  كولن،  تركيا  وتتهم   
 ،2016 عام  جويلية  يف  البالد  �سهدتها  التي  االنقالب  ملحاولة 

وينفي كولن اأي �سلة له باالأمر.
قالت االأنا�سول اإن ال�سرطة تبحث عن 42 م�ستبها به يف اإزمري 
ويف 17 اإقليما اآخر، واأ�سافت اأن ال�سلطات تعتقد اأن امل�ستبه بهم 
عامة،  هواتف  با�ستخدام  كولن  �سبكة  من  اأفراد  مع  توا�سلوا 
م�ستبها   40 عن  تبحث  قونية  يف  ال�سلطات  اأن  الوكالة  وذكرت 
اإقليما   25 باالإقليم ويف  منهم ع�سكريون يف اخلدمة،  اآخر،  به 
اآخر، وقال مكتب االدعاء يف ا�سطنبول اإن ال�سرطة تتعقب 40 
م�ستبها به اآخر من بينهم �سباط برتب عالية باملدينة واأقاليم 

اأخرى.

يف  انفجارا  اأن  البرتوكيماويات  ل�سناعة  بتكيم  �سركة  ذكرت 
اأفراد  من  اإيطايل  مقتل  عن  اأ�سفر  امل�سال  البرتول  لغاز  ناقلة 
يف  اإزمري  باإقليم  األياجا  ميناء  يف  اآخرين   15 واإ�سابة  طاقمها 

غرب تركيا.
للبرتوكيماويات  م�سنع  عند  امليناء  يف  را�سية  الناقلة  وكانت 
احلكومية  الطاقة  �سركة  وتديره  بتكيم  ل�سركة  تابع 
اإقليم  حاكم  نائب  جوناي  اإرهان  وقال  �سوكار،  االأذربيجانية 
حتفه  لقي  الطاقم  اأفراد  من  اإيطاليا  اإن  لل�سحفيني  األياجا 
ويدعى روبرتو مونتجرديا، يف حني قالت �سركة بتكيم يف بيان 
يف  بتكيم  ل�سركة   5 رقم  الر�سيف  عند  حريق  "اندلع  �سحفي 
ل�سبب  جرينت�ص(  بتوقيت   2020(  23:20 ال�ساعة  حوايل 
علم  ترفع  التي  �سينزانيا  بال�سفينة  الربط  اأثناء  حمدد  غري 
"مت  البيان  واأ�ساف  �سائلة"،  بهيدروكربونات  للتزويد  اإيطاليا 
اإخماد احلريق بف�سل التدخل الفوري لفرقنا وال تزال اأعمال 

تربيد ال�سفينة م�ستمرة".

اأن االدعاء االإيراين  اأم�ص،  اإعالم حكومية يوم  ذكرت و�سائل 
العام  اعتقلوا  الذين  فيهم  امل�ستبه  من  لعدد  باالإعدام  يطالب 
هيئات  يف  املتحدة  الواليات  حل�ساب  التج�س�ص  بتهمة  املا�سي 

ع�سكرية ونووية.
"ع�سرات اجلوا�سي�ص"  وكانت اإيران قالت يف اأوت اإنها اعتقلت 
االإيرانية  اجلن�سيتني  يحمل  منهم  العديد  حكومية،  هيئات  يف 
مع  �سابقا  متعاقدا  اأعدمت  اأنها  قالت  جوان،  ويف  واالأمريكية، 
اإدارة الف�ساء بوزارة الدفاع بعد اإدانته بالتج�س�ص ل�سالح وكالة 
عن  احلكومي  التلفزيون  ونقل  االأمريكية،  املركزية  املخابرات 
الق�سائية، قوله  الهيئة  با�سم  املتحدث  اإ�سماعيلي  غالم ح�سني 
اأقل  قبل  اعتقلوا  الذين  فيهم  امل�ستبه  من  يحدده  مل  عددا  اإن 
يف  عليهم  باالإعدام  اأحكام  �سدور  احتمال  يواجهون  عام  من 

حماكمات ع�سكرية.

مقتل 50 �شخ�شا على االأقل
 يف اندالع حريق يف �شاحنة وقود

تركيا تاأمر باعتقال 122 ع�شكريا 
لال�شتباه يف �شلتهم ب�شبكة كولن

انفجار يف ناقلة مبيناء تركي 
ومقتل �شخ�س واإ�شابة 15

عدة اأمريكيني قد يواجهون اأحكاما 
باالإعدام بتهمة التج�ش�س يف ايران

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

ق. د
ق. د

ق. د

ق. د

وفاة 17 بالكولريا 
واإ�شابة 871 

يف اثيوبيا

ندد مفتي م�سر، �سوقي عالم، بقيام اإ�سرائيل بافتتاح ما ي�سمى "نفق طريق احلجاج" يف البلدة القدمية، اأ�سفل بلدة �سلوان، يف مدينة 
القد�س باجتاه امل�سجد االأق�سى، واأو�سحت دار االإفتاء امل�سرية اأن "ذلك امل�سروع �سمن املخططات ال�سهيونية الرامية لتغيري هوية 

القد�س واحلرم القد�سي ال�سريف واملواقع املال�سقة له".



ريا�س حمرز:

اأعلن احل�ساب الر�سمي لالحتاد االأفريقي 
للدور االأول  املثالية  الت�سكيلة  القدم  لكرة 
التي  االأفــريــقــيــة  االأمم  كــاأ�ــص  لبطولة 

ت�ست�سيفها م�سر حاليًا. 
�سيطرة  املــثــالــيــة  الت�سكيلة  و�ــســهــدت 
جزائريني  العبني   4 بتواجد  جزائرية 
وهما  اال�سا�سية  الت�سكيلة  يف  منهما  اثنني 
اثنني  نا�سر،   بن  وا�سماعيل  حمرز  ريا�ص 
وهما  االحتياطية  الت�سكيلة  يف  اآخــريــن 
حني  يف  باليلي،  ويو�سف  عــطــال  يو�سف 
كان ملنتخب م�سر اأي�سا ن�سيب كبري باأربعة 
العبني اأي�سا هما ال�سناوي واحمد املحمدي 
لتتقا�سم  �سالح،  وحممد  حجازي  واحمد 

باقي املنتخبات االأخرى باقي املنا�سب.

ال�سناوي  حمــمــد  امل��رم��ى:   حرا�صة 
م�سر.

ال��دف��اع: اأحــمــد املــحــمــدي )مــ�ــســر( – 
حجازي  اأحمد  )الكامريون(-  بانانا  يايا 

)م�سر(- اأ�سرف حكيمي )املغرب(.

 – )مدغ�سقر(  اأندريانانترييانا  الو�صط: 
ريا�ص   – )اجلــزائــر(  نا�سر  بن  اإ�سماعيل 

حمرز )اجلزائر(.

الهجوم: حممد �سالح )م�سر( – جوردان 
اأيو )غانا( – �ساديو ماين )ال�سنغال(. 

احلار�ص  االحتياطية  الت�سكيلة  يف  وجاء 
عطال  ويو�سف  )الكامريون(  اأونانا  اأندريه 
وكارلو�ص  )اجلـــزائـــر(  باليلي  ويــو�ــســف 
اأندريا )مدغ�سقر( ومبارك واكا�سو )غانا( 
ومهدي  )الــكــامــريون(  زامــبــوا  واأجنوي�سا 
باكامبو  و�ــســيــدريــك  ــرب(  ــغ )امل بنعطية 

)الكونغو(.

اأجمعت ال�سحف التون�سية ال�سادرة اأم�ص 
اإىل  قرطاج  ن�سور  تاأهل   اأنَّ  على  االأربعاء 
ثمن نهائي كاأ�ص اأمم اأفريقيا، جاء بطريقة 

اأ�ساءت اإىل كرة القدم التون�سية.
و�سافة  الــتــونــ�ــســي،  املــنــتــخــب  واحـــتـــلَّ 
خلف  ــقــاط،  ن بـ3  اخلــامــ�ــســة  املــجــمــوعــة 
�سعبة  مواجهة  وتنتظره  املت�سدرة،  مايل 
ثمن  الــدور  يف  املقبل،  االإثنني  غانا،  اأمــام 

النهائي.
خميًبا  م�ستوى  التون�سي،  املنتخب  م  وقــدَّ
بـ3  واكــتــفــى  فـــوز،  اأي  حتقيق  يف  وف�سل 
بنتيجة  ومـــايل  اأنــغــوال،  اأمـــام  ــادالت  ــع ت

واحدة )1-1(، و�سلبًيا اأمام موريتانيا.
التون�سية  ال�سحافة  دفــع  امل�ستوى  هــذا 
املدرب  نال  فيما  الفريق،  على  هجوٍم  ل�سن 
االأكرب  الن�سيب  جريي�ص،  اآالن  الفرن�سي 
هويته،  الفريق  اأفقد  بعدما  الهجوم،  من 

بح�سب تعبريها.

عنوان  حتت  "ال�سروق"  �سحيفة  وكتبت 
الذي  االأداء  اإنَّ  تقول  طعم"،  بال  "تر�سح  
 ، قدمه منتخب تون�ص يف مباراة موريتانيا 
ف كرة القدم التون�سية. كان هزياًل ال ُي�سرِّ

واأ�سارت اإىل اأنَّ املدرب اآالن جريي�ص، ُيعدُّ 
ال�ساحب  للوجه  الرئي�سية،  االأ�سباب  اأحد 
البطولة  يف  قرطاج  ن�سور  به  ظهر  الــذي 

القارية.
"ال�سباح"  �سحيفة  كتبت  جانبها،  مــن 

تقول: "تر�سح ب�سق االأنف�ص".
وقالت "اجلميع اأ�سيب بخيبة اأمل كبرية؛ 
لدى  االنت�سارية  ـــروح  ال فــقــدان  ب�سبب 
الدور  مقابالت  يف  تون�ص  منتخب  العبي 

االأول، خا�سة �سد موريتانيا".
واأ�سافت "قدم ن�سور قرطاج خالل ال�سوط 
يف  دقيقة   45 اأ�سواأ  موريتانيا،  اأمام  االأول 
تاريخ مواجهاته بالبطولة"، م�سرية اإىل اأنَّ 

ما  هويتهم  الن�سور،  اأفقد  الفرن�سي  املدرب 
جعلهم يكونون تائهني اأم�ص فوق امليدان.

الفريق  اأنَّ  اإىل  نيوز"  "ال�سباح   واأ�سارت 
وال  روح  بــال  "منتخبنا  قائلًة:  روح،  بــال 

خمالب.. تر�سح مر بال طعم اأو لون".
فيه  انتظرت  الـــذي  الــوقــت  "يف  وقــالــت 
البداية  بعد  االأداء  حت�سن  اجلــمــاهــري 
اأمام  �ساحب  بوجه  الن�سور  ظهر  الباهتة، 
يكلفهم  ــاد  ك ــري،  حم ومــــردود  موريتانيا، 
موريتانيا  اآمنت  لو  البطولة  من  اخلــروج 
بحظوظها، وعرفوا كيف يرتجموا الفر�ص 

التي اأتيحت لهم اإىل اأهداف".
اجلمهورية":  "اأخبار  قالت  جانبها،  من 
للكان،  الثاين  للدور  مبعجزة  تعرب  "تون�ص 

وُتالقي غانا".
�سمن  الــتــونــ�ــســي  "املنتخب  ــت  ــح ــس واأو�
ب�سبه  الكان  من  الثاين  الــدور  اإىل  العبور 
ال�سلبي   بالتعادل  االكتفاء  اإثــر  معجزة 
مع  الثالثة  النقطة  وح�سد  موريتانيا  �سد 

مردود �سلبي وحمري للن�سور".

غانا،  منتخب  العب  اأيــو  اأندريه  واجــه 
غينيا  على  الــفــوز  بعد  لزمالئه  ال�سكر 
اجلولة  مــبــاريــات  �سمن   ،0-2 بي�ساو 
كاأ�ص  ببطولة  املجموعات  لــدور  الثالثة 

اأمم اأفريقيا.
املباراة  عقب  ت�سريحات  يف  اأيــو  وقــال 
الذي  الكبري  االأداء  على  الفريق  "اأ�سكر 
على  للمناف�سة  بــقــوة  ون�سعى  قــدمــوه، 

اللقب".
واأ�ساف "ح�سرنا اإىل م�سر للم�ساركة يف 

البطولة والفوز بها".
ال�ستة  دور  اإىل  الغاين  املنتخب  وتاأهل 
ال�ساد�سة  املجموعة  ت�سدر  بعدما  ع�سر 
عن  االأهـــداف  بــفــارق  نــقــاط،   5 بر�سيد 

املنتخب الكامريوين الو�سيف.

ح�سد الالعب املايل اأمادو نداي، جائزة 
بالده  منتخب  مــبــاراة  يف  العــب  اأف�سل 
الثالثاء،  اليوم  االأنــغــويل،  نظريه  ــام  اأم
نظيف،  بهدف  الن�سور  بفوز  انتهت  والتي 
�سمن اجلولة الثالثة من دور املجموعات 

بالكان.
ـــداي، العــب منتخب  ن اأمــــادو  واأعــــرب 
بعد احل�سول  البالغة  �سعادته  مايل، عن 
على جائزة اأف�سل العب يف املباراة، واأنها 

جاءت تتويًجا ملجهوده وملجهود زمالئه.
لدور  مــايل  ب�سعود  �سعادته  عن  وعــرب 
التي  االأفــريــقــيــة  البطولة  مــن  الـ16 

ت�ست�سيفها م�سر حتى 19 جويلية املقبل، 
رفقة  اخلام�سة  املجموعة  عن  كمت�سدر 

ن�سور قرطاج.
بالرغم من  ــه  اأن ــايل،  م واأ�ــســاف العــب 
اإ�سابته اإال اأنه بذل اأق�سى جمهود خالل 
اللقاء، وقد �سنحت له العديد من الفر�ص 
ت�سجيل  من  قريًبا  وكــان  اأهــدرهــا  لكنه 

اأكر من هدف.
كوت  مع  املقبلة  "املباراة  اأمــادو  واأو�سح 
اأنا  �سنعمل  ولكن  للغاية  �سعبة  ديفوار 
يف  االأهــــداف  لت�سجيل  بجهد  وزمــالئــي 

�سباك اخل�سم واملرور اإىل ربع النهائي".

املنتخب  العـــب  مــولــونــغ  ــدي  ــون ك حــ�ــســل 
يف  العــب  اأف�سل  جــائــزة  على  الــكــامــريوين، 
مباراة فريقه اأمام بنني التي انتهت بالتعادل 
ــاء، مبلعب  ــالث ــث ــوم ال ــي الــ�ــســلــبــي، مــ�ــســاء ال
من  االأخــرية  اجلولة  اإطــار  يف  االإ�سماعيلية 
مناف�سات املجموعة ال�ساد�سة، ببطولة كاأ�ص 

االأمم االأفريقية.
مباراة  قدموا  ورفــاقــه  اإنــه  الالعب  وقــال 
ق�سارى  وبذلوا  ال�سلبي،  التعادل  رغم  رائعة 

وكانوا  االأخ�سر،  امل�ستطيل  داخــل  جهدهم 
ي�ستحقون الفوز.

للدور  بالتاأهل  هدفنا  "حققنا  واأ�ــســاف: 
التايل و�سنبذل ق�سارى جهدنا للفوز للو�سول 

الأبعد نقطة بالبطولة".
اأمام بنني  التي لعبنا بها  واأو�سح  الطريقة 
م�سيطرين،  بالفعل  وكنا  للفوز  تــوؤدي  كانت 
الثاين وانتهت  ال�سوط  لكن االأمر اختلف يف 

املباراة بالتعادل.

الفني  املدير  اأبياه  كوا�سي  املــدرب  ي�سعر 
ملنتخب غانا بالغ�سب جتاه االنتقادات التي 
يقدمه  الذي  الكبري  املجهود  رغم  تالحقه 
بالتاأهل  �سعادته  مبديا  �ستارز،  البالك  مع 
االأمم  كــاأ�ــص  ببطولة  ع�سر  ال�ستة  لــدور 

االأفريقية 2019.
فوز  عقب  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  اأبياه  وقال 
رد:  دون  بثنائية  بي�ساو  غينيا  على  غانا 
ومل  تغريت،  اأفريقيا  يف  القوى  "موازين 
كبرية،  واأخـــرى  �سغرية  ــرق  ف هــنــاك  يعد 
عن  يبحث  اجلميع  �سهلة  مباراة  توجد  وال 
كل  يف  مــدى  اأبــعــد  اإيل  والــو�ــســول  النجاح 

املناف�سات".
واأ�ساف: "يف بع�ص االأحيان ال نظهر ب�سكل 

االأف�سل  عن  نبحث  اأخرى  اأحيان  ويف  جيد 
من اأجل الفوز باملباراة  االأمور لي�ست اجلري 
الو�سول ملرمى  الكرة فقط بل االأهم  خلف 

املناف�ص وت�سجيل االأهداف".
الفوز  حالة  يف  النتقاد  "نتعر�ص  وتابع: 
ويف  الهزمية  حالة  ويف  التعادل  حالة  ويف 
للكالم  األتفت  ال  املجموعة.  ت�سدر  حالة 
فريقي.  على  ذلــك  يوؤثر  ال  حتى  ال�سلبي 
ــزون �ــســوى على  ــرك اأ�ــســخــا�ــص ال ي هــنــاك 

الهجوم الدائم".
ال  املجموعة  ترتيب  �سدارة  اأن  واأو�ــســح 
االأول،  اجلـــزء  يف  الــكــامــل  الــنــجــاح  تعني 
م�سددا على اأن الهدف هو الذهاب بعيدًا، من 

اأجل املناف�سة على اللقب.

البطولة الإفريقية للأمم )الطبعة 32(
اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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حكـــــــــــــــــــــــــــــاية
م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(

املنتخب  يـــالقـــي 
اجلزائري  الوطني 
ــتــخــب  ــن نــــظــــريه امل
الــــدور  يف  الــغــيــنــي 
من  النهائي  الثمن 
اأمم  كــاأ�ــص  مناف�سة 
ــة  ــاري افــريــقــيــا اجل
تاألق  وبــعــد  مب�سر، 
ــهــم  ــر وتــاأهــل ــس ــ� اخل

بالعالمة الكاملة واحتاللهم للمركز االأول يف 
بلما�سي  اأ�سبال  �سيواجه  الثالثة،  املجموعة 
�ساحب  غينيا  منتخب  ــد  االأح يــوم  اأم�سية 
وي�سعى  الثانية،  املجموعة  من  الثالث  املركز 
وال�سري  التاأكيد  ملوا�سلة  ال�سحراء  حماربي 
املغامرة  ومــوا�ــســلــة  االنــتــ�ــســارات  �سكة  يف 
اأمم  كــاأ�ــص  بلقب  التتويج  نحو  االإفريقية 
اإفريقيا الذي بات مطالبا جماهرييا باعتبار 

فــازت  ــر  ــزائ اجل اأن 
ملــــــرة واحــــــــدة يف 
ـــا �ــســنــة  ـــه ـــخ ـــاري ت

.1990
هذا ويف حال تاأهل 
ح�ساب  على  اخل�سر 
غــيــنــيــا �ـــســـواجـــه 
رفقاء اآدم ونا�ص  يف 
الدور الربع النهائي 
املتاأهل من مباراة مايل و�ساحل العاج لييالقي 
من  الفائز  نهائي  الن�سف  الــدور  يف  بعدها 
وجنوب  وم�سر  ونيجريا  الكامريون  موقعتي 
اإفريقيا، وبعدها �سيكون لقاء الدور النهائي.

املــاأمــوريــة  �سعوبة  مــن  وبــالــرغــم  ــهــذا  وب
اخل�سر  حظوظ  ان  اإال  املناف�سة  وا�ستداد 
وامل�سطر  املن�سود  الهدف  لتحقيق  وفرية  جد 

وافتكاك اللقب القاري.
ال�صحافة التون�صية ت�صخط على ن�صـــور قرطاج 

اأندريه اأيو: "ح�صرنا اإىل م�صر 
من اأجل التتويج القاري"

امادو نداي: جائزة رجل املباراة 
تتويج ملجهود اجلميع كوندي مولونغ اأف�صل لعب يف مباراة 

الكامريون وبنني

كوا�صي اأبياه مدرب غانا: 
فزنا" وان  حتى  لالنتقادات  "نتعر�س 

�صيطرة جزائرية على الت�صكيلة املثالية 
لدور جمموعات بالكان

اخل�صر يواجهون غينيا يف الثمن النهائي 
وحظوظ التتويج جد وفرية 

"ال���������ك���������ان"
املنتخب الوطني 

اجلزائ�������ري

لقاءات الدور الثمن نهائي 
لبطولة كاأ�س اإفريقيا 2019 

يوم اجلمعة 5  جويلية ملعب ال�سلماملغرب – البنني

يوم اجلمعة 5 جويلية  ملعب اوغندا – ال�سنغال 
القاهرة الدويل

يوم ال�سبت 6 جويلية ملعب االإ�سكندريةنيجرييا – الكامريون
يوم ال�سبت 6 جويلية ملعب القاهرةم�سر – جنوب افريقيا 

يوم االأحد 7جويلية ملعب االإ�سكندريةمدغ�سقر – جمهورية الكونغو الدميقراطية
يوم االأحد 7 جويلية ملعب الدفاع اجلوياجلزائر – غينيا 

يوم االإثنني 8 جويلية ملعب ال�سوي�صمايل – �ساحل العاج
يوم االثنني يوم االثنني ملعب االإ�سماعيليةغانا – تون�ص
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الكثري  اأ�سالت  التي  الق�سية  متر  مل 
الرئي�ص  عائلة  م�ست  التي  احلرب  من 
حتدث  اأن  بـــدون  �سمري  بــومــعــراف 
جمهولني  جتــراأ  حينما  كبرية  �سجة 
الرئي�ص  �سيارة  ــالء  وط بــاالعــتــداء 
وبــعــبــارة ارحـــل وو�ــســفــوه بــاأنــه ابن 
حركي، وهذه اخلرجة تركت ا�ستياء 
وا�ستنكار كبريين يف ال�سارع اخلن�سلي 
عامة  اأو  الريا�سيني  قبل  من  �سواء 
هذه  اأ�سبحت  الربق  وب�سرعة  النا�ص 
كذلك  اجلميع،  ال�سنة  على  الق�سية 
يتمالك  مل  �سمري  بومعراف  الرئي�ص 
نف�سه وهدد باال�ستقالة واعترب نف�سه 
الرحيل  ف�سل  ولذا  فيه  مرغوب  غري 
معار�سة  لقي  ــه  ان اإال  رجــعــة،  دون 

�سديدة من قبل مكتبه امل�سري واالأن�سار 
الفاجعة  تــلــك  خــرب  ــاء  ــن اأث الــذيــن 
الغريبة اجتمعوا باأعداد غفرية عند 
الرتيث  منه  وطلبوا  وا�سوه  و  منزله 
وعدم االن�سياع ملثل هذه االأمور التي 
كان وراءها جمهولون �سعوا لزعزعة 
ا�ستقرار الفريق  وح�سب متداولة يف 
االأمن  م�سالح  فــاإن  ال�سي�سكاوة  بيت 
كما  الفاعلني،  ملعرفة  مهامها  با�سرت 
املعنية  اجلــهــات  مــن  االأنــ�ــســار  طالب 
كانوا  من  مع  حديد  من  بيد  ال�سرب 
وراء االعتداء على ممتلكات الرئي�ص 
اجلديد واهانته وعائلته يف انتظار ما 

ت�سفر عنه االأيام القليلة القادمة.

اأمور فريق احتاد ال�ساوية ت�سري  اأن  يبدو 
اأ�سوء يف ظل الفراغ االإداري  من �سيء اإىل 
الذي يعي�سه الفريق بعد ا�ستقالة الرئي�ص 
املجيد  عبد  ال�سريف  والرئي�ص  مــعــروف 
�سخ�ص  اأي  يتقدم  مل  وباملقابل  يــاحــي، 
االأمور  وبالتايل  الفريق  لرئا�سة  للرت�سح 
االرتياح  على  تبعث  وال  مكانها،  تـــراوح 
يف  �سرعت  الفرق  معظم  على  اأننا  ــادام  م
ر�سم خارطة املو�سم اجلديد، وال �سيء تغري 
مبو�سم  ينذر  ما  وهذا  االحتاد  بيت  داخل 
كارثي بكل املقايي�ص للفريق الذي ال يزال 
يعاين اأي�سا من اأزمة مالية خانقة، يف ظل 
�سمت اجلميع من اأن�سار ورجال مال واأعمال 
البواقي،  بــاأم  الكربى  ال�سركات  وخمتلف 
وبني هذا وذاك يتواجد الفريق على فوهة 
حالها  على  االأمـــور  بقاء  وحتما  بــركــان، 
�سيوؤدي بالفريق اإىل الهاوية قبل انطالق 
املو�سم فالو�سعية احلالية للفريق يتواجد 
الظروف  لكل  بالنظر  الــطــرق  مفرتق  يف 
املحيطة به، وما يعانيه من م�ساكل كل هذه 
الفريق  على  كبري  ب�سكل  اأثــرت  الظروف 
وجمهول  غام�سا  اأ�سبح  الــذي  وم�ستقبله، 
كما  الفريق  يتجه  اأين  اإىل  يعلم  اأحد  وال 
واجلميع  حتــرك  اأحــد  وال  اأنــه  اإال  ن�سري 
ال  الفريق  �ــســوؤون  وكـــاأن  كاملتفرج  ــف  واق
تعني اأحدا، اأو كاأن الفريق ال ميثل مدينة 
ولهذا  اأخـــرى،  مدينة  وميثل  البواقي  اأم 
يجب على اجلميع التحرك الإنقاذ الفريق، 

الكارثية،  الو�سعية  هــذه  من  واإخــراجــه 
�ستكلف  حتما  حالها  على  االأمور  بقاء  الأن 
الفريق غاليا، وقد ي�سيع كل ما حققه من 

مكا�سب املوا�سم املا�سية.
يعي�سها  التي  ال�سعبة  الو�سعية  ظل  ويف 
�سلطات  مــن  اجلميع  على  يجب  الــفــريــق 
مال  ورجــال  للرئا�سة  حل  الإيجاد  حملية 
املايل  للم�سكل  حل  �سركات  وحتى  واأعمال 
بات من ال�سروري التحرك الإنقاذ ما ميكن 
اإنقاذه الأن بقاء االأمور على حالها �ستدخل 
الفريق يف اأزمة كبرية جدا ولن يخرج منها 
اأنه ال يزال مت�سع من الوقت يجب  ومادام 
االجتاهات  كل  يف  التحرك  اجلميع  على 
الإنقاذ الفريق الأن ت�سيع املزيد من الوقت 

الذي  ــاد  االحت م�سلحة  اإطالقا  يخدم  ال 
جحيم  يف  اأخــر  ملو�سم  يبقى  نف�سه  �سيجد 
موا�سم  اأربــع  فيه  قبع  الــذي  الهواة  ق�سم 

كاملة.
هذا ويت�ساءل اأغلب العبي احتاد ال�ساوية 
الفريق،  يف  وم�ستقبلهم  م�سريهم  عــن 
خا�سة اأن االإدارة مل تت�سل بهم اإىل غاية 
اأنه مل يتم �سبط قائمة  ناهيك عن  االآن، 
من  بهم  واملحتفظ  امل�سرحني  الالعبني 
موؤجل  �سيء  كل  وبالتايل   ، االإدارة  طرف 
اإىل ما بعد حتديد هوية الرئي�ص اجلديد 
ال  الذين  الالعبني،  حرية  من  زاد  ما  وهذا 
يف  احل�سم  قبل  التفاتة  ينتظرون  يزالون 

م�ستقبلهم.

تتوا�سل االأزمة االإدارية يف بيت وفاق �سطيف وهذا يف ظل اإ�سرار اأن�سار 
الوفاق على ان�سحاب جميع امل�سريين ال�سابقني على غرار كل من العرباوي 
وي�سر  حمار،  ح�سان  ال�سابق  الرئي�ص  تنحية  مت  اأن  بعد  وهذا  وفالحي 
اأن�سار الوفاق على اإحداث تغيريات جذرية على اجلانب االإداري وجميء 
اإدارة جديدة لقيادة النادي على هام�ص اجلمعية العامة للنادي الهاوي 
على  الكبرية  عني  اإ�سمنت  �سركة  ووافقت  املقبلة،  االأيام  خالل  املنتظرة 
تقدمي دعم مايل كبري للوفاق خالل الفرتة املقبلة حيث يدور احلديث 
عن دعم مايل بقيمة تتجاوز 12 مليار �سنتيم وهي القيمة التي من �ساأنها 

اأن ت�سمح للوفاق بال�سروع يف التح�سريات اخلا�سة للمو�سم اجلديد. 
وقررت اإدارة الوفاق اإ�سناد مهمة االإ�سراف على حت�سريات الفريق التي 
انتظار  يف  فالحي  بدرالدين  امل�ساعد  املــدرب  اإىل  ال�سبت  هذا  �ستنطلق 
تر�سيم االتفاق احلا�سل مع املدرب الفرن�سي �سيموندي الذي من املنتظر 
اأن يكون حا�سرا ب�سطيف خالل االأيام املقبلة لرت�سيم االتفاق وال�سروع 
و�سعت  للوفاق  املوؤقتة  االإدارة  فاإن  املتوفرة  املعلومات  وح�سب  عمله،  يف 
ا�سم املدرب خريالدين م�سوي كخيار بديل يف حال اعتذار �سيموندي عن 

قبول مهمة تدريب الوفاق.
وقررت اإدارة الوفاق عدم توجيه الدعوة للمدافع �ساعد اأن�ص ال�ستئناف 
متعلقة  تكون  قد  ان�سباطية  الأ�سباب  وهــذا  الفريق  مع  التح�سريات 
بت�سرفات الالعب خالل بطولة املو�سم الفارط وهذا رغم تاأكيد الالعب 
على اأنه على ا�ستعداد ملوا�سلة م�سواره مع الوفاق مبا اأنه مازال مرتبطا 

ـــايف مع  لــعــقــد ملــو�ــســم اإ�ـــس
الوقت  يف  وهـــذا  ــاق،  ــوف ال
الذي قرر امل�سريون تقدمي 
وثيقة  ــى  ــل ع اإعــــرتا�ــــص 
غ�سة  الـــالعـــب  تــ�ــســريــح 
ملولودية اجلزائر الإعادته 
اإىل �سفوف الوفاق، بينما 

ه�سام  املناجري  تــراجــع 
ــرة  ــك ــــن ف ــــود ع ــــوع ب

حيث  الوفاق  رئا�سة 
�سيوا�سل  اأنــه  اأكــد 
دعم الوفاق معربا 
�سان  يف  نيته  عن 
ــفــقــات كــبــرية  �ــس
ــني اجلـــدد  ــب ــالع ل

على  ال�سائفة  ــذه  ه
مولودية  األعاب  �سانع  غرار 

اجلزائر عمار بوردمي الذي بات قريبا من االإن�سمام اإىل �سفوف الوفاق، 
اإقناعه  اأجل  من  خ�سارية  �سفيان  باحلار�ص  االإت�سال  مت  اأي�سا  وقت  يف 

بالعودة اإىل تعداد الوفاق.

�سمان  مــن  تــاجــنــانــت  ـــاع  دف اإدارة  متكنت 
قوميدي  الهجومي  املــيــدان  و�ــســط  �سفقات 
الذي اإتفق مع رئي�ص الدفاع الطاهر قرعي�ص 
للتوقيع على عقد ملو�سمني، و�سبق لقوميدي اأن 
وكان  �سابقة  موا�سم  يف  الدفاع  األــوان  تقم�ص 
ال�سرتجاعه  االأن�سار  من  كبرية  مطالب  حمل 
�سفيان  االأي�سر  املدافع  ورف�ص  املو�سم،  هــذا 
بوطبة موا�سلة م�سواره مع الدفاع موؤكدا على 
خالفاته  ب�سبب  وهذا  النادي  مبغادرة  قراره 
مع امل�سريين موؤكدا اأي�سا على �سرورة ح�سوله 
املو�سم  عن  املتبقية  املالية  م�ستحقاته  على 
نحو  للعودة  يتجه  الالعب  اأن  علما  الفارط، 
تبقى  فيما  العلمة،  مولودية  ال�سابق  فريقه 
من  ــدد  ع ح�سول  انــتــظــار  يف  ــدفــاع  ال اإدارة 
الالعبني امل�ستهدفني على اأوراق ت�سريحهم من 
حت�سبا  للفاف  التابعة  املنازعات  جلنة  طرف 

اأوراق  �ــســراء  على  التفاو�ص  ودون  ل�سمهم 
ت�سريحهم من فرقهم االأ�سلية.

االألعاب  �سانع  حتويل  �سفقة  وبخ�سو�ص 
من  واثقة  بدت  الدفاع  اإدارة  فاإن  �ساحة  بن 
الريا�سي  الرتجي  �سفوف  يف  الالعب  تاأهيل 

التون�سي الذي وعد بتحويل اجلزء االأول من 
قيمة ال�سفقة ب 3 ماليري �سنتيم خالل االأيام 
املقبلة، وكان بن �ساحة قد وقع على عقد اأخر 
مع النجم ال�ساحلي التون�سي مما جعل الالعب 
املناف�سة يف حال  االإيقاف عن  بعقوبة  مهددا 

عدم اإيجاد ت�سوية لهذه الق�سية.
ومن جانب اأخر قررت الرابطة الوطنية منح 
الفرق النا�سطة يف الرابطة الثانية 27 اإجازة 
الفارط  املو�سم  حا�سال  كان  كما   25 من  بدال 
وهو االأمر الذي اأثار ارتياح اإدارة الدفاع التي 
تراهن على التعاقد مع عدد كبري من الالعبني 
اجلدد هذه ال�سائفة، وباملقابل ان�سم املدافع 
ال�سابق للفريق �سنو�سي اإىل �سفوف مولودية 
ـــذي مت حتديد  ال ــوقــت  ال وهـــذا يف  وهــــران 
النطالق  موعدا  اجلــاري  جويلية   10 تاريخ 

التح�سريات اخلا�سة باملو�سم اجلديد.

اأهلي الربج  اإدارة  جنحت 
يف اإبرام عدة 

�ــســفــقــات 
ــــدة  ــــدي ج
خــــــــــــالل 
الــ�ــســاعــات 

ـــفـــارطـــة  ال
حــيــث وقــع 

ـــــم  ـــــاج ـــــه امل
ــــــفــــــواري  االإي

غا�سان  غـــيـــزان 
ملو�سمني  عقد  على 

مع االأهلي مقابل قيمة 
الك�سف عنها  يتم  مالية مل 

الربايجية  االإدارة  طرف  من 
بتدعيمات  القيام  على  تراهن  التي 
ــل  ــن اأج نــوعــيــة هـــذه الــ�ــســائــفــة م
كلمته  ت�سكيل فريق قادر على قول 
ووا�سلت  اجلديد،  املو�سم  بطولة  يف 
اإدارة االأهلي تعاقداتها مع الالعبني 
توقيع  مع  املوعد  كان  حيث  ال�سبان 
�سنة   19 حممد  عــزيــزي  الــالعــب 
وخريج  هجومي  ميدان  و�سط  وهو 
منها  تــخــرج  الــتــي  ر�سينغ  مدر�سة 
الالعب الدويل ال�سابق زياين حيث 
اأم�سى لرديف االأهلي ملدة 5 �سنوات 

كاملة
املدافع  اإدارة االأهلي عقد  وف�سخت 
االأمين زيتي خثري ب�سبب االختالف 
ف�سل  حيث  ال�سهرية  االأجــرة  حول 
�سباب  فريق  على  االن�سمام  الالعب 
االأهلي  اإدارة  توا�سل  فيما  بلوزداد 
البحث عن خليفة لالعب يف من�سبه 

الدفاعي، وجنحت اإدارة 
االأهلي يف �سمن 
متــــــديــــــد 
عـــــــقـــــــد 
املـــــدافـــــع 
عـــــمـــــران 
ملـــــو�ـــــســـــم 
اإ�سايف حيث 
وافق الالعب 
ــى الــبــقــاء  عــل
اقتناعه  بــعــد 
بــالــعــر�ــص املــايل 
بينما  لــــه،  ـــقـــدم  امل
عثماين  املــهــاجــم  ف�سل 
ــي من  ــل ــادرة تــعــداد االأه ــغ م
اجلار  الفريق  اإىل  االن�سمام  اأجــل 

�سباب ق�سنطينة.
االأم�ص  نهار  الــربج  وايل  واأجتمع 
مع جمموعة من ال�سناعيني واجتار 
اجل  من  وهذا  بالوالية  النا�سطني 
ــايل  ــم امل ــدع اإقــنــاعــهــم بــتــقــدمي ال
املنتظر  من  حيث  االأهلي  لت�سكيلة 
بغالف  االأهــلــي  خزينة  تتدعم  اأن 
واأكد  املقبلة،  الفرتة  يف  مهم  مــايل 
رئي�ص بلدية الربج �سليم ح�ساين يف 
جتديد  ق�سية  عن  حديثه  معر�ص 
اأن  بــالــربج  اأوت   20 ملعب  اأر�سية 
بالب�ساط  �سخ�سيا  �ستتكفل  البلدية 
اجلديد واالأ�سغال تكون قد انطلقت 
نهار االأم�ص وكل �سيء على ما يرام، 
اأكد دعمه املطلق  ويف ختام حديثه 
يف  النجاح  لــه  ومتنى  الفريق  اإىل 

بطولة املو�سم اجلديد. 

وفاق �سطيف 

احتاد خن�سلة 
اإحتاد ال�ساوية 

�صيموندي منتظر ومطالب برحيل العرباوي وفالحي 

قوميدي يوقع وبوطبة يرف�س البقاء مع الدفاع 

غيزلن ين�صم للكابا والالعب 
ال�صاب عزيز يدعم التعداد 

م�صري الإحتاد جمهول والأن�صار يطالبون
اجلميع بالتحرك واإنقاذ الفريق

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب عبد الهادي. ب

بعدما قرر الرئي�ص بومعراف تقدمي ا�ستقالته.. 

الأن�صار يطالبون بك�صف املتورطني 
وال�صرب بيد من حديد

اأهلي الربج

دفاع تاجنانت 

العاي�ص.�ص  اأحمد اأمني.ب



 
ركزت ال�سحف االإيطالية 

ال�سادرة اأم�ص ، على تقدمي الفرن�سي اأدريان 
رابيو، العًبا جديًدا يف �سفوف جوفنتو�ص، ودور جيانلويجي 

بوفون، يف و�سول الالعب اإىل ال�سيدة العجوز.

وعنونت �سحيفة  "الغازيتا ديللو �سبورت": 
حتت  واالآخر  جاء  اأحدهم  الفرن�سية،  "ال�سيدة 
االأنظار: جوفنتو�ص بعد �سم اأدريان رابيو يحلم 

ب�سم بوغبا.. و�سراع مع زيدان من اأجل اإعادة 
بوغبا".

واأ�سافت: "باريال وكونتي، هناك اتفاق بالفعل، 
اإنرت هادئ لكن روما يتمنى".

 
فيما عنونت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت": "�ساعات 
حا�سمة مل�ستقبل نيكولو، باريال يقول نعم الإنرت ميالن.. 

وكالياري، ماذا �ستفعل االآن؟ الالعب يريد كونتي، لكن جويليني 
ا،  رئي�ص كالياري اختار روما بالفعل، لكنه �سريى ماروتا اأي�سً

بالرغم من اأن العر�ص �سيبقى كما هو دون زيادة".
واأ�سافت: "دوري اأبطال اأوروبا مع بوفون.. رابيو يقدم نف�سه 
يف جوفنتو�ص عن طريق ا�ستهداف اأوروبا واحت�سان احلار�ص 

املخ�سرم ويقول: اأنا هنا بف�سل بوفون، اأريد الفوز و�ساري 
�سي�ساعدين". 

 
وقالت �سحيفة "توتو �سبورت": "جوفنتو�ص واإيكاردي، اإنرت يف عجلة من اأمره.. النرياتزوري 

قرر ت�سريع عملية بيع املهاجم االأرجنتيني من اأجل تاأمني �سفقة لوكاكو.. القنا�ص يريد 
االنتقال جلوفنتو�ص فقط يف اإيطاليا: باراتيت�سي لديه ميزة".

ووا�سلت: "ومع ذلك، فاإن �سم دي ليخت ال يزال االأولوية يف جوفنتو�ص: 
رايوال ي�ستعد الإغالق ال�سفقة.. ورابيو يقدم نف�سه يف جوفنتو�ص: 

بوفون اأر�سلني اإىل هنا، جوفنتو�ص يتفوق بخطوة على 
باري�ص �سان جريمان".

دور بوفون 
وق�شية باريال 

يف واجهة 
�شحف اإيطاليا
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مدرب الربازيل:
الرازيل،  ملنتخب  الفني  املدير  تيتي،  علق 
بهدفني  االأرج��ن��ت��ني  اأم���ام  فريقه  ف��وز  على 
دون رد، الليلة املا�سية، يف ن�سف نهائي كوبا 

اأمريكا 2019.
وقال تيتي، خلل ت�سريحات اأبرزتها �سبكة 
من  "كان  "tyc sports"االأرجنتينية: 
يف  مي�سي  ليونيل  اأ�سلحة  تقييد  ال�سروري 

بيلو هوريزونتي لتحقيق الفوز".
داخل  ا�ستثنائي  الع��ب  "مي�سي  واأ���س��اف: 
اآخر،  كوكب  من  واأراه  االأخ�سر،  امل�ستطيل 
واأ�سلوب  هيكل  تغيري  على  حر�سنا  لذلك 

الفريق، للحد من خطورته يف املباراة".
روبرتو  تواجد  اأماكن  غرينا  "لقد  وتابع: 
كما   ، قليلاً للخلف  يلعب  وجعلناه  فريمينو، 

الكرة،  على  االأكر  اال�ستحواذ  خ�سرنا  اأننا 
بعدما اأحرزنا الهدف االأول".

مباراة  قدم  الرازيل  "منتخب  تيتي:  واأمت 
يف  اأن���ه  اأوؤك����د  اأن  وي��ج��ب  للغاية،  مت�سقة 
على  ت�سيطر  اأن  يجب  ال  الكبرية،  املباريات 

الكرة طوال الوقت".
نظريه  ���س��د  االأرج��ن��ت��ني  منتخب  وخ�����س��ر 
غابرييل  �سجلهما  ب��ه��دف��ني،  ال��رازي��ل��ي 
راق�سو  لينتظر  فريمينو،  وروبرتو  جي�سو�ص 
ال�سامبا الفائز من ت�سيلي وبريو ملواجهته يف 

النهائي.

االإيطايل،  ميلن  اإنرت  نادي  يرف�ص 
للتعاقد  حم��اوالت��ه  يف  اال�ست�سلم 
مع البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم 
فرتة  خ���لل  ي��ون��اي��ت��د،  مان�س�سرت 

االنتقاالت ال�سيفية احلالية.
ديللو  "الغازيتا  �سحيفة  وذك���رت 
تو�سل  م��ي��لن  اإن���رت  اأن  �سبورت"، 
حول  ال��لع��ب،  م��ع  بالفعل  الت��ف��اق 

املو�سم  يف  �سريو  �سان  مللعب  انتقاله 
املقبل، م�سريا اإىل اأن لوكاكو �سيح�سل 
على 6.5 مليون يورو، كراتب �سنوي 

حال ان�سمامه للنرياتزوري.
من  االأ�سعب  اجل��زء  اأن  اإىل  ولفتت 
ا هو اإقناع مان�س�سرت  املفاو�سات حالياً

يونايتد ببيع املهاجم البلجيكي.
واأ�سارت اإىل اأن بيبي ماروتا، الرئي�ص 

االأيام  يف  �سيتخذ  للإنرت،  التنفيذي 
املقبلة، خطوة جديدة ل�سم لوكاكو، 
�سيحاول  النرياتزوري  اأن  مو�سحة 
مع  االإع����ارة  ب�سيغة  ال��لع��ب  �سم 

االلتزام بال�سراء يف نهاية املو�سم.
يونايتد  مان�س�سرت  ب���اأن  وخ��ت��م��ت 
 85 على  البداية  يف  احل�سول  اأراد 
مليون يورو من اأجل ال�سماح برحيل 

االإجنليزي  النادي  اأن  اإال  لوكاكو، 
تنازل ويوافق على رحيله مقابل 70 

مليون يورو فقط.
اأن  اإىل  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وت�����س��ري 
مان�س�سرت يونايتد، رف�ص عر�سني يف 
االأيام االأخرية، من اإنرت ميلن، ل�سم 

لوكاكو، ل�سعف املقابل املادي.

ا  ا مميزاً حقق منتخب الرازيل رقماً
خلل الفوز على االأرجنتني، الليلة 
�سمن  رد،  دون  بهدفني  املا�سية، 
النهائي  ن�سف  ال���دور  مناف�سات 

ببطولة كوبا اأمريكا.
"اأوبتا"  ل�����س��ب��ك��ة  �����ا  ووف�����قاً
منتخب  ف����اإن  ل��لإح�����س��ائ��ي��ات، 
مباراة  اأي  يخ�سر  مل  ال��رازي��ل 
الهدف  اأح��رز  اإذا  اأمريكا  كوبا  يف 

ن�سخة  منذ  اللقاء  يف  االفتتاحي 
.1979

للرازيل  ه��زمي��ة  اآخ����ر  وت��ع��ود 
افتتاح  عقب  القارية  بالبطولة 
 ،1979 ن�سخة  اإىل  الت�سجيل 
عندما �سقط راق�سو ال�سامبا اأمام 

بوليفيا بنتيجة 2-1
االأرجنتني  على  التفوق  وعقب 
ب�سلح الهدف االفتتاحي، حافظ 

دون  �سجلهم  ع��ل��ى  ال�سيلي�ساو 
كان  اإذا  اأمريكا،  كوبا  يف  هزمية 
�ساحب ال�سبق يف الت�سجيل، خلل 
ا و9 تعادالت 52 مباراة )43 فوزاً

ال���رازي���ل يف  اأه����داف  اأن  ي��ذك��ر 
م��ب��اراة ال��ي��وم ج��اءت ع��ن طريق 
الدقيقة  يف  جي�سو�ص  غابرييل 
يف  ف��ريم��ي��ن��و  وروب���رت���و  ال�19، 

الدقيقة ال�71.

بر�سلونة  جنم  مي�سي،  ليونيل  ك�سف 
من  موقفه  عن  االأرجنتني،  ومنتخب 
منتخب  برفقة  اللعب  يف  اال�ستمرار 
مناف�سات  من  خروجه  عقب  ب��لده، 

بطولة كوبا اأمريكا.
وودع املنتخب االأرجنتيني مناف�سات 
اأم��ام  الهزمية  عقب  اأم��ري��ك��ا،  كوبا 
اإطار  يف   ،)0-2( بنتيجة  الرازيل، 
لقاءات ن�سف نهائي البطولة املقامة 

يف الرازيل.
�سبورت"  "توتو  �سحيفة  وذك���رت 
ي��ودع  ل��ن  مي�سي  اأن  االإي��ط��ال��ي��ة، 
ك�سف  بعدما  االأرجنتيني،  املنتخب 
عن رغبته يف موا�سلة اللعب بالرغم 
ببطولة  الفوز  يف  ا  جم��دداً ف�سله  من 

بقمي�ص راق�سي التانغو.
اأب��رزت��ه  ت�سريح  يف  مي�سي  وق���ال 
ا�ستمر  اأن  "اإذا كان علّي  ال�سحيفة: 
باأخرى،  اأو  بطريقة  امل�ساعدة  يف 
بحالة  اأن��ن��ي  اأ�سعر  ذل��ك،  ف�ساأفعل 
من  امل��ج��م��وع��ة  ه���ذه  �سمن  ج��ي��دة 

اللعبني".
ي�سار اإىل اأن اأ�سطورة التانغو، كان قد 
االإكوادوري  على  ا  �سر�ساً ا  هجوماً �سن 
مباراة  حكم  زامرانو،  األرتو  رودي 
واتهمه  وال����رازي����ل،  االأرج��ن��ت��ني 
بعدما  املباراة،  يف  ال�سامبا  مبجاملة 
رف�ص احت�ساب ركلتي جزاء للتانغو.

ق���ال ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ك��ت��ال��وين، 
مع  للتعاقد  ي�سعى  بر�سلونة  اإن 
جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  ال��رازي��ل��ي 
دفع  دون  ج��ريم��ان،  ���س��ان  ب��اري�����ص 

اأموال.
"موندو  ���س��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت  ف��ق��د 
يبداأ  مل  البار�سا  اأن  ديبورتيفو"، 
جريمان،  �سان  مع  بعد  املفاو�سات 
حيث  الناديني،  بني  التوتر  ب�سبب 
ينتظر م�سوؤولو البلوغرانا اأن يفتح 
لرحيل  اأوال  ال��ب��اب  فرن�سا  بطل 

جنمه.
واأو�سحت اأن النادي الكتالوين يفكر 
دفع  دون  الرازيلي،  مع  التعاقد  يف 
العبني  تقدمي  طريق  عن  اأم���وال، 
ل�سان جريمان �سمن �سفقة تبادلية، 
ب�سرط اأال تزيد قيمة اللعبني عن 
170 مليون يورو، وهو الرقم الذي 
ي�سمح لنيمار بالرحيل خلل �سيف 

ت�سديده. حال  يف   2020
هناك  ب����اأن  ال�سحيفة  واأف�����ادت 

الذين  البار�سا،  العبي  من  العديد 
الباري�سي،  النادي  اإعجاب  يثريون 
كوتينيو  فيليب  ال��رب��اع��ي  م��ث��ل 
راكيتيت�ص  واإيفان  دميبلي  وعثمان 

و�سامويل اأومتيتي.
اأنه  ديبورتيفو"  "موندو  وذك���رت 
ال�سفقة  يف  كوتينيو  دخ���ل  اإذا 
برفقته  ينتقل  ف�سوف  التبادلية، 

راكيتيت�ص اأو اأومتيتي.
اأما اإذا كان دميبلي هو بطل ال�سفقة 

مبفرده،  يرحل  ف�سوف  نيمار،  مع 
النجم  يقيم  الكتالوين  النادي  الأن 
الفرن�سي ب�200 مليون يورو، ويرى 

اأنه موهبة يجب التم�سك بها.
بتاأكيد  تقريرها  ال�سحيفة  واأمتت 
اأن راكيتيت�ص واأومتيتي، ال يريدان 
واإذا  ج��ريم��ان،  �سان  اإىل  الرحيل 
ال�سفقة،  يف  اأحدهما  و�سع  تقرر 
اإقناعه  جي"  اإ����ص  "البي  فعلى 

باللعب يف �سفوفه.

الذي  هوانغاي،  كينغداو  ن��ادي  اأعلن 
يلعب يف دوري الدرجة الثانية ال�سيني، 
يايا  االإي���ف���واري  النجم  م��ع  ت��ع��اق��ده 

توريه، العب مان�س�سرت �سيتي ال�سابق.
الريطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ا  ووفقاً
ف���اإن ت��وري��ه ان��ت��ق��ل اإىل ك��ي��ن��غ��داو يف 
�سفقة جمانية، بعدما مل يلعب الأي ناٍد 

منذ دي�سمر املا�سي. 
وكان توريه قد ان�سم اإىل اأوليمبياكو�ص، 
يف�سخ  اأن  قبل  املنتهي،  املو�سم  مطلع 
تعاقده مع النادي اليوناين بالرتا�سي.

توريه:  قال  اجلديدة،  التجربة  وعن 

واأنا  الكروية  م�سريتي  بداية  "منذ 
خو�ص  قررت  واالآن  التحديات،  اأع�سق 
التاريخ  و�سنع  اجلديد،  التحدي  هذا 

مرة اأخرى مع كينغداو".
"اإنه  ال�سابق:  بر�سلونة  العب  واأ�ساف 
لديه  اأن  كما  للغاية،  ومثري  �ساب  ن��اٍد 
اإىل  باالإ�سافة  االإمكانات،  من  الكثري 
كرة  لعب  وهي  العقلية،  بنف�ص  متيزنا 
باأن  ا  ج��داً �سعيد  اأن��ا  اجلميلة..  القدم 
واأن  هوانغاي،  عائلة  من  ا  ج��زءاً اأك��ون 

اأتواجد هنا يف مدينة ت�سينغداو".



�صطيف 

واليونان" ال�سني  بزيارة  وحتلم  كتاب   110 "طالعت 

�ساحبة املرتبة الثانية وطنيا يف �سهادة التعليم املتو�سط لـ "الأورا�س نيوز":
يف جعبتها ثالث م�ؤلفات تنتظر الإفراج عنها 
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دعاء زحاف: "النجاح لي�س عطية تعطى وال منحة متنح 
وال اإرثا يورث ولكنه ح�شيلة اجلد واالجتهاد املتوا�شلني"

التلميذة اآية بن بكاي ترتبع على املرتبة االأوىل بوالية �شطيف 

ك�سفت  ربيعا   14 ذات  زحاف  دعاء 
الأعلى  وحتقيقها  التاألق  �سر  عن  لنا 
مل�ساعدة  اأفــ�ــســالــه  ــت  ــع اأرج مــعــدل 
واأ�سرة  اأ�ساتذتها  ومرافقة  والديها 
وفرحة  بثقة  التعليمية،  املوؤ�س�سة 
كبريتني راحت حتدثنا عن �سعادتها 
م�سطفى  متو�سطة  مفخرة  كونها  يف 
من  متوقعة  نتيجة  بــولــعــيــد،  ــن  ب
وجمتهدة  مثابرة  �سخ�سية  �ساحبة 
تتمتع بقدرة معرفية هائلة، �سعادة 
الوالد،  غمرت  فرحة  واأجــواء  تلك 
رافقتها زغاريد الوالدة وكل االأ�سرة 
اأن  بعد  وطني  بنجاح  يحتفون  وهم 
�سديقتها  من  هاتفية  مكاملة  تلقت 
عليها  اأكـــد  نتيجة  تب�سة  بــواليــة 
بعد  التعليمية  باملوؤ�س�سة  اأ�ساتذتها 
زحاف  دعاء  التلميذة  على  تعذر  اأن 
االإطالع �سخ�سيا على نتائج امتحان 
�سهادة التعليم املتو�سط، وتعد نابغة 
متعلمة  اأ�ــســرة  مــن  بوزينة  مدينة 
بني  مــن  فهي  جامعي،  م�ستوى  ذات 
من  كونهم  اأي�سا  املتفوقني  اإخوتها 
تقول  درا�ستهم،  يف  ـــل  االأوائ �سمن 
مادتي  حتب  باأنها  زحاف"  "دعاء 
االإجنليزية والعربية حت�سلت فيهما 
على التوايل العالمة 20، و19.50 ، 
كما حازت  اأي�سا على العالمة الكاملة 
يف مادة الريا�سيات، دومنا تلقي اأية 
درو�ص خ�سو�سية توؤكد على ذلك مع 

واملواظبة  بالق�سم  اجلدي  احل�سور 
املريح  واجلـــو  االأ�ــســاتــذة  وتوجيه 
مكنتها  االأ�سرة، عوامل  توفره  الذي 

من التح�سل على هذا املعدل.
املعرفية  املــقــدرة  هـــذه  �ساحبة 
العلمي،  الــتــحــ�ــســيــل  يف  ــرية  ــب ــك ال
وطنيا  الثانية  باملرتبة  املتفوقة 
طالعت 110 كتابا يف جمال التنمية 
الب�سرية والدين االإ�سالمي، حت�سلت 
ــركــز االأول  امل املــا�ــســي عــلــى  ــام  ــع ال
القراءة  حتــدي  م�سروع  يف  والئــيــا 
للت�سفيات  تاأهلت  ففيما  العربي، 
ي�سعفها  مل  العا�سمة  يف  الوطنية 
احلظ للتاأهل اإىل الت�سفيات يف دبي، 
نقطة حتول يف حياة "دعاء زحاف" 
املو�سم  عطلة  يف  كتابا   50 لقراءة 
هذا  ح�سورها  لت�سجل  الــدرا�ــســي 
القراءة  حتــدي  م�سروع  يف  املو�سم 
العربي لتح�سد فيه املرتبة الثانية 
والئيا يف انتظار الت�سفيات الوطنية 
ال�سهر اجلاري،  التي �ستقام منت�سف 
الــقــراءة  بوزينة"  مفخرة  تــقــول 
الذات  تنمي  هواية  ولي�ص  �سرورة 
وتبنيها وت�سقلها جتعلنا واثقني من 

اأنف�سنا".
يف  حتدثت  الدرا�سة  اأجــواء  خارج 
نيوز"  "االأورا�ص  �سيفة  ال�ساأن  هذا 
موؤلفات  ثــالث  الإ�ــســدار  عزمها  عــن 
انطلقت يف خط �سفحاتهم منذ العام 

اأر�ص  قدمك  لتطاأ  "اأ�سرار  املا�سي، 
وك�سف  احلـــرب،  وحـــي  الــنــاجــحــني، 
النجاح،  عن  فيهم  تتحدث  اللثام" 
االإرادة، والقراءة، وت�سبو التلميذة 
طبيبة،  ت�سبح  الأن  وطنيا  الثانية 

كاتبة،و�سحيفة.
نيوز"  االأورا�ــــص  متحدثة"  حتلم 
اأدهــم  الفل�سطيني  الكاتب  بــروؤيــة 
ب�سغف،  الذي تقراأ كتبه  ال�سرقاوي 
تري  االأدبــيــة  كتاباته  بــاأن  وتــرى 
العني  تــفــتــح  الـــلـــغـــوي،  ــد  ــي ــر�ــس ال
ق�سايا  تناق�ص  كما  الــواقــع،  عــن 
تقراأ  كما  راقي،  باأ�سلوب  اجتماعية 
خريي  اأحمد  العراقي  للكاتب  اأي�سا 
باأن  ال�ساأن  ذات  يف  وتــرى  العمري، 
بل�سان  اخلــل  يبيع  اأن  الكاتب  على 
من ع�سل، يف اإ�سارة منها اإىل �سرورة 
مراعاة ما تت�سمنه موؤلفات الُكتاب.

ـــن تــعــ�ــســق الــكــتــابــة   �ـــســـاركـــت م
على  كــثــرية  م�ساريع  يف  واملطالعة 
�سفحات مواقع التوا�سل االجتماعي 
اأ�سبوحة  القراء  �سناعة  كم�سروع 
منها  �سنع  باأنه  تــرى  الــذي   ،180
القراءة  اإليها  حبب  جميلة  اإن�سانة 
االأخرية  هذه  باأن  خالله  من  اأيقنت 
�سجلت  كما  هواية،   ولي�ست  �سرورة 
يف ال�سياق ذاته يف م�سروع"  لنعمرها 
ل  قائدة  فكانت  االأهداف"  لتحقيق 
24 فتاة من خمتلف الدول العربية 

ويــــهــــدف هـــــذا املـــ�ـــســـروع 
حتقيق  اإىل  ح�سبها  على 

االأهداف وتنظيم الوقت.
الكتب  بطون  يف  �سفرها 
ثقافات  عــلــى   واطــالعــهــا 

وح�سارات باقي رقع العامل 
الذي  البلد  عــن  ل�سوؤالها  دفعنا 

فقالت  م�ستقبال  اإليه  ال�سفر  ترغب 
اكت�ساف  "اأود  زحاف  دعاء  ذلك  عن 
ب�سدة  اأرغـــب  كما  الــيــونــان،  مــعــامل 
يف  ترغب  الــذي  ال�سني  بلد  زيـــارة 
ال�سني  بعنوان"  عنه  كتاب  تاأليف 
من  تتطرق  عربية"،  نظر  وجــهــة 
خالله اإىل ديانة هذا البلد، ومالمح 

ح�سارته وثقافته.
زحاف  والد"  اأ�سار  اأخرى  جهة  من 
اإىل  ابنته  ا�سطحب  ــذي  ال دعاء" 
مقر جريدة "االأورا�ص نيوز"  وهو مل 
يتوانى حلظة يف التعبري عن فرحته 
الــعــارمــة بــتــفــوق فــلــذة كــبــده اإىل 
املحلية  ال�سلطات  مــراعــاة  �ــســرورة 
التي   الناجحة  االأ�سماء  حتققه  ما 
حد  على  باتنة  ــة  والي ا�سم  ترفع 
ي�ستدعي  ما  وطنيا  و�سكانها  �سواء 
�سرورة حتفيزها وت�سجيعها  لتم�سي 

قدما يف حتقيق جناحات اأخرى. 
دعاء زحاف احلافظة ل 32 حزب 
هذا  �ساحبة  الــكــرمي  ــراآن  ــق ال مــن 
وعزمها  املتميز  الــدرا�ــســي  املــ�ــســوار 

ــا  ــدم ــي ق ــس ــ� ــم ــل ل
لتحقيق اأهداف 

بكلمات  املــطــول   حديثها  ختمت   
بحاجة  الــوطــن   " قائلة  ذهــب  مــن 
ل�سرورة  منها  اإ�سارة  "  يف  يبنيه  ملن 
من  واال�ستفادة  البلد  هــذا  خدمة 
واأردفت  اأبنائه،  واإمكانيات  طاقات 
الفر�ص  تنتظروا  ال  اأي�سا"  قائلة 
واجتهادكم  بجدكم  ا�سنعوها  بــل 
تنتظروا  ال  الـــــــدوؤوب  وعــمــلــكــم 
مــعــجــزات بـــل حتـــولـــوا اأنـــتـــم اإىل 
لي�ص  النجاح  اأن  وتذكروا  معجزات 
وال  متنح  منحة  وال  تعطى  عطية 
اجلد  ح�سيلة  ولكنه  يـــورث  اإرثـــا 

واالجتهاد املتوا�سلني".
الالمعة  واالأ�ــســمــاء  النوابغ  والأن 
هذا  ـــوان  واأل املنطقة  ت�سرف  التي 
من  ــــدوام  ال على  حيز  لها  الــوطــن 
�ــســفــحــات االأورا�ـــــــص نــيــوز،كــرمــت 
زحــاف   دعـــاء  التلميذة  ــدة  ــري اجل
�ساحبة املرتبة الثانية على امل�ستوى 
التعليم  �سهادة  امتحان  يف  الوطني 

املتو�سط. 

بكاي،  بن  اآية  التلميذة  جنحت 
االأوىل  املــرتــبــة  احـــتـــالل  يف 
�سطيف  واليــــة  مــ�ــســتــوى  عــلــى 
التعليم  �سهادة  امتحانات  خالل 
املتو�سط من خالل ح�سولها على 
يف  تفوقت  حيث   ،19.68 معدل 
ا�ستثمار املجهودات الكبرية التي 
الدرا�سية  ال�سنة  طــوال  بذلتها 
ــل  ــى ريــــــادة اأفــ�ــس ــل ــع ع ــرتب ــت ل
الوالية  م�ستوى  على  التالمذة 

وعلى امل�ستوى الوطني.
بكاي  بن  اآية  التلميذة  وتقول 
بوتي  مبتو�سطة  متدر�ست  التي 

اأكلي بحي قاوة مبدينة �سطيف، 
باحتالل  للغاية  �سعيدة  اأنــهــا 
والثانية  والئيا  االأوىل  املرتبة 
م�سيفة  الوطني،  امل�ستوى  على 
للنتيجة  كــثــريا  تــفــاجــاأت  اأنــهــا 
تتوقعها  تكن  مل  والتي  املحققة 
التوفيق  اأن  اإال  ـــالق  االإط على 
حتقق  جعلها  عزوجل  املوىل  من 
وعن  الــبــاهــرة،  النتيجة  ــذه  ه
التلميذة  اأكدت  التفوق  هذا  �سر 
بالثقة  متعلق  االأمــــر  اأن  ـــة  اآي
مع  االأوىل  بــالــدرجــة  بالنف�ص 
للمراجعة  اجلــيــدة  التخطيط 

خا�سة  املـــجـــهـــودات  ـــع  ـــوزي وت
قبل  االأخـــرية  االأ�سابيع  خــالل 

االمتحان. 
يف  املتاألقة  التلميذة  ـــدت  واأك
املتو�سط  التعليم  �سهادة  امتحان 
ــدان  ــوال ــل ــريا ل ــث اأنـــهـــا ممــتــنــة ك
االإرادة  علماها  اللذان  الكرميان 
كانت  مهما  للو�سول  والعزمية 
باالإ�سافة  وال�سعوبات،  العوائق 
واالإداري  الرتبوي  الطاقم  اإىل 
ــذة، وعن  ــات ــس عــلــى راأ�ــســهــم االأ�
اآيــة  قــالــت  م�ستقبال  ميوالتها 
نحو  ــر  اأك علمية  ميوالتها  اأن 

والعلوم  الفيزياء  الريا�سيات، 
طرق  يف  ــاأمــل  ت جعلها  مــا  وهـــو 
م�ستقبال  العلمي  البحث  ــواب  اأب

�سواء يف الريا�سيات اأو العلوم. 
وبــــخــــ�ــــســــو�ــــص الــــــدرو�ــــــص 
اخلــ�ــســو�ــســيــة، فـــقـــد اأكـــــدت 
لها  تكون  قد  اأنها  اآية  التلميذة 
انعكا�سات اإيجابية على التلميذ، 
انعكا�سات  لــهــا  تــكــون  ــد  ق كــمــا 
عن  االأمر  زاد  اإذا  خا�سة  �سلبية 
حده، م�سيفة اأن الوقت املنا�سب 
مع  يكون  اخل�سو�سية  للدرو�ص 
اقــــرتاب مــوعــد االمــتــحــان، مع 

الفرتة  ــذه  ه يف  اأيــ�ــســا  ــار  ــث االإك
حول  والتوجيهات  الن�سائح  من 
وقدمت  معها،  اجلــيــد  التعامل 
علم  طــالــب  لــكــل  ن�سيحة  اآيـــة 
بالقول اأن الطموح واالإرادة هما 
العامل االأ�سا�سي من اأجل النجاح 
والتفوق، م�سيفة اأن اأحد اأ�ساتذة 
اللغة العربية اأكد لها اأنها قادرة 
�سهادة  يف   19 مــعــدل  نيل  على 
التعليم املتو�سط وهو االأمر الذي 
جعلها تبذل جمهودات م�ساعفة 
من اأجل اأن تكون يف م�ستوى ثقة 

االأ�ساتذة. 

يف جو �ساده احلفاوة والرتحيب، ا�ست�سافت " االأورا�س نيوز" يف مقرها املتوا�سع ابنة مدينة بوزينة دعاء زحاف �ساحبة 
الدرا�سي  النجيبة �ساحبة امل�سوار  التلميذة  التعليم املتو�سط،  الوطني يف امتحان �سهادة  الثانية على امل�ستوى  املرتبة 
وربوع  باتنة  ووالية  بلديتها  �سرفت  كما  ببوزينة  بولعيد  بن  م�سطفى  متو�سطة  �سرفت  التي  والتفوقات  بالنجاحات  احلافل 

وطنها مبعدل يقدر بـ ،5619.

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�سايب عينو المية / �سارع امل�سجد حي اخلمي�ص  04 جويلية 2019
اأو�سن فاطمة�سريف حمزةالريا�ص 1/ 033280107

033314329
خليفي عبد البا�سطبلحاوي عبد احلكيم�سعبان �سارة

033391697

ال�سيادلة املناوبون خالل الفرتة الليلية )من ال�ساعة 19:00 اإىل ال�ساعة 08:00 �سباحا(

جدول املناوبة لل�سيادلة بولية باتنة ل�سهر جـــوان 2019

راأ�ص العيونبيطامجزار�سريانةعني جا�سرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�سمولال�سمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 
اإىل 2019/07/10

زاهي وريدة
033321585

بن الطيب رعبد الكرميموفق الوردي
033269812

غ�سبان �سماح
033327416

�سيف اهلل مزا�ص �سهرزادخمتا�ص �سكينة
�سافية

مراد حممد مهدي
033333203

حمادو وهيبة
033987161

عثماين جناة
033265094

بلحاج اأمرية
033899810

حمادي ح�سام الدين
033898236

عنون بلخري
033370517

قيقبةق�سباتاأوالد �سي �سليمان �سفيانزانة البي�ساءاأوالد �سلمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 
اإىل 2019/07/10

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�سينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ الميةبن فيفي جميلة
033208174

لو�سيف اأ�سماءمعن�سري �سماح
033289312

رجيمي �سعيدة
033876253

بعزي وهيبةبن يو�سف وفاءروبعي �سرينة
033366180

بورا�ص رحمة

جدول املناوبة لل�سيادلة عرب بلديات والية باتنة ل�سهر جـــوان

بعيون �مر�أة

يا فرن�شا اإن ذا يوم احل�شاب
اجلزائري  ال�سعب  كون  يف  اثنان  يختلف  ال  قد 
عــلــى اخــتــالف مــواقــفــه وتــوجــهــاتــه واأفـــكـــاره 
�سيحتفل بعيد اال�ستقالل ال�سابع واخلم�سني وهو 
امل�سروطة..فبني  غري  احلرية  نكهة  "ي�ستطعم" 
غد  يف  اأمل  ف�سحة  اأبي�ص  واآخــر  اأحمر  ا�ستقالل 
نتخل�ص  اأن  اأخــريا  ا�ستطعنا  اإذا  االأف�سل  �سيكون 
وتبعاتها.. واأتباعها  واأذنابها  فرن�سا  "لعنة"  من 

وتاأميم  والــوطــن  الوطنية  ال�سيادة  با�سرتجاع 
"مرهونة"  ظلت  التي  اجلزائرية  "الكرامة" 

الأجيال..
اأمكن  عــيــد..وا�ــســتــقــالل..حــيــث  ـــو  ـــريا..ه اأخ
للجزائري اأن يعي�ص حلظة "االنف�سال" التاريخية 
وا�سرتجاع "الهوية" بعد الثاين والع�سرين من �سهر 
"اإمرباطورية  �سقوط  يف  �سببا  كان  الذي  فيفري 
الف�ساد" و�سهدت ال�سوارع حراكا "تاريخيا" وكانت 
اجلزائري  "اأ�سالة"  على  واحــد  اآن  يف  �ساهدة 
وحت�سره واإ�سراره على الوحدة "الوطنية" ونبذ 
ال�سيقة..حيث  والتطلعات  واجلهوية  الع�سبية 
و"اخلونة"  و"العمالء"  "لالنف�ساليني"  مكان  ال 

و"�ْساللة" "احلركى"..
ها نحن نعي�ص اليوم عيد ا�ستقالل برخاء معي�سي 
لالأ�سعار..وبوادر  مريح  وهــبــوط  م�سبوق  غــري 
جاي".. االأفق.."واخلري  يف  اقت�سادي  انتعا�ص 
هذه العبارة التي اأ�سبحت على ل�سان كل جزائري 
تفاوؤال..�ستكون واقعا معي�سيا اإن نحن ثبتنا على 
يد  لكل  ظهورنا  للوطن..واأدرنا  واأخل�سنا  املبادئ 
خارجية حتاول اإقحامنا يف "فو�سى" و"انزالقات" 

و"فتنة" لي�ص لها اأول من اآخر..
الذي  وطننا..وال�سعب  والــوطــن  عيدنا  العيد 
اإ�سقاط  يف  �سببا  وكان  وعا�سها  احلرية  ا�ست�سعر 
ير�سى  اأو  يرتاجع  اأن  ميكنه  ال  الف�ساد  روؤو�ـــص 
ببدائل ال ت�سمن وال تغني من جوعه للعدالة على 
جميع اجلبهات.."واللي غلط يخل�ص"، وثرواتنا 
حتى  ت�سرتجع  اأن  يجب  الطرق  ب�ستى  امل�سلوبة 
ُيغلق ملف "احلراقة" و"البطالني" و"املحقورين" 
يومياتنا  من  "زوايل"  كلمة  وترفع  و"املهم�سني" 
واإحباطاتهم  واآالمــهــم  باأنينهم  �سّجت  الــتــي 
"طغيان"  وُيرفع الغنب عن عامة ال�سعب.. مقابل 
"كم�سة" من "ال�سراقني" وا�ستيالئهم على الروة 

والوطن..
حقوقه  على  يح�سل  اأن  املواطن  باإمكان  وي�سبح 
التي  واالنك�سارات  امل�ساومات  عن  بعيدا  كاملة 
وينتحرون  يبكون  "الرجال"  نرى  ونحن  هزتنا 
اأبـــواب  وعــلــى  والــوظــائــف  ال�سكن  قــوائــم  ـــام  اأم
امل�سوؤولني..وليكن اخلام�ص من �سهر جويلية لهذا 
العام..بداية لفجر جديد ال عودة من بعده الأيام 
"ال�سيتة" و"البندير" و"التطبيل" و"التالعبات" 
و"املحاباة".. و"االمتيازات"  و"االحتياالت" 

واجلزائر الأبنائها وباأبنائها عظيمة و�ستبقى.
�سماح خميلي

حفيظة. ب

عبد الهادي. ب



وؤعانا�سد  ر�ساٱن  غاٱر يريي= رّدوا 
)حــّولــوه(.  رقبته  اىل   جلــامــه  
 :wεanas-d rsen γer yiri
ي�سرب  ملن  مل  ياخذ  بالن�سيحة  
كاخلروج  عن  راأي  اجلماعة  كاأن  
اأهله   حــكــم   مــا  �سخ�ص   يــرفــ�ــص  
فين�سم  اىل  جماعة اخرى  وبعد  
ــذه  اجلماعة   ــدة  ُيــطــرد  مــن  ه م
اأهله   اىل   الــعــودة   اىل   فيحتاج  
مل   امــــراة   او   ، املــثــل  ــذا  ه فيقال 
فتزّوجت     . اهلها  ـــراي   ب تــاخــذ  
�سخ�ص   ما  ومل  متكث  مدة  طويلة  
حــتــى  مت  طــالقــهــا  فــيــقــال  هذا 
املثل .اي: من  تق�سى به  احلاجة  

ويرتك )ُيتخّلى  عنه(.

ّن�ص   وؤراواآن   ذاٱڤ   يــاٱطــفــيــهــاٱن  
اآّلــــن   ـــف   ـــاٱط ي -او-  ـــاآن  ـــزاي ـــاي ّت
ّتـــايـــزايـــاٱن. نـــ�ـــص    ــص  ــو� ف ذاٱڤ  
  yeţfihen  deg  urawen
  nnes  ttayzayen yeţf
 allen -alli- deg fus nnes
كّفيه   ttayzayen:=م�سكهم  يف  
م�سك   او-  الغليان،  حالة   يف  وهم 
خّمــه  يف  يــده  وهو يغلي .ي�سرب  
يقوم   الـــذي   لل�سخ�ص   املثل  هــذا 
اىل   مندفع   طائ�سة   بت�سرفات  
)�سريع   للع�سبي  ي�سرب  كما  ال�ّسر، 
تعود  باإعمال   وقّيامه   الغ�سب(  

عليه  بال�سرر.

ذي  /يــاٱحتــوّكــا  ئّتام�ص  ــال   ــّك -ئ
هـــيـــّطـــاويـــن  ّنـــ�ـــص=يـــظـــل  دائـــم 
  Yekkal بعينيه  ــاك   ــك ــت االح
  yettames   di-hiţţawin
من   يــكــر  ـــن   مل تــقــال    /nnes

ال�سكوى.  

ــاٱغ   ــان -ّنــعــثــا�ــســاٱن  هــزاّلــيــت  زوارن
ال�سالة  لهم   عّلمنا   غاٱمّليحراب 
  nneεt-asen سبقونا   للمحراب�
  hzallit  zwar-na-neγ
γell  mihrab : يقال هذا املثل  
حديث   وهـــو   لــالأمــر  للمتحّم�ص  

العهد به، على  �سكل  �سخرّية.
 

هي�ساٱت   ــا�ــص   يــاٱتــواّك ــو   ــاٱّف ــس -ا�
�سو�ساٱن�ساٱر   يــاٱخــ�ــســا   هــيــ�ــســاٱت  
 adeffu yetwakkas hicet
 =  hicet yexda su-senser
التّفاح  يقطف  حبة بحبة  ولي�ص  
عن  طريق  امل�سق )اجلّر-اأي دفعة  
واحدة(. يقال  هذا املثل  لالبتعاد  
 : اأي  الفو�سوّية،  الت�سّرفات   عن  

ت�سّرف  بحكمة  ومنهجّية.

راٱفذغا�ص   اآّتينيذ   ذْي   -ئ�ساٱّفر 
ئزماٱر(  وؤكراٱغا�ص   )ّنيغ-  ئزماٱر 
 ydeffer diy  attinid
 refdeγ-as /u../
حملت  كانني   izmer=يتتبعني  
يقال   اخلــــروف(.  لــه   �سرقت   اأو 
على   يتج�س�ص  لــلــذي   للح�سري  
غريه  ليعرف   كل  كبرية  و�سغرية 
يقال/  وكما  منه.  متذّمر  اّنه   اأي  

يتّبع  يّف  كي  خليال/. 

اآي  �ْسداٱّفر  يا�ساٱن  ياٱد  اآها  -هيثي 
تــا�ــص  �ــص-اٱّزاث=الــ�ــســربــة  التي  
من   تاأتيني   ـــوراء   ال مــن   تاتيني 
 hiti aha yed-yasen.االمام
/ s-deffer ay tas   s-ezzaŧ

الت�سّرف، وذلك   للحث على  ح�سن 
االأحــداث، بحيث  يجب   با�ستباق  

وال  يــخــّطــط   ان   ال�سخ�ص  على 
اأو  اليه  املناطة   االعــمــال   يهمل 
يهمل  م�ساحله  او يتهاون  يف ق�ساء  
�سعبة   ت�سبح   حــتــى   ــغــال   اال�ــس

الّتنفيذ  اواملنال.

ــوا  ــه ــاٱذ  هـــــازروث  اآّت -مـــا هــاٱكــ�ــس
�سحبت   هـــاٱيـــروث=ان   )اتـــاٱّڤـــز( 
)احلائط(.  االبناء  ينهار  حجر  
بدون   حجري   حائط   ثــايــروث: 
  Maheks-ed مـــــــــــالط.     
 hazrut attegz )athwa(
الأعمال   ب  ي�سر  heyrut:املثل 
ــات  غـــري  مــبــنــّيــة  على    ــّرف ــس ــ� وت
مالها  فان   مدرو�سة،  وغري  ا�س�ص،  
اأي://كـــــل     . الــفــ�ــســل ال حمــالــة 

مابني على  باطل  فهو باطل /

ـــراف  ـــاٱك -ئــــــــواٱاّل-د  فـــاّل�ـــص  وؤن
 ywella-d fellas
القيد.  عليه  wnekraf=عاد 
يقيد  ان   اراد  ــذي  ال )اأي:الــقــيــد 
ــه هو  ــد  ب ــبــح  مــقــّي ــه غـــريه ا�ــس ب
ــر  دّب لــلــذي   يــ�ــســرب   �سخ�سّيا(. 
احليل  لغريه  فوقع  فيها )اأنك�سف  
اأمره(. اأو  للذي  ي�سعى اىل  املكروه  
اأو اخلائن  الذي  حان   فيقع  فيه، 
/  : بالعربّية  يقال   كما  اأجــلــه: 
اتتك  بخائن  رجاله/. او-   /من  

حفر حفرة  الأخيه  وقع  فيها/

املنتقد 1925:  جريدة 
وهي من اأهم اجلرائد التي كانت 
اأ�س�سها  وقــد  باتنة  اإىل  ت�سل 
ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�ص، 
اال�سالحي  بخطها  امـــتـــازت 
ــر اخلـــــرايف،  ــك ــف وحــــاربــــت ال
بع�ص  حفيظة  اأثـــار  مــا  وهــذا 
قبل  من  املدعومني  الطرقيني 
فنجحوا  اال�ستعمارية،  االإدارة 
يف تعطيلها، ورغم ق�سر عمرها 
اإال اأنها كانت منربا يعرب ب�سدق 
عن الراأي اجلزائري ذي النهج 

اال�سالحي.
 

جريدة اللإقدام 1919: 
واجلــرائــد  ال�سحف  اأهـــم  مــن 
توجهها  حــيــث  ــن  م الــوطــنــيــة 
اأ�سدرها  وقد  الوا�سح،  الوطني 
ال�سادق  وال�سيد  خالد  االأمــري 
وكانت   ،1919 عـــام  ـــدان  ن د 
باللغة  �سفحتني  على  حتتوي 
الــعــربــيــة وكـــان يــ�ــســرف على 
ال�سفحتني  هـــاتـــني  حتـــريـــر 
ــــري خــالــد، وقـــد اأعــربــت  االأم
لفكرة  رف�سها  عــن  ــدة  ــري اجل
بتمثيل  طالبت  كما  التجن�ص، 
الفرن�سي،  بالربملان  االأهـــايل 
الفرن�سية  ال�سلطات  اأن  ويبدو 
وقل�ست  اجلريدة  حا�سرت  قد 
مــن انــتــ�ــســارهــا، ولـــذا جنــد اأن 
ال�سرق  يف  والقرى  املدن  اأغلب 
ــذه  تـــعـــرف ه اجلــــزائــــري مل 

اجلريدة.

ال�صهاب  ج�����ري�����دة 
تعطيل  بعد   :1925/1939
اإنــ�ــســاء جــريــدة  املــنــتــقــد مت 
اأ�سبوعية جديدة وهي ال�سهاب، 
 12 يف  منها  االأول  العدد  بــرز 
نوفمرب 1925، وكانت متنوعة 
االإعالمية،  مادتها  حيث  مــن 
يف  جريئة  م�سمونها،  يف  غنية 
اأطروحاتها، ولذلك كان ال�سبان 
االأورا�سيون يتلقونها كلما نزلت 
يتوىل  ـــان  وك ـــواق،  ـــس االأ� اإىل 
البادي�سيني  بع�ص  تــوزيــعــهــا 
وكذلك بع�ص التجار املت�سبعني 
وكثريا  االإ�سالحية  باالأفكار 
يف  الب�سطاء  النا�ص  حتلق  مــا 
اإىل  اال�ستماع  ق�سد  الدكاكني 
جاء  ما  لهم  وي�سرح  يقراأ  من 

فيها من اأخبار.

ال�صحراء  ������ص�����دى 
1925/1926 ثم 1934: 

كــانــت ت�سدر  وهـــذه اجلــريــدة 
مبدينة ب�سكرة حيث كان ي�سرف 
ال�سيخ  الــ�ــســادة  مــن  كــل  عليها 
االأمني  وحممد  العقبي  الطيب 
العمودي وال�ساعر حممد العيد 
اآل خليفة، كانت هذه اجلريدة 
اإىل  وتر�سل  بق�سنطينة  تطبع 
ب�سكرة حيث يتم توزيعها على 
باتنة  اإىل  قرائها وكانت ت�سل 

 1926 عــام  توقفت  بانتظام، 
 ،1934 ــام  ع الــظــهــور  لــتــعــاود 
ــات  ــراع ــس � ــث دخـــلـــت يف  ــي ح
قيمتها  فقدت  وبذلك  حزبية 

االأدبية.
 

 L'ECHO de la جريدة
 :press Musulmane

حلركة  موالية  جــريــدة  وهــي 
على  كان  اجلزائرية  االإ�سالح 
"خلفات"  ال�سيد  اإدارتها  راأ�ــص 
مقرها  "بلخوخا"  والــ�ــســيــد 
اأعدادها  بع�ص  كنت  العا�سمة 
خ�سو�سا  باتنة  اأهل  اإىل  ت�سل 

الفرنكوفونيني املتنورين.
 

 Le Coup De
�سحيفة  وهي   :BAMBOU
كانت   ،1932 عـــام  تاأ�س�ست 
مبدينة  ــا  ــي ــوع ــب ــس اأ� ــدر  ــس ــ� ت
دائرة  ب�سوؤون  اهتمت  ب�سكرة، 
هذا  ويف  احلني،  ذلك  يف  باتنة 
ا�ستقالة  خــرب  ن�سر  مت  الــعــدد 

ال�سريف �سي�سبان من من�سبه.
 

ال�سحف  هـــذه  جــانــب  واإىل 
الفرن�سية  ال�سحف  كل  كانت 
ــا  ــه ــاءات ــم ــت ــف ان ــل ــت عــلــى خم
اإىل  ت�سل  واإيــديــولــوجــيــاتــهــا 
ــا لــكــن اأكــرهــا  املــديــنــة اأيــ�ــس
باللغة  ــراء  ــق ال بــني  انــتــ�ــســارا 
وكذا  املعمرين  من  الفرن�سية 
الفرنكوفونيني  اجلــزائــريــني 
جـــريـــدة  نــــذكــــر  اأن  ميـــكـــن 
 la Seybouse ال�سيبو�ص 
وت�سل  بعنابة  تــ�ــســدر  كــانــت 
اإىل  بــانــتــظــام  بــاتــنــة  اإىل 
ــذه اجلــريــدة هنالك  جــانــب ه
 Le جـــريـــدة يــقــظــة بــجــايــة
كذلك   Réveil de Bougie
 Le Ralliement جــريــدة 
مبدينة  تطبع  جــريــدة  وهــي 
هذه  اإىل  باالإ�سافة  �سكيكدة 
اإىل  ت�سل  كانت  التي  اجلرائد 
كجريدة  اأخرى  جرائد  باتنة 
لكن   ،Le Petit Setifien
هي  انت�سارا  واأو�سعها  اأكــرهــا 
كون�سطونتني  دو  الديبا�ص    "
 La Dépêche de

.Constantine

ال�سحافة وظهورها بباتنة قراءنا االأعزاء، 
نغ" �سفحة  "اأورا�ص 

تهتم باملوروث 
والرتاث االأورا�سي 

من )عادات وتقاليد، 
هند�سة معمارية 
اأورا�سية قدمية، 
اأعالم االورا�ص، 
تاريخ االأورا�ص 

وجغرافيته، 
االأ�ساطري والطقو�ص، 

اأ�سماء االأماكن 
ومعانيها، ال�سناعة 

التقليدية...( رغبة 
منا يف اإعادة اإحياء 

وبعث موروثنا الثقايف 
االأمازيغي، ومب�ساركة 

ثلة من الباحثني 
واملهتمني بالرتاث 
املادي والالمادي 
لالأورا�ص الكبري.

ولكل مهتم تفتح لكم 
جريدة االأورا�ص نيوز 

�سفحتها للم�ساركة 
عرب االمييل التايل: 

auresanagh@
gmail.com

باتنة... حكاية مدينة
الباحث والكاتب �سليم �سوهايل

�صورة من اأر�صيف الأورا�ساأر�سيف مب�ساعدة الباحث والكاتب �سلي���م �سوه�����ايل

الت�سرفـــات
ة( ِمـَن الأْوَرا�س ـاويَّ اأْمَثـاٌل  واأَْقـَواٌل  اأََمــازيغّيٌة )�صَ

ِئْن��َزاْن   ْذ-  َواَواالٱْن )اّناواٱن(�س��اٱڤ  اأْوَرا�ص /للكاتب والباحث حممد مردا�سي
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طبعا كل  االًفعال  اأو االأعمال التي  نقوم  بها عبارة  عن  ت�سّرفات  
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بني يدي أية

هذ� عذب فر�ت وهذ� ملح �أجاج

اللهم اإين اأعوذ بك
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

هذه ال�شفحة حتتوي على اأحاديث نبوية واآيات قراآنية فال تهينوها

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب خمت�شر منهاج القا�شدين

من اأقوال 
ال�صاحلني
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املوز يف طريق الإنقرا�س!

باري�س تعتزم منع احلافالت ال�سياحية

النم�سا حتظر التدخني يف املطاعم واملقاهي

3 �ساعــات لإنقـاذ فـر�س عميـاء 

فرن�سا تعيد كنوز وادي اإندو�س امل�سروقة اإىل اإ�سالم اآباد
اأعادت فرن�سا ما يزيد على 400 قطعة 
اأثرية م�سروقة اإىل حكومة باك�ستان 
منها متاثيل ن�سفية ومزهريات وجرار 
االألفيتني  اإىل  بع�سها  يعود  واأق���داح 

الثانية والثالثة قبل امليلد.
اكت�سفت  التي  القطع  تلك  من  وكثري 
اأُر�سلت   2006 �سبتمر  يف  فرن�سا  يف 
العر�ص  �ساالت  اإح��دى  اإىل  طرود  يف 

يف باري�ص.
مطار  يف  اجل��م��ارك  م�سوؤولو  و�سبط 
وخل�ص  ال��ط��رود،  ه��ذه  ديغول  �سارل 
اأن  اإىل  العلمي،  املركز الوطني للبحث 
وادي  يف  مقابر  من  ُنهبت  القطع  تلك 

اإندو�ص يف باك�ستان.
�سبط  ج��رى  باأ�سبوعني،  ذل��ك  وبعد 
الفخارية  القطع  م��ن  اأخ���رى  �سحنة 
ذاتها،  ال��ع��ر���ص  �سالة  اإىل  موجهة 
هذه  مقر  عن  البحث  عملية  وخ��لل 
متكن  ا�سمها،  ُيذكر  مل  التي  ال�سالة، 

عدة  م�سادرة  من  اجلمارك  م�سوؤولو 
مئات من القطع اخلزفية االأخرى.

مقر  يف  اأق��ي��م��ت  احتفالية  وخ���لل 
باري�ص،  يف  الباك�ستانية  ال�����س��ف��ارة 

اإىل  اأثرية  قطعة   445 ت�سليم  جرى 
باك�ستان بلغت قيمتها 139 األف يورو 

)157 األف دوالر(.
وقال حممد عزيز قا�سي رئي�ص بعثة 
الرتتيبات  اإن  باري�ص  يف  باك�ستان 
اإ�سلم  جارية الإعادة هذه الكنوز اإىل 

اباد يف اأقرب وقت ممكن.
ورغم عدم ذكر ا�سمها، قال م�سوؤولون 
التي  ال��ع��ر���ص  �سالة  اإن  فرن�سيون 
القطع  هذه  ت�ستلم  اأن  املقرر  من  كان 
املنهوبة �سُتفر�ص عليها غرامة ترتاوح 
قيمتها بني 100 األف و200 األف يورو 

ال�ستقبالها قطعا م�سروقة.
القطع  م��ن  ع���ددا  ف��رن�����س��ا  واأع�����ادت 
االأث��ري��ة اإىل ب��ريو ه��ذا ال��ع��ام، ويف 
و2017   2014 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ف��رتة 
ي��زي��د على  ال��ق��اه��رة م��ا  اأع���ادت اإىل 

م�سرية. اأثرية  قطعة   250

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

فقدت �شعرها اأثناء 
قيامها بتجربة خالل 

بث مبا�شر!

فاجاأت املدونة االأمريكية لوال فايث 
م�ساهديها خلل البث املبا�سر الذي 

قامت به على تطبيق "اإن�ستغرام".
وقررت فيث خلله، تغيري لون �سعرها 

امل�سبوغ باللون االأزرق، ولكن كان 
لل�سبغة اجلديدة تاأثري �سيء على 

جلدة راأ�سها، حيث اأنه وبعد و�سعها 
لل�سبغة وعندما بداأت فايث بتنظيف 

�سعرها، بقي ال�سعر على م�سطها، كما 
نقل موقع "اإن�سايدر".

ثم فتحت املدونة فمها يف ده�سة، 
و�سرخت ب�سوت عال: "يا اإلهي!"، ثم 

هرعت اإىل احلمام، حيث غ�سلت راأ�سها 
مع بقايا ال�سعر، ثم انقطع البث.

ويف التعليقات، عّر امل�ساهدون عن 
غ�سبهم ب�سبب قيام الفتاة مبزج مفتح 
وم�سبل ال�سعر باآن واحد، الذين اأكدوا 

اأن ذلك يجب عدم القيام به.
�سن"  ّ"ذي  ���س��ح��ي��ف��ة  ك�����س��ف��ت 
)كما  امل��وز  فاكهة  اأن  الريطانية 
تنقر�ص  اأن  ميكن  ال��ي��وم(  نعرفها 
ب�سبب عدة عوامل، مثل تغري املناخ 
نوعية  و�سوء  احل�سرات  وانت�سار 

الرتبة واآفات االأمرا�ص النباتية.
االأك��ر  امل��وز  جمموعة  اأن  وي��ب��دو 
 Cavendish ����س���ع���ب���ي���ة، 
خطر  يف  اأ�سبحت   ،banana
حقيقي، وميكن اأن يوؤدي انقرا�سها 
اإىل  ال��غ��ذائ��ي  نظامنا  تغيري  اإىل 

االأبد.
 Live م������ع  ح����دي����ث����ه  ويف 
Science، قال نيكوال�ص روك�ص، 
 Bioversity يف  ع���امل  وه���و 
فرن�سا  يف   International
يف  املوز"  "وراثة  م����وارد  وق��ائ��د 
ال��دول  اإىل  "بالن�سبة  املنظمة: 
العظمى  الغالبية  ف��اإن  الغربية، 
تنتمي  ن�ستهلكه،  ال���ذي  امل���وز  م��ن 
 Cavendish جمموعة  اإىل 

الفرعية نف�سها".
اأن��واع  من  االآالف  بالفعل  ويوجد 
ولكنها  ال��ع��امل،  يف  املختلفة  امل��وز 
ميكن اأن تكون خمتلفة ب�سكل كبري 
 Cavendish جمموعة  ع��ن 
ال�سهرية، مبا يف ذلك املوز مع البذور 

املقرم�سة.
Cavendish واحدة من  وتعد 
جمموعات قليلة من الفاكهة، التي 

ُخ�س�ست للت�سويق.
"غرو�ص  م���وز  ك���ان  ذل����ك،  وق��ب��ل 
املف�سل  والد�سم،  الكبري  مي�سيل" 
على م�ستوى العامل، ولكن الفطريات 
القرن  خم�سينيات  يف  به  اأ���س��رت 
الع�سرين، لذا اأُجر املزارعون على 

اإن�ساء موز Cavendish املعدل 
ليكون اأكر مقاومة للمر�ص.

من  ط��ن  مليون   17 زه���اء  ��ّدر  و���سُ
�سنويا،  العامل  م�ستوى  على  امل��وز 
ف�سيلة  من  تقريبا  جميعها  وكانت 
يعادل  ما  اأي   ،Cavendish

ال�سنة. يف  موزة  مليار   144
الع�سرين،  القرن  ت�سعينيات  ويف 
بداأت �سللة جديدة من الفطريات 
ال���ت���ي حت��م��ل��ه��ا ال����رتب����ة، وه���ي 
fusarium wilt، يف مهاجمة 
موز Cavendish، ما ت�سبب يف 
اإثارة قلق العلماء ب�ساأن م�ستقبلها. 
التي  ال��ف��ط��ري��ات،  ه���ذه  وت��دخ��ل 
مببيدات  عليها  الق�ساء  ميكن  ال 
وتقطع  امل���وز  ج���ذع  ال��ف��ط��ري��ات، 
اإمدادات املياه يف النبات، ثم تق�سي 

على الفاكهة يف النهاية.
بع�ص  يف   fusarium وانت�سر 
مزارع املوز بالهند وال�سني وتايوان 
و�سرق  اأ���س��رتال��ي��ا،  م��ن  واأج�����زاء 

اإفريقيا.
اإمكانية  من  العلماء  يخ�سى  واالآن، 
انت�ساره يف بع�ص مزارع ت�سدير املوز 
اجلنوبية،  اأمريكا  يف  الرئي�سية 

مثل االإكوادور.
وظ����ه����ر ف���ط���ر ج����دي����د ي�����س��م��ى 
ال��ذي  االأ����س���ود،   sigatoka
ينت�سر يف الهواء ب�سبب تغري املناخ، 
تكثيف  اإىل  امل��زارع��ني  ا�سطر  م��ا 

عملية ر�ص املبيدات يف ال�سنة.
طريقة  تغيري  يجب  املوز،  والإنقاذ 
التحول  يعني  ما  واإمنائه،  زراعته 
اإىل مزارع اأ�سغر وتنمية جمموعة 
وبالتايل  املحا�سيل،  من  متنوعة 
ارتفاع �سعر الفاكهة وتغري طعمها.

باري�ص،  الفرن�سية  العا�سمة  بلدية  اأعلنت 
اأن���ه���ا ت��ع��ت��زم ح��ظ��ر و����س���ول احل���اف���لت 
لتحفيز  امل��دي��ن��ة،  و���س��ط  اإىل  ال�سياحية 
الدراجات  رك��وب  اأو  امل�سي  على  الزائرين 
العام،  النقل  و�سائل  ا�ستخدام  اأو  الهوائية 
باملتاعب  املتعلقة  لل�سكاوى  الت�سدي  بهدف 

الناجمة عن ال�سياحة اجلماعية.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال��ب��ل��دي��ة اإمي��ان��وي��ل 
اإن  ب��اري��زي��ان(،  )ل��و  ل�سحيفة  جريجوار، 
احلال  هو  كما  �سيئا  لي�ص  باري�ص  يف  الو�سع 
اللتني  بر�سلونة  اأو  البندقية  مدينة  يف 
ولكن  ال�سياح،  من  هائلة  اأع��دادا  جتتذبان 
تدفق  م��ن  بالقلق  ي�سعرون  الباري�سيني 

احلافلت ال�سياحية.
نعد  "مل  قوله  جريجوار  عن  رويرتز  ونقلت 
نريد الفو�سى الكاملة للحافلت ال�سياحية 
يف باري�ص... ال اأهل وال �سهل باحلافلت يف 

قلب املدينة بعد االآن".
ذات  احلافلت  من  بالع�سرات  باري�ص  وتعج 
املعامل  ب��ني  ال�سياح  تنقل  التي  الطابقني 
الرئي�سية، باالإ�سافة اإىل حافلت ال�سياحة 
رحلت  يف  م�سافرين  جتلب  التي  الدولية 

منخف�سة التكلفة من جميع اأنحاء اأوروبا.
قانونا  تنتظر  املدينة  اإن  جريجوار  وق��ال 
جديدا للحد من حركة احلافلت و�ستخ�س�ص 
�ساحات انتظار خارج املدينة حتى ال تدخل 

احلافلت اإىل و�سط املدينة.

احلانات  يف  التدخني  النم�سا  ب��رمل��ان  حظر 
رئي�سية  �سيا�سة  ب��ذل��ك  منهيا  وامل��ط��اع��م، 
االآون��ة  يف  انهارت  التي  اليمينية  للحكومة 
االأخرية، والتي األغت منع التدخني الذي كان 

معموال به.
اأثار غ�سب  ال�سابقة قد  وكان قرار احلكومة 
ذهول  اأثار  كما  ال�سحة،  على  احلفاظ  دعاة 
ق�ساء  ي��ري��دون  ال��ذي��ن  ال�سائحني  م��ن  كثري 
اأم�سيات خالية غالبا من التدخني يف النم�سا.

احلزب  زعيمة  رندي-فاغرن  باميل  وقالت 
اأخ��ريا  اأم��ك��ن  اإن��ه  الدميقراطي  اال���س��رتاك��ي 

مترير قانون �سيح�سن حياة النم�ساويني.
واأ�ساد اأي�سا ن�سطاء يف جمال ال�سحة باإجازة 
اأن  املقرر  من  ال��ذي  التدخني  حلظر  الرملان 

يبداأ �سريانه يف نوفمر.
حكومة  حاليا،  النم�سا  يف  االأم���ور  وي��ت��وىل 
حلني  املدنيني  املوظفني  م��ن  اأع��م��ال  ت�سيري 

نطاق  على  يتوقع  برملانية  انتخابات  اإجراء 
وا�سع اأن تكون يف �سبتمر.

ذكرت �سحيفة "الديلي ميل" الريطانية، 
�سرف  حفرة  يف  �سقطت  اأعمى  فر�ص  اإن 
 3 ومل��دة  م��رت،   1.5 قطرها  يبلغ  �سحي 
�ساعات كانت حما�سرة بج�سدها ال�سخم 
هذه  ووقعت  ال�سعوبة،  �سديد  و�سع  يف 
�سيدة  كانت  عندما  تايلند  يف  احلادثة 
ترعى  ع��ام��ااً،   50 ليماال  نيتايا  تدعى 
الطريق،  على  حقل  يف  اأف��را���ص  خم�سة 
حفرة  يف  "بود"  الفر�ص  �سقطت  وفجاأة 

ال�سرف ال�سحي.
االإنقاذ  عمال  اأحد  اأن  ال�سحيفة  وقالت 
يف تايلند جل�ص يربت على رقبة الفر�ص 
بينما  تهدئتها،  حماوالاً  املتاأملة  املرعوبة 
اإ�سمنتيااً،  ج��دارااً  يثقب  اآخ��ر  عامل  كان 
طريقااً  ليفتح  احل���ّف���ار  ي��دي��ر  وث��ال��ث 

للخروج.
ال�سيدة  عن  حملية  اإعلم  و�سائل  ونقلت 
معتادة  اأف��را���س��ه��ا  اإن  ق��ول��ه��ا:  ل��ي��م��اال؛ 
يوم  يف  لكن  امل��ك��ان،  ه��ذا  يف  الرعي  على 
اأن غطاء ال�سرف ال�سحي  احلادث، يبدو 
"بود"، التي  اأن الفر�ص  كان مك�سورااً، كما 
يبلغ عمرها 16 عامااً، م�سابة بالعمى يف 
احلفرة  ت�ساهد  مل  ورمبا  الي�سرى،  عينها 

املفتوحة.
وح�سب ال�سحيفة، حاولت ليماال اإخراج 
على  وات�سلت  ت�ستطع،  مل  لكنها  الفر�ص 
وعلى  االإن��ق��اذ،  عمال  وو���س��ل  ال��ط��وارئ 
م�سنية  جهودااً  بذلوا  �ساعات  ثلث  مدى 
احلفرة  بتو�سيع  ف��ب��داأوا  الإخ��راج��ه��ا، 
اأمام  االأر�ص  بحفر  حّفار  قام  ثم  حولها، 
بتقطيع  عامل  وق��ام  مبا�سرة،  الفر�ص 
ثم  �سخم،  مبثقاب  القريبة  اخلر�سانة 
مت تك�سري احلافة اخلر�سانية حول ج�سم 
ُت�ساب،  ال  حتى  �سديد  بحر�ص  الفر�ص 
فتم  للخروج،  وا�سع  طريق  انفتح  واأخريااً 
ج�سدها  حول  متني  قما�ص  �سريط  و�سع 
حت��ّررت  حتى  احل��ف��ار،  ب�سوكة  ورفعها 

متامااً.

منوعات

خرباء يحذرون...

بعد �سقوطها يف حفرة بتايلند
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باإطالق  جوجل  �سركة  قامت 
 Google Pixel اجلهاز اللوحي
 ،2015 ــام  ــع ال خــريــف  يف   C
طراز  اأي  باإطالق  تقم  مل  ولكنها 
كانت  احلـــني.  ــك  ذل منذ  جــديــد 
ال�سركة تقول دائًما اأنها �ستدعم 
هذا اجلهاز اللوحي ملدة 18 �سهًرا 
اإزالته  قــررت  بعدما  االأقــل  على 
 ،Google Store متجر  مــن 
بالن�سبة  ــت  ــوق ال حـــان  واالآن 
وداًعـــا  لتقول  جــوجــل  ل�سركة 
 Google جلهاز  نهائية  ب�سفة 

.Pixel C
بيع  عن  جوجل  �سركة  توقفت 
 Google واإنتاج اجلهاز اللوحي
دي�سمرب  �ــســهــر  يف   Pixel C
فرتة  واإنتهت   ،2017 العام  من 
اجلهاز  لــهــذا  املــجــدولــة  الــدعــم 
املن�سرم.  يونيو  �سهر  يف  اللوحي 
ويقول تقرير �سدر االآن من موقع 

اجلهاز  اأن   Android Police
 Google Pixel C اللوحي 
االأمني  التحديث  بعد  يتلقى  مل 
ـــــدث مـــن �ــســركــة جــوجــل،  االأح
ق�ساه  الذي  الوقت  اإىل  وبالنظر 
الــ�ــســوق، فقد ال  هــذا اجلــهــاز يف 

يف  اآخر  حتديث  اأي  على  يح�سل 
امل�ستقبل.

ــي  ــوح ــل ال اجلــــهــــاز  ــر  ــه ــظ ي ال 
�سفحة  يف   Google Pixel C
بالتحديثات  اخلا�سة  امل�ساعدة 
ــى مــن هذه  ــف ــت املــجــدولــة، واإخ

طويلة.  فـــرتة  مــنــذ  الــ�ــســفــحــة 
و   5X  Nexus الـــهـــاتـــفـــني 
ا  اأي�سً هما  توقفا   6P  Nexus
االأمنية،  التحديثات  تلقي  عن 
عــلــى الــرغــم مــن اأنــــه ال يــزال 
قبل  واحــد  �سهر  اأمامهما  يتبقى 
املجدولة  الــدعــم  ــرتة  ف اإنــتــهــاء 

والبالغة 18 �سهًرا.
اجلــهــاز  ــــــالق  اإط مت  عــنــدمــا 
 ،Google Pixel C اللوحي 
ــاز ميــتــاز بدقة  ــه كـــان هـــذا اجل
 2560×1800 تبلغ  مــذهــلــة 
النوى  ربــاعــي  ومــعــالــج  بك�سل، 
اإطالقه  مت   .1.9GHz بــرتدد 
 Android يف البداية مع نظام
 ،Marshmallow  6.0.1
وقد ح�سل يف النهاية على نظام 
ولكنه   ،Android Oreo
حتديث  على  لالآ�سف  يح�سل  مل 

.Pie  9  Android

موؤ�س�ص  �ساجنر«  »الري  دعــا 
ــه،  ــت ــدون ــا، عـــرب م ــيــدي ــب ويــكــي
على  عـــاملـــي  ـــــراب  ـــــس اإ� اإىل 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
هــــذا االأ�ـــســـبـــوع، لــالحــتــجــاج 
اخل�سو�سية،  انــتــهــاكــات  عــلــى 
امل�ستخدم،  بيانات  وانتهاكات 
كـ  مواقع  ا�ستخدام  بعدم  وذلك 
 Instagramو  Facebook
4 و  وTwitter ملدة يومني بني 

يوليو.  5
ي�ستخدم  اأال  "يجب  ـــال:  وق
و�سائل  الــعــامل  حـــول  الــنــا�ــص 
الـــتـــوا�ـــســـل االجـــتـــمـــاعـــي يف 
ن�سر  با�ستثناء  االأيـــــام،  تــلــك 
يف  باأنهم  واملن�سورات  االإ�سعارات 
الكثري  �سنحدث  وبهذا  اإ�سراب، 
"لن  واأ�ــســاف:  ال�سو�ساء"،  من 
ي�ستطيع اأحد جتاهل ما يحدث، 
اجلماعة  بيد  �سن�سرب  حيث 
العمالقة  الــ�ــســركــات  ونــطــالــب 
املتالعبة مبنحنا ال�سيطرة مرة 

اأخرى على بياناتنا وخ�سو�سيتنا 
وجتربة امل�ستخدم".

"�ساجنر" فيديو، عبارة  ون�سر 
اأعــرب  تو�سيحي،  عــر�ــص  عــن 
تعيد  اأن  يف  ــه  ــل اأم ــن  ع خــاللــه 
التفكري  التكنولوجيا  �سركات 
البيانات  جتـــاه  �سيا�ساتها  يف 
والتي  للم�ستخدمني،  ال�سخ�سية 
االأحيان  بع�ص  يف  جمعها  يتم 
�سركات  قبل  من  وا�ستخدامها 
مثل في�سبوك للت�سويق واالإعالن 

واملقايي�ص االأخرى.

وحدد موؤ�س�ص ويكيبيديا، في�ص 
بوك على وجه اخل�سو�ص، ب�سبب 
واأهمها  اخل�سو�سية،  انتهاكات 
اال�ست�سارات  ل�سركة  �سماحه 
 Cambridge ال�سيا�سية 
من  باال�ستفادة   Analytica
مليون   50 لـ  اخلا�سة  البيانات 
م�ستخدم على املوقع يف حماولة 
الرئا�سية  االنتخابات  لتزوير 
الرئي�ص  ل�سالح   2016 لــعــام 

دونالد ترامب. 
من  للعديد  نتيجة  اأنه  واأو�سح 

وال�سغط  اخل�سو�سية  ف�سائح 
امل�ستخدمني  من  كل  من  املتزايد 
ـــات الــتــنــظــيــمــيــة، بـــداأ  ـــه واجل
كـــل مـــن فــيــ�ــســبــوك وجــوجــل، 
ميكن  الــلــتــان  ال�سركتان  وهــمــا 
اهتمامات  حمــور  اأنهما  الــقــول 
على  تــركــز  الــتــي  اخل�سو�سية 
اأنظمتهما  التكنولوجيا يف تغيري 

ب�سكل ملحوظ.
ويف كلمة حديثة، اأعلن مارك 
التنفيذي  الرئي�ص  زوكربريج- 
ل�سركة في�ص بوك- وفًقا لـ"ديلي 
ميل" قال اإن "امل�ستقبل خا�ص"، 
وبداأ يف ت�سفري البيانات من طرف 
املرا�سلة  خدمات  عرب  اآخر  اإىل 
اخلا�سة به، بينما اأعلنت جوجل 
للم�ستخدمني ببدء  �ست�سمح  اأنها 
حذف بيانات مواقعهم وعر�سها 
تلقائًيا للمزيد من احلماية �سد 
ت�سفح  تتعقب  التي  ال�سركات 

الويب للم�ستخدمني.

اإنه يوم االإثنني االأول من ال�سهر، 
ذلــك. هــذا هو  واأنــت تعرف معني 
�سركة  فــيــه  تــقــوم  الـــذي  ــوم  ــي ال

التحديث  باإ�سدار  االأمني جوجل 
ـــد  ـــدي ـــري اجل ـــه ـــس ـــ� ال
 Google ــف  ــوات ــه ل
ــة  ــع ــاب ــت ال  Pixel
ــم بـــاأن  لــهــا مـــع الــعــل
 E s s e n t i a l
PH-1 هو الهاتف 
الوحيد غري التابع 
جوجل  لــ�ــســركــة 
يخ�سع  الــــــذي 
املعاملة.  لنف�ص 
ــى الــرغــم  ــل وع
هـــذا  اأن  مــــن 
ـــف مل  ـــات ـــه ال

جناًحا  يحقق 
كبرًيا يف ال�سوق، فهو ال يزال يقدم 
االأمنية  االإ�سالحات  مل�ستخدميه 
مبكر  وقت  يف  اجلديدة  ال�سهرية 
عن جميع الهواتف الذكية املتاحة 

اليوم يف ال�سوق.
�سركة  قــامــت  حــــال،  اأي  عــلــى 

ــتــحــديــث االأمـــنـــي  ال جـــوجـــل يف 
اجلديد ل�سهر يوليو بتح�سني بع�ص 
 Google هــواتــف  يف  اجلــوانــب 
Pixel، اإىل جانب اإغالق جمموعة 
االأمنية  الــثــغــرات  مــن 
ـــظـــام  ن يف 
لت�سغيل  ا
اخلــــــا�ــــــص 
بها. يجب اأن 

هذا  يقوم 
يث  لتحد ا
اجلــــــديــــــد 
بتح�سني اآلية 
اإكت�ساف االأمر 
ـــوتـــي ”  ـــ�ـــس ال
 Ok Google
وكــــذلــــك   ،“
اإكت�ساف االأغاين، 
حت�سني  عن  ف�سال 
 Titan ـــان  االأم رقــاقــة  اأداء 
اللغة  ــم  دع حت�سني  مت   .M
اإ�سالح  ومت  ــا،  اأيــ�ــسً اليابانية 
م�ستوى  عــلــى  املــ�ــســاكــل  بع�ص 
نظام الت�سغيل، واإحداها ت�سمل 

اأثناء االإقالع، يف  توقف االأجهزة 
يف  االأخـــرى  امل�سكلة  تتمثل  حــني 
 EDL و�سع  يف  االأجــهــزة  توقف 

فارغة. �سا�سة  مع   Mode
اأنــه  هــو  للجميع  الــ�ــســار  اخلـــرب 
اجلديد  التحديث  حتميل  ميكن 
كــنــت ال  اإذا  ولــكــن  الـــهـــواء،  عــرب 
ي�سل هذا  االإنتظار حتى  ت�ستطيع 
فباإمكان  جهازك،  اإىل  التحديث 

من  التحديث  هــذا  ملفات  حتميل 
وتثبيتها  مبا�سرة  جوجل  خــوادم 
ولكن  الذكي.  هاتفك  على  يدوًيا 
القيام  كيفية  تعرف  ال  كنت  اإذا 
لك  بالن�سبة  االأف�سل  فمن  بذلك، 
االإنتظار حتى ي�سل هذا التحديث 
اإىل جهازك عرب الهواء، فاالأمر لن 
اأ�سابيع كحد  ي�ستغرق �سوى ب�سعة 

اأق�سى.

ت�شريب جديد 
قدوم Huawei Mate 30 Pro بت�شميم 

خمتلف على م�شتوى الكامريا اخللفية

اآبل تك�شف عن طريقة جديدة لنقل 
ios 13 البيانات يف

ردد منذ فرتة طويلة اأن الهواتف 
الذكية الرائدة اجلديدة القادمة 
من اآبل وجوجل يف وقت الحق من 
وحدات  على  �ستح�سل  العام  هذا 
�سخمة للكامريات اخللفية، ولكن 
�سبق ل�سركة Huawei اأن قامت 
هواتف  �سل�سلة  مع  بالفعل  بذلك 
 Series  20  Huawei Mate
قد  ذلــك،  ومــع  املا�سي.  العام  يف 
 Huawei الهاتف  خليفة  يكون 
طريقه  يف   Pro  20  Mate

ل�سلوك م�سار خمتلف متاًما.
ووفقا ل�سورة واقعية جديدة مت 
ن�سرها على �سبكة االإنرتنت اليوم 
الزجاجية  للطبقة  باأنها  يقال 
 Huawei لــلــهــاتــف  اخلــلــفــيــة 
اأن هذا  Pro، فيبدو   30  Mate
دائرية  وحـــدة  �سي�سم  االأخـــري 

على  الكامريات،  اأجل  من  �سخمة 
�ستقوم  التي  وجوجل  اآبل  عك�ص 
باإ�ستخدام وحدات مربعة ال�سكل 
ــدة  ــرائ يف هــواتــفــهــا الــذكــيــة ال

القادمة.
بطبيعة احلال، لي�ست هناك يف 
للتاأكد  و�سيلة  اأي  الراهن  الوقت 
اإذا  وما  ال�سورة،  هذه  �سحة  من 
كانت الطبقة الزجاجية اخللفية 
بالفعل  تخ�ص  فيها  تظهر  التي 
 30  Huawei Mate الهاتف 
اأن  علمنا  اإذا  ا  وخ�سو�سً  ،Pro
�سهر  حتى  ي�سل  لن  االأخــري  هــذا 
اأو نوفمرب املقبل. عموًما،  اأكتوبر 
من  املزيد  اإنتظار  علينا  �سيتعني 
 30 Huawei Mate ت�سريبات
يوؤكد  ما  على  نح�سل  حتى   Pro

ن�سبًيا ذلك.

الن�سخة  "اأبل"  �ــســركــة  اأ�ـــســـدرت 
التجريبية الثالثة املطورة لنظام 
ا من من  الت�سغيل iOS 13، وبع�سً

مت  والتى  االخرى،  اإ�سدارتها 
اأ�سابيع  منذ  عنها  االإعــالن 
ــل  اأب ــر  ــوؤمت م خـــالل  قليلة 
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ـــــع  ـــــوق وكـــــــ�ـــــــســـــــف م
 "Gadgets Now"

ــقــاًل عــن مــوقــع "  ــدى، ن ــن ــه ال
ــــداد  اإع عـــن   ،"9to5M-ac

يتيح  التجريبي،  االإ�سدار  فى  جديد 
لنقل  جديدة  طريقة  للم�ستخدمني 
ــدمي اإىل  ــق ــن الــهــاتــف ال الــبــيــانــات م

الهاتف اجلديد خالل عملية االإعداد 
االأولية للجهاز.

اجلديد  االإعـــداد  �سورة  وتظهر 
مت�سلني  اآيــفــون  جهازين 
ــهــمــا الــبــعــ�ــص  بــبــعــ�ــس
�سلك  بـــا�ـــســـتـــخـــدام 

)USB( واحد.
طريقتني  ــد  ــوج وت
ـــل الـــبـــيـــانـــات  ـــق ـــن ل
عــلــى اأجـــهـــزة اآيـــفـــون، 
الدخول  ت�سجيل  االأوىل 
اآيتونز  حــ�ــســاب  بــا�ــســتــخــدام 
)iTunes(، وعمل ن�سخة احتياطية 
ــقــدمي ال�ــســتــعــادة تلك  مــن اآيــفــون ال

البيانات اإىل جهاز اآيفون اجلديد.
الثانية عن طريقة و�سع  والطريقة 
لنقل  بع�سهما  بــجــوار  اجلــهــازيــن  كــال 

البيانات ال�سلكًيا.
اجلدير بالذكر اأن �سركة اأبل مل تعلن 
USB(، والذى  بعد عن امللحق )كابل 
ومن  البيانات،  نقل  فى  ي�ستخدم  �سوف 
الحق  وقــت  فى  عنه  االإعـــالن  املمكن 

هذا العام.
اأجهزة  م�ستخدمي  يتمكن  و�ــســوف 
نظام  من  القدمية  باالإ�سدارات  اآيفون 
االإ�سدار  تلقي  من   ،ios  11 الت�سغيل 
ios13 كتحديث لهواتفهم  التجريبي 
ــت، ومــن هــذه االأجــهــزة،  ــرتن عــرب االإن
اآيفون   ،Xs اآيفون   ،Xs Max اآيفون 

.Plus  8 واآيفون   ،X اآيفون   ،XR

لن يح�سل على املزيد من التحديثات م�ستقباًل

 Google Pixel C جوجل توقف دعمها للجهاز اللوحي

موؤ�ص�س ويكيبيديا يدعو ملقاطعة في�س بوك وتويرت واإن�صتجرام لـ 48 �صاعة

التحديث الأمني ل�صهر يوليو يجلب معه العديد من التح�صينات 
Google Pixel والإ�صالحات لهواتف

ال�سور  م�ساركة  موقع  اأ�ــســاف 
من  العديد  "اإن�ستجرام"  ال�سهري 
ومن  ملن�سته،  اجلديدة  امليزات 
اأحدث هذه امليزات مل�سق جديد 
مل�سقات  جمــمــوعــة  �سمن  ــن  م
مل�سق  عليه  ويطلق  الق�س�ص، 

."chat sticker" الدرد�سة
الق�س�ص  مــلــ�ــســق  ــح  ــم ــس ــ� وي
"اإن�ستجرام"  مل�ستخدمي  اجلديد 
االن�سمام  متابعيهم  من  بالطلب 
جديدة،  جماعية  درد�سة  اإىل 

القدرة  امل�سلق  مينح  ثــم  ومــن 
على حتديد من ميكنه االن�سمام 
"ذا  ما ذكره موقع  اإليها، بح�سب 

فريج".
بو�سع  امل�ستخدم  قـــام  فــــاإذا 
ق�سته،  على  الــدرد�ــســة  مل�سق 
ميــكــن ملــتــابــعــيــه الــ�ــســغــط فــوق 

املل�سق لطلب الدرد�سة.
لوا�سعه  االأ�سلي  املل�سق  ويتيح 
اإىل  ب�سمه  يــرغــب  مــن  اختيار 
والتى  اجلــمــاعــيــة،  ــة  ــس ــدرد� ال

�سوف تظهر مبا�سرة فى الر�سائل 
الواردة.

"اإن�ستجرام"  ق�س�ص  وت�سم 
ــقــات اخــــرى  ــ�ــس ــل جمـــمـــوعـــة م
ــــــراأي  مـــثـــل ا�ـــســـتـــطـــالعـــات ال
االأ�سئلة  و�سناديق   ،"polls"
 ،"Question boxes"
واملوقع   ،"Mentions" وذكر 
وها�ستاج   ،"Locations"
التنازيل  والعد   ،"Hashtags"

."Countdowns"

ميزة جديدة ي�صيفها اإن�صتجرام ملجموعة الق�ص�س



ال�سنوات  لعبء  )حاملة  "اأندل�ص"  ال�سغرية  ابنتي  تطلب 
مقلمة  لديك  لها:  اأقــول  �سهر.  كل  يف  جديدة  مقلمة  ــع(  االأرب
جيدة، فتقول يل: هي قدمية ولونها مل يعد يعجبني وال�سورة 

التي عليها كرهتها. 
االأ�سف الوحيد هو اأنها كانت ت�سميها "النقلمة")بالنون( قبل 

اأن ت�سححها فت�سبح املقلمة ... �سحيحة وغري مثرية.
اإىل  ـــال  اآي يــكــون  ــد  ـــذي ق ال املقلمة  ــو عـــامل  عـــامل غــريــب ه

الزوال... 
يف رحلتي اإىل الواليات املتحدة الحظت اأن املقلمات موجودة يف 
جناح االألعاب...فهل املقلمة اآيلة اإىل اأن تتحول اإىل �سيء ي�سبه 
اآيل  العتيقة  املقلمات  يف  عليه  تعودنا  الذي  اجلد  هل  االألعاب؟ 
باملقلمة؟...  �سبيهة  م�سرية  حياتنا  األي�ست  لعبة؟  يكون  اأن  اإىل 
بها  ينتهي  ووظائفها  اأ�سولها  يف  خمتلفة  متنافرة  اأدوات  عدة 
الأن  املقلمة  ت�سمى  اأدوات  علبة  داخــل  ح�سن  جــوار  اإىل  االأمــر 

جمهورها االأكر عددا هو االأقالم.
املعرفة  ــاأن  وك للعددـ  تكون  الكربى  العلبة  اأي�سا  املقلمة  يف 
رف�ص  اأو  املــدار�ــص،  من  اأق�سي  املعرفة  من  كثري  )و  املدر�سة  اأو 
دخولها كما حدث يف اأكادميية اأفالطون احلقيقية اأو جمهوريته 
املتخيلة... وكما حدث لدميقريط�ص ثم لهايديغري اللذين ف�سال 

هجران املدار�ص واللجوء اإىل الغابة(.
القدمية  )اخل�سبية  االأقــالم  حامل  هو  للمقلمة  االأكرب  اجلد   
اأو  العتيقة(، وهو عبارة عن مقب�ص �سغري من اخل�سب  اجلميلة 
اأو اأي مادة اأخرى، يتم يف نهايتها  اأو البال�ستيك  اأو العاج  املعدن 
للكتابة  حرب  ــاء.  امل يف  منقوعة  معدنية،  عــادة  ري�سة،  اإدراج 
املرونة  طريق  عن  اإمــا  مكانه  يف  القلم  تثبيت  يتم  الر�سم.  اأو 
الن�سبية للمعادن، اأو عن طريق رافعة �سغرية مدجمة يف حامل 

القلم والتي ت�سمح باحلجب اأو اإلغاء القفل ب�سهولة.
ال�سوؤال ال�سروري هنا هو: هل تتحول االأداة اإىل حاٍو؟

اأم  ينتظر داللته اجلديدة؟  فارغ  دال  اإىل  املدلول  بتحول  هل 
القدمية  االأداة  اأمتوت  غريب؟  ب�سكل  اأرواح  تنا�سخ  م�ساألة  اأنها 
تلك  كل  حامل  اإىل  املقلمة  لتتحول  الري�سة"  "حامل  هي  التي 

االأدوات مع بع�سها؟
هل اأن اأداة الكتابة تتحول اإىل حقيبة؟ �سيكون ذلك تنا�سخا 

غريبا.
القلم املرتبط بالري�سة املعدنية يف ا�ستخدام قلم  جنح حامل 
الري�سة امل�ستخدم يف الغرب يف الكتابة اليدوية. مت ا�ستبداله 
اخلرطو�سة  قلم  بوا�سطة  الع�سرين  القرن  من  ال�ستينيات  يف 
املرتبط  القلم  حامل  يبقى  اإلــخ.   ، اللباد  احلــرب،  قلم  العظيم، 
باأنواع خمتلفة من الري�ص املعدين اأمًرا ال غنى عنه يف ممار�سة 
االأ�سكال  من  متنوعة  جمموعة  خالل  من  الكال�سيكي...  اخلط 
واملواد والديكور، غالًبا ما يكون حاملو االأقالم القدامى هم هواة 

جمع االأ�سياء اليوم.

التقاليد تنبعث من رمادها دائما...وتلك �سنة احلياة
كما يحدث دائما يف احلياة اأي�سا حتظى املقلمة بحظوة كبرية  
الدخول  اأيام  م�ستمر،  عر�ص  يف  فتكون  املدر�سي،  الدخول  قبل 
اأو  قريب  زميل  مقلمة  وهو  اإال  �سيئا  تتفر�ص  عني  ال  املدر�سي 
الكبار  مقلمات  اإال  امليدان  يف  تبقى  فال  االأيــام  متر  ثم  بعيد... 

...مقلمات ال�سامدين على جدران احلياة.
املقلمات   .. الق�سم.  ملكات  يكن  كي  املقلمات  تتبارز  كالفتيات 
�سعوب وقبائل، والتناطح هو القاعدة االأوىل. كالن�ساء اأي�سا – 
ومرة اأخرى- تتعر�ص املقلمات لل�سرقة، ويتم التمثيل ب�ساحب 
ملدة  حظرية  بال  وتظل  ــه   اأدوات نعاج  فت�سل  امل�سروقة  املقلمة 

زمنية قبل اأن ينم االنت�سار لها.
يف  هو  ما  لكل  مكملة  اأداة  اإىل  املقلمة  تتحول  االأيــام  ومبــرور 
اجلد  لقيا�ص  حمك  اإىل  النا�ص  من  كثري  لدى  وحتول  احلياة... 

واخلفة والالمباالة، وال�سمود وال�سرب واخلور...
باأنها  اأ�سلفنا  قد  كنا  واإذا  اأي�سا،.  موت  اأو  حياة  م�ساألة  املقلمة 
م�ساألة قدر فاإن القدر نوع من املوت ثم االنبعاث الأهداف حياتية 

ما.
مبثابة  تبداأ  ميحى،  ال  اأ�سبح  متحوه  املمحاة  كانت  ما  كثري 
ال  بب�ساطة،  وجنوها  بالطب�سور،  �سعيدا"  في�سل  "كان  جملة 
القلم  اإىل  فيه  ننتقل  يوم  �سياأتي  الأنه  بامنحائها  ين�سحنا  اأحد 
"اجلاف" ولن ميحى ما كتبناه وما كتبنا. بالقلم اجلاف ال نكتب 

ال�سعادة. اجلملة التي تنكتب كثريا هي "كان في�سل حزينا".
اإىل  وماآلها  طيب  قلبها  احلــيــاة.  اأمــرا�ــص  من  تعاين  املمحاة 
التفتت التام. وخده القلم اجلاف بلونه االأزرق املنافق اأو االأ�سود 

عدمي الرحمة ينت�سر يف االأخري.
يف اأول مرة القيت فيها املنقلة )وكنا يف جيلي ن�سميها الفرجار( 
كري�ستوفر  باملمثل  ذكرتني  االأنقية.  حركته  بطريقة  اأغرمت 
و�سريلوك  مرة  دراكــوال  دور  ويلعب  الرودنغوت  يلب�ص  وهو  يل 

هوملز مرة ثانية.
يبدو اأن الزاوية قد متت متاما واأن املمثل قد مات ووحده يبقى 

الن�ص يطالب باملزيد.
املزيد الذي �سيبحث له عن مكان لنف�سه داخل املقلمة ...فما 

تراها تكون وجهة نظر املقلمة؟
تلك م�ساألة اأخرى.

عال" ب�صوت  "التفكري 

زاوية اأ�شبوعية 
يكتبهــــــا:

االأحمر في�شل   

بكل من باتنة وخن�سلة و�سطيف

عرف كل من املركب الريا�سي والثقايف 
حي ك�سيدة ودار الثقافة حممد العيد 
باملنا�سبة،  باتنة،  بوالية  خليفة  اآل 
الطبوع  م��ن  متنوعة  ب��اق��ة  ت��ق��دمي 
الغنائية والفلكورية الذي اأحيته كل 
اورا���ص،  �سريم  فرقه  زي��ك،  فرقه  من 
فرقه نيوزيك، تخللها عرو�ص خا�سة 
�سعراء  املن�سة  اعتلى  اأين  باالأطفال، 
العرو�ص  جانب  اإىل  للوطن،  تغنوا 
تن�سب  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة  امل�����س��رح��ي��ة 
والذكرى املخلدة لل�ستقلل، وعرفت 
اأي�سا تقدمي معار�ص تاريخية، و�سط 
جل  مع  تفاعل  غفري  جمهور  ح�سور 

العرو�ص املقدمة. 
الرئي�سية  املكتبة  احت�سنت  حني  يف 
معر�ص  بخن�سلة  العمومية  للمطالعة 
للكتاب التاريخي بعنوان "كرونولوجيا 
اال�ستقلل"  اإىل  الثورة  من  اجلزائر 
معر�ص  وك����ذا  امل��ك��ت��ب��ة  ر���س��ي��د  م���ن 
"فرحة  بعنوان  التاريخية  لل�سور 
تقدمي  اإىل  باالإ�سافة  اال�ستقلل" 
موجهة  اأن�سطة  وكذا  وطنية،  اأنا�سيد 
متنوعة  ور�سات  غ��رار  على  للأطفال 
منها ور�سة اخلريطة الذهنية لق�سة 
حول  الر�سم  وور�سة  ثورية  تاريخية 
وثائقي  ���س��ري��ط  وع��ر���ص  املنا�سبة 

يحكي ق�سة الثورة.

للأورا�ص  اأكدت  املكتبة  اإدارة  م�سالح 
نيوز اأن هذه االحتفاالت ت�ستمر على 
اأ�سارت  كما  متتالية،  اأيام  اأربعة  مدار 
املنا�سبة  ه��ذه  اأن  اإىل  امل�سالح  ذات 
ال��وط��ن��ي��ة ���س��ت��ع��رف ت��ن��ظ��ي��م ن���دوة 
تاريخية بعنوان عيد اال�ستقلل قيم 
دكاترة  تن�سيط  م��ن  اأم��ة  وم��ب��اديء 
خمت�سني على راأ�سهم الدكتورة مني�ص 

���س��م��رية واالأ���س��ت��اذ زي���د ط��اي��ب��ي من 
بال�سافة  اإىل جانب   ، جامعة خن�سلة 
مدينة  بو�سط  املتنقلة  املكتبة  اإىل 
لغرور،  عبا�ص  ال�سهيد  �ساحة  خن�سلة 
بعنوان  ثوري  فيلم  عر�ص  �سيتم  كما 

لطفي". "العقيد 
مديرية  ت��ن��ظ��م   ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
فني  حفل  �سطيف  ل��والي��ة  الثقافة 
وهو  اخلمي�ص  ه���ذا  اأم�����س��ي��ة  ���س��اه��ر 
احلفل الذي حتييه نخبة من الفنانني 
بكاك�سي  من  كل  غرار  على  املعروفني 
الباز،  احلكيم  عبد  ع��را���ص،  اخل��ري، 
�سريتا،  الفنانة  ف��احت،  �سعيب،  مامني، 
ب��رجم��ة احلفل  ال��وئ��ام ومت  وف��رق��ة 
بومدين  ه��واري  الثقافة  دار  ب�ساحة 

ب�سطيف.
فيقيم  بالعلمة  اجلهوي  امل�سرح  اأم��ا 
من  املنا�سبة  بهذه  خا�سة  احتفالية 
بعنوان  ت��اري��خ��ي��ة  اأوب�����ريات  خ���لل 
طرف  من  االأبطال" املقدمة  "�سرخة 
امل�سرحي  ل��ل��ف��ن  اأرل���وك���ان  جمعية 
�سهيل  اإخ��راج  من  عمل  وهو  بالعلمة 
بوزيد  عراب،  طارق  واأداء  بوخ�سرة 
وجمموعة  �سفاري  رائ��د  عيجة،  بن 
امل�سرحيني،  ال��ف��ن��ان��ني  م���ن  اأخ�����رى 
يف  اخلمي�ص  ه���ذا  م��رم��ج  وال��ع��ر���ص 

توقيت الثالثة زواال.

عديد  االحتفاالت  برنامج  ويت�سمن 
اإقامة  غرار  على  الثقافية  االأن�سطة 
ومعر�ص  التاريخية،  ال�سور  معر�ص 
معر�ص  وك���ذا  الت�سكيلية،  ال��ف��ن��ون 
مديرية  مب�ساركة  التاريخي  للكتاب 
املجاهد  مبتحف  ممثلة  املجاهدين 
جويلية   08 غ��اي��ة  وه���ذا  �سطيف 
بومدين  هواري  الثقافة  بدار  اجلاري 
ن��دوة  تنظيم  �سيتم  ك��م��ا  ���س��ط��ي��ف، 
بعنوان  االأرب����ع����اء  ه���ذا  ت��اري��خ��ي��ة 
الثورة  جتاه  الدولية  املواقف  تطور 
التحريرية للدكتور مو�سى لو�سيف من 
�سفيان  والدكتور  ق�سنطينة،  جامعة 
لو�سيف من جامعة �سطيف وهذا بدار 

الثقافة هواري �سطيف.
الفيلم  ب��ث  �سيتم  ال�����س��ب  ي���وم  اأم����ا 
و"م�سطفى  بلقا�سم"  "كرمي  الثوري 
لدار  ال�سغرى  بالقاعة  بولعيد"  بن 
ال��ن��را���ص  جمعية  اأم����ا  ال��ث��ق��اف��ة،  
الثقايف وبالتعاون مع املتحف العمومي 
ندوة  نظمت  فقد  ب�سطيف  للمجاهد 
والهوية  اال�ستقلل  بعنوان  تاريخية 
معلول  �سعيد  االأ���س��ت��اذ  ت��ق��دمي  م��ن 
تنظيم  مع  ب�سطيف  املجاهد  مبتحف 
من  نوا�سر  نادية  ال�ساعرة  مع  اأم�سية 
والية عنابة وهذا بقاعة املحا�سرات 

باملتحف العمومي للأثار ب�سطيف. 

برجمت خمتلف دور الثقافة بعديد واليات الوطن اأن�شطة ثقافية تاريخية  خا�شة بالذكرى املخلدة لعيدي اال�شتقالل وال�شباب، اأين مت تقدمي طبوع غنائية ومعار�س 
فنية وكتب تاريخية باملنا�شبة، ازدوج خاللها الفن مع االأحداث التتابعية التي تاأر�شف للثورة واال�شتقالل، رافقتها اأنا�شيد وطنية اأداها خمتلف الفنانني الذين 

تفاعل معهم اجلمهور اأداء وح�شورا، يف حني ت�شتعد املكتبات وامل�شارح على تقدمي عرو�شها اخلا�شة احياء لهذا اليوم.

ف�شيف�شاء من االأن�شطة الثقافية التاريخية تعر�س اأهم املحطات الثورية يف لوحات فنية 
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رقية. ل/ معاوية.�ص/ عبد الهادي. ب

طلبة االإعالم واالت�شال بجامعة 
باتنة يحيون حفل تخرجهم اخلا�س

االإعلم  علوم  ق�سم  طلبة  اأم�ص  نظم 
بجامعة  املكتبات  وع��ل��م  واالت�����س��ال 
بالطلبة  خا�سا  مميزا  حفل  باتنة1، 
اللي�سان�ص  �سهادتي  يف  املتخرجني 
واأهاليهم  عائلتهم  بح�سور  واملا�سرت 
االأجواء  ميزت  واأفراح  زغاريد  و�سط 
بكلية  الكرى  املحا�سرات  قاعة  يف 

العلوم االإ�سلمية.
اجلامعي  النادي  نظمه  ال��ذي  احلفل 
"اجلوهرة االإعلمي" الذي عاد بحلة 
بعد  الق�سم،  طلبة  قبل  من  جديدة 
توزيع  ع��رف  التجميد،  م��ن  �سنوات 
جانب  اإىل  الطلبة  على  ال�سهادات 
ت��ك��رمي ع���دد وا���س��ع م��ن االأ���س��ات��ذة 
ا�ستذكر  حيث  وامل�ساهمني،  والطلبة 
الطلبة م�سرية العديد من االإعلميني 
االإع��لم  ق�سم  م��ن  تخرجوا  ال��ذي��ن 
بجامعة باتنة والذين تبووؤوا مراكز 

االإعلمية  الو�سائل  يف  �سواء  مهمة 
واأ�سبح  العاملية  اأو  الوطنية  املحلية، 
لهم �سيتهم ومكانتهم املميزة يف احلقل 
واالجتهاد  اجلد  خلل  من  االإعلمي 
ومو�سوعية  �سفافية  على  وال��ع��م��ل 
االأعمال والرامج التي يقدمونها وكذا 
خلل  يعاجلونها  ال��ت��ي  امل��و���س��وع��ات 

م�سريتهم املهنية.
والثقايف  العلمي  ال��ن��ادي  وك��ان  ه��ذا 
يف  ن�سط  قد  االإعلمي"  "اجلوهرة 
الن�ساطات  م��ن  ع����ددا  ���س��اب��ق  وق���ت 
املختلفة الثقافية منها والعلمية، كما 
حفل  خ��لل  امل���رات  عديد  يف  ���س��ارك 
عيد الطالب و�ساهم يف تنظيم ندوات 
وملتقيات خمتلفة مب�ساركة كوكبة من 
ق�سم  داخل  من  والدكاترة  االأ�ساتذة 

االإعلم وخارجه.

و�سط اأجواء احتفالية مميزة 

فوزية. ق

ندوة حول توا�شل االأجيال 
تغيب فيها االأجيال !

املكتبة  االأول،  اأم�ص  م�ساء  احت�سنت 
العمومية  ل��ل��م��ط��ال��ع��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
التوا�سل  بحملة1، ندوة خا�سة حول 
ب��ني االأج���ي���ال م��ن اإح���ي���اء ع���دد من 
االأ�ساتذة والباحثني واملهتمني اأبرزهم 
امل��ج��اه��د وامل��ن��ا���س��ل ع��ل��ي م���زوز اىل 
جتاوب  الذي  احل�سور  من  عدد  جانب 

وخمتلف املداخلت خلل اللقاء.
تنظيمها  على  عكفت  التي  امل��ب��ادرة 
االأ�سالة  اج��ل  من  التوا�سل  جمعية 
جمعية  م��ع  وبالتن�سيق  وامل��ع��ا���س��رة 
بلزمة،  الوطنية  احلظرية  اأ�سدقاء 
بني  ال��ت��وا���س��ل  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  ت��ه��دف 
ومعانيه  اأط��ره  يف  وحتليله  االأج��ي��ال 
االأزمنة  مدى  على  املختلفة  ووظائفه 
حيث مت تقدمي مداخلة حول كيفية 
التكنولوجيا  ودور  االأج��ي��ال  توا�سل 
كانت  وان  العملية  ه��ذه  يف  العلمية 
مبثابة النعمة او النقمة على خمتلف 
مداخلة  ج��ان��ب  اإىل  م�ستخدميها، 
 1832 ���س��ن��ة  م���ن  ال��ت��وا���س��ل  ح���ول 
و�سوال  الفرن�سي  اال�ستعمار  ودخ��ول 
قادة  قبل  من  املتبعة  االأ�ساليب  اإىل 
و�سوال  ال�سعبية  والثورات  املقاومات 
اإي�سال  التحرير الكرى، يف  اإىل ثورة 
املخططات  وكذا  واالأه��داف  الر�سالة 
هذه  خللها  من  تهدف  التي  والطموح 
الثورات اإىل التوا�سل مع بقية ال�سعب 

اجلزائري.
علي  واملجاهد  املنا�سل  اأبرز  جهته  من 
ثورية  عائلة  من  ينحدر  ال��ذي  م��زوز 
دور  للجزائر،  �سهيدا   18 نحو  قدمت 
وكيفية  نوفمر  ث��ورة  يف  املجاهدين 
ال�سعب  بقية  وب��ني  بينهم  التوا�سل 
بهم  حتيط  التي  واملخاطر  اجلزائري 

االآخ��ري��ن  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  م��ن  للتمكن 
هذه  من  الرئي�سية  االأهداف  وحتديد 
الثورة يف حتقيق اال�ستقلل واحلرية 

اأو اال�ست�سهاد.
جمعية  رئ��ي�����ص  ك�����س��ف  وق����د  ه����ذا 
واملعا�سرة  االأ�سالة  اجل  من  التوا�سل 
كمال حمجوب، اأن الهدف الرئي�سي من 
هذا اللقاء هو جمع اأجيال اليوم والغد 
الثورة  من  االأم�ص  بجيل  ال�سباب  من 
بناء  على  وال��ع��م��ل  بينهم  للتوا�سل 
جزائر موحدة، يف حني �سرح �سوهايل 
اأ�سدقاء  جمعية  رئي�ص  املالك  عبد 
يف  �ساهم  احل��راك  اأن  بلزمة،  حظرية 
غياب  بعد  ال�سباب  لدى  الوعي  بلورة 
تام لثقافة احلوار منذ �سنوات عديدة 
للبلد،  الكثري  باخلري  يب�سر  ما  وه��و 
مع  بالتزامن  انطلقت  الندوة  اأن  وقال 
الهفوات  بع�ص  ع��رف  ال��ذي  احل��راك 
والتوا�سل  والنقا�ص  للحوار  وانعداما 
اإث���راء  ع��ل��ى  للعمل  دف��ع��ه��م  م��ا  وه���و 
جتمع  ن��دوة  خ��لل  م��ن  املو�سوع  ه��ذا 
ال�سرائح  وع��دي��د  االأط��ي��اف  خمتلف 
لتبادل االآراء واالأفكار وت�سهيل عملية 

االت�سال والتوا�سل بينهم.
الوجوه  املنا�سبة عرفت تكرمي عديد 
بالذكرى  واالأ�ساتذة، وجاءت احتفاء 
ال�سابعة واخلم�سون لعيدي اال�ستقلل 
املئوية  وال��ذك��رى  وتزامنا  وال�سباب 
مليلد الرئي�ص ال�سابق حممد بو�سياف 
وكذا ذكرى اغتياله 27، والذي يعتر 
ثورة  ومفجري  وخمططي  رواد  م��ن 
يحتذى  مثاال  ليكون  املجيدة،  نوفمر 
ب��ه خ���لل ه���ذا ال��ل��ق��اء ال���ذي عرف 

ح�سورا حمت�سما لل�سباب.

نظمتها جمعية التوا�سل من اأجل االأ�سالة واملعا�سرة

فوزية. ق

باتنة



دع��وة
عجوز اأزعجها واحد بالهاتف قعد يت�سل 

بيها طول الليل 
رفعت ال�سماعة وقالت له: 

قول اآمني ..
قالها: ال.. ما نقول�ص اآمني

قالت له: ربي يرزقك 
اأموال ما تقدر�ص حت�سبها 

وكلها دوالرات 
قال: اآمني..  

قالت له: وما تكفي�ص 
علجك؟!.  

�شق��وط
املرا: وا�ص ا�سرا يا راجل؟

الراجل جوابها من احلمام: والو، غري 

القميجة طاحت
املرا: ب�سح اأنا �سمعت �سي ثقيل؟

الراجل: اإيه.. خلاطر 
كنت يف القمجة؟!. 

انتبه بقرة
قالك واحد النهار وحد 

ال�سيد كان ي�سوق
 تلقا مع مرا هي ثاين 

ت�سوق 
خرج را�سو من الكارو و 

قالها بقرة
 و هي َثْم َثْم رجعتلو و قاتلو يا احلمار 
وهي فرحانة الخاطر�ص األقاتلو الرد 

قالك وهي دايرة فالفرياج األقات بقرة يف 
معلومات م�سليةو�سط الطريق دخلت فيها!؟.

حرف 
ال�ساد و الثاء 
والذال والظاء

اأمثال �سعبية

يف  املوجود  احلرية  متثال  وزن  يبلغ   •
ذراعه  طول  اأما  طن  نحو225  نيويورك 
اليمنى املمدودة اإىل االأمام فيبلغ حوايل 

مرت.  14
قتلت  اإذا  �سنوات   10 ت�سجن  الهند  • يف 

بقرة. 
ــا  روم يف  الــ�ــســهــرية  تــريــفــي  نـــافـــورة   •
قطع  يوميا  النا�ص  فيها  يلقي  )اإيطاليا( 
تقريبا  ـــورو  ي  3000 ـــ  ب تــقــدر  نــقــديــة 
االأمنيات،  حتقق  باأنها  العتقادهم  وذلك 
املبالغ  هذه  ا�ستخراج  عند  اأنــه  االأجمل 

ت�سرف الأجل اإطعام الفقراء وامل�ساكني.
الكثريين  لدى  يعترب  احل�سرات  اأكــل   •
�ــســحــي ومفيد  اأمــــر  هـــو  مـــقـــززا،  اأمـــــرا 
لالأغذية  املتحدة  االأمم  )منظمة  ح�سب 
 113 يف  احل�سرات  وتــوؤكــل  ــة(  ــزراع وال

بلدا حول العامل.
يتم  العامل  يف  القدم  كرات  • 40% من 

�سنعها يف مدينة �سيالكوت الباك�ستانية.
"روليك�ص"  ماركة  يعرف  اأحد  يكن  • مل 
بعبور  عام1927  امراأة  قامت  عندما  اإال 
اأن  النا�ص  وانبهر  �سباحة  املان�ص  بحر 

�ساعتها الزالت تعمل.
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ا�سحك وال�سحك بال�س.. قبل ما يغلى وتقول يامن عا�س

جواب 
املحاجية

ربعـــة 
يجبدو ل�سانك 

اإذا ذكرتهم
 يف كالمك

 من بني
 28 فــار�ص 

قـدامك

حدث يف مثل هذا اليوم
الرابع من �سهر جويلية

�سالح  بقيادة  امل�سلمني  انت�سار  ـ   1187
الدين االأيوبي على ال�سليبيني يف معركة 

حطني.
املتحدة  الــواليــات  ا�ستقالل  ـ   1776
وذلك  الربيطاين  التاج  عن  االأمريكية 
فرن�سا  �ساعدتهم  طــويــلــة  حـــرب  بــعــد 

فيها.
قرار  ت�سدر  نيويورك  والية  ـ    1827

متنع فيه الرق على اأرا�سيها.
اإقامة متثال احلرية يف والية  ـ   1886

نيويورك.
الــطــيــاريــن  مـــن  جمــمــوعــة  ـ   1944
انتحاري  هجوم  اأول  ي�سنون  اليابانيني 
�سد القوات البحرية االأمريكية بالقرب 
الهادي،  املحيط  يف  جيما  اأيو  منطقة  من 
من  كبري  عدد  تدمري  اإىل  الهجوم  واأدى 

ال�سفن االأمريكية.
ا�ستقاللها  على  حت�سل  الفلبني  ـ   1946
من  اأكر  بعد  املتحدة  الواليات  قبل  من 
381 �سنة من اال�ستعمار االأجنبي، وكان 
بعد  للدولة  رئي�ص  اأول  روك�سا�ص  مانويل 
اأبريل   4 يف  اأجــريــت  التي  االنتخابات 

.1946
1962 ـ اإ�سدار اأوىل الطوابع الربيدية 

للجزائر امل�ستقلة.
اثر  اأن�سئ  الذي  الثورة  جمل�ص  ـ   1965
بومدين  هواري  يكلف  جوان   19 انقالب 

بت�سكيل احلكومة.
عبد  االأمـــري  ــات  رف ا�ستعادة  ـ   1966

القادر من �سوريا.
الرئي�ص  ـــراح  �ـــس اإطـــــالق  ـ   1979
بعد  بلة  بن  اأحمد  االأ�سبق  اجلــزائــري 

اعتقاله عام 1965.
جديد  بن  ال�ساذيل  الرئي�ص  ـ   1988
البحرية  للقوات  العليا  املدر�سة  يد�سن 

بتمنفو�ست برج البحري.
ت�سريعي  مــر�ــســوم  اإ�ـــســـدار  ـ   1992
اللغة  ا�ستعمال  تعميم  قانون  بتجميد 
يف  لل�سروع  املهلة  انتهاء  ع�سية  العربية 

تنفيذه.
وزيــر  نـــزار  خــالــد  اجلـــرال  ـ   1993

الدفاع  ي�ستقيل ويحال على التقاعد .
الوطنية  التن�سيقية  تاأ�سي�ص  ـ   1994

الأبناء ال�سهداء.
بتنظيم  املتعلق  القانون  �سدور  ـ   1994

مهنة املرتجمني املحلفني.
"باث  الف�سائي  امل�سبار  نزول  ـ   1997

فايندر" على �سطح كوكب املريخ.
احلرية  برج  يف  العمل  بداية  ـ   2004
التجارة  مركز  برجي  مكان  �سيحل  الذي 

العاملي يف مدينة نيويورك.
النبوي  احلرم  بجوار  تفجري   -  2016
يخلف  ال�سعودية  يف  املــنــورة  باملدينة 
ــن  االأم قـــوات  مــن   4 منهم  �سحايا،   5

واالإرهابي نف�سه.

�سي  ي��ا  تن�سحني  وا���ص  عر�سي  غ��دوة   �
علوة؟

اإليا�ص.م باتنة
ما كان اله تروح؟!.

ال�سيد  طلب  ي��وؤك��د  م��وث��وق  غ��ري  خ��ر   �
عبد العزيز بوتفليقة اللجوء ال�سيا�سي يف 

ال�سعودية؟
بدرة حملوي ب�سكرة

مبا اأن اخلر غري موثوق.. �سدي يف الريح 
حتان تلقاي ال�سحيح؟!.

هذه  اجلزائر..  حتيا  اأن  العزم  وعقدنا   �
مبنا�سبة عيد اال�ستقلل؟

وئام كيحل قاي�ص
فا�سهدوا.. فا�سهدوا.. فا�سهدوا؟!.

� ال تغ�سب عندما ينفجر البالون يف وجهك 

فاأنت من اأعطاه حجما اأكر من حجمه؟
ج.بوكعبا�ص �سكيكدة

يا ولدي كيما درنا اح�سلنا؟!.

� باخت�سار يا �سي علوة.. ما الذي ينق�ص 
ال�سعب اجلزائري بال�سبط؟

طارق غ�سام ق�سنطينة
نهدر معاك باخت�سار الأن وقتي ثمني ولي�ص 
عليك  نطول�ص  وم��ا  ذل��ك  مني  طلبت  الأن��ك 
الهدرة  الفارغ،  يف  الهدرة  نكر�ص  ما  با�ص 
يل ما عندها حتى معنى، وبل مقدمات وال 
موؤخرات وقال يل و قتلك ال زم نقولك بل 
ما نودرلك وقتك خلاطر خري الكلم ما قل 
قلة  يف  واحلكمة  حكمة  وال�سكوت  ودل، 
اإذا فاتك حلديث  لكلم �سوف يا �سي طارق 
قول �سمعت ركز معايا با�ص تفهم ال�سح... 

فهمت وا�ص خ�سنا وال ما زال؟!؟.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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الراجل هازو الواد 
وهو يقول العام �سابة 

حكـــمة
كثريا ما خرجت �صداقات 
عظيمة من بدايات �صيئة

الفعل ال�سنيع 
يف �سيا�سة 
الرتقيع؟!

�شورة م�شحكة



ال�سحية يتواجد بني احلياة واملوت

مت اإيداع اأحدهما احلب�ص

قامت عنا�سر ال�سرطة باأمن والية 
تب�سة، مبداهمة حمالت جتارية 

تعود ملكيتها ل�سخ�ص يبلغ من العمر 
العدلية   ب�سوابقه  ومعروف  �سنة   63

والذي ي�ستغل زوجته وبناته الق�سر 
يف بيع امل�سروبات الكحولية اأين مت 

حجز كمية من امل�سروبات الكحولية 
من خمتلف االأنواع و االأحجام واملقدرة 

باأكر من 200 وحدة والتحقيق 
مفتوح حلني اإمتام االإجراءات 

القانونية الالزمة وتقدمي اأطراف 
الق�سية اأمام اجلهات الق�سائية. 

توقيف عائلة 
تتاجر يف امل�شروبات 

الكحولية بتب�شة 
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�صطيف

تب�صة

خن�صلة وتب�صة

تلقــى ليلــة اأول اأم�ــص �ســرطي يعمل 
الطبيــة  اال�ســتعجاالت  مب�ســلحة 
بالعلمــة  اخلثــري  �ســروب  مب�ست�ســفى 
�ســرق �ســطيف طعنة بخنجــر اأدخلته 
العناية املركزة، وكان ال�ســحية البالغ 
من العمر 38 �ســنة متزوج واآب لطفلني 
يعمل كمناوب مب�ســلحة اال�ستعجاالت 
الطبيــة، ووقعت احلادثــة بعد دخول 
تقــدم  حيــث  امل�ســلحة  اإىل  �ســابني 
اأحدهمــا اإليــه واأخرج خنجــرا ووجه 

له طعنة على م�ســتوى ال�سدر فاأ�سقطه 
اأر�سا.

ومت  نقل ال�سحية اإىل غرفة العالج 
لتقدمي االإ�سعافات االأولية وبعدها مت 
حتويلــه اإىل غرفــة العمليات الإجراء 
عملية جراحية لوقف النزيف، حيث 
ال يزال ال�سحية حتت العناية املركزة، 
يف حني �ســارعت م�سالح االأمن الوطني 
اإىل توقيــف امل�ســتبه فيهمــا علمــا اأن 
اأحدهما م�سبوق ق�سائي  والذي يعترب 

املتهــم الرئي�ســي يف الق�ســية للتحقيق 
معهما يف مالب�سات احلادثة. 

�صي االأورا�صي..

وجب الكلم

hamzalaribi005@gmail.com

حمزه لعريبي

لهذا ت�شيع احلقوق
جدا،  طويال  بــات  اال�ــســالح  طريق  ان  يبدو 
اإال  احللول  عن  البحث  يف  املواطن  تعمق  فكلما 
يف  املواطن  تعمق  وكلما  اأكرب  مب�ساكل  ا�سطدم  و 
اأن  وفهم  اإال  اجلزائر"  يف  "باحلياة  االحتكاك 
عندما  و  بالثغرات،  مليئة  اجلزائر  يف  احلياة 
كل  و  املجاالت  كل  نخت�سر  فاإننا  احلياة  نقول 
العدالة،  قطاع  ذلــك  على  وكمثال  القطاعات، 
اأجل  من  �سامل  الإ�سالح  بحاجة  اأنه  اأرى  والذي 
ردم كل الثغرات وكل ما يحول دون اإحقاق احلق 

واإبطال الباطل.
مايو  مب�ست�سفى  مقيم  طبيب  وهو  يل  �سديق 
تعر�ص  غرفته  بــاب  ــاأن  ب اأخـــربين  بالعا�سمة 
للك�سر ومتت �سرقة اأغرا�سه من الغرفة يف ظرف 
به  اأخربين  ما  وح�سب  غيابه،  عن  دقائق  ع�سر 
فاإن االإقامة التي ي�سكن فيها مزودة بالكامريات 
وال يتواجد فيها اأكر من 20 مقيما، اأي اأن العدد 
النطاق  هذا  �سمن  ال�سرقة  يف  والتحقيق  �سغري 
بالن�سبة  اإيجابية  نتائج  عــن  ي�سفر  اأن  ميكن 
لل�سحية بح�سار ال�سارق والعثور على االأغرا�ص 
امل�سروقة بطريقة �سهلة خا�سة واأن الكامريات مل 
ت�سجل خروج اأي �سخ�ص يف املدة التي متت فيها 
ال�سرقة، لكن الذي ح�سل هو اأن ال�سرطة اكتفت 
اأعوان  بع�ص  ــوال  اأق وت�سجيل  الب�سمات  برفع 
ال�سحية  اأقــوال  وكذا  لالإقامة  الداخلي  االأمــن 
ورف�ست اال�ستمرار يف اإجراءات التفتي�ص اأو رفع 
دون  التفتي�ص  باأن  متحججة  التحقيق  م�ستوى 

اذن من وكيل اجلمهورية غري قانوين.
ال�سرطة  رجـــال  خـــروج  ــرد  ــج ومب اأنـــه  ارى 
اآثار  اإخــفــاء  من  ال�سارق  �سيتمكن  االإقــامــة  من 
تودع  ثــم  املــ�ــســروقــات،  مــن  ويتخل�ص  ال�سرقة 
الق�سية االأر�سيف وهذه حقيقة حتمية نعي�سها 
كيف  هو  املطروح  وال�سوؤال  لالأ�سف،  اجلزائر  يف 
متكن  عدالتنا  يف  معينة  ا�سرتاتيجية  تفعل  ال 
او  ا�ستعجايل  اذن  على  احل�سول  من  ال�سرطة 
األي�ص  احلــاالت؟  بع�ص  يف  بالتفتي�ص  ا�ستثنائي 
هذا ما ي�سب يف �سالح العدالة ويف �سالح حماية 
االأ�سخا�ص وممتلكاتهم وردع الل�سو�ص وال�سراق؟ 
الذين  اأولئك  لدى  �سنجدها  االإجابة  اأن  اأظــن 
يتغنون يوميا باأن قطاع العدالة قد قطع �سوطا 
هي  احلقيقة  لكن  ـــار  واالزده التطور  يف  كبريا 
من  ال�سرطة  بتمكني  وتقوى  تتطور  العدالة  اأن 
عن  بعيدا  وا�سعة  ب�سالحيات  التحقيق  مبا�سرة 
للو�سول  التي تعرقل كل حتقيق  البريوقراطية 
دفع  مــا  هــذا  ورمبــا  والل�سو�ص،  املجرمني  اإىل 
بعدالتنا الأن ترتاجع خالل �سنوات وت�سيع كثريا 
القانونية  البريوقراطية  واأق�سد  احلقوق،  من 
وتوفر  ال�سحايا  حقوق  ت�سيع  التي  الثغرات  اأي 

حماية للمجرمني و الل�سو�ص.

خلوين ن�ستجمع قواي العقلية... با�ص 
نقدر ن�ستوعب هذي العقلية... يل كانوا 

عديان ال�سعب اليوم لب�سو تقية... 
كالمهم خارج املنطق والعقون قريب 

ينطق ويتقيا... يقولون ماال يفعلون 
وبعد وا�ص كي تقلبت الطابلية...

متكنت م�سالح االأمن احل�سري ال�ساد�ص بتب�سة، من 
حجز كمية معتربة من احلبوب املهلو�سة، كانت بحوزة 
عملية  اأ�سفرت  كما  �سنة،   26 العمر  من  يبلغ  �ساب 
يف  يتمثالن  حمظورين  �سالحني  �سبط  عن  التفتي�ص 
حيث  كهربائي،  �ساعق  وجهاز  للدموع  م�سيلة  قارورة 

�سدر يف حقه اأمـر اإيداع.

الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة  ا�سرتجعت 
مع  م�سروقة،  �سيارة  تب�سة،  واليــة  الأمــن  زروق  عني 
توقيف �سخ�ص يبلغ من العمر 23 �سنة والذي ك�سف 
�سخ�سني  رفقة  جمــاورة  والية  من  ب�سرقتها  قام  اأنه 
اآخرين يبلغان من العمر 24 و32 �سنة، ليتم توقيفهم 
اأطراف  تقدمي  مت  القانونية  االإجراءات  اإمتام  وبعد 
الق�سية اأمام العدالة ليتم اإيداع اثنني منهم احلب�ص 
فيما ا�ستفاد االآخر من اإجراءات الرقابة الق�سائية.

من  الق�سائية  لل�سرطة  املتنقلة  الفرقة  متكنت 
ا�سرتجاع مبلغ مايل يقدر بـ204000 دينار بعد ورود 
بتداول  تقوم  اإجرامية  �سبكة  هناك  بــاأن  معلومات 

اأوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.
ترتاوح  اأ�سخا�ص   4 توقيف  عن  اأ�سفرت  العملية 
مدينة  م�ستوى  على  �سنة  و40   33 بــني  اأعــمــارهــم 
تبني  حيث  الفرقة  مقر  اإىل  حتويلهم  مت  اأين  تب�سة 
اأنهم يحوزون على مبلغ مايل املذكور، ليتم اإجناز ملف 
جزائي �سدهم وتقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية التي 

اأ�سدرت �سدهم اأمر اإيداع.

�سطيف،  بوالية  العلمة  مبحكمة  االتهام  غرفة  بــراأت 
�ساحة رئي�ص بلدية عمو�سة ال�سابق )�ص.ح( ب�ساأن الق�سايا 
املرفوعة �سده واملتعلقة بهدم م�سجد االإمام مالك وت�سيري 
قرارا  االتهام  غرفة  اأ�سدرت  حيث  الريفي،  البناء  ملف 
انتفاء  اإىل  اأف�سى  ــذي  ال التحقيق  قا�سي  ــرار  ق بتاأييد 
من  �سل�سلة  بعد  ال�سابق  البلدية  رئي�ص  �سد  الدعوى  وجه 
كاملة، كما م�ص  اأ�سهر   10 من  اأكر  دامت  التي  التحقيقات 
بت�سميم  قــام  الــذي  املهند�ص  اأي�سا  االتــهــام  غرفة  قــرار 
امل�سجد يف حلته اجلديدة، وهو نف�ص احلال اأي�سا للمقاول 

املكلف باالإجناز.

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  اأوقفت مفارز 
الوطني،  ــدرك  ال عنا�سر  مع  بالتن�سيق 
دعــم  عــنــا�ــســر  خــمــ�ــســة  االأول،  اأمـــ�ـــص 
عمليات  اإثر  وذلك  االإرهابية  للجماعات 
ح�سب  وتب�سة،  خن�سلة  من  بكل  متفرقة 
الـدفاع  ـــوزارة  ل بيان  اأمــ�ــص  بــه  اأفـــاد  مــا 

الوطني.
اإطـــار  "يف  انـــه  املــ�ــســدر  ذات  واأو�ـــســـح 
اال�ستغالل  وبف�سل  االإرهــــاب  مكافحة 
للجي�ص  مفارز  اأوقفت  للمعلومات،  اجليد 
عنا�سر  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
جويلية   02 يــــوم  الـــوطـــنـــي،  ـــــدرك  ال
للجماعات  دعم  عنا�سر  خم�سة   ،2019
متفرقة  عمليات  اإثــر  وذلــك  االإرهابية، 

بكل من خن�سلة وتب�سة /ن.ع.5".

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطــار  ويف 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  املنّظمة، 
"منقبني  قزام/ن.ع.6  بعني  ال�سعبي 
كهربائيني  مولدين  وحجزت  الذهب  عن 
ومطرقتي  �سغط و20 كب�سولة كهربائية 
ومركبة  ال�ساعق  الفتيل  من  اأمتار  و10 

رباعية الدفع".
للجي�ص  مفرزة  متكنت  اأخرى،  جهة  من 
من  بتندوف/ن.ع.3  ال�سعبي  الوطني 
منت  عــلــى  اأ�ــســخــا�ــص  "اأربعة   تــوقــيــف 
من  لــرت   1660 بـــ  حمملتني  �ساحنتني  
�سبط  فيما  للتهريب،  املــوجــه  الــوقــود 
اآلتني  بالقالة/ن.ع.5  ال�سواحل  حر�ص 
املــرجــان  �سيد  عمليات  يف  ت�ستعمالن 

بطريقة غري �سرعية.

واملالية  االقت�سادية  الفرقة  فتحت 
لل�سرطة  الــوالئــيــة  للم�سلحة  التابعة 
عري�سة  حول  حتقيقا  بتب�سة،  الق�سائية 
وحدة  ملديرية  املنازعات  مكتب  بها  تقدم 
املكلفني  اأحد  �سد  تب�سة  الوالئية  الربيد 

بالزبائن مبكتب بريد تب�سة.
ذات  قبل  من  املنجز  االإداري  التحقيق 
املوؤ�س�سة يفيد اأن هذا االأخري قام باختال�ص 
 1.804.748.08 بقيمة  عمومية  اأمــوال 
اإىل  ح�ساب  مــن  حتويلها  طريق  عــن  دج، 
ــري قــانــونــيــة، حيث  حــ�ــســاب بــطــريــقــة غ

حتقيقها  االقت�سادية  الفرقة  با�سرت 
ب�سماع كل من املمثل القانوين لوحدة بريد 
تب�سة، املكلف بالزبائن مبكتب بريد تب�سة 

وقاب�ص مكتب بريد تب�سة.
 وبعد اإمتام كافة االإجراءات القانونية 
اجلهات  اأمــام  الق�سية  اأطــراف  تقدمي  مت 
اأمـــوا  اخــتــال�ــص  جـــرم  حـــول  الق�سائية 
عمومية، اإ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة، خيانة 
�سدر  االأول  اثنني  موظفني  �سد  االأمــانــة 

�سده اأمر اإيداع و الثاين رقابة ق�سائية.

الرباءة ملري عمو�شة رفقة 
مكتب الدرا�شات واملقاول 

القب�س على 5 عنا�شر دعم للجماعات االإرهابية

حجز مهلو�شات و�شاعق كهربائي 

توقيف 3 اأ�شخا�س 
بتهمة �شرقة �شيارة 

حجز مبالغ مالية مزورة 

م�شبوق ق�شائيا يطعن �شرطيا يف م�شت�شفى العلمة 

القب�س على عاملني مبكتب بريد تب�شة 
بتهمة اختال�س اأموال عمومية
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�سجلت م�سالح احلماية 
املدنية لوالية �سطيف، خالل 

ال�سدا�سي االأول من ال�سنة 
اجلارية وقوع 1062 حادث 

مرور ت�سبب يف وفاة 26 �سخ�ص 
واإ�سابة 1403 اآخرين بجروح 
متفاوتة، وكانت اأثقل ح�سيلة 

خالل �سهر ماي الذي عرف 
ت�سجيل 8 وفيات، وح�سب بيان 

احلماية املدنية للوالية فقد 
مت ت�سجيل زيادة يف حوادث 

املرور مقارنة بنف�ص الفرتة من 
ال�سنة الفارطة بزيادة ت�سل 

اإىل 188 حادث، مع زيادة 
اأي�سا يف عدد اجلرحى مع 

ا�ستقرار يف عدد الوفيات خالل 
نف�ص الفرتة.

قتيال   26
يف حوادث املرور 
منذ �شهـر جانفي 
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