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وزارة الرتبية الوطنية

 ا�شتـــــفادة 53.352 اأ�شــــتاذا  
جديدا من التكوين التــح�شريي

 م�صت�صفى االأمرا�ص املعدية ببوفاريك )البليدة( 

انخفا�س عدد امل�شتبه يف 
اإ�شابتهم بداء الكولريا 

�ص4

ج�ّصد الت�صريحات التي اأطلقها �ص4
يف الندوة ال�صحافية

بلما�شي يعيد االعتبار 
ملزدوجي اجلن�شية

�ص6 

�ص7

�ص7

وايل ورقلة عبد القادر جالوي يوؤكد : 

 رفعنا طلبا لرفع التجميد 
عن امل�شاريع ال�شخمة

 ق�صنطينة

اأوالد رحمون... هنا تنتهي احلياة
البويرة

التهاب جنوين الأ�شعار 
االأدوات املدر�شية

 اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية 
حممد بو�صياف

اجلزائر تفتقر 
ملعار�شة حقيقية 

ت�شارع على الربامج
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خالل ال48 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 9 اأ�صخا�ص 

عدة  يف  متفاوتة  بجروح  �آخرون   52 و�أ�صيب  م�رصعهم  �أ�صخا�ص   9 لقي 
من  متفرقة  مناطق  عرب  �الخرية  �صاعة  �ل48  خالل  وقعت  مرور  حو�دث 
�لوطن, ح�صب ح�صيلة �أوردتها �ليوم �ل�صبت م�صالح �حلماية �ملدنية و�أو�صح 
بوعريريج  برج  �أثقل ح�صيلة �صجلت على م�صتوى والية  �ن  �مل�صدر  نف�ص 
بوفاة ثالثة �أ�صخا�ص على �ثر �نقالب �صيارة على م�صتوى �لطريق �لوطني 
�أخرى,  جهة  من  �ملن�صورة.  د�ئرة  بر�هيم,  �صيدي  �أوالد  ببلدية   05 رقم 
تدخلت فرق �حلماية �ملدنية لوالية جيجل من �أجل �نت�صال جثة طفل يبلغ 
من �لعمر 14 �صنة تويف غرقا ب�صاطئ بلدية �صيدي عبد �لعزيز و�أ�صار ذ�ت 
�مل�صدر �إىل �أن وحد�ت �حلماية �ملدنية �صجلت خالل نف�ص �لفرتة 5131 
مكاملات  تلقي  �إثر  على  وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة  مناطق  عدة  يف  تدخل 

��صتغاثة من طرف مو�طنني.

طائرة خا�صة لأبناء 
�صو�صطارة اإىل ب�صار 

�أجل  من  �لفريق  لفائدة  طائرة خا�صة  �جلز�ئر  �حتاد  �إد�رة  �أجرت 
�صمان �أكرث ر�حة لالعبني خالل �لتنقل �لذي قادهم �إىل مدينة ب�صار 
�أمام  �لوطنية  �لبطولة  من  �لر�بعة  �جلولة  مو�جهة  �أجل خو�ص  من 
�صبيبة �ل�صاورة, حيث تنقلت ت�صكيلة »�صو�صطارة« �صباح �لبارحة من 
�لعودة  قبل  �للقاء  يوم  ب�صار يف  نحو  �لدويل  بومدين  هو�ري  مطار 

مبا�رصة بعد نهاية �ملو�جهة �إىل �ر�ص �لوطن. 

خبر في 
صورة

امل�ست�سارة الأملانية مريكل يف اجلزائر قريبا

طرح ملف ترحيل اجلزائريني 
املرفو�صة طلباتهم للجوء

الكولريا تخلف جدل 
حول تناولها اإعالميا

 خلفت طريقة معاجلة بع�ص �لقنو�ت �خلا�صة مللف �لكولري� �حتقانا و�صط 
�صمن  و�لتخندق  �ملو�صوعية  �ملعاجلة  باالبتعاد عن  �إياها  متهمني  �ل�صارع, 
�لتهويل تارة و�صمن �لتربير تارة �أخرى, يف جو و�صفته �لتعليقات بغري �ل�صحي 
م�صار  وعلى  �لتوعية  على  �لرتكيز  بدل  �جلز�ئريني  و�صط  �لبلبلة  يثري  و�أنه 

متابعة �نت�صار �لوباء و�أ�صبابه لالإ�رص�ع يف �لق�صاء عليه ..

الرئا�صيات تخّلف نريان 
�صديقة بني املعار�صة

�نطلقت �لرت��صقات بني بع�ص �أوجه �ملعار�صة على خلفية دعوة مقري �الأخرية 
�ملتابعني  غالبية  �أكد  �صورة  موحد, يف  مر�صح  و�ختيار  للتحالف  �ملعار�صة 
كل  رئا�صيات  على  مقبلة  �جلز�ئر  �أن  خا�صة  �ملعار�صة  �صورة  ت�صعف  �أنها 

�الحتماالت فيها ال تز�ل مفتوحة, وحتتاج تكاتف خمتلف �الأطياف ..

الكولريا ُيلهب اأ�صعار املاء الطبيعي
جعل وباء �لكولري� �لذي �نت�رص يف بع�ص واليات �لوطن, �أ�صعار 
�ملاء �لطبيعي ترتفع بع�رص دنانري كاملة لقارورة ن�صف لرت و5 
دنانري لقارورة لرت ون�صف, رغم �أن �ملوؤ�ص�صات �خلا�صة �أكدت 
باأنها مل ترفع من �الأ�صعار ليبقى �لتجار �لوحيدون �ملتهمون 

يف هذه �لق�صية.

بلما�صي يرد على امل�صككني 
جاء �إعالن �لناخب �لوطني جمال بلما�صي على قائمته �الأوىل منذ 
مبارياته  الأوىل  حت�صبا  �لوطنية  �لفنية  �لعار�صة  ر�أ�ص  على  تعيينه 
مع �خل�رص �أمام غامبيا �صمن ت�صفيات »كان« 2019 �صفعة وجهها 
غلى �مل�صككني حول �صخ�صيته �لقوية و�الأقاويل �لتي �نت�رصت حول 
�أين  عليه,  بار�دو  العبي  زط�صي  �لدين  خري  �لفاف  رئي�ص  فر�ص 
والعب  مو�صاوي  �حلار�ص  غر�ر  على  �أ�صمائهم  من  �لقائمة  خلت 

�إجنيه �لفرن�صي �ملاليل.

�مل�صت�صارة  ت�صتعد 
يف  �جلز�ئر  لزيارة  مريكل 
�أوروبا  فيه  تبحث  وقت 
يف  موثوقني  �رصكاء  عن 
�جلنوبية  �ملتو�صط  �صفة 
ملو�جهة مع�صالت �لهجرة 
و�الإرهاب,  ت�صعى مفو�صة 
�الأوروبي  باالحتاد  �لهجرة 
ب�صاأن  ال�صتك�صاف خيار�ت 
ي�صمح  �إنز�ل«  »برنامج 
�لذين  �ملهاجرين  بنقل 
عر�ص  يف  �إنقاذهم  يتم 
يف  مو�قع  �إىل  �ملتو�صط 
�صمال �إفريقيا, حيث �صيتم 

�لنظر يف طلباتهم �خلا�صة 
�الأمر  ويتعلق  باللجوء. 
�إقليمي«  �إنز�ل  بـ«برنامج 
ومكتب  �ملتحدة  �الأمم  مع 
�أن  غري  �لدويل.  �لهجرة 
دول  تعاون  يتطلب  ذلك 
تبد  مل  �لتي  �جلز�ئر,  مثل 
بهذ�  �أي حما�ص  �الآن  حلد 

�ل�صاأن.
�مل�صت�صارة  تطرح  وقد 
من  �لفكرة  هذه  مريكل 
لقائها  خالل  جديد 
�جلز�ئريني,  بامل�صوؤولني 
ترحيل  ملف  �إىل  �إ�صافة 

�ملرفو�صة  �جلز�ئريني 
�أملانيا,  طلبات جلوئهم يف 
دولة  �أكرب  �جلز�ئر,  وتهتم 
�أي�صا  م�صاحة,  �إفريقية 
يف  �الأو�صاع  با�صتقر�ر 
ينتقل  حيث  ليبيا,  جارتها 
يف   90 نحو  هناك  من 
�ملهاجرين  من  �ملائة 
عرب  �أوروبا  �إىل  و�لالجئني 
ويذكر  �ملتو�صط,  �لبحر 
�أن زيارة �صابقة للم�صت�صارة 
يف  مقررة  كانت  مريكل 
فرب�ير 2017 �ألغيت يف �آخر 

حلظة .

مبادرة التوافق ت�سقط يف املاء 

مقري مر�صحا حلم�ص

ميلة

 5 موؤ�ص�صات تربوية جديدة  

منتدى التعاون ال�سني-اإفريقيا

م�صاهل ي�صارك يف الندوة الوزارية ال7 

�ل�صلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  �أن  يبدو 
متاأكد�  �أ�صحى  مقري  �لرز�ق  عبد 
�لرئا�صيات  خالل  للرت�صح  نف�صه  من 

تعد  حم�ص  �أن  تاأكيده  �صيما  �ملقبلة, 
قيادة  على  �لقادر  �لوحيد  �حلزب 
�لذي  �لبديل  �لربنامج  ب�صب  �جلز�ئر 

حتوزه, وهذ� دون غريها من �الأحز�ب 
�صدد  �أن  بعد  جاء  ت�رصيح  �ملناف�صة, 
�رصورة  على  �صابق  وقت  يف  مقري 

�لتي  �لوطني  �لتو�فق  مبادرة  جناح 
رغم  �ملاء  يف  �صقطت  �أنها  يبدو 

�ل�صجة �لتي �أثريت حولها.

�لرتبية مبيلة بحلول  �صيتعزز قطاع 
بـ5  �ملقبل  �ملدر�صي  �لدخول 
تفتح  جديدة  تربوية  موؤ�ص�صات 
عدة  عرب  �لتالميذ  �أمام  �أبو�بها 
بلديات  بالوالية ح�صب ما علم �أم�ص 
وتتمثل  �لوالية.  م�صالح  من  �ل�صبت 

يف  �جلديدة  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 
بلديات  عرب  مدر�صية  جممعات   3
و�دي �صقان و�لقر�رم قوقة وت�صد�ن 
حد�دة باالإ�صافة �إىل ثانوية جديدة 
ببلدية مينار ز�رزة ومتو�صطة ببلدية 
�أو�صحه  ما  ح�صب  خليفة  �صيدي 

هذه  ��صتفادت  و  �مل�صدر  ذ�ت 
تعليمية  موؤ�ص�صة   46 �أي�صا  �ل�صنة 
�إعادة  عمليات  من  �لوالية  عرب 
تاأهيل منها 20 مدر�صة �بتد�ئية و17 
�النتهاء  مت  ثانويات   8 و  متو�صطة 
من �أ�صغال 32 موؤ�ص�صة منها و�لباقي 

ال ز�لت �الأ�صغال جارية ال�صتكمالها 
دخول  ل�صمان  �الآجال«  »�أقرب  يف 
مدر�صي مريح للتالميذ �لذين ي�صل 
موؤ�ص�صات  عرب  �الإجمايل  عددهم 
يف  متمدر�صا   203601 �إىل   �لوالية 

�الأطو�ر �لثالثة. 

�ل�صوؤون  وزير  �صي�صارك 
�لقادر  عبد  �خلارجية, 
ببكني  �الأحد  �ليوم  م�صاهل 
�ل�صابعة  �لوز�رية  �لندوة  يف 
�ل�صني- �لتعاون  ملنتدى 

�إفريقيا, 

�ل�صوؤون  لوز�رة  بيان  ح�صب 
�لبيان  �أو�صح  و  �خلارجية, 
تاأتي  �لتي  �لدورة  هذه  �أن 
حت�صري� للقمة �لثالثة ملنتدى 
�ل�صني-�إفريقيا,  �لتعاون 
�ملرتقبة يومي 3 و 4 �صبتمرب 

لوزر�ء  �صت�صمح   ,2018
باإجر�ء  �خلارجية  �ل�صوؤون 
»تقييم �ل�رص�كة بني �ل�صني و 
�إفريقيا و ��صتكمال �لوثيقتني 
�صتتوجان  �للتان  �الأ�صا�صيتني 
»�إعالن  بالتحديد  و  �لقمة, 

بكني و خمطط �لعمل 2019-
�لندوة  هذه  �صتكون  2021«و 
�لذي  لل�صيد م�صاهل,  فر�صة 
للقاء  �جلز�ئري,  �لوفد  يقود 
�الفريقيني,  نظر�ئه  بع�ص 

ي�صيف ذ�ت �مل�صدر. 
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و�سفها بالنتهازية والتي ل تثبت على مبادئ:

حم�س ُتقزم جياليل �سفيان وتعتربه ال �سيء 
و�سفت حركة جمتمع ال�سلم رئي�ص حزب جيل جديد جياليل �سفيان، بال�سخ�ص ال�سعيف �سيا�سيا وغري القادر على اإعطاء اإ�سافة للجزائر ب�سبب تفننه يف 

احلرب الأيديولوجية دون اأن يقدم البديل لل�ساحة ال�سيا�سية، فيما اأكدت احلركة اأنها ل تعترب حزبه من املعار�سة اإطالقا، �سيما واأنه كثريا ما دفع بحم�ص اإىل 
الأمام يف وقت �سابق ب�سبب افتقاده للقاعدة ال�سعبية، يف حني ُيبدع يف انتقاد الآخرين بعد اأن يقاطع كل اأ�سكال النتخابات.

علي عزازقة

يف  الأول  الرجل  �شدد  اأن  وبعد 
جيل جديد على اأن حم�س ل متلك 
بعد خرجة  ثابتة،  ومبادئ  مواقف 
اأم�س حول الرئا�شيات،  مقري اأول 
عليه  ال�شلم  جمتمع  حركة  ردت 
واأو�شحت باأن جيل جديد كان دائما 
يختبئ وراء حركة جمتمع ال�شلم يف 
ال�شابقة  ال�شيا�شية   النتخابات 
حيث قال القيادي يف احلركة نا�رص 
تختبئ  »كنت  ذلك:  يف  حمدادو�س 
وراءه هو م�شاركتها يف الإنتخابات 
التي  وهي  ال�شابقة،  الت�رصيعية 
كانت اآخر اأحزاب املعار�شة اإعالًنا 
اإل  جتد  ول  امل�شاركة،  تلك  عن 

الإيديولوجية،  اخلالفات  يف  متعًة 
احلركة  على  با�شتمراٍر  لتتطاول 
دون غريها من اأحزاب املعار�شة، 
وقريبٌة  حمرتمة  اأحزاٌب  وهناك 
تلك  يف  �شاركت  اإيديولوحيا  منك 
متلك  ول  احلركة  قبل  النتخابات 
وراحت  انتقادها«،  على  ال�شجاعة 
ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  احلركة 
�شفيان  جياليل  ان�شحاب  و�شفت 
بالهروب   2014 رئا�شيات  من 
جمع  يف  ف�شل  اأن  بعد  املاكر، 
حزبه  لفتقاد  وهذا  التوقيعات 
للقاعدة ال�شعبية التي ت�شاعده على 
رف�شه  م�شيفة:«  ال�شعب،  خماطبة 
فقط«.  حجة  كان  الرابعة  للعهدة 
نا�رص  �شدد  ال�شياق  ذات  ويف 

حمدادو�س على �شعف جيل جديد 
احلركة  جعل  الذي  وهذا  ميدانيا، 
اأحزاب  من  اطالقا  ت�شنفه  ل 
فعندما  قال:«  حيث  املعار�شة، 
نتحّدث عن املعار�شة ل نق�شدك 
نعتربك منها فعال، ول  اأ�شال، ول 
نق�شد  بل  حكًما،  با�شمها  ناطًقا 
لها  التي  والأحزاب  ال�شخ�شيات 
وزٌن واعتباٌر يف ال�شاحة ال�شيا�شية، 
يف  رقًما  ول  حجًما  متّثل  ل  لأنك 
تثبت  اأن  ت�شتطيع  ول  املعادلة، 
الوطني  امل�شتوى  على  ح�شوًرا 
املعار�شة  وراء  بالختباء  اإل 
اجلماعية، وتخ�شى مواجهة ال�شعب 

دميقراطيا«.
حزب  رئي�س  كان  اأخر  جانب  ومن 

من  الكثري  يف  اأكد  قد  جيل جديد 
حركة  باأن  الإعالمية  خرجاته 
يف  ترى  ول  انتهازة  ال�شلم  جمتمع 
وكان  م�شاحلها،  �شوى  املعار�شة 
ل  باأنها  واأكد  عليها  النار  فتح  قد 
باجلزائر،  املعار�شة  تيار  متثل 
اأنها تتدعي ذلك يف كل مرة،  رغم 
املعار�شة  متثل  ل  هي  م�شيفا:« 
وا�شحة  و�شيا�شتها  احلقيقية 
مل  جديد  جيل  رئي�س  للعيان«، 
راح  حيث  احلد،  هذا  عند  يتوقف 
ينتقد مبادرة التوافق الوطني التي 
يروج لها رئي�س حم�س، عبد الرزاق 
الهاء  بعملية  اإياها  وا�شفا  مقري، 
ل  اأنها  على  م�شددا  العام،  الراأي 

حتمل لأي اأثر �شيا�شي. 

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية حممد بو�سياف

اجلزائر تفتقر ملعار�سة 
حقيقية ت�سارع على الربامج

ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  اأكد 
اأحزاب  باأن  بو�شياف  حممد 
املعار�شة لن تراهن على حم�س 
يف اطار مبادرة التوافق الوطني 
الرئا�شيات  يف  بها  اخلا�شة 
اأن  اأراد اجلمع  اإذا  اإل  املقبلة، 
مت�شدرين  الإ�شالميون  يكون 
حني  يف  ال�شيا�شي،  للم�شهد 
ال�شجال  اأن  �شدد حمدثنا على 
احلا�شل بني اأحزاب املعار�شة 
اجلميع  رغبة  اإىل  يرجع  حاليا 
ف�شل  ب�شاأن  حم�س  اتهام  يف 
باجلزائر.  املعار�س  التيار 
خالل  امل�شدر  ذات  وقال 
باأن  الو�شط،  به  خ�س  ت�رصيح 
اأحزاب املعار�شة التي ن�شطت 
مازافران من خالل »التن�شيقية 
ما  دائما  الت�شاور«،  وهيئة 
حم�س،  على  ف�شلها  علقت 
لأنهم يرونها ال�شبب املبا�رص يف 
ف�شلهم، ويرون ي�شيف حمدثنا  
ت�شتجب  ومل  خذلتهم  باأنها 
املعادية  من طموحاتهم  لكثري 
فيما  احلكم،  ونظام  لل�شلطة 
مبادرة  عن  يتحدث  وهو  قال 
»وباعتبار  الوطني:  التوافق 
التي  الوطني  التوافق  املبادرة 
الكثري  اأمام  حم�س  قدمتها 
فاإننا  املعار�شة  الأحزاب  من 
على  يوافقوا  لن  اإنهم  نعتقد 
لكنه  امل�شعى«،  هذا  مثل 
عزمت  اإذا  اإل  ليقول:«  عاد 
ال�شلطة  اإرباك  املعار�شة على 
القوى  ومن  منها  والنتقام 
لت�شدر  املعار�شة  الإقليمية 
الإ�شالميني امل�شهد واللتفاف 

حول الدكتور مقري«.
ذات  اأ�شار  اأخر  �شياق  ومن 

اندلع  فر�شية  اإىل  املتحدث 
اأحزاب  بني  اإعالمية   حرب 
قال:«احلرب  حيث  املعار�شة، 
جياليل  وت�رصيحات  مندلعة 
لي�شت  املغاربية  على  �شفيان 
حركة  اأع�شاء  اأن  كما  ببعيدة 
اخلطاب  نف�س  تنتهج  مواطنة 
هذه  يف  متابعا  ال�شيا�شي«، 
عبد  الدكتور  اإ�رصار  النقطة:« 
الرزاق على مبادرة التوافق يثري 
اجلي�س  فرد  احلرية  من  �شيئا 
وجميع ال�رصكاء ال�شيا�شيني لها 
اأن طرفا ما، وقد يكون  يوحي 
ما«،  ب�شيء  يوحي  ال�شلطة  يف 
اأن  ال�شيا�شي  اخلبري  اأكد  فيما 
حم�س باإمكانها ت�شخني الأجواء 
واإجناح العر�س النتخابي �شواء 
تزكية  اإطار  يف  اأو  مبفردها 

�شخ�شية معينة متثلها فيه.
اأو�شح  اأخر  جانب  ومن 
املعار�شة  باأن  بو�شياف 
باجلزائر لي�شت تلك املعار�شة 
املتعارف عليها يف العامل حتى 
امل�شجل  بالواقع  �شلبا  تتاأثر  
الرئا�شيات،  قبيل  �شفوفها  يف 
باجلزائر  املعار�شة  متابعا:« 
التعبئة  على  القدرة  لها  لي�شت 
ول  اجلماهريية  ل  واملناف�شة 
تنحاز حيث  لكنها   ، الرباجمية 
اأو  ال�شلطة  مع  اإما  م�شاحلها 
فهي  م�شيفا:«  خ�شومها«،  مع 
التي  ال�شيا�شية  الوظيفية  الفت 
الزمن  من  دهرا  عليها  اقتاتت 
من  للتخل�س  فرتة  اإىل  وحتتاج 
اإىل  حتتاج  وقد  املر�س  هذا 
ل  حتى  ذلك  يف  وروية  حكمة 

ت�شتعدي ال�رصكاء ال�شيا�شيني.
 علي عزازقة

 املنظمة الوطنية للت�سامن اجلمعوي

موؤمتر وطني للمجتمع املدين  يف اأكتوبر املقبل 

الناطق با�سم حركة حما�ص �سامي اأبوزهري من مع�سكر

موقف اجلزائر �ساهم يف دعم مقاومة االحتالل

عاد اأم�ص اإىل اأر�ص الوطن

التحاليل تثبت ا�ستقرار الو�سع ال�سحي لرئي�س اجلمهورية

تعكف املنظمة الوطنية للت�شامن 
اجلمعوي على التح�شري ملوؤمتر 
الوطني  املدين  للمجتمع  وطني 
اأكتوبر  �شهر  تنظيمه  يرتقب 

املقبل 
اأعلن  باجلزائر العا�شمة ح�شبما 
عني  بولية  ال�شبت  اليوم  عنه 
املنظمة  ذات  رئي�س  متو�شنت 
قارون  اأو�شح  و  قارون  الطاهر 
العامرية  ببلدية  اإ�رصافه  خالل 
لتن�شيقيات  جهوي  لقاء  على 
وليات  ل7  املذكورة  املنظمة 

اللقاء  اأن »هذا  الوطن  من غرب 
نوعه  من  الأول  يعد  اجلهوي 
و�شيكون متبوعا مبواعيد جهوية 
من  بكل  تنظيمها  �شيتم  اأخرى 
و  اأدرار  و  ورقلة  و  باتنة  وليات 
التح�شريات  �شمن  وزو  تيزي 
موؤمتر  تنظيم  ب�شاأن  اجلارية 
الوطني  املدين  للمجتمع  وطني 
اأكتوبر  يوم 13  تنظيمه  املرتقب 

املقبل باجلزائر العا�شمة«.
واأ�شاف امل�شدر اأن هذا املوؤمتر 
»تعزيز  اإىل  يهدف  الوطني 

وممار�شة  الوطنية  الروح  قيم 
اإىل  اإ�شافة  احلقيقية  املواطنة 
الرتاث  لقيم  الإعتبار  اإعادة 
الوطني وتقاليد الأمة اجلزائرية 
الدميقراطية  املمار�شة  وترقية 
الإجتماعية«  الآفات  حماربة  و 
ويعد »ف�شاء مفتوحا اأمام جميع 
الوطنية  والنخب  اجلمعيات 
حد  على  ال�شيا�شيني«  والفاعلني 
املتحدث   نف�س  وذكر  تعبريه 
»باملكا�شب الهامة التي حققتها 
الأمن  عودة  جمال  يف  اجلزائر 

الوئام  قانوين  بف�شل  والطماأنينة 
و  الوطنية  امل�شاحلة  و  املدين 
التي  الهامة  الإ�شالحات  اأي�شا 
من  ال�شيا�شية  ال�شاحة  عرفتها 
و  الأحزاب  دور  تعزيز  خالل 
اإىل  اإ�شافة  اجلمعوية  احلركة 
مت  التي  الإقت�شادية  املكا�شب 
امليدان  اأر�س  على  جت�شيدها 
الر�شيدة  ال�شيا�شية  بف�شل 
ما  هو  و  اجلمهورية  لرئي�س 
لأجل  ال�شفوف  ر�س  ي�شتدعي 

الإ�شتمرارية .    

اأ�شاد الناطق با�شم حركة املقاومة 
)حما�س(  الفل�شطينية  الإ�شالمية 
�شامي اأبوزهري اأم�س ال�شبت بولية 
اجتاه  اجلزائري  باملوقف  مع�شكر 
اعتربه  الذي  الفل�شطينية  الق�شية 

موقفا »متميزا و قويا«.
ت�رصيح  يف  زهري  اأبو  واأبرز 
ت�شامنية  احتفالية  هام�س  على 
نظمها  الفل�شطيني  ال�شعب  مع 
»الربكة«  جلمعية  الولئي  املكتب 
»بن  �شينما  بقاعة  الإن�شاين  للعمل 
اأن  تيغنيف  ملدينة  زرقة«  بن  نعوم 
»حما�س«  حركة  قيادات  زيارات 
عن  تعرب  للجزائر  الفل�شطينية 
»التقدير الفل�شطيني الكبري للموقف 

اجتاه  وال�شعبي  الر�شمي  اجلزائري 
يبقى  والذي  الفل�شطينية  الق�شية 
موقفا متميزا و قويا«واأ�شاف قائال 
»زيارتي احلالية للجزائر تاأتي بهدف 
التي  واملخاطر  التحديات  �رصح 
الفل�شطينية  الق�شية  لها  تتعر�س 
القرن  ب�شفقة  يتعلق  فيما  وخا�شة 
التي ت�شكل تهديدا حقيقيا للق�شية 

الفل�شطينية«.
باأن  املتحدث  نف�س  واعترب 
املتحدة  للوليات  الكلي  »الإلغاء 
الأمريكية مل�شاعداتها لوكالة الأمم 
الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة 
�شمن  يدخل  الأونروا  الفل�شطينيني 
تنفيذ  يف  �رصع  التي  القرن  �شفقة 

بع�س بنودها موؤخرا بداية بالإعالن 
لالحتالل  عا�شمة  القد�س  عن 
الوليات  حتويل  اإىل  الإ�رصائيلي 
اإىل  اأبيب  تل  �شفارتها من  املتحدة 
امل�شاعدات  لإلغاء  و�شول  القد�س 
املوجهة لالجئني الفل�شطينيني عن 
طريق الأونروا«واأ�شاف اأن »ال�شعب 
الفل�شطيني م�شمم على رف�س هذه 
يف  امليدان  يف  ثابت  وهو  ال�شفقة 
خالل  من  وخا�شة  ذلك  مواجهة 
تتوقف  لن  التي  العودة  م�شريات 
حتى حتقيق اأهدافها و ك�رص ح�شار 

اإ�رصائيل لغزة«.
غزة  قطاع  يف  التهدئة  ملف  وعن 
التي  الت�شالت  اأن  زهري  اأبو  ذكر 

تتم عرب الأمم املتحدة ودول عربية 
متوا�شلة واأن حركة حما�س تتعامل 
يحققه  ما  »وفق  املو�شوع  مع 
الفل�شطيني  لل�شعب  م�شلحة  من 
ح�شاب  على  تكون  لن  التهدئة  واأن 
ت�شتمر  التي  الفل�شطينية  املقاومة 
دون  وجتهيزاتها  ا�شتعداداتها  يف 
املكتب  نظم  باملو�شوع«وقد  تاأثر 
للعمل  »الربكة«  جلمعية  الولئي 
الإن�شاين املتواجد مقرها باجلزائر 
العا�شمة هذه الحتفالية الت�شامنية 
والتي  الفل�شطيني  ال�شعب  مع 
اأ�رصف عليها رئي�س اجلمعية اأحمد 
من  جمموعة  بح�شور  ابراهيمي 

املواطنني.

عاد اأم�س رئي�س اجلمهورية اإىل 
بعد فرتة عالجية  الوطن  اأر�س 
العا�شمة  يف  ق�شا  وجيزة 
اقلعت  ال�شوي�رصية جنيف حيث 
حدود  يف  الرئي�س  طائرة 
بتوقيت   1:48 ال�شاعة  ال�شاعة 

يف  جاء  ما  ح�شب   ، اجلزائر 
 GVA Dictator املوقع 
الذي  توتري  ح�شاب   ،Alert
ير�شد ب�شكل اآيل  دخول وخروج 
جنيف،  مطار  يف  الطائرات 
الر�شمية  للطائرات  ترمز  حيث 

ت�شتخدمها  التي  جنيف  يف 
“موؤ�رص  خالل  من  احلكومات  
و�شعته  الذي  الدميقراطية” 

جملة الإيكونومي�شت.
اأ�شار  قد  النهار  تلفزيون  كان  و 
موؤكدا   الرئي�س  عودة  اإىل  اأم�س 

اأثبتت  والتحاليل  الفحو�س  اأن 
ا�شتقرار احلالة ال�شحية للرئي�س 
التي �رصت  ال�شائعات  يفند  مما 
خالل اليومني املا�شيني و التي 
ال�شحية  احلالة  بتدهور  تفيد 

لرئي�س اجلمهورية 



ا�رشافها  خالل  لها  كلمة  ويف 
هيئات  من�سقي  اجتماع  على 
معاهد  ومديري  التفتي�ش 
التكوين وروؤ�ساء م�سلحة التكوين 
مبديريات الرتبية, ذكرت الوزيرة 
اأن16.566 موظف ا�ستفادوا من 
اأ�ستاذ,   12.395 منهم  التكوين 
وهو ما يعادل 8ر74 باملائة من 
جمموع املكونني خالل املو�سم 
واأ�سارت  املن�رشم  الدرا�سي 
اأي�سا اإىل ا�ستفادة 53.352 اأ�ستاذ 
التح�سريي  التكوين  من  جديد 
جانب  اإىل  الفرتة,  نف�ش  خالل 
تكوين  عملية   807 تنظيم 
وعمال  املهنيني  العمال  لفائدة 
اأن  باملنا�سبة  واأو�سحت  الدعم 
الوطني  املخطط اال�سرتاتيجي 
للتكوين يرتكز على مبداأ معاجلة 
الو�سعيات التي تواجه املوظفني 
وذلك  مهامهم  ممار�سة  عند 
كفاءات  اكت�ساب  من  لتمكينهم 
مع  بالتاأقلم  لهم  ت�سمح  مهنية 
واملقت�سيات  امل�ستجدات 
جانب  اإىل  مهامهم  يف  اجلديدة 
بهدف  وذلك  معارفهم  جتديد 

جتاوز منط التكوين النظري.
ال�سنة  اأن  اإىل  واأ�سارت 
 157 تنظيم  عرفت  املن�رشمة 

عملية تكوينية لفائدة املفت�سني 
عملية   23 مبعدل  املكونني 
 9.233 تكوين  مت  حيث  �سهريا, 
موظف مكلف بالتكوين, معتربة 
التي  »النواة  مبثابة  الفئة  هذه 
موظفي  باقي  تكوين  �ساأنها  من 
اأن  القطاع«واأ�سافت بن غربيط 
املوؤ�س�سات  وروؤ�ساء  املفت�سني 
هم   واالأ�ساتذة  املدر�سية 
بهذا  االأوىل  بالدرجة  املعنيون 
»اأهم  باعتبارهم  وذلك  التكوين 

املتدخلني يف 
وت�سيري  البيداغوجية  العملية 
املوؤ�س�سات الرتبوية«كما قدمت 
التوجيهات  من  جملة  الوزيرة 

الإطارات قطاعها متحورت حول 
�رشورة تكييف  عرو�ش التكوين 
مع احلاجيات امليدانية وجتديد 
من  التكوينات  هذه  م�سامني 
الرفع  من جناعة خمتلف  اأجل 
تعزيز  بغية  التكوين  اأ�سكال 
املوارد  من  القطاع  اإمكانيات 
هدف  لبلوغ  املوؤهلة  الب�رشية 

»مدر�سة جزائرية ذات جودة«.
عن  االأوىل  امل�سوؤولة  وخل�ست 
»اإن  القول:  اىل  الرتبية  قطاع 
التكوين  جمال   يف  طموحنا 
بحيث  �سلوكنا  تغيري  يف  يكمن 
التكوين  من  امل�ستفيد  ي�سبح 
كم�سري  بل  كاإداري,  يت�رشف  ال 

املربجمة  العمليات  من  يجعل 
من  متكننا  حقيقية  م�ساريع 
ما  ت�ساير  نوعية  خدمة  تقدمي 
ينجز يف البلدان املتقدمة وذلك 
ال�ساعدة«ويف  لالأجيال  خدمة 
هام�ش  على  لل�سحافة  ت�رشيح 
ال�سيدة  اأ�سارت  االجتماع,  هذا 
التي  العراقيل  اىل  غربت  بن 
جمال  يف  الرتبية  قطاع  تواجه 
الدورات  م�سكل  منها  التكوين, 
احلجم  توزيع  وكيفية  التكوينية 
خالل  الدورات  لهذه  ال�ساعي 
نف�ش  يف  م�سرية  االأ�سبوع,  اأيام 
برجمة  اإمكانية  اإىل  الوقت 

التكوين خالل اأيام ال�سبت.

موؤ�س�سة   50 يفوق  ما  �ست�سارك 
اإنتاجية تن�سط يف خمتلف قطاعات 
عدة  من  واخلدمات  املواد  اإنتاج 
جهات من الوطن يف �سالون عنابة 
�سبتمرب   6 يوم  �سيفتتح  الذي  االأول 
اجلاري ليدوم اإىل غاية 10 من نف�ش 
ال�سهر و ذلك باملركب االأوملبي 19 

اليوم  علم  ما  ح�سب   ,  1956 ماي 
ال�سبت من من�سق جلنة تنظيم هذا 

ال�سالون ندير اأوني�سي .
وعلى مدار خم�سة اأيام �ستكون هذه 
تتزامن  التي  التجارية  التظاهرة 
فر�سة  االجتماعي  الدخول  مع 
واملناطق  العنابية  العائالت  اأمام 

منتجات  الكت�ساف  املجاورة 
حملية متنوعة واقتناء م�ستلزماتها 
منها  خا�سة  تناف�سية  باأ�سعار 
لل�سيد  ا�ستنادا  املدر�سية,  االأدوات 
املوعد  اأن  اإىل  م�سريا  اأوني�سىي, 
املنتوج  ملرافقة  فر�سة  يعترب 
الوطني وترقيته  و اإىل جانب املواد 

واالأفر�سة  واالألب�سة  اال�ستهالكية 
املنزلية  واالأدوات  التنظيف  ومواد 
والتجهيزات الكهرومنزلية �ستعر�ش 
مدر�سية  اأدوات  ال�سالون  باأجنحة 
اإلكرتونية  ومواد جتميل وجتهيزات 
املنتجة  امل�ستلزمات  من  وغريها 

حمليا .

التجارية  االأن�سطة  مع  وباملوازاة 
�ست�سهد هذه التظاهرة تنظيم عدة 
لفائدة  وترفيهية  فنية  ن�ساطات 
االأطفال والعائالت ال�ستقطاب اأكرب 
عدد ممكن من الزوار باالإ�سافة اإىل 
تنقل  لت�سهيل  نقل  و�سائل  توفري 
مدينة  و�سط  بني  ما  املواطنني 

الذي  االأوملبي  املركب  و  عنابة 
اأو�سح  كما  التظاهرة,   يحت�سن 
�سالون  وينظم  ال�سالون   من�سق 
طرف  من  االأوىل  طبعته  يف  عنابة 
كرياتي�ش«  »نوفا  االت�سال  وكالة 
ال�سناعة  غرفة  مع  بالتعاون 

والتجارة �سيبو�ش )عنابة(.  

امل�ستبه  املر�سى  عدد  انخف�ش 
الكولريا  بداء  اإ�سابتهم  يف 
م�ستوى  على  املتواجدين  و 
املتخ�س�ش  بوفاريك  م�ست�سفى 
بالبليدة  املعدية  االأمرا�ش  يف 
يف  موؤكدة  منها   18 حالة  اإىل52 
�سباح  ت�سجيها  مت  ح�سيلة  اآخر 
اأم�ش ال�سبت, ح�سبما ك�سف عنه 
وايل الوالية ,م�سطفى العيا�سي. 
تراأ�سه  لدى  العيا�سي  واأو�سح 
املدار�ش  مبدراء  جمعه  للقاء 
للدخول  حت�سبا  االبتدائية 
حالة   52 اأن  املقبل,  املدر�سي 
بوباء  اإ�سابتها  يف  ي�ستبه  ممن 
الكولريا ال تزال ترقد مب�ست�سفى 
من  تنحدر  منها   44 بوفاريك, 
والية البليدة و حالتني من تيبازة و 

�ستة حاالت من اجلزائر العا�سمة, 
املخربية  التحاليل  اأكدت  بحيث 
الوباء حلد  اإ�سابة 18 منهم بهذا 
امل�سوؤول  ذات  وبح�سب  االآن 
فقد غادرت حلد االآن 135 حالة 
املوؤ�س�سة العمومية اال�ست�سفائية 
و  لل�سفاء  متاثلها  بعد  ببوفاريك 
هذا من بني 187 حالة ا�ستقبلتها 
منذ  اال�ست�سفاية  املوؤ�س�سة  هذه 
منها   61 الداء  هذا  تف�سي  تاريخ 
اأكدت التحليل املخربية اإ�سابتها 
بهذا الوباء وبهدف تفادي انتقال 
ترقد  التي  للحاالت  العدوى 
مب�ست�سفى بوفاريك ممن مل يتاأكد 
مت  املر�ش,  بهذا  بعد  اإ�سابتهم 
تخ�سي�ش جناح خا�ش بهم و اآخر 
يقول  املوؤكدة,  باحلاالت  خا�ش 

العيا�سي.
الرامية  االإجراءات  اإطار  ويف 
الداء  هذا  عدوى  تف�سي  ملنع 
االأول  التنفيذي  امل�سوؤول  اأمر 
مدخل  عند  �رشطة  مركز  بفتح 
عائالت  دخول  ملنع  امل�ست�سفى 
ي�ستوعبوا  مل  الذين  املر�سى 
بعد قرار منع الزيارة الرامي اإىل 

حمايتهم بالدرجة االأوىل.
العيا�سي  ك�سف  ال�سدد  ويف هذا 
حتليل   900 االآن  حلد  اإجراء  عن 
عائالت  �سالمة  من  للتاأكد 
اإ�سابتهم  تاأكد  الذين  املر�سى 
احتواء  بهدف  املر�ش  بهذا 
اأكد  كما  انت�ساره  منع  و  املر�ش 
مراقبة  عمليات  موا�سلة  اأي�سا 
كل من قنوات املياه و هذا ب�سكل 

دوري بالرغم من تاأكيد التحاليل 
التي اأجريت �سالمتها, باالإ�سافة 
اإىل مراقبة امل�ستثمرات الفالحية 
و عمليات ال�سقي خا�سة مع العلم 
اأن م�سالح الدرك الوطني بالوالية 
تتعلقان  ق�سيتني  موؤخرا  عاجلت 
الفالحية  املحا�سيل  ب�سقي 
باملياه القذرة و هذا مبنطقة بن 

�سعبان )بوفاريك(.
يف  توؤكد  ال�سحة  وزارة  اأن  يذكر 
التوجه  �رشورة  على  مرة  كل 
حالة  يف  �سحي  مركز  الأقرب 
واإعادة  تقيوؤ  اأو  اإ�سهال  ظهور 
بتناول املاء بكمية كبرية  التمييه 
 )SRO( التمييه  اإعادة  واأمالح 
لالأطفال  خا�سة  عناية  اإيالء  مع 

وامل�سنني.

وزارة الرتبية الوطنية

�صالون عنابة 

م�صت�صفى الأمرا�ض املعدية ببوفاريك )البليدة( 

حكيم مالك  

 ��ستفادة 53.352 �أ�ستاذ
 جديد من �لتكوين �لتح�سريي

م�ساركة  50 موؤ�س�سة �إنتاجية 

�نخفا�ض عدد �مل�ستبه يف �إ�سابتهم بد�ء �لكولري� 
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الدخول املدر�صي بالبليدة 

تدري�ض �للغة �لأمازيغية عرب �أربعة 
مد�ر�ض �بتد�ئية جديدة  

اللغة  تدري�ش  عملية  �ستت�سع 
الدخول  خالل  االأمازيغية 
امل�سادف  املقبل  املدر�سي 
البليدة  بوالية  القادم  لالأربعاء 
ابتدائية  مدار�ش  اأربعة  عرب 
عدد  بذلك  لريتفع  جديدة 
بها  تدر�ش  التي  املوؤ�س�سات 
هذه اللغة اإىل 16 مدر�سة موزعة 
ح�سبما  الوالية,  تراب  عرب 
ك�سفت عنه اأم�ش ال�سبت مديرة 
اإبراهيم.  اآيت  غنيمة  الرتبية, 
لدى  ابراهيم  اآيت  واأو�سحت 
وايل  تراأ�سه  لقاء  خالل  تدخلها 
العيا�سي,  م�سطفى  الوالية, 
جميع  ح�سور  عرف  الذي  و 
و  االبتدائية  املدار�ش  مدراء 
حت�سريا  البلديات  روؤ�ساء  كذا 
اأنه  املقبل-  املدر�سي  للدخول 
»�سيتم تو�سيع رقعة تدري�ش اللغة 
املو�سم  من  ابتداء  االأمازيغية 
على   2019-2018 الدرا�سي 
تربوية  موؤ�س�سات  اأربعة  م�ستوى 
عدد  اأن  اإىل  م�سرية  جديدة«, 
هذه  يدر�سون  الذين  التالميذ 

اللغة يقدر ب2911 تلميذ.
مديرة  ك�سفت  ال�سياق  هذا  ويف 
توظيف  عن  بالوالية  الرتبية 
ثمانية اأ�ساتذة لغة اأمازيغية جدد 
تلقوا تكوينا نظريا و تطبيقيا على 
بهدف  وزو  تيزي  والية  م�ستوى 
البيداغوجي  التاأطري  �سمان 
ذات  وبح�سب  للتالميذ  االأمثل 
يلتحق  اأن  ينتظر  امل�سوؤولة 
 287.403 املقبل  االأربعاء  يوم 
تلميذ مبقاعد الدرا�سة 29.459 
االأوىل  ال�سنة  تالميذ  منهم 
ا�ستالم  اإىل  م�سرية  ابتدائي, 
ابتدائية جديدة  مدار�ش  ع�رشة 
املدر�سي,  الدخول  مع  تزامنا 
يف  كبري  ب�سكل  �سي�ساهم  مما 

االأق�سام  على  ال�سغط  تخفيف 
�سيح�سن  الذي  االأمر  املدر�سية 
اال�ستيعابية   القدرات  من 
األح  اأخرى,  جهة  من  للتلميذ. 
فتح  �رشورة  على  الوالية  وايل 
التي  املدر�سية  املطاعم  جميع 
املن�رشمة  ال�سنة  فتحها  تعذر 
و  العاملة  اليد  نق�ش  ب�سبب 
البالغ عددها 191 مطعم, نظرا 
لتوظيف 710 عامل جديد ما بني 
اأعوان  و  م�ساعديهم  و  طباخني 
تقدمي  �سمان  بهدف  نظافة 
وجبات �ساخنة جلميع التالميذ, 
ال�ستاء ومن  خا�سة خالل ف�سل 
اأربعة  ا�ستالم  يتم  اأن  املنتظر 
الدخول  خالل  جديدة  مطاعم 
املدر�سي املقبل ليتجاوز بذلك 
من  امل�ستفيدين  التالميذ  عدد 
األف  ال80  املدر�سي  االإطعام 
الرتبية  مديرة  بح�سب  تلميذ, 
خالل  اأي�سا  التطرق  مت  كما 
االإجراءات  ملختلف  اللقاء  هذا 
الوقائية املتخذة لتفادي انت�سار 
وباء الكولريا بني التالميذ بحيث 
االأول  الدر�ش  تخ�سي�ش  �سيتم 
لالإجراءات  الدرا�سي  العام  من  
بها  التقيد  الواجب  الوقائية 

لتفادي االإ�سابة بهذا املر�ش.
االإجراءات  اأبرز  بني  ومن 
تعقيم  ال�سدد  هذا  يف  املتخذة 
كذا  و  املدر�سية  االأق�سام 
و كذا  و دورات املياه  املطاعم 
منتظم,  ب�سكل  املياه  خزانات 
التالميذ  اإجبار  اإىل  باالإ�سافة 
الدخول  قبل  اأيديهم  غ�سل  على 
اإىل  هذا  املطعم  كذا  و  للق�سم 
على  مطويات  توزيع  جانب 
مب�سط  �رشح  تت�سمن  التالميذ 
لهذا املر�ش و كذا �سبل الوقاية 

منه.

ك�صفت وزيرة الرتبية الوطنية, نورية بن غربيط, اأم�ض ال�صبت باجلزائر العا�صمة, عن ا�صتفادة اأزيد من 16 األف موظف من 
دورات تكوينية منهم اأكرث من 12 األف اأ�صتاذ خالل املو�صم الدرا�صي 2017/2018. 
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غرداية

95 اإ�سابة باحلمى القالعية 
على م�ستوى قطعان البقر

القالعية  احلمى  ملر�ض  ب�ؤرتني  اكت�شاف  مت 
غرداية  ب�الية  مبنطقتني  م�ؤخرا  االأبقار  يف 
البيطرية  املفت�شية  م�ش�ؤويل  لدى  علم  كما   ،
ومت  الفالحية  امل�شالح  ملديرية  التابعة 
 35( العطف  ببلديتي  الب�ؤرتني  هاتني  حتديد 
االإ�شابات  وهي  حالة(   60( ومتليلي  حالة( 
املخرب  قبل  من  تاأكيدها  مت  التي  املر�شية 
اتخاذ  ، حيث مت  باالأغ�اط  للبيطرة  اجله�ي 
التدابري ال�رضورية للمكافحة وال�قاية )االأمن 
وتفادي  الداء  تط�يق  اأجل  من  البي�ل�جي( 
انت�شاره من طرف امل�شالح البيطرية بالتعاون 
 ، واملربني  املحلية  ال�شلطات  مع  املبا�رض 
مثلما اأكد م�ش�ؤول املفت�شية البيطرية بالنيابة 
الدكت�ر اإ�شحاق كتيلة . وتتمثل تلك االإجراءات 
على وجه اخل�ش��ض يف و�شع حتت املراقبة 
م�شتثمرتي تربية االأبقار ومنع تنقل احلي�انات 
وتنظيف  والتجيري   ، امل�ب�ءة  املناطق  يف 
وتطهري امل�شتثمرات ) حمالت وعتاد وغريه( 
منع  وكذلك  امل�ا�شي  جتميع  حظر  واأي�شا   ،
مب�اقع  واإحراقه  احلي�اين  الروث  ا�شتعمال  

ت�اجده ، كما اأ�شاف امل�ش�ؤول ذاته.  
واأكد ذات البيطري » اأن هذا املر�ض حمدود يف 
الب�ؤرتني اللتني و�شعتا حتت املراقبة ، بف�شل 
جتند املفت�شية البيطرية وال�شلطات املحلية 
ال�قائي  اجلهاز  اأن  باملنا�شبة  م��شحا   ،  «
االأمرا�ض  من  والتحذير  ال�شحية  للمراقبة 
القالعية �شاري  احلي�انية �شيما منها احلمى 
عرب  املنق�شي  اأبريل  �شهر  منذ  املفع�ل 
جمم�ع بلديات ال�اليةهذا اجلهاز للمراقبة و 
فيه جمم�ع  ي�شرتك  الذي  املفعل«   « اليقظة 
االأمرا�ض  مكافحة  يف  املتدخلني  الفاعلني 
الفالحية  امل�شالح  منهم  خا�شة  احلي�انية 
الفالحني  بانخراط  تدعم  قد   ، والبيطرية 

واملربني واأع�شاء املجتمع املدين .
ويتم تنظيم حمالت ا�شتك�شاف ي�ميا من قبل 
امل�شالح البيطرية عرب اإ�شطبالت املربني من 
اأجل الك�شف عن م�ؤ�رضات هذا الداء احلي�اين 
والذي  العدوى  ال�شديد  القالعية(  احلمى   (
 ، واخلنازير  واملاعز  واالأغنام  االأبقار  ي�شيب 
ولكنه ال ي�شكل يف اأي حال من االأح�ال تهديدا 
كتيلة  الدكت�ر  ذكر  مثلما   ، لالإن�شان  مبا�رضا 
و�شدر قرار والئي يهدف اإىل حماية امل�ا�شي 
املت�شمن تقييد تنقل احلي�انات وحظر جمع 
وعر�شة  ح�شا�شية  االأكرث  للحي�انات  االأماكن 
غرار  على  وماعز(  اأغنام  اأبقار   ( للمر�ض 
اأ�ش�اق امل�ا�شي ، ومراقبة مدى احرتام ق�اعد 
امل�شتثمرات  يف  والنظافة  ال�شحي  التنظيم 

الفالحية ، واالإ�شطبالت ، مثلما مت �رضحه .
بال�الية  املربني  اأو�شاط  يف  اإطالق  وتقرر 
ينبغي  التي  التدابري  ح�ل  حت�شي�شية  حملة 
اتخاذها لتجنب انت�شار هذا املر�ض احلي�اين 
واأي�شا اإح�شاء روؤو�ض امل�ا�شي ،واعترب عديد 
ال�رضيحة  نظام  اعتماد  اأن  البياطرة  االأطباء 
حترك  م�شار  بتتبع  ي�شمح  الذي  االإلكرتونية 
التلقيح  تقنية  وتط�ير   ، وطنيا  امل�ا�شي 
اال�شطناعي من اأجل تفادي ا�شترياد م�ا�شي 
مراقبة  �شمان  واأي�شا   ، للفريو�ض  حاملة 
�شارمة مل�شاألة تلقيح احلي�انات ، كلها و�شائل 
احلي�انية  االأمرا�ض  انت�شار  �شاأنها جتنب  من 
مر�ض  بك�نها  القالعية  احلمى  وتتميز 
والذي  الثديات  لدى  العدوى  �شديد  فريو�شي 
اقت�شادية  خ�شائر  عنه  تنجم  اأن  �شاأنه  من 
ذات  احلي�انات  باخل�ش��ض  وي�شيب   ، كبرية 

احلافر.

 
والريفية  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  دافع   
عن  ب�عزقي  القادر  عبد  البحري  وال�شيد 
الفالحية، م�شتبعدا عنها �شبهة نقل  املنتجات 
والف�اكه  اخل�رض  اأن  م��شحا  الك�لريا،  وباء 
اأثري  ما  رغم  الك�لريا،  ل�باء  حملها  يثبت  مل 
مت�جها  القذرة،  باملياه  ال�شقي  م��ش�ع  من 
ا�شتهالك  ميكنهم   وباأنه  بالتطمني  للم�اطنني 
اخل�رض والف�اكه، اأن املنت�ج لي�ض له اأي عالقة 
الإ�شتهالك  مدع�ون  اجلزائري�ن   « بالك�لريا 

اخل�رض والف�اكه من دون اإ�شكال �شحي«.
ال�شحفية  الندوة  خالل  الفالحة  وزير  وتطرق 
باملياه  ال�شقي  مل��ش�ع  اأم�ض،  نظمها،  التي 
اجلدل  من  كبريا  حيزا  اأثار  والذي  القذرة 
م�ؤخرا، فقال اأن م�شاحله �شتعاقب كل �شخ�ض 
القذرة  باملياه  الفالحة  املنتجات  ب�شقي  يق�م 
اخلرباء  اأن  خا�شة  عليه،  ذلك  ثب�ت  حال 
بالقطاع ركزوا على �رضورة تطبيق القان�ن بحق 
ه�ؤالء، من اأجل احلفاظ على �شمعة املنتجات 
على  رده  يف  ال�زير  �شّعد   حني  يف  الفالحية، 
وال�باء  والف�اكه  اخل�رض  بني  الربط  حجم 
من  باجلزائر  الفالحية  املنتجات  باأن  االأخري 
اأن  وقال  ت�ش�يه  حلملة  تتعر�ض  وف�اكه  خ�رض 
الفالحني  منتجات  ت�شتهدف  مغر�شة  حمالت 
اجلزائريني منذ ظه�ر حاالت الك�لريا باجلزائر 
خالل  ال�زير  واأ�شاف  االأخرية.  االآونة  يف 
وبالتن�شيق  الفالحة  قطاع  اأن  �شحفية،  ندوة 
واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  م�شالح  مع 
امل�شت�شفيات، قاما بكل االإجراءات الالزمة من 

اأن ال�زارة  ال��شية  اأجل ح�رض ال�باء، جمددا، 
املخالفني  كل  واأن  كثب،  عن  الق�شية   تتابع 
واملتهمني يف �شقي املنتجات الفالحية باملياه 
يق�م  فالح  كل  واأن  ق�شائيا،  �شيتابع�ن  القذرة 
متابعته  �شيتم  القذرة  باملياه  املنت�ج  ب�شقي 
ق�شائيا. واأ�شاف، اأن هيئته قامت مبعاقبة عدة 
القذرة،  باملياه  حم�ش�لهم  �شقي  ثبت  فالحني 
املعدات  وحجز  املح�ش�ل  باتالف  وقام�ا 

باال�شافة اإىل متابعتهم ق�شائيا.
للتجار  ال�طنية  اجلمعية  رئي�ض  جهته  من 
اأ�شار  واأن  �شبق  ب�لن�ار  الطاهر  واحلرفيني 
لذلك يف من�ش�ر له على ح�شابه مب�قع الت�ا�شل 
انت�شار  بعد  باأنه  »فاي�شب�ك«،  االجتماعي 
)اإ�شاعة تلّ�ث حّبات داّلع( بداأ بارونات حتطيم 
اخل�رض  تلّ�ث  عن  يتحّدث�ن  ال�طني  االقت�شاد 
بت�شهيالت ال�شتريادها من  واملطالبة  والف�اكه 

بط من اأوروبا، بح�شبه. اخلارج وبال�شّ

 امل�ساحات امل�سقية �ستتو�سع 
ملليوين هكتار

ت��شيع  على  الفالحة  وزير  راهن  جهته  من 
م�شاحله  اأن  م��شحا  امل�شقية،  امل�شاحات 
حددت م�شاحة ملي�ين هكتار كهدف لها، منها 
600 األف هكتار م�شقية خم�ش�شة للحب�ب، اأما 
م�شاحله  اأن  فاأو�شح  املن�رضم  امل��شم  ح�ل 
احل�شاد،  عملية  الإجناح  دج  ملي�ن   30 وفرت 
وتخ�شي�ض  املعدات  كراء  اإىل  اللج�ء  حيث مت 
لت�فري  اخل�ا�ض  قبل  من  اإ�شافية  اإمكانيات 
خمزن   39 اإجناز  فتم  واالإمكانيات،  ال�رضوط 

التنفيذ،  حيز   2 منها  دخل  احلب�ب   لدي�ان 
القادمة،  ال�شنة  اإ�شتغاللهم  �شيتم  واأربعة 
لتجاوز م�شكلة التخزين التي اأ�شار اإليها اخلبري 
اأنها  م��شحا  �شابقا،  عي�شى  من�ش�ر  الفالحي 
لرياهن  احلب�ب،  اإنتاج  اأمام  العراقيل  اأوىل 
ملي�ن   3.5 التخزين  كمية  جتاوز  على  ال�زير 
بداية  مع  اإىل  ن�شتلمهم  ال�شنة  اآخر  قنطار 
التي تت�فر  القادمة، فيما بقية املخازن  ال�شنة 
قنطار،  ملي�ن   4.7 تقدر  تخزين  م�شاحة  على 

�شت�شتلم البع�ض منها خالل 2019.

وقف ا�سترياد احلم�ص 
والعد�ص

  

اأمام  اال�شترياد  باب  غلق  على  ال�زير  وراهن 
منتجي احلم�ض والعد�ض، م��شحا اأن امل�شاحة 
هكتار،  الف   115 بلغت  للبق�ليات  املزروعة 
مقارنة  باملائة  بـ49  ارتفع  االإنتاج  اأن  م�ؤكدا 
رقم77  عند  كانت  حيث   ،2016/2015 مب��شم 
األف  �شّجلت61   2008 و�شنة  هكتار،  و113  األف 
باملائة،   100 بـ  الن�شبة  ارتفعت  حيث  هكتار، 
خالل ال�شن�ات الـ10 االأخرية وبلغت املردودية 
للهكتار  قنطار   12 البق�ليات  لكل  املت��شطة 
ال�احد يف 2018،حيث كان ال يتجاوز 11 هكتار 
بال�شن�ات املا�شية.  واأ�شاف ب�عزقي،اأن النتائج 
امل�شجلة لهذه ال�شنة،يف انتاج البق�ليات،�شجلت 
يف  و�شلت  حني  يف  قنطار،  األف  و300  ملي�ن 

2015-2016،700 األف و153 قنطار.

�سارة بومعزة  

وطنيا  عار�شا   50 من  اأزيد  �شي�شارك 
من  االأوىل  الطبعة  فعاليات  يف  واأجنبيا 
اك�شب�«  »م��شتا  للفالحة  الدويل  ال�شال�ن 
و27   25 بني  م�شتغامن  ب�الية  �شيقام  الذي 
ال�شبت  الي�م  علم  ح�شبما  اجلاري،  �شبتمرب 
هذه  اأن  امل�شدر  واأو�شح  املنظمني  من 
الت�شلية  بحظرية  �شتقام  التي  التظاهرة 
والرتفيه »م��شتاالند« بخروبة )�رضق مدينة 
 50 من  اأزيد  م�شاركة  �شتعرف  م�شتغامن( 
وال�شيد  الفالحة  قطاعات  ميثل�ن  عار�شا 

املائية  وامل�ارد  املائيات  وتربية  البحري 
وغريها و�شتعرف هذه التظاهرة االقت�شادية 
نف�ض امل�شدر- م�شاركة عار�شني  -ي�شيف 
وطنيني واأجانب من ت�ن�ض وفرن�شا واإ�شبانيا 
اإيطاليا  دولة  �شتك�ن  كما  وال�شني  وتركيا 
وي�شارك  الطبعة.  هذه  �رضف  �شيف 
املنتج�ن  للفالحة  الدويل  ال�شال�ن  يف 
واملتعامل�ن االقت�شادي�ن يف جمال املكننة 
وامل�اد  الزراعية  واالأدوية  واالأ�شمدة 
وال�حدات  احلي�انية  وال�شحة  البيطرية 

ال�شناعات  يف  املتخ�ش�شة  ال�شناعية 
الغذائية والتح�يلية والتكن�ل�جيات احلديثة 
املهنية  واجلمعيات  املتجددة  والطاقات 

ي�شيف ذات امل�شدر.
الذي  ال�شال�ن  هذا  هام�ض  على  و�شيتم 
خدمة  يف  »الفالحة  �شعار  حتت  ياأتي 
جتمع  ملتقيات  تنظيم  ال�طنية«  ال�شيادة 
اقت�شاد  »تقنيات  ح�ل  واخلرباء  املهنيني 
الزراعية«  املنتجات  تثمني  و«اآليات  املياه« 
و«الت�ش�يق والت�شدير نح� اخلارج« و«تربية 

الدويل  املعر�ض  هذا  املائيات«ويهدف 
املنتجات  مبختلف  التعريف  اإىل  ال�شن�ي 
املنتجني  بني  اخلربات  وتبادل  الفالحية 
املحليني  االقت�شاديني  واملتعاملني 
التقنيات  اأحدث  وعر�ض  واالأجانب 
خمتلف  يف  امل�شتعملة  والتجهيزات 
امل�شتثمرين  وت�شجيع  الزراعية  العمليات 
والت�زيع  االإنتاج  جماالت  يف  ال�رضاكة  على 
التح�يلية  وال�شناعات  والت�شدير  والت�ش�يق 

والغذائية وفقا ملا اأ�شار اإليه املنظم�ن.

والثقافية  ال�شياحية  اجلمعية  تنظم 
»الب�هالية« خرجات �شياحية لفائدة االأفراد 
من اأجل التعريف باملناطق ال�شياحية لرب�ع 
ال�طن وال�ق�ف على جمال بالدنا املعروفة 
على  واعتمادها  اخلالب  الطبيعي  بجمالها 
ال�رضيط  م�شت�ى  على  خا�شة  الطبيعة 
ال�شاحلي الذي ميتد ط�له 1200 كم، ويف هذا 
ال�شدد فاإن اأع�شاء جمعية »الب�هالية« الذين 
واالإناث  الذك�ر  بني  فردا   28 عددهم  يبلغ 
تركي  عني  بلدية  م�شت�ى  على  ويعمل�ن 
خرجاتهم  اآخر  يف  قام�ا  مليانة  بخمي�ض 
ال�شياحية بالتنقل اإىل �رضق البالد اأين قام�ا 
املن�رضم  االأ�شب�ع  خالل  �شياحية  بج�لة 
تتمثل يف كل من  امتدت عرب ثالث واليات 
تيزي وزو، بجاية وجيجل امتدت اأربعة اأيام، 
الذين  االأفراد  اأمام  الفر�شة  كانت  حيث 
خا�ش�ا الرحلة ال�شياحية من اجل زيارة عدم 
�ش�رة  يف  معروفة  �شياحية  واأماكن  معامل 

�شالالت كافريدة وميا ق�رايا ببجاية وزيامة 
يف  العجيبة  والكه�ف  الع�انة  من�ش�رية، 
جيجل، حيث �شددوا على االنبهار باجلمال 
الطبيعي لبالدنا والطبيعة العذراء التي متيز 
ال�رضيط ال�شاحلي، واأجمع امل�شارك�ن على 
الرحلة  يف  ق�ش�ها  التي  الرائعة  اللحظات 
بها  تعامل  التي  االحرتافية  ظل  يف  خا�شة 
التجربة  ميلك�ن  الذين  اجلمعية  اأع�شاء 
ال�شياحية  الرحالت  هذه  مثل  تنظيم  يف 
التعريف  يف  امل�شاهمة  على  ويداأب�ن 
وبا�رضت جمعية  لبالدنا.  االأثرية  باملناطق 
»الب�هالية« خرجاتها ال�شياحية خالل العام 
اجلاري بعد اإطالق الت�شمية اجلديدة عليها 
وهي التي تعترب جمعية ثقافية ومت تاأ�شي�شها 
اأن  اإال  الن�شاأة   اأع�ام باعتبارها قدمية  قبل 
م�شاريع اأع�شاء اجلمعية تعمل على التط�ير 

وتلبية املتطلبات االآنية.
عي�سة ق.

واإ�شالح  وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
امل�شت�شفيات يف اآخر ح�شيلة ل�باء الك�لريا 
الفاحت  الي�م  غاية  اإىل  انه  ال�شبت  الي�م 

�شبتمرب مل 

ال72  خالل  م�ؤكدة  حالة  اأي  ت�شجيل  يتم 
�شاعة االأخرية.

هناك  اأن  لها  بيان  يف  ال�زارة  واأو�شحت 
احلاالت  لعدد  حم�ش��شا  »انخفا�شا 

املا�شية  اأيام  الثالثة  خالل  فيها  امل�شتبه 
ي�ميا«، م�شرية  6 حاالت  يتعدى  مبعدل ال 
والية  يف  حم�ش�را  »يبقى  ال�باء  اأن  اإىل 
ال�شحة  فرق  تبقى  حني  يف  فقط،  البليدة 

جمندة يف امليدان اىل غاية حتديد م�شدره 
بدقة«وذكرت وزارة ال�شحة اأن نظام اليقظة 
والتاأهب الذي اأقرته »يبقى �شاري املفع�ل 

اىل غاية الق�شاء النهائي على ال�باء«.

»مو�ستا اك�سبو« بني 25 و27 �سبتمرب 

خالل ال72 �ساعة الأخرية  

50 عار�سا يف ال�سالون الدويل للفالحة 

مبادرات للتعريف باملعامل و الوجهات ال�سياحية 

مل يتم ت�سجيل اأي حالة موؤكدة لوباء الكولريا

اأكد اإتالف املحا�سيل امل�سقية باملياه القذرة، وزير الفالحة:

 املنتجات الفالحية اجلزائرية تتعر�ض حلملة ت�سويه
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م�ؤكدة  م�صادر  من  علم  وح�صبما 
امل�ص�ؤول  اأن   ، »ال��صط«  لي�مية  
الأول على الهيئة  التنفيذية ب�رقلة 
عبد القادر جالوي يتابع باهتمام 
من  املرف�عة  اللتما�صات  كبري 
وممثلي  ال�لئية  ال�صلطات  طرف 
الفاعلة  املحلية  اجلمعيات 
حلك�مة ال�زير الأول اأحمد اأويحي 
و الرامية ل�رضورة اعادة النظر يف 
م�صها  التي  ال�صخمة  امل�صاريع 
اىل  التجميد  قرار  �صابق  وقت  يف 
م�صادر  عن  احلك�مة  بحث  غاية 
مل�اجهة  العم�مية  للخزينة  دخل 
البرتول   ا�صعار  تهاوي  مع�صلة 
ل  ومما   ، العاملية  الب�ر�صات  يف 
الرجل  فاإن  اثنان  عليه  يختلف 
العمل  اأن  يدرك  بال�لية  الأول 
مفه�م  جت�صيد  م�ا�صلة  على 

ينطلق  ب�رقلة  املحلية  التنمية 
افتكاك  خلف  ال�صعي  ب�ابة  من 
احلك�مة  من  ر�صمية  م�افقة 
تق�صي ب�رضورة رفع التجميد على 
الغالف املايل املخ�ص�ص لإجناز 
امل�صت�صفى اجلامعي ،هذا الأخري  
على  جت�صيده  تقرر  ما  حالة  يف 
العاجل  القريب  ويف  ال�اقع  اأر�ص 
�صيمكن ال�لية واملناطق املجاورة 
وال�ادي  غرداية  غرار  على  لها 
ل�لية  ا�صافة  وب�صكرة  ومترنا�صت 
ايليزي من ال�صتفادة من خدمات 
طبية ن�عية والق�صاء على النق�ص 
الخت�صا�صات  بع�ص  يف  امل�صجل 
ومن ثم اإنهاء معاناة م�صقة ال�صفر 
املر�صى  ملئات  التنقل  وعناء 
تزيد  مل�صافة  بقطعهم  بال�لية 
م�صت�صفيات  باجتاه  كلم   900 عن 
العالج .   للبحث عن �صبل  ال�صمال 
مل�صت�صفى  بالن�صبة  ال�صيء  نف�ص 

الذي  احلجرية  بدائرة  �رضير   60
لدعمه  الن�صاء  قرار  ينتظر 
قبل  املطل�بة  الطبية  بالأجهزة 
الكادر الب�رضي من الأطقم الطبية 
وال�صبه طبية وذلك بهدف جت�صيد 
ال�صحة  وزير  لتعليمات  فعلي 
امل�صت�صفيات  وا�صالح  وال�صكان 
لتقريب  الرامية  خمتار ح�صبالوي 

ال�صحة من امل�اطن .

وعلى �صعيد اأخر فقد ك�صف وايل 
الرتتيبات  كافة  اأن   ، ورقلة  ولية 
مت  قد  الالزمة  الجراءات  و 
نظافة  حمالت  بتنظيم  اإتخاذها 
على  الت�صديد  مع  النطاق  وا�صعة 
عمليات  جميع  ا�صتكمال  �رضورة 
ا�صتفادت  التي  والتاأهيل  الرتميم 
ل�صمان  الرتب�ية  امل�ؤ�ص�صات  منها 

دخ�ل اجتماعي ومدر�صي ناجح.

طالب عدد من املت�رضرين من 
قرار ال�ظيف العم�مي الرامي 
الناجحني   م�صابقة  لإلغاء 
املهني  التك�ين  مب�ؤ�ص�صات 
ب�صبب التماطل يف الإفراج عن 
 ، اأ�صهر   04 من  لأزيد  النتائج 
العاجل  بالتدخل  القطاع  وزير 
لإحت�اء ال��صع وتفادي ت�صجيل 
م�جة احتجاجات عارمة ع�صية 

الدخ�ل الجتماعي اجلديد .
م�صابقة  يف  الناجح�ن  فتح 
التك�ين  مبراكز  الت�ظيف 
ب�ليات  والتمهني  املهني 
يف  وايليزي  ،مترنا�صت  اأدرار 
ت�رضيح لهم مع ي�مية »ال��صط« 
التك�ين  مدراء  على  ،النار 
وحمل�هم  والتمهني  املهني 
التي  الع�اقب  تبعات  م�ص�ؤولية 
من  حرمانهم  عن  تنجر  قد 
ت�ظيف جديدة خالل  منا�صب 
املرتقب  التك�ينية  ال�صنة 
القادم  اأكت�بر  �صهر  انطالقتها 
غري  التماطل  ب�صبب  وذلك   ،
ق�ائم  على  الفراج  يف  املربر 
الناجحني يف خمتلف املنا�صب 
والخت�صا�صات ملا يقارب عن 
ال��صع  وه�  كاملة  اأ�صهر   04
العم�مي  بال�ظيف  دفع  الذي 

لرف�ص اعتماد منا�صبهم املالية 
تلقائي  اإلغاء  ثم  ومن  والإدارية 
�صياق  ويف   ، الناجحني  لق�ائم 
مت�صل فقد طالب حمدث�نا من 
والتمهني  املهني  التك�ين  وزير 
لفتح  العاجل  التدخل  ب�رضورة 
حتقيق يف ق�صية احلال لإحت�اء 
تقدمي  مع  الفئة  هذه  غليان 
القائم  امل�صكل  يف  املت�صببني 
قبل  القان�نية  امل�صاءلت  اأمام 
القان�نية  الجراءات  اتخاذ 

�صدهم ح�صب ق�ل ه�ؤلء .
ومعل�م اأن احلك�مة قد حذرت 
ولة اجلمه�رية مبختلف وليات 
ال�طن عن طريق وزارة الداخلية 
واجلماعات املحلية ، من مغبة 
التبعات ال�صلبية  التي قد تنجر 
عن ت�صجيل حركات احتجاجية 
املدر�صي  الدخ�لني  خالل 
 ، اجلديدين  والجتماعي 
كافة  باتخاذ  اياهم  مطالبة 
واملالية  الدارية  الجراءات 
ما  ل�صمان  الالزمة  والب�رضية 
دون  اجلارية  ال�صنة  من  تبقى 
اإذا  احتجاجات خا�صة  ت�صجيل 
البالد متر مبخا�ص  باأن  علمنا 
ع�صري ي�صعب التكهن بنتائجه .

اأحمد باحلاج   

العائالت  من  الع�رضات  اأعربت 
القاطنة مب�صاكن ف��ص�ية  وه�صة 
�صايل  ببلدية  ال�قت  نف�ص  يف 
اأدرار  ب�لية  رقان  لدائرة  التابعة 
ا�صتمرارية  من  تخ�فها  عن   ،
اجنازها  مت  م�صاكن  يف  املعاناة 
مادتي  با�صتعمال  بدائية  بطريقة 
الط�ب واخل�صب و�صعف النخيل .

ببلدية  الحياء  جمعيات  اأح�صت   
ل�لية  التابعة  رقان  بدائرة  �صايل 
م�صكن   500 عن  يزيد  ما   ، اأدرار 
ع�رضات  بينهم    من  ف��ص�ي 
امل�صاكن اله�صة عجزت ال�صلطات 
املحلية التخل�ص منها حتت غطاء 
اأمناط ال�صكن الع�رضية على غرار 
اليجاري  الجتماعي  ال�صكن 
الرتق�ي  وكذا  والريفي  العم�مي  
بامل�اطنني  دفع  ما  ،وه�  املدعم 
ال�صالفة  بامل�صاكن  القاطنني 
الذكر للتهديد بالت�صعيد من لهجة 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد 
وكان   ، �صاغية  اذانا  مطالبهم 
يف  را�صل�ا  قد  �صايل  بلدية  �صكان 
ال�صلطات وعلى  ال�صن�ات الخرية 
كانت  �ص�اء  امل�صت�يات  جميع 
من  مركزية   اأو  ولئية     ، حملية 

قطاعات ال�صكن والتهية العمرانية 
لها  التي  ال��صية  ال�زارات  و 
والتجهيزات  ال�صكن  مبلف  �صلة 
مطالبتها  اأجل  من  العم�مية 
اأجل  العاجل من  التدخل  ب�رضورة 
لتفادي  حمرتمة  م�صاكن  منحهم 
بعدما  ال�صحايا  من  قافلة  تقدمي 
مل ي�صتبعد املخت�صني من اأ�صحاب 
التخطيط  و  الدرا�صات  مكاتب 
التغريات  بفعل  انهيارها  خط�رة 
من  الطبيعية  والك�ارث  املناخية 
رياح ه�جاء وع�ا�صف رملية التي 
على  بليغة   اثار  ترتك  ما  عادة 
التي ت�صهد ت�صققات يف  م�صاكنهم 
، ح�صبما جاء  الأ�صقف واجلدران 
اأكدوا  الذين  حمدث�نا  ل�صان  على 
مل  ،اأنهم  معنا  حديثهم  خ�صم  يف 
يفهم �رض اعاقة امل�صاريع ال�صكنية 
ال�صلطات  اعرتاف  رغم  الهادفة 
لتعليمات �صارمة  بتلقيها  املحلية 
بان�صغالت امل�اطن وفق  بالتكفل 
املتاحة  والمكانات  الول�يات 
اخلما�صية  الربامج  يف  ح�صبما 
ال�صيد  اجلمه�رية  رئي�ص  لفخامة 

عبد العزيز ب�تفليقة .
�سيخ مدقن 

.             �ضبطنا كافة الروتور�ضات الأخرية ل�ضمان دخول اجتماعي ناجح  

وايل ورقلة عبد القادر جالوي يوؤكد : 

اأحمد باحلاج 

رفعنا التما�ضات لرفع التجميد 
على امل�ضاريع ال�ضخمة بالولية 

حتقيق  جلنة  بايفاد  مطالب   
لتفادي تقدمي قافلة من ال�صحايا 

باملقاطعة  الأ�ص�ات   تعالت 
ب�لية  �صالح  عني  الإدارية 
اأجل  من   ، التقليدية  مترنا�صت 
تدخل ال�زارة ال��صية لفتح حتقيق 
الف��صى  يف  املت�صببني  وحما�صبة 
منها  يعاين  التي  والنقائ�ص 
بعا�صمة  املركزي  امل�صت�صفى 
�صكاوى  طالبت   . التيديكلت 
مرف�عة  احتجاجية  وعرائ�ص 
من طرف جمعيات حملية مهتمة 
بال�صاأن ال�صحي ، من وزير ال�صحة 
امل�صت�صفيات  وا�صالح  وال�صكان 
ب�رضورة  ح�صبالوي  خمتار 
م�صالح  لدى  �صخ�صيا  التدخل 
املنتدبة  وال�لية  مترنا�صت  ولية 
ايفاد جلنة  اأجل  ، من  عني �صالح 

لل�ق�ف  امل�صت�ى  عالية  حتقيق 
على حجم التجاوزات و اخلروقات 
و  الت�صيري  �ص�ء  �صاحبت  التي 
تتخبط  الذي  والت�صيب  الإهمال 
عني  ال�صت�صفائية  امل�ؤ�ص�صة  فيها 
يف  الفادح  النق�ص  �صالح،ب�صبب 
العي�ن  جراحة  يف  الخ�صائيني 
و  والع�صاب  العظام   ، والطفال 
الأنف واحلنجرة ناهيك عن غياب 
اخت�صا�ص  يف  احتياطي  طبيب 
بلة  الطني  زاد  ومما  القلب  ، 
ح�صب ذات ال�صكاوى فقد  ت�صبب 
وبلديتي  املنطقة  حرمان مر�صى 
من خدمات  الزاوى  وفقارة  اينغر 
يف  والرادي�    ال�صكانري  جهازي 
ال�صفر  وم�صقة  التنقل  حتمل عناء 
باجتاه  كلم   400 م�صافات  قطع 
عن  البحث  اأجل  من  ادرار  مدينة 

عمليات اجراء حتاليل طبية   .
اىل جانب ذلك فقد اتهمت تقارير 
ال�صحة  جلنة  رفعتها  �ص�داء 
حق�ق  لرابطة  ال�لئي  باملكتب 
الن�صان وفعاليات املجتمع املدين 
باجلن�ب الكبري اىل ال�زارة املعنية 
�ص�ؤون  ت�صيري  على  القائمني   ،
امل�ؤ�ص�صة ال�صت�صفائية بعني �صالح 
الع�اقب ال�خيمة  م�ص�ؤولية تبعات 
التي قد تنجر عن تدين اخلدمات 
ومن ثم حت�يل مر�صى التيديكلت 
لفئران جتارب ، حيث طالبت ذات 
التقارير ب�رضورة ال�رضاع يف فتح 
يف  معمق  واداري  اأمني  حتقيق 
للمال  ال�صارخ  التبديد  مالب�صات 
العام املر�ص�د لتح�صني اخلدمات 
ال�صحية املقدمة لفائدة املر�صى 
بتج�صيد ت��صيات احلك�مة الرامية 

للتكفل بان�صغالت قاطني املناطق 
النائية بجن�ب الكبري وذلك بهدف 

تقريب ال�صحة من امل�اطن .
الخت�صا�ص  دوائر  اأن  ومعل�م 
عديد  تلقت  قد  كانت   ، املعنية 
الحتجاجية  والعرائ�ص  ال�صكاوى 
ابرام  يف  بالتحقيق  املطالبة 
باملرفق  م�صب�هة  �صفقات 
عن  ناهيك  املذك�ر  ال�صحي 
الت�قيع على حما�رض ا�صتالم عتاد 
ل اأثر له يف ال�اقع وفق ما اأوردته 
م�صادرنا . ويف انتظار تدخل جاد 
من امل�ص�ؤولني على قطاع ال�صحة 
ال�صحي  ال��صع  بالبالد  لحت�اء 
املتاأزم،  يبقى لزاما على مر�صى 
ال��صع  معاي�صة  املاليري  عا�صمة 

لجل غري م�صمى .
اأحمد باحلاج  

الداخلية  وزارة  لتعليمات  تنفيذا 
واجلماعات املحلية ، فقد با�رضت 
ال�صلطات املحلية ب�لية مترنا�صت 
دومي  ال�لية  وايل  راأ�صها  وعلى 
اجلياليل يف الإ�رضاف على خمطط 
النطاق  ال�ا�صعة  النظافة  حملة 
لرفع  الأهقار  عا�صمة  اأحياء  عرب 
والأو�صاخ  القمامات  من  الأطنان 
املكد�صة  البال�صتيكية  والأكيا�ص 

م�صالح  �صخرت   . ال�ص�ارع  يف 
الإمكانيات  كافة  مترنا�صت  بلدية 
جناح  ل�صمان  والب�رضية  املادية 
يف  م�صت  التي  النظافة  حملة 
و  ال�صعبية  الأحياء  الأول  ا�صب�عها 
لطريق  ا�صافة  ال�صكنية  التجمعات 
ا�صتعمال  مت  حيث   ، الثقيل  ال�زن 
الأطنان  لرفع  ورافعة  �صاحنات 
والأكيا�ص  والأو�صاخ  القمامات  من 

لبال�صتيكية املكد�صة يف ال�ص�ارع ، 
�صكان مدينة  انت�صال  بهدف  وذلك 
كارثة  من  احلدودية  مترنا�صت 
يف  تل�ح  مالحمها  باتت  وبائية 
الأفق بدليل ت�صجيل عدد حم�ص��ص 
من حالت ال�صابة بداء الل�صمانيا 
اجللدية ، ناهيك عن اح�صاء بع�ص 
بالأمرا�ص املنتقلة عن  ال�صابات 
ال�صالة  كالكالب  احلي�انات  طريق 

واملعز . وح�صبما علم من م�صادر 
التي  النظافة  حملة  فاإن  مطلعة 
ت�صهدها مدينة مترنا�صت لها �صلة 
الذي  ال�قائي   العمل  مبخطط 
الداخلية  وزارة  تنفيذه  يف  با�رضت 
واجلماعات املحلية وتهيئة القليم 
ل�باء  املقلق  النت�صار  من  للحد 

الك�لريا القاتل .
�سيخ مدقن  

نق�ص فادح يف الأخ�سائيني  وغياب ال�سكانري 

يف اإطار التطبيق ال�سارم لتعليمات وزارة الداخلية 

مر�ضى عني �ضالح ميوتون يف �ضمت 

حملة نظافة وا�ضعة النطاق ببلدية مترنا�ضت 

تاأخر نتائج الناجحني يرغم الوظيف 
العمومي حلرمانهم من املنا�سب

فيما يدفع املواطن املحلي ثمن تفاوت 
الدوات الرقابية 

مدراء التكوين املهني بتمرنا�ضت ، 
اأدرار واإيليزي يف قف�ص التهام

500عائلة تقطن ببيوت ه�ضة 
ببلدية �ضايل باأدرار 

اأكد وايل ولية ورقلة عبد القادر جالوي خالل خرجاته امليدانية الأخرية للوقوف على 
التح�سريات امليدانية حت�سبا للدخول الجتماعي واملدر�سي اجلديد ، اأن م�ساحله ت�سهر جاهدة 

من اأجل افتكاك موافقة ال�سلطات العليا بالبالد لرفع التجميد على امل�ساريع ال�سخمة  التي لها 
�سلة بيوميات املواطن بعا�سمة اجلنوب ال�سرقي .
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جنم الدين �سيدي 
عثمان

الثاين  الن�صف  وهي  املحطة  يف 
كذلك  و�صفها  �صح  اإن  للمدينة 
اله�صة،  ال�صكنات  ترت�صف 
البيوت  دخلت  موؤخرا  الفي�صانات 
كلما  دائما  فكرة  على  وتدخل 
وال  ترحاب  وبال  االأمطار  هطلت 
رئي�س بلدية جنح يف اإيجاد احللول 
مع�صولة،  كانت  الوعود  اأن  رغم 
البلدية"  هذه  و�صع  جًدا  "غريب 
:"ادخل،  يتبع  ثم  اأحدهم  يقول 

ادخل و�صرتى عجبًا"..

يتامى،  "نحن 
اأ�سكنونا وهربوا"

قبل  وزع  الذي  الت�صاهمي  احلي 
ثانوية  اأ�صفل  �صنوات   5 من  اأكرث 
الفتنة  هناك  بومدين  هواري 
عظيمة يراها ال�صكان ويعمى عنها 
امل�صوؤولون "هنا تنتهي احلياة" ال 
�صيء،  اأي  وال  وال مرافق  مدار�س 
ذلك  وعن  املدر�صي  الدخول  قبل 
اأعرف  :"ال  ال�صكان  اأحد  يقول 
هل �صاأخ�ص�س �صائقا الإبني الذي 
لينقله  �صنوات   5 العمر  من  يبلغ 
م�صافة  على  ابتدائية  اأقرب  اإىل 
كيلومرتين اأم ماذا افعل اأنا حمتار" 
بناية  :"توجد  مرافقه  ويعقب 
اأمام  مبنى  اإىل  بيده  )ي�صري  هنا 
الثانوية( فارغة ملاذا ال يفتحونها 
�صيبداأ  ال�صنوي  الكابو�س  الأبنائنا، 
الدخول  )يق�صد  هذااالأربعاء 

املدر�صي("
اأ�صكنونا  :"ملاذا  اآخر  يقول 
حتى  نعاين،  تركونا  وهربوا، 
م�رشوع امل�صجد الذي يفرت�س اأن 
يبنى هنا مل يتقدم فيه �صيء، هنا 

القراح  ال�صحراء،  الثانوية  اأ�صفل 
بعد  على  �صغرية  قرية  )القرزي( 
لكنهم  للبلدية  تتبع  كيلومرتات 

اأف�صل كاأننا نتبع لهم ال العك�س".

ماء بطعم الكولريا

اأخرى  م�صاألة  اآخر  مواطن  يثري 
الوطني  الطريق  يعبدون  :"اإنهم 
من  كيلومرت  م�صافة  على   3 رقم 
هنا، والطريق بال اإ�صفلت يف هذا 
املكان هنا غبار يف غبار وتهاطل 
االأمطار يحول املكان اإىل اأوحال، 
اأم  عميان  امل�صوؤولون  هوؤالء  هل 
:"امل�صخرة  وي�صتطرد  يتعامون" 
للقمامة  واحد  مكب  يوجد  اأنه 
مكبات  حتى  ال�صكان،  هوؤالء  لكل 

القمامة ا�صتكرثوها".
اأحد ال�صكان قارورة ماء  يقدم لنا 
ا�صم  :"اإقراأ  اآخر  فينطق  معدين 
هذا املاءاملعدنية فزقية، من هنا 
نواحي بلدية اأوالد قا�صم قبل وقت 
كنا ن�رشب من هذا املنبع وفجاأة 
ن�رشب  ف�رشنا  �صيء،  كل  تغري 
ن�صرتي  نحن  ها  واليوم  الكل�س، 
جمانا  ن�رشبه  كنا  الذي  املاء 
باملال" ثم ي�صري بيده اإىل �صاحب 
احلي  من  لتوه  خرج  �صهريج 
القل،  "مياه  �صاحنته  على  مكتوب 
القل  :"من  متبعا  مفرو�س"  جبل 
ياأتون ل�صقينا باملاء ال�رشوب، فماء 
الكولريا".  من  اأخطر  احلنفيات 
ترحيلهم  مت  الذين  ال�صكان  و�صع 
الفو�صوي  بلقا�صم  نايلي  حي  من 
اأ�صفل  االجتماعية  ال�صكنات  اإىل 
اأ�صواأ  باملدينة  الوحيدة  الثانوية 
بكثري، اإنهم يف عزلة اأكرب، حمالن 
الغذائية،  للمواد  املكان  يف  فقد 

وال �صيء متاما غري ذلك.

م�سوؤولون عميان

اأخرى  كثرية  �صكنات  اأن  العجيب 
�صتوزع يف نف�س املكان ودائما بال 
مرافق، كاأن م�صوؤويل هذه البلدية 

ال�صكان  اأحد  يقول  اآخر،  عامل  يف 
رئي�س  :"انتخبت  يوا�صل  ثم 
ويف  بوكني  ال�صيد  احلايل  البلدية 
بل على  �صيًئا  لنا  يقدم  النهاية مل 
�صوًءا"  الظروف  ازدادات  العك�س 
التحق بنا اآخر يقول:"�صاهد، ارفع 
للبيع،  هنا  ال�صكنات  كل  راأ�صك 
نريد اأن نرحل، لقد تركونا يتامى 
يف هذا املكان املقفر، هل تت�صور 
ليوؤجر  �صقته  يوؤجر  من  هناك  اأن 
يف املدينة اجلديدة اأو اخلروب".

وايل الوالية عبد ال�صميع �صعيدون 
�صكن  ال  اأنه  يقول  الذي  �صعيدون 
اأن  ترى  يا  يعلم  هل  مرافق  دون 
يقدر  معزولون،  املواطنني  هوؤالء 
جلنة  يف  ع�صو  وهو  ال�صكان  اأحد 
األف  بنحو  ال�صكان  عدد  احلي 
الت�صاهمي  ال�صكن  على  يتوزعون 
يعرف  ما  و�صكان  واالجتماعي 
الريفية  وال�صكنات  با�صلو  با�صم 
ذات  وي�صيف  ال�صواحي  يف  التي 
عن  يكذبون  :"اإنهم  املتحدث 
يتحرى  ال  االأخري  وهذا  الوايل، 
اأرهقته  االأخرى  بلدية   11 لعل  اأو 
نعي�س  بلدية(،   12 بها  )ق�صنطينة 
يعقل  هل  ي�صدق،  ال  و�صع  يف 
اأدنى  وال  �صيدلية  بال  ت�صكن  اأن 
�رشوريات احلياة، اخلروج من هنا 
�رشعية  غري  نقل  �صيارة  يتطلب 
والنقل ال�رشعي اأنتم تعرفون اأنهم 
م�صلول يف اأوالد رحمون فال توجد 
اأو عني  �صوى وجهة نحو اخلروب 
مليلة عبوًرا باملدينة، حتى �صيارة 

االإ�صعاف ال اأثر لها".

جماهد :"قل لهم 
اأن ل ياأتوا اإلينا يف 

احلمالت النتخابية 
اإذا بقينا اأحياًء"

قادين اأحدهم اإىل حت�صي�س �صكني 
عدت  التي  املحطة  يف  جديد 
مرتفع،  مكان  يف  اأرا�س  اإليها، 
بعد  متبقي  اأثر  اأو  خرابة  كاأنها 
متاهة  مثل  طريقا  تاأخذ  زلزال، 
الطريق حمّفر و�صيء، كاد يحطم 
بنيان  وفو�صى  �صيارته،  اأ�صفل 
بكل  الزنك  يحيط  حيث  عارمة 
املكان، م�صيت الأغادر هذه البلدة، 

واأنا اأتاأمل حلال اال�صتقالل.
نو�صل  اأن  ال�صكان  اأحد  طلب 
قال  �صيًخا  فكان  التفت  �صوتهم 
الدرجة  من  مواطنون  :"نحن 
اإذا  لنا  اأحد  يهتم  ال  االأخرية، 
ع�صنا اأو متنا، اإننا ميتون وها هم 
علينا  حياة،  من  لها  يا  يبالون،  ال 
من  هناك  لعل  النجدة  نطلب  اأن 

ي�صمعنا" 
ال�صيخ  قال  للركوب  ا�صتعد  واأنا 
يف  اإلينا  ياأتوا  ال  اأن  :"اأخربهم 
االنتخابات  االنتخابية  احلمالت 
القادمة، هذا اإذا كنا من االأحياء، 
قد تقتلنا "املوفي�صة" عن قريب" 
وقد علمت يف الهاتف بعد مغادرتي 
اأن هذا الرجل جماهد معروف يف 
بداوي  ال�صهيد  ورفيق  املنطقة 
قرية  ا�صمه  حتمل  الذي  بوجمعة 

�صغرية خلف اأوالد رحمون.

ل طريق ت�سلح يف اأولد رحمون على بعد ع�سرة كيلومرتات من مقر الدائرة اخلروب بولية 
ق�سنطينة، كلها متهرئة، ال�سائق يختار احلفرة الأقل ات�ساعا ليهوي فيها، التنمية غائبة، وو�سط 

البلدية كل �سيء فيه عتيق كاأنك يف الأعوام الأوىل من ال�ستقالل، املحالت مغلقة واحلياة تبدو 
م�سلولة، ل يبدو اأننا يف ولية ق�سنطينة..

ق�سنطينة

حاوره م .اأمني .

اأوالد رحمون... هنا تنتهي احلياة

تي�سم�سيلت 

البويرة

فيما قاطع ال�سكان الدلع والبطيخ

حملة تطوعية وا�شعة لتنظيف اأحياء و�شوارع املدينة 

اإلتهاب جنوين الأ�شعار 
االأدوات املدر�شية

الدرك الوطني يحجز 6 حمركات 
لل�شقي " بالزيقو " يف البويرة

االأدوات  اأ�صعار  ت�صهد 
على  االأيام  هذه  املدر�صية 
التجارية  املحالت  م�صتوى 
اإرتفاعا جنونيا  بوالية البويرة 
اإ�صتاء له اأولياء التالميذ الذين 
حرية  يف  اأنف�صهم  وجدوا 
نخرت  اأن  بعد  اأمرهم  من 
عيد  اآخرها  �صابقة  منا�صبات 
جيوبهم  املبارك  االأ�صحى 
اإ�صتطالعية  جولة  وخالل   ،
 " الو�صط   " يومية  بها  قامت 
اإنتباهنا  �صد  البويرة  مبدينة 
التجارية  املحالت  منظر 
التي عر�صت عددا هائال من 
املدر�صية  واللوام  احلقائب 
جد  وباأ�صعار  املاآزر  وكذا 
اأ�صعار  ترتاوح  حيث  مرتفعة 
 2500 بني  ما  الظهر  حقائب 
بع�س  منها  دج   4000 و  دج 
�صعرها  يفوق  التي  احلقائب 
اأنها  بحجة  دج   5000 مبلغ 
االدوات  ببع�س  مزودة 
على  االخرى  املدر�صية 
الكتابة  ولوح  املقلمات  غرار 
التي  االأ�صعار  وهي  وغريها 
جدا  عادية  التجار  اإعتربها 
التي  اجلملة  باأ�صعار  مقارنة 
مقارنة  اإرتفعت  انها  اأكدوا 
بال�صنة الفارطة حمملني جتار 
واأ�صاروا  امل�صوؤولية  اجلملة 
االإ�صترياد  رخ�س  تقلي�س  باأن 
اأي�صا  التجزئة  �صوق  على  اأثر 
ال  التربيرات  هذه  كل  لكن   .
وجدنا  الذين  االولياء  تقنع 
بع�س من تقربنا منهم يف قمة 
و�صبهوا  واالإ�صتياء  ال�صخط 
�رشاء االأدوات املدر�صية ب " 
الغرامات " املفرو�صة عليهم 

عند الدخول املدر�صي يف كل 
�صنة م�صريين اإىل ان اأطفالهم 
عالمات  ي�صرتطون  باتوا 
احلقائب  من  معينة  جتارية 
الر�صوم  اأبطال  �صور  ب�صبب 
املتحركة التي حتملها وهو ما 
ي�صتغله البائعون لرفع االأ�صعار 
على  الكبري  لالإقبال  نظرا 
يقت�رش  ال  كما  النوعية  هذه 
االإرتفاع على اأ�صعار احلقائب 
ذلك  تعدى  بل  فقط  واملاآزر 
الكراري�س وغريها من  اأ�صعار 
ال�صياق  ويف  االأخرى  االأدوات 
اأحد االولياء  وجدناه  لنا  اأكد 
يعاين احلقائب باإحدى حمالت 
مدينة  بقلب  الربج  ذراع  حي 
البويرة اأنه وجد نف�صه عاجرا 
على توفري االأدوات املدر�صية 
ب�صبب  االربعة  اأبنائه  جلميع 
اإرتفاع التكاليف حيث تتجاوز 
اخلا�صة  امل�صرتيات  قيمة 
مالين   3 حدود  جميعا  بهم 
فيما  هذا   . �صنتيم  ون�صف 
اإقتناء  اإىل  االأولياء  بع�س  جلاأ 
اال�صواق  من  االدوات  هذه 
والتي  وهناك  هنا  املنت�رشة 
الحظنا فيها اإنخفا�س االأ�صعار 
على  �صجلناها  بتلك  مقارنة 
التجارية  املحالت  م�صتوى 
حيث ترتاوح اأ�صعار املاآزر ما 
بني 1000دج و 1200 دج بينما 
تتجاوز يف املحالت التجارية 
مبلغ 1600 دج و2000دج ورغم 
هذا تبقى هذه االأ�صعار لي�صت 
ال�صاحقة  االغلبية  متناول  يف 
الذين  خا�صة  االولياء  من 

لديهم الكثري من االبناء .
اأح�سن مرزوق

م�صالح  اال�صبوع  نهاية  متكنت 
من  بالبويرة  الوطني  الدرك 
خا�صة  �صخ  حمركات   6 حجز 
الفالحية  املحا�صيل  ب�صقي 
املعاجلة  غري  القذرة  باملياه 
�صعيبة  قرية  من  بكل  وذلك 
احلجر  عني  لبلدية  التابعة 
عني  ببلدية  بورفع  ذراع  ودوار 
االإدارية  باملقاطعة  العلوي 
لدائرة عني ب�صام غرب عا�صمة 
العملية  هذه  وتاأتي   ، الوالية 
معلومات  ورود  بعد  الناجحة 
حول  امل�صالح  لذات  واإخبار 
انت�صار ظاهرة �صقي املحا�صيل 
الفالحية مبياه ال�رشف ال�صحي 

بوالية  املناطق  عديد  عرب 
�صلة  ذي  �صياق  ويف   ، البويرة 
حملة  البويرة  مواطنو  يوا�صل 
والبطيخ  الدالع  فاكهة  مقاطعة 
وباء  بعدوى  االإ�صابة  من  خوفا 
الكولريا وهو االمر الذي وقفت 
خالل   " الو�صط   " يومية  عليه 
االأ�صواق  عرب  االأخرية  الفرتة 
فادحة  خ�صائر  يف  ت�صبب  ما 
�صبوا  الذين  والفالحني  للتجار 
مروجي  على  �صخطهم  جام 
تلك  ف�صاد  حول  االإ�صاعات 
باملياه  �صقيها  جراء  الفواكه 

القذرة .
 اأح�سن مرزوق

وا�صعة  تطوعية  حملة  انطلقت 
مدينة  و�صوارع  اأحياء  لتنظيف 
تي�صم�صيلت، التي تاأتي حتت �صعار 
ح�صبما  �صليمة"،  بيئة  اأجل  "من 
املدير  اجلمعة  اليوم  به  اأفاد 

الوالئي للبيئة بالنيابة.
التي  احلملة  هذه  وت�صتهدف 
التنظيف  اإطار حمالت  يف  تندرج 
من  مببادرة  تنظم  التي  الوطنية، 
املتجددة  والطاقات  البيئة  وزارة 
ال�صوارع الرئي�صية واالأحياء الكربى 
"اأول  غرار  على  الوالية  لعا�صمة 
و"320  العربي"  و"بلوفة  نوفمرب" 

ا�صافة  م�صكن"  و"119  م�صكن" 
منها   العمومية  ال�صاحات  اىل 
ح�صبما  "اخلام�س جويلية"  �صاحة 

اأو�صحه اأحمد كتاب.
التي  العملية،  هذه  وتت�صمن 
اليوم  م�صاء  غاية  اىل  �صتتوا�صل 
املنزلية  النفايات  ازالة  اجلمعة 
الياب�صة  واحل�صائ�س  والهامدة 
غ�صل  على  ف�صال  واالأ�صواك 
العمومية  وال�صاحات  ال�صوارع 
احلملة  هذه  الإجناح  ت�صخري  ومت 
مهمة  وب�رشية  مادية  اإمكانيات 
مب�صاركة مديرية احلماية املدنية 

ووحدتي الديوان الوطني للتطهري 
وموؤ�ص�صة  للمياه  واجلزائرية 
"ون�رشي�س  احل�رشي  التح�صني 
لت�صيري  العمومية  واملوؤ�ص�صة  نت" 
للنفايات  التقني  الردم  مراكز 

احل�رشية وم�صالح البلدية.
 130 من  اأزيد  جتنيد  مت  كما 
للموؤ�ص�صات  تابعني  للنظافة  عون 
جانب  اإىل   املذكورة  والهيئات 
لرفع  و�صاحنة  اآلية   17 من  اأكرث 
الهامدة  والنفايات  القاذورات 
واأبرز  امل�صوؤول  ذات  وفق   ،
قد  احلملة  هذه  باأن  كتاب  ال�صيد 

بلديات  باقي  كذلك  ا�صتهدفت 
اجلهود  �صياق  يف  وذلك  الوالية 
النقاط  على  للق�صاء  الرامية 
الع�صوائية  واملفرغات  ال�صوداء 
التي �صوهت املنظر العام للمناطق 
هذه  مع  وباملوازاة  العمرانية 
العملية مت اإطالق حملة حت�صي�صية 
االأحياء  وجلان  املواطنني  لتوعية 
للم�صاهمة  املحلية  واجلمعيات 
التنظيف  عمليات  يف  بقوة 
للمحافظة  ترمي  التي  التطوعية 
واإ�صفاء  واملحيط  البيئة  على 

منظر جمايل على مدن الوالية.
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البتزاز الأمريكي و�شطب حق العودة
نبيل �سامل

ل يحتاج فهم املواقف الأمريكية 
كبري  اإىل  ل»اإ�رسائيل«  الداعمة 
ب�رس  �صاحب  كل  لدى  عناء 
وب�صرية، اأو كل مطلع على تاريخ 
-»الإ�رسائيلي«،  العربي  ال�رساع 
الأمريكي  الدعم  هذا  اأن  ذلك 
الالحمدود ل»اإ�رسائيل« وا�صح، 
من  وبات  بعيد،  زمن  ومنذ 
الأمريكية  املواقف  بديهيات 
التي غالباً ما تكون اأ�صد تطرفاً 
الفل�صطينية  للق�صية  عدائها  يف 
من املوقف »الإ�رسائيلي« ذاته.

ولعل اأبلغ واأخطر هذه املواقف 
ك�صفته  ما  هو  الإطالق،  على 
الثانية  »الإ�رسائيلية«  القناة 
الرئي�س  اإدارة  باأن  موؤخراً، 
تتجه  ترمب،  دونالد  الأمريكي 
»اإعالن  اإىل   ، �صبتمرب  بداية  مع 
خطوات تهدف لإلغاء حق عودة 

الالجئني الفل�صطينيني«.

ويف تقريرها بهذا ال�صاأن، اأ�صارت 
اإىل  املذكورة  التلفزيونية  القناة 
»�صتعترب  الأمريكية  الإدارة  اأن 
يبلغ  الفل�صطينيني  الالجئني  اأن 
لجئ  مليون  ن�صف  عددهم 
فقط، ولي�س 5 ماليني، كما تقول 
لت�صغيل  املتحدة  الأمم  منظمة 
الفل�صطينيني  الالجئني  واإغاثة 
اإىل  اإ�صارة  يف  )اأونروا(«، 
بالأ�صخا�س  فقط  العرتاف 
الحتالل  هجرهم  الذين 
ال�صتيطاين  »الإ�رسائيلي« 
قراهم  من  العن�رسي  الإجالئي 

ومدنهم عام 1948.
فاإن  ذاتها،  القناة  وبح�صب 
يف  اجلديدة  الأمريكية  اخلطوة 
هذا الإطار تتمثل يف الإعالن عن 
ل»الأونروا«  كامل  متويل  وقف 
واإيجاد  املناطق،  من  عدد  يف 
تكفل  جديدة  قانونية  �صيغة 
عدم نقل �صفة الالجئ بالوراثة 
الأبناء،  اإىل  والآباء  الأجداد  من 

اخلطوات  هذه  اأن  اإىل  م�صرية 
فعلياً  بتنفيذها  البدء  يتم  قد 
اأّن  اإىل  لفتة  املقبل،  الأ�صبوع 
بع�س امل�صوؤولني »الإ�رسائيليني« 
و�صفوها  وقد  بها،  اإطالع  على 
واأو�صحت  »تاريخية«.  باأنها 
ت�صتهدف  اخلطوات  هذه  اأن 
ونقل  »الأونروا«،  الأول  باملقام 
م�صوؤولية الالجئني الفل�صطينيني 

اإىل »ال�صلطة الفل�صطينية«. 
وبينت القناة الثانية »الإ�رسائيلية« 
اأي�صاً اأن »ترمب ي�صعى اإىل تغيري 
لالأونروا«.  احلايل  امل�صمى 
الأممية  املنظمة  متويل  ووقف 
املحتلة  الغربية  ال�صفة  يف 

ب�صكل كامل. 
واإذا ما اأخذنا يف العتبار اأن هذا 
ياأتي  الأمريكي املحتمل  القرار 
بالقد�س  العرتاف  بعد  عملياً 
ونقل  »لإ�رسائيل«،  عا�صمة 
وهو  اإليها،  الأمريكية  ال�صفارة 
ما ميثل ح�صب قادة »اإ�رسائيل« 

القد�س  ق�صية  اإزالة  واأمريكا 
فاإن  »املفاو�صات«،  طاولة  من 
الأمريكية  الإدارة  اأن  يعني  ذلك 
العودة  حق  �صطب  الآن  حتاول 
رقم  القرار  عليه  ين�س  الذي 
194 ال�صادر عن الأمم املتحدة، 
فيه  تقرر  والذي   1948 عام  يف 
يف  بالعودة،  ال�صماح  »وجوب 
لالجئني  ممكن  وقت  اأقرب 
ديارهم  اإىل  العودة  يف  الراغبني 
جريانهم،  مع  ب�صالم  والعي�س 
عن  تعوي�صات  دفع  ووجوب 
عدم  يقررون  الذين  ممتلكات 
عن  وكذلك  ديارهم،  اإىل  العودة 
�رسر  اأو  خ�صارة  اأو  فقدان،  كل 
ال�صيء  يعود  بحيث  للممتلكات، 
القانون  ملبادئ  وفقاً  اأ�صله  اإىل 
يعّو�س  بحيث  والعدالة،  الدويل 
اخل�صارة،  اأو  الفقدان،  ذلك  عن 
اأو ال�رسر من قبل احلكومات، اأو 
العلم  مع  امل�صوؤولة«.  ال�صلطات 
بالقرار  »اإ�رسائيل«  قبول  باأن 

يف  لقبولها  �رسطاً  كان   194
ع�صوية الأمم املتحدة.

الأمريكية،  اخلطوة  هذه  وتعني 
وا�صنطن  اأن  و�صوح،  بكل 
مفاو�صات  اأي  اإفراغ  اإىل  ت�صعى 
»الإ�رسائيليني«  بني  حمتملة 
حمتواها،  من  والفل�صطينيني، 
وحتويلها اإىل جمرد ا�صتعرا�صات 
تعيد  �صيا�صية، وحوارات عبثية، 
اأو�صلو  مفاو�صات  الأذهان  اإىل 
الق�صية  جّرت  التي  امليتة 
الفل�صطينية اإىل متاهات خطرة.  
ك�صفت  ما  بني  ربطنا  ما  واإذا 
عنه القناة الثانية »الإ�رسائيلية« 
اإلغاء  الأمريكية  الإدارة  وقرار 
م�صاعداتها  من  كبري  جزء 
اأكرث  واقتطاع  للفل�صطينيني، 
كانت  دولر  مليون   200 من 
خم�ص�صة مل�صاعدات اقت�صادية 
لل�صفة الغربية وغزة اإىل م�صاريع 
يف اأماكن اأخرى، ن�صتطيع القول 
اإن ما تقوم به الوليات املتحدة 

الفل�صطينية  الق�صية  حيال 
ابتزاز  �صوى  لي�س  العادلة، 
ال�صغط  منه  الهدف  �صيا�صي، 
الفل�صطيني،  ال�صعب  على 
امل�صالح  متليه  مبا  للقبول 
»الإ�رسائيلية«. ويف حماولة منها 
حتاول  العيون  يف  الرماد  لذر 
مبا  التلويح  الأمريكية  الإدارة 
اإىل  »اإ�رسائيل«  ا�صطرار  ت�صميه 
»دفع ثمن كبري« لقاء نقل ال�صفارة 
الأمريكية اإىل القد�س، كما جاء 
الأمريكي  الرئي�س  ل�صان  على 
اأن  زعم  الذي  ترامب،  دونالد 
�صتت�صمن  املفاو�صات  عملية 

اأي�صاً تنازلت »اإ�رسائيلية«.
يطرح  الذي  ال�صوؤال  لكن 
هي  ما  هو:  هنا  بقوة  نف�صه 
�صتقدمها  التي  التنازلت  هذه 
يف  احلاكمة  الع�صكرية  الطغمة 
بعد  املفاو�صات  يف  »اإ�رسائيل« 
وحق  القد�س  ق�صيتي  �صطب 

العودة منها؟

كيف تبيع املياه يف حارة »ال�شقايني«؟
اإياد القرا

واخلطابات  ال�صعارات  تعالت 
من  املا�صية  الأيام  يف  الرنانة 
خالل احلديث عن غزة ودورها يف 
البع�س  وتنادى  الوطني،  امل�رسوع 
البوؤ�س  وح�س  من  غزة  لإنقاذ 
والإن�صاين،  القت�صادي  والتدهور 
مت�صلًحا باحلديث عن حماية غزة 
القرن،  ي�صميه م�رسوع �صفقة  مما 
ل�صالح  الذهاب  من  وحمايتها 

م�صاريع الت�صوية.
ت�صاب  للمتحدث  ت�صتمع  عندما 
ال�صوؤال  وت�صاأل  الوجوم،  من  بحالة 
اإًذاَ؟!،  غزة  يحا�رس  من  اخلطاأ: 

الوطني  امل�رسوع  خارج  غزة  وهل 
فعاًل؟، ومن يتوعد باأنه على جثته 
غزة؟  عن  احل�صار  ك�رس  يتم  اأن 
متاًما،  املعكو�س  امل�صهد  ليبدو 
وُخْذهم  الفزعة،  زمن  هو  لكن 
بال�صوت العايل، وِبع املياه يف حارة 

ال�صقايني.
يتحدث  عندما  متاًما  املعكو�س 
ال�صفة  يف  الأمني  التن�صيق  وزير 
الحتالل  مع  العالقة  عن  الغربية 
الوطنية،  الروؤية  ي�صميها  مبا 
كبري  احلديث  يت�صدر  وعندما 
ويقدم  الحتالل،  مع  املفاو�صني 
روؤية وطنية للتفاو�س مع الحتالل، 
وحمايتها  غزة،  عن  حديثه  ويركز 

امل�رسوع  عن  بعيًدا  النزلق  من 
الوطني.

تناول  يف  الوطنية  عن  احلديث 
ملف غزة يحيلك اإىل املثل ال�صعبي 
حارة  يف  املية  تِبع  »ل  امل�صهور 
كبري  يتحدث  وعندما  ال�صقايني«، 
ووزير  الحتالل  مع  املفاو�صني 
التن�صيق  »وزير  املدنية  ال�صوؤون 
لهم  ي�صلح  الوطنية  عن  الأمني« 
ذلك، وهو الذي يعجز عن الإجابة 
وما  اأوًل،  واأريحا  غزة  ذهبت  اأين 
ال�صفة  الحتالل يف  دوريات  تفعل 
اخلليل  يف  يحدث  كما  الغربية 
ورام اهلل ونابل�س وبيت حلم وجنني 
و�صلفيت كل ليلة ويف و�صح النهار، 

الأمني  التن�صيق  بخ�صو�س  وماذا 
مدينة  كل  يف  له  مكاتب  واإقامة 
ويجربه ح�صني ال�صيخ على التوا�صل 
ما  عرب  الحتالل  مع  املبا�رس 

ت�صمى دوائر التن�صيق الأمني؟
امل�رسوع الوطني يُبنى بغزة بدماء 
ال�رسقية  احلدود  على  ال�صهداء 
لتنهي  اليوم  تنه�س  التي  للقطاع 
يفر�صها  التي  احل�صار  �صنوات 
ذلك  يف  وت�صاعده  الحتالل 
تفر�صها  التي  العقابية  الإجراءات 
بغزة،  املواطنني  �صد  ال�صلطة 
وهي تبحث اليوم عن خمرج ومنقذ 
مل�رسوعها الوطني من اأجل التفرغ 
يف  اأهمية  الأكرث  الوطنية  للق�صايا 

القد�س، التي هبت لإف�صال م�رسوع 
الت�صوية الذي قدمه ترامب ووافق 

عليه عبا�س �صخ�صًيّا.
خالل كتابة املقال اأعلن الحتالل 
حلركة  كبرية  خلية  تفكيك  عن 
للقيام  تخطط  كانت  حما�س، 
بعمليات �صد الحتالل الإ�رسائيلي 
اخللية  هذه  اأن  وذكر  ال�صفة،  يف 
حتمل الرقم 35 خالل ثالثة اأعوام 
متت بالتن�صيق بني جي�س الحتالل 
التي  ال�صفة  يف  الأمنية  والأجهزة 
ح�صني  الوزير  فيها  التن�صيق  يقود 
القتحام  عمليات  وتتم  ال�صيخ، 
عرب  املبا�رس  بالتن�صيق  والعتقال 
املدن  لقتحام  التن�صيق  مكاتب 

وهدم  ال�صبان،  هوؤلء  واعتقال 
املنازل.

و�صوًحا  اأكرث  ال�صورة  تبدو  هكذا 
ال�صفة  وتعبرًيا عن واقع احلال يف 
التن�صيق  �صيا�صة  �صمن  الغربية 
التي  غزة  �صورة  وبني  الأمني، 
يف  الت�صوية  مل�رسوع  تت�صدى 
ترامب  اإعالن  واأف�صلت  املنطقة 
ت�صعى  واليوم  حمطة،  من  اأكرث  يف 
من  �صكل  باأي  احل�صار  لإنهاء 
الف�صائل  وحدة  �صمن  الأ�صكال 
وموقفها الوطني الراف�س للتن�صيق 
وحالها  للمقاومة،  والداعم  الأمني 
اتركوا غزة و�صاأنها فهي قادرة على 

اقتالع �صوكها باأ�صنانها.



ANEP N°: 826387 ANEP N°: 8263852018/09/02:الو�سط الو�سط:2018/09/02

�إ�شهارالأحد 02   �سبتمرب  2018  املوافـق  ل22 ذو احلجة 1439هـ 9

�جلمهـوريـة �جلز�ئــريـة �لدميقر�طيـة �ل�شعبيـة
والية : اأم البواقي
دائرة : اأم البواقي

بلديـة :    اأم البواقي
اإعــالن عن فتـح حتقيـق عمـومـي

يعلن ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية اأم البواقي عن فتح حتقيق عمومي حول درا�سة مدى 
التاأثري على البيئة مل�رشوع اجناز وحدة الإنتاج وحتويل املواد من فوالذ  مبنطقة الن�ساطات رقم القطعة   
28 جزء 08 – اأم البواقي -  لفائدة ال�رشكة ذات امل�سوؤولية املحدودة امل�سماة » ال�سالم �ستيـل » ممثلة 
عن م�سريها ال�سيد : جميعي �سالح. -   وهذا بناءا على القرار رقم : 3005 املوؤرخ يف : 2018/08/16  
ال�سادر عن ال�سيد وايل والية اأم البواقي )مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة( وقد عني ال�سيد بلهو�سات علي 
رئي�س فرع املوارد املائية للقيام بفتح �سجل خا�س لتدوين كل االآراء وال�سكاوي املكتوبة وال�سفوية التي 
يبديها املواطنون حول التاأثريات االيجابية وال�سلبية التي قد تنجر عن امل�رشوع حمل درا�سة التاأثري وكذا 
ال�سهر على �سمان ون�رش وتعليق القرار املت�سمن فتح التحقيق العمومي وذلك خالل مدة خم�سة ع�رش 

)15 يوما( .
- ابتداء من 2018/09/04 اإىل غاية 2018/09/18 من ال�ساعة التا�سعة )00:9( �سباحا اإىل غاية الثالثة زواال 

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلديخالل اأوقات العمل الر�سمية.
الو�سط:2018/08/02
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االحتالل  يعمل  الورقة:"  وقالت 
مدينة  تهويد  على  "االإ�رسائيلي" 
خمتلف  على  املحتلة  القد�س 
مقّدرات  وي�ستثمر  ال�سعد، 
�سبيل حتقيق خططه  يف  �سخمة 
اأدوات  م�ستخدًما  التهويدّية، 
اأذرعه  حا�سًدا  عديدة،  وو�سائل 
�سبيل  يف  ومنظماته  التهويدّية 

حتقيق هذا الهدف".
اأن  البحثية  الورقة  واأكدت 
ا�ستهداف  على  يعمل  االحتالل 
واالإ�سالمية  عامة  القد�س  مقابر 
خالل  من  خا�س،  ب�سكل  منها 
جتريف القبور واالعتداء ال�سارخ 
واأر�س  االأموات  حرمة  على 
قبور  وزرع  االإ�سالمية،  الوقف 
يهودّية وهمّية، ومن ثم و�سع اليد 
وال�سيطرة على م�ساحات �سا�سعة 
توراتّية،  حدائق  الإقامة  منها 
ّول الحًقا اإىل خدمة امل�ساريع  حتحُ
االأخرى، واال�ستيطانية  التهويدّية 

منها على وجه اخل�سو�س.
ت�ساعد  الورقة  واأو�سحت 
القد�س  مقابر  ا�ستهداف 
مقربة  �سهدت  حيث  االإ�سالمية، 
اأ�سوار  الواقعة قرب  باب الرحمة 
امل�سجد االأق�سى املبارك موجة 
ت�ساعدت  خطرية،  اعتداءات 
االأوىل  االأ�سهر  كبري خالل  ب�سكل 
حّد  و�سلت   ،2018 عام  من 
جزء  على  يده  االحتالل  و�سع 

يف  املقربة،  واجهة  من  كبري 
العربي  الوجه  ا�ستهداف  �سياٍق 
واملحاولة  للمدينة،  واالإ�سالمي 
امل�سجد  اللعبة يف  قواعد  بتغيري 
االأق�سى، نظًرا اإىل قرب املنطقة 
امل�ستهدفة من االأق�سى، وحماولة 
موقعها،  من  اال�ستفادة  االحتالل 
لتق�سيم  الرامية  خططه  ليعزز 

امل�سجد االأق�سى.
ورقتها  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 
ا�ستهداف  يكن  "مل  البحثية: 
حالة  الرحمة  باب  مقربة 
م�ستجدة لدى االحتالل، اأو نتيجة 

يف  حلقة  هي  بل  ع�سوائي،  قرار 
�سل�سلة متوا�سلة من التهويد التي 
ت�ستهدف خمتلف مناطق القد�س 

املحتلة ومقد�ساتها.
اأهداف  الورقة  واأو�سحت 
الرحمة  باب  مقربة  ا�ستهداف 
من خالل ثالث �سياقات اأ�سا�سية، 
ال�سياق االأول: يكمن يف ال�سيطرة 
ملا  وحتويلها  املقابر  هذه  على 
ي�سمى بـ "احلدائق التوراتية"، وهي 
امل�ساريع  الإقامة  ممهدة  خطوة 
فيما  املختلفة.  اال�ستيطانية 
باال�ستهداف  الثاين  ال�سياق  يكمن 

املبا�رس للم�سجد االأق�سى، �سمن 
للتق�سيم  االحتالل  خمططات 
القيام  عرب  اأو  لالأق�سى،  املكاين 
اأ�سفل  احلفريات  من  باملزيد 
وهي  ال�رسقي،  االأق�سى  جدار 
من  مدعومة  �ستكون  حفريات 

عدٍد من اأذرع االحتالل.
وهو ما يخل�س اإىل ال�سياق الثالث 
هوية  ا�ستهداف  اإىل  ي�سعى  الذي 
القد�س العربية واالإ�سالمية، عرب 
هذه  على  تدل  معامل  اأي  اإزالة 
الهوية، التي ت�سكل املقابر جزًءا 

مهًما فيها.

يخطط الحتالل مب�ساريعه واأجنداته لتغيري وجه مدينة القد�س املحتلة، ويف اإطار بناء الوعي 
ولت�سليط ال�سوء على جزء من�سّي من امل�سروع التهويدي يف املدينة، اأ�سدرت موؤ�س�سة القد�س 

الدولية ورقة معلومات حتت عنوان "مقربة باب الرحمة يف عني التهويد" تناولت فيها خلفيات 
ا�ستهداف الحتالل للمقربة واأهدافه.

فل�سطني املحتلة

مقربة باب الرحمة يف عني التهويد

ا متويل "اأونروا" اإدارة ترمب توقف نهائًيّ

حما�س  قرار وقف متويل اأونروا ت�صعيد اأمريكي خطري

ك�سفت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" 
الرئي�س  اإدارة  اأن  االأمريكية، 
األغت  ترمب  دونالد  االأمريكي 
غوث  لوكالة  االأمريكي  التمويل 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
"جزًءا من  كامل؛  ب�سكل  "اأونروا" 
يف  اأموالها  و�سع  على  ت�سميمها 

املجاالت التي تخدم �سيا�ستها".
م�سوؤولني  عن  ال�سحيفة  ونقلت 
الذي  القرار  على  مطلعني 
املقبلة  االأ�سابيع  خالل  �سي�سدر 
اإنفاق  طريقة  "رف�س  بادعاء 

اأونروا لالأموال".
"الواليات  اإن  امل�سوؤولون:  وقال 
املتحدة �سوف تدعو اإىل تخفي�س 
الالجئني  بعدد  االعرتاف 
عددهم  املقدر  الفل�سطينيني 
�رس  عحُ اإىل  ماليني  خم�سة  بنحو 

ذلك العدد. ومن �ساأن اأي تخفي�س 
فعلياً  يلغي  اأن  القبيل  هذا  من 
بالن�سبة ملعظم الفل�سطينيني، حق 

العودة".
ال�سيا�سة  خرباء  من  العديد  وقال 
االإقليميني، مبا  واالأمن  اخلارجية 
يف ذلك يف "اإ�رسائيل": اإن "خف�س 
اإىل  دعوة  و�سط  اأونروا  ميزانية 
�سيوؤدي  الالجئني،  ت�سجيل  اإلغاء 
االإن�سانية  احلالة  تفاقم  اإىل 
غزة،  يف  خا�سة  بالفعل  الكارثية 
م�ستوى  من  حاد  ب�سكل  ويزيد 

العنف".
لدى  االأمريكية  ال�سفرية  وكانت 
قد  هيلي،  نيكي  املتحدة،  االأمم 
ذكرت يف كلمة يف موؤ�س�سة الدفاع 
وا�سنطن،  يف  الدميقراطيات  عن 
اأخرى  دول  من  تريد  "االإدارة  اأن 

حقوق  راية  حتمل  املنطقة  يف 
اإ�سهامات  تقدم  اأن  الفل�سطينيني 
اململكة  اأين  وت�ساءلت:  مالية، 
االإمارات  اأين  ال�سعودية؟  العربية 
يهتمون  اأال  الكويت؟  اأين  العربية؟ 
مبا يكفي بالفل�سطينيني ويقدمون 
رعاية  يتم  اأنه  من  للتاأكد  االأموال 
االأطفال الفل�سطينيني؟"، على حد 

قولها.
ورغم تقدمي دول عربية واأوروبية 
لوكالة  �سخمة  مالية  اإ�سهامات 
املتحدة  الواليات  اأن  اإال  اأونروا، 
تعد اأكرب م�ساهمة باأموال للوكالة؛ 
الوكالة  ثلث ميزانية  حيث قدمت 
عام  يف  دوالر  مليار   1.1 البالغة 
قال  املا�سي  واجلمعة   2017
وكالة  مع  مقابلة  يف  كرينبول 
اإن  االأمريكية:  بر�س"  "اأ�سو�سيتد 

ال�سادر  املتحدة  الواليات  قرار 
اجلاري  العام  من  �سابق  وقت  يف 
"جاء  االأونروا  ميزانية  بخف�س 
ب�سبب  الفل�سطينيني  ملعاقبة 
وا�سنطن  العرتاف  انتقادهم 

بالقد�س عا�سمة الإ�رسائيل".
من  االأممية  الوكالة  وتعاين 
جتميد  جراء  خانقة  مالية  اأزمة 
من  دوالر  مليون   300 وا�سنطن 
هذا  خالل  م�ساعداتها  اأ�سل 

العام.
اأعلن  املا�سي،  دي�سمرب  ويف 
ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
املحتلة  بالقد�س  االعرتاف 
"الإ�رسائيل"،  مزعومة  عا�سمة 
اأثار  ما  اإليها؛  بالده  �سفارة  ونقل 
وقلًقا  واإ�سالمًيّا،  عربًيّا  غ�سبًا 

وحتذيرات دولية.

االإ�سالمية  املقاومة  حركة  قالت 
االأمريكي  القرار  اإن  "حما�س": 
لالأونروا  املعونة  كامل  باإلغاء 
العودة،  حق  �سطب  اإىل  يهدف 
خطرياً  اأمريكياً  ت�سعيداً  وميثل 
وقال  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد 
�سامي  حما�س  حركة  يف  القيادي 
تويرت،  عرب  تغريدة  يف  زهري  اأبو 
يعك�س  القرار  هذا  اإن  ال�سبت: 

للقيادة  ال�سهيونية  اخللفية 
عدواً  اأ�سبحت  التي  االأمريكية 
لن  اأننا  ونوؤكد  واأمتنا،  ل�سعبنا 
القرارات  هذه  ملثل  ن�ست�سلم 

الظاملة.
وكانت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" 
اجلمعة،  اأم�س  ك�سفت  االأمريكية، 
اأن اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد 
االأمريكي  التمويل  األغت  ترمب 

الالجئني  وت�سغيل  غوث  لوكالة 
ب�سكل  "اأونروا"  الفل�سطينيني 
على  ت�سميمها  من  "جزًءا  كامل؛ 
التي  املجاالت  يف  اأموالها  و�سع 
ال�سحيفة  �سيا�ستها"ونقلت  تخدم 
عن م�سوؤولني مطلعني على القرار 
االأ�سابيع  خالل  �سي�سدر  الذي 
طريقة  "رف�س  بادعاء  املقبلة 
لالأموال"وقال  اأونروا  اإنفاق 

"الواليات  اإن  امل�سوؤولون: 
املتحدة �سوف تدعو اإىل تخفي�س 
الالجئني  بعدد  االعرتاف 
عددهم  املقدر  الفل�سطينيني 
�رس  عحُ اإىل  ماليني  خم�سة  بنحو 
ذلك العدد. ومن �ساأن اأي تخفي�س 
فعلياً  يلغي  اأن  القبيل  هذا  من 
بالن�سبة ملعظم الفل�سطينيني، حق 

العودة".

اخل�سري

 القرار الأمريكي �صد "الأونروا" 
اإنهاء لق�صية الالجئني 

 ن�صاط ا�صتيطاين 
 حمموم يف م�صتوطنة "

بيت اريه" �صمال رام اهلل 

ال�سعبية  اللجنة  رئي�س  اأكد 
جمال  النائب  احل�سار  ملواجهة 
وا�سنطن  اأن  قرار  اخل�رسي، 
املالية  امل�ساعدات  قطع 
وت�سغيل  غوث  لوكالة  املقدمة 
"اأونروا"  الفل�سطينيني  الالجئني 
لي�سل  ميتد  وتاأثريه  خطري، 
فل�سطني  داخل  الالجئني  ماليني 
يف  اخل�رسي  واأكد  وخارجها. 
ال�سبت،  اأم�س  �سحفّي،  ت�رسيح 
وتعقيد  ا�ستهداف  هو  القرار  اأن 
للو�سول  االإن�سانية  للحالة 
ذلك  اأن  ا  عاًدّ �سيا�سية،  الأهداف 
الفل�سطيني  وال�سعب  ميّر،  "لن 
اأي  حتت  ثابت  بالعودة  حقه 
اإىل  الظروف".واأ�سار  من  ظرف 
تتفاقم  وقت  يف  ياأتي  القرار  اأن 
لالجئني  االإن�سانية  االأو�ساع  فيه 
وخا�سة  كافة  وجودهم  اأماكن  يف 
اإن�سان  مليون  يعتمد  اإذ  غزة،  يف 
االإن�سانية  منهم على امل�ساعدات 
املحدودة وبني اخل�رسي اأن وقف 
حقيقّي  م�سا�س  الوكالة  خدمات 
اليومية  الالجئني  بحياة  وخطري 
واخلدمات  والتعليمية  والعملية 
ال�سحية واالإن�سانية و�سدد على اأن 

قرار الوقف التام للدعم ومن قبله 
قرار التقلي�س، ياأتي �سمن "خطة 
بروؤية  تتعامل  وا�سحة،  اأمريكية 
خطرية يف حماولة االلتفاف على 
حقوق الالجئني واإنهاء ق�سيتهم".

وقال: "هذا القرار ال ينف�سل عن 
اخلطوات االأمريكية واالإ�رسائيلية 
التي تحُنفذ على االأر�س، بدًءا بنقل 
ال�سفارة االأمريكية للقد�س، مروًرا 
اال�ستيطان  وتو�سيع  بناء  بعملية 
الغربية،  وال�سفة  القد�س  يف 
غزة"ودعا  قطاع  على  والت�سييق 
دبلوما�سية  خطة  اإىل  اخل�رسي 
حتديات  ملواجهة  فل�سطينية 
القرار، واإف�سال اخلطة االأمريكية 
�سيكون  حيث  "اأونروا"،  بتقوي�س 
للجمعية  ت�سويت  القادم  العام  يف 
بتجديد  املتحدة  لالأمم  العامة 

التفوي�س لها ملمار�سة اأعمالها.
العربية  الدول  اخل�رسي  ودعا 
مل�ساعفة  واالأجنبية  واالإ�سالمية 
املايل  دعمها  وزيادة  جهودها 
تنفيذ  لها  يتيح  مبا  لالأونروا، 
خلدمة  االإن�سانية  براجمها 
فل�سطني  داخل  الالجئني  ماليني 

وخارجها.

اأريه"  "بيت  م�ستوطنة  ت�سهد 
ا�ستيطانيا  ن�ساطا  اهلل  رام  �سمال 
لبناء  م�سبوق  وغري  حمموما 
التي  اال�ستيطانية  ال�سقق  مئات 
املّدة  يف  االحتالل  عنها  اأعلن 
االأخرية واأفادت م�سادر حملية اأن 
عمليات جتريف والتهام اأرا�س من 
جرافات امل�ستوطنني جترى على 

قدم و�ساق.
معايل  خالد  الباحث  وقال 
"نتنياهو"  حكومة  اإن  ملرا�سلنا: 
على  ت�سديقها  عن  اأعلنت 
والوحدات  ال�سقق  مئات  بناء 
املا�سي يف  االأ�سبوع  اال�ستيطانية 
مناطق عدة منها م�ستوطنة "بيت 
رام  حمافظتي  بني  الواقعة  اريه" 

اهلل و�سلفيت.
االإ�سكان  وزير  اأن  اإىل  ولفت 
قد  غاالنت  يواآف  "االإ�رسائيلي" 
و�سع  مرا�سم  يف  و�سارك  �سبق 
وحدة   650 لبناء  االأ�سا�س  حجر 
يف م�ستوطنة "بيت اأريه"، وهو ما 

االإن�ساين،  الدويل  القانون  يخالف 
الهاي  اتفاقية  من   49 واملادة 
على  تن�س  والتي   ،1907 ل�سنة 
االحتالل  ل�سلطة  يحق  ال  اأنه 
التي  االأرا�سي  اإىل  مواطنيها  نقل 
احتلتها، اأو القيام باأي اإجراء يوؤدي 

اإىل التغيري الدميغرايف فيها.
امل�ستوطنة  اأن  اإىل  معايل  ولفت 
اأرا�ٍس  على   1981 عام  اأقيمت 
بلوط  دير  قريتي  من  �سودرت 
غرب �سلفيت واللنب الغربية، �سمال 
غرب رام اهلل، ومعظم م�ستوطنيها 
ال�سناعات  يف  خارجها  يعملون 
يبعد  "االإ�رسائيلية"، حيث  اجلوية 
كم.   10 م�سافة  عنها  اللد  مطار 
اأرييه(  )بيت  ت�سمية  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأحد  العيزير(  بن  )اأرييه  اإىل  ن�سبة 
االإرهابية  االيت�سل  منظمة  قادة 
 ( حريوت  حركة  موؤ�س�سي  ومن 
العام  من  نوفمرب  وحتى  الليكود(، 
  3400 �سكانها  عدد  بلغ   ،2005

م�ستوطن.
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حول  تف�صيال  �أكرث  كان  بريت 
ال  �أنها  �إىل  و�أ�صار  زيارته،  �أجندة 
تقت�رص على م�صائل تتعلق باالتفاق 
�لنووي، �لذي جدد تاأييد بالده له 
�خلارجية  ن�رصته  بيان  يف  وقال 
د�مت  "ما  �إنه  �أم�س،  �لربيطانية 
�إير�ن ملتزمة بتعهد�تها  مبوجب 
ملتزمني  �صنظل  �لنووي،  �التفاق 
به �أي�صا �إذ نعتقد �أنه �أف�صل �صبيل 

ل�صمان م�صتقبل �آمن للمنطقة".
لالتفاق  "دعمنا  �أن  بريت  و�أكد 
�لنووي ال مينعنا من طرح م�صائل 
حزم"،  وبكل  �إير�ن  �أمام  خالفية 
�صاأ�صدد  زيارتي  "خالل  و�أ�صاف: 
على �أن برنامج �إير�ن �ل�صاروخي 
لال�صتقر�ر  �ملزعزعة  و�أعمالها 

متثل �أمور� ال بد من معاجلتها".
�لفر�صة  هذه  "�صاأنتهز  وتابع: 
نحر�س  م�صكلة  حل  يف  لالإ�صهام 
وتخ�س  حلها،  على  جميعنا 
�لربيطانية  �جلن�صيتني  �أ�صحاب 
و�الإير�نية �ملحتجزين يف �إير�ن"، 
يف �إ�صارة �إىل ق�صية ناز�نني زغاري 
توم�صون  موؤ�ص�صة  من  ر�تكليف 
�أبريل  يف  �عتقلت  �لتي  رويرتز، 
طهر�ن،  مطار�ت  �أحد  يف   2016
وهي يف طريقها �إىل بريطانيا مع 
�بنتها عقب زيارة الأ�رصتها، وحكم 
بتهمة  �صنو�ت  لـ5  بال�صجن  عليها 

"�لتخطيط لقلب �لنظام".

ما هي اجلماعات 
املعار�سة املنت�سرة يف 

�سمايل �سوريا؟

�ندجمت عدة جمموعات م�صلحة 

�إدلب  حمافظات  يف  معار�صة 
وحماة وحلب يف �صمال �صوريا، يف 
حتالف جديد برعاية تركية، حتت 
�لوطنية"  �لتحرير  جبهة   " ��صم 
بهدف ت�صكيل "نو�ة جي�س ثوري" 
�الإعالن  هذ�  وجاء  �مل�صتقبل  يف 
�لتي  �صوت�صي"  "حمادثات  بعد 
حول  موؤخر�ً  رو�صيا  يف  جرت 
�صوريا.  يف  �لع�صكري  �لو�صع 
م�صوؤولني  تاأكيد  مع  ذلك  وتز�من 
�لهدف  �أن  �صوريني  حكوميني 
هو  �لع�صكرية  للعمليات  �ملقبل 
من  �لغربي  �ل�صمايل  �جليب 
جمموعات   3 وتتقا�صم  �صوريا 
عن  �خلارجة  �لتي  معار�صة 
�لبالد.  �صمايل  �حلكومة  �صيطرة 
عليهما  ت�صيطر  منطقتان  هناك 
لرتكية  مو�لية  جماعة  وتديرهما 
�لثالثة  �ما  قبلها  من  ومدعومة 
ف�صائل  �ل�صيطرة  فتتقا�صم 

معار�صة ومت�صددين وجهاديني.

الفرات"و"غ�سن  "درع 
الزيتون"

�لقرى  �لفر�ت  ت�صمل مناطق درع 
وغرب  �صمال  �لو�قعة  و�لبلد�ت 
حمافظة حلب، �لتي متتد ما بني 
و�عز�ز  �رصقا  جر�بل�س  مدينة 
غربا و�لباب جنوباً وكانت ف�صائل 
�ملدعومة  �ل�صورية  �ملعار�صة 
تلك  على  �صيطرت  قد  تركيا  من 
�ملناطق �لتي كانت بيد تنظيم ما 
ي�صمى بالدولة �الإ�صالمية يف �أو�خر 
 2017 عام  بد�يات  و   2016 عام 
�صاركت  �لتي  �لرئي�صية  و�لف�صائل 
وقتها يف تلك �لعملية هي فرقة " 
"�حلمزة"  وفرقة  �ل�صلطان مر�د" 
جميع  �ملعت�صم"و�أعلنت  "لو�ء  و 
�لف�صائل يف �صمال حمافظة حلب 

 2017 عام  دي�صمرب  يف  و�رصقها 
�لوطني"  �جلي�س   " ت�صكيل  عن 
من  مكون  مقاتل  �ألف   20 وي�صم 
هذ�  ويتبع  ف�صيل.   30 من  �أكرث 
وز�رة  �إىل  �لوطني"  "�جلي�س 
�لدفاع �لتابعة حلكومة �ملعار�صة 

ومقرها تركيا.
�لقوى  بني  من  �جلي�س  هذ�  وكان 
"غ�صن  عملية  يف  �صاركت  �لتي 
ب�صيطرة  �نتهت  �لتي  �لزيتون" 
لها  �ملو�لية  و�جلماعات  تركيا 
مار�س  يف  �لكردية،  منطقة  على 
2018 وكانت عفرين قبل ذلك حتت 
�ل�صعب  حماية  وحد�ت  �صيطرة 
مناطق  يف  �لو�صع  �إن  �لكردية. 
�صيطرة �ملعار�صة �أكرث تعقيد�ً يف 
�لغربية  و�الأجز�ء  �إدلب  حمافظة 
من حمافظة حلب ومناطق �صمال 
حماه، فمعظم مناطق مافظة �إدلب 
�لتحالف  �صيطرة  حتت  تقع  �الآن 
 ( �ل�صام  حترير  هيئة  �جلهادي 
جانب  �إىل  �صابقاً(  �لن�رصة  جبهة 
جماعات �أخرى مو�لية لرتكيا. يف 
�أو�ئل عام 2018، �ندمج ف�صيالن 
�ل�صام،  حترير  لهيئة  مناف�صان 
�لدين  نور  و  �ل�صام  �أحر�ر  وهما 
�صغرية  �خرى  وجمموعات  زنكي 
�صوريا"  حترير  "جبهة  و�صكلت" 
ملدة  معارك  �جلبهة  وخا�صت 
�صهرين �صد هيئة حترير �ل�صام يف 
�ملناطق �لو�قعة بني �إدلب وحلب. 
�ندجمت   2018 ماي  �أو�خر  ويف 
و�صكلت  ع�صكرية  جمموعة   11
�لوطنية  "�جلبهة  حاليا  يعر  ما 
تركيا  بدعم مبا�رص من  للتحرير" 
"عنب بلدي" �ملعار  ح�صب موقع 
�لتي  �لرئي�صية  �لف�صائل  بني  ومن 
�ن�صمت �إىل �جلبهة فيلق �ل�صام و 

جي�س �إدلب �حلر وجي�س �لن�رص.
يف  �الأخرية  �ملحادثات  وبعد 
�صوت�صي بني تركيا ورو�صيا و�إير�ن 

ب�صاأن �لو�صع �لع�صكري يف �صوريا، 
�الأول  يف  �أي�صا  �جلبهة  �إىل  �ن�صم 
ف�صائل  خم�صة  �حلايل،  �أوت  من 
وحلب  �إدلب  يف  �أخرى  رئي�صية 
�صوريا"  حترير  "جبهة  ،بينها 
حترير  هيئة  مناف�صي  وبع�س 
و جي�س  �ل�صام  �صقور  مثل  �ل�صام 

�الأحر�ر.

من  �لعديد  هناك  ز�ل  ما 
�لرئي�صية  �جلهادية  �جلماعات 
قوي يف حمافظة  وجود  لها  �لتي 
بها.  �ملحيطة  و�ملناطق  �إدلب 
�لد�خلي  �القتتال  �ندالع  فبعد 
مع حليفها �ل�صابق، �أحر�ر �ل�صام ، 
�صيطرت �لهيئة على معظم �أر��صي 
عام  �صيف  يف  �إدلب  حمافظة 
2017 مبا يف ذلك �ل�صوؤون �ملدنية 
من  �لعديد  وتوقعت  و�لع�صكرية 
و�صائل �الإعالم �ل�صورية �أن تدعم 
يف  �أخرى  �خرى  ف�صائل  تركيا 
حترير  هيئة  وجود  الإنهاء  �إدلب 

بل  يحدث،  مل  هذ�  لكن  �ل�صام، 
�لقو�فل  �لهيئة  عنا�رص  ر�فقت 
�لع�صكرية �لرتكية �لتي دخلت �إىل 
�إدلب و�صمال حلب وحماه الإن�صاء 
�إطار  يف  ع�صكرية،  مر�قبة  نقاط 
�لذي  �لت�صعيد"  خف�س   " �تفاق 
مت �لتو�صل �إليه بني رو�صيا و�إير�ن 

وتركيا يف �صبتمرب 2017.

الدين" "حرا�س 

تاأ�ص�س ف�صيل "حر��س �لدين" يف 
وي�صم   .2018 عام  فرب�ير  �أو�خر 
بتنظيم  مرتبطة  جماعات  عدة 
�جلماعات  هذه  وكانت  �لقاعدة. 
حترير  هيئة  عن  �نف�صلت  قد 
بفك  �الأخرية  قر�ر  ب�صبب  �ل�صام 
جويلية  يف  بالقاعدة  �الرتباط 
�ملجموعة  �إن  ويقال   .2016
�ملعار�صة  مناطق  يف  تنت�رص 
و�لالذقية  �إدلب  حمافظات  بني 

يف  �جلماعة  و�أعلنت  وحماه. 
الأول  تنفيذها  عن  �أفريل  �أو�خر 
�لقو�ت  �صد  ع�صكرية  عملية 
�ملو�لية للحكومة �صمال حمافظة 
�لقدماء  من  جماعة  هي  حماة 
�ملو�لني لتنظيم �لقاعدة، ن�صاأ يف 
غرب  �صمال  �صينغيانغ  مقاطعة 
يف  ر��صخ  وجود  له  ولكن  �ل�صني 
�الأزمة  ن�صوب  منذ  �صوريا  �صمايل 
�ل�صورية ومقرب من هيئة حترير 
�ل�رص�ع  يف  �حلياد  و�لتزم  �ل�صام 
ن�صط  �ملعار�صة  �جلماعات  بني 
�حرت�م  ونال  �صوريا  يف  �حلزب 
و�ملعار�صة  �جلهاديني  من  كل 
�الأطر�ف  مع  وقاتلت  �صوريا،  يف 
حد  على  و�ملعار�صة  �جلهادية 
�صو�ء �صد �لقو�ت �حلكومية لديه 
و�صائل �إعالمه �خلا�صة مثل قناة 
عربها  يبث  تلغر�م  على  خا�صة 
و�أ�رصطة  �لدعائية  �ملن�صور�ت 
يف  الأن�صطته  تروج  �لتي  �لفيديو 

�صوريا. 

يجري نائب وزير خارجية بريطانيا ل�سوؤون غرب اآ�سيا و�سمال اإفريقيا الي�سرت برت حمادثات مع م�سوؤولني اإيرانيني اليوم ال�سبت، يف اأول زيارة له اإىل طهران بعد 
ان�سحاب وا�سنطن من اتفاق اإيران النووي وح�سب اخلارجية الإيرانية، فاإن املحادثات �سرتكز على "التعاون القت�سادي الثنائي اإثر خروج الوليات املتحدة من 
التفاق النووي وكيفية توفري الآليات املالية والنقدية بني البلدين رغم احلظر الأمريكي اأحادي اجلانب"واأ�سافت اخلارجية الإيرانية يف بيان اأ�سدرته اأم�س، 

اأن بريت �سيبحث مع م�ساعد وزير اخلارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية عبا�س عراقجي "اأحدث تطورات املنطقة" اأي�سا.

لندن

م٫�س 

التفاق النووي ل يلغي اخلالفات الأخرى مع اإيران

عن طريق تفجري ا�ستهدفه يف مقهى

اغتيال رئي�س جمهورية دونيت�شك ال�شعبية األك�شندر زاخارت�شينكو
�أعلنت �صلطات جمهورية دونيت�صك 
�ألك�صندر  رئي�صها،  مقتل  �ل�صعبية 
�غتيال  بعملية  ز�خارت�صينكو، 
نفذت عن طريق تفجري ��صتهدفه 
دونيت�صك  مدينة  و�صط  مقهى  يف 
وقالت �إد�رة رئي�س �جلمهورية، يف 
"لالأ�صف،  مقت�صب:  ر�صمي  بيان 
دونيت�صك  جمهورية  رئي�س  قتل 
ز�خارت�صينكو،  �ألك�صندر  �ل�صعبية، 
ويجري  �إرهابية،  عملية  جر�ء 

حاليا حتديد �لتفا�صيل".
�مل�صادر  �أو�صحت  بدورها، 
�أن  �ملحلية  �الأمن  �أجهزة  يف 
�إثر  �حلياة  فارق  ز�خارت�صينكو 
ر�أ�صه  يف  قاتلة  الإ�صابة  تعر�صه 
"�صيبار"  مقهى  هز  تفجري  جر�ء 
�أ�صافت  كما  �ملدينة  و�صط 

�أ�صفرت  �لعملية  �أن  �مل�صادر 
�ملالية  وزير  �إ�صابة  عن  �أي�صا 
�ل�صعبية،  دونيت�صك  جمهورية  يف 
وفتاة  تيموفييف،  �ألك�صندر 
�إىل  نقلهما  ومت  معروفة،  غري 
ذلك،  غ�صون  ويف  �مل�صت�صفى 
نقال  "�إنرتفاك�س"،  وكالة  ذكرت 
�الأمن  �أجهزة  يف  م�صوؤول  عن 
عدد�  �حتجزت  �أنها  بدونيت�صك، 
تنفيذ عملية  بهم يف  �مل�صتبه  من 

�غتيال ز�خارت�صينكو.
�لقب�س  "مت  �مل�صدر:  و�أو�صح 
على عدة �أ�صخا�س وهم خمربون 
مرتبطون  و�أفر�د  �أوكر�نيون 
�غتيال  يف  بتورطهم  ي�صتبه  بهم 
�مل�صدر  �جلمهورية"وبني  رئي�س 
�مل�صتبه  على  �لقب�س  عملية  �أن 

بوغد�ن  جادة  يف  نفذت  بهم 
مت  �أنه  �إىل  م�صري�  خميلنيت�صكي، 
�ل�صارع  يف  �ل�صيار�ت  وقف حركة 
جمهورية  �صلطات  و�صنفت 
ز�خارت�صينكو  �غتيال  دونيت�صك 
بالعملية �الإرهابية، وفتحت �لنيابة 
�ملحلية �إثر �لهجوم ق�صية جنائية 

مبادة "�الإرهاب".
و�إثر هذ� �حلادث �أجرت �حلكومة 
�تخذت  عاجال  �جتماعا  �ملحلية 
رئي�س  نائب  بتعيني  قر�ر�  فيه 
تر�بيزنيكوف،  دميرتي  �لوزر�ء، 
رئي�س  باأعمال  �لقائم  مبن�صب 
�أعلنت  بدورها،  �جلمهورية 
للقو�ت  �مل�صرتكة  �لقيادة 
�مل�صلحة يف دونيت�صك �أن �ملدينة 
�لدخول  حركة  �أمام  �إغالقها  مت 

خلفية  على  ومغادرتها  �إليها 
وتوىل  �جلمهورية  رئي�س  �غتيال 
جمهورية  رئا�صة  ز�خارت�صينكو 
من  �ملعلنة  �ل�صعبية  دونيت�صك 
طرف و�حد منذ 4 نوفمرب 2014، 
وزر�ئها  رئي�س  من�صبي  �صغل  كما 
�مل�صلحة  لقو�تها  �الأعلى  و�لقائد 

منذ 7 �أوت من �لعام ذ�ته.
دونيت�صك  ز�خارت�صينكو  وتزعم 
من  ��صتقاللها  عن  �أعلنت  �لتي 
 ،2014 �أفريل   7 يف  و�حد  طرف 
و�صط ظروف نز�ع م�صلح م�صتمر 
مع  �صنو�ت   4 من  �أكرث  منذ 
�أوكر�نيا، �لتي ال تعرتف بانف�صال 
من  جزء�  وتعتربها  �جلمهورية 

�أر��صيها �ل�رصقية.
ز�خارت�صينكو  تعر�س  �أن  و�صبق 

وجوده  خالل  �غتيال  ملحاولة 
مناطق  �إحدى  يف  �صيارته  د�خل 
 2014 �أوت   30 يوم  �جلمهورية 

لكنها جنا من �لهجوم.
�أعلن رئي�س جمل�س �لنو�ب �للبناين 
نبيه بري، �أنه "مت�صائل" وال ي�صعر 
ت�صكيل  جتاه  �لتفاوؤل  �أو  بالت�صاوؤم 

حكومة وطنية يف لبنان.
و�أ�صاف بري يف مهرجان خطابي 
�جلمعة، �أنه ينتظر �جتماع �لرئي�س 
ورئي�س  عون،  مي�صال  �للبناين 
خالل  �حلريري  �صعد  �لوزر�ء 
يف  وياأمل  �ملقبلة،  �لثالثة  �الأيام 
بحلول  �الجتماع  هذ�  يخرج  �أن 
�حلكومة  ت�صكيل  تاأخر  الأزمة 
�لعالقات بني  �إىل قوة  ولفت بري 
�أحد  "ال  وقال:  و�صوريا،  لبنان 

مع  �لعالقات  ف�صل  ي�صتطيع 
�صوريا و�إبقاءها يف �لثالجة. لبنان 
و�صوريا تو�أمان للتاريخ و�جلغر�فيا 
�مل�صرتكة". و�مل�صالح  و�ل�صيا�صة 
�ملعلومات  "نتابع  و�أ�صاف: 
�لبحرية  ح�صود  حول  �لو�ردة 
لتوجيه  و�ال�صتعد�د�ت  �الأمريكية 
حتت  ل�صوريا  ع�صكرية  �رصبة 
مربر�ت كيميائية و�هية، ونرى �أن 
هذ� �لعدو�ن �لرباعي �الإ�رص�ئيلي 
يف  ينجح  لن  �لغربي  و�لثالثي 
�لور�ء"و�أكد  �إىل  �الأمور  �إعادة 
يف  يكمن  �ل�صورية  �الأزمة  حل  �أن 
ووقف  �صوريا  عن  �ل�صغوط  "رفع 
عرب  و�مل�صلحني  �ل�صالح  �صخ 
�صاحقة  هزمية  وحتقيق  �حلدود 

لالإرهاب".
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عي�سة ق.

بذلك  القيام  من  ي�ستطع  مل  لكنه 
اعرت�ست  التي  العراقيل  ب�سبب 
هيئته، واأردف مدوار اأنه ا�سطدم 
بداية  عند  واجهته  م�ساكل  بعدة 
جلنة  قرارات  راأ�سها  على  مهامه 
العبني  عدة  بت�رسيح  املنازعات 
ح�سار  حتت  اأندية  عدة  وتواجد 
والتي  عليها  املرتتبة  الديون 
متنعها من احل�سول على غجازات 

م�ساركتهم  وعدم  اجلدد  العبيها 
يف املباريات.

امل�ساكل  اأن  مدوار  واأ�ساف 
عند  تتوقف  مل  واجهته  التي 
بال  االأندية  لديون  بالن�سبة  احلد 
امتّدت اإىل حقوق البث التلفزيوين 
اإىل  املنتمية  للفرق  وحت�سيلها 
االأوىل  املحرتفة  الرابطتني 
االأموال  اأزمة  جانب  اإىل  والثانية 
اجليدة  امل�سرية  تعرقل  التي 

لالأندية الوطنية.

وعرب مدوار عن ارتياحه بعد ت�سوية 
ملفي فريقي احتاد احلرا�ش ورائد 
القبة الذي �سكل �سداعا كبريا يف 
راأ�ش الرابطة وم�سوؤوليها، واأو�سح 
للفريقني  بالن�سبة  اأن امللف طوي 
بعدما متكن م�سوؤوليهما من توفري 
بالن�سبة  الديون  ودفع  االأموال 
لالعبيهم ال�سابقني وحت�سلوا على 
اأجل  من  اجلدد  العبيهم  اإجازات 
الت�سكيلة  مع  اللعب  من  متكينهم 

�سمن املو�سم الكروي اجلديد.

مدوار: امل�ضاكل اعرت�ضت م�ضروعنا يف تطوير الرابطةعرب عن ارتياحه لت�سوية ملف احتاد احلرا�ش ورائد القبة
ك�سف رئي�ش الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار اأن هيئته واجهت عدة م�ساكل 
و�سدامات مع روؤ�ساء الندية منذ انتخابه على راأ�ش الهيئة الكروية، اأين اأو�سح يف ت�سريحات 
اإعالمية اأن امل�ساكل التي واجهت هيئته الكروية اأجلت جت�سيد الأهداف التي جاء من اأجل 
جت�سيدها على اأر�ش الواقع يف الرابطة، حيث اأو�سح اأنه يريد اإعادة هيكلة الرابطة وبع�ش 

اللجان من اأجل الوقوف على م�سلحة الريا�سة ببالدنا 

انطلقت اأم�ش يف 
مهامها برتب�ش 

تيكجدة

فرتول مدربة 
املنتخب 

الن�ضوي خلفا 
ل�ضيح

 
فرتول  را�سية  ُعّينت 
العار�سة  راأ�ش  على 
للمنتخب  الفنية 
القدم  لكرة  اجلزائري 
للناخب  خلفا  �سيدات 
�سيح  الدين  عز  ال�سابق 
من�سبه،  من  امل�ستقيل 
عنه  اأعلنت  ما  ح�سب 
االحتادية  ام�ش  اأول 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
الر�سمي،  موقعها  على 
امل�سدر،  نف�ش  يو�سح 
اأن هذا القرار مت اتخاذه 
املكتب  اأع�ساء  باإجماع 
املجتمع  الفيديرايل 
املن�رسم  اخلمي�ش 
بعنابة يف جل�سة عادية، 
الفاف  بيان  ويو�سح 
املكتب  يلي:«قرر  ما 
باالحتفاظ  الفيديرايل 
الفني  الطاقم  بنف�ش 
العمل  له  �سبق  الذي 
ال�سيح  الدين  عز  مع 
بر�سيد  االأمر  ويتعلق 
بو�رسيط كم�ساعد اأول، 
م�ساعد  �رسيفي  حممد 
بوخالفة  وبران�سي  ثان 
حار�سات  مدرب 
الطاقم  وكذا  املرمى، 
من  امل�سكل  الطبي 
طبيبة  م�سعودي  خليدة 
مدلكة،  ملياء  وال�سيدة 
الطاقم  هذا  و�سيوا�سل 
اإ�رساف  حتت  عمله 
بو�سفها  فرتول  را�سية 
التي  و  العامة  املن�سقة 
الوطني  الفريق  �ستقود 
يف كاأ�ش اأفريقيا لالأمم-
2018 لل�سيدات املقررة 

بغانا«.
فرتول  االآن�سة  كانت  و 
وراء  الكاف  م�ست�سارة 
بعث كرة القدم الن�سوية 
 1996 عام  بق�سنطينة 
�سي  يف  نادي  وموؤ�س�سة 
جنحت  حيث  ق�سنطينة 
اإىل  بالنادي  الو�سول  يف 
 7 على  بح�سوله  القمة 
الوطنية  للبطولة  األقاب 
لكل االأ�سناف، وانطلقت 
املهمة اجلديدة لالآن�سة 
برتب�ش  اأم�ش  فرتول 
الفريق الوطني بتيكجدة 
غاية  اإىل  �سيدوم  الذي 

16 �سبتمرب.
وكالت

اأبناء بونة يح�سمون القمة القبة واحلرا�ش يوا�سالن ال�سقوط

اأ�ضود الون�ضري�س يوا�ضلون ال�ضيطرة والرتجي يطيح بالبابية
يوا�سل فريق جمعية ال�سلف ت�سدر 
جدول الرتتيب للرابطة املحرتفة 
الثانية بعد عودته بالتعادل ال�سلبي 
خارج  قاده  الذي  التنقل  من 
اأمل  امل�سيف  واجه  اأين  القواعد 
الرابعة  اجلولة  �سمن  بو�سعادة 
من البطولة الوطنية، حيث ت�سجل 
املو�سم  قوية هذا  بداية  اجلمعية 
من  ايجابية  نتائج  حققت  بعدما 
انت�سارات  ثالث  ت�سجيل  خالل 
الهزمية  طعم  تتذوق  ومل  وتعادل 
منذ انطالق املو�سم اجلديد، فيما 
مفاجئا  �سقوطا  اجلولة  عرفت 
يف  ميدانه  على  العلمة  ملولودية 
بال�ساعد  جمعته  التي  املباراة 
اأين  م�ستغامن  ترجي  اجلديد 
الديار  عقر  يف  »البابية«  انهزمت 
بنتيجة هدفني لواحد جعلها ت�سيع 
فر�سة مقا�سمة جمعية ال�سلف يف 
وترتاجع  الرتتيب  جدول  �سدارة 

اإىل املركز اخلام�ش بينما الرتجي 
يف  واأ�سحى  الرتتيب  يف  �سعد 
الو�سافة على بعد ثالث نقاط من 

املت�سدر.
يف املقابل، وا�سلت اأندية الو�سط 
اأي  حتقيق  يف  والف�سل  الغرق 
على  جوالت  اأربع  مرور  بعد  فوز 
بعدما  الوطنية،  البطولة  انطالق 
�سقط النازل احتاد احلرا�ش يف فخ 
الهزمية الثالثة على التوايل عندما 
غليزان  �رسيع  امل�سيف  واجه 
رد،  دون  بهدف  املقابلة  وخ�رس 
ووا�سل تذيل جدول الرتتيب بينما 
ما  املركز  يف  القبة  رائد  يتواجد 
ى  عل  تعادل  بعدما  االأخري  قبل 
بهدف  البليدة  احتاد  اأمام  ميدانه 
التي  النتيجة  وهي  �سبكة  كل  يف 
عجزا  اللذان  الفريقني  تخدم  ال 
مرور  بعد  انت�سار  اي  عن حتقيق 
اأربع جوالت على انطالق املو�سم 

اجلديد.
اجلولة  قمة  يف  الفوز  عاد  فيما 
عنابة  احتاد  فريقي  جمعت  التي 
اأبناء  ت�سكيلة  اإىل  بجاية  و�سبيبة 
عاملي  ا�ستغلوا  الذين  »بونة« 
االأر�ش واجلمهور من اأجل حتقيق 
االأهم واأطاحوا بال�سيوف بهدفني 
اجلديد  لل�ساعد  �سمح  رد،  دون 
املو�سم  هذا  الثاين  فوزه  بتحقيق 
البجاوية  الت�سكيلة  �سقطت  بينما 

يف فخ الهزمية الثانية.
عي�سة ق.

البطولة العربية للتن�ش اأقل من 13 و 14 �سنة

ميدالية برونزية للجزائر ح�ضب الفرق

ما�ضوي يتحّمل م�ضوؤولية 
الإخفاق اأمام لإ�ضماعيلي

رافينيا يرف�س 
التجديد مع البار�ضا

�سنة   14 من  اأقل  لفئة  اجلزائري  املنتخب  اأحرز   
الفرق  ذكور امليدالية الربونزية يف مناف�سات ح�سب 
التي  �سنة  و14   13 من  الأقل  للتن�ش  العربية  للبطولة 
جرت وقائعها من 21 اإىل 30 اأوت بتون�ش، بعد فوزه 
يف اللقاء الرتتيبي من اأجل املركز الثالث، وتعد هذه 
التون�سية  االأرا�سي  للجزائرعلى  اخلام�سة  امليدالية 
باملعدن  ميباركي  تتويج  بعد  البطولة  انطالق  منذ 
14�سنة  من  اأقل  اإناث  الفردي  جدول  يف  النفي�ش 
والربونز مع زميلتها �رسيف يف اجلدول الزوجي اناث 

ويف جدول ح�سب الفرق اأقل من 14 �سنة اإناث.
وعبد  براهيمي  رمزي  اجلزائري  الثنائي  واأ�ساف 

يف  للجزائر  برونزية  ميدالية  ع�سمان  بن  الكرمي 
و�ساركت  �سنة.   14 من  اأقل  ذكور  الزوجي  جدول 
فئة  لدى  ريا�سيني،  ب�ستة  املوعد  هذا  يف  اجلزائر 
فقط  بالذكور  املناف�سة  خا�ست  عاما،   13 من  اأقل 
�سليمان،  وكي�سو  ر�سا غطا�ش  بـمحمد  االأمر  ويتعلق 
لدى  اخل�رس  ف�سارك  عاما،   14 من  اأقل  فئة  اأما يف 
ع�سمان،  بن  الكرمي  وعبد  براهيمي  برمزي  الذكور 
يف الوقت الذي ح�رست فيه اجلزائر بب�رسى ميباركي 
املنتخب  قاد  بينما  االإناث،  لدى  �رسيف  واإينا�ش 
الوطني  املدرب  التون�سية  االأرا�سي  على  اجلزائري 

وكيل ق�سيبة.

اجلزائري  املدرب  قال 
الدين  لالإ�سماعيلي امل�رسي خري 
م�سوؤولية  يتحمل  اإنه  م�سوي 
التعادل مع النجوم 1-1 يف اجلولة 
امل�رسي  للدوري  اخلام�سة 
يف  م�سوي  واأ�ساف  املمتاز، 
ام�ش  اأول  اإعالمية  ت�رسيحات 
عقب  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل 
يقدم  مل  »االإ�سماعيلي  املباراة: 
كان  لكنه  املطلوب،  العر�ش 
مبقدوره اخلروج فائزا، لوال اإهدار 

بداية  يف  ال�سهلة  الفر�ش  بع�ش 
اللقاء خا�سة عرب كرمي بامبو، كما 
ب�سكل  الفر�ش  �سناعة  افتقدنا 
�سفحة  »�سنطوي  واأردف:  فعال«، 
يف  للرتكيز  النجوم  مع  التعادل 
مباراة اإنبي، بعد العودة من توقف 
»رغم  بقوله:  وختم  الدوري«، 
البداية ال�سعيفة، الفريق قادر على 
املناف�سة بقوة، على لقب الدوري 

مع ت�سحيح بع�ش االأخطاء«.
ق.ر.

ك�سفت تقارير �سحفية عن رف�ش 
تعاقده  جتديد  بر�سلونة  العب 
مع النادي الكتالوين خالل الفرتة 
»كالت�سيو  موقع  وقال  احلالية، 
بر�سلونة  اإن  االإيطايل،  مريكاتو« 
جتديد  رافينيا  على  عر�ش 
واأ�ساف:  رف�ش،  ولكنه  تعاقده، 
»رافينيا غا�سب من عدم �سماح 
باالن�سمام  له  بر�سلونة  اإدارة 
بيتي�ش  ريال  اأو  ميالن  اإنرت  اإىل 
تنوي  كانت  حيث  ال�سيف،  هذا 

ب�سكل  البيع  مع  اإعارته  االإدارة 
املقبل«،  ال�سيف  يف  نهائي 
املو�سم  ن�سف  رافينيا  ولعب 
اإنرت  �سفوف  يف  مُعاًرا  املا�سي 
يف  النرياتزوري  وف�سل  ميالن، 
�سمه ب�سكل نهائي هذا ال�سيف. 
من  اأنه  اإىل  التقرير  واأ�سار 
عن  رافينيا  يرحل  اأن  املتوقع 
�سفوف البار�سا جانفي املقبل، 
للظفر  االأقرب  هو  ميالن  واإنرت 

بخدماته. 

 على خلفية الت�سريحات النارية
 للعايب وفار�ش �سده

الفاف تعلن م�ضاندتها ملدوار
اجلزائرية  االحتادية  اأعلنت 
لكرة القدم م�ساندتها املطلقة 
لرئي�ش الرابطة املحرتفة لكرة 
مدوار،  الكرمي  عبد  القدم 
الدين  خري  الفاف  رئي�ش  واأكد 
اأع�ساء  اجتماع  خالل  زط�سي، 
اخلمي�ش  الفدرايل  املكتب 
عنابة،  مبدينة  املن�رسم 
رابطة  قرارات  يدعم  اأنه 
خري  وقال  املحرتفني،  دوري 
ت�رسيحات  يف  زط�سي  الدين 
يدعم  الكرة  »احتاد  �سحفية 
دوري  رابطة  قرارات  جميع 
قرارات  وهي  املحرتفني، 
املكتب الفدرايل وبالتايل قررنا 
من  بداية  ال�رسامة  نفر�ش  اأن 

املو�سم احلايل«.
روؤ�ساء  اإىل  موجهة  ر�سالة  ويف 
راأ�سهم  وعلى  الدوري  اأندية 
�سغري  وحممد  العايب  حممد 

الدين  خري  طالب  فار�ش، 
احرتام  الروؤ�ساء  من  زط�سي 
يف  وعلق  الرابطة،  قرارات 
روؤ�ساء  »اأدعو  ال�ساأن  هذا 
بامل�سوؤولية  للتحلي  االأندية 
وعدم مغالطة اجلماهري، وقول 
اأ�سياء غري �سحيحة، الأن مدوار 
لنا ملفات احتاد احلرا�ش  قدم 
ناق�سة  وهي  القبة  ورائد 
مبقدوره  يكن  مل  وبالتايل 
لالعبني«.  االإجازات  منح 
التابعة  االن�سباط  جلنة  وكانت 
لكرة  املحرتفة  للرابطة 
عقوبات  �سلطت  قد  القدم، 
رابطة  رئي�ش  على  قا�سية 
على  احلرا�ش  واحتاد  القبة 
خلفية الت�رسيحات النارية التي 
رابطة  رئي�ش  حق  يف  اأطلقوها 

الدوري عبد الكرمي مدوار.
ع.ق.
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عي�سة ق.

بها  قام  التي  اخلطوة  وجاءت 
منتظرة  للخ�رض  اجلديد  املدرب 
ال�سابقة  الت�رضيحات  على  بناء 
الندوة  خالل  بها  �رضح  كان  التي 
عند  عقدها  التي  ال�سحافية 
من  الوطن  باأر�ض  التحاقه 
رفقة  العقد  على  الإم�ساء  اأجل 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
وم�ستوى  اأداء  اأن  حينها  اكد  اأين 
اإىل  يرقى  ل  املحلي  الالعب 
الأبواب  ترك  ما  وهو  املطلوب 
املحليني  ا�ستبعاد  حول  مفتوحة 
عن الرتب�ض الأول لبلما�سي رفقة 
على  ما حدث  وهو  اخل�رض  كتيبة 
ار�ض الواقع، خا�سة واأن الإق�ساء 
املرمى،  حرا�ض  اأي�سا  طال 
على  �سابقه  نهج  خمالفا  و�سار 

الوطنية  الفنية  العار�سة  راأ�ض 
يعتمد  كان  الذي  ماجر  رابح 
البطولة  من  احلرا�سة  ثالثي  على 
بلما�سي  قرر  بعدما  الوطنية، 
البيت  اإىل  القدمي  احلر�ض  اإعادة 
راأ�سهم  على  لهم  العتبار  واإعادة 
راي�ض  ال�سعودي  التفاق  حار�ض 
وهاب مبوحلي الذي �سجل العودة 
تعر�ض  بعدما  الأبواب  اأو�سع  من 
الناخب  طرف  من  التهمي�ض  اإىل 
املعروفة  اإمكانياته  رغم  ال�سابق 
واأحقيته مبكانة اأ�سا�سية يف عرين 

الت�سكيلة الوطنية.
ال�سابق  القائد  اإلتحاق  وجاء 
للمنتخب الوطني بالعار�سة الفنية 
الطريق  لتعبيد  متهيدا  الوطنية 
الأوروبية  الدوريات  لفائدة لعبي 
اأجل  من  اجلن�سية  ومزدوجي 
اخل�رض  اأبواب  طرق  اإىل  العودة 

مع  عددهم  تقل�ض  الذين  وهم 
ال�سابق  الوطني  الفني  الطاقم 
العتبار  رد  اأجل  من  عمل  الذي 
اأن  اإل  الوطنية  البطولة  لالعب 
وما  عليهم  يثمر  مل  عليه  رهانه 
من�سبه  بخ�سارة  غاليا  ثمنه  دفع 

ب�سبب توايل النتائج ال�سلبية.

اأوكيجة وبولية 
جديد اخل�سر 

واحلر�س القدمي يعود  

الوطني  الناخب  قائمة  عرفت 
وجهني  ا�ستدعاء  بلما�سي 
�سفوف  اإىل  مرة  لأول  جديدين 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  اخل�رض 
اوكيجة  األك�سندر  احلار�ض 
يف  النا�سطان  بولية  وفريد 

النا�سط  ميتز  نادي  �سفوف 
الفرن�سية،  الثانية  الدرجة  يف 
واللذان يحمالن الألوان الوطنية 
لأول مرة يف م�سوارهما الكروي، 
القائمة  �سهدت  املقابلن  يف 
املتمثل  القدمي  احلر�ض  عودة 
الذين  الالعبني  من  عدد  يف 
املباريات  عن  ا�ستبعادهم  مت 
الوطني  للمنتخب  الأخرية 
�سفيان  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
يا�سني  بودبوز،  ريا�ض  فيغولني 
بن زية ور�سيد غزال، بينما اأعاد 
فار�ض  �سليم  تاهرت،  ح�ساين، 
اإىل جانب عدلن  ومهدي عبيد 
عن  تخلى  املقابل  يف  قديورة، 
جماين  كارل  من  كل  خدمات 
اللعب  اعتزال  نحو  يتوجه  الذي 
فرحات  الدين  وزين  الدويل، 

الذي مل يجدد فيه الثقة.

ج�ّسد الت�سريحات التي اأطلقها يف الندوة ال�سحافية

بلما�ضي ي�ضفع املحليني ويعيد االعتبار ملزدوجي اجلن�ضية
وّجه الناخب الوطني جمال بلما�سي �سفعة قوية لالعبني املحليني النا�سطني يف البطولة الوطنية بعدما خلت القائمة 
التي ا�ستدعاها للم�ساركة يف املباراة املقررة اأمام منتخب غامبيا الأ�سبوع املقبل حل�ساب اجلولة الثانية من الت�سفيات 

املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون من ا�سم الالعبني املحليني، وهي القائمة التي �سمن 25 لعبا �سيكونون 
معنيون بخو�س مقابلة غامبيا، والتي �سمت جميعها الالعبني املحرتفني النا�سطني يف خمتلف الدوريات الأوروبية 

واخلليجية

التحق اأول اأم�س برتكيا ولقي ا�ستقبال كبريا 
من جماهري النادي

بن زية يوقع رفقة فرنبات�ضي 
مو�ضما على �ضكل اإعارة

ليفربول ينجو من كمني 
لي�ضرت �ضيتي

 غزال هداف وي�ضقط 
اأمام ليفربول

اجلزائري  الدويل  الالعب  التحق 
بالدوري  ر�سميا  زية  بن  يا�سني 
نادي  رفقة  تعاقد  اأين  الرتكي 
معه  وقع  الذي  فيرنبات�سي 
الإعارة  عقد  على  اأم�ض  اأول 
الفرن�سي  ليل  نادي  من  قادما 
�سيف  العقد  �رضاء  اأف�سلية  مع 
زية  بن  يلعب  املقبل، حيث  العام 
يف  وزميله  مواطنه  �سفوف  اإىل 
اإ�سالم  الوطنية  الت�سكيلة  �سفوف 
بدوره  تعاقد  الذي  �سليماين 
املركاتو  خالل  فيرنبات�سي  رفقة 
ال�سيفي قادما من �سفوف لي�سرت 
جتربة  بعد  الجنليزي  �سيتي 
�سكل  على  نيوكا�سل  رفقة  فا�سلة 
اإعارة امتدت �ستة اأ�سهر فح�سب.

برتكيا  اأم�ض  اأول  زية  لن  والتحق 
التعاقد  اإجراءات  اأنهى  حيث 
الذي  وهو  اجلديد  فريقه  مع 
طرف  من  كبريا  ا�ستقبال  وجد 
املطار  يف  فرنبات�سي  جماهري 
من  ال�رضطة  تدخل  الأمر  تطلب 
امللتفة  اجلماهري  تفريق  اجل 
مع  زية  بن  توقيع  وجاء  حوله، 
عودته  مع  متزامنا  فنرتبات�سي 
عقب  الوطني  املنتخب  بيت  اإىل 
الوطني  الناخب  دعوة  تلقيه 
جمال بلما�سي من اأجل امل�ساركة 
حت�سبا  التح�سريي  الرتب�ض  يف 
يف  املربجمة  غامبيا  ملقابلة 

الثامن �سبتمرب املقبل.
عي�سة ق.

ب�سدارة  موؤقًتا  ليفربول  انفرد 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
�سيتي  لي�سرت  م�سيفه  على  بفوزه 
اأقيمت  التي  املباراة  خالل   1-2
يف  اأم�ض  باور«  »كينج  ملعب  على 
واأحرز  الرابعة،  اجلولة  افتتاح 
هديف ليفربول كل من �ساديو ماين 
�سّجل  فيما  فريمينو،  وروبرتو 
وبهذه  لي�سرت،  غزال هدف  ر�سيد 
ليفربول  ر�سيد  يرتفع  النتيجة، 
مباريات،   4 من  نقطة   12 اإىل 
عن  نقاط   3 بفارق  متفّوًقا 
فيما  وواتفورد  وت�سيل�سي  توتنهام 
النقطة  عند  لي�سرت  ر�سيد  جتّمد 
فر�سة  ليفربول  واأهدر  ال�ساد�سة، 
الدقيقة  يف  املبّكر  الت�سجيل 
الرابعة، عندما و�سع �سالح الكرة 
الذي  فريمينو  اإىل  املرمى  اأمام 
احلار�ض  وقوف  مكان  يف  �سّدد 
ترتد  اأن  قبل  �سمايكل،  كا�سرب 
و�سع  الذي  امل�رضي  للدويل 
وانتظر  القائم،  بجانب  الكرة 
العا�رضة  الدقيقة  حتى  ليفربول 
راوغ  بعدما  الت�سجيل  لفتتاح 
روبرت�سون  اأندري  الأي�رض  الظهري 
الكرة  ير�سل  اأن  قبل  مدافعني 
يف  ماين  ليتابعها  املرمى،  اأمام 
الدفاع،  م�سايقة  رغم  املرمى 

على  ال�سغط  لي�سرت  وحاول 
هدفا،  تلّقيه  بعد  ليفربول  مرمى 
الأحمر  الفريق  حار�ض  و�سيطر 
األي�سون بيكر ب�سهولة على حماولة 
عاد  الذي  جراي،  دمياراي  من 
جديدة  بفر�سة   27 الدقيقة  يف 
املرمى،  عن  ابتعدت  كرته  لكن 
مع  ال�سيطرة  الفريقان  تبادل  ثم 
مرور الوقت، حّتى متّكن ليفربول 
الدقيقة  يف  تقّدمه  م�ساعفة  من 
ركلة  اإثر  فريمينو  من  براأ�سية   45

ركنية نّفذها جيم�ض ميلرن.
ن�سبة  يف  حت�ّسنا  لي�سرت  واأبدى 
ال�سوط  يف  الكرة  على  ا�ستحواذه 
مادي�سون  جيم�ض  و�سدد  الثاين، 
األي�سون ب�سهولة  كرة �سيطر عليها 
بالغة يف الدقيقة 50، واأبعد مدافع 
متريرة  مورجان  وي�ض  لي�سرت 
�سالح قبل اأن ي�سل اإليها ميلرن يف 
اإيهينات�سو يف  ودخل   ،58 الدقيقة 
ت�سكيلة لي�سرت بدل من األربايتون، 
الفارق  تقلي�ض  �ساهم يف  ما  وهو 
بالدقيقة 63، بعدما ارتكب األي�سون 
هفوة قاتلة يف التعامل مع الكرة، 
حيث خطفها من اأمامه مادي�سون 
غزال  اإىل  املرمى  اأمام  ومّررها 
الذي �سّددها يف ال�سباك اخلالية.

وكالت 

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سقط 
ر�سيد غزال يف فخ الهزمية يف عقر 
التي خا�سها  الديار خالل املقابلة 
وجمعت  اأم�ض  القواعد  داخل 
ليفربول  اأمام  �سيتي  لي�سرت  فريقه 
الدوري  من  الرابعة  اجلولة  �سمن 
خ�رض  حيث  املمتاز،  الجنليزي 
املنتخب  ميدان  متو�سط  رفقاء 
يف  لواحد  هدين  بنتيجة  الوطني 
اأحرز  عندما  فيها  تاألق  مباراة 
اأطوار  يف  لفريقه  الوحيد  الهدف 

ال�ساذج  الهدف  م�ستغال  املقابلة 
حاول  الذي  األي�سون  للحار�ض 
اأن يخادع  مرازغة زميل غزال قبل 
بتمريرة الكرة اإىل لعب اخل�س�رض 
اإيداع  يف  �سعوبة  يجد  مل  الذي 
الكرة ال�سباك م�سجال الهدف الأول 
والأول يف  �سيتي  لي�سرت  بقمي�ض  له 
التحق  بعدما  الجنليزي  الدوري 
نادي  قادما من  »الثعالب«  بت�سكيلة 

موناكو الفرن�سي.
ع.ق.

برييز �ضبب غياب كري�ضتيانو 
عن حفل اليويفا

ك�سفت تقارير �سحفية اإيطالية عن �سبب غياب 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مهاجم جوفنتو�ض 

اليطايل عن حفل الحتاد الأوروبي لكرة القدم 

»يويفا« والذي اأقيم اخلمي�ض املا�سيفي اإمارة موناكو 

الفرن�سية، وتوج الكرواتي لوكا مودريت�ض لعب 

و�سط ريال مدريد، بلقب اأف�سل لعب يف اأوروبا 

متفوًقا على رونالدو وحممد �سالح جنم ليفربول، 

ووفًقا ل�سحيفة »توتو �سبورت«، فاإن رونالدو قرر يف 

الدقيقة الأخرية اإلغاء طائرته اخلا�سة، وعدم ح�سور 

احلفل يف مونت كارلو، واأ�سارت اإىل اأن كري�ستيانو 

�سمع بع�ض ال�سائعات التي ت�سري اإىل اأن فلورنتينو 

برييز رئي�ض نادي ريال مدريد، كان ي�سغط على 

اليويفا من اأجل منح اجلائزة اإىل مودريت�ض بدلً منه، 

وكان األك�سندر �سيفرين رئي�ض الحتاد الأوروبي، 

اأكد ل�سحيفة »لغازيتا ديللو �سبورت« اأن جوفنتو�ض 

اأخربهم بغياب رونالدو عن احلفل قبل �ساعتني فقط 

من البداية، مطالًبا الالعب الربتغايل باحرتام نتيجة 
الت�سويت.

وكالت

يخ�سع للفحو�سات الطبية من اجل تلقي 
ال�سوء الأخ�سر

 غوالم يعود هذا االأ�ضبوع 
اإىل التدريبات اجلماعية

مدريد تعر�سه اإىل ال�سابة وقيامه بعمليتني جراحتني من اأجل ال�سفاء منها م�ستواها خا�سة واأنه يبتعد عن املناف�سة منذ ما يقارب العام ب�سبب احلالة ال�سحية التي تتواجد عليها ركلته والتي يعاين من الإ�سابة على الطبية املعمقة من طرف الربوفي�سور مارياين من اجل الوقوف على اأن الظهري الي�رض للخ�رض �سوف يخ�سع هذا الأ�سبوع اإىل الفحو�سات �سامبدوريا واملقررة �سهرة اليوم �سمن الدوري اليطايل، حيث اأو�سح ال�سحافية التي عقدها قبل موعد مباراة نادي اجلنوب اليطايل اأمام موعد عودة الالعب الدويل اجلزائري اإىل امليادين، وذلك خالل الندوة طمئن مدرب نادي نابويل اليطايل كارلو اأنت�سيلوتي اجلماهري ب�ساأن  وريال  الأملاين  ميونيخ  لبايرن  ال�سابق  الدرب  واأو�سح  اأجل ب�رضة،  من  املعمقة  الك�سوفات  تلك  يجري  �سوف  غولم  اأن  التدريبات اجلماعية والتدرب مع زمالئه حتى يكون جاهزا اإىل العودة الطمانة حول جاهزيته واحل�سول على ال�سوء اخل�رض حتى يعود اإىل ال�سباين 
ايتيان للمناف�سة يف اقرب فر�سة ممكنة. �سانت  نادي  فاإن خريج  اليطالية  الإعالمية  التقارير  اليطايل الذي بقي بعيدا عن امليادين ملدة عام كامل يف �سورة قد توؤثر على الفرن�سي منتظر اأن يعود اإىل اللعب خالل �سهر �سبتمرب احلايل وهو وح�سب  الدوري  يف  اأي�رض  ظهري  اأف�سل  يعترب  الذي  وهو  اأحد اإمكانياته  منه  التي جعلت  الب�سمة  وتركه  الكالت�سيو  تاألقه يف  اإىل  بالنظر 

عي�سة ق.اأف�سل الالعبني يف العامل يف مركزه.



فياريال يوا�سل ال�سقوط يف الليغا
خ�رس فياريال اأمام �ضيفه جريونا بهدف نظيف �ضمن اجلولة الثالثة من الدوري 

الإ�ضباين اأول اأم�س وهذه اخل�ضارة الثانية لفياريال هذا املو�ضم مقابل تعادل 
وحيد، من ناحيته حقق جريونا فوزه الأول بعد تعادل وخ�ضارة، �ضجل هدف 

املباراة الوحيد كري�ضتيان �ضتيواين يف الدقيقة 54 بتمريرة حا�ضمة من بورخا 
غار�ضيا، وتغلب ايبار على ريال �ضو�ضييداد 2-1، �ضجل للفائز مارك كاردونا 

وت�ضارلز دياز يف الدقيقتني 26 و90+1 فيما �ضجل للخا�رس ويليان خو�ضيه من 
ركلة جزاء يف الدقيقة 15/ وهذا الفوز الأول لإيبار فيما تلقى �ضو�ضييداد 
اخل�ضارة الأوىل بعد تعادل وفوز.وتعادل خيتايف مع ريال فالدوليد �ضلباً.

اأول فوز لفيريا مع ني�س
حقق مدرب ني�س اجلديد باتريك فيريا فوزه الأول يف اأربع مباريات على 

ح�ضاب م�ضيفه القوي ليون 1-0 يف افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري 
الفرن�ضي، وكان فيريا، بطل العامل 1998 قد اأخفق يف قيادة الفريق اجلنوبي اإىل 

حتقيق اأي فوز يف اأول ثالث مباريات، وقد جنح باإحلاق اخل�ضارة الثانية هذا 
املو�ضم بليون، و�ضجل املهاجم اآلن �ضان-ماك�ضيمان هدف الفوز يف الدقيقة 

51 لني�س الذي لعب له اأ�ضا�ضيا املهاجم الدويل ماريو بالوتيلي، ومل يجد لعبو 
املدرب برونو جينيزيو حلول ناجعة اأمام مرمى ني�س، برغم �ضيطرتهم على 

جمريات املباراة وم�ضاركة جنمهم الدويل نبيل فقري، وكان ن�ضور ني�س قد 
خ�رسوا ال�ضبوع املا�ضي ب�ضكل مفاجىء اأمام ديجون 0-4 وذلك بعد �ضقوطهم 

اأمام رين�س ال�ضاعد �ضفر-1.

كي�سي: نحتاج ال�ستمرار الرتكيز
عرب فرانك كي�ضي لعب ميالن عن �ضعادته بفوز فريقه على روما باملباراة 

التي جمعت الفريقني م�ضاء اأول اأم�س �ضمن مناف�ضات الأ�ضبوع الثالث من 
الدوري الإيطايل، وقال كي�ضي، لعب و�ضط الرو�ضونريي بح�ضب موقع 

كالت�ضيو مريكاتو: »كان باإمكاننا تقدمي اأداء جيد اأي�ضا بال�ضوط الثاين، باإمكاننا 
ال�ضتمرارية حتى الدقيقة 90«، واأ�ضاف: »نحن بحاجة اإىل ا�ضتمرار الرتكيز 

حتى النهاية، والتطور والنمو ومن اأجل احل�ضول على النقاط الثالث«. ومتكن 
كي�ضي من ت�ضجيل هدف ميالن الأول يف مرمى روما يف املباراة التي انتهت 

بفوز الرو�ضونريي بنتيجة 1-2.

البي ا�س جي يعلن عن �سفقة موتينج
اأعلن نادي باري�س �ضان جريمان الفرن�ضي عن �ضفقته الرابعة قبل غلق �ضوق 

النتقالت ال�ضيفية بدقائق قليلة، ورحب النادي الباري�ضي عرب ح�ضابه الر�ضمي 
على »تويرت« باملهاجم الكامريوين اإيريك ماك�ضيم ت�ضوبو موتينج املن�ضم من 

�ضتوك �ضيتي الإجنليزي، ويعد موتينج ال�ضفقة الرابعة للبي اإ�س جي هذا 
ال�ضيف بعد ان�ضمام كل من جيانلويجي بوفون يف �ضفقة انتقال حر بعد 

انتهاء تعاقده مع جوفنتو�س، واملدافع الأملاين ال�ضاب تيلو كريير من �ضالكه، 
والإ�ضباين خوان برينات ظهري اأي�رس بايرن ميونخ.

كاهيل ينتقل اإىل الدوري الهندي
جام�ضيدبور  اإىل  ان�ضمامه  اأم�س  لأ�ضرتاليا  التاريخي  الهداف  كاهيل  تيم  اأعلن 
املناف�س يف الدوري الهندي، وعانى كاهيل البالغ 38 عاما للعب مع الأندية العام 
اإىل  ليعود  املا�ضي،  دي�ضمرب  يف  الأ�ضرتايل  �ضيتي  ملبورن  عن  ورحل  املا�ضي، 
�ضفوف ميلوول، حيث ظهر لأول مرة قبل 20 عاما، قبل اأن يرتكه النادي املناف�س 
يف الدرجة الثانية، وقال كاهيل عرب �ضابه على تويرت: »متحم�س لإعالن تعاقدي 
مع جام�ضيدبور املناف�س يف الدوري الهندي املمتاز، ا�ضتمتعت مبفاو�ضاتي مع 
النادي، نظرا ملهنية م�ضوؤوليه وحتديد الأهداف التي ي�ضعون لتحقيها«، واأ�ضاف: 
»اأدرك اإمكانية م�ضاعدة الفريق داخل وخارج امللعب، بقدراتي القيادية وخربتي، 
اأريد امل�ضاعدة يف منو اللعبة وت�ضجيع الأطفال ال�ضغار على ممار�ضة كرة القدم«، 

ومل يك�ضف جام�ضيدبور عن تفا�ضيل تعاقده مع مهاجم اإيفرتون ال�ضابق.

ميالن ي�سقط روما يف الوقت القاتل
غونزالو  الأرجنتيني  الوافد  ينجح  مل 
مع  تواليا  الثانية  للمرة  بالت�ضجيل  هيغواين 
الوقت  يف  حا�ضمة  كرة  مرر  لكنه  ميالن، 
هذا  الأول  فوزه  فريقه  منحت  القاتل 
اول  املو�ضم على ح�ضاب �ضيفه روما 1-2 
اأم�س يف افتتاح املرحلة الثالثة من الدوري 
الإيطايل، على ملعب �ضان �ضريو ويف وقت 
»بيبيتا«  لعب  للتعادل  املباراة  تتجه  كانت 
�ضبيل  على  البطل  جوفنتو�س  من  القادم 
الدفاع  ظهر  يف  حا�ضمة  متريرة  الإعارة،ذ 
وزرعها  كوتروين  باتريك  البديل  ا�ضتغلها 
روبن  ال�ضويدي  احلار�س  مرمى  يف  اأر�ضية 
مباراة  ميلك  الذي  ميالن  ورفع  اأول�ضن، 
مباراتني،  من  نقاط   3 اإىل  ر�ضيده  موؤجلة 
نقاط،  اأربع  عند  روما  ر�ضيد  جتمد  فيما 
افتتح  كي�ضييه  فرانك  الإيفواري  وكان 
الت�ضجيل مليالن بعد عر�ضية اأر�ضية خادعة 
رودريغيز  ريكاردو  ال�ضوي�رسي  الظهري  من 

تابعها قوية من الزاوية البعيدة يف ال�ضباك، وعادل روما عن طريق املدافع الأرجنتيني فيديريكو فازيو بعد ركنية اأبعدها 
احلار�س جانلويجي دوناروما وت�ضببت مبعمعة، لت�ضل الكرة اإىل فازيو الذي �ضددها قوية يف مرمى امل�ضيف، وبعدها 
بدقيقتني، تدخلت تقنية امل�ضاعدة بالفيديو يف التحكيم لإلغاء هدف لالأرجنتيني هيغواين األهب اجلماهري موؤقتا بداعي 
الت�ضلل، ومل يح�ضن ميالن التعامل مع الركنيات جمددا، فو�ضلت الكرة اإىل الوافد اجلديد لعب الرتكاز الفرن�ضي �ضتيفن 
الهدف، وخا�س ميالن  وتلغي  بالفيديو  الإعادة  تقنية  تتدخل  اأن  نزونزي لريو�ضها وي�ضددها يف �ضباك دوناروما، قبل 
املواجهة بعد اإهداره تقدما مريحا يف اأر�س نابويل بهدفني جلاكومو بونافنتورا ودافيدي كالبريا، قبل اأن يرد الفريق 

اجلنوبي بثالثية قلبت النتيجة راأ�ضا على عقب.
الو�ضط الرتكي هاكان جالهان  اأر�ضه، دفع مدرب ميالن جينارو غاتوزو بالعب  الأوىل هذا املو�ضم على  ويف مباراته 
اأوغلو العائد من الإيقاف، والظهري الأمين دافيدي كالبريا بدل من اإيغنات�ضيو اأباتي، من جهته، كان روما قد تخلف اأمام 
اأتالنتا 1-3 على اأر�ضه يف املرحلة ال�ضابقة، ثم عادل يف ال�ضوط الثاين بهدفني لألي�ضاندرو فلورنت�ضي واليوناين كو�ضتا�س 
مانول�س، وذلك بعد افتتاح الت�ضجيل بكرة رائعة بالكعب من لعب و�ضطه اجلديد الأرجنتيني خافيري با�ضتوري القادم 

من باري�س �ضان جرمان الفرن�ضي.

 2020-2019 مو�ضم  حتى  النتظار  القدم  لكرة  الأوروبي  الحتاد  قّرر 
لعتماد تقنية التحكيم بالفيديو يف التحكيم »يف اأيه اآر«، تاركاً احتمالً 
�ضئياًل لإمكانية اللجوء اإليها يف نهائي مو�ضم 2018-2019، وذلك بح�ضب 
ما ك�ضف رئي�س الحتاد القاري ال�ضلوفيني األك�ضندر ت�ضيفريين، وما زال 
ت�ضيفريين يقاوم فكرة اعتماد التقنية املثرية للجدل يف دوري الأبطال، 
على رغم ا�ضتخدامها يف نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�ضيا وغالبية 
اأنها  يعترب موؤيدوها  الذي  الكبري  والنجاح  الأوروبية،  الوطنية  البطولت 
اأّن التقنية ل تزال تثري انتقادات وا�ضعة ل�ضيما من لعبني  حتققه، اإل 

اأملانيا  اإيطاليا  ببطولتي  وفرن�ضا  اإ�ضبانيا  بطولتا  وحلقت  ومدربني، 
الإندجليزي  الدوري  بقي  فيما  اآر«،  اأيه  »يف  املو�ضم  هذا  واعتمدتا 
الكاأ�س  م�ضابقتي  يف  جناحها  اختبار  مف�ضاًل  ال�رسب،  خارج  املمتاز 

املحليتني كما فعل املو�ضم املا�ضي.
وراأى ت�ضيفريين من موناكو حيث اأقيمت اخلمي�س قرعة دور املجموعات 
لدوري الأبطال: »بالن�ضبة يل، يف اأيه اآر لي�ضت وا�ضحة يف الوقت الراهن، 
لكننا ندرك اأي�ضاً اأّنه ل جمال للرجوع اإىل الوراء«، واأ�ضاف: »التكنولوجيا 
�ضتفر�س نف�ضها عاجاًل اأم اآجاًل، اخلطة حالياً هي ا�ضتخدامها اعتباراً 
ال�ضوبر  الكاأ�س  يف  الأوىل  املباراة  تكون  اأن  على  املقبل،  املو�ضم  من 
القارية التي جتمع �ضنوياً بطلي دوري الأبطال والدوري الأوروبي، و�ضدد 
ت�ضيفرين: »�ضن�ضتخدمها عندما ن�ضبح جاهزين، لكن الأمر لي�س �ضهاًل 
لأّنه علينا اختيار املزود، لي�س من ال�ضهل تنظيم بطولة يف خمتلف اأرجاء 
القارة مع كّل احلكام، بالتايل نواجه بع�س العقبات«، ومل يبد ت�ضيفريين 
موقفاً حا�ضماً مما اأوردته تقارير عن احتمال ا�ضتخدام التقنية يف نهائي 
مرتوبوليتانو«  »واندا  ملعب  على  واملقرر  الأبطال،  دوري  من  املو�ضم 
لنادي اأتلتيكو مدريد الإ�ضباين يف جوان 2019، وقال: »ل اأ�ضتبعد الأمر 

كلياً، لكن يف الوقت الراهن ل يبدو اأّنه �ضيح�ضل«.

اليويفا يعتمد تقنية الفيديو ابتداء من املو�سم املقبل
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اأجاك�س اأم�سرتدام ي�سخر من بر�سلونة
�ضخر نادي اأجاك�س اأم�ضرتدام الهولندي من بر�ضلونة بطريقة جديدة، بعد ف�ضل حماولت النادي الكتالوين �ضم فرانكي 
دي يوجن لعب الفريق الهولندي، خالل فرتة النتقالت ال�ضيفية املن�رسمة، ون�رست ح�ضابات النادي الهولندي عرب و�ضائل 
التوا�ضل الجتماعي، مقطع فيديو ملارك اأوفر مار�س املدير الريا�ضي لأجاك�س وهو يحذف مكاملات بر�ضلونة من على 
هاتفه،   واأو�ضحت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو«، اأن حذف مكاملات بر�ضلونة يوؤكد اأن اإدارة اأياك�س غري مهتمة متاًما بطلب 
النادي الكتالوين �ضم ال�ضاب دي يوجن. وظهرت يف مقطع الفيديو اأ�ضماء العديد من الأندية، مثل مان�ض�ضرت �ضيتي وباري�س 
البار�ضا  اأوفر مار�س حذف مكاملات  اأياك�س ولكن  اإبرام �ضفقات من  التي رغبت يف  �ضان جريمان وبورو�ضيا دورمتوند، 

فقط.
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 عز الدين ميهوبي يوؤكد :

 �شندعم اجليل اجلديد من  الكاتبات اجلزائريات النا�شئات 

حكيم مالك

 ويف ذ�ت �ل�سياق �عترب  ميهوبي �أن 
فكرة �إن�ساء هذه �ملبادرة  من طرف 
لقيمة  حامل  جنيم  دليلة  �ملنظمة 
باأهمية  منا  �إدر�كا  وتاأتي  م�سافة 
حيوية  م�ساألة  بالأدب  �لهتمام 
بحاجة  فنحن  وبالتايل  له  بالن�سبة 
تخدم  �أفكار  يقدم  من  �إىل  ما�سة 
�لأدب وت�ساهم يف �لتعريف باأدبائنا 
هذ�  يجعل  ما  هذ�   و  و�أديباتنا 
بالأديبات  يهتم  لكونه  مهم  �حلدث 
يف  فاملالحظ  وعليه  �لنا�سئات  
جمموعة   م�ساركة  �لتظاهرة  هذه 
من  �لنا�سئات  �لأديبات  من  هائلة 
�جليل �جلديد  ويعترب هذ� دليال �أن 
نكت�سفه  ول  يتم  كبري�  عمال  هناك 
�إل قليال  وهذ� لكون �أغلب �لكاتبات 
يك�سفن  �أن  دون  يكتنب  �جلز�ئريات 
عن �أ�سمائهن وهي تعد ظاهرة  لها 
خ�سو�سية بالن�سبة لهن حيث تظهر 
معظم �لكاتبات يف �ملدن �جلز�ئرية 
�لعميقة  حيث يكتنب يف كل جمالت 
و�لق�سة  و�لرو�ية  �ل�سعر  يف  �لأدب 
و�ل�سيناريو  �مل�رسح  ويف  و�خلاطرة 
ود�ئما ت�سلني مر��سالت من كاتبات 
تب�سة  و  �لدفلى  وعني  �لنعامة  من 
فهن  �جلهات  من  وغريها  وخن�سلة 
ويكتنب  بالكتابة  موؤمنات  كاتبات 
باأكرث من لغة وهذ� ما يجعل م�ساألة 
وعليه  لديهن  م�سكلة  لي�ست  �للغة 
و�لتي  �لكتابة   لغة  نناق�ش   فنحن 
بقدرة  مرتبطة  م�ساألة  �عتربها 
لإقناع  كاتب  كل  و��ستعد�د  وقناعة 
�لقارئ ما يكتب باأن له فكرة �سائبة 
وبالتايل  �لنقد  �أو  �لإ�سادة  تتحمل 
ت�سجيع  مع  ثقافة  كوز�رة  فنحن 
طريق  عن  �جلز�ئر  يف  �لكتابة 
كتاب  عن  �أدبية مع  لقاء�ت  تنظيم 
طريق �رسد جتاربهم �أمام جمموعة 
بغية  وهذ�  �لنا�سئني  �لكتاب  من 
�ل�ستفادة من جو�نب هذه �لتجربة 
�لكتابة  يف  طقو�سه  وله  كاتب  فكل 

وبيئته �خلا�سة به .

باأن  ميهوبي  �أو�سح   جهته  ومن 
يف  رو�ئي  �أول  قدمت  �جلز�ئر 
»�أبوليو�ش«  يف  و�ملتمثل  �لتاريخ 
�ملحافظة  منا  ي�ستدعي  ما  وهذ� 
يف  م�سيد�  �لتاريخية  �لقيمة  بهذه 
�جلز�ئرية  �لكاتبة  مب�سرية  ذلك  
تعد  �لتي  م�ساكرة  ميينة  �لر�حلة 
�أول من تناول �سخ�سية  »�أبوليو�ش« 
يف عمل كبري فلقد كانت حمظوظة 
يف تقدمي عملها �لأدبي من طرف 
هذ�  �أن  معترب�   ، يا�سني  كاتب 
�لكتاب كطاهر  �لذهبي من  �جليل 
�لكاتبات  من   وغريهم  وطار 
�لذين  �حلاليات   �جلز�ئريات 
يقدمن �ليوم �أجمل �لأعمال  وهذ� 
يح�سد   �جلديد  �جليل  جعل  ما 
باختالفها  �لأدبية  �جلو�ئز  �أكرب 
�عتبار  لها  �لتي  »نوبل«  جائزة  �إل 
هي  فاجلو�ئز  وبالتايل  خا�ش 
فلقد   و�لتفوق   لالإبد�ع  معيار 
�جلائزة  ميالد  عن  ميهوبي  بارك 
��سم  حملت  �لتي  �جلديدة  �لأدبية 
م�ساكرة،  ميينة  �ملبدعة  �لرو�ئية 
كل  يف   للم�ساركة  �ملخ�س�سة 
�للغات �لثالث �لعربية و�لأمازيغية 
فهذه  وبالتايل  وقال   و�لفرن�سية  
على  �أوىل  خطة  تعد   �ملبادرة 
فهي  ت�سجيعها  و  دعمها  �لوز�رة 
لتقدمي  �جلز�ئريني  للكتاب  حافز 
�أعمالهم و تقييمهم للم�ستوى �لفني 
لكتاباتهم خا�سة و�إنها م�سكلة من 
جلنة حتكيم قوية و قادرة على �أن 
�مل�سهد  يف  مهمة  �أ�سماء  تختار 
جلنة   وتتكون  �جلز�ئري   �لثقايف 
ميينة  �لكاتبة  جائزة   حتكيم 
م�ساكرة  �سبيحة  بن من�سور رئي�سة 
هذه �للجنة و�لأديبة  ربيعة جلطي 
يف �للغة �لعربية ولينة كو�د�سي يف 
يف  باي  وماي�سة  �لأمازيغية  �للغة 

�للغة �لفرن�سية    
          

ترحم على الروائي 
واملجاهد  احل�سناوي 

زاغز

 وترحم ميهوبي على روح �لرو�ئي 
و�ملجاهد  �حل�سناوي ز�غز �لذي 
تويف �أول �أم�ش  بعد عمر طويل يف 
�لكتابة يف �لرو�ية و�لق�سة �أين كان 
بعيد� عن �لأ�سو�ء يف موقع ر�سمي 
�لظهور يف �جلانب  كان مينعه من 
�لإبد�عي  و�لثقايف لكنه كان ينتج 
�سنويا �لكثري من �لأعمال �لرو�ئية 
�لثقافة  وزير  م�سري�   ، و�لق�س�سية 
�إىل  بالتعرف  �ل�رسف  له   كان  �أنه 
�لر�حل موؤكد� �أنه قام بتكرميه يف  
يرت�أ�ش  كان    حينما    2001 �سنة 
�جلز�ئريني   �لكتاب  �حتاد  �سابقا 
وياأتي هذ� عرفانا و تقدير� جلهوده 

يف خدمة �لثقافة �جلز�ئرية .

جمال فوغايل 
: »هذه املبادرة 

التفاتة ا�ستثنائية 
اإىل املراأة الكاتبة 
ال�سانعة للحياة«

�أو�سح جمال فوغايل مدير   ولقد 
يف  �لثقافة   بوز�رة  �لكتاب  د�ئرة 
ت�رسيحه ليومية »�لو�سط« �أن  هذه 
دعت  و�لتي  ��ستثنائية   �ملبادرة  
�ملبدعات  �جلز�ئريات   �لكاتبات 
�إىل  �لتفاتة  �لكتابة وهي  يف جمال 
�حلياة،  و�سانعة  �لكاتبة  �ملر�أة 
�أو  �ل�سعرية  كتاباتها   خالل  من 
�لفنية  و  و�ل�سينمائية  �لق�س�سية 
فهذه  �مل�رسحية،  �أو  �لت�سكيلية 
�لطالع  فر�سة  متنحنا  �خلطوة 
للحياة  روؤيتها  وعامل  عاملها  على 

من منظورها كاأنثى.

 الإعالن عن 
القائمة الأخرية 

جلائزة ميينة 
م�ساكرة يف اأواخر 

دي�سمرب 2018
 

تاأ�سي�ش   عن  لالإعالن  وبالن�سبة 
م�ساكرة  ميينة  �لأدبية  جلائزة 
�عتربه تكرميا متميز� لهذه �ملر�أة 
من  تغرف  �لتي  �ملنا�سلة  �لكاتبة 
لها  تقدير  فهو  �لتاريخ،  و  �لذ�كرة 
وجعلها كقدوة للكاتبات �لنا�سئات، 
من خالل �لعمل على جودة �لكتابة 
على �أن تكون كتابة ر�قية ومبدعة ، 
كا�سفا  فوغايل �أن �جلائزة �لأدبية 
بعد  �نطالقها  عن  �لإعالن  �سيتم 
�لأفرومتو�سطية  �للقاء�ت  �نتهاء 
للكاتبات �لنا�سئات �ملبدعات، كما 
�سيتم �لإعالن عن �لقائمة �لأخرية 
�ملر�سحني  �أ�سماء  �ستحمل  �لتي 
لنيل هذه �جلائزة �لأدبية يف �أو�خر 

دي�سمرب �لقادم من 2018 .

النفتاح على الأدب 
اجلزائري بلغاته 

الثالث

�ملبدع  »�ملوؤنث  برنامج  يت�سمن  و   
رماج« �لذي ت�ستمر فعاليتها  �إىل غاية 
تعد   حيث   2018 �سبتمرب    02 �ليوم 
من�سة  �إن�ساء  رغبة يف  �لتظاهرة  هذه 
�ملوؤنث  مو�سوع  حول  للتفكري  مهمة 
�ملهن  و  �إبد�ع  كمو�سوع  �لأدب،  يف 
�ل�سوء  ت�سلط  و�لتي  به  �ملرتبطة 
�أنتجته  �لذي  �جلز�ئري  �لأدب  على 
�أر�ش  يف  �لقاطنات  جز�ئريات  ن�ساء 
حدودها   خارج  يبدعن  �أو  �جلز�ئر 
و متفتحة  وهذه �ملبادرة تعد جامعة 
�لكتابة  �أ�سكال  و  �للغات  كل  على 
و�لتي تعمل �أ�سا�سا على جت�سيد فكرة 

و  �لعامل  وعلى  �لآخر  على  �لنفتاح 
�ملعا�رسة  �لأ�سكال  خمتلف   وعلى 
للكتابة،  كما �أنها ت�سعى ل�سخ �لأفكار 
قوة  جعلها  و  �ملبادر�ت  مر�فقة  و 
و  �أدبية  بلقاء�ت  مقرتحات   لتقدمي 
فكرية و ور�سات  حيث  و�لتي �ستقدم 
من خاللها فكرة عن مدى تنوع �لأدب 
خالل   من  �أ�سو�ته  تعدد  و  �جلز�ئري 
�لتطرق ملو��سيع �لكتابة  و تلقيها عن 
�ستخ�س�ش  فيما  �لن�رس،  و  �لرتجمة 
حول  �ملجال  يف  للمهنيني  ور�سات 
�ل�رسيط  �ل�سيناريو،  كتابة  مو��سيع 
�جلامعة  عالقة  �إبر�ز  وكذ�  �ملر�سوم 
�ملهجر،  يف  بالكاتبات  �جلز�ئرية 
كتابة  ور�سة  تخ�سي�ش  �إىل   �إ�سافة 
�لأمازيغية  باللغة  �لق�سرية  �لق�سة 
�حلدث  مكان  يف  كبرية  ومكتبة 
�حلامة  �جلز�ئرية  �لوطنية  باملكتبة 
للقاء  لالأديبات  �لعا�سمة   باجلز�ئر 
يف  �لأعز�ء  قر�ءهن  مع   مبا�رس 

ح�س�ش بيع بالتوقيع. 

مرياي ماتيو ت�شارك يف مهرجان املو�شيقى الع�شكرية مبو�شكو
�مل�رسح  �أ�سطورة  و�سلت 
مري�ي  �لفرن�سي  �لغنائي 
ماتيو �إىل �لعا�سمة �لرو�سية 
تقدم  �سوف  حيث  مو�سكو 
مهرجان  �إطار  يف  �أغنياتها 
للمو�سيقى  �سبا�سكايا«  »برج 
�لع�سكرية وقد ��ستقبل ماتيو 
يف مطار مو�سكو �أفر�د �رسية 
لفوج  �لتابعة  �ل�رسف  حر�ش 
وقدمو�  �لرئا�سي،  �لكرملني 
لها باقة من �لزهور و�ستقدم 
�ل�سهرية  �لفرن�سية  �ملغنية 

�سبتمرب  و2   1 بتاريخ  حفلني 
�لقادم، �سمن مر��سم �ختتام 
�ستقدم  حيث  �ملهرجان، 
وهي  �أغانيها  ��سهر  من   3
 Pardonne moi ce  «
 «  caprice d`enfant
و«  �أطفال(  نزوة  )عفًو� على 
 Sous le ciel de Paris
و«  باري�ش(  �سماء  )حتت   «
 «  Amour defendu

)�حلب �ملحظور(.
�ل�سحفي  �ملكتب  ونوه 

�مل�ساركة  عن  للمهرجان 
ماتيو  ملري�ي  �ملبهرة 
مب�ساحبة  �ملا�سي،  �لعام 
�لع�سكري،  �لأورك�سرت� 
�أغنيتها  �آنذ�ك  �أهدت  حيث 
�لأزيل«   »�حلب  �ل�سهرية 
�أول  كان  �لذي  خليلوف، 
�ملو�سيقى  ملهرجان  مدير 
�لع�سكرية، ولقي م�رسعه يف 
عام  �لطائرة  �سقوط  حادث 
مهرجان  �أن  يذكر   .2016
للمو�سيقى  �سبا�سكايا«  »برج 

�لع�سكرية يقام �لعام �جلاري 
�أوت   24 بني  ما  �لفرتة  يف 
�لقادم،  �سبتمرب  و2  �جلاري 
�ملو�سيقى  فرق  مب�ساركة 
بريطانيا  من  �لع�سكرية 
وعمان  وهولند�  وموناكو 
و�إيطاليا  و�إ�سبانيا  و�سوي�رس� 
و�ملك�سيك  و�رسيالنكا 
�لدولية  و�لفرقة  وميامنار 
و�لفرقة  �لإيرلندي  للرق�ش 
�لدولية  �لكلتية  �ملو�سيقية 

للقرب و�لطبول.

اإخالء �شبيل �شعد ملجرد ب�شروط!
مت �إخالء �سبيل �ملغني �ملغربي، �سعد ملجرد، مع 
و�سعه حتت �ملر�قبة �لق�سائية ومنعه من مغادرة 
فرن�سا �أو�لقرت�ب من �مل�ستكية عليه، ف�سال عن 
قيمة  ودفع  �ملخت�سة  لل�سلطات  جو�زه  ت�سليم 
�أمام  �لثالثاء  �أم�ش  ملجرد  ومثل   ، مالية  كفالة 
�إخالء  قرر  �لذي  و�لحتجاز،  �حلريات  قا�سي 
يف  �لق�سائية،  �ملر�قبة  حتت  وو�سعه  �سبيله، 
�لوقت �لذي طالبت �لنيابة �لعامة باإيد�عه �حلب�ش 
�أخرى  ق�سايا  �سو�بقه يف  �إىل  بالنظر  �لحتياطي 

متعلقة بالغت�ساب.

.           ميالد جائزة اأدبية جديدة  للروائية الراحلة  ميينة م�شاكرة 
اأ�سرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  اأم�س على افتتاح  » اللقاءات ال�سنوية املتو�سط اإفريقيا لالأديبات ال�سابات التي ت�سارك فيها اأزيد من 60 كاتبة باملكتبة 
الوطنية اجلزائرية احلامة باجلزائر العا�سمة والتي �ست�ستمر اإىل غاية اليوم  ، موؤكدا ميهوبي  اأن وزارة  الثقافة  �ستكون داعما اأ�سا�سيا لالأديبات اجلزائريات 

ال�سابات لكون هذه الفئة بحاجة ما�سة اإىل املتابعة واملرافقة امل�ستمرة ، كا�سفا عن موا�سلة الوزارة الو�سية  يف دعم املزيد من الأ�سماء الأدبية الواعدة وال�ساعدة 
التي متتلك املوهبة والإرادة والقادرة على الذهاب بعيدا يف م�سريتها مع عامل  الكتابة والتي تهتم  مبجالت الكتابة مبختلف اللغات .
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الكاتبة خديجة تلي جلريدة الو�سط 

الكتابة �شرط الكت�شاف 
اإن�شانية االإن�شان

ال�ساعرة تلي خديجة  من ولية ب�سكرة ، حائزة على �سهادة لي�سان�س يف احلقوق و�سهادة 
الكفاءة املهنية للمحاماة من جامعة  حممد خي�سر بب�سكرة  حمبة للأدب بكل فنونه وخا�سة 

ال�سعر  منذ  اأن كانت يف الطور البتدائي كانت الأوىل من بني جميع التلميذ يف التعبري 
والقراءة وحتى الطور الثانوي كانت الأوىل يف مادة الأدب العربي بجدارة ، قراأت كثريا 

لأحلم م�ستغامني وتع�سق اأ�سلوبها يف الكتابة كما تع�سق ق�سائد املتنبي و ابو القا�سم ال�سابي و 
نزار قباين وحممود دروي�س  ، تكتب اخلواطر والق�س�س الق�سرية .

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

وال�شعر  العمودي  ال�شعر  تتذوق 
بح�س  تتمتع  �شاعرة    ، احلر  
كتابة  يف  وموهبة  راقي  اأدبي 
�شل�شل  باأ�شلوب  الق�شيدة 
وفهمه  القارئ  ذهن  اإىل  قريب 
التعقيد  عن  البعد  كل  بعيدا 
ل�شماعها  تطرب  والغمو�س  
اجلوارح  وترتاق�س  الآذان  
ق�شائدها  تناولت  وقد   ، ن�شوة 
املختلفة  املوا�شيع  من  العديد 
التي  الجتماعية  املوا�شيع  من 
وعزفت  ال�شاعرة  اليها  تطرقت 
من خاللها �شمفونية احلياة باأهم 
تفا�شيلها وحمطاتها كما حملت 
بنب ثناياها �رصخة امراأة ُمكابرة 
وتفاوؤلً  نورا  املتُوهُج  وجهها   ،
رقيق  احِل�س  ُمرهف  قلبًا  يُخفي 
متناثرة  قطعاً  مك�شوًرا  ال�ُشعور 
نظر  يف  القوية  الأنثى  ولكن  
�شمن  ترجمتها  والتي  ال�شاعرة 
ق�شائد املجموعة التي �شت�شدر 
قريبا ل ت�شمح لنف�شها اأن تعي�س 
من   ، الداخلي  ال�شعف  حلظات 
ل يكون �شلبا من الداخل �شينهار 
والأمل  فالبوؤ�س  �رصيعا   وي�شقط 
عابرة  �شعورية  حالة  عندها 
لكي  ثواين  من  اأكرث  متنحها  ل 
دع  فتُ�شّ عمقها  من  تتمكن  ل 

جدرانه الآمنة 

كيف جاءت خديجة اإىل 
ال�سعر والكتابة ومتى 

اكت�سفت موهبتك ومن 
دفعك اىل الكتابة ؟

ال�شعر  اإىل  خديجة  جاءت 
اأظافري  نعومة  فمنذ  بالفطرة 
وكتابة  ال�شعر  قراءة  اأهوى 
العديد من اخلرب�شات ،اكت�شفت 
الأدب  اأ�شتاذ  بف�شل  موهبتي 
اأخذت  التي  ال�شنة  يف  العربي 
فيها البكالوريا ال�شتاذ ب�شعودي 
بف�شل  الذي  ال�شعيد  حممد 
تقدمي  يف  املبدعة  طريقته 
الثقافية  للرثوة  واكت�شافه  املادة 
التي  اآنذاك  تعبريه  حد  على 
خلو�س  حقا  دفعني  بها  اأمتيز 
جتربة كتابة اأول ق�شيدة  لكن ما 
دفعني اإىل الكتابة حقا هو الواقع 
والظروف التي قد حتيط باملرء 
فتخلق  بداخله جملة من الأفكار 
وكم هائل من ال�شعور الذي ياأبى 
اإل الن�شياع للغة ال�شعر التي هي 
ترجمة  يف  جناعة  الأكرث  الأداة 

كل ما اأود التعبري عنه

�سي�سدر لك  اأول جمموعة 
�سعرية بعنوان »وبقيت على 
كربيائها تقاوم » وهي مراآة 

�سافية تعك�س طابع الكتاب  
، األ ت�سعرين باأنك يف هذه 
احلياة جئت ملهمة حمددة 
�سلفا وهي كتابة جمموعة 
�سعرية حتمل كل �سماتك 

مبا فيها اأفكارك ؟

وبقيت  ال�شعرية  املجموعة 
حتمل  تقاوم  كربيائها  على 
الكربياء  وهي  �شماتي  بع�س 
جزء  حتمل  كما  بالنف�س  والعزة 
كلها  اأفكاري  ل  اأفكاري  من 
كتاب  ون�رص  طبع  ب�شدد  فاأنا 
اخلواطر   من  العديد  يجمع 

بل  فقط  خديجة  مت�س  ل  التي 
كما  املجتمع  من  كبرية  �رصيحة 
الق�شرية  الق�ش�س  بع�س  يل 
كمو�شوع  خمتلفة  موا�شيع  يف 
بعيدا عن  ال�رصعية  الهجرة غري 
به  متيزت  الذي  الكربياء  طابع 
ال�شعرية وبقيت على  املجموعة 

كربيائها تقاوم

ملن تكتب خديجة وملن تقراأ 
من الكتاب اجلزائريني 

والعرب ؟

�شاحب  املتذوق  للقارئ  اأكتب  
احل�س اجلمايل والروؤية النا�شجة 
واملعاين  للكلمات  والعميقة 
نكون  فاأحيانا  لنف�شي  اأكتب  كما 
اأنف�شنا من خالل  بحاجة لقراءة 
وحروف  كلمات  من  نرتجمه  ما 
�شيء  اأكرث  اأقرا  فاأنا  الكتاب  اأما 
وا�شيني  و  م�شتغامني   لأحالم 
واأحمد  حمفوظ  وجنيب  الأعرج 

توفيق املدين

كموؤلفة  �سابة جديدة 
العهد بالكتابة ، ماهي 

ال�سعوبات التي واجهتك ؟

مل  احلمد  وهلل  احلقيقة  يف 
فقد  �شعوبات  اأي  تواجهني 
للكتابة  الكايف  الوقت  اأخذت 
ن�رص  قرار  وحتى  وللمراجعة 
اأين  احلظ  ح�شن  ومن  الكتاب 
عرثت على دار ن�رص على م�شتوى 
عال من الرقي واملعاملة الطيبة 
والثقة والتي تاأخذ بيد املواهب 
دار  وهي  النجاح  اإىل  ال�شابة 

املثقف للن�رص والتوزيع 

ماهي اأهم الن�سائح التي 
وجهت لك حا�سة يف 

طريقة كتابتك للكتاب 
ون�سره ؟

املراجعة  ن�شيحة  اأهم  كانت 
اجليدة للكتاب وثقة الكاتب فيما 
به والبحث  التام  يكتب واقتناعه 
عن دار ن�رص معروفة ولها باع يف 
الكتاب  ليخرج  والن�رص  الطباعة 
جيدة  وبطريقة  بهية  حلة  يف 
ت�شعدك وت�شعد القارئ على حد 

ال�شواء

لو تتف�سلي وحتدثينا عن 
املنهجية التي تتبعتها 

يف الكتاب ، وماهي اأهم 
املو�سوعات التي تطرقت 

اإليها بني دفتي ا�سدارك ؟ 
وماهي ر�سالتك الدبية ؟

املنهجية التي اتبعتها تعتمد على 
نوع  كل  ح�شب  الق�شائد  تق�شيم 
ق�شم  يف  كل  بالرتتيب  ومو�شوع 
تناولت  وقد  الآخر  عن  منف�شل 
بني  عدة  موا�شيع  الق�شائد 
كمو�شوع  واجتماعية  عاطفية  
اأي�شا   ووطنية  والظلم  البطالة 
لتكون ر�شالتي من هذه الق�شائد 

هي ال�شمود اأمام معيقات احلياة 
هذه  كانت  اأيا  و�شموخ  بكربياء 
ن�شقط،   ل  اأن  املهم  العراقيل 
على  للمراأة  موجهة  ر�شالة  وهي 

وجه اخل�شو�س 

من ب�سكرة اىل باتنة ودار 
الن�سر املثقف ، لو تكلمينا 

عن جتربتك مع دار املثقف 
؟

يف احلقيقة �شمعت كثريا عن دار 
�شمرية  الأ�شتاذة  وعن  املثقف 
حتفيزي  من  زاد  وما  من�شوري 
هي  الدار  هذه  يف  الن�رص  على 
تلك الأقالم املبدعة التي منحت 
مل�شته  ملا  للدار  التامة  ثقتها 
منها من ح�شن ت�شيري وجدية يف 
الأعمال  تقييم  وثقافة  التعامل 
وهو  حمتواها  وجمال  بجودتها 
تكون  اأن  على  ا�رصاري  زاد  ما 
لتبني  وجهتي  هي  املثقف  دار 
اأن  اأمتنى  الذي  عملي  باكورة 
الكرمي   القارئ  لدى  �شدى  يجد 
عنه  اأبحث  ما  وجدت  وبالفعل 
هناك فكل التوفيق لدار املثقف 
والتاألق  النجاحات  من  ومزيدا 

م�شتقبال

هل كنت تبحثي عن ميزات 

خا�سة يف دار الن�سر التي 
�ستتكفل بعملك ؟

اجلدية  هي  تهمني  ميزة  اأكرث 
والتقان

ما هو تقييمك لأداء دار 
املثقف ؟

ب�رصاحة ودون جماملة واهلل اأكرث 
هذا  اأنتظر  ماكنت   ، رائع  من 
التفاين والديناميكية اجليدة  يف 
املمتاز   والتن�شيق  الأعمال  تبني 
الذي يبدد كل تردد وارتباك  لدى 

الكاتب الذي ين�رص لأول مرة

هل من كلمة للقراء 
واجلريدة نختتم بها اللقاء 

؟

يف اخلتام اأ�شكر جريدة الو�شيط  
وعلى راأ�شهم انت �شيدي الكرمي  
على هذا احلوار ال�شيق واملمتع 
هذا  ا�شداري  ينال  اأن  واأمتنى 
املتذوق  الكرمي  القارئ  اعجاب 
لل�شعر  واأ�شمى حتيات الحرتام 
والتقدير لدار املثقف ولكل من 
وقف اإىل جانبي ودعمني معنويا 
اخلطوة  هذه  اخذ  اأجل  من 

املهمة يف م�شار حياتي

عن دار »�سوؤال« اللبنانية للن�سر

اأول ترجمة عربية«اأفراخ الوقواق« للكاتب الرو�شي اأناتويل بري�شتافكني 
اللبنانية  »�شوؤال«  دار  عن  �شدرت 
عربية  ترجمة  اأول  للن�رص 
اأناتويل  الرو�شي  الكاتب  لرواية 
بعنوان   )2008-1931( بري�شتافكني 
خريي  برتجمة  الوقواق«  »اأفراخ 

ال�شامن.
بري�شتافكني  اأناتويل  يكون  قد 
على  العربي،  للقارئ  جمهول 
الرغم من رواياته الع�رصين، وكتبه 
ع�رصات  يف  �شدرت  التي  الأخرى 

الطبعات، وحملت له �شهرة وا�شعة، 
على  الغافية  »ال�شحابة  وبخا�شة 
القيامة«  و«قامت  اجلبل«  �شدر 
و«اجلندي وال�شبي« و«يوم اخلليقة 

الأول والأخري« وروايات اأخرى.
»اأفراخ  بري�شتافكني  رائعة  �شدرت 
الوقواق« قبل 30 عاما، لكنها مل تر 
الآن،  اإل  العربية  ن�شختها  النور يف 
»�شوؤال«  دار  ودعم  جهود  بف�شل 
الرتجمة  ومعهد  للن�رص،  اللبنانية 

يف رو�شيا.
البارز  العراقي  املرتجم  ويوؤكد 
الرواية  هذه  اأن  ال�شامن،  خريي 
وجوه  عدة  من  ت�شاهي  الأ�شيلة 
لألك�شندر  »اأرخبيل«  رواية 
على  )احلا�شل  �شوجلينيت�شني 
 ،)1970 لعام  لالآداب  نوبل  جائزة 
بل رمبا هي خط ممتد يكمل رائعة 
اأديب نوبل الرو�شي ال�شهري، فبينما 
معاناة  غولغ«  »اأرخبيل  تتناول 

العتقال  مع�شكرات  يف  الإن�شان 
»اأفراخ  حتكي  للكبار،  املخ�ش�شة 
يف  ال�شغار  معاناة  عن  الوقواق« 
ن�شخة  متثل  لالأحداث،  اإ�شالحية 
من مع�شكرات الكبار. يكمن الفارق 
�شوجلينيت�شني  كتاب  اأن  يف  بينهما 
تاريخية  اأدبية  مدونة  عن  عبارة 
تقوم  جملدات،  ثالثة  يف  �شخمة، 
 257 من  واإفادات  ر�شائل  على 
جتربة  اإىل  وا�شتنادا  �شجيناً، 

�شخ�شية للموؤلف، بينما متتد رواية 
املوؤثرة،  املثرية،  بري�شتافكني 
حمكمة البناء عرب 340 �شفحة من 
التحقق  ميكننا  ل  التي  الأحداث 
مما اإذا كانت حقيقية اأو من خيال 

املوؤلف.
بالن�شبة لنا، كعرب، فالرواية تذكرة 
امل�رصدين  اأطفالنا  مباأ�شاة  بليغة 
يف  العربي  الوطن  اأنحاء  �شتى  يف 
العراق و�شوريا وليبيا واليمن جراء 

حروب »الربيع العربي«.
للرواية  حتليلية  درا�شة  يف  جاء 
اأنها حتفة فريدة من نوعها، حيث 
يف  الأولد  »ع�شيان  مو�شوعها  اأن 
اجلحيم« هو مو�شوع غري مطروق 
امل�شادر  يف  اأو  الأناجيل  يف 
الأخرى، ذلك اأن الأطفال يف جهنم، 
بح�شب تلك امل�شادر، مل يتعر�شوا 
والعذاب، مثلما حدث  لالأذى  يوما 

يف »جحيم« بري�شتافكني.  



ثقافةالأحد 02   �سبتمرب  2018  املوافـق  ل22 ذو احلجة 1439هـ 17
يف ذكرى حممود دروي�ش ي�ستيقظ احلب:

10 حمطات للحنني
ذات يوم، تو�ّسل ال�ساعر الفل�سطيني الراحل حممود دروي�ش جمهوره، قائاًل: ارحموين من هذا احلب القاتل، وكان 

يق�سد اإ�سرار ذلك اجلمهور املتوا�سل وطلبه احلثيث منه اأن يبقى يتلو على م�سامعه »�سّجل اأنا عربي«؛ تلك الق�سيدة 
احلما�سية التي األهبت اأرواح املاليني، لنربة التحدي فيها �سد جنود الحتالل ال�سهيوين.

كان دروي�ش يود الفكاك من اأ�سر الأغنية احلما�سية، ليذهب نحو ال�سعر ال�سايف الذي فيه تتجلى املاأ�ساة الإن�سانية 
بكل ت�ساري�سها. يف ذكرى دروي�ش )13 اآذار »مار�ش« 1941 - 9 اآب »اأغ�سط�ش« 2008( الذي رحل وما ارحتل، ن�ستعيد 

احلب الذي ذرف حروفه �ساحب »ملاذا تركت احل�سان وحيداً« فاألهم وما يزال الع�ساق والقراء، واأ�سعل م�سابيح 
الندى يف اأرواحهم.

خلدون ال�سرقاوي

 ْ كان �شيئاً ي�شبُه احلبرّ هواء يتك�َسرّ
ْر  بني وجهني غريبني وموجاً يتحَجرّ

بني �شدرين قريبني وال اأذكرها
احلب  عن  اأفكار  ع�س  اأبرز 
حممود  ذرفها  واللهفة،  واحلنني 

دروي�ش:

اأوالً: �شباحك فاكهٌة للأغاين
وهذا امل�شاء ذهب

ونحن لنا حني يدخل ظٌلرّ اإىل ظلرّه 
يف الرخام

واأ�شبه نف�شي حني اأعلرّق نف�شي
على عنٍق ال تعانق غري الغمام

اأمامي  ى  يتعررّ الذي  الهواء  واأنت 
كدمع العنب

حني  املوج  عائلة  بداية  واأنت 
ت�شبرّث بالربرّ
حني اغرتب

روحي،  بداية  اأنت  اأحبرّك،  واإين 
واأنت اخلتام.

ثانياً: 
عاطفة  اإنه  فكرة.  احلب  لي�ش 
وتذهب..  وتاأتي  وتربد  ت�شخن 
وقوام،  �شكل  يف  تتج�شد  عاطفة 

يطلع  واأكرث..  حوا�ش  وله خم�ش 
ملك  �شكل  يف  اأحياناً  علينا 
على  قادرة  خفيفة  اأجنحة  ذي 
اقتلعنا من االأر�ش.. ويجتاحنا 
يطرحنا  ثور  �شكل  يف  اأحياناً 
اأحياناً  ويهب  وين�سف..  اأر�شاً 
ف  نتعررّ عا�شفة  �شكل  يف  اأخرى 
اآثارها املدمرة. للحب  اإليها من 
وكما  للعمر  كما  انتهاء  تاريخ 
ل  اأف�شرّ لكني  واالأدوية.  للمعلبات 
يف  قلبية  ب�شكتة  احلب  �شقوط 
ي�شقط  كما  وال�شغف  ال�شبق  اأوج 

ح�شان من جبل اإىل هاوية.

ثالثاً: 
للحنني  مت�شع  العمر  يف  زال  اأما 
اأما  اأي غد؟  ..اإىل  اأي ما�ش  اإىل 
زال يف و�شعنا اأن ننادي اأ�شماءنا 
نطلب احلب  واأن  اإلينا،  تعود  كي 
املفردات  من  تطل  لروح  ماأوى 

علينا؟
رابعاً: 

هواء   ، احلبرّ ي�شبُه  �شيئاً  كان 
غريبني،  وجهني  بني   ْ يتك�َسرّ
�شدرين  بني  ْر  يتحَجرّ وموجاً 
وتغني  اأذكرها..  وال  قريبني، 
وحدها مل�شاء اآخر هذا امل�شاء، 

االأر�ش  تذهب  وردها،  واأنادي 
هباًء حني تبكي وحدها.

عاطفة  اإنه  فكرة  احلب  لي�ش 
وتذهب..  وتاأتي  وتربد  ت�شخن 
وقوام،  �شكل  يف  تتج�شد  عاطفة 

وله خم�ش حوا�ش واأكرث
خام�شاً: 

كيف  اإذاً،  تعرف،  مل  و�شاألتك: 
ما  قولَك:  فاأده�شني  حتب؟ 
؟ كاأنني مل اأحبرّ اإال عندما  احلُبرّ
كاأن  اأحب..  اأنني  يل  يخيل  كان 
تخطفني من نافذة قطار تلويحُة 
 ، اإيلرّ مر�شلة  تكن  مل  رمبا  يد، 
وكاأن  بعد..  عن  وقبرّلتُها  لتها  فاأورّ
ال�شينما  دار  مدخل  على  اأرى 
اأين  فاأتخيرّل  اأحداً،  تنتظر  فتاًة 
مقعدي  واأختار  االأحد،  ذاك 
على  واأراها  واأراين  اإىل جوارها، 
ال   ، عاطفيرّ م�شهد  يف  ال�شا�شة 
من  اأحزن  اأو  اأفرح  اأن  يعنيني 
ما  اأبحث يف  فاأنا  الفيلم..  نهاية 
اأجدها  وال  عنها،  النهاية  بعد 
ال�شتارة،  اأنزلت  منذ  جواري  اإىل 
يا  متِثرّل  كنت  هل  و�شاألتك: 
اأخرتُع  كنُت  يل:  قلَت  �شاحبي؟ 
اأ�شري  ال�سورة، حني  احلب عند 
وكلما  النهر،  �شفة  على  وحيداً 
ج�شدي  يف  امللح  ن�شبة  ارتفعت 

كنت اأخرتع النهر.
�شاد�شاً: 

هي: هل عرفَت احلب يوماً؟ هو: 
ني �شغٌف  عندما ياأتي ال�شتاء مي�ُشرّ
ب�شيء غائب، اأ�شفي عليه اال�شَم، 
الذي  ما   هي:  اأَن�شى.  ا�شٍم،  اأي 
ى،  احُلَمرّ رع�شة  هو:  ُقل!  تن�شاه؟ 
ال�سا�شف  حتت  به  اأهذي  وما 
حني اأ�شهق: َدِثرّريني دِثرّريني! هي: 
لي�ش ُحباً ما تقول هو: لي�ش حباً 
برغبة  �شعرَت  اأَقول هي: هل  ما 
ح�شن  يف  املوت  تعي�ش  اأن  يف 
الغياُب  اكتمل  كلما  هو:  امراأة؟ 
فعانق  البعيد،  وانك�س  ح�سُت 
كعا�شقني  وعانََقتُه  احلياَة  املوُت 
هي: ثم ماذا؟ هو: ثم ماذا؟ هي: 
يديها  تعرف  فلم  بها،  دت  واحترّ
من يديك واأنتما تتبخران كغيمٍة 
زرقاَء ال تَتَبيَرّنان اأاأنتما ج�شدان اأم 

طيفان اأم؟ هو: من هي االأنثى - 
كُر  ن هو الَذرّ جماُز االأر�ش فينا؟ مرّ
- ال�شماء؟ هي: هكذا ابتداأ اأغاين 
احلب  عرفَت  اإذن  اأنت   . احلبرّ
احل�شوُر  اكتمل  كلما  هو:  يوماً! 
اإنه  هي:  غبُت  املجهول  ن  وُدِجرّ
اأ�شبحُت  ا  وُرمَبرّ ال�شتاء،  ف�شل 
ما�شيَك املف�شل يف ال�شتاء. هو: 
رمبا فاإىل اللقاء. هي: رمبا فاإىل 

اللقاء.

�شابعاً:  
َي اأَين جنوت مراراً من �شوء حظرّ

من املوت حبرّاً
زلت  ما  اأيَن  ي  حظرّ ُح�ْشن  ومن 

ه�شاً
الأدخل يف التجربْة !

ُب يف �ِسرّه : يقول املحُبرّ املجِررّ
هو احلُبرّ كذبتنا ال�شادقْة

فت�شمعه العا�شقْة
، ياأتي ويذهُب وتقول: هو احلبرّ

كالربق وال�شاعقة
مهلك،  على  اأقول:  للحياة 

انتظريني
َقَدحي  يف  الثَُمالَُة  جتُفرّ  اأن  اإىل 

…
وال  م�شاع،  ورٌد  احلديقة  يف 

ي�شتطيع الهواءُ
الفكاَك من الوردِة

انتظريني لئَلرّ تفَررّ العنادُل ِمِنرّي
فاُخطئ يف اللحِن..

ثامناً: هي يف امل�شاء وحيدةٌ،
واأًنا وحيٌد مثلها...

املطعم  يف  �شموعها  وبني  بيني 
ال�شتوِيرّ

ُر  طاولتان فارغتان ]ال �شيءٌ يعِكرّ
�شْمتنا[

هي ال تراين، اإذ اأراها
حني تقطُف وردًة من �شدرها
واأنا كذلك ال اأراها، اإذ تراين

حني اأًر�شُف من نبيذي ُقبْلًَة...
هي ال تَُفِترُّت خبزها

واأنا كذلك ال اأريق املاَء
ْ�َشف الورقيرّ فوق ال�ًسرّ

ْفَونا[ ر �شَ ]ال �شيءٌ يكِدرّ
هي َوْحدها، واأَنا اأماَم َجَمالها

ُدنا  ًتَوِحرّ ال  ملاذا  وحدي. 

الَه�َشا�َشُة؟
قلت يف نف�شي-

ملاذا ال اأَذوُق نبيَذها؟
هي ال تراين، اإذ اأراها

حني ترفُع �شاقها عن �شاِقها...
واأَنا كذلك ال اأراها، اإذ تراين

حني اأَخلَُع معطفي...
ال �شيء يزعجها معي

ال �شيء يزعجني، فنحن االآن
من�شجمان يف الن�شيان...

ِحَدٍة،  على  ُكٌلرّ  ع�شاوؤنا،  كان 
�شهيرّاً

ْوُت الليل اأْزَرَق كان �شَ
مل اأكن وحدي، وال هي وحدها

كنا معاً ن�شغي اإىل البلَرّْوِر
ُ ليلنا[ ] ال �شيءٌ يَُك�ِسرّ

ِهَي ال تقوُل:
احلُبرّ يُولَُد كائناً حيرّا

ومُيْ�ِشي ِفْكَرًة.
واأنا كذلك ال اأقول:
احلب اأَم�شى فكرًة

تا�شعاً:
فوق  الطرَي  جُتفِل  وال  انتظرها 

جدائلها
وانتظرها

يف  كاحلديقة  مرتاحة  لتجل�ش 
اأوج زينتها
وانتظرها

الغريب  الهواء  هذا  تتنف�ش  لكى 
على قلبها
وانتظرها

غيمة  ثوبها  �شاقها  عن  لرتفع 
غيمة

وانتظرها
قمراً  لرتى  �سفة  اإىل  وخذها 

غارقاً فى احلليب
وانتظرها

م لها املاء، قبل النبيذ وقدرّ
وال تتطلع اإىل تواأمْي حجل نائمني 

على �شدرها
وانتظرها

عندما  يدها  مهٍل  على  وم�شرّ 
ت�شع الكاأ�ش فوق الرخام
كاأنك حتمل عنها الندى

وانتظرها
حتدث اإليها كما يتحدث ناٌي اإىل 

وتر خائف فى الكمان
كاأنكما �شاهدان على ما يعد غد 

لكما
وانتظرها.. يااع

عا�ساً: 
لِكنها  احُلب  يف  ن�شيحة  ال 
ال�ِشعر  يف  ن�شيحَة  الَ  التَجُربة، 
مني  لِك  واأخرياً  امَلوهبة،  لكنها 

ال�َشلم.

نقال عن موقع حفريات

اأنت منذ الآن غريك
ُعلُورّ  من  ن�شقط  اأن  علينا  كان  هل 
اأيدينا...  على  ونرى  دمنا  �شاهق، 
كنا  كما  ملئكة..  ل�شنا  اأننا  لنُْدرك 

نظن؟
عن  نك�شف  اأن  اأي�شاً  كان  علينا   وهل 
تبقى  ال  كي  امللأ،  اأمام  عوراتنا 

حقيقتنا عذراء؟
 كم  َكَذبنا حني قلنا: نحن ا�شتثناء!

ق نف�شك اأ�شواأُ من اأن تكذب   اأن ت�شِدرّ
على  غريك!

يكرهوننا،  َمْن  مع  ودودين  نكون   اأن 
تلك  هي   - يحبرّونَنا  َمْن  مع  وق�شاًة 

ُدونيرّة امُلتعايل، وغطر�شة الو�شيع!
كلما  نا...  تغرِيرّ ال  املا�شي!   اأيها 

 ابتعدنا عنك!

اأيها امل�شتقبل: ال ت�شاألنا: َمْن اأنتم؟
ال  اأي�شاً  مني؟  فنحن  تريدون  وماذا 

نعرف.
 

فل�شنا  قليًل،  لنا  حتَمرّ احلا�س!   اأَيها 
�شوى عابري  �شبيٍل ثقلِء الظل!

ما  نَِرث.  ما  نُورث ال  ما   الهوية هي: 
نخرتع ال ما  نتذكر. الهوية هي َف�شاُد 
ُكلَرّما  نك�سها  اأن  يجب  التي  املراآة 

اأعجبتنا ال�شورة!
ه.. الأنها هي ما  ع، وقتل اأَمرّ  تََقنَرّع وتَ�َشَجرّ
والأَنرّ  جنديَرًّة  الطرائد..  من  له  تي�َسرّ 
اأوقفته وك�شفْت له عن نهديها قائلة: 

ك، مثلهما؟ هل الأِمرّ
 لوال  احلياء والظلم، لزرُت غزة، دون 
اأن اأعرف الطريق اإىل بيت اأبي �شفيان 

اجلديد، وال ا�شم  النبي اجلديد!
االأنبياء،  خامت  هو  حممداً  اأن    ولوال 
،  ولكل �شحابيرّ  ل�شار لكل ع�شابٍة نبيرّ

ميلي�شيا!
االأربعني:  ذكراه    اأعجبنا حزيران يف 
هزمنا  ثانيًة  َمْن  يهزمنا  جند  مل  اإن 

اأنف�شنا باأيدينا لئل نن�شى!
فلن  جتد   .. عينيرّ يف  نظرَت    مهما 

نظرتي هناك. َخَطَفتْها ف�شيحة!
لقد  الأحد.  وال  يل...  لي�ش    قلبي 

ا�شتقَلرّ  عني، دون اأن ي�شبح حجراً.
جثة  على  يهتُف  َمْن  يعرُف    هل 
�شحيرّته - اأخيه: < اهلل اأكرب>  اأنه كافر 
اإذ يرى اهلل على �شورته هو: اأ�شغَر من 

كائٍن ب�سٍيرّ �شوِيرّ  التكوين؟
 

وراثة  اإىل  الطامُح  ال�شجنُي،   اأخفى 
ال�شجن، ابت�شامَة الن�س عن  الكامريا. 
لكنه مل يفلح يف كبح ال�شعادة ال�شائلة 

من عينيه.
اأَقوى  كان  ل  الن�شرّ  املتعِجرّ الأن  ا   ُرمَبرّ

من امُلمِثرّل.
دمنا  ما  للرنج�ش،  حاجتنا    ما 

 فل�شطينيني.
  وما دمنا ال نعرف الفرق بني اجلامع 
جذر  لغوي  من  الأنهما  واجلامعة، 
واحد، فما حاجتنا للدولة... ما دامت 

هي واالأيام اإىل م�شري واحد؟.
 : ليلٍيرّ ناٍد  باب  على  كبرية    الفتة 
من  العائدين  بالفل�شطينيني  نرحب 
املعركة.  الدخول جماناً! وخمرتنا... 

ال تُ�ْشِكر!.

يف  حقي  عن  الدفاع  اأ�شتطيع    ال 
 العمل، ما�شَح اأحذيٍة على االأر�شفة.

اأن يعتربوين ل�َشرّ   الأن من حقرّ زبائني 
اأحذية ـ  هكذا قال يل اأ�شتاذ جامعة!.

ي. واأنا وابن    اأنا والغريب على ابن عِمرّ
 .< ي على اأَخي. واأَنا و�شيخي علَيرّ  عِمرّ
الرتبية  يف  االأول  الدر�ش  هو  هذا    

الوطنية  اجلديدة، يف اأقبية الظلم.
 

مات  َمْن  اأوالً؟  اجلنة  يدخل   من 
بر�شا�ش العدو، اأم  َمْن مات بر�شا�ش 

االأخ؟
لك  َعُدٍورّ  ُرَبرّ  يقول:  الفقهاء   بع�ش 

ك!. ولدته اأمرّ

موؤمنون  فهم  االأ�شوليون،  يغيظني   ال 

ولكن،  اخلا�شة.  طريقتهم  على 
اأن�شارهم  العلمانيون،  يغيظني 
ال  الذين  امللحدون  واأَن�شارهم 
يف  �شورهم  وحيد:  بدين  اإالرّ  يوؤمنون 
 التلفزيون!.  �شاألني: هل يدافع حار�ش 
جائع عن داٍر �شافر �شاحبها، لق�شاء 
اإجازته  ال�شيفية يف الريفريا الفرن�شية 

اأو االيطالية.. ال فرق؟
 ُقلُْت: ال يدافع!.

 و�شاألني: هل اأنا + اأنا = اثنني؟
 قلت: اأنت واأنت اأقُلرّ من واحد!.

زالت  ما  فهي  هويتي،  من   ال  اأَخجل 
قيد التاأليف. ولكني اأخجل من بع�ش 

ما جاء يف مقدمة ابن  خلدون.
 اأنت، منذ االآن، غريك!

#حممود دروي�ش
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  مت�أخر  وقت  يف  الطع�م  تن�ول  جتنب   1-
امل�س�ء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كمي�ت  تن�ول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �س�عة الطع�م ملدة ل تقل عن  ال�سي�م عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�س�ر  تن�ول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

ما �صر قيمة احلرارة الطبيعية جل�صم الإن�صان؟
نعلم منذ طفولتنا اأن حرارة اجل�شم 
املثالية هي 36.6 درجة مئوية، واأن 
اأي تغري يف هذه الدرجة يعد دليال 
مل  لكننا  ما،  مبر�س  االإ�شابة  على 
نفكر يوما يف ال�رش وراء تلك القيمة 

للحرارة.
ال�شاأن،  بهذا  نظريتان  وهناك 
جتيب كل منهما على هذا الت�شاوؤل 

جزئيا:

- النظرية امل�ئية

الكائنات  جميع  اأن  على  وتن�س 
احلية على كوكب االأر�س تتكون من 
املادة  وهو  املاء،  من   %80 حوايل 
الكائنات  بحرارة  حتتفظ  التي 
فاملحيط  اأي�شا،  واالأر�س  احلية 
الهادئ مثال يولّد اأكرب كمية حرارة 

على كوكب االأر�س.
الطبيعية  احلرارة  تعد  »ملاذا 
مئوية،  درجة   36.6 الأج�شامنا 
ولي�شت 20 درجة مئوية على �شبيل 

املثال؟«

لكن املاء بدوره لي�س مادة ب�شيطة 
اأن  مبعنى  االأول،  للوهلة  يبدو  كما 
ب�رشعة  ترتفع  املاء  حرارة  درجة 

مئوية،   42-36 درجتي  بني  اأكرب 
على  احلية  الكائنات  لذلك حتافظ 

درجة حرارتها يف هذه احلدود.

من  النظرية  هذه  اأ�شحاب  يوؤكد 
اأن  على  والفيزياء  االأحياء  علماء 
ال�شبب  كانت   36.6 احلرارة  درجة 
من  احلية  الكائنات  لبقاء  الرئي�شي 
احلياة  قيد  على  احلار  الدم  ذوات 
يكمن جوهر  يومنا هذا. حيث  اإىل 
االأمر يف اأن مليارات من م�شتعمرات 
على  متطفلة  تعي�س  الفطريات 
والزواحف  الربمائية  احليوانات 

والنباتات والب�رش وغريهم.
ميكن  فال  معروف،  هو  وكما 
احلياة  قيد  على  البقاء  للفطريات 
اجل�شم  حرارة  درجة  ارتفاع  عند 
درجة   36 حرارة  درجة  من  اأكرث 

مئوية.
فاإن  النظريتني،  من  الرغم  وعلى 
ثابتة،  لي�شت  اجل�شم  حرارة  درجة 
املختلفة  االأوقات  خالل  وتتغري 
من اليوم، فتبلغ درجة حرارة بع�س 
على  الباكر،  ال�شباح  يف  االأج�شام 
مئوية،  درجة   35.8 املثال،  �شبيل 
بينما ت�شل يف امل�شاء اإىل 37 درجة 

مئوية، وذلك اأمر طبيعي متاما. 

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�ص مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

العلماء يك�صفون �صببا جديدا للإ�صابة ب�صرطان الثدي

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

حدد خرباء يف جامعة ميلووكي وي�شكون�شن، يف 
الواليات املتحدة االأمريكية، 48 جينا مرتبطا 

با�شتعداد الن�شاء وراثيا لالإ�شابة ب�رشطان الثدي واأكد 
العلماء اأن ن�شبة �شغرية فقط من حاالت االإ�شابة 

ب�رشطان الثدي )وهو االأكرث �شيوعا بني الن�شاء( ترجع 
اإىل عامل الوراثة، لكن عددا من اجلينات املرتبطة به 
 »MedicalXpress« ما تزال جمهولة ون�رشت جملة
اأن الدرا�شة اجلديدة اأكدت وجود 14 مورثة م�رشطنة 

جديدة، بعد اأن بينت الدرا�شات ال�شابقة ارتباط 34 
مورثة باالإ�شابة وبتطور اأورام الثدي.

وتو�شل العلماء اإىل هذه النتائج بعد اأن حتليل بيانات 
 The Cancer Genome« دليل مورثات ال�رشطان

Atlas«، الذي يحتوي على معلومات عن الطفرات 
الوراثية املوؤدية لالإ�شابة بال�رشطان. واأجروا م�شحا 
لـ 229 األف �شخ�س اأوروبي من امل�شابني بال�رشطان 
ومن االأ�شحاء، باالإ�شافة اإىل درا�شة جينات يحتمل 

اأنها ت�شاهم يف ظهور ال�رشطان، وكيف اأن قمعها 
يوقف منو االأورام اخلبيثة.
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امل�صطلحات التي تتعلق باأئمة و كتب املالكية
باقي  عن  املالكي  املذهب  متيز 
املذاهب الأخرى مب�صطلحات تخ�ص 
م�ؤلفاتهم  يف  جتد  اإذ  وكتبه؛  اأعالمه 
عبارات كال�صيخان اأو الإمام اأو الأ�صتاذ 

اأو الأمهات اأو الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�صري اإىل اأئمة املذهب 

املالكي
فاملراد  ال�صبعة«:  »الفقهاء  م�صطلح 
�صعيد  هم:  الذين  املدينة  فقهاء  بهم 

بن امل�صيب
بن حممد  والقا�صم  الزبري  بن  و عروة 
بن اأبي بكر ال�صديق و خارجة بن زيد 
بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  وعبيد  ثابت  بن 
ي�صار  بن  �صليمان  و  م�صع�د  بن  عتبة 
على  تعيينه  يف  فمختلف  ال�صابع  اأما 
عبد  بن  �صلمة  اأب�  الأول:  اأق�ال  ثالثة 
الرحمان، الثاين: �صامل بن عبد اهلل بن 
عمر، الثالث: اأب� بكر بن عبد الرحمان 

بن احلارث .
م�صطلح »املدني�ن«: فاملراد بهم اإما: 
املدني�ن عم�ما لأنهم ينت�صب�ن لالإمام 
مالك، اأو يراد بهم الرواة عن مالك من 

وكنانة  املاج�ص�ن  كابن  املدينة  اأهل 
ومطرف وابن نافع.

قال  اإذا  »امل�رصي�ن«:  م�صطلح 
املالكية هذه رواية امل�رصيني فاملراد 
بهم: ابن القا�صم و اأ�صهب وابن وهب و 

نظراوؤهم.
ابن  بهم  املراد  »املغاربة«:  م�صطلح 
و  القاب�صي  وابن  القريواين  زيد  اأبي 

اللخمي
و  عيا�ص  القا�صي  و  العربي  وابن 

اأ�رصابهم.
قبل  من  هم  »املتقدم�ن«:  م�صطلح 
تالميذ  من  )ت386(  زيد  اأبي  ابن 
و �صحن�ن  القا�صم  كابن  واأتباعه  مالك 

و اللباد.
بهم  املراد  »املتاأخرون«:  م�صطلح 
علماء  من  زيد  اأبي  ابن  بعد  اأتى  من 

املالكية.
بهما  يق�صد  »الأخ�ان«:  م�صطلح 
مطرف بن عبد اهلل و عبد امللك ابن 
ل�صحبتهما يف  بذلك  �صميا  املاج�ص�ن 

طلب العلم.

ابن  بهما  يراد  »ال�صيخان«:  م�صطلح 
اأبي زيد القريواين وابن القاب�صي علي 
يراد  »القرينان«:  م�صطلح  حممد.  بن 
اهلل  وعبد  العزيز  عبد  بن  اأ�صهب  بهما 
»املحمدان«:هما  م�صطلح  نافع.  بن 
بن  حممد  و  احلكم  عبد  بن  حممد 
بحيث  »حممد«:  م�صطلح  امل�از. 
به حممد  فرياد  ذكر حممد فقط  اإذا 
»القا�صيان«:  م�صطلح  امل�از.  بن 
القا�صي  و  ال�هاب  عبد  القا�صي  هما 
م�صطلح  الق�صار.  بن  احل�صن  اأب� 
اأب�  و  الفا�صي  عمران  اأب�  »القرويان«: 

بكر بن عبد الرحمان.
ه�  املذهب«:  »حافظ  م�صطلح 
»الإمام«:  م�صطلح  اجلد.  ر�صد  ابن 
اهلل  عبد  اأبي  بن  علي  به  يق�صدون 

املازري.
ال�صيخ  به  يعن�ن  »الأ�صتاذ«:  م�صطلح 

اأب� بكر الطرط��صي.
بهذا  ي�صريون  »ال�صقليان«:  م�صطلح 
عبد  و  ي�ن�ص  ابن  اإىل  ال�صطالح 

احلق.

نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطل�بة يف هذا ال�صهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية الت�بة ال�صادقة من جميع الذن�ب ال�صالفة 

.3. نية اأن يك�ن هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأج�ر والث�اب .
5. نية ت�صحيح ال�صل�ك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رصه بني النا�ص 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : ل�ل اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : ل�ل اأن �رصح �صدرك بال��صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : ل�ل اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : ل�ل اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب ب�ارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأب�اباً من اليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�صكرك..

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر الت�بة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�ص�ر 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقب�ل ت�بة التائبني، ومغفرة ذن�ب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأب� الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغ�اٍء 

من ال�صيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا ه� �صاأن كل الب�رص، يذنب�ن �صاعة 
الغفلة والغ�اية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفت�ًحا لقب�ل ت�بتهم، 

في�صتغفرون ويت�ب�ن، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك الت�بَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قب�ل الت�بة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جم�َع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ول�لها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذن�ب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى ي�افيه الأجل 

املحت�م، وه� من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قن�ط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي ق�له - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُف�ا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُط�ا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُ�َب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَ� الَْغُف�ُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات الت�بة 

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قب�ل الت�بة، وغفران الذن�ب، 
بل واإبدال الذن�ب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف ت�بتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُف�ًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �ص�ى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وت��صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني مل�لك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى وم�لى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وث�ابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نح� العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه ف�جدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطل�ب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا ل�صنيعها 

فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فن�ديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�صن الظن وح�صن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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 GT-R50 عن  ني�سان  ك�سفت 
 Italdesign �رشكة  �سنع  من 
الإيطالية، وهي �سيارة وحيدة من 
GT-R ني�سمو  نوعها مبنية على 
2018 لالحتفال بالذكرى اخلم�سني 

للموديل الياباين الأيقوين.
تكفلت   Italdesign �رشكة 
ال�سيارة  وبناء  وهند�سة  بتطوير 

�سيتم  والتي  نوعها،  من  الوحيدة 
تد�سينها يف اأوروبا ال�سهر املقبل، 
باإ�سافات   GT-R50 وحتظى 
اخلارجي  للج�سد  مميزة  ذهبية 
وم�سابيح  جديد  حمرك  وغطاء 
اأمامية LED نحيفة و�سقف اأكرث 
املوديل  عن  مليمرت   54 بـ  ميال 

القيا�سي.

وح�سلت ال�سيارة على طالء تطلق 
عليه ني�سان “رمادي حركي �سائل” 
مع مل�سات ذهبية، بينما العجالت 
 21 بطول  لها  خ�سي�سا  م�سنوعة 

اإن�ش.
م�سنوعة  اأي�سا  املق�سورة 
ال�سيارة،  لهذه  خ�سي�سا  وم�سممة 
القيادة  للوحة  جديدة  بت�سميم 

املعلومات  �سا�سة  ي�سمل  ل 
الرتفيهية، ولوحة عدادات رقمية، 
مع و�سع مل�سات كربونية متنوعة 
وباطن  الأو�سط  الكون�سول  على 
مع  ذلك  كل  ويت�سق  الأبواب، 
للمقاعد  الفاخرة  ال�سوداء  اجللود 
عالية  ال�سوداء  األكانرتا  ومادة 

اجلودة. 

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�صهرية

ن�صائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�صيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ش، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
الأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  والآ�سيوية  والأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  ال�سعوبات  ملواجهة 
 ADAC ال�سيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�ش الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ش 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ش حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء الأملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�سمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ش  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفتوحة  اخلوذة 
ويتعني على  ال�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�سافات  القيادة  يف  الذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�ساء،  ال�سباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  اأو  �ساعة 
لل�سماح  الواقية  املالب�ش  خلع 
الأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�ساكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  املوديالت  مع 
ويراعى  بالهواء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند التوقف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer صيفروليه تقدم �ملوديل �جلديد من�

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�سطة 
الأغرا�ش  متعددة  الريا�سية 
ال�رشكة  واأو�سحت   .SUV
اجلديدة  �سيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
الأ�سطوانات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 

اإىل  بالإ�سافة  الأق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي الأ�سطوانات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�سيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�سل  ملا  ت�سع 

�سبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�سقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ش  اللم�سية  ال�سا�سة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�سة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�سيارة 
الال�سلكي  الهواتف  �سحن  نظام 

و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�ش  عجالت 
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ش 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�سيارة  اإطالق  عن  �سيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�سف بعد عن الأ�سعار.

تد�بري مهمة عند �ل�صفر بال�صيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف والإجازات اأ�سارت منظمة الفح�ش الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ساءة عند النطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً لأن حمولة �سندوق الأمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ش من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�سيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�سياء  و�سع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�سفل  الثقيلة يف  الأ�سياء  بو�سع  ين�سح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ش  ال�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�سقف حتى  �سندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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»macOS« آبل تطلق ن�سخة معدلة من نظام�
�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« 
 »10 macOS« ملعدلة عن نظام�
�أ�سبحت  للحو��سب  �ملخ�س�ص 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة 
جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
 »Mac« حو��سب  م�ستخدمي 

نظام  حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح 
�لذي  �ملعدل  �جلديد  �لت�سغيل 
 »10.14  macOS« ��سم  يحمل 

مقابل 99 دوالر�.
ولتحميل هذ� �لنظام يجب على 
�مل�ستخدم �أوال �لتوجه �إىل موقع 

�لر�سمي   »10.14  MacOS«
ت�سجيل  ثم  ومن  �الإنرتنت،  على 
 Apple« ح�ساب  عرب  دخوله 
ID«، و�تباع �الإر�ساد�ت �لالزمة 
على  �لربنامج  تثبيت  وبعدها 
حا�سبه �ل�سخ�سي وي�سري �خلرب�ء 

�لن�سخة �جلديدة  �أن  �إىل  �آبل  يف 
�لعديد  تفادت   »macOS« من 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة 
�ل�سابقة،  �لت�سغيل  �أنظمة  يف 
بيانات  حماية  من  وز�دت 

�مل�ستخدم.

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �الأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دوالر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �الإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدالن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�البتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�التفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دوالر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لواليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �الأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع الأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
اللتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�ص 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ساحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �الأوىل  �لن�سخة  �أن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�سور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ال�سطناعي 
لتح�سني �سور �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ص  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �الأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت الأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ص« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �الأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ص �آب و�آي ما�سيج الأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �الآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�الإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �الإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �الأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �الإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �الرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�س �ملعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص �آي دي« يف �آي فون �إك�ص، حيث يجب عليهم �الختبار �أوالً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�ص �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إال �أن �لعديد من �مل�ستخدمني الحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ص غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �الفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ص يف �لعو�مل �الفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �الأخرى �إىل نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ص غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �الفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائر�ت م�سّية 

لتوفي �لإنرتنت

�أوقفت في�ص بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �الإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �الأجهزة �لطائرة لتوفري �الإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�الإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�ص بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�ص  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�ص على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�ص«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �الإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



يعتزم عدد من اأحفاد الويل ال�صالح واملجاهد 
اإن�صاء  مب�صتغامن  خلوف  بن  خل�رض  �صيدي 
والتاريخية  العلمية  خل�رض  �صيدي  موؤ�ص�صة 
التاريخي  املرياث  على  �صتحافظ  والتي 
التاريخية  ال�صخ�صيات  لأحد  واجلهادي 
بعد  ال�صوء  عليها  ي�صلط  مل  التي  الوطنية 
وقد  املن�صودة  والغاية  املطلوب  بال�صكل 
خل�رض  �صيدي  واأحفاد  اأبناء   من  عدد  با�رض 
يف  باحثني  من  عدد  ومبعية  خلوف  بن 
عقد  عرب  املوؤ�ص�صة  هذه  مليالد  التح�صري 
الفعاليات  كل  مع  م�صاورات  واإجراء  لقاءات 
منها  خا�صة  خل�رض  �صيدي  ببلدية  الن�صطة 
والتاريخية  اجلمعوية  ال�صاحة  يف  الن�صطة 
من  عدد  اأ�صار  ما  ح�صب  البادرة  لقت  وقد 
اأو�صاط  يف  الطيب  ال�صدى  ال�رضيح  �صكان 
املبادرون  ويهدف  خلوف  اأولد  قرية  �صكان 
خلوف  بن  خل�رض  �صيدي  موؤ�ص�صة  اإن�صاء  اإىل 
التاريخية والعلمية اإىل احلفاظ على املخزون 
�صيدي  وال�صاعر  للمجاهد  والديني  التاريخي 
مئة  من  اأزيد  ق�صى  الذي  خلوف  بن  خل�رض 

وال�صالم  ال�صالة  عليه  النبي  ميدح  وهو  �صنة 
ق�صائد  وترك  ال�صباين  الحتالل  وحارب 
املعاين  من  العديد  طياتها  �صعرية حتمل يف 
و�صتعمل  والأخالقية  الجتماعية  الأ�صيلة 
على  خلوف  بن  خل�رض  �صيدي  موؤ�ص�صة 
تاريخ وم�صارات  تنظيم ملتقيات علمية حول 
�صتكرم  كما  الأبعاد  املتعددة  ال�صخ�صية 
اأجنزوا  الذين  والعلماء  الباحثني  من  العديد 
�صخ�صية  عن  واإعالمية  اأكادميية  اإعمال 

�صيدي خل�رض بن خلوف كما تعتزم املوؤ�ص�صة 
ذات  التظاهرات  من  عدد  ا�صتحداث  على 
خلوف  اأولد  مبنطقة  والديني  العلمي  البعد 
بن  خل�رض  �صيدي  ل�صخ�صية  العتبار  لإعادة 
�صيتها  و�صل  التي  والدينية  التاريخية  خلوف 
خارج اجلزائر بف�صل م�صارات اجلهاد الطويلة 
يرى  واإبعاد  مكونات  ال�صخ�صية  بنت يف  التي 
اأنها مازالت مل حت�صى  اأحفاد �صيدي خل�رض 

بالهتمام املطلوب

م.امني  

م�ستغامن

ميالد موؤ�ض�ضة �ضيدي خل�ضر بن خلوف العلمية والتاريخية

الرقابة على 
امل�ضنفات الفنية

توىل  الذي  دراي�س  ب�سري  املخرج 

العربي  ال�سهيد  عن  فيلم  اإخراج 

قرار  على  را�س  غري  مهيدي  بن 

بت�سكيل  اخلا�س  الثقافة  وزارة 

ما  ،وهو  الفيلم  مل�ساهدة  جلنة 

يعني تلقائيا اإمكانية حذف بع�س 

ب�ساأنه  قال  الذي  الأمر  امل�ساهد 

املخرج اأنه لن يتم اإل على جثته، 

لو  مفيدا  يكون  اأن  للجدل  كان 

الفيلم  �سيناريو  كتابة  قبل  حدث 

ت�سييع  و  عبث  جمرد  الآن  لكنه 

مبن  الفيلم  فريق  وجلهد  للوقت 

فيهم الوزارة ذاتها بو�سفها اجلهة 
املنتجة.

ما  ي�سنف  اأن  ترف�س  الوزارة 

تقوم به هو تفعيل لآلية الرقابة 

يو�سح  بيانا  ت�سدر  مل  ،لكنها 

يفاقم  الذي  الأمر  نظرها  وجهة 
الغمو�س 

و هذا ما يجعلنا على عتبات تكرار 

ما حدث مع اأفالم اأخرى مت قربها 

مت  اإذا  امل�سوؤولية  �سيتحمل  ،فمن 

اإ�سرار  ظل  يف  الفيلم  عر�س  منع 

مبوقفهما  التم�سك  على  الطرفني 

و حتى ل يقال اغتيل العربي بن 

مهيدي مرتني كما جاء على ل�سان 
املخرج ب�سري دراي�س

موقف

اإيليزي 

 توزيع م�ضاعدات على 
املت�ضررين من وادي جانت 
اجتماعية  م�صاعدات  توزيع  جرى 
من  مت�رضرة  عائالت  على  متنوعة 
اإيليزي,  بولية  جانت  وادي  �صيالن 
لدى  ال�صبت  اأم�س  علم  ما  ح�صب 
هذه  وتندرج  م�صالح الولية  
التكفل  اإطار  يف  الت�صامنية  املبادرة 
كانت  التي  عائلة(   140( باملت�رضرين 
ذات  �صيالن  مياه  منازلهم  غمرت  قد 
لهم  خ�ص�صت  حيث  املائي,  املجرى 
غذائية  مواد  يف  تتمثل  م�صاعدات 
وا�صعة  مواد  و  عجائن  من  متنوعة 
وحدة   300 اإىل  بالإ�صافة  ال�صتهالك, 
من الأفر�صة و 100 اأخرى من الأغطية 
وعدد مماثل من البطانيات وذلك بناء 
على عملية اإح�صاء العائالت املت�رضرة 
التي قامت بها خلية الأزمة التي �صكلت 
التي  اجلوية  التقلبات  بعد  مبا�رضة 

احلاج�صهدتها ذات املنطقة موؤخرا. # وداد 

بيكيه يواجه عقوبة ال�ضجن!

وفاة الإعالمي الأردين �ضعد ال�ضيالوي

تركيا

م�ضرع �ضائحة جزائرية 
بطريقة ماأ�ضاوية!

اإ�صبانية,  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
مدافع  بيكيه  جريارد  تعر�س  عن 
�رضطة  مع  لأزمة  بر�صلونة  فريق 
اجلمعة  اأم�س  اأول  املدينة  مرور 
وح�صب �صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
املرور  �رضطة  فاإن  الإ�صبانية, 
اأن  واكت�صفت  بيكيه,  �صيارة  اأوقفت 
رخ�صته غري �صاحلة للقيادة, ب�صبب 
والتي  لديه  نقاط  اأي  وجود  عدم 
مرورية  خمالفات  ب�صبب  فقدها 
�صابقة, بعد اأن مت ت�صجيل 12 نقطة 
غري  اأنه  يعني  مما  عليه,  �صوداء 

م�صموح له بالقيادة.

املعمول  ال�صري  قوانني  وح�صب 
ملن  يحق  ل  فاإنه  البالد,  يف  بها 
يح�صل على 12 نقطة �صوداء ب�صبب 
املخالفات املرورية قيادة ال�صيارة, 
وهو قانون معمول به يف دول اأوروبية 
عدة ووفقا لالأحكام العليا فاإن هذا 
الت�رضف يعترب جرمية �صد �صالمة 
األف   288 غرامة  وعقوبته  الطرق, 
اإىل  ت�صل  قد  لفرتة  العمل  اأو  يورو, 
ومن  املجتمع,  خدمة  يف  يوما   90
�صمن العقوبات التي ميكن تطبيقها 
ال�صجن ملدة 6 اأ�صهر واحلرمان من 

الرخ�صة لعدة اأ�صهر.

الأردنية  الإعالم  و�صائل  تناقلت 
الإعالمي  وفاة  نباأ  ال�صبت,  اأم�س 
ال�صيالوي,  �صعد  املعروف  الأردين 

بعد معاناة مع �رضطان احلنجرة.
و�صغل ال�صيالوي من�صب مدير مكتب 
قناة العربية يف عّمان منذ انطالقتها 
وحتى اإ�صابته مبر�س ال�رضطان عام 
يف  للعالج  بعدها  وخ�صع   ,2012
مركز احل�صني لل�رضطان يف العا�صمة 
الوليات  اإىل  �صافر  ثم  عّمان, 

اأواخر  وكندا  الأمريكية  املتحدة 
اأفريل 2013, لإجراء فحو�صات بعد 
,ويف  لها  تعر�س  �صحية  انتكا�صة 
له  جراحية  عملية  اأجريت   2013
ل�صتئ�صال الورم على يد فريق طبي 
الأطباء  من  عددا  �صم  متخ�ص�س 
وباإ�رضاف  والكويتيني,  ال�صعوديني 
طابا,  روجر  الطبيب  من  مبا�رض 
عمليات  يف  املخت�صني  اأكرب  اأحد 

ا�صتئ�صال احلنجرة.

حتفها  جزائرية  �صائحة  لقيت 
مرتا   80 ارتفاع  من  �صقوطها  بعد 
الرتكية  الألعاب  مدن  اإحدى  يف 
واأظهر مقطع فيديو متداول على 
مواقع التوا�صل الجتماعي حلظة 
عاما,   24 البالغة  الفتاة,  �صقوط 
مدينة  يف  معلقة  اأرجوحة  من 
اإ�صطنبول,  يف  ب�صافنجا  الألعاب 
لتلقى  بالأر�س,  راأ�صها  وارتطام 

اأن اإهمال املراقبني  حتفها ويبدو 
للفتاة  الأمان  حزام  ربط  وعدم 
املاأ�صاوي,  باحلادث  ال�صبب  هو 
حيث يظهر فيديو اآخر كيف اأن 3 
اأتراك �صعدوا اإىل الأرجوحة قبلها 
اإغالق  �صيئا  ومت  لهم  ومل يحدث 
التي  املذكورة,  الألعاب  مدينة 
رخ�صة,  بدون  تعمل  اأنها  ات�صح 

وحتويل مالكها للتحقيق.

الطارف

 جرد  175 ع�ضا لطائر اللقلق الأبي�ض 

وزير الفالحة يف مواجهة ال�سائعات

اخل�ضر و الفواكه �ضليمة من الأوبئة

يف ظل غياب الرقابة ال�سحية والإدارية بجيجل 

  املاء يباع ب�ضكل فو�ضوي يف اليملية

لطائر  يقل عن 175 ع�صا  مت جرد ما ل 
اللقلق الأبي�س من طرف اأعوان احلظرية 
ما  ح�صب  )الطارف(,  للقالة  الوطنية 
ذات  م�صوؤويل  من  ال�صبت   اأم�س  علم 

احلظرية.
و قد مكنت هذه العملية التي تندرج �صمن 
التي  الأبي�س  اللقلق  طائر  جرد  حملة 
 171 جرد  من  الأخري  يونيو  يف  انطلقت 
ع�صا عرب 13 منطقة تقع داخل احلظرية 

مبناطق  اآخرين  اأربعة  و  للقالة  الوطنية 
جماورة للحظرية ح�صب ما اأ�صافه نف�س 
امل�صدر و ي�صم العدد الذي مت جرده 800 
طائر )450 �صغارا و 350 كبارا( ح�صب ما 
اأو�صحه نف�س امل�صدر الذي اأ�صار اإىل اأن 
اللقلق  طائر  اأكرث  يف�صلها  التي  الأماكن 
الأبي�س عرب هذه الولية هي عني الع�صل 
ببلديات  خيار  عني  و  اهلل  عبد  بوثلة  و 

الطارف و رمل ال�صوق و وادي احلوت. 

القادر بوعزغي  الفالحة عبد  اأكد وزير 
و  اخل�رض  اأن  باجلزائر  ال�صبت  اأم�س 
حمل  هي  و  �صليمة  املنتجة  الفواكه 
امل�صالح  طرف  من  م�صتمرة  مراقبة 
املخت�صة, نافيا اأن يكون ا�صتهالك هذه 
الكولريا  بحالت  عالقة  اأية  املنتجات 
وليات  بع�س  يف  موؤخرا  �صجلت  التي 
ندوة  خالل  الوزير  اأ�صاف  و  الوطن. 
مو�صم  ح�صيلة  لعر�س  ن�صطها  �صحفية 
 2018-2017 ل�صنة  الدر�س  و  احل�صاد 
اخل�رض  باأن  املواطنني  اأطمئن   « قوله 
لحقا  �صتنتج  والتي  املنتجة  الفواكه  و 

باجلزائر �صليمة لأن  امل�صالح املخت�صة 
مع  بالتن�صيق  و  الفالحة  لوزارة  التابعة 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارتي  م�صالح 
با�صتمرار  و  ت�صهر  التجارة   و  املحلية 
الوزير  وتابع   . نوعيتها«  مراقبة  على 
يقول » اجلزائر ت�صدر بانتظام و ب�صكل 
و  اخل�رض  من  كبرية  كميات  م�صتمر 
معروفة  خارجية  اأ�صواق  باجتاه  الفواكه 
م�صاكل  اأية  ن�صجل  مل  و  ب�رضامتها 
الفواكه  تذكر بل بالعك�س اخل�رضوات و 
الأ�صواق  يف  بقوة  مطلوبة  اجلزائرية 

اخلارجية نظرا  لنوعيتها و جودتها ».

رف�س اأغلب �صكان مدينة امليلية ا�صتهالك 
حمتوى  ارتفاع  ب�صبب  احلنفيات  ماء 
الكال�صيوم والذي  اأذى اإىل اإ�صابة العديد  
منهم باأمرا�س  خطرية وم�صتع�صية ,هذا 
على  ال�صباب   من  الكثري  �صجع  الو�صع 
ولوج عامل بيع املاء عرب �صاحنات حمملة 
ب�صهاريج ذات �صعة300لرت,وللرتويج لعملية 
ا�صم مكان  كتابة  يتم  الزبائن  البيع وجلب 
مثل))بوخدا�س,اأن�صاي,حجر  املاء  منبع 
املفرو�س,اأولد يحي,م�صاط(( لكون هذه 
النقية  العذبة  مبياهها  ت�صتهر  املناطق 
التي   ال�صاحنات  جعل  الذي  ال�صيء  ,وهو 
كثريا  مطلوبة  املنابع  هذه  اأ�صماء  حتمل 
املطروح  ال�صوؤال  لكن  املواطنني,  لدى 

احلقيقي  م�صدره  من  فعال  املاء  هل 
اأ�صحاب  بع�س  من  حتايل  هناك  اأن  اأم 
ال�صاحنات؟ ,  وح�صب اآراء بع�س ال�صكان 
اأنف�صهم  يكلفون  ل  الباعة  اأغلب  فاإن 
على  املكتوبة  املنابع  اإىل  الو�صول 
�صهاريج املياه واإمنا يكتفون بالذهاب اإىل 
تلك  خا�صة  املدينة  ب�صواحي  بئر  اأقرب 
للوادي الكبري دون املرور على  املحاذية 
اأما �صعر املاء    , م�صالح الرقابة ال�صحية 
فيكون ح�صب ت�صنيف املنابع لدى �صكان 
الواحد  اللرت  �صعر  ي�صل  فقد  املدينة  
اإىل 2 دينار يف ف�صل احلر ال�صديد  واأيام 

الأعياد واملنا�صبات  الدينية.
 ر�سيد هزيل 

وهران 

 اإعادة فتح امل�ضبح 
الأوملبي للحديقة 

مت اإعادة فتح امل�صبح الأوملبي باحلديقة العمومية املتواجد 
بحي »املدينة اجلديدة« مبدينة وهران بعد توقفه عن الن�صاط 
ملدة عام واحد ب�صبب اأ�صغال اإعادة التهيئة, ح�صبما اأ�صتفيد 
اأم�س ال�صبت لدى املديرية الولئية لل�صباب والريا�صة وقد 

عرف هذا الهيكل الريا�صي عملية اإعادة جتديد الق�صم التقني 
املتعلق بامل�صخات واملدفاآت وغريها والتي مل جتدد منذ 
2003 مبنا�صبة الألعاب العربية التي احت�صنتها اجلزائر يف 

2004 مع العلم اأن امل�رضوع ر�صد له مبلغ 10 مليون دج .
و�صيمكن هذا امل�صبح من عودة العديد من النوادي واجلمعيات 

الريا�صية لتعليم وممار�صة ال�صباحة والتي كان تتنقل اإىل 
امل�صابح املتواجدة ب�صواحي مدينة وهران على غرار 

بوتليلي�س ووادي تليلالت وقديل واأرزيو لتح�صري ريا�صيها 
ملختلف التظاهرات وامل�صابقات الولئية واجلهوية والوطنية.

م�ستغامن

البطولة العربية 
للدراجات على الطريق  

�صتقام البطولة العربية لالأمم للدراجات على الطريق بولية م�صتغامن 
يف الفرتة املمتدة ما بني 3 و12 �صبتمرب اجلاري مب�صاركة 12 منتخبا, 

ح�صب ما اأ�صتفيد اأم�س ال�صبت من املنظمني, وت�صارك يف هذه 
التظاهرة الريا�صية يف دورتها الـ18 يف خمتلف الأ�صناف )الأكابر 

والأوا�صط والنا�صئني والإناث( منتخبات اجلزائر وم�رض والإمارات 
العربية املتحدة والعراق وتون�س وقطر وليبيا والكويت وال�صودان 

والأردن وفل�صطني ولبنان, فيما مل توؤكد منتخبات اليمن وال�صعودية 
واملغرب ح�صورها حلد الآن, ي�صيف نف�س امل�صدر.

ميناء

اإ�ضطدام �ضفينتني 
جزائرية و �ضينية

ا�صطدام �صفينة نقل امل�صافرين اجلزائرية امل�صماة طا�صيلي2 
ب�صفينة  جتارية �صينية يف ميناء وهران خالل اإقالعها نحو 

اليكانت مما خلف ثقبا 4 اأمتار على ال�صفينة اجلزائرية واإرجاع 
امل�صافرين للميناء احلادث وقع على ال�صاعة 02h30 �صباحا  .
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