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�سوق نعمان بالغــرق
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رفقة تاجر وموظفة باملديرية
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حوامـــل ي�سارعــن املــوت يف 
طريقهن اإىل امل�ست�سفيـات بباتنة

دائرة بوزينة تفتقر لعيادة توليد

التهمي�ش والالمباالة  باتنة تعاين من  لوالية  التابعة  البلديات  العديد من  تزال  ما 
يف املجال ال�صحي، حيث ا�صتكى �صكان دائرة بوزينة من انعدام م�صلحة للتوليد  
اأنف�صهن  ليجدن  احلتمي،  املوت  يواجهن  الزلن  احلوامل  الن�صاء  فعديد  باملنطقة، 
يواجهن لوحدهن اآالم املخا�ش ب�صبب غياب عيادة للتوليد مبقر �صكناهن،االأمر الذي 
بعد حوايل  فعلى  املجاورة،  املناطق  اإىل  م�صافات طويلة  التنقل  اإىل   ي�صطرهن 

اآري�ش... ببلدية  للتوليد  عيادة  باأقرب  احلوامل  الن�صاء  تلتحق  كلم   60

خن�شلة يف  العقار  مافيا  مع  "اأميار" متواطئون 
فتح وايل والية خن�سلة، "كمال نوي�سر" خالل اإ�سرافه على عملية توزيع مقررات اال�ستفادة من �سكنات اجتماعية، النار على 

"االأميــار" ب�سبب التعدي ال�سارخ على العقار، عرب العديد من البلديات على غرار املحمل، اأوالد اأر�سا�ش و�س�سـار، هذه االأخرية اأ�سار 
لها وب�سريح العبارة خا�سة اأن االعتداء على اأرا�سي الدولة  بلغ ذروته بها واأ�سحى النهب ليال ونهارا ح�سب كالمه...

الوايل يفتح النار عليهم ويطالبهم بتحمل م�ضوؤولياتهم

�ش 04

�ش 05

ُ



عبد العايل بلحاج

الوطن فريق �شعبي
من يتعمق يف حماولة فهم الوطن والبحث عن 

الطريقة االأمثل لبناء الوطن البد اأن يفهم باأنها 

ال تختلف عن طريقة بناء فريق ريا�سي، ووجه 

التنوع  ريا�سي هو  واأي فريق  الوطن  ال�سبه بني 

واالختالف يف الذهنيات واالأفكار واالإمكانيات، 

هو  اأق�سده  وما  االنتماء،   يف  االختالف  وحتى 

اأن الوطن كالفريق ي�سم كل الفئات ويكون كيانا 

وهي  اتفاق  نقطة  حول  االختالفات  كل  يجمع 

حتقيق النجاح واالنت�سار.

من ينظر الأي فريق ريا�سي خا�سة فريق كرة 

قدم، ولناأخذ املنتخب الوطني كمثال، �سيفهم اأن 

عائقا  يكون  اأن  ميكن  ال  �سيء  كل  يف  االختالف 

اأمام حتقيق االنت�سار والنجاح، وكل ما يجب اأن 

يتوفر هو النية ال�سادقة يف العمل والو�سول اإىل 

الهدف من طرف كل اأع�ساء الفريق وكذا وجود 

تن�سيق عال بينهم من اأجل حتقيق ذلك الهدف، 

وللو�سول اإىل هذا امل�ستوى فالبد من مدرب يفكر 

بعقلية قائد ال رجل يفكر بعقلية "بيزن�ص مان"، 

ولكل �سخ�ص حرية �سرح الكلمة.

ي�سم  �سعبي  فريق  اأي�سا،  فريق  هــو  الــوطــن 

ومبختلف  املــــيــــوالت  مبــخــتــلــف  ــا  ــس ــا� ــخ ــس اأ�

ــمــاءات واالأفــكــار  ــت ــارات والــكــفــاءات واالن ــه امل

قائد  للوطن  يكون  وعندما  واالإيديولوجيات، 

تكون له نية بناء الوطن فاإنه ي�سل ب�سعبه اإىل 

والتفكري يف هدف واحد وهو  درجة االن�سباط 

اأعلى امل�ستويات واالأدوار يف  جناح الوطن وبلوغ 

من  هو  احلقيقي  والقائد  "البطوالت"،  خمتلف 

�سالح  يف  ميزة  اإىل  االنتماءات  اختالف  يحول 

يخدم  ما  اإىل  االأفكار  اختالف  ويحول  الوطن، 

اإىل  االإمكانيات  وتعدد  اختالف  ويحول  الوطن 

لدى  تتوفر  اأن  �سرط  الوطن  بناء  يف  ي�سهم  ما 

ال�سعب نية واحدة وهي بناء الوطن والعمل من 

اأجل ال�سمو به وحده ال ب�سيء اآخر.

الرئي�ص على جمع  اأو  املدرب  اإن عدم قدرة 

واحد  هدف  حول  ال�سعب  اأو  الفريق  اأع�ساء 

يفرق  ما  ــر  واأك الفريق  ي�ستت  ما  اأكــر  هو 

ال�سعب، لهذا فاإنه لزاما على الرئي�ص القادم 

اأن يفكر اأوال يف كيفية غر�ص فكرة اأن ال �سيء 

واأن  ال�سعب  اأبناء  عقول  يف  الوطن  من  اأهــم 

الهدف هو بناء الوطن وعلى اجلميع اأن يتفق 

كل  الهدف  هذا  حتقيق  اأجــل  من  العمل  على 

اأظن  وال  بطريقته،  وكل  ومركزه  من�سبه  من 

الرئي�ص  كان  اإذا  اإال  �سهال  �سيكون  االأمــر  اأن 

"وطنيا" حقا "ال مدعيا للوطنية" فمن يحب 
األف طريقة لتلقني هذا احلب  الوطن �سيجد 

لو  فحتى  وم�ساحله  نف�سه  يحب  ومن  ل�سعبه 

�ستنفر  النفو�ص  فاإن  نهار  ليل  العك�ص  ادعى 

منه حتى لو بعد حني.

و�ضــوح بكل 

اجلزائر ا�شتقالل  بعيد  يحتفل    Google

عيد اال�شتقالل من دم ال�شهداء اإىل خمالب الع�شابات

اأفرد حمرك البحث Google �سعارا خا�سا للجزائر التي احتفلت اأم�ص اجلمعة بعيد اال�ستقالل امل�سادف لـ 5 جويلية من كل 

�سريط  وحتته  يرفرف  وهو  اجلزائري  العلم  فيها  االأنرتنت  يف  واجهته  على  مل�سقة  بو�سع  االأمريكي،  املحرك  قام  حيث  �سنة، 

اأخ�سر يدل على اأحد األوان علم اجلزائر، باالإ�سافة اإىل �ُسحب يتو�سطها العلم اجلزائري. وهذا يف الوقت الذي يعرف فيه عيدي 

اال�ستقالل وال�سباب هذه ال�سنة تغريات قيمية يف جمعته 20 اإعادة النظر يف جملة من اإحداث التاريخ والتي افرزها احلراك 

ال�سعبية منذ 22 فيفري 2019 على كل امل�ستويات.

اأو�سح الفريق قايد �سالح ان كل مف�سد، وكل عميل، وكل من يت�سبب يف اإحلاق ال�سرر باأر�ص ال�سهداء، طال الزمن 

اأو ق�سر �سينك�سف اأمره و�سيخيب �سعيه، واالأكيد اأن كل من يوؤمن مبيثاق ال�سهداء االأبرار وبعهدهم االأزيل، �سي�سهم 

ب�سدق يف مكافحة الف�ساد، وي�سارك بوفاء واإخال�ص يف تطهري اجلزائر من كل عبدة اال�ستعمار واأ�سنامه.

قال هذا ع�سية ذكرى ا�ستقالل اجلزائر وكاأنه يريد ان يقول باأن االأر�ص الطاهرة التي �سحى الأجلها ال�سهداء يجب 

اأن بع�ص  اأركان اجلي�ص الوطني ال�سعبي  اأو�سح رئي�ص  اأن تنقذ من بني خمالب ع�سابة �سيطرت على مقدراتها، كما 

امل�سوؤولني الذين �سغلوا منا�سب عليا يف الدولة مل يكونوا يف م�ستوى هذه امل�سوؤولية ومل يكونوا يف م�ستوى الثقة التي 

و�سعت فيهم، وهم بذلك ي�ستحقون اجلزاء العادل الذي نالوه بالقانون واحلق واالإن�ساف اليوم.

ي�سهد �سعر العملة االأوروبية انخفا�سا �سريعا يف ال�سوق 

غري  على  وهذا   ، باجلزائر  عديدة  مناطق  يف  ال�سوداء 

مو�سم  وقــروب  ال�سيف  ف�سل  يف  واأننا  خ�سو�سا  العادة 

احلج، اأين يرتفع الطلب على العملة ال�سعبة.

انخف�ص  اذ  اال�ستثناء،  �سنع  املو�سم  هذا  حدث  ما  لكن 

�سعر �سرف  املوازي، يف حني بقي  ال�سوق  االأورو يف  �سعر 

الدينار مقارنة باالأورو على م�ستوى البنوك ثابثا، ومن 

هنا يطرح الت�ساوؤل حول اأ�سباب �سقوط �سعر االأورو يف 

اأن  اإىل  راجع  ذلك  فاإن  خرباء  وح�سب  املــوازي،  ال�سوق 

للعملة،  ــوازي  امل ال�سوق  داخــل  تتم  م�سبوهة  معامالت 

حيث يتحكم فيه كبار امل�ستوردين، حيث رغم ان البنوك 

تتكفل بتمويل عمليات اال�سترياد بالعملة ال�سعبة، اال 

انه تتم تعامالت م�سبوهة من امل�ستوردين الذين يلجوؤون 

ال�سعبة  العملة  من  والفائ�ص  الفواتري،  ت�سخيم  اإىل 

يقومون اأما ب�سرفه يف ال�سوق املوازي، اأو تهريبه بطرق 

الع�سرات  وقف  مت  موؤخرا  حيث  اخلــارج،  اإىل  ملتوية 

ولقد  احلدودية،  املراكز  خمتلف  يف  العملة  مهربي  من 

لكن  الدينار،  بقيمة  امل�سبوهة  املعامالت  هذه  اأ�سرت 

التجارية  العمليات  خمتلف  على  الــرقــابــة  تكثيف 

الف�ساد قد  اإطــار حماربة  ــوال، يف  االأم روؤو�ــص  وحترك 

�سلت ن�ساط هذه الع�سابات، مما انعك�ص على �سعر �سرف 

االأورو يف االأ�سواق املوازية.

بلغــت االإيــرادات اجلمركية للجزائر نحــو 436 مليار 

دينــار خــالل االأ�ســهر اخلم�ــص االأوىل مــن �ســنة 2019 

مقابل 413 مليار دينار خالل نف�ص الفرتة من 2018 اأي 

بارتفــاع قدره 5.55 باملائة، ح�ســبما علم لــدى املديرية 

العامة للجمارك.

التح�ســيالت  اإىل  اأ�سا�ســا  التح�ســن  هــذا  ويرجــع  

اال�ســتثنائية التــي اأجنزت بعنوان الت�ســوية من مداخيل 

اجلمارك  مبيناء اجلزائر خالل �سهر ماي املا�سي.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد القادر بن م�سعود 
)وزير ال�سياحة وال�سناعة التقليدية(
..."يجب مراجعة اأ�سعار الإقامة بالفنادق 
مع  يتنا�سب  مب��ا  ال�سياحية  والإق��ام��ات 

الو�سع الجتماعي للجزائريني".
النوم"  "�صحى  راج��ل...  يا  قلنا: 

وين كنتو بكري؟

auresbook

ي�ســتكي العديد من ال�ســائقني بوالية باتنة من 

الغ�ــص الذي تكر�ســه حمطــات الوقود حيــث انهم 

يقومون با�سافة املاء للمازوت يف اخلزانات لدرجة 

ان حتولت بع�ص املحطات اىل ا�ســبه بخزانات ماء 

فمتــى �ســتتحرك اجلهــات املعنيــة لوقــف الغ�ــص 

وحماية امل�ستهلك؟

حمطات وقود 
اأم خزانات ماء؟

دينار  مليار   437

رقم
اليـــوم
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لكل مقام مقال

هذه ال�سا�سة العمالقة ب�ساحة 

ال�سهيد حممد حر�سو�ص 

بو�سط مدينة باتنة والتي مت 

اقتناوؤها بغالف مايل يقارب 

الن�سف مليار، فرح الكثريون 

لت�سغيلها هذه االيام من اأجل 

متابعة مباريات كاأ�ص امم 

افريقيا، لكن جميع املتابعني 

اأعاب ال�سورة الرديئة لها 

والتي ال تكاد تكون وا�سحة 

للعيان فهل تتدخل م�سالح 

بلدية باتنة لتحل امل�سكل؟ 

اأم اأن جمرد ت�سغيلها يف ظل 

توقفها على مدار العام يعد 

اإجنازا يف حد ذاته !!.

يل كلى �شهموا يغم�ض عينو
يحكي اأن هنالك جدة اأعدت �سحنا 

كبريا من "العي�ص"، وو�سعته اأمام 

اأحفادها واأبنائها، والأنها مل تكن �سريعة 

يف االأكل نتيجة كربها وتاأكل بتاأين، 

قررت اأن ت�سع "العي�ص" يف �سحن خا�ص 

بها، فقام االأحفاد واالأبناء باأكل كل 

ما يف ال�سحن بنهم كبري، بينما كانت 

اجلدة تاأكل بهدوء، فحدث اأن انتهوا من 

االأكل لكنهم التفوا اإليها جميعا وبدوؤوا 

ينظرون اإليها كداللة على اأن تعطيهم 

املزيد من �سحنها واأنهم مل ي�سبعوا بعد، 

وما كان على اجلدة اإال اأن اأخذت ال�سحن 

اإىل حجرها وقالت لهم:" يل كلى �سهموا 

يغم�ص عينو".

ي�سرب املثل على االأ�سخا�ص الذين 

ال يكتفون مبا عندهم، بل يعمدون 

اىل اأخذ اأ�سياء الغري بكل �سجع، دومنا 

ا�ستحياء، وعدم التعقل والر�سا مبا 

ميلكونه، فقد قيل اأي�سا "كل واحد يقنع 

بوا�ص عندو"، فالقناعة كنز ال يفني، 

وعلى االن�سان اأن يهذب نف�سه على ح�سن 

ال�سلوك وياأخذ ن�سيبه و�سهمه دومنا 

ملل اأو �سجر، واأن يغم�ص عينه وال 

يطيل النظر اإىل االأ�سياء التي ال تخ�سه 

من باب "احل�سمة"، غري اأن الكثريين 

يحبذون اأخذ الكثري من اال�سهم التي 

لي�ست لهم  كما النار التي تقول هل من 

مزيد، بل وي�سعون اإىل متلك اأي �سيء، 

فعلى االإن�سان " اأن ياأكل كما ُقدر له، واأن 

يغم�ص عينيه عما لي�ص له"، فالتملك 

مهما كان نوعه اذا مل يكن ل�ساحبه 

فعليه اأن ال ميد يده اإليه ويقنع مبا 

لديه، واحلديث قيا�ص.
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معامالت م�شبوهة وراء ارتفاع ا�شعار العملة ال�شعبة يف ال�شوق املوازي

لل�شجن عائلته  "هامل" يجر 
قام قا�سي التحقيق لدى حمكمة �سيدي احممد �سباح اأم�ص اجلمعة باإيداع 3 من اأبناء عبد الغني هامل احلب�ص 

املوؤقت ب�سجن احلرا�ص، يف حني مت و�سع زوجة عبد الغني هامل حتت الرقابة الق�سائية، ويف ذات ال�سياق، 

بتهم  اإليهم  اال�ستماع  بعد  العليا  املحكمة  على  �سابقني  والة  اأربع  ملف  حولت  احممد  �سيدي  حمكمة  ان  علم 

تتعلق مبنح عقارات وامتيازات بطرق غري م�سروعة للهامل وعائلته، ويتعلق االأمر بوايل العا�سمة ال�سابق عبد 

القادر زوخ، وزير االأ�سغال العمومية والنقل ال�سابق عبد الغني زعالن و�سغل من�سب وايل وهران.وعبد املالك 

بو�سياف وزير ال�سحة االأ�سبق و�سغل من�سب وايل ق�سنطينة ووهران.باالإ�سافة اإىل عبد القادر قا�سي الذي 

�سغل من�سب وزير الفالحة االأ�سبق ووايل والية تيبازة.



بدوي ميثل رئي�س الدولة يف قمة الحتاد الإفريقي بالنيجر

اجتمع اأكرث من 600 م�سارك يف املنتدى الوطني للحوار، ميثلون اأحزاب �سيا�سية ونقابات وجمعيات من املجتمع املدين وتنظيمات 
مهنية وطالبية، و�سخ�سيات وطنية الداعمة للتطلعات ال�سعبية، املتمثلة اأ�سا�سا يف التغيري اجلذري للنظام ال�سيا�سي، باملدر�سة العليا 

للفندقة والإطعام بعني البنيان، لو�سع ت�سور م�سرتك وتبني اأر�سية حوار وطني �سيد للخروج من الأزمة.
املنتدى على  امل�ساركون يف  اأجمع 

وطنية  هيئة  تاأ�سي�ش  �ــســرورة 

على  واالإ�سراف  لتنظيم  م�ستقلة 

جملة  قــّدمــوا  كما  االنتخابات، 

باإن�سائها  املتعلقة  املقرتحات  من 

اإليها  املــوكــلــة  املــهــام  وطــبــيــعــة 

ا�ستقالليتها  و�سرورة  وت�سكيلتها 

ال�سيا�سية واالإدارية واملالية.

التاأكيد  املجتمعون،  جــدد  وقــد 

على  النهائي،  البيان  م�سروع  يف 

م�ساندتهم التامة للحراك ال�سعبي 

ال�سلمي، م�سيدين ب�سالبته.

بيانهم  يف  املجتمعون  وا�سرتط 

القوى  لكل  احلــوار  ُيفتح  اأن  على 

ال�سيا�سية وال�سخ�سيات الوطنية 

للعهدة  الــدعــوة  ت�ساند  مل  التي 

متديد  حماولة  اأو  و/  اخلام�سة، 

العهدة الرابعة لبوتفليقة.

املنتدى  امل�ساركون يف  كما تطرق 

ال�سعبي  الوطني  اإىل دور اجلي�ش 

للخروج  حل  عن  البحث  م�سار  يف 

من االأزمة، م�سّددين على �سرورة 

عربت  الـــذي  بالتعهد  ــزام  ــت االل

عــنــه قـــيـــادة اجلــيــ�ــش يف عــدة 

مرافقة  يف  واملتمثل  منا�سبات 

والهبة  ال�سلمية  الثورة  تطلعات 

ال�سعبية.

ويف هذا ال�ساأن، اعترب امل�ساركون 

دورا  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  اأن 

معاجلة  يف  امل�ساهمة  يف  ح�سا�سا 

الت�سهيل  خـــالل  مـــن  االأزمــــــة، 

للم�سار  ــة  ــاي ــم واحل ــة  ــق ــراف وامل

للخروج  الــ�ــســروري،  االنــتــقــايل 

جت�سيد  ــــار  اإط يف  االأزمــــــة،  مــن 

وتطلعاته  ال�سيد  ال�سعب  اإرادة 

امل�سروعة.

عن  اإعــالمــيــة  مــ�ــســادر  وك�سفت 

حملها  التي  العري�سة  النقاط 

الــبــيــان اخلــتــامــي لــلــقــاء، حيث 

مناق�سة  بعد  املجتمعون  اتــفــق 

التح�سري  مرحلة  ت�سيري  اآلــيــات 

على  الــرئــا�ــســيــة  لــالنــتــخــابــات 

التو�سيات التالية:

التي  الــنــظــام  ـــوز  رم تعوي�ش  ـ 

مازالت على راأ�ش موؤ�س�سات الدولة 

ب�سخ�سيات توافقية.

ـ تعيني حكومة كفاءات لتح�سري 

و�سفافة  حرة  رئا�سية  انتخابات 

من �ساأنها متكني ال�سعب اجلزائري 

حرية،  بكل  راأيه  عن  التعبري  من 

يف اآجال معقولة .

تقنية  وطنية  جلنة  اإنــ�ــســاء  ـ 

ــة، لــ�ــســيــاغــة االإطـــــار  ــي ــق ــواف ت

ــاأة الــوطــنــيــة  ــي ــه ــل الـــقـــانـــوين ل

على  واالإ�سراف  لتنظيم  امل�ستقلة 

االنتخابات.

ـ اإبعاد كل امل�سوؤولني املتورطني يف 

الف�ساد خالل حكم النظام البائد 

للعهدة  دعـــوا  ــن  ــذي ال واأولـــئـــك 

ت�سيري  من  ودعموها،  اخلام�سة 

الرئا�سية  االنتخابات  وحت�سري 

املقبلة.

هيئة  طــرف  من  احلــوار  ُي�سرّي  ـ 

توافقية م�ستقلة.

ــوى  ــق ــل ال ــك ــح احلــــــوار ل ــت ــف ُي ـ 

ال�سيا�سية وال�سخ�سيات الوطنية 

للعهدة  الــدعــوة  ت�ساند  مل  التي 

متديد  حماولة  اأو  و/  اخلام�سة، 

العهدة الرابعة.

تبنى  ـــغـــال،  ـــس االأ� ــهــايــة  ن ويف 

املــجــتــمــعــون تــ�ــســورا خلــارطــة 

ـــــة،  ــروج مـــن االأزم ــخ ــل طــريــق ل

الوطني  العام  ــراأي  ال اإىل  ُتقّدم 

ولل�سلطة  ـــالإثـــراء،  ل كــاأر�ــســيــة 

وطني  ــوار  حل كقاعدة  القائمة 

يف  الراغبة  ولل�سخ�سيات  �سّيد، 

للخروج  حل  اإيجاد  يف  امل�ساركة 

من االأزمة.

�سالح،  بن  الــقــادر  عبد  الــدولــة  رئي�ش  عني 

يف  لتمثيله  بــدوي،  الدين  نــور  االأول  الوزير 

الدورة غري العادية الثانية ع�سر لقمة روؤ�ساء 

املقرر  االإفــريــقــي  االحتـــاد  وحــكــومــات  دول 

عقدها اليوم االأحد بنيامي )النيجر(، ح�سب 

ما اأفاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية.

الــــدورة  اأن هـــذه  ــدر ذاتــــه  املــ�ــس ـــح  واأو�ـــس

"�ستخ�س�ش النطالق املرحلة العملية ملنطقة 
�ستكون  كما  االإفريقية،  للقارة  احلر  التبادل 

على  للتوقيع  االأوىل  الذكرى  الإحياء  فر�سة 

عليها  املوقع  املنطقة  هــذه  اإن�ساء  اتفاقية 

للقمة   11 الــدورة  خالل  )روانــدا(  بكيغايل 

وحكومات  دول  روؤ�ساء  ملجل�ش  العادية  غري 

يف  االأول  الوزر  ويرافق  االإفريقي".  االحتاد 

�سربي  اخلارجية  ال�سوؤون  وزيــر  املهمة  هذه 

بوقادوم، و وزير التجارة �سعيد جالب.
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متّر  اجلزائر  اأن  ال�سبت،  اأم�ش  فلي�ش،  بن  علي  احلريات،  طالئع  حزب  رئي�ش  قال 

باأزمة خطرية وهي يف حاجة جلميع اأبنائها.

ودعا بن فلي�ش خالل ت�سريح اإعالمي خالل م�ساركته يف ندوة املعار�سة اإىل التكاتف 

ومل ال�سمل جميع اأطياف املجتمع مهما عظمت وكربت اخلالفات.

�سلميا  خروجا  تقرتح  اأر�سية  م�سروع  على  متفقة  املعار�سة  اأن  فلي�ش  بن  اأكد  كما 

لالأزمة، وهو ما �سيتم امل�سادقة عليه يف اجلل�سات املقبلة للمعار�سة.

ال�سبت،  اأم�ش  مقري،  الرزاق  عبد  ''حم�ش''،  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�ش  ا�ستبعد 

التوافق على مر�سح املعار�سة للرئا�سيات معتربا ذلك �سابق الأوانه.

الوطنية  باملدر�سة  للحوار،  الوطنية  الندوة  خالل  له،  ت�سريح  يف  مقري  واأ�سار 

املقاربة  يف  عدمها  من  امل�ساركة  احلركة،  اأعمال  جــدول  يف  لي�ش  اأنــه  للفندقة، 

ال�سيا�سية لرئي�ش الدولة، عبد القادر بن �سالح.

واأكد اأنه مت االتفاق على �سرورة االإ�سراع يف االنتخابات الرئا�سية، حللحلة االأزمة 

وا�ستقرار البالد.

اإ�سناد  اإن  ال�سبت،  اأم�ش  اهلل،  جاب  اهلل  عبد  والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�ش  قال 

حكم  الذي  اال�ستبداد  نظام  الأن  كاف  غري  م�ستقلة  جلنة  اإىل  االنتخابات  تنظيم 

البالد طيلة عقود من الزمن ال ميكن اأن يذهب بعامل واحد.

''اأنه البد من  للحوار:  الوطنية  الندوة  اإعالمي خالل  واكد جاب اهلل يف ت�سريح 

التاأ�سي�ش  ميكن  فقط  عندها  بع�سا  بع�سها  يكمل  العوامل  من  كاملة  جملة  توفري 

الطريق  يف  وي�سعها  حقيقية  �سرعية  ببناء  للجزائر  وي�سمح  ال�سرورية  لل�سروط 

ال�سحيح وال�سليم وبناء دولة نوفمرب''. موؤكدا اأن الندوة الوطنية للحوار هي ندوة 

م�ستقلة متخندقة مع ال�سعب. 

دعا رئي�ش حزب جيل جديد، �سفيان جياليل، اأم�ش ال�سبت اإىل اإطالق �سراح جميع 

�سجناء الراأي. وقال يف الكلمة التي األقاها خالل الندوة الوطنية للحوار: ''يجب 

اإطالق �سراح جميع �سجناء الراأي واملجاهدين امل�سجونني، ال ميكن اإجراء حوار، يف 

ظل حب�ش �سجناء الراأي، اأو مواطنني ملجرد م�ساركتهم يف امل�سريات''.

واأبدى �سفيان حر�سه على االتفاق على طريقة للحوار اجلاد وامل�سي بحزم من اأجل 

ر�ش معامله، واإجراء الرئا�سيات يف اأقرب وقت.

يجب عدم تفويت الفر�سة التاريخية التي تطمح للتغيري والتطلع مل�ستقبل اأف�سل 

20�سنة، حيث  اإ�سالح عميق فالع�سابة عملت طيلة  ي�سوده اال�ستقرار واملرور عرب 

وجب احلر�ش على الوحدة الوطنية ووحدة مطالبها ال�سيا�سية واالحتكام باإرادة 

ال�سعب ال�سيدة واحلرة…نرى اجلزائر تقف اأمام حتديات كربى.

قال فوزي رباعني  رئي�ش حزب عهد 54، اأم�ش ال�سبت، اأن من كان يحكم يف اجلزائر 

هم اأوالد احلركى، منهم وزراء موجودون بال�سجون حاليا.

وعرّب رباعني خالل كلمته باملنتدى الوطني للحوار عن غ�سبه ال�سديد من احلقرة 

التي كان يتعر�ش لها ال�سعب ب�سبب اأوالد احلركى.

اأن  وعار  ''عيب  قائال:  بورقعة  خل�سر  املجاهد  ل�سجن  كذلك  رباعني  تاأ�ّسف  كما 

ي�سجن االأبطال'' .

و�شط غياب �شخ�شيات بارزة: 

منتدى احلوار الوطني يخرج مبقرتحات و�سروط لتنظيم النتخابات
بن فلي�س: ''املعار�سة اتفقت على 

م�سروع اأر�سية خلروج �سلمي من الأزمة''

مقري: ''مت التفاق على �سرورة 
الإ�سراع يف النتخابات الرئا�سية''

جاب اهلل: ''النتخابات غري كافية''

جياليل �سفيان:''اإطالق �سراح امل�ساجني 
واإجراء انتخابات يف اأ�سرع وقت''

نور الدين بحبوح:''احلوار اأح�سن 
طريق للخروج من الن�سداد ال�سيا�سي'' 

فوزي رباعني: ''حقرونا اأولد احلركى 
يل كانوا يحكموا فينا''

ق. و

الوطني

 45 واأ�ــســيــب  حتفهم  �سخ�سا   22 لقي 

 21 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اآخرون 

املا�سية  �ساعة  الـ48  خالل  مــرور  حــادث 

ما  ح�سب  الــوطــن،  مــن  متفرقة  مبناطق 

مل�سالح  ح�سيلة  ال�سبت  اأم�ش  به  اأفـــادت 

احلماية املدنية.

ح�سيلة  اأثــقــل  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�ــســح 

بوفاة  اجللفة  والية  م�ستوى  على  �سجلت 

اإثر  اآخر بجروح على  اأ�سخا�ش واإ�سابة   4
بالطريق  و�ساحنة  �سيارة  بني  ا�سطدام 

الوطني رقم 40 ببلدية مليلحة.

احلماية  غطا�سو  تدخل  اآخــر،  جانب  من 

من  وعنابة  بــومــردا�ــش  بواليتي  املدنية 

ذكر  جن�ش  مــن  �سحيتني  انت�سال  اأجـــل 

يبلغان من العمر 16 و40 �سنة توفيا غرقا 

على م�ستوى كل من �ساطئ ال�سخرة املفتتة 

�سامل  �سيدي  و�ساطئ  لل�سباحة(  )ممنوع 

)م�سموح لل�سباحة(.

املدنية  احلماية  عنا�سر  تدخلت  كما 

وخمتلفة  ح�سرية  حــرائــق   6 ــاد  ــم الإخ

بــواليــات اجلـــزائـــر، بــجــايــة، الــبــويــرة، 

�سكيكدة واإليزي.

احلماية  اأفــراد  تدخل  ب�سكرة،  وبوالية 

بحي  مبنزل  غاز  انفجار  اإثر  على  املدنية 

بحروق  �سخ�ش  اإ�سابة  يف  ت�سبب  حبزي 

تقدمي  جانب  اإىل  االأوىل،  الــدرجــة  مــن 

ق�سنطينة  بوالية  ل�سخ�سني   االإ�سعافات 

قــارورة  انفجار  اإثــر  على  بجروح  اأ�سيبا 

املدينة  م�ستوى  على  مبنزل  البوتان  غاز 

اجلديدة علي منجلي.

ــــرقــــة املـــراقـــبـــة  متـــكـــنـــت ف

احلدودية مبطار حممد بو�سياف 

بق�سنطينة، من االإطاحة ب�سبكة 

تهريب  يف  متخ�س�سة  ــة  ــي دول

مبلغ  وحــجــز  ال�سعبة  العملة 

�سيتم  كـــان  اأورو،   321860
تون�ش  مـــن  كـــل  نــحــو  تــهــريــبــه 

وتركيا.

ـــراقـــبـــة  ـــب فــــرقــــة امل وحـــ�ـــس

احلدودية مبطار حممد بو�سياف 

عنا�سر  متكن  فقد  بق�سنطينة، 

هذه االأخرية بالتن�سيق مع م�سالح 

ـــن الــوالئــي، مــن االإطــاحــة  االأم

يف  متخ�س�سة  ــة  ــي دول ب�سبكة 

العملة  من  اأموال معتربة  تهريب 

ال�سعبة، بطريقة احتيالية.

توقيف  ــن  م العملية  ومــكــنــت 

ال�سبكة  هذه  �سمن  �سخ�سا   43
مبلغ  منهم  واحد  كل  بحوزة  كان 

بتمريرها  يتكفلون  اأورو،   7500
اإىل اخلارج بتنظيم حمكم، حيث 

تقوم هذه ال�سبكة بتهريب مبالغ 

معتربة من العملة ال�سعبة مبعدل 

�سهريا. رحالت   6 اإىل   5

الوطني  للجي�ش  مــفــرزة  متكنت 

عنا�سر  مــع  بالتن�سيق  ال�سعبي، 

اجلمعة،  ـــوم  ي ــوطــنــي  ال الـــــدرك 

دعم  عنا�سر  ثــالثــة  توقيف  مــن 

لــلــجــمــاعــات االإرهــابــيــة بــكــل من 

اأفاد  ما  ح�سب  وخن�سلة،  البويرة 

الدفاع  لوزارة  بيان  ال�سبت  يوم  به 

الوطني.

اإطار  ''يف  اأنــه  الـــوزارة  واأو�سحت 

مفرزة  اأوقــفــت  االإرهـــاب  مكافحة 

للجي�ش الوطني ال�سعبي، بالتن�سيق 

يوم  الوطني،  الـــدرك  عنا�سر  مــع 

ثــالثــة   ،2019 ــيــة  جــويــل  05
االإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�سر 

ويف  وخن�سلة''.  البويرة  من  بكل 

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطــار 

للجي�ش  مفرزة  حجزت  املنظمة، 

''كمية  بغرداية  ال�سعبي  الوطني 

بـ  تقدر  املعالج  الكيف  من  �سخمة 

856 كيلوغرام وثالث �ســـــــــيارات 
واأوقفـــت  الدفــــــع  رباعـــــــية 

ثالثة  جتار خمدرات''.

كما اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني 

ال�سعبي يف عمليات متفرقة بكل من 

مترنا�ست وبرج باجي خمتار وعني 

منقبني  والــوادي''ثــمــانــيــة  ڤـــزام 

خمتلفة  جن�سيات  من  الذهب  عن 

ثــــالث  مــطــارق �سغط  وحــجــزت 

كا�سفني  وجهازين  كهربائي  ومولد 

من  غــــرام   760 و  ـــادن  ـــع امل عـــن 

ثالث   و  م�سعل   21 و   TNT مــادة 

رباعية  �سيارات  ــالث  وث �سواعق 

الدفع و 1000 لرت من الوقود''.

حر�ش  اأحــبــط  اأخـــرى،  جهة  مــن 

''حمــاولــة  ب�سكيكدة  الــ�ــســواحــل 

�سخ�سا  لـ14  �سرعية  غري  هجرة 

ال�سنع  تقليدي  قـــارب  مــن  عــلــى 

للجي�ش  ــارز  ــف م اأوقـــفـــت  ــني  ح يف 

مهاجرين  ت�سعة  ال�سعبي  الوطني 

جن�سيات  ــن  م �سرعــــــيني  ــري  غ

خمتلفة بكل من برج باجي خمتــار 

وتلم�ســـــان وتب�سة''.

وفاة 22 �سخ�سا واإ�سابة 45 اآخرين خالل الـ 48 �ساعة 

الإطـاحـة ب�سبكـة لتهـريب 
العملة ال�سعبة يف مطار ق�سنطينة

توقيف ثالثة عنا�سر دعم 
للجماعات الإرهابية

ق. و

ق. و

ق. و

ق. وق. و

حوادث املرور:
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يف ظل تاأخر منحهم �ضققهم

الدائرة تفتقر لعيادة توليد 

ال�سباب  "اأون�ساج"  وكالة  دعت 

القافلة  هام�ص  على  اجلامعيني 

نهاية  متــت  الــتــي  املــقــاوالتــيــة 

م�ستوى  على  املن�سرم  االأ�سبوع 

والتكنولوجيا  الــعــلــوم  كلية 

املقاوالتية  دار  مــع  بالتن�سيق 

�سرورة  اإىل   2 باتنة  جلامعة 

املقاوالتية  ا�سرتاتيجية  تبني 

وولـــوج عــامل االأعــمــال احلــرة، 

لــيــ�ــص فــقــط لــتــكــويــن الــــروة 

الوطني  االقت�ساد  لدعم  واإمنــا 

ــن حــيــث فتح  ــه م والــنــهــو�ــص ب

لت�سنيع  ــــات  ــــس وور� ــع  ــان مــ�ــس

والنهو�ص  املنتوجات  خمتلف 

بال�سناعة، اإ�سافة اإىل قطاعات 

غرار  على  اأخــرى  ا�سرتاتيجية 

الفالحة، واخلدمات.

اأبواب مفتوحة دامت ل04 اأيام 

على  الطلبة  خاللها  من  تعرف 

الوطنية  الوكالة  ا�سرتاتيجية 

لدعم ال�سباب واآليات اال�ستفادة 

متنح  التي  املعتربة  قرو�سها  من 

موؤ�س�ساتهم  اإن�ساء  اأجل  من  لهم 

يتم  حيث  اخلا�سة،  االإنتاجية 

ذلك مبرافقة من طرف م�سرفني 

يحر�سون  خمت�سني  ومــكــونــني 

على منح ال�سباب اجلامعي نظرة 

عامة عن امل�ساريع التي تتنا�سب 

اجلامعية،  واخــتــ�ــســا�ــســاتــهــم 

تكون  التي  املرافقة  عن  ناهيك 

ل�سمان  امل�سروع  مراحل  كل  يف 

جناحه.

القافلة  يف  مــ�ــســاركــون  واأكــــد 

ال�سباب  فئة  بــاأن  التح�سي�سية 

الفئات  ــر  اأك مــن  هــي  اجلامعي 

الوكالة  طــرف  مــن  امل�ستهدفة 

ال�سريحة  هـــذه  تــدعــو  ــي  ــت ال

املتعلمة واملثقفة اإىل التخلي عن 

التخرج  بعد  الكال�سيكي  النمط 

بالبحث عن الوظيفة العمومية، 

م�ساريع  تطوير  اإىل  والتوجه 

على  بالفائدة  تعود  اقت�سادية 

�ساحب امل�سروع وعلى االقت�ساد 

ناهيك  عــامــة،  ب�سفة  املــحــلــي 

امل�ساريع تعترب  اأن مثل هذه  عن 

على  للق�ساء  نــاجــعــة  و�سيلة 

الدخل  متو�سط  ورفــع  البطالة 

ذلك  يــتــاأتــى  ال  حيث  ــراد  ــالأف ل

املقاوالتية  فــكــرة  بتبني  اإىل 

واالقت�ساد احلر الذي من �ساأنه 

للبطالني،  االأبـــــواب  يفتح  اأن 

بــاالإ�ــســافــة لــتــكــويــن الــــروة 

العمومية عن  واإنعا�ص اخلزينة 

الذي  اجلبائي  النظام  طريق 

مينح بدوره امتيازات جد خا�سة 

يف  الــطــمــوح  اجلــامــعــي  لل�سباب 

يتم  اقت�سادية  موؤ�س�سات  اإن�ساء 

العلمي  امل�ستوى  ا�ستثمار  فيها 

متثل  التي  الفئة  لهذه  والثقايف 

ال�سفوة يف املجتمع.

اجلــامــعــي  املـــركـــز  اأن  يــذكــر 

بريكة  احلــوا�ــص  �سي  ال�سهيد 

ــى مـــوعـــد بـــــدوره مع  ــل كــــان ع

القافلة التح�سي�سية املقاوالتية 

لــذات  املا�سي  االأ�ــســبــوع  نهاية 

والتحفيزي  التعريفي  الغر�ص 

ال�سهادات والراغبني يف  حلاملي 

اال�ستفادة من اجلهاز، من خالل 

املفتوحة  ـــــواب  االأب فــعــالــيــات 

الــتــي واكــبــت االحــتــفــال بعيد 

اال�ستقالل وال�سباب.

القطب  قاطني  من  العديد  ت�ساءل 

وادي  بلدية  يف   3 حملة  العمراين 

اأق�سام  فتح  عدم  �سبب  عن  ال�سعبة، 

الأطفال التح�سريي مبختلف املدار�ص 

املتكررة  نداءاتهم  رغم  االبتدائية، 

الق�سم  هــذا  فتح  �ــســرورة  املت�سمنة 

 5 اأبنائهم البالغني من العمر  لتمكني 

�سنوات من الدرا�سة.

احلي  اأن  رغــم  ــه  اأن امل�ستكون  واأكــد 

ابتدائية،  مــدار�ــص   6 على  يتوفر 

الأق�سم  تـــام  غــيــاب  �سجل  ـــه  اأن اإال 

العديد  مطالبة  رغــم  التح�سريين، 

خا�سة  اأقــ�ــســام  بفتح  االأولــيــاء  مــن 

العديد  واأن  خا�سة  بالتح�سريي 

منهم يكابدون عناء نقل اأبنائهم اإىل 

ال�سهداء  حي  يف  املتواجدة  املدار�ص 

اأو  وغــريهــا  م�سكن   1200 حــي  اأو 

باأثمان  خا�سة  مدار�ص  يف  ت�سجيهم 

الب�سيط  الــويل  ي�ستطيع  ال  باه�سة 

ت�سديدها.

ونا�سد �سكان حملة 3 اجلهات املعنية 

مبــديــريــة الــرتبــيــة بــ�ــســرورة اأخــذ 

مطلبهم بعني االعتبار خالل الدخول 

ملعاناتهم  حد  لو�سع  املقبل  املدر�سي 

مرحلة  اأن  خا�سة  اأطفالهم  ومعاناة 

تعليمية  مرحلة  اأ�سحت  التح�سريي 

مهمة ملبا�سرة التعليم االبتدائي.

"اأون�شـاج" ت�شتثمر
 يف طلبة اجلــــامعة

اأولياء يطالبون بفتح
 اأق�شام التح�شريي بحملة 3

اإميان. ج

تنديدا  االحتجاج  هــذا  ــاء  وج

منهم على التاأخر الكبري يف ت�سلم 

للو�سعية  نظرا  �سققهم،  مفاتيح 

طوال  منها  يعانون  التي  املزرية 

ال�سنوات املا�سية يف ظل معاناتهم 

ال�سكن، املحتجون رفعوا  اأزمة  مع 

�سعارات عديدة منها "ن�سكنو قاع" 

الوايل  اأمــام  الرمزي  و"الت�سليم 

وبح�سب  للزوايل"،  �سكن  وال 

ت�سريحات بع�ص املحتجني اأكدوا 

اأنهم باتوا ي�سطرون اإىل ا�ستئجار 

�سقق من اخلوا�ص باأثمان باهظة 

اأين  مداخيلهم،  حمدودية  رغم 

اأزمة  مع  يعانون  بع�سهم  يزال  ال 

عقد  ن�سف  قرابة  منذ  االإيجار 

غ�سب  مــن  زاد  ومــا  ــن،  ــزم ال مــن 

املالية  املطالبات  هــو  املحتجني 

املكلفة  ــ�ــســات  املــوؤ�ــس طـــرف  مــن 

 20 اإىل  و�سلت  والتي  بــاالإجنــاز 

مليون مقابل ت�سليمهم مفاتيحهم 

بــاأن  ال�سقق  اأ�ــســحــاب  اأكـــد  اأيـــن 

كما  �سرعية  غري  الزيادات  هذه 

العقاريني  املرقني  على  ي�ستوجب 

الالحقة  االأ�سرار  عن  تعوي�سهم 

بهم جراء التاأخر يف الت�سليم.

من جانب اآخر اأكد مدير ال�سكن 

لـ"االأورا�ص  ــة،  ــن ــات ب لـــواليـــة 

املكتتبني  مــن  طلب  بــاأنــه  نيوز" 

دفعهم  ــاأكــيــد  ت واملــ�ــســتــفــيــديــن 

طريق  عــن  ــاط  ــس االأقــ� ملختلف 

تقدمي الدالئل من اأجل مواجهة 

والذين  بها  الــعــقــاريــن  املــرقــني 

اّدعوا باأن امل�ستفيدين مل يدفعوا 

ما عليهم من دفعات مالية، موؤكدا 

بالوثائق  هـــوؤالء  �سيواجه  ــه  اأن

املتعلقة  لتربيراتهم  وال�سماع 

اأّكد  الوايل  اأن  بالزيادات م�سيفا 

عليه باأنه ال توجد زيادات بدون 

حال  يف  و  قــانــونــيــة  تـــربيـــرات 

اللجوء  �سيتم  خمالفات  ــود  وج

اإىل الق�ساء.

البلديات  من  العديد  تــزال  ما 

من  تعاين  باتنة  لوالية  التابعة 

املجال  يف  والالمباالة  التهمي�ص 

�سكان  ا�ستكى  حــيــث  الــ�ــســحــي، 

دائرة بوزينة من انعدام م�سلحة 

فعديد  بــاملــنــطــقــة،  لــلــتــولــيــد  

يواجهن  الزلن  احلوامل  الن�ساء 

اأنف�سهن  ليجدن  احلتمي،  املــوت 

املخا�ص  اآالم  لوحدهن  يواجهن 

ب�سبب غياب عيادة للتوليد مبقر 

ي�سطرهن  الــذي  �سكناهن،االأمر 

طويلة  مــ�ــســافــات  التنقل  اإىل  

بعد  فعلى  املجاورة،  املناطق  اإىل 

الن�ساء  تلتحق  كلم   60 حــوايل 

للتوليد  عيادة  باأقرب  احلوامل 

ببلدية اآري�ص.

�سكان  الــ�ــســدد  ــذا  ه يف  ــوؤكــد  وي

احلوامل  الن�ساء  من  باأن  بوزينة 

على  وهــن  مواليدهن  و�سعن  من 

يف  الــو�ــســول  قبل  ال�سيارة  مــن 

العيادة،  اإىل  املنا�سب  الــوقــت 

خطورة  ي�سكل  بات  الــذي  االأمــر 

ومواليدهن  االأمهات  �سحة  على 

يف غياب مثل هذه املرافق بدائرة 

من  يجابهن  مــا  ـــام  واأم بــوزيــنــة  

عناء التنقل، الو�سع الذي فر�ص 

ـــوالدة  ال االأمـــهـــات  بع�ص  عــلــى  

بالطريقة التقليدية يف بيوتهن، 

ظل  يف  اأمــامــهــن  و�سعت  حتمية 

بالقطاع  االأمــثــل  التكفل  غياب 

فبالرغم  املنطقة،  بهذه  ال�سحي 

تتكفل  �سحية  مرافق  توافر  من 

غياب  اأن  اإال  املــر�ــســى،  بــراحــة 

عيادة للتوليد  �ساعف من حجم 

معاناة ال�سكان على العموم.

الذي  املــزري  الو�سع  هذا  واأمــام 

اكرتاث  دومنــا  املنطقة  ت�سجله 

�سكان  وجــه  املعنية  اجلهات  من 

لل�سلطات  ــم  ــه ــداءات ن بــوزيــنــة 

معاناتهم  من  حد  لو�سع  املحلية 

للتوليد  عيادة  توفري  خالل  من 

واالأمثل  ال�سحي  التكفل  الأجــل 

لالأمهات ومواليدهن حفاظا على 

�سالمة هوؤالء يف كل احلاالت.

واأفراد  اأبناءهم  بح�صور  احتجاجية  وقفة  بريكة، يف  ببلدية  املدعم  الرتقوي  ال�صكن  امل�صتفيدين من  املا�صي، ع�صرات  االأ�صبوع  نهاية  جتمهر، 
اأ�صرهم بالقرب من ال�صكنات الرتقوية اجلاهزة واملتواجدة بـطريق الوطني رقم 70 "طريق امدوكال" بربيكة.

م�شتفيدون من ال�شكن الرتقوي املدعم يحتجون رفقة اأطفالهم

حوامل ي�شارعن املوت يف طريقهن
 اإىل امل�شت�شفيـــــــــــات
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مت نهاية االأ�سبوع املا�سي، 

تن�سيب املدير اجلديد 

للحماية املدنية لوالية 

باتنة، العقيد "جمال 

خمار" خلفا للمدير ال�سابق  

بالنيابة املغادر عبد احلميد 

بلهو�سي، وذلك بح�سور 

ال�سلطات  الر�سمية واجلهات 

اخلا�سة، يذكر اأن مرا�سيم 

التن�سيب التي متت مبقر 

الوحدة الرئي�سية للحماية 

املدنية باتنة تاأتي يف اإطار 

احلركة االأخرية الوا�سعة 

للمدراء الوالئيني واملدراء 

املركزيني اجلارية على 

امل�ستوى الوطني.

تن�شيب مدير 
والئي جديد 

للحماية املدنية

ح. ب

�سميحة. ع

حفيظة. ب

دعتهم اإىل ولوج عامل الأعمال احلرة 

تاأخر فتحها رغم اإحلاح ال�ضكان

من �ضاأنها اإنهاء معاناة املر�ضى يف التنقل

قطاع  يــتــدعــم  اأن  املــرتــقــب  ــن  م

دائــرة  يف  �سري  ببلدية  ال�سحة 

املقبلة  االأيــام  خالل  العابد  ثنية 

ح�سبما  اخلدمات،  متعددة  بعيادة 

بــاالإعــالم  املــكــلــفــة  عــنــه  ك�سفت 

لـ"االأورا�ص  ال�سحة  مبــديــريــة 

يلزمها  القاعة  اأن  م�سيفة  نيوز"، 

الكهرباء  ب�سبكة  الــربــط  فقط 

املر�سى  ال�ستقبال  جاهزة  لتكون 

ال�سحة  مــديــريــة  واأن  خــا�ــســة 

طبي  و�سبه  طبي  طاقم  خ�س�ست 

ال�سحية  ــة  ــاي ــرع وال للمتابعة 

خمتلف  ويف  للمواطنني  لــكــافــة  

التخ�س�سات.

القاعة  اأن  وح�سب ذات املتحدثة 

املتعددة اخلدمات حتوي على كامل 

ال�سرورية  الطبية  التجهيزات 

متطلبات  تلبية  اأجل  من  والالزمة 

ال�سحية ل�سكان بلدية �سري كون اأن 

�سكان البلدية كانوا يتكبدون عناء 

لتلقي  الــدائــرة  مقر  اإىل  التنقل 

من  العديد  اأن  م�سيفة  العالجات، 

لبلدية  التابعة  النائية  املناطق 

�سري �ستتدعم هي االأخرى بقاعات 

بهذه  للمر�سى  ليت�سنى  لــلــعــالج 

الالزم   العالج  يتلقوا  اأن  املناطق 

بكل  جتهيزها  مت  واأنــــه   خا�سة 

قاعة  اأي  حتتاجه  ــذي  ال العتاد 

فريق  ت�سخري  عــن  ناهيك  عــالج 

طبي و�سبه طبي لها.

ــــام ــــالل اأي ــم بـــعـــيـــادة مـــتـــعـــددة اخلــــدمــــات خ ــدع ــت ــري ت ــش ــة � ــدي ــل ب

�سميحة. ع

عـــــــــــــــامر. م



فيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة ال�ضكن الجتماعي

عمليات  يف  االنطالق  اأم�ص،  اأول  مت 

توزيع املفاتيح اخلا�سة بـ500 وحدة 

عني  "عدل" مبدينة  ب�سيغة  �سكنية 

مليلة بوالية اأم البواقي، اأين يتوقع 

جميع  تــوزيــع  عملية  مــن  االنــتــهــاء 

املفاتيح يوم اخلمي�ص املقبل.

ياأتي ذلك �سمن عملية توزيع 856 

احتفاليات  �سمن  �سكنية  وحـــدة 

اال�ستقالل  عيدي  لــذكــرى  املخلدة 

�سكن   100 توزيع  مت  اأين  وال�سباب، 

و60  البواقي،  اأم  مبدينة  اجتماعي 

كر�سة،  عــني  ببلدية  تــرقــوي  �سكن 

�سكنية  ــدة  وح  63 اإىل  باالإ�سافة 

ببلدية  االإيجاري  العمومي  ب�سيغة 

ببلدية  ـــرى  اأخ و54  الــديــ�ــص  عــني 

ح�سة  تتجاوز  مل  فيما  البواقي،  اأم 

�ــســكــنــات،  ويف  ــون ال9  ــدف امل قــريــة 

مقرر   113 توزيع   مت  ال�سياق  ذات 

لل�سكن  املوجهة  االإعانة  ا�ستفادة من 

الريفي على م�ستوى 20 بلدية، وكذا 

القطع  يخ�ص  ا�ستفادة  مقرر   20

التح�سي�سات  اإطــــار  يف  ــيــة  االأر�ــس

العليا  اله�ساب  لبلديات  االجتماعية 

على م�ستوى 5 بلديات. 

هـــذا وقـــد جتــمــهــر الــعــ�ــســرات من 

املواطنني اأمام مقر �سكنات عدل على 

"كا�سطور" مبدينة عني  م�ستوى حي 

مليلة، وذلك خالل زيارة التفقد التي 

قام بها وايل والية اأم البواقي"م�سعود 

ـــوايل  ال مــطــالــبــني  لــلــحــي،  حجاج" 

للقائمة  الفوري  االإعــالن  ب�سرورة 

ال�سكن  مــن  للم�ستفيدين  اجلــديــدة 

االجتماعي الذي عرف تاأخر جراء 

عملية  �سهدتها  التي  االحتجاجات 

االإعالن عن القائمة التي مت اإلغائها 

بعد �ساعات قليلة من االإعالن عنها، 

ا�ستيائهم  عــن  املحتجون  عــرب  اأيــن 

الو�سية  ال�سلطات  جتــاهــل  جـــراء 

ملعاناتهم اليومية، خا�سة واأن اأغلبهم 

دون ماأوى ويتكبدون م�ساريف الكراء 

التي اأثقلت كاهلهم ل�سنوات طويلة.

توزيع �شكنات "عدل" بعني مليلة

خالل زيارته للبلديــة

بعد قرابة عامني من الن�ضداد 

تب�سة

�صرعت وحدة اجلزائرية للمياه بوالية تب�صة، يف حملة قطع التو�صيالت غري ال�صرعية للمياه يف منطقة عقلة 
اأحمد التي تبعد عن دائرة بئر العاتر بحوايل 35 كلم، حيث من �صاأنه هذه العملية ا�صرتجاع كميات معتربة 

من املياه التي كانت ت�صتغل دون وجه حق.

هذه احلملة من �ساأنها اأن متكن من 

و�سول املياه اإىل اأماكن كانت تعاين 

تذبذب  مــن  ال�سيف  بــدايــة  منذ 

ال�ساحلة  املياه  توزيع  يف  وانقطاع 

لل�سرب، حيث �سملت العملية قطع 

11 تو�سيال  يقارب  ما  تو�سيل عن 

هذه  تــزال  ال  فيما  قــانــوين،  غــري 

على  للق�ساء  متوا�سلة   العملية 

ال�سرعية،  غــري  التو�سيالت  كــل 

ـــراءات  هــذا وقــد مت اتــخــاذ االإج

على  املعتدين  حــق  يف  القانونية 

املخ�س�سة  خ�سو�سا  املياه  �سبكات 

غري  واال�ستعمال  والبناء  لل�سقي 

القانوين.

للمياه  اجلزائرية  تتمكن  وحتى 

غري  للتو�سيالت  ــد  ح ــع  و�ــس ــن  م

يف  و�سعت  فقد  املــيــاه،  ال�سرعية 

وقت �سابق حتت ت�سرف املواطنني 

الرقم االأخ�سر 1593 للتبليغ عن 

قنوات  على  اعتداء  اأو  �سرقة،  اأي 

�سد  بحزم  للوقوف  املياه،  تو�سيل 

ــرة �ــســرقــة املـــاء الــ�ــســروب،  ــاه ظ

وامل�ساهمة يف حت�سني عملية التزود 

بهذه املادة احليوية الهامة.

"كمال  خن�سلة،  واليــة  وايل  فتح 

نوي�سر" خالل اإ�سرافه على عملية 

توزيع مقررات اال�ستفادة من �سكنات 

"االأميــار"  على  النار  اجتماعية، 

ب�سبب التعدي ال�سارخ على العقار، 

عرب العديد من البلديات على غرار 

املحمل، اأوالد اأر�سا�ص و�س�سـار، هذه 

العبارة  وب�سريح  لها  اأ�سار  االأخرية 

اأرا�سي  على  االعــتــداء  اأن  خا�سة 

واأ�سحى  بها  ذروتـــه  بلغ  الــدولــة  

النهب ليال ونهارا ح�سب كالمه.

وحمل الوايل م�سوؤولية هذا الو�سع 

والذي  املحليني  واملنتخبني  لالأميار 

تقع عليهم مهمة حماية وا�سرتجاع 

التابعة  االأرا�سي  هذه  من  �سرب  كل 

الأمالك الدولة وهي الظاهرة التي 

تفاقمت ب�سكل رهيب ح�سبه داعيا 

االإمكانيات  ال�سبل  كل  ت�سخري  اإىل 

هذا  يف  ال�سادرة   القوانني  وحزمة 

ال�ساأن  وتطبيقها على املعتدين واإن 

لزم االأمر متابعة املخالفني والذين 

واجليوب  الوعاءات  على  ا�ستولوا 

يف  ثبتت  والتي  ق�سائيا  العقارية 

حقهم تهمة  اال�ستيالء على  العقار  

و"البزن�سة" به.

واأ�ساف اأن نهب العقار بات ي�سعب 

امل�ساريع  جت�سيد  ــة  ــوري ــاأم م ــن  م

العمومية  املـــرافـــق  يف  املــتــمــثــلــة 

وال�سحية  والــرتبــويــة  االإداريــــة 

هـــذه  ــــا، حـــيـــث ال جتــــد  ــــريه وغ

ب�سبب  لتوطينها  العقار  البلديات 

التعدي عليه اأمام �سمت املنتخبني.

حملة لقطع التو�شيالت الع�شوائيــة للمياه

العقار  مافيا  مع  "اأمـيار" ُمتواطئون 

فيما مت اتخاذ اإجراءات قانونية �ضد املعتدين

الوايل يفتح النار عليهم ويطالبهم بتحمل م�ضوؤولياتهم

مت و�ضعها حيز اخلدمة اأم�س الأول

حمام  بــلــديــة  ــو  مــواطــن تــنــفــ�ــص 

�سطيف  ـــة  والي جــنــوب  ال�سخنة 

ــهــاء  ــت ـــــذا بــعــد ان الـــ�ـــســـعـــداء وه

االن�سداد االإداري الذي كان يعرفه 

االنتخابات  منذ  البلدي  املجل�ص 

ال�سراعات  ب�سبب  الفارطة  املحلية 

التي كانت �سائدة بني كتلتي جبهة 

التحرير الوطني والتجمع الوطني 

ت�سكيل  عطلت  والتي  الدميقراطي 

املجل�ص البلدي.

الــوايل  جمع  ــذي  ال اللقاء  وجنــح 

من  اخلـــروج  يف  املجل�ص  باأع�ساء 

توزيع  يف  النجاح  خالل  من  االأزمة 

وهو  والــلــجــان  النيابية  املنا�سب 

االن�سداد  وراء  كــان  الــذي  امل�سكل 

االأفـــالن  منح  مت  حيث  احلــا�ــســل، 

نيابتني وكذا رئي�ص جلنة، فيما مت 

منح االأرندي نيابة للرئي�ص ورئا�سة 

جلنتني ومندوب بلدي، فيما مت منح 

نائب  من�سب  اجلمهوري  التحالف 

اأر�سى  الذي  التوزيع  وهو  للرئي�ص 

جميع االأطراف املت�سارعة.

يف  ال�سخنة  حمام  مواطنو  وياأمل 

اأن تعود عجلة التنمية اإىل الدوران 

البلدية  اأن  خا�سة  وقت  اأقــرب  يف 

الفارطة  االأ�سهر  يف  االأمرين  عانت 

امل�ساريع  يف  التام  اجلمود  نتيجة 

الــتــنــمــويــة مـــا تــ�ــســبــب يف خـــروج 

املــواطــنــني يف الــعــديــد مــن املـــرات 

البلدية  مقري  واإغالق  ال�سارع  اإىل 

والدائرة من اأجل طرح العديد من 

املياه  غرار  على  التنموية  املطالب 

يف  ــراع  ــس واالإ� الطرقات  ال�سروب، 

توزيع ال�سكنات اجلاهزة.

بلكاتب  حمــمــد  �سطيف  وايل  قـــام 

بزيارة عمل وتفقد اإىل كل من بلديتي 

اجلهة  يف  بـــرج  وبــيــ�ــســاء  اأزال  ــني  ع

اجلنوبية من الوالية، والبارز يف هذه 

التي  الكبرية  االنتقادات  هو  الزيارة 

الوالية  على  االأول  امل�سوؤول  وجهها 

التعطيل  ب�سبب  املحليني  للم�سوؤولني 

جعل  ما  وهو  الزيارة  لربجمة  املتكرر 

امل�سوؤولني مطالبا  الوايل يثور يف وجه 

التاأجيل  هــذا  عن  تــربيــرات  بتقدمي 

وخلفياته ف�سال عن تعطل العديد من 

امل�ساريع بهذه البلدية على غرار ال�سكن 

االجتماعي املتوقف منذ �سنوات.

ــتــجــارة  ومبــنــطــقــة الــنــ�ــســاطــات وال

اإعــذار  اأخــر  ــوايل  ال وجــه  اأزال  لعني 

االأر�سية  القطع  مــن  للم�ستفيدين 

اإىل  اللجوء  قبل  م�ساريعهم  لتوطيد 

ال�سرتجاعها  القانونية  االإجـــراءات 

واأكد  حقيقيني،  مل�ستثمرين  ومنحها 

هوؤالء  مع  لقاءات  �سيربمج  اأنه  الوايل 

دون  حالت  التي  االأ�سباب  يف  للنظر 

جت�سيد هذه امل�ساريع على اأر�ص الواقع 

كل  وجتاوز  التحفظات  كل  رفع  منها  و 

يف  االنطالق  عملية  لت�سهيل  العقبات 

امل�ساريع.

بت�سجيل  تعليمات  الوايل  اأعطى  كما 

4 اأنقاب اثنني منها بعني اأزال واآخرين 
ال�ساكنة  تزويد  لتدعيم  برج  ببي�ساء 

الوالية  ميزانية  عــاتــق  على  وهـــذا 

ــج الــتــنــمــيــة لــلــبــلــديــتــني، مع  ــام ــرن وب

مبا�سرة االإجراءات االإدارية بالن�سبة 

الرابط   72 رقم  الطريق  الزدواجية 

 28 م�سافة  على  اأزال  وعني  قالل  بني 

ب�سرورة  تعليمات  اأ�ــســدى  حيث  كلم 

اإجراء الدرا�سة اخلا�سة بهذا امل�سروع 

وببلدية  الوالية،  ميزانية  عاتق  على 

بتعجيل  بلكـاتب  اأمـــر  بــرج  بي�ساء 

املالب�ص  غرف  تهيئة  الإعادة  الدرا�سة 

معاينة  عــن  ف�سال  الــبــلــدي  بامللعب 

م�ساريع اأخرى وتنظيم لقاء مفتوح مع 

مواطني البلدية للنظر يف ان�سغاالتهم 

الكثرية.

ــــاز حمــطــة لنقل  ــروع اإجن يــعــتــرب مــ�ــس

اأهم  من  البواقي،  اأم  بوالية  امل�سافرين 

حلل  امل�سوؤولني  اأمل  كانت  التي  امل�ساريع 

بقلب  املــتــواجــدة  املحطة  �سيق  اأزمـــة 

 2005 �سنة  ت�سجيلها  مت  حيث  املدينة، 

مليار   65 يقارب  مايل  غالف  لها  ور�سد 

�سنتيم وبعد توقف االأ�سغال لعدم كفاية 

تبقى  ما  تقييم  اأعيد  املالية  ال�سيولة 

لتكملة امل�سروع ور�سد له �سنة 2016 ما 

و�سلت  حيث  �سنتيم،  مليار   200 قيمته 

القيمة املالية من بداية انطالق امل�سروع 

و863  مليار   84  ،2018 غــايــة  اإىل 

املبالغ  هذه  له  ت�سفع  ومل  �سنتيم  مليون 

لريى النور.

بـ  يقدر  ــر  اآخ مــايل  غــالف  ر�سد  ليتم 

�سنة   2019 �سنة  �سنتيم  مليار   50
حتى تكملة االجناز حيث و�سلت قيمة 

مليون  و863  مليار   89 اإىل  ـــازه  اجن

�سنتيم، علما اأن انطالق جت�سيد امل�سروع 

التمويل  مت  اأن  وبعد   2009 �سنة  كان 

مهام  واأ�سندت   2009 املالية  قانون  يف 

 DJEZI BAT �سركة  اإىل  االجنـــاز 

 ،2010 �سنة  يف  االأ�ــســغــال  وانطلقت 

ــر نظرا  مــن حــني الآخ االأ�ــســغــال  توقف 

�ساحب  تغيري  ليتم  التمويل  لتوقف 

مديرية  اإىل  النقل  مديرية  من  امل�سروع 

�سنة  مــن  بــدء  العمومية  التجهيزات 

عملية  ا�ستكمال  تــولــت  الــتــي   2012
االجناز ويف �سنة 2015 مت اإعادة هيكلة 

واحد  جممع  يف  العمومية  املوؤ�س�سات 

CONTRUB-EST، غري  ا�سم  حتت 

امل�ساريع غري املنجزة يف  اأن قرار جتميد 

وقتها اأدى اإىل  بقاء امل�سروع يراوح مكانه 

اإىل غاية زيارة وزير االإ�سغال العمومية 

�سهر  يف  الغاين"  عبد  "زعالن  ال�سابق 

اإ�سارة   اأعــطــى  والـــذي    2017 نوفمرب 

الــوايل  وبتعيني  امل�سروع  اجنــاز  تكملة 

حدد  الوالية  راأ�ــص  على  حجاج  م�سعود 

ن�ساط  لبدء   2019 جــوان   19 تــاريــخ 

املحطة وا�سند االأمر اإىل �سركة ا�ستغالل 

و�سعها  يتم  اأن  قبل  الــربيــة،  املحطات 

اأخريا وب�سفة ر�سمية حيز اخلدمة اأم�ص 

املخلدة  االحــتــفــاالت  مبنا�سبة  االأول 

لذكرى عيدي اال�ستقالل وال�سباب.

ت�شكيل املجل�ض البلدي حلمام ال�شخنة 

الوايل يف�شح م�شوؤويل 
عني اأزال اأمام املواطنني

االنتظـار من  �شنة   14 بعد  امل�شافرين  قي�شرية" ملحطة  "والدة 

فالحون يحتجون 
ويغلقون طريقا وطنيا

احتج �سباح اأم�ص، الع�سرات 

من الفالحني ببلدية 

رقادة، اأق�سى غرب عا�سمة 

الوالية قاملة، حيث قاموا 

بغلق الطريق الوطني رقم 

والية  بني  الرابط   20
قاملة وق�سنطينة باحلجارة 

واملتاري�ص يف وجه حركة 

املرور، منددين بالظروف 

املزرية التي يعي�سونها اأثناء 

التقدم  ملركز التخزين 

لتعاونية احلبوب والبقول 

اجلافة ببلدية رقادة  لدفع 

منتوجهم من القمح بنوعيه.

وح�سب املحتجني اأنهم �سئموا 

هذه الو�سعية التي تتكرر مع 

كل مو�سم ح�ساد، اأكدوا اأن منذ 

انطالق حملة احل�ساد والدر�ص 

وهم يعانون مع الطوابري 

الطويلة لل�ساحنات واجلرارات 

املحملة باأطنان من القمح على 

م�سافة  طويلة وحتت درجة 

حرارة ال تطاق، م�سيفني اأنهم 

ينتظرون ملدة تتجاوز ال03 

اأيام لدفع منتوجهم، ب�سبب 

وفرة االإنتاج ونق�ص اأماكن 

التخزين.

الفالحون طالبوا اجلهات 

املعنية التدخل من اأجل و�سع 

حد لهذا الو�سع الذي بات 

يوؤرقهم من خالل اإجناز مراكز 

تخزين اأخرى من �سانها رفع 

الغنب عنهم  وتغنيهم عن 

ال�ساعات الطويلة من االنتظار، 

من جهته اأرجعت فيه بع�ص 

امل�سادر من تعاونية احلبوب 

اأن �سبب هذه الطوابري الكبرية 

التي تعرفها عملية التخزين 

هي وفرة االإنتاج  ون�سج القمح 

يف وقت واحد بجميع املناطق 

خا�سة ونحن نتوقع اإنتاج يفوق 

مليوين قنطار هذه ال�سنة.
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�سطيف

خن�سلـة 

اأم البواقـــي

 عبد الهادي. ب

 عبد الهادي. ب

عالء. ع

عنتــــــــــــــر. ح 

قالـــمة

ع. ح

حممد. ع

اأنهكتهم طوابري 

اإيداع حما�ضيلهم

اأ�ضبحت ت�ضكل خطرا حقيقا كلما ت�ضاقطت الأمطار

72 �ساعة ت�ساقط معترب  اأم البواقي، خالل  �سهدت مدينة �سوق نعمان بوالية 

لالأمطار ما اأدى اإىل ارتفاع من�سوب املياه على م�ستوى االأودية التي اأغرقت عدد 

معترب من املنازل خا�سة منها اله�سة، وكذا ال�سكنات الق�سديرية، حيث مت ت�سجيل 

خ�سائر مادية معتربة، ياأتي ذلك بعد ت�سجيل تلف على م�ستوى الطريق البلدي 

تلفه  اإىل  باالإ�سافة  عليه،  املرور  ال�ستحالة  االأودية  في�سان  اأدى  والذي   1 رقم 

بن�سبة تتجاوز ال70 يف املائة، ما ي�ستدعي التدخل العاجل للم�سوؤولني مبديرية 

االأ�سغال العمومية لتفادي كوارث مرورية قد يت�سبب فيها الطريق البلدي.

هذا وقد طالب �سكان مدينة �سوق نعمان ب�سرورة التفات اجلهات الو�سية حلال 

تعبري  حد  "د�سرة" على  مالمح  حتمل  وهي  دائرة  م�سمى  حتت  امل�سجلة  املدينة 

�سكان منطقة �سوق نعمان.

الوديان النائمة تهدد �شوق نعمان بالغرق

بن �ستول. �شبن �ستول. �ش
ملودع. ج



نفط: 

اأكد جممع "�صوناطراك" واملجمع االيطايل "ايني" عزمهما لالإ�صراع يف وترية تطوير امل�صاريع اجلديدة للنفط والغاز يف 
منطقة �صمال بركني.

تعد راأ�صملة وتثمني الطاقة الب�صرية املُكونة يف زراعة الزيتون، يف قلب اإ�صرتاتيجية وزارة الفالحة والتنمية الريفية وال�صيد البحري، 
ح�صبما اأو�صح اأول اأم�ش مدير التكوين والبحث واالإر�صاد، لدى هذه الدائرة الوزارية، فريد حروادي.

اإقت�صادالأحد 26 يونيو 2969/ 07  جويلية 2019 املوافق لـ 04 ذو القعدة 071440 �سوناطراك و"اإيني" تعتزمان الإ�سراع يف وترية
 تطوير امل�ساريع اجلديدة للنفط والغاز

الطاقة الب�سرية يف قلب اإ�سرتاتيجية 
تنمية زراعة الزيتون

غانا حتت�سن مقر اأمانة منطقة التبادل 
احلر للقارة الإفريقية

الإ�ساعات" حتكمه  ال�سكوار  "�سوق 

�سعر �سلة خامات اأوبك ي�ستقر 

عند 63.43 دولرا للربميل

"�سوناطراك"  اأن  للمجمع،  بيان  واأو�ــســح 

وترية  يف  لالإ�سراع   عزمهما  اأكــدا  و"ايني" 

يف  والغاز  للنفط  اجلديدة  امل�ساريع  تطوير 

االإنتاج   حجم  من  �سريفع  ما  بركني،  �سمال 

يف  امل�ساهمة   وبــالــتــايل  حم�سو�ش  ب�سكل 

الطاقات االإنتاجية االإجمالية.

امل�سرتكة  الرغبة  هــذه  عــن  التعبري  ومت 

العام  املــديــر  الرئي�ش  جمع  لــقــاء  خــالل 

املدير  مــع  ح�سي�سي  ر�سيد  ل�سوناطراك، 

دي�سكالزي،  كالوديو  ايني،  ملجمع  املنتدب 

امل�ساريع  يف  املحرز  التقدم  وتقييم  لبحث 

التي مت تطويرها بال�سراكة بني املجمعني، 

مرحلتني  البحث  حمل  امل�سروع  ويت�سمن 

اإنــتــاج  حــقــول  تــطــويــر  يف  االأوىل  تتمثل 

البرتول، والتي انطلقت يف �سهر ماي املا�سي، 

عقد  دخول  من  فقط  اأ�سهر  ثالثة  بعد  اأي 

الثانية  املرحلة  اأما  التنفيذ،  حيز  الكتلة 

والتي  الغاز  اإنتاج  فتتمثل يف تطوير حقول 

�ستبداأ يف نهاية �سهر �سبتمرب بعد ا�ستكمال 

خط اأنابيب "ميل بي اأر اآن".

الربنامج  عن  مثال  امل�سروع  هــذا  ويعترب 

امل�سرع لالأعمال الذي �سهد االلتزام امل�سرتك 

بناء  املنجز  وايني،  �سوناطراك  من  كل  بني 

على اإ�سرتاتيجية م�سرتكة لت�سريع عمليات 

اال�ستغالل من خالل ا�ستخدام قدرة اجناز 

ال�سركات املحلية وال�سركات الفرعية ملجمع 

�سوناطراك.

لربكني  النفطي  املــ�ــســروع  و�سي�ستهدف 

 10.000 اإنتاج  االأوىل  مرحلته  يف  -�سمال 

�سهر  نهاية  مــع  اخلـــام  النفط  مــن  برميل 

حني  يف   ،2019 اأوت  �سهر  بداية  جويلية 

�ست�سل عملية تثمني م�سروع الغاز اإىل اإنتاج 

و7.000  مكعب  مرت  مليون   6 يبلغ  يومي 

نهاية  مــع  امل�سرتكة  ال�سوائل  مــن  برميل 

ال�سنة اجلارية.

للتذكري ين�سط جممع ايني يف اجلزائر منذ 

اإنتاج  قدرات  يف  معتربة  مب�ساهمة   1981
املحروقات .

ـــروادي غــداة ور�سة  واأكـــد ح

نظمت  الزيتون،  زراعــة  حــول 

واخلمي�ش  االأربــــعــــاء  يــومــي 

التكنولوجي  باملعهد  املا�سيني 

املتخ�س�ش  املتو�سط  الفالحي 

وراأ�سملة  تثمني  اأن  لبوخالفة 

من  يعد  املُكون  الب�سري  ــورد  امل

التي  االأ�سا�سية"  "الركائز 
لتطوير  الـــوزارة  عليها  تعتمد 

خمتلف الفروع وحت�سني مردود 

اأنه  مو�سحا  االإنــتــاج،  ونوعية 

الوطني  امل�ستوى  على  يــوجــد 

جمال  يف  الكفاءات  من  العديد 

ــــوازاة مع  زراعـــة الــزيــتــون وم

ذلك، هناك احلاجة اإىل التكفل 

الفالحني  ــن  ــوي ــك وت الــتــقــنــي 

م�ستوى  على  وكـــذا  واملهنيني 

تطبيقا  اأنــه  قال  كما  االإدارة، 

�سرعنا  لقد  الوزير،  لتوجيهات 

يف م�سعى يتمثل يف و�سع �سبكات 

عملية لالأطراف الفاعلة املهنية 

بدء  الفالحية  الفروع  ملختلف 

بزراعة الزيتون.

ــو من  ــرج ــدف امل ــه ويــتــمــثــل ال

ــبــكــة الــتــي  ــ�ــس ــــذه ال و�ـــســـع ه

املهني،  الفرع  حــول  �ستتمحور 

يف بناء اأر�سية م�سرتكة بثالثة 

املحرتفون،  فاعلة وهي  اإطراف 

واالإدارة  والتقنيون  والعلميون 

الفرع  اإ�سكاليات  حتديد  ق�سد 

العراقيل  حتــلــيــل  خـــالل  مــن 

جمـــال  يف  واالحــــتــــيــــاجــــات 

التكوين،  التقنية   امل�ساعدة 

حلول  بتقدمي  االأمـــر  ويتعلق 

ملمو�سة يف �سكل م�ساريع �ستمكن 

من تطوير زراعة الزيتون فيما 

يخ�ش االإنتاج، ومعايري النوعية 

وغــريهــا،  الت�سويق  وجــوانــب 

ح�سبما او�سح ذات امل�سوؤول.

وح�سب مدير التكوين والبحث 

االحتياجات  فــان  ـــاد  واالإر�ـــس

املعرب عنها يف امليدان من طرف 

جت�سيدها  �سيتم  الــفــالحــني 

اأع�ساء  طــرف  مــن  م�ساريع  يف 

ال�سبكة بهدف تعبئة التمويالت 

�سياق  لتج�سيدها يف  ال�سرورية 

منفعة  ذات  البحث  م�ساريع 

هذه  اأن  م�سيفا  اقــتــ�ــســاديــة، 

يف  تطبيقها  �سيتم  املــ�ــســاريــع 

مواقع منوذجية لدى الفالحني 

قــ�ــســد مــتــابــعــة تـــاأثـــريهـــا يف 

تعميمها،  قبل  مبا�سرة،  امليدان 

اقت�سادي  تقييم  اإجـــراء  بعد 

جهته  من  حتــدث  كما  للم�سار، 

بوزارة  للتكوين  الفرعي  املدير 

الريفية  والتنمية  الفالحة 

يو�سف  ولــد  البحري  وال�سيد 

عقدت  التي  الور�سة  عن  حميد 

الفالحي  التكنولوجي  باملعهد 

لتيزي  املتخ�س�ش  املــتــو�ــســط 

واخلمي�ش  االأربــعــاء  يومي  وزو 

اإطارات  جمعت  والتي  املا�سيني 

الزيتون  زراعــــة  يف  خمت�سة 

قائال  واليـــات،  ع�سرة  حلــوايل 

من  العديد  ت�سم  اجلــزائــر  اأن 

املتخ�س�سني يف زراعة الزيتون، 

تكوينات  من  ا�ستفادوا  والذين 

وينتظرون  املــ�ــســتــوى  رفــيــعــة 

تثمني مكا�سب التكوين، وح�سب 

ــذا  ــا ه ــه ــدم ـــــــام الـــتـــي ق االأرق

 6.021 امل�سوؤول، الدولة كونت 

اإطارا وفالحا يف زراعة الزيتون 

يف اجلزائر ويف اخلارج.

غاية  اإىل   2014 �سنة  وبــني 

الثالثي االأول من �سنة 2019، 

اإطارا   5.956 جمموع  ا�ستفاد 

منهم  الزيتون  فرع  يف  وفالحا 

فالح،  و4.458  اإطــار   1.498
من تكوين، ويبلغ عدد الدورات 

لفائدة  نظمت  التي  التكوينية 

بالن�سبة  دورة   110 هـــوؤالء 

و259  الـــقـــطـــاع  الإطـــــــــارات 

جمموع  اأي  للفالحني  بالن�سبة 

دورة.  369

احلر  التبادل  منطقة  اأمانة  غانا  �ستحت�سن 

اأم�ش  اأول  علم  ح�سبما  االإفريقية،  للقارة 

العادية  الـــدورة  يف  امل�ساركني  لــدى  بنيامي 

ال35 للمجل�ش التنفيذي لالحتاد االإفريقي.

وكينيا  ال�سنيغال  بني  من  غانا  اختيار  مت  و 

خــرباء  مــن  فــرقــة  انتقلت  اإذ  ومدغ�سقر، 

لتقييم  البلدان  هذه  اإىل  االإفريقي  االحتاد 

ــد هذا  ــدي ــا عــلــى اال�ــســتــقــبــال وحت قــدراتــه

اخليار.

مار�ش  يف  املنعقدة  كيغايل  قمة  واأثــنــاء 

االحتاد  يف  االأع�ساء  الدول  اأعطت   ،2018

االإفريقي املوقعة على االتفاق املت�سمن اإن�ساء 

منطقة التبادل احلر للقارة االإفريقية اإ�سارة 

التجارية  التبادالت  وتعزيز  لتدعيم  قوية 

�سوق  اإن�ساء  بهدف  االإفريقية  الدول  بني  ما 

اإفريقية موحدة.

للقارة  احلــر  التبادل  منطقة  فــان  للتذكري 

االإفــريــقــيــة دخــلــت حــيــز اخلــدمــة يف ماي 

لل�سلع  موحدة  �سوق  اإن�ساء  بهدف  املن�سرم 

على  قائمة  القارة  م�ستوى  على  واخلدمات 

واال�ستثمارات،  الن�ساطات  ت�سيري  حرية 

�سوق  بف�سل  للغاية  ديناميكيا  ف�ساء  وتوفر 

ميثلون  �سخ�ش  مليار   1.2 من  اأكــر  حت�سي 

الناجت  اإجمايل  من  دوالر  مليار   2.500 نحو 

الداخلي اخلام.

قال وزير املالية االأ�سبق، عبد الرحمن 

ال�سعبة يف  العملة  �سوق  اإن  بن خالفة، 

العديد  وتطبعها  ثابتة  غري  اجلزائر 

مــن االإ�ــســاعــات الــيــوم يف ظــل االأرقـــام 

العملة  �ــســرف  �سعر  ب�ساأن  املــتــداولــة 

ال�سعبة فهناك من يتحدث عن 20 األف 

األف   17 واآخــرون يتحدثون عن  دينار 

دينار لكل مائة وحدة من االأورو.

�سوؤال  على  رد  يف  خالفة  بن  واأ�ــســاف 

�سوق  ت�سهده  الذي  االنهيار  بخ�سو�ش 

هذه  اأن  اجلــزائــر  يف  ال�سعبة  العملة 

والقيل  ــات  ــاع ــس االإ� تــديــرهــا  الــ�ــســوق 

اليوم  اخلــرباء  يجعل  ما  وهو  والقال، 

م�ستقبل  ا�ــســتــ�ــســراف  عــن  عــاجــزيــن 

واإذا  املقبلة،  املرحلة  خــالل  االأ�سعار 

�سيدوم  االأورو  قيمة  تــراجــع  كــان  مــا 

لفرتة طويلة اأم اأنه �سيكون ملجرد اأيام 

االأ�سبق  املالية  وزيــر  يجيب  مــعــدودة، 

�سيء..  باأي  اليوم  جنزم  اأن  ميكن  "ال 
فاالإ�ساعات ت�سري كل �سيء".

انهيارا  اأ�سعار االأورو قد �سهدت  وكانت 

للعملة  الــ�ــســكــوار  �ــســوق  م�ستوى  على 

ال�سعبة وبقية النقاط املوازية للعملة 

ال�سعبة بالواليات وهو ما اأحدث حالة 

خوف ترقب لدى البائعني يف ظل عزوف 

الزبائن عن االقتناء وياأتي ذلك تزامنا 

االأعمال  من  رجال  وتواجد عدد كبري 

يف املوؤ�س�سة العقابية باحلرا�ش، يف حني 

م�ستوى  على  املالية  العمليات  ت�سهد 

البنوك �سبه توقف عن الن�ساط.

تعد  التي  ــك،  اأوب خامات  �سلة  وت�سم 

 14 االإنتاج،  م�ستوى  قيا�ش  يف  مرجعا 

اجلــزائــري،  �سحاري  خــام  وهــي  نوعا 

ال�سعودي،  اخلفيف  العربي  واخلـــام 

ــي، وخـــام  ــت ــوي ــك ــــام الــتــ�ــســديــر ال وخ

الثقيل،  وااليــراين  االإمــاراتــي،  مربان 

وخــام  الــعــراقــي،  اخلفيف  والــبــ�ــســرة 

النيجريي،  بوين  وخام  الليبي،  ال�سدر 

وخام  مريايات الفنزويلي، وجريا �سول 

الغابوين،  اخلفيف  ورابــي  االنــغــويل، 

لغينيا  وزافــريو  االكـــوادوري،  واأورينت 

ويف  الكونغويل،  جينو  و  اال�ستوائية، 

برنت  خــام  اأ�سعار  �سجلت  اليوم  نف�ش 

بلندن،  دوالرا   63.49 اإىل  ارتفاعا 

مقارنة  بــاملــئــة  ب0.16  منخف�سا 

ونزلت  الثالثاء،  ليوم  االإغالق  بجل�سة 

تك�سا�ش  غرب  االأمريكي  اخلــام  عقود 

للربميل  دوالر   56.95 اإىل  الو�سيط 

باملئة،   0.68 انخفا�سا  بذلك  م�سجلة 

وقد قررت منظمة اأوبك وحلفائها خال 

املنعقد  ال�ساد�ش  الــوزاري  اجتماعها  ل 

متديد  ــفــارط  ال يونيو  ــالل  خ بفيينا 

اتفاقها القا�سي بتخفي�ش االإنتاج وذلك 

لفرتة اإ�سافية  تدوم 9 اأ�سهر بداية من 

1 جويلية اإىل غاية 31 مار�ش 2020، 
يف  تخمة  وتفادي  االأ�سعار  دعم  بهدف 

العرو�ش.

اتفقت  قــد  اأوبـــك   منظمة  اأن  يذكر 

بلدان  ع�سرة  مــع   2018 دي�سمرب  يف 

رو�سيا  راأ�سها  وعلى  خارجها  منتجة 

على تخفي�ش م�سرتك الإنتاجها مبعدل 

من  ابتداء  يوميا  برميل  مليون   1.2
اأ�سهر  �ستة  ملدة   2019 جانفي  الفاحت 

يوميا  برميل   800.000 )تخفي�ش 

 400.000 و  اأوبـــك  بــلــدان  مــن طــرف 

برميل يوميا من طرف البلدان املنتجة 

 30 يف  اآجاله  انتهت  والــذي  خارجها( 

جوان الفارط.

ذكرت منظمة الدول امل�صدرة للنفط )اأوبك( اأول اأم�ش على موقعها االإلكرتوين اأن متو�صط 
 ،63.43 عند  ا�صتقر  اخلمي�ش حيث  اأم�ش  ارتفاعا  �صجل  املنظمة  خامات  �صلة  �صعر 

مقابل 62.69 دوالرا يوم االأربعاء املا�صي. 

وزير املالية الأ�شبق، عبد الرحمان بن خالفة :



ك�سفت وزارة اخلارجية ال�سينية 

اأن وا�سنطن م�ستعدة لتعزيز 

التن�سيق مع بكني لنزع ال�سالح 

النووي من �سبه اجلزيرة الكورية 

رغم احلرب التجارية امل�ستعرة بني 

بكني ووا�سنطن.

وكتبت اخلارجية ال�سينية: 

اأجرى   ،2019 جويلية   5 "يف 
نائب وزير خارجية ال�سني لوه 

ت�ساو هوي حمادثة هاتفية مع 

املبعوث االأمريكي اخلا�ص لكوريا 

الدميقراطية �ستيفن بيغان، تبادل 

اجلانبان خاللها وجهات النظر 

حول الو�سع يف �سبه اجلزيرة 

الكورية و�سبل ت�سريع الت�سوية 

ال�سيا�سية، م�سيفة اأن بيغان اأبلغ 

اجلانب ال�سيني بنتائج االجتماع 

االأخري بني زعيمي الواليات املتحدة 

وكوريا الدميقراطية يف بامنونغوم، 

واأكد اأن وا�سنطن م�ستعدة لتكثيف 

االت�ساالت والتن�سيق مع ال�سني 

حلل امل�سكلة الكورية.

والتقى الرئي�ص االأمريكي دونالد 

ترامب زعيم كوريا ال�سمالية كيم 

جونغ اأون يف املنطقة منزوعة 

ال�سالح بني الكوريتني االأ�سبوع 

املا�سي، وعرب اإىل داخل حدود 

كوريا ال�سمالية، لي�سبح بذلك اأول 

رئي�ص اأمريكي تطاأ قدمه اأرا�سي 

ال�سمال، كما عاد ترامب برفقة 

الزعيم الكوري ال�سمايل، وعربا 

احلدود اإىل داخل كوريا اجلنوبية.

وقال ترامب يف وقت �سابق 

اإنه متفق مع كيم على ت�سكيل 

جمموعات عمل خا�سة من 

املفاو�سني كما اأ�سار اإىل اأنه �سيتم 

ت�سكيل "فرق خا�سة تعمل على 

حتديد التفا�سيل".

وا�سنطن تلجاأ 

للتن�سيق مع ال�سني 

لنزع تر�سانة 

كوريا ال�سمالية

ق. د

الربملان يف  مقعد   300 على  يتناف�شون  حزبا   20
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التعاون  ملجل�ص  العام  االأمــني  وقــال 

اللطيف  عبد  العربية،  اخلليج  لدول 

الزياين، يف بيان اإنه يرحب باالتفاق 

بني  اجلمعة  لــه  التو�سل  مت  الـــذي 

احلرية  وقـــوى  الع�سكري،  املجل�ص 

املرحلة  ترتيبات  ب�ساأن  والتغيري، 

االنتقالية بال�سودان، وا�سفا الزياين 

االتفاق باأنه خطوة اإيجابية ومهمة، 

واالنطالق  احلالية  الظروف  لتجاوز 

االأمن  ي�سودها  جديدة  مرحلة  اإىل 

وال�سالم.

اأم�ص  م�ساء  مــن  مــتــاأخــر  وقــت  ويف 

بيان  يف  ال�سعودية  اأعلنت  االأول، 

تــرحــيــبــهــا بــاالتــفــاق الــ�ــســوداين، 

متطلعة اأن ت�سكل هذه اخلطوة املهمة 

بداية ملرحلة جديدة ي�سودها االأمن 

واال�ستقرار.

ويف توقيت مماثل، و�سف االأمني العام 

يو�سف  االإ�ــســالمــي،  التعاون  ملنظمة 

اخلرطوم  اتفاق  بيان،  يف  العثيمني، 

على  م�سددا  االإيجابية،  باخلطوة 

االتفاق  بهذا  الطرفني  مت�سك  اأهمية 

موؤكدا  تنفيذه،  و�سرعة  التاريخي، 

اإمكاناتها  لت�سخري  املنظمة  ا�ستعداد 

لدعم االأمن والتنمية يف ال�سودان.

لوزارة  بيان  يف  االأردن  اأكــد  ــدوره،  ب

على  احلفاظ  اأهمية  على  اخلارجية 

وتلبية  وا�ــســتــقــراره  الــ�ــســودان  اأمـــن 

ال�سقيق، واأعرب عن  طموحات �سعبه 

وقوفه اإىل جانب ال�سودان وهو يعمل 

لبناء  املرحلة  حتديات  جتــاوز  على 

املنجز  االآمــن  الدميقراطي  امل�ستقبل 

الذي يتطلع اإليه ال�سعب ال�سقيق.

يف  تون�ص  اأكــدت  ذاتــه،  ال�سياق  ويف 

هذا  اأهمية  على  للخارجية،  بيان 

االتفاق باعتباره خطوة مهمة يف هذه 

املرحلة الدقيقة من تاريخ ال�سودان، 

كما و�سف االحتاد االأوروبي، يف بيان 

الكبري،  بالتقدم  اخلــرطــوم  اتــفــاق 

كافة  تطبيق  اأهــمــيــة  عــلــى  ــدا  ــوؤك م

التو�سل  مت  الذي  لالتفاق  االأطراف، 

لت�سكيل  داعــيــا  نــيــة،  بح�سن  ــيــه  اإل

حكومة مدنية يف اأ�سرع وقت.

تركيا  مــن  كــل  رحــبــت  اأمــ�ــص،  واأول 

وفل�سطني  وقطر  واإثيوبيا  وبريطانيا 

واالأمم  ـــــارات  واالإم والــيــمــن  وم�سر 

ـــتـــحـــدة واالحتــــــــاد االإفـــريـــقـــي  امل

بعد  باالتفاق،  العربية،  واجلامعة 

اأعلن املجل�ص الع�سكري و"احلرية  اأن 

اتــفــاق  اإىل  الــتــو�ــســل  والتغيري"، 

لتقا�سم ال�سلطة خالل فرتة انتقالية 

يت�سمن  حيث  انتخابات،  اإىل  تقود 

اإليه  الــتــو�ــســل  مت  ـــذي  ال االتـــفـــاق، 

بو�ساطة اإثيوبيا واالحتاد االإفريقي، 

املرحلة  يقود  �سيادي  جمل�ص  اإقامة 

اأ�سهر،  و3  �سنوات   3 ملدة  االنتقالية 

مدنيني،  و5  ع�سكريني   5 من  ويتكون 

اإ�سافة اإىل ع�سو مدين يتوافق عليه 

11 ع�سوا،  الطرفان، لي�سبح املجموع 

اأحد  البداية  يف  املجل�ص  و�ــســرياأ�ــص 

اأن  على  �سهرا،   21 ملــدة  الع�سكريني 

ملدة  املدنيني  اأحد  الحقا  مكانه  يحل 

املرحلة  نهاية  حتى  اأي  �سهرا،   18
االنتقالية.

ــا على  ــان اأيــ�ــس ــرف ــط ــق ال ــف كــمــا ات

ت�سكيل حكومة مدنية �سميت حكومة 

برئا�سة  م�ستقلة  وطنية  كــفــاءات 

حتقيق  اإقــامــة  وعلى  وزراء،  رئي�ص 

ملختلف  م�ستقل  وطني  �سفاف  دقيق 

االأحداث العنيفة التي عا�ستها البالد 

اأي�سا  واتفقا  ــرية،  االأخ االأ�سابيع  يف 

الت�سريعي  املجل�ص  اإقامة  اإرجاء  على 

النهائي يف تف�سيالت ت�سكيله،  والبت 

ال�سيادي  املجل�ص  قــيــام  يتم  حــاملــا 

واحلكومة املدنية.

طلبت الواليات املتحدة االأمريكية، 

من املجل�ص التنفيذي للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية، عقد اجتماع خا�ص، 

اأن�سطة  حــول  تقرير  اآخــر  ملناق�سة 

اإيران النووية.

اأم�ص،  اأول  �سدر،  بيان  يف  ذلك  جاء 

عن بعثة الواليات املتحدة بالعا�سمة 

منها  تتخذ  التي  فيينا،  النم�ساوية 

الوكالة الدولية مقرا لها.

الوكالة  اأعلنت  املا�سي،  واالثــنــني 

تخطي  ــذريــة،  ال للطاقة  الــدولــيــة 

اليورانيوم  خمـــزون  �سقف  ــــران  اإي

عليه  املتفق  التخ�سيب،  املنخف�ص 

مو�سحة  الــنــووي،  االتــفــاق  مبوجب 

من  ــاأكــدوا  ت مفت�سيها  اأن  الــوكــالــة، 

ــف خمـــزون  ــق ــس ــي طـــهـــران � ــط ــخ ت

 3.67 بن�سبة  املخ�سب  اليورانيوم 

باملائة، واملحدد بـ300 كغ، كما اأو�سح 

ال�سفرية  وولكوت،  جاكي  اأن  البيان، 

تعمل  التي  الوكالة،  لدى  االأمريكية 

طلبت  املتحدة،  االأمم  اإ�سراف  حتت 

اآخر  ملناق�سة  خا�ص  اجتماع  عقد 

النووية،  اإيران  اأن�سطة  حول  تقرير 

تدعم  املتحدة  الواليات  اأن  م�سيفا 

على  وتــوؤكــد  الوكالة،  جهود  ب�سدة 

اإيران  اإن كانت  التحقق فيما  �سرورة 

االتفاقية  يف  بــالــتــزامــاتــهــا  اأوفــــت 

من  ــه  اأن اإىل  م�سريا  ال،  اأم  النووية 

املهم اأن ميار�ص جمل�ص اإدارة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية كامل �سلطته 

يف هذا ال�سدد.

وت�ساعد التوتر بني اإيران والواليات 

املتحدة، منذ ان�سحاب االأخرية، قبل 

النووي  االتــفــاق  من  ــام،  ع من  ــر  اأك

املتعدد االأطراف، املربم يف 2015.

عقوبات  فر�ص  وا�سنطن  ـــادت  واأع

طهران،  على  مــ�ــســددة  اقت�سادية 

وخف�ست االأخرية التزاماتها مبوجب 

ــاق، الـــذي فــر�ــص قــيــودا على  ــف االت

مقابل  ـــراين،  االإي الــنــووي  الربنامج 

رفع العقوبات الغربية.

ناخب  ماليني   10 ي�ستعد 

اإىل  لـــلـــتـــوجـــه  يـــــونـــــاين، 

ــق االقــــــــرتاع، من  ــادي ــن ــس �

يف  باأ�سواتهم  االإدالء  اأجــل 

املبكرة،  العامة  االنتخابات 

املــزمــع اإجـــراوؤهـــا الــيــوم يف 

عموم البالد.

ـــنـــاخـــبـــون  و�ــــســــيــــديل ال

باأ�سواتهم يف 21 األفا و478 

 59 يف  انتخابيا،  �سندوقا 

دائــــرة انــتــخــابــيــة، وذلــك 

ابتداًء من ال�سابعة �سباحا، 

م�ساًء  ال�سابعة  غاية  واإىل 

حيث  ــي،  ــحــل امل بــالــتــوقــيــت 

 20 االنتخابات  يف  يتناف�ص 

 300 على  �سيا�سيا،  حــزبــا 

من  فيما  الــربملــان،  يف  مقعد 

ــزب  احل يح�سل  اأن  ــرر  ــق امل

مقعدا   50 على  بها،  الفائز 

لت�سهيل  وذلــــك  ــا،  ــي ــاف ــس اإ�

احلكومة،  ت�سكيل  يف  مهمته 

ــــــزاب،  ــى االأح ــل ــني ع ــع ــت وي

احل�سول على ن�سبة 3 %، من 

)العتبة  الناخبني  اأ�ــســوات 

االنتخابية(، من اأجل �سمان 

خالل  الــربملــان  يف  متثيلها 

الفرتة املقبلة.

وتــعــد هـــذه االنــتــخــابــات، 

يف  جُتـــــرى  ـــتـــي  ال االأوىل 

 ،1928 منذ  ال�سيف،  ف�سل 

ارتفاع  يــوؤثــر  اأن  وُينتظر 

درجات احلرارة الكبري، على 

كما  فيها،  امل�ساركة  ن�سبة 

التي  تاأتي هذه االنتخابات، 

تقرر اإجراوؤها قبل موعدها 

باأربعة اأ�سهر، يف ظل ا�ستمرار 

التعايف من االأزمة  حماوالت 

ت�سهدها  التي  االقت�سادية 

ال�سورة  و�سوح  دون  البالد، 

م�ستقبال بهذ اخل�سو�ص.

ويــــعــــد حــــزبــــا �ـــســـرييـــزا 

بزعامة  احلــاكــم  الي�ساري 

اليوناين  الـــــوزراء  رئــيــ�ــص 

ــص،  ــربا� ــي ــس ــ� ــص ت ــ� ــي ــس ــ� ــك األ

اجلديدة"  و"الدميقراطية 

املــعــار�ــص )حمــافــظ(، اأبــرز 

نتائج  لــتــ�ــســدر  املــر�ــســحــني 

ــان  ــث ك ــي االنـــتـــخـــابـــات، ح

اإجراء  قرر  قد  ت�سيربا�ص، 

البالد  يف  مبكرة  انتخابات 

حلزبه  ال�سعيف  االأداء  بعد 

الــربملــانــيــة  االنـــتـــخـــاب  يف 

تراجع  حيث  ـــة،  ـــي االأوروب

نــقــاط عــن حزب   9 بــفــارق 

الدميقراطية اجلديدة.

توا�سل الرتحيب بـ "اتفاق اخلرطوم" لليوم الثاين

وا�سنطن تدعو الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية لجتماع حول اإيران

انتخابات ت�سريعية مبكرة باليونان

ُقتل 6 من اأفراد ال�سرطة االأفغانية، اأم�ص، يف هجوم حلركة 

"غوريان" والية هرات غربي  "طالبان" على خمفر مبنطقة 
فرهاد  غوريان  قائمقام  قال  ل�سحفيني،  ت�سريح  ويف  البالد، 

خمفر  على  هجوًما  نفذوا  "طالبان"  م�سلحي  اأن  خادمي، 

من  اأفراد   6 مقتل  اإىل  خادمي  م�سريا  املنطقة،  يف  لل�سرطة 

اأمن  على  ي�سرف  كان  الذي  املخفر  على  الهجوم  يف  ال�سرطة 

خط حديدي مير من غوريان.

ومل ي�سدر اأي بيان من "طالبان" حول الهجوم حتى ال�ساعة 

غرينت�ص. بتوقيت   9:50

ت�سبب  ميكانيكًيا  عطاًل  اأن  االأمريكية،  ال�سلطات  اأعلنت 

يف انفجار يف اأحد مباين جامعة "نيفادا" مبدينة رينو، ما 

اأدى اإىل اإ�سابة ثمانية اأ�سخا�ص وت�سبب يف انهيار جزئي 

ملبنى �سكني فارغ. 

وقال �ستيف اليتون، رئي�ص عمليات مكافحة احلرائق يف 

مدينة رينو مبقاطعة وا�سو بوالية نيفادا، اأول 

اأم�ص، اإن 6 اأ�سخا�ص عوجلوا يف مكان احلادث، ونقل اثنان 

اآخران اإىل م�ست�سفى قريب قبل اأن يغادرا يف وقت الحق، 

قاموا  االإطفاء  ورجال  ال�سرطة  رجال  اأن  اإىل  م�سريا 

بتفتي�ص املبنى لكنهم مل يعروا على اأحد بداخله، ورجح 

اأن اجلرحى كانوا خارج املبنى. 

بلدة  يف  م�سجد  تعر�ص  اأم�ص،  اأول  االأملاين،  االأمن  اأعلن 

"�سل�سفيغ" التابعة لوالية "�سلي�سفيغ هول�ستاين"، �سمايل 
البالد، العتداء من قبل جمهولني.

وذكرت مديرية اأمن مدينة "فلن�سبورغ" التابعة للوالية، 

االحتاد  اإدارته  يتوىل  الذي  الَقرين"  "اأُوي�ص  م�سجد  اأن 

تعر�ص  )ديتيب(،  الدينية  لل�سوؤون  الرتكي  االإ�سالمي 

ومزقوا  امل�سجد،  دخلوا  جمهولني  اأن  مو�سحة  العتداء، 

�سفحات القراآن الكرمي، واألقوا بها يف املرحا�ص، وك�سروا 

ال�سنابري واأحلقوا اأ�سرارا اأخرى يف امل�سجد.

اأ�سيب اأربعة فل�سطينيني بجراح، اأم�ص االأول، خالل تفريق 

وجدار  باال�ستيطان  منددة  م�سريات  االإ�سرائيلي  االحتالل 

الف�سل العن�سري، �سمايل ال�سفة الغربية املحتلة. 

وقال من�سق جلان املقاومة ال�سعبية مراد ا�ستيوي، يف بلدة 

هاجم  االإ�سرائيلي  االحتالل  اأن  نابل�ص،  غربي  قدوم  كفر 

اأن  م�سريا  املطاطي،  الر�سا�ص  مطلقا  االأ�سبوعية،  امل�سرية 

اثنني  نقل  مت  املطاطي،  بالر�سا�ص  اأ�سيبوا  م�ساركني  اأربعة 

منهم للعالج يف م�ست�سفى رفيديا احلكومي، فيما قدم العالج 

اأن قيادات يف منظمة التحرير  اإىل  ميدانيا لالآخرين، الفتا 

الفل�سطينية، وحركة فتح، ومن�سقي جلان املقاومة ال�سعبية 

يف  انطلقت  التي  املركزية  امل�سرية  يف  �ساركوا  ال�سفة  يف 

جانب  اإىل  قدوم،  كفر  م�سرية  النطالقة  الثامنة  الذكرى 

ع�سرات املواطنني.

 20 واإ�سابة  �سخ�سني  مقتل  االأفغانية  ال�سلطات  اأعلنت 

جراء تفجري ا�ستهدف م�سجًدا يف والية غزنه.

وقالت والية غزنه يف بيان، اأم�ص، اإن قنبلة مو�سوعة يف 

"خاك غريبان"، جرى  حمراب م�سجد حممدية مبنطقة 

واأ�سارت  اأم�ص،  اأول  م�ساء  الع�ساء  �سالة  خالل  تفجريها 

الوالية اإىل مقتل �سخ�سني واإ�سابة 20 جراء التفجري.

حتى  التفجري  عن  م�سوؤوليتها  جهة  اأي  تعلن  مل  فيما 

ال�ساعة 7:10 بتوقيت غرينت�ص.

مقتل 6 من ال�شرطة االأفغانية
 يف هجوم لـ"طالبان"

مباين  باأحد  انفجار  يف  م�شابني    8
جامعة "نيفادا" االأمريكية 

جمهولون يعتدون على م�شجد 
�شمايل اأملانيا

اإ�شابة 4 فل�شطينيني بر�شا�ض 
االحتالل �شمايل ال�شفة

مقتل �شخ�شني جراء تفجري داخل 
م�شجد باأفغان�شتان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

ق. د

ق. د

ق. د

اإعالن  "قوى  وقعته  الذي  ال�صيا�صي  باالتفاق  مرحبة  وموؤ�ص�صاتية،  وغربية  عربية  فعل  ردود  الثاين،  لليوم  توا�صلت 
احلرية والتغيري" قائدة احلراك االحتجاجي يف ال�صودان، مع املجل�ش الع�صكري االنتقايل.



ريا�س حمرز:

الوطني  الناخب  حتدث 

جـــمـــال بــلــمــا�ــســي يف 

ال�سحفي  املـــوؤمتـــر 

غينيا  مباراة  قبل 

الـــعـــديـــد من  ـــن  ع

ــــاط وعــــن  ــــق ــــن ال

دور  ـــــة  مـــــرحـــــل

بكاأ�ص  املــجــمــوعــات 

االأفـــريـــقـــيـــة  االأمم 

بطولة  مبــثــابــة  واعــتــربهــا 

العالمة  فريقه  ح�سد  بعدما  بنجاح،  انتهت  م�سغرة 

اأ�سبه  �ستكون  القادمة  املرحلة  اأن  م�سيفا  الكاملة، 

بلقاءات الكوؤو�ص.

التقدميي  ال�سحفي  املــوؤمتــر  يف  بلما�سي  ــح  ــس واأو�

نهائي  الثمن  دور  بر�سم  اليوم  املقررة  غينيا،  ملواجهة 

ببطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية، اأن التعامل النف�سي مع 

املباريات �سيكون خمتلفا.

قال:   ، بنني  اأمــام  املغرب  لهزمية  بلما�سي  وتطرق 

مدرب  يغادر  اأن  ــوؤمل  امل من  ب�سدة..  هــزين  "االأمر 
لفت  واالأمــر  فــردي،  خطاأ  ب�سبب  البطولة  فريق  اأو 

انتباهنا بالطبع ون�سعى للفوز على غينيا".

واأ�سار اإىل اأن خروج املغرب، جر�ص اإنذار له مو�سحا 

اأنه ا�ستعد للمباراة بجدية ويف حالة الهزمية �سيكون 

االأمر متعلقا بقوة غينيا ولي�ص خلطاأ يف االإعداد 

واأ�ساف اأن مباراة غينيا اأ�سبه باللقاء الفا�سل م�سيفا 

وبالتايل  كبريا  يبدو  �سدنا  الغيني  املنتخب  "تاريخ 
على اجلزائر اأن حتقق الفوز".

معها  فاز  التي  قطر،  مع  جتربته  بلما�سي   ذكر  كما 

بلقب كاأ�ص اخلليج، وانت�سر على ال�سعودية بعد غياب 

اأن ال�سعور يبدو خمتلفا بع�ص ال�سيء  طويل، مو�سحا 

مع اجلزائر ولكنه يخطط لتحقيق نف�ص االإجنازات.

اكت�سب  انه  ال�سحفي بقوله  املوؤمتر  بلما�سي  ليختتم 

املزيد ثقة بعد االإ�سادة التي تلقاه من خمتلف و�سائل 

االإعالم العربية والعاملية.

اأبرز مدلل اخل�سر الظهري االأمني للمنتخب 

مباراة  �سعوبة  عــطــال  يو�سف  الــوطــنــي 

غينيا املرتقبة ام�سية اليوم ، وقال عطال، 

خالل املوؤمتر ال�سحفي التقدميي للمباراة: 

ميلك  بــل  �سغريا  منتخبا  لي�ص  "غينيا 
كبرية،  قــدرات  ولديه  مميزين،  العبني 

لكننا �سن�سعى للفوز والتاأهل".

املغرب  مباراة  يتابع  مل  اأنه  اإىل  واأ�سار 

معترًبا  ب�سيطة،  لفرتة  �سوى  اأم�ص،  وبنني 

النهائي،  ثمن  يف  االأطل�ص  اأ�سود  هزمية  اأن 

تعطي "جر�ص اإنذار للجميع".

على  قــادر  اجلــزائــري  املنتخب  اأن  واأكــد 

بحذر  التعامل  ب�سرط  غينيا،  عقبة  عبور 

مع اللقاء.

ت�سدروا  قد  ال�سحراء"  "حماربو  وكــان 

ترتيب املجموعة الثالثة، بعد 3 انت�سارات 

ما  وتنزانيا،  وال�سنغال  كينيا  على  متتالية 

جعلهم �سمن اأبرز املر�سحني للتتويج باللقب 

القاري.

قال املدرب البلجيكي لغينيا، بول بوت، 

اإن منتخبه ميلك القدرة على عبور عقبة 

اجلزائر، يف دور ال�ستة ع�سر ببطولة االأمم 

االإفريقية 2019.

واأو�سح بوت، خالل املوؤمتر ال�سحفي 

التقدميي للمباراة: "تابعت مباريات 

اجلزائر املا�سية، ونحن قدمنا مواجهات 

قوية، لكننا افتقدنا القدرة على 

الت�سجيل".

واأردف: "ال يف�سل يف ت�سنيف الفيفا بني 

اجلزائر وغينيا، �سوى مركز واحد، لكن 

البطولة تعطي واقعا خمتلفا، الأن اجلزائر 

ظهرت ب�سورة قوية ورائعة".

وعن جمال بلما�سي مدرب اخل�سر، قال 

بوت: "بلما�سي يقوم بعمل رائع، واأهنئهم 

على ما قدموه يف الدور االأول.. يحب اأن 

نلعب بـ200% من م�ستوانا لعبور اجلزائر".

واأكد اأن فوز بنني على املغرب بركالت 

الرتجيح يف دور ال�ستة ع�سر، اأم�ص، �سيكون 

ملهما له بال �سك، لكنه له طريقة خا�سة 

يف حتفيز العبيه، بغ�ص النظر عن مفاجاأة 

بنني.

وحول نقاط قوة و�سعف اجلزائر، رد 

املدرب �ساخًرا: "ال اأملك حقيبة تكتيكية 

لتوزيعها على االإعالم".

واأكد بوت اأنه �سيحاول اإيقاف الهجوم 

اجلزائري، خا�سًة عرب التعامل مع الكرات 

العالية.

ــني  ــس ــا� ــــارك ي ــــس �

بـــراهـــيـــمـــي جنــم 

منتخب اجلزائر، يف 

جزء من التدريبات 

اجلــمــاعــيــة اأمــ�ــص 

ــة،  ــع ــم اجل االول 

ملواجهة  ا�ستعداًدا 

ــــوم،  ــــي غـــيـــنـــيـــا ال

ــــت فــر�ــص  ــــازال وم

حلــــاق بــراهــيــمــي 

غينيا  مبـــــبـــــاراة 

�ــســعــيــفــة لــلــغــايــة، 

بعد  عالجي  لربنامج  خ�سوعه  ظل  يف 

القدم  كاحل  يف  اإ�سابته 

مباراة  عــن  اأبــعــدتــه  التي 

دور  يف  االأخــــرية  تنزانيا 

املجموعات بالبطولة.

جانب  يف  براهيمي  ــارك  ــس و�

�سهد  الذي  اجلماعي  املــران  من 

بع�ص  بجانب  تكتيكية  فقرات 

التدريبات الرتفيهية.

املدير  بلما�سي  جمال  وعقد 

جل�سة  اجلزائر،  ملنتخب  الفني 

املــران  بداية  قبل  العبيه  مع 

ال�سديد  بــالــرتكــيــز  وطــالــبــهــم 

االأول،  الــــدور  �سفحة  وغــلــق 

تكون  لــن  املـــبـــاراة  اأن  خــا�ــســة 

مرحلة  يف  الــدخــول  بعد  �سهلة 

خروج املغلوب.

ــارد، مــدرب  ــن ــرييف ري مل يــتــاأخــر ه

املغرب، يف التعليق على خروج االأ�سود، 

من بطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية املقامة 

حاليا يف م�سر على يد بنني.

وكذلك  لالعبني  بال�سكر  ريــنــارد،  وتــوجــه 

الأن�سار االأ�سود، دون ذكر احتاد الكرة املغربي 

ب�سكل مبا�سر.

املوؤملة  اللحظات  ــذه  ه "يف  ــارد:  ــن ري وقـــال 

كرة  وع�ساق  حمبي  لكل  بالن�سبة  واحلزينة 

لالعبني  �سكرا  اأقــول  اأن  اأود  املغربية،  القدم 

الــفــرتة  طــــوال  ا�ستثنائيني  كــانــوا  الــذيــن 

االأخرية".

اإميانكم  ب�سبب  اأحبكم  لهم  "اأقول  وتابع: 

اأ�سكر كل من هياأ  القوي بهذه املغامرة، ومعهم 

لنا �سبل النجاح يف مهمتنا".

اأن�سار  �سكر  اأن�سى  اأن  ميكن  "ال  ــل:  ووا�ــس

لدعمنا،  مل�سر  �سافروا  الذين  املغربي  املنتخب 

وقبل ذلك لرو�سيا، وكل من وقف خلف االأ�سود 

خالل هذا امل�سوار الطويل".

دعما  لنا  قدمتم  لقد  لهم  "اأقول  واأردف: 

ــرة الــقــدم هــنــاك حلــظــات حزن  رائــعــا ويف ك

و�سعادة لهذا نع�سقها".

فجر منتخب بنني، مفاجاأة مدوية باإق�ساء 

االأمم  كاأ�ص  لبطولة  الـ16  دور  من  املغرب 

االأفريقية، املقامة حاليا يف م�سر، بعد الفوز 

بركالت  4ـ1  بنتيجة  العربي  الفريق  على 

االأ�سلي  الوقتني  يف  التعادل  عقب  الرتجيح، 

واالإ�سايف بهدف لكل منهما. 

اأديليهو يف  مواز  بهدف  بنني  وتقدم منتخب 

الدقيقة 53، وتعادل يو�سف الن�سريي

حكيم  ــاع  واأ�ــس  ،75 الدقيقة  يف  للمغرب 

ــود االأطــلــ�ــص يف  ــس زيــا�ــص �ــســربــة جـــزاء الأ�

الدقيقة 4+90.

بداأت املباراة ب�سيطرة مغربية وجلاأت بنني، 

العربي  الفريق  ليتجه  كبري،  دفاعي  بحذر 

اخللف   مــن  والــبــنــاء  الق�سرية  للتمريرات 

املرحلة  طيلة  الهجمات  الفريقني  ليتبادل 

يف  الفريقني  كــال  جنــاح  دون  ومــن  االأوىل 

الو�سول اإىل املرمى، اإىل غاية الدقيقة  53، 

املنتخب  مرمى  على  كرة  اديليهو  �سدد  اأيــن 

ودفع  لبنني،  التقدم  هــدف  حمــرزا  املغربي 

املغرب  منتخب  �سغط  ليزيد  رينارد،  هرييف 

ق�سد اإدراك التعادل، لينتزع بو�سوفة الكرة 

ومررها   ،75 الدقيقة  يف  اأديوتي  املدافع  من 

للن�سريي الذي �سجل هدف التعادل للمغرب.

الدقيقة  يف  ثمينة  فر�سة  زيا�ص  واأهـــدر 

لتنتهي  بو�سوفة،  من  متريرة  بعد   ،117
املباراة بالتعادل 1 ـ 1، ليتم اللجوء لركالت 

للبنني وبهذا يق�سى  ابت�سمت  التي  الرتجيح  

للتتويج  مر�سحا  كان  الذي  املغربي  املنتخب 

بالتاج القاري.

مي�سيل  الفرن�سي  ك�سف 

الفني  املــديــر  ــايــيــه  دو�ــس

اأ�سباب  عــن  بنني،  ملنتخب 

املغرب  عــلــى  فــريــقــه  فـــوز 

دور  يف  الرتجيح  ب�سربات 

كاأ�ص  ببطولة  ع�سر  ال�ستة 

املقامة  االأفريقية  االأمم 

حالًيا يف م�سر.

وقال مدرب بنني يف املوؤمتر 

اإن  املباراة،  عقب  ال�سحفي 

فريقه خا�ص حتدًيا كبرًيًا 

بقيمة  عظيم  فريق  اأمــام 

فريقه  اأن  م�سيًفا  املــغــرب 

بتنظيم  لعب  الأنـــه  تــفــوق 

جــمــاعــي  واأداء  جـــيـــد 

النهاية  يف  احلظ  وحالفه 

بع�ص  املـــغـــرب  ــــدار  ــــاإه ب

الفر�ص للفوز.

مبا  فخور  "اأنا  ــاف:  واأ�ــس

الطرد  الــالعــبــون،  قــدمــه 

ـــــر عــلــيــنــا بــعــد خـــروج  اأّث

فريقي  مدافع  اأدنون  خالد 

بالبطاقة ال�سفراء الثانية 

البدائل  يف  �سنفكر  ولكنا 

املــتــاحــة خـــالل لــقــاء دور 

الثمانية".

ال�سكر  دو�ساييه  ووجـــه 

دعمت  التي  بنني  جلماهري 

رغبة  وعــــززت  الــالعــبــني 

الالعبني  مطالًبا  ــفــوز،  ال

اأنــفــ�ــســهــم  يف  بـــالـــثـــقـــة 

بروح  والتم�سك  وقدراتهم 

�سبًبا  كانت  التي  الفريق 

رئي�سًيا يف الفوز والتاأهل.

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

)21 جون-19 جويلية(

يـــواجـــه اأمــ�ــســيــة الــيــوم 

اجلزائري  الوطني  املنتخب 

يف  الغيني  املنتخب  نــظــريه 

الثمن  ــــدور  ال بــر�ــســم  لــقــاء 

كاأ�ص  مناف�سة  مــن  النهائي 

ملعب  و�سيكون  افريقيا،  اأمم 

لهذه  م�سرحا  اجلوي  الدفاع 

ــة الــتــي يــ�ــســعــى من  ــع ــوق امل

خاللها اخل�سر لتحقيق التاأهل 

للدور الربع النهائي من هذا العر�ص القاري، وتاأكيد 

قوتهم بعد اأن باتوا املر�سح االأبرز الفتكاك اللقب 

القاري قيا�سا بالوجه الطيب الذي ظهر به اخل�سر 

عن  االأول  املركز  يف  وتاأهلهم  املجموعات  دور  يف 

حماربي  اأف�سلية  من  وبالرغم  الثالثة،  املجموعة 

تكون  لن  املاأمورية  اأن  اإال  ــورق  ال على  ال�سحراء 

املفاجاأة  ل�سنع  يتطلع  االآخر  هو  خ�سم  اأمام  �سهلة 

مما  االأدوار  الأبعد  والتاأهل  باجلزائر  واالإطاحة 

يجع اللقاء يعد بالكثري.

منتخب  اأن  الــذكــر  يــجــدر 

غينيا تاأهل من املركز الثالث 

وفاز  الثانية،  املجموعة  عن 

اآخــر  يف  وتـــعـــادل  ــاء  ــق ل يف 

ــــر، ما  اآخ ــقــاء  ل وانـــهـــزم يف 

الورق  على  حظوظه  يجعل 

�سئيلة مقارنة باجلزائر.

ح�سر  اأخــــــرى،  جــهــة  مـــن 

اأح�سن  يف  اجلزائري  املنتخب 

للو�سول  كبرية  عزمية  العبيه  واأبـــدى  االأجـــواء 

والتتويج  امل�سطر  الهدف  وحتقيق  االأدوار  الأبعد 

بالكان، هذا وحذر الناخب الوطني جمال بلما�سي 

بالفعالية  التحلي  ب�سرورة  وطالبهم  العبيه 

يف  حمتمل،  �سيناريو  اأي  لتفادي  والواقعية 

التي  املقابلة  هــذه  عنه  ت�سفر  مــا  انتظار 

يكون  ان  اجلزائري  اجلمهور  منها  ينتظر 

رحلة  ملوا�سلة  منتخبهم  حليف  الن�سر 

البحث عن التتويج.

يو�سف عطال: 
مميزين  لعبني  ميلك  غينيا  "منتخب 

بول بوت مدربوهزمية املغرب جر�س اإنذار بالن�سبة لنا"
 غينيا: "قادرون 

على اإق�ساء اجلزائر.. 
وفوز بنني يلهمني"

يا�سني براهيمي يتعافى تدريجيا 
و�سارك يف املران مع املجموعة

رونار يوا�سي اجلماهري املغربية
 بر�سالة موؤثـــرة 

بنني تفجر املفاجاأة وتق�سي املنتخب 
املغربي اأحد اأبرز املر�سحني للتتويج

دو�ساييه ي�سيد باآداء لعبيه ويك�سف 
اأ�سباب اإق�ساء املغرب

جمال بلما�سي:

 "اإق�ساء املغرب در�س لنا 

واأتطلع لتكرار اجناز قطر

 مع منتخب بلدي"

اخل�سر يف مهمة تخطي عقبة غينيا 
وموا�سلة رحلة البحث عن اللقب القاري

ثمن نهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا 

"ال���������ك���������ان"

مباريات اليوم 
)ثمن نهائي كـاأ�س اأمم افريقيا(

االإ�سكندرية مدغ�سقر – الكونغو الدميقراطية ملعب   17:00
اجلوياجلزائر – غينيا     الدفاع  ملعب     20:00

غينيا )اأم�صية اليوم 20:00( اجلزائر – 

عينت جلنة التحكيم لالإحتاد االإفريقي لكرة القدم احلكم البوت�سواين جو�سوا 

الثمن  الــدور  بر�سم  غينيا  �سد  اجلزائر  ملقابلة  كحكما  �سنة  الـ41  �ساحب  بوندو 

النهائي من مناف�سة كاأ�ص اأمم افريقيا، 

هذا و�سبق واأن اأدار احلكم البوت�سواين لقاءات املنتخب الوطني اجلزائري، 

اإذ كان حكما للقاء اجلزائر �سد ال�سنغال وكذا اجلزائر �سد الطوغو 

مبلعب م�سطفى ت�ساكر بالبليدة.

البوت�سواين جو�سوا بوندو حكم

مباراة اجلزائر- غينيا 

كوليبايل:"كل لقاءات الكان �سعبة ول يوجد منتخب كبري واآخر �سغري"
ــيــدو كــولــيــبــايل مــدافــع نــابــويل  ـــال كــال ق

املواجهة  اإن  ال�سنغال،  ومنتخب  االإيــطــايل 

ببطولة  الثمانية  دور  يف  بنني  �سد  القادمة 

كاأ�ص االأمم االأفريقية �ستكون �سعبة للغاية.

�سحفية،  ت�سريحات  يف  كوليبايل  واأ�ساف 

االأمم  كــاأ�ــص  يف  �سهلة  مــبــاراة  توجد  ال  ــه  اأن

و�سلت  الــبــطــولــة  اأن  خــا�ــســة  االأفــريــقــيــة، 

للمراحل املتقدمة، وبالتايل ال يجب التفكري 

�سوى يف الفوز واحلذر من جميع املناف�سني.

اأوغندا يف دور ال�ستة ع�سر  اأن لقاء  واأو�سح 

منظم  فريق  اأمــام  ــه  الأن للغاية،  �سعًبا  كــان 

حقق  ال�سنغايل  املنتخب  اأن  موؤكًدا  وطموح، 

فوًزا مهًما و�سعد عن جدارة لدور الثمانية.

بهدف  اأوغندا  على  ال�سنغال  منتخب  وفــاز 

�سجله �ساديو ماين جنم ليفربول االإجنليزي، 

مفاجاأة  حققت  التي  بنني  ليواجه  و�سعد 

ب�سربات   16 الـ  دور  من  باملغرب  باالإطاحة 

الرتجيح.



فايق عمران )العب �ش باتنة(
 وفاق �سطيف 
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ال�سابق  الرئي�ص  حتــدث 

لوفاق �سطيف عبد احلكيم 

التي  الو�سعية  عن  �سرار 

الوقت  يف  الفريق  بها  مير 

ا�ستقالة  ــعــد  ب ـــن  ـــراه ال

الــرئــيــ�ــص حــ�ــســان حــمــار، 

ال�سدد  هذا  يف  �سرار  وقال 

الو�سعية  على  يتاأ�سف  اأنه 

الوفاق  اإليها  و�ــســل  الــتــي 

ويعد  القمة  يف  كــان  الــذي 

على  ــة  ــدي االأن اأح�سن  مــن 

والعاملي  الوطني  امل�ستوى 

من ناحية ال�سمعة باإعتبار 

الفريق  هـــو  الـــوفـــاق  اأن 

الــوحــيــد الـــذي متــكــن من 

لالأندية  العامل  كا�ص  لعب 

االأبطال.

ـــو�ـــص نـــظـــرتـــه  ـــخـــ�ـــس ب

فقد  احلــالــيــة  للو�سعية 

ال�سلطات  مــن  �ــســرار  طلب 

اأجل  من  التدخل  املحلية 

ــق مـــاديـــا يف  ــري ــف دعــــم ال

لكون  وهذا  املقبلة  الفرتة 

ما�سة  حــاجــة  يف  ــاق  ــوف ال

للخروج  الــدعــم  هــذا  اإىل 

من الو�سعية احلالية وقال 

يف  لي�ص  الــوفــاق  اأن  �ــســرار 

غني  رئــيــ�ــص  اإىل  حــاجــة 

الأن  البع�ص  يعتقد  كــمــا 

التجربة بينت اأن االأموال 

ينبغي  بل  �سيء  كل  لي�ست 

اأن تكون هناك ا�ستثمارات 

واأي�سا مرافق حتت ت�سرف 

الفريق.

اأمـــــا بــخــ�ــســو�ــص رحــيــل 

ح�سان  ال�سابق  الرئي�ص 

اأن  �ــســرار  اأكـــد  حــمــار فقد 

رغــم  �سحيحة  اخلـــطـــوة 

للوفاق  املعني  قدمه  ما  كل 

الفارطة  ال�سنوات  خــالل 

حيث تبقى االألقاب الكثرية 

تتحدث  املعني  نالها  التي 

عنه، ولو اأن مطالب العديد 

كانت  برحيله  االأن�سار  من 

حا�سمة ال�سيما اأن االأن�سار 

ــاق يف  ــوف ـــص مــال ال هــم راأ�

الــــذي طالب  ــرار  ــس � نــظــر 

اأ�سهم  جمددا ب�سرورة فتح 

ــام  اأم التجارية  ال�سركة 

االكتتاب  اأجل  من  االأن�سار 

عدد  اأكــرب  اإىل  والو�سول 

من  امل�ساهمني  مــن  ممكن 

�سهم  مــلــيــون  بــيــع  خـــالل 

وهذا  لالأن�سار  �سنة  كــل 

مــن اأجـــل احلــ�ــســول على 

من  مهمة  مالية  مداخيل 

توفري  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

اإ�سافية  مالية  عــائــدات 

للفريق.

بفريق  مثال  �سرار  و�سرب 

اإحتاد العا�سمة من ناحية 

التنظيم اجليد من اجلانب 

الفريق  اأن  بدليل  االإداري 

مل يرتاجع متاما رغم غياب 

املتابع  حــداد  علي  رئي�سه 

يف ق�سايا مع العدالة حيث 

التتويج  من  االإحتــاد  متكن 

ظل  يف  ــبــطــولــة  ال بــلــقــب 

جميع  من  اجليدة  الهيكلة 

ــــب، وبــخــ�ــســو�ــص  اجلــــوان

املرحلة احلالية نفى �سرار 

اأن يكون يف مو�سع ممار�سة 

االإ�سهار لنف�سه قبل موعد 

اجلــمــعــيــة االنــتــخــابــيــة 

م�سيفا  الـــهـــاوي  لــلــنــادي 

الوقت  يف  االأولـــويـــة  اأن 

الراهن هي لت�سكيل جمل�ص 

ال�سركة  يف  جديد  اإدارة 

ت�سيري  اأجل  من  التجارية 

الفرتة الراهنة خا�سة اأن 

املخول  هو  املجل�ص  رئي�ص 

ــعــقــود مع  لـــه بــتــوقــيــع ال

منح  مــع  ــدد  اجل الالعبني 

الختيار  ــايف  ــك ال ــت  ــوق ال

ــص جـــديـــد لــلــنــادي  ــ� ــي رئ

اإىل  املــــرور  دون  ــاوي  ــه ال

الأنــه  ديــراكــتــوار  ت�سكيل 

م�سكلة  اأمام  الوفاق  �سي�سع 

اأخرى.

�سرورة  �ــســرار  طلب  كما 

حمكمة  اإىل  طلب  تقدمي 

تعيني  اأجــــل  ــن  م �سطيف 

تقييم  الإعــادة  مايل  خبري 

موؤكدا  التجارية  ال�سركة 

يف  يرغب  م�ستثمر  اأي  اأن 

�ـــســـراء غــالــبــيــة االأ�ــســهــم 

مالية  قيمة  بدفع  مطالب 

ماليري   110 عــن  تــقــل  ال 

�سنتيم من اأجل اال�ستحواذ 

على الغالبية.

فائق  اجلديد  الالعب  تقدمي  بعد  مبا�سرة 

ات�سلت  الكاب  مع  لعقده  واإم�سائه  عمران 

مقت�سب  حديث  لها  وكان  به  نيوز  االأورا�ــص 

وعن  املو�سم  هذا  الفريق  اأهــداف  اأبــرز  عن 

تطلعاته باألوان الكاب.

كيف مت التحاقك بالكاب ؟
باتنة  �سباب  مــن  مــوؤخــرا  عر�ص  و�سلني 

و�سلتني  التي  العرو�ص  جملة  بني  من  وكان 

من و�سط و�سرق البالد، ومبا اأنني كنت اأريد 

اأخــر  فــريــق  عــن  والبحث  االأجــــواء  تغيري 

الأن  العرو�ص،  تلك  كل  على  الكاب  ف�سلُت 

بداية  يف  الزلــت  واأنــا  عريق  فريق  ال�سباب 

ما  ذلــك  التحدي،  اأرفــع  اأن  ــد  واأري م�سواري 

خربة  واكت�ساب  م�ستواي  بتطوير  يل  ي�سمح 

مع بقية الزمالء.

كيف متت االأمور ؟
االأمور متت باأ�سرع مما كنت اأتوقع، فعندما 

مناجريي  بي  ات�سل  الكاب  عر�ص  و�سلني 

مع  وجل�سنا  الــفــريــق،  مبكتب  والتحقنا 

املفاو�سات  طــاولــة  اإىل  زغينة  الرئي�ص 

على  واتفقنا  طويلة،  ــدة  م ــدم  ت مل  الــتــي 

اأوقع  بعدها  نف�سي  ووجدت  التفا�سيل،  كل 

على  خري  فاأل  اأكــون  اأن  فقط  اأمتنى  العقد، 

�سباب هذا املو�سم وملا ال حتقيق ال�سعود.

املناف�صة �صتكون �صديدة ما هو تعليقك؟
جهتي  ومــن  فريق،  اأي  يف  توجد  املناف�سة 

اإقناع  و�ــســاأحــاول  جهدي  ق�سارى  �ساأبذل 

حجـز  اأجــل  من  باإمكانياتي  الفني  الطاقم 

اجلديد  فريقي  اأن  �سحيح  اأ�سا�سية،  مكانة 

يف  خا�سة  متميزين  العــبــني  حاليا  ي�سم 

االأف�سل  اأن  من  متاأكد  لكنني  امليدان،  و�سط 

هو من �سيلعب واأمتنى اأن يكون التناف�ص بني 

الالعبني مل�سلحة النادي.

هل من اإ�صافة؟
هذا  الكاب  اأن�سار  اأحــالم  نحقق  اأن  اأمتنى 

املحرتفة،  الرابطة  اإىل  العودة  وهو  املو�سم 

طريقنا  �سق  نحاول  �سابة  ت�سكيلة  فنحن 

والتاألق يف هذا الق�سم لذلك اأمتنى اأن نح�سل 

“ال�سواية” املطالبني  على الدعم الكايف من 

بدعمنا منذ البداية من اأجل حتقيق الهدف 

من  جهد  اأي  ندخر  لن  جهتنا  ومن  املن�سود 

اأجل اإ�سعادهم.

ـــي الـــــربج يف  ــت تــ�ــســكــيــلــة اأهـــل ــرع ــس �

بداية  اجلــديــد  للمو�سم  حت�سرياتها 

حتت  احلمادية  مبلعب  االأم�ص  نهار  من 

دوما  فرانك  الفرن�سي  ــدرب  امل اإ�ــســراف 

مت  الذين  القدامى  الالعبني  وبح�سور 

الالعبني  اإىل  اإ�سافة  بهم  االحتفاظ 

هذه  معهم  التعاقد  مت  الــذيــن  اجلــدد 

االأهــلــي  اإدارة  وا�ستغلت  الــ�ــســائــفــة، 

مفاو�سات  اإمتــــام  ـــل  اأج مــن  الــفــر�ــســة 

القدامى  الالعبني  بع�ص  مع  التجديد 

النهائية  القائمة  �سبط  اأجل  من  وهذا 

يف اأقرب وقت ممكن. 

االأيــام  خــالل  االأهــلــي  اإدارة  ومتكنت 

جديدة  �سفقات  �سمان  مــن  الــفــارطــة 

امليدان  و�سط  مــن  بكل  االأمـــر  ويتعلق 

�ساو�ص  بن  م�ستغامن  لرتجي  الدفاعي 

�سنوات   3 ملــدة  عقد  على  وقــع  والـــذي 

ال�سعودي  القي�سومة  العــب  عن  ف�سال 

على  ــدوره  ب وقــع  الــذي  حمو�ص  حممد 

الظهري  وقع  بينما  �سنوات   5 ملدة  عقد 

زروال  بلوزداد  ل�سباب  ال�سابق  االأميــن 

ــنــوات، فيما مت  �ــس لــثــالثــة  عــلــى عــقــد 

ترقية الالعب رحماين هود من الفريق 

الرديف والذي وقع على عقد ميتد اإىل 

االأهلي.  مع  كاملة  �سنوات   5

االأخر  هو  الرديف  الفريق  �سرع  كما 

االأم�ص  نهار  من  بداية  حت�سرياته  يف 

ال�سابق  الالعب  ووقــع  جمانة،  مبلعب 

الإحتاد بلعبا�ص واملنتخب الوطني الأقل 

عقد  على  حممد  ك�سور  �سنة   20 مــن 

ذاته  احلــال  وهــو  الــرديــف  الفريق  مع 

نبيل  عمارة  ــران  وه جمعية  العــب  مع 

العا�سمة  اإحتــاد  العب  اإىل  باالإ�سافة 

االأهلي  اإدارة  وقـــررت  رحــمــاين،  بــالل 

ال�سيفي يف دولة تركيا  اإقامة الرتب�ص 

اأف�سل  يف  الالعبني  و�سع  اأجل  من  وهذا 

االإجراءات  مبا�سرة  مت  حيث  الظروف 

االإداريـــــة ال�ــســتــخــراج الــتــاأ�ــســريات يف 

برجمة  اإمكانية  مع  ممكن  وقت  اأقــرب 

من  وهــذا  تون�ص  دولــة  يف  اأخــر  ترب�ص 

اأجل اإجناح التح�سريات ودخول بطولة 

املو�سم اجلديد بقوة. 

االتفاق  تاجنانت  دفاع  اإدارة  اأكدت 

املي�ساوي  التون�سي  املدرب  مع  احلا�سل 

من اأجل االإ�سراف على العار�سة الفنية 

للفريق يف بطولة املو�سم اجلديد حيث 

التون�سي  التقني  يكون  اأن  املنتظر  من 

حا�سرا بتاجنانت خالل االأيام املقبلة 

من اأجل التوقيع على عقده ومبا�سرة 

واملقررة  املجموعة  مع  التح�سريات 

و�سط  ووقع  بتاجنانت،  االأربعاء  يوم 

امليدان ال�سابق ل�سبيبة القبائل كباري 

مع  ملو�سمني  عقد  على  ــني  االأم حممد 

ح�سول  امل�سريون  ينتظر  فيما  الدفاع، 

على  بو�سدر  العلمة  مولودية  حار�ص 

وثائق ت�سريحه من اأجل التوقيع على 

الظهري  رفقة  الفريق  مع  ر�سميا  عقده 

االأي�سر لذات الفريق زيتوين.

ــم انــ�ــســمــام �ــســانــع االألــعــاب  وتــر�ــس

الرتجي  �سفوف  اإىل  �ساحة  بن  بالل 

الذي  االأمــر  وهــو  التون�سي  الريا�سي 

على  احلــ�ــســول  ــن  م الــدفــاع  �سيمكن 

يف  التحويل  قيمة  من  االأول  ال�سطر 

غ�سون االأيام القليلة القادمة بعد اأن 

كانت اإدارة الفريق متخوفة من تاأثري 

الالعب  ــع  وق اأن  بعد  الق�سية  ــذه  ه

ال�ساحلي،  النجم  مع  اأويل  عقد  على 

االأي�سر  الظهري  مغادرة  تاأكدت  فيما 

اإىل  االنــ�ــســمــام  ف�سل  الـــذي  بوطبة 

اإدارة  وتتخوف  عنابة،  اإحتــاد  فريق 

اإمــكــانــيــة حتــويــل ملكية  ــدفــاع مــن  ال

البلدية  مــن  اإ�سماعيل  لــهــوى  ملعب 

وهو  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اإىل 

مطالبا  الــدفــاع  �سيجعل  الــذي  ــر  االأم

املباريات  ا�ست�سافة  تكاليف  بت�سديد 

عدم  عن  ف�سال  اجلديد  املو�سم  خالل 

املتعلقة  املالية  املداخيل  يف  التحكم 

ببيع تذاكر الدخول. 

اأهلي الربج 

�سباب باتنة

تركيا  يف  والرتب�س  القادم  للمو�سم  حت�سرياتها  يف  "الكابا" ت�سرع 

كباري يوقع ملو�سمني وانفراج الأزمة مع الرتجي التون�سي 

"الكــــاب"  األوان  تقم�س  "ي�سرفـني 
و�سنعمل امل�ستحيل من اأجل حتقيق ال�سعود"

عبد احلكيم �سرار :"الأن�سار راأ�س مال 

الوفاق ول اأحد ينكر اجنازات ح�سان حّمار"

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب

دفاع تاجنانت 

احتــاد  بيت  يف  اجلــديــد  املا�سية  ال�ساعات  حملت 

�سمري  بومعراف  اجلديد  الرئي�ص  فاجاأ  بعدما  خن�سلة 

اإىل  تعود  كبرية  وبدرجة  ا�ستقالته  بتقدمي  اجلميع  

ق�سية التعدي على ممتلكاته يف االأيام القليلة املا�سية 

بعد طالء �سيارته وكتبت عليها عبارات مت�سه وعائلته 

والتي تركت اأثرها على عائلة بومعراف كبريا و�سغريا 

،كذلك هذه اخلرجة والتي مل يتعود عليها اخلنا�سلة 

وتركت ا�ستياء وح�سرة عند اجلميع بعدما مت امل�سا�ص 

بعائلة جماهدة.

كاأنه  �سعر  بومعراف  �سمري  الرئي�ص  جهته  من  كذلك 

على  اأ�سر  ولــذا  �سخ�سه  يف  مرغوب  وغــري  م�ستهدف 

مكتبه  قبل  من  ال�سديدة  املعار�سة  بالرغم  الرحيل 

جتمعوا  الذين  والبي�ساء  الكحلة  اأن�سار  وكذا  امل�سري 

هذه  طي  منه  وطلبوا  حمنته  يف  ووا�سوه  منزله  قرب 

ال�سفحة ورفع التحدي الأجل م�سلحة الفريق.

املعنية  اجلهات  من  اجلميع  طلب  اآخــر  �سعيد  وعلى 

الت�سدي ملثل هذه االأعمال امل�سينة وحتديد املجرمني 

اإىل  واقتيادهم  الغري  ممتلكات  على  اعــتــدوا  الذين 

تقدم  بــدوره  بومعراف  الرئي�ص  اأن  ويذكر  العدالة، 

املعنية  اجلــهــات  اإىل  بــاالأدلــة  ملفه  مدعما  ب�سكوى 

لك�سف  التحريات  يف  �سرعوا  االأمــن  رجــال  وبدورهم 

جماهدة  بعائلة  وامل�سا�ص  االعــتــداء  هــذا  مالب�سات 

ــي اأجــربتــه عــلــى تقدمي  ــت وممــتــلــكــات الــرئــيــ�ــص وال

عواقبها  تكون  قد  والتي  ع�سيب  وقت  يف  ا�ستقالته 

خطرية ال�سيما وان ال�ساحة تعرف عزوف املرت�سحني 

لقيادة فريق "ليا�سمكا".

احتاد خن�سلة 
الرئي�س بومعراف يقدم ا�ستقالته 

ويعيد ليا�سمكا اإىل نقطة ال�سفر 

العاي�ص.�ص 

اأحمد اأمني.ب



 

ركزت ال�سحف االإيطالية ال�سادرة 

اأم�ص، على اقرتاب جوفنتو�ص، من التعاقد مع ماتيا�ص دي 

ليخت، مدافع اأياك�ص اأم�سرتدام، خالل املريكاتو ال�سيفي اجلاري.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "انق�سام اإيكاردي، 

جوفنتو�ص ونابويل، اإنها بالفعل مبارزة".

وتابعت: "دي لورينتي�ص رئي�ص نابويل يقدم عر�سا بقيمة 60 مليون 

يورو".

واأ�سافت: "اجتماع احل�سول على املوافقة، اإنرت ومان�س�سرت 

يونايتد وقمة مرتقبة.. هل يلتحق لوكاكو ببعثة النرياتزوري 

يف اآ�سيا مع كونتي؟ لقاء مرتقب مع بداية االأ�سبوع املقبل بني 

الناديني". 

 

وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "�سفقة مزدوجة، 

هيغواين: جوفنتو�ص يطلب زانيولو.. ونابويل يعر�ص اإن�سيني من اأجل �سم 

اإيكاردي".

واأ�سافت: "بيرتا�سي املدير الريا�سي لروما، يدفع نيكولو زانيولو بعيًدا 

عن النادي.. وباراتي�سي يريد ت�سمينه يف مفاو�سات رحيل هيغواين اإىل 

الذئاب".ووا�سلت: "ويف اجلانب االآخر، بعد 35 عاما من و�سول مارادونا، 

ماورو اإيكاردي ينري خيال جماهري نابويل، فريق اجلنوب م�ستعد لت�سمني 

اإن�سيني يف ال�سفقة".

وتابعت: "�ساري ي�سلح دفاع جوفنتو�ص: دميريال يوقع مع اليويف ر�سمًيا".

ووا�سلت: "ال�ساب الرتكي وقع على عقد مع جوفنتو�ص ملدة 5 �سنوات، و�سا�سولو يح�سل على 18 مليون 

يورو".

 

فيما قالت �سحيفة "توتو �سبورت": "دي ليخت، من هنا نذهب، ا�ست�سالم 

بر�سلونة.. جوفنتو�ص واأياك�ص يكمالن التفا�سيل النهائية، بينما 

رئي�ص النادي الكتالوين يك�سف: اأعرف من �سيح�سل 

على الهولندي". 

ا�شت�شالم 
بر�شلونة 
وم�شتقبل 
اإيكاردي 
االأبرز يف 

�شحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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ليفربول ي�شدر بياًنا ب�شاأن اإ�شابة �شاكريي

جوفنتو�ض ي�شتخدم اجلوكر الإنهاء �شفقة دي ليخت

مورينيو يقرتب من وجهة �شادمة
ريال مدريد ي�شابق الزمن للتخل�ض من 6 العبني

كافو: "اآرثر فاجاأين يف كوبا اأمريكا"
�شان جريمان يعر�ض نيمار على ريال مدريد مرتني

وقائد  ــم  جن ــو،  ــاف ك اأ�ـــســـاد 

ال�سابق،  الربازيلي  املنتخب 

ــو،  ـــــــر مــيــل ـــه اآرث مبـــواطـــن

العـــب بــر�ــســلــونــة، واأدائــــه 

اأمريكا  كوبا  بطولة  خالل 

.2019
ال�سيلي�ساو  مع  اآرثر  و�ساهم 

نهائي  اإىل  الـــو�ـــســـول  يف 

تخطي  بــعــد  الـــبـــطـــولـــة، 

نظيفة  بثنائية  االأرجنتني 

يف ن�سف النهائي.

كافو،  قال  ال�سدد  هذا  ويف 

نقلتها  ت�سريحات  خالل 

"موندو  �ــســحــيــفــة 

الكتالونية:  ديبورتيفو" 

"ال ميكن اختيار العب ُمعني 
الأنه  اأمــريــكــا،  لكوبا  كنجم 

ــاك مــبــاراتــان  ــن ال زالــــت ه

ميكن  البطولة،  نهاية  على 

من  الكثري  ــدوث  ح خاللهما 

االأ�سياء".

ب�سراحة،  "لكن  ــاف:  ــس واأ�

فاجاأين اآرثر وطريقة تقبله 

للم�سوؤولية، واأ�سلوب لعبه يف 

البطولة".

الربازيل  منتخب  و�سي�سعى 

الغائب منذ  اللقب  ال�ستعادة 

2007،  عندما يواجه بريو 
النهائية، ال �سيما  املباراة  يف 

اأنه �سحقها يف دور املجموعات 

بخما�سية نظيفة.

يتزايد الغمو�ش حول م�ستقبل الربتغايل جوزيه مورينيو، يف ظل عدم توليه مهمة 

تدريب اأي فريق حتى االآن، رغم اقرتاب بدء اال�ستعدادات للمو�سم اجلديد.

لوجهة  التحول  من  قريبا  بات  مورينيو  اأن  االأملانية  "بيلد"  �سحيفة  وذكــرت 

�سادمة، بعدما التقى بهوي كا يان، اأغنى رجال االأعمال يف ال�سني ومالك جمموعة 

اإيفرغراند.واأفادت ال�سحيفة برغبة هوي كا يان، يف جلب مورينيو اإىل القارة 

االآ�سيوية، باإ�سناد مهمة تدريب غوانغزو اإيفرغراند للمدرب الربتغايل اأو منحه 

من�سب املدير الفني ملنتخب ال�سني.

املا�سية،  ال�ساعات  يف  ال�سيني  وامللياردير  مورينيو  بني  جتمع  �سورة  وانت�سرت 

لتزداد التكهنات حول م�ستقبل املدرب الربتغايل.وكان مورينيو قد �سرح يف وقت 

يف  ناٍد  الأي  يوقع  مل  لكنه  اجلــاري،  جويلية  �سهر  يف  للتدريب  �سيعود  باأنه  �سابق 

اأوروبا حتى االآن، ما يفتح الباب اأمام ال�سني ال�ستقطابه.

اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأكد 

مـــدريـــد،  ـــــال  ري ـــــادي  ن اأن 

ــابــق الـــزمـــن مـــن اأجـــل  يــ�ــس

خالل  العبني   6 عن  التخلي 

ال�سيفية  االنتقاالت  فــرتة 

احلالية.

"موندو  ل�سحيفة  ووفـــًقـــا 

فاإن  االإ�سبانية،  ديبورتيفو" 

حتى  تخل�ش  ــد  ــدري م ريـــال 

مدريد(،  )اأتلتيكو  يورينتي  ماركو�ش  هم  العبني   5 من  االآن 

ماتيو كوفا�سيت�ش )ت�سيل�سي(، راوؤول دي توما�ش )بنفيكا(، 

)ريال  اأوديــجــارد  ومارتني  )اإ�سبيلية(  ريجيلون  �سريجيو 

�سو�سييداد(

وح�سل ريال مدريد، حتى االآن على 100 مليون يورو مقابل 

على  املرينغي  اإدارة  تعمل  اأن  املقرر  ومن  العبني،   5 رحيل 

التخل�ش من 6 العبني اآخرين خالل املريكاتو.

واأ�سارت اإىل اأن قائمة الراحلني �ست�سم ثيو هرينانديز، الذي 

بات على اأعتاب ارتداء قمي�ش ميالن مقابل 20 مليون يورو، 

بورخا  اإىل  باالإ�سافة 

يطلب  الـــذي  مـــايـــورال 

يورو  مليون   15 املرينغي 

ريال  ويعد  عنه،  للتخلي 

من  وليفانتي  �سو�سييداد 

املهتمة  ـــديـــة  االأن اأكــــر 

ب�سمه.

امللكي  الــنــادي  ويــتــفــاو�ــش 

خامي�ش  بيع  على  نابويل  مع 

مليون   42 على  احل�سول  املرينغي  ي�ستهدف  حيث  رودريغيز، 

يورو، بينما يريد البارتينوبي دفع 35 مليوًنا فقط.

�سيبايو�ش  داين  ا  اأي�سً للمغادرة  املر�سحني  الئحة  وت�سم 

املطلوب يف اآر�سنال وليفربول وتوتنهام، بينما تعر�ش اإدارة 

ريال مدريد ماريانو دياز، على عدة اأندية.

الذي ال  الويلزي غاريث بيل  الراحلني،  وياأتي �سمن قائمة 

يريده املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان، ولكن حتى االآن مل 

ا ل�سمه هذا ال�سيف. يقدم اأي ناٍد عر�سً

على  ليفربول  ــادي  ن علق 

لها  تعر�ش  التي  االإ�سابة 

العبه ال�سوي�سري �سريدان 

مواجهة  خــالل  �ــســاكــريي، 

اإجنلرتا،  مع  بالده  منتخب 

املركزين  �ساحبي  لتحديد 

بطولة  يف  والــرابــع  الثالث 

دوري االأمم االأوروبية.

الر�سمي  لــلــمــوقــع  ـــا  ـــًق ووف

ــفــربــول، فـــــاإن املــهــاجــم  ــي ــل ل

ال�سوي�سري �سيعود اإىل ميلوود 

اأجل  من  املقبلة،  االأ�سابيع  يف 

من  جــديــد  لفح�ش  اخل�سوع 

قبل اجلهاز الطبي للريدز.

للريدز  الر�سمي  املوقع  واأ�سار 

ـــربت  اأج االإ�ـــســـابـــة  اأن  اإىل 

مباراة  مغادرة  على  �ساكريي 

اإجنلرتا يف الدقيقة الـ 65.

داخل  املخاوف  بع�ش  ــدور  وت

اإ�سابة  تت�سبب  باأن  ليفربول 

غيابه  يف  ال�سوي�سري  النجم 

عن بداية فرتة اإعداد الفريق 

اخلا�سة باملو�سم اجلديد.

اأحد  كــان  �ساكريي  اأن  يذكر 

دكة  يف  ــرابــحــة  ال االأوراق 

االأملــاين يورعن كلوب،  املــدرب 

لقب  ح�سد  يف  جنحت  والتي 

خالل  ــــا  اأوروب اأبــطــال  دوري 

املو�سم املنتهي.

االإيطايل،  جوفنتو�ش  نادي  ي�سعى 

ماتيا�ش دي  الهولندي  مع  للتعاقد 

اأم�سرتدام،  اأياك�ش  مدافع  ليخت، 

ال�سيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل 

احلالية.

ديللو  "كوريري  �سحيفة  وذكــرت 

�سبورت" االإيطالية، اأن جوفنتو�ش 

اجلوكر،  �سالح  ي�ستعمل  اأن  ميكن 

لت�سريع  اأياك�ش،  مع  مفاو�ساته  يف 

عملية ان�سمام دي ليخت، ل�سفوف 

البيانكونريي يف املريكاتو اجلاري.

مهاجم  كــني،  موي�ش  اأن  واأ�سافت 

اجلوكر  مبثابة  يعد  جوفنتو�ش، 

ظل  يف  خا�سة  الــيــويف،  اأيـــدي  يف 

رغبة النادي الهولندي يف التعاقد 

معه، ما يفتح الطريق اأمام ال�سيدة 

هدفه  لتحقيق  العجوز 

تبادلية  �سفقة  بــاإبــرام 

مع اأياك�ش.

اأن  اإىل  ال�سحيفة  ولفتت 

جتديد  م�ساألة  يناق�ش  جوفنتو�ش 

رايوال،  مينو  مع  كني،  موي�ش  عقد 

ليخت  دي  ووكــيــل  اأعماله  وكيل 

يرغب  اليويف  اأن  مو�سحة  ا،  اأي�سً

يف  لينتهي  الالعب  عقد  متديد  يف 

2024، ال�سيما واأن عقده احلايل 
ينتهي يف 2020، مع ح�سوله على 
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كني،  عقد  جتديد  اأن  اإىل  ونوهت 

ال مينع رغبة النادي الهولندي يف 

التعاقد معه.

قد  كــان  جوفنتو�ش  بــاأن  وختمت 

مليون   30 بقيمة  ا  عر�سً رفــ�ــش 

يورو من اإيفرتون االإجنليزي، ل�سم 

موي�ش كني، مو�سحة اأن اأياك�ش لن 

ي�ست�سلم.

اأبرز تقرير �سحفي اإ�سباين، غمو�ش موقف باري�ش �سان جريمان من اإمكانية 

بيع نيمار لرب�سلونة، يف ظل حالة التوتر مع النادي الكتالوين.

وقالت �سحيفة "ماركا" املدريدية اإن نا�سر اخلليفي، رئي�ش �سان جريمان، 

عر�ش نيمار على املريينغي مرتني من قبل، اإال اأن االأخري ال ي�سع النجم 

الربازيلي �سمن اأولوياته حالًيا.

كما تعاملت اإدارة ريال مدريد بحذر وحر�ش، فيما يخ�ش التحرك ل�سم اأي 

العب من �سان جريمان، لتتجنب بذلك اأي �سراع مع النادي الباري�سي.

وجاء عر�ش �سان جريمان لنيمار على ريال مدريد، يف ظل العالقة الطيبة بني 

الطرفني، اإذ يعترب الـ"بي اإ�ش جي" املريينغي �سديًقا، وفًقا لل�سحيفة.

ومل يرتدد فلورنتينو برييز، رئي�ش ريال مدريد، يف االعرتاف باأن بيان ال�سابق 

للنادي، الذي نفى خالله التحرك للتعاقد مع كيليان مبابي اأو نيمار، جاء 

بطلب من اإدارة �سان جريمان.

ورغم اأن و�سول ليوناردو اإىل من�سب املدير الريا�سي ل�سان جريمان، قلل من 

حدة التوتر مع بر�سلونة، لكن"ماركا" قالت اإنه اإذا كان القرار يف �سفقة نيمار 

�سيعود اإىل قادة حديقة االأمراء، فاإن الالعب لن يرجع اأبًدا اإىل "كامب نو".

وتعلم اإدارة النادي الفرن�سي، اأن رغبة نيمار الوحيدة يف فرتة االنتقاالت 

ال�سيفية احلالية، هي العودة اإىل بر�سلونة.

وتدر�ش االإدارة ال�سوق يف الوقت احلايل، حيث ترى اأن فيليب كوتينيو ي�سلح 

خلططها، لكنها ال تريد التعامل مع بر�سلونة، بح�سب ال�سحيفة املقربة من 

النادي امللكي.



اأباء يف�شلون مدر�شة اأ�شبال االأمة 
لتاأمني م�شتقبل اأبنائهم 

خمت�شون يحذرون من تناول االأطعمة 
الباردة وا�شتخدام املربد با�شتمرار

حتت �شتار التعارف وتكوين عالقات �شرعية ..

ت�شمنت رحالت ميدانية عرب القوارب..

بعد اأن حققوا نتائج مذهلة  يف "البيام" 

بعد ارتفاع حالت ال�شعال اجلاف ..

حققت مدر�سة اأ�سبال االأمة الكائن مقرها بوالية 

مبهرة  نتائج  املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف  باتنة، 

بعدما و�سلت ن�سبة النجاح فيها اإىل نحو 99 باملائة 

تكوينا  ت�سمن  اأنها  كما   ،15/20 بلغ  عام  ومبعدل 

االن�سباط  �سمان  مع  للمتمدر�سني  ع�سكري  �سبه 

الوقت  يف  لالأ�سبال،  اجليد  العلمي  التح�سيل  وكذا 

اأجل  من  جهودهم  كل  االأ�ساتذة  فيه  يبذل  الــذي 

تطوير املكت�سبات العلمية لهوؤالء، ويف اإطار كل هذه 

اهتمام  تثري  االأمة  اأ�سبال  مدر�سة  اأ�سبحت  النتائج 

وعملي  علمي  امل�ستقبل  �سمان  يف  الراغبني  االآبــاء 

والب�سرية  املــاديــة  الو�سائل  كل  بتوفر  الأبنائهم 

لتطوير اإمكاناتهم.

اأ�سحت رغبة االآباء يف ت�سجيل اأبنائهم يف مدر�سة 

النجاح  ت�سمن  واأنها  خا�سة  ملحة  ــة،  االأم اأ�سبال 

اأي�سا تكوينا  املدر�سة ت�سمن  اأن  بامتياز كما  العلمي 

�سبه ع�سكري لهم اأي التكوين بان�سباط اأكرب، حيث 

املتح�سلني  من  النجباء  التالميذ  املدر�سة  ت�ستقبل 

�سهادة  يف   20  /12 يفوق  اأو  ي�ساوي  معدل  على 

التعليم االبتدائي اأي "ال�سانكيام" مع اإجراء فح�ص 

اأما  فيها،  التعليم  ملزاولة  مبا�سرة  الدخول  يخوله 

فيما يخ�ص التالميذ املتح�سلني على معدالت جيدة 

يخول  التفوق  هذا  فاإن  املتو�سط  التعليم  �سهادة  يف 

لل�سبل مزاولة درا�سة الثانوية على م�ستوى املدر�سة 

ليتم توجيههم بعد ح�سولهم على البكالوريا ح�سب 

الوطني  ال�سعبي  اجلي�ص  احتياجات  وح�سب  املعدل 

ال�سباط  مدار�ص  اأحد  يف  اجلامعي  تكوينه  ملتابعة 

التابعة للجي�ص الوطني ال�سعبي. 

التي  النجاحات  بعد  االأمة  اأ�سبال  مدر�سة  اأ�سالت 

لعاب  الر�سمية،  االمتحانات  خمتلف  يف  حتققها 

يكون  اأن  حقا  يرغبون  كونهم  املهتمني  من  الكثري 

الكثري  اأكــد  فقد  بــه،  يحلمون  م�ستقبال  الأبنائهم 

فمعظم  يــراودهــم،  حلما  باتت  املدر�سة  اأن  منهم 

اأبنائهم  على  كبرية  مالية  مبالغ  ي�سرفون  الباء 

على  يح�سلوا  اأن  اجل  من  اخل�سو�سية  الدرو�ص  يف 

واأي�سا تطوير  للمدر�سة  معدالت تخولهم االن�سمام 

بكل  الفح�ص  اأ�سئلة  لتجاوز  العلمية  مكت�سباتهم 

�سهولة ليكون بذلك م�ستعدا اأن يكمل درا�سته ك�سبل 

من اأ�سبال االأمة.

الــوا�ــســح يف درجــــات احلــــرارة يف  ــالف  ــت اأدى االخ

االأ�سخا�ص  من  العديد  اإ�سابة  اإىل  االأخــرية  ــة  االآون

االأوقات  من  العديد  يف  ت�سببت  حادة،  �سعال  بنوبات 

ا�ستخدام  ورغــم  لهوؤالء،  ال�سحية  احلالة  تفاقم  يف 

االأطباء  على  امل�ستمر  اإقبالهم  وكذا  لالأدوية  العديد 

والتزامهم بالو�سفات الطبية املقدمة، اإال اأن الكثريين 

ب�سكل  اأثــرت  التي  الو�سعية  هذه  من  يعانون  الزالــوا 

�سلبي على �سري يومياتهم.

االأمر  هذا  اأن  االأطباء،  من  العديد  ك�سف  وقد  هذا 

يف  ي�سبح  الــذي  الطق�ص،  تغري  اإىل  بال�سرورة  يعود 

ن�سمات  مع  خا�سة  بــاردا  الليل  ويف  جدا  حــارا  النهار 

من  الــعــديــد  اأ�ــســبــح  بعدما  �سبيحة،  كــل  يف  الفجر 

االأ�سخا�ص يرتكون نوافذ بيوتهم مفتوحة، فيما يعمد 

اآخرون اإىل ترك املربد يعمل طوال الليل دون اإيقافه، 

ما ي�سبب لهم �سعوبة يف التنف�ص واختناقا وهيجانا مع 

�سعال حاد يف كثري من االأحيان، حيث دعا املخت�سون 

اجلهاز  لهذا  وامل�ستمر  املفرط  اال�ستخدام  جتنب  اإىل 

خا�سة  عديدة  م�ساعفات  ي�سبب  اأن  �ساأنه  من  الذي 

عن  ناهيك  املزمنة،  باالأمرا�ص  وامل�سابني  للمر�سى 

تاأثريه يف اإثارة الهيجان وال�سعال اجلاف والذي اأرجعه 

تثار  التي  باحل�سا�سية  ال�سخ�ص  اإ�سابة  اإىل  االأطباء 

والهواء  الغبار  ا�ستن�ساق  اأبرزها  عوامل  عدة  ب�سبب 

الغازية  وامل�سروبات  الباردة  االأطعمة  وتناول  البارد 

التنف�ص  عملية  على  كبري  ب�سكل  توؤثر  التي  الباردة 

اأي�سا، ف�سال عن تكرر ال�سعال الذي يوؤدي اأحيانا اإىل 

اختناق االإن�سان، حيث ن�سح املخت�سون ب�سرورة جتنب 

االأ�سخا�ص  حياة  على  توؤثر  التي  العوار�ص  هذه  كل 

وحدها  االأدوية  تكفي  وال  الف�سل  هذا  خالل  خا�سة 

للعالج، بل توجب احلفاظ على ا�ستمرارية االإر�سادات 

والن�سائح والعمل بها للوقاية من هذه امل�ساعفات.

االآونـــة  ــن، يف  ــوط ال ـــات  هــذا وتــعــرف خمتلف والي

ما  احلـــرارة،  درجــات  يف  حم�سو�سا  ارتفاعا  االأخــرية 

اإىل  والعمال  واالأ�سخا�ص  العائالت  من  بالعديد  دفع 

ما  كثريا  بــاردة،  ن�سمات  يفرز  الــذي  املــربد  ا�ستخدام 

توؤثر على التنف�ص الطبيعي واحلالة ال�سحية لالأفراد 

من  بالتقليل  اأي�سا  االأطباء  ن�سح  حيث  وامل�ستخدمني، 

ا�ستعماله واالبتعاد عنه قدر االإمكان واإيقافه خالل 

الفرتة الليلية.
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�شفحات فاي�شبوكية ت�شاهم يف ن�شر الرذيلة
 وك�شف خبايا االأ�شر 

اأيام حت�شي�شية لفائدة ال�شباب حول خماطر "احلرقة" 

زائــفــة كانت طعما  واإغــــراءات  كــاذبــة  اأوهـــام 

فخ  يف  ب�سهولة  وقعوا  و�سابات  �سباب  ال�ستقطاب 

�سفحات تن�سر الرذيلة والفكر التحرري بوجهه 

�سرورة  اإىل  نا�سطني  دعا  الــذي  االأمــر  ال�سلبي، 

اأ�سبحت  اأنها  خا�سة  ال�سفحات  لهذه  حد  و�سع 

ا�ستئذان  دون  الفاي�سبوكية  احل�سابات  تقتحم 

وتظهر يف �سكل اإعالنات تعر�ص عنها فئة قليلة 

معظم  ينجرف  فيما  ــرام،  ــك ال مـــرور  بها  ــر  ومت

الفاي�سبوكيني خلف اإغراءاتها املحرمة.

�سفحات  عــلــى  يــظــهــرن  عــاريــات  �سبه  نــ�ــســاء 

زينتهن  كامل  يف  وهــن  امل�سبوهة  الفاي�سبوك 

من  املعجبني  وا�ستقطاب  االنتباه  لفت  بغر�ص 

ــا  واإمن الــبــالد  داخـــل  مــن  فقط  لي�ص  الــ�ــســبــاب، 

ال�سفحات  هذه  ومتتلئ  اأي�سا،  خارجها  من  حتى 

جزائريات  غرار  على  العربي  املغرب  من  بن�ساء 

وتون�سيات ومغربيات خلعن ثوب احل�سمة وعكفن 

خمتلفة،  الأغرا�ص  للتعارف  �سورهن  اإنزال  على 

اأخالقية  جتاوزات  وباطنها  ال�سداقة  ظاهرها 

التوا�سل  رواد  مــن  الكثري  بــه  اأدىل  مــا  ح�سب 

االجتماعي.

فتيات و�صعن اأملهن يف الفاي�صبوك للتخل�ش
 من العنو�صة 

بالن�سبة  اأمــل  بريق  ميثل  الفاي�سبوك  اأ�سبح 

يف  التفكري  اإىل  العنو�سة  قــارب  قذفهن  لفتيات 

قبل  ال�سريك  ا�ستح�سار  اأجــل  من  الطرق  �ستى 

وامل�سالك  الطرق  هذه  اأن  غري  الكرب،  يف  التوغل 

غالبا ما توؤدي اإىل هوة عميقة ال قرار لها خا�سة 

اأن "الفاي�سبوك" ال يظهر حقيقة ال�سريك، كون 

معظم امل�ساركني يف العامل االفرتا�سي يتقم�سون 

ويحاولون  �سخ�سياتهم  غري  �سخ�سيات  ب�سهولة، 

قدر امل�ستطاع تقدمي �سورة ايجابية عن اأنف�سهم 

التي  ال�سيئة  وعاداتهم  عيوبهم  عنهم  تخفي 

غالبا ما يتفاجاأ بها ال�سحية الذي وقع فري�سة 

"الفاي�سبوك"  يــوفــر  الـــذي  والتنميق  الــوهــم 

الإجناحه اأدوات كثرية.

ع�صام �صحية ال�صيدا ب�صبب عالقة فاي�صبوكية..

مل يكن يعلم ع�سام باأنه ي�سري اإىل حتفه عندما 

هيام  ا�ستقبلته  حيث  تون�ص  اإىل  بالطائرة  اأقلع 

واإن  باالأح�سان، ويتفاجاأ بوجه جميل  املطار  يف 

كان ما فيه م�سطنع، �سفاه وخدود منتفخة على 

طريقة جنمات الغناء، وقامة مم�سوقة، وج�سم 

حيث  ال�سم�ص،  كخيوط  من�سدل  و�سعر  م�سدود، 

كان التعارف على هيام عن طريق "الفاي�سبوك" 

اأول مرة على �سورتها ويتكلل  اأن وقع نظره  بعد 

على  بلقاء  اأخــريا  االفرتا�سي  العامل  يف  اللقاء 

اأر�ص الواقع بعد اأن التقى ع�سام بالفتاة اجلميلة، 

ون�ساأت بينهما عالقة حمرمة اأ�سفرت عن ماأ�ساة 

�سنة  بعد  تفاجاأ  الذي  لل�ساب  بالن�سبة  حقيقية 

ال�سيدا، االأمر الذي  باإ�سابته بداء  من احلادثة 

اأ�سابه بحالة انهيار ع�سبي، وعلى الرغم من اأن 

من  الأزيد  يعي�ص  اأن  ميكنه  باأنه  طماأنه  الطبيب 

20 �سنة باالعتماد على االأدوية والعالج اإال اأنه 
ف�سل املوت عو�ص العي�ص مع اإح�سا�ص الندم الذي 

جعله على م�سارف اجلنون.

مغاربيات يعر�صن اأج�صادهن على الفاي�صبوك
ن�ساء  اأ�سبحت  االأوروبـــيـــة  الطريقة  على 

مغاربيات م�سلمات يعر�سن اأنف�سهن على �سفحات 

الفاي�سبوك بغر�ص العثور على االأني�ص وال�سديق 

ال�سفحات  هذه  تروج  ما  وغالبا  خا�سة،  والزوج 

عرو�سا متنوعة تلقى اهتماما من طرف ال�سابات 

والعك�ص �سحيح اأي�سا، فهنالك املئات من ال�سباب 

الــذيــن ال يــتــوانــون عــن عــر�ــص �ــســورهــم التي 

اللواتي غالبا  الفتيات  ي�ستعملونها كطعم جلذب 

التي  ـــــراءات  واالإغ االأوهــــام  خلف  ين�سقن  مــا 

تقودهن اإىل التهلكة، ويف هذا ال�سدد اأ�سار الكثري 

من االأئمة اإىل �سرورة ح�سر كل ال�سفحات التي 

تدعو اإىل ن�سر الرذيلة واالختالط بني اجلن�سني 

للف�سق  ون�سر  املحرمات،  يف  وقــوع  من  لذلك  ملا 

واالجتماعي  االأخالقي  واالنحطاط  والفجور 

التي  امل�سلمة  جمتمعاتنا  يف  االأخـــالق  ــدين  وت

حترم العالقات غري ال�سرعية بني اجلن�سني.

العلمية  الت�سلية  احت�سن مركز 

ــة تــيــبــازة خـــالل االأيـــام  ــوالي ل

االأيام  فعاليات  املا�سية،  القليلة 

للوقاية من ظاهرة  التح�سي�سية 

الهجرة غري ال�سرعية "احلرقة" 

واإ�سراك  مب�ساركة  اجلزائر  يف 

37 جمعية و15 والية  اأكر من 

مـــن واليـــــات الـــوطـــن، وعــرفــت 

لل�سباب  وفعالة  كبرية  م�ساركة 

دين  ورجـــال  خمت�سني  بح�سور 

واالإر�ـــســـاد  للتوعية  ودكـــاتـــرة 

واأهمية  الظاهرة  خطورة  مبدى 

الوقاية منها قبل "العالج" حتت 

ال�سرعية  غري  للهجرة  "ال  �سعار 

لتتمكن  جميعا"،  للعي�ص  نعم   ..

للتوعية  الــوطــنــيــة  اجلــمــعــيــة 

خماطر  من  ال�سباب  وحت�سي�ص 

ــرة غـــري الــ�ــســرعــيــة، من  ــج ــه ال

املــاألــوف يف طرحها  ــروج عن  اخل

اإقحام  طريق  عن  �سواء  للق�سية 

هذا  يف  بــقــوة  النف�سي  اجلــانــب 

الق�سية  تــ�ــســريــح  اأو  املـــجـــال 

عرب  امل�ساركني  بنقل  "جتريبيا"، 
قوارب الإبراز خماطر الظاهرة.

الــتــظــاهــرة التي  هــذا وركـــزت 

من  كــل  مــع  بالتن�سيق  جــــاءت 

والريا�سة  الــ�ــســبــاب  مــديــريــة 

وديوان موؤ�س�سات ال�سباب لوالية 

ــى ثــــالث ور�ـــســـات  تـــيـــبـــازة، عــل

اإ�سراك  اإىل  جمملها  يف  تهدف 

بعملية   املدين  املجتمع  جمعيات 

امل�سوؤولية  وجــعــل  "التوعية" 
من  ـــراف  االأط كــل  بــني  م�سرتكة 

التطوعي  الــعــمــل  تثمني  اجـــل 

خلدمة ال�سالح العام، وهي ور�سة 

املجتمع  جمعيات  مع  ال�سراكة 

م�سرتكة  كــمــ�ــســوؤولــيــة  املــــدين، 

خلدمة  التطوعي  العمل  لتثمني 

املنفعة العامة التي جاءت حتت 

اإ�سراف ال�سيد جمال هزر�ص اإطار 

�سامي متقاعد مب�ساعدة االأ�ستاذ 

اجلامعي م�سطفى طاليب، وور�سة 

والعالقات  واالت�سال  االإعـــالم 

حتت  لل�سباب  كــمــحــور  الــعــامــة 

اإ�سراف الدكتور رابيحي يعيد من 

الربامج  وور�سة  ال�سلف،  جامعة 

والتح�سي�ص  للتوعية  الهادفة 

"حمور  اجلماعي  العمل  اإطار  يف 

االأ�ستاذة  اإ�سراف  ن�ساطنا" حتت 

مليكة  النف�سانية  االأخ�سائية 

حدو�سنمار من والية تيزي وزو.

ومـــــن جـــهـــة اأخـــــــرى �ــســهــدت 

العرو�ص املقدمة يف ذات ال�سياق 

الفيلم  متكن  اأيــن  كبريا،  توافدا 

 " املــوؤجــلــة  بـ"الرجلة  املــعــنــون 

اإ�سالم  ال�ساب  املخرج  ل�ساحبه 

ال�سوء  ت�سليط  ــن  م مــنــفــو�ــص، 

�سبانية  ب�سورة  الظاهرة  على 

من  خالله  من  متكن  اأين  متميزة 

الثاين  الطرف  �سخ�سية  ت�سريح 

وال�سائكة،  الق�سية اخلطرية  من 

عن�سر  كــاأهــم  املــوت  تاجر  وهــو 

ال�سبب  يكون  وقد  الظاهرة،  يف 

الإقحام  نظرا  تفاقمها  يف  الكبري 

الذي  "التغرير" بال�سباب  جانب 

و"العطالة"  الــبــطــالــة  يــعــاين 

االجتماعية،  امل�سكالت  وعديد 

قاربا  الظروف  تلك  من  لي�سنع 

بهم  ويتالعب  اأموالهم  في�ستغل 

اأحــداث الفيلم  ــدور  ــر، وت اأك ال 

ال�ساحلية  �سكيكدة  مبــديــنــة 

مثل  ت�سهد  التي  املناطق  كاإحدى 

هذه الظواهر، اإ�سافة اإىل عر�ص 

خماطر  يج�سد  وثــائــقــي  فيلم 

امل�ساركون  ثمن  كما  احلــرقــة، 

ودعوا  التح�سي�سية  االأيــام  هذه 

"التجريب"  فكرة  تو�سيع  اإىل 

ح�سته  التح�سي�ص  ياأخذ  حتى 

الفعالية  فتزيد  التطبيق  مــن 

والتاأثري اأكر فاأكر.

تعكف خالل ال�صنوات االأخرية �صفحات م�صبوهة على "الفاي�صبوك" على ن�صر الرذيلة حتت �صتار التعارف من اأجل 
اأعدادا كبرية من امل�صرتكني من كال اجلن�صني  التي ت�صم  لهذه املجموعات  اأكرب عدد من املنتمني  الزواج، ال�صتقطاب 

جعلوا من "الفاي�صبوك" منربا للتعارف واإقامة عالقات خمتلفة معظمها خارج االإطار ال�صرعي.

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

بريكةنقاو�شمروانةاآري�شعني التوتةباتنةالتاريخ

االأحد  07 جويلية 2019
�سعرية فهد 

حي الزهور

دالندة نور الدين

033369537
تاملي�ست �سالح الدين

تركي اأ�سماءكوحيل تيجاينقروف نوال033345258

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

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

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 

اإىل 2019/07/10

زاهي وريدة

موفق الوردي033321585
بن الطيب رعبد الكرمي

033269812
غ�سبان �سماح

مزا�ش �سهرزادخمتا�ش �سكينة033327416
�سيف اهلل 

�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 �سالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

االأ�سبوع من 07/04/ 2019 

اإىل 2019/07/10

اأبركان وفاء

033323439

بلولة ح�سينة

033985395
حممدي عبد املومن

بن فيفي جميلة033340009
دغدغ المية

معن�سري �سماح033208174
لو�سيف اأ�سماء

033289312
رجيمي �سعيدة

بن يو�سف وفاءروبعي �سربينة033876253
بعزي وهيبة

بورا�ش رحمة033366180

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

نوارة.ب

اميان.ج

فوزية.ق

�سميحة.ع



طريقة عمل ال�صيجارة االإلكرتونية
بجامعة  بــاحــثــون  اأجــراهــا  ــة  ــس درا� وبح�سب 

كاليفورنيا االأمريكية، فاإن ال�سجائر االإلكرتونية 

�سائل  لت�سخني  حراري  �سخان  طريق  عن  تعمل 

داخلها،  ــود  ــوج امل النيكوتني  عــلــى  يــحــتــوي 

الذي  النيكوتني  بخار  اإىل  ال�سائل  ليتحول 

ي�ستن�سقه املدخنون بداًل عن حرقه كما يتم 

يف ال�سجائر املعتادة.

االآن  حتى  ُيفهم  مل  اأنــه  الباحثون  واأو�ــســح 

املـــواد  بــهــا  تــوؤثــر  اأن  ميــكــن  ــتــي  ال الكيفية 

الكيميائية املوجودة يف ال�سجائر االإلكرتونية، 

وخا�سة  الع�سبية،  اجلــذعــيــة  ــا  ــالي اخل عــلــى 

»امليتوكوندريا« وهي االأجزاء امل�سوؤولة عن توليد 

الطاقة داخل اخلاليا للحفاظ عليها.

ولفهم تلك االآلية، مت ا�ستخدام الفريق اخلاليا 

الفئران،  داخــل  املــزروعــة  الع�سبية  اجلذعية 

لتحديد االآلية الكامنة وراء ال�سرر الذي ي�سيب 

تدخني  نتيجة  الع�سبية  اجلــذعــيــة  اخلــاليــا 

ال�سجائر االإلكرتونية.

بفرط  ت�ساب  اخلاليا  تلك  اأن  الفريق  واكت�سف 

تلف »امليتوكوندريا« الناجم عن االإجهاد، خا�سة 

ال�سجائر  اأمهاتهم  تدخن  الذين  االأجــنــة  لــدى 

من  �ــســررًا  ــل  اأق اأنــهــا  اعتبار  على  االإلــكــرتونــيــة، 

مرحلة  يف  واالأ�سخا�ص  التقليدية،  ال�سجائر 

ال�سباب.

فريق  قــائــد  ـــدي،  زاه اأتينا  الــدكــتــورة  وقــالــت 

لدخان  ق�سرية،  لفرتة  ولو  »التعر�ص  اإن  البحث، 

اخلاليا  يجهد  اأن  ميكن  االإلكرتونية  ال�سجائر 

مع  تــــوؤدي  ــد  ق بطريقة  الع�سبية  اجلــذعــيــة 

اال�ستخدام املتكرر اإىل موت اخلاليا اأو مر�سها« .

اخلاليا  ميتوكوندريا  »تــعــر�ــص  اأن  واأ�ــســافــت 

ال�سيخوخة  ي�سرع  اأن  ميكن  للتلف  اجلذعية 

التنك�سية  بــاالأمــرا�ــص  االإ�ــســابــة  اإىل  ويــــوؤدي 

الرعا�ص  وال�سلل  الزهامير  راأ�سها  وعلى  الع�سبية 

واخلرف« .

االأجــنــة  تــعــر�ــص  اأن«  اإىل  زاهــــدي  ـــارت  ـــس واأ�

اأو  الرحم  داخــل  النمو  فــرتة  اأثــنــاء  للنيكوتني 

املخ  على  يوؤثر  اأن  ميكن  املراهقة،  فــرتة  خــالل 

الذاكرة  اإ�سعاف  اإىل  تــوؤدي  قد  متعددة  بطرق 

والتعلم واالإدراك«.

اأما نكهات ال�صيجارة االإلكرتونية 
فت�صبب تاأك�صد الرئة

النكهات  اأن  ك�سفت  �سابقة  درا�ــســات  وكــانــت 

ت�سبب  االإلــكــرتونــيــة  ال�سجائر  يف  امل�ستخدمة 

الرئة،  خاليا  يف  وتاأك�سدية  التهابية  ا�ستجابات 

كما اأن اآثار تلك النكهات ميتد اإىل الدم، فهي �سامة 

وتت�سبب يف املوت املربمج خلاليا الدم البي�ساء.

يف  تقريرًا  ن�سرت  اأي�سًا  العاملية  ال�سحة  منظمة 

االإلكرتونية  ال�سجائر  اأن  من  فيه  حذرت   2015
حتتوي على مواد �سامة �سارة بال�سحة.

من  يقرب  ما  يقتل  التبغ  فــاإن  للمنظمة،  ووفًقا 

�سنويًا،  املتو�سط  �سرق  باإقليم  �سخ�ص  ماليني   6
�سابقني  متعاطني  مــاليــني   5 ــن  م ـــر  اأك بينهم 

من  �سخ�ص  األــف   600 وحــوايل  للتبغ،  وحاليني 

غري املدخنني املعر�سني للتدخني ال�سلبي.

ال�صجائر االإلكرتونية ت�صبب ال�صرطان!
واأعلن علماء اجلمعية الدولية الأطباء االأ�سنان 

فريجينيا  بــواليــة  ــكــنــدريــة  ــس االإ� مــديــنــة  يف 

من  تزيد  االإلكرتونية  ال�سجائر  اأن  االأمريكية، 

خطر االإ�سابة ب�سرطان جتويف الفم.

كاليفورنيا  جامعة  من  ت�سايف  بنجامني  ويقول 

التي  التحاليل  نــتــائــج  "بينت  ديــيــغــو:  بــ�ــســان 

النيكوتني  ي�ستهلكون  الذين  معظم  اأن  اأجريناها 

على  يح�سلون  التبغ،  با�ستثناء  خمتلفة  بطرق 

اأن  ميكنها  اأكر،  حتى  اأو  م�ساوية  م�سرطنة  مواد 

الفم  جتويف  ب�سرطان  االإ�سابة  خطر  من  تزيد 

كاملدخنني التقليديني".

اكت�ساف  من  العلمي  وفريقه  ت�سايف  متكن  وقد 

االإلكرتونية،  لل�سجائر  جــديــدة  �سلبية  ميزة 

 1500 وبــول حــوايل  اأخــذوا عينات من دم  فقد 

وقــارنــوا  وحللوها  للتدخني،  تـــارك  اأو  مــدخــن 

حال  اأن  وتبني  نتائجها. 

من  اأف�سل  لي�ص  االإلكرتونية  ال�سجائر  مدخني 

ن�سبة  كانت  حيث  التقليدية،  ال�سجائر  مدخني 

جميعها.  العينات  يف  متقاربة  امل�سرطنة  املــواد 

نيرتو�سونورنيكوتني  مــادة  ن�سبة  كانت  فمثال 

متقاربة  امل�سرطنة   nitrosonornicotin
املــريء  �سرطان  م�سببات  من  وهــي  العينات،  يف 

وجتويف الفم.

وتوؤكد النتائج على اأن ال�سجائر االإلكرتونية ال 

حتمي املدخن من ال�سرطان كما ي�ساع يف االإعالنات 

التجارية، بل على العك�ص، ت�ساهم يف تطوره.

نكهات ال�صجائر االإلكرتونية قد تدمر خاليا
 باالأوعية الدموية والقلب

�سببا  يظل  التبغ  تدخني  اأن  الباحثون  واأو�سح 

منتجات  لكن  الفم،  ب�سرطان  االإ�سابة  يف  رئي�سيا 

التبغ واأ�سكاله تتطور مع اال�ستخدام املتزايد لها، 

وتعدد �سورها واأ�سكالها.

االإلكرتونية  لل�سجائر  االأ�سخا�ص،  بع�ص  ويلجاأ 

كمحاولة  اأو  اجلانبية،  ــا  ــاره اآث قلة  يف  طمعا 

لالإقالع عن التدخني.

وتعمل ال�سجائر االإلكرتونية عن طريق ت�سخني 

داخلها،  املوجود  النيكوتني  على  يحتوي  �سائل 

الــذي  النيكوتني  بــخــار  اإىل  ال�سائل  ليتحول 

يف  يتم  كما  حرقة  عن  بدال  املدخنون  ي�ستن�سقه 

ال�سجائر املعتادة.

ولتقييم اأخطار منتجات التبغ احلديثة باأ�سكالها 

الفريق  اأجــرى  االإلكرتونية،  ال�سجائر  فيها  مبا 

اأمريكا،  يف  البالغني  ال�سباب  من  لعدد  فحو�سات 

عرب حتليل عينات البول.

و�سمل التحليل اأ�سخا�سا كانوا يدخنون ال�سجائر 

العادية، واآخرون يدخنون ال�سجائر االإلكرتونية، 

وجمموعة ثالثة كانت تدخن منتجات اأخرى مثل 

من  وغريها  املاريجوانا،  على  يحتوي  الذي  التبغ 

اأ�سكال تعاطي التبغ.

وراجع الفريق نتائج حتاليل عينات البول التي 

ملادة  تعر�سهم  الكت�ساف  للم�ساركني،  اأجــريــت 

"النرتوزامني" وهي مادة م�سرطنة، وم�سوؤولة عن 
زيادة خطر االإ�سابة بال�سرطان وخا�سة �سرطان 

الفم.

اأن الغالبية العظمى من  واأظهر نتائج التحاليل، 

ذلك  يف  مبا  اأ�سكاله،  اختالف  على  التبغ  مدخني 

يتعر�سون  االإلكرتونية  ال�سجائر  يدخنون  من 

"النرتوزامني"  مـــادة  مــن  م�سرطنة  مل�ستويات 

ت�سجيلها  يتم  التي  امل�ستويات  تتجاوز  اأو  ت�ساهي 

م�ستويات  وهي  التقليدية،  ال�سجائر  مدخني  بني 

كبري  خلــطــر  امل�ستخدمني  تــعــر�ــص  اأن  يحتمل 

لالإ�سابة ب�سرطان الفم.

النكهات  اأن  ك�سفت  �سابقة  درا�ــســات  وكــانــت 

ت�سبب  االإلــكــرتونــيــة  ال�سجائر  يف  امل�ستخدمة 

الرئة،  خاليا  يف  وتاأك�سدية  التهابية  ا�ستجابات 

كما اأن اأثار تلك النكهات ميتد اإيل الدم، فهى �سامة 

وتت�سبب يف املوت املربمج خلاليا الدم البي�ساء.

يف  تقريرا  ن�سرت  اأي�سا  العاملية  ال�سحة  منظمة 

ال�سجائر  اأن  من  فيه  حذرت   2015
االإلكرتونية حتتوي على مواد �سامة 

�سارة بال�سحة.

التبغ يقتل ما  فاإن  للمنظمة،  ووفقا 

�سرق  باإقليم  �سخ�ص  ماليني   6 من  يقرب 

املتو�سط �سنويا، بينهم اأكر من 5 ماليني متعاطني 

�سابقني وحاليني للتبغ، وحوايل 600 األف �سخ�ص 

من غري املدخنني املعر�سني للتدخني ال�سلبي.

مواد م�صرطنة ت�صتقر بالرئة 
بعد تدخني ال�صجائر االإلكرتونية

االإلكرتونية  ال�سجائر  اإىل  املدخنني  بع�ص  يلجاأ 

كمحاولة  اأو  اجلانبية،  اآثــارهــا  قلة  يف  طمًعا 

لالإقالع عن التبغ التقليدي، ورمبا ل�سكلها اجلذاب، 

ودخانها الكثيف ونكهاتها املتنوعة.

اأن  مــن  حـــّذرت  حديثة  اأمريكية  درا�ــســة  لكن 

كيميائية  مواد  من  كبرية  كمية  متت�سان  الرئتني 

ال�سجائر  تــدخــني  عــنــد  لــلــ�ــســرطــان،  م�سببة 

االإلكرتونية.

ملعهد  الــتــابــع  الع�سوية  التحاليل  خمترب  يف 

االأمريكية،  نيفادا  بوالية  الزراعية  البحوث 

عكف الفريق البحثي ل�سنوات، على درا�سة اأبخرة 

التي  املتعددة،  ونكهاتها  االإلكرتونية  ال�سجائر 

حتتوي على مواد كيميائية �سامة "االألدهيدات" 

مثل  كيميائية  مــواد  وهــي   ،)Aldehydes(

 )Formaldehyde( "الفورمالديهايد" 
معروفة باأنها ت�سبب ال�سرطان لدى الب�سر.

مــــادة  اأن   2016 يف  الـــفـــريـــق  واكـــتـــ�ـــســـف 

تبخر  طريق  عن  تت�سكل  ال  "الفورمالديهايد" 
�سوائل ال�سجائر االإلكرتونية، واإمنا خالل االنهيار 

لت�سخينها  نتيجة  املنّكهة،  لل�سوائل  الكيميائي 

احلراري"  بـ"االنحالل  ُيــعــرف  فيما  ال�سريع 

ال�سجائر  داخــل  يحدث  الــذي   ،)pyrolysis(

النيكوتني  تو�سيل  اأنــظــمــة  اأو  ــيــة  االإلــكــرتون

.)ENDS( االإلكرتونية

�سخان  طريق  عن  االإلكرتونية  ال�سجائر  وتعمل 

النيكوتني  على  يحتوي  �سائل  لت�سخني  حــراري 

النيكوتني  بخار  اإىل  ليتحول  داخلها،  املوجود 

كما  حرقه  مــن  بــداًل  املــدخــن  ي�ستن�سقه  الــذي 

يحدث يف ال�سجائر املعتادة.

اأداة حتليلية
درا�سته  الفريق  ــرى  اأج لالأبحاث،  وا�ستكمااًل 

 )Toxics( دوريـــة  يف  ُن�سرت  التي  اجلــديــدة 

"الفورمالديهايد"  مــادة  مقدار  لر�سد  العلمية، 

تدخني  بعد  الرئتني،  يف  ت�ستقر  التي  امل�سرطنة 

ال�سجائر االإلكرتونية؛ اإذ ال يزال هناك ق�سور يف 

اجلوانب البحثية املتعلقة بهذه اجلزئية، مقارنًة 

م�ستخدمي  على  قبل  من  اأُجريت  التي  باالأبحاث 

ال�سجائر التقليدية.

وخالل الدرا�سة، قام الفريق بر�سد مقدار هذه 

املادة التي ت�ستقر يف الرئتني، عرب حتليل اأنفا�ص 

12 م�ستخدًما لل�سجائر االإلكرتونية، قبل جل�سات 
لتدخني ال�سجائر االإلكرتونية وبعدها.

االإمكان،  قــدر  واقعيًة  اأكــر  التجربة  وجلعل 

االإلكرتونية  ال�سجائر  امل�ساركني  معظم  ا�ستخدم 

ا�ستخدموا  كما  الدرا�سة،  اأثناء  يف  بهم  اخلا�سة 

ماألوفًة  كانت  التي  االإلكرتونية  ال�سوائل  نكهات 

الذي  الوقت  من  نف�سه  املقدار  مع  لهم،  بالن�سبة 

كانوا يدخنون فيه ال�سجائر عادًة، ما �سمح لفريق 

تدخني  خــالل  ا  فعليًّ يجري  ما  مبحاكاة  البحث 

ال�سجائر االإلكرتونية يف الطبيعة.

لقيا�ص  الــفــريــق  طــورهــا  حتليلية  اأداة  ــرب  وع

الفريق  ر  قدَّ "الفورمالديهايد"،  مادة  م�ستويات 

�ص م�ستخدمي ال�سجائر االإلكرتونية  البحثي تعرُّ

الكيميائية اخلطرة من خالل حتليل  املواد  لهذه 

اأنفا�ص امل�ساركني قبل جل�سات التدخني وبعدها.

تركيز  مــقــدار  حتــديــد  الــبــاحــثــون  ا�ــســتــطــاع 

قيا�ص  عرب  املدخنني،  اأنفا�ص  يف  "االألدهيد" 
حل�ساب  الــزفــري،  يف  الكيميائية  ـــواد  امل تركيز 

الكمية املتبقية من تركيز تلك املواد الكيميائية 

يف الرئتني نتيجة تدخني ال�سجائر االإلكرتونية، 

يف  الكيميائية  املــواد  تركيز  الباحثون  طرح  ثم 

الزفري من الكمية املوجودة يف االأبخرة التي تاأتي 

مبا�سرًة من ال�سجائر االإلكرتونية، حل�ساب املقدار 

الذي متت�سه رئتا املدخن.

قائد  �سامبوراوفا"،  "فريا  الربوفي�سور  وقالت 

تركيز  متو�سط  اأن  "وجدنا  الــبــحــث:  فــريــق 

حوايل  كــان  املدخنني  اأنفا�ص  يف  "االألدهيد" 
ال�سجائر  تدخني  قبل  اأعلى،  ون�سف  مرات  ع�سر 

االإلكرتونية".

واأ�ـــســـافـــت يف اإفــــــادة �ــســحــفــيــة عـــرب املــوقــع 

بوالية  الــزراعــيــة  البحوث  ملعهد  االإلــكــرتوين 

اأن  راأينا  ذلــك،  على  "عالوة  االأمريكية:  نيفادا 

"الفورمالديهايد"  مثل  الكيميائية  املواد  تركيز 

املرات مما هو  اأقل مئات  اأنفا�ص املدخنني كان  يف 

موجود يف اأبخرة ال�سجائر االإلكرتونية الفعلية، 

ما ي�سري اإىل اأن الرئتني حتتفظ بكمية كبرية من 

هذه املواد امل�سرطنة يف الرئتني".

�سغرية،  عينة  على  اأُجريت  الدرا�سة  اأن  ورغم 

ك�سفت �سامبوراوفا اأن خطط الفريق امل�ستقبلية، 

من  اأكـــرب  جمــمــوعــًة  ت�سمل  درا�ــســًة  �ستت�سمن 

على  "االألدهيد"  خــطــر  ــة  لــدرا�ــس املــ�ــســاركــني 

ال�سحة.

تهديد وا�صح للرئتني
ال�سدرية،  "ع�سام مغازي" -ا�ست�ساري االأمرا�ص 
ورئي�ص اجلمعية امل�سرية ملكافحة التدخني- راأى 

حمتملة  �سحية  خماطر  وجــود  اأكــد  البحث  اأن 

واأنها  االإلكرتونية،  ال�سجائر  تدخني  عن  ناجمة 

متثل تهدًيدا وا�سًحا للرئتني، عرب ا�ستقرار كمية 

الرئة عقب  "الفورمالديهايد" متت�سها  كبرية من 

التدخني.

ويف حديث لـ"للعلم"، اأ�ساف "مغازي" اأنه يجري 

اآمنة  بدائل  اأنها  على  ال�سجائر  لتلك  الت�سويق 

عن  لــالإقــالع  اأو  التقليدية،  ال�سجائر  لتدخني 

يعمل  اإلكرتوين  جهاز  عن  عبارة  وهي  التدخني، 

بالبطارية ليوفر جرعات م�ستن�سقة من النيكوتني 

دون  من  ولكن  النيكوتني،  �سائل  بخار  بتو�سيل 

واأول  والقطران  التبغ  مثل  االأخـــرى  العنا�سر 

ال�سجائر  هذه  تدخني  فيمنح  الكربون،  اأك�سيد 

مدخنيها طعم النيكوتني ونكهته، دون تعري�سهم 

واالأ�سخا�ص الذين حولهم لدخان التبغ.

ا ُتظهر  واأو�سح اأنه ال توجد درا�سات قيِّمة حاليًّ

املنتجات  على  تتفوق  ال�سجائر  ــذه  ه مثل  اأن 

االأخرى املوجودة يف االأ�سواق على �سعيد م�ساعدة 

املدخنني لالإقالع عن هذه العادة، كما ترى منظمة 

ال�سجائر  اعتبار  اخلطاأ  من  اأنه  العاملية  ال�سحة 

االإلكرتونية و�سيلًة فعالًة للتوقف عن التدخني؛ 

الأنها حتتوي على مواد م�سرطنة.

"الفورمالديهايد"  ن�سب  يف  الفروقات  وحــول 

التقليدية،  ومثيلتها  االإلكرتونية  ال�سجائر  بني 

اأن  ك�سفت  �سابقة  درا�ــســة  هناك  اأن  اإىل  اأ�ــســار 

احلـــرارة  عــايل  االإلــكــرتونــيــة  ال�سجائر  بــخــار 

ــادة  م ي�سكل  اأن  ميــكــن  بــالــنــيــكــوتــني،  واملــ�ــســبــع 

على  خطًرا  جتعله  بن�سب  "الفورمالديهايد" 
لل�سجائر  العميق  اال�ستن�ساق  يوؤدي  اإذ  ال�سحة؛ 

اأكر  بال�سرطان  االإ�سابة  اإىل خطر  االإلكرتونية 

من تدخني ال�سجائر العادية بـ5 اأ�سعاف اإىل 15 

�سعًفا.

االإلكرتونية  ال�سيجارة  مدخن  فاإن  ذلك،  وعلى 

الذي ي�ستهلك ثالثة مليلرتات من ال�سائل املتبخر 

اأما  امل�سرطنة،  املادة  من  مليجراًما   14 ي�ستن�سق 

ا، فال  مدخن ال�سيجارة العادية بوترية علبة يوميًّ

املادة،  هذه  من  مليجرامات   3 من  اأكر  ي�ستن�سق 

وفق الدرا�سة.

درا�سة  ك�سفت  الرئتني،  على  �سررها  �سياق  ويف 

االإلكرتونية  ال�سجائر  يف  امل�ستخدمة  النكهات  اأن 

خاليا  يف  وتاأك�سدية  التهابية  ا�ستجابات  ت�سبب 

الدم،  اإىل  النكهات متتد  تلك  اآثار  اأن  كما  الرئة، 

الدم  املوت املربمج خلاليا  �سامة وتت�سبب يف  فهي 

البي�ساء.

ال�سجائر  اأن  كــ�ــســفــت  قـــد  ـــة  ـــس درا� وكـــانـــت 

اإ�سابة  فــر�ــص  تــزيــد  اأن  ميــكــن  ــيــة،  ــكــرتون االإل

ال�سجائر  متاثل  ب�سورة  الفم،  ب�سرطان  مدخنيها 

وهي  "النرتوزامني"  ملادة  �سهم  لتعرُّ التقليدية، 

اأن  مادة م�سرطنة، فيما حّذرت درا�سة اأخرى من 

ال�سجائر االإلكرتونية، ميكن اأن توؤدي اإىل اإتالف 

بع�ص اخلاليا احليوية يف اجلهاز املناعي، واإحلاق 

�سرر اأكرب مما كان ُيعتقد �سابًقا.

الف�صار" "رئة 
جبل"  اأبـــو  �ــســفــوت  "وائل  قـــال  جــانــبــه،  ــن  م

اللجنة  ورئي�ص  الــعــامــة،  ال�سحة  -ا�ست�ساري 

الدولية للجمعية االأمريكية لعالج اإدمان التبغ-: 

اإن نتائج الدرا�سة تاأتي ا�ستكمااًل الأبحاث �سابقة 

اأُجريت حول اأ�سرار ال�سجائر االإلكرتونية، التي 

يف  تكمن  خطورتها  لكن  اآمنة،  البع�ص  يعتربها 

�سكلها وهيئتها ونكهاتها املتعددة واملحببة للبع�ص، 

غري مبالني مبا ينجم عنها من اأخطار.

ويف حديث لـ"للعلم"، اأ�ساف اأن خطورة ال�سجائر 

يتم  التي  ال�سوائل  وراء  من  تاأتي  االإلكرتونية، 

احرتاقها وا�ستن�ساقها عرب الرئتني، وفق ما ذكرت 

م�سرطنة،  مواد  على  دخانها  واحتواء  الدرا�سة، 

اأثبتت درا�سة �سابقة اأنها حتول اخلاليا ال�سليمة 

اإىل خاليا �سرطانية، عرب تغيري احلم�ص النووي 

"DNA" للخاليا.
االإلكرتونية  ال�سجائر  اأن  جبل"  "اأبو  واأو�سح 

الهوائية،  ال�سعب  يف  التهابات  ا  اأي�سً عنها  ينجم 

ي�سبب  التنف�سى،  اجلهاز  اأمرا�ص  من  مر�ص  وهو 

ــرات  ــم ــيــة املــخــاطــيــة يف امل تـــورًمـــا فــى االأغــ�ــس

بـ"مياه  جماًزا  ُيعرف  فيما  الرئتني،  يف  الهوائية 

بـ"رئة  ي�سمى  ما  عنها  ينجم  كما  الرئة"،  على 

حالة  وهي   ،)Popcorn lung( اأو  الف�سار" 

احلــاد  الق�سيبات  الــتــهــاب  عــن  تنجم  مر�سية 

)Bronchiolitis Obliterans(، الذي ينتج 

للرئة، ب�سورة  الهوائية  انتفاخ احلوي�سالت  عنه 

ت�سبه حبات الف�سار.

االإلكرتونية  ال�سجائر  خطورة  اأن  على  و�سدد 

تكمن يف عدم وجود رقابة كافية عليها يف البلدان 

دخولها  حمظور  ال�سجائر  هذه  اأن  كما  العربية، 

املركزية  االإدارة  قـــرار  على  بــنــاء  م�سر،  اإىل 

من�سورها  يف  ال�سحة  بــوزارة  ال�سيدلية  لل�سوؤون 

منها  اأ�سباب،  لعدة   ،2015 ل�سنة   1 رقم  الدوري 

عدم توافر درا�سات اإكلينيكية كافية الإثبات اأمان 

احتوائها  اإىل  باالإ�سافة  وفاعليته،  امل�ستح�سر 

يتم  القرار،  ذلك  �سدور  ورغم  �سامة،  مواد  على 

ت�سميات  حتت  م�سر  اإىل  املنتجات  تلك  تهريب 

خمتلفة منها األعاب االأطفال.
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توؤثر على املخ واالأع�شاب.. ُت�شرع ال�شيخوخة وت�شبب الزهامير
اأظهر نتائج التحاليل، اأن الغالبية العظمى من مدخني التبغ على اختالف اأ�صكاله، 
من  م�صرطنة  مل�صتويات  يتعر�صون  االإلكرتونية  ال�صجائر  يدخنون  من  ذلك  يف  مبا 
مادة "النرتوزامني" ت�صاهي اأو تتجاوز امل�صتويات التي يتم ت�صجيلها بني مدخني 

كبري  خلطر  امل�صتخدمني  تعر�ش  اأن  يحتمل  م�صتويات  وهي  التقليدية،  ال�صجائر 
االإلكرتونية  ال�صجائر  اأن  من  حديثة  اأمريكية  درا�صة  وحّذرت  بال�صرطان.  لالإ�صابة 

ميكن اأن تلحق �صرراً بالغاً باخلاليا اجلذعية يف املخ، قد ي�صل حلد التلف واملوت.



اأف�شل الزيوت العطرية لعالج م�شاكل الب�شرة لإطاللة واثقة على ال�شاطىء..
تخل�شي من ت�شققات القدم بهذه الطريقة

امنحي �شعرك مظهرًا لمعاً 
مع هذه اخللطات الطبيعية
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طويل،  اأو  ق�سري  ب�سعر  تتمتعني  كنت  �سواء 

الالمع  املظهر  فاإن  اأ�سود،  اأو  بني..  اأ�سقر.. 

الن�سارة  �سيمنحه  ما  هو  �سعرك  خ�سالت  لـ 

والتاأّلق.

يفقد ال�سعر ملعانه ب�سبب عوامل كثرية، 

منها ا�ستخدام م�ستح�سرات خاطئة، 

وامللّوث،  اجلــاف  للهواء  التعّر�ص 

كل�سية..  مبــــاء  ــتــحــمــام  ــس اال�

وغريها من االأ�سباب التي توؤدي 

اإىل تلفه وفقدانه ن�سارته.

الو�سفات  بع�ص  ياأتي  ما  يف 

�ستمنح  ــي  ــت ال الــطــبــيــعــيــة 

�ـــســـعـــرك مـــظـــهـــرًا المـــعـــًا 

وم�سرقًا.

الع�سل و�سفة   1-

الع�سل  ـــد  ـــوائ ف بـــاتـــت 

و�سّحته  ال�سعر  لن�سارة 

يحتوي  فهو  مــعــروفــة، 

مرّطبة  مكّونات  على 

واأ�سبح  ومغذية، 

ــد  اأح ي�سكل 

�سر  لعنا ا

ـــة  ـــب ـــرّك امل

ـــــظـــــم  ـــــع مل

م�ستح�سرات العناية بال�سعر. �سعي ملعقتني 

من الع�سل يف كوبني من املاء الفاتر واخلطيهما 

واتركيه  �سعرِك  على  اخلليط  وّزعي  جيدًا. 

�سعرِك  اغ�سلي  �ساعة.  ن�سف  ملدة  منقوعًا 

بعدها ب�سامبو ذات تركيبة ناعمة وجّففيه 

جيدًا.

ميــكــنــِك اعــتــمــاد هـــذه الــو�ــســفــة مـــرة يف 

االأ�سبوع.

الزيتون وزيت  االأفوكادو  و�سفة   2-

يف  الطازجة  االأفــوكــادو  من  حبة  اهر�سي 

ملعقتني  اإليها  واأ�سيفي  وجاف  نظيف  وعاء 

املكّونات  الطبيعي. اخلطي  الزيتون  من زيت 

على  ت�سعينه  قــنــاع  عــلــى  حت�سلي  حــتــى 

اخلليط  وّزعـــي  الــرطــب.  �سعرِك 

عــلــى كــامــل الــ�ــســعــر وارتــــدي 

واتركيه  بال�ستيكية،  قبعة 

�ساعة.  ن�سف  ملدة  منقوعًا 

بال�سامبو  �سعرِك  اغ�سلي 

الناعمة  الرتكيبة  ذات 

وجففيه جيدًا.

اعــتــمــاد هذه  ميــكــنــِك 

مرتني  اأو  مرة  الو�سفة 

يف االأ�سبوع.

البي�ص  و�سفة   3-

والع�سل

ـــــل  بـــــفـــــ�ـــــس

احتوائه على 

ت  تينا و لرب ا

واالأحــمــا�ــص 

الـــدهـــنـــيـــة، 

يــــ�ــــســــاعــــد 

الـــبـــيـــ�ـــص يف 

ال�سعر  ــــالج  ع

وجاف،  نظيف  وعــاء  يف  وتغذيته.  املت�سّرر 

من  ملعقة  مــع  واحـــدة  بي�سة  بيا�ص  �سعي 

الزيتون  زيــت  من  وملعقة  الطبيعي  الع�سل 

�سعرِك  على  املزيج  وّزعي  جيدًا.  وامزجيها 

اأطرافه  حتى  جــذوره  من  واأ�سبعيه  الرطب 

اأن  قبل  �ساعة  ن�سف  ملدة  منقوعًا  واتركيه 

تغ�سليه بال�سامبو الناعم.

ميــكــنــِك اعــتــمــاد هـــذه الــو�ــســفــة مـــرة يف 

االأ�سبوع.

عند تطبيق مكياج العيون، ال بد من 

باالعتبار،  املهمة  االأمــور  بع�ص  اأخذ 

مكياج  على  احل�سول  تخولك  التي 

اإن  �سيما  ال  �سائبة،  ت�سوبه  ال  عيون 

كنت من املبتدئات يف تطبيق املكياج. 

العيون  ــالل  ظ و�ــســع  طريقة  وتــعــد 

اخلطوة االأبرز يف مكياج العني، حيث 

ال بد من مراعاة �سكل العني، االألوان 

لو�سع ظل  ال�سحيح  واملكان  املنا�سبة، 

ــن...  ــداك اأو ال الــعــني �ــســواء الــفــاحت 

انطالقًا من ذلك، �سنقدم لك طريقتني 

لـ و�سع ظالل العيون، تخوالنك ر�سم 

العني كاملحرتفني.

الطريقة االأوىل

ظل  مــن  ــونــني  ل مبـــزج  اأواًل  قــومــي 

حمايدًا  االأول  يكون  اأن  على  العني، 

فوق  �سعيهما  ثم  من  فاحتًا،  والثاين 

العليا  الرمو�ص  امــتــداد  على  العني 

با�ستخدام  ـــك  وذل احلــاجــب،  نــحــو 

ال�سبابة.  اإ�سبع  طــرف  اأو  الفر�ساة 

اأغمق  بلون  العني  ظل  طبقي  بعدها، 

فوق  للعني  اخلارجية  الــزاويــة  على 

على  واحــر�ــســي  مبا�سرة،  الــرمــو�ــص 

االأو�سط  اجلزء  يف  الفر�ساة  حتريك 

اجلفن  من  االقرتاب  وعدم  العني  من 

ــي. اأمـــا اخلــطــوة االأخــــرية،  الــداخــل

فتكون مب�سح الفر�ساة مرات عدة اىل 

الظالل  ملــزج  وذلــك  واخللف،  ــام  االأم

بطريقة �سحيحة.

الطريقة الثانية

طبقي ظل العني الفاحت على الزاوية 

الداخلية للعني، با�ستخدامك فر�ساة 

اىل  وحــركــيــهــا  ومــ�ــســطــحــة،  �سلبة 

ب�سيطة  م�سحة  مع  واالأ�سفل،  االأعلى 

ظل  �سعي  ثــم،  من  احلاجب.  لعظام 

و�سطى  كطبقة  قلياًل  االأغمق  العني 

بوا�سطة  والغامق،  الفاحت  اللون  بني 

الفر�ساة امل�سطحة، لتوزيع الظل على 

كامل اجلفن ومن بداية خط الرم�ص 

بعدها،  ــني.  ــع ال ثــنــيــة  حــــدود  اىل 

بحركات  الــداكــن  العني  ظــل  طبقي 

وحــول  االأعــلــى  اىل  دائــريــة  ن�سف 

احر�سي  لــكــن  ــعــني.  ال ثنية  مــركــز 

على  امل�ستخدم  الظل  يكون  اأن  على 

ظالل  بني  االأغمق  هو  الرم�ص  خط 

الفر�ساة  نظفي  امل�ستخدمة.  العيون 

امل�ستخدمة جيدًا، وقومي من خاللها 

املعتمدة،  الــثــالثــة  ــالل  ــظ ال مبـــزج 

االألوان  ملزج  وذلك  خفيفة،  بطريقة 

بطريقة متقنة.

اختيار الظالل وفق لون العينني

اعتماد  باإمكانك  البنية:  للعيون 

ـــــوان ظـــالل الــعــيــون دون  جــمــيــع األ

ا�ستثناء، خ�سو�سًا اللون البنف�سجي.

اعتماد  حــاويل  ــاء:  ــزرق ال للعيون 

البني،  مــثــل  الـــرتابـــيـــة،  ــــــوان  االأل

الظالل  ا�ستخدام  باإمكانك  كذلك 

الرمادية.

االألوان  تنا�سب  اخل�سراء:  للعيون 

اخل�سراء  العيون  �ساحبات  الدافئة 

كثريًا، ال �سيما اللون البني املائل اىل 

البنف�سجي  اللون  وكذلك  الذهبي، 

املتو�سط.

التي  امل�ساكل  مــن  الــقــدم  �سققات 

وهي  للفتيات،  كبرًيا  حرًجا  ت�سبب 

حتتاج عناية كبرية وب�سكل دوري من 

تعتادين  كنِت  واإن  بخا�سة  ال�سبايا، 

ف�سل  يف  املفتوحة  االأحذية  ارتداء 

هذه  تــربز  �سوف  وبالطبع  ال�سيف، 

وحتى  ال�ساطىء،  على  اأكر  امل�سكلة 

ما�سكات  اإليِك  اأكــرب،  بثقة  ت�سعري 

ت�ساعدِك على التخل�ص من ت�سققات 

القدم.

حب  مــن  للتخل�ص  طبيعية  ــرق  ط

ال�سباب

 ما�سك ال�سوفان وال�سكر البني وزيت 

ال�سّبار للقدم املت�سققة للغاية

 - 3 اأكواب من ال�سوفان

- ربع كوب من ال�سكر البني

- ع�سري ن�سف ليمونة

- ملعقة كبرية زيت �سّبار

- اأكيا�ص بال�ستيكية

- ماء دافىء

حت�سري املا�سك

باملاء  البداية  يف  قدميِك  ِانقعي 

الدافىء ملدة 15 دقيقة حتى ي�سبح 

اجللد رطًبا اأكر، لت�سهل اإزالته.

البع�ص  بع�سها  مع  املكونات  اخلطي 

ب�سرة  عــلــى  ــرك  ــف ال ــع  م ــا  ــه ووزعــي

قدميِك.

ـــص  ـــا� ـــي ـــاالأك ـــي قــــدمــــيــــِك ب ـــط غ

ن�سف  ملــدة  واتركيها  البال�ستيكية 

�ساعة اأو اأكر.

مع  باملاء،  بعدها  قدميِك  ا�سطفي 

الإزالــة  الــقــدمــني،  حجر  ا�ستخدام 

باقي اجللد املت�سقق.

ا للحفاظ  كرري املا�سك مرة اأ�سبوعيًّ

اجللد  واإزالـــة  ن�سرة،  ب�سرتِك  على 

امليت اأول باأول.

ــات �ــســيــفــيــة تــ�ــســاعــد يف  ــروب ــس ــ� م

لوجهِك  ن�سرة  ب�سرة  على  احل�سول 

وج�سِمك

الزبادي  مع  الفازلني  ما�سك 

وزيت الزيتون

- 2 ملعقة كبرية زيت زيتون

- ملعقة كبرية فازلني

- ن�سف كوب زبادي

- ماء دافىء

- اأكيا�ص نايلون

للوجه  ما�سك  اأف�سل 

مبكونات طبيعية

حت�سري املا�سك

مثلما  كبري  وعاء  يف  قدميِك  ِانقعي 

فعلِت باملا�سك ال�سابق.

البع�ص،  بع�سها  املكونات  اخلطي 

و�سعيها على ب�سرة قدميِك.

ارتدي كي�ص النايلون فوق لفاعلية 

اأكرب للما�سك، واتركيه ملدة �ساعة.

الطبيعي  احلجر  ا�ستخدام  ميكنِك 

لتق�سري قدميِك عند اإزالة املا�سك.

كرري هذه العملية على االأقل مرة 

قدم  ب�سرة  على  للح�سول  ا  اأ�سبوعيًّ

�سحية، وكعب وردي ناعم.

حــواء
طريقة و�سع ظالل العيون للمبتدئات

حتتاج الب�سرة للعناية امل�ستمرة بها لتجنب اآثار االإجهاد واجلفاف عليها، 

ومكافحة ال�سيخوخة والتجاعيد، والزيوت العطرية من اأف�سل العنا�سر 

التي متّد ب�سرتِك باملزايا كافة والعالجات الفعالة التي ترغبني بها، 

واملعروف عنها فوائدها اجلمالية املختلفة للب�سرة، لهذا اخرتنا لِك 

اأ�سهر هذه الزيوت وفوائدها املختلفة، لت�ستخدميها لب�سرِتك.

 زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للب�سرة

فوائد زيت الزيتون للب�سرة

زيت الزيتون غني بفيتامني A وفيتامني E، لذا فهو فاعل للغاية يف مكافحة 

ال�سيخوخة، ويحتوي على الكثري من املعادن واالأحما�ش الدهنية غري 

امل�سّبعة املفيدة يف بناء خاليا اجللد. ويعطي زيت الزيتون اجللد املرونة 

ومينع ظهور التجاعيد.

اح�سلي على تديلٍك جل�سمِك كله بزيت الزيتون قبل اال�ستحمام ملدة ربع 

ا، وللح�سول على النتائج الكاملة للزيت ا�ستعمليه يف نظامِك الغذائي. �ساعة يوميًّ

زيت جوز الهند

لزيت جوز الهند فاعلية م�سادة لالأك�سدة، وم�ساد للبكترييا، ويعمل على بناء طبقة الكوالجني التي متنع ظهور التجاعيد، وحتافظ على 

ا يف تفتيح الب�سرة الداكنة. ترطيب الب�سرة. وي�ساهم اأي�سً

قبل اال�ستحمام اليومي دلكي ج�سمِك كّله بزيت اجلوز، وميكنِك ا�ستعماله باأكر من طريقة، منها عمل ما�سك تق�سري مبزج زيت جوز الهند مع 

ال�سكر، والقيام بتدليك خفيف يف حركة دائرية. ومن االأف�سل ا�ستعمال الزيت يف النظام الغذائي.

زيت زهر الليمون

ي�ساهم زيت زهر الليمون يف عالج االلتهابات لفاعليته الن�سادة للفطريات والفريو�سات والبكترييا، وينقي الب�سرة من ال�سموم.

ومن اأف�سل الطرق ال�ستعمال الزيت هي كبّخاخ للوجه، �سعي ٣ قطرات على كمية منا�سبة من املاء املقطر، وا�ستخدمي البخاخ 

ب�سكل يومي.

فوائد الزيوت العطرية ل�سحة ب�سرتك

زيت اللوز

يحتوي زيت اللوز على فيتامني E وفيتامني K، اللذين ي�ساعدان يف اإعادة جتديد خاليا الب�سرة وتن�سيط 

الدورة الدموية

ميكنِك ا�ستخدام زيت اللوز يف ال�سيف كواٍق من اأ�سعة ال�سم�ش، وا�ستخدامه يف تدليك ج�سمِك بعد 

اال�ستحمام.

زيت �سجرة ال�ساي

اإذا كنِت من �ساحبات الب�سرة الدهنية فهذا الزيت مفيد للغاية لِك، فهو له خ�سائ�ش 

م�سادة للفطريات والبكترييا التي ت�ساهم يف التقليل من ظهور حب ال�سباب، وميكنِك 

ا�ستخدامه كمنظف زيتي للب�سرة الدهنية.
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مثري للده�سة.. 
جمجمة رجل من الع�سر احلجري 

تك�سف وقوع جرمية بوا�سطة كائن غريب

و�سف عقارًا م�سكنًا ملري�ض.. 
ال�سجن خم�ض �سنوات لطبيب اأمريكي

ثالث اأخطر اأفعى فى العامل
 تطرق باب منزل طلبا للدخول..

كارثة كادت تق�سي على 34 عامًل فى منجم بعمق األف مرت حتت الأر�ض..

    عذر اأقبح من ذنب.. 

اأم �سينية ترمي مولودها من الطابق الثالث
اأرادت اأن تعالج اخلطاأ الذي ارتكبته، فقامت 

بارتكاب »خطيئة« اأكر ب�ساعة. هذا اأقل ما 

تبلغ  �سينية  �سيدة  به  قامت  ما  و�سف  ميكن 

22 عامًا، عندما حاولت التخل�ش  من العمر 

ُولد  ــه  الأن لتوها،  اأجنبته  ــذي  ال طفلها  من 

»خارج رباط الزوجية«. فما كان منها اإال اأن 

بالبناية  الثالث  الطابق  من  مولودها  ترمي 

ال�سكنية التي تعي�ش فيها مبدينة »ت�سانغ�سا«، 

الواقعة يف مقاطعة »هونان« جنوب ال�سني. 

يقع  اأن  دون  حالت  االإالهية  العناية  اأن  اإال 

مكروه للطفل الر�سيع.

ميل«  الـــ»ديــلــي  �سحيفة  نقلته  ملــا  ــًا  ــق ووف

الربيطانية، عن و�سائل االإعالم املحلية، فاإن 

�سينية  اأم  على  القب�ش  من  متكنت  ال�سرطة 

وذلك  الــثــالــث،  الطابق  مــن  مــولــودهــا  رمــت 

الذي  الطفل  من  للتخل�ش  منها  حماولة  يف 

اأجنبته للتو، وذلك الأنها اأجنبته خارج اإطار 

على  الطفل  �سقط  حيث  الزوجية«.  »رباط 

البناية  من  ال�سفلية  الطوابق  اأحــد  �سرفة 

اجلريان  له  ينتبه  اأن  قبل  نف�سها،  ال�سكنية 

وي�سارعوا لنقله اإىل امل�ست�سفى.

االأم  اأن  اإىل  اأ�ــســارت  ال�سينية،  ال�سحافة 

باأنها  »فــو«، وقالت  ال�سابة من عائلة تدعى 

قبل  »تاوجيانغ«،  مقاطعة  يف  تعي�ش  كانت 

انتقالها حديثًا اإىل مدينة »ت�سانغ�سا« للعمل 

حلظة  اأنها  االإعـــالم  و�سائل  وتابعت  فيها. 

املنزل،  يف  وحــيــدة  كــانــت  ــة  ــادث احل وقـــوع 

اأن  ال�ُسّري« لطفلها بعد  واأنها قطعت »احلبل 

اأن  اأحد، وقبل  اأي م�ساعدة من  اأجنبته دون 

تلقي به من النافذة.

هذا ما قاله اجلريان عن احلادثة..

فقد  ال�سينية،  بيرب«  »ذي  ل�سحيفة  ووفقًا 

البناية  �سكان  من  املــراأة  جريان  بع�ش  �سرد 

بكاء  �سوت  �سمعوا  قد  كانوا  اأنهم  نف�سها، 

الطوابق  اأحــد  �سرفة  م�سدره  متقطع  طفل 

ال�سفلية للبناية. واأ�ساروا اإىل اأنهم اعتقدوا 

اأنه �سوت »قطة« متوء يف تلك  اأول االأمر  يف 

ال�سوت  حقيقة  يكت�سفوا  اأن  قبل  ال�سرفة. 

وما حدث حلظتها.

البناية،  �سكان  من  عيان  �ساهدة  وبح�سب 

موقع  بثه  م�سور  تقرير  يف  ظهورها  خــالل 

اإىل  و�سلت  باأنها  قالت  ال�سينية،  ال�سحيفة 

يف  زميالتها  ــدى  اإح برفقة  �سباحًا  منزلها 

اأنه  ظنت  ال�سوت  �سمعت  وعندما  العمل. 

يعود لـ»قطة«، اإال اأن زميلتها –وهي متزوجة 

ال�سوت  هذا  اأن  اإىل  اأ�سارت  اأطفال-  ولديها 

م�سدره طفل ر�سيع يبكي، ولي�ش كما اعتقدت 

من  نظرة  األقيا  وعندما  الــبــدايــة.  يف  هــي 

�سرفة ال�سقة، اأ�سيبتا ب�سدمة كبرية عندما 

وعلى  باالأ�سفل.  الر�سيع  الطفل  �ساهدتا 

الفور قامتا باالت�سال بال�سرطة.

اجلريان وال�سرطة ينقذان الر�سيع..

الذين  البناية،  �سكان  باقي  اجلــارة  اأخــربت 

امل�سكني،  الطفل  الإنــقــاذ  م�سرعني  هــرعــوا 

للو�سول  �سلم  بت�سلق  الــرجــال  اأحــد  وقــام 

اأخرى  امـــراأة  معه  وت�سلقت  ال�سرفة.  اإىل 

لتتمكن من حمل الطفل بعناية واإنزاله اإىل 

اإال  املتواجدين  البقية  وما كان من  االأ�سفل. 

يديها  بني  من  امل�سكني  الر�سيع  يتناولوا  اأن 

وانتظروا  اللون.  بي�ساء  ببطانية  ويحملوه 

قدوم ال�سلطات، التي نقلت الطفل اإىل اإحدى 

االأطباء  اأن  واأعلنت  القريبة،  امل�ست�سفيات 

باإي  اإ�سابته  ــدم  وع الطفل  �سالمة  اأكـــدوا 

جروح خطرية. بينما االأم ال�سابة التي األقت 

يف  حمتجزة  تزال  ال  الثالث،  الطابق  من  به 

قب�سة ال�سرطة، والتحقيقات جارية معها.

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

ح�شلت على 3 ماليني 
دوالر بعد �شقوطها داخل 

كازينو اأر�شيته مبللة

ا�ستطاعت �سيدة احل�سول على مبلغ 

ثالثة ماليني دوالر اأمريكي، بعد 

�سقوطها داخل كازينو كانت اأر�سيته 

مبللة اأمام احل�سور.

تعود التفا�سيل عندما انزلقت ليندا 

�سادوف�سكي فى كازينو جاك يف 

�سين�سيناتي بوالية اأوهايو االأمريكية، 

حتديًدا فى �سبتمرب عام 2016، حيث 

وجدت لوحة حتذيرية مكتوب عليها 

لالإ�سابة  وتعر�ست  مبللة"،  "االأر�ش 
بجروح جراء ذلك.

وقالت ليندا فى دعوتها اأمام املحكمة 

اإن موظف الكازينو مر من اأمامها ومل 

يحاول م�ساعدتها وتركها على االأر�ش.

وبالفعل تاأكدت هيئة املحلفني 

مبحكمة مقاطعة هاميلتون من اأن 

الكازينو مل يوفر بيئة اآمنة، االأمر 

الذى اأدى لك�سر �ساق تلك ال�سيدة، 

وتطلبت عدة عمليات جراحية، 

وحكمت املحكمة بغرامة 3 ماليني 

دوالر لها.

جرمية  لــغــز  حــل  يف  اخلــــرباء  تــعــمــق 

حيث  ـــام،  ع  33000 اإىل  متــتــد  قــتــل 

جمجمة  يدر�سون  الذين  اخلرباء  وجد 

اأنه  القدمي  احلجري  الع�سر  من  لرجل 

ملوت  تعر�ش  قد  يكون  اأن  املحتمل  من 

عنيف، متت درا�سة احلفرية على نطاق 

جنوب  يف  كهف  يف  اكت�سافها  منذ  وا�سع 

تران�سيلفانيا وذلك يف عام 1941، ومن 

الراأ�ش  يف  ب�سربات  ُقتل  ــه  اأن املحتمل 

بوا�سطة خملوق غريب.

ـــم  ـــــة بـــا�ـــس ـــــروف ـــــع اجلــــمــــجــــمــــة امل

 ،Cioclovina calvaria""
على  منطوًيا  كــبــرًيا  ك�سًرا  فيها  يظهر 

ما  وهــو  اجلمجمة،  من  ــن  االأمي اجلانب 

اإىل  ي�سري  باأنه  االآن  الباحثون  يقول 

ي�سبه  �سيء  من  عنيفة  �سربة  حــدوث 

املحاكاة  ـــراء  اإج بعد  "اخلفافي�ش"، 
والنظر اإىل مو�سع ال�سربة، من املُحتمل 

وجًها  مل�سادة  نتيجة  ــرح  اجل يكون  اأن 

لوجه.

كان  اإذا  مــا  اجلــديــدة  الــدرا�ــســة  بحثت 

الع�سر  مــن  الــرجــل  جانب  يف  الت�سدع 

احلجري القدمي قد وقع يف وقت الوفاة 

اأو كحدث بعد الوفاة، وقد اأجرى فريق 

جامعة  بــقــيــادة  الــبــاحــثــني  ــن  م دويل 

لل�سدمات  جتريبية  حماكاة  توبنجن 

لتقييم مدى تاأثر الرجل باالإ�سابة.

من  "مدورة"  كرة   12 ا�ستخدموا  حيث 

عليها  ليختربوا  اال�سطناعية،  العظام 

�سيناريوهات مثل ال�سقوط من ارتفاعات 

اأو  مــفــردة  �ــســربــات  وكــذلــك  خمتلفة 

اخلفافي�ش،  اأو  ال�سخور  من  مــزدوجــة 

وجنبا اإىل جنب مع هذه املحاكاة فح�ش 

املوؤلفون جمجمة الرجل ب�سريا وعمليا 

املقطعي،  الت�سوير  تقنية  با�ستخدام 

وفًقا للدايلي ميل.

اأو  يف  اإ�ــســابــات  فعال  هناك  اأن  وجـــدوا 

العثور على  بالقرب من وقت الوفاة، مت 

يليها  اجلمجمة،  قاعدة  يف  خطي  ك�سر 

اأكر و�سوحا على اجلانب  ك�سر منطوي 

اأظهرت  اجلمجمة،  اأ�سفل  مــن  االأميـــن 

بقوة  ت�سبه  الك�سور  هذه  بــاأن  املحاكاة 

منط االإ�سابة الناجت عن �سربات متتالية 

مع كائن غريب ي�سبه اخلفافي�ش.

تعد هذه العينة التي عر عليها يف عام 

1941 اأثناء تعدين الفو�سفات، واحدة 
احلديثة  الب�سرية  االأجنحة  اأقدم  من 

يف  واملوجودة  ن�سبًيا  واملكتملة  املوؤرخة 

على  ال�سابقة  الدرا�سات  ركزت  اأوروبــا، 

اجلمجمة فيما اإذا كان الب�سر البدائيون 

وال�سكان احلديثون اختلطوا خللق اإن�سان 

"هجني" من خالل الرتكيز على امليزات.

�ستار"  "ديلي  ــحــيــفــة  �ــس نـــ�ـــســـرت 

الربيطانية، مقطع فيديو �سادما، يظهر 

ثالث اأخطر اأفعى فى العامل وهى من نوع 

املامبا ال�سوداء، اأثناء حماولتها الطرق 

على اأحد االأبواب حماولة الدخول.

ــرة املنزل  ــس ـــر فــزع اأ� واأثــــار هــذا االأم

وطلبوا  اأفريقيا،  جنوب  فى  الكائنة 

االأفعى  تلك  مــن  الإنــقــاذهــم  الــنــجــدة 

املميتة، وحل�سن احلظ مت العثور عليها 

النوافذ  اإحــدى  خلف  خمتبئة  الحًقا 

اإم�ساكها  لــيــتــم  لــلــمــنــزل،  اخل�سبية 

واإطالقها بعيًدا.

اأ�سرع  مــن  الــ�ــســوداء  املامبا  اأن  يــذكــر 

االأفاعى فى العامل، والتى تبلغ �سرعتها 

اأن لدغتها  12.5 ميل فى ال�ساعة، كما 
دقيقة   30 فى  اأ�سنانها  ب�سبب  كافية 

فقط.

�سمعتها  الــ�ــســوداء  املامبا  عــن  ويــعــرف 

حول  �سنوًيا  الوفيات  ن�سب  فى  ال�سيئة 

العامل.

مبدينة  اأمــريــكــي  طبيب  عــلــى  ُحــكــم 

�سنوات،  خم�ش  ملدة  بال�سجن  نيويورك 

بــدون  ملــر�ــســاه  م�سكن  عــقــار  لو�سفه 

اإجراء اأي نوع من الفح�ش اجل�سماين.

وذكرت �سحيفة )نيويورك ديلي نيوز( 

ارن�ستو  الطبيب  اأن  االإنــرتنــت،  على 

"املو�سوم  بــاأنــه  و�سفته  ــذي  ال لوبيز 

مليون  حــوايل  ملر�ساه  و�سف  بالعار" 

وكــان  لــــالأمل،  م�سكن  دواء  مــن  حــبــة 

يتقا�سى ما ي�سل اإىل 300 دوالر نقًدا 

يف كل زيارة ي�سف لهم فيها هذا العقار 

اإذا  حتى  لــالأمل،  خمدر  تاأثري  له  الذي 

تاأمينية  تغطية  ميتلك  املري�ش  كــان 

�سحية.

لوبيز  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�ـــســـارت 

من  طبية  و�سفات  كتب  عاما"   67"
من   2017 عــام  وحــتــى   2015 عــام 

قدرتها  �سوقية  بقيمة  احلبوب  هــذه 

مليون   20 حـــوايل  مببلغ  ال�سلطات 

دوالر.

العام االأمريكي جيوفري  وقال املدعي 

لوبيز كان ي�سف  اإن  بريمان يف منهاتن 

ملر�ساه حبوب وهي من املواد االأفيونية، 

دون اإجراء "فح�ش ج�سماين له معنى" 

ما  حت�سن  اأي  مر�ساه  على  يظهر  ومل 

ــح  االأرج على  كــانــوا  مر�ساه  اأن  يعني 

يبيعون احلبوب.

ال�سادر  "احلكم  "بريمان":  واأ�ــســاف 

ميثل ر�سالة مفادها اأن كل طبيب يوزع 

عن  النظر  بغ�ش  املــخــدرة  العقاقري 

االحتياجات الطبية ملر�ساه لي�ش اأكر 

من تاجر خمدرات".

عالقون يف عمق االأر�ش وي�سعب اإخراجهم 

يف  كندية  �سركة  عنه  ماعربت  هذا  منها، 

و�سفها الأزمتها التي مير بها عمالها العالقون 

يف منجم حتت االأر�ش منذ نحو يومني، وفق 

ما اأفادت به �سحيفة ذا �ستار.

لكن قبل �ساعات زفت ال�سركة ب�سرى طماأنت 

االأهايل على حياة العمال، مما كاد يتحول 

اإىل كارثة كانت �ستهز اأركان كندا. 

التي  نــوتــريــان  �سركة  ذكـــرت  قــد  وكــانــت 

اأّن عدًدا �سخًما من عمالها  تنتج البوتا�ش، 

 34 بــعــدد  واأنــهــم  االأر�ــــش،  حتــت  عالقون 

عاماًل يعانون االآن مبا يقرتب من 48 �ساعة 

يف اأحد مناجمها على عمق األف مرت بعدما 

اإن  يخ�سى  مــا  وهــو  الــرفــع،  م�سعد  تعطل 

يت�سبب يف م�ساعفات لهم، قد توؤدي ملقتلهم 

اإذا ما ا�ستمرت االأزمة لوقٍت اأطول. 

اأعلنت  ــقــاذ،  االإن جهود  مــن  �ساعات  وبعد 

الذين   34 الـــ  عامليها  جميع  اإن  ال�سركة 

حو�سروا يف منجم للبوتا�ش يف �سا�سكات�سوان 

هم االآن فوق االأر�ش وب�سالم.

وقال ويل تيجلي ، املتحدث با�سم ال�سركة، 

ــف عن  ــوق ت قـــد  ـــان  ك الـــرفـــع  مــ�ــســعــد  اإن 

من  بالقرب  كــوري  منجم  يف  فجاأة  العمل 

�سا�سكاتون.

ولكن قبل �ساعات، مت دعم العاملني مب�سعد 

وجتهيزه  البوتا�ش  نقل  فيه  يتم  كان  اآخر 

ليقوم برفع العمال .

اأن  للتاأكد من  "نحن �سعداء  واأ�ساف تيجلي 

ا قد  جميع العمال البالغ عددهم 34 �سخ�سً

الق�سة،  يف  االأكرب  للجزء  وبالن�سبة  جنو. 

معنوية  حــالــة  يف  موظفينا  جميع  كــان 

جيدة".

واأكد تيجلي اإنه مل ي�سب اأحد باأذى.

بعد  على  كانوا  الذين   ، العمال  باإن  وتابع 

خالل  االأر�ش  حتت  واحد  كيلومرت  حوايل 

املحنة ، كانوا اآمنني وكان لديهم الكثري من 

الطعام واملاء والطاقة والكهرباء.

يف  التحقيق  �سيتم  انــه  اإىل  الرجل  ولفت 

�سبب امل�سكلة امليكانيكية.

يف �سهر مايو ، حو�سر الع�سرات من العاملني 

منجم  يف  �ساعات  لعدة  ذاتها  ال�سركة  يف 

اآالن للبوتا�ش بعد اندالع حريق قبل نقلهم 

باأمان اإىل ال�سطح.

منوعات
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الع�سرين،  املجموعة  قمة  يف 

دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اأعلن 

االأمريكية  ال�سركات  اأن  ترامب 

التكنولوجيا  بــيــع  �ــســتــوا�ــســل 

ل�سركة  بها  اخلا�سة  واملكونات 

ــح  ــس ــ� اإت ـــكـــن  ول  ،Huawei
احلكومة  اأن  الحـــق  وقـــت  يف 

فقط  �ــســتــ�ــســمــح  االأمـــريـــكـــيـــة 

متلك  التي  االأمريكية  لل�سركات 

نطاق  على  املــتــوفــرة  املنتجات 

يف  مبا  اأخـــرى،  بلدان  ويف  وا�سع 

ببيع  االإلكرتونية  الرقائق  ذلك 

 .Huawei ل�سركة  منتجاتها 

 Huawei لذلك، تنتظر �سركة

االآن ت�سريًحا من وزارة التجارة 

كان  اإذا  مــا  بــ�ــســاأن  االأمــريــكــيــة 

تطبيقات  اإ�ــســتــخــدام  باإمكانها 

 Google Play ـــات  ـــدم وخ

الذكية  هواتفها  يف   Services
املزودة بنظام االأندرويد.

ال يـــزال مــن غــري الــوا�ــســح ما 

ميكن  اخلــدمــات  هــذه  كانت  اإذا 

ت�سنيفها على اأنها ” متاحة على 

العامل  اأن  يبدو   .“ وا�سع  نطاق 

اإذا  ما  هو  هنا  الرئي�سي  احلا�سم 

ذات  م�ساألة  ُتعترب  االأمــور  كانت 

ولكن  اأم ال،  القومي  باالأمن  �سلة 

ال يوجد دليل اإر�سادي حمدد يف 

الوقت احلايل.

تاأجيل احلظر  اأن قرار  الحظ 

�سارًيا،  يـــزال  ال  يــوًمــا   90 ــدة  مل

من  اأكــر  هناك  يــزال  ال  لذلك 

التجارة  وزارة  تتخذ  حتى  �سهر 

ب�ساأن  نهائًيا  قــراًرا  االأمريكية 

ذلك،  غ�سون  ويف  الق�سية.  هذه 

 Huawei ــة  ــرك ــس � تــ�ــســغــط 

اأجل  من  التجاريون  و�سركاوؤها 

رفع احلظر.

قبل  احلظر  رفــع  مت  اإذا  حتى 

من   19 الــيــوم  يف  املهلة  اإنــتــهــاء 

كان  فقد  املقبل،  اأغ�سط�ص  �سهر 

ــاأثــري كــبــري على  لــهــذا الــقــرار ت

 ،Huawei منتجات  مــن  عــدد 

ال�سينية  ال�سركة  اإ�سطرت  فقد 

ــد من  ــدي ــع لــتــاأجــيــل اإطـــــالق ال

ــب  ــي ــس ــوا� املـــنـــتـــجـــات مـــثـــل ح

 Huawei MateBook
للطي  القابل  اجلديدة، والهاتف 

على   ،Huawei Mate X
 Huawei �سركة  اأن  من  الرغم 

ذكرت باأنها قررت تاأجيل اإطالق 

توافقه  على  للعمل  الهاتف  هذا 

.5G مع �سبكات اجليل اخلام�ص

�سركة  ت�ستمر  اأن  املحتمل  من 

نظام  على  العمل  يف   Huawei
اإ�ستعادت  لو  حتى   Ark OS
االأندرويد،  اإىل  الكامل  الو�سول 

وم�ستقرة  قــويــة  لتكون  وذلـــك 

�سيناريو  حــدوث  حالة  يف  اأكــر 

مماثل يف امل�ستقبل.

باالإ�ستحواذ  مايكرو�سوفت  �سركة  قامت 

تطوير  اأ�ــســتــوديــوهــات  مــن  جمموعة  على 

تعمل  كانت  والتي  ال�سنني  مر  على  االألعاب 

Xbox One و  األعاب الأجهزة  على تطوير 

PC. وعلى عك�ص ما كان متوقًعا، فقد قررت 
�سركة Sony عدم �سلك نف�ص الطريق، ولكن 

يف  االآن  تفكر  اليابانية  ال�سركة  اأن  يبدو 

 Sony ال�سيء. واأكدت �سركة  القيام بنف�ص 

فعاًل موؤخًرا اأنها تفكر يف �سراء اأ�ستوديوهات 

لتطوير االألعاب.

الرتفيه  لق�سم  التنفيذي  الرئي�ص  اأكــد 

 Jim ال�سيد   ،Sony �سركة  يف  التفاعلي 

Ryan لوكالة االأنباء Nikkei اأن ال�سركة 
تفكر يف االإ�ستحواذ على بع�ص اأ�ستوديوهات 

 Jim Ryan تطوير االألعاب. ويعتقد ال�سيد

اأهمية  اأكــر  االآن  ي�سبح  �سوف  املحتوى  اأن 

ال�سركات  دخول  اأن  حيث  م�سى  وقت  اأي  من 

بث  خدمات  �سوق  اإىل  جوجل  مثل  الكربى 

االألعاب عرب ال�سحابة �سي�سكل تهديًدا ملكانة 

ال�سركة.

عن  االآن  ــى  ــت ح تـــقـــاريـــر  اأي  ــــرد  ت مل 

�سركة  تعتزم  التي  التطوير  اأ�ستوديوهات 

Sony االإ�ستحواذ عليها. وعالوة على ذلك، 

اإذا  عما   Jim Ryan ال�سيد  لنا  يك�سف  مل 

اأي  مع  متقدمة  حمادثات  يف  ال�سركة  كانت 

االإ�ستحواذ  تعتزم  التي  االأ�ستوديوهات  من 

عليها. ومع ذلك، فمن االآمن القول باأن �سركة 

اأن  قبل  متعددة  خيارات  يف  �ستنظر   Sony
التي  االأ�ستوديوهات  اأو  االأ�ستوديو  تختار 

اأجل  من  عليها  االإ�ستحواذ  يتم  اأن  ت�ستحق 

حتقيق ما حتاول القيام به.

على   Sony �سركة  اإ�ستحواذ  يـــوؤدي  قــد 

تقدمي  اإىل  االألــعــاب  تطوير  ا�ستوديوهات 

للطرازات  احل�سرية  ــاب  ــع االأل مــن  املــزيــد 

املنزلية  ــاب  ــع االأل اأجــهــزة  مــن  امل�ستقبلية 

بالفعل   Sony �سركة  وتعمل  بها.  اخلا�سة 

والذي   5  Playstation جهاز  على  االآن 

املقبل.  العام  يف  اإ�سداره  يتم  اأن  املتوقع  من 

نرى  اأن  بالتاأكيد  لالإهتمام  املثري  من  �سيكون 

ما هي النتائج التي �ستوؤول اإليها هذه اخلطوة 

اإذا متت بنجاح.

الوقت  مــقــدار  اإىل  بالنظر 

اإىل  ننظر  ونحن  نق�سيه  الــذي 

ال�سا�سات من حولنا، مثل اأجهزة 

من  العديد  فهناك  التلفزيون، 

الأ�سياء التي يجب اأخذها بعني 

احلجم  ذلك  يت�سمن  االإعتبار. 

امل�ستخدمة  الــ�ــســا�ــســة  ونــــوع 

ــا اإىل  والــو�ــســوح واالألـــــوان وم

قلنا،  كــمــا  ذلــــك،  ـــع  وم ذلــــك. 

بالنظر اإىل مقدار الوقت الذي 

هذه  اإىل  ننظر  ونحن  نق�سيه 

حتظى  اأن  فينبغي  ال�سا�سات، 

ا بنف�ص االأهمية. الراحة اأي�سً

اإذا كنت تبحث عن �سبب اآخر 

يدفعك ل�سراء تلفازك املقبل من 

�سركة LG، فقد اأعلنت ال�سركة 

ــًرا  ــوؤخ ــكــوريــة اجلــنــوبــيــة م ال

 LG OLED تلفزيونات  اأن 

التابعة  احلجم  الكبرية   TV
�سهادة  على  موؤخًرا  ح�سلت  لها 

 Eye | للعني  مريحة  ” �سا�سة 
من   ”  Comfort Display
 .TÜV Rheinland خمترب

ويقوم هذا املخترب بالتحقق من 

ميزات مثل مقدار ال�سوء االأزرق 

ووم�سان  ال�سا�سة،  من  املنبعث 

ال�سورة، وجودة ال�سورة، ف�سال 

عن اإختبار العديد من اجلوانب 

االأخرى.

ــص  ــ� ــي ــرئ ووفــــقــــا لـــنـــائـــب ال

التلفزيونات  لق�سم  التنفيذي 

 ،LG �ــســركــة  يف  والــ�ــســا�ــســات 

 ،Chang-Ho Oh ال�سيد 

فقد �سرح بالقول : ” احل�سول 

 TÜV ـــن  م الـــ�ـــســـهـــادة  ــى  ــل ع

اأن  ــنــي  ــع ي  Rheinland

امل�ستخدمة   OLED �سا�سات 

اأ�سبحت   LG تلفزيونات  يف 

معرتف بها دولًيا االآن ك�سا�سات 

نتوقع  الــعــني.  ل�سحة  مفيدة 

من  االآن  امل�ستهلكون  يتمكن  اأن 

 OLED تلفزيونات  اإختيار 

التابعة لنا بثقة اأكرب “.

ال�سوء  مثل  اأ�سياء  ربــط  مت 

ال�سا�سات  مــن  املنبعث  االأزرق 

النوم،  دورة  يف  باإ�سطرابات 

يجعلنا  الــذي  ال�سبب  هو  وهــذا 

نرى املزيد من ال�سركات تتو�سل 

على  ذلــك.  من  للحد  طرق  اإىل 

 iOS سبيل املثال، تاأتي اأجهزة�

 Night من �سركة اآبل مع و�سع

يقوم  الـــذي   Shift Mode
االأزرق  ال�سوء  مقدار  بتقلي�ص 

املنبعث من ال�سا�سة.

اأدلة جديدة تلمح الإقرتاب موعد اإطالق 
 Sony Xperia Sphinx الهاتف

قدوم  ر�شمًيا  توؤكد   Honor
Honor 9X الهاتف

HiSilicon Kirin 810 مع املعالج 

للهاتف  الت�سغيل  نظام  ر�سد  مت 

 Sony Xperia J8010
 ” والــذي يحمل االإ�ــســم الــرمــزي 

 ،XperiFirm على ” Sphinx
ثالث  لطرف  تابع  م�ستودع  وهــو 

الأنـــظـــمـــة الــتــ�ــســغــيــل اخلــا�ــســة 

حالة  ويف   .Xperia بــهــواتــف 

يقرع  ال  وحـــده  ــم  االإ�ــس ــان  ك اإذا 

يعترب  الهاتف  فهذا  ــص،  ــرا� االأج

املتوافقني  الهاتفني  مــن  ـــًدا  واح

 5G اخلام�ص  اجليل  �سبكات  مع 

اللذان من املتوقع اأن يتم االإعالن 

عنهما قريًبا.

الهاتف  هـــذا  عــلــى  ُيــطــلــق  ــد  ق

 Xperia اأو   1s  Xperia اإ�سم 

االأخــرى  االأ�سماء  بع�ص  اأو   1v
حتى  اأو   5G  1  Xperia مثل 

ملف  ت�سريب  ومت   .2  Xperia
 Sony ــهــاتــف  لــل  UAProf
ب�سعة  قبل   Xperia J8010
اأيام مما اأكد لنا قدومه مع �سا�سة 

بك�سل،   3840×1644 بــدقــة 

الهاتف  مع  احلــال  هو  كما  متاًما 

احلايل.  1  Xperia
ا  اأي�سً ثـــاٍن  جــهــاز  هــنــاك  كـــان 

 Sony Xperia J810 ُيدعى 

ــــزي ”  ــــرم ــــم ال ــــس ويـــحـــمـــل االإ�

الذكي  الهاتف  وهو   ،“  Horus

مع   UAProf ملف  يف  ر�سده  مت 

 16:9 تبلغ  عادية  باأبعاد  �سا�سة 

رمبا  ولــكــن   ،FullHD وبــدقــة 

عنا�سر  �سوى  لي�ست  االأرقــام  هذه 

تعوي�سها  يتم  اأن  تنتظر  نائبة 

اأن  مبــجــرد  احلقيقية  ــام  ــاالأرق ب

اجلهاز.  عن  ر�سمًيا  ــالن  االإع يتم 

ــوؤكــدة  وتــ�ــســري املــعــلــومــات غــري امل

�سا�سة  �سي�سم  الهاتف  ــذا  ه اأن 

وهذا  اإن�ص،   6 بحجم   OLED
من  اأ�سغر  �سيكون  باأنه  يعني  ما 

ي�سم  الذي  احلايل   1  Xperia
 6.5 بــحــجــم   OLED �ــســا�ــســة 

اإن�ص.

الهاتفني  عــن  الك�سف  يتم  قــد 

و   Sony Xperia Sphinx
يف   Sony Xperia Horus
معر�ص IFA 2019 املقرر عقده 

يف اليوم ال�ساد�ص من �سهر �سبتمرب 

 Sony �سركة  وك�سفت  املقبل. 

 Xperia الــهــاتــف  عــن  الــنــقــاب 

من  املا�سي  العام  ن�سخة  يف   XZ3
الهاتفني  اأن  مبا  ولكن  العام،  هذا 

 Sony Xperia Sphinx
 Sony Xperia Horus و 

�سيدعمان �سبكات اجليل اخلام�ص 

يكونا  اأن  املرجح  غري  فمن   ،5G
.Xperia XZ4

اأكدت لنا العالمة التجارية الفرعية 

 Huawei ل�سركة  التابعة   Honor
الإزاحــة  ذاهبة  اأنها  اأيــام  ب�سعة  قبل 

 Honor الهاتف  عن  ر�سمًيا  ال�ستار 

يوليو  �سهر  ــن  م  23 ــوم  ــي ال يف   9X
اأكدت  فقد  احلني،  ذلك  وحتى  اجلاري. 

كذلك  ال�سينية  التجارية  العالمة  لنا 

املعالج  �سي�سم  القادم  هاتفها  اأن  اليوم 

HiSilicon Kirin 810 االأحدث من 
ت�سنيعه  يتم  والذي   Huawei �سركة 

باإ�ستخدام تكنولوجيا 7 نانومرت.

بــاإزاحــة   Huawei �ــســركــة  قــامــت 

 HiSilicon املعالج  عن  ر�سمًيا  ال�ستار 

اأ�سبوعني،  منذ  810 الأول مرة   Kirin
املجموع  يف  اأنــويــة  ثمانية  ي�سم  وهــو 

Cortex- اأنــويــة  �ستة  ي�سم  بحيث 

ونواتي   ،1.88GHz بـــرتدد   A55
بــرتدد  اإ�سافيتني   Cortex-A76

.2.27GHz
ـــــــك، فــاملــعــالــج  ـــى ذل ــــــــالوة عـــل وع

اجلديد   810  HiSilicon Kirin
Mali- الر�سوميات  معالج  كذلك  ي�سم 

ال�سركة  تقول  ــذي  وال  MP6  G52
 162 بن�سبة  اأف�سل  اأداًء  �سيوفر  باأنه 

 HiSilicon يف املئة مقارنة مع املعالج

.710  Kirin

لإ�ستئناف اإ�ستخدام نظام الأندرويد الكامل يف هواتفها الذكية القادمة

ر�سمًيا ت�سريًحا  تنتظر   Huawei

الألعاب تطوير  اأ�ستوديوهات  على  الإ�ستحواذ  يف  تفكر   Sony

 LG من �سركة OLED TV تلفزيونات

حت�سل على �سهادة "�سا�سة مريحة للعني"



يف مو�شمها الختتامي الذي �شم عر�س اأهم لوحات الور�شة

على هام�س اختتام فعاليات امللتقى الأدبي الثالث"�شعراء يف رحاب وطننا"

عن روايته "الأوفردايف" 

وقال الفنان الت�سكيلي ال�سريف منوبي والذي 

بوالية  الــفــن  ــذا  ه وعمالقة  رواد  مــن  يعد 

نيوز،  ــش  االأورا� ليومية  حديثه  خالل  باتنة 

 60 ا�ستقبلت عما يربو عن  الر�سم  اأن  ور�سة 

وح�سبه  الر�سم،  فن  تعلم  الأجل  اأتوا  �سخ�ش 

ت�سع  اأن  ا�ستطاعت  فذة  مواهب  اكت�ساف  مت 

ما تعلق  �سواء  اللوحة،  ب�سمتها اخلا�سة على 

الزيتية،  االألــوان  اأو  الر�سا�ش  قلم  بتقنية 

االأورا�سي  والرتاث  البورتري  جعل  خالل  من 

الور�سة  تالميذ  اختارها  التي  الد�سمة  املادة 

م�سريا  ــدة،  ــواح ال اللوحة  عــرب  لتج�سيدها 

حلد  ت�ستقبل  تزال  ال  التي  الر�سم  ور�سة  اأن 

ال�ساعة املهتمني بهذا النوع الفني تخرج على 

يدها عديد الفنانني الذين اأ�سحوا اأيقونات يف 

وحتى  ووطنية  دولية  م�ساركات  ولهم  الر�سم 

حملية خمتلفة.

الت�سكيلي  الــفــن  اأن  املتحدث  ذات  ــاف  ــس واأ�

واهتمامات  ترتيب  ذيــل  يف  باتنة  واليــة  يف 

بقدر  متذوقا  يعد  مل  الذي  الباتني  اجلمهور 

منوها  العادية،  احلياة  اأمور  ي�سغله  اأ�سبح  ما 

ح�سارات  ي�سنع  من  الفن  اأن  ال�سياق  ذات  يف 

على  هائلة  قــدرة  مــن  لــه  ملــا  ال�سعوب  ورقــي 

املتقدمة  الــدول  غــرار  على  اخليال،  جت�سيد 

يف  الكربى  الأهميته  نظرا  الفن  تقد�ش  التي 

حياة املجتمعات.

رمية  الت�سكيلية  الفنانة  حتدثت  جهته  من  

تعاين  الــتــي  االمــكــانــيــات  قلة  على  منوبي 

باالأدوات  اال�ستعانة  خالل  من  الور�سة،  منها 

الب�سيطة التي توفرها ذات الور�سة اإىل جانب 

اأدواتهم  يح�سرون  الذين  الفن  هذا  تالمذة 

اأن الور�سة ت�سهد اقباال  ال�سخ�سية، واأ�سافت 

تعليمهم  يتم  اأيــن  املهتمني  طــرف  من  معتربا 

املبادئ االأولية للر�سم حتى تتطور مواهبهم، 

لوحات  اأهـــم  تــعــر�ــش  فــالــور�ــســة  وح�سبها 

يتم  اأن  على  االختتامي،  مو�سمها  يف  التالميذ 

فتح باب الت�سجيالت للمهتمني العام املقبل.

الوجوه  من  ف�سيف�ساء  تقدمي  عرفت  الور�سة 

زينت  التي  الرتاثية  وكذا  الطبيعة  واملناظر 

االبداع،  ركح  اعتلت  ملواهب  الثقافة،  دار  بهو 

جماليات  من  الري�سة  جتوده  ما  بكل  فر�سمت 

تبني امل�ستوى املميز الذي ينفرد به كل فرد، يف 

حني ا�ستمر تالمذة الفن يف اكمال ر�سوماتهم 

التي قاموا باختيارها، و�سط  مرافقة الفنان 

بن�سائحه  لهم  ال�سريف  منوبي  الت�سكيلي 

من  اأكر  العمر  من  لها  التي  القيمة وخرباته 

اأجياال  ربط  الذي  الفن  من  مزيج  �سنة.   44
الري�سة  حــب  بينها  جمع  خمتلفة  واأعــمــار 

واللوحة، حيث يتوالد االلهام وال�سغف.

ــي  االأدب امللتقى  تظاهرة  اختتام  فعاليات  كللت 

احت�سنتها  وطننا" التي  رحاب  يف  "�سعراء  الثالث 

عا�سمة والية اأم البواقي بتنظيم من دار الثقافة 

اجلزائري  ال�سعر  بيت  مع  وبالتن�سيق  بوبكر  نوار 

وتعاون  �سراكة  اتفاقية  باإبرام  البواقي  اأم  مكتب 

للثقافة  ج�سور  ــادي  ون االأخــري  هــذا  بني  ثقافيني 

عدة  ت�سمنت  التون�سية،  قف�سة  بوالية  والفنون 

تطمح  �سراكة  اتفاقية  االتفاقية  باعتبار  بنود 

وال�سعبني  البلدين  بني  التوا�سل  ج�سور  مد  اإىل 

الفني  واالإبـــــداع  الــثــقــايف  املــجــال  يف  ال�سقيقني 

زيـــارات  الطرفني  تــبــادل  مــع  اأ�ــســكــالــه،  مبختلف 

الوفود يف املنا�سبات الثقافية كلما اأتيحت الظروف 

تعكف  م�سرتكة  ملتقيات  تنظيم  وكذا  طرف،  لكل 

تبادل  اإىل  ا�سافة  م�سرتكة،  جلنة  اإعدادها  على 

املن�سورات واال�سدارات والتجارب يف املجال الثقايف، 

مع امكانية ا�سدار كتب ون�سريات م�سرتكة، لتختتم 

يوم  من  املفعول  �سارية  االتفاقية  اأن  مفاده  ببند 

توقيعها وي�سعى الطرفان اىل تفعيل بنودها.

بيت  مكتب  رئي�ش  من  كل  االتفاقية  اأم�سى  وقد 

بالجي  عمر  ال�سيد  البواقي  باأم  اجلزائري  ال�سعر 

بوالية  والفنون  للثقافة  ج�سور  جمعية  ورئي�سة 

وال�ساعرة  الت�سكيلية  الفنانة  التون�سية  قف�سة 

خ�ست  حديث  وخالل  داود،  بني  �سماح  الروائية 

هذه  مثل  اأن  ـــرية  االأخ اأكـــدت  نيوز  االورا�ــــش  بــه 

العالقة  تــعــزيــز  ــــار  اإط يف  تــ�ــســب  االتــفــاقــيــات 

التالحم  من  نــوع  وخلق  ال�سقيقني  ال�سعبني  بني 

الثقايف، وقد عرفت  امليدان  والتوا�سل وخا�سة يف 

ال�سعراء  من  كوكبة  ح�سور  املــذكــورة  التظاهرة 

غرار  على  الــوطــن،  واليــات  خمتلف  من  والكتاب 

االأطفال  �سديقة  وال�ساعرة  الروائية  الكاتبة 

اأحالم حجاز ابنة مدينة العلمة ب�سطيف وكـــــذا 

وعديد  الــعــوكــلــي،  بــن  ب�سرى  ال�سابة  الكاتبة 

ال�سعراء من ع�ساق احلرف.

بوالية   2019 اجلامعية  ال�سنة  ونهاية  تزامنا   

مبديرية  الن�ساطات  م�سلحة  نظمت  خن�سلة 

خا�ش  حفال  الوالية  بــذات  اجلامعية  اخلدمات 

 500 اجلامعية  ــة  ــام االإق طالبات  �ــســرف  على 

املنظمات  بالتن�سيق مع خمتلف  اناث وهذا  �سرير 

بح�سور  وهـــذا  بــاالإقــامــة  النا�سطة  الطالبية 

االإقــامــة  مــديــر  غـــرار  على  ال�سلطات  خمتلف 

االأ�سرة  وكذا  الثقافية  جواهر  جمعية  ورئي�سة 

االعالمي،  اأين مت تقدمي جمموعة من االأن�سطة 

ديدو  فرقة  تقدمي  من  غنائية  و�سالت  تخللتها 

بعدها  ليتم  احلــ�ــســور  امــتــعــوا  الــذيــن  الــ�ــســاوي 

جميلة  ال�سيدة  طرف  من  �سعرية  مقاطع  تقدمي 

حول  جواهر  الثقافية  اجلمعية  رئي�سة  فــالح 

لتزامن  وهذا  التحريرية  والثورة  الوطني  العلم 

املنا�سبة للذكرى 57 لعيدي اال�ستقالل وال�سباب، 

ليتم بعدها اإلقاء بع�ش البقاالت واخلواطر وكذا 

طالبات  طرف  من  �سريعة  ترفيهية  اأ�سئلة  طرح 

االإقامة.

ال�سيدة  الن�ساطات  م�سلحة  رئي�سة  بــدورهــا 

لعبت  االأن�سطة  هذه  اأن  اأكــدت  روبــة  ابراهيمي 

دور كبري يف اإخراج الطالبات من الروتني القاتل 

جو  مــن  واإخــراجــهــن  عنهن  والرتفيه  بــاالإقــامــة 

من  بالرغم  والتعب  اجلد  من  عام  بعد  الدرا�سة 

والعزمية  بــاالإرادة  اأنه  اإال  الب�سيط  االإمكانيات 

اأن  اإىل  امل�سوؤولة  ذات  اأ�سار  كما  التحدي،  رفع  مت 

هذا احلفل جاء من اأجل اختتام ال�سنة اجلامعية 

وتهنئة  وال�سباب  اال�ستقالل  عيدي  احياء  وكذا 

الطالبات مبنا�سبة نهاية ال�سنة.

عمله  خــالل  ــني  اأم ناجي  ال�ساب  الــروائــي  ــدم  وق

"االأوفردايف" مزيجا من اخليال العلمي، والتاريخ، 
وهو  الرئي�سي  الهاج�ش  مع  القدمية،  واحلـــروب 

مقارنة االأديان، يف قالب روائي م�سوق هدفه االأول 

اليها،   تفتقر  قلوب  يف  االإن�سانية  غر�ش  واالأ�سمى 

وتعزيزها يف قلوب حتويها وتوؤمن بها.

اأن  تقراأ"  "اجلزائر  دار  ال�سياق  ذات  يف  واأ�سارت 

مببلغ  يحظى  الكربى  باجلائزة  الفائز  الــّروائــي 

ترجمة  جانب  اإىل  �سنتيم،  مليون   101 قــدره 

واالإجنليزية،  الفرن�سية  الّلغتني  اإىل  الــّروايــة 

ة عن دار اجلزائر  وم�سرحة الّرواية، وطبعة خا�سّ

وح�سوله  عربية،  ن�سر  دار  مع  باال�سرتاك  تقراأ 

اأن  ال�سروط  يف  وجــاء  الــّروائــي،  التمّيز  درع  على 

يلتزم الروائي الفائز باالنخراط يف حملة وطنية 

واأن  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  يف  القراءة  ثقافة  لن�سر 

حتتفظ الّدار بحقوق الّن�سر واالقتبا�ش امل�سرحي 

واأن  �سنوات،  خم�ش  ملّدة  والّتلفزيوين  وال�ّسينمائي 

القائمة  �سمن  املدرجة  االأخرى  الّروايات  حتظى 

ة وفق عقود امتياز يف دار  الق�سرية بطبعات خا�سّ

التمّيز  بــدروع  اأ�سحابها  ويحظى  تقراأ،  اجلزائر 

توزيع  حفل  عــن  ـــالن  االإع �سيتم  اأيــن  الــّروائــي، 

اجلائزة يف موعد الحق.

بن  اأمني  ناجي  ال�ساب  الروائي  اأن  بالذكر  اجلدير 

املرادية/   ،1995 اأكتوبر   28 مواليد  من  باطة 

معتمد يف  روائي، مدرب دويل  العا�سمة،   اجلزائر 

التنمية الب�سرية. اأ�ستاذ لغة اإجنليزية يف مدر�سة 

علم  يف  باحث  البي�ساء،  بالدار  اخلا�سة  العباقرة 

امليثولوجيا ومقارنة االأديان.

اللغة واحل�سارة  لي�سان�ش يف  �سهادة   متح�سل على 

املا�سرت  مذكرة  ملناق�سة  ي�ستعد  وهــو  الرو�سية، 

لغات:   6 يتقن  ال�سالفية.  امليثولوجيا  جمال  يف 

اأملانية،  اإجنليزية،  فرن�سية،  عربية،  اأمازيغية، 

يف  بتفوق  ــاح  جن �سهادة  على  متح�سل  رو�ــســيــة، 

يف  جنــاح  �سهادة   ،2015 يف  املكتوبة  ال�سحافة 

االعالم االآيل 2013، �سهادة اعتماد دويل يف تدريب 

االأمريكية  ادمــور  جامعة  من  الب�سرية  التنمية 
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مــــعــــتــــمــــد 

ــنــمــيــة  ــت ال يف 

البورد  من  الب�سرية 

الكندي 2019، �سهادات جناح يف اللغات الفرن�سية 

"م�ساعد  موؤلفاته  مــن  اأملــانــيــة.   – اجنليزية   -

اجلهوي،  الذكاء  نظرية   ، امتحان  كل  يف  االإن�سان 

." الزاغادكا   ،  Тайна РаспуТина

ح�سد اأبطال ال�سوروبان  ملدينة املعذر على 

اجلزائرية  البطولة  يف  الثانية  املرتبة 

يف  موؤخرا  اأقيمت  التي  الذهني  للح�ساب 

اأزيد  بني  فمن  العليا،  اله�ساب  عا�سمة 

واليات  خمتلف  ميثلون  م�سارك   650 من 

ـــازت مــ�ــســاركــة مــن بــني ت�سعة  ــوطــن ف ال

ملدينة  ذاكــر  مدر�سة  ميثلون  م�ساركني 

املدربة  باملنا�سبة  ثمنت  وقــد  ــذر،  ــع امل

يف  امل�ساركني  جمــهــودات  زهــرة  من�سوري 

اأ�سافت  ح�سبما  تعد  التي  البطولة  هذه 

باأنها  جاءت يف امل�ستوى من حيث املناف�سة 

وامل�ساركة القوية نظريا ملا  حت�سلوا عليه 

من مراتب ت�سجيعية.

احل�ساب  بطولة  اأن   املتحدثة  واعتربت   

ـــار برنامج  اإط يــاأتــي يف  الـــذي  الــذهــنــي  

عــلــمــي يــعــد مبــنــهــاج تــربــوي يــطــور من 

لزيادة  لالأطفال  العقلية  املهارات  خالله 

املمثلني  بــاأن  بالذكر  وجــديــر  الــرتكــيــز، 

لهم وقد  م�ساركة  اأوىل  ذاكر تعد  ملدر�سة 

ميداليات  على  البطولة  هذه  يف  حت�سلوا 

و�سهادات اأبرزوا من خاللها قدراتهم وكل 

اإمكانياتهم يف احل�ساب الذهني.

جمعية  تب�سة  مدينة  بو�سط  اأم�ش  �سهرة  اأحيت 

كري�ستال للفنون والثقافة حفال فنيا �ساهرا ن�سطه 

نخبة من الفنانني وياأتي ذلك يف اإطار اإحياء ذكرى 

بكرة  تــوافــدت  وقــد  وال�سباب،  اال�ستقالل  عيد 

احلفالت  هذه  يف  وجــدوا  ممن  وال�سباب  العائالت 

الفنية املتنوعة فر�سة للرتويح عن النف�ش، ومتيزت 

هذه ال�سهرة املميزة بتقدمي فقرات فكاهية قدمتها 

فرق �سبانية، وم�سابقات لالأطفال يف جمال الر�سم، 

معروفة  فنية  وجــوه  االحتفالية  هذه  ن�سط  كما 

م�سامع احلا�سرين، ويف  اأطربت  تب�سة  م�ستوى  على 

الت�سكيليني  والفنانني  لل�سعراء  كان  ذاته  ال�سياق 

بح�سب  يعد  ــذي  ال احلفل  هــذا  اإحــيــاء  يف  ن�سيب 

يف  الثقايف  باملجال  للنهو�ش  فر�سة  عليه  القائمني 

مدينة تب�سة على وجه اخل�سو�ش.

اللوحات  اأين مت عر�ض عديد  الر�سم يف مو�سمها الختتامي،  باتنة معر�ض ور�سة  اآل خليفة  العيد  الثقافة حممد  بدار  اليوم  انطلق 
ملختلف تالمذة الفن، تناولت يف رواقها موا�سيع امتزج فيها فن البداع مع ال�سور التي حتاكي تفا�سيل احلياة املثرية، حيث كانت 

الري�سة الأداة امللهمة للتعبري عن ما ل تقوله األف كلمة، اأين �ستتوا�سل فعاليات املعر�ض اإىل غاية 11 من جويلية املقبل.

مت اأم�ض الإعالن عن نتائج م�سابقة جائزة اجلزائر تقراأ 
للروائيني ال�سباب واملنظمة من طرف دار اجلزائر تقراأ 

للن�سر والتوزيع، اأين عادت اجلائزة الكربى للروائي 
"الأوفردايف"،  روايته  باطة" عن  بن  اأمني  "ناجي 
خالل املناف�سة مع �ستة اأعمال روائية �سابة، وياأتي 

ذلك بعدما اأعلنت اللجنة املكونة من كل من  الروائية 
والأكادميية د. هاجر قويدري رئي�سة والباحث 

والأكادميي د. عبد الله بن �سفية والروائية ال�سورية 
لينا هويان احل�سن والإعالمية زهور �سنوف والكاتب 

ال�سحفي الإرتريي حممود اأبو بكر، وامل�سرحي 
والأكادميي د. عبد القادر جريو عن نتائج امل�سابقة.

انطالق معر�ض ور�شة الر�شم بدار الثقافة باتنة اليوم

اتفاقية �شراكة وتعاون بني نادي ج�شور للثقافة
 والفنون التون�شي وبيت ال�شعر اجلزائري باأم البواقي 

اختتام ال�شنة اجلامعية باالإقامة اجلامعية 500 �شرير بعديد االأن�شطة الثقافية
اأطفال املعذر 

يتح�شلون على املرتبة 
الثانية يف البطولة 
اجلزائرية للح�شاب 

الذهني ب�شطيف

كري�شتال للفنون والثقافة 
تن�شط حفال فنيا �شاهرا 
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اأدبي  التحدي" يوم  وذكرى  النورين  "بني 
ي�شتقطب ثلة من ال�شعراء واملحا�شرين بباتنة

واملحا�سرين  ال�سعراء  من  ثلة  اأم�ش  يــوم  اأحيا 

وال�سباب  اال�ستقالل  عيدي  املجاهدين  ــذا  وك

اليوم  �سنة،  كــل  مــن  جويلية   5 ي�سادف  ــذي  ال

االأدبي الذي نظمته كل من ال�ساعرة نورا القطني 

دار  مع  بالتن�سيق  نعيمي  ال�سم�ش  نور  واالأديبة 

بعنوان  جاء  اخلليفة  اآل  العيد  حممد  الثقافة 

التحدي".  وذكرى  النورين  "بني 
وقد عرفت الفعالية تقدمي العديد من املداخالت 

مداخلة  كانت  اأيــن  والدكاترة  االأ�ساتذة  الأهــم 

االأ�ستاذ "جمال م�سريحي" حول ت�سحيح املفاهيم 

للمفاو�سات  االأوىل  واالإرهــا�ــســات  التاريخية 

اجلزائرية  الــثــورة  عــن  با�ستفا�سة  ليتحدث 

التي  ال�سعبية  فالثورة  التاريخي  مفهومها  وعن 

لتاريخ  جديدة  بداية  تعرب  اجلزائر  احت�سنتها 

ليكون  احلرية   غري  وال  احلرية  عنوانه  جديد 

قيود   لفك  الوحيد  الطريق  الر�سا�ش  �سوت 

"عكنو�ش  الدكتور  مداخلة  وجــاءت  العبودية، 

نور ال�سباح"  كانت حول مفاهيم القيم الوطنية 

ال  اأنــه  اأكــد  حديثه  خالل  العوملة" فمن  زمن  يف 

اأجدادنا  عن  توارثناه  ما  كل  عن  االبتعاد  يجب 

العوامل االفرتا�سية  من مبادئ وقيم و�سط هذه 

التي اأ�سحت تهدد قيم �سبابنا كون اأن هذا االأخري 

مرتبط ب�سكل كبري بكل ما اأتت به العوملة بالرغم 

من اأنها ت�سكل اأخطارا كثرية على املجتمعات، اأما 

ب�سالة  روى  فقد  مازوز"  "علي  املجاهد  �سهادة 

امل�ستدمر  ملــحــاربــة  ــورة  ــث ال ــال  ــط اأب و�ــســجــاعــة 

عن  عبارة  احلية  �سهادته  كانت  فقد  الفرن�سي 

نوفمرب  اإىل  بنا  ــاد  وع الــثــورة  زمــن  مــن  حلظات 

النف�ش  قــدمــوا  ـــذاك  اآن املجاهدين  الأن  املجيد 

واحلرية  الوطنية  ال�سيادة  ال�سرتجاع  والنفي�ش 

للجزائر االأبية.

ومن جهتها اأكدت "نورا القطني" �ساعرة ومنظمة 

اليوم االأدبي لـ"االأورا�ش نيوز" اأن هذا االحتفال 

جاء اإحياء  لعيدي اال�ستقالل وال�سباب مب�ساركة 

واليات   8 من  وال�ساعرات  ال�سعراء  من  العديد 

وبرج  ب�سكرة  ق�سنطينة،  غــرار  على  جزائرية 

للم�ساركة  وغــريهــا  �سطيف  وكـــذا  بوعريريج 

املوا�سيع  جل  �ستكون  اأيــن  االحتفاالت  هذه  يف 

ال�سعرية ت�سب الأجل املنا�سبة، م�سيفتا اأن اليوم 

وجيل  الثورة  جيل  بني  و�سل  همزة  كان  االأدبــي 

دعوة  ارتـــاأوا  املنظمني  واأن  خا�سة  اال�ستقالل 

لنقل  تفا�سيلها  بكل  الثورة  عاي�سوا  جماهدين 

تكون  ال  اأن  على  اليوم  ل�سباب  احلية  �سهاداتهم 

هذه الطبعة االأخرية بل �ستكلل بعديد الطبعات 

لقادمة.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن اليوم االأدبي �سهد تكرمي 

املحا�سرات  تخللت  كما  فعالياته،  يف  امل�ساركني 

واللقاءات ال�سعرية و�سالت غنائية للفنان ال�ساب 

ا�سحاق الذي اأبدع يف اأداء اأغانيه الوطنية التي  

القت ا�ستح�سان كل احلا�سرين وامل�ساركني.

مب�شاركة 8 وليات من الوطن

�سميحة. ع  

باتنة

خن�صلة

تب�صة اأم البواقي

االأوىل طبعتها  يف  ال�شباب  للروائيني  تقراأ  اجلزائر  جائزة  باطة" يفتك  بن  اأمني  "ناجي 



الع�ساء الأخري
واحد راح للطبيب

قالو البارح بايت 

نهرتف

بحمار يجري مورايا

الطبيب: وا�ش 

تع�سيت؟

املري�ش: قرنينة

الطبيب: كليتلو 

ع�ساه وجاي تهرتف 

عندي!!.

احلل الأخري
وحدة مر�ش راجلها يف الليل 

خرجت حتو�ش على طبيب ما لقات�ش

القات غري طبيب بيطري.. قالت لو 

راجلي مري�ش يف حالة

ما علي�ش ت�سوفو.. قالها اإيه 

اأيا فح�سو مليح.. اأومبعد 

�ساف حالتو ما تعجب�ش

قالها اإذا بقى هكا حتى 

لل�سباح "اأذبحيه"؟!.

الباب ال�سحري
واحد هاز الباب ورايح 

للنجار

تالقى جارو قالو كيفا�ش 

تدي الباب معاك ما 

خفت�ش ي�سرقوك؟

قعد ي�سحك على جارو

وجاوبو كيفا�ش يدخلوا والباب 

عندي؟!.

معلومات م�سلية

الر�سا�سة

اأمثال �سعبية

يحرق  امل�سي  اأن  اإىل  تو�سلت  درا�سة   •
الدهون اأكر من الرك�ص.

اأكر يوميا  اأو  • النوم ملدة ت�سع �ساعات 
من  ويزيد  اأكــر  بالنوم  ترغب  يجعلك 

احتمالية اإ�سابتك باأمرا�ص القلب.

لي�ست  املزاجية  حالتك  تكون  • عندما 
فاأنت  ــبــاب،  االأ�ــس مــن  �سبب  الأي  جــيــدة 

تفتقد ل�سخ�ص ما.

• الذكريات لي�ست نقية 100% فالعقل 
يقوم باإ�سافة بعد احلوادث التي مل تقع 

ويقوم بحذف اأ�سياء حدثت فعال.

جتده  كالمه  يف  ال�سادق  االإنــ�ــســان   •
دائــمــًا  مفتوحة  يــديــه  وراحــــة  يتكلم 

على  يدل  مما  كذلك  ممــدودة  واالأ�سابع 

االنفتاح واالهتمام باالآخرين.

مدى  اأن  احل�سان  خلقة  عجائب  من   •
ــه  اأن اأي  تــقــريــبــا،  درجـــة   360 ــه  ــت روؤي

وميينه  حواليه  �سيء  كل  روؤية  ي�ستطيع 

وي�ساره وخلفه حرفيا ما عدا ذيله.
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جواب 
املحاجية

حاجيتك 

على دابة 

دويبة كحلة 

غريبة تلحق 

القوافل بال 

حـــوافر 

حدث يف مثل هذا اليوم
ال�سابع من �سهر جويلية

يف  الع�سكرية  اخلــدمــة  بــدايــة  ـ   1863
من  االإعفاء  تكلفة  وكانت  املتحدة،  الواليات 

اخلدمة الع�سكرية تقدر مبائة دوالر. 

بولو  ماركو  ج�سر  حادثة  وقــوع  ـ   1937
ال�سينية،  والــقــوات  اليابانية  الــقــوات  بني 

للعا�سمة  اليابانيني  التي مهدت لدخول  وهي 

بكني. 

يف  امللون  التلفزيوين  البث  بداية  ـ   1951
الواليات املتحدة. 

مبنا�سبة  العا�سمة  جتار  اإ�سراب  ـ   1955
ذكرى احتالل اجلزائر.

معركة  يــبــداأ  التحرير  جي�ص  ـ   1956
الون�سري�ص بالوالية الرابعة .

للعمال  الــعــام  االحتـــاد  ان�سمام  ـ   1956
للكونفدرالية  ر�سمية  ب�سفة  اجلــزائــريــني 

ــقــابــات احلـــــرة بــربوكــ�ــســل  ــن ــل الـــدولـــيـــة ل

)بلجيكا(.

العقيد  عــلــى  الــقــبــ�ــص  اإلـــقـــاء  ـ   1964
عليه  واحلكم  للمحاكمة  وحتويله  �سعباين 

باالإعدام.

اآليات  حتديد  باإعادة  اأمر  اإ�سدار  ـ   1965
�سالحيات  جمع  خالل  من  ال�سلطة،  ممار�سة 

الت�سريع والتنفيذ بيد جمل�ص الثورة املتكون 

د�ستور  ــدار  ــس اإ� انــتــظــار  يف  عــ�ــســوا،   26 مــن 

جديد عقب االإطاحة بنظام الرئي�ص بن بلة 

اإثر انقالب 19 جوان.

عمريات  �سليمان  املعار�ص  اعتقال  ـ   1968
للتجديد  الدميقراطية  احلــركــة  موؤ�س�ص 

اجلزائري )MDRA( مع اأع�ساء جمموعة 

القوى اال�سرتاكية الآيت احمد قبل اأن يحكم 

عليه باالإعدام يف حمكمة الثورة بوهران ثم 

يتم االإفراج عنه يف 1975.

الر�سمية  اللغات  مر�سوم  اإ�سدار  ـ   1969
يف  امل�ساواة  اإقرار  يتم  مبوجبه  والذي  بكندا 

ا�ستخدام اللغة الفرن�سية واللغة االإجنليزية 

يف جميع اأركان احلكومة الفدرالية. 

مدة  بتخفي�ص  د�ستور76  تعديل  ـ   1979
العهدة الرئا�سية من 06 اإىل 05 �سنوات.

مرتو  على  لندن  يف  اإرهابي  هجوم  ـ   2005
 52 مقتل  اإىل  اأدت  نقل  وحافلة  ــفــاق  االأن

مدنيا وجرح حوايل 700 اآخرين. 

اأب�سارهم  يفقدون  مري�سا   31 ـ   2007
م�سو�ص  بني  مب�ست�سفى  العيون  طب  مب�سلحة 

بعد  �ساعة   24 ظــرف  يف  طبي  خطاأ  ب�سبب 

ملر�سى  املخ�س�ص  ''اأف�ستان''  دواء  ا�ستخدام 

ــون، حــيــث جتــــراأت طبيبة  ــقــول ال �ــســرطــان 

مر�سى  وحــقــن  ا�ــســتــخــدامــه  عــلــى  خمت�سة 

الب�سر به•

هامل  الغني  عبد  اللواء  تن�سيب  ـ   2010
للعقيد  خلفا  الوطني  لالأمن  عاما  مديرا   ،

عــلــي تــونــ�ــســي الــــذي قــتــل مــن طـــرف اأحــد 

م�ساعديه.

ل�سناديق  يتوجهون  الليبيون   -  2012
الثورة  بعد  بــرملــان  اأول  النتخاب  االقـــرتاع 

انتخابات  واأول  القذايف  مبعمر  اأطاحت  التي 

حرة منذ عام 1969.

2015 - م�سرع �سخ�سني يف حادثة ت�سادم 
فالكون  فايتنغ  اإف-16  طائرتي  بني  جوي 

150 يف مونك�ص كورنر يف كاروالينا  و�سي�سنا 

اجلنوبية.

�ــســي عـــالوة مبقولة  يــا  تــوؤمــن  ـ هــل 

�سدو  الريح  منو  يجيك  اللي  "الباب 
وا�سرتيح"؟.

عامر.�ش بريكة

مع حالة اجلحيم يل رانا فيها.. الباب 

يل يجيك منو الريح قابلو وتفرهد؟!.

ـ كالمك عادة غري مفهوم.. غام�ش غري 

معلوم.. فّهمنا وال تبات مهموم؟

�سامية.ق خن�سلة

حدق نبق �سرو�ش النبق اخلام�سني بو 

جاب  الرعيان  على  الذيب  هب  زقزيق 

الكر�سة و امل�سران احلينجي و البينجي 

الكروية  و  الزيت  يف  الع�سلية  طيابة 

اأكيد  هكذا  يتفرقاع..  و  الــقــراع  حــب 

فهمتيني!!.

ـ را�سك هذا.. اأ�سكون مي�سي فيه يا �سي 

عالوة ويجاوب علينا؟

حمزة بوزيدي ب�سكرة

فاهم  ــد  واح معاليم  ثالثة  را�ــســي  يف 

مودر  وواحـــد  فاهماتو  وواحـــد  الدنيا 

ـــرك ا�ــســكــون حاكم  كــلــ�ــش.. وانـــت وزه

البارمانونن�ش كي تبعث ال�سوؤال !؟.

ـ ما معنى ال�سدفة يا �سي عالوة؟

كلثوم مدور احلامة

حاجة  وتلقى  حاجة  تنوي  معناها 

اأخــرى.. ورب  االأخري حاجة  وتتلقى يف 

�سدفة نافعة!؟.

ـ ملاذا يفقد الفنانون عقولهم يف اجلزائر 

يا �سي عالوة؟

رقية م�سعي تب�سة

فنون"..  " اجلنون  اأن  يعتقدون  الأنهم 

اهلل يثبتنا بعقولنا؟!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عالوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
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يل كال كبا�ش النا�ش 

يوجد كبا�سو

حكـــمة
ن�شف املعرفة اأ�شد 
خطرا من اجلهل

ثالجة و�سهريج

 يف نف�ش الوقت اخرتاع 

غري عادي.. ل�سيف 

غري عادي؟!

�شورة م�شحكة



اأمــر قا�ســي التحقيق لــدى حمكمة 

نهــار  مــن  متاأخــرة  �ســاعة  يف  قاملــة، 

اأم�ــص االأول، باإيــداع مديــر ال�ســحة 

 "SOPRED" �ســركة  و�ســاحب 

املخت�ســة يف بيع التجهيــزات الطبية 

احلب�ــص االحتياطــي، كمــا مت و�ســع 

حتــت  بال�ســحة  اإطــار   50 حــوايل 

الرقابة الق�ســائية على غرار مديري 

بو�ســقوف  اال�ست�ســفائية   املوؤ�س�ســات 

وعــني العربــي ووادي الزناتــي وابــن 

زهر، باالإ�ســافة اإىل عدد من اأع�ســاء 

جلان ال�ســفقات واللجان اال�ست�سارية 

مــدراء   ونــواب  بال�ســفقات  اخلا�ســة 

�ســيانة  مــدراء  والو�ســائل،  املاليــة 

العتــاد التجهيزات الطبية ووروؤ�ســاء 

اجلرد واملحا�سبني، كما ا�ستفاد مدراء 

ال�ســحة اجلوارية من االإفراج املوؤقت 

اإىل غاية ا�ستكمال التحقيق.

حت�ســلنا  التــي  املعطيــات  وح�ســب 

عليها، اأن املتهمون متابعون يف ق�ســية 

باالإنعا�ــص  اخلا�ــص  الطبــي  العتــاد 

الذي ك�ســفت يف �ســاأنه التحقيقات اأن 

معظمه مل يدخل اأ�سال اإىل املوؤ�س�سات 

االإ�ست�ســفائية املعنيــة بــه يف الوقــت 

الــذي اأثبتت فيــه الوثائــق اأن العتاد 

طــرف  مــن  ا�ســتالمه  مت  قــد  املعنــي 

م�ســالح مدريــة ال�ســحة التــي قامــت 

بت�ســديد قيمته،  وهو مــا مت مواجهة 

بــه مديــر ال�ســحة مــن طرف قا�ســي 

التحقيق الذي قام بت�سديد ثمن ذلك 

العتــاد الــذي قدرتــه بع�ــص اجلهــات 

باأكــر مــن 8 ماليري �ســنتيم بتاريخ 2 

2017، يف الوقــت الــذي مل  اأكتوبــر 

يتلقى فيه حما�سر اال�ستالم من طرف 

8 و19  اإال يف ال  املوؤ�س�ســات املعنيــة، 

اأكتوبــر 2017، اأي اأنه قام بت�ســديد 

فاتــورة عتــاد مل يدخــل اأ�ســال وذلك 

بالتواطــوؤ مــع بع�ص مدري املوؤ�س�ســات 

االإ�ست�ســفائية الذين قاموا باالإم�ساء 

علــى حما�ســر ا�ســتالم العتــاد الطبي 

رغم اأنهم مل ي�ستلموا �سيء.
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حمزه لعريبي

احلظرية ال�شيا�شية
عندما  معه  حدث  موقف  عن  يل  �سديق  حدثني 

بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  كلية  يف  طالبا  ــان  ك

عما  �ساأله  اأ�ستاذا  باأن  وقال  بباتنة،  خل�سر  احلاج 

اأجابه  وعندما  "الدومينو"  لعبة  يف  متمكنا  اإذا 

�سيهزمه يف  باأنه  االأ�ستاذ  اأخربه  �سديقي باالإيجاب 

هو  متمكنا  كان  ما  اإذا  �سديقي  ف�ساأله  جولة،  اأول 

االآخر يف اللعبة واأخربه باأنه مل يلعب يف حياته ما 

لالأ�ستاذ  كيف  �سديقي  فا�ستغرب  بالدومينو  ي�سمى 

يلعب  مل  الــذي  وهو  الدرجة  لهذه  فــوزه  يف  يثق  اأن 

يوما الدومينو خا�سة واأن �سديقي متمكن بقوة من 

مبنية  الدومينو  لعبة  باأن  االأ�ستاذ  فاأجابه  اللعبة، 

القواعد  ك�سر  فلعبتهم  ال�سيا�سيني  اأما  قواعد  على 

اأن  ــد  والب الــفــوز،  ــل  اأج مــن  القوانني  على  والقفز 

ال�ساحة  على  بقوة  جم�سدة  االإ�سرتاتيجية  هــذه 

ال�سيا�سية اجلزائرية، فال�سيا�سي املحنك يف اجلزائر 

هو من يقفز على القوانني ويك�سر القواعد ليفوز.

اأن  باإمكانهما  وقناعته  االأ�ستاذ  كالم  واأن  البد 

ال�سيا�سة  من  جعل  الــذي  الرئي�سي  ال�سبب  يك�سفا 

ت�ستند  ال  فهي  مفهومة،  وغــري  �سعبة  اجلزائرية 

القواعد وال على قوانني  على قواعد بل على ك�سر 

وهجر  الــقــوانــني  على  القفز  على  بــل  ونــظــريــات 

النظريات، واإذا ما و�سلنا اإىل قناعة باأن لكل �سيا�سي 

القوانني  على  القفز  يف  خمتلفة  طريقة  جزائري 

ملا  حتما  ون�ستوعب  �سنفهم  فاإننا  القواعد  وك�سر 

الدرجة  هــذه  اإىل  اجلــزائــريــة  ال�سيا�سة  و�سلت 

القواعد  يك�سر  �سيا�سي  كل  كــان  فــاإذا  التعفن،  من 

ال�ساحة  جعل  مــا  ــك  ذل فـــاإن  ع�سوائية  بطريقة 

خردوات  حظرية  عن  عبارة  اجلزائر  يف  ال�سيا�سية 

�سيا�سية وهذا ما �سعب اليوم ماأمورية الو�سول اإىل 

حل، فاملعار�سة اأوال واأخريا هي عبارة عن جمموعة 

القواعد  يك�سرون  يوما  كانوا  الذين  ال�سيا�سيني  من 

علينا  خرج  اإن  اليوم  عجب  وال  باملنا�سب  ليظفروا 

راف�سني  املعار�سة  على  املح�سوبني  االأ�سخا�ص  بع�ص 

الأي حل واإن كان منطقيا، فهم على االأغلب يظنون 

�سورة  له  ر�سموا  الذي  الكيان  ذلك  هي  الدولة  باأن 

يف خميلتهم وح�سب، وعبارة عن "ملك فردي" اإما اأن 

تقبل اأفكار "الفرد" فيه واإما اأن يك�سر حتت م�سمى 

"نلعب وال نحرم"، فقد خرج علينا �سخ�ص يقول باأنه 
معار�سا  �سيبقى  فاإنه  الباءات  اإ�سقاط  مت  واإن  حتى 

اأفكاره  واأن  اجلزائر  على  الوحيد  الو�سي  وكاأنه 

وقناعات  واأفــكــار  الرا�سخة  وقناعته  ال�سحيحة 

بقية اجلزائريني واإن كانوا اأغلبية "جمرد خ�سرة 

فوق ع�ساء"، وخرج علينا اآخر وقال اأنه لن ي�سارك 

لن  باأنه  مبا�سرة  غري  بطريقة  معلنا  مبادرة  اأية  يف 

لهذا  باأفكاره،  �سوى  يقبل  ولن  ل�سوته  �سوى  ي�سمع 

اإذا كان من يدعون  اإىل حل  فالبد واأننا لن نتو�سل 

اأ�سخا�ص مل يحلموا يوما باأن  اأنهم �سيا�سيون جمرد 

املراهقني  من  البع�ص  هتف  وحــني  �سوتهم  ي�سمع 

"اأولياء الوطن واأولياء  با�سمهم باتوا يظنون باأنهم 

على  يعلو  فكر  ال  واأن  ال�سعب"  ــاء  ــي واأول الــدولــة 

فكرهم، لهذا فهيهات اأن يكون م�سري الدولة مرهونا 

بقناعات واأفكار "الذر".

با�ص تتحاور مع ال�سعب الزم تك�سب 

ثقتو من جديد... ت�سريه باخلري 

والهناء ما�سي بالر�سا�ص واحلديد... 

توقف مع كلمة احلق ولل�سيناريو 

لقدمي ماتعيد... ما تعاود تذكرلو 

اإ�سم ي�سبه يف ال�سعيد... خليه يكون 

هاين باغي يعي�ص فرحان و�سعيد...

عالء. ع

رفقة تاجر وموظفة باملديرية 

قاملة

�صطيف

تب�صة

�سبيحة  بربيكة،  ب�سكرة  طريق  حي  �سكان  عر 

 22 يبلغ  "�ص.�ص"  يدعى  �ساب  على  االأول،  اأم�ص 

بالقرب  اإىل جدار  �سنة م�سنوقا بوا�سطة حبل معّلق 

فاإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب  احلديدية،  ال�سكة  من 

ظروف  و�سط  امل�سنوقة  باجلثة  تفاجاأوا  املواطنني 

احلماية  م�سالح  تدخلت  ــن  اأي بالغام�سة،  و�سفت 

احلفظ  م�سلحة  نحو  اجلثة  بنقل  وقامت  املدنية 

وقت  يف  بو�سياف  حممد  اال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة 

فتحت حتقيقات اأمنية من طرف م�سالح االأمن الوطني 

ملعرفة االأ�سباب احلقيقية للحادثة التي باتت تعرف 

حالة   22 اإىل  و�سلت  باتنة  والية  يف  كبريا  انت�سارا 

خالل العام الفارط.

اأوقفت م�سالح االأمن ب�سطيف املتورطني يف حماولة 

�سبق  مع  مهامه  اأداء  اأثناء  ل�سرطي  العمدي  القتل 

االإ�سرار والرت�سد وامل�ساركة، وح�سب وقائع الق�سية 

مب�سلحة  عنيف  �سجار  فيهما  امل�ستبه  بني  ن�سب  فقد 

املكلف  ال�سرطي  تدخل  ا�ستدعى  ما  اال�ستعجاالت 

امل�ستبه  اأحد  ليقوم  امل�ست�سفى،  م�ستوى  على  باالأمن 

فيهما بطعن ال�سرطي باآلة حادة تتمثل يف �سكني من 

احلجم الكبري على م�ستوى ال�سدر، وقيامهما بتحطيم 

تدخل  ا�ستدعى  ما  اال�ستعجاالت،  م�سلحة  زجــاج 

الفريق الطبي، وبعد التدخل ال�سريع لقوات ال�سرطة 

اأمام  وتقدميها  فيهما،  امل�ستبه  اإيقاف  مت  الق�سائية 

اجلهات الق�سائية مبحكمة العلمة التي اأ�سدرت اأمرا 

باالإيداع �سدهما.

والية  باأمن  والتحري  البحث  فرقة  عنا�سر  متكن 

اإجرامية  �سبكة  توقيف  من  االأ�سبوع  نهاية  مع  ميلة 

للتداول  املــزورة  الوطنية  العملة  طــرح  يف  تخت�ص 

تفا�سيل  وتعود  مـــزورة،  �سنتيم  مليون   41 وحجز 

الق�سية تعود اإىل تلقي فرقة البحث والتحري باأمن 

والية ميلة ملعلومات حول ن�ساط جمموعة اإجرامية 

تن�سط يف جمال ترويج اأوراق نقدية مزورة من العملة 

ووادى  ميلة  بلديتي  حمــور  م�ستوى  على  الوطنية 

قدم  التحقيق  اإجـــراءات  ا�ستكمال  وبعد  النجاء، 

امل�ستبه فيهم اأمام النيابة املخت�سة مبيلة حيث �سدر 

يف حق 03 منهم اأمر اإيداع رهن احلب�ص يف حني و�سع 

االثنان االآخران حتت الرقابة الق�سائية. 

حمكمة  لــدى  التحقيق  قا�سي  اأمــر 

التجارة  مدير  من  كل  اإيــداع  �سطيف 

م�سلحة  ورئــيــ�ــص  "ع.ب"  ب�سطيف 

وتاجر  "ل.ل"،  باملديرية  الغ�ص  قمع 

التجاري  بال�سجل  مكلفة  وموظفة 

رهن احلب�ص املوؤقت، يف حني ا�ستفادت 

ال�سوق  تنظيم  م�سلحة  مكتب  رئي�سة 

من اال�ستدعاء املبا�سر، ويبقى مقاول 

�سدر  حيث  فــرار  حالة  يف  "�ص.ل" 
االأمر بالقب�ص عليه.

ورئي�ص  التجارة  ملدير  وجهت  وقد 

ـــالف  اإت مــنــهــا  تــهــم  ـــدة  ع م�سلحته 

وا�ستعمال  التزوير  ر�سمية،  حمررات 

م�ستحقة  غري  امتيازات  ومنح  املــزور 

وجهت  حني  يف  العام  املال  تبديد  مع 

بدون  التجارة  ممار�سة  تهمة  للتاجر 

عاجلتها  التي  الق�سايا  وهــي  �سجل 

عــنــا�ــســر فــرقــة الــبــحــث والــتــحــري 

كانت  التي  ال�سبهات  بعد  ب�سطيف، 

توبع  كما  التجارة،  مدير  حول  حتوم 

اإعفاء  �سهادة  مبنح  التجارة  مدير 

ب�سطيف  نافذ  اأعمال  لرجل  جمركي 

من  االأطنان  مبئات  التموين  اأجل  من 

يف  ا�سمه  ورود  رغــم  االإ�سمنت  مــادة 

يعد  ما  وهو  الغ�سا�سني  التجار  قائمة 

خرقا �سارخا للقانون. 

اأ�سدر قا�سي التحقيق مبحكمة عني وملان جنوب والية �سطيف اأمرا يق�سي بو�سع 

5 موظفني بتهمة  الق�سائية وكذا  الرقابة  الر�سفة حتت  بلدية  5 منتخبني عن 
اإبرام �سفقات خمالفة للت�سريع املعمول به يف ق�سية م�سروع تزويد قرى الرقايق 

والغريبة واأوالد مناين باملياه ال�ساحلة لل�سرب خالل �سنة 2015.

باتنة

�ضطيف

ميلة 

حتقيقات بعد العثور على جثة 
�شاب م�شنوقا بربيكة

توقيف املتورطني يف االعتداء 
على �شرطي داخل م�شت�شفى العلمة 

حجز 41 مليون �شنتيم مزورة

احلب�ض ملدير ال�شحة والرقــابة الق�شائية لـ 50 اإطــارا 

اإيداع مدير التجارة 
ورئي�ض م�شلحة قمع الغ�ض احلب�ض 

و�شع 5 منتخبني و5 موظفني ببلدية 
الر�شفة حتت الرقابة الق�شائية 

عامر. م

عنرته. ح

عنرته. ح

عبد الهادي. ب

ع. ب

�سهد يوم اأول اأم�ص، الطريق 

البلدي الرابط بني بلدية 

مر�سط والباللة حادث مرور 

األيم اأ�سفر عن وفاة �سخ�ص يبلغ 

من العمر 64 �سنة كان على من 

دراجة نارية، وجاء احلادث بعد 

ا�سطدام هذا االأخري ب�سيارة 

�سياحية اأدى اإىل وفاته على 

الفور، هذا وتدخلت الوحدة 

الثانوية للحماية املدنية 

مبر�سط لتقوم بنقل اجلثة على 

من �سيارة االإ�سعاف التابعة 

لهم اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 

مبر�سط.

متكنت الفرقة املتنقلة 

لل�سرطة الق�سائية بئر العاتر، 

من حجز ا�سرتجاع 03 اأ�سلحة 

نارية من ال�سنف الرابع متمثلة 

يف بنادق م�سخية اوتوماتيكية 

وذلك على اثر مداهمة مكان 

اإبرام �سفقة ال�سراء والبيع، اأين 

مت توقيف اأحد املتورطني وفرار 

اآخر وهما �سقيقني ينحدران من 

ذات البلدية ترتاوح اأعمارهما 

بني 38 و28 �سنة مع حجز 

مركبة من نوع مر�سدي�ص اأين مت 

اجناز ملف جزائي وتقدميهم 

اأمام العدالة.

وفاة �شيخ يف حادث 
�شري مبر�شط 

ا�شرتجاع 3 اأ�شلحة 
نارية ببئر العـاتر

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب


