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وفاة طفل غرقا يف ال�ضاطئ ال�ضطناعي بعني مليلة يف اأم الب�اقي
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احلادثة خلفت هلعا و�شط 
الوافدين اإىل احلديقة

�ص 24

اأ�صاتذة ا�صت�صفائيون وطلبتهم 
دون مـــاأوى يف باتنـــــــة

رف�ض التنازل عن ال�ضكنات الوظيفية اأزم الو�ضع اأكثـر

طالب العديد من املوظفني بوالية باتنة، بفتح ملف ال�سكنات الوظيفية بالوالية 
والتحقيق يف م�سري مئات املنازل التي تعود ملكيتها للدولة، بعد اأن اأ�سبحت 
خا�سة،  ملكية  اإىل  البع�ض  حولها  حني  يف  االأبناء  اإىل  االآب��اء  من  ُت��ورث 
تلقى  وقت  ذلك يف  ياأتي  تقاعدهم،  بعد  عنها  التنازل  قاطعا  رف�سا  راف�سني 
املعنيون وعودا مبنحهم �سكنات وظيفية بعد طرحهم هذا االن�سغال، غري اأن 

�شورة من الأر�شيف�ص 04هذه الوعود مل جتد طريقها نحو التج�سيد اإىل غاية اليوم...

اخل�صر يقطعون ن�صف الطريق نحو التاج القاري
اقتطع، �شهرة اأم�ص، املنتخب الوطني اجلزائري تاأ�شرية التاأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على منتخب غينيا 
بنتيجة ثالثة اأهداف دون رد، يف مباراة الذي عرفت �شيطرة مطلقة من جانب حماربي ال�شحراء الذين اأكدوا 
قوتهم واثبتوا علو كعبهم بعد م�شوار طيب يف دوري املجموعات، ليوؤكدون مرة اأخرى اأنهم رقما �شعبا يف معادلة 

بطولة كاأ�ص اأمم افريقيا يف هذه الن�شخة...

فوز بالأداء والنتيجة اأمام غينيا والتاأهل للدور الربع النهائي...

دقيقة  360 طيلة  �ضباكه  نــظــافــة  عــلــى  ويــحــافــظ  الــقــيــا�ــضــي  ــم  ــرق ال يخطم  مــبــوحلــي 

اجلزائر3 ـ 0 غينيا

�ص 24

من يوقف حماربي ال�شحراء



nawara.boubire@gmail.com

نوارةبوبري

ال�صعب بخري 
ب�صالمة "ذراعه"

�سقوط  على  اأ�سهر  ثــاثــة  مــن  اأكـــر  مــرت 
العهد  وزوال  البوتفليقية  االإمــرباطــوريــة 
القدمي ومل تت�سح بعد مامح النظام اجلديد 
اأموره تبدو  انه  اإال  ال�سعب،  الذي يرغب فيه 
بخري وعلى اأح�سن ما يرام لي�ستكمل م�سريته 
ال�سلمية باأمان و�سام، ويف نف�ص الوقت يوا�سل 
وجمتمعه  اقت�ساده  باأمور  وان�سغاله  اأ�سغاله 
الــواليــات  حققت  فقد  مــقــبــول،  جــد  ب�سكل 
اإنتاجا وفريا  الفاحية مبختلف ربوع الوطن 
و�سهدت  اجلافة  والبقول  احلبوب  �سعبة  يف 
انهارت  كما  ا�ستقرارا  االأ�سا�سية  املواد  اأ�سعار 
اأ�سعار مواد اأخرى على غرار اللحوم البي�ساء 
واخلا�ص  العام  ا�سعر  ما  املو�سمية،  والفواكه 
الطريق  يف  بنف�سه  نف�سه  ال�سعب" ي�سري  "اأن 

ال�سحيح.
ت�سور  التي  االتهامات  بع�ص  ظهور  ورغــم 
ير�سي  ما  على  فقط  يبحث  انه  على  املواطن 
بطنه ال اأكر وانه را�ص بعد انخفا�ص اأ�سعار 
اأنها تظل جمرد افرتاءات  اإال  املوز والدجاج، 
تقتنع  ومل  تر�ص  مل  فتنة  اإطـــار  يف  تدخل 
وبانخفا�ص  امل�سجل  االجتماعي  باالرتياح 
بلغت  قد  كانت  التي  واالأزمــات  امل�ساكل  حدة 
خال  وخا�سة  �سابقة  حقب  خــال  ذروتــهــا 
"على  ال�سعب  عا�ص  اأيــن  املا�سيتني  ال�سنتني 
اأع�سابه" يح�سب األف ح�ساب مل�ستقبله و�سط 
رهيب،  و�سيا�سي  واقت�سادي  اجتماعي  �سغط 
ظلت اآراوؤه حمتقنة لتخوفه من ردود االأفعال 
ومن تغري االأحوال وتبدلها و�سناعة فو�سى قد 
"ي�ساي�ص"  ت�سل حد االأهوال خا�سة انه ظل 
و�سعه وهو ينظر اإىل اأ�ساء اإخوانه امل�سلمني 

املمزقة بعد رف�سهم للواقع املرير.
ومعنى كل ذلك ورغم ما يقال فال�سعب ي�سري 
نف�سه بنف�سه يف االجتاه ال�سحيح، وهو بخري 
"ب�سامة ذراعه" وبجهوده اخلا�سة، ممثا يف 
وال�سيديل  والطبيب  واملربي  واملعلم  الفاح 
اإىل  ال�سعادة  ادخـــل  الـــذي  الــاعــب  وحــتــى 
اأن  يعلم  وهـــو   ال�سقيقة  م�سر  يف  قلوبنا 
وي�سجعونه  خلفه  يقفون  "احلراك"  اأبناء 

ويدعمونه بغ�ص النظر على ما يعانونه.

اأودعت حمكمة �سيدي اأحممد بالعا�سمة يف ظرف اأقل من �سهرين، 
حوايل 30 �سخ�سا بني م�سوؤول كبري ورجل اأعمال معروف ب�سجن 
تبيي�ص  امل�سروع،  غري  الــراء  بينها  من  خمتلفة  بتهم  احلرا�ص 
نفوذهم،  ا�ستغال  على  عموميني  موظفني  حتري�ص  االأمـــوال، 
ا�ستغال  اإ�ساءة  الدولة،  ــوان  اأع وتاأثري  �سلطة  من  اال�ستفادة 

الوظيفة، تبديد اأموال عمومية.
جدال  اأثــاروا  والذين  واملعروفني  املتابعون  االأ�سخا�ص  بني  ومن 
وا�سعا بعد اإيداعهم احلب�ص املوؤقت، هامل عبد الغني، املدير العام 
 10 اإىل جانب  اأ�سخا�ص من عائلته  الوطني و05  لاأمن  االأ�سبق 

موظفني ومرق عقاري اأي�سا.
ومت توجيه االتهام لـ17 �سخ�سا طبيعيا و13 �سخ�سا معنويا وهي 

�سركات جتارية ملك الأبناء املتهم الرئي�سي عبد الغني هامل.

اأوامر باإيداع رهن احلب�ص املوؤقت يف  اأ�سدر قا�سي التحقيق  وقد 
اإىل جانب  الثاثة، وابنته  واأبنائه  الغني  املتهم هامل عبد  حق 
حل�سني  العقاري  والت�سيري  الرتقية  لديوان  ال�سابق  العام  املدير 

داي ''ر.م''، ومدير اأماك الدولة ال�سابق بوالية تيبازة.
الرقابة  لــتــدابــري  متهمني   07 التحقيق  قا�سي  اأخــ�ــســع  كما 
عبد  هامل  الرئي�سي  املتهم  زوجة  بـ:  االأمــر  ويتعلق  الق�سائية 
ومرق  عمومي  موظف  ترك  مع  عموميني  موظفني  و06  الغني 

عقاري يف االإفراج.
باإر�سال ال�سق من امللف اخلا�ص بالوالة  اأمر قا�سي التحقيق  كما 
مو�سى  غــاي  الــقــادر،  عبد  زوخ  الغني،  عبد  زعــان  ال�سابقني: 
وبن �سبان الزوبري اإىل النائب العام لدى جمل�ص ق�ساء اجلزائر 

التخاذ ما يراه منا�سبا يف �ساأنهم.

ت�ساءلت عائات اآالف امل�ساجني عن �سبب مرور الذكرى الــ57 لعيد اال�ستقال امل�سادفة لــ 5 جويلية مرور الكرام دون اأن يتم 
االإفراج عن العفو الرئا�سي مثلما جرت العادة،حيث األف اجلزائريني اإ�سدار عفو رئا�سي ي�سمل مئات امل�ساجني غري املتورطني يف 
ال�سجون بوالية االأغواط باالحتجاج و هددوا  اأحد  اأم�ص �سجناء  اأول  العظمى. هذا وقام  القتل و االإرهاب و اخليانة  جرائم 

باالنتحار يف حالة مل ي�ستفيدوا من العفو الرئا�سي ال�سنوي.

طالب االإحتاد العام للجزائريني باملهجر ال�سلطات اجلزائرية 
بفتح حتقيق يف ق�سية ال�ساب اجلزائري امل�سجون يف �سربيا، 

والذي يتعر�ص النتهاكات تتعلق بال�سرب واالغت�ساب.
ال�ساب  ق�سية  يف  للتحقيق  والفوري  العاجل  للتدخل  داعيا 

اجلزائري عبد الكرمي املتواجد يف �سجن" �سرم�سكا ميتوفيكا" 
بدولة �سربيا ب�سبب االإقامة غري ال�سرعية، والذي يتعر�ص- 
ح�سبه- النتهاكات وت�سرفات خمالفة للقوانني الدولية والتي 

ترتقي اإىل جرمية �سد االإن�سانية . 

ا�ستدعت حمكمة تلم�سان املدير العام الأماك الدولة، ''ج. خ'' 
، لتورطه يف ق�سية ف�ساد تتعلق بالعقار ال�سناعي والت�سرت على 

امللفات والتقارير، رفقة عدد من امل�سوؤولني.
هذا ومت ا�ستدعاء املدير اجلهوي الأماك الدولة ومدير م�سح 
االأرا�سي احلايل ومدير ال�سندوق الوطني للتوفري واالحتياط 
ومدير القر�ص الوطني ال�سعبي وروؤ�ساء بلديات كل من تريين 

والعري�سة وبني بور�سعيد.
كما  �سفرهم،  جوازات  ب�سحب  النيابة  اأمرت  ال�سياق  هذا  ويف 
متورطني  عدة  التحقيق  و�سي�سمل  هذا  ال�سفر،  من  منعهم  مت 

اآخرين من موظفني واإطارات ورجال اأعمال.
نهبه  مت  الــذي  ال�سناعي  العقار  فــاإن  مطلعة  م�سادر  وح�سب 

يفوق االألف مليار، والذي مت بيعه بـ 04 مايري فقط.

هــو ما ا�ســتوردته اجلزائر من جمموعــات )SKD( املوجة 
لرتكيــب ال�ســيارات خال االأ�ســهر اخلم�ســة االأوىل من 2019 
مقابــل نحو 1.405 مليار دوالر خــال نف�ص الفرتة من 2018 
اأي ارتفــاع بن�ســبة 10.25 % ، وهــذا االرتفــاع ناجــم اأ�سا�ســا 
عن ا�ســترياد جمموعة االأجــزاء املوجهة لرتكيب مركبات نقل 
االأ�ســخا�ص والب�ســائع )SKD( التــي بلغــت قيمــة 383.85 
مليون دوالر خال االأ�ســهر اخلم�ســة االأوىل من 2019 مقابل 
اأي بزيادة   2018 الفرتة من  نف�ص  201.20 مليون دوالر يف 

قدرها 182.65 مليون دوالر )+ 90.78(.

بطاقة حمـــــــــراء

قال: عبد الرحمان بن خالفة 
)وزير املالية الأ�سبق(
..."عمليات التطهري اأّثرت على ال�سوق 

املوازي للعملة ال�سعبة"
قلنا: يا راجل... بكري ما قلتو�ش 
بلي الع�صابة هي اللي اثرت على 

قيمة الدينار.

auresbook

يبدو ان املكلفني بالنظافة والتطهري ببلدية 
باتنة ال يعلمون باأن مهمتهم لي�ست جمرد عمل 
بل مهمة اإن�ســانية بالدرجة االأوىل، وما يثبت 
ذلك انعدام النظافة يف كثري من االأحياء بذات 
البلديــة والتــي �ســدت فيهــا البالوعــات االأمر 
الــذي ت�ســبب يف تذمر ال�ســكان من احل�ســرات 
والروائح الكريهة، فمتى �ســيتحرك امل�سوؤولون 
عــن النظافة ويثبتــوا عك�ص ما عرف عنهم من 

خمول؟

دوالر مليار   1.55
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بدون تعليق

مثل يرتدد كثريا على األ�سنة �سكان 
ال�سرق اجلزائري وهو ي�سرب لل�سيئ 

الغايل حني يرخ�ص وي�سبح يف متناول 
رعاع النا�ص.

واحلقيقة اأن هذا املثل مرتبط 
بواقعة تاريخية تعود اإىل االأيام االأوىل 

لدخول االإ�ستدمار الفرن�سي للجزائر 
حيث جوبه مبقاومة �سر�سة من القبائل 

اجلزائرية االأ�سيلة اأ�ستمرت عقودا 
من الزمن دفع فيها ال�سعب اجلزائري 

كل غال ونفي�ص، فلم جتد فرن�سا من 
يوؤيدها ويدعمها يف هذه االأر�ص املقاومة 

�سوى قبائل بني عدا�ص.. وهم قوم من 
الغجر حمتقرين ال عزة وال كرامة لهم 
يعي�ص رجالهم على ال�سرقة واالحتيال 

ون�ساءهم على قراءة الكف و)اأمور 
اأخرى(.. فاألب�ستهم فرن�سا الرباني�ص 
والعمامات واأركبتهم اجلياد االأ�سيلة 
واأطلقتهم على الباد والعباد ليعيثوا 
فيها ف�سادا ويجعلوا اأعزة اأهلها اأذلة.

نظر اأحد الوطنيني االأحرار اإىل 
واحد من هوؤالء الرعاع وهو مير يف 

كامل زينته متبخرتا على فر�ص زرقاء 
وقال خماطبا الفر�ص التي عز عليه 

اأن ميتطيها حثالة النا�ص.. "ترخ�سي 
الزرقا ويركبوك بني عدا�ص"، فاأ�سبح 

قوله هذا مثا يرتدد على األ�سنة اخللق.
خرجت فرن�سا واأ�سبحت من املا�سي، 

لكن عقلية بني عدا�ص تر�سخت يف فئة 
من اأبناء هذا الوطن وترف�ص اأن تخرج 

اإال بخروج الروح من اجل�سد".
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اأعلن هاين اأبو ريدة ا�ستقالته من رئا�سة االحتاد امل�سري لكرة القدم، بعد اأن اأقال اأع�ساء جمل�ص اإدارة االحتاد، وذلك 
عقب خروج املنتخب الوطني االأول من دور الـ 16 لبطولة االأمم االأفريقية التي تنظمها م�سر حاليا، وقال اأبو ريدة، اإن 
هذا القرار ياأتي كاإلتزام اأدبي رغم اأن احتاد كرة القدم مل يق�سر يف �سيء جتاه املنتخب الوطني وقدم له كل الدعم املادي 
واملعنوي على الوجه االأكمل، وعن م�سري اجلهاز الفني واالإداري للفريق، اأكد اأنه مقال بالكامل بعد اأن خيب اآمال جماهري 

الكرة امل�سرية وامل�سئولني عنها رغم تلبية كافة مطالبه.



اإيداع جمال ولد عبا�س احلب�س املوؤقت

ال�شعبي  امل��ج��ل�����ص  ي��ع��ق��د 
املقبل،  الأربعاء  يوم  الوطني، 
لنتخاب  يخ�ش�شها  جل�شة 
للمجل�ص،  اجل��دي��د  الرئي�ص 
ح�شب ما اأفاد به اأم�ص الأحد 
بيان لهذه الهيئة الت�شريعية.

اأن مكتب  امل�شدر  واأو�شح ذات 
الأح���د  ي���وم  "عقد  امل��ج��ل�����ص 
اج��ت��م��اع��ا ب��رئ��ا���ش��ة ن��ائ��ب 
ترب�ص،  الرزاق  عبد  الرئي�ص، 
جلنة  تقرير  لدرا�شة  خ�ش�ص 
والإدارية  القانونية  ال�شوؤون 
واحلريات الذي اأعدته تثبيتا 
املجل�ص  رئي�ص  من�شب  ل�شغور 
ال�شعبي الوطني وكذا الت�شاور 
انتخاب  جل�شة  م��وع��د  ح��ول 

الرئي�ص اجلديد".
ال�شيد  اأن  اىل  البيان  واأ�شار 
عبد الرزاق ترب�ص "عقد بعد 
مع  ت�����ش��اوري��ا  اجتماعا  ذل��ك 

الربملانية  املجموعات  روؤ�شاء 
اأف�شى اإىل تاأكيد اختيار تاريخ 
الأربعاء 10 يوليو يف العا�شرة 
اجلل�شة  لعقد  كموعد  �شباحا 

الرئي�ص  لنتخاب  املخ�ش�شة 
ال�شعبي  للمجل�ص  اجل��دي��د 

الوطني".
وكانت جلنة ال�شوؤون القانونية 

والإدارية واحلريات باملجل�ص 
من  �شابق  وق��ت  اأق���رت يف  ق��د 
�شغور  حالة  اإثبات  اأم�ص  نهار 

من�شب رئي�ص املجل�ص.

احلب�ص  عبا�ص،  ول��د  ج��م��ال  اإي���داع  مت 
امل���وؤق���ت، ي���وم اأم�����ص الأح����د، ب��اأم��ر من 
وفقا  العليا،  املحكمة  يف  املحقق  امل�شت�شار 
ملا اأعلن عنه التلفزيون العمومي، وح�شب 
فاإن ولد عبا�ص يواجه تهما  امل�شدر،  ذات 
واإب��رام  عمومية  اأم���وال  بتبديد  تتعّلق 
به  املعمول  للت�شريع  خمالفة  �شفقات 
يف  والتزوير  الوظيفة  ا�شتغالل  واإ�شاءة 

حمررات عمومية.
�شابقا  وزيرا  ب�شفته  عبا�ص  ولد  ويتابع 
للت�شامن الوطني والأ�شرة، ولي�ص الوحيد 
الذي يحاكم يف هذه الق�شية، بل يتابع يف 
�شغل  الذي  بركات،  �شعيد  الق�شية  نف�ص 

نف�ص املن�شب.
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اأعلنت اجلزائر اأم�ص الأحد بنيامي 
على  بالت�شديق  املتعلق  قرارها  عن 
التبادل  مبنطقة  املتعلق  الت��ف��اق 
احلر للقارة الإفريقية واإيداع الأداة 
رئي�ص  ل��دى  قريبا  بذلك  اخلا�شة 

مفو�شية الحتاد الإفريقي.
اأ�شغال  ان��ع��ق��اد  ل��دى  مداخلته  يف 
دول  لروؤ�شاء  ع�شر  الثانية  القمة 
اأو�شح  الإفريقي،  الحتاد  وحكومات 
"يعك�ص  العقد  هذا  اأن  الأول  الوزير 
والثابت  الدائم  اللتزام  اأخرى  مرة 
الإفريقية  القارة  ل�شالح  للجزائر 

واجناز ور�شاتها الكربى".
واأ�شار الوزير الأول اإىل اأن اجلزائر 
عهدناها  مثلما  التزامها،  "�شتوا�شل 
يف امل��ا���ش��ي، وب��ن��ف�����ص ال��ط��اق��ة يف 
واملقررة  اجل��اري��ة  املفاو�شات  اإط��ار 
ال�شرح  ا�شتكمال  بغية  م�شتقبليا 
املوؤ�ش�شاتي الإفريقي باأكمله وتعميق 
ال��روح  بنف�ص  الإف��ري��ق��ي  الن��دم��اج 
الت�شامنية والدفاع عن م�شالح القارة 

الإفريقية.
اأن��ه على  اإىل  ب��دوي  ال�شيد   واأ���ش��ار 
العمل  علينا  "يتعني  �شامل،  �شعيد 
بروح الت�شامن بغية حترير التجارة 
عامل  ت��ك��ون  ل  ل��ك��ي  اإف��ري��ق��ي��ا،  يف 
القارة،  يف  النا�شئة  لل�شناعة  تهدمي 
الفالحي  ال��ق��ط��اع  يف  ب��اخل�����ش��و���ص 
ملرافقة  قوية  اأداة  بل  والت�شنيع، 
جمهوداتها  يف  العمومية  ال�شلطات 

الن�شيج  وتكثيف  ترقية  جم��ال  يف 
ال�شناعي".

املنطقة  اأن   ب���دوي  ال�شيد  وي���رى 
وامل���وؤه���الت  امل���زاي���ا  "تتوفرعلى 
ال�شرورية لكي تكون حمرك حقيقي 
"ينبغي علينا  لنمو اإفريقيا"، م�شيفا 
تعزيز  خ��الل  م��ن  التم�شك،  جميعا 
التجارية،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  تر�شانتنا 
القت�شادية  �شيا�شاتنا  مب��وائ��م��ة 
فعالة  اإقليمية  دفع  اأنظمة  وتطوير 

وموثوقة".
واعترب الوزير اأنه بتكفلها بالتطبيق 
العملياتي ملنطقة التبادل احلر للقارة 
"�شتتوىل  ال��ق��ارة  ف��ان  الإف��ري��ق��ي��ة، 
باإمكانها  و�شيكون  مب�شريها  كليا 
املنطقة  لهذه  الأم��ث��ل  ال�شتخدام 
يجب  دام��غ��ة  وحجة  هامة  كميزة 
الكربى  املفاو�شات  خ��الل  اإب��رازه��ا 
املنفعة  اج��ل  من  اجلوانب  املتعددة 

امل�شرتكة ل�شعوبنا وازدهارها".
الدين  ن��ور  الأول،  ال��وزي��ر  ميثل  و 
بدوي، رئي�ص الدولة عبد القادر بن 
ال�شتثنائية.  القمة  هذه  يف  �شالح 
احلر  التبادل  منطقة  ودخلت  ه��ذا 
يف  اخلدمة  حيز  الإفريقية  للقارة 
موحدة  �شوق  اإن�شاء  بهدف  مايو   30
م�شتوى  ع��ل��ى  واخل���دم���ات  ل��ل�����ش��ل��ع 
حركة  ح��ري��ة  على  قائمة  ال��ق��ارة 
والتجارية  القت�شادية  الن�شاطات 

وال�شتثمارات.

انتخاب رئي�س جديد للمجل�س ال�ضعبي الوطني الأربعاء املقبل

اجلزائر تقرر الت�ضديق على التفاق 
املتعلق مبنطقة التبادل احلر

ق. و

الوطني

اأم��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ل��الأم��ن ال��وط��ن��ي، عبد 
العامة  املفت�شية  بوهدبة،  ق��ارة  ال��ق��ادر 
الوطني بفتح حتقيق حول م�شمون  لالأمن 
الفيديو الذي يظهر مواجهات مع ال�شرطة 

يرجح اأن تكون اجلمعة املا�شية.
العامة  املديرية  عن  �شادر  بيان  وح�شب 
على  �شدد  بوهدبة  ف��اإن  الوطني  ل��الأم��ن 
مع  الق�شية  حيثيات  يف  التحري  �شرورة 

التدابري  كل  لتخاذ  امل�شوؤوليات  حتديد 
التي يفر�شها القانون.

يف  ن�شطاء  تداوله  الذي  الفيديو  واأظهر 
اعتداءات  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
ال�شغب  مكافحة  ق��وات  قبل  م��ن  عنيفة 
�شد متظاهرين �شاركوا يف جمعة  للحراك 
ال�شعبي يف �شارع عبد الكرمي خطابي و�شط 

العا�شمة.

واجلماعات  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ال�شروع  عن  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
يف عملية حتويل رخ�ص ال�شياقة الورقية 
بلديات  عرب  بيومرتية  �شياقة  رخ�ص  اإىل 
الوطن بدءا من اأم�ص الأحد بعد اأن م�شت 
العا�شمة  اجلزائر  بلديات  كافة  العملية 

منذ ال�26 جوان.
على  حر�شا  اأن��ه  ال���وزارة  بيان  واأ���ش��اف 
موا�شلة القطاع يف ا�شرتاتيجياته الرامية 

الوثائق  اإىل ت�شهيل الإجراءات وع�شرنة 
رخ�ص  حتويل  عملية  �شتعمم  الإداري����ة 
�شياقة  رخ�����ص  اإىل  ال��ورق��ي��ة  ال�شياقة 
بيومرتية على كافة بلديات الوطن ابتداء 

من �شهر اأوت 2019.
املواطنني  الداخلية  وزارة  ودع��ت  ه��ذا 
اإىل التقرب اإىل مقر بلدياتهم ابتداء من 
رخ�شة  على  احل�شول  لطلب  التاريخ  هذا 

ال�شياقة البيومرتية.

الإ�شكان  عملية  الأح���د  اأم�����ص  ي��وم  انطلقت 
العملية  وهي  امل�شافرين  للحجاج  اللكرتوين 
والعمرة  للحج  الوطني  الديوان  اإليها  التي دعا 
بوابة  عرب  املختارة  بالفنادق  غرفهم  حلجز 
احلج �شمن املوقع  www.onpo.dz  وذلك 

ابتداء من  الأحد 07 جولية اجلاري.
وك��الت  م��ع  امل�شافرين  للحجاج  وبالن�شبة 
احلج،  لتنظيم  املعتمدة  والأ���ش��ف��ار  ال�شياحة 
التي  للوكالة  يعود  اأنه  اإىل  الديوان  اأ�شار  فقد 
�شمن  احلجز  بعملية  التكفل  معها  التعامل  مت 

نف�ص البوابة.
باإمكانية  احلج  مبو�شم  املعنيني  الديوان  وذكر 

املعلومات،  م��ن  م��زي��د  معرفة  اأو  ال�شتف�شار 
طريق  وعن  مب�شاحله  الهاتفي  الت�شال  عرب 

الروابط الإلكرتونية املخ�ش�شة لذلك.
املتخذة  الإج��راءات  يف  اجلديد  فاإن  لالإ�شارة 
احلج  تكلفة  دفع  يف  يتمثل   ،2019 حج  ملو�شم 
م�شتوى  على  واح���دة  دف��ع��ة  ال��ت��ذك��رة  وث��م��ن 
الب�شمة  اعتماد  اإىل  بالإ�شافة  اجلزائر،  بنك 
الإلكرتونية التي و�شعت ك�شرط للح�شول على 

التاأ�شرية..
اجلزائريني   للحجاج  دفعة  اأول  و�شتنطلق 
البقاع  نحو  ال��دويل  بومدين  ه��واري  مطار  من 

املقد�شة يوم 15 جويلية اجلاري.

قال وزير ال�شوؤون الدينية، يو�شف بلمهدي، اإن 
الأئمة غري ممنوعني من احلديث عن احلراك 
مدعوون  اأنهم  اإىل  لفتا  امل�شاجد،  يف  ال�شعبي 

اإىل حث املواطنني على �شرورة احلوار
الوطني  امللتقى  كلمته خالل  بلمهدي يف  ودعا 
لإطارات القطاع، الأئمة يف امل�شاهمة من خالل 
وثبات  ا�شتقرار  �شمان  يف  الديني  اخل��ط��اب 
ال�شاأن  عن  احلديث  اإىل  الأئمة  داعيا  البالد، 

الوطني والراية الوطنية.
الدولة  رئي�ص  طرحها  التي  امل��ب��ادرة  وب�شاأن 
اأكد  الأزمة،  للخروج من  القادر بن �شالح،  عبد 
جمال  لنا  ت��رتك  مل  ''م��ق��ارب��ة  اأن��ه��ا  بومهدي 
اأن  اعتبار  على  �شاملة''،  لأن��ه��ا  فيه  نتحدث 
موؤكدا  معها،  تتجاوب  بداأت  ال�شيا�شية  الطبقة 
اأن امل�شجد �شينخرط معها، بالنظر اإىل دوره يف 

دعوة اإىل ال�شلح وحماية البالد واملواطنني.

حذر خرباء اقت�شاديون من 
�شعوبة ا�شرتجاع الأموال 

املهربة اإىل اخلارج، خا�شة تلك 
امل�شجلة باأ�شماء م�شتعارة، فيما 
اأكدوا اإمكانية ا�شتعادة الأموال 

املوجودة باجلزائر حتى امل�شجلة 
باأ�شماء اأفراد عائالت الفا�شدين 

املتابعني ق�شائيا.
واأكد اخلبري القت�شادي كمال 

رزيق للقناة الإذاعية الأوىل 
اأن الأموال املنهوبة املهربة 
اإىل اخلارج، تكمن �شعوبة 

ا�شرتجاعها يف كون الكثري منها 
م�شجل باأ�شماء م�شتعارة ي�شعب 

الو�شول اإىل اأ�شحابها، موؤكدا 
اأن الأموال امل�شجلة باأ�شماء 

اأ�شحابها ميكن ا�شتعادتها بتفعيل 
التفاقات الدولية ملكافحة 

الف�شاد، وينطبق عليها ما 
ينطبق على الأموال املوجودة يف 

اجلزائر.
من جهته قال اخلبري 

القت�شادي حممد خربي اأن 
الق�شاء ي�شتطيع جتميد اموال 

الفا�شدين املتابعني ق�شائيا، 
موؤكدا اأن الق�شاء ميلك �شالحية 

جتميد اأ�شول هذه الأموال، اأو 
تعيني مت�شرف اإداري اأو حار�ص 

ق�شائي اإىل غاية احلكم النهائي.

انطالق عملية الإ�ضكان اللكرتوين 

بلمهدي يدعو الأئمة اإىل امل�ضاهمة 
يف �ضمان ا�ضتقرار البالد 

الأمن الوطني يفتح حتقيقا يف فيديو 
يظهر اعتداء ال�ضرطة على املتظاهرين

ال�ضروع يف حتويل رخ�س ال�ضياقة الورقية 
اإىل بيومـرتية عـرب بلديات الوطــن

خرباء يوؤكدون �ضعوبة 
ا�ضرتجاع الأموال 

املهربة للخارج
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رف�ض التنازل عن ال�ضكنات الوظيفية اأزم الو�ضع اأكثـر

لقاء تكويني لفائدة اإطارات وكالت القر�ض امل�ضغر بق�ضنطينة

حي �ضل�ضبيل بباتنة

متر االأ�سهر وال�سنوات وم�ساكل 
حي بن علي الذي ال يبعد �سوى 
بلدية  عــن  كيلومرتات  بب�سع 
وادي املاء بوالية باتنة، تتفاقم 
عانى  الذي  فاحلي  فاأكر،  اأكر 
خال  االإرهاب  ويات  من  كثريا 
يــزال  ال  ــوداء،  ــس ــ� ال الع�سرية 
امل�ساكل  من  العديد  يف  يتخبط 
له  ت�سفع  مل  والــتــي  البدائية 
يف  املعتربة  ال�سكانية  كثافته 
من  الــفــعــلــي  ن�سيبه  يــنــال  اأن 

التنمية.
اأن كل نداءاتهم  ال�سكـان قالوا 
ال�سلطات  اإىل  رفــعــوهــا  الــتــي 
طني  مــن  ـــا  اأذن وجـــدت  املحلية 
الذي  واأخرى من عجني، فاحلي 
ا�ستفاد موؤخرا من اأهم ال�سبكات 
الكهرباء،  غرار  على  ال�سرورية 
ال�سـروب  املــاء  الطبيعي،  الغاز 
يعاين  يــــزال  ال  واالنـــرتنـــيـــت، 
احل�سرية  التهيئة  م�ساكل  من 
خال  وقفنا  حيث  كبري،  ب�سكل 
طرقات  على  للمنطقة  زيارتنا 
تعبيدها  منذ  تهيئ  مل  كارثية 
طويلة،  �سنوات  قبل  مــرة  اأول 
اأخــرى ترابية  يف حني ال تزال 
ومل ت�سلها م�ساريع التعبيد، اأين 
تتحول اإىل اأوحال وبرك مائية 
حني  يف  االأمطار  ت�ساقطت  كلما 
يتطاير  غبار  اإىل  �سيفا  تتحول 

ميينا و�سماال.
اإليها  ــرق  ــط ت اأخـــــرى  نــقــطــة 
املدر�سة  و�سعية  وهــي  ال�سكان 
االبتدائية، "بوحريق ال�سالح"، 
وقت  اإىل  كانت  التي  فاملدر�سة 

قريب عبارة عن ثكنة ع�سكرية، 
كبري  اكتظاظ  من  اليوم  تعاين 
الدميوغرايف  النمو  مع  خا�سة 
حيث  املنطقة،  ت�سهده  الـــذي 
اأق�سم  يف  التاميذ  يتمدر�ص 
االأمر  وو�سل  مبحت�سدات  اأ�سبه 
اإىل و�سع 45 تلميذا داخل ق�سم 
امل�ستكون  طــالــب  حيث  واحـــد، 
وكذا  املدر�سة  ترميم  ب�سرورة 
تقدر  التي  الوظيفية  �سكناتها 

بـ8 �سكنات.
تطرقوا  علي  بــن  حــي  قاطنو 
اأي�سا اإىل ق�سية املكتب الربيدي 
الع�سرية  خــال  اأجنــز  والـــذي 
مل  باأنه  ذكــروا  حيث  ال�سوداء، 
رغم  يومنا  اإىل  اخلدمة  يدخل 
احلاجة املا�سة ملثل هذه املرافق، 
مرة  كل  يف  عليهم  يتعني  حيث 
من  البلدية  مركز  اإىل  التنقل 
م�ساحلهم  خمتلف  ق�ساء  اأجــل 
امل�ستكون  طالب  كما  الربيدية، 
ـــل ملــ�ــســكــل املــيــاه  ـــاإيـــجـــاد ح ب
الوطني  طريق  على  املتجمعة 
مدخل  عن  وبال�سبط   86 رقم 
ان�سداد  نتيجة  وذلـــك  احلـــي 

القناة املحاذية للطريق.
باتنة،  وايل  اأن  بالذكر  جدير 
زيارته  ــال  وخ حممدي  فريد 
للمنطقة نهاية االأ�سبوع املن�سرم، 
�ستعمل  ت�سكيل جلنة  ك�سف عن 
بلديات  ان�سغاالت  اإح�ساء  على 
العمل  اأجل  من  مروانة،  دائــرة 
حدود  يف  لها  حــل  اإيــجــاد  على 

االإمكانيات املالية املتوفرة.   

م�صاكــل تنموية باجلملــة 
يف حي "بن علي" وحلول غائبة

نا�شر. م  

ويــعــد قــطــاع الــ�ــســحــة مـــن بني 
موظفوها  يعاين  التي  القطاعات 
املــ�ــســكــل، حــيــث تطرق  ـــذا  مـــن ه
مب�ست�سفى  ا�ست�سفائيون  اأ�ساتذة 
النقطة  هذه  اإىل  اجلامعي،  باتنة 
�سلبا  اأثر  اأن غياب االإيواء  واأكدوا 
على مردودهم املهني يف ظل رف�ص 
عن  التنازل  االأطــبــاء  من  العديد 
امل�سكل  هــذا  دفــع  حيث  �سكناتهم، 
مغادرة  اإىل  خمت�سني  اأطــبــاء   6
امل�ست�سفى نحو وجهة اأخرى ب�سبب 

انعدام االإقامـة.
املعنيون  تلقى  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
�سابقني  والة  قــبــل  مـــن  وعـــــودا 
مبنحهم  ــة،  ــوالي ال على  تعاقبوا 
بعد طرحهم هذا  �سكنات وظيفية 
الوعود  هــذه  اأن  غــري  االنــ�ــســغــال، 
التج�سيد  نحو  طريقها  جتــد  مل 
املعنيون  ليبقى  اليوم،  غاية  اإىل 
�سكنات  عن  دائمة  بحث  رحلة  يف 

عملهم  ا�ستمرار  وت�سمن  توؤويهم 
مل  اأنهم  رغم  اجلامعي،  بامل�ست�سفى 
�سلبا  اأثــر  امل�سكل  هذا  بــاأن  يخفوا 
داخل  ــم  ــردوده وم ن�ساطهم  على 

امل�ست�سفى. 
لي�سوا  املقيمني  االأطباء  بدورهم 
ــاتــذتــهــم،  ــن حـــاال مـــن اأ�ــس ــس ــ� اأح
باجلملة  م�ساكل  من  يعانون  حيث 

فالربغم  بــاالإقــامــة،  يتعلق  فيما 
واملــتــوا�ــســل  الــيــومــي  عملهم  مــن 
مكانا  هــوؤالء  يجد  مل  بامل�ست�سفى، 
خال  امل�ست�سفى  داخــل  يــوؤويــهــم 
اأوقات راحتهم، اأين ا�سطر اأغلبهم 
"ا�ستوديو" قريبة  اإىل كراء �سقق 
من امل�ست�سفى، االأمر الذي ا�ستنزف 
اإ�سافية هم يف  جيوبهم مب�ساريف 

غنى عنها.
اجلهات  تدخل  املعنيون  ويــاأمــل 
امل�سكل  هذا  حل  اأجل  من  الو�سية 
وعكر  يومياتهم  على  طغى  الــذي 
على  �سلبا  واأثر  كما  حياتهم  �سفو 
جت�سيد  عرب  بامل�ست�سفى،  ن�ساطهم 
تلك الوعود التي قدمها امل�سوؤولون 

�سابقا على اأر�ص الواقع.

امل�سغر  القر�ص  وكالة  مدير  ك�سف 
علي،  حممد  عقابي  باتنة،  لوالية 
ما  بدعم  �سنويا  تتكفل  الوكالة  اأن 
اقت�سادي  م�سروع   1500 عن  يزيد 
قيمتها  تــتــجــاوز  ال  ــص  ــرو� ق مبــنــح 
املالية ال100 مليون �سنتيم لفائدة 
امل�ستفيدين على  من  وا�سعة  �سريحة 
الن�ساء املاكثات بالبيت، وذوي  غرار 
والبطالني،  اخلا�سة،  االحتياجات 
ــادات اجلــامــعــيــة،  ــه ــس ــ� ــي ال ــل ــام وح
وخريجي  املهني،  التكوين  و�سهادات 

ال�سجون.
م�ساركة  هام�ص  على  ــك  ذل وجـــاء 
فعاليات  يف  باتنة  "اأوجنام"  وكالة 
اإطـــارات  لفائدة  التكويني  اللقاء 
الوكالة الذي مت بدار الثقافة مالك 
من  كل  وبح�سور  بق�سنطينة،  حداد 
وكذا  للوكالة،  العام  املدير  م�ست�سار 
الفرع  ورئي�ص  الربامج،  مدير  نائب 
جمع  حــيــث  ق�سنطينة،  اجلــهــوي 
من  كل  اإطارات  بني  التكويني  اللقاء 

وميلة،  وق�سنطينة،  باتنة،  واليــات 
لتدار�ص  ــبــواقــي  ال واأم  وجــيــجــل، 
القر�ص  جلهاز  اجلديدة  االجراءات 
التنفيذي  املر�سوم  اإطــار  يف  امل�سغر 
اإىل  ــافــة  بــاالإ�ــس  ،19-137 رقـــم 
تطوير برامج املرافقة والتطرق اإىل 
وكذا  واأهدافها،  ومراحلها  مفاهيمها 
القيام  وطــرق  كيفيات  اإىل  التطرق 
�سمان  اأجــل  من  النوعية  باملرافقة 
الإن�سائها  ي�سعى  التي  امل�ساريع  جناح 

امل�ستفيدون من القرو�ص.
هذا ومت يف اإطار االتفاقية املربمة 
بني املديرية العامة الإدارة ال�سجون 
القر�ص  لت�سيري  الوطنية  والوكالة 
مع  بالتن�سيق  برنامج  ت�سطري  امل�سغر 
امل�سلحة اخلارجية الإعادة االإدماج، 
حول  �سروحات  تقدمي  اإىل  يهدف 
برنامج الوكالة وخمتلف امل�ساعدات 
ن�ساط  الإن�ساء  املالية  وغــري  املالية 
م�سغر لفائدة نزالء موؤ�س�سة "البيئة 
مدة  على  بوكعنب" املتبقي  املفتوحة 

وذلك  اأ�سهر،   06 عقوبتهم  انتهاء 
االنــدمــاج  عــلــى  م�ساعدتهم  ق�سد 

جمددا يف احلياة االجتماعية.
توا�سل  اإطار  يف  مت  اأخرى  جهة  من 
فعاليات الدورة التكوينية املربجمة 
تقدمي  العامة  املديرية  طــرف  من 
لفائدة  تقنية  ون�سائح  توجيهات 
عزوق  طــرف  من  املكونني  املن�سطني 
الربامج  تطوير  مدير  نائب  �سعيد 
واملهارات  القدرات  من  الرفع  ق�سد 
للم�ستفيدين  والتقنية  العلمية 
التطرق  اإىل  باالإ�سافة  وحت�سينها، 
خا�سة  �سبكة  اإنــ�ــســاء  برنامج  اإىل 
بامل�ستفيدين من جهاز القر�ص امل�سغر، 
اإيجاد  اإىل  خاله  من  يهدف  والــذي 
طريق  عن  املقاولني  عمل  يف  تكامل 
توفري معلومات عما ميلكه كل مقاول 
ق�سد  ومعارف  ــربات  وخ معدات  من 
واالرتقاء  االأداء  وتطوير  حت�سني 

بجودة املنتوجات واخلدمات.

باتنة،  مبدينة  �سل�سبيل  حي  يعي�ص 
خال االآونة االأخرية، على و�سع كارثة 
تعفن  ب�سبب  حقيقة،  و�سحية  بيئية 
ال�سكانية،  للتجمعات  املحاذي  الــوادي 
للنفايات  ــب  ــك م اإىل  حتــــول  ــث  ــي ح
وخملفات مواد البناء، كما �ساهم جتمع 

املياه القذرة يف تاأزم الو�سع اأكر.
موؤخرا  املحلية  ال�سلطات  قيام  ورغم 
تنظيف الوادي بعد االأمطار االأخرية، 
عليه،  هو  ما  على  بقي  الو�سع  اأن  اإال 
بالفعل  يهدد  االأخــري  هــذا  بــات  حيث 
وجه  على  واأبنائهم  املواطنني  �سحة 
اتخاذ  بلة  الطينة  زاد  وما  اخل�سو�ص، 
ال�ساكنني من و�سط الوادي ممرا للعبور 
االأطفال  للعب من قبل  مكانا  واعتباره 
حول  النفايات  برتاكم  مكرتثني  غري 

االأو�ساخ  تكد�ص  اأمــام  الـــوادي  حافة 
التي ترفع ب�سكل ملحوظ اإال اأن الرمي 
حتى  املــواطــنــني   قبل  مــن  الع�سوائي 
الــوادي  يلوث  املذكور  احلــي  خــارج  من 
من  هناك  اأن  خا�سة  م�ستمر،  ب�سكل 
يجد يف هذا االأخري مكانا منا�سبا لرمي 
املخلفات املختلفة غري مكرتثني واآبهني 

ب�سحة ال�ساكنني. 
فعلى غرار ما تخلفه هذه التجاوزات 
ــروائــح  ال تنت�سر  احلـــي  هـــذا  حــق  يف 
املياه  هــذه   بــروز  نتيجة  رهيب  ب�سكل 
�سل�سبيل،  وادي  بــو�ــســط  الــ�ــســحــلــة 
القاطنني  ال�سكان  على  اأخطارا  م�سكلة 
اخلطورة  لتزيد  ـــة  االأودي هــذه  مبثل 
امللحوظ  ــات احلـــرارة  ارتــفــاع درج مع 
النت�سار  �سببا  تكون  اأن  املمكن  من  التي 

احل�سرات وباقي الكائنات التي  حتدق 
بجوار  ال�ساكنني  بحياة  االأخــرى  هي 
االإقامة  تنامي  اأمــام  ال�سيما  ــوادي،  ال

مبحاذاته.

ال�سنوات  يف  ت�سجيله  مــن  وبالرغم 
مياهها  داهــمــت  لفي�سانات  الــفــارطــة 
ما  ذلــك  اإىل  �سف  املواطنني،  م�ساكن 
يوؤول اإليه كمكب للنفايات، ليظل وادي 

االأودية  من  الباقي  مثل  مثله  �سل�سبيل 
وتفادي  لتغطيتهم  االهــتــمــام  خـــارج 
خطورة الو�سع البيئي وت�سويه الوجه 

العمراين على وجه العموم.

طالب العديد من املوظفني بوالية باتنة، بفتح ملف ال�سكنات الوظيفية بالوالية والتحقيق يف م�سري مئات املنازل التي تعود ملكيتها للدولة، بعد اأن 
اأ�سبحت ُتورث من االآباء اإىل االأبناء وحولها البع�ض اإىل ملكية خا�سة، راف�سني رف�سا قاطعا التنازل عنها بعد تقاعدهم.

اأ�صاتذة ا�صت�صفائيون وطلبتهم دون ماأوى يف باتنة 

اقت�صاديا م�صروعا   1500 من  اأزيد  "اأوجنام" متول 

وادي متعفن ُيهدد ال�صحة والبيئة 
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وادي املــــــــــــــــــاء

ــطــاء  ــنــ�ــس ـــد مــــن ال ـــعـــدي دعـــــا ال
املكتب  غـــرار  على  االجتماعيني، 
للتجار  الوطنية  للجمعية  الوالئي 
مكتب  ـ  اجلــزائــريــني  واحلــرفــيــني 
والية باتنة"، اإىل �سرورة ا�ستغال 
م�ستوى  عــلــى  الــتــجــاريــة  املــحــات 
م�ساكن عدل بعدد من اأحياء باتنة 
للف�ساد  اأوكـــار  اإىل  حتولت  بعدما 
غ�سبا  خملفة  اخللقي  واالنــحــال 

وا�سعا و�سط ال�سكان.
هـــــذا وقـــــد قــــدمــــت اجلــمــعــيــة 
مع  بالتن�سيق  عملية  ــات  ــرتاح اق
وممثلي  باتنة  عــدل  وكالة  ممثلي 
اجتماع  خــال  الــتــجــارة،  مديرية 
االقرتاح  م�سروع  لدرا�سة  تن�سيقي 
اخلا�ص بتن�سيط احلركة التجارية 
اأحياء  م�ستوى  على  املحات  بهذه 
 ،3 وحملة  حملة1  اأفـــوراج،  بــارك 
التوتة  عني  بلديتي  اإىل  باالإ�سافة 
اإىل  اجلمعية  دعــت  ــن  اأي وبريكة، 
املحات  هـــذه  ا�ــســتــغــال  �ـــســـرورة 
لفائدة اأ�سحاب امل�ساريع والن�ساطات 
طريق  عــن  املــخــتــلــفــة  الــتــجــاريــة 
جهتها  مــن  ت�ساهم  والــتــي  الــكــراء 
بعيدة  تركها  بــدل  اإ�ــســايف  بدخل 
الا  للممار�سات  الرقابة ومكانا  عن 

اأخاقية.
ال�سمد  عــبــد  كــ�ــســف  وقــــد  هــــذا 
طموح  عن  اجلمعية،  رئي�ص  اكــرم 
اال�ستثمار  على  العمل  يف  الهيئة 
احلائزين  مــن  ال�سباب  وت�سجيع 
حريف  وبطاقة  جتـــاري  ملف  على 
املحات  هذه  من  اال�ستفادة  بهدف 
هذه  اأن  خا�سة  معقولة  اأ�سعار  وفق 
باملعايري  مهيئة  لي�ست  ــات  ــح امل
ن�ساطات  ملمار�سة  وذلك  املدرو�سة، 
جتـــاريـــة مــتــنــوعــة، يف حـــني قــال 
اأنهم  ــدوا  اأك عــدل  وكالة  ممثلي  اأن 
الوكالة  مــع  بالتوا�سل  �سيقومون 
الوطنية لدرا�سة االأمر والعمل على 
حتقيق هذه املبادرة يف ا�ستغال هذه 
يف  امل�ساهمة  �ساأنها  من  التي  املراكز 

تقدمي اخلدمة العمومية لل�سكان.

حمـالت �صكنـات 
"عـدل" بباتنة 
تغرق يف االإهمال

فوزية. ق

دعـــــــوات
 ل�ضتغاللها جتاريـا



اأ�ضبحت غري �ضاحلة لال�ضتعمال

و�ضط �ضمت امل�ضوؤولني 

�سطيف

تب�سة

فتحت م�سالح االأمن ب�سطيف حتقيقات معمقة يف ق�سية ا�ستفادة رجال اأعمال ومقاولني من اأرا�سي زراعية 
بطريقة م�سبوهة عرب خمتلف بلديات الوالية خالل ال�سنوات الفارطة، وهي التحقيقات التي من �ساأنها اأن 
املقاولني  لفائدة هوؤالء  الزراعية  االأرا�سي  اأخ�سب  التنازل عن  املتورطة يف  االأطراف  الكثري من  تك�سف عن 

ورجال االأعمال الذين ا�ستغلوا نفوذهم من اأجل اال�ستيالء على م�ساحات وا�سعة من هذه االأرا�سي.

ويف هذا ال�سدد حلت عنا�سر فرقة 
�سطيف  ــن  ــاأم ب ــتــحــري  وال الــبــحــث 
الوالية،  �سمال  نب�سار  ببلدية تيزي 
وهــــذا الإجـــــراء حتــقــيــق مــعــمــق يف 
ق�سية ا�ستياء مقاول على ما يزيد 
اأخ�سب  ــني  ب ــن  م هــكــتــار   4.5 ــن  ع
االأرا�سي الزراعية باملنطقة امل�سماة 
بن عزوز، وهي الق�سية التي تفجرت 

متت  هذه  اال�ستياء  عملية  اأن  رغم 
وم�سمع  مراأى  اأمام  امل�ساحة  بت�سييج 
اأ�سحاب امل�ستثمرة الذين مل يحركوا 

�ساكنا.
�سرق  الــعــر�ــص  بئر  بلدية  يف  اأمـــا 
فاإن ظاهرة اال�ستياء على  الوالية 
الدولة  ــاك  الأم التابعة  االأرا�ــســي 
خ�سو�سا  كبريا  ا�ستفحاال  عرفت 
مبنطقة اأوالد مهنة التي ترتبع على 
م�ساحة اإجمالية تقارب 47 هكتارا، 

رعــويــة،  منطقة  عــن  عــبــارة  وهـــي 
والنهب  اال�ستياء  عملية  الزالــت 
امل�سوؤولني،  �سمت  ظــل  يف  تطالها 
باالإ�سافة اإىل بع�ص القطع العقارية 
حلراملة  ومنطقة  بلهو�سات،  بقرية 
بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ص  والنوا�سر، 
على  ترتبع  التي  خلافلة  ملنطقة 
 14 بنحو  تقدر  اإجمالية  م�ساحة 
هكتارا، مت اال�ستياء عليها من طرف 

مواطنني بطريقة غري �سرعية.

قام  وايل الوالية عطاهلل موالتي 
التهيئة  لعمليات  تفقدية  بجولة 
املهرتئة  الــطــرق  ببع�ص  اخلــا�ــســة 
مقدم  ــر  ــئ ب )قـــريـــقـــر،  ــديــات  ــل ــب ب
اليوم  مبنا�سبة  وهــذا  وال�سريعة( 
ــن بــرنــامــج االحــتــفــاالت  الــثــالــث م
اال�ستقال  عيدّي  لذكرى  املخّلدة 
االإنطاقة  كانت  حيث  وال�ّسباب، 
اأ�سغال  بداأ  اإ�سارة  اإعطاء  خال  من 
اإعادة االعتبار للطريق الّرابط بني 
ومنطقة   1 رقــم  الــوالئــي  الطريق 
يف  بئرمقدم،  بلدّية  باإقليم  قريان 
كلم،   2.5 م�سافة  على  االأول  �سطره 
مان  ال�سّ �سندوق  عاتق  على  هذا  و 
ل�سنة   املحلّية  للجماعات  والّت�سامن 

 .2018
م�سروع  �سجل  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
تهيئة  للطريق الرابط بني  قريقر 
فاقت  بتكلفة  بو�سعيد،  ومنطقة 
ال  اجنـــاز  ومبـــّدة  �سنتيم،  املــلــيــارّي 

تتجاوز ال�سّتة اأ�سهر.
لهم  اأتيحت  البلدّيتني،  مواطنو 
فر�سة االإلتقاء الوايل الذي ا�ستمع 
الن�سغاالتهم واعدا اياهم باحلر�ص 
لها،  املائمة  احلــلــول  اإيــجــاد  على 
توّقف  دون  بالعمل  املقاولني  مو�سيا 
املقايي�ص  واحــرتام  االأ�سغال  الإمتــام 
عن  ك�سف  كما  الّتجاوزات،  وتفادي 
برامج جديدة �سّجلت لفائدة �ساكني 
بلدّية بئرمقدم ،  منها تهيئة اأحياء 
قدر  مايل  بغاف  �سكن   20 و    74
بـ ثاثة مايري �سنتيم وربطها بغاز 
االعتبار  اإعــادة  على  ف�سا  املدينة 

يجري  اّنه  م�سيفا  تازبنت،  لطريق 
اجناز  مقرتح  جت�سيد  على  العمل 
املدنّية  للحماية  مــتــقــّدم  مــركــز 
جلنة  بعث  مع  بالّتوازي  ببئرمقّدم، 
والفاحة  املائّية  بــاملــوارد  ة  خا�سّ
ملراقبة االآبار ، وحماربة الّتو�سيات 
بلدّية  اأّن  ـــاد،  واأف ال�ّسرعية.  غــري 
قريقر حظيت هي االأخرى بربنامج 
تنموي اأخر، يت�سّمن اإعادة االعتبار 
لطريق قريقر ومنطقة عني الّرابعة 
، وطريق الّرهارهة مدر�سة الغرابة، 
هذه  املدينة،  و�سط  تهئية  ــادة  واإع
من  كبري  اإ�ستح�سانا  لقيت  الــوعــود 

ال�سكان.
لينهى وايل زيارته ببلدّية ال�ّسريعة، 
التي ا�سرف ال�سيد الوايل ومرافقيه،  
اأ�سغال  انطاق  اإ�سارة  اإعطاء  على 
ال�ّسريعة بالطريق  الّرابط  الّطريق 
اأربعة  م�سافة  ، على   1 رقم  الوالئي 
ندوق  ال�سّ عاتق  على  كيلومرتات 
ال�سيارة،  والــّطــرق  للطرق  الوطني 

اأين اأو�سى ال�سيد الوايل باالإ�سراع يف 
هذه  اإعطائه  واأثناء  امل�سروع،  تّتمة 
التوجيهات، التف به �سكان املنطقة 
عليها  رّد  التي  ان�سغاالتهم،  طارحني 
تنموية  بربامج  اياهم  واعــدا  كلها، 
ــغــال  جــديــدة تــخــ�ــّص قــطــاع االأ�ــس
واملـــوارد  الـــرّي  وقــطــاع  العمومية 
املائّية �ست�ستفيد منها هذه اجلماعة 
املحلّية ، م�سّددا على اأع�ساء املجل�ص 
ال�ّسريعة،  لبلدية  البلدي  ال�ّسعبي 
وو�سع  والّتفاهم،  االلتقاء  ب�سرورة 
اعتبار،  كــّل  فــوق  املــواطــن  م�سلحة 
ال�ّسيا�سي  الــّلــونــني  عــن  واالبــتــعــاد 
والقبلي ، وجتاوز االن�سداد احلا�سل 
الذي اّثر �سلبا على جت�سيد خمتلف 
وا�سّر  باجلهة،  التنموية  الربامج 
ومب�سالح  الــعــاّم،  الح  بال�سّ كــثــريا 
اخلــاف  بخ�سو�ص  وهـــذا  املــواطــن 
ال�سعبي  املجل�ص  م�ستوى  القائم على 

البلدي لبلدية ال�سريعة .

االأوىل  الغرفة  حتقيق  قا�سي  اأمرت 
ـــة، يف �ــســاعــات  لــــدى حمــكــمــة قـــامل
بو�سع  اأم�ص  اأول  م�ساء  من  متاأخرة 
العمومية  باملوؤ�س�سة  موظفني  اأربعة 
اال�ــســتــ�ــســفــائــيــة الــ�ــســهــيــد بــركــاين 
حتت  العربي  عني  ببلدية  بولعرا�ص 
االأمر  ويتعلق  الق�سائية،   الرقابة 
بكل من مدير املوؤ�س�سة املدير الفرعي 
الفرعي  املدير  والو�سائل،  للمالية 
م�سلحة  رئي�ص  ال�سحية،  للن�سطات 
فيما  مقاول،  اإىل  باالإ�سافة  االأجــور، 
قررت قا�سي التحقيق االإفراج املوؤقت 
عن اأربعة موظفني و مقاول اخر اإىل 

غاية ا�ستكمال التحقيق الق�سائي.
من  ثقيلة  تهم  بعدة  املعنيون  وتوبع 
اأموال  وتبديد  اختا�ص  بعدة،  بينها 
الوظيفة،  ا�ستعمال  اإ�ساءة  عمومية، 
احل�سول على مزية  بدون وجه حق، 
التزوير يف حمررات كتابي،  ح�سب ما 
ظل  يف  معلومات،  من  جمعه  من  متكنا 
مثل  على  الكبري  االإعــامــي  التعتيم 
املتهمني  فاإن  الق�سايا،  من  النوع  هذا 
تورطوا  املوؤ�س�سة  مدير  راأ�سهم  وعلى 
يف جملة من الق�سايا املتعلقة بت�سيري 

املوؤ�س�سة والتي نتج عنها تبديد اأموال 
كبرية ب�سبب اإ�ساءة ا�ستعمال الوظيفة  
واحل�سول على مزايا بدون وجه حق، 
التزوير يف حمررات كتابية على غرار 
التي  و  ــــة   االإداري املــنــاوبــات  ق�سية 
تاعبات  التحقيق  �ساأنها  يف  ك�سف 
والتزوير،  العام  للمال  ونهب  كبرية 
املوظفني  بع�ص  على  العثور  خال  من 
املناوبة  يف  ــق  احل لهم  لي�ص  الــذيــن 
ت�سجيلهم  ويتم  باملناوبة  يقومون 
الداخلية  االإداريـــــة  ال�سجات  يف 
الذي  الوقت  يف  بامل�ست�سفي  اخلا�سة 
التي  االأخـــرى  الن�سخة  تزوير  يتم 
حتول اإىل املراقب املايل وذلك بو�سع 
�سب  يتم  اآخــريــن،  موظفني  اأ�ــســمــاء 
خزينة  تكلف  التي  املناوبة  عــاوات 
1800 دينار عن كل مناوبة  الدولة  

الواحدة يف ح�ساباتهم.
ورغم اأن  القانون ي�سمح لهم مبمار�سة 
اأق�سى  على  ال�سهر  يف  مناوبات   6
بع�ص  اكت�ساف   مت  اأنـــه   اإال  تقدير 
املناوبات  هذه  يف  ي�سجلون  املوظفني 
10 مرات واالأدهى من هذا  الأكر من 
اأنهم مل يقوموا بها يف املقابل ت�سرف 

ق�سية  �سهر،  كل  الــعــاوات  تلك  لهم 
اأخرى ال تقل  اأهمية عن اأولتها والتي 
تتعلق هي االأخرى بتبديد املال العام  
قامت  التي  التحقيقات  ك�سفت  حيث 
للدرك  التابعة  االأبــحــاث  فرقة  بها 
ــــام رهــيــبــة تتعلق  اأرق الــوطــنــي عــن 
با�ستهاك املدير للوقود والتي قدرتها 
امل�سالح املخت�سة باأكر من 4500 لرت 
من الوقود يف �سنة 2018 وهي كمية 
امل�ستهلكة  الكمية  مع  مقارنة  خيالية 

من قبل املوؤ�س�سات االأخرى.
وجود  عن  التحقيقات  ك�سفت  وقــد 
عتاد طبي تقدر قيمته مبئات املايني 
يف خمزن امل�ست�سفى مت اقتناءه  و بقي  
على حاله دون ا�ستعماله اأو ا�ستغاله 
اأ�سا�سها  على  مت  التي  االأغــرا�ــص  يف 
فان  امل�سادر  بع�ص  وح�سب  اقتناءه،  
ال  الطبي  العتاد   و  التجهيزات  هذه 
تتوفر عليه حتى امل�ست�سفيات الكربى 
املفرو�ص  من  كــان  الــذي  و  بالوالية 
مت  الـــذي  املري�ص  منه  ي�ستفيد  اأن 
منه  البع�ص  اأن  اإال  با�سمه،  اقتنائه 
مت �سرائـــه �سنة 2002 و مل ي�ستعمل 

حلد ال�ساعة. 

مقاولون ورجـال اأعمال ا�صتولوا
 على اأرا�صي زراعية

م�ضالح الأمن ُتبا�ضر حتقيقاتها لك�ضف املتورطني

دعا املجل�ض ال�ضعبي البلدي لبلدية ال�ضريعة اإىل التعقل 

و�ضع مدير م�ضت�ضفى عني العربي ومقاول حتت الرقابة الق�ضائية 

املعتربة  احل�س�ص  من  بالرغم 
عني  بلدية  منها  ا�ستفادت  التي 
ــبــواقــي،  ال اأم  بـــواليـــة  كــر�ــســة 
خمتلف  على  الق�ساء  اأجــل  مــن 
واله�سة،  الق�سديرية  ال�سكنات 
ــن عــــدم انـــطـــاق املــ�ــســاريــع  ــك ل
على  الق�ساء  دون  حال  واإمتامها 
لل�سكنات  الــعــ�ــســوائــي  الــتــو�ــســع 
على  تطغى  اأ�سحت  التي  اله�سة 

املنظر اخلارجي للمنطقة.
ا�ستفادت  ــت  وق يف  ــك  ذل يــاأتــي 
فيه بلدية عني كر�سة من ح�سة 
�سكنية  وحــدة   400 الـ  تتجاوز 
من  االجتماعي  ال�سكن  ب�سيغة 
قاطني  خمتلف  اإحــ�ــســاء  اأجـــل 
ليتم  ــديــريــة  ــقــ�ــس ال الـــبـــيـــوت 

من  منهم  خا�سة  اإليها  حتويلهم 
اأثبت اأحقيته بال�سكن، لكن تاأخر 
االنطاق يف امل�ساريع اأدى لتفاقم 
امل�ساريع  اإىل  باالإ�سافة  الو�سع، 
اأدى  ــا  م التجميد  طــالــهــا  الــتــي 
كابو�ص"  على  الق�ساء  ل�سعوبة 
�سمت  و�سط  اله�سة"  ال�سكنات 
القرار  �سناع  وكـــذا  املــ�ــســوؤولــني 
انحطاط  اأ�سفر عن  ما  بالوالية، 
امل�ستوى املعي�سي باملدينة، وتدين 
خا�سة  بها،  االجتماعية  احلياة 
اإي  من  ت�ستفد  مل  البلدية  واأن 
م�ساريع ت�ساهم يف ترقية احلياة 
داخل املدينة، ما جعلها يف م�سف 
من  بالرغم  النائية  البلديات 

ت�سنيفها االإداري اأنها "دائــرة".

املواطنني  ع�سرات  اأم�ص،  عرب 
حملة  اأوالد  ببلدية  املقيمني 
عني  لــدائــرة  اإقليميا  التابعة 
الــبــواقــي،  اأم  بــواليــة  مليلة 
جراء  ال�سديد   �سخطهم  عــن 
تتواجد  التي  املزرية  الو�سعية 
البلدية  الــطــرق  خمتلف  بها 
مبختلف  املنطقة  تربط  التي 
اأدى  ما  وهو  املجاورة  البلديات 
بهم اإىل تقدمي عديد املرا�سات 
االأ�سغال  بقطاع  للم�سوؤولني 
جــدوى  دون  لــكــن  الــعــمــومــيــة، 
التي  الوهمية  الــوعــود  ظل  يف 
بتهيئة  املدينة  �سكان  يتلقاها 
خمتلف مداخل وخمارج املدينة 

عند كل ا�ستحقاق انتخابي.
الذي  التلف  بعد  ذلــك  يــاأتــي 
عرفته عدد من الطرق وامل�سالك 
الريفية اأثناء ت�ساقط االأمطار 
املا�سية،  �ساعة   72 ال  خــال 
التنقل  حركة  ل�سعوبة  اأدى  ما 
التدخل  ي�ستدعي  مــا  عليها، 
العاجل لعمال البلدية من اأجل 
تهيئة  م�سروع  ت�سجيل  ــادة  اإع
املــ�ــســالــك الــريــفــيــة واحــــرتام 
بها  املعمول  القانونية  املعايري 
اأ�سغال"  عن   واالبتعاد  دوليا، 
ح�سدت  الــتــي  الربيـكوالج" 
بــاأ�ــســغــال تكاد  املــايــري  مــئــات 

تكون منعدمة.

�صكنات ه�صة خطر 
على قاطنيها بعني كر�صة

اهتـراء الطرقات يفجر 
الو�صع باأوالد حملة

وايل والية تب�صة يقف على م�صاريع فك العزلة عن املناطق النائية

�صل�صلة ف�صائح قطاع ال�صحة بقاملة تتوا�صل

من�صب  اآالف   6
تكويني جديد 

خالل دورة �صبتمرب 
ك�سفت م�سالح مديرية 

التكوين املهني والتمهني لوالية 
خن�سلة، عن فتح اأكر من 6 
اآالف من�سب تكويني جديد 

خال الدورة التكوينية ل�سهر 
�سبتمرب املقبل من ال�سنة 

اجلارية وهذا عرب خمتلف 
مراكز ومعاهد التكوين املهني، 

اأين انطلقت بداية من يوم 
اأم�ص االأحد الت�سجيات 
وا�ستقبال ملفات ال�سباب 

الراغبني يف تلقي التكوين 
عرب 24 موؤ�س�سة تكوينية 

بالوالية.
و�ستعرف هذه الدورة فتح 

العديد من التخ�س�سات 
اجلديدة والتي تتما�سى مع 

احتياجات املنطقة وعامل 
ال�سغل على غرار تخ�س�ص 

تقني �سامي يف الطاقات 
املتجددة وتركيب امل�ساعد 
وتدوير ور�سكلة النفايات 

وغريها من التخ�س�سات 
الفاحية كذلك، حيث اأكدت 
ذات امل�سالح اأنها �ستقوم خال 

االأيام القادمة بتنظيم معار�ص 
خا�سة للتعريف مبختلف 

التخ�س�سات وكذا املنتوجات 
التي ينتجها املرتب�سني 

وغريها، كما ك�سفت ذات 
امل�سالح عن اإبرامها اتفاقيتني 
مع الوكالة الوالئية للت�سغيل 

وكذا الديوان الوطني للتطهري 
فرع خن�سلة والتي من �ساأنها 

اأن تن�سيب ممتهنني يف منا�سب 
�سغل وكذا و�سع العديد 

من املرتب�سني يف ترب�سات 
تطبيقية.
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من اأجل لعطاء ا�شارة النطالق الفعلي ملنطقة التبادل احلر الإفريقية..

مدخالت الأجهزة الكهرو منزلية:  

احت�سنت العا�سمة النيجريية نيامي اأم�ض القمة اال�ستثنائية ال12 لالحتاد االإفريقي والتي خ�س�ست ح�سريا لالإطالق 
العملياتي ملنطقة التبادل احلر للقارة االإفريقية.

اإقت�صادالإثنني  27 يونيو 2969/ 08  جويلية 2019 املوافق لـ 05 ذو القعدة 071440
العا�ضمة النيجريية حتت�ضن القمة 

ال�ضتثنائية الـ 12 لالحتاد الإفريقي 

ا�ضتحداث جلنة  تقنية للف�ضل
 يف منح تراخي�ص ال�ضترياد 

الدولة لن تتخلى عن امل�ؤ�ض�ضات
 التي ت�اجه �ضع�بات

اأ�ضعار النفط تتح�ضن بدعم من ت�ترات 
ال�ضرق الأو�ضط وتخفي�ضات اأوبك

املنعقدة  كيغايل  قمة  وخالل 
اأع���ط���ت   2018 م����ار�����ص  يف 
ال���دول الأع�����ش��اء يف الحت��اد 
اتفاق  على  املوقعة  الأفريقي 
احلر  التبادل  منطقة  اإن�شاء 
قوية  اإ�شارة  الإفريقية  للقارة 
بني  التجارة  وتعزيز  لتدعيم 
الدول الأفريقية بهدف اإن�شاء 

�شوق اإفريقية موحدة.
التبادل  وللتذكري فان منطقة 
دخلت  الإفريقية  للقارة  احلر 
مايو   30 يف  اخل���دم���ة  ح��ي��ز 
�شوق  اإن�����ش��اء  ب��ه��دف  املن�شرم 
اخل��دم��ات  و  لل�شلع  م��وح��دة 

قائمة  ال���ق���ارة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
و  الن�شاطات  ت�شيري  على حرية 
ال�شتثمارات، حيث  ي�شكل هذا 
منتظر  جد  كان  ال��ذي  الف�شاء 
�شوقا 1.2 مليار �شخ�ص و�شتخلق 
يقدر  التجاري  للتبادل  تدفقا 
بدون  دولر  مليار   3  .000 ب 
حقوق جمركية  ول قيود على  
م�شتوى احلدود، ح�شب املعطيات 

املقدمة من طرف م�شمميها.
البلدان  ب��ني  ال��ت��ج��ارة  ومت��ث��ل 
 16 ح��وايل  حاليا  الأفريقية 
يف  التجارة  اإجمايل  من  باملائة 
املائة  يف   2 ميثل  ما  اأي  القارة، 

م��ن ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة يف حني 
بني  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��دف��ق��ات  اأن 
اإىل  ت�شل  الأوروب��ي��ة  البلدان 
67 يف املائة، كما تعترب منطقة 
ال���ت���ج���ارة احل�����رة لإف��ري��ق��ي��ا 
يتم  ق��اري��ة  جغرافية  منطقة 
واخلدمات  ال�شلع  ت��داول  فيها 
الأع�شاء  الدول  بني  قيود  دون 
اإذ تهدف  يف الحتاد الأفريقي، 
هذه املنطقة اإىل تعزيز التجارة  
بني الدول الأفريقية من خالل 
ذات  �شاملة  جت��اري��ة  اتفاقية 
ال���دول  ب��ني  م��ت��ب��ادل��ة  منفعة 
جت��ارة   تغطي  ال��ت��ي  الأع�����ش��اء 

وال�شتثمار  واخل��دم��ات  ال�شلع 
وح���ق���وق امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة 

و�شيا�شة املناف�شة.
املنطقة تدريجيا  هذا و�شتلغي 
و�شت�شقط  اجلمركية  الر�شوم 
مثل  اجلمركية،  غري  احلواجز 
وعدم  التحتية  البنية  �شعف 
كما  احلدودية،  املراكز  كفاءة 
وامل��وارد  ال�شلع  تدفق  �شت�شهل 
ال��ب�����ش��ري��ة والأم�������وال داخ���ل 
املنطقة وكذا دفع منو الأعمال 
القت�شادات  بربط  التجارية 
متكاملة  ���ش��وق  يف  امل��ت��ف��رق��ة 
متعامل  مليار  من  اأك��ر  قوامها 

التعمري  م�شار  و�شت�شرع  حمتمل، 
مع جذب املزيد من ال�شتثمارات 
انتظار  يف  ال���ق���ارة  ط���رف  م��ن 
الكبرية  القت�شادية  الفوائد 
ال�شوق  هذه  عليها  تتوفر  التي 

املدجمة.
التجارة احلرة  اأن منطقة  كما 
هي  واحد من امل�شاريع الرائدة 
اأع����م����ال الحت����اد  يف ج�����دول 
الأفريقي ل 2063 والتي متثل 
اأج��ل  م��ن  م�شرتك  عمل  اإط���ار 
حتقيق  النمو ال�شامل والتنمية 
مدى  على  لأفريقيا  امل�شتدامة 

ال�شنوات اخلم�شني املقبلة.

للتنمية  العام  املدير  واأو�شح 
والتكنولوجية،  ال�شناعية 
نظرا  اأن���ه  ح��م��ودي  م�شطفى 
ل��ل��و���ش��ع احل�����ايل  ل��ل��ب��الد، مت 
وزارة  ل��دى  جلنة  ا���ش��ت��ح��داث 
من  م�شكلة  واملناجم  ال�شناعة 
اأع�شاء جدد ذوي خربة، م�شيفا 
درا�شة  �شاأنها  من  اللجنة  هذه 
لال�شترياد  اجلديدة   الطلبات 
موؤ�ش�شات  ط��رف  م��ن  امل��ق��دم��ة 
منزلية  ال��ك��ه��رو  ال�����ش��ن��اع��ة 
والإل���ك���رتون���ي���ك، ف�����ش��ال عن 
املمنوحة  الرتاخي�ص  مراجعة 
القدمية،  ال��ه��ي��ئ��ة  ط���رف  م��ن 
اأن  ال�����ش��ي��اق،  ه���ذا  وك�����ش��ف يف 
 kits  ( ال�شترياد  تراخي�ص 
اإعادة  �شيتم   )  SKD/CKD
اأن  م��وؤك��دا  ت��دري��ج��ي��ا،  منحها 
ب�شرعة  �شتبا�شر  اللجنة  هذه 
الأ���ش��غ��ال امل��وق��ف��ة م��ن اأج��ل 
م�شتطرد  الو�شعية،  حت��ري��ر 
الذين  امل��ن��ت��ج��ني  غ��ال��ب��ي��ة  اأن 
حاليا  ميلكون  تاأخر،  ي�شهدون 
قبل  م��ن  ممنوحة  تراخي�ص 

الهيئة القدمية.
ال�شيد  اأ�شار  اأك��ر،  ولتو�شيح 
اجلديدة  اللجنة  اأن  حمودي 
ال��ق��رارات  ا�شتبعاد  ميكنها  ل 
الأع�شاء  ط��رف  م��ن  امل��ت��خ��ذة 
ببع�ص  يتعلق  فيما  ال�شابقني 
وبغية  وب��ال��ت��ايل  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

الأمر  ا�شتلزم  ال�شرامة  اإ�شفاء 
حتى  القرارات  بع�ص  مراجعة 
ذات  وذك��ر  ج��اه��زة،  كانت  واإن 
امل�شوؤول اأن مهمة اللجنة تكمن 
ملعاينة  للم�شانع  التنقل  يف 
م�شتوى اإنتاجها ون�شبة الإدماج 
عن  ف�شال  موظفيها  وعدد  فيها 

تفت�شي معداتها لالإنتاج.
املعطيات  ه��ذه  م��ن  وان��ط��الق 
واإر�شاله  حم�شر  حترير  يتم 
ل��وزي��ر ال��ق��ط��اع م��ن اج���ل منح 
بالن�شبة  الرف�ص  اأو  القبول 
تقدر  وال���ذي  العتماد  ل��ق��رار 
اأن  معلما  �شنة،  �شالحيته  مدة 
ت�شمح  التي  هي  الوثيقة  ه��ذه 
التي  الفوائد  من  بال�شتفادة 
متنحها الدولة من اجل ا�شترياد 

.CKD/SKD اأجزاء
ال�شيد  اأك��د  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

الكهرو  ال�شناعة  اأن  حمودي، 
 70 حاليا  ت�شمل  التي  منزلية 
خالل  اأن�����ش��اأت  وال��ت��ي  متعامال 
ما  املا�شية  القليلة  ال�شنوات 
من�شب   20.000 ع��ن  يقل  ل 
  60.000 عمل مبا�شر وحوايل 
ت��زال  ل  مبا�شر،  غ��ري  من�شب 
تعد كقطاع تعتمد عليه الدولة 
التنوع  اأج���ل  م��ن  �شيا�شتها  يف 
ذات  يف  مو�شحا   القت�شادي، 
يف  يخطر  "ل  ق��ائ��ال:  ال�شياق 
ال�شناعة  وزارة  اأن  عاقل  ذهن 
ال�شناعة  تعطيل  اإىل  ت�شعى 
عرقلة  حتى  اأو  الكهرومنزلية 
العمومية  ال�شلطات  جمهودات 
اأ�شار  كما  وت�شجيعها،  لرتقيتها 
قد  اأن���ه  اإىل  ح��م��ودي،  ال�شيد 
مر�شوم  لو�شع  التفكري  يف  �شرع 
جديد من �شانه تنظيم �شناعة 

الأج���ه���زة الل��ك��رتوم��ن��زل��ي��ة 
اجل��زائ��ر،  والإل��ك��رتون��ي��ة يف 
ل�شروط  دف��رت  و�شع  عن  ف�شال 
اآفاق جديدة  جديد بهدف فتح 
معتربا  الوطنية،  للموؤ�ش�شات 
"جتاوزه  قد  احلايل  الدفرت  اأن 
امل�شوؤول  ذات  تاأ�شف  و  الزمن"، 
ل���ك���ون ال�������ش���وق اجل���زائ���ري���ة 
كانت  الكهرومنزلية   ل��الأدوات 
يعي�ص "همجية" ح�شبما ك�شفت 
اأجن�����زت �شنة  ع��ن��ه درا����ش���ة  
ما  انه  اأو�شحت  والتي   2004
يقارب من �شتني عالمة لأجهزة 
التلفاز كانت  تباع يف اجلزائر، 
جميعها م�شتوردة، وكانت هناك 
منتجات كهرومنزلية م�شتوردة 
ه��ذه  ح��ت��ى  مت��ل��ك  ل  دول  م��ن 

ال�شناعة فوق اأرا�شيها.
ا�شترياد  اأن  اإىل  اأ�شار  اأن  وبعد 
 CKD / SKD جم��م��وع��ة 
1.2 مليار  يقدر �شنويا بحوايل 
واردات  متو�شط   واأن  دولر 
اإىل  ي�شل  املحمولة  الهواتف 
ال�شنة،  يف   دولر   )1( مليار 
اأكد  ال�شيد حمودي اأنه ابتداء 
الدولة  اأعطت   2000 عام  من 
يف  �شيما  ل  امل��زاي��ا  من  العديد 
جمال الر�شوم اجلمركية ل�شالح 
م�شنعي املنتجات الكهرومنزلية 

والإلكرتونية.

ال�شناعة  ب��وزارة  �شاٍمي  م�شوؤول  اأك��د 
واملناجم اأول اأم�ص اأن الدولة لن تتخلى 
�شعوبات  تواجه  التي  املوؤ�ش�شات  عن 
يف  ل�شلوعهم  م�شوؤوليها  �شجن  اإثر  على 

ق�شايا ف�شاد.
ال�شناعي  للتطوير  العام  املدير  اأكد  و 
اأن  حمودي  م�شطفى  والتكنولوجي، 
على  للحفاظ  اآلية  ا�شتحدثت  الدولة 
اأداة الإنتاج الوطني مع  تن�شيب جلنة 
بحيث  املالية،  وزي��ر  يرتاأ�شها  خا�شة 
عن  الو�شعيات  ب��ه��ذه  التكفل  �شيتم 
طريق هذه الآلية، وتابع ذات امل�شوؤول 
يقول "لن تتخلى الدولة عن اأي موؤ�ش�شة 
وهو الهدف الذي اأن�شئت من اأجله هذه 
تعمل  احلكومة  اأن  م�شيفا  الآلية"، 
ال�شوق  متوين  يتاأثر  ل  لكي  ج��اه��دة 
�شمان  اإىل  بالإ�شافة  امل�شاريع  واإجناز 
التي من املحتمل تتاأثر بهذه  اخلدمات 
حول  ���ش��وؤال  عن  رده  ويف  الو�شعيات، 
التي  ال�شيارات  تركيب  م�شانع  م�شري 
�ُشِجَن اأ�شحابها يف اإطار التحقيقات التي 
با�شرتها العدالة، اأكد حمودي اأنه مهما 
املوؤ�ش�شة  فيه  تن�شط  الذي  املجال  كان 
ال�شيارات  ب�شناعة  الأم��ر  تعلق  �شواء 

اأخرى  اأن�شطة �شناعية واقت�شادية  اأو 
فاإنه ل يوجد فرق.

الأختام،  حافظ  ال��ع��دل  وزي��ر  وك��ان 
الثنني  يوم  اأك��د  قد  براهمي  �شليمان 
ال���ف���ارط خ����الل ي����وم درا����ش���ي ح��ول 
القت�شاد  وحماية  الف�شاد  مكافحة 
اإىل  ت�شتند  املعركة  ه��ذه  اأن  الوطني 
�شمان  م��ع  للقانون  ال�شارم  التطبيق 
ملتطلبات  ط��ب��ق��ا  واأح���ك���ام  م��ت��اب��ع��ات 
تفعيل  مع  باملوازاة  العادلة  املحاكمة 
ك���ل الإج�������راءات وت��ع��زي��ز الآل���ي���ات 
القانون  تطبيق  م��ع  تتما�شى  ال��ت��ي 
كما  القت�شادية،  املوؤ�ش�شات  وحماية 
املنا�شبة  بذات  براهمي  ال�شيد  اأو�شى 
من  التي  القانونية  الآل��ي��ات  بتحديد 
�شاأنها حماية ال�شري احل�شن للموؤ�ش�شات 
احلفاظ  على  ال�شهر  مع  القت�شادية 
التي  امل�شاريع  يف  ال�شغل  منا�شب  على 
املوؤقت  ال�شجن  يف  اأ�شحابها  يتواجد 

ب�شبب ق�شايا ف�شاد.
ودعا امل�شاركني يف هذا اللقاء اإىل درا�شة 
"الأحكام القانونية والتنظيمية" التي 
واملمتلكات  الأم��وال  با�شرتجاع  ت�شمح 

املنهوبة داخل البالد وخارجها.

الأول،  اأم�����ص  النفط،  اأ���ش��ع��ار  حت�شنت 
وقرار  اإي��ران  ب�شاأن  التوترات  من  بدعم 
اتفاق  متديد  وحلفائها  اأوب��ك  منظمة 
القادم،  العام  حتى  الإم���دادات  خلف�ص 
قًيدت  متباينة  اقت�شادية  بيانات  لكن 

املكا�شب.
مزيج  العاملي  القيا�ص  خام  عقود  واأنهت 
93 �شنتا،  برنت جل�شة التداول مرتفعة 
اأو 1،47 يف املائة، لت�شجل عند الت�شوية 

للربميل. دولر   64،23
الأمريكي  القيا�ص  خام  عقود  واأغلقت 
اأي�شا  مرتفعة  الو�شيط  تك�شا�ص  غ��رب 
عند  امل��ائ��ة،  يف   0،30 اأو  �شنتا،   17
الأ�شواق  وكانت  للربميل،  دولر   57،51
يف  املا�شي  اخلمي�ص  مغلقة  الأمريكية 

التعامالت  اأحجام  وظلت  وطنية،  عطلة 
جل�شة  يف  �شعيفة  الأم��ري��ك��ي  اخل��ام  يف 
القيا�شيان  اخل��ام��ان  وينهي  اجل��م��ع��ة، 
من  خم��اوف  بفعل  خ�شارة  على  الأ�شبوع 
على  غطت  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد  ت��ب��اط��وؤ 
مدار  وعلى  الإم�����دادات،  على  املخاطر 
الأ�شبوع، هبط �شعر برنت 3،3 يف املائة، 
بحوايل  الأمريكي  اخلام  انخف�ص  بينما 

املائة. يف   1،8
وتراجعت الطلبيات ال�شناعية الأملانية 
املا�شي،  م��اي  �شهر  يف  املتوقع  م��ن  اأك��ر 
اجلمعة  اأم�ص  القت�شاد  وزارة  وح��ذرت 
يف  اقت�شاد  اأك��رب  يف  القطاع  ه��ذا  اأن  من 
يف  الأرج���ح  على  �شعيفا  �شيظل  اأوروب���ا 

الأ�شهر املقبلة.

مت ا�ستحداث جلنة تقييم تقنية للف�سل يف منح تراخي�ض ا�سترياد االأجزاء )SKD/SKD( املوجهة لل�سناعة الكهرو منزلية 
وااللكرتونية، ح�سبما اأفاد به اأول اأم�ض م�سوؤول �سامي بوزارة ال�سناعة واملناجم.

روؤ�شاء املوؤ�ش�شات املحتجزين: 



الي�ناني�ن يت�جه�ن ل�ضناديق القرتاع 
يف النتخابات الت�ضريعية املبكرة

الربملان يف  مقعد   300 على  يتناف�شون  حزبا    20

اإىل  يوناين،  ناخب  مايني   10 توجه 
اأجــل  مــن  ــص،  ــ� اأم ــــرتاع،  االق �سناديق 
االنتخابات  يف  بــاأ�ــســواتــهــم  االإدالء 

العامة املبكرة.
باأ�سواتهم  االإدالء  الناخبون  ــداأ  وب
انتخابيا،  �سندوقا  و478  األفا   21 يف 
وذلــك  انــتــخــابــيــة،  دائــــرة   59 �سمن 
وي�ستمر  �سباحا،  ال�سابعة  من  ابتداًء 
املحلي،  بالتوقيت  م�ساًء  ال�سابعة  حتى 
حيث يتناف�ص يف االنتخابات 20 حزبا 
الربملان،  يف  مقعد   300 على  �سيا�سيا، 
فيما من املقرر اأن يح�سل احلزب الفائز 
وذلك  اإ�سافيا،  مقعدا   50 على  بها، 
احلكومة،  ت�سكيل  يف  مهمته  لت�سهيل 
على  احل�سول  االأحــزاب،  على  ويتعني 
الناخبني  اأ�ــســوات  مــن   ،%  3 ن�سبة 
�سمان  اأجل  من  االنتخابية(،  )العتبة 
ـــان خـــال الــفــرتة  ـــربمل متــثــيــلــهــا يف ال

املقبلة.

التي  االأوىل  االنتخابات،  هذه  وتعد 
 ،1928 منذ  ال�سيف،  ف�سل  يف  ــرى  جتجُ
ارتـــفـــاع درجـــات  ــر  ــوؤث ي اأن  ــنــتــظــر  ويجُ
امل�ساركة  ن�سبة  على  الكبري،  ــرارة  احل
التي  االنتخابات،  هذه  تاأتي  كما  فيها، 
باأربعة  موعدها  قبل  اإجــراوؤهــا  تقرر 
اأ�سهر، يف ظل ا�ستمرار حماوالت التعايف 
ت�سهدها  التي  االقت�سادية  االأزمة  من 
الباد، دون و�سوح ال�سورة م�ستقبا بهذ 
اخل�سو�ص، ويعد حزبا �سرييزا الي�ساري 
احلاكم بزعامة رئي�ص الوزراء اليوناين 
و"الدميقراطية  ت�سيربا�ص،  األك�سي�ص 
اأبرز  )حمافظ(،  املعار�ص  اجلديدة" 
االنتخابات،  نتائج  لت�سدر  املر�سحني 
اإجراء  قرر  قد  ت�سيربا�ص،  كان  حيث 
االأداء  بعد  الباد  يف  مبكرة  انتخابات 
ال�سعيف حلزبه يف االنتخاب الربملانية 
االأوروبية، حيث تراجع بفارق 9 نقاط 

عن حزب الدميقراطية اجلديدة.

�سهدت فرن�سا، اأول اأم�ص، مظاهرات 
لذوي ال�سرتات ال�سفراء، احتجاًجا 

على �سيا�سات الرئي�ص اإميانويل 
ماكرون، وذلك لاأ�سبوع الـ34 على 

التوايل.
واأفادت و�سائل اإعامية باأن 

امل�ساركني يف املظاهرات بالعا�سمة 
باري�ص �ساروا من �ساحة اجلمهورية 

اإىل ميدان كاتالونيا، م�سيفة اأن 
ال�سرطة منعت االحتجاج اأمام 

كاتدرائية نوتردام والربملان ويف 
�سارع ال�سانزليزيه؛ دون وقوع 

�سدامات اأو اأعمال �سغب.
ويف مدينتي ليون ومونبلييه 

)جنوب(، طالب املحتجون با�ستقالة 
ماكرون، فيما �سهدت تولوز )جنوب( 

�سداًما بني امل�ساركني وال�سرطة.
يذكر اأنه منذ منت�سف نوفمرب 

2018، ت�سهد فرن�سا، يف اأيام ال�سبت 
من كل اأ�سبوع، مظاهرات بداأت 

احتجاًجا على رفع اأ�سعار الوقود 
وارتفاع تكاليف املعي�سة، وتخلل 

بع�سها اأعمال عنف اأدت اإىل مقتل 
واإ�سابة الع�سرات.

ال�ضفراء"  "ال�ضرتات 
تتظاهر لالأ�ضب�ع 

الـ34 على الت�ايل

فرن�شا..

التفاق النووي الإيراين: 

الإثنني  27 يونيو 2969/ 08  جويلية 2019 املوافق لـ 05 ذو القعدة 081440

موؤمتر  يف  ربيعي،  على  احلكومة  با�سم  املتحدث  وقال 
عراقجي:  عبا�ص  اخلارجية  وزيــر  نائب  مع  �سحفي 
يف  باملائة   3.67 م�ستوى  بتجاوز  ر�سميا  اليوم  �سنبداأ 
على  باللوم  عراقجي  األقى  كما  اليورانيوم،  تخ�سيب 
الدول االأوروبية الأنها مل تف بالتزاماتها ح�سبه، وقد 
 .2018 عام  االتفاق  من  املتحدة  الواليات  ان�سحبت 

واأعادت فر�ص العقوبات االقت�سادية على اإيران.
ان�سحاب  منذ  اإيــران  تعلنه  لاتفاق  خرق  اآخر  وهذا 
ا�ستاأنفت يف ماي تخ�سيب  املتحدة منه. فقد  الواليات 
الوقود  اإنــتــاج  يف  ا�ستعماله  ميكن  الــذي  اليورانيوم، 
للمفاعات النووية، ولكن ميكن ا�ستعماله اأي�سا ل�سناعة 
اأ�سلحة نووية، وقد جتاوز خمزون اإيران من اليورانيوم 

املخ�سب احلد املن�سو�ص عليه يف االتفاق النووي.
هذا وقال عراقجي اإن اإيران �ست�سرع خال �ساعات يف 
يف   3.67 من  اأكر  تركيز  بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 

املئة.
الواليات  الن�سحاب  االأوىل  ال�سنوية  الــذكــرى  ويف 
املتحدة من االتفاق النووي، اأمهلت اإيران الدول املوقعة 
ورو�سيا  واأملانيا  وال�سني  فرن�سا  وهــي  االتــفــاق،  على 
من  حلمايتها  االأوروبي،  االحتاد  جانب  اإىل  وبريطانيا 

العقوبات االأمريكية.
ويف موؤمتر �سحفي بعد انتهاء املهلة، اأعلن عراقجي اأن 
باده �ستبداأ خال �ساعات تخ�سيب اليورانيوم بدرجة 

الوقود  اإنتاج  بهدف  املئة  يف   3.67 من  اأعلى  تركيز 
للمفاعل النووي يف بو�سهر.

الرتكيز  اإن  �سابق،  وقت  يف  اإيرانيون،  م�سوؤولون  وقال 
�سيكون يف حدود 5 يف املئة. وتتطلب �سناعة االأ�سلحة 
اأو  املئة  يف   90 بدرجة  اليورانيوم  تخ�سيب  النووية 

اأكر.

مبنى  اأمــام  اأم�ص،  الع�سرات،  تظاهر 
الــعــا�ــســمــة اجلــورجــيــة  ـــان يف  ـــربمل ال
وزيــر  با�ستقالة  مطالبني  تبلي�سي، 

الداخلية جيورجي كاخاريا.
جاء ذلك يف اإطار احتجاجات �سعبية، 
على  التوايل،  على  ع�سر  ال�سابع  لليوم 
الدورة  يف  رو�سي  وفد  م�ساركة  خلفية 
الربملانية  الــعــامــة  للجمعية  الـ26 
الوقفة  ا�ستمرت  حيث  االأرثوذك�سية، 
اجلورجي  الربملان  اأمام  االحتجاجية 
نحو �ساعة واحدة، قام فيها املحتجون 
وزير  با�ستقالة  مطالبة  �سعارات  برفع 

الداخلية جيورجي كاخاريا.
اجلورجية،  العامة  النيابة  واأعلنت 
االأ�سخا�ص  بع�ص  اأن  املا�سي،  اجلمعة 
ــوا مــن خـــال املــظــاهــرات التي  ــاول ح
�سهدتها العا�سمة تبلي�سي ليلة 21-20 
احلكومة  على  االنقاب  املا�سي  جوان 
كوكا  العام  النائب  واأ�ساف  الباد،  يف 
عقده  �سحفي  موؤمتر  يف  كات�سيتادزي، 
املتظاهرين  اأّن  العامة،  النيابة  مببنى 
على  لل�سيطرة  الــقــوة  ا�ــســتــخــدمــوا 

املا�سي،  جــوان   20 يف  الــربملــان،  مبنى 
هذه  اأحبطت  االأمنية  القوات  اأّن  اإال 

املحاولة.
الداخلية  ــر  وزي املحتجون،  ويعترب 
عدد  اإ�سابة  عــن  االأول  املــ�ــســوؤول  هــو 
تفريق  ــاء  ــن اأث االأ�ــســخــا�ــص  مــن  كبري 
الربملان  اأمــام  ملتظاهرين  االأمــن  قــوات 
ينظمون  لذلك  املا�سي،  جــوان   27 يف 
وقفات احتجاجية للمطالبة باإقالته، 
ذلك  يف  املعتقلني  كافة  �سراح  واإطــاق 
اليوم، وهم اأكر من 300 �سخ�ص، حيث 
ت�سببت هذه االحتجاجات يف ا�ستقالة 
كوباخيدزه  اإيراكلي  الــربملــان  رئي�ص 
"حلم  حــزب  اإعـــان  ــر  اإث من�سبه،  مــن 
جورجيا" احلاكم، ان�سمامه للمظاهرات 

يف 21 جوان املا�سي.
وانــتــخــب الــربملــان اجلــورجــي يف 25 
"حلم  ــزب  حل حــاكــًمــا  مر�سًحا  جـــوان 
رئي�ًسا  االأغلبية(،  )حــزب  جورجيا" 
بعد  �سلفه  ا�ستقالة  بعد  لــه  جــديــًدا 
املبنى،  خـــارج  عنيفة  احــتــجــاجــات 
تالكفادزي"  "اأر�سيل  انــتــخــاب  ومت 

امل�سرعون  ــادر  غ وعندما  بــاالإجــمــاع، 
على  احتجاًجا  اجلل�سة  املــعــار�ــســون 
موقف  مناق�سة  احلاكم  احلزب  رف�ص 
يعتربونه  الــــذي  ــيــة،  ــداخــل ال وزيــــر 
با�ستخدام  ال�سرطة  عــن  مــ�ــســوؤولــني 
القوة املفرطة لف�ص املظاهرة، ويف ظل 
الرو�سي  الرئي�ص  وقع  التطورات،  هذه 
�سركات  فادميري بوتني، مر�سوما مينع 
اإىل  ال�سفر  مــن  الــرو�ــســيــة،  الــطــريان 
جورجيا، اعتبارا من 8 جويلية املقبل.

ويف اأوت 2008، اندلعت حرب ق�سرية 
خافات  اإثـــر  وجــورجــيــا،  رو�سيا  بــني 
واأو�سيتيا  ــا  اأبــخــازي منطقتي  حـــول 
على  مو�سكو  اأعلنت  حيث  اجلنوبية، 
اجلنوبية  باأو�سيتيا  االعــرتاف  اإثرها 
واأبخازيا، اللتان اأعلنتا من طرف واحد 

انف�سالهما عن جورجيا.
ان�سحابها  الرو�سية  الــقــوات  واأمتـــت 
اأكتوبر   8 يف  اجلورجية،  االأرا�سي  من 
وجودها  على  اأبقت  اأنها  اإال   ،2009
واأو�سيتيا  اأبـــخـــازيـــا  يف  الــعــ�ــســكــري 

اجلنوبية.

طهران تعلن خرقا جديدا ب�ضاأن تخ�ضيب الي�راني�م

وقفة احتجاجية للمطالبة با�ضتقالة
 وزير الداخلية بج�رجيا

اأم�ص، جراء  اآخرون بجروح،   179 12 �سخ�سا واأ�سيب  تل  قجُ
هجوم ب�سيارة مفخخة، ا�ستهدف مقر اال�ستخبارات، يف والية 

اأفغان�ستان. "غزنة" �سرقي 
ت�سريحات  يف  نوري"،  "عارف  الوالية  با�سم  املتحدث  وقال 
مقر  حيث  الوالية،  مركز  يف  وقع  الهجوم  اإن  لل�سحفيني، 
اال�ستخبارات الوطنية، م�سيفا اأنه اأ�سفر عن مقتل 8 من اأفراد 

االأمن، و4 مدنيني، واإ�سابة الع�سرات، اأغلبهم من املدنيني.
االأفغانية  ال�سحة  وزارة  با�سم  املتحدث  قال  جانبه  من 
 49 من  ارتفع  الهجوم،  امل�سابني يف  اإن عدد  مايار،  وحيداهلل 

اإىل 179 م�سابا جلهم من املدنيني.

انفجار  اإثر  اأم�ص،  اأول  االأقل،  على  �سخ�سا   20 اأ�سيب 
والية  يف  الت�سوق  مراكز  باأحد  غاز  ت�سرب  عن  ناجم 

فلوريدا االأمريكية.
نتيجة  حدث  االنفجار  اإن  حملية  اإعام  و�سائل  وقالت 
مبدينة  ت�سوق  مركز  يف  للبيتزا  مطعم  يف  غاز  لت�سرب 
االنفجار  اأن  مبينة  فلوريدا،  والية  جنوبي  "بانتي�سن" 
ت�سبب يف اإ�سابة 20 �سخ�سا، اثنان منهم يف حالة خطرية، 
اإىل ت�سرر عدد من املحات نتيجة االنفجار،  اأ�سارت  كما 

واإغاق ال�سارع الذي يقع به مركز الت�سوق.
اأحد  يف  ج�سيمة  اأ�سرار  وقوع  م�سورة  لقطات  واأظهرت 
اأجزاء املجمع، مع وجود نوافذ حمطمة، وحطام متناثر. 

قالت جمعية الهال االأحمر التون�سية اإن خفر ال�سواحل 
غرقوا  اأفريقيا  مهاجرا   14 جثث  اأم�ص  انت�سل  التون�سي 
عندما انقلب قاربهم الذي كان يحمل اأكر من 80 �سخ�سا 

بعدما اأبحر من ليبيا اإىل اأوروبا.
وكانت املفو�سية ال�سامية لاأمم املتحدة ل�سوؤون الاجئني 
قد قالت يوم اخلمي�ص املا�سي اإن �سيادين تون�سيني اأنقذوا 
هناك  وكانت  امل�ست�سفى.  يف  تويف  اأحدهم  لكن  اأربعة، 

خماوف من غرق الباقني.
65 مهاجرا متجهني اإىل اأوروبا من  وغرق ما ال يقل عن 

ليبيا يف ماي املا�سي عندما انقلب قاربهم قبالة تون�ص.

االإ�سامية  حرام  بوكو  جماعة  باأن  اأم�ص  م�سادر  اأبلغت 
املت�سددة ن�سبت كمينا جلنود نيجرييني يف �سمال �سرق الباد 

فقتلت ما ال يقل عن خم�سة جنود واأ�سابت اأكر من 12.
فقد  ظل  يف  للزيادة  مر�سح  القتلى  عدد  اأن  امل�سادر  وذكرت 
عدد من اجلنود بعد الهجوم الذي وقع يوم اخلمي�ص املا�سي 

يف دامبوا بوالية بورنو يف �سمال �سرق نيجرييا.
وقالت امل�سادر اإن اجلنود ذهبوا اإىل املنطقة الإزالة مع�سكر 

لبوكو حرام لكن اجلماعة ن�سبت كمينا لهم.

قتل 7 اأطفال يف انفجار عبوة نا�سفة بوالية غور، غربي 
اأفغان�ستان.

اأو�سح  اأم�ص، حيث  جاء ذلك يف بيان �سادر عن الوالية، 
دهكده  قرية  يف  طريق  بجانب  مزروعة  نا�سفة  عبوة  اأن 
�سوماك بق�ساء دولتيار، انفجرت بينما كان اأطفال يرعون 
بحياة  اأودى  االنفجار  اأن  اإىل  ولفت  املنطقة،  يف  املا�سية 

�سبعة اأطفال، ف�سا عن اإ�سابة اآخر بجروح.
العبوة  بزرع  طالبان  حركة  عنا�سر  البيان،  واتهم 

النا�سفة يف املنطقة.

مقتل 12 يف هجوم على مقر 
ا�صتخباراتي باأفغان�صتان

اإ�صابة 20 اإثر انفجار غاز مبركز ت�صوق 
يف فلوريدا االأمريكية

تون�ش تنت�صل جثث 14 مهاجرا 
بعد غرق الع�صرات قبالة �صواحلها

بوكو حرام تقتل ما ال يقل عن 
5 جنود يف �صمال �صرق نيجرييا

عبوة نا�صفة تودي بحياة 7 اأطفال 
غربي اأفغان�صتان

حــول

الوكاالت  

العــامل

دولـي

الحتاد الأوروبي وقرغيزيا 
يت��ضالن لتفاق لل�ضراكة امل��ضعة

وقرغيزيا  ــي  االأوروب االحتــاد  تو�سل 
ملعاهدة  ــودة  ــس ــ� م عــلــى  اتـــفـــاق  اإىل 
ال�سراكة املو�سعة والتعاون بينهما، بعد 

مفاو�سات ا�ستمرت 17 اأ�سهر.
معاهدة  م�سودة  على  الطرفان  واتفق 
بني  والــتــعــاون  املو�سعة  "ال�سراكة 
بعد  االأوروبي"  ـــاد  واالحت قرغيزيا 
لقاء اأول اأم�ص يف العا�سمة القرغيزية 
لاحتاد  العليا  املمثلة  بــني  ب�سكيك 
االأوروبي لل�سوؤون اخلارجية وال�سيا�سة 
االأمـــنـــيـــة، فــيــديــريــكــا مــوغــريــنــي، 
جنكيز  القرغيزي  اخلارجية  ووزيــر 

اأيداربيكوف.
ويف ت�سريحات لل�سحفيني بعد اللقاء 
يهدف  االتــفــاق  اإن  اأيداربيكوف  قــال 
الطرفني  بني  التعاون  وتعميق  لتو�سيع 
ــون،  ــان ــق ــاد، وال يف جمــــاالت االقــتــ�ــس

والتعليم، والتنمية االجتماعية.
ومن جانبها اأ�سارت موغريني لاأهمية 
للتعاون  االأوروبي  االحتاد  يوليها  التي 
يف  الو�سطى،  اآ�سيا  دول  ومع  قرغيزيا 
اجلوار  دول  مع  للتعاون  اإطارال�سعي 
االأوروبي  االحتاد  قائلةاإن  االأوروبــي، 
اإعانها  منذ  لقرغيزيا  الــدعــم  قــدم 
الدعم  تقدمي  يف  وم�ستمر  اال�ستقال، 
ــــل تــطــويــر جمــتــمــع تــ�ــســوده  مـــن اأج
املعاهدة  اأهمية  موؤكدةعلى  احلريات، 
االحتاد  بني  التعاون  تطوير  اأجل  من 

االأوروبي وقرغيزيا.
يقدم  اتفاق  على  الطرفان  وقع  كما 
ـــــاد االأوروبــــــي  ــه االحت ــس ــا� ــس ــى اأ� عــل
يــورو  مليون   36 بقيمة  مــ�ــســاعــدات 
الإجراء اإ�ساحات يف النظام التعليمي 

بقرغيزيا.

بعد مفاو�سات ا�ستمرت 17 اأ�سهر

ق. د
ق. د

ق. دق. د

ق. د

اأنها �ستتجاوز، يف تخ�سيب  اإيران  اأعلنت 
يف  عليه  املن�سو�ض  احل��د  ال��ي��وران��ي��وم، 
الدول  مع  وقعته  ال��ذي  النووي،  االتفاق 
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غانا،  مباراة  اأن  دراغــر،  حممد  التون�سي،  املنتخب  العب  اأكد 
ن�سور  خا�سها  التي  االأول  الــدور  لــقــاءات  عن  خمتلفة  �ستكون 

قرطاج، باعتبار اأنها ال حتتمل الق�سمة على اثنني.
يف  اليوم،  اأم�سية  الغاين  نظريه  ملواجهة  التون�سي،  املنتخب  وي�ستعد 

دور الـ16 لبطولة كاأ�ص االأمم االأفريقية املقامة حاليا يف م�سر. 
وقال دراغر، يف ت�سريحات  لاإعاميني التون�سيني قبل انطاق املران 
امل�سائي اليوم: "�سن�سعى اإىل تقدمي اأداء اأف�سل من املواجهات ال�سابقة 

التي مل ننت�سر فيها، ولكننا مل ننهزم كذلك".
م�ساكل  اأي  هناك  ولي�ست  عادية،  املنتخب  يف  "االأجواء  وتابع: 

العبي  مع  والعاقة  ال�سابة  العنا�سر  من  الاعبني  فاأغلب 
جيدة  امل�ساكني  ويو�سف  م�سطفى  بن  فــاروق  مثل  اخلــربة 

وي�سودها االن�سجام". 
املغامرة  ملوا�سلة  جهد  اأي  ندخر  لــن   " وخــتــم: 

الوجه  غــانــا  اأمــــام  و�سنظهر  االأفــريــقــيــة، 
و�سن�سعد  تون�ص  ملنتخب  احلقيقي 

اجلماهري التون�سية". 

حممد دراغر:
 "�ضُنظهر الوجه احلقيقي 

للمنتخب اأمام غانا"

ملنتخب  الفني  املدير  اأغريي،  خافيري  اأعرب 
الفراعنة  خ�سارة  بعد  اأمله  خيبة  عن  م�سر، 

اأمام جنوب اأفريقيا، يف ثمن نهائي كاأ�ص االأمم االأفريقية 2019.
وقال اأغريي، يف املوؤمتر ال�سحفي، الذي اأعقب خروج الفراعنة من 
كانت من اجلانبني،  والفر�ص  كانت مفتوحة،  "املباراة  الـ16:  دور 

ولكن منتخب جنوب اأفريقيا جنح يف الت�سجيل وخطف الفوز".
دفاعهم  ولكن  فر�سة،  من  اأكر  يف  مرماهم  اإىل  "و�سلنا  واأ�ساف: 
واأنا  اأداء الاعبني وفخور بهم،  را�ٍص عن  اأنني  واأوؤكد  كان قوًيا.. 

امل�سوؤول االأول عن اختيارهم".
وتابع: "اخل�سم �سغط علينا ب�سكل مميز، ونحن يف املقابل، حاولنا 

فتح املباراة عن طريق االأطراف لكننا مل نوفق".
يوجد  "ال  اأغــريي:  قال  الفراعنة،  منتخب  مع  م�ستقبله  وحول 
اأي قرار ب�ساأن ا�ستمراري من عدمه، �ساأجل�ص مع م�سوؤويل االحتاد، 

واأحتمل متاًما م�سوؤولية ما حدث".
ونقل املدرب املك�سيكي، اأجواء غرفة ماب�ص املنتخب بعد توديع 

البطولة، م�سيًفا: "هناك حزن رهيب بني الاعبني".
ال�سحفيني  اأ�سئلة  على  الــرد  من  املوؤمتر  طــوال  ــريي،  اأغ وتهرب 
البطولة  من  املبكر  ــروج  اخل اأ�سباب  حــول  الغا�سبني،  امل�سريني 
يف  املجاملة  �سبهة  وب�ساأن  واجلمهور،  االأر�ــص  بعاملي  التمتع  رغم 

اختيارات الاعبني. 

كارن�ص  الــهــولــنــدي  اأعــــرب 
ـــر  ـــدي ــــدورف، امل ــــي ــــس �

للمنتخب  الفني 
الـــكـــامـــريوين، 

عـــــن حـــزنـــه 
خروج  عقب 
من  فــريــقــه 
نهائي  ثمن 
اأمم  بطولة 

اأفـــريـــقـــيـــا، 
املقامة حالًيا يف 

م�سر.
وح�سد منتخب نيجرييا، 

ــظــريه  فـــــــوًزا مــــثــــرًيا عـــلـــى ن
 ،)2-3( بنتيجة  الكامريوين 
الـ  دور  يف  االإ�سكندرية  مبلعب 

.16
كرة  "اإنها  �ــســيــدورف  وقـــال 
القدم.. يجب اأن تخرج املباراة 

من  ب�سيء  اأ�سعر  واحد،  بفائز 
االإحباط والغ�سب".

"بع�ص  ــاف  واأ�ــس
االأخـــــــطـــــــاء 
ــة  ــدفــاعــي ال
�سبًبا  كانت 
الهزمية  يف 
اأمام الن�سور 
اخلــ�ــســراء، 
دفاع  اأن  كما 
الـــــكـــــامـــــريون 
حتمل �سغًطا كبرًيا 

خال اللقاء".
وختم �سيدورف حديثه بقوله 
"فخور مب�ستوى الاعبني رغم 

اخل�سارة اأمام نيجرييا".

من�سبه  مــن  ا�ستقالته  ريـــدة،  اأبـــو  هــاين  اأعــلــن 
دعا  كما  القدم،  لكرة  امل�سري  لاحتاد  كرئي�ص 
ا�ستقاالتهم،  لتقدمي  اجلباية  جمل�ص  اأع�ساء 
اأمم  بطولة  من  للفراعنة  املبكر  ــروج  اخل عقب 

اأفريقيا.
وفجر منتخب جنوب اأفريقيا، مفاجاأة من العيار 
اأمم  بطولة  من  امل�سري  بنظريه  ــاح  واأط الثقيل، 
اأفريقيا، بالفوز عليه بهدف دون رد، يف اإطار ثمن 

نهائي امل�سابقة، املقامة حالًيا يف م�سر.
ال�سفحة  ن�سرتها  ت�سريحات  يف  ريدة،  اأبو  وقال 
كالتزام  ياأتي  القرار  هذا  اإن  للجباية،  الر�سمية 
اأي �سيء  اأن احتاد الكرة مل يق�سر يف  اأدبي، رغم 
واملعنوي  املــادي  الدعم  له  وقــدم  املنتخب،  جتاه 

املطلوب.
للفريق،  واالإداري  الفني  اجلهازين  م�سري  وعن 
اأكد اأنه مقال بالكامل، بعد اأن خيب اآمال جماهري 
الكرة امل�سرية وامل�سئولني عنها، رغم تلبية كافة 

مطالبه.
واأكد اأبو ريدة "من واقع امل�سئولية الوطنية، اأنا 

حتى  للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئا�سة  يف  م�ستمر 
البداية  من  كان  التنظيم  يف  النجاح  الأن  نهايتها، 
�سمعة  اأجــل  مــن  لتحقيقه  جميًعا  ن�سعى  هــدف 

بادنا".
الر�سمية  �سفحته  عرب  الكرة  احتــاد  اأعلن  كما 
ا�ستقالة 4 اأع�ساء بعد رحيل اأبوريدة وهم حازم 
اإمام و�سيف زاهر واأحمد جماهد وخالد لطيف كما 
ن�سرت ال�سحفية الر�سمية بيانًا با�ستقالة الثاثي 
كرم كردي وع�سام عبد الفتاح وجمدي عبد الغني 

قبل اأن يتم حذفه ب�سكل مفاجئ.
واأعلنت الدكتورة دينا الرفاعي ع�سو احتاد الكرة 
ا�ستقالتها من من�سبها لت�سل عدد اال�ستقاالت اإىل 
نائب  �سوبري  اأحمد  اخلما�سي  ويتبقى  اأفــراد   6
عبد  وع�سام  ــردي  ك ــرم  وك الــكــرة  ــاد  احت رئي�ص 

الفتاح وجمدي عبد الغني وحممد اأبو الوفا.
وت�سري اللوائح اإىل اأنه يف حالة ا�ستقالة جمل�ص 
اإدارة احتاد الكرة فاإن مدير االحتاد يقوم بت�سيري 
ت�سهد  عمومية  جمعية  اأقـــرب  حلــني  ــال  ــم االأع

انتخابات ملجل�ص اإدارة جديد.

اأكد ويلفريد بوين جنم منتخب كوت 
العربي  ـــادي  ون الــقــدم  لــكــرة  ديــفــوار 
ملواجهة  فريقه  جــاهــزيــة  الــقــطــري، 
اأمم  بكاأ�ص  الـ16  دور  يف   ، اليوم  مايل 
اأفريقيا التي ت�ست�سيفها م�سر حتى 19 

اجلاري.
مايل  اإن  ت�سريحاته  يف  بوين-  وقال 
اأفريقية  بخربات  ويتمتع  قوي  فريق 
كبرية والعبني اأكفاء، ولكنهم يرغبون 
اإىل  ـــرور  وامل ال�سعب  اللقاء  عبور  يف 

االأدوار النهائية.
واأ�ساف: "هدفنا اللقب االأفريقي دون 

حدة  على  مباراة  كل  ن�سري  ولكننا  �سك 
اإيل  ال�سعود  الكان ومن ثم  نهائي  حتى 

من�سات التتويج يف نهاية البطولة".

تون�ص،  منتخب  ــب  الع ــبــدري  ال اأنــيــ�ــص  ــاد  ــس اأ�
�سيحت�سن  الــذي  االإ�سماعيلية،  ملعب  باأر�سية 
ثمن  يف  غانا،  اأمام  قرطاج  ن�سور  مواجهة   ، اليوم 

نهائي كاأ�ص اأمم اأفريقيا، املقامة حالًيا يف م�سر.
امليدان  "اأر�سية  ت�سريحاته  يف  البدري  وقــال 

جيدة وت�ساعد على اللعب ب�سكل رائع".
"باإذن اهلل �سنقدم  واأ�ساف 

دور  بلوغ  على  ي�ساعدنا  مما  غانا،  اأمــام  كبرية  مباراة 
الثمانية واإ�سعاد ال�سعب التون�سي".

و�سعد منتخب تون�ص اإىل ثمن نهائي بطولة 
يف  فـــوز  اأي  حتقيق  دون  اأفــريــقــيــا،  اأمم 
مع  التعادل  عقب  اخلام�سة،  املجموعة 
ــدور  ال يف  وموريتانيا  ـــوال  واأجن مــايل 

االأول.

اأ�سند االحتاد االأفريقي لكرة القدم، 
مهمة اإدارة لقاء تون�ص وغانا، اليوم، 
اأفريقيا،  اأمم  بطولة  نهائي  ثمن  يف 
احلكم  اإىل  م�سر،  يف  حالًيا  املقامة 

اجلنوب اأفريقي فيكتور غوميز.
اإدارة  يف  غوميز،  فيتكو  و�سي�ساعد 
ــورو  ــة، زاكــيــلــي �ــســيــويــا و�ــس ــه ــواج امل
جون  الرابع  احلكم  بجانب  فا�ستوين، 

جاك نداال.
االحتاد  اأن  اإىل  ن�سري  اأخـــرى،  جهة  من 
االأفريقي وافق على طلب االحتاد التون�سي، 
بالقمي�ص  باللعب  قــرطــاج،  لن�سور  بال�سماح 

االأحمر خال مواجهة غانا.
اأمم  نهائي بطولة  اإىل ثمن  و�سعد منتخب تون�ص 
اخلام�سة،  املجموعة  يف  فوز  اأي  حتقيق  دون  اأفريقيا، 
الــدور  يف  وموريتانيا  واأنــغــوال  مــايل  مــع  التعادل  عقب 

االأول.
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اإعـــــــــــداد: اأ. ج
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حكـــــــــــــــــــــــــــــاية
م�صر 2019

)21 جون-19 جويلية(
ـــخـــب  ـــت ـــن م ودع 
لقب  حامل  الكامريون 
كاأ�ص االأمم االأفريقية 
وو�ــســيــفــه   ،2017
منتخب م�سر، الن�سخة 

احلالية للكان.
ــب  ــخ ــت ــن وخـــــــــرج م
الــكــامــريون عــلــى يد 
نيجرييا بنتيجة 3-2 
ع�سر،  ال�ستة  دور  من 
منتخب  ودع  كـــمـــا 
جنوب  يــد  على  م�سر 

اأفريقيا، يف مفاجاأة مدوية بعد اخل�سارة بهدف 
نظيف يف نف�ص املرحلة.

من  الكاملة  العامة  لعنة  �سربت  املقابل،  يف 
جديد، �سحية جديدة بالكان، بعدما ودع منتخب 

ال�ستة  دور  من  م�سر 
ح�سده  رغـــم  عــ�ــســر، 
بعد  الكاملة  العامة 
انت�سارات   3 حتقيق 
باملجموعة  متتالية 
ح�ساب  على  االأوىل 
والكونغو  زميــبــابــوي 
ــــة  ــــراطــــي ــــدميــــق ال

واأوغندا.
مــنــتــخــب  وودع 
املتاأهل  اي�سا  املغرب 
الكاملة  ــعــامــة  ــال ب
البطولة القارية،  بعد فوزه على جنوب اأفريقيا 
وكوت ديفوار وناميبيا. ليق�سى على يد البنني يف 

مباراة قوية عاد فيها الفوز يف االأخري للبنني.

�ضيدورف: "الأخطاء والهفوات 
الدفاعية وراء اخل�ضارة اأمام نيجرييا"

ا�ضتقالت باجلملة يف الحتادية امل�ضرية لكرة القدم

بوين: "جاهزون لتخطي عقبة مايل.. 
ون�ضعى للتتويج بالتاج القاري"

اأني�س البدري: "�ضنقدم مباراة كبرية اأمام غانا"

فيكتور غوميز حكما 
لقاء تون�س �ضد غانا

اأغريي: "فخور 
بالالعبني واأنا امل�ضوؤول 
الأول عن الختيارات"

بطل وو�ضيف الن�ضخة املا�ضية يودعان الكان..!

"ال���������ك���������ان"

مباريات اليوم )الثمن النهائي(
اجلديدمايل – �شاحل العاج ال�شوي�ص  ملعب   17:00

الإ�شماعيلية تون�ص – غانا ملعب   20:00

مباريات اأم�س الأول )الثمن النهائي( 
نيجرييا 3 - 2  الكامريون م�شر0 -  1 جنوب اإفريقيا

الكامريون يالقي نيجرييا يف الدور الربع النهائي

اإيغالوا اأف�ضل 
لعب يف مباراة 

نيجرييا والكامريون
توج النيجريي اأوديون اإيغالوا بجائزة 

اأف�سل العب يف مباراة منتخب باده 
اأمام الكامريون، يف ثمن نهائي بطولة 

اأمم اأفريقيا، املقامة حالًيا يف م�سر.
وجاء تتويج اإيغالوا، باجلائزة، بعد 

اإحرازه هدفني يف مباراة اليوم، ليقود 
الن�سور اخل�سراء اإىل دور الثمانية.
وح�سد منتخب نيجرييا فوزا مثريا 

على الكامريون بنتيجة )3-2(، على 
ملعب االإ�سكندرية.

تقدم اإيغالو لنيجرييا يف الدقيقة 
الدقيقتني  يف  للكامريون  و�سجل   ،19

وكلينتون  باهوكني  �ستيفان  و44،   41
موا جني.

وانتف�ص منتخب الن�سور اخل�سراء 
ب�سيناريو دراماتيكي بالت�سجيل يف 

الدقيقتني 64 و66، عن طريق اإيغالو 
واأليك�ص اإيوبي.

جنوب اإفريقيا ُتق�ضي م�ضر 
وتعمق جراح الكرة امل�ضرية

ــوب  ــن ــب ج ــخ ــت ــن فـــجـــر م
مدوية  مــفــاجــاأة  اأفريقيا 
كاأ�ص  مــن  م�سر  بــاإقــ�ــســاء 
املقامة  االأفريقية  االأمم 
على اأر�سها وبني جماهريها 
نظيف  بهدف  عليها  بالفوز 
جمعهما  الـــذي  الــلــقــاء  يف 
ام�ص االول مبلعب القاهرة 

�سمن دور الـ16 للبطولة.
النتيجة  تــلــك  واأثــبــتــت 
على  اأفريقيا  جنوب  تفوق 
م�ستوى  على  �ــســواء  م�سر 
حتى  اأو  االأول  املنتخب 

الفرق يف االأ�سهر االأخرية.
�سحق  املا�سي،  افريل  ففي 
�سن داونز اجلنوب اأفريقي، 
االأهلي امل�سري بنتيجة 5 ـ 
0، يف ذهاب ربع نهائي دوري 

اأبطال اأفريقيا.

االأكرب  هي  الهزمية  وتلك 
لاأهلي يف تاريخ م�ساركاته 
بــالــبــطــوالت الــقــاريــة بل 
ـــفـــرق املــ�ــســريــة  ولـــكـــل ال

قاريا.
لــقــاء  االأهــــلــــي يف  وفـــــاز 
االإياب بهدف نظيف، ليودع 

البطولة من ربع النهائي.
�سن  اأن  بــالــذكــر  جــديــر 
داونـــز، كــان قد فــاز بلقب 
اأفريقيا  اأبـــطـــال  دوري 
على  بالتفوق   2016 يف 
الزمالك امل�سري يف املباراة 

النهائية.
تاأهلت  قــد  م�سر  وكــانــت 
اإىل دور الـ16 بكاأ�ص االأمم 
ت�سدرت  بعدما  االأفريقية 
بر�سيد  االأوىل  املجموعة 

نقاط.  9



الرماية

اأحمد اأمني.ب

ريا�صة الإثنني 27 يونيو 2969/ 08  جويلية 2019 املوافق لـ 05 ذو القعدة 131440

بقيادة  عنابة  ــاد  اإحت اإدارة  جنحت 
�سمان  يف  كــــروم  الـــهـــادي  الــرئــيــ�ــص 
التحويات  �سوق  يف  جديدة  �سفقات 
ال�سيفية ويتعلق االأمر بكل من املدافع 
االأمين ال�سابق لفريق �سبيبة �سكيكدة 
ملو�سمني  عقد  على  وقع  الــذي  قمرود 
خريقي  في�سل  املــدافــع  اإىل   اإ�سافة 
ف�سل  فيما  الـــربج،  اأهــلــي  مــن  الــقــادم 
اإىل  ال�ساب بو�سياف االن�سمام  املدافع 
اإىل  ال�ساعد  اخلــروب  جمعية  فريق 
قد  ــاد  االإحت وكــان  الثانية،  الرابطة 
الاعبني  من  اأخر  عدد  خدمات  �سمن 
خال االأيام الفارطة يف �سورة بوطبة 
من  �سريف  ه�سام  تاجنانت،  دفــاع  من 

وداد تلم�سان، وباحلم من جنم مقرة 
للمو�سم  االإحتــاد  حت�سريات  وتنطلق 
اجلديد هذا الثاثاء حيث من املنتظر 
عني  منطقة  اإىل  الفريق  يتوجه  اأن 
اإقامة  ــل  اأج مــن  التون�سية  الــدراهــم 
تاريخ  من  بداية  التح�سريي  الرتب�ص 
الرتب�ص  يــدوم  اأن  على  جويلية   15
التح�سري  اأجـــل  مــن  اأ�ــســبــوعــني  فــرتة 

اجليد لبطولة املو�سم اجلديد.
كروم  الــهــادي  االإحتـــاد  رئي�ص  واأكــد 
ر�ساه عن �سري عملية االإ�ستقدامات من 
خال جناح االإحتاد يف �سمان �سفقات 
نوعية حلد االأن من خال التعاقد مع 
العبني قادرين على لعب ورقة ال�سعود 
وهذا يف انتظار �سمان �سفقات جديدة 
خال االأيام املقبلة، وجدد كروم �سكره 
م�ساندته  على  عنابة  ــوايل  ل الكبري 
ـــــاإدارة اجلـــديـــدة واعـــدا  الــكــبــرية ل
الهدف  حتقيق  على  بالعمل  االأن�سار 
املو�سم اجلديد وهو  امل�سطر يف بطولة 

حتقيق ال�سعود اإىل الرابطة االأوىل.
وعلى �سعيد اأخر قررت اإدارة االإحتاد 
نقل مباريات املو�سم اجلديد اإىل ملعب 
دريدي خمتار باحلجار بدال من ملعب 
اأعمال  ب�سبب  وهذا   1956 ماي   19
19 ماي  ملعب  �سيعرفها  التي  ال�سيانة 
الذي  الــقــرار  وهــو  املقبلة  الــفــرتة  يف 
الرابطة  عليه  توافق  اأن  املنتظر  من 
الوطنية خا�سة اأن �سعة ملعب احلجار 

تفوق 8 اأالف منا�سر. 

حت�سرياتها  يف  �سطيف  وفاق  ت�سكيلة  �سرعت 
حيث   1945 مــاي   8 مبلعب  اجلديد  للمو�سم 
العبي  من  كليا  غيابا  االأوىل  احل�سة  عرفت 
العبي  على  فقط  احل�سور  واقت�سر  االأكــابــر 
الفريق الرديف وهذا يف انتظار اكتمال التعداد 
الاعبني  مع  االتفاق  بعد  املقبلة  االأيام  خال 
الذي  املوؤقت  امل�سري  املكتب  طرف  من  القدامى 
علما  الراهن،  الوقت  يف  الوفاق  ت�سيري  يتوىل 
اأعداد  اأنظار  اأن احل�سة التدريبية جرت حتت 
اأن  اأن�سار الفريق، وكان من املفرو�ص  كبرية من 
خال  زكــري  نورالدين  املــدرب  مع  احل�سم  يتم 
ف�سلت  الوفاق  اإدارة  اأن  اإال  الفارطة  ال�ساعات 
الرتيث وهذا اإىل غاية الف�سل يف بع�ص االأمور 
االإدارية املتعلقة بالتوقيع على العقود خا�سة 
ال�سابق  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  ا�ستقالة  بعد 

عزالدين اأعراب.
وليد  �سطيف  لــوفــاق  ال�سابق  امل�سري  و�سجل 
�سادي عودته اإىل دائرة االأ�سواء يف ال�ساعات 
الفارطة بعد اإحلاح االأن�سار على عودته، واأكد 
لرئا�سة  يرت�سح  لــن  ــه  اأن ت�سريحه  يف  �ــســادي 
االإنتخابية  العامة  اجلمعية  خــال  الــوفــاق 
االإبتعاد  يف  رغبته  ب�سبب  وهذا  الهاوي  للنادي 
عن ال�سغط وموؤكدا اأي�سا اأنه لن يبخل بتقدمي 
الناحية  للفريق من  الازمة  وامل�ساعدة  الدعم 
املالية حيث اإقرتح بيع اأ�سهم ال�سركة التجارية 
للفريق اإىل موؤ�س�سة وطنية معروفة على غرار 

اإ�سمنت عني الكبرية وهذا بعد التدقيق  �سركة 
يف احل�سابات املالية للنادي.

مطالب  اأن  الــعــربــاوي  الفاعل  امل�سري  وقـــال 
االأن�سار بخ�سو�ص التعاقد مع الاعبني اجلدد 
التي  ـــــة  االإداري الــعــراقــيــل  ببع�ص  ت�سطدم 
االإدارة  الأن  العاجل  القريب  يف  ت�سويتها  �سيتم 
يف  الـــازم  القانوين  الغطاء  متلك  ال  املوؤقتة 
الوقت احلايل رغم اأن مهمتها متتد اإىل 45 يوم 
كاملة كما طلب العرباوي من الاعبني �سرورة 
االإلتحاق بالتدريبات بداية من نهار االأم�ص مع 
القانون يف حال غياب هوؤالء  التهديد بتطبيق 
الاعبني عن التدريبات من خال توكيل حم�سر 
ق�سائي لتدوين الغياب وفر�ص عقوبات �سارمة 

االإدارة  اأن  خا�سة  املتغيبني  الاعبني  حق  يف 
م�ستحقاتهم  على  وطماأنتهم  اجلميع  مع  تكلمت 
اإعادة  العرباوي عن �سرورة  املالية، كما ك�سف 
�سويبع  تبي،  اجلــديــد  الثاثي  عقود  اإم�ساء 
دون  بخدماتهم  لاحتفاظ  اإ�سارة  يف  وخياط 
ومت  �سابق،  وقــت  يف  تــردد  كما  عقودهم  ف�سخ 
ح�سان  �سطيف  لوفاق  ال�سابق  الرئي�ص  تقدمي 
حمار �سبيحة اأم�ص اأمام وكيل اجلمهورية لدى 
طرف  من  توقيفه  مت  اأن  بعد  �سطيف  حمكمة 
عنا�سر االأمن احل�سري الثاين ع�سية اأول اأم�ص 
يف ق�سية متعلقة بالتاعب يف بيع تذاكر مباراة 

الوفاق واالأهلي امل�سري. 

اإ�سافية  مهلة  الــعــلــمــة  بــلــديــة  منحت 
الف�سل  اأجل  من  العلمة  مولودية  مل�سوؤويل 
باالإ�ستقالة  �سوء  الفريق  مع  م�ستقبلهم  يف 
والنادي  التجارية  ال�سركة  من  النهائية 
اأقــرب  يف  العمل  يف  الــ�ــســروع  اأو  ــاوي  ــه ال
الفادح  التاأخر  ظل  يف  وهــذا  ممكن  وقــت 
االن�سداد  نتيجة  الفريق  منه  يعاين  الذي 
االإداري احلا�سل منذ نهاية املو�سم الفارط، 
وت�سري كل املعطيات نحو بقاء رئي�ص جمل�ص 
االإدارة هرادة عرا�ص يف من�سبه ملو�سم اأخر 
رغم تاأكيد املعني على ا�ستقالته من من�سبه 
يعاين  التي  اخلانقة  املالية  االأزمة  ب�سبب 
�سمانات  على  احل�سول  الفريق وعدم  منها 
وهذا  املحلية  ال�سلطات  طــرف  من  مالية 
الرت�سح  عن  امل�ساهمني  عــزوف  عن  ف�سا 

خلافته يف رئا�سة جمل�ص االإدارة.
من  جــمــلــة  املـــولـــوديـــة  اإدارة  ــقــت  وتــل
االإعذارات املقدمة من طرف العبي املو�سم 
اإدارة  مبرا�سلة  قــامــوا  والــذيــن  الــفــارط 
الفريق من اأجل ت�سوية م�ستحقاتهم املالية 
�سهرية،  ــور  اأج  6 تناهز  والتي  املتاأخرة 
التعداد  من  العبا   12 قام  وقت  يف  وهــذا 
بو�سع ملفاتهم ر�سميا لدى جلنة املنازعات 
ت�سريحهم  اأوراق  على  باحل�سول  مطالبني 
تفوق  كبرية  مالية  تعوي�سات  عن  ف�سا 
اأن  املنتظر  ومــن  �سنتيم،  مايري   4 مبلغ 
تف�سل اللجنة يف ملفات هوؤالء الاعبني يف 
امللفات  اأخر  اأن  علما  املقبلة  االأيام  غ�سون 
الرباعي بوحافر،  املودعة كانت من طرف 
الفريق  اأن  كما  وفــراحــي،  بو�سدر  دلهوم، 

املوجودة  الق�سية  مع  بالتعامل  ملزم  اأي�سا 
لدى املحكمة الريا�سية الدولية واملتعلقة 

بالاعب ال�سابق عبا�ص عبد املالك والذي 
 3 اإىل  ت�سل  مالية  بتعوي�سات  يطالب 

مايري �سنتيم كاملة.
العلمة  ملولودية  الــعــام  الكاتب  وطــمــاأن 
حقوق  ق�سية  بخ�سو�ص  هال  �سعد  جمال 
حتويل املهاجم ال�سابق اإبراهيم �سنيحي من 
النادي االإفريقي التون�سي والتي تفوق مبلغ 
460 األف اأورو حيث اأكد املعني اأن الفريق 
اإال  اإ�ساعته  مل يتلق القيمة املالية كما مت 
اأن الق�سية يف طريقها اإىل احلل يف غ�سون 
الفريق  �سي�ستفيد  حيث  املقبلة  االأ�سابيع 
التطمينات  على  بناءا  التحويل  قيمة  من 
املقدمة من طرف م�سوؤويل جلنة املنازعات 

التابعة للفيفا. 

الرابطة  رئي�ص  جــابــري  حمــمــود  اأكـــد 
على  باتنة  الريا�سية  للرماية  الوالئية 
هام�ص الدورة الوطنية للرماية اخت�سا�ص 
"قو�ص و�سهم" والتي مت تنظيمها يف املركب 
الثالث  من  بباتنة  نوفمرب  اأول  الريا�سي 
والية  اأن  اجلاري  ال�سهر  من  اخلام�ص  اإىل 
باتنة تخطو خطوات متقدمة يف النهو�ص 
بريا�سة الرماية بكافة اأ�سنافها، ملا عرفته 
هذه االأخرية من اهتمام من قبل الرابطة 

والنوادي الريا�سية.
الرابطة  رئي�ص  الدورة ح�سب  و�سارك يف 
 06 80 مــ�ــســارك يــنــحــدرون مــن  حـــوايل 
ــى غــــرار بــاتــنــة،  ـــــات خمــتــلــفــة عــل والي
بومردا�ص،  تــيــارت،  العا�سمة،  اجلــزائــر 
�سطيف، وم�ستغامن، فيما بلغ عدد النوادي 
امل�ساركة حوايل 11 نادي نا�سط يف ريا�سة 

الرماية.
لكا  مميزة  م�ساركة  الدورة  و�سهدت  هذا 
التي  االأ�ــســنــاف  خمتلف  وكــذا  اجلن�سني 
تتحدد وفقا مل�سافات الرمي بداية من 10 
واملبتدئني،  للرباعم  بالن�سبة  18مرت  اإىل 
مرت  و60  لاأ�ساغر،  بالن�سبة  مرت  و30 
بالن�سبة لاأ�سبال، وكذا 70 مرت لاأوا�سط 
العمرية  الفئة  تتحكم  فيما  واالأكــابــر، 
بني  امل�ستعملة  وال�سهام  االأقــوا�ــص  نوع  يف 

واأخرى  للكبار واملحرتفني  اأدوات حمرتفة 
ذات  اأ�ــســار  كــمــا  للمبتدئني،  خم�س�سة 
�سهدتها  التي  النتائج  اأن  اإىل  املتحدث 
الدورة كانت جد مبهرة وم�سجعة بالن�سبة 

للم�ساركني يف هذه البطولة الوطنية.
للرماية  الوالئية  بالرابطة  وفيما يتعلق 
باأنها  املتحدث  ذات  قال  باتنة  الريا�سية 
امل�ستوى  على  الرابطات  اأقــدم  من  تعترب 
تاأ�سي�سها  تــاريــخ  يــعــود  حــيــث  الــوطــنــي، 
اأن  اإىل  م�سريا   ،1975 اأفــريــل   18 اإىل 
ــرية  االأخ هــذه  يف  الريا�سية  الن�ساطات 
االأوملــبــي  اخلــنــدق  على  تقت�سر  تعد  مل 
تطورا  عرفت  بل  بالبندقية،  الرمي  اأي 

ملحوظا خا�سة بعد اإدراج الرماية بال�سهم 
والقو�ص والهواء امل�سغوط، اإ�سافة اإىل اأن 
النوع  لهذا  عناية  تويل  املحلية  ال�سلطات 
هامة  مبكانة  تتمتع  التي  الريا�سات  من 
بتخ�سي�ص  وذلــك  العاملي  ال�سعيد  على 
 10 بحجم  امل�سغوط  للهواء  رماية  قاعة 

اأمتار باملركب اجلواري بحي الن�سر.
من  باتنة  والية  ا�ستفادة  اإىل  باالإ�سافة 
ميدان اأوملبي للرماية م�سيد وفقا للمعايري 
النا�سطة  النوادي  عدد  عن  واأما  العاملية، 
الوالية  اأن  املتحدث  ذات  اأكــد  املجال  يف 
نادي   16 على  حاليا  حتتوي  اخلام�سة 
تطمح  فيما  منخرط،   475 حوايل  ي�سم 

5 نوادي جديدة خال  اإىل فتح  الرابطة 
املنخرطني  عدد  لزيادة  اجلارية  ال�سنة 
فيها، خا�سة اأن هذه الريا�سة ت�سهد خال 
الهواة  من  كبريا  اإقباال  االأخرية  ال�سنوات 

واملحرتفني.
هذه  يف  االأوىل  املــرتــبــة  وعــــادت  هـــذا 
ذكور  ــر   ــاب اأك �سنف  الوطنية  املناف�سة 
التي  احلرا�ص  �سرير" من  "عدالن  للرامي 
ب�سهم  الثانية  باملرتبة  اأي�سا  احتفظت 
الرامي  افتك  فيما  باكري،  عماد  الرامي 
املرتبة  باتنة  واليــة  من  ــاوي  رح ــوب  اأي
اجلزائر  بطل  للقب  اإفتكاكه  بعد  الثالثة 
يف الرماية �سهم وقو�ص ملو�سمني متتاليني، 
نادي  لناديه  جديدا  لقبا  بذلك  م�سيفا 
�سخ�سيا  ي�سرف  الــذي  الريا�سي  الوثبة 
وخمتلف  اجلن�سني  من  رماته  تدريب  على 

الفئات العمرية.
املرتبة  فكانت  ـــاث  اإن اأكــابــر  �سنف  اأمـــا 
االأوىل فيه من ن�سيب الرامية غواتي رمي 
يا�سمني  الرامية  افتكت  فيما  تيارت،  من 
لتكون  الثانية،  املرتبة  العا�سمة  من  بال 
باملرتبة  التتويج  �ساحبة  �سطيف  والية 
امينة  ـــق  رزي الــرامــيــة  بح�سد  الــثــالــثــة 

ميدالية برونزية.

اإحتاد عنابة 

وفاق �سطيف 

مولودية العلمة 
اإحتاد عني البي�ساء  البلدية متنح مهلة اإ�ضافية والقدامى يطالبون بتعوي�ضات مالية كبرية 

باتنة تفتك املرتبة الثالثة يف الدورة الوطنية للرماية "قو�س و�ضهم" 

اإدارة كروم توا�ضل ا�ضتقدام الالعبني 
والحتاد ي�ضتقبل مبلعب احلجار

العرباوي يهدد الالعبني املتغيبني واحل�ضم مع زكري يوؤجل 

اإميان. ج

عبد الهادي. ب

عبد الهادي. ب
عبد الهادي. ب

و�سعت اإدارة احتاد عني البي�ساء 
نف�سها يف ورطة حقيقية ب�سبب عدم 

حتديدها ملوعد اجلمعية العامة 
االنتخابية الأجل تعيني رئي�ص جديد 

على راأ�ص الفريق، �سيما واأن هذه 
اخلطوة تعد جد هامة يف م�سرية 

االإحتاد الذي مل ي�سرع بعد يف عملية 
التوقيعات بالن�سبة لاعبني اجلدد 
اأو القدامى ما يعني اأن التح�سريات 

البدنية والفنية ال زالت بعيدة وهو 
ما �سي�سع احلراكتة يف ماأزق حقيقي 

مقارنة ببع�ص الفرق االأخرى التي 
اأنهت كل التفا�سيل االأولية وح�سرت 

نف�سها لل�سروع يف التح�سريات خال 
الن�سف الثاين من �سهر جويلية.

االأن�سار يرف�سون العودة اإىل �سيا�سة 
الديريكتوار

ويدور احلديث داخل ال�سارع الريا�سي 
يف عني البي�ساء على رف�ص االأن�سار 
فكرة تعيني ديريكتوار جديد ي�سري 
الفريق يف املرحلة القادمة، اذ يرى 

االأن�سار هذه الفكرة يجب اأن ت�ستبعد 
مبا لها من �سلبيات �ست�سر الفريق يف 
املو�سم املقبل وكما حدث يف املوا�سم 

املا�سية حيث �سارف الفريق على 
ال�سقوط لوال عودته القوية خال 

اجلوالت االأخرية.

احلراكتة ينتظرون 
موعد اجلمعية العامة 

ويرف�ضون فكرة تعيني 
"ديريكتوار"

حتت �شتار التعارف وتكوين عالقات �شرعية ..

مب�شاركة 6 وليات على امل�شتوى الوطني..



 
ركزت ال�سحف االإيطالية ال�سادرة 

اأم�ص، اهتمامها على ثورة اإنرت ميان، باإعان النادي 
تواجد ماورو اإيكاردي وناينغوالن، يف �سوق االنتقاالت ال�سيفي، وعدم 

وجود مكان لهما بت�سكيلة النرياتزوري.

وعنونت �سحيفة "الغازيتا ديللو �سبورت": "اإنرت 3×2، ماروتا ينفي 
اإيكاردي وناينغوالن: كونتي يريد لوكاكو، دجيكو وباريا يف 
غ�سون 10 اأيام.. ثورة النرياتزوري: خروج اثنني من مثريي 

ال�سغب يف املو�سم املا�سي".
واأ�سافت: "يويف، دي ليخت توا�سل بالفعل مع �ساري، ميكن اأن 

ي�سل خال االأ�سبوع، واملدرب اأو�سح خطته الدفاعية للهولندي 
ال�ساب".

وختمت: "االآن ال�سني متلك الفرعون، ال�سعراوي يتجه اإىل 
�سنغهاي �سينهوا، روما يح�سل على 18 مليون يورو

 
وخرجت �سحيفة "كوريري ديللو �سبورت" بعنوان: "روما يقيم عملية البيع، 

زانيولو يريد جوفنتو�ص.. وتوتنهام يعر�ص 23 مليون يورو باالإ�سافة اإىل 
األديرفرييلد، لكن الاعب يف�سل ال�سيدة العجوز.. وباراتي�سي ي�ستعد لو�سع 

عر�ص يت�سمن هيغواين بجانب مبلغ مايل ل�سم زانيولو".
واأ�سافت: "ماروتا يقذف اإيكاردي ورادجا ناينغوالن: لي�سا جزء من امل�سروع.. 

كونتي يبداأ تدريباته يف الفرتة التح�سريية للمو�سم اجلديد، ب�سخ�سيتني غري مرغوب فيهما، 
�سيتدربان يف انتظار امل�سري، وماوريتو يف اأحام نابويل". 

 
فيما قالت �سحيفة "توتو �سبورت": "دي ليخت يدعو �ساري، الهولندي يتوا�سل هاتفًيا مع املدرب لي�ساأله كيف 

�سيلعب يف فريق جوفنتو�ص اجلديد".
وتابع: "املدرب كان متحم�ًسا للمحادثة مع املدافع ال�ساب.. ويف الوقت نف�سه، رايوال يعمل على 

املكافاآت الإمتام العملية مع اأياك�ص".
واأ�سافت "ع�سر كونتي يبداأ، ماروتا يقدم متريرتني حا�سمتني، مع بدء 

فرتة االإعداد، املدرب يقذف اإيكاردي وناينغوالن خارج 
النرياتزوري". 

ثورة اإنرت 
ميالن وات�صال 

دي ليخت 
االأبرز يف 

�صحف اإيطاليا

 ال�صحافة معـــــــــــــــــــــــر�ض
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مدير  ك��و���ش��ك��ه  م����ارك  ك�����ش��ف 
يورجن  الأمل��اين  امل��درب  اأعمال 
لليفربول،  الفني  املدير  كلوب، 
تدريب  ي��ت��وىل  ق��د  ك��ل��وب  اأن 
ال�شنوات  يف  الأمل���اين  املنتخب 

املقبلة.
مع  مقابلة  يف  كو�شكه،  واأو�شح 
"فيلت" الأملانية اليوم  �شحيفة 
ال�شبت: "يورغن نف�شه قال ذات 
مرة اإنه يف حالة تخلى يواكيم 

يف  ال�شتمرار  فكرة  ع��ن  ل��وف 
فاإنه  الأمل��اين،  املنتخب  تدريب 

قد يخلفه يف هذه املهمة".
كو�شكه  اأ�شار  نف�شه،  الوقت  يف 
مع  بعقد  ك��ل��وب  ارت��ب��اط  اإىل 
 2022 �شيف  حتى  ليفربول 
واأنه قد ميدد العقد مع النادي 

الإجنليزي.
كما ميتد عقد لوف مع املنتخب 
كاأ�ص  حتى  )مان�شافت(  الأملاين 

العامل 2022 يف قطر.

اأنطوان  الفرن�شي  النجم  يخطط 
ناديه  على  للتمرد  غ��ري��زم��ان، 
بعد  الإ���ش��ب��اين،  م��دري��د  اأتلتيكو 
م��وق��ف الأخ���ري ال���ذي اأع��ل��ن��ه يف 

بيان ر�شمي، اأم�ص اجلمعة.
بياًنا  م��دري��د،  اأتلتيكو  واأ���ش��در 
�شديد اللهجة يتهم فيه بر�شلونة 
وغ���ري���زم���ان ب��ع��دم اح���رتام���ه، 
ب��ع��دم��ا ت��ب��ني ت��ف��او���ش��ه��م��ا دون 
املا�شي،  املو�شم  منت�شف  يف  اإذن��ه 
الفرن�شي  ال��الع��ب  ان��ت��ق��ال  على 

للبلوغرانا.
الإ�شبانية  العا�شمة  ن��ادي  واأك��د 
الالعب  خ��اط��ب  اأن����ه  ب��ي��ان��ه  يف 
و���ش��ق��ي��ق��ت��ه، ال��ت��ي ت��ق��وم ب���دور 

اأعماله، ب�شرورة ان�شمامه  وكيلة 
ا�شتعداًدا  ال��ف��ري��ق،  ل��ت��دري��ب��ات 
ل��ل��م��و���ش��م اجل����دي����د وب��ح�����ش��ب 
"ماركا"  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك���رت���ه  م���ا 
ينوي  غريزمان  ف��اإن  الإ�شبانية، 
التمرد على ناديه، بعدم النتظام 
يف مران الغد، رغم الإنذار �شديد 

اللهجة الذي ُوجه له.
مدريد  اأتلتيكو  م�شئولو  و�شعر 
لهم  ت��ب��ني  ب��ع��دم��ا  ب��ال��غ�����ش��ب، 
ت��و���ش��ل ال��ب��ار���ش��ا لت���ف���اق مع 
م��ار���ص  ال��ف��رن�����ش��ي يف  امل��ه��اج��م 
مواجهة  عقب  وحتديًدا  املا�شي، 
جوفنتو�ص الإيطايل يف اإياب ثمن 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.

وراأى الأتلتي اأن هذا ال�شلوك اأثر 
على مرود الالعب، ل �شيما يف ظل 
بالنكو�ص  الروخي  بني  املناف�شة 
ف�شاًل  الليجا،  لقب  على  والبار�شا 
ع��ن ال��ت��ف��او���ص م��ع ف��ري��ق اآخ��ر 
احلماية  ف��رتة  اأث��ن��اء  اإذن،  دون 

التعاقدية لالعب.

يدر�ص نادي جوفنتو�ص الإيطايل، بيع جنمه لأحد اأندية 
الدوري ال�شيني، خالل فرتة النتقالت ال�شيفية 

اجلارية.
فاإن  مريكاتو"،  "كالت�شيو  ملوقع  ووف��ًق��ا 

خوان  لعبه  بيع  يدر�ص  جوفنتو�ص 
�شينهوا  �شنغهاي  تقدم  بعد  كوادرادو، 
الالعب  ل�شم  ر�شمي  بعر�ص  ال�شيني 

الكولومبي.
جوفنتو�ص  اأن  اإىل  التقارير  وت�شري 

خلوان  املقدم  بالعر�ص  للغاية،  �شعيد 
ال�شينية هي  الأندية  نظًرا لأن  كوادرادو، 

النجم  قيمة  دف��ع  على  وال��ق��ادرة  ل��الأم��وال  دفًعا  الأك��ر 
الكولومبي.

ورغم ذلك، مل يح�شم خوان كوادرادو، 
موقفه حتى الآن، �شواء من ناحية 

قبول العر�ص اأو رف�شه.
وينوي �شنغهاي �شينهوا ال�شيني، 
ا ترتاوح  منح جوفنتو�ص، عر�شً
قيمته ما بني 15 اإىل 20 مليون 
الكولومبي  ال��الع��ب  اأم��ا  ي���ورو، 
�شيح�شل على 10 ماليني يورو يف 

املو�شم الواحد.

ك�شف تقرير �شحفي اإيطايل، 
النتقال  يف  جديد  تطور  عن 
ماتيا�ص  للهولندي  املحتمل 
دي ليخت، مدافع اأياك�ص، اإىل 

�شفوف جوفنتو�ص.
"لغازيتا  ل�شحيفة  ووف��ًق��ا 
ديللو �شبورت" الإيطالية، فاإن 
مع  هاتفًيا،  حتدث  ليخت  دي 
ماوري�شيو �شاري، املدير الفني 

اجلديد جلوفنتو�ص.
ون���اق�������ص ال���ط���رف���ان خ��الل 
التي  الأم��ور  بع�ص  الت�شال 
تتعلق بكرة القدم، بالإ�شافة 
الذي  ال��دور  عن  التحدث  اإىل 
امل�شروع  يف  ليخت  دي  �شيلعبه 

اجلديد جلوفنتو�ص.
وح�شل اليويف على موافقة دي 

بال�شروط  يتعلق  فيما  ليخت 
بينما  للتعاقد،  ال�شخ�شية 
يتفاو�ص النادي الإيطايل مع 
اأياك�ص لتقليل قيمة ال�شفقة.
الهولندي  ال���ن���ادي  ورف�������ص 

 55 البالغ  جوفنتو�ص  عر�ص 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ي���ورو  مليون 
ويريد  كمتغريات،  ماليني   10
اأي��اك�����ص احل�����ش��ول ع��ل��ى 75 

مليوًنا حل�شم ال�شفقة.

يرى غاري ميديل لعب منتخب ت�شيلي، 
اأنه ومي�شي قائد الأرجنتني مل ي�شتحقا 
مواجهة  احل���م���راء،خ���الل  ال��ب��ط��اق��ة 
الثالث  املركز  املنتخبني، مبباراة حتديد 

لبطولة كوبا اأمريكا.
الدقيقة  يف  ميديل  مع  مي�شي  وا�شطدم 
دي  دي��از  ماريو  لُيقرر  امل��ب��اراة،  من   37
يف  الثنائي،  ط��رد  امل��ب��اراة  حكم  فيفار 
التانغو  راق�����ش��و  بها  ف��از  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 
بربونزية  وت���وج���وا   )1-2( بنتيجة 
ت�شريحات  خالل  ميديل،  البطولة.وقال 
نقلتها �شحيفة "�شبورت": "ل اأتفق مع ما 
حدث يف املباراة، حيث تعامل حكم املباراة 
ُي�شهر  اأن  يجب  وكان  للغاية،  �شيء  ب�شكل 
يل وملي�شي البطاقة ال�شفراء فقط وينتهى 
مبا�شرة". بطردنا  اأخ��ط��اأ  لكنه  الأم���ر، 
ال�شفراء الأخرى مثل  "البطاقات  واأ�شاف 
التي ح�شل عليها جان بو�شيجور، اأخرجتنا 
من املباراة، واحلكم �شمح لالعبي الأرجنتني 
بارتكاب الكثري من الأخطاء".وتابع ميديل 
حدث  مبا  تاأثرت  الأرجنتني  اأن  "اأعتقد 
ما  اأرى  ول  للظلم،  وتعر�شوا  الربازيل،  �شد 
واأ�شعر  �شحيًحا،  كان  املباراة  هذه  يف  حدث 
دائًما  ف���ازوا  لقد  بالأرجنتني،  ب��الإع��ج��اب 

ا، املنتخبان عظيمان". بالألقاب، ونحن اأي�شً
"لقد جئنا بهدف التتويج بالبطولة،  واأردف 
لكن ذلك مل يتحقق، وحققنا اأ�شياًء اإيجابية 

بوجودنا يف املربع الذهبي للبطولة".

اأمن  هناك  يكن  "مل  ت�شيلي  لعب  وا�شتكمل 
األقت  حيث  الأرجنتني،  اأم��ام  ط��ردي  اأثناء 
خروجي  وقت  علي  الأ�شياء  بع�ص  اجلماهري 
غياب  ع��ن  بالتعليق  امللعب".واختتم  م��ن 

الثالث  املركز  مي�شي عن حفل توزيع جوائز 
هذا  لكن  فيه،  ُيفكر  كان  الذي  ما  اأعرف  "ل 
ة  اأن يكون غا�شًبا خا�شً حقه، ومن الطبيعي 

ملا حدث �شد الربازيل".

مباراة  حكم  ف��ي��ف��ار،  دي  دي���از  م��اري��و  ب��رر 
مي�شي،  لليونيل  ط��رده  وت�شيلي،  الأرجنتني 
حتديد  لقاء  خ��الل  التانغو،  راق�شي  قائد 
كوبا  بطولة  يف  وال��راب��ع  الثالث  املركزين 

اأمريكا.
اأبرزتها  ت�شريحات  يف  فيفار،  دي  وق���ال 
الإ�شبانية  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة 
قوية  �شربة  للمناف�ص  مي�شي  وجه  "لقد 

بالكتف اأثناء تواجد الكرة خارج امللعب".
قام  لقد  م��ي��دي��ل؟  غ���اري  "طرد  واأ���ش��اف 
�شد  وال����ذراع  بال�شدر  وح�شية  ب�شربات 
م��ن قبل  اح���ت���واء  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل  م��ي�����ش��ي، 

زمالئه".
يذكر اأن ال�شدام بني مي�شي وميديل جاء يف 
واأ�شفر  الأول،  ال�شوط  37 من  ال�  الدقيقة 

عن طرد الالعبني ب�شكل مبا�شر.
بنتيجة  ت�شيلي،  على  التانغو  راق�شو  وفاز 
الثالث  باملركز  مي�شي  زمالء  وفاز   ،)1-2(

وامليدالية الربونزية يف كوبا اأمريكا.



خن�صلة

مطالب بتن�صيط احلركة ال�صياحية واال�صتثمار باملنطقة

تخرج 244 اأ�صتاذ من املدر�صة العليا لالأ�صاتذة "م�صعود زغار" بالعلمة

الوطني  اللقاء  يف  م�صارك   100
لهواة التخييم والتجوال 

جراء  النق�س الكبري الذي يعاين منه بنك الدم مب�شت�شفى باتنة اجلامعي

يف طبعة اأوىل ب�شعار "على درب احلرية" ..

خالل رحلة جمعوية ملنطقة الرحاوات ببلدية حيدو�شة ملروانة

امل�ساركة  اجلمعوية  احلركة  دعــت 
منطقة  اإىل  املــنــظــمــة  الــقــافــلــة  يف 
بدائرة  حيدو�سة  ببلدية  الرحاوات 
يف  اال�ستثمار  �ــســرورة  اإىل  مــروانــة، 
التي  وال�سياحية  الطبيعية  املناطق 
تزخر بها الوالية، وطالبت يف الوقت 
والن�سطاء  الفاعلني  خمتلف  ــه  ذات
التحرك  ــرورة  �ــس اإىل  واملــ�ــســوؤولــني 
وتــنــ�ــســيــط الــ�ــســيــاحــة والــتــعــريــف 

باالأماكن الطبيعية والتاريخية.
حــيــث تــعــرف الـــــزوار واملــ�ــســاركــني 
ــرة الــتــي تــنــدرج  ــاه ــظ ــت يف هـــذه ال
لعيدي  املخلدة  االحــتــفــاالت  �سمن 
اال�ستقال وال�سباب، على اأبرز املعامل 
واالأماكن الطبيعية وال�سياحية التي 
التي  الــرحــاوات  منطقة  بها  تزخر 
على  املناطق  واأجمل  اأروع  من  تعترب 
ثراء  من  حتتويه  ملا  الوطني  امل�ستوى 
ال�ساحرة  املــنــاظــر  ـــة  وروع طبيعي 
خمتلفة  واأنــواع  واأ�سجار  �ساالت  من 
ومتنوعة من النباتات وحتى اجلانب 
مك�سبا  يجعلها  للمنطقة  التاريخي 

نظري  بــامــتــيــاز  وتــاريــخــيــا  �سياحيا 
خال  اأبنائها  ومــواقــف  م�ساركاتها 

ثورة التحرير الكربى.
ــاركــون اإىل  هـــذا وقـــد تــوجــه املــ�ــس
منطقة "الكنزرية" التي تعترب معلما 
تاريخيا، يعود ح�سب الروايات املحلية 
اأين  النوميدي،  العهد  اإىل  املتداولة 
مت ت�سييد قلعة اأثناء حكم االأتراك، 
فيما  الفرن�سي  اال�ستعمار  ا�ستغلها 
يراقب  ع�سكرية  ثكنة  لت�سكيل  بعد 
مـــن خــالــهــا حتـــركـــات املــجــاهــديــن 
اال�سرتاتيجي  موقعها  بحكم  والثوار 
باكت�ساف  لها  ي�سمح  الذي  وارتفاعها 

جميع امل�سالك واملعابر.
من  الـــزوار  تقرب  اأخـــرى،  جهة  مــن 
املكان امل�سمى "ايق�سيان" والذي يعرف 
"الرحى"  اأماكن  بانت�سار  م�سى  فيما 
اجلهات  كل  من  النا�ص  يق�سدها  التي 
بهدف طحن حما�سيلهم ومزروعاتهم، 
كما اكت�سف امل�ساركون يف هذه املبادرة 
اأي�سا منطقة "ثالة نت�سليث" اأو "عني 
روايات  ح�سب  تعرف  التي  العرو�ص" 

يوم  جميلة  عرو�ص  ب�سقوط  حملية 
هناك،  لتموت  املــكــان  ــذات  ب عر�سها 
با�سمها  ت�سمى  املنطقة  واأ�سبحت 
هذه  ت�سهد  حيث  الــوقــت،  ذلــك  منذ 
واأماكن  وا�سعة  �ساالت  على  املنطقة 
الزوار  كل  ت�ستهوي  خابة  طبيعية 
واال�ستمتاع  مل�ساهدتها  مكان  كل  من 

ب�سحرها.
املبادرة التي نظمتها بلدية باتنة يوم 
جمعيات  مع  بالتن�سيق  االأول،  اأم�ص 
من  التوا�سل  جمعية  اأبــرزهــا،  عــدة 
جمعية  واملعا�سرة،  االأ�ــســالــة  ــل  اأج
اأ�سدقاء حظرية بلزمة وكذا جمعية 
جانب  اإىل  باتنة  بلدية  اأ�ــســدقــاء 
جمعيات، بيل�سان ونور االأورا�ص وكذا 
م�ساركة  �سهدت  حيث  و�سال،  جمعية 
من  وعدد  ومهتمني  جمعويني  ن�سطاء 
ال�سباب الذين تابعوا باملنا�سبة ندوة 
فكرية قدمها جمموعة من الدكاترة 
بــاملــركــب الــريــا�ــســي بــنــافــلــة، حول 
اال�ستقال  عيد  جويلية  اخلام�ص 

وحتمية التوا�سل بني االأجيال.

وايل  رعــايــة  حتــت  االحتفالية  ــرت  وج
املدر�سة  ومــديــر  بلكاتب  حممد  �سطيف 
الربوفي�سور علي بوقرورة ومدراء جامعة 
وبح�سور   2 �سطيف  وجامعة   1 �سطيف 
واالأمنية  والع�سكرية  املدنية  ال�سلطات 
وكــذا  العلمة،  ودائــــرة  �سطيف  لــواليــة 
واأع�ساء  للمجاهدين  ــي  ــوالئ ال ـــني  االأم
الوطني،  ال�سعبي  واملجل�ص  االأمــة  جمل�ص 
تخرج  اأن  املدر�سة  مدير  اأكــد  كلمته  ويف 
عددهم  والبالغ  للطلبة  الثانية  الدفعة 
بكل  املدر�سة  تزفهم  واأ�ستاذة  اأ�ستاذ   244
جمهود  ح�سيلة  هو  الرتبية  لقطاع  فخر 
االإداري  للطاقمني  وخــا�ــص  ا�ستثنائي 

على  حتــتــوي  الــتــي  للمدر�سة  ــوي  ــرتب وال
نوعية  ذات  واإداريــة  بيداغوجية  هياكل 
رفيعة، لي�سيف اأن االحتفاالت هذه ال�سنة 
هبة  تعرف  والباد  متميزا  طابعا  تكت�سي 
يف  طموحات  عن  ومعربة  عارمة  �سعبية 

االإ�ساح والتغيري والتقومي الوطني.
اأن�سطة  عــدة  تقدمي  احلفل  عــرف  كما 
خمتلفة،  واأنا�سيد  مداخات  بني  ثقافية 
اأ�سحاب  الطلبة  بتكرمي  احلفل  ليختتم 
بالدفعة  ــة  ــي ــان ــث وال االأوىل  ـــراتـــب  امل
ترب�ص  على  احلا�سلني  املتفوقني  والطلبة 
االأكر  الطلبة  اإىل  باالإ�سافة  بــاخلــارج، 
الطالبات  واإحدى  املكتبة  ورواد  مقروئية 

باملدر�سة موؤلفة كتاب تدعمت به املكتبة 
اجلزائرية وتكرمي عائلة ال�سيخ العامة 
بطل  ال�سريف  حممد  بــوعــاكــر  واملــمــثــل 

م�سل�سل عبد احلميد بن بادي�ص.
وتكرمي املتفوقني درا�سيا مبدر�سة االأطفال 

املعوقني ب�سريا
االأطفال  مدر�سة  بادرت  اأخرى،  جهة  من 
وحتت  �سطيف  لــواليــة  ب�سريا  املعوقني 
االجتماعي  الن�ساط  مديرية  ــراف  ــس اإ�
باإحياء حفل تكرميي  للوالية،  والت�سامن 
التعليم  �سهادة  يف  الناجحني  �سرف  على 
املتو�سط  التعليم  و�ــســهــادة  االبــتــدائــي 
للمو�سم الدرا�سي املنق�سي وكذا املتح�سلني 

على املراتب االأوىل يف االأق�سام االبتدائية 
الذي  احلفل  وهــو  املتو�سطة،  واالأقــ�ــســام 
بومدين  هــواري  الثقافة  دار  احت�سنته 
الن�ساط  مديرة  ح�سور  وعــرف  �سطيف، 
القطاع،  ــدراء  م والت�سامن،  االجتماعي 
املدر�سة  وعمال  موظفي  القطاع،  مفت�سي 
التاميذ،  اأولياء  اإىل  باالإ�سافة  والقطاع 
وكذا احلركة اجلمعوية ممثلة يف جمعية 
امل�سلمني،  علماء  وجمعية  االأ�ــســود  نــادي 
ا�ستح�سان  ـــادرة  ـــب امل ـــذه  ه ــت  ــال ن حــيــث 
واعتربوا  واأوليائهم  املتوجني  االأطــفــال 
ملوا�سلة  كبريا  حافزا  ي�سكل  التكرمي  اأن 

التاألق يف املوا�سم الدرا�سية القادمة. 

انطلقت بداية االأ�سبوع، الطبعة االأوىل للقاء 
لديوان  والتخييم  التجوال  لهواة  الوطني 
وذلــك  خن�سلة  بــواليــة  ال�سباب  موؤ�س�سات 
بالتن�سيق  احلــريــة(،  درب  )على  �سعار  حتت 
كل  ومب�ساهمة  ال�سباب  مــبــادرات  رابطة  مع 
الوطني  ـــدرك  ال االإقليمية  املجموعة  مــن 
ومديرية احلماية املدنية وحمافظة الغابات 
التقليدية،  وال�سناعات  ال�سياحة  ومديرية 
�ساب   100 من  الأكــر  وا�سعة  مب�ساركة  وهــذا 
وعا�سق للتخييم والتجوال قادمني من خمتلف 
تنظيم  اللقاء  هذا  عرف  اأين  الوطن،  واليات 
اخلا�سة  ال�سروريات  خمتلف  وتوفري  حمكم 

بالتجوال والتخييم.
تزامنا  الــوطــنــي  ــقــاء  ــل ال ـــذا  ه ـــاء  ج ـــد  وق
وهو  وال�سباب  اال�ستقال  بعيدي  واالحتفال 
بوحمامة  باأعايل  للتخييم  وطني  جتمع  اأكرب 
اإىل35�سنة،   18 العمر  من  البالغني  لل�سباب 
والذي يهدف اإىل التعريف باملناطق التاريخية 
خن�سلة  واليــة  بها  تزخر  التي  وال�سياحية 

وال�سبانية  الــداخــلــيــة  ال�سياحة  وتــرقــيــة 
باجلزائر.

فر�سة  انه  اأكدوا  اللقاء،  هذا  على  القائمون 
تزخر  الــتــي  ــة  ــذاب اجل بــاالأمــاكــن  للتجوال 
احلموية  املنابع  منها  ـــص  االأورا� منطقة  بها 
لكنيفيف وغريهم(  ال�ساحلني وحمام  )حمام 
باالإ�سافة اإىل اأعايل جبال �سيليا، كما �ستتيح 
الت�سوير  لــهــواة  الفر�سة  الــتــظــاهــرة،  هــذه 
جمموعة  اللتقاط  امل�ساركني  الفوتوغرايف 
من ال�سور للمناطق ال�سياحية التي تزخر بها 

املنطقة. 
هذا وبرجمت باملنا�سبة �سهرات فنية واأن�سطة 
امل�ساركة،  الوفود  لفائدة  وترفيهية  ثقافية 
كما تهدف هذه التظاهرة للتعريف باملوؤهات 
ال�سياحية اجلبلية التي تتوفر عليها املنطقة 
ال�سياحية  الــثــقــافــة  تــر�ــســيــخ  عـــن  فــ�ــســا 
على  والتعرف  ال�سباب  لدى  والفوتوغرافية 
�سروط تخ�سي�ص اأماكن التخييم وا�ستغالها.
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دعوات للتربع بالدم وامل�صاركة يف عمليات التطوع املفتوحة
يعي�ص مر�سى امل�ست�سفى اجلامعي باتنة 
بعد  لــلــغــايــة،  �سعبة  �سحية  و�سعية 
املتوفرة  الدم  اأكيا�ص  يف  الفادح  النق�ص 
املركز  بـــذات  ـــدم  ال بــنــك  م�ستوى  عــلــى 
االإ�ست�سفائي والتي تعرف ندرة يف عديد 
الزمر ب�سبب غياب ثقافة التربع والتطوع 

لدى الباتنيني.
حيث رفعت العديد من اجلهات والهيئات 
االإ�ست�سفائي  املــركــز  فيها  مبــا  املعنية 
املــتــكــررة جلميع  ــا  ــه ــداءات ن اجلــامــعــي، 
لهذا  التقدم  بهدف  واملواطنات  املواطنني 
وذلك  املختلفة،  بالزمر  وتزويده  املركز 
موؤخرا  ي�سجل  الذي  الكبري  النق�ص  بعد 
وامل�سابني  املر�سى  من  العديد  وحاجة 
واحلاالت امل�ستعجلة لهذه املادة احليوية 

التي من �ساأنها اأن تنقذ حياة الكثريين.
عديدة  جهات  دعــت  ـــرى،  اأخ جهة  مــن 
التربع  ثقافة  زرع  على  العمل  ب�سرورة 
والثقافية  الرتبوية  االأو�ساط  يف  بالدم 
بهدف اإنقاذ حياة امل�سابني الذين يلجوؤون 
منا�سدين  بــالــعــ�ــســرات،  للم�ست�سفيات 

يف  للم�ساركة  والفئات  االأطياف  خمتلف 
هذا العمل االإن�ساين الذي من �ساأنه اإنقاذ 
التي  احليوية  املادة  وهي  اأحدهم  حياة 
هذا  ظل  ويف  عنها،  اال�ستغناء  ميكن  ال 
اجلامعي  امل�ست�سفى  ي�سهده  الذي  النق�ص 
اإىل جانب مركز مكافحة ال�سرطان، تبقى 
وامل�سابني  املر�سى  مــن  الع�سرات  حياة 

امل�ساركة  مبـــدى  مــرهــونــة  واجلـــرحـــى 
بكي�ص  للتربع  املتوقع  واالإقبال  الفعالة 
من الدم وامل�ساركة يف اإنقاذ حياة اأب، اأخ، 
على  وما  املجتمع،  هذا  من  فرد  اأي  اأو  اأم 
الراغبني يف التطوع والتربع �سوى التقرب 
لتقدمي  اجلامعي  االإ�ست�سفائي  املركز  من 

امل�ساعدة والدعم.

م�سعود  لالأ�ساتذة  العليا  املدر�سة  احت�سنت 
فعاليات  �سطيف،  بوالية  العلمة  ببلدية  زوغ��ار 
حفل اختتام ال�سنة اجلامعية 2018-2019 
تابعوا  الذين  طلبتها  من  الثانية  الدفعة  وتخرج 
تكوينا تخرجوا بعده كاأ�ساتذة يف الطورين االأول 
على  اجلامعة  اأ���س��رة  حر�ست  حيث  وال��ث��اين، 
املعا�سرة  النه�سة  رواد  من  رائد  با�سم  ت�سميتها 
وهذا  بادي�ض  بن  احلميد  عبد  ال�سيخ  العالمة 
املزدوجة  لالحتفاالت  ال�57  الذكرى  مبنا�سبة 
للخام�ض  امل�سادف  وال�سباب  اال�ستقالل  لعيدي 

جويلية من كل �سنة.

جدول املناوبة لل�ضيادلة ب�لية باتنة ل�ضهر جـــ�يلية 2019

بريكةنقاو�صمروانةاآري�صعني التوتةباتنةالتاريخ

�شريف نعيمة رقم 04 نهج اح�شا�شنة قدور، االثنني 08 جويلية 2019
بوعقال 033815825

حداد حل�شن
033357347

تاملي�شت ليندة
033343180

بو فنار عبد احلفيظلربارة عبد الكرمي�شلوم ميينة

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

راأ�ص العيونبيطامجزار�شريانةعني جا�شرواد املاءمنعةوادي الطاقةاإي�شمولال�شمرةاملعذرتيمقادتازولتالبلدية

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

زاهي وريدة
033321585

بن الطيب رعبد الكرميموفق الوردي
033269812

غ�شبان �شماح
033327416

�شيف اهلل مزا�ص �شهرزادخمتا�ص �شكينة
�شافية

مراد حممد مهدي
033333203

حمادو وهيبة
033987161

عثماين جناة
033265094

بلحاج اأمرية
033899810

حمادي ح�شام الدين
033898236

عنون بلخري
033370517

قيقبةق�شباتاأولد �شي �شليمان �شفيانزانة البي�شاءاأولد �شالمتاخلمتبوزينةثنية العابدتكوتعني ياقوتاأوالد فا�سلالبلدية

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

اأبركان وفاء
033323439

بلولة ح�شينة
033985395

حممدي عبد املومن
033340009

دغدغ لميةبن فيفي جميلة
033208174

لو�شيف اأ�شماءمعن�شري �شماح
033289312

رجيمي �شعيدة
033876253

بعزي وهيبةبن يو�شف وفاءروبعي �شربينة
033366180

بورا�ص رحمة

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

عبد الهادي.ب

فوزية.ق

معاوية.�صف.ق



بني يدي أية

بركة الب�سملة 

ف�صل املعروف
وما ينطق عن �لهوى

زاويةمن نور

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

الدعاء

�ملكتبة �لإ�سالمية
كتاب االأ�صئلة العقائدية

من اأقوال 
ال�صاحلني
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ال تت�سرعي يف �سراء عطر حمدد
يعترب  با�ستمامه،  قمت  مــرة  اأول  عند  العطر  �ــســراء 
الأن  بعدها،  الــنــدم  تكلفك  قــد  التي  االأخــطــاء  بــني  مــن 
فما  ج�سمك،  وعلى  الزجاجة  يف  تختلف  العطر  رائحة 

ت�سمينه يف البداية هو العنا�سر العليا اأو اجلزء القوي 
بعدها  وتــظــل  يتا�سى  الـــذي  العطر  مــن 

العنا�سراال�سا�سية، فيمنكك يف البداية 
طلب زجاجة �سغرية لاختبار، 

اأو  �ساعة  ن�سف  مــرور  وبعد 
قرار  اتــخــذي  للغد  حتى 

�سراء العطر من عدمه. 

رائحة العطر تختلف 
من

 �سخ�ض الآخر  
معني  عطر  اإختيار 
يف  ا�ستمامه  بحكم 
بني  من  مــا،  �سخ�ص 

ال�سائعة،  االأخطاء 
ج�سم  كـــل  اأن  بــحــيــث 

كيمياء  حــ�ــســب  عــلــى  يختلف 
الب�سرة، وحرارة اجل�سم التي تختلف من �سخ�ص الآخر . 

ال تقومي باختيار العطر يف املتجر  
الختاط  املتجر  هو  العطر  الختيار  مكان  اأ�سوء  رمبا 
الروائح يف اجلو، كما اأن جتريبك لعدة اأنواع قد ي�سعب على 

حا�سة ال�سم لديك ماأمورية االختيار، لذلك من االأف�سل 
دائما اأخذ عينة العطر معك اإىل املنزل ال�ستمامها واأخذ 

ء  ا ر اأقربائك  .اآ

اختاري العطر املنا�سب ح�سب �سخ�سيتك 
حاويل اإختيار عطر ينا�سب �سخ�سيتك اأنت بال�سبط، فاإن 
كنت مثا �سخ�ص لطيف ال حتبذين الكام كثريا والتعمق 
اإن  اأما  االزهار،  برائحة  العطر  جربي  االمور،  اأب�سط  يف 
�سخ�سيك،  على  الغمو�ص  من  مل�سة  اإ�سفاء  تريدين  كنت 

جربي العطر برائحة امل�سك. 

ابتعدي عن الروائح باالأزهار ذات الرائحة القوية  
يف حني اإن �سقط اختيارك على روائح االزهار، اإختاري 
رائحة رقيقة لذيذة، مثل رائحة الورد اأو اليا�سمني، فهي 

تعطي االنطباع باالأنوثة وجتذب النا�ص اإليك .

اختاري نوع العطر مبراعاة
 ف�سول ال�سنة 

يختلف تاأثري العطر وتتغري رائحته باختاف 
املوجوة  للزيوت  يعود  وهــذا  احلــرارة،  درجــة 
امل�سببة  العطور  جتنبي  ال�سيف  ففي  فيه، 

للح�سا�سية والعطور املركزة.
 

طرق التفريق بني العطر االأ�سلي 
والعطر املقلد 

العطور  ت�سمية  اأن  �سيدتي  اإعلمي 
ما  وغالبا  تركيزها،  ح�سب  تختلف 
يــكــون ذلـــك مــكــتــوبــا ومــو�ــســحــا على 

العلبة، وفيما يلي ت�سمية العطور على ح�سب تركيزها:
* العطر ذو الرتكيز اخلفيف: الكولونيا )و دوكولونيا( 
من  قليلة  ون�سبة  املــاء  على  كبري  ب�سكل  حمتواه  يرتكز 
بالن�سبة  االأق�سر  تعترب  بقائه  مدة  اال�سا�سي،  الزيت 
لاأنواع االأخرى، حيث ال تزيد عن ثاث �ساعات بعد ر�سه 

.
* العطر متو�سط الرتكيز: )اأودو بارفان( يحتوي على 

ن�سبة اأكر من الزيت االأ�سا�سي، ويدوم حتى 6�ساعا. 
من  النوع  هذا  يتميز  )بارفان(:  جدا  املركز  العطر   *

العطور ببقائه ملدة اأطول.  
يف  اختيارك  يف  االعتبار  بعني  التق�سيم  هذا  خذي   *

للعطر، وغالبا ما يكون نوع العطر مكتوب على الغاف.
واملقلد  االأ�سلي  العطر  بني  التفريق  اأي�سا  ميكنك   *

بالتاأكد من نوعية الغاف و�سمك الزجاجة.  
* اذا كان امل�سدر الذي ت�سرتي منه العطر م�سدر موثوق، 
فيمكنك اأي�سا التمييز على ح�سب ال�سعر، فغالبا ما يكون 

تباين وا�سح يف ال�سعر ما بني العطور املقلدة واالأ�سلية.

قد يراودك يف بع�ض االأحيان الندم يف �سوء اختيارك للعطر املنا�سب، ويف نف�ض الوقت احلرية بعد اأن اأعجبك ذلك العطر يف املحل ودفعك ملبلغ مقابل عطر لن ت�ستخدميه، اأ�سال.. لذا نقدم لك بع�ض الن�سائح 
والطرق التي تعلمك اأ�س�ض اختيار العطر املنا�سب، كما جتدر االإ�سارة اإىل اأن اختيار العطر املنا�سب لي�ض مهمة �سهلة ب�سبب وجود كمية هائلة من العطور يف ال�سوق .

�سعرك بحاجة دائمة اإىل العناية للحفاظ على ملعانه ونعومته، 
والكثريات من العرائ�ض وغريهن من الفتيات اللواتي يحبنب 

التاألق باالإعتناء بال�سعر، يواجهن م�سكلة تق�سف ال�سعر، لذا 
حاويل تطبيق اأقنعة لل�سعر للتخل�ض من التق�سف بو�سفات 

طبيعية غري مكلفة.
يف�سد  فالتق�سف  كثيفا،  اأو  طويا،  �سعرك  كان  لو  حتى 

مظهره، وينتج ذلك ب�سبب �سوء التغذية، اأو عدم االعتناء 
حاويل  لذلك  الطبيعية،  اخللطات  بـ  بال�سعر  الكايف 

عزيزتي جتربة هذه اخللطات لعاج هذه امل�سكلة.
قناع الزيوت لل�سعر لعاج التق�سف:

- ملعقة كبرية من زيت اجلوجوبا
- ملعقة كبرية من زيت الزيتون

- ملعقة كبرية من زيت اللوز
- ملعقة كبرية من زيت اجلوز الهند

اخلطي املكونات مع بع�سها، و�سعي املزيج يف املايكرويف 
ملدة دقيقتني، ثم اأخرجيه.

حتى  رطبا  يكون  اأن  ويف�سل  �سعرك،  على  اخلليط  �سعي 
ال�سعر  غطاء  �سعي  ثم  الراأ�ص،  فروة  لتغذية  امل�سام  تتفتح 

البا�ستيكي.
اتركي املا�سك على �سعرك ملدة 45 دقيقة.

ا�سطفي �سعرك باملاء وال�سامبو.
خليط زيت الزيتون و�سفار البي�ص

- 2 ملعقة كبرية زيت زيتون
- بي�سة واحدة

- 2 ملعقة كبرية زيت اخلردل

- ملعقة كبرية مايونيز
اخلطي املكونات مع بع�سها البع�ص.

�سعي اخلليط على ب�سرتك، واتركي املا�سك ملدة 30-45 دقيقة.
اأزيلي اخلليط باملاء وال�سامبو.

كرري املا�سك مرة اأ�سبوعيا، لتغذية ال�سعر من اجلذور حتى االأطراف.

يف  املكيف  تنظيف  يف  االأهـــم  القاعدة  تتمثل 
ة، حتَّى ال  ة ب�سورة دوريَّ �سرورة القيام بهذه املهمَّ
في�سبح  عليه،  واالأتربة  والغبار  االأو�ساخ  ترتاكم 
املنا�سبة  الطرق  منها.ت�سمل  التخلُّ�ص  ال�سعب  من 

لتنظيف مكّيف الهواء يف املنزل، يف:

طريقة تنظيف املكيف باملاء واخلل
للـ"موتور"،  )اخلارجي(  االأمامي  الوجه  فك   •
نزع  يجُ ــص؛  ــر� ــغ ال بــهــذا  بــو�ــســاطــة مــفــك خــا�ــص 
اإتاف  عدم  مراعاة  مع  العلوي،  التكييف  جزء 

رفع  تجُ االأمــر،  لــزم  واإذا  االأ�ــســاك. 
هذه  كــانــت  اإذا  ــا،  ــسً ــ� اأي املــروحــة 

االأخرية �سهلة الرتكيب.
واأجـــــزاء  املـــروحـــة  تــنــظــيــف   •

ف  املجُنظِّ املجُ�ساف  باملاء  بلَّلة  مجُ بفوطة  التكييف، 
املذكورة  االأمــاكــن  ر�ــّص  وميكن  اإلــيــه،  ـــل(  )اأواخل

اخ الت�سحيم بالزيت، اإذا لزم االأمر. ببخَّ
مكن�سة  )اأو  كهربائية  مكن�سة  ا�ستخدام   •
الـ"موتور"  عن  االأو�ساخ  الإزالــة  خ�سنة(،  عاديَّة 

واجلهاز.

طريقة تنظيف املكيف من الداخل واخلارج
بعد  املاء،  ببخاخ  املّت�سخة  االأماكن  تنظيف   •
وترك  له،  اخلبز(  �سودا  )اأو  ال�سابون  اإ�سافة 
نان،  املكوِّ يتجان�ص  حتَّى  دقائق  خلم�ص  اخلليط 
تغطية  على  ـــاء،  امل ر�ـــّص  قبل  احلــر�ــص،  ويــجــب 

ًدا بغطاء با�ستيك. االأ�ساك الكهربائيَّة جيِّ

ــارج  اخل اإىل  الــداخــل  مــن  االأو�ــســاخ  �سطف   •
لفائف  عــن  بــعــيــًدا  املت�سخ،  املـــاء  مــن  للتخل�ص 
هــواء  بو�ساطة  ــًدا  ــيِّ ج التجفيف  ثــمَّ  املــكــيــف، 

اط املاء. املكن�سة اأو �سفَّ
االأتربة  من  التكييف  لفائف  زعانف  • مت�سيط 
الكهربائية،  املكن�سة  بو�ساطة  عليها،  امللت�سقة 

ة. وذلك على �سرعة بطيئة، اأو بفر�ساة خا�سَّ
للـ"موتور".  االأمامي  الوجه  تركيب  • اإعادة 

تنظيف املُكيِّف الداخلي
اًل، فخلع الوجه  • ف�سل الكهرباء عن التكييف اأوَّ
االأمامي من املكيِّف )الداخلي( الذي يحتوي على 

حتته  الزعانف  تنظيف  ثم  بحر�ص،  الــرفــارف 
با�ستخدام املكن�سة الكهربائيَّة.

ــة  واأّي ــاء  امل ت�سريف  خــرطــوم  مــن  ق  التحقُّ  •
م�سكلة يف املوا�سري، وتنظيف اأّي �سيء ي�سدها.

ال�سبك  اإزالـــة  ــال  خ مــن  الفيلرت  تنظيف   •
اإزالة  ا عن طريق  اإمَّ االأمامي من وحدة التكييف، 
وال�سابون  بــاملــاء  �سطفه  اأو  وم�سحه،  االأتــربــة 

وجتفيفه.
وجه  وم�سح  الغبار  و�سفط  ال�سبكة  تركيب   •
ت�سغيل  يــتــمَّ  ال  ــن،  ــك ول ــــارج،  اخل ــن  م التكييف 

التكييف، قبل م�سي 24 �ساعة على تنظيفه.

حــواء
كيف تختـــــارين العطر املنا�سب لك

خلطات طبيعية لعالج تق�سف ال�سعر

تعاين بع�ض الفتيات من �ضعف االأظافر و�ضوء مظهرها، ما يت�ضبب يف �ضعورها 
العناية  على طرق  التعرف  على  التالية  ال�ضطور  نعمل يف  لذا  اجلميع،  اأمام  باالإحراج 
."goodhousekeeping " باالأظافر بخطوات ب�ضيطة، وفقاً ملا ذكره موقع

ن�ضائح للعناية باالأظافر:
يجب احلفاظ على نظافة اليدين والب�شرة، والتاأكد من خلوها من الأو�شاخ، من خالل اإزالة اآثار الطالء 

با�شتخدام املزيل اخلايل من الأ�شيتون، اأو اأي �شىء اآخر يت�شبب يف جفاف الأظافر.
الهتمام بتقليم الأظافر حتى لو مرة كل اأ�شبوعني، واإذا كنت تريد الحتفاظ بها طويلة يف�شل 
العناية بها من التعر�ص للك�شر، لذا حافظ على اأن تكون على �شكل ذي حافة م�شتديرة وتبدو 

اأكر اأناقة .
ويجب الهتمام با�شتخدام لوحة ال�شنفرة لتق�شري الأظافر، مع العتناء باأدوات 

الأظافر وتطهريها وتنظيف اأدوات املكياج، وين�شح بغ�شل الأدوات املعدنية 
بال�شابون واملاء وم�شحها با�شتخدام الكحول.

الهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالربوتني التي حت�شن من �شكل 
الأظافر، وقوتها مثل الفيتامينات واملكمالت الغذائية مثل 
فيتامني E، وزيت ال�شمك والفول والأ�شماك واملك�شرات.

على ح�شب النوع وعلى ح�شب �شخ�شيتك

ن�صائح للعناية بالأظافر

طريقة تنظيف املكيف
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يخدعك لتدفع املال.. احذر حتميل 
هذا التطبيق على هاتفك الذكي

اأعدوا جنازة �ضقيقهم 
وه� على قيد احلياة

ج�هرة ثمينة �ُضرقت يف اإيطاليا ويحتدم النزاع عليها يف ني�ي�رك

درا�ضة: 
رفع الأثقال مفيد يف تقليل ده�ن 
القلب اأكرث من التمارين اله�ائية

بالده�شة  اأمريكية  عائلة  اأ�شيبت 
بعد اأن وجدت اأحد اأفراد عائلتهم 
اأث��ن��اء  م��ا زال ع��ل��ى ق��ي��د احل��ي��اة 

حت�شريهم جلنازته.
من  مكاملة  بروك�ص  روزي  وتلقت 
اأحد امل�شت�شفيات بالوليات املتحدة 
تخربها اأن �شقيقها األفون�شو بينيت، 
ب�شبب  امل�شت�شفى  اإىل  نقله  مت 
اأ�شيب  الوجه  يف  خطرية  اإ�شابات 
على  و�شع  واأن��ه  �شري  ح��ادث  يف  بها 
احلياة،  قيد  على  لتبقيه  اأج��ه��زة 
"اإن بي  ملا ذكرت �شبكة  وذلك وفًقا 
دعوى  ع��ن  نقال  الأمريكية  �شي" 
يف  الأرب��ع��اء  ي��وم  قدمت  ق�شائية 
كوك  مقاطعة  يف  الدائرة  حمكمة 

اإلينوي.
الأطباء  اكت�شف  امل�شت�شفى،  ويف 
مالحمه  ت�شوهت  ال��ذي  ال�شاب  اأن 
الوجه يف  ب�شبب جروح خطرية يف 
حالة حرجة واأنه ل اأمل من �شفائه 

اأن  اأخ��وات��ه  م��ن  الأط��ب��اء  فطلب 
الأجهزة  جميع  وقف  على  يوافقن 

التي تبقيه على قيد احلياة.
اجل��ن��ازة،  ت�شييع  م��ن  اأي���ام  وق��ب��ل 
زال  ما  بينيت  اأن  العائلة  اكت�شفت 
اإىل  ع��اد  حيث  احل��ي��اة  قيد  على 
املنزل من رحلة كان يق�شيها خارج 
بها،  عائلته  يخرب  مل  لكنه  املدينة 
يف  اأخ��ط��اأت  ال�شلطات  اأن  وات�شح 
وجد  ال��ذي  الرجل  هوية  حتديد 

م�شابا بجروح �شديدة يف وجهه.
الذي  الرجل  لهوية  بالن�شبة  اأم��ا 
ب�شمات  خ����الل  م���ن  ف��ت��ب��ني  م����ات 
بريتمان  اإلي�شا  ا�شمه  اأن  اأ�شابعه، 

ويبلغ من العمر 69 عاما.
الرجلني  ع��ائ��الت  تقا�شي  والآن، 
اأنها  بدعوى  وامل�شت�شفى،  املدينة 
اإلي�شا  ه��وي��ة  حت��دي��د  يف  ف�شلت 
بريتمان )الهوية احلقيقية للرجل 

امل�شاب( ب�شكل �شحيح قبل وفاته.

الذين  الأ�شخا�ص  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
يعانون من البدانة ومار�شوا تدريبات املقاومة 
القلب  ده��ون  من  ما  نوع  يف  انخفا�شا  �شهدوا 

ترتبط باأمرا�ص القلب وال�شرايني.
ال�شغرية  ال��درا���ش��ة  يف  الباحثون  وتو�شل 
الن�شيج  القلب،  دهون  من  معينا  نوعا  اأن  اإىل 
املر�شى  ل��دى  انخف�ص  ال��ت��ام��وري،  الدهني 
لدى  لي�ص  ولكن  الأثقال،  رفع  مار�شوا  الذين 
على  قدرتهم  زيادة  على  عملوا  الذين  اأولئك 

التحمل من خالل التمارين الهوائية.
واأدى هذان النوعان من التدريبات اإىل تقليل 
النوع الثاين من دهون القلب، وهي الأن�شجة 
اأي�شا  ترتبط  وال��ت��ي  النخابية،  الدهنية 

باأمرا�ص القلب وال�شرايني.
وقالت الدكتورة ريجيت هوجارد كري�شتن�شن 
يف  باحثة  وه��ي  الدرا�شة  فريق  ق��ادت  التي 
الغذائي  والتمثيل  اللتهاب  اأب��ح��اث  مركز 
م�شت�شفى  يف  البدين  الن�شاط  اأبحاث  ومركز 
بهذه  ف��وج��ئ��ن��ا  "لقد  ك��وب��ن��ه��اج��ن  ج��ام��ع��ة 

النتيجة".
ملاذا  تف�شر  ل  الدرا�شة  اأن  من  الرغم  وعلى 
عن  خمتلف  تاأثري  الأثقال  لتدريب  �شيكون 
تدريبات التحمل قالت كري�شتن�شن يف ر�شالة 
بالربيد الإلكرتوين "نعلم من درا�شات اأخرى 
اأن تدريبات املقاومة تعد حافزا قويا لزيادة 
كتلة الع�شالت وزيادة معدل التمثيل الغذائي 
مقارنة بتدريبات التحمل، وبالتايل نعتقد اأن 
املقاومة  تدريبات  ميار�شون  الذين  امل�شاركني 
يحرقون املزيد من ال�شعرات احلرارية خالل 
ميار�شون  ل  التي  الفرتات  يف  وكذلك  اليوم 

فيها اأي ن�شاط مقارنة مبن ميار�شون تدريبات 
التحمل".

ول�شتك�شاف تاأثري اأنواع خمتلفة من التمارين 
كري�شتن�شن  ا�شتعانت  القلب  ده���ون  على 
32 بالغا يعانون من البدانة  وزمالوؤها بنحو 
يعانون  ل  لكنهم  ال��ب��دين  الن�شاط  و�شعف 
الرجفان  اأو  ال�شكري  اأو  القلب  اأمرا�ص  من 

الأذيني.
برنامج  على  ع�شوائيا  امل�شاركني  توزيع  ومت 
اأو  الهوائية  التمارين  من  اأ�شهر  ثالثة  ملدة 
الن�شاط  تغيري  ع��دم  اأو  الأث��ق��ال  تدريبات 
كل  وخ�شع  ال�شابطة(.  )املجموعة  البدين 
�شخ�ص لفح�ص بالرنني املغناطي�شي للقلب يف 

بداية الدرا�شة ويف نهايتها.
كتلة  التمرينات  م��ن  النوعني  ك��ال  وخف�ص 
مع  مقارنة  يف  النخابية  الدهنية  الأن�شجة 
عدم ممار�شة اأي تدريبات فخف�شتها تدريبات 
التحمل بن�شبة 32 يف املئة وتدريبات الأثقال 
لتدريبات  كان  ذلك  ومع  املئة  يف   24 بن�شبة 
الأن�شجة  على  ت��اأث��ري  فقط  الأث��ق��ال  رف��ع 
بن�شبة  انخف�شت  والتي  التامورية  الدهنية 
31 يف مقارنة مع عدم ممار�شة اأي تدريبات.
اأخ�شائي  الرئي�ص  ���ش��ادي  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
مبركز  القلب  م�شت�شفى  يف  القلب  اأم��را���ص 
ديرتويت الطبي اإنه يف حني اأن هناك "الكثري 
تقليل  تاأثري  يف  تبحث  التي  ال��درا���ش��ات  من 
الدرا�شة  ف���اإن  البطن  منطقة  يف  ال�شمنة 
ب�شكل  تبحث  لأنها  لالهتمام  مثرية  اجلديدة 
والدهون  التمارين  ب��ني  العالقة  يف  خا�ص 

)حول القلب(".

الذكية  الهواتف  م�شتخدمو  مايقوم  غالبُا 
بتنزيل تطبيقات مزيفة تدعي انها ت�شاعدهم 
تلك  ب��ني  وم��ن  اأجهزتهم،  اداء  حت�شني  على 
التطبيقات تطبيق لنظام اأندرويد يعرف با�شم 
 Updates" �شام�شوجن  �شركة  حتديثات 

."for Samsung
 "mspoweruser" موقع  ذكره  ملا  ووفقا 
هواتف  م�شتخدمي  التطبيق  يعد  التقني، 
�شام�شوجن بتنزيل اأحدث حتيث لنظام الت�شغيل 

اخلا�ص بها، مقابل ا�شرتاك �شهرى اأو �شنوي.
ير�شل  وت�شغيله  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ت��ن��زي��ل  وب��ع��د 

على  حتتوي  اإعالنية  �شفحة  اإىل  امل�شتخدم 
ر�شالة تطلب منه دفع مبلغ مايل للح�شول على 

ذلك التحديث.
باإدخال  امل�شتخدم  يطالب  اأنه  اإىل  بالإ�شافة ِ
باأنف�شهم،  للمطورين  الئتمان  بطاقة  بيانات 
تكاليف  دف���ع  للم�شتخدمني  مي��ك��ن  وال��ت��ي 

التحديثات ال�شنوية مببلغ 34.99 دولر.
الت�شغيل  نظام  حتديث  اأن  بالذكر  اجلدير 
اخلا�ص  التحديثات  ق�شم  عرب  يتم  اأن��دروي��د 
التحديث  تنزيل  ويتم  ب��الي،  جوجل  مبتجر 

جمانا دون مقابل.

ثمينة  ج��وه��رة  تعر�شت  ع��ام��ا،   22 قبل 
النزاع  لكن  اإي��ط��ايل،  ف��ن��دق  م��ن  لل�شرقة 
الق�شائي، ب�شاأن "احلجر الكرمي"، مل يتوقف 

حتى يومنا هذا داخل الوليات املتحدة.
"نيويورك  �شحيفة  ن��ق��ل��ت  م��ا  وب��ح�����ش��ب 
ياقوت  بحجر  يتعلق  الأم��ر  ف��اإن  بو�شت"، 
ما�شي  �شوار  على  و�شعه  مت  قرياطا   65 من 
"كارتييه"، وتقدر قيمته مباليني  من طراز 

الدولرات.
واأ�شاف امل�شدر اأن هذا احلجر الكرمي يعود 
ا�شتخراجه  ومت   ،1800 العام  بدايات  اإىل 
اأرف��ع  م��ن  اإن��ه  وي��ق��ال  الهيماليا،  جبال  م��ن 
جرى  ما  اأغلى  وم��ن  العامل  يف  املجوهرات 

بيعه يف املزادات العلنية.
لكن احلجر الكرمي الذي كان مملوكا لعائلة 
�شنة  لل�شرقة،  تعر�ص  مرموقة،  اأمريكية 
"فور  فندق  داخ��ل  عر�شه  اأثناء   ،1996

زينز" الراقي مبدينة ميالن الإيطالية.
فوري،  ب�شكل  ال�شرقة،  عن  الإب��الغ  وج��رى 
الو�شول  يف  تنجح  مل  ال�شلطات  لكن  وقتها، 
عن  متوارية  اجلوهرة  وظلت  املجرم،  اإىل 

الأنظار طيلة �شنوات.
رافاييل  ي�شمى  رجل  قام   ،2005 �شنة  ويف 
مبلغ  مقابل  الكرمي  احلجر  برهن  كوبلن�ص، 
�شركة  من  دولر  مليوين  على  وح�شل  كبري، 
وثائق  ك�شفت  ما  وفق  غلوبال"،  "اإي�شيك�ص 

ق�شائية.
ويف �شنة 2011، وجد الرجل نف�شه عاجزا 
رهن  التي  لل�شركة  املطلوب  املبلغ  دف��ع  عن 
قام  ه��ذا،  وب�شبب  ال��ك��رمي،  احلجر  لديها 

اأخرى  �شركة  لدى  جمددا،  اجلوهرة  برهن 
 3.75 "موديرن باوك بروكر"، مقابل  وهي 

مليون دولر.
وقتئذ،  اإبرامها،  جرى  التي  ال�شفقة  ون�شت 
"بروكر"، مال ل�شركة  اأن تدفع �شركة  على 
احلجر  على  احل�شول  مقابل  "اإي�شيك�ص"، 
الكرمي، ما دام الرجل عاجزا عن فك الرهن 

مبفرده.
تبيع  اأن  اجلديدة  ال�شركة  حاولت  وحينما 
اأن  وجدت   ،2015 �شنة  يف  الكرمي،  احلجر 
اإيطاليا،  يف  امل�شروقة  القطع  من  اجلوهرة 
اأي  ال��ره��ن،  اإىل  جلبها  ال��ذي  ال��رج��ل  لكن 
زوجته  ورثتها  قطعة  اإنها  يقول  كوبلن�ص، 

عن اأهلها.
ومبا اأن �شركة تاأمني، ا�شطرت اإىل دفع مبلغ 
مهم، بعد عملية ال�شرقة، فاإن هذه املوؤ�ش�شة، 
و�شركة  كوبلن�ص  من  كل  �شد  دع��وى  رفعت 
القطعة  على  احل�شول  لأج��ل  "مودرن"، 

جمددا.
 4.6 دف��ع  اإىل  "مودرن"  �شركة  وا�شطرت 
الق�شية،  بت�شوية  ماليني دولر، حتى تقوم 
وتقول اليوم اإنها باتت متلك احلجر الكرمي، 
دون اأي نزاع، لكن ال�شركة الأمريكية تتابع 
يطالب  زال  ما  لأن��ه  الق�شاء  اأم��ام  كوبلن�ص 
اأي  له  تعد  مل  واإن  حتى  الكرمي  باحلجر 

حقوق مرتبطة باجلوهرة.

منوعات

�صدق 

ال ت�صدق
اأو

حادث غريب و�صادم جدا..�صاب 
'ي�صتفيق' من موته اأثناء دفنه!
�شهدت مدينة لكهنوؤ عا�شمة ولية اأوتار برادي�ص 

الهندية حادثا غريبا من نوعه حترك فيه �شاب 
ميت خالل مرا�شم ت�شييعه.

وذكر موقع الإخباري، اأن احلادث وقع يف 24 يونيو 
املا�شي، عندما اأخرب الأطباء اأقارب ال�شاب حممد 

فرقان )20 عاما( الذي اأدخل م�شت�شفى خا�شا بعد 
تعر�شه حلادث �شري يف 21 يونيو املا�شي، اأنه تويف 

و�شلموا جثته لأهله.
ولحظ اأقارب املتويف، عند ا�شتعدادهم لو�شع 

اجلثمان يف القرب، اأن ج�شد امليت يتحرك، فنقلوه 
اإىل م�شت�شفى اآخر على الفور ومت تو�شيله باأجهزة 

التنف�ص ال�شناعي.
واأكد اأطباء امل�شت�شفى اأن و�شع ال�شاب حرج جدا، 
لكن دماغه "حي بالتاأكيد"، وقالوا: "اإنه ما يزال 

على قيد احلياة فلديه نب�ص و�شغط دم ومنعك�شات 
فعله احليوية )الالاإرادية( تعمل".

واأ�شار اأخوه الأكرب حممد عرفان، اإىل اأن العائلة 
دفعت 700 األف روبيه )10212 دولرا( لعالج 
اأخيه يف امل�شت�شفى اخلا�ص الأول وقال: "مبجرد 

اأن قلنا لهم اأن الأموال نفدت، اأعلنوا وفاته".
ووعد كبري الأطباء يف املدينة، ناريندرا اأغاروال، 

بالتحقيق ال�شامل يف احلادث وك�شف مالب�شاته.

ذكرت �شحيفة ديلي ميل الرببطانية، اأن املحيط 
الهندي قد ابتلع جزيرة �شغرية قبالة �شواحل 

باك�شتان، وهو الأمر الذي يجدد املخاوف من اآثار 
التغريات املناخية الناجتة بفعل الحتبا�ص احلراري 

على الأر�ص.
وقبل 6 �شنوات عندما �شرب زلزال مدمر بلغت قوته 
بلو�ش�شتان  مقاطعة  ريخرت  مقيا�ص  على  درجة   7.7

الباك�شتانية املعر�شة للزلزل، واأودى بحياة 825 
ا، ظهرت اجلزيرة الغام�شة من العدم، وفجاأة  �شخ�شً

اختفت الآن. 
واجلزيرة يف حقيقة الأمر لي�ص جزيرة �شخمة 

ميكن اأن يعي�ص فيها النا�ص، بل هي بالأحرى نتوء 
بحري، تكون غالًبا وفق كالم الباحثني من ثورات 
بركان طيني حتت املاء، اأدى اإىل ظهورها فجاأة يف 

اأحد طفراته الكربى، لتختفي فجاأة حتت تاأثريات 
املد البحري. 

و�شهد التاآكل التدريجي من احلركات البحرية للمد 
واجلزر يف املحيطات اإعادة غمرها يف النهاية، وهو ما 

يقول الباحثون، اإن الحرتار ال�شديد وتغري حركة 
البحار، هو ال�شبب يف اختفاء اجلزيرة. 

ومنذ ظهور اجلزيرة الأول يف عام 2013، ووكالة 
الف�شاء الأمريكية نا�شا تتابع حالتها، حيث تك�شف 

�شور نا�شا عن بدايات ظهورها املفاجئ ثم زوالها 
التدريجي.

اختفاء جزيرة قبالة �ض�احل باك�ضتان
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من  واحــــــدة   Sony ــرب  ــت ــع ت
ت�سنع  الــتــي  القليلة  الــ�ــســركــات 
�سماعات الراأ�ص الرائعة املدعومة 
اأمــا  الــ�ــســو�ــســاء.  ــاء  ــغ اإل بتقنية 
�سركة  قامت  فقد  ذلك،  قلنا  وقد 
�سماعات  باإ�سافة  االآن   Sony
�سماعاتها  قائمة  اإىل  جــديــدة 
املدعومة بتقنية اإلغاء ال�سو�ساء، 
حتمل  اجلديدة  ال�سماعات  وهذه 
 ،1000XM3-Sony WF اإ�سم
وهي عبارة عن �سماعات ال�سلكية 
يوحي  وكــمــا  لـــــاأذن.  حقيقية 
اجلديدة  ال�سماعات  فهذه  اإ�سمها، 
خلف  خــري  مبثابة  لتكون  تــاأتــي 
 1000X-Sony WF ل�سماعات
مع  عامني  قبل  اإطاقها  مت  التي 
ال�سو�ساء  اإلغاء  خا�سية  حت�سني 

وعمر البطارية.
تتميز �سماعات االأذن الا�سلكية 
اجلديدة بت�سميم اأنيق، وم�ساحة 
للبا�ص و�سطح ح�سا�ص للم�ص ميكن 
مع  خمتلفة  مبهام  للقيام  اإعــداده 
ذلك  يف  مبــا  خمتلفة،  اإميـــــاءات 

ال�سماعة  فـــوق  ــبــع  االإ�ــس ــع  و�ــس
بالعبور  املحيط  لل�سوت  لل�سماح 
اإىل ال�سماعة عندما يتحدث اإليك 

�سخ�ص ما.
تطبيق  اأن   Sony �سركة  تقول 
 Headphones Connect
 Adaptive تدعى  ميزة  �سيوفر 
Sound Control والتي تك�سف 
ما تقوم به وتعزز ال�سو�ساء املهمة 
اأثناء وجودك  ال�سيارة  مثل مبنه 
يف ال�سارع اأو اإعان و�سول القطار 

اأثناء االإنتظار يف املحطة.
ــص املـــوا�ـــســـفـــات  ــ� ــخ وفـــيـــمـــا ي
�سركة  قــامــت  فــقــد  الــتــقــنــيــة، 
ال�سماعات  هذه  بتزويد   Sony
 QN1e HD باملعالج  اجلديدة 
هو  ــذا  وه �سماعة،  كــل  يف   NC
نف�ص املعالج امل�ستخدم يف �سماعات 
-Sony WH الراأ�ص الا�سلكية

1000XM3. وعاوة على ذلك، 
ال�سماعات  هــذه  تطوير  مت  فقد 
نطاق  مــع   5.0 البلوتوث  لــدعــم 

اأمتار. وجدير   10 اإىل نحو  ي�سل 
بالذكر اأن كل �سماعة تزن اأقل من 
االأنيقة  احلقيبة  ولكن  جراما،   9
ـــوزن  ال اإىل  جــــرام   77 ت�سيف 

االإجمايل.
هي حتتوي على بطارية وتقول 
�سحن  عملية  اأن   Sony �سركة 
ت�ستغرق  بالكامل  االأذن  �سماعات 
حني  يف  ونــ�ــســف،  �ساعة  حـــوايل 
على  ــادرة  ق ال�سماعات  اأن  تقول 
ت�سغيل االأغاين ملدة 6 �ساعات مع 
ت�سغيل خا�سية اإلغاء ال�سو�ساء اأو 
ملدة 8 �ساعات اإذا مت اإيقاف ميزة 

اإلغاء ال�سو�ساء.
�ـــســـيـــتـــم عــــر�ــــص �ـــســـمـــاعـــات 
 Sony الــا�ــســلــكــيــة  االأذن 
يف  للبيع   1000XM3-WF
مقابل  املــقــبــل  اأغــ�ــســطــ�ــص  �ــســهــر 
£220/€250/£./دوالر230. 
امل�ستهلكني  بــاإمــكــان  و�ــســيــكــون 
الف�سي  اأو  االأ�سود  باللون  �سراوؤها 
الـــذي هــو يف الــواقــع اأقـــرب اإىل 

الذهبي يف بع�ص االأجزاء.

الذكية  ال�ساعة  باإطاق  اآبل  �سركة  قامت 
ميزة  مــع   4  Apple Watch Series
اإكت�ساف  وميزة  للقلب  الكهربائي  التخطيط 
العديد  اأقنعت  التي  امليزات  وهي  ال�سقوط، 
الذكية  ال�ساعة  هذه  ل�سراء  امل�ستهلكني  من 
االأحدث من ال�سركة االأمريكية مع العلم باأنها 
�ساهمت بالفعل يف اإنقاذ بع�ص االأرواح. االآن، 
ِعد �سركة �سام�سوجن العدة للرد على �سركة  تجُ
 Galaxy القادمة  الذكية  �ساعتها  مع  اآبل 
2، والتي تردد االآن اأنها   Watch Active

�ستح�سل على امليزات املذكورة اآنًفا.
التقرير اجلديد يقول اأن �سركة �سام�سوجن 
التخطيط  مليزة  مماثلة  ميزة  على  تعمل 
يف  راأيناها  التي   ECG للقلب  الكهربائي 
 Apple Watch Series ال�ساعة الذكية
على  تعلمون  كما  امليزة  هــذه  و�ستعمل   .4
ما  ملعرفة  القلب  اإيقاع  قيا�ص  على  ــح  االأرج
منط  يف  م�سبوهة  �سلوكات  هناك  كانت  اإذا 
امل�ستخدمني  ــدور  ــق مب و�ــســيــكــون  االإيـــقـــاع. 
للقلب يف ملف  الكهربائي  التخطيط  ت�سجيل 
الطبيب  اأو  املمر�سة  اإىل  واإر�ساله   PDF

للح�سول على قراءة اأف�سل الإيقاع القلب.
 Galaxy Watch الــذكــيــة  الــ�ــســاعــة 

على  كذلك  �ستح�سل  القادمة   2  Active
التي  امليزة  وهــي  ال�سقوط،  اإكت�ساف  ميزة 
�ستعمل على ر�سد متى ي�سقط امل�ستخدم على 
ال�سا�سة  على  اإ�ــســعــاًرا  لك  لتعر�ص  االأر�ـــص 
ميكنك التفاعل معه اإذا كنت بخري، ولكن يف 
ف�سوف  االإ�سعار،  لذلك  ت�ستجب  اإذا مل  حالة 
بخدمات  باالإت�سال  تلقائًيا  ال�ساعة  تقوم 

الطوارئ املحلية.
 Galaxy اإطاق  اأن تاريخ  الرغم من  على 

اأننا  اإال  معروف،  غري   2  Watch Active
باإزاحة  �سام�سوجن  �سركة  تقوم  اأن  نتوقع 
ال�ستار ر�سمًيا عنها جنبا اإىل جنب مع الهاتف 
 Samsung 10 يف حدث Galaxy Note
ال�سابع  اليوم  املقرر عقده يف   Unpacked
ا  اأي�سً هناك  ولكن  املقبل،  اأغ�سط�ص  �سهر  من 
االإنتظار  �سام�سوجن  �سركة  تقرر  اأن  اإحتمال 
يف  عقده  املقرر   2019  IFA معر�ص  حتى 

بداية �سهر �سبتمرب للك�سف عن ال�ساعة.

 Oppo �سركة  لنا  اإ�ستعر�ست 
ــل كــامــريتــهــا االأمـــامـــيـــة  ــع ــف ــال ب
املوؤمتر  يف  ال�سا�سة  اأ�سفل  املخفية 
موؤخًرا  اأقيم  الذي  للجوال  العاملي 
بالعا�سمة ال�سينية �سنغهاي، ونحن 
و   Xiaomi و   Vivo اأن  نعلم 
على  بدورها  تعمل   Samsung
ذلك،  ومــع  مماثلة.  تكنولوجيات 
يبدو اأن هناك �سركة �سينية اأخرى 
الركب،  اإىل  لاإن�سمام  تخطط 
وهذه ال�سركة هي Huawei التي 
لواجهة  اإخرتاع  براءة  للتو  قدمت 
اإ�ستخدام  كيفية  ت�سرح  م�ستخدم 

املنطقة املوجودة فوق الكامريا.
 Huawei �سركة  لدى  اأن  يبدو 
تلك  الإ�ستغال  احللول  من  العديد 
الكامريا.  اإخفاء  مت  حيث  املنطقة 

�ستقوم  اأنها  ال�سور  اإحــدى  تك�سف 
ــت الـــذي كــنــت فيه  ــوق بــعــر�ــص ال
�سورة  تعر�ص  بينما  مــكــاملــة،  يف 
الذكاء  و�سع  لتفعيل  خيار  اأخــرى 
يف   )  AI Mode  ( االإ�سطناعي 
ا  تطبيق الكامريا. ميكن اأن يتم اأي�سً
املعلومات  عر�ص  املنطقة  تلك  يف 
من  تخرج  عندما  االإت�سال  حــول 

تطبيق االإت�سال.
لاإهتمام  املــثــري  االآخـــر  ال�سيء 
بــراءة  ملفات  عنه  تك�سف  الــذي 
ـــرتاع هــذه هــو املــوقــع الفعلي  االإخ
و�سعت  حني  يف  االأمامية.  للكامريا 
يف  الكامريا  هــذه   Oppo �سركة 
اجلزء االأو�سط العلوي من ال�سا�سة، 
تخطط   Huawei �سركة  فـــاإن 

الزاوية  يف  الــكــامــريا  هــذه  لو�سع 
تقوم  حــيــث  الــيــ�ــســرى  ــويــة  الــعــل
يف  االأمامية  الكامريا  بو�سع  حالًيا 
و   20  Honor View الهاتفني 

.5i  Huawei Nova
�سركة  كــانــت  اإذا  ــا  م نــعــرف  ال 
Huawei تعمل على تطوير مثل 
هذا الهاتف اأم اأنها بب�ساطة حتاول 
تاأمني بع�ص االأفكار لنف�سها قبل اأن 
يتم اإنتزاعها من قبل االآخرين، كما 
يحدث عادة مع براءات االإخرتاع. 
ح�سًنا، امل�ستقبل هو الوحيد الكفيل 
باالإجابة على هذا الت�ساوؤل، ولكن 
يبقى ال�سيء الوحيد املتاأكدين منه 
امل�ستخدمني  غالبية  اأن  هو  حالًيا 
يــرغــبــون يف احلــ�ــســول عــلــى هذه 

التقنية يف اأ�سرع وقت ممكن.

اأخطاء تقنية اإرتكبها عمالقة
Apple و جتنبتها 

يف   Apple �ــســركــة  ــوق  ــف ت اإن 
ــــاالت الــتــقــنــيــة رغــم  خمــتــلــف جم
التي تغ�سب  �سيا�ستها االإحتكارية و 
الكثريين يجعلنا نقف و نتاأمل ما �سر 
هذا النجاح، فلي�ص فقط هواتف اأبل 
منتجاتها  كل  بل  النجاح  حتقق  من 
وحممولة  �سخ�سية  حوا�سيب  مــن 
وهواتف  مــنــزيل  ترفيه  ــزة  ــه واج
هنا  ومــن  الكثري  وغــريهــا  حممولة 
هذه  جنـــاح  �ــســر  ــن  ع نبحث  �ــســوف 
ال�سركة وتفوقها على مناف�سيها رغم 
و  اجلودة  بنف�ص  منتجات  تقدميهم 

ب�سعر اأرخ�ص بكثري .

قــوة  فــقــط  لــيــ�ــص  اأن  احلــقــيــقــة 
من  جنــاحــه  على  حتكم  مــن  املنتج 
معايري  هناك  بل  ال�سوق  يف  عدمه 
بها  تقوم  اأن  اأبــل  اإ�ستطاعت  كثرية 
تخبطت  بينما  اإحــرتافــيــة  بــكــل 
ـــرى بها و  الــ�ــســركــات الــكــربى االخ
اخطاأت كثريًا مما جعلها دائماجُ خلف 
ويف هذا  منها  اإقرتبت  واإن   Apple
ن�ستعر�ص  �سوف  الب�سيط  التقرير 
اإرتكبها  اأهم االأخطاء التقنية التي 
اإ�ستطاعت  بينما  التقنية  عمالقة 
Apple اأن تتجنبها بكل اإحرتافية 

و مو�سوعية .
مبفردك اأبدع   .1

اأن  ــداع يف حد ذاتــه ال يجوز  االإب
ومن  االآخرين  عند  نف�سه  هو  يكون 
تاأ�سي�سها  منذ  عكفت   Apple هنا 
بل  اىلخـــريـــن  تــقــلــد  ال  اأن  عــلــى 
فهي  لــوحــدهــا  خــا�ــص  منتج  تــقــدم 
باحلوا�سيب  اخلا�ص  نظامها  متلك 
املحمولة  بالهواتف  خا�ص  واآخـــر 
واالأجهزة اللوحية والرتفيه املنزيل 
رغم  موجود  منتج  باأي  ت�ستعن  ومل 
اأ�سرع  و  واأ�سهل  اأرخ�ص  �سيكون  اأنه 

للتطوير.
ــــركــــات االخــــــــــرى مــثــل  ــــس ــــ� ال
 Sonyو  HTCو  Samsung
مبثل  تقوم  اأن  ت�ستطع  مل  وغريها 
بائت  كلها  حماوالتها  و  ال�سيئ  هذا 
فــبــداأت   Apple ــــام  اأم بــالــفــ�ــســل 
 Google ــن  م االأفـــكـــار  تــ�ــســتــورد 
طريقتها  على  وتوظفها  وغــريهــا 
ــة فـــراأيـــنـــا كـــم هــائــل من  ــس ــا� اخل
تختلف  والتي  املت�سابهة  الهواتف 
نف�ص  تــــوؤدي  ــا  ــه اأن اإال  ــًا  ــادي م رمبـــا 
منتج  وبــقــي  الــنــهــايــة  يف  الــغــر�ــص 
الذي  اخلا�ص  �سوقه  Apple ميلك 

ال ي�ستطيع اأحد ان يناف�سها عليه .

حلو وقته  يف  �سيئ  كل   .2
عندما  يقال  و  ــدًا  ج م�سهور  مثل 
اأبل  وقته،  يف  لي�ص  �سيئ  ت�ستعجل 
�سعار  املثل  هــذا  من  تتخذ  حقيقة 
اإطاق  يف  مت�سرعة  لي�ست  فهي  لها 
املتوا�سل  التذمر  ورغــم  منتجاتها 
اأكرب  ر�ساهم  اأن  اإال  للم�ستخدمني 
اإطـــاق  عــنــد  تــذمــرهــم  ــن  م بكثري 
االآيباد  مع  حدث  هذا  للمنتج،  اأبــل 

اإنــتــظــرنــاه طويًا  ـــذي  وال اجلــديــد 
اأحــد  ال  اأن  علمنا  �ــســدر  وعــنــدمــا 
اإنتظار  دون  مناف�سته  على  �سيقدر 
املــنــتــجــات االخــــرى ونــفــ�ــص احلــال 
اإن  والتي  اأبــل  تقنيات  خمتلف  مع 
الوقت  يف  ت�سدر  اأنــهــا  اإال  تــاأخــرت 

املنا�سب و يف الطريقة املنا�سبة.
جميعها  ولي�ص  االخرى  ال�سركات 
وهنا  الــتــقــديــر  يف  غــالــبــًا  تــخــطــاأ 
بالتحديد   google عن  احلديث 
نظام  حتــديــثــات  تــطــلــق  فــجــوجــل 
نهائيًا  منتظم  غري  ب�سكل  اأنــدرويــد 
هذا  على  مثال  خري  ولعل  وع�سوائي 
بعد  �سدر  الــذي  و  بني  جيلي  نظام 
اأقل من ن�سف عام على �سدور نظام 
اأن  حتى  و  االأي�سكرمي  �ساندوي�ص 
ــدرويــد مل  االن اأجــهــزة  مــن  الكثيرب 
وهذا  بعد  التحديث  على  حت�سل 
اأمرها  من  حرية  يف  ال�سركات  جعل 
فمنها مل ينتهي من اإطاق �ساندوي�ص 
وبالتايل  هواتفه  على  االأي�سكرمي 
الإطــاق  يح�سر  �سوف  ومتى  كيف 
املحمولة،  الهواتف  على  بني  جيلي 
م�ساكل  ي�سبب  ــا  رمب الت�سرع  ــذا  ه

ويقلل من ثقة العماء يف النظام.

االآخرون ميلك  ال  مبا  ناف�ص   .3
اإمتاكها  هو  اأبــل  مميزات  من  اإن 
غري  و  االآخــرون  ميتلكها  ال  ملميزات 
فمثًا  نهائيًا،  اإمتاكها  على  قادرين 
ال�سوتي  �ــســريي  نــظــام  ـــل  اأب متــلــك 
عامات  مــن  يعترب  بالفعل  والـــذي 
اأنه  مبا  بالطبع  و  املميزة،  ال�سركة 
اأن  فم�ستحيل  نظامها  على  �ــســادر 
تراه على اأي نظام اآخر اإال مبوافقة 
و دعم اأبل ورغم حماوالت ال�سركات 
جوجل  و  �سام�سوجن  مثل  االخـــرى 
اإال  رواجــًا  القت  التي  امليزة  تقدمي 
اأن جمرد املقارنة بني اأنظمتها ونظام 
�سريي يعترب اأمر م�سحك للغاية وال 
باإخت�سار  التجربة،  عناء  ي�ستحق 

تفعل. ما  تعرف   Apple
االخرى  ال�سركات  فكرت  لو  بينما 
لاأ�سف  فاإنها  مميز  منتج  بتقدمي 
 S نظام  فمثاجُ  عام  ب�سيئ  مربوطة 
على  يعمل  �سام�سوجن  من   Voice
اأغلب هواتف االندرويد و لو مل تكن 
منتجها  فاإن  باالتي  و  �سام�سوجن  من 
فقط هذه امليزة والكام ينطبق على 
التي  ال�سركات  فمختلف  �سيئ  كل 
تعمل على نف�ص التقنية ال ت�ستطيع 
حرمان البقية منها ما دامو يعملون 
جعل  مــا  ــذا  وه التقنية  نف�ص  على 
يف  لي�ص  ال�سوق  ملكت   Apple من 
التفوق املادي بل بالتفوق االبداعي 

�سعب التقليد.
التقنية  االأخـــطـــاء  بع�ص  هـــذه 
 Apple مــن  جعلت  بنظري  الــتــي 
واإمـــرباطـــوريـــة  تقنية  ــورة  ــط ــس اأ�
بحالها و ميزانيتها اأكرب من ميزانية 
راأيكم  االآن  بقي  العامل،  دول  اأغلب 

ت�ساركونا فيه .

الال�ضلكية الأذن  �ضماعات  عن  تك�ضف   Sony
1000XM3-Sony WF 

2  Galaxy Watch Active

ECG ضتح�ضل على ميزة اإكت�ضاف ال�ضقوط وميزة� 

م�ضتخدم  لواجهة  اإخرتاع  براءة  ت�ضجل   Huawei

من اأجل الكامريات الأمامية املخفية حتت ال�ضا�ضة

معلومة



ال�شالون  ال�شالون  فعاليات  تنطلق 
التقليدية  ل��ل�����ش��ن��اع��ات  ال���وط���ن���ي 
اليوم  من  ابتداء  احلرفية  واملنتجات 
اإىل غاية يوم 11 من جويلية اجلاري، 
ودوره  اجلزائري  "احلريف  �شعار  حتت 
يف تنمية الثقافة ال�شياحية" مب�شاركة 
الوطن  جهات  خمتلف  من  ولية   20
ومن  �شماله  اإيل  اجل��ن��وب   اأق�شى  من 
خمتلف  �شتلتقي  اأين  غربه  اإىل  �شرقه 
وجوه الثقافة التقليدية ب�شماتها عرب 
تاريخها الطويل مربزة ما تتميز به وما 

تزخر به كل جهة من ربوع اجلزائر.
 وقد ا�شتدعي لهذا ال�شالون جمموعة 
الخت�شا�ص  ذوي  م��ن  الأ���ش��ات��ذة  م��ن 
التقليدية  الفنون  ور���ش��ات  لتن�شيط 
وبخا�شة يف جوانبها الفنية ال�شناعية 

وبخا�شة التقليدية والرتاثية منها.
على  ال�����ش��اه��ري��ن  ح�شب  ال��ت��ظ��اه��رة   

جمرياتها جاءت يف هذا ال�شهر متا�شيا 
وع��ي��دي ال���ش��ت��ق��الل وال�����ش��ب��اب وك��ذا 
فيها  يتفرغ  ال��ت��ي  ال�شيفية  العطلة 
م�شاربهم،  اختالف  على  املواطنني  جل 
اأه��م  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تواكب  ال��ت��ي  التقليدية  ال�شناعات 
الع�شر من جهة وتربز براعة احلرفيني 
يف هذا املجال الذي له حمبيه وع�شاقه 
اخلربات  لتبادل  فر�شة  �شيعطي  كما 
ربوع  م��ن  املناطق  خمتلف  اأب��ن��اء  ب��ني 
باجلوانب  التعريف  وبخا�شة  الوطن 
باجلانب  املهتمني  خالل  من  ال�شياحية 
ال�شناعي للتحف ال�شناعية التقليدية، 
م�شتوى  يف  احل�����ش��ور  ي��ك��ون  اأن  اآم��ل��ني 
املدير  ي�شيف  واإننا  خا�شة  التظاهرة 
التظاهرة  انطالق   بتاريخ   عرفنا  قد 
عن طريق املل�شقات عرب خمتلف دوائر 

وبلديات تراب الولية.

 م�صاركة 20 والية يف ال�صالون الوطني 
لل�صناعة التقليدية واملنتجات احلرفية 

ا�شتقطب فنانني من دول اأجنبية

للفنون  مل�شات  جمعية  رئي�ص  �شرح 
بقوله  ب��الغ  ف���وؤاد  الت�شكيلية 

نيوز":  "الأورا�ص  ل��ي��وم��ي��ة 
�شيليا  اأع���ايل  "�شمبوزيوم 
ال��ث��ال��ث��ة ج��اء  يف ط��ب��ع��ت��ه 
ال�شتقالل  ع��ي��د  مبنا�شبة 
"الفن  �شعار  وحتت  وال�شباب 

اأن  ل�شيما  احل�شارات"،  حوار 
�شفري  خري  كانت  لطاملا  الفنون 

ا�شتطاعت  ح��ي��ث  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني 
والأمن���اط  اللغة  ح��واج��ز  تتخطى  اأن 

ال�شعوب،  ب��ني  ال��ت��ف��اه��م  لتعزيز  ال�����ش��ائ��دة 
الفنانني  ب��ني  الثقافات  لتبادل  فر�شة  وه��و 
الوليات  خمتلف  وك���ذا  ال���دول  خمتلف  م��ن 
اجلزائرية، اأين كانت امل�شاركة وا�شعة لفنانني 
املغرب  غرار  على  العربية  الدول  خمتلف  من 

وتون�ص وليبيا وم�شر وكذا ايران".
 واأ�شاف رئي�ص اجلمعية اأن احل�شور كان �شيكون 
اأكرب لكن التع�شف الداري والهمال من طرف 

الثقافة  قطاع  على  الأول  امل�شوؤول 
ذلك،  دون  حال  خن�شلة  بولية 
من  اجلمعية  رئي�ص  وا�شتغرب 
مدير  ينتهجها  التي  املعاملة 
اجلمعية  اجت����اه  ال��ث��ق��اف��ة 
من  بالرغم  عليها  وتهجمه 
بتنظيم  تقوم  ما  دائما  اأنها 
للولية  م�����ش��رف��ة  ن�����ش��اط��ات 
كما  دع���م،  اأي  دون  وال��ق��ط��اع 
الدعم  ال�شلطات تقدمي  طالب من 
النا�شطة  اجلمعيات  ح��ول  واللتفاف 
التي تقدم ال�شافة للولية، وا�شتغرب الغياب 
التام لل�شلطات املحلية يف افتتاح هذا املهرجان 

الدويل.
هذا وقد اأعرب رئي�ص اجلمعية عن رغبته يف 
التظاهرة وكذا تنظيم  انتهاء  بعد  ال�شتقالة 
احتجاج اأمام مقر املديرية وهدد لك�شف عديد 
النقاط الهامة التي يتم التالعب بها من طرف 

بع�ص اجلهات.

هي فنانة ودكتورة فل�شفة فن ت�شكيلية عربت 
عن �شعادتها بح�شورها ل�شمبوزيوم اأعايل �شيليا 
يف طبعته الثالثة وهي اأول م�شاركة باجلزائر 
من  ثلة  لتواجد  قيمة  م�شاركة  وتعتربها 
موجهة  العربية،  الدول  خمتلف  من  الفنانني 
ال�شياق  ذات  يف  متمنية  للمنظمني  امتنانها 
تكرار مثل هذه التظاهرات الفنية الكبرية من 
والختالف  ال��دول،  بني  اخلربات  تبادل  اأجل 
الكبري بني الثقافات والتقارب الفكري، واأكدت 
يف  امل�شاركة  اأجل  من  التام  ا�شتعدادها  وعلى 
العربي  الفكر  تقرب  التي  الأن�شطة  هذه  مثل 
احل��دود  مت�شح  وال��ت��ي  والثقافات  بع�شه  م��ن 

الفرتا�شية امل�شطنعة.
بجمال  انبهارها  عن  ثورية  الفنانة  وعربت   
اخلالبة  بالطبيعة  وامتيازها  خن�شلة  مدينة 

اأهلها  وح�شن ال�شتقبال  وكذا اجلبال وطيبة 
تنظيم  يف  رغبتها  ع��ن  وك�شفت  وال�شيافة، 
اأجل  من  ليبيا  بدولة  دولية  ثقافية  تظاهرة 

ك�شر جميع احلواجز بن الدول العربية.

على  التون�شية  الفنانة  نوهت 
اأه��م��ي��ة ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة من 
للفنانني  وا�شعة  م�شاركة  خالل 
البلدان  خمتلف  من  القادمني 
وهي  ال��ع��رب��ي��ة  منهم  خ��ا���ش��ة 
ف��ر���ش��ة ل��ت��ب��ادل احل�����ش��ارات 
يف  املختلفة  واملدار�ص  واملعارف 
ايجابا  انعك�ص  ما  وهو  املعر�ص 

على املعر�ص لرائه.
يف  م�شاركتها  اأن  اإىل  واأ���ش��ارات   

الثالثة  طبعته  يف  �شيليا  اع��ايل  �شمبوزيوم 
الأوىل  تون�ص  دول��ة  متثل  لوحتني  يف  متثلت 
�شيدي بور�شعيد وهي منطقة  خا�شة مبنطقة 
�شنع  ميثل  الثاين  والعمل  بتون�ص،  م�شهورة 

واملالحظ  تون�ص،  يف  الزربية 
بني  خمتلفة  اأ���ش��ي��اء  ه��ن��اك 

الدول والعادات والتقاليد.
الفنانة ليلى عربت عن �شعادتها 
اأن  قائلة  امللتقى  ه��ذا  لنجاح 
واجلزائري  التون�شي  ال�شعب 
وولية  بينهم،  حدود  ل  اخوة 
لدى  معروفة  اأ�شبحت  خن�شلة 
خالل  من  الفنانني  من  الكثري 
التظاهرات  خمتلف  يف  امل�شاركة 
الفنية الثقافية والف�شل يعود جلمعية مل�شات 
احل�شارات  توا�شل  همزة  تعد  التي  وال��ف��ن 
وامتداد بني الدول وال�شعوب، على اأن تتوا�شل 

مثل هذه التظاهرات الثقافية.

امل�شرية  الفنانة  عربت 
م�����ش��ع��د عن  ه���دي���ر 

الكبرية  ���ش��ع��ادت��ه��ا 
مل�شاركتها لأول مرة 
اأعايل  ب�شمبوزيوم 

اأوىل  وه���ي  �شيليا 
م�شاركاتها يف تظاهرة 

دولية خارج م�شر وكانت 
دولة اجلزائر،  وك�����ش��ف��ت بولية خن�شلة 

بهذا  اجلزائر  ترى  ان  توقعها  عدم  عن  امل�شرية  الفنانة 
عام  ب�شكل  اجلزائري  بال�شعب  اعجابها  واأب��دت  ال�شكل، 
والطيبة  العالية  للروح  وه��ذا  خا�ص  ب�شكل  اخلن�شلي  و 
يكنها  التي  الكبرية  باملحبة  وتفاجئها  بها،  يتميز  التي 
اجلزائريون لل�شعب امل�شري خا�شة يف تقدمي امل�شاعدة لها 
والهتمام الكبري الذي ح�شت به الفنانة من قبل الفنانني 

وال�شعب.
 و�شاركت الفنانة هدير بلوحتني الأوىل عبارة عن بيوت 
مت�شابهة من حيث ال�شكل ولكن كل بيت خلفه حكاية ووراء 
بعنوان  والثانية  �شيء،  وكل  باأفكارها  خمتلفة  نا�ص  بابه 
عن  وع��ربت  الطبيعة،  عن  جتريدي  فن  وه��ي  اخلال�ص 
اعجابها بالتنوع يف اللوحات امل�شاركة يف هذا ال�شمبوزيوم 

التي هي فر�شة لك�شب جمموعة من املعارف واخلربات.

الكبرية  ب�شعادتها  املغربية  الفنانة  اأدل��ت 
امل��غ��رب يف  ل��زي��ارة اجل��زائ��ر ومتثيل دول��ة 
الزيارة  وت��ع��د  الثقافية  التظاهرة  ه��ذه 
الفنانة  ك�شفت  وقد  للجزائر،  لها  الأوىل 

ليومية  حديثها  يف  العاقل  كنزة  الت�شكيلية 
باحلدود  اعرتافها  عدم  على  نيوز"  "لأورا�ص 

للفن  واأن  خا�شة  واجل��زائ��ر  امل��غ��رب  دول��ة  ب��ني 
ر�شالة �شامية ول وجود للحدود، وهو الهدف الأ�شا�شي 

لقدومها للجزائر من اأجل و�شع اليد يف اليد واعطاء در�ص يف الأخوة بني الدولتني 
ول يوحد اأي �شيء يفرق الدولتني.

ال�شعوب ول يعرتف بالعرق واجلن�ص والدين وهي  الفن لغة  اأن  واأردفت  بقولها 
من بني الأمور ال�شامية التي ير�شلها الفن كر�شالة للعامل، يف حني عربت الفنانة 
بلوحة  املغربية  الفنانة  و�شاركت  للجزائر،  الأوىل  بزيارتها  فرحتها  عن  كنزة 
خا�شة تعرب عن الأمازيغ واملتمثلة يف لوحة "اخلاللة" وهي هدية خا�شة ملنطقة 
خن�شلة التي تعترب منطقة اأمازيغية �شاوية، واأعربت عن ارتياحها الكبري لأنها 
كانت جزء من هذا ال�شمبوزيوم كمغربية يف قلب اجلزائر وهي فرحة ل تو�شف 

ح�شب ت�شريحها.

ك�شف الفنان التون�شي 
ليومية  خوجة  اأكرم 
نيوز" على  "الأورا�ص 
امل�����ش��ارك��ة  ه���ذه  اأن 
تعترب الثانية بولية 
خن�شلة يف �شمبوزيوم 
ال��ذي  �شيليا  اأع���ايل 
�شارك  واأن  ل��ه  �شبق 

يف الطبعة الثانية، واأكد على متيز 
مل�شاركة  الدويل  الفني  امللتقى  هذا 
اللوحات  مبختلف  ع��رب  فنانني 

واملدار�ص الفنية.
اأن  اىل  امل��ت��ح��دث  ذات  واأ����ش���اف 
كانت  ال�شمبوزيوم  بهذا  م�شاركته 

متو�شطة  بلوحتني 
بتقنيات  احل���ج���م 
خم��ت��ل��ف��ة، واأع����رب 
ال��ف��ن��ان اأك�����رم عن 
���ش��ع��ادت��ه ال��ك��ب��رية 
هذه  يف  للم�شاركة 
والتنظيم  التظاهرة 
فر�شة  وكانت  اجليد 
وزي��ارة  ج��دد  فنانني  على  للتعرف 
م�شاحة  احل��دث  باعتبار  اجلزائر 
للتعارف بني الفنانني والتعرف على 
تقنيات خمتلف يف الر�شم، كما عرب 
عن حبه الكبري لل�شعب اجلزائري.

�شليم  املخ�شرم  الفنان  ك�شف 
يف  العديدة  م�شاركاته  عن  ركح 
ولية  يف  التظاهرات  هذه  مثل 
خن�شلة ومرافقة جلمعية مل�شات 
على  واأك��د  الت�شكيلية،  للفنون 
الدويل  �شليا  �شمبوزيوم  اأهمية 
كبرية  ف��ر���ش��ة  اأع��ط��ى  ال����ذي 
لالإلتقاء  امل��ح��ل��ي��ني  للفنانني 
م���ع ف��ن��ان��ني اج���ان���ب م���ن دول 
ا�شتطاعوا  وال��ذي��ن  خمتلفة، 

التي  ثقافاتهم  ي�شتقطبوا  اأن 
تعترب حلقة و�شل بني الفنانني 
ل�شقل  والأج����ان����ب  امل��ح��ل��ي��ني 
جمال  يتطلبها  التي  امل��واه��ب 
تبادل  وك���ذا  الت�شكيلي  ال��ف��ن 
التي  اخلربات  وتبادل  الأفكار 
من  لنخبة  جديد  �شعاع  تعطي 
موجودين  هم  الذين  ال�شباب 
والذي  الثقايف،  امللتقى  هذا  يف 
زاه��ر  م�شتقبل  منهم   ينتظر 

مدار�ص  ي�شاهي  اأن  ي�شتطيع 
اأوروبية  طاقات  وك��ذا  غربية 
التوا�شل  اليوم يف مواقع  نراها 

الجتماعي.
 واأك������د ال���ف���ن���ان ���ش��ل��ي��م رك��ح 
ه��ذا  يف  اجل��م��ي��ل  ال�����ش��يء  اأن 
ال�شمبوزيوم هو عر�ص خمتلف 
ع��دي��دة  دول  م���ن  ال���ل���وح���ات 
وكذا  احل�شارات  بتنوع  تنوعت 
التي  الت�شكيلي  للفن  الور�شات 

الفر�شة  ات��اح��ة  ع��ل��ى  تعمل 
ملعرفة الفنان من قريب وبعيد 
وكيفية احتكاكه مبجموعة من 

الفنانني.

الفن  يولد  �صيليا" حيث  اأعايل  "�صمبوزيوم 
الت�صكيلي من رحم الري�صة واالبداع

عديدة" دول  من  فنانني  ح�صور  دون  حال  ال�صلطات  وغياب  "تهمي�ش 

التظاهرات هذه  مثل  تتكرر  اأن  "اأمتنى 
 يف جميع الدول العربية"

ح�صارات  توا�صل  عن  عبارة  "الفن 
وامتداد بني الدول وال�صعوب"

اجلزائري  "ال�صعب 
من اأعظم ال�صعوب املحبة للفن"

للحدود  وجود  وال  �صامية  ر�صالة  "الفن 
بني الدول العربية" جدد  فنانني  على  للتعرف  فر�صة  "امللتقى 

وتقنيات خمتلفة يف الر�صم"

الفنانني" بني  واخلربات  املعارف  لتبادل  كبرية  فر�صة  �صيليا  "�صمبوزيوم 
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ج. ملودع  

خن�صلة

فوؤاد بالع رئي�س جمعية مل�صات للفنون الت�صكيلية: 

الفنانة الليبية ثورية حممد را�صد:

الفنانة التون�صية ليلى املوؤدب: 

الفنانة امل�صرية هدير م�صعد: 

الفنانة املغربية كنزة العاقل: 
الفنان التون�صي اأكرم خوجة: 

الفنان اجلزائري "�صليم ركح" اأ�صتاذ متخ�ص�س يف مدر�صة الفنون اجلميلة : 

عرفت والية خن�ضلة تنظيم الطبعة الثالثة ل�ضمبوزيوم اأعايل �ضيليا  مب�ضاركة وا�ضعة ملختلف الدول على غرار املغرب 
وتون�ض وليبيا وم�ضر وايران واجلزائر حيث احت�ضن احلدث دار الثقافة علي �ضوايعي بعا�ضمة الوالية خن�ضلة، اأين اأقيم 
خالل حفل االفتتاح معر�ض �ضم اأزيد من 80 لوحة فنية ت�ضكيلية خا�ضة بالفنانني امل�ضاركني باالإ�ضافة اإىل 10 قطع 
منحوتة برواق الفنان لزهر حكار، وقد �ضهد هذه الطبعة التي نظمتها جمعية مل�ضات للفنون الت�ضكيلية توافد الع�ضرات من 
املواطنني الذين ا�ضتمتعوا باللوحات املعرو�ضة، التظاهرة الثقافية جاءت هذه ال�ضنة حتت �ضعار "الفن حوار احل�ضارات" 
وذلك للتعبري اأن الفن �ضفري احل�ضارات والثقافات بني الدول وال�ضعوبـ يف حني كانت االأورا�ض نيوز حا�ضرة وجمعت اأ�ضداء 

جمموعة من الفنانني حول هذه التظاهرة الدولية.

تغطية: معاوية �شيد

اأم البواقي 



املول اجلزائري
وحدة اإماراتية تهدر مع جزائري يف الفاي�ص بوك

� اأنا رحت مع اأمي ل� "مول 
دبي" واهلل به حمالت 

روعة
اآاآاآه... جميل

� اإنتو عندكم مول 
باجلزائر؟

اإيه عندنا بزااااف.. مول 
احلانوت مول البيتزيريا 

مول الطاك�شي...
� جميل ما �شاء اهلل

وعندنا ثاين مولت 
احلجاب

يعني مولت خا�شة بالن�شاء وّل اإي�ص؟
نعم.. نعم... ههههههههه

� هذا حلو.. ان �شاء اهلل العام اجلاي نزور اجلزائر
مرحبا بك ونعرفك على "املولت نتاعنا"!!.

م�ضــاعر
�شق�شاو واحد

ماهو املق�شود بامل�شاعر املختلطة؟
جاوب وقال :

هي بب�شاطة �شخ�ص تكرهو بزاف 
يطيح من الطابق العا�شر على 

�شيارتك اجلديدة 
وقتها ما تعرف ت�شحك ول 

تبكي؟!.

اختبار مفاجئ
يف واحد لبالد

يخلي املتحجبة ويروح يخطب 
وحدة �شيفيليزي

وي�شرط عليها احلجاب
يخلي يل قاعدة يف الدار ويروح للخدامة

وي�شرط عليها تقعد يف الدار.. اأين تقع هذه 
معلومات م�سليةالبالد؟!!.

و�سام

�أمثال �سعبية

اللحظات  يف  هــادئــني  يبقون  الــذيــن   •
الع�سيبة اأكر عر�سة لاكتئاب وال�سمنة، 
فاإنهم  قوية  انفعاالتهم  تكون  الذين  اأما 
وت�سلب  الـــدم  �سغط  الرتــفــاع  معر�سني 

ال�سرايني.
•  بحث اأ�سرتايل اأثبت اأن م�سروبات الطاقة 
ن�سفي،ارق  قلبية،�سداع  �سكتات  ت�سبب، 
الثاين،التوتر،التقيوؤ النوع  من  ،ال�سكري 

يف  اله�سم،دوخة،�سيق  ،رجفة،ا�سطراب 
التنف�ص،ت�سو�ص،اإجها�ص.

فيتامني  عــلــى  احلــ�ــســول  ميكنك  ال   •
خايا  �سحة  على  يحافظ  الـــذي  ب12 
طريق  عن  اإال  الع�سبية،  واخلايا  الــدم 

البكترييا وامليكروبات.
 10 الب�سر  من  االأبقار  تقتل  �سنويا    •

اأ�سعاف ما يقتله �سمك القر�ص.
يخون  الذي  الرجل  اأن  توؤكد  درا�سة   •
ـــرى اأكـــر عر�سة  زوجــتــه مــع امــــراأة اأخ

للموت بال�سكتة قلبية من غريه.
اأن  اإىل  تو�سلت  �سوي�سرية  درا�ــســة   •
لل�سعادة  امل�سببة  االأغــذيــة  اأكــر  الب�سل 
املوز  ثم  الفول  ثم  اجلــزر  يليه  وال�سرور، 

ثم البطاطا.

23
modhik@yahoo.com : :اإ�سرتاحةالأورا�س�ساركنا ال�سفحة على الربيد االإلكرتوين

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

جو�ب 
�ملحاجية

حاجيتك
 على الواو 

و الواو ربيع 
ر ما نا�ص  خم�سّ
ال يف وطا وال يف 
حجر وما ياكلو 
ال غنم وال بقر

حدث يف مثل هذا اليوم
الثامن من �شهر جويلية

951   ـ تاأ�سي�ص مدينة باري�ص احلديثة 
والتي اأ�سبحت عا�سمة للدولة الفرن�سية 

منذ ذلك التاريخ وحتى االآن.  
1889 ـ �سدور العدد االأول من �سحيفة 

وال �سرتيت جورنال. 
العربية  اللغة  تاأ�سي�ص جممع   -  1919

بدم�سق.
ال�سوري  احلزب  موؤ�س�ص  اإعدام  ـ   1949

القومي االجتماعي اأنطون �سعادة. 
للطلبة  العام  االحتاد  مياد  ـ    1955

امل�سلمني اجلزائريني
�سال  خمطط  عــن  االإعـــان  ـ    1959

للهدنة.
يف  املهند�سني  مدر�سة  افتتاح  ـ    1966

لاأ�سغال العمومية بالعا�سمة.
املتعلق   ــون   ــان ــق ال ــدور  ــس � ـ    1966

باالإجراءات اجلزائية.
الفل�سطيني  الكاتب  اغتيال  ـ   1972
بتفجري  املو�ساد  يد  على  كنفاين  غ�سان 

�سيارته مبنطقة احلازمية قرب بريوت. 
املتحدة  االأمم  عـــام  اأمـــني  ـ   1986
رئا�سة  يتوىل  فالدهامي  كــورت  االأ�سبق 

النم�سا. 
رئا�سة  يتوىل  منعم  كارلو�ص  ـ   1989

االأرجنتني. 
فرج  العلماين  املفكر  اغتيال   -  1992

فودة من قبل اجلماعة االإ�سامية.
ديفي�ص  يل  اآالن  اإعـــــدام  ـ   1999
بالكر�سي الكهربائي، وكان ذلك اآخر مرة 
بالكر�سي  ـــدام  االإع عملية  فيها  جتــرى 

الكهربائي بوالية فلوريدا. 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ـ    1999
ي�سادق على م�سروع قانون حول ا�ستعادة 

الوئام املدين.  
ـ �سلطات االحتال االإ�سرائيلية   2003
االأجانب  وال�سياح  لليهود  ال�سماح  تقرر 

بالدخول اإىل �ساحات امل�سجد االأق�سى.
مدينة  يف  متظاهر   28 مقتل   -  2013
ــازي الــلــيــبــيــة بــعــد اإطـــــاق الــنــار  ــغ ــن ب
بعد  ليبيا،  درع  ميلي�سيا  قبل  من  عليهم 
مطالبني  حتتله  مع�سكر  اأمــام  تظاهرهم 

بحظر امليلي�سيات يف الباد.
الفتاح  عبد  امل�سري  تن�سيب   -  2014
للرئي�ص  خلفا  مل�سر،  رئي�سا  ال�سي�سي 

املوؤقت عديل من�سور.
الربيطاين  املحافظني  حزب   -  2017
ــوزراء  ال رئي�سة  تراأ�سه  الــذي  احلــاكــم، 
يف  املقاعد  اأغلبية  يخ�سر  مــاي،  ترييزا 
لكنه  الــعــامــة،  االنتخابات  يف  الــربملــان 

يبقى اأكر االأحزاب متثيا.

� ماذا كان �شعورك عندما خ�شرت م�شر..؟
م.املهدي ب�شكرة
يهدينا...  اهلل  ال�شامتني...  جميع  �شعور 

معمرين را�شنا بالفارغ!!.

بلد  يف  الغرائب  م��ن  غريبة  تعرف  ه��ل   �
العجائب؟

�شهاب الدين عزي اأم البواقي
التدقيق  �شكارة  على  املهرا�ص  حط  قاّلك 
ولدك  على  �شّبع  ت��زي��د..  منها  تنحي  كلما 
بامللح يجيه الربح.. ما تذكر اجلان ما ت�شمي 
بالد  يف  العجاب  العجب  زال  وم��ا  عليه.. 

بو�شكارة والطالب!!.

� ماذا لو مل تكن هناك حروب يف العامل.. 
كيف كنا �شنعي�ص؟

عقبة براهم خن�شلة
تبقى  عندما  الأح��الم  على  ح�شراه..  يا 

جمرد اأحالم و�شط واقع مكوب�ص!!.

البوحمرون  اأن  امل��ن��ام  يف  راأي���ت  لقد   �
ق�شى عليك؟

ع�شام �شاملي امل�شيلة
اأ�شغاث اأحالم... �شوفلنا روؤية تو�شلنا 

لبعيد بركاك من اخلرطي؟!.

يف  ت�����ش��وف  راك  وا�����ص  ع����الوة  ���ش��ي   �
الدنيا؟

منال �شوار العلمة
نخرجوا  يا  فيه  ندفعوا  يا  بنك  جمرد 

منو.. ويا �شعدو فاعل اخلري؟!.

� يف كل مرة ن�شدق دراهمي على مت�شول 
يظهر فيما بعد اأنه خري مني؟

اأ�شامة.ع قاي�ص
وه����ذه احل���ال���ة ت��ت��ك��رر ي���وم���ي���ا..وّل 
�شاعات.. وّل دقائق.. وّل ثواين.. و�شح 

حابني ن�شبطولك فتوى!!.

تخاريف 
�سي عالوة املو�سطا�ش

عندك تقطع اجلورنان

هههههه

�سي عاوة ينتظر اأ�سئلتكم ليجيب عليها، �ساركونا بها 
modhik@yahoo.com :على الربيد االإلكرتوين
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من بكري ال�شي قليل 
وطاح فيه الذبان

حكـــمة
ل تخف ممن حتذر 

ولكن اإحذر ممن تاأمن

هذا واحد
 من الع�شابة كي 

كان �شغري.. الكلب 
وحب يحلبو؟!

�صورة م�صحكة



اجلزائر 3/غينيا بي�شاو 0

فوز بالأداء والنتيجة اأمام غينيا والتاأهل للدور الربع النهائي...

مبوحلي يخطم الرقم القيا�شي ويحافظ على نظافة �شباكه طيلة 360 دقيقة

يف ق�شية �شيكات ال�شركة العمومية وحمطات التوزيع

اللقــاء عــرف انطاقــة حــذرة مــن 
جانب الفريقني مــع اأف�سلية من جانب 
اخل�ســر الذيــن �سعــوا للو�ســول ملرمــى 
منتخــب غينيا هذا االأخري الذي تعمد 
لك�ســر  اخل�ســن  اللعــب  علــى  العبيــه 
هجمــات رفقــاء بغــداد بوجنــاح الذي 
خانتــه الفعاليــة عــدة مــرات وفــوت 
علــى نف�ســه وعلــى املنتخــب فر�ســا يف 
هــز �ســباك حار�ــص غينيــا، اإىل غايــة 
املتاألــق  متكــن  اأيــن  الـــ25  الدقيقــة 
يو�ســف بايلــي مــن فــك �ســيفرة دفاع 
املناف�ص م�ســجا هدف ال�سبق للجزائر 
راأ�ــص  وبــني  بينــه  ثنائــي  عمــل  بعــد 
احلربــة بغداد بوجناح، ليخرج بعدها 

اأ�ســبال بــول بوت مــن قوقعتهم ق�ســد 
تعديــل النتيجــة اإال اأن دفــاع اخل�ســر 
بقيادة ال�ســخرة جمــال بلعمري فوت 
ذلــك  لتحقيــق  الفر�ــص  كل  عليهــم 
لينتهــي ال�ســوط االأول بتقدم حماربي 

ال�سحراء بهدف دون رد.
املرحلــة الثانية دخــل كا الفريقني 
بنيــة اإ�ســافة الهدف الثاين بالن�ســبة 
الأ�ســبال بلما�ســي وت�ســجيل التعــادل 
كــرة  اأول  وكانــت  لغينيــا،  بالن�ســبة 
خطــرية يف الدقيقــة 54 عــن طريــق 
كامــارا الذي �ســدد كرة قويــة وجدت 
باملر�ســاد  اخل�ســر  عريــن  حار�ــص 
واأخرجهــا برباعة اإىل الركنية منقذا 

مرمــاه من هــدف حمقق، لياأتــي بعدها 
رد رفقــاء عي�ســى مانــدي، يف الدقيقة 
57 بتوزيعة من ا�سماعيل بنا�سر نحو 
القائــد ريا�ص حمرز الذي راقب الكرة 
و�سجل وو�سع الكرة باأريحية يف مرمى 
غينيا م�ســيفا اآخر اأم�ســاه البديل اآدم 
مــن  مليمرتيــة  متريــرة  بعــد  ونا�ــص 
يو�ســف عطــال، وبهــذا اأنهــى املنتخــب 
الوطني اجلزائري اللقاء بفوز عري�ص 
وبــاالأداء والنتيجــة ليفر�ــص طريقه 
بالورود نحو االأدوار القادمة، ويوا�سل 
الهــدف  حتقيــق  نحــو  م�ســواره  بعــث 
املن�سود واملتمثل يف التتويج بكاأ�ص اأمم 

افريقيا.

اقتطع، �سهرة اأم�ض، املنتخب الوطني اجلزائري تاأ�سرية التاأهل للدور الربع النهائي بعد فوزه على منتخب غينيا بنتيجة ثالثة 
اأهداف دون رد، يف مباراة الذي عرفت �سيطرة مطلقة من جانب حماربي ال�سحراء الذين اأكدوا قوتهم واثبتوا علو كعبهم بعد 
م�سوار طيب يف دوري املجموعات، ليوؤكدون مرة اأخرى اأنهم رقما �سعبا يف معادلة بطولة كاأ�ض اأمم افريقيا يف هذه الن�سخة.
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حمزه لعريبي

نحن بحاجة للتويزة
موؤخرا  ت�سهده  ما  اجلزائر  ت�سهد  مل  �سنوات  منذ 
اأنه ويف  من حركة ا�ستثنائية ملنجل العدالة، حيث 
وحققت  العدالة  ا�ستغلت  عام  ن�سف  قرابة  ظرف 
بح�سد  املنجل  فبداأ  قرن،  ربع  خال  يتحقق  مل  ما 
والزالــت  احلاكمة  الع�سابة  يف  الكبرية  الــروؤو�ــص 
الدولة بحاجة الأ�سواط اأخرى وعمل اأكرب من اأجل 
الوقت  نقول اجتثاثه، ويف  للف�ساد كي ال  و�سع حد 
الذي تعمل فيه الدولة على اإعادة االعتبار للعدالة 
"�سرذمة" ما  خا�سة  اجلزائريني  من  البع�ص  الزال 
ي�سككون يف �سدق النوايا يف ا�ستعادة الدولة واإعادة 
واإىل  االأمن  بر  اإىل  تقودها  التي  ال�سكة  يف  و�سعها 

م�ستقبل اأف�سل مما كانت عليه.
رمبا ال ميكن لل�سعب اأن ي�سدق باأن العدالة بداأت 
الق�سبان،  وراء  الروؤو�ص  اأكرب  راأى  لو  حتى  تعمل، 
اأي  يف  ي�سكك  اأ�سبح  حتى  امل�سرحيات  من  �سئم  فقد 
منطقية  تفا�سيله  بدت  واإن  الدولة  به  تقوم  عمل 
باده  عدالة  يف  الثقة  ال�سعب  ي�ستعيد  فلكي  لهذا 
وحما�سبة  حماكمة  فر�سة  متنحه  اأن  الدولة  فعلى 
طريق  عــن  اإال  ذلــك  يتم  وال  بنف�سه،  الفا�سدين 
فاإنه  للتطهري  رمزا  بات  قد  املنجل  ومادام  التويزة، 
يوحي مبو�سم احل�ساد اأي�سا ومن عادات اجلزائريني 
الت�سامن  قــيــم  لرت�سيخ  الــتــويــزة  يقيمون  ــهــم  اأن

والتعاون.
احلل اإذن يف التويزة، وعلى الدولة اأن ت�سع رقما 
اأخ�سر اأو بريدا اإلكرتونيا اأو اأية اآلية اأخرى من اأجل 
واملف�سدين،  الف�ساد  عن  املواطنني  تبليغات  ا�ستام 
ي�سل  حيث  اإىل  الو�سول  ي�ستطيع  ال  قد  فاملنجل 
واإن  واملنجل  مدينته،  حميط  ويف  حيه  يف  املواطن 
لكن  الفا�سدين،  كل  يطال  اأن  ميكنه  فا  حادا  كان 
اإذا منحت لهم فر�سة التبليغ عن الف�ساد  املواطنني 
هناك  اأن  يعلم  ال  العدالة  فمنجل  �سيفعلون،  فاإنهم 
االأفــان ك�سكن خا�ص  ي�ستغل مقر حزب  زال  من ال 
به،  خا�سا  ملكا  وي�سبح  يوؤممه  كي  احلبل  يطيل 
ميلكون  ال  جتـــارا  هــنــاك  اأن  يعلم  ال  قــد  واملنجل 
اأنف�سهم  ن�سبوا  فقد  ذلــك  ورغــم  جتارية  �سجات 
"معاليم" يفر�سون االأ�سعار التي يريدون يف ال�سلعة 
التي يريدون، واملنجل ال يعلم باأن هناك اأطباء يف 
العمومية  اال�ست�سفائية  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات 
اإىل  يح�سرون  وال  املر�سى  على  الت�سلط  ميار�سون 
مظاهر  من  ذلك  وغري  متاأخر  وقت  يف  اإال  مكاتبهم 

الف�ساد التي ال يعلمها املنجل لكن املواطن يعلمها.
للمواطن  اأتاحت  اإذا  العدالة  اأن  من  متاأكد  اأنــا 
فر�سة اأن يتعاون لتكر�سيها فاإنه �سيفعل واأنها �ستقطع 
�سوطا كبريا يف �سبيل اأن تعيد االعتبار لنف�سها، لهذا 
فابد من تويزة ي�سارك فيها املواطن دولته لك�سف 
الف�ساد واملف�سدين، ي�ساعدها يف الك�سف وتدعمه يف 

تطبيق القانون ب�سرامة.

الرجالة لعبت كيما يحب اخلاطر... 
جتري وحتارب الوقت وتغامر... 

با�ص تفرح ال�سبيبة يل عندها مدة 
تقامر... ت�ستنى يف الكوب دافريك 

وتقابر... مرحبا بالنتيجة كيما 
جات املهم حنا مقامنا وا�سح ماتلعبها 

علينا وال تكابر...

اأمري رامز. ج

معاوية. �ص

كاأ�س اأمم افريقيا )م�صر 2019(

خن�صلة

عني  مبدينة  املائية  احلديقة  اأم�ص،  اأول  م�ساء  �سهدت 
الـ  �سن  يف  طفل  غرف  حادثة  البواقي،  اأم  بوالية  مليلة 
13 �سنة ويتعلق االأمر بامل�سمى "ب. يا�سر" تلميذ يف ال�سنة 

الثانية متو�سط.
احلديقة  اإىل  الوافدين  و�سط  هلعا  خلفت  احلــادثــة 
العائات  ملختلف  معترب  اإقبال  يوميا  ت�سهد  التي  املائية 
اجلزائرية بواليات ال�سرق الوطني، يف وقت وجهت اأ�سابع 
غياب  ظل  يف  املائية،  احلديقة  على  للم�سوؤولني  االتهام 
با�سرت  وقد  هــذا  اال�سطناعي،  ال�ساطئ  على  املراقبني 

اجلهات املخت�سة حتقيقاتها املكثفة يف حادثة الغرق.

نهاية  عطلة  خــال  املدنية  احلماية  م�سالح  �سجلت 
اال�سبوع املا�سية، وقوع العديد من حوادث املرور اخلطرية 
التي خلفت يف جمملها مقتل �سخ�ص واإ�سابة ثاثة اآخرين 
املوؤ�س�سات  خمتلف  اإىل  اإثرها  على  نقلوا  خمتلفة  بجروح 
الرئي�سية  الوحدة  بالوالية، حيث تدخلت  اال�ست�سفائية 
مبخرج بلدية بومهرة احمد طريق جبالة خمي�سي الأجل 
حادث متثل يف انحراف �سيارة وا�سطدامها ب�سجرة مما اأدى 
اإىل اإ�سابة مرافق ال�سائق بجرح عميق يف الراأ�ص حيث مت 
املدنية  احلماية  اأعــوان  طرف  من  املكان  عني  يف  اإ�سعافه 
العمومية  املوؤ�س�سة  اإىل  االإ�سعاف  �سيارة  بوا�سطة  ونقل 

االإ�ست�سفائية احلكيم عقبي اأين لفظ اأنفا�سه االأخرية.

بال�سريعة،  املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
الأجل حادث مروري وقع على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
83 قنطرة التكاكة بال�سريعة، اإثر ا�سطدام بني �ساحنة 
من  والبالغ  �سخ�ص  اإ�سابة  عن  اأ�سفر  ما  �سياحية  و�سيارة 
احلماية  م�سالح  تدخلت  كما  �سنة،   33 ــوايل  ح العمر 
الطريق  م�ستوى  على  وقع  مــروري  حــادث  الأجــل  املدنية، 
اأ�سفر  ما  �سياحية  �سيارة  انقاب  بعد  82 قوراي،  الوطني 
عن اإ�سابة ثاثة اأ�سخا�ص اأعمارهم ترتاوح بني  39 و40 
�سنة، ويف ذات ال�سياق تدخلت الوحدة الثانوية للحماية 
م�ستوى  على  وقع  مروري  حادث  الأجل  العاتر  بئر  املدنية 
16 مدخل بلدية �سف�ساف الو�سرى  الطريق الوطني رقم 
من  و�سقوطها  �سياحية  �سيارة  انحراف  يف  احلــادث  متثل 
 29 �سخ�ص  اإ�سابة  عن  احلــادث  اأ�سفر  حيث  ج�سر،  اأعلى 

�سنة مت اإ�سعافه وحتويله اإىل ا�ستعجاالت بئر العاتر.
اأ�ســدرت حمكمــة خن�ســلة نهاية 
يق�ســي  حكمــا  املا�ســي،  االأ�ســبوع 
باإيــداع مديــر وكالــة بنكيــة رهــن 
احلب�ــص املوؤقــت وذلــك اإىل غايــة 
ق�ســية  يف  التحقيقــات  ا�ســتكمال 
اأ�ســحاب  مــن  والعديــد  نفطــال 
حمطات الوقــود مبختلــف بلديات 

الوالية.
تفا�ســيل هذه الق�ســية تعود اإىل 
لل�ســنة املا�ســية بعد �سروع الفرقة 
املاليــة واالقت�ســادية باأمن والية 
ف�ســيحة  يف  حتقيقاتهــا  خن�ســلة 
�سيكات ال�سركة العمومية وحمطات 
قــدرت  والتــي  اخلا�ســة  التوزيــع 
باملايري، اأين تورط يف هذه الق�سية 
جمموعة من اإطارات ال�سركة وكذا 

اأ�ســحاب حمطــات توزيــع الوقــود 
وكــذا اإطــارات وموظفــني بالبنــك 
الوطني اجلزائري بوالية خن�سلة 
املتواجــد بقــرب القاعــة متعــددة 

الريا�سات بعا�سمة الوالية.
وبعد اال�ستماع ملدير البنك ا�سدر 
يف حقه اأمر باحلب�ص املوؤقت بالرغم 
مــن نفيــه لتورطه يف هذه الق�ســية 
والف�سيحة، هذا القرار خلف ردود 
اأفعال خمتلفة و�ســط اأقــارب واأهل 
حي االإطــار املحبو�ص الذين نظموا 
الق�ســائي  املجل�ــص  اأمــام  احتجــاج 
وهــذا تنديدا بقــرار حب�ص املدير، 
من جهتها م�ســالح املجل�ص الق�سائي 
اأكــدت اإىل تطبيقهــا للقانــون مهما 

كانت االأ�سباب ودون اأي ت�سامح.

وفاة طفل غرقا يف ال�صاطئ 
اال�صطناعي بعني مليلة

هالك �صخ�ش يف حادث مرور مروع

متفرقة مرور  حوادث  يف  جرحى   5

اخل�صر يقطعون ن�صف الطريق نحو التاج القاري

اإيداع مدير وكالة بنكية
 بخن�صلة احلب�ش املوؤقت

بن �ستول. �ص

عنرت. ح

عاء. ع
�ص. ب

اأفاد اأم�ص، بيان لوزارة الدفاع 
الوطني، اأن  مفرزة للجي�ص 

الوطني ال�سعبي بالتن�سيق مع 
عنا�سر الدرك الوطني، اأوقفت  
يوم 06 جويلية 2019، عن�سر  

دعم للجماعات االإرهابية، 
بخن�سلة. 

كما اأوقف حر�ص احلدود بربج 
باجي خمتار، اأربعة  مهربني 

على منت �ساحنة حمملة بـ 
)19200( لرت من الوقود و طن 

واحد من املواد الغذائية. 
من جهة اأخرى، اأحبط حر�ص 

ال�سواحل حماولة هجرة غري 
�سرعية لـثمانية اأ�سخا�ص كانوا 

على منت قارب تقليدي ال�سنع 
بالقالة، فيما مت توقيف 14 

مهاجر غري �سرعي من جن�سيات 
خمتلفة بتلم�سان.

توقيف عن�صر
 دعم لالإرهاب 

بخن�صلـــــة


