
اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
اجللفة ح�سني بلخريات للو�سط:

 من حق حركة
 البناء التفكري يف 

م�ساحلها ال�سيا�سية
اخلدمة الوطنية 

ال�سروع يف ت�سوية 
 و�سعية املولودين 

بني 1988 و1993
املركز الوطني للأر�سيف و املكتبة املركزية:

معر�ض حول موؤمتر 
ال�سومام  و هجوم 

ال�سمال الق�سنطيني 

�ص3

�ص24

�ص 4

اخلطاأ قد يكلف الكثريو التجاهل ال ينفع

احلكومة يف مهمة تفكيك األغام اجلبهة االجتماعية

مترنا�ست

ثالثة اإرهابيني ي�سلمون اأنف�سهم للجي�ض
�ص2 

�ص4
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 النائب عن االأر�سيدي  
فطة �سادات يف حوار »للو�سط«:

نرف�ض دعوة حم�ض 
الإقـــــحام اجلــــــيـــ�ض

�ص3
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Montage video
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Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص13

وايل اجلزائر العا�سمة عبدالقادر زوخ يك�سف

 اقتناء جتهيزات بقيمة
 4 اآالف مليار �سنيتم  

بجاية

 �سكان بربا�سة يغلقون
 الطريق الوطني رقم 75
�ص7

�ص7

عربوا عن �سعادتهم بتعيني 
بلما�سي على راأ�ص اخل�سر

املغ�سوب عليهم ياأملون 
العودة اإىل اخل�سر

�ص6 

�ص6

�ص5

فيما تدخلت وحدات اجلي�ص لفك العزلة عن �سكان عني قزام 

واد  مترنا�ست يخلف م�سرع 06 اأ�سخا�ض 
ب�سبب غلء االأعلف واأزمة اجلفاف

 ارتــفاع اأ�ســــــعار املــــا�ســــية
 قبل عيد االأ�سحى باجلنوب

للنقا�ص

موؤ�سرات واقعية حول تراجع 
جودة التعليم العايل يف اجلزائر

.       م�سعود عمراوي:على ال�سلطات احلذر
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اإعادة فتح م�سبح الروي�سو باملجان
اأمام املواطنني  اوت 1955  بلوزداد م�سبح ملعب 20  بلدية حممد  افتتح م�سوؤولو 

اإعادة فتح  ال�سيانة، حيث مت  اأ�سغال  ب�سبب  وذلك بعد غلقه ملدة عامني كاملني 

اأوت  �سهر  طيلة  وباملجان  اجلميع  اأمام  متاحا  �سيكون  والذي  جمددا  امل�سبح 

اأجل  من  وال�سغار  الكبار  طرف  من  كبريا  اإقباال  االأ�سبوع  اأيام  وتعرف  اجلاري، 

مت�سية اليوم يف امل�سبح وا�ستغالل الفر�سة لال�ستجمام والراحة.

اأين لوزيرة حنون؟
اأين  الت�ساوؤل:  ال�سيا�سي باجلزائر طرحت  لل�ساأن  ال�سخ�سيات املتابعة  الكثري من 

ال�سخ�سيات  من  تعد  العمال  حزب  زعيمة  اأن  ذلك  موؤخرا،  حنون؟«،  لويزة  هي 

احلزبية االأكرث ظهورا، اإال اأنها غابت عن امل�سهد ال�سيا�سي موؤخرا رغم �سخونته 

التي اأ�سغل فتيلها املبادرات والتي م�ست دعواتها لتدخل املوؤ�س�سة الع�سكرية ..

ماذا يح�سل داخل جبهة القوى اال�سرتاكية؟
 

ماهية  عن  اال�سرتاكية  القوى  جبهة  ل�ساأن  املتابعني  من  العديد  ت�ساءل 

النائب  مت  اأن  بعد  وهذا  االأفافا�س،  اأ�سوار  داخل  تدور  التي  االأحداث 

بوعي�س من احلزب لكونه �ساحب الفكر الراديكايل يف احلزب، ويتعار�س 

جعل  ما  الع�سكري،  علي  يقودها  التي  الرئا�سية  الهيئة  اإ�سرتاتيجية  مع 

له  ت�سفية كل من  الع�سكري يرغب يف  باأن  يوؤكدون  العديد من املتابعني 
عالقة بالراحل اأيت اأحمد .

خبر في 
صورة

مترنا�ست

ثالثة اإرهابيني ي�سلمون 
اأنف�سهم للجي�ش

الدالع ب20 دج يف البويرة
الدالع  فاكهة  ت�سهد 
الفرتة  هذه  خالل 
من  وا�سعا  اإقباال 
املواطن  طرف 
مع  خا�سة  البويري 
اأ�سعارها  اإنخفا�س 
اىل  و�سلت  التي 
ح�سب  دج   20 حدود 
اأعني  الحظته  ما 
 « الو�سط   « يومية 
ا�سواق  خمتلف  عرب 
وعر�سها  الوالية 
الباعة  طرف  من 

ا�ستهالكا  االأكرث  الفاكهة  ، ما جعلها  الطريق  الفو�سويني على قارعة 
من طرف املواطنني الذين وجدوا �سالتهم فيها خا�سة مع فوائدها 
التي متيز املنطقة  ال�سديدة  العديدة جل�سم االإن�سان يف عز احلرارة 
اىل جانب الغالء الفاح�س الذي ت�سهده باقي الفواكه ح�سب ت�رصيحات 

البع�س منهم .

حداد يعود للظهور اإىل العلن
منتدى  رئي�س  عاد 
حداد  علي  املوؤ�س�سات 
جمددا  للعلن  الظهور  اإىل 
الفرتة  خالل  اختفائه  بعد 
عدة  وطرح  املا�سية 
اأ�سباب  عن  ت�ساوؤالت 
عن  االأنظار  عن  تواريه 
طيلة  ال�سيا�سية  ال�ساحة 
ظهور  وجاء  الفرتة،  تلك 
اإقامته  خالل  من  حداد 
�رصف  على  ع�ساء  حفل 
احتاد  فريق  العبي 
اجلزائر الذي ميلك اأغلبية 

اأ�سهمه وذلك
قبل  للنادي  ت�سجيعا 

ال�سفرية التي قادته اأم�س نحو كربالء العراقية من اأجل خو�س مباراة 
الكاأ�س العربية لالأندية عندما يواجه القوة اجلوية العراقية.

يف اإطار مكافحة 
الإرهاب وموا�سلة 

للجهود النوعية 
واحلثيثة لقوات اجلي�ش 
الوطني ال�سعبي الهادفة 

لب�سط الأمن وال�سكينة 
عرب خمتلف اأنحاء 

البالد، �ّسلم ثالثة )03( 
اإرهابيني اأنف�سهم، �سباح 

اأم�ش 05 اأوت 2018، 
لل�سلطات الع�سكرية 
بتمرنا�ست بالناحية 

الع�سكرية ال�ساد�سة. 

ويتعلق الأمر بكل من:
- »نواري عي�سى«، 

املدعو«اأبو علي«، الذي 
التحق باجلماعات 

الإرهابية �سنة 2012 ؛
- »زعطوط مراد »، 

املدعو«اأبو املعت�سم«، 
الذي التحق باجلماعات 

الإرهابية �سنة 2012 ؛
- »بليدي �سمري«، 

املدعو«اأبو يو�سف«، 
الذي التحق باجلماعات 

الإرهابية �سنة 2012.

الإرهابيون كان 
بحوزتهم ثالثة )03( 
م�سد�سات ر�سا�سة من 

نوع كال�سنيكوف وكمية 
من الذخرية.

تاأتي هذه النتائج 
الإيجابية واحلا�سمة 

ملختلف وحدات اجلي�ش 
الوطني ال�سعبي لتوؤكد 
دوما على عزم واإ�سرار 

قواتنا على الق�ساء على 
ظاهرة الإرهاب يف 

بالدنا.

عرث بحوزته على 3كلغ منها

12 �سنة حب�ش ملروج املخدرات بالعا�سمة

عني قزام

توقيف ثالثة مهربني
 ل�سو�ش ي�ستولون على 
بحوث الدكتور تليالين

ب�سار

حجز 325 كلغ من الكيف

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  وقعت 
عقوبة  اأم�س  العا�سمة،  يف 
كهل  حق  يف  نافذة  �سجن  12�سنة 
متهم  الرابع،  العقد  اأواخر  بلغ  
بجرمية حيازة وترويج املخدرات 
غري  بطريقة  الغري  على  وعر�سها 

�رصعية ،  بعد �سبط حقيبة يدوية 
كمية  على  حتتوي  م�سكنه  داخل 
3كلغ  قاربت  الهندي  القنب  من 
جانب  اإىل  مهلو�سة،  واأقرا�س 
مبلغ مايل قيمته 6 ماليني �سنتيم 
الرتويج  عائدات  من  بانه  ا�ستبه 

ال�سالف  املتهم  توقيف  وجاء   ،
معلومات  اثر  اأيام   منذ  الذكر 
مفادها بالغ من جمهول مل�سالح 
االأمن ،حول وجود �سخ�س م�سبوه 
باأحياء  ال�سموم  وبيع  برتويج  يقوم 
�سبط  مت  حيث  العا�سمة  غرب 

باالأبيار  م�سكنه  داخل  املمنوعة 
وهي يف حالة تعفن نتيجة تعر�سها 
للمياه،وعلى اأ�سا�س ذلك مت اإيداعه 
رهن احلب�س االحتياطي باحلرا�س 

ثم حتويله للمحاكمة.
ل.م

مفرزة  اأوقفت  قزام/ن.ع.6،  بعني 
خم�سة  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
معدات  و�سبطت  مهربني   )05(
تفجري وخم�س )05( مطارق �سغط 
عن  للك�سف  اأجهزة   )03( وثالثة 

املعادن ومولدين )02( كهربائيني، 
فيما اأوقف عنا�رص الدرك الوطني 
�سبعة  و�سطيف/ن.ع.5،  بباتنة 
)07( اأ�سخا�س بحوزتهم ت�سع )09( 

بنادق �سيد.

تعر�س الدكتور تليالين اح�سن اإىل 
�رصقة حا�سبه احلامل لكل انتاجاته 
مبن�سور  علق  حيث  االأخرية، 
التوا�سل  مبوقع  ح�سابه  على 
»قتلني  فاي�سبوك:  االجتماعي 
و  حمفظتي  �رصقوا  اإذ  الل�سو�س 
بها حا�سوبي املحمول و 04 فال�س 
دي�سك فيهم كل موؤلفاتي وبحوثي 

املن�سور  ماعدا  و  مقاالتي،  و 
لي�س يل عنهم  الباقي  فاإن   ، منهم 
اأي ن�سخ، و لو حدث - ال قدر اهلل 
اأن  اأو  ؟  حمفظتي  اأ�سرتجع  اأال   -
االإلكرتونية؟  امللفات  تلك  تتلف 
الثقافية  جهودي  من  الكثري  فاإن 
فاللهم  الرياح،  مهب  يف  �ست�سيع 

لطفك يا رب«.

ا�ستطالعية مبنطقة  دورية  اإثر 
بوالية  احلدودية  ونيف  بني 
حرا�س  �سبط  ب�سار/ن.ع.3، 
كمية   ، اأم�س  �سباح  احلدود 
املعالج  الكيف  من  �سخمة 

تُقدر بـ)325( كيلوغرام، يف حني 
الوطني  الدرك  عنا�رص  اأوقف 
 )02( تاجري  بوهران/ن.ع.2، 
 )3990( بحوزتهما  خمدرات 

قر�س مهلو�س.

لرهاط بتيبازة

اإف�سال هجرة غري 
�سرعية ل15 �سخ�سا

بتيبازة/ن.ع.1،  بالأرهاط  ال�سواحل  حرا�ش  اأحبط 
حماولة هجرة غري �سرعية لـ)15( �سخ�سا كانوا على منت 
قارب تقليدي ال�سنع، فيما مت توقيف )14( مهاجرا غري 

�سرعي من جن�سيات خمتلفة بتلم�سان.
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النائب عن الأر�سيدي  فطة �سادات يف حوار »للو�سط«:

نرف�ش دعوة حم�ش لإقحام اجلي�ش
.         ل بد اإن�ساء هيئة م�ستقلة ل�سمان �سفافية الإ�ستحقاقات 

رف�ست النائب الربملاين عن التجمع من اأجل الثقافة والدميقراطية فطة �سادات على دعوة حم�ش لتدخل اجلي�ش يف النتقال الدميقراطي يف اجلزائر، معتربة مبادرة التوافق الوطني 
باملبادرة التي ل جدوى منها والتي �ستزيد فقط من تعقيد الو�سع، مطالبة بتوفري �سروط املناف�سة النزيهة وال�سفافة ل�سمان ممار�سة �سيادة ال�سعب عو�ش احلديث عن عدد العهد.

 حاورته :اإميان لوا�ش

ما راأيكم يف املبادرة التي اأطلقتها 
حم�ش حول التوافق الوطني ؟

حركة  �أطلقتها  �لتي  �لوطني  �لتو�فق  مبادرة 
منها  جدوى  ال  �لتي  مبادرة  هي  »حم�س« 
و�الأزمة  �لو�ضع،  تعقيد  من  فقط  و�ضتزيد  
حتل  لن  �جلز�ئر  تعي�ضها  �لتي  �ل�ضيا�ضية 
على  �أوىل  كان  �إنه  �ملبادر�ت،  هذه  مبثل 
�لذين و�للو�تي يّدعون للعمل من �أجل �إحالل 
هذ�  عن  باأنف�ضهم  ناأو�  بعدما  �لدميقر�طية، 
تعقيد  من  �الأقل  على  يزيدو�  �أاّل  �ملطلب، 

�لو�ضع مببادر�ت ال جدوى منها.

ما ردكم على املنادين بتدخل اجلي�ش 
يف النتقال الدميقراطي يف اجلزائر ؟

 نحن نرف�س دعوة حم�س لتدخل �جلي�س يف 
�الإنتقال �لدميقر�طي يف �جلز�ئر، للتد�خل بني 
�إد�رة  يف  �جلي�س  م�ضاركة  و�جلي�س،  �ل�ضيا�ضة 
�ملاأزق �حلايل ب�ضكل مبا�رش ال ميكن �أن ي�ضّكل 
حاّل معقوال وذ�ت م�ضد�قية لالأزمة �ل�ضيا�ضية 
�لتي متر بها �لبالد”، فاجلز�ئر بحاجة الإر�ضاء 
�أ�ض�س موؤ�ض�ضات منبثقة من �ملجتمع وخا�ضعة 
تدريجية  دميقر�طية  عملية  يف  ملر�قبته 
و�ضفافة مدعومة ب�رشعية ال جدل فيها لطي 
بد  �لناهي، فال  �الآمر  وحكم  �لت�ضلط  �ضفحة 
مهامها  توؤدي  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة  ترك  من 

�لد�ضتورية

ما موقفكم من الرئا�سيات املقبلة؟

�مل�ضاألة �لتي يجب �الإ�ضارة �إليها ،�أنه بالن�ضبة 

يف  يكمن  ال  �مل�ضكل  �ملقبلة  للرئا�ضيات 
تر�ضيحها  يتم  �لتي  �ل�ضخ�ضية  حول  �لتو�فق 
و  نز�هة  �ضمان  يف  تكمن  �مل�ضاألة  و�إمنا 
�ضفافية �ال�ضتحقاقات ل�ضمان �ل�ضيادة �لوطنية 
،فامل�ضكل ال يكمن فيمن يتم تر�ضيحه و �إمنا يف 
�ضمان �لظروف �ملنا�ضبة الإجر�ء �إ�ضتحقاقات 
قبل  �ملفرو�س  من  ،فكان  �ضفافة  و  نزيهة 
عن  �حلديث  �خلام�ضة  �لعهدة  عن  �حلديث 
�لقيام با�ضتحقاقات نزيهة و �ضفافة و�ملطالبة 
و�ل�ضفافة  �لنزيهة  �ملناف�ضة  �رشوط  بتوفري 
يف  ،فمطلبنا  �ل�ضعب  �ضيادة  ممار�ضة  ل�ضمان 
على  ت�ضهر  م�ضتقلة  هيئة  �إن�ضاء  هو  �حلزب 
تكر�ر  لتفادي  �النتخابات  مر�قبة  و  تنظيم 

�ضيناريو �ملحليات و �لت�رشيعيات.

ما تعليقكم على �سل�سلة الإقالت التي 
�سملت عددا من الإطارات؟

�ضملت عدد�  �لتي  �ملفاجئة  �الإقاالت  �ضل�ضلة 
�أعقبت  �لتي  �لتململ  وحالة  �الإطار�ت  من 
قد  �لوطني،  لالأمن  �لعام  �ملدير  �إقالة  قر�ر 
�لعديد  ينخر  �لذي  �لد�ء  عمق  عن  ك�ضفت 
من �ملوؤ�ض�ضات �لتي �أ�ضبحت رهينة �ضكل من 
�أ�ضكال �خلو�ض�ضة �لفئوية، و�أفقد �مل�ضد�قية 

الأي قر�ر يعلن عنه يف �إطار موؤ�ض�ضاتي.

كيف تقراأون جممل الحتجاجات التي 
عرفتها بع�ش مناطق الوطن ؟

�لناجمة  �لتعفن  �أن حالة  و�أ�ضار ذ�ت �مل�ضدر 
عن �ضيا�ضة �الإبقاء على �لو�ضع �لقائم، �ملبنية 
على �ملمار�ضات و�لقر�ر�ت غري �ل�ضفافة �لتي 
تقريبا  طالت  قد  حكم،  قاعدة  �إىل  حتّولت 
�مل�ضا�س  وهذ�  �لعامة،  �حلياة  جميع مفا�ضل 

�خلطري باحلقوق �ىل حالة من �لغليان، لذلك 
على  مبني  حقيقي  �ضيا�ضي  نظام  بدمن  ال 
�إحرت�م �ل�ضيادة �لوطنية، و�لقيام با�ضتحقاقات 

نزيهة و نظيفة.
هل ترون خطرا من تنامي دور رجال املال؟

�ل�ضيا�ضي  و�لنظام  كبرية  ماأ�ضاة  وهي  �أكيد،   
لذلك  �لف�ضاد،  ق�ضايا  يف  تورط  �جلز�ئر  يف 
�إىل  �لذهاب  �أولها  جذرية  تغيري�ت  من  البد 
�إر�دة  عن  تعرب  ونظيفة  نزيهة  �نتخابات 

�ل�ضعب. 

ولد عبا�ش :

 بوتفليقة مر�سح الأفالن
 يف رئا�سيات 2019

.       تر�سح بوتفليقة يعني فوزه

�أكد �الأمني �لعام حلزب جبهة �لتحرير 
�أن مر�ضح  ولد عبا�س  �لوطني، جمال 
�حلزب �لعتيد يف رئا�ضيات ربيع 2019 
وهو  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �أن  هو 
مربز�  فيه،  نقا�س  ال  و  و��ضح  �أمر 
�خلام�ضة  �لعهدة  من  �ملتخوفني  �أن 
باأن  متيقنون  و�ل�ضابعة،  و�ل�ضاد�ضة 
ولد  ودعا  فوزه  يعني  بوتفليقة  تر�ضح 
�لتي  �ل�ضحفية  �لندوة  خالل  عبا�س 
عقدها �ليوم �الأحد مبقر حزبه، رفقة 
�لوطني  �لتحالف  حلزب  �لعام  �الأمني 
�الأحز�ب  بلقا�ضم �ضاحلي،  �جلمهوري 
�ال�ضتحقاق  يف  مر�ضحيها  تقدمي  �إىل 
لالأفالن  بالن�ضبة  باأنه  موؤكد�  �لقادم، 
بوتفليقة  �لرئي�س  هو  مر�ضحها  فاإن 
�أن  لالأفالن  �لعام  �الأمني  و�أ�ضار 
�ملو�طنني و�عون بح�ضا�ضية �ملرحلة، 
و�أهمية �ال�ضتمر�رية �ضمانا ال�ضتقر�ر 
�ملكت�ضبات  على  وحفاظا  �لبالد 
م�ضري�  �ل�ضاعدة،  لالأجيال  �ملحققة 
�إىل �أن �ملتخوفني من �لعهدة �خلام�ضة 
باأن  متيقنون  و�ل�ضابعة،  و�ل�ضاد�ضة 

تر�ضح بوتفليقة يعني فوزه
من جهة �أخرى، ك�ضف ولد عبا�س باأن 
�الأفالن دخل يف مبادرة رفقة �أحز�ب 
من  لعدد  و�ضتتو�ضع  م�ضوؤولة  �أخرى 

�الأحز�ب من �أجل �ال�ضتمر�رية

�ساحلي  : نطالب  
با�ستمرارية الرئي�ش 

�لتحالف  حزب  رئي�س  دعا  جهته  من 
�ضاحلي  بلقا�ضم  �جلمهوري  �لوطني 
 ،2019 ربيع  لرئا�ضيات  للرت�ضح  �لرئي�س 
مطالبا   با�ضتمر�رية �لرئي�س عبد �لعزيز 
للحفاظ على  للبالد  قيادته  بوتفليقة يف 
و�الجتماعي.  �ملوؤ�ض�ضاتي  �الإ�ضتقر�ر 
و�أو�ضح �ضاحلي خالل لقاء ت�ضاوري جمع 
�للقاء  هذ�  �أن  �الأفالن،  مع حزب  حزبه 
جاء لتج�ضيد توجهات �حلزبني �مل�ضرتكة 
�لرئي�س  با�ضتمر�رية  يتعلق  فيما  خا�ضة 
للبالد،  قيادته  يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�لرئي�س  �أن مطالبة  و�أكد ذ�ت �ملتحدث 
لالإ�ضتمر�ر يف قيادته للبالد للحفاظ على 
�الإ�ضتقر�ر �ملوؤ�ض�ضاتي و�الإجتماعي وكذ� 
تعميق �الإ�ضالحات �لتي قام بها 20 �ضنة، 
م�ضري� �إىل �أن �جلز�ئر هي �لدولة �لوحيدة 
�لتي مل ينجح فيها �لربيع �لعربي، بف�ضل 
�جلمهورية،  لرئي�س  �لر�ضيدة  �ل�ضيا�ضة 
كانت  �ضيا�ضية  قوى  هنالك  و�أن  خا�ضة 
�إ�ضتن�ضاخ  �أر�دت   2011 �ضنة  �حلكم  يف 
�أع�ضاء يف  �إىل  باالإ�ضافة  �لعربي،  �لربيع 

�حلكومة على حد قوله .
اإميان لوا�ش 

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجللفة ح�سني بلخريات للو�سط:

من حق حركة البناء التفكري يف م�ساحلها ال�سيا�سية
الزعامة باإ�سكالية  والبناء مرهون  حم�ش  اندماج  •        اإعادة 

الرئا�سيات تلقي بظاللها على حركة جمتمع ال�سلم:

النقا�ش حول الندماج مع البناء اإىل ما بعد تر�سح مقري

�أكد ح�ضني بلخري�ت �أ�ضتاذ �لعلوم �ل�ضيا�ضية 
بجامعة �جللفة، باأن �الأحز�ب �الإ�ضالمية يف 
�إيجاد �ضخ�ضية  �لر�هن عجزت على  �لوقت 
�لر�حل  تركه  �لذي  �لفر�غ  متالأ  قائدة 
خ�س  حو�ر  يف  مو�ضحا  نحناح،  حمفوظ 
وجدو�  نحناح  �ل�ضيخ  ورثة  باأن  �لو�ضط  به 
ماأمورية  لهم  ت�ضعب  و�ضعية  يف  �أنف�ضهم 
�الندماج مرة �أخرى، ويف �ضياق �أخر تطرق 
�لبناء  قيادة  ت�رشيحات  �إىل  �مل�ضدر  ذ�ت 
مع  تو�فقها  و�إمكانية  �لرئا�ضيات  ب�ضاأن 
باأنها  قال  و�حدة،  �ضخ�ضية  ب�ضاأن  �ملو�الة 
�لذي  �ملوقف  �تخاذ  حقها  حقها  من  من 

تقدر �أنه يخدم و�ضعها �ل�ضيا�ضي.

بخ�سو�ش الندماج بني حم�ش 
وحركة البناء الوطني هل هو وارد يف 
ظل �سيا�سة مقري الزعماتية نوعا ما 

وما ح�سل ملنا�سرة كذلك ؟

حركه  النق�ضام  �أحد �الأ�ضباب �لرئي�ضيه 
ت�ضيري  نقل  يف  �لف�ضل  هو  �ل�ضلم  جمتمع 
�لذي  �لزعامة »   « منطق  من  �حلركة 
حمفوظ  �ل�ضيخ  �ملرحوم  ميثله  كان 
ما  وهو  » �لرئا�ضة »  نحناح �إىل منطق 
حلركه  على �الأد�ء �ل�ضيا�ضي  حتى  �نعك�س 
�ال�ضالميه  على �الأحز�ب  و  �ل�ضلم  جمتمع 
ب�ضوره عامة ولذلك �أي جهودالإعادة  توحيد 
تركه �ل�ضيخ حمفوظ نحناح ، مرهون بح�ضم 
وجود  عن  �لنظر  بغ�س  �الإ�ضكالية،  تلك 

موؤ�ض�ضات حيوية د�خل �حلركة.

هل امل�سكل يف الزعامة والرغبة 

يف الت�سيري اأم الواقع ال�سيا�سي 
لالإ�سالميني يجعل حم�ش والبناء ل 
يندجمان بتلك ال�سهولة املرجوة من 
قبل قواعدهم رغم الوعود الوعود 

املتناثرة من كال القطبني؟

من �ملفرو�س �أن �الأحز�ب �ملح�ضوبة عل
ى �لتيار �الإ�ضالمي تكون �أبعد ما يكون عن 
منطق » �النق�ضام » الأن ذلك مر�دف ملفهوم 
» �لفتنه » يف �خلطاب �الإ�ضالمي �لتقليدي، 
حمفوظ  تركة �ل�ضيخ  ورثة  و�ضول  لكن 
مرتبط  �لو�ضع  نحناح �إىل هذ� 
�ضخ�ضيه  يف �إيجاد »  بجانبني �أوال �لعجز 
حمفوظ  �ل�ضيخ  تركه  �لذي  �لفر�غ  متال   «
�لذي  �ملنطق  ما �أدى تغيري  نحناح، وهو 
ت�ضري به �حلركة �جلانب �لثاين هو �لت�ضارب 
�ملو�قف �ل�ضيا�ضية د�خل �حلركة يف  يف 
من �أبرزها م�ضاحه  مو�ضوعات متعددة لعل 
�أع لكن   ، من �ل�ضلطة  و�لتباعد  �لتقارب 
ثري� م كرث تاأ �أ ول كان  ن �جلانب �الأ �أ تقد 

ورثه  متثل  ورثة �الأحز�ب �لتي  كل  د�م �أن   �
هي حم�ضوبة على  نحناح  حمفوظ  �ل�ضيخ 
ج تبقى  خط �ملعار�ضه �ل�ضيا�ضية، لكن 

ير  لتقد با تبطة  مر حيد  لتو � ة  د عا �إ د  هو
حدث  ما  لهذه �الأحز�ب ، مثل  �ل�ضيا�ضي 
�لتي �أعادت �الندماج،  �لتغيري«  حركه   « ما 
بني  لة  د متبا نت  كا مل�ضلحة  � و
عن حركه جمتمع  �ن�ضقو�  �لطرفني ، �لذين 
�ضيا�ضية  مكانة  �ضنع  يف  ينجحو�  مل  �ل�ضلم 
و�حلركة حتتاج �إىل �إعادة توحيد �ملح�ضوبني 
عليها تقليديا الكت�ضاب ثقل �ضيا�ضي �كرب ..

ت�سريحات قيادة البناء بخ�سو�ش 
قدرتهم على التوافق مع املوالة على 

�سخ�سية للرئا�سيات على ماذا تدل ؟

بني  �ضابقا �أن �حد �أ�ضباب �خلالف  ذكرت 
�ملح�ضوبني على تركه �ل�ضيخ حمفوظ نحناح 
هو �ختالف �ملو�قف �ل�ضيا�ضية، و�الختالف 
من  �ضيء طبيعي  هو  �ملو�قف  هذه  يف 
تقييم  وغريها �أن تعيد  �لبناء«  حركه   « حق 
قد   ، مرحله الأخرى  مو�قفها �ل�ضيا�ضية من 
حركة جمتمع  موقف  مع  ذلك  يف  تختلف 
ما  هو �أمر و�قع  �الختالف  هذ�  لكن  �ل�ضلم 
نحناح �أ�ضبحو�  �ل�ضيخ حمفوظ  د�م �أن ورثه 
حزبيه  موؤ�ض�ضات  يف  منق�ضمني 
حقها  �لبناء ، من  حركه  م�ضتقلة وبالتايل 
�تخاذ �ملوقف �لذي تقدر �نه يخدم و�ضعها 

�ل�ضيا�ضي.

�سوؤال اأخري ... هل املوالة باأحزابها 
الداعية لال�ستمرارية جعلت نف�سها 
يف موقف قوة بعد اأن جنحت يف جلب 

حزب ا�سالمي اإىل �سفها ؟

�جلز�ئر  كل �الأحز�ب �ل�ضيا�ضية �الآن يف 
�لو�ضع  من   « موقف  تقدير   « على  ت�ضتغل 
�لقادمة،  و�ال�ضتحقاقات  �ل�ضيا�ضي 
وحتالفات خمتلفة  مبادر�ت  �ضهدنا 
�ل�ضيا�ضي ، كل  للعمل  �ضيء حيوي  وهذ� 
�لتحالفات �ل�ضيا�ضية ت�ضتهدف تو�ضيع �لنطاق 
قوه بالن�ضبة �إليها،  عن�رش  ي�ضكل  ذلك  الن 
�النتماء�الأيدلوجي لهذ�  عن  �لنظر  بغ�س 

�حلزب.
حاوره : علي عزازقة

حتولت وعود �الندماج مع حركة �لبناء 
حركة  رئي�س  �أطلقها  �لتي  �لوطني 
مقري  �لرز�ق  عبد  �ل�ضلم  جمتمع 
قبيل  ت�ضويقه  مت  كالم  جمرد  �إىل 
للحركة،  �ال�ضتثنائي  �ملوؤمتر  نهاية 
حم�س  د�خل  م�ضادر  �أف�ضحت  حيث 
�أي نقا�س يف  للو�ضط عن عدم وجود 
وهذ�  �لقيادة،  قبل  من  �ل�ضاأن  هذ� 
بعد  ما  �إىل  �ضيء  كل  �أجلت  بعدما 
�إعالن مقري عن تر�ضحه للرئا�ضيات 
باأن  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح  �ملقبلة. 
�لوطني  �لبناء  حركة  بني  �الندماج 
مرغوبا  �أ�ضبح  �ل�ضلم  جمتمع  وحركة 

�حلركة،  قو�عد  قبل  من  فقط 
�لقيادة  عند  يكون  لن  حوله  و�لنقا�س 
�لرتويج  �الأخرية من  تنتهي هذه  حتى 
ملبادرة �لتو�فق �لوطني �لتي مل تكتب 
�أ�ضال وهي عند رئي�س �حلركة ال غري، 
�أكرث من ذلك  �إىل  ور�ح ذ�ت م�ضدرنا 
ملا �ضدد على �أن رئي�س �حلركة ي�ضبو 
�لوطني  �لتو�فق  مبادرة  خالل  من 
�ضيما   2019 لرئا�ضيات  �لرت�ضح  �إىل 
وبع�س  �ملو�الة  �أحز�ب  �أن  يعلم  و�أنه 
�أحز�ب �ملعار�ضة لن تتو�فق معه فيما 
جانب  ومن  �ل�ضيا�ضي،  �ل�ضق  يخ�س 
�آخر تطرق حمدثنا �إىل ملف معار�ضي 

يتقدمهم  و�لتي  �حلركة  د�خل  مقري 
باأنهم  �أكد  حيث  �ضلطاين،  جرة  �أبو 
معزولون متاما ومقري ي�ضري �حلركة 
م�ضيفا  �خلا�ضة،  �إ�ضرت�تيجيته  وفق 
�لرت�ضح  يف  �حلركة  رئي�س  رغبة  �أن 
�مل�ضالح  على  طغت  للرئا�ضيات 
ي�ضتوجب  �لذي  وهذ�  حلم�س  �لعامة 
ومن  �لعاجل.  �لقريب  يف  ت�ضحيحا 
�لبناء  حركة  �أن  يبدو  �أخرى  جهة 
�لوطني فهمت من در�س �ندماج جبهة 
�لتغيري مع حركة جمتمع �ل�ضلم �لكثري 
�إىل  و��ضحة  ر�ضائل  تر�ضل  ور�حت 
رئي�ضها  طريق  عن  �ملو�الة  �أحز�ب 

فيها  موؤكد�  قرينة،  بن  �لقادر  عبد 
على  �ملو�الة  مع  �لبناء  تو�فق  باأن 
و�رد  �لرئا�ضيات  يف  و�حدة  �ضخ�ضية 
ب�ضاأن  ت�رشيحه  ن�ضيان  دون  جد�، 
�حلركة  �أن  على  �ضدد  �لذي  �الفالن 
تتو�فق معه يف �لكثري من �لنقاط على 
كل �مل�ضتويات، و�قع جعل �لعديد من 
�ملتتبعني يوؤكدون باأنه من حق حركة 
م�ضاحلها  يف  �لتفكري  �لوطني  �لبناء 
�ل�ضيا�ضية و�لعمل وفق مبد�أ �لت�ضارك 
مع �الأحز�ب �لتي ترغب �لو�ضول �إىل 

�ل�ضلطة.
علي عزازقة



�رضورة  على  عمراوي  راهن  كما 
التعبري  يف  ال�سلطة  ا�ستثمار 
خالل  من  للمواطنني  ال�سلمي 
االإ�سغاء الن�سغاالتهم اأوال من اجل 
ك�سب التاأييد وثانيا من اأجل دفعهم 
باجتاه االلتزام بال�سلمية يف التعبري 
حمدثنا  نقل  كما  مطالبهم،  عن 
االحتجاجات  بخ�سو�ص  احلديث 
الفئات  ت�سنها  التي  القطاعية 
مربرا  الآخر،  قطاع  من  العاملة 
الراهنة، مو�سحا  اإياها بالظروف 
زيادات  من  العمال  افتكه  ما  اأن 
باليد  اأخذه  مت  اليمنى  باليد 
يف  الزيادات  خالل  من  الي�رضى 
وتراجع  الت�سخم  ظل  يف  االأ�سعار 
نالوه  ما  فرغم  املعي�سية،  القدرة 
من زيادات بداية من 2012 وباأثر 
من  بداية  القرارات  اأن  اإال  رجعي 
اآخرها  الرتاجع  يف  اأخذت   2015
مع قانون النقد والقر�ص الذي جاء 
به الوزير االأول اأحمد اأويحيى وما 
الطبقة  بالتايل  ت�سخم،  اأفرزه من 
اإنذار  �سوى  لها  حل  ال  ال�سغيلة 
ال�سلطات عن طريق االحتجاجات 
باأن الو�سع اأ�سبح ال يطاق، وهو ما 
اأنه  على  ال�سلطة  تفهمه  اأن  يجب 

تنبيه بالو�سع املزري.

 االحتجاجات تنتقل 
من العمال اإىل املواطنني 

واحلكومة تتدارك
 

االحتجاجات  ل�سريورة  املتتبع 
نقاط  عدة  يلم�ص  اجلارية  ال�سنة 
مت�ص املطالبة املتزايدة للحكومة 
برزت  حيث  االإنفاق،  مبزيد 
لل�سطح هذه املطالب بعد �سيا�سة 
عنها  اأعلن  التي  النفقات  تر�سيد 
املالك  عبد  االأ�سبق  االأول  الوزير 
االحتجاجات  هذه  وتاأتي  �سالل، 
املجتمعية يف  اأو  القطاعية  �سواء 
التي  تلك  من  انطالقا  ت�ساعد 
رافقت املو�سم االجتماعي انتهاء 
باجلنوب،  التنمية  باحتجاجات 

لياأتي �سيفا �ساخنا اجتماعيا على 
يكون  العادة  يف  كونه  العادة،  غري 
حمل هدنة يف ظل عطلة املو�سم 

االجتماعي.
املقيمون  االأطباء  �سنع  فبداية 
احتجاجات  جملة  عرب  احلدث 
واإ�رضاب وطني فاق 7 اأ�سهر، كما 
طويال  العام  الراأي  امللف  اأثار 
على جبهتني االأوىل: ما تعلق ب�سلل 
املر�سى  وحقوق  امل�ست�سفيات 
وثانيا  املواعيد،  مئات  وتاأجيل 
خالل  تعنيف  اإىل  بع�سهم  تعر�ص 
اأي�سا  اأثار  ما  وهو  االحتجاجات 
اإهانة  كيفية  حول  العام  الراأي 
الطبيب بتلك ال�سورة، حيث عمد 
اإىل   مقيم  طبيب  األف   13 قرابة 
احتجاجاهم  م�سار  على  الرهان 
ت�سعيداتهم   حمطات  اأهم  باإبراز 
منذ نوفمرب 2017،  مركزين على 
ال�سورة  وتو�سيح  �سوتهم  اي�سال 
قطاع  اأن  خا�سة  املواطنني  اأمام 
ويتالم�ص  ح�سا�ص  جد  ال�سحة 
مبا�رضة مع املر�سى، حيث ركزت 
تن�سيقية املقيمني على املحطات 
عرب  احتجاجات  من  الكربى 
احلكومة  مع  واحلوار  الواليات 
وكذا  الرئا�سة  ملرا�سلة  و�سوال 
االأمن  تعامل  طبيعة  حول  الرتكيز 

مع احتجاجاتهم.
نف�ص امل�سار من اال�سطدام عرفه 
وتخ�س�ص  العليا  املدار�ص  ملف 
اأ�سهر،  لـ5  اإ�رضاب  بعد  الريا�سة، 
دون  كامل  �سدا�سي  مرور  كلفهم 

مل  مواد  يف  وامتحانات  درا�سة 
يتلقوا من درو�سها �سوى القليل، ما 
اأ�ساتذة اجلامعات يحذرون،  جعل 
الكنا�ص  نقابة  ع�سو  اأو�سح  حيث 
لـ«الو�سط«  ت�رضيح  يف  بب�سار 
االإطار  اأن  اهلل  عبد  �سليمان  بن 
 12 تقدمي  ي�سرتط  البيداغوجي 
اإىل 14 اأ�سبوع درا�سة لكل �سدا�سي 
تامة، حمددا  �سنة جامعية  لتعترب 
كحد  ال�سنة  اأ�سبوع خالل   20 رقم 
اأدنى واإال فاأن الطالب مل مير عرب 
يفرت�ص  واأنه  جدية  جامعية  �سنة 
اجلامعي  امل�ستوى  حلماية 
اعتبارها �سنة بي�ساء، متداركا اأن 
االجتماعي  ال�سلم  �رضاء  �سيا�سة 
ال�سائدة متنع االإدارة من مواجهة 
لتعمد  اجلامعة  وحماية  احلقيقة 
لتمرير ال�سنة واالجناح دون معايري 

بيداغوجية حقيقية.
بن  به  �سارت  الذي  الرتبية  قطاع 
يف  بكالوريا  دورة  باجتاه  غربيط 
 3 من  اإ�رضابا  كلفها  امل�ستوى 
اأ�سهر على م�ستوى بع�ص الواليات 
راأ�سها  على  نقابات  طرف  من 
تاأجيل  اأي�سا  وكلفها  الكنابا�ست، 
وما  اإىل 20 جوان  البكالوريا  دورة 
طرف  من  انتقادات  من  رافقها 
تبعت  حني  يف  اجلنوب،  اأبناء 
عملية الك�سف عن نتائج البكالوريا 
االأحرار  للطلبة  وا�سعة  م�سريات 
معتربين اأن النتائج كانت �سيا�سية 
الو�ساية  ت�رضيحات  بعد  �سدهم، 
باأنهم االأكرث تغيبا خالل االمتحان 

اإح�ساءات  �سمن  تعدادهم  رغم 
املقبلني على امتحان البكالوريا.

االحتجاجات القطاعية من طرف 
جلوء  مع  اأوجها  بلغت  العمال 
العدالة  اإىل  القطاعات  خمتلف 
على  االإ�رضابات  باإلغاء  والق�ساء 
اجلزائرية،  اجلوية  اإ�رضاب  غرار 
بعد  عقبها  تفجرت  اأنها  اإال 
مراد  ودعوة  العمل  وزارة  �رضوط 
زمايل بتطبيق �رضط اإثبات متثيل 
القطاع،  عمال  من  باملائة   20
تر�سل  مل  نقابة   35 اأن  وتاأكيده  
معلومات  اأي  العمل  وزارة  اإىل 
حول العنا�رض التي ت�سمح بتقدير 
املحدد  االأجل  يف  متثيليتها 
عمالية  نقابة   65 بني  من  قانونا، 
م�سجلة على م�ستوى وزارة العمل، 
الكاملة  اال�سمية  القائمة  بخا�سة 
اال�سرتاكات  ومبالغ  للمنخرطني 
يف هذه النقابات، عالوة على رقم 
االجتماعي،  لل�سمان  انت�سابهم 
اأن �رضط  النقابات امل�ستقلة  لرتد 
جد  للعمال  كتمثيل  باملائة   20
ترتاوح  عامليا  كونها  فيها،  مبالغ 
كاأق�سى  باملائة   7 اإىل   2 بني  ما 

تقدير.
عرفتها  التي  االحتجاجات  اأما 
تعلقت  والتي  الواليات  بع�ص 
اللغط  بع�ص  رافقها  واإن  بالتنمية 
اأو  الثقايف،  باجلانب  وربطها 
طرف  من  املوجة  ركوب  حماولة 
اخل�سو�ص،  بذلك  لل�سحن  البع�ص 
اإىل �رضورة  االآراء  اأو�سط  فجاءت 
للتنمية  التنبه  خالل  من  التدارك 
ما  وهو  املناطق،  بتلك  وواقعها 
الداخلية  ويزر  ت�رضيح  ت�سمنه 
ت�سمن  واإن  بدوي  الدين  نور 
�سقني التلويح بيد من حديد واآخر 
اجلنوب  على  الرتكيز  على  يراهن 
واله�ساب عليا يف عمليات التنمية، 
م�سطفى  الطاقة  وزير  وت�رضيح 
اأ�سعار  تخفي�ص  حول  قيطوين 
باملائة على  بـ65  الكهرباء  فواتري 
تداركت  �سورة  يف  املناطق،  تلك 
اإىل حد ما ت�رضيحات الوزير االأول 
اأحمد اأويحيى باأن الفو�سى مل تكن 

يوما حال.

التوا�سل  مواقع  عرب  احلديث  عاد 
االجتماعي خالل اليومني املا�سيني 
اإىل تكرار حادثة طرد �سياح جزائريني 
وتعوي�سهم  تون�ص  يف  الفنادق  من 
اأثار  الذي  وهذا  اأوربيني،  باآخرين 
الذي  الكثري من اجلزائريني  حفيظة 
الت�رضف  لهذا  ا�ستيائهم  عن  اأبدوا 
نقلته  ما  ح�سب  روتينيا  اأ�سبح  الذي 

و�سفحات  االإعالم  و�سائل  بع�ص 
الفاي�سبوك.

ويف هذا ال�سد �سدد منري عربية مدير 
�رضكة اأبي �سفر للحجزات الفندقية، 
اجلزائريني  ال�سياح  مئات  اأن  على 
طريق  عن  تون�ص  اإىل  انتقلوا  الذين 
وكالتهم مل ي�ستكوا اإطالقا من الطرد 
اجلهات  قبل  من  معاملة  �سوء  اأو 

الو�سية هنالك، واأو�سح ذات امل�سدر 
باأن  الو�سط  به  خ�ص  ت�رضيح  خالل 
املعامالت  و�سوء  الطرد  روايات 
طريق  عن  اإال  وكالته  بها  ت�سمع  مل 
وبع�ص  االجتماعي   التوا�سل  مواقع 
و�سله  عدم  ظل  يف  وهذا  ال�سحف 
قبل  من  القبيل  هذا  من  �سكوى  اأي 
مئات ال�سياح الذي ا�ستهدفوا تون�ص 

ومن  ال�سيف،  هذا  �سياحية  كوجهة 
جهة اأخرى اعرتف مدير �رضكة اأبي 
�سفر للحجزات الفندقية على وجود 
ارتفاع  بخ�سو�ص  ال�سكاوي  بع�ص 
خالل  تون�ص  يف  اخلدمات  اأ�سعار 
هذه ال�سائفة مقارنة مبا كانت عليه 

ال�سنة املا�سية.
 علي عزازق

اخلطاأ قد يكلف الكثريو التجاهل ال ينفع

مدير �سركة اأبي �سفر للحجزات الفندقية، منري عربية للو�سط:

�سارة بومعزة

احلكومة يف مهمة تفكيك 
األغام اجلبهة االجتماعية

وكالتنا مل تتلقى �شكوى متعلقة بالطرد بتون�س
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.       م�شعود عمراوي:على ال�شلطات احلذر

مدر�سة اأ�سبال االأمة ال�سهيد »حمود زميط«  بالبليدة

اأول دفعة اإناث جتتاز �شهادة 
البكالوريا يف 2019 

املركز الوطني للأر�سيف و املكتبة املركزية:

 معر�س حول موؤمتر ال�شومام 
و هجوم ال�شمال الق�شنطيني 

ال�سهيد  اأ�سبال االأمة  �ست�سهد مدر�سة 
اأول  اجتياز  بالبليدة  زميط«   »حمود 
دفعة من االإناث على م�ستوى مدار�ص 

اأ�سبال االأمة ل�سهادة 
البكالوريا دورة يونيو 2019 مكونة من 
اأم�ص  ذكره  ح�سبما  �سبلة،   60 قرابة 
واأو�سح  املدر�سة  هذه  قائد  االأحد 
هام�ص  على  ال�سعيد  مومن  العقيد 
مدار�ص  يف  القبول  م�سابقة  انتهاء 
اأ�سبال االأمة اخلا�سة بال�سنة الدرا�سية 
2019/2018 اأن هذه االأخرية »�ستعرف 
مدار�ص  م�ستوى  على  مرة  الأول  و 
اأ�سبال االأمة املتواجدة على امل�ستوى 
الوطني اجتياز قرابة 60 �سبلة ل�سهادة 
الدفعات  يف  اأن  علما  البكالوريا« 
يقت�رض  االمتحان  هذا  كان  ال�سابقة 

على االأ�سبال الذكور فقط .
الدفعة  هذه  اأن  املتحدث  ذات  وقال 
لدى  �ستدر�ص  االإناث  من  االأوىل 
ال�سنة  يف  املقبل  املدر�سي  الدخول 
مدر�سة  م�ستوى  على  ثانوي  الثالثة 
للناحية  التابعة  بالبليدة  االأمة  اأ�سبال 
الع�سكرية االأوىل ، واأكد العقيد مومن 
انه مت اتخاذ جميع االإجراءات »طبقا 
الدفاع  وزير  نائب  الفريق  لتعليمات 
الوطني  اجلي�ص  اأركان  رئي�ص  الوطني 
التعليم  و  التكفل  يخ�ص  فيما  ال�سعبي 
حتى  ال�سبالت  و  لالأ�سبال  املقدم 
تطلعات  م�ستوى  يف  النجاح  يكون 
هذه  اأن  اإىل  الفتا  الر�سيدة«  القيادة 
دفعات  �ستليها  االإناث  من  الدفعة 

اأخرى يف ال�سنوات املقبلة عرب 

مدار�س اأ�سبال االأمة.`

ليلى  الرائد  اأ�سارت  اأخرى  جهة  من 
و  االي�سال  خلية  رئي�سة  ح�سان 
اأ�سبال  مبدر�سة  التوجيه  و  االإعالم 
القبول  م�سابقات  ان  بالبليدة  االأمة 
اخلا�سة  االأمة  اأ�سبال  مدار�ص  يف 
جرت   2019/2018 الدرا�سية  بال�سنة 
ح�سنة  جد  تنظيمية  »اأجواء  يف 

للتالميذ  اجليد  باال�ستقبال  ات�سمت 
و  املتو�سط  للطورين  املرت�سحني 

الثانوي«.
واأ�سافت اأن التالميذ »حتلوا بحما�ص 
اأ�سبال  مدار�ص  الإحدى  للدخول  كبري 
االأمة واحل�سول على �رضف االنخراط 
اأن  م�سيفة  الع�سكرية«  املوؤ�س�سة  يف 
�سجعوهم  رافقوهم  الذين  اأولياوؤهم 
كثريا و دعموهم خلو�ص م�سابقة نيل 

لقب �سبل اأو �سبلة«.
ملدار�ص  الدخول  م�سابقة  كانت  و 
قد  الو�سط  لناحية  االأمة  اأ�سبال 
انطلقت يف 28 جويلية  الفارط بالبليدة 
و �سملت الطورين املتو�سط و الثانوي 
هذه  وجرت  االأحد  اأم�ص  اختتمت  و 
االأوىل  مراحل  ثالث  على  امل�سابقة 
�سهادة  على  احلا�سلني  للمرت�سحني 
للحا�سلني  الثانية  و  االبتدائي  التعليم 
من  االأ�سا�سي  التعليم  �سهادة  على 
على  للمتح�سلني  الثالثة  و  الذكور 
االإناث  من  االأ�سا�سي  التعليم  �سهادة 
الفح�ص  اإجراء  امل�سابقة  �سملت  و 
الطبي وفق معايري حمددة من طرف 
ال�سحة  مل�سالح  املركزية  املديرية 
الإجراء  املقبولني  ليوجه  الع�سكرية 
ثم  البدنية  للياقة  جتريبي  اختبار 
امل�سابقة الكتابية يف عدد من املواد 
املرت�سحني  عدد  بلغ  و  التعليمية  
 595 الو�سط  لناحية  املتو�سط  للطور 
منهم  املقبولني  توجيه  �سيتم  مرت�سح 
للطور  ال�سبعة  املدار�ص  الإحدى 
خمتلف  عرب  املتواجدة  املتو�سط 

واليات الوطن.
املرت�سحني  بعدد  يتعلق  فيما  اأما 
االنتقاء  عملية  الإجراء  املقبولني 
للطور  بالبليدة  االأمة  اأ�سبال  مبدر�سة 
و  ذكور   301 ب  قدر  فقد  الثانوي 
املقاعد  عدد  يبلغ  فيما  اإناث   380
البيداغوجية املتوفرة مبدر�سة اأ�سبال 
بيداغوجي  مقعد   333 بالبليدة  االأمة 
من بينها 100 مقعد خم�س�ص لالإناث، 

وفقا الرائد ليلى ح�سان.

نظم االأر�سيف الوطني و املكتبة املركزية 
»الهجوم  عنوان:  حتت  معر�سا  اأم�ص  
اأوىل  خطوة  الق�سنطيني  ال�سمال  على 
انعقاد  مت  اجلزائرية«،  الق�سية  لتدويل 
مركز  ملحقة  مبقر  ال�سومام،  موؤمتر 
م�سوؤولة  �رضحت  و  الوطني.  االأر�سيف 
ملحقة مركز االأر�سيف الوطني بوعبداهلل 
تنظيم  من  الغر�ص  اأن  للو�سط  غنية  
هو  و  املركز  ن�ساط  اإطار  يف  املعر�ص 
تثمني الوثائق االأر�سيفية و اإحياء الذكرى 
للهجوم   1955 اأوت  للع�رضين  املزدوجة 
على ال�سمال الق�سنطيني و ذكرى ع�رضون 
اأوت 1956 ملوؤمتر ال�سومام و اأ�سافت اأن 
عنوان  حتت  وثائقي  فيلم  عر�ص  هنالك 
بعيد  االحتفال  كيفية  يُبني  االأمل  عيد 
ملحقة  م�سوؤولة  اأ�سافت  و  اال�ستقالل 
ملحقة  يف  تنظم  الطبعة  اأن  االأر�سيف 
بعد  التوايل  على  الثاين  للعام  االأر�سيف 
مالحظة اإقبال وا�سع على امللحقة ب�سبب 
التنقل  للزوار  ي�سهل   مما  عك�ص  قربها 

اإليها عك�ص الدورات االأخرى 
ان  بوعبداهلل  قالت  احلدثني  عن  و 
ب�ساأنه  احلدث االأول ع�سكري ومل يختلف 
اجلزائريون، فقد كانت هجومات ال�سمال 
الوقت  ذلك  يف  �رضورية  الق�سنطيني 

فرن�سا  جيو�ص  �رضبته  الذي  اخلناق  لفك 
التي  االأورا�ص  منطقة  على  اال�ستعمارية 
احت�سنت الثورة يف بدايتها، وكان ذلك من 
ال�سهيد  الثورة، خا�سة منهم  عبقرية قادة 
زيغود يو�سف ورفقائه يف الوالية التاريخية 
الثانية الذين حتملوا الكثري من امل�سوؤولية 
التاريخية عندما قرروا �سن هذه الهجومات 
على الرغم من النتيجة الثقيلة يف ال�سحايا 
اأما  االأحداث.  خلفتهم  الذين  اجلزائريني 
موؤمتر  انعقاد  يف  املتمثل  الثاين  احلدث 
ال�سومام فهو �سيا�سي، اختلف حوله قادة 
اأو  فيه  امل�ساركني  �سواء  اأنف�سهم  الثورة 
اإىل  كذلك  وظل  فيه،  ي�ساركوا  مل  الذين 
اليوم بني املهتمني وعموم املواطنني، لكن 
اأعطاه  الذي  الدفع  نكران  اأبدا  ميكن  ال 
على  باخل�سو�ص  الوطني  التحرير  جلي�ص 
امل�ستوى التنظيمي والتعبوي والتكويني. و 
لالإ�سارة يفتح املركز  اأبوابه اأمام اجلمهور 
اخلمي�ص  اإىل  االأحد  من  اأوت  �سهر  طيلة 
غاية  اإىل  �سباحا   09.00 ال�ساعة  على 
املزدوجة  الذكرى  م�ساء مبنا�سبة   15.30
املتزامنة مع 20 اأوت 1955 و20 اأوت 1956 

موؤمتر ال�سومام. 
ف.ن�سرين

اعترب النائب الربملاين والنا�سط النقابي �سابقا م�سعود عمراوي يف ت�سريح لـ«الو�سط«، اأن احلكومة عليها تبني �سيا�سة احلذر يف 
التعامل مع االحتجاجات التي تكت�سح ال�ساحة، موؤخرا، معربا عن اأ�سفه من طرق تف�سري الدميقراطية املتفاوتة، يف حني اأنه 
يجدر االإ�سغاء الآراء مواطني كل منطقة واحرتام االختلفات ال�سائدة بني خمتلف اأرجاء الرتاب الوطني، بعيدا عن الغلو، 
قارئا يف االحتجاجات االأخرية التي عرفتها ورقلة باأنه من غري املجدي احلديث عن فر�س منط معني من احلفلت ويتوجب 
االأمر تفهم اأ�سباب االحتجاج يف ظل املعاناة من احلرمان والتكاليف املختلفة، خا�سة اأن املعنيني اأعربوا عن موقفهم بطريقة 
�سلمية، بعيدا عن التف�سريات اخلا�سة مبعاداة الفن وما �سابه بل تتبع ما ت�سري اإليه اأ�سابع املحتجني باجتاه التنمية ال�سعيفة.
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موؤ�سرات واقعية حول تراجع جودة التعليم العايل يف اجلزائر
اأفادت الكثري من التقارير التي رفعتها الكثري من التنظيمات ذات العالقة بقطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف  اجلزائر عن تراجع جودة التعليم 

العايل ، وخا�سة التقرير الأخري للرابطة اجلزائرية للدفاع عن  حقوق الن�سان  الذي يحذر فيه من تراجع م�ستوى اجلامعة اجلزائرية ، لكن قبل 
يم اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل؟ حتى ن�ستطيع الوقوف على م�ستوى  ان�سياقي وراء هذا الطرح ، كان من الواجب الت�ساوؤل على اأِيّ اأ�سا�ش مت تقِيّ

الرتاجع يف اجلودة الذي اأ�سارت اإليه التقارير الأخرية.

اأ.د. ر�سوان �سافو )جامعة الوادي(

فمن واقع التجربة نحن ال ننكر بان الدولة 
بعيدة  ا�سرتاتيجية  و�سعت  اجلزائرية 
املدى مند �سنوات للنهو�ض بقطاع التعليم 
العايل باعتمادها على مبادئ جودة التعليم 
الو�سائل  تطور  ظل  يف  خا�سة  العايل، 
وجود  ظل  ويف  املعا�رصة،  التكنولوجية 
املوؤ�س�سات  خمتلف  بني  عاملي  تناف�ض 
احتالل  بهدف  االأكادميية  اجلامعية 
العاملية،  الت�سنيفات  �سلم  يف  ال�سدارة 
لال�سرتاتيجية  ووفقا  املنطلق  هذا  ومن 
عملت  اجلزائرية  الدولة  و�سعتها  التي 
الدور  تفعيل  على  العايل  التعليم  وزارة 
للجامعة  واالقت�سادي  االجتماعي 
موؤ�رصات  تفعيل  طريق  عن  اجلزائرية 
اجلودة، وذلك بتح�سني االداء البيداغوجي 
والتكوين والبحث العلمي، لتخريج كفاءات 
ل�سوق  وفقا  عاملية  موا�سفات  ذات 
ال�سري احل�سن ملختلف  بها  ت�سمن  العمل 
واالقت�سادية  االجتماعية  املوؤ�س�سات 
تناف�سا  بها  وتخلق  للدولة،  واخلدماتية 
علميا وعمليا يف ظل التحديات االإقليمية 
ولعل  اجلزائر،  تواجهها  التي  والدولية 
موؤخرا  �سدرت  التي  الوزارية  املرا�سيم 
للطلبة  البيداغوجي  االداء  حت�سني  حول 
جتديد  مثل  لالأ�ساتذة  العلمي  والتكوين 
معايري االنتقاء للقبول يف برنامج التكوين 
االقامي باخلارج، وكذا القرار الوزاري رقم 
االن�سطة  تقييم  عملية  واملت�سمن   ،778
الباحث  لالأ�ستاذ  والبيداغوجية  العلمية 
والتناف�ض بني  اال�ستحقاق  ت�سجيع  بهدف 
اال�ساتذة الباحثني وتطوير اداء املوؤ�س�سة 
االتفاقيات  اىل  باالإ�سافة  هذا  اجلامعية، 
الوطنية واملحلية التي عقدت مع خمتلف 
ال�رصكاء االجتماعيني واالقت�سادين لدليل 
قاطع على �سعي اجلهات الو�سية لتح�سني 
اجلامعات  خمتلف  يف  التعليم  جودة 
اجلزائرية، وبالتايل اليوم نرى اأن م�ستوى 
مب�ستوى  مرهون  العايل  التعليم  جودة 
والعلمي  والبيداغوجي  االداري  الت�سيري 

اجلِيّد للموؤ�س�سات اجلامعية.

اهتزازات وحتديات

ال�سورة  هذه  واأمام  املقابل  يف  لكن 
االيجابية، هذا اليعني باأنه ال توجد م�ساكل 
وعراقيل وحتديات اأثرت على جودة التعليم 
عنها  نتج  كبري،  ب�سكر  اجلزائز  العايل يف 
الكثري من اال�سطرابات واالحتجاجات يف 
�سفوف الطلبة واال�ساتذة، وميكنني ح�رص 

هذه االهتزازات والتحديات فيمايلي:
الت�سنيف  عن  اجلزائرية  اجلامعة  غياب 
ال  العامل  يف  جامعة   1000 اأف�سل  �سمن 
التعليم  قطاع  تدهور  يف  ح�رصه  ميكن 
العايل وحتميل اجلهات الو�سية امل�سوؤولية 
الباحثني  من  الكثري  الن  لوحدها، 
االأمر،ولكن  بهذا  يُِقُرون  اجلزائريني 
املعتمدة  الت�سنيف  معايري  تتبعنا  اإذا 

UniRank( عامليامثل ت�سنيف
 Shanghai Jiao،

Tong University
يف  Webometrics،...(،ف�سنجدها   ،
،كنوعية  اجلامعية  املوؤ�س�سات  متناول 
اأع�ساء هيئة التدري�ض،وم�ستوى خمرجات 
اجلوائز  نوعية  وكذا   ، العلمي،  البحث 
اجلامعة  من  للمتخرجني  الدولية  العليمة 
�سبيل  فعلى  التدري�ض،  هيئة  اأع�ساء  اأو 
وح�سب  الوادي  فجامعة  ح�رص  ال  املثال 
ت�سنيف UniRank ل�سهر جويلية 2018، 
فقد احتلت املرتبة 19 وطنيا بعدما كانت 
حتتل العام املا�سي 25 وطنيا، ولو بحثنا 
لهذه  العلمية  النوعية  القفزة  ا�سباب  يف 
تطورات  هناك  بان  ف�سنالحظ  اجلامعة 
ح�سلت على م�ستوى بع�ض معايري الت�سنيف 
العاملية، خا�سة من خالل ت�سنيف بع�ض 
العلمية املحكمة �سمن قواعد  املجالت 
الدولية  واالتفاقيات  العاملية،  البيانات 
عن  ناهيك  االوروبية،  الدول  خمتلف  مع 
لبع�ض  الر�سينة  العلمية  البحوث  بع�ض 
وارتفاع  عاملية،  جمالت  يف  اال�ساتذة 
هيئة  اع�ساء  لبع�ض  العلمية  الرتب 
يعني  ال  هذا  املقابل  يف  لكن  التدري�ض، 
واهتزازات  اختالالت  توجد   ال  بانه 
�ساأنها  من  واجتماعية  وعلمية  ادارية 
تقييد التفاعلية  البيداغوجية والعلمية يف 

الو�سط اجلامعي.

االأ�ستاذ  اأن  يل  يبدوا  التجربة  وحي  ومن 
تراجع  يف  كبريا  جزًء  يتحمل  اجلامعي 
من  الكثري  الأن  العايل،  التعليم  جودة 
اال�ساتذة اجلامعني الزالوا ال يتقنون فنون 
التوا�سل العلمي مع املوؤ�س�سات االكادميية 
الدولية عرب بع�ض املواقع ذات ال�سلة مثل 

Google Scholar،linkedin(
�ساأنها  من  والتي   ،)ResearchGate،
العلمي يف جمالت  االنتاج  ن�رص  تعزز  ان 
نحو  طريقا  وتفتح  م�سنفة،  عاملية 
العلمي،من  البحث  التناف�سية يف جماالت 
ابحاثهم  اىل  والرجوع  اال�ست�سهاد  خالل 
ملوؤ�س�سات  املجال  يفتح  املن�سورة،مما 
الت�سنيفات  يف  التقدم  العايل  التعليم 

العاملية.
البيداغوجي  التكوين  م�ستوى  تراجع 
والعلمي للطلبة من خالل الوقوع يف بع�ض 
انعك�ض  والذي  البيداغوجية  التجاوزات 
اىل  يعود  وهذا  التعليم،  جودة  على  �سلبا 
التخ�س�سات  بع�ض  يف  التاأطري  نق�ض 
طلبة  وتكليف  العمل،  ب�سوق  املرتبطة 
املا�سرت بتدري�ض طلبه يف نف�ض م�ستواهم، 
تكوين  اىل  بحاجة  مازالوا  هم  والذين 
وبيداغوجي،معالعلماأجناللطلبةال علمي 
جامعيناأ�سبحوايدر�سومنناجالحل�سولعل
ىالنقطة،ولي�سمناجلتطويرقدراتهماالإبدا
التوظيف  باب  فتح  ناهيك عن  هذا  عية، 
ا�سال،  اجلامعة  حتتاجها  ال  لتخ�س�سات 
االخت�سا�ض  غري  من  ا�ساتذة  وتكليف 
تخ�س�ساتهم،  خارج  مقايي�ض  بتدري�ض 
تقارير  من  الكثري  اليه  ا�سارت  ما  وهذا 
نقابات  وخمتلف  الطالبية  املنظمات 

اال�ساتذة اجلامعيني.
ومتييع  و  العلمية  املجال�ض  فعالية  عدم 
الوظائف  تاأدية  يف  التاأديبية  املجال�ض 
خمتلف  ا�سبحت  حيث  بها،  املنوطة 
حلبات  عن  عبارة  العلمية  املجال�ض 
بني  احل�سابات  ت�سفية  اجل  من  �رصاع 
املجال�ض  قرارات  وا�سبحت   ، اال�ساتذة 
بحكم  االعتبار  بعني  تاأخذ  ال  العلمية 
املجال�ض  اما  ا�ست�سارية،  جمال�ض  انها 
بخ�سو�ض  �سكلية  ا�سبحت  التاأديبية 
الغ�سا�سني  الطلبة  الردعية �سد  العقوبات 
موؤ�س�سات  م�سوؤويل  على  املتطاولني  او 

التعليم العايل، وطغت املحاباة واملعريفة 
على  العقوبات  تكِيّيف  يف  واملح�سوبية 
ارتفاع  على  �سلبا  انعك�ض  ،مما  الطلبة 

معدل ن�سبة الغ�ض واالعتداءات.
وبقائها  االدارية  الهياكل  جتديد  عدم 
ترتبع على عر�ض الت�سيري االداري ل�سنوات 
عديدة، وهذا ما ينتج عنه  ت�سكل لوبيات 
وخالفات  �رصاعات  يخلق  ان  �سانه  من 
ادارية،  م�سوؤوليات  تويل  يف  للطاحمني 
العاملية  يتنافى مع املوؤ�رصات   وهذا ما 

جلودة التعليم العايل.
عن  الطالبية  املنظمات  بع�ض  انحراف 
اهدافها املنوطة مبا يخدم جودة التعليم 
ذات  ا�سبحت  عندما  وخا�سة  العايل، 
ال�سيا�سية خلدمة اجندة خفية،  انتماءات 
التي  والفو�سى  االإ�رصابات  وا�سبحت  بل 
ت�سنها التنظيمات الطالبية بحجة الدفاع 
و�سائل  من  و�سيلة  الطلبة  حقوق  عن 
التعليم  موؤ�س�سات  وعمداء  مدراء  ابتزاز 
�سالحيات  يف  تدخلها  خالل  من  العايل، 
معدالت  ،وتخفي�ض  البيداغوجية  اللجان 
النجاح، والغاء العقوبات عن ذوي القربى 
بع�ض  على  واحل�سول  الغ�سا�سني،  من 
الرئي�سة  مهمتها  وتنا�ست  االمتيازات،، 
و�سطا  تكون  بان  م�سارها   عن  وحادت 
بني االدارة والطالب يف حل م�ساكله،، وقد 
بان  التقارير اجلامعية  الكثري من  ا�سارت 
الف�ساد البيداغوجي واملايل قد ا�ستفحل 
الطالبية،  التنظيمات  من  الكثري  عند 
لعدة  ورا�سب  فا�سل  لطالب  ميكن  فكيف 
ليدافع  طالبيا  تنظيما  يقود  ان  �سنوات 
به عن حقوق الطلبة، وهو قد اثبت ف�سله 
ومن  اخرى،  �سنة  اىل  �سنة  من  التنقل  يف 
يكون  قد  االحيان  بع�ض  ويف  اخرى  جهة 
م�سالح  لتحقيق  االدارة  من  تواطوؤ  هناك 
ذلك  على  امثلة  ثالثة  و�ساأذكر  �سخ�سية، 
�سنوات  خالل  الوادي  بجامعة  وقعوا 
تنظيم  قام  يوم  ذات  انه  اذكر  فارطة، 
جلامعة  الرئي�سي  املدخل  بغلق  طالبي 
الدخول،  من  اال�ساتذة  ومنع  الوادي 
اال�ساتذة  اإذالل  اىل  االمر  و�سل  وقد 
حتى  املهنية  البطاقة  اظهار  مبطالبتهم 
بالدخول؟؟ فهل حتول هذا  لهم  ي�سمحوا 
التنظيم اىل حرا�ض ابواب؟ ام ان اطراف 
ذات  ويف  ذلك؟  على  حر�ستهم  داخلية 
االعتداء  مت  املا�سية  ال�سنة  ال�سياقفي 
جمل�ض  اقتحام  ومت  العمداء،  احد  على 
الكليات،  باأحد  التاأديبية  املجال�ض  احد 

ومت القاء القب�ض على العديد من الطلبة 
يتعاطون �رصب اخلمر، لكن وامام كل هذه 
طالبية  منظمة  اية  نرى  مل  التجاوزات 
قد نددت بهذه الت�رصفات الغري م�سوؤولة 

وغري احل�سارية.

ال�سرقة العلمية اأو الل�سو�سية 
العلمية

على   مقت�رصة  ولي�ست  عاملية  اآفة  هي 
ال�سنوات  يف  انه  فقط،غري  اجلزائر 
و�سط  يف  بقوة  انت�رصت  االخرية 
مبختلف  والطلبة   اجلامعيني  اال�ساتذة 
على  التغطية  ولعل  التعليمية،  اطوارهم 
باأخرى  او  بطريقة  التجاوزات  هذه 
املوؤلفات  يف  الظاهرة  ان�سار  من  عزز 
ويبدوا  املن�سورة،  واملقاالت  واملذكرات 
ال�رصقات  انت�سار  ا�سباب  من  ان  يل 
وال�سمري  العلميةغيابالوازعالديني 
هذا  املهني،والعجزوالتكا�ساللعلمي 
كان  �سواء  اال�ستاذ  دور  تراجع  باالإ�سافة 
ملختلف  مناق�سا  او  م�رصفاً  او  خبريا 
واالبحاث  االطروحات  او  املذكرات 
العلمية يف املراجعة املتفح�سة وامل�سح 
الذي  العمل  االلكرتوين  ملختلف جوانب 
االلتزامات  �سغط  بحجة  يديه،  بني  هو 
العلمية، وهذا االمر نتج عنه ا�ساءة علمية 
اجلهات  ان  غري  اجلزائرية.  للجامعة 
االخرية  ال�سنوات  يف  ا�ستطاعت  الو�سية 
اآلياتوتدابريتنظيميةملكافحة  و�سععدة 
القرار  اخرها  كان  العلمية،  ال�رصقة 
جويلية   28 يف  ال�سادر   933 رقم  الوزاري 
املتعلقة  للقواعد  واملحدد   ،1916
العلمية ومكافحتها،  بالوقاية من ال�رصقة 
حيث ن�ست املادة 35 منه )..كل ت�رصف 
م   3 املادة  مبفهوم  علمية  �رصقة  ي�سكل 
العلمية  باالأعمال  �سلة  وله  القرار  هذا 
طرف  م  بها  املطالب  والبيداغوجية 
الطالب يف مذكرات التخرج يف اللي�سان�ض 
قبل  والدكتوراه  واملاج�ستري  واملا�سرت 
اإىل  �ساحبها  يعر�ض  مناق�ستها  بعد  اأو 
احلائز  اللقب  و�سحب  املناق�سة  اإبطال 
جمل�ض  التاأ�سي�ض  باالإ�سافة  هذا  عليه(، 
اأخالقيات املهنة اجلامعية واآدابها �سمن 
ميثاقا  على  زيادة  الذكر،  ال�سالف  القرار 
وحقوق  واجبات  يحدد  الذي  الأطروحة 

الطلبة امل�سجلني يف الدكتوراه. 
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 علمت يومية »الو�صط« من م�صادر 
التابعة  االنقاذ  فرق  اأن    ، مطلعة 
قامت  املدنية  احلماية  مل�صالح 
لقوا  ملواطنني  جثث   06 بانت�صال 
اجلارفة  ال�صيول  يف  م�رصعهم 
نف�س  اأعلنت  فيما   ، للوديان 
ق�صوى  ا�صتنفار  حالة  امل�صالح 
املفقودين  عن  البحث  ملوا�صلة 
الـ  بني  عددهم  يرتاوح  الذين 
�صياق  ويف   ، اأ�صخا�س   04 و   03
خمطط  �صبط  مت  فقد  مت�صل 
مع  وبالتن�صيق  اإ�صتثنائي  عمل 
لتفادي  امل�صرتكة  امل�صالح  جميع 
ب�صبب  ال�صحايا  من  قافلة   تقدمي 
على  تعي�س  التي  اجلوية  التقلبات 
وقعها  مدينة مترنا�صت املعروفة  

بعا�صمة االأهقار .
عيون  اأح�صت  فقد  ثانية  جهة  من 
يومية »الو�صط »،  اأ�رصار ج�صيمة 
بحي  فو�صوي  م�صكن  بـ30  حلقت 
القمر بعا�صمة الوالية ، وهو ما بات 
يهدد اأ�صحابها بالت�رصد يف ال�صوارع 
من  حقيقية   اإرادة  غياب   ب�صبب 
خمطط  لتنفيذ  الوالئية  ال�صلطات 

حكومة  له  ر�صدت  الذي  النجدة 
اأموال  اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير 
التقلبات  ملو�صم  حت�صبا  �صخمة  
اأمطار  و  في�صانات  من  اجلوية 

طوفانية .
تدخلت  فقد  ذلك  جانب  اإىل  

العملياتي  القطاع  عنا�رص 
الع�صكري باملقاطعة االإدارية عني 
قزام الواقعة على بعد حوايل 420 
كلم عن مقر والية مترنا�صت،  لفك 
عزلتهم  بعدما  ال�صكان  عن  العزلة 
ال�صيول اجلارفة للوديان عن العامل 

اخلارجي ، وذلك على خلفية غلق 
املتكررة  االنقطاعات   ، الطرقات 
و�صبكات  الكهربائي  التيار  يف 
االت�صال و االنرتنت ، وهي املبادرة 
التي ثمنها ع�رصات املت�رصرين من 

التقلبات اجلوية بنف�س املنطقة .

باأ�صواق  املا�صية  اأ�صعار  ت�صهد   
ارتفاعا   ، الكبري  اجلنوب  واليات 
االأ�صحى،  عيد  قبيل  �صاروخيا 
املوالني  من  عدد  اأرجع  حيث 
االأعالف  اأ�صعار  غالء  اإىل  ال�صبب 
�رصبت  التي  اجلفاف  اأزمة  وكذا 
املنطقة ب�صبب �صح مياه االأمطار 

الطوفانية.
املواطنني  من  الع�رصات  اأبدى 
القاطنني بواليات ورقلة ، غرداية 
وتيندوف  وب�صار  اأدرار   ، ايليزي   ،
يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�صط 
خا�صة  ال�صديد  ا�صتيائهم  عن    «
نتيجة  ال�صعيف  الدخل  اأ�صحاب 
باالأ�صواق  املا�صية  اأ�صعار  غالء 
�صعر  و�صل  حيث  االأ�صبوعية، 
املعروفة  االإفريقية  املا�صية 
ب�صيدون بني الـ 5و 06 مليون، فيما 
بلغ �صعر االأ�صحية التي يتم جلبها 
�صنتيم،  ماليني   06 ال�صمال  من 

وذلك تزامنا مع بدء العد التنازيل 
املبارك،  االأ�صحى  عيد  حللول 
وهو ما �صيحرم عدد من العائالت 
ب�صبب  العيد  اأ�صحية  �رصاء  من 
املادية،  االإمكانيات  حمدودية 
باملناطق  االأ�صوات  تعالت  حيث 
اأدوات  تفعيل  اأجل  من  املذكورة 
الرقابة وو�صع حد جل�صع املوالني 
الذين برروا ارتفاع اأ�صعار املا�صية 
الذي  االأعالف  اأ�صعار  غالء  اإىل 
جتاوزت عتبة الـ 3000 دج للقنطار 
ال�صعري، دون احلديث  الواحد من 
ت�رصب  التي  اجلفاف  اأزمة  عن 
االأمطار  مياه  �صح  ب�صبب  الوالية 
ال�صلطات  قرار  وكذا  الطوفانية، 
حفر  بتجميد  القا�صي  الو�صية 
كبد  ما  وهو  العميقة،  االآبار 
فادحة  مادية  خ�صائر  املوالني 

ح�صب قولهم .
�شيخ مدقن 

 طالبت عديد اجلمعيات املحلية 
ب�رصورة   ، ورقلة  بوالية  الفاعلة 
عمليات  ا�صتكمال  يف  التعجيل 
ترميم املدار�س وتاأهيل املطاعم 
ل�صمان دخول مدر�صي جيد بعيدا 

عن لغة االحتجاجات .
فاعلة  حملية  جمعيات  �صددت 
 ، الطيبات   ، تقرت  ببلديات 
اأنقو�صة وحا�صي م�صعود   ، املنقر 
احتجاجية  وعرائ�س  �صكاوى  يف 
املحلية  لل�صلطات  مرفوعة 
ب�رصورة فر�س املزيد من اأدوات 
على  ال�صهر  مع  واملتابعة  الرقابة 
الرتميم  عمليات  يف  االإ�رصاع 
املوؤ�ص�صات  منها  ا�صتفادت  التي 
املطاعم  وتاأهيل   ، الرتبوية 
ل�صمان دخول مدر�صي جيد ، ويف 
�صياق مت�صل فقد �صدد وايل والية 
ورقلة خالل اأ�صغال الدورة العادية 
الوالئي  ال�صعبي  للمجل�س  الثانية 
على  املن�رصم  ال�صهر  املنعقدة 

واأجال  املعايري  احرتام  �رصورة 
وفق  عمليات  هكذا  مثل  الت�صليم 
دفاتر  يف  عليه  من�صو�س  هو  ما 

ال�رصوط .
اإىل جانب ذلك فقد �صجلت تقارير 
وزارة  مل�صالح  رفعت  �صوداء 
النقاط  عديد  الوطنية  الرتبية 
الرتبوية  باملوؤ�ص�صات  ال�صلبية 
االبتدائي  الطور  على  املح�صوبة 
لدورات  املهرتئة  الو�صعية  ب�صبب 
اغلب  افتقار  عن  ناهيك  املياه 
يف  للمدفئات  التدري�س  حجرات 
الهوائية  واملكيفات  ال�صتاء  ف�صل 
خالل مو�صم ال�صيف احلار  ، وهو 
تراجع  يف  كبري  ب�صكل  �صاهم  ما 
بدليل  للتالميذ  العلمي  التح�صيل 
الوطني يف  للرتتيب  الوالية   تذيل 
التعليم  �صهادة  امتحانات  نتائج 
ال�صنوات  مدار  على  االبتدائي 

القليلة املا�صية .
اأحمد باحلاج  

  يتوا�صل ببلدية اأم الع�صل بتيندوف 
املتكررة  االنقطاعات  ،م�صل�صل 
ف�صل  عز  يف  الكهربائي  التيار  يف 
العائالت  طالبت  ،اأين  ال�صيف 
العالق  امل�صكل  من  املت�رصرة 
كهربائية  مبحوالت  االأحياء  بدعم 

جديدة .
اأحياء   الع�رصات من �صكان   اعرب 
تيندوف  بوالية  الع�صل  اأم  بلدية 
احلدودية  ، يف حديثهم مع  يومية 
»الو�صط »  عن ا�صتيائهم وتذمرهم 
ال�صديدين من ال�صمت املطبق من 
يف  ممثلة  املعنية  امل�صالح  طرف 

والغاز  للكهرباء  التوزيع  مديرية 
ح�صبهم  نف�صها  تكلف  مل  التي 
جدية   حلول  عن  البحث  عناء 
مل�صكل االنقطاع املتكرر يف التيار 
املحوالت  عجز  ب�صبب  الكهربائي 
الكهربائية على جمابهة موجة احلر 
بجمعيات  دفع  ما  وهو  ال�صديدة 
املعنية  ال�صلطات  ملرا�صلة  حملية 
من اجل اال�رصاع يف دعم 12 جتمع 
جديدة  كهربائية  مبحوالت  �صكني 
ا�صتغالل  من  العائالت  لتمكني 

االأجهزة الكهرو منزلية .
 �شيخ مدقن 

.        30 عائلة بحي القمر بعا�شمة الأهقار مهددة بالت�شرد يف ال�شوارع 

فيما تدخلت وحدات اجلي�ش لفك العزلة عن �شكان عني قزام 

�شيخ مدقن 

واد  مترنا�شت يخلف م�شرع 06 اأ�شخا�ص 
و البحث جاري عن مفقودين 

اأجمع متابعون لل�صاأن املحلي بوالية 
ورقلة ، اأن احلكومة ملزمة باجلدية 
مع توفر االرادة احلقيقية ملعاجلة 
و�صفوا  ، حيث  القائمة  ان�صغاالتهم 
باحلل  العمل  مواقيت  تغيري  قرار 

الرتقيعي لي�س االإ .
احلقوقيون  الن�صطاء  من  عدد  اأكد 
يف  ورقلة  بوالية  واجلمعويون 
 ، »الو�صط«  يومية  مع  لهم  ت�رصيح 
بروح  بالتحلي  مطالبة  احلكومة  اأن 
امل�صوؤولية واتخاذ قرارات �صجاعة 
تتما�صى مع ق�صاوة املناخ و الظروف 
بها  تتميز  التي  ال�صعبة  الطبيعية 
خالل  ال�رصقي  اجلنوب  عا�صمة 
ف�صل ال�صيف احلار الذي عادت ما 

تتجاوز فيه درجات احلرارة عتبة الـ 
،حيث  الظل  حتت  مئوية  درجة   51
الطاقة  وزارة  قرار  هوؤالء  و�صف 
الكهرباء  فاتورة  بتخفي�س  القا�صي 
 ، الرتقيعي  باحلل  باملائة   65 لـ 
مت�صكهم  ال�صياق  نف�س  يف  مبدين 
والتي  امل�رصوعة  املطالب  بجملة 
جمانية  �رصورة  مقدمتها  يف  تاأتي 
بعد  املطلب  هذا  وياأتي  الكهرباء 
جميع  وعلى  امل�صوؤولني  اعرتاف 
امل�صتويات باالإرتفاع املقلق ملوجة 

احلر التي جتتاح الوالية .
اأكرث  نا�صد   فقد  ذلك  جانب  اإىل 
من متحدث يف املو�صوع ، حكومة 
الوزير االأول اأحمد اأويحي ب�رصورة 

العطل  لتمديد  العاجل  التدخل 
ال�صنوية بالن�صبة الأ�صحاب الوظائف 
الدخولني  تاأجيل  مع  العمومية 
غاية  اإىل  واالجتماعي  املدر�صي 
�صهر �صبتمرب ، خا�صة اإذا علمنا اأن 
والية  فيها  مبا  اجلنوبية  الواليات 
يف  تام  �صلل  ت�صهد  تزال  ال  ورقلة 
يف  الكبري  االرتفاع  ب�صبب  احلركة 

درجات احلرارة .
 ومعلوم اأن والية ورقلة  تعي�س على 
وال�صخط  الغليان  من  حالة  وقع 
االنقطاعات  ب�صبب  الكبريين 
 ، الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 
املعقول  غري  االرتفاع  عن  ناهيك 
اإ�صافة  الكهرباء،  فاتورة  لت�صعرية 

ا�صتكمال  يف  الكبري  التماطل  لذلك 
املوؤ�ص�صات  وتاأهيل  ترميم  عمليات 
وهو  املدر�صية  واملطاعم  الرتبوية 
باإنفجار  ينذر  بات  الذي  الو�صع 
ا�صغال  اأن  بالذكر  جدير   . الو�صع  
للمجل�س  الثانية  العادية  الدورة 
قد  كان   ، بورقلة  الوالئي  ال�صعبي 
تعليمات  توجيه  عنها  متخ�س 
مع  بالنقائ�س  للتكفل  �صارمة 
باجناز  املكلفة  املوؤ�ص�صات  الزام 
املدار�س  ترميم  و  امل�صاريع 
اأجالها  يف  االأ�صغال  باإ�صتكمال 
املحددة ووفق ما تن�س عليه دفاتر 

ال�رصوط .
اأحمد باحلاج 

اجلمارك  مفت�صيةاأق�صام   متكنت 
دوائر  مع  وبالتن�صيق  اجلزائرية 
من  املعنية  االأمنية  االخت�صا�س 
اكت�صاف 06  كلغ من الكيف املعالج  
كانت خمباأة باإحكام  حتت الرمال 
مبنطقة الـ 50 باملقاطعة االإدارية 
كانت   ، باأدرار  خمتار  باجي  برج 

غري  بطريقة  للرتويج  موجهة 
قانونية ليتم م�صادرة املحجوزات 
للم�صلحة املعنية وبعد  وحتويلها 
القانونية  االإجراءات  ا�صتكمال 
يف  معمق  اأمني   حتقيق  وفتح 
اأ�صخا�س   03 توقيف  مت  الق�صية 
ي�صتبه �صلتهم يف املواد املخدرة 

حتويلهم  مت  اأين  عليها  املعثور 
خللية االبحاث والتحري بالكتيبة 
وبعد  الوطني  للدرك  االقليمية 
القانونية  االجراءات  ا�صتكمال 
مع املوقوفني مت اجناز ملفات 
مت  ومبوجبها  �صدهم  ق�صائية 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  تقدميهم 

لدى حمكمة رقان اأين �صدر يف 
حقهم اأمر بااليداع رهن احلب�س 
حماكمتهم  انتظار  يف  املوؤقت 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة 
غري  بطريقة  باملخدرات 

قانونية .
�شيخ مدقن 

كمجانية الكهرباء ، متديد العطل وتاأجيل الدخول املدر�شي 

اأدرار 

ورقلة بحاجة لقرارات ر�شمية ولي�ص لتغيري مواقيت العمل

احباط حماولة ترويج 06 كلغ من املخدرات 

ب�شبب غالء الأعالف واأزمة اجلفاف

ل�شمان دخول مدر�شي جيد بعيدا عن لغة الحتجاجات

مطالب بدعم الحياء مبحولت كهربائية 

ارتفاع اأ�شعار املا�شية قبل 
عيد الأ�شحى باجلنوب

مطالب بالتعجيل يف ا�شتكمال عمليات 
ترميم املدار�ص بولية ورقلة

انقطاع متكرر للكهرباء 
ببلدية اأم الع�شل بتيندوف 

خلفت ال�شيول اجلارفة لواد مترنا�شت م�شرع 06 اأ�شخا�ش ح�شب احل�شيلة الأولية ،  فيما  تبقى  
فرق النقاذ التابعة مل�شالح احلماية املدنية بولية مترنا�شت توا�شل البحث عن مفقودين ، موازاة 

مع ذلك فقد تدخلت وحدات اجلي�ش الوطني ال�شعبي باملقاطعة الإدارية عني قزام بنف�ش الولية  
لفك العزلة الناجمة عن التقلبات اجلوية على ال�شكان .



ويعد  بوعده  يويف  غرداية  وايل  اأوفى 
فقد  اأويابه  عمر  باملخرتع  بالتكفل 
اأين   ، الوالية  مبقر  جل�سة  له  كانت 
حيثيات  عن  للمخرتع  اال�ستماع  مت 
ففي   ، امل�ستقبلية  واآفاقه  م�رشوعه 
الوالية  وايل  اأ�ساد  التحفيزية  كلمته 
املخرتع  به  قام  الذي  الدور  على 
اأويابه من خالل اخرتاعه بعد اأن قدم 
له �رشوحات وافية،حيث وعد �سيادته 
ماديا  ال�ساب  مب�رشوع  �سيتكفل  باأنه 

ومعنويا ،...
فاأويابه عمر خمرتع اآلة فقا�سة البي�ض 
ويف احلقيقة هي الن�سخة الرابعة من 
هذه  وتعترب  �سنعها  التي  الفقا�سات 
بينهم فهي  الن�سخة االأكرث تطورا من 
اأوتوماتيكية وذكية وهذه اأهم ميزاتها 
- تنظيم احلرارة والرطوبة والتقليب 

والتهوية اأوتوماتيكيا
2 - عند انقطاع الكهرباء فانها تغري 
م�سدر تغذيتها مبا�رشة اىل البطارية 
وتعود ا�ستهالكها من الكهرباء مبجرد 

عودتها
اأي  عند حدوث  الإنذار  اإطالقها   -  3

خلل فيها مهما كان
اإر�سالها  هو  فيها  ميزة  واهم   -  4

تخربك  هاتفك  اإىل   SMS لر�سالة 
لعدم  حت�سبا  بالتحديد  امل�سكل  بنوع 

وجودك بجانبها و�سماع االإنذار
للكهرباء .يف  ال�سئيل  ا�ستهالكها   - 5
 20W حالة ال�سكون يكون ا�ستهالكها
 230W فقط اأما اأق�سى ا�ستهالك لها

رغم حجمها الكبري
6 - ميكنها ا�ستيعاب 180 بي�سة 

اخل�سب  من  م�سنوع  هيكلها   -  7
ت�رشب  ملنع  البولي�ستار  مادة  بداخله 
احلرارة  8 - دقيقة جدا مثل درجة 
تقي�سها  فهي  والرطوبة  احلرارة 
وعددها  التقليب  .وزاوية  بالفا�سلة 

يف اليوم 
وتركها  البي�ض  ت�سع  اأن  ميكنك  بهذا 
فهي  الفق�ض  يوم  حتى  بعملها  تقوم 
التوفيق  كل   %100 اأوتوماتيكية 
من  ومزيد  اأويابه  عمر  لل�ساب 
مو�سول  وال�سكر  واالإبداع...  التميز 
على  الوايل  م�رشي  الدين  عز  لل�سيد 
لدى  امل�سوؤول  هذا  عرف  وقد  لفتته 
املواطنني بامل�سجع ملواهب ال�سباب 

وملبادراتهم االإيجابية احل�سارية.
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 واأفاد زوخ يف حديث ليومية اخلرب 
اأن موؤ�س�سة "�سيجيتال" بعد تنفيذ 
متكنت  االإنتقائي  الفرز  م�رشوع 
عن  عمالها  اجور  ثلث  توفري  من 
ورفع  ومعاجلة  ر�سكلة  طريق 
نفايات املنزلية والردوم والهامدة 
ال�سنة  من  االأ�سهر  كما حققت يف 
اجلارية 3 ماليري �سنتيم ،اأي �سعف 
ما حققته كامل �سنة 2017 مبقدار 

1 مليار و 700 مليون �سنتيم.
عمليات  بخ�سو�ض  واأ�سار 
على  للنفايات  االإنتقائي  الفرز 
�سيتم  التي  اجلزائر  والية  م�ستوى 
حي   350 م�ستوى  على  تعميمها 
بعد  املقبل  �سبتمر  غ�سون  يف 
جتربة منوذجية يف بع�ض االأحياء 
بالعا�سمة عن اإن�ساء جلنة خمتلطة 
جتتمع اأ�سبوعيا ت�سم كل من ديوان 

الرتقية 
،الوكاالت  العقاري  والت�سيري 
العمومية  واملوؤ�س�سات  العقارية 
والتجاري  ال�سناعي  الطابع  ذات 
نيت   " و  "اإك�سرتانت"  جانب   اإىل 
كوم" و "اأ�رشوت " وغريها، واأبرز 
اأوىل خطوات  ،اأن  االإطار  هذا  يف 
االإنتقائي  الفرز  م�رشوع  جت�سيد 
لفهم  درا�سة  اإعداد  يف  "متثل 
العملية  حول  املواطن  ذهنية 
حيث مت تخ�سي�ض ا�ستبيان موجه 
تقبلهم  مدى  ملعرفة  للمواطنني 
لالإنخراط  وا�ستعدادهم  للم�رشوع 
دوريتني  ا�ستحداث  مت  كما  فيه" 
للمراقبة والتح�سي�ض "�سفري الفرز 
مع  بالتعاون  وذلك   " االإنتقائي 

خمتلف املوؤ�س�سات الوالئية.
كما اأ�سار اإىل انطالق عملية الفرز 
االإنتقائي عرب اأحياء منوذجية من 
باألوان  حاويات  تخ�سي�ض  خالل 
ثالثة تخ�ض النفايات املنزلية من 
للمواد  و  )خ�رشاء(  ع�سوية  مواد 
امل�سرتجعة كالكارتون والبال�سيتك 
 ( اخلبز  مادة  )�سفراء(  والزجاج 
حت�سي�ض  بغر�ض  بي�ساء(  �سفافة 

املواطنني بحجم التبذير.
الدولة  اأن  العا�سمة  الوايل  واأكد 
النفايات  ت�سيري  جمال  يف  قامت 
فعليا  اإنطلق  وقد  "بدورجبار" 
النفايات  ت�سيري  م�رشوع  تنفيذ 
يليق  الذي  بال�سكل  املنزلية 
�سنة  بني  ما  اجلزائر  بعا�سمة 
اقتناء  مت  حيث   2017-2017
اآالف   4 تعادل  بقيمة  جتهيزات 
موؤ�س�ستي  لفائدة  �سنيتم   مليار 
و   كوم  نات   " الوالئية  النظافة 
توظيف-- مت  "كما  اإك�سرتانت 
الف   12 الوايل--  ال�سيد  ي�سيف 
عون مما ادى اىل تو�سيع تدخالت 
املوؤ�س�سات الوالئية عرب 57 بلدية 
ومت  والفعالية"  "التن�سيق  الإحداث 
على  الق�ساء  الفرتة  نف�ض  خالل 
500 نقطة �سوداء اإ�سافة اإىل تهيئة 
ميناء  غرار  على  عديدة  مناطق 
على  فيه  عرث  الذي  العا�سمة  

اأفاعي وفئران.
بخ�سو�ض  يتداول  ما  زوخ  فنذ  و 
تذبذب دوريات �ساحنات النظافة 
ذلك  اأن  مربزا  العا�سمة  باأحياء 
فلن  خلل  وقع  واإن  �سحيح  "غري 
 24 احلاالت  اأق�سى  يف  يتجاوز 
�ساعة" ،واأ�سار يف هذا ال�سياق اىل 

تخ�سي�ض خطوط هاتفية ومواقع 
للتوا�سل االجتماعي للتبليغ 

تخ�سي�ض  وكذا  اإزعاج  اأي  عن 
نحو  الواحد  اليوم  يف  دوريات   4
اإىل  ونبه  النفايات  جلمع  االأحياء 
اأن الكثري من املواطنني يخرجون 
النفايات طيلة �ساعات النهار داعيا 
تكفي جلمع  اأكيا�ض  القتناء  اإياهم 
على  للق�ساء  كامل  يوم  قمامة 
م�ساعفة  وتفادي  املحيط  تلوث 
العمال مبا يرهق ميزانية الوالية.

من جهة اأخرى ا�ستبعد اللجوء اإىل 
فيما  القانون  وت�سديد  ال�رشامة 
املنزلية  النفايات  ت�سيري  يخ�ض 
ليقول حول هذا املو�سوع: " مازلنا 
يف مرحلة حت�سي�ض وا�سعة النطاق. 
القوانني  على  التوعية  اأف�سل 
تطبيق  اأن  اإعترب  كما  الردعية". 
الو�سطى  اجلزائر  بلدية  تعليمة 
املالب�ض  تعليق  مبنع  يتعلق  فيما 
داعيا  ب"ال�سعب"  ال�رشفات  يف 
املواطنني االإنخراط يف امل�ساريع 

اجلدية التي تخدم املواطن.
جمانية  تطبيق  يخ�ض  وفيما 
الت�رشفات  وحماربة  ال�سواطئ 
الكرا�سي  كتاأجري  ال�رشعية  غري 
منذ  مت  اأنه  اإىل  اأ�سار  والطاوالت 
 2018 االإ�سطياف  مو�سم  بداية 
كر�سي  اآالف   5 من  اأزيد  حجز 
�سخ�سا   60 متابعة  ومت  وطاولة 
ميار�سون  �سبطوا  الق�ساء  اأمام 
منهم  القانونية  غري  التجارة  هذه 
حظائر  لديوان  تابعني  اأعوان   4
للجزائر  والت�سلية  الريا�سات 
املا�سي  الثالثاء  �سبطوا  )اأوبال( 
والطاوالت  الكرا�سي  يف  يتاجرون 
الدرك  م�سالح  لدى  تقدميهم  مت 
العدالة  على  وعر�سوا  الوطني 
االأ�سبوع  �سبط  مت  اأنه  واأ�ساف 
املا�سي  30 تاجر غري قانوين يف 
تقدميهم  مت   ال�سابالت"  "منتزه 
م�ساحات  لتطهري  العدالة  على 
تتوفر على  اأن  يجب  التي  الت�سلية 

ظروف الراحة  للمواطن.

.            ت�فريثلث اأج�رعمال م�ؤ�س�سة "�سيجيتال" من الفرز االإنتقائي للنفايات  

وايل اجلزائر العا�شمة عبدالقادر زوخ يك�شف

م٫�س

اقتناء جتهيزات بقيمة تعادل 4 اآالف مليار �سنيتم  

بجاية

تب�شة

تاأخر �شب الأجور ،عدم دفع املرورية يفجر الو�شع 

�سكان بربا�سة يغلق�ن الطريق ال�طني رقم 75

�ساعقة رعدية تقتل  �سخ�ص ببلدية �سافل ال�يدان

عمال اجلزائرية  للمياه 
ب�حدة ت�سم�سيلت يحتج�ن

دعا املكتب الوالئي التن�سيقي 
لوحدة اجلزائرية للمياه عمال 
بوالية  املوؤ�س�سة   وعامالت 
وقفة  لتنظيم  ت�سم�سيلت 
للمطالبة  اليوم   احتجاجية 
الو�ساية  تدخل  ب�رشورة 
�رشعية  مع  اجلاد  بالتجاوب 
 . قولهم  ح�سب  مطالبهم 
الوالئي  للمكتب  بيان  اأفاد 
اجلزائرية  لوحدة  التن�سيقي 
 ، ت�سم�سيلت  بوالية  للمياه 
يومية  حت�سلت  قد  كانت 
ن�سخة  على    " "الو�سط 
بخيار  متم�سك  باأنه  منه،  
احتجاجية  وقفة  تنظيم 
نظرا  وذلك  االأثنني  اليوم 
واحلرجة  املزرية  للو�سعية 
من  العمال  يعانيها  التي 
م�ساكل و�سغوطات مع تفاقم 
يوم  لالأو�ساع وتدهورها من 
ال�رشيك  اأبدى  حيث   ، الأخر 
وحتمله  مت�سكه  االجتماعي 
االحتجاجية  الوقفة  لتبعات 
ب�رشورة  املطالبة  ال�سلمية 
للو�سايا  امل�ستعجل  التدخل 
اأر�سية  الئحة  مع  للتجاوب 
يف  تاأتي  والتي  مطالبهم 

اإعادة  �رشورة  مقدمتها 
القائم  امل�سكل  يف  النظر 
املتكرر  التاأخر  يف  املتمثل 
ال�سهرية  الرواتب  �سب  يف 
ل�سهري جوان وجويلية وذلك 
التنازيل  العد  تزامنا مع بدء 
حللول عيد االأ�سحى ، ومما 
اأفاد  ح�سبما  بلة  الطني  زاد 
دفع  هو عدم  البيان  ذات  به 
دفع  لعدم  اإ�سافة  املردودية 
بلجنة  اخلا�سة  امل�ستحقات 
ل�ستة  االجتماعية  اخلدمات 
دفع  اأجل  من  وذلك  اأ�سهر 
منحة عيد االأ�سحى املبارك 
بالن�سبة لعدم  ال�سيء  ، نف�ض 
اخلا�سة  امل�ستحقات  دفع 
اأ�سهر  لثالثة  باالقتطاعات 

لفائدة كوندور وتك�سالج .
حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
من  النقابي  الفرع  نف�ض 
الوخيمة  العواقب  مغبة 
التوظيف  التي قد تنجر عن 
املرور  دون  الع�سوائي 
االدارية   االجراءات  على 
والقانونية لكي يت�سنى  لفئة 

االدماج امل�ساركة  .
اأحمد باحلاج

�سن اأم�ض �سكان بربا�سة بوالية 
من  احتجاجية  حركة  بجاية 
خالل غلق الطريق الوطني رقم 
�سطيف  واليتي  بني  الرابط   75
املرور  حركة  و�سل  بجاية  و 
للمرة الثانية يف ظرف اأقل من 
�سهروذلك تنديدا بعدم ا�ستجابة 
ملطالبهم  املحلية  ال�سلطات 
التي ال تخرج عن دائرة التنمية 
�سعارات  رفعوا  وقد  املحلية، 

املحلية  بالتنمية  مطالبة  
يف  املطالب  عري�سة  وتتمثل 
منها  امليادين  من  العديد 
الطرقات  ب�سبكة  يتعلق  ما 
ماء  يف  حادة  واأزمة  املهرتئة، 
لالإنارة  كلي  وغياب  ال�رشب 
العمومية وغريها من امل�ساكل 
منها،  يعانون  التي  اليومية 
ح�سب ما اأدىل به اأحد ال�سكان 
ت�رشيحات  يف  املحتجون 

خمتلفة" للو�سط " وعلى الفور 
عني  اإىل  الدائرة  رئي�ض  انتقل 
ان�سغاالت  اإىل  وا�ستمع  املكان 
عقد  احلني  املواطنني،ويف 
املنطقة  ممثلي  مع  اجتماع 
املحليني  امل�سوؤولني  وباقي 
ال�سكان،ويف  مطالب  يف  للنظر 
م�سوؤويل  اعرتف  ال�سياق  نف�ض 
مطالب  باأحقية  بربا�سة  بلدية 
اأعاب  اأنه  اإال  ال�سكان،  هوؤالء 

خطوتهم  على  اإقدامهم  عليهم 
اأنها  وقال  الطرقات،  غلق  يف 
هناك  الأن  الزمن،  جتاوزها 
لالحتجاج  اأخرى  اأ�ساليب 
وع�رشية،  دميقراطية  ب�سورة 
باإي�سال �سوتهم  بحيث متكنهم 
دون  املعنية،  اجلهات  اإىل 
ح�ساب  على  ذلك  يكون  اأن 

االآخرين
ح- كرمي

علم موقع من م�سدر عليم اأن �ساعقة 
يف  ال�سبت  يوم  م�ساء  ت�سببت  رعدية 
العمر حوايل  يبلغ من  �سخ�ض  وفاة  
�سافل  بلدية  بنت   وله  متزوج   30
والية  بحو�ض  بئر  دائرة  الودان 

اأن  امل�سدر  ذات  واأكد  هرا�ض  �سوق 
املعني  كان  يرعى الغنم يف منطقة 
قريبة  بعدة اأمطار من مكان اإقامته 
اأْردته  رعدية  �ساعقة  حينها �رشبت 
قتيال  يف عني املكان،هذا وقد حلت 

اإقليم  عنا�رش الدرك الوطني  التابع 
البلدية اإىل عني املكان و قامت بجمع 
الواقعة  حول  القانونية  املعطيات 
اجلثث  حفظ  اىل  اجلثة  نقل  مت 
البلدية  بذات  القريب  بامل�ست�سفى 

املناطق  من  جمموعة  ،و�سهدت 
باإقليم  البلدية عوا�سف رعدية قوية 
يف  ت�سببت  غزيرة  باأمطار  م�سحوبة 

اإغراق ال�سوارع بعدة مناطق.
ع/ ر�شيد

غرداية

�ساب من غرداية يخرتع 
اآلة تفقي�ص البي�ص ذكية

متكنت املوؤ�ش�شة العمومية الولئية " �شجيتال" املخت�شة يف ر�شكلة ومعاجلة النفايات املنزلية 
بعد تنفيذ م�شروع الفرز الإنتقائي  للنفايات من توفري ثلث اأجور عمالها كما حققت يف 

الأ�شهر الأوىل من ال�شنة اجلارية دخال يقدر ب 3 ماليري �شنتيم، ح�شبما اأفاد به اأم�س الأحد 
وايل العا�شمة عبد القادر زوخ يف حوار ليومية  "اخلرب" .
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اإرهاب وا�سنطن ب�سمة �سهيونية .. و�سالمها ختم مزور
املهند�س : مي�سيل كالغا�سي/�سوريا

والطامعني  وال�رّش  اخلري  �رشاع  هو   
جاهزًة  املوت  ..اأدواُت  وامل�ستعمرين 
م�ستمرة  وتهجرٍي  قتل  م�ساريُع  والب�رُش 
ب�سمة  زال  وال  الدول  تق�سيم  ..فكان 
اأخالقية  ال  �سهيونية  اأمريكية-  و�سنعة 
..وبرئا�سِة كي�سنجر كان قتاٌل حلني اإنتهاء 
االإنتخابات الرئا�سية االأمريكية, وبدعوى 
عدم اإمكانيِة العي�ش بني الطائفتني  اأعترب 
اأعطيت  التق�سيم هو احلل »املثايل« .. و 
االأر�ش ممن ال ميلكها اإىل من ال ي�ستحقها 
»اّرثر  ا�ستخل�ش  فظاعتها  من  جرائم   ,
ال�سوؤال  ويبقى   , »اخلال�ش  نظرية  ميلر« 
احلرب  قدمتها  وح�سيٍة  ..اأُيّ  والعربة 
من  ويالها   , �سورية  على  االإرهابية 
مالحِم بطولٍة و�رشٍف �سّطرها ال�سوريون 

واملقاومون و�رشفاء العامل احلّر. (
اإىل  و�سل  قد  الدويل  ال�رشاع  اأن  يبدو 
على  يقف  العامل  جعلت  خطرية  مراحل 
 , جديدة  مرحلٍة  وبداية  نهاية  اأعتاب 
خالل   - واأحالف  دوٌل  فيها  ا�ستطاعت 
املائة عام االأخرية -- اأن حت�سد » الفوز« 
فيما   , امللفات  عديد  يف  اأو«اخل�سارة« 
الع�رش  ملفات  اإىل  بع�سها  اإنتقال  تاأكد 

اجلديد.
و�رشاع  وال�رّش,  اخلري  �رشاع  هو  دائما  
 .. وامل�ستعمرين  واالإنتهازيني  الطامعني 
اإذ بات جناح امل�رشوع اأم ف�سله ي�ستدعي 
االإن�سان  بني  العالقة  تبقى  اأن  بال�رشورة 
قد�سيٍة  اأي  اإحرتام  دون  قائمة  واالأر�ش 
�سعوٍب  م�سري  و  لوجود  اأو  دول  حلدوِد 
اإعتبارها  على  وجتّراأت  الأر�ش  اإنتمت 

اأوطانهم.

هي تلك املطامع التي غلّفوها بق�سائدهم 
اأوعقائد اأعدائهم ال فرق, فالق�سة البديلة 
اأدوات  اأن تكون حا�رشة و  للحقيقة ال بد 
املوت دائما جاهزة و الب�رش م�ساريع قتل  
نعيد  اأن  بنا  يجدر  و  م�ستمرة..  وتهجري 

�رشد احلكاية من اأقرب بداية...
�سوريا  على  احلالية  االإرهابية  فاحلرب 
تاأتي يف �سياق املخطط ال�سهيو– اأمريكي, 
, دوال  العامل  اأ�رشار  كافة  باالإعتماد على 
عقائدي  �ستاٍر  حتت  اإرهابية  وتنظيمات 
اأن  الوا�سح  من  وبات   , �رشف  واإرهابي 
العامل  تقود  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
واأهدافها  غاياتها  حتقيق  نحو  ال�رشير 
فقط, دون االإكرتاث بدماء وحياة وم�سري 
االإرهاب  على  اعتمادها  وبات  ال�سعوب, 
اإ�سرتاتيجية وحيدة لتفتيت  اأ�سكاله  بكافة 
اإزالة  عن  منها  بحثا  وتق�سيمها,  الدول 
معامل النفوذ العاملي ال�سابق الذي ر�سمته 
لل�رشاكة  تكري�سا  القدمي  االإ�ستعمار  دول 
ع�رش  مبعامل  وا�ستبداله   , املتوح�سة 
الفو�سى والتبعية واحلروب الأجل احلروب 

وفر�ش الهيمنة. 
فتق�سيم الدول كان وال زال ب�سمة اأوروبية 
اأمريكية- �سنعة  وبات  �سهيونية,   -
يبقى  فيما  باإمتياز,  اأخالقية  ال  �سهيونية 
تفتيت وتق�سيم العامل العربي غاية وهدفا 

اإ�رشائيليا مبا�رشا...
الدولية,  ال�سيا�سة  حقائق  هي   .. �سك  ال 
الرحمة,  تعرف  وال  لها  قلب  ال  التي  تلك 
�سفوف  متزق  كيف  جيدا ً  تعرف  ولكنها 
يف  هذا  كان  طاملا  داخلها  من  البالد 
األربت  قول  فيها  ويَ�سدق  م�سلحتها.. 
حرٍب  من  هناك  لي�ش   «  : اإين�ستاين 

اأخالقية ».

وح�سية  لتاأكيد  االأمثلة  بع�ش  طرح  اإن 
يعتربون  ممن  وامل�ستعمرين  الطغاة 
اأنف�سهم العامل املتح�رّش, يُ�سّهل اإ�سقاطها 
امل�سهد  �سبابية  تبديد  يف  حا�رشنا  على 
عن  االأب�سار  حترف  قد  التي  وتعقيداته 

حقيقة اأعدائنا القدامى- اجلدد:

حرب اأنغول وفر�سة التفكري

االأمريكي  الكولونيل  وثائق  اإىل  فبالعودة   
الربتغال  ان�سحبت  حني   : »�ستوكويل« 
قوى  ثالث  �رشاع  حتت  البالد  بقيت 
اأنغولية واختلف االأمريكيون حول اأ�سلوب 
الت�رشف , فتو�سل جمل�ش االأمن القومي 
االأمريكي برئا�سة كي�سنجر اإىل قرار غريب 
يق�سي مب�ساعدة القوى الثالثة املتحاربة 
تنتهي  املوقف..حتى  يَح�سم  ال  قتال  يف 
اإنتخابات الرئا�سة االأمريكية – بني فورد 
و كارتر – وحتى ت�سرتد احلكومة حريتها 
يف العمل!.. دون االإهتمام بالقتل والدمار 
يعطي  هذا  طاملا   , �سي�ستمر  متى  واإىل 

االإدارة االأمريكية فر�ستها للتفكري!
تق�سيم اأريرتيا - طائفيا 

 اإذ دخلت اأريرتيا منطقة النفوذ وال�رشاع  
بعد حرب االأ�سطولني الربتغايل والعثماين 
قدم  موطئ  على  للح�سول  1557م,  عام 
جتارتهم  وتاأمني  املندب  باب  ملحا�رشة 
وبعد  ال�سالح,  الرجاء  راأ�ش  طريق  عن 
اخلديوية-   م�رش–  حما�رشة  ف�سل 
للعا�سمة اأ�سمرة , بف�سل الدعم االإنكليزي 
لدائرة  وحتّولت   .. وال�سالح  بالرجال 
 , وبريطانيا  وفرن�سا  اإيطاليا  بني  ال�رشاع 
فعمدت هذه االأخرية الإ�ستعادة �سيطرتها 
احلرب  يف  اإيطاليا  هزمية  بعد  عليها 

العاملية الثانية, وو�سعت خطة لتق�سيمها 
بني ال�سودان واأثيوبيا بدعوى عدم اإمكانية 
امل�سيحية  االأكرب  الطائفتني  بني  العي�ش 
هو  التق�سيم  اأعترب  و  معا,  واالإ�سالمية 

احلل«املثايل«.

اإغت�ساب فل�سطني 

يف  ح�سل  ما  اأحد  على  يخفى  ال  اإذ   
فل�سطني املحتلة حينما اأعطت بريطانيا 
و  ي�ستحقها  ال  من  اإىل  متلكها  ال  اأر�سا 
املجازر  الأب�سع  الفل�سطينيني  اأخ�سعت 
وال   .. املمنهج  التهجري  عمليات  واأكرب 
ترابها  على  يُهراق  الفل�سطيني  الدم  زال 
املقد�ش منذ مئة عام وحتى ااّلن.. دون 
نييم«  »كيفو  ال�سهيونية  الوثيقة  نن�سى  اأن 

اخلا�سة بتق�سيم وتفتيت االأمة العربية.
تق�سيم ال�سودان - تفتيت االأر�ش العربية 

فقد عملت »اإ�رشائيل«على ا�ستغالل كافة 
واجلنوب  ال�سمال  بني  التفرقة  عوامل 
احلركة  ن�سوء  وراء  ووقفت   , ال�سوداين 
االإنف�سالية هناك , يف خطوة على طريق 
»الكيان  وحتّول  العربية  االأر�ش  تق�سيم 
الغا�سب« اإىل دولة اإقليمية عظمى, حتيط 
ومت�سارعة,  متنافرة  عربية  دويالت  بها 
االأمر الذي ي�سمن لها الهيمنة املاأمولة , 
ويتيح لها وحللفائها ال�سيطرة على م�سري 

االأمة العربية والتحكم يف مقدراتها.

نيوجر�سي- بلدة �سامل - 
نظرية«اخلال�س« 

بعقلية  تعمل  تزال  ال  اأمريكا  تبدو  اإذ   
�سامل  بلدة  اأحداث  غرار  على  املا�سي 

عام 1902, حيث جتلّت الطبيعة ال�رشيرة 
فيها  انت�رشت  عندما  االأمريكية  للذات 
ال�سيطان  لطرد  الفتيات  �رشب  ظاهرة 
طرده  بعد  اأو  قبل  منت  اإن  االإهتمام  دون 
ميلر«  »اّرثر  ا�ستخل�ش  فظاعتها  ومن   ,
نظرية »اخلال�ش« اإذ يقول : اأن »املجتمع 
يتعر�ش  القرابني عندما  تقدمي  اإىل  يلجاأ 
وهاهي  حتملها«..  عن  يعجز  ل�سغوٍط 
الدول اخلانعة تفعلها!..فهل حتاول اأمريكا 
موؤ�س�سات  اإىل  وحتويله  العامل  اإخ�ساع 
التي  »ال�سياطني«  اأعدائها  تطرد  اإرهابية 
اإىل  القطب  من  وتتنا�سل  الدول  ت�سكن 
القطب؟. يف �سورية   فقد وهبت فرن�سا 
هدية  ال�سوري  االإ�سكندرون  لواء  اأر�ش 
ودخولها  خدماتها  لقاء  الرتكية  للدولة 
بعد �سلخه عن  الثانية,  العاملية  احلرب 
�سايك�ش-بيكو  اإتفاقية  عرب  االأم  الوطن 
�سمه  اإىل  اأف�ست  والتي  اأنقرة  واإتفاقية 
دون  االأمم  لع�سبة  بقراٍر  تركيا  اإىل 

موافقة الدولة وال�سعب ال�سوري.
 – العثماين  احللم  ي�ستمر  واليوم 
االأرا�سي  من  املزيد  لق�سم  االأردوغاين 
ال�سورية , واعتبارها مناطق نفوذ تركي 
البحر املتو�سط  اإىل  متتد من جرابل�ش 
عازلة  اأو  اآمنة  منطقة  م�سمى  حتت   ,
..الخ. دون اإكرتاث – اأردوغان- لالأثمان 
ق�سم  اأن  يعتقد  اإذ  �سيدفعها..  التي 
�سيجعله  ال�سورية  االأرا�سي  من  املزيد 

اأهم من كمال اأتاتورك نف�سه.
* وال تزال الواليات املتحدة االأمريكية 
تت�سمك بهّز اأمن وا�ستقرار عديد الدول 
حول العامل , وحتاول القب�ش على كافة 
حرية  لها  يتيح  مبا  املوؤامرة  خيوط 
وحتقيق  م�رشوعها  لتمرير  احلركة 

م�ساحلها..
القطبي  االإتفاق  عن  احلديث  اإن 
الرو�سي– االأمريكي فقط اأ�سبح مدعاة 
عامٍل  يف  لل�سخرية,  رمبا  و  الثقة  لعدم 
باالإمكان  يعد  ومل   , االأقطاب  متعدد 
الوثوق باإدارة الرئي�ش االأمريكي االأحمق 
العهود  ناكِث  والفعل  القوِل  اأخرُق 
املال  عن  يبحث  والذي   , واالإتفاقات 
والت�سعيد  التهديد  عرب  وال�سفقات 
والعقوبات  والع�سكري  االإرهابي 
اإرهاب  ويبقى  املهينة..  والتنازالت 
و�سالمها  �سهيونية  ب�سمة  وا�سنطن 
ختم مزور. اأخريا.. مهما تغريت احلال 
واالأحوال , يبقى ال�رشاع الدويل حمكوما 
اإرت�سوا  من  و�رشور  واأطماع  ب�سهوات 
الأنف�سهم اأن ي�ستبيحوا العامل و يت�سلطوا 
على ب�رشه و �سجره , وال ينفكون يطلقون 
قالوا  فالطليان  القذرة,  �سعاراتهم 
وتتكلموا«..  وا�رشبوا  »كلوا  ل�سحاياهم 
وال  تاأكلوا  »ال  ليقولوا  االإنكليز  جاء  ثم 
حال  ل�سان  فيما  تتكلموا«..  وال  ت�رشبوا 
الواليات املتحدة االأمريكية اليوم يقول 
اإبتهجوا لعدم  : »ال تاأكلوا وال تتكلموا و 
قطع روؤو�سكم«.. يبدو اأن التق�سيم بكافة 
التي  الو�سائل  اأهم  من  اأ�سبح  اأ�سكاله 
ت�ستخدمها الواليات املتحدة االأمريكية 
العدوانية  �سيا�ستهما  يف  و«اإ�رشائيل« 
العربية  االأمة  و  �سوريا  جتاه  احلالية 

جمعاء.
وح�سيٍة   اأُيّ   .. والعربة  ال�سوؤال  ويبقى 
�سورية  على  االإرهابية  احلرب  قدمتها 
و�رشٍف  بطولٍة  مالحِم  من  ويالها   .. ؟ 
�سّطرها ال�سوريون واملقاومون و�رشفاء 

العامل احلّر.    

ANEP N°: 23003119 الو�سط:2018/08/06

اإ�سهار
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية :تب�سة
دائرة : ال�سريعة
بلدية : ال�سريعة

رقم التعريف اجلبائي : 0958120390.4881501

اإعالن عن اإلغاء املنح املوؤقت
طبقا للمواد 73-82 من املر�سوم الرئا�سي رقم 247-15 

املوؤرخ يف 2015/09/16 يت�سمن تنظيم ال�سفقات العمومية 
و تفوي�سات املرفق العام

يعلن رئي�ش املجل�ش ال�سعبي البلدي اإىل علم جميع 
امل�ساركني يف طلب العرو�ش املفتوح رقم:

2018/06 ال�سادر بجريدتي الو�سط بتاريخ 2018/02/15 
و بجريدة Nile république بتاريخ 2018/02/15 

عن اإلغاء املنح املوؤقت للمورد  الوايل عبدالرزاق ال�سادر 
 Nile  بجريدة الو�سط بتاريخ 2018/03/22 و جريدة
république بتاريخ 2018/03/24 لعملية :التغذية 

)لل�سنة الدرا�سية 2018/2017 ملدة 90 يوما( ح�سة 
:اللحوم احلمراء و البي�ساء بناء على حم�رش جل�سة غري 
عادية الأع�ساء املجل�ش ال�سعبي البلدي لبلدية ال�رشيعة  

بتاريخ:2018/07/07 حتت رقم 2018/07 .



و�سل ا�ستالم التبليغ 
باملطابقة القانونية

مبقت�ضى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 
�ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات  
       مت هذا الي�م  24-06- 2018  ا�ضتالم مذكرة 
املطابقة القان�نية امل�ؤرخة يف 11- 06- 2018 

جمعية اأولياء التالميذ البتدائية احلرية باملزدور 
مركز

امل�ضماة :جمعية اأولياء التالميذ ابتدائية احلرية  
باملزدور مركز

املقيمة :بابتدائية احلرية باملزدور مركز
رئي�س اجلمعية  : ب�كليلة بلقا�ضم

تاريخ ومكان امليالد 08-11-1980 برج اأخري�س
العن�ان :  بلدية املزدور والية الب�يرة

مكتب الأ�ضتاذ :بن ثامر دحمان املح�ضر الق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة و حماكمه
الكائن مكتبنا بتجزئة بلقا�ضم الوزري رقم 40 البليدة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر 
املادة 412 فقرة 612/4 ق.ا.م.ا 

لفائدة:ب�نعامة عبد الكرمي  
العن�ان:حي زويتل املنيعة غرداية  

�ضد: امل�ؤ�ض�ضة العم�مية االقت�ضادية الفالحية لال�ضتغالل و�ضط �ضايك�س و�ضط �رشكة ا�ضهم ممثلة من طرف مديرها العام  
العن�ان:رقم 46 �ضارع وايل حممد  البليدة 

مبقت�ضى احلكم ال�ضادر عن حمكمة البليدة الق�ضم التجاري /البحري فهر�س رقم 17/04954 جدول رقم:17/03602 و املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية 
حتت رقم 966 ال�ضادرة بتاريخ 2018/04/15.

بناءا على حم�رش تكليف بال�فاء و حم�رش تبليغ تكليف بال�فاء و حم�رش تبليغ �ضند التنفيذي املحررة بتاريخ 2018/05/17 من املح�رش الق�ضائي 
االأ�ضتاذ بن ثامر دحمان حيث خاطبنا من وجدناه بهذا العن�ان الذي �رشح لنا بان ال�رشكة قد مت حلها فا�ضعرت بر�ضالة م�ضجلة طبقا للقان�ن و 

بناءا على و�ضل الر�ضائل امل�ضجلة حتت رقم 001611-001610-001609 بالرتتيب و امل�ؤرخة يف 2018/05/28 و العائدة دون ا�ضتالم.
بتاريخ  البليدة  التعليق مبحكمة  بال�فاء عن طريق  التكليف  تبليغ  و حم�رش  بال�فاء  التكليف  و حم�رش  التنفيذي  �ضند  تبليغ  بناءا على حم�رش 

.2018/06/24
و حم�رش تبليغ �ضند التنفيذي و حم�رش التكليف بال�فاء و حم�رش تبليغ التكليف بال�فاء عن طريق التعليق ببلدية البليدة بتاريخ 2018/06/24 .

بناءا على امر اذن بن�رش م�ضم�ن عقد تبليغ ل�ضند تنفيذي ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ 2018/07/18 حتت رقم 18/1644.
وفقا الحكام املادة 412 الفقرة الرابعة من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية.

كلفنا ال�ضيد: امل�ؤ�ض�ضة العم�مية االقت�ضادية الفالحية لال�ضتغالل و�ضط �ضايك�س و�ضط �رشكة ا�ضهم ممثلة من طرف مديرها العام
العن�ان ب:رقم 46 �ضارع وايل حممد البليدة

بتنفيذ م�ضم�ن ال�ضند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ال�فاء باملبالغ التالية ل�ضندوق املح�رش الق�ضائي مقابل و�ضل على االأداء: 
مبلغ املحك�م به و املقدر ب 38.555.000.0دج  ثمانية و ثالث�ن ملي�ن و خم�ضمائة و خم�ضة و خم�ض�ن الف دينار جزائري 

باالإ�ضافة اىل امل�ضاريف و احلق�ق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي و ذلك خالل اجل خم�ضة ع�رش 15 ي�م من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق املخ�لة.

اثباتا لذلك و حتت �ضائر التحفظات حررنا املح�رش احلايل و قمنا بن�رش ن�ضخة منه يف جريدة  ي�مية وطنية طبقا لن�س املادة 412 الفقرة الرابعة 
من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية .

مكتب الأ�ضتاذ بن ثامر دحمان املح�ضر الق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء البليدة و حماكمه
الكائن مكتبنا بتجزئة بلقا�ضم الوزري رقم 40 البليدة

حم�ضر تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر 
املادة 412 فقرة 612/4 ق.ا.م.ا 

لفائدة:زبيدي حممد خالد بن ب�ضام 
العن�ان:حي ال�رود رقم 14 بابا ح�ضن اجلزائر

�ضد: ق�ض�م ج�يدة بنت حممد 
العن�ان:85 �ضارع فل�ضطني البليدة 

مبقت�ضى القرار ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء البليدة الغرفة العقلرية فهر�س رقم:18/00622 ق�ضية رقم 17/03136 و ممه�ر بال�ضيغة التنفيذية حتت 
رقم 2018/310 ال�ضادرة بتاريخ 2018/03/19 .

املح�رش  من   2018/05/16 بتاريخ  املحررة  التنفيذي  �ضند  تبليغ  و حم�رش  بال�فاء  تكليف  تبليغ  و حم�رش  بال�فاء  تكليف  بناءا  على حم�رش 
العن�ان املدك�ر  الق�ضائي االأ�ضتاذ بن ثامر دحمان حيث خاطبنا قريبها تركنا لها ا�ضعار باملرور و مل حت�رش فا�ضعرت بر�ضالة م�ضجلة على 
اأعاله طبقا للقان�ن و بناءا على و�ضل الر�ضالة امل�ضجلة حتت رقم 001526 -001525-001522 بالرتتيب و امل�ؤرخة يف 2018/05/18  العائدة 

دون ا�ضتالم .
البليدة  مبحكمة  التعليق  طريق  عن  بال�فاء  التكليف  تبليغ  حم�رش  و  بال�فاء  التكليف  حم�رش  و  التنفيذي  �ضند  تبليغ  حم�رش  على  بناءا 

بتاريخ:2018/06/25 .
و حم�رش تبليغ �ضند التنفيذي و حم�رش التكليف بال�فاء و حم�رش تبليغ التكليف بال�فاء عن طريق التعليق ببلدية البليدة بتاريخ 2018/07/03 .
بناءا على امر اذن بن�رش م�ضم�ن عقد تبليغ ل�ضند تنفيذي ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة البليدة بتاريخ:2018/07/18 حتت رقم 18/1643 .

وفقا الحكام املادة 412 الفقرة الرابعة من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية.
كلفنا ال�ضيدة:ق�ض�م ج�يدة بنت حممد

العن�ان:85�ضارع فل�ضطني البليدة
بتنفيذ م�ضم�ن ال�ضند التنفيذي املذك�ر اأعاله و ال�فاء باملبالغ التالية ل�ضندوق املح�رش الق�ضائي مقابل و�ضل على االأداء:

مبلغ املحك�م به و املقدر ب:20.000.000.00 دج ع�رشون ملي�ن دينار جزائري بال�ضافة اىل امل�ضاريف و احلق�ق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي 
و ذلك خالل اجل خم�ضة ع�رش 15 ي�م من تاريخ الن�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق املخ�لة.

اثباتا لذلك و حتت �ضائر التحفظات حررنا املح�رش احلايل و قمنا بن�رش ن�ضخة منه يف جريدة ي�مية وطنية طبقا لن�س املادة 412 الفقرة الرابعة  
من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية.

و لهذه الأ�سباب 
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون اال�رشة علنيا 

ابتدائيا ح�ض�ريا.
يف ال�ضكل بقب�ل الدع�ى.

و يف امل��ض�ع افراغا للحكم ال�ضادر عن حمكمة تيبازة 
ق�ضم �ض�ؤون اال�رشة بتاريخ 2017/11/02 حتت رقم فهر�س 
17/1616 بامل�ضادقة على اخلربة املنجزة من قبل اخلبري 
العقلي جمعة احمد امل�دعة بتاريخ 2018/05/22 حتت 
رقم 18/115 و بالتبعية احلكم باحلجر على املرجع �ضده 

�رشيف احممد امل�ل�د يف 1964/02/16 مبنا�رش ابن حممد 
و عائ�ضة ب�ض��س و تعيني اأخيه املرجع �رشيف علي مقدما 

عليه لرعايته و القيام ب�ض�ؤونه مع امر �ضابط احلالة املدنية 
لبلدية منا�رش بالتا�ضري على هام�س عقد ميالد املحج�ر 
عليه مبنط�ق احلكم القا�ضي باحلجر على ان يعد هذا 

التا�ضري ا�ضهارا .
و حتميل املرجع بامل�ضاريف الق�ضائية مبا فيها م�ضاريف 
اخلربة املقدرة مببلغ 5.000 دج خم�ضا االف دينار جزائري 

. و به حرر احلكم يف الي�م و ال�ضهر و ال�ضنة املذك�رين 
اأعاله و يلي االم�ضاء على ا�ضله من طرفنا نحن الرئي�س و 

امني ال�ضبط.
الرئي�ضامني ال�ضبط 

الو�ضط:2018/08/06

الو�ضط:2018/08/06

الو�ضط:2018/08/06

الو�ضط:2018/08/06

الو�ضط:2018/08/06
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حم�ولة لطم�أنة 
الإ�سرائيليني

ال�ش�أن  يف  والب�حث  املحلل 
الإ�رسائيلي اأمين الرف�تي اأكد ب�أن 
تقرير  ن�رس  من  هدف  الحتالل 
البحري  الكوم�ندوز  عن  مو�شع 
الداخلية  اجلبهة  تطمني  للق�ش�م 
والأجهزة  اجلي�ش  مبعرفة  لديه 
خطر  ملواجهة  وجتهزهم  الأمنية 

ال�شف�دع الب�رسية.
الآن"  "فل�شطني  لـ  الرف�تي  واأ�ش�ر 
اإىل اأن الحتالل يعمل على توجيه 
خطر  اإىل  الإ�رسائيلي  املجتمع 
لهجم�ت  يتعر�ش  قد  جديد 
يخفف  م�  وهو  م�شتقبال  كبرية 
امل�شتوي�ت  على  املف�جئة  �شغط 
ال�شي��شية والع�شكرية، عالوة على 
الحتالل  جي�ش  اأن  اعترب  ذلك، 
وجه  ب�أنه  روايته  تثبيت  يح�ول 
حم��ش  لقدرات  كبرية  �رسب�ت 
القدرات  وخ��شة  الإ�شرتاتيجية 
خم�وف  وترتكز  البحرية، 
الكوم�ندوز  اأن  على  الحتالل 
تلو  يوم�ً  ب�لتطور  اآخذ  الق�ش�مي 
الآخر، مع تزويده مبعدات بحرية 
ال�رسك�ت  اأبرز  من  للقط�ع  جلبه� 
املج�ل،  هذا  يف  التخ�ش�ش  ذات 
الدخول  على  ق�دراً  �شيكون  مم� 
وتنفيذ  الإ�رسائيلية  ال�شواطئ  اإىل 

عملي�ت.

اخرتاق من ال�س�طئ

اأعلن  م�  التخوف،  ذلك  يوؤكد  وم� 
عنه الحتالل موؤخراً ب�أن الف�شيل 
"دبور"،  �شفن  ي�شغل  الذي   ،916
ي�شتعد  و"ت�رساعوت"،  و"�شلداغ"، 
"حم��ش"  حت�ول  اأن  لحتم�ل 
ن�ش�ط  خالل  من  هجم�ت  تنفيذ 
الرف�تي  واأكد  مف�جئ،  بحري 
منطقة  اأن  من  قلق  الحتالل  اأن 
ميكن  ول  رخوة  لديه  ال�ش�طئ 
ت�أمينه� مهم� ك�ن ول ميكن اإق�مة 
مواقع فيه� �شد الكوم�ندوز الت�بع 
للمق�ومة ويدلل على ذلك برتجيح 
ال�شت�شه�ديني  اأن 2 من  الحتالل 
عن  اأبيب  تل  ي�شلوا  اأن  ميكنهم 

طريق البحر دون اأن يتم ك�شفهم.

بث الإحب�ط لدى 
للمق�ومة

ال�شك  زرع  الحتالل  ويح�ول 
املق�ومة،  اأو�ش�ط  يف  والريبة 
الحتالل  ف�إن  الرف�تي،  وح�شب 
يبعث بر�ش�لة حلم��ش ب�أن القدرات 
جن�حه�  لدى  الع�شكري  والتطوير 
�شيء  كل  واأن  الع�شكري مك�شوف 
مبين�ً  طرفه،  من  ومت�بع  مراقب 
اأنه يهدف لبث ح�لة من الحب�ط 

لدى ق�دة وعن��رس هذه الوحدة.
تقرير  ب�أن  الرف�تي  الب�حث  وراأى 
اإىل  لالإيح�ء  يهدف  الحتالل 
جي�شه  لدى  ال�شتخب�رية  احل�لة 
متمكنة  واأنه�  املج�ل  هذا  يف 
ن�جحة  اخرتاق  عملي�ت  وحتقق 
ت�شكيل  منه  الهدف  اأي�ش�  وهذا 
ح�لة من الإحب�ط لدى املق�ومة.

ال�ش�أن  يف  اخلبري  اأكد  جهته،  من 
ع�مر  اأبو  عدن�ن  الإ�رسائيلي 
قدرات  من  ي�شخم  الحتالل  اأن 
خ��شة  املتوا�شعة  املق�ومة 

اأبو  وق�ل  البحري  الكوم�ندوز 
ب�أن  القول  ذلك ل مينع  اإن  ع�مر 
تلك  تن�مي  من  قلق  الحتالل 
ا�شتهدافه�  القدرات ويخ�شى من 
ال�شعيفة، ح�شب قوله،  خلوا�رسه 
الكوم�ندوز  وحدات  وك�نت 
نفذت  الق�ش�م  لكت�ئب  الت�بعة 
زيكيم  ملوقع  اقتح�م  عملية 
مدينة  �ش�طئ  على  الع�شكري 
معركة  خالل  املحتلة  ع�شقالن 
بعد   2014 ع�م  امل�أكول  الع�شف 
خالله�  مت  البحر  عرب  الت�شلل 
اإ�رسائيلية  مريك�ف�ة  دب�بة  تفجري 
جنود  مع  وا�شتبكوا  ن��شفة  بعبوة 
الحتالل ارتقى خالله� املنفذين 
الأربعة وهم الق�ش�مي ب�ش�ر زي�د 
حممد  ح�شن  والق�ش�مي  ع�بد 
جميل  حممد  والق�ش�مي  الهندي 
طالل  خ�لد  والق�ش�مي  دية  اأبو 

احللو.

مع ت�س�عد خم�وف جي�ش الحتالل الإ�سرائيلي من تن�مي قدرات املق�ومة يف قط�ع غزة، تربز وحدات "الكوم�ندوز" 
البحرية الق�س�مية ك�أحد  اأهم املع�سالت التي تهدد الحتالل يف اأية مواجهة مقبلة ورغم ذلك يح�ول الحتالل 

طم�أنة اجلبهة الداخلية لديه ب�أنه يعمل ج�هداً لإف�س�ل اأية حم�ولت لكوم�ندوز املق�ومة للت�سلل عرب البحر، 
خ��سة بعد الخرتاق التي اأحدثته الوحدة بعملية موقع "زيكيم" على �س�طئ بحر ع�سقالن خالل احلرب امل��سية 

ع�م 2014، وادعى الحتالل ب�أنه ق�سف موؤخراً بنية حتتية متثلت يف نفق ح�سب زعمه ومواقع تدريب ت�بعة 
للكوم�ندوز البحري الت�بع لكت�ئب الق�س�م على �س�طئ �سم�ل قط�ع غزة.

عملية "زيكيم" خري �س�هد

خا�ضرة االحتالل ال�ضعيفة يف متناول "الكوماندوز"

احلرب اأقرب من احلل

لهذه االأ�ضباب قرر نتنياهو ت�ضديد ح�ضار غزة
اأو�شحت تق�رير اإعالمية، اأن قرار 
رئي�ش حكومة الحتالل ال�شهيونية 
بني�مني نتني�هو، اإغالق معرب "كرم 
وت�شديد  التج�ري،  �ش�مل"  اأبو 
ي�أتي  غزة،  قط�ع  على  احل�ش�ر 
كمح�ولة ل�شتع�دة املب�درة من يد 

"حم��ش".
ن�رسته   الذي  التقرير  واأو�شح 
اأن  العربية،  "مع�ريف"  �شحيفة 
كرم  ملعرب  اجلزئي  الإغالق  قرار 
من  الب�ش�ئع  عبور  وجه  يف  �ش�مل 
واإىل قط�ع غزة، وتغيري ال�شي��شة ، 
اتخذ بعد مداولت جرت يف قي�دة 
اأرك�ن اجلي�ش الإ�رسائيلي يف  هيئة 
من  يوم   100 بعد  الأخرية،  الفرتة 
ا�شتمرار م�شريات العودة، وانطالق� 
من قرار اجلي�ش عدم ت�شديد الرد 

يف هذه املرحلة".
الأمنية  الأجهزة  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 
"الإ�رسائيلية" تعي اأن "حل اأو وقف 
الط�ئرات الورقية ل يلوح يف الأفق، 
الكفيلة  اخل�ش�رة  ثمن  يكون  حني 
ب�أن تلحق بحم��ش يف هذه املرحلة 
عمله�،  طريقة  لتغري  يدفعه�  ل 
معرب  ب�لتوازي  يكون  حني  وذلك 

رفح مفتوح�".

عن  ميتنع  "اجلي�ش  اأن  رام  وزعم 
اأهداف حلم��ش يف عمق  مه�جمة 
اإطالق  ا�شتمرار  على  ردا  القط�ع 
اإىل  واإ�ش�فة  الورقية،  الط�ئرات 
هي  الدف�عية  احللول  ف�إن  ذلك، 
اأن  اإىل  لفت�  تت�أخر"،  الأخرى 
اأنن�  الأمن؛  جه�ز  يف  الآن  "الفهم 
لي�ش  م�شدودة،  طريق  اإىل  و�شلن� 
فيه� عملي� اأي �شغط حقيقي على 
حم��ش ي�شعه� اأم�م مع�شلة التوقف 

عن اإطالق الط�ئرات الورقية".
ونوه ب�أن م�شريات العودة والط�ئرات 
الورقية، "قيد القي�دة ال�شي��شية يف 
اإ�رسائيل، ورفع مرة اأخرى مو�شوع 
الع�ملي"،  الأعم�ل  جلدول  غزة 
"يعرب  احل�يل،  الو�شع  اأن  معتربا 
ك�نت  املب�درة  اأن  عن  كبري  بقدر 
ك�نت  فيم�  بيد حم��ش،  الآن  حتى 
�شوء  يف  ترد  ب�لأ�ش��ش  اإ�رسائيل 

الو�شع الآخذ يف الت�شعيد".
الأخرية،  الأ�شهر  "يف  واأ�ش�ف: 
يف  املواجهة  واقرتبت  ات�شعت 
�شغرية،  بخطى  ولكن  غزة،  قط�ع 
ب�أنه  للطرفني  وا�شح�  ك�ن  فيم� 
للو�شع،  اأكرب  مغزى  ذي  حل  دون 
م�ش�ألة  هي  غزة  يف  املواجهة  ف�إن 

"حم��ش  اأن  موؤكدا  فقط"،  وقت 
واإ�رسائيل ت�شتعدان للمواجهة".

منذ  مرة  "لأول  اأنه  التقرير  وذكر 
"اإ�رسائيل"  حت�ول  الأحداث،  بدء 
حم��ش"،  اأم�م  املب�درة  ا�شتع�دة 
املب�درة  اختي�ر  بني  ب�أنه  منوه� 
يف  ك�لهجم�ت  ع�شكرية  بعملي�ت 
مركز  )اغتي�ل(  واإحب�ط  القط�ع، 
اأو �رسب اخلالي�  لكب�ر امل�شوؤولني 
تخت�ر  الب�لون�ت،  تطلق  التي 
تفعيل  املرحلة  هذه  يف  اإ�رسائيل 
الو�شول  دون  القت�ش�دي،  ال�شغط 

ملواجهة ع�شكرية".
"من ال�شعب توقع م�ذا  اأنه  واعترب 
لكن  اخلطوة،  نت�ئج   عليه  �شتكون 
عندم�  ب�أنه  تفيد  امل��شي  جتربة 
م�ش�بهة،  �شي��شة  اإ�رسائيل  اتخذت 
واأغلقت املع�بر ردا على ال�شواريخ، 

ف�ن هذا مل يوؤد اإىل وقفه�".
"اإ�رسائيل" ي�أخذون ب�حل�شب�ن  ويف 
ب�أن  "كفيلة  اخلطوة  هذه  ب�أن 
الزاحف  الت�شعيد  �شي�ق�ت  ت�رسع 
وفق  القط�ع"،  يف  املواجهة  قبيل 
يف  "اجلي�ش  اأن  بني  الذي  رام 
ملواجهة  ي�شتعد  الأخرية  الأ�ش�بيع 
حمتملة، مب� يف ذلك على امل�شتوى 

منظومة  ن�رست  حيث  الدف�عي، 
"ت�أخر  احلديدية"،وت�بع:  القبة 
ميكن  ل  اأنه  فهم  يف  اجلي�ش 
موا�شلة الو�شع احل�يل يف اجلنوب، 
كفيل  الو�شع  الأحول، هذا  كل  ويف 
ب�أن يوؤدي ملواجهة على اأي ح�ل"، 
الإ�رسائيلي  اجلي�ش  اأن  اإىل  لفت� 
الأولية  املراحل  بحزم يف  لو عمل 
لتمكن  الورقية،  الط�ئرات  لإطالق 

من وقفه� يف مراحل مبكرة اأكرث.
اأم� الآن، فقد "ب�ت اأ�شعب وقفه�، 
الط�ئرات  ف�إن  الأحوال  كل  ويف 
الورقية هي فقط اأداة وو�شيلة، ويف 
اأخرى"،  اأداة  �شت�أتي  غي�به�  ح�ل 
اأن  اأو�شح  الذي  الك�تب  بح�شب 
"عمل اإ�رسائيل الآن ي�شتهدف وقف 
للتوقف  حم��ش  ودفع  الجنراف، 

والتفكري".
اأن  اإىل  وخل�ش رام يف نه�ية مق�له 
وا�شح�  يكون  قد  املنطق  "هذا 
لي�ش  ولكن  الإ�رسائيليني،  عيون  يف 
به�  خ��ش  طريق  اأي  حلم��ش 
هذه  "يف  م�شيف�:  الأمور"،  لتحليل 
اللحظة على الأقل يبدو اأنن� اأقرب 
اآخر  حل  من  الت�لية  العنف  جلولة 

�شي��شي ل يلوح يف الأفق".

بعد ت�سييق اخلن�ق على عمالئه..

العدو ال�ضهيوين ي�ضتخدم و�ضائل 
جديدة يف الر�ضد والتعقب

الأخرية حرب يف  الأ�شهر  �شهدت 
الفل�شطينية  املق�ومة  بني  اخلف�ء 
ميكن  والتي  ال�شهيوين،  والعدو 
املعلوم�ت"،  بـ"حرب  ت�شميته� 
من  ال�شهيوين  العدو  ي�شعى  التي 
قدر  اأكرب  جلمع  ج�هداً  خالله� 
املق�ومة  عن  املعلوم�ت  من 
الع�شكرية  واأن�شطته�  الفل�شطينية 
اأمن  اأجهزة  لت�شييق  ونظراً 
اخلن�ق  الفل�شطينية  املق�ومة 
ال�شهيوين،  الحتالل  عمالء  على 
ا�شتخدام  اإىل  موؤخراً  العدو  جل�أ 
يف  جديدة  وو�ش�ئل  اأ�ش�ليب 
املق�ومة  عن��رس  وتعقب  ر�شد 

الفل�شطينية ومن�ش�آته� الع�شكرية.

الط�ئرات امل�سرية

الع�شكرية  الط�ئرات  تعترب 
يطلق  م�  اأو  اخلفيفة  ال�شهيونية 
بدون  امل�شرية"  "الط�ئرة  عليه� 
التي  الو�ش�ئل  اأبرز  من  طي�ر 
يف  ال�شهيوين  العدو  ا�شتخدمه� 
الط�ئرات  ،هذه  الأخرية  الأ�شهر 
اجلي�ش  ح�لي�ً  ي�شتخدمه� 
الغربية  ال�شفة  يف  ال�شهيوين 
وتتبعهم  املطلوبني  ملالحقة 
اجلبلية  املن�طق  يف  خ��شة 
والوعرة، كم� ا�شتخدمه� يف ر�شد 
بع�ش املن�ش�آت واملواقع الع�شكرية 
يف  احلدودية  املن�طق  القريبة 
ا�شتخدمه�  وكذلك  غزة،  قط�ع 
يف ر�شد الأنف�ق احلدودية خ��شة 
احلدود  وعلى  غزة  قط�ع  جنوب 

مع م�رس.

لي�ش املق�ومة وحده�

الأمنية  الإ�ش�رات  هن�ك عدد من 
العدو  ا�شتخدام  اأن  اأف�دت 
ال�شهيوين لتلك الط�ئرات امل�شرية 
املتظ�هرين  ور�شد  تتبع  يف 
ورا�شقي احلج�رة على حدود قط�ع 
ا�شتخدمه� يف  العدو  اأن  كم�  غزة 
ر�شد وتتبع املتظ�هرين ورا�شقي 
وهو  الغربية،  ال�شفة  يف  احلج�رة 
م� ك�شفته بع�ش الفيديوه�ت التي 
حيث  العربي،  الإعالم  ن�رسه� 
مت  التي  الفيديو  لقط�ت  ركزت 
الط�ئرات  خالل  من  ت�شويره� 
امل�شرية على التق�ط �شور لوجوه 
حم�ولة  يف  املتظ�هرين،  بع�ش 
امل�ش�ركة  عن  وثنيهم  لإره�بهم 
اأو  التظ�هرات ورجم احلج�رة  يف 
التعرف عليهم لعتق�لهم يف وقت 

لحق .

اأبرز مه�مه�

اأن  يتحدث  العربي  الإعالم 
للجندي  توفر  امل�شرية  الط�ئرات 
يف امليدان �شورة املنطقة لري�شم 
وت�ش�عد  مهمته،  لتنفيذ  �شين�ريو 
اجلنود على الأر�ش يف الدخول اإىل 
احل�رات  يف  والدخول  املخيم�ت 
ال�شيقة وفتح الطريق اأم�م اجلنود 
على  للتعرف  هي  احلقيقة  لكن 
تتواجد  اأن  يحتمل  التي  البيئ�ت 
خوف�ً  للمق�ومة  اأن�شطة  فيه� 
حت�رسه�  التي  املف�جئ�ت  من 
املق�ومة، حيث ي�شود بني اجلنود 
لكم�ئن  حت�رس  املق�ومة  اأن 

ومف�ج�آت �شتقلب املوازين.

مميزاته� و�سلبي�ته�

ووزنه�  ال�شغري،  بحجمه�  تتميز 
و�شهولة  تكلفته�،  وقلة  اخلفيف، 
امليدان،  يف  وحمله�  ا�شتخدمه� 
كم� اأن مدى بع�ش هذه الط�ئرات 
مرت،  كيلو   10 اإىل  ي�شل  ال�شغرية 
الأمت�ر  مئ�ت  اإىل  علوه�  وي�شل 
من  ف�إنه  الوقت  نف�ش  يف  لكنه� 
معه�  والتع�مل  ا�ش�قطه�  ال�شهل 
فوراً ب�لطرق التي تراه� املق�ومة 

ب�ل�شكل املن��شب.

الدافع خلف ا�ستخدامه�

يف  اأمنه�  واأجهزة  املق�ومة  قدرة 
الت�شدي لظ�هرة العمالء وت�شكيل 
تطور  اإىل  ب�لإ�ش�فة  لهم،  رادع 
الو�ش�ئل لدى اأجهزة اأمن املق�ومة 
اكت�ش�ف  يف  ت�ش�عده�  التي 
املق�ومة  �شبط  وكذلك  العمالء، 
الفل�شطينية حلدود قط�ع غزة م� 
التوا�شل  يف  العمالء  عمل  اأع�ق 
اأو  مب��رس،  ب�شكل  �شب�طهم  مع 

التحرك والتنقل عرب احلدود.
العدو  قلق  ف�إن  ولذلك 
تطوير  ا�شتمرار  من  ال�شهيوين 
واإمك�ني�ته�  خلططه�  املق�ومة 
اإىل  ب�لإ�ش�فة  وا�شرتاتيجيته�، 
يجلبه�  التي  املعلوم�ت  �شح�لة 
من عمالئه، جعله يفكر يف اللجوء 
ك��شتخدام  بديلة  خطوات  اإىل 
وتكثيف  امل�شرية  الط�ئرات 
الفل�شطينيني  على  التوا�شل 
اأي  ملنع  الأ�ش�ليب  من  وغريه� 

مف�جئ�ت قد يقع فيه� جنوده.
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النازحني  من  عددا  »زرنا  وقالت 
العائدين اإىل بلدة فليطا يف القلمون 
اللبنانية-  احلدود  مبوازاة  ال�سوري 
اأو�ساع  على  واطلعنا  ال�سورية 
العائدين  »بع�ض  بع�سهم«،واأ�سافت 
منازلهم،  اإىل  العودة  ي�ستطيعوا  مل 
اأقربائه،  عند  �سكن  الآخر  والبع�ض 
فال  الأمني  للو�سع  بالن�سبة  اأما 
منلك املعطيات الكافية ل �سلبا ول 
الأممية  امل�سوؤولة  اإيجابا«واأو�سحت 
اخلارجية  وزارة  مع  »العالقة  اأن 
اللبنانية ومع موؤ�س�سات الدولة جيدة 

اأف�سل  على  ونحر�ض  تتبدل،  ومل 
العالقات«.

واتهم وزير اخلارجية اللبناين، جربان 
املفو�سية  �سابق،  وقت  يف  با�سيل، 
ال�سوريني،  الالجئني  بـ«عرقلة« عودة 
عن  اأ�سئلة  بطرح  تخويفهم  عرب 
الأمني  والو�سع  الع�سكرية  اخلدمة 
وقطع  والعي�ض  ال�سكن  وحالة 
دون  وعودتهم  عنهم  امل�ساعدات 

رعاية اأممية. 
وهو ما نفته الأمم املتحدة، و�سددت 
على �رضورة اأن تكون عودة الالجئني 
اآمنة وطوعية واأ�سدر با�سيل قبل نحو 
عمل  بتجميد  يق�سي  قرارا  �سهرين 
دولية  ات�سالت  تالها  املفو�سية، 

ورحب  القرار  عن  لثنيه  لبنان  مع 
لبنان ر�سميا و�سعبيا باتفاق هل�سنكي 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  بني 
بوتني  فالدميري  والرو�سي  ترامب 
رئي�ض  وقال  النازحني  عودة  باإقرار 
عون  مي�سال  اللبناين  اجلمهورية 
�سي�سمح  التفاق  اإن  �سابق  وقت  يف 
بالدهم  اإىل  نازح  األف   870 بعودة 
على  اللبناين  العام  الأمن  ونظم 
ما  املا�سيني عودة  الأ�سبوعني  مدى 
يقارب األفي نازح �سوري اإىل بالدهم 
وبنينّ م�سدر اأمني رف�ض الك�سف عن 
مقررة  كانت  العودة  هذه  اأن  ا�سمه، 

قبل التفاق »الأمريكي- الرو�سي«. 
اأ�سماء  »ترتفع  اأن  امل�سدر  وتوقع 

اإىل  العودة  يف  الراغبني  ال�سوريني 
بالدهم«.  وحتى اليوم، عادت خم�ض 
ال�سوريني  الالجئني  من  دفعات 
اأرا�سيهم،  اإىل  لبنان  يف  املتواجدين 
الطوعية«،  »العودة  نظام  �سمن 
اللبنانية  ال�سلطات  بني  بالتن�سيق 
اأي  وجود  دون  ال�سوري،  والنظام 
ويقدر  اأعدادهم  حول  ر�سمية  اأرقام 
على  ال�سوريني  الالجئني  عدد  لبنان 
ون�سف  املليون  بقرابة  اأرا�سيه 
املتحدة  الأمم  تقول  بينما  املليون، 
اإنهم اأقل من مليون وت�سكو ال�سلطات 
على  الالجئني  �سغط  من  اللبنانية 
ظل  يف  املحدودة،  البالد  موارد 

م�ساعدات دولية غري كافية. 

اأكدت املتحدثة با�صم مفو�صية الأمم املتحدة لالجئني يف لبنان، ليزا اأبو خالد، اأن املفو�صية تنتظر الإطالع على تفا�صيل 
التفاق الأمريكي- الرو�صي ب�صاأن عودة الالجئني واأ�صارت اأبو خالد لالأنا�صول »اإن فريق املفو�صية يتوا�صل مع النازحني يف 

لبنان، ولدينا فريق يف �صوريا«. 

متحدثة اأممية بلبنان

ق .د

ننتظر تف��شيل التف�ق الأمريكي- الرو�شي ب�ش�أن الالجئني

اأثناء كلمة له خالل اإحدى املنا�صبات الع�صكرية

الرئي�ض الفنزويلي يتعر�ض ملح�ولة اغتي�ل ف��شلة

اجلي�ض ال�شوري ي�شبط م�ش�دات فرن�شية للدروع 

ال�صني

 موقفن� اإزاء »احلرب التج�رية« مع الولي�ت املتحدة »مربر« 

الإعالم،  و�سائل  من  العديد  ذكرت 
فجر الأحد، اأن الرئي�ض الفنزويلي، 
نيكول�ض مادورو، تعر�سة ملحاولة 
اإلقائه  اأثناء  ال�سبت،  فا�سلة  اغتيال 
كلمة باإحدى املنا�سبات الع�سكرية، 
وذكرت  كاراكا�ض  العا�سمة  يف 
بي  )بي  الربيطانية  الإذاعة  هيئة 
اأن الرئي�ض الفنزويلي تعر�ض  �سي( 
حمملة  م�سرية  بطائرات  لهجوم 
مبتفجرات، واأن ال�سلطات توؤكد اأنه 
مل ي�سب ب�سوء ووفق امل�سدر ذاته، 
الفنزويلي،  الت�سالت  وزير  قال 
من  »عددا  اإن  رودريغيز،  يورجي 
على  حتتوي  امل�سرية  الطائرات 
احلادثة  وراء  كانت  متفجرات 
ع�سكري  عر�ض  خالل  وقعت  التي 
مادورو«،  مب�ساركة  كاراكا�ض  يف 

حرا�سة  رجال  �سبعة  ان  م�سيفا 
رودريغيز  وقال  بجروح  اأ�سيبوا 
خالل خطاب متلفز لالأمة »رئي�سنا 
ممتازة  ب�سحة  يتمتع  مادورو 

وظروف ممتازة.«
الرئي�ض  قال  الهجوم،  وعقب 
متلفز:  خطاب  يف  الفنزويلي 
اليوم  نفذوا  لقتلي..  حماولة  »هذه 
الأدلة  اأن  اغتيايل«واأو�سح  حماولة 
ت�سري  الآن  حتى  جمعها  مت  التي 
يقفون  متطرفني«  »ميينيني  اأن  اإىل 
مع  »ارتباطات  ولهم  الهجوم،  وراء 

بوغوتا وميامي«.
الإعالم،  و�سائل  من  العديد  ذكرت 
فجر الأحد، اأن الرئي�ض الفنزويلي، 
نيكول�ض مادورو، تعر�سة ملحاولة 
اإلقائه  اأثناء  ال�سبت،  فا�سلة  اغتيال 

كلمة باإحدى املنا�سبات الع�سكرية، 
يف العا�سمة كاراكا�ض.

القب�ض  األقت  ال�سلطات  اأن  ولفت 
مبحاولة  املتورطني  بع�ض  على 
بتفا�سيل  الإدلء  دون  الغتيال، 
رئي�ض  اعترب  جانبه،  من  اأخرى 
يف  كابيلو،  ديو�سدادو  الربملان، 
تغريدة على تويرت، احلادثة »هجوًما 
اليمينيني  اأن  واأ�ساف  اإرهابًينّا«، 
يف  العنف  موا�سلة  على  م�رضون 
خ�سارتهم  بعد  التجمعات،  اأماكن 
النتخابات ويف �سياق مت�سل، تبنت 
»جنود  نف�سها  ت�سمي  جمموعة 
على  تغريدة  قم�ساًنا«، يف  يرتدون 

تويرت، حماولة اغتيال مادورو. 
معلومات  على  احل�سول  يت�سن  ومل 
مل  التي  املجموعة،  عن  مف�سلة 

يُ�سمع با�سمها من قبل بدورها ذكرت 
وكالة »رويرتز«، اأن البث التلفزيوين 
كلمة  مادورو  اإلقاء  اأثناء  انقطع 
الع�سكرية  اإحدى املنا�سبات  خالل 
التي كانت مقامة يف الهواء الطلق، 
يف  يجرون  جنود  و�سوهد  ال�سبت، 
مادورو  اإلقاء  واأثناء  املكان  اأنحاء 
كلمته عن القت�ساد اختفى ال�سوت 
واآخرون  هو  فجاأة  وحول  فجاأة، 
بدت  وقد  اأنظارهم  املن�سة  على 
ذات  بح�سب  الده�سة،  عليهم 
بعد  الكامريا  وعر�ست  امل�سدر 
الذين  اجلنود  من  ع�رضات  ذلك 
بداأوا يجرون قبل انقطاع الإر�سال 
واأفادت العديد من و�سائل الإعالم، 
اآمن  ملكان  مادورو  اإجالء  مت  اأنه 

عقب تعر�سه ملحاولة الغتيال.

 Defense Blog موقع  ذكر 
اإعالم  و�سائل  الدفاعي نقال عن 
�سورية، اأن اجلي�ض ال�سوري �سبط 
عدة اأنظمة م�سادة للدبابات من 
يف  الفرن�سية  »اأبيال�ض«  طراز 

البالد  جنوبي  درعا  حمافظة 
اأن امل�سادات  اإىل  املوقع  واأ�سار 
التي مت �سبطها �سنعت يف �رضكة 
لالأ�سلحة  الفرن�سية   Nexter
ويتميز  الع�سكرية،  واملعدات 

نظام »اأبيال�ض« امل�ساد للدبابات 
ويبلغ  الرمي  يف  بدقته  والدروع، 
اخرتاقه  وقدرة  مم   112 عياره 
مم  و2000  ال�سلب  يف  مم   720
طول  يبلغ  فيما  اخلر�سانة  يف 

كغ،   9 ووزنه  1.26م،  ال�ساروخ 
قدرة  مع  ليلي  مبنظار  ومزود 
ثالث  حتى  الأهداف  تكبري  على 
حتى  املوؤثر  مداه  وي�سل  مرات، 

600 مرت.

وانغ  ال�سيني  اخلارجية  وزير  قال 
تهديدات  اإن  ال�سبت،  اأم�ض  يي، 
جديدة  جمركية  ر�سوم  بفر�ض  بالده 
متاًما«  »مربرة  اأمريكية  ب�سائع  على 
واحد  يوم  بعد  ذلك  و«�رضورية«ياأتي 
لفر�ض  ا�ستعدادها  بكني  اإعالن  من 
اأمريكية،  �سلع  على  اإ�سافية  ر�سوم 
مليار   60 تبلغ  �سنوية  اإجمالية  بقيمة 
وا�سنطن  فر�ست  حال  يف  دولر، 
الب�سائع  على  جديدة  ر�سوًما 

ال�سينية.
نظريه  مع  لقاء  خالل  »وانغ«،  واأكد 
على  بومبيو،  مايك  الأمريكي، 
وزراء  اجتماع  م�ساركتهما يف  هام�ض 

�رضق  جنوب  دول  رابطة  خارجية 
التدابري  »هذه  اأن  )اآ�سيان(،  اآ�سيا 
عن  دفاًعا  تتخذ  اجلديدة  امل�سادة 
م�سالح ال�سعب ال�سيني«، ح�سب وكالة 

»�سينخوا« املحلية.
ا  اأي�سً »تهدف  اخلطوة  اأن  واأ�ساف 
الدويل  التبادل  نظام  تعزيز  اإىل 
التجارة  منظمة  تدعمه  الذي  احلر، 
العاملية«واأو�سح اأن »التعاون هو اخليار 
والوليات  لل�سني  ال�سحيح  الوحيد 
اأن املواجهة �ست�سفر  املتحدة، علماً 
عن خ�سارة اجلميع، ما ي�رض بال�سالم 
امل�ستوى  على  والتنمية  وال�ستقرار 
اإن  بومبيو  قال  جهته،  العاملي«من 

العالقات الأمريكية - ال�سينية »مهمة 
للغاية«.

واأكد اأن »ل نيه لبالده لإف�سال التنمية 
با�ستمرار  بومبيو  ال�سني«ووعد  يف 
»�سني  ب�سيا�سة  اللتزام  يف  بالده 
اإىل  اإ�سارة  يف  تغيري،  دون  واحدة«، 
ق�سية العرتاف با�ستقالل تايوان من 
اجلمعة،  اأم�ض  بكني،  واأعلنت  عدمه 
تهديدات  على  للرد  ا�ستعدادها 
اجلمركية  الر�سوم  بزيادة  وا�سنطن 
الب�سائع  من  دولر  مليار   200 على 
 25 اإىل   10 من  امل�ستوردة،  ال�سينية 

باملئة.
ويف جويلية املا�سي، قررت وا�سنطن 

فر�ض ر�سوم جمركية على واردات �سلع 
�سينية بقيمة 200 مليار دولر، بعدما 
اتفاق  اإىل  التو�سل  م�ساعي  اأخفقت 
العمالقني  بني  التجاري  النزاع  حلل 
اآ�سيان،  خارجية  وزراء  اجتماع  وبداأ 
اجلاري،  اأوت   1 يف  اإليه،  امل�سار 
واقت�سادية  �سيا�سية  ق�سايا  لبحث 
اآ�سيا  ة ورابطة دول جنوب �رضق  ملحنّ
املعروفة اخت�ساًرا بـ » اآ�سيان«، جتمع 
اقت�سادي �سيا�سي تاأ�س�ض عام 1967، 
اإىل  التجمع  ويهدف  دول   10 وي�سم 
ت�رضيع النمو القت�سادي يف املنطقة، 
واإقامة منطقة جتارة حرة بني الدول 

الأع�ساء، ونزع فتيل الأزمات بينها.

ترامب ي�شف ق�نون� اأمريكي�              
ب�لأكرث غب�ء يف الع�مل!

انتقد الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب مرة اأخرى القانون 
الأمريكي يف جمال الهجرة، وا�سفا اإياه باأنه "الأكرث غباء 

يف العامل"وكتب ترامب اأم�ض ال�سبت على �سفحته يف تويرت: 
"عندما ي�سل اأنا�ض اإىل دولتنا ب�سكل غري �رضعي، يجب اأن 
نطردهم فورا دون ق�ساء �سنوات لتنفيذ اإجراءات قانونية. 

اإن قوانيننا هي الأكرث غباء يف العامل"،كما قال ترامب اأن 
الدميقراطيني الأمريكيني الذين يوؤيدون احلدود املفتوحة، 

يظهرون �سعف هذه احلدود اأمام املجرمني، يف حني ي�سعى 
اجلمهوريون اإىل تعزيز احلدود ومنع دخول املجرمني".

واندلعت يف الوليات املتحدة موؤخرا ف�سيحة تتعلق ب�سيا�سة 
"عدم الت�سامح التام" جتاه خمالفي قانون الهجرة، التي اأعلنتها 

وزارة العدل الأمريكية يف اأفريل املا�سي. وجرت يف عدد من 
املدن الأمريكية مظاهرات جماهريية احتجاجا على ت�سديد 

�سيا�سة الهجرة التي متار�سها اإدارة ترامب.

وزير الدفاع الرو�صي �صريغي �صويغو

  دم�شق مل تطلب من� حتى 
الآن �شواريخ اإ�ض-300

الرو�سي  الدفاع  وزير  اأكد 
مو�سكو  اأن  �سويغو  �سريغي 
تزويد  م�ساألة  لبحث  م�ستعدة 
اإ�ض-300،  ب�سواريخ  �سوريا 
الآن  حتى  تتلق  مل  لكنها 
بهذا  دم�سق  من  طلب  اأي 
�سويغو  وقال  اخل�سو�ض 
»اإل  �سحيفة  مع  مقابلة  يف 
اأم�ض  الإيطالية  جورناله« 
تقدمي  »قرار  اإن  الأربعاء، 
لأي  الأ�سلحة  من  النوع  هذا 
بناء على  اأجنبي يتخذ  جي�ض 
مل  ما  وهو  ر�سمي،  طلب 
من  فاإنه  وبالتايل،  بعد  يردنا 
عن  احلديث  لأوانه  ال�سابق 

ذلك الآن«.
مو�سكو  اأن  �سويغو  واأ�ساف 
توريد هذه  تراجعت عن  واإن 
بطلب من  لدم�سق  ال�سواريخ 
الدول  من  وعدد  اإ�رضائيل 

اأنها  اإل  �سنوات،  قبل  الغربية 
هذه  اإىل  للعودة  م�ستعدة 
»يف  وقال:  اليوم،  الفكرة 
عدوان  وبعد  الراهن،  الوقت 
وبريطانيا  املتحدة  الوليات 
برزت  �سوريا،  على  وفرن�سا 
دم�سق  امتالك  �رضورة 
حديثة،  جوي  دفاع  و�سائل 
اإىل  للعودة  م�ستعدون  ونحن 

بحث هذه امل�ساألة«.
ع�سكريون  وحتدث 
عقب  رو�ض  ودبلوما�سيون 
�سوريا  على  الثالثي  العدوان 
�رضورة  عن  اأبريل،   14 يف 
حديثة  جوية  دفاعات  توريد 
اجلانب  وتدريب  لدم�سق، 
ا�ستخدامها،  على  ال�سوري 
لكنهم اأ�ساروا اإىل عدم وجود 
بهذا  حمددة  قرارات  اأي 

ال�سدد.
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عي�شة ق.

قاعدة  من  ا�ستفاد  الوفاق  اأن  اإال 
القواعد  خارج  هدف  ت�سجيل 
مباراة  فاز يف  كان  بعدما  بهدفني 
اأن  رغم  لواحد،  بهدفني  الذهاب 
بطلب  كرواتيا  يف  لعبا  اللقاءين 
اأن  اإال  االإماراتي،  العني  اإدارة  من 
املقابلة  ي�سري  كيف  الوفاق عرف 
باأقل االأ�رضار، لكن االأداء  ويخرج 
عبد  القائد  رفقاء  به  ظهر  الذي 
يف  ال�سكوك  اأدخل  جابو  املوؤمن 
نفو�س االأن�سار خا�سة واأن الفريق 
�سعوبات  ووجد  يومه  يف  يكن  مل 
العبي  اأمام  للند  ندا  الوقوف  يف 
مباراة  قدموا  الذين  املناف�س، 
اأن  اإال  الوفاق،  العبي  من  اأف�سل 
للحار�س  املوفقة  التدخالت 

ت�سكيلة  اأنقذت  زغبة  م�سطفى 
اخلروج  من  االأ�سود«  »الن�رض 
املناف�سة  وتوديع  اليدين  �سفر 
وكاد  االأول.  الدور  من  العربية 
يلعب  الطاو�سي  ر�سيد  املدرب 
بالنار ويت�سبب ب�سبب اخلطة التي 
من  الوفاق  خروج  يف  انتهجها 
املناف�سة العربية خا�سة وانه دخل 
على  اعتمدت  حذرة  لعب  بخطة 
اللعب الدفاعي وامت�سا�س حرارة 
االإماراتيني  الالعبني  لدى  اللعب 
وهي اخلطة التي كاد الفريق يدفع 
العبي  وان  خا�سة  غاليا  ثمنها 
»الن�رض االأ�سود« كانوا خراج االإطار 
الذهاب  نتيجة  وغّرتهم  متاما 
اأين  لواحد،  بهدفني  فازوا  عندما 
عقيمة  مبحاوالت  بالقيام  اكتفوا 
مل  التي  الثابتة  الكرات  من خالل 

الذي  الوفاق  وينتظر  نفعا،  جتد 
تاأ�سرية  يك�سب  فريق  اأول  يعترب 
يف  مناف�سه  على  التعرف  التاأهل 
يجري  عندما  النهائي  ثمن  الدور 
االحتاد العربي لكرة القدم عملية 
من  الناتهاء  بعد  القرعة  �سحب 
املناف�سة  وهي  املباريات  خو�س 
�سيغة  يف  جتري  �سوف  التي 

الذهاب واالإياب باأدوار اإق�سائية.
يف  ال�سطايفي  الوفاق  وي�رضع 
يف  االأوىل  خلرجته  التح�سري 
ي�ستقبل  عندما  الوطنية  البطولة 
ال�سيف  ماي  الثامن  ملعبه  على 
املباراة  وهي  بلعبا�س،  احتاد 
حتقيق  الفني  الطاقم  يريد  التي 
انطالقة قوية يف البطولة الوطنية 
لعب  الفريق  رغبة  على  والتاأكيد 

االأدوار االأوىل هدا املو�سم.

وفاق �ضطيف يبلغ ثمن نهائي البطولة العربية باأقل الأ�ضرارالت�شكيلة تعود اأر�س الوطن وت�شرع يف التح�شري للقاء احتاد بلعبا�س
ك�شب فريق وفاق �شطيف تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي ملناف�شة البطولة 

العربية للأندية بعدما جتاوز عقبة نادي العني الإماراتي، ومل تكن ماأمورية الوفاق 
�شهلة يف اكت�شاب تاأ�شرية التاأهل، حيث وجد �شعوبات يف جتاوز مناف�شه الإماراتي 
خلل مباراة الإياب من الدور ال�شاد�س ع�شر الذي جمع الفريقني اأول اأم�س والذي 

�شهد هزمية ممثل اجلزائر يف املناف�شة العربية بهدف دون رد

اأطراف جمهولة 
متهمة با�شتهداف 
زعزعة ا�شتقرار 

الت�شكيلة

�ضاحلي ينفي 
اأخبار رغبته 

يف الرحيل عن 
الكناري

نفى احلار�س عبد القادر 
�ساحلي االأخبار الرائجة 
حول قراره بالرحيل عن 

�سفوف ناديه �سبيبة القبائل 
الذي التحق ب�سفوفه 

خالل املركاتو ال�سيفي 
احلايل قادما من �سباب 
بلوزداد، واأنهى حار�س 

املنتخب الوطني اجلدل 
حول االأخبار التي مت 

ترويجها باإعالن رغبته اإىل 
اإدارة ال�سبيبة بخ�سو�س 
ف�سخ العقد والرحيل عن 
النادي من خالل التواجد 

يف احل�س�س التدريبية 
والتدرب ب�سورة طبيعية 

من اأجل التح�سري النطالق 
املو�سم الكروي املقبل 

املقرر نهاية هذا االأ�سبوع، 
وك�سفت م�سادر من داخل 
البيت القبائلي اأن اأطرافا 

تريد زعزعة ا�ستقرار 
ال�سبيبة الأهداف جمهولة 
خا�سة واأن الفريق ي�ستعد 
لبداية املو�سم الكروي، 
واختارت هذا التوقيت 
بالذات من اجل اإبعاد 

الالعبني وال�سارع القبائلي 
عن الرتكيز عن االأمر الهم 

واملتعلق باإعداد العدة 
للرتكيز على البطولة 

الوطنية التي يريد من 
خاللها رفقاء الالعب 
اإليا�س بوخن�سو�س طي 

�سفحة املوا�سم املا�سية 
وفتح �سفحة جديدة ترتكز 
على العودة اإىل �سكة النتائج 
االيجابية وحتقيق انطالقة 

قوية يف املو�سم اجلديد.
عي�شة ق.

الك�ضف عن تفا�ضيل عر�ض بر�ضلونة التعاقد مع بوغبا

يف  االأمل  بر�سلونة  يفقد  مل 
الفرن�سي  النجم  مع  التعاقد 
نادي  و�سط  العب  بوغبا  بول 
ال�سيف  خالل  يونايتد  مان�س�سرت 
ال�سدد ك�سفت  اجلاري، ويف هذا 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
اأن  بريطانية،  تقارير  عن  نقال 
�سوف  بوغبا،  وكيل  رايوال  مينو 
متجها  اجلاري  االأ�سبوع  ي�سافر 
لرب�سلونة للتفاو�س مع امل�سوؤولني 
الالعب  انتقال  اإمكانية  حول 
ال�سحيفة  واأ�سارت  للبلوغرانا، 
بيع  �سيعر�س  بوغبا  وكيل  اأن  اإىل 
 100 مقابل  لرب�سلونة  الالعب 
يعادل  ما  اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
وتاأتي  يورو،  مليون   112 قيمة 

عن  الرحيل  يف  بوغبا  رغبة 
م�ساكله  ب�سبب  احلمر  ال�سياطني 
مورينيو،  جوزيه  املدرب  مع 
وتوؤكد ال�سحيفة اأنه من امل�ستبعد 
يف  الربتغايل  املدرب  يفرط  اأن 
جنم فريقه، كون االإدارة مل توفر 
له العبني جدد بال�سكل الكايف يف 

�سوق االنتقاالت احلايل.
يوم  بر�سلونة  يف  رايوال  وتواجد 
مع  للتفاو�س  الفارط  جويلية   14
الكاتالوين  الفريق  ممثلي  بع�س 
لبحث �سبل �سم الالعب الفرن�سي، 
ولكن كانت رغبة النادي متحفظة 
كونها �سفقة معقدة من النواحي 
اأكرث  بيع  حالة  يف  ولكن  املالية، 
الكتالوين،  الفريق  يف  العب  من 

اجتاه  يف  ال�سري  اأن  املمكن  فمن 
البلوغرانا  وينتظر  معه،  التعاقد 
بيع  من  املاليني  ع�رضات  جني 
باكو األكا�سري وياري مينا واأندريه 
غوميز ورافينيا ويا�سرب �سيلي�سن، 
ديني  لوكا�س  موؤخرا  باع  كما 
واأنه  ال�سيما  فيدال،  واأليك�س 
يورو  مليون   100 اأعد  واأن  �سبق 
فتح  مع  غريزمان  اأنطوان  ل�سم 
�سفقة  و�ستكون  االنتقاالت،  باب 
رائعة  فر�سة  الفرن�سي  الالعب 
العودة  اأجل  من  بر�سلونة  لتدعيم 
اأبطال  بدوري  التتويج  ملن�سات 
الالعب  اإعجاب  ظل  يف  اأوروبا، 
باللعب مع مي�سي يف فريق واحد.
ق.ر.

رفع ر�شيد اجلزائر اإىل 3 ميداليات بالبطولة 
الإفريقية لألعاب القوى

تريكي يحرز برونزية القفز الثالثي

يوا�سل الوفد اجلزائري يف ح�سد 
يف  امل�ساركة  خالل  امليداليات 
القوة  الألعاب  االإفريقية  البطولة 
اجلارية فعالياتها يف مدينة ا�سابا 
دّعم  ال�سدد  هذا  ويف  النيجريية، 
يا�رض  حممد  اجلزائري  العداء 
من  اجلزائر  ر�سيد  تريكي  طاهر 
امليداليات بعدما اأحرز امليدالية 
القفز  اخت�سا�س  يف  الربونزية 
التي  املناف�سة  وهي  الثالثي 
اإنهاء  و�سهدت  اأم�س  اأول  جرت 
العداء اجلزائري الواعد املناف�سة 
اأحرز  بعدما  الثالث  املركز  يف 
عاد  بينما  16.78م،  قدرها  قفزة 
العداء  لفائدة  االإفريقي  اللقب 
الذي  زانغو  هوغو�س  البوركينابي 
ونال  17.11م  قدرها  قفزة  حقق 
العداء  بينما جاء  النفي�س  املعدن 

اجلنوب غفريقي غودري موكوينا 
امليدالية  ونال  الثاين  املركز  يف 
قدرها  قفزة  حتقيقه  اإثر  الف�سية 

16.83م.
اأحرزها  التي  امليدالية  وتعترب 
تريكي الثالثة يف جدول امليداليات 
العداءان  �سبقه  بعدما  للجزائر 
املالك  وعبد  بورعدة  العربي 
اجلزائر  عداد  افتتاح  يف  حلولو 
حيث  بالذهب،  امليداليات  من 
يف  االإفريقي  باللقب  بورعدة  توج 
اخت�سا�س الع�ساري واأكد �سيطرته 
باإحراز اللقب الرابع على التوايل، 
�سباق  ذهبية  حلولو  اأحرز  بينما 
ر�سيد  يف  لي�سبح  حواجز،  400م 
ميداليات  ثالث  جمموع  اجلزائر 

منها ذهبيتني وبرونزية.
 ع.ق.

 الت�شكيلة البلوزدادية ت�شتاأنف
 اليوم التدريبات

�ضريف الوزاين ي�ضر على تدعيم 
الدفاع و3 اأ�ضماء مقرتحة

يف  بلوزداد  �سباب  فريق  يوا�سل 
اجلديد  الكروي  للمو�سم  التح�سري 
�سي  املدرب  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
يبحث  الزال  الوزاين  �رضيف  الطاهر 
غلق  قبل  الت�سكيلة  تدعيم  على 
وذاك  احلايل،  ال�سيفي  املريكاتو 
عليها  وقف  التي  النقائ�س  ظل  يف 
خا�سة  املنا�سب  بع�س  م�ستوى  على 
اإىل  الذي يحتاج  الدفاع  على م�ستوى 
املنا�سب  يف  العبني  وجلب  التدعيم 
الدفاعية من اأجل �سمان تاأمني اخلط 
فقد  الغر�س  ولهذا  للفريق،  اخللفي 
بع�س  االأطراف  من  عدد  اقرتحت 
االأ�سماء على االإدارة واملدرب �رضيف 
الوزاين من اأجل التعاقد معها وجتاوز 
هذه املرحلة وذلك على غرار كل من 
مل  فيما  ومرباح  هريدة  زدام،  حمزة 
يتم بعد احل�سم يف االأمر، حيث ينتظر 
بوحف�س  حممد  الرئي�س  ي�سارع  اأن 
قبل  جدد  العبني  مع  التعاقد  اإىل 
غلق املركاتو باجلزائر وتلبية طلبات 
تنت�رض  اأين  الوزاين،  �رضيف  املدرب 
عدة اأ�سماء من اجل تر�سيحها للتوقيع 
االأمين  الظهري  �سورة  ال�سباب يف  مع 
واحلار�س  �سي�سي  املايل  قمرود، 
اهلل  عبد  الالعب  جانب  اإىل  مزيان 
مع  عقده  موؤخرا  ف�سخ  الذي  املوؤذن 

�سبيبة القبائل
الالعب  اقرتاح  مت  املقابل،  يف 
اأجل  من  كبال  العزيز  عبد  املغرتب 

العا�سمي  النادي  ب�سفوف  االلتحاق 
بطل  رفقة  حاليا  ين�سط  الذي  وهو 
ق�سنطينة  �سباب  الفارط  املو�سم 
فيما  امليدان،  و�سط  يف  يلعب  حيث 
املهاجم  جلب  الوزاين  �رضيف  رف�س 
ملعرفته  بالنظر  بلعمريي  الهادي 
التي  االن�سباطية  بامل�ساكل  امل�سبقة 
الذي  وهو  يحل  اأينما  الالعب  ترافق 
اإدارة  طرف  من  عنه  اال�ستغناء  مت 
مدربه  من  بطلب  ق�سنطينة  �سباب 
ت�ستاأنف  اأخرى،  جهة  من  عمراين. 
التدريبات  العقيبة  اأبناء  ت�سكيلة 
الطاقم  برمج  اليوم، حيث  ابتداء من 
 20 ملعب  على  تدريبية  ح�سة  الفني 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  ابتداء  اأوت 
اجلولة  ملباراة  ا�ستعداد  وذلك  م�ساء 
االفتتاحية املقررة نهاية هذا االأ�سبوع 
عني  جمعية  اجلديد  ال�ساعد  اأمام 
اأيام  ثالثة  الالعبون  نال  مليلة، حيث 
تلم�سان  ترب�س  من  العودة  بعد  راحة 
الراحة  اجل  من  املن�رضم  اجلمعة 
اإىل  جمددا  العودة  قبل  واال�سرتجاع 
الالعب  غياب  ويتوا�سل  التدريبات، 
رابطي الذي يعاين اإ�سابة تلقاها على 
م�ستوى الكاحل يف مباراة تطبيقية بني 
اإىل  التنقل  قبل  وذلك  ال�سباب  العبي 
خو�س الرتب�س التح�سريي بتلم�سان، 
للعودة  اأ�سابيع  اإىل مدة ثالثة  ويحتاج 

واالندماج يف التدريبات اجلماعية.
عي�شة ق.
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ف�إن املنتخب  ال�صدد  ويف هذا 
يعرف  اأن  ي�صتبعد  ال  الوطني 
عودة العبني غ�بوا عن اخل�رض 
غرار  على  �ص�بقة  فرتة  خالل 
ري��ض  فيغويل،  �صفي�ن  الثالثي 
وه�ب  راي�ض  واحل�ر�ض  بودبوز 
يتواجدون  الذين  مبوحلي 
الفنية  امك�ني�تهم  اف�صل  يف 
والبدنية ويت�ألقون ب�صورة الفتة 
الذي  بوبدوز  الثن�ئي  خ��صة 
يتواجد يف اأف�صل ح�الته خالل 
ن�ديه  رفقة  التح�صريية  الفرتة 
ري�ل بيتي�ض اال�صب�ين اإىل ج�نب 

يجلب  الذي  مبوحلي  احل�ر�ض 
االهتم�م اإليه من خالل اجلدية 
التح�صريات  يف  متيزه  التي 
ال�صعودي،  االتف�ق  ن�ديه  رفقة 
وبودبوز  فيغويل  الثن�ئي  وك�ن 
بتعيني  بطريقتهم�  رحب�  قد 
الع�ر�صة  راأ�ض  على  بلم��صي 
ال، ووجه� بطريقة غري  الفنية 
للعمل  ا�صتعدادهم�  مب��رضة 
حتت قي�دته بعد تهمي�صهم� من 
الوطني  الفني  الط�قم  طرف 
الطيب  امل�صتوى  رغم  ال�ص�بق 
املن�رضم  املو�صم  قدم�ه  الذي 
ن�ديه  ق�د  فيغويل  واأن  خ��صة 
بلقب  التتويج  اإىل  غ�الت��رضاي 

الدوري الرتكي املمت�ز.
رغبته  بلم��صي  عن  ومعروف 
ال�صري  ح�صن  اإع�دة  يف  الكبرية 
وعودته  الوطني  املنتخب  اإىل 
اإىل ال�صكة ال�صحيحة من خالل 
تف�دي الوقوع يف نف�ض االأخط�ء 
والعمل  �ص�بقوه  �صجله�  التي 
ال�صورة  االندم�ج  جعل  على 
االأهم داخل املجموعة خ��صة 
املحليني  الالعبني  بني  م� 
الذين  االأمر  وهو  واملحرتفني 
اأجل  من  بلم��صي  جيدا  يدركه 
اإىل  املجموعة  روح  اإع�دة 
والت�ص�من  الوطنية  الت�صكيلة 
اأر�صية  على  الالعبني  بني  م� 

امليدان.
انتظ�ر  يف  ثقيل  اإرث  ويتواجد 
الق�ئد ال�ص�بق للمنتخب الوطني 
اجلديدة،  االألفية  بداية  يف 
يف  �ص�بقيه  تركة  واأن  خ��صة 
األك�راز  واال�صب�ين  �صورة م�جر 
بن يكون �صهال، اأين تبقى مهمة 
املعني كبرية من اأجل ت�صحيح 
االأخط�ء التي وقع فيه� �ص�بقيه 
والعودة اإىل ال�صكة ال�صحيحة لن 
ت�ص�فر  خالل  من  �صوى  تت�أتى 
على  املعني  مل�ص�عدة  اجلهود 
اإىل  والعودة  االأف�صل  حتقيق 
وقت  يف  اخل�رض  عليه  ك�ن  م� 

�ص�بق.

عربو� عن �شعادتهم بتعيني بلما�شي على ر�أ�س �خل�شر

املغ�ضوب عليهم يتاأملون العودة اإىل اخل�ضر
يبدو �ن تعيني �ملدرب جمال بلما�شي على ر�أ�س �لعار�شة �لفنية �لوطنية �شوف يكون ب�شرة خري �إىل عدد من �لالعبني 

�لذين تو�جدو� يف �لقائمة �ل�شود�ء للناخب �لوطني ر�بح ماجر و�لذي �أقبل من من�شبه ب�شبب تو�يل �شل�شلة �لنتائج 
�ل�شلبية، حيث ي�شتب�شر عدد من �لالعبني �ملغ�شوب عليهم خري� بتعيني بلما�شي مدربا للخ�شر من �أجل ت�شجيل �لعودة 

جمدد� وحمل �لألو�ن �لوطنية بعدما مت ��شتبعادهم نهائيا خالل فرتة �ملدرب �ل�شابق

�إد�رة �لنادي تدر�س �إقالة بن �شيخ من من�شبه

وفد مولودية اجلزائر تنقل 
�ضهرة اأم�س اإىل البحرين

غوتزه مل يفاجاأ با�ضتبعاده 
من مونديال رو�ضيا

فريق  بعثة  اأم�ض  �صهرة  توجهت 
البحرين  نحو  اجلزائر  مولودية 
التي  املب�راة  خلو�ض  ا�صتعداد 
اأم�م  املقبل  اخلمي�ض  تنتظرهم 
حت�صب�  البحريني  الرف�ع  ن�دي 
ال�ص�د�ض  الدور  ذه�ب  ملب�راة 
ع�رض من البطولة العربية لالأندية 
البطلة، حيث �صبق املدير الري��صي 
واملن�جري  ال�صعيد  ق��صي  كم�ل 
عرب  وتنقل  الوفد  بوتنون  نبيل 
يف  االإم�راتية  اجلوية  اخلطوط 
االأم�صية قبل اأن ي�صد بقية اأع�ص�ء 
والط�قمني  الالعبني  من  الوفد 
بينم�  ال�صهرة،  يف  والطبي  الفني 
يلتحق غدا املكلفني ب�لعت�د ببقية 
»العميد«  ت�صكيلة  وتنتظر  الوفد، 
اإىل  الو�صول  اأجل  رحلة �ص�قة من 
واأنهم  خ��صة  املن�مة  الع��صمة 
قبل  دبي  مط�ر  عرب  يتوجهون 
موا�صلة ال�صفر ب�أخذ ط�ئرة ث�نية 
و�صيكون  البحرين  اإىل  للتوجه 
ك�ملة  �ص�عة   12 انتظ�ر  عليهم 
الط�ئرة  ركوب  قبل  املط�ر  يف 
املحددة رحلته� يف حدود ال�ص�عة 
ال�ص�د�صة من اأم�صية اليوم. وتعرف 
غي�ب  البحريني  الرف�ع  مب�راة 
وه�ص�م  دمو  الغني  عبد  الثن�ئي 
نق��ض واللذان يع�ني�ن من االإ�ص�بة 

رفقة  التواجد  من  حترمهم�  التي 
على  وم�ص�عدتهم  زمالئهم� 
اأنهم� تواجدا  اإال  اأر�صية امليدان، 
�صمن الوفد املتنقل اإىل البحرين 
ومنح  الت�صكيلة  م�ص�ندة  اأجل  من 
للعودة  معنوي�  دعم�  الالعبني 
بنتيجة ايج�بية. تتوجه اإدارة فريق 
مولودية اجلزائر نحو اإق�لة علي بن 
�صيخ املكلّف ب�إدارة الفئ�ت ال�ص�بة 
للن�دي، حيث عرّب امل�صوؤولون عن 
للقرارات  ا�صتي�ئهم  من  الفريق 
خ��صة  املعني  به�  يقوم  التي 
بعدم� ق�م بت�رضيح عدد من العبي 
العبني  ا�صتقدام  مق�بل  الرديف 
امل�صتوى  ميلكون  وال  لتعوي�صهم 
على  ب�الإجم�ع  االتف�ق  ج�نب  اإىل 
الفريق  يف  مبك�نة  اأحقيتهم  عدم 
الفريق  عن  العبني  رحيل  مق�بل 
وهو  الفر�صة  منحهم  دون  الث�ين 
االأول  الفريق  يحرم  الذي  االأمر 
اأبن�ئه  خدم�ت  من  اال�صتف�دة 
الذين يرحلون نحو وجه�ت اأخرى، 
ومت اته�م بن �صيخ يف نف�ض الوقت 
االأول  الفريق  اأمور  يف  ب�لتدخل 
لعدد  التجديد  عدم  يف  والت�صبب 
من الالعبني يف �صورة الثن�ئي ب�لغ 

واملوؤذن.
عي�شة ق.

بورو�صي�  غوتزه العب  م�ريو  اأكد 
يف�ج�أ  اأنه مل  االأمل�ين،  دورمتوند 
للق�ئمة  �صمه  بعدم  كبري  ب�صكل 
نه�ئي�ت  يف  للم�كين�ت  النه�ئية 
ال�صيف،  هذا  رو�صي�  موندي�ل 
البطولة  امل�كين�ت  منتخب  وودع 
 3 بر�صيد  املجموع�ت  دور  من 
وحيد  انت�ص�ر  من  فقط  نق�ط 
على ال�صويد، وق�ل غوتزه، خالل 
فيلت:  دي  ل�صحيفة  ت�رضيح�ته 
»ك�ن لدي �صعور معني قبل اإعالن 
الق�ئمة النه�ئية للمنتخب االأمل�ين 
مل  »حني  واأ�ص�ف:  للموندي�ل«، 
الربازيل  ملواجهتي  اأ�صتدعى 
ب�أنني  واإ�صب�ني� يف م�ر�ض، ظننت 
لذلك  املوندي�ل،  يف  اأ�ص�رك  لن 
مل اأتف�ج�أ بغي�بي النه�ئي«. وت�بع: 
اأمر �صعب،  ا�صتدع�ئي هو  »عدم 
عمري  من   18 يف  كنت  اأن  فمنذ 
ويل  املنتخب،  مع  موجود  واأن� 
واخلربات«،  التج�رب  من  الكثري 

واأردف: »يوجد االآن ح�لة جديدة، 
معه�،  اأت�أقلم  اأن  يجب  ولكن 
من  جزء  يعترب  هذا  ولالأ�صف 
اأتقبل  اأن  وعلي  تطوري،  عملية 
ذلك كتجربة ولو ك�نت �صلبية لكي 
اأ�صمن امل�صتقبل، وانتقل مل�صتوى 
اأعلى«، وا�صتكمل: »كنت مقتنع� اأن 
املنتخب �صي�صل ملراحل متقدمة 
الأنن�  رو�صي�،  يف  الع�مل  ك�أ�ض  يف 
دائم�  كن�  امل��صية  ال�صنوات  يف 
على  الفوز  وبعد  اإليه�،  ن�صل 
الطريق  على  اإنن�  قلت  ال�صويد 
القدم هي  »كرة  واأمت:  ال�صحيح«، 
النه�ئي  للدور  واإذا و�صلت  نت�ئج، 
اأو ن�صف النه�ئي فلن يتذكر اأحد 
التمهيدية  اأنك ع�نيت يف االأدوار 
ودعت  اإذا  ولكن   ،2014 ع�م  مثل 
املجموع�ت  دور  من  البطولة 
ت�صري  االأمور  كل  اأن  يعني  فهذا 

ب�صكل �صيء«.
وكالت

تايدر يتاألق �أمام رفقاء روين 
ويقدم مبار�ة كبرية

اأونا�س ي�ضقط بخما�ضية 
اأمام ليفربول

اأون��ض هزمية  اآدم  الدويل اجلزائري  الالعب  �صجل 

ثقيلة رفقة ن�ديه ن�بويل االيط�يل عندم� واجه فريق 

ليفربول االجنليزي يف مب�راة ودية جمعت الفريقني 

النطالق  الفريقني  حت�صريات  اإط�ر  يف  اأم�ض  اأول 

املو�صم الكروي اجلديد، حيث تلقى اأون��ض وزمالئه 

ت�صجيل  يف  وف�صلوا  نظيفة،  بخم��صية  ثقيلة  هزمية 

هدف ال�رضف على االأقل اأم�م فريق ك�ن اأكرث تنظيم� 

ميدان  متو�صط  يتمكن  ومل  امللعب،  اأر�صية  على 

الت�صكيلة الوطنية منح االإ�ص�فة املرجوة منه بعدم� 

الدقيقة  يف  بديال  اأنت�صيلوتي  ك�رلو  املدرب  اأقحمه 

ال�صيطرة على جمري�ت  »الريدز«  وا�صل  63ذ، حيث 

�صفري  االآخر  الالعب  يوا�صل  املق�بل،  املق�بلة. يف 

مونرتي�ل  اأمب�كت  ن�ديه  رفقة  احلدث  �صنع  ت�يدر 

االأمريكي  الدوري  مب�ري�ت  يف  يت�ألق  اأين  الكندي 

بعدم� قدم مب�راة كبرية اأول اأم�ض عندم� واجه دي 

�صي يون�يتد الذي ي�صم يف �صفوف النجم االجنليزي 

واين روين، حيث �ص�هم يف التع�دل الذي �صجله ن�ديه 

التي  اللقطة  وراء  �صبكة، وك�ن  بنتيجة هدف يف كل 

اأن  قبل  االأول  ال�صوط  الهدف يف  فريقه  منه�  �صجل 

يع�دل املن�ف�ض النتيجة يف ال�صوط الث�ين، ومت تقييم 

طرف  من   6.6 بعالمة  اخل�رض  ميدان  متو�صط 

االإعالم االأمريكي نظري املب�تراة اجليدة التي قدمه� 
والتي اأكدت عودته اإىل م�صتواه احلقيقي.

ع.ق.

�شجل هدفا وغادر �مليد�ن متاأثر� بالإ�شابة

براهيمي يقود بورتو اإىل 
التتويج بال�ضوبر الربتغايل

اآفي�ض بورتو الربتغ�يل خالل املو�صم الكروي اجلديد، حيث ن�ل لقب ك�أ�ض توج الالعب الدويل اجلزائري ي��صني براهيمي ب�أوىل االألق�ب مع ن�ديه  ن�دي  على ح�ص�ب  زمالئه  رفقة  ف�ز  بعدم�  الربتغ�يل  يف بنتيجة ثالثة اأهداف لواحد يف اللق�ء الذي جمع الفريقني �صهرة اأول ال�صوبر  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط  م�ص�همة  عرف  والذي  وهو قلب النتيجة لف�ئدة زمالئه الذين متكنوا من هدفني يف ال�صوط الث�ين التتويج ب�لك�أ�ض بعدم� �صجل هدف التع�دل يف الدقيقة 25 وجنح يف اأم�ض  اال�صب�ين  غرن�طة  لن�دي  ال�ص�بق  الالعب  وخرج  اللقب،  اإىل منحهم  اللق�ء حيث ا�صطّر  الدقيقة 37 من  االإ�ص�بة وذلك يف  التدخل عليه غ�در اأر�صية امليدان وهو يف قمة الغ�صب من العب املن�ف�ض الذي ترك مك�نه اإىل احد زمالئه بعدم� مل ي�صتطع اإنه�ء اأطوار املق�بلة، يع�ين من  بتعمد  اإي�ه  متهم�  امل�صوؤولية  اإ�ص�بته وحمله  التق�ط عدة �صور ت�صبب يف  اإكم�ل املواجهة حيث مت  اأجل عدم  تدخل وعرقلته من  قبل  الالعب  نحو  بيديه  ويلوح  الغ�صب  قمة  يف  وهو  لالعب 
الط�قم الفني من اأجل تهدئته واإخراجه من امللعب.

عي�شة ق.



�أليغري: ريال مدريد كبري بدون رونالدو
قال ما�سيمليانو األيغري املدير الفني جلوفنتو�س، اإن ريال مدريد فريق كبري حتى بدون الربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو، املنتقل موؤخًرا اإىل �سفوف البيانكونريي، و�ساف األيغري يف ت�رصيحات 
�سحفية نقلتها »ماركا« االإ�سبانية عقب هزمية فريقه الودية 3-1 اأمام املريينغي: »ريال مدريد ال 

يزال اأحد اأقوى الفرق يف العامل حتى بدون كري�ستيانو رونالدو«.
ا يف جوفنتو�س ت�سكيلة رائعة، بف�سل خربة العب مثل كري�ستيانو، �ساأكون  وتابع: »لدينا اأي�سً

حمظوًظا بتدريبه، حيث �سيمنح كرة القدم لدينا الكثري من املكانة«، واأردف: »من الطبيعي اأنه 
مع كري�ستيانو �سنكون اأقوى، لكن ال ينبغي لنا اأن نفكر،يف اأن البطولة االإيطالية �ستكون �سهلة، 

ونركز على دوري االأبطال، يجب اأن نعطي احرتاًما كبرًيا للخ�سوم«، وعن ماركو اأ�سين�سيو جنم 
ريال مدريد، قال: »اإنه العب عظيم، لكنه �سغري ميكن للريال اأن يكون �سعيًدا بامتالكه«، وحول 
احتمال رحيل الكرواتي لوكا مودريت�س عن ريال مدريد اإىل اإنرت ميالن رد األيغري: »مودريت�س 

العب عظيم«.

ت�سيل�سي يغري هاز�رد لإقناعه بالبقاء
قالت تقارير �سحفية بريطانية اأم�س اإن نادي ت�سيل�سي يرف�س فكرة التخلي عن جنمه البلجيكي 

اإيدين هازارد يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية اجلارية، وبح�سب ما ن�رصته �سحيفة »التاميز« 
الربيطانية، فاإن اإدارة ت�سيل�سي �سوف تتحدث مع هازارد اليوم بعد عودته لتدريبات البلوز، من 

اأجل التوقيع على عقد جديد مع الفريق مقابل 300 األف جنيه اإ�سرتليني يف االأ�سبوع، واأو�سحت 
ال�سحيفة اأن ماوري�سيو �ساري مدرب ت�سيل�سي اجلديد، يريد بقاء هازارد و�سيتحدث معه 

لال�ستمرار مع البلوز يف املو�سم اجلديد، وختمت ال�سحيفة باأن احلار�س تيبو كورتوا يحاول اإجبار 
ت�سيل�سي على بيعه لريال مدريد لكن البلوز متم�سك به، جدير بالذكر اأن هازارد وكورتوا، ارتبطا 

هذا ال�سيف باالنتقال اإىل ريال مدريد االإ�سباين.

فا�سكيز يتنباأ مب�ستقبل مودريت�ش
اأعرب االإ�سباين لوكا�س فا�سكيز العب ريال مدريد، عن �سعادته بفوز فريقه على نظريه جوفنتو�س 

بنتيجة 3 ـ 1 يف املباراة التي جمعتهما يف بطولة الكاأ�س الدولية لالأبطال، وقال فا�سكيز يف 
ت�رصيحات عقب املباراة: »اأرى اأن الفريق بخري، العمل كان جيدا خالل هذه االأ�سابيع من 

التدريبات، ونحن نُقدم اأق�سى ما لدينا وهذا ما يت�سح يف املباريات«، واأ�ساف: »نحن ريال مدريد 
وجميع الالعبني يظهرون مب�ستوى جيد، وكل منهم له اأهميته، واأعتقد اأن هذا اأمر اإيجابي للجميع، 

يف ال�سوط الثاين املباراة تغريت متاًما، ويجب اأن نكون �سعداء مبا فعلناه«، وعن م�ستقبل زميله 
لوكا مودريت�س املطلوب يف اإنرت ميالن االإيطايل، اأو�سح: » اأعتقد اأنه لن يرحل، �سحيح هو من 

�سيُقرر لكنه �سعيد يف ريال مدريد، هذا ما اأ�سعر به، اأنا ل�ست يف داخل راأ�سه، لكنني متاأكد من اأنه 
يريد اال�ستمرار«، واأمت: »اإقالة لوبيتيغي من تدريب املنتخب كانت حلظة معقدة، حيث كانت قبل 

يومني من كاأ�س العامل وقد قلبت كل �سيء متاما«.

بوردو يتحرك لتعوي�ش مالكوم
ي�سابق م�سوؤولو نادي بوردو الفرن�سي الزمن للتعاقد مع مهاجم جديد لتعوي�س رحيل هداف 

الفريق الربازيلي مالكوم دي اأوليفريا اإىل بر�سلونة االإ�سباين، وذكرت �سحيفة »ليكيب« الفرن�سية اأن 
اإدارة بوردو ا�ستقرت على التفاو�س ل�سم �سامويل كالو مهاجم نيجرييا ونادي جينت البلجيكي، 

واأو�سحت اأن النادي الفرن�سي كان مهتما ب�سم كالو منذ �سيف العام املا�سي، اإال اأن رحيل مالكوم 
فر�س على اإدارة بوردو �رصورة التفاو�س بجدية ل�سم املهاجم النيجريي، ولفتت اإىل اأن بوردو 

يف�سل التعاقد مع �سامويل كالو 21 عاما بعدما ف�سل يف �سم العبني اآخرين مثل ياني�س �ساليبور 
مهاجم غانغون، وبيدرو هداف فلومينينزي الربازيلي، وكان مالكوم انتقل اإىل بر�سلونة قبل 

اأ�سبوعني يف �سفقة اإجمايل قيمتها 41 مليون يورو �ساملة احلوافز االإ�سافية، وذلك بعدما كان 
الالعب الربازيلي على بعد خطوة واحدة من االن�سمام اإىل نادي روما االإيطايل.

ميالن يهزم بر�سلونة يف كاأ�ش �لأبطال �لدولية
فاجاأ ميالن بر�سلونة وهزمه بهدف وحيد �سجله يف الوقت االإ�سايف الربتغايل اندريه �سيلفا، يف 

�سانتا كالرا رغم �سيطرته املطلقة على  املجريات، �سقط بطل اإ�سبانيا يف الفر�سة الوحيدة 
التي �سنحت مليالن عندما تغا�سى الدفاع عن مراقبة الدويل الربتغايل ال�ساب 22 عاما والذي مل 

يتوان يف اإنهاء كرة و�سلته داخل املنطقة يف ال�سباك الكاتالونية بعد مرور دقيقتني من الوقت بدل 
ال�سائع.

و�سيطر بر�سلونة بن�سبة 70% على جمريات اللقاء، و�سدد العبوه 20 كرة باجتاه املرمى �ست منها 
مركزة بني اخل�سبات اأبطل مفعولها، واأ�ساب الربازيلي مالكوم املنتقل حديثا من بوردو الفرن�سي 

القائم وكان ال�ساب االإ�سباين الواعد ريكارد بويغ مارتي قريبا من افتتاح الت�سجيل للعمالق 
الكاتالوين يف الدقيقة االأخرية، بيد اأن كرته انحرفت قليال عن املرمى، واأنهى كل من الفريقني 

مبارياته يف البطولة بفوز وخ�سارتني، ويلعب بر�سلونة املباراة املقبلة االأحد املقبل �سد ا�سبيلية 
يف الكاأ�س ال�سوبر االإ�سبانية، بينما يبداأ ميالن الدوري االيطايل يف 19 احلايل �سد جنوى.

فالفريدي يبحث عن �إيجابيات مع�سكر �أمريكا

املتحدة  الواليات  للفريق يف  االإعدادي  املع�سكر  عن  ر�ساه  بر�سلونة،  لفريق  الفني  املدير  فالفيدري  اإرن�ستو  االإ�سباين  اأكد 
االأمريكية رغم الهزمية يف مباراتني، وقال فالفيدري، يف ت�رصيحات عقب مباراة الفريق اأمام ميالن: »لقد خ�رصنا مباراتني 
وتعادلنا مباراة -فاز بركالت الرتجيح فيها على توتنهام-، ولكن اأترك هذه اجلولة مع �سعور جيد لكيفية حدوث االأمور، روما 
اآخر الدقائق«، واأ�ساف: »اليوم النتيجة كانت مفاجئة الأننا هيمنا على املباراة، وقد اأعطينا فر�سة لالعبني مثل  هزمنا يف 
اأنهم جيدون وميكنهم م�ساعدتنا«، ووا�سل: »نحن �سعداء مبا قدمه  كوالدو، بويج، كوكوريال ومرياندا وهذا اأمر رائع وراأيت 
الالعبون ال�سباب، وريكي بالطبع قدم اأداء كبريا وقام بدور رائع، الفكرة هي ال�سيطرة على هوؤالء ال�سباب وتوجيههم جيداً الأنهم 

يتحم�سون �رصيعاً، وعلينا جميعاً توجييهم واإر�سادهم و�سرنى ما �سنفعله«.
الفكرة جيداً  يعرف  ا�ستمر معنا، هو  لو  تن�ساأ  اأي م�سكلة �سوف  اأن  اأعتقد  »ال  قال:  �سيل�سني حار�س املرمى،  وعن م�ستقبل 
واأمتنى اأن يبقى ويكون �سعيدا بذلك، نحن �سعداء جداً مبهنيته وموقفه«، وتابع:« فكرتي هي اأن يكون هناك ثنائي جيد يف 
حرا�سة املرمى، واالآن لدينا ذلك، �سحيح اأن يا�سرب ال يلعب كثرياً، ولكن هو حار�س جيد وكثري من احلرا�س مبثل و�سعه«، واأمت: 
»لقد اأخذت اأ�سياء كثرية من املع�سكر االإعدادي، كنا واثقني من اأن كل من لينجليت ومالكوم واآرثر �سيكون لديهم  القدرة على 

م�ساعدتنا، كما اأنني راأيت رافينيا بعد فرتة طويلة«.

املدير  غاتوزو  جينارو  اأكد 
االإيطايل،  مليالن  الفني 
مهم  الأمر  افتقد  فريقه  اأن 
خالل املباراة التي فاز فيها 
على بر�سلونة بهدف نظيف، 
الدولية  الكاأ�س  بطولة  يف 
لالأبطال، وقال غاتوزو وفًقا 
ميديا�ست:  �سبورت  ل�سبكة 
»املباراة كانت خطوة للوراء 
فيما يتعلق باجلودة، مقارنة 
�سد  ال�سابقة  باملباريات 

وتوتنهام  يونايتد  مان�س�سرت 
لكننا  عانينا  لقد  هوت�سبري، 
را�ٍس«،  واأنا  بجد  عملنا 
»اأندريا �سيلفا هو  واأ�ساف: 
واجه �سعوبات  العب مهم، 
املا�سي،  املو�سم  يف  كبرية 
لديه  يزال  وال  �ساب  لكنه 
للتح�سن،  وا�سع  جمال 
اإنه  اأقول  اأن  اأ�ستطيع  ال 
يعمل  الأنه  يعمل  اأن  يجب 
على  العثور  بالفعل،  بقوة 

يف  واال�ستمرارية  االأهداف 
اأن  ميكنها  اأمور  الت�سجيل 
العب  اإنه  يتح�سن،  جتعله 
بعمل  ويقوم  مثري لالهتمام 
اأن  باإمكانه  الهدف  جيد، 
يجعله يبداأ م�سريته«، وتابع: 
اأرى  اأن  اأريد  اإنني  »قلت 
امل�ستوى  على  مميًزا  �سيًئا 
ذلك،  وراأيت  التكتيكي، 
اإننا  حتى  حمظوظني،  كنا 
من  كان  لكن  هدًفا،  �سجلنا 

من  مبزيد  اللعب  املمكن 
بهذا  نتم�سك  نحن  اجلودة، 
امل�ستوى  على  لكن  الفوز، 
النوعي واجلودة اإنها خطوة 
»الروح  واأردف:  للوراء«، 
عندما  حترتق  اأن  يجب 
يف  ذلك  قلت  لقد  نخ�رص، 
توتنهام،  اأمام  التايل  اليوم 
هذه  اأر  مل  لكني  ذلك  قلت 
راأيناها  اليوم  لكن  الروح 

جيًدا«.

غاتوزو: مبار�ة بر�سلونة خطوة للور�ء
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تعيني �سيدورف وكاليفرت لتدريب �لكامريون
�سيتوىل الهولندي كالرن�س �سيدورف تدريب منتخب الكامريون مب�ساعدة مواطنه 

باتريك كاليفرت، بح�سب ما ذكر وزير الريا�سة بيار اإ�سماعيل بيدونغ كبوات، 
ويخلف الثنائي الهولندي املدرب البلجيكي هوغو برو�س املقال يف نهاية 2017 بعد 
ف�سله يف قيادة »االأ�سود غري املرو�سة« اإىل نهائيات مونديال رو�سيا 2018، علماً باأّن 
ال�سويدي املخ�رصم زفن غوران اإريك�سون كان مر�سحاً لتويل هذا املن�سب، و�سيكون 

اأول ا�ستحقاقات �سيدورف وكاليفرت الدفاع عن لقب كاأ�س اأمم اأفريقيا، عندما 
ت�ست�سيف الكامريون النهائيات يف جوان 2019.

ويعد العب الو�سط ال�سابق �سيدورف 42 عاماً و87 مباراة دولية من اأبرز العبي 
املنتخب الهولندي، وقد حمل األوان اأندية اأجاك�س اأم�سرتدام، ميالن و�سامبدوريا 

واإنرت االإيطالية، ريال مدريد االإ�سباين وبوتافوغو الربازيلي، وتّوج بلقب دوري اأبطال اأوروبا اأربع مرات، اعتزل يف 2014 ومل يكن موفقاً 
يف تدريب ميالن االإيطايل و�سينزين ال�سيني وديبورتيفو الكورونيا االإ�سباين، اأّما كاليفرت 42 عاماً و40 هدفاً يف 79 مباراة دولية مهاجم 
اأجاك�س وبر�سلونة االإ�سباين وميالن �سابقاً، فقد اأحرز دوري اأبطال اأوروبا يف 1995 وبلغ ن�سف نهائي املونديال يف 1998، واأ�رصف على 

كورا�ساو قبل توليه من�سب املدير الريا�سي يف باري�س �سان جريمان الفرن�سي بني 2016 و2017، وعمل م�ساعداً ملدرب املنتخب الهولندي 
لوي�س فان خال بني 2012 و2014.
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 بالرغم من طرحه فى فرباير 
الأك�شن  فيلم  اأن  اإل  املا�شى 
 Black العلمى  واخليال 
حتطيمه  يوا�شل   ،Panther
ما  ليح�شد  القيا�شية  للأرقام 
مليون  و350  املليار  يقارب 
فى  اإيراداته  ح�شيلة  دولر 
فى  ليرتبع  التذاكر،  �شباك 
فيلمى  بعد  الثالثة  املرتبة 

 Avengers: Infinity
 Star Wars: Theو  ،War

.Force Awakens
 Black فيلم  وينتظر 
الأ�شبوع  هذا   Panther
ح�شيلة  دولر،  مليون   646.7
البث  حقوق  بيع  اإيرادات 
من�شات  بع�ض  لدى  والعر�ض 
واملحلية،  العاملية  العر�ض 

حتطيم  فى  الفيلم  لي�شتمر 
الأرقام القيا�شية والدولية.

ق�شة الفيلم ماأخوذة عن كتاب 
�شتان  للكاتبني  الكوميك�ض 
فى  تدور  كريبى،  وجاك  ىل 
والأك�شن  الإثارة  من  اإطار 
الذى  امللكى،  احلاكم  حول 
ت�شاعده  خارقة  قوى  يرث 
بلده  اأر�ض  عن  الدفاع  فى 

الأهلية،  واحلرب  التمزق  من 
عداء  الأ تدخلت  ب�شبب 
داخلها وخارجها، جناح الفيلم 
اإيرادات  بهذا ال�شكل وحتقيقه 
�شناع  دفع  قيا�شية  واأرقاما 
للتفكري فى تقدمي جزء  الفيلم 
ال�رشكة  اأعلنت  منه، حيث  ثاٍن 
اأنها  للإعلن  للفيلم  املنتجة 
تخطط حالًيا لإنتاج جزء ثان.

 Universal �رشكة  قامت 
الرتيلر  بطرح   Pictures
 Night الأول لفيلم الكوميديا
يوم  طرحه  املقرر   ،School
28 �شبتمرب املقبل يف الوليات 
 Night School املتحدة فيلم

واآن  هارت،  كيفن  بطولة  من 
وتيفاين  ديفيد،  وكيث  وينرتز، 
وماري  �شوارتز،  وبن  حد�ض، 
كيلم،  وتاران  راج�شكوب،  لني 

وميجلني اي�شكونووك.
حول  ق�شته  تدور  الفيلم 

ال�شغب  مثريى  من  جمموعة 
ح�شور  اإىل  ي�شطرون  الذين 
اأن  اأمل  على  الليلية  املدر�شة 
لإنهاء   GED اختبار  يجتازوا 
من  الفيلم  الثانوية  املرحلة 
وقام  ىل،  دى  مالكومل  اإخراج 

كيفن هارت  الكوميدى  املمثل 
بامل�شاركة فى كتابة ال�شينارية 
هاري  مع  جنب  اإىل  جنبا 
رات�شفورد، وجوي ويلز، وماثيو 
�شتولر،  ونيكول�ض  كيلر، 

وجون هامبورغ.

طرحت ال�رشكة املنتجة الرتيلر 
 Mile الأك�شن  لفيلم  الثانى 
 17 يوم  طرحه  املقرر   ،22
الوليات  يف  املقبل  اأغ�شط�ض 
 Mile املتحدة الأمريكية فيلم
وولبريج،  مارك  بطولة  من   22

ولورين كوهان، وروندا رو�شي، 
واإيكو  مالكوفيت�ض،  وجون 
جاجاناثان،  وبورنا  عوي�ض، 
ماري  ولورين  كيني،  وتريي 
ومن  فينو،  واألك�شندرا  كيم، 
تاأليف  ومن  بريج،  بيرت  اإخراج 

ليا كاربنرت، وجراهام رولند.
 22  Mile فيلم  ق�شة  وتدور 
اأكرث  اأحد  �شيلفا  جيم�ض  عن 
وكالة  وحدات  فى  الأ�شخا�ض 
تفوقا،  املركزية  املخابرات 
فريق  بقيادة  يقوم  والذى 

على  يجب  �رشي،  تكتيكي 
مادة  ونقل  ا�شرتداد  �شيلفا 
احلياة  تهدد  معلومات  حتمل 
 Mile اإىل موقع حمدد يدعى 
اأن ت�شل  22 ل�شتخراجها قبل 

اإىل اإيدى العدو.

حممد رم�سان: كليبي رقم واحد على هيالري كلينتون من عامل ال�سيا�سة اإىل عامل ال�سينما
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

فيلم Black Panther  يوا�سل حتطيم الأرقام القيا�سية

 ..»Night School« كيفن هارت ممثل وكاتب فى فيلم

»22 Mile« اأكرث عن فيلم الأك�سن واجلرمية

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�سارليز ثريون

وزيرة اخلارجية يف  توليها من�شب  بعد 
باراك  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�ض  عهد 
الرئا�شة  ملن�شب  وتر�ّشحها  اأوباما، 
المريكية الأخرية التي فاز بها الرئي�ض 
تنتقل  هيلري  ترامب،  دونالد  احلايل 
عامل  اإىل  ال�شيا�شة  عامل  من  كلينتون  
الأوىل  جتربتها  خلل  من  ال�شينما 
يقوم  جديد  مل�شل�شل  منفذ  كمنتج 
ال�شهري   العاملي  املخرج  باإخراجه 

حقوق  عن  �شبيلربغ يتحدث  �شتيفن 
الن�شاء يف الت�شويت واملاأخوذ عن كتاب 
 The Woman’s Hour: The
 Great Fight to Win the Vote
قامت  حيث  فاي�ض”،  “الني  للكاتبة 
�رشكة Amblin اململوكة من �شبيلربغ 

ب�رشاء حقوق الكتاب.
املنفذ  املنتج  مبهام  كلينتون  و�شتقوم 
نُ�رش  الذي  الكتاب،  ويتحدث  للم�شل�شل 
النا�شطات  عن  املا�شي،  مار�ض  يف 
الذي  القتال  قدن  اللواتي  الن�شائيات 
حق  الن�شاء  ملنح  طويلة  عقوًدا  دام 
الأمريكية،  النتخابات  يف  الت�شويت 

التي  املعركة  على  ال�شوء  و�شيلقي 
اإقرار  اأجل  من  النا�شطات  بها  قامت 
ع�رش  التا�شع  التعديل  على  الت�شديق 
الت�شويت،  حق  املراأة  مينح  والذي 

الذين  باأولئك  الكتاب  يحتفل  حيث 
غريوا التاريخ وو�شعوا الأ�شا�ض حلركة 
احلقوق املدنية التي جاءت بعد عقود.

�شيكتب  الذي  الكاتب  اإختيار  يتم  ومل 

�شبيلربغ  �رشكة  وكانت  بعد،  ال�شيناريو 
بعد  الكتاب  تقدمي  فكرة  در�شت  قد 
�رشاء حقوقه بعر�شه كفيلم تلفزيوين اأو 

م�شل�شل ق�شري.

اإن  رم�شان  الفنان حممد  قال 
والذي طرحه   ”1 “منرب  كليبه 
الفطر  عيد  حلول  مع  موؤخرا 
الأول  املركز  يحتل  املبارك 
يوتيوب،  العاملي  املوقع  على 
كاأ�ض  بوقت  طرحه  اأنه  رغم 
العامل، موؤكدا اأنه ل يوجد اأي 
اجلراأة  لديه  م�رش  يف  مطرب 
لن�رش كليباته وقت كاأ�ض العامل. 
على  الكليب  بطرح  قام  ولكنه 
كبريا  جناحا  وحقق  الإنرتنت 
العامل  كاأ�ض  اأغاين  من  اأكرث 
يف  رم�شان  واأ�شاف  نف�شها. 
اأ�شامة  الإعلمي  مع  حواره 
بربنامج  عر�ض  الذي  كمال 
واحد  رقم  اأنه   ”dmcم�شاء“
ح�شول  وخا�شة  بالأدلة 
الكليب على اأكرث من 180 األف 
اإعجاب يف اأيام قليلة مما يثبت 

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �شارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �شورته  ت�شويه 
امل�شاهدة  ن�شب  ب�رشاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�شعبية.   الأكرث  الفنان  ليظل 
رم�شان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�ض  بال�شارع  معه  وتفاعلهم 
ن�شب  على  احل�شول  فقط 

م�شاهدة عالية.
م�شيفا اأنه تتم مهاجمته بينما 
 %1 لو  بعد حتى  يحقق  هو مل 
من طموحاته ولديه الكثري من 
تنفيذها  ينوي  التي  الأحلم 
الذي  الطريق  يحدد  مل  ولكنه 
عندما  الآن  حتى  اأمامه  يراه 
واجهه كمال ب�شوؤال عن خطته 

للم�شتقبل.

وت�شتمر  تنجح  �شيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�شينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�شلة  الأمريكية  ال�شحفية 
اأف�شل  فئة  من  الأو�شكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �شيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �شينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�شن  املخرج  مع 
م�رشوع  خلل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�شج  يوؤكد  �شينمائي 
اجلنوب اأفريقية الأ�شل �شارليز 

ثريون.
تلعب ثريون بطولة هذا العمل، 
و�شبق  الدراما،  نوعية  من  وهو 
لها التعاون من قبل مع الثنائي 
»الرا�شدون  يف  وكودي  ريتمان 
للتعاون  تعود  واليوم  ال�شغار«، 
متاما  خمتلف  دور  يف  معهما 
ال�شقراء  الفتاة  اأدوار  عن 
املنطلقة املرحة اجلذابة التي 
خلل  عليها  اجلمهور  اعتاد 

م�شوارها الفني.
جت�شد  متاما،  النقي�ض  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�شقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثلثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الولدة،  حديث  ر�شيع  اأحدهم 

ق�شوة  مدى  مارلو  وت�شت�شعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الوليات  يف  الو�شطى 

الأمريكية.
بتفا�شيله  الفيلم  اإيقاع  مي�شي 
على الوترية املعتادة نف�شها يف 
اأ�شلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�شية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقلت  دون  ال�شخ�شيات، 
ت�شل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  الأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة اللعودة.
وهذه املرة اأي�شا، تبدو الأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �شابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�شني  الزوجني  مع  تعي�ض 

حتت �شقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  الآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  الإ�شادة  من 
م�شوارها  ثريون خلل  ومتتلك 
ال�شينمائي ر�شيدا مهما، ف�شل 
البتعاد  على  حر�شها  عن 
وامليل  النمطية،  الأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�شخ�شيات 
القا�شية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�شعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�شخ�شيتها احلقيقية يف الواقع.

اأنغام وحممد عبده يك�سفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�شيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  الأول  الغنائي  حفلها 
 ، الأربعاء  اليوم  �شوياً  �شيجمعها 
اإقامته على م�رشح دار  واملقرر 

الأوبرا امل�رشية.
و�شي�شهد احلفل عدة مفاجئات، 
خلل  اأنغام  ك�شفت  حيث 
املوؤمتر ال�شحفي عن جزء منها 
وهي غنائها لأغنية للفنانة جناة، 
املو�شيقار  لها  قدمها  والتي 
طلل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  بالإ�شافة  قبل،  من 
م�رشية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

مع اأغانيها يف الألبوم الأخري.
حممد  العرب  فنان  �شيقدم  كما 
عبده خلل احلفل، اأغنية اأخرى 

على  اأنغام  بالفنانة  �شتجمعه 
حتى  اأنه  اإل  �شوياً،  امل�رشح 
من  اأي  الك�شف عن  يتم  الآن مل 
تفا�شيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �شعادتها بامل�شاركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�شنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�شرية  الأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�شتاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�شوتها، وحول اختياره 
لأنغام حتديداً مل�شاركته يف هذا 
تظاهرة  �شي�شكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »’نه يحب �شوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�شوت  خري  وهي  الكل�شيكي، 

ميثل م�رش من وجهة نظره«
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حدثنا عن بداياتك 
وحماولتك البداعية 

، ومن كان وراء اكت�ساف 
املوهبة فيك ؟

�أنكر  ال  جد�  �صعبة  كانت  بد�يتي 
هذ� ، كما قيل �أن رحلة �الألف ميل 
�أي  يف  خطوة  فاأول  بخطوة  تبد�أ 
م�صو�ر هي �الأ�صعب وبعدها تبد�أ 
حيث  من  �لت�صاوؤل  يف  �خلطو�ت 
�أكتب  و�أنا  ، منذ �صغري  �ل�صعوبة 
لعامل  �لولوج  يل  يبدو�  كان  لكن 
 ، جد�  و�صعب  م�صتحيال  �لكتابة 
�لعربية  �للغة  �أ�صتاذ  �إ�صادة  فرغم 
مبا  خليل   جرب�ن  باملتو�صطة 
�أكتب لكنني مل �أعر لالأمر �هتماما 
يف ظل غياب �خلربة و�لقوة وكثري 

من �الأمور 
الأ�صبح  �لب�رص  بلمح  �صنو�ت  مرت 
ذ�ت  �صعرت  �أين  �لع�رصين  بعمر 
يوم برغبة �صديدة غري م�صبوقة يف 
�لر�صوخ  �إال  مني  يكن  فلم  �لكتابة 
�الأخري  يف  ليرتجم  �ل�صعور  لهذ� 
حياة   « م�صريتي  يف  خاطرة  الأول 
هاته  خطو�ت  لتكمل    « ظاملة 
�خلو�طر  من  مبجموعة  �مل�صرية 
�صديق  علي  �قرتح  قد  كان  �لتي 
يل بن�رصها يف جمموعة �ملدر�صة 
ما  وذلك  تقر�أ  لالأ�صاتذة  �لعليا 
حدث ،الأفاجئ بكمية �لت�صجيعات 
لتكون   ، خلو�طري  و�الإعجابات 
قوة  �أعطتني  �لتي  �لدفعة  تلك 

للم�صي قدما.

لديك ا�سدار - رواية 
باأي ذنب –  ما هو الق�سد 

من وراء هذا العنوان ؟

�لرو�ية  �أنهيت  قد  كنت  �رص�حة 
 ... ر�ئع   عنو�ن  �أي  يل  يربز  ومل 
�أتاين  �أن  لغاية  و�صربت  ف�صربت 
�جلميل  �لعنو�ن  لهذ�  �إلهام  يوم 
 ، و�لكثري  �لكثري  ور�ئه  من  �لذي 
بب�صاطة �صديدة �إن �الإن�صان �أحيانا 
لي�س  �أمور  يف  �لقدر  ي�صعه  قد 
نف�صه  فيجد   ... فيها  ذنب  �أي  له 

يتعجب قائال :  باأي ذنب

ماذا قدمت من اأفكار 
يف روايتك ، وماهي 

ال�سكاليات واملوا�سيع 
التي ركزت على 
معاجلتها داخل 

ن�سو�سك ؟

مع  متنا�صبة  جميلة  �أفكار  قدمت 
�ملرور  كحو�دث  �لرو�ية  �أحد�ث 
و�حلب  و�لزو�ج  و�الأحالم  و�لقتل 
�رص�حة   ، �الأفكار  من  وغريها 
�الإرهاب  مو�صوع  على  ركزت 
�الإ�صالمية  �لدولة  وباالأخ�س 
و�الإح�صا�س  �ل�رصطان   ، د�ع�س 

بالغري �إىل غري ذلك 

ملاذا اخرتت اأن ت�سلك 
درب الرواية يف اأول 
خما�س لك واأنت يف 

بداية م�سارك البداعي  
؟

لدي �لكثري من �خلو�طر و�الأ�صعار 
�الأربعني  تتجاوز  �لتي  �مللحونة 
ق�صرية  ق�ص�س  لع�رص  باالإ�صافة 
�أهوى  بطبعي  �صخ�س  لكنني 
و�أع�صق  و�ل�صعب  �مل�صتحيل 
لذلك   ، و�ملجازفة  �ملخاطرة 
�لرو�ية  درب  �خرتت  قد  جتدين 
من  كنوع  �خلو�طر  من  �الأ�صعب 
نظري  ففي   ، و�جلر�أة  �ملغامرة 
بح�س  يتمتع  ال  �لذي  �لكاتب 
�جلر�أة و �ملغامرة لن ي�صعد لالأفق 
�أبد� مهما حاول و�إن كانت موهبته 

عظيمة

هل لديك طموح 
لتقتحم وتخو�س 

مغامرات ابداعية يف 
اأجنا�س اأدبية اأخرى ؟

من  كبري  جد  طموح  لدي  بالطبع 
�الأدب  عامل  على  �النفتاح  خالل 
�أن  ب�صدة  �أريد   ، م�رص�عيه  من 
�أكون كاتبا ملما بكل �صيء ، يعني 
ال   ، �لكتاب  بقية  عن  �لتميز  �أريد 
�أو  معني  مبجال  �أهتم  �أن  �أريد 
نوع معني ، �أريد �أن �أمل باأي �صيء 
يخ�س �الأدب م�صتقبال �إن �صاء �هلل 
�أف�صل  رتبة  على  �لتح�صل  و�أريد 
وملا  �لعربي  �ل�صعيد  على  كاتب 
ال على �ل�صعيد �لعاملي فاأنا �أفكر 
رو�يات  كتابة  يف  م�صتقبال  �أي�صا 
�لعربية  �أو ترجمة من  �أخرى  بلغة 

للغات �أخرى 

ما الذي ميكن اأن تلخ�سه 
لنا من كتابك ، وما 

هو ال�سيء املتميز اأو 
اجلديد الذي حتاول 

تقدميه ؟

تنقل معاناة    !... باأي ذنب  رو�ية 
وحتديد�  بفرن�صا  مغرتب  رجل 
تكون  �أين  عمل  لظروف  بباري�س 
عليه  �صيئا  حظا  �لبالد  تلك 
مل  م�صائب  من   كثري�  فيالقي 
�أك�صف  لن  �أنا   ، قبل  من  تالم�صه 
عن�رص  �صاأترك  �لرو�ية  عن  كثري� 
�لقارئ  يكت�صف  لكي  �لت�صويق 

�لرو�ية بنف�صه 
مغامرة  به  �صيئا  �أقدم  �أن  حاولت 
لكن  معروفة  �أنها  رغم  جميلة 
ي�صتعملونها  من  �لكتاب  من  ثلة 
من  �ل�رصد  وهي   ، ل�صعوبتها 
، فقد �حتوت  منظورين خمتلفني 
رو�يتي على �ل�رصد من �ملنظورين 
رجل و�مر�أة ، باالإ�صافة للمحاولة 
قدر �الإمكان من �أن �أجعل رو�يتي 
فكما   ، و�أهد�ف  معاين  عدة  بها 
�ملغزى  �صتاأخذ  �لرو�ية  تقر�أ  �أنت 
حينما  �أي   ، بها  جملة  كل  من 
باأنها مثلتك  �لرو�ية �صت�صعر  تغلق 
و�صت�صعر بكل كلمة بها ، وت�صتفيد 
�أي   ، بها  �ملوجودة  �الأفكار  من 
الأحد�ث  و�صفا  �أجعلها  مل  �أنني 
مملة  جتدها  لن  لذلك  وفقط 
خبايا  ملعرفة  و�صتت�صوق  مطلقا 

�ل�صفحة �ملو�لية 

مبن هو متاأثر حممد من 
الكتاب العرب والعامليني 

؟ 

�أنا �صخ�صيا �أقر�أ لكثري من �لكتاب 
�ل�صاعة  حلد  كاتب  باأي  �أتاأثر  ومل 
بجرب�ن  معجب  لكنني  �رص�حة... 
خليل و�ملنفلوطي وطه ح�صني من 
�لكتاب �لعرب ، ومن �الأجانب د�ن 
بر�ون باولو كويلو و�أجاثا كري�صتي 

ماهي اأبرز املعوقات 
التي واجهت كتابات 

حممد البداعية ، يف 
ظل الن�سغال باحلياة 

اليومية وكرثة امل�ساغل 
؟

�أكرب  هو  �لوقت  �صيق  �رص�حة 
بقدر  �أحاول  �أنني  رغم  معيق 
�لكتابة  بني  �أو�مل  �أن  من  �الإمكان 
و�لريا�صة  و�لدر��صة  و�ملطالعة 
لقلة  ��صافة   ، �صو�ء  حد  غلى 
يف  تبعث  �لتي  �ملريحة  �الأماكن 
�لذي  لالإلهام  �أكرب  ت�صلال  �لكاتب 
يتيح �لفر�صة للكلمات يف �خلروج 

وجهة نظرك يف النقد 
الأدبي للأعمال يف 

امل�سهد الثقايف ، وهل 

تتقبل النقد اأم ل ؟

نظري  يف  جد�  جميل  �أمر  �لنقد 
فلوال وجود �لنقد ملا تطور �لكاتب 
عاديا  �أمر�  �أر�ه  لذلك  مطلقا 
 ، �ل�صغوف  للكاتب  ب�صدة  و�إيجابي 
نقدي  مت  �إن  �أ�صعد  �صخ�صيا  و�أنا 
الأنني �أعترب �لنقد و�صيلة لتطوري 
ال  �لتي  �صخ�صيتي  ح�صب  على 
 ، �حلالة  نف�س  على  �لبقاء  تر�صى 
فمن نقدين �ليوم �صيغري نقده غد� 
وهكذ� ، لذ� �لنقد �صيء جد جميل 
رحب  ب�صدر  و�أتقبله  يل  بالن�صبة 
�الأدبية  �الإمكانيات  كانت  مهما 

للناقد

كلمة ختامية للقراء 
وللجريدة 

�المتنان  خال�س  �أوجه  �أن  �أريد 
ب�صري  حممد  �لكاتب  ملتابعي 
ب�صيطة   ، جميلة  برو�ية  و�أعدهم 
منهم  �لكثري  وبها  مملة  وغري 
و�أ�صجعهم على قر�ءتها كما �أ�صكر 
�أ�صدقائي �الأعز�ء �لذين �صاندوين 
جمعاء  وعائلتي  خطو�تي  يف 
�أ�صكر  كما   ، و�لد�ي  باخل�صو�س 
د�ر �لن�رص �ملثقف للن�رص و�لتوزيع 
من�صوري  �صمرية  �أختي  خ�صو�صا 
على  �لو�صط  جريدة  �أ�صكر  كما 
وطبعا  بالكتاب  �جلميل  �هتمامها 
ال �أن�صى عزيزي خل�رص بن يو�صف 
�صتكون  �لتي  �لر�ئعة  �أ�صئلته  على 

همزة و�صل بيني وبني �لقر�ء

للنقا�س

هل بقي للتلفزيون اجلزائري من تاأثري ...؟ا
بقلم : جمال ن�سراهلل/امل�سيلة

وم�صتويات  حجم  من  �نطلقنا  �إذ� 
�جلز�ئر  يف  �ملرئي  �الإعالم  مقارنة 
مبثيالته يف �ملغرب �لعربي فقط على 
نخل�س  فاإننا  �حل�رص،  ال  �ملثال  �صبيل 
�إىل ذلكم �لفرق �ل�صا�صع، لي�س فقط بني 
�لنوعية و�جلودة يف �لطرح،بل حتى يف 
تكون  �أن  وحا�صى  �لب�رصي  �لكم  نوعية 
نف�صها ولكن  �ل�صخ�صيات  �ملقارنة بني 
حتدثنا  و�لتاأهيل،فلكم  �لتكوين  نق�صد 
هنا عن حجم �لرد�ءة ال ل�صيء �صوى �أننا 
مل ن�صّخ�س مر�ب�صها ومنابعها،وباإجابة 
فاإن  و�لعام  �خلا�س  يعرفها  ب�صيطة 
جن�صه  كان  �أيا  م�صدرها  هو  �الإن�صان 
غياب  جر�ء  با�صتمر�ر  يفرزها  لونه  �أو 

�مل�صتقبلية،وقد  و�لروؤى  �ل�صبطية 
هي  �لرد�ءة   باأن  �ملتابعون  �أجمع 
تت�صع  ال  �لتي  �ل�صيقة  �لعقول  نتاج 
،ورحابات  جديدة  و�آفاق  ملجاالت 
�أف�صح و�أ�صمل،وبالتايل فهي تظل تر�وح 
تتاآكل  حتى  �لنهج  نف�س  مكانها،وتكرر 
من �لد�خل و�خلارج ؟ ،ولي�س �لتلفزيون 
�جلز�ئري �لعمومي وحده من ال ي�صتعني 
بخرب�ء يف �ملجال و�صحفيني حمرتفني 
بل نالحظ د�ئما �لعملية ت�صري بطريقة 
�خلا�صة  �لقنو�ت  �أغلب  عك�صية،ومع 
جهوي  منطلق  من  ت�صري  �لتي  كذلك 
�أي  خرجاتها  من  بكثري  ويف  ومتع�صب 
تقييمية  معايري  ك�صب  حتاول  ال  �أنها  
�ملناف�صة  �صكة  فوق  نف�صها  ت�صع  حتى 
�لر�غبة يف �لقفزلالأمام، بل هي تنتظر 

�جلاهزة  �حللول  لتجد  �ل�صيق  �صاعة 
�لطاقات  �إر�صال هذه  �ملت�صارعة وهي 
لتتكّون يف مناطق خارجية �أخرى؟� دون 
ملر�ب�س  �جلوهرية  �الأ�صباب  معرفة 
ي�صتحيل  �أنه)  حالها  ول�صان  �لد�ء؟� 
مو�طنها  يف  �أي   ) هنا  هي  تتاألق   �أن 

�الأ�صلية.
متفاوتة  مبر�ت  ولو  تلتم�س  تكاد  وال 
مفهوم �الحرت�فية  �صمن �لعمل �جلاد 
للحقيقة  قربا  �الأكرث  �أي  و�جلريء 
تقدميها  ثم  دقيق  بتمحي�س  وفرزها 
عليها...  معّول  وركائز  د�صمة  كمادة 
�لرئي�س  �مل�صكل  باأن  قائل  يقول  وقد 
يف هوؤالء �ملتطفلني على �الإبد�ع ..لكن  
يختارهم  فيمن  �لد�مغة هي   �حلقيقة 
ذ�ك  �أو  �ملن�صب  هذ�  يف  وي�صعهم 

ويكلفهم بهذه �ملهمة �أو تلك؟�  ثم من 
هم هوؤالء �مل�رصفون على هذ� �لقطاع 
نظرتهم   ما هي  ؟�  �حل�صا�س  الإعالمي 
�لفكرية  �أحجامهم  وماهي  للحياة 
من  تقدير�ته   فاإن  .وبالتايل  و�لثقافية 
�لبدء مل تكن �صائبة بل عرجاء وخمطئة 
)ورمبا متعّمدة( حتى يظلو� م�صيطرين 
هم �أي �ملتم�صئيلني على كل �الأو�صاع.
ويحكمون �الأمور بقب�صة  من حديد؟� 

بحثا عن الإبداع

هنا قول �لف�صل كما يقال الأنهم يقفون 
وو��صطة  و�الإبد�ع  �ملبدع  بني  كمطية 
بني �لنجاح و�الإخفاق . وكل ما  يربط 
مثال  باالإيجابيات...ولناأخذ  �ل�صلبيات 

جهازها  ��صتطاع  ملاذ�  كقطر  دولة 
�الإعالمي �أن يحط باأذرعه �الأخطبوطية 
يف �صتى بقاع �لعامل ،�أهو �ملال يا ترى 
و�مل�صتقبلية.. �جلادة  �الأفكار  ،�أم 

�لثنائية  معا..وبهذه  �أنهما  �حلقيقة 
ت�صتطيع �أية هيئة �أو دولة �أو مقاطعة �أن 
ت�صنع �مل�صتحيل وتفر�س وجودها على 
�أحد.لقد عملت  �جلميع دون مزية من 
�لعقول  �ال�صتثمار يف  على  �لدولة  هذه 
�خلالقة  �لطاقات  و�رص�ء  و�الأفكار 
يقفون  من  خيالية..لكن  باأثمان  ولو 
�لظل كانو� يرتقبون وب�صرب مرير  ور�ء 
�لتي  �لهائلة  �لنجاحات  حجم  ومديد 
�صوف ت�صلهم .وفعال حدث كل ما كان 

متوقعا؟� 
ما لذي ينق�صنا نحن يف �جلز�ئر حتى 

�صن�صمع  دويالت،وغد�  �أ�صباه  ت�صبقنا 
وكثري  و�ليمن  وليبيا  موريتانيا  عن 
حدود  تتخطى  �الإفريقية  �لدول  من 
�لرد�ءة  ننتج  نحن  �الحرت�فية،ونظل 
نع  مل  وننوح،الأننا  جنبها  �إىل  ون�صتكي 
و�لتاأثر،ومل  �لتاأثري  مر�ب�س  ونتح�ص�س 
�لتكوين  ور�صات  فتح  على  نعمل 
ومبدع  كمنتج  �الإن�صان  يف  و�ال�صتثمار 
فيه. �لكاملة  �لثقة  ن�صع  �أن  ميكننا 
عن  يذود  من  هو  �أنه  عن  به  ونفخر 
تلوى  �ل�رصف  لنا  ويجلب  �حليا�س 
كل  حدث  �ملفيد  باالخت�صار  �ل�رصف، 
�نتقلت  ثم  �لعمومي  �لقطاع  يف  هذ� 
يعيد  �خلا�س،وظل  �لقطاع  �إىل  عدو�ه 
مع  �لركائز  ويكررها.بنف�س  نف�صه 
�ختالف طفيف يف �الأ�صكال لي�س �إال ؟�
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مب�شاركة ما�شي و خال�ص واأني�شة هجر�شي وال�شاب عزيز

بالل �سغري ي�أ�سر القلوب 
مبهرج�ن جميلة الدويل

زينت حناجر الفنانني اجلزائريني الذهبية ركح كويكول يف ال�شهرة الثانية من املهرجان الثقايف الدويل جميلة ب�شطيف والذي عرف م�شاركة ملك 
الأغنية ال�شطايفية بدون منازع ال�شاب خال�ص و�شاحب الأغنية العاطفية الرايوية  الرومان�شية الرايوية بالل �شغري  واملطرب القبائلي ما�شي الذي 

يتميز ب�شوته اجلبلي القوي وخريجة مدر�شة اأحلان و�شباب ال�شوبرانو اأني�شة حجر�شي وابن �شطيف العايل ال�شاب عزيز الذي  وابن مدينة �شطيف ال�شاب 
عزيز  وياأتي هذا و�شط ح�شور جمهور قيا�شي ليتذوقوا الفن اجلزائري الأ�شيل والراقي يف هذه الطبعة اجلزائرية اخلا�شة التي احتفت بنجوم الفن يف 

اجلزائر املعروفني وطنيا ، مغاربيا وعربيا وعامليا  الذي قدموا لركح ال�شاحة اخل�شراء مبنطقة  جميلة الأثرية ليتحفوا اجلمهور ال�شطايفي العا�شق للفن 
الراقي والهادف الذي يحمل ر�شالة ثقافية لل�شعوب وهذا ما يظهر الطاقات الفنية وال�شبابية التي تزخر بها اجلزائر احلبيبة  .

�شطيف / حكيم مالك

الثاين  افتتح احلفل  ال�سياق  ويف ذات 
ابن  �سعار   حمل  الذي   14 للطبعة 
مدينة اله�ساب العليا �سطيف ال�ساب 
 « التون�سي  الرتاث  من  باأغنية  عزيز 
راحت  يل  �سحيبي  يا  ماتفكرني�ش 
وم�سات  اإ�سافة لتاأديته باقة متنوعة 
دار  يف«  املتمثلة  الفنية  روائعه  من 
كبار   العينني  و«   « »خايل  و   « الزمان 

»و�سغرية ربيتها على يديا » .
وغنت جنمة اأحلان و�سباب ال�سوبرانوا 
حرمت  غنت«  التي  حجر�سي  اأني�سة 
اجلزائرية  وردة  للراحلة  اأحبك« 
واأغاين متنوعة بني ال�سعبي واملغربي 
باأغنية » اأنا جيت جونيمار ».ثم اأمتع   
ال�ساب  ال�سطايفية  الأغنية  ملك 
باقة  ال�سطايفي  جمهوره  خال�ش 
ويلي  الناجحة  اأغنانيه  من  متنوعة 
ليا يا عينيا« ونحلفك برا�سك ،  واأدى 
األبومه  من  الفايدة  من  وا�ش  اأغنية 
ليكرم   2014 لعام  الفيلم  خال�ش 
غيابك  طال  ح�سني   ال�ساب  الراحل 
 « الطالياين   ر�سا  واأغنية  ياغزايل 
للغربة   الداين  اأ�ش  واأغنية    « فابيني 
الراحل  ليكرم  الدين  عز  للفنان 
ال�ساب ح�سني  طال غيابك ياغزايل 
  « فابيني   « الطالياين   ر�سا  واأغنية 
واأغنية اأ�ش الداين للغربة  للفنان عز 

الدين  .
ولقد ا�ستكملت ال�سهرة الفنية الرائعة 

ال�سوت  �ساحب  مع   والناجحة 
اجلبلي املميز الفنان القبائلي ما�سي  
اأغانيه  من  متنوعة  باقة  قدم   الذي 
ب�سطيف  الدويل  جميلة  مهرجان  يف 
وغنى     «( وثنينة    « »يذم  بينها  من 
جمايل   يا  »اأزينيو«  اجلديدة   اأغنيته 
األبومه الأخري ل�سنة 2018  الذي  من 
حمل عنوان اأمنيي فلقد لقيت اأغانيه 
طرف  من  النظري  منقطع  اإعجابا 
قدمت  التي  ال�سطايفية  العائالت 
على  املف�سل  جنمها  لروؤية  بقوة 
يلهبه  اأن  ا�ستطاع  الذي  كويكول  ركح 
بف�سل �سوته الرنان الذي ياأ�رس قلوب 

م�ستمعيه .
�سغري   بالل  ال�ساب  النجم   واختتم 
 14 الطبعة  من  الثانية  ال�سهرة 
ملهرجان جميلة الدويل ب�سطيف التي 
اأمتع فيها هذا املبدع  جمهوره بباقة 
متنوعة من اأغانيه الرايوية العاطفية 
وكانت بدايتها اأغنية« كربت بيك » و 
نتحا�سبو  اأرواحي  ورائعته  منن�سا�ش  
متنيتك   «  ،  « �سغرية  �سغرية   « و   «
حاليل » ، ي�سمونا متزوجني ،« هدي 
 ،  « غرام  »ق�سة   ،   « وفايتة  زعفا 
القلب ي�سوفري وال�سحكة تكوفري »   
القلب »  حيث ا�ستطاع �ساحب  اأنت 
قلوب  ياأ�رس  اأن  احل�سا�ش  ال�سوت 
يف  اجلزائري  ال�سباب  من  الع�ساق 
فلقد متيز هذا  الفوارة   مدينة عني 
اإعتالئه عر�ش  البقية يف  الأخري عن 
الرومان�سية ليجعل منه رقما �سعبا يف 

معادلة فن الراي اجلزائري .
 

ت�شريحات  فنية

ال�ساب خال�ش 
 »الوفاء لالأغنية ال�سطايفية دوما »

ال�سطايفية  الأغنية  ملك  واأكد   
جميلة  مهرجان  اأن  خال�ش  ال�ساب 
جميلة   بذكريات  يذكرنا  الدويل  
الطبعة  هذه  هو  املميز  وال�سيء 
فيها  بامل�ساركة  اأت�رسف  التي   14
 2010 يف  الأخرية  م�ساركتي  بعد 
اأديت  حيث  خالد  ال�ساب  الكينغ  مع 
الذي  القدمي  ريربتواري  من  اأغاين 
كثريا   ال�سطايفي  اجلمهور  يع�سقه 
التي  ال�سطايفية  الأغنية  اأمثل  فاأنا 
مع  بديوهات  مزجها  عرب  طورتها 
هي  الفنية  فر�سالتنا  عامليني  فنانني 
العام  طوال  جمهورنا  مع  التواجد 
وعلى   وال�ستاء  ال�سيف  ف�سلي  يف 
الفنان اجلزائري  اأداء اأغاين حمرتمة 
لتتذوقه  وهذا  ونظيفة  وراقية 
عن  وحتدث  اجلزائرية  العائالت 
اأغاين ال�سنيڨل  التي اأطلقها  موؤخرا  
عن ديوهاته التي �سورها على �سكل 
فيديو كليب والتي جمعته  مع الفنان 
مي  اأغنية  يف  طالياين  دايل  التون�سي 
اأموري وديو اٱخر رفقة بيواي اأ�سدره 
�سينا  وما�سرت   2018 جوان   24 يف 
واألغيما الذي حقق اأزيد من 200 األف 

م�ساهدة عرب موقع اليوتوب ،  كا�سفا 
مع   م�ستقبال  �سيتعامل  اأنه  خال�ش 
الذي  الباخرة   �رسيف  كلماته  كاتب 
�سريافقه يف 2018 حيث توجد اأغنية 
بعيونك«   �سفتيني  بعنوان«  يل   كتبها 

.

 ال�شاب بالل �شغري 
مهرجان جميلة جنح يف 

تقريب الفنان من جمهوره

 كما عرب جنم اأغنية الراي العاطفية 
يف  �سعادته  عن  �سغري  بالل  ال�ساب 
امل�ساركة يف الطبعة 14 من مهرجان 
جميلة  الذي قدمت فيه جمموعة من 
للجمهور  العام  للذوق  تلبية  الأغاين 
مايرغب  اأعرف  الذي  ال�سطايفي 
وعليه اأت�رسف كثريا مب�ساركتي الأوىل 
من  اأ�ساد  التي  املهرجان  هذا  يف 
خاللها بحفاوة ال�ستقبال وبالتنظيم 
املحكم من طرف حمافظة مهرجان 
متكنت  التي  ب�سطيف  الدويل  جميلة 
من تقريب الفنان اجلزائري يف هذه 
بلقاء  �ساهمت  التي  الفنية  التظاهرة 
الفنانني اجلزائريني على ركح كويكول 
وهو فر�سة مبا�رسة للقائنا بجمهورنا 

.

  الفنان القبائلي ما�شي  
» اأحيي العائالت 

ال�شطايفية من مهرجان 
جميلة«

 
وحتدث املطرب القبائلي ما�سي عن 
األبومه اجلديد  ل�سنة 2018 الذي حمل 
الذي   ) �سدقيني   ( »اأمنيي«  عنوان 
لأغنيتني  كليب  فيديو   فيه  اأطلقت 
املخرج  اأخرجها  التي  اأمنيي  وهما 
للمخرج  اأزينو«    « حمفوظ   يا�سني 
�سفيان باليل الذي اأطلقته موؤخرا يف 
27 جويلية 2018  حيث حققت  هاتني 
الأغنيتني  ن�سب عالية من امل�ساهدة 
كثريا  و�سعدت  اليوتوب  موقع  عرب 
جميلة  مهرجان  يف  امل�ساركة  بهذه 
الدويل ب�سطيف الذي قدمت له باقة 
كل  يف  املتمثلة  الأغاين  من  متنوعة 
اإينيد وفودتوا وزينيو واأمنيي  بح�سور 

العائالت ال�سطايفية .

ال�شاب عزيز 
 طبعة 2018 ملهرجان 

جميلة مميزة
 

 14 الطبعة  اأن  عزيز  ال�ساب  وقال 
ب�سطيف  الدويل  من مهرجان جميلة 
اجلزائرية  اجلماهري  بقلوب  مميزة 
الثانية  لل�سهرة  املتوافدة  القوية 
جتاوب  لحظنا  حيث  بكويكول 
اجلمهور ال�سطايفي لالأغاين ال�سبابية 
الأغنية  اإىل  اإ�سافة  اأوؤديها  التي 

العاطفية الع�رسية .

اأني�شة حجر�شي
 �شعدت مب�شاركتي الأوىل 

يف الطبعة 14 ب�شطيف
 

يف  و�سباب  اأحلان  جنمة  اأعربت   فيما 
طبعته الثانية  ال�سوبرانو يف الأورك�سرتا 
ال�سيمفونية الوطنية  اأني�سة حجر�سي عن 
ملهرجان  الأوىل  مب�ساركتها  �سعادتها  
جميلة الدويل ب�سطيف م�سيدة مبحافظة 
لتخ�سي�سها  الثقافة  وبوزارة  املهرجان 
خال�سة  جزائرية  كطبعة  ال14  الطبعة 
الغناء  اأغني  فاأنا  وعليه  باملائة   مئة 
مينعني  مل  وهذا  الكال�سيكي  الأوبرايل 
والقبائلية  ال�رسقية  الأغاين  تاأدية  من 
والعا�سمي  الق�سنطيني  واملالوف 
بني  مزج  على  دوما  اأعمل  اأنني  حيث 
اجلزائرية  املو�سيقية  الطبوع  خمتلف  
وبني  بينها  التوفيق  دائما  اأحاول  فاأنا 
الغناء الكال�سيكي يف خمتلف احلفالت 
فيها  اأ�سارك  التي  الفنية  واملهرجانات 
بوعالم  اجلزائر  اأوبرا  افتتاح  بينها  من 
ب�سايح باجلزائر العا�سمة الذي �ساركت 
ال�سيمفونية  الأورك�سرتا  رفقة  فيه 
ال�سهرة  جناح  عن  موؤكدة    ، الوطنية 
الثانية ملهرجان جميلة الدويل ب�سطيف 
الفنانني  كبار  م�ساركة  عرفت  التي 
اجلزائريني ، كا�سفة الفنانة  اأني�سة  عن 

حت�سريها  لألبوم جديد . 

هدنة مع املغول اأم�م غ�بة ال�سندي�ن ...
)1(

تُطيُل  ال�سنِْديان  من  كائنات 
الوقوَف على التّل .. َقْد ي�سَعُد 
اإِْن  نحوها  خبزنا  من  الُع�ْسُب 
يهبط  َوَقْد   ، املكاَن  تركنا 
اإِىل  منها  ال�سماوُيّ  الالزورُد 

الظِلّ فوق احل�سوْن .
َمْن �سيمالأ ُفُخارنا بعدنا ؟ 

عندما  اأَعداءنا   ُ يَُغرِيّ َمْن 
يعرفوْن اأَننا �ساعدون اإِىل التِلّ 
كي منَدَح اهلل .. يف كائناٍت من 

ال�سندياْن ؟ 
 *

الريح  َعبَث  كُلّ �سيء يدُلّ على 
ا كان هذا  لكننا ل نَُهُبّ هباْء ُرمَبّ
النهاُر اأََخَفّ علينا من الأَم�ش ، 
اأَطالوا املكوَث  الذيْن قد  جنن 
يعبدوا غري  ، ومل  ال�سماء  اأَمام 
ا  ُرمَبّ عبادتهْم  من  َفَقُدوا  ما 
كانت الأَر�ُش اأَو�سَع من َو�سْفها 

.
رمبا كان هذا يف الطريُق دخولً 

مع الريح .
يف غابة ال�سندياْن .

 
*

 ، اجلانبنْي  من  مَتُُرّ  ال�سحايا 
وت�سقط يف  اأَخرياً  كالماً  تقول 

عامَلٍ واحٍد .

�سوف ينت�رُس الن�رْسُ وال�سندياُن 
عليها .

)2(
يف  لل�سقائق  ُهْدنٍَة  ِمْن  بَُدّ  فال 
على  امليتني  تُْخِفَي  كي  ال�سهل 
بَْع�ش  نَتَبَاَدَل  وكْي   ، اجلانبني 
ال�ستائم قبل الو�سول اإِىل التّل .

يَُحِوّل  اآدمي  تََعٍب  ِمْن  بَُدّ  ل 
من  ..كائناٍت  اإِىل  اخليوَل  تلك 

ال�سندياْن 
 

 *
 : الرباري  يف  واحٌد  ال�سدى 
حجر  على  ،وال�سماءُ  �سدى 
ل  على  الطيوُر  َعلَّْقتها  غْربٌَة 
نهايات هذا الف�ساء ، وطارْت... 
احلروب  يف  واحٌد  وال�سدى 
قوا  َدّ الطويلة : اأٌُمّ ، اأٌَب ، َولٌَد �سَ
تعود  خياًل  البحريات  خلف  اأََنّ 
الأَخرْي  بالرجاء  مًة  ُمَطَهّ اإِليهم 
متنع  قهوًة  لأحالمهم  وا  فاأَعُدّ

النَوَم ..
يف �َسبَح ال�سندياْن 

 
*
 

نحَبّ  اأَن  تَُعِلّمنا  حرٍب  ُكُلّ 

احل�ساْر  بعد   : اأَكرَث  الطبيعة 
نقطف   ، اأَكرَث  بالزنابِق  نَْعتَني 
ُقْطَن احلنان من اللَْوِز يف �سهر 

اآذاَر .
 ، الرخام  يف  غاردينيا  نزرع 
نباتاِت جرياننا عندما  ونَ�ْسقي 

يْد غزلننا . يذهبون اإِىل �سَ

) 3 (
اأَوزارها  احلرُب  ُع  تَ�سَ فمتى 
على  الن�ساء  ُخ�ُسوَر  نُفَكّ  كي 

التّل ..
مز يف ال�سندياْن ؟  من ُعقدة الَرّ

 
*

ر�سائلنا  يقرءون  اأَعدائنا  ليت 
ليعتذروا   .. ثالثاً   ، مرتني 

للفرا�سة عن لعبة النار ..
يف غابة ال�سندياْن 

 
*

يف  ل�سيدنا  ال�سالَم  اأردنا  كم 
الأعايل ..ل�سيدنا يف الُكتُْب ..

كم اأَردنا ال�سالم لغازلة ال�سوف 
ِلُهواة  املغارةْ  قرب  للطفل   ..

احلياة ..
خمابئهْم..  يف  اأعدائنا  لأولد 
للَمُغوْل عندما يذهبون اإِىل ليل 

، عندما يرحلوْن عن  زوجاتهم 
بِراعم اأزهارنا الآن .. َعنَّا ،

وعن ورق ال�سندياْن 
 

*
احلروب تَُعِلّمنا اأَن نذوق الهواء 

واأَن مندح املاء.
�ش  باحُلُمّ نفرح  �سوف  ليلًة  َكْم 
جيوب  يف  والك�ستنا  ال�سلْب 

معاطفنا ؟
اأَْم �سنن�سى مهارتنا يف امت�سا�ش 

الرذاذ ؟
َمْن  ُو�ْسع  يف  كان  َهْل   : ون�ساأَل 
مات اأَلَّ ميوت ليبداأ �سريتَُه من 

هنا ؟ 

) 4 (
النبيذ  مديح  ن�ستطيع  ا  ُرمَبّ

ونرفُع نْخباً لأَرملة ال�سندياْن 
 

 *
الناي  يرُدّ على  َقلٍْب هنا ل  ُكُلّ 

ي�سقط يف �رَسَك العنكبوت .
ْل لت�سمع َرْجَع ال�سدى  ْل متَهّ متَهّ
املُغول  فاإُِن   ، الَعُدّو  خيل  فوق 
اأَن  ويريدون  خمرتنا  يُحبُّون 
يَْرتَدوا جلد زوجاتنا يف الليايل 
القبيلة  �سعراء  ياأخذوا  واأَن   ،

اأ�رسى ،
 واأَْن يقطُعوا �َسَجَر ال�سندياْن

 
*

اأَن نكون كما   املُغول يريدوننا 
من  حفنًة  نكوْن  اأن  لنا  يبتغون 
اأَو  ال�سني  على  الغبار  هبوب 
نُحَبّ  اأَن  ويريدوننا   ، فار�ٍش 
ال�سالُم  يَُحَلّ  كي  ُكلَّها  اأَغاِنيَُهْم 

الذي يطلبوْن ...
�سوف نحفظ اأَمثالهم ... �سوف 
يذهبوْن  عندما  اأَفعالَُهم  نغفر 
ريح  اإِىل  امل�ساء  هذا  َمَع 

اأجدادهْم ...
خلَف اأُغنيِة ال�سندياْن 

*
مْل يجيئوا لينت�رسوا ، فاخلرافُة 

لي�ست خرافتَُهْم .
اإِنهم يهبطوْن من رحيل اخليوِل 
ول   ، املري�ِش  اآ�سيا  غرب  اإِىل 

يعرفوْن ..ومعجزَة ال�سندياْن

)5( 
َدى واحٌد يف الليايل . * ال�سّ

النجوَم  نُْح�سي  الليل  على قمة 
على �سدر �َسِيّدنا، ُعْمَر اأَولدنا 
– كربوا �َسنًَة بعدنا – َغنََم الأَهل 
قتلى  واأَعداَد   ، ال�سباب  حتت 
وال�سدى  واأعداَدنا  املغول، 

واحٌد يف الليايل : �سرنجع يوماً 
، فال بَُدّ من �ساعٍر فار�سٍيّ 

لهذا احلنني ..
اإىل لَُغِة ال�سندياْن 

*
نحَبّ  اأَن  تعلَّمنا  احُلروُب 
بوابنا  التفا�سيل : �سْكل مفاتيِح اأَ
َط حنطتنا بالرمو�ش ،  ، اأن مُنَ�ِسّ
ومن�سي ِخَفافاً على اأر�سنا ، اأَن 
الغروب  قبل  �ساعات  �َش  نقِدّ

نَْزخَلْت ... على �سَجر الَزّ
واحلروُب تَُعِلُّمنا اأَن نرى �سورة 
ل  نَتََحَمّ واأَْن   ، �سيء  كل  يف  اهلل 
نُْخِرَج  كي  الأ�ساطري  عبء 

الوح�َش ...
ة ال�سندياْن .. من ق�سَّ

*
ُخبْز  �ُسو�ش  من  �سن�سحك  كم 
احلروب ومن ُدود ماء احلروب 
، اإِذا ما انت�رسنا نَُعِلُّق اأَعالمنا 
ثم  الَغ�سيْل  حبال  فوق  ال�سوَد 
...واأَما  جوارَب  منها  نَع  نَ�سْ
يف  َرْفِعِه  من  بَُدّ  فال   ، الن�سيُد 
اخلالدين  اأَبطالنا  جنازات 
من  بَُدّ  فال   ، ال�سبايا  ..واأََما 

، ول بَُدّ من َمَطٍر  َعتْقهَنّ
َفوق ذاكرة ال�سندياْن

 ) 6 ( 
 

ى  َخلَْف هذا امل�ساء نرى ما تبَقّ
ي�رسب  قليْل  عما   ، الليل  من 
امُلَحارب  �ساَي  احُلُرّ  الَقَمْر 
واحٌد  َقَمٌر  ال�سَجْر  حتت 
لَُهْم  اخلندقني  على  للجميع 
ولنا ، َهْل لَُهْم خلف تلك اجلبال 
بيوٌت من الطني ، �ساٌي ، وناٌي 
، وَهْل عندُهْم َحبٌَق مثلنا يُرجع 

الذاهبني من املوت ...
يف غابة ال�سندياْن ؟ 

 
 *

ها  التَِلّ  اإِىل  �سعْدنا   ، واأَخرياً 
جذور  فوق  الآن  نرتفع  نحن 
جديد  ُع�ْسٌب  ..ينبت  احلكاية 

على دمنا وعلى دمِهْم .
�سوف نح�سو بنادقنا بالرياحني 
ذاك  اأَعناَق  نَُطِوّق  �سوف   ،
العائدين  باأَو�سمة  احلمام 
يقبل  اأَحداً  جند  مل  ...ولكننا 
لْم .. ل نحن نحن ول غرينا  ال�ِسّ

غرينا 
واحلماُم   .. مك�سورة  البنَاِدُق 
جند  ..مل  بعيداً  بعيداً  يطري 

احداً ههنا 
مل جند اأَحداً ...

مل جند غابة ال�سندياْن ! 
 

#حممود دروي�ص
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ
ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ

ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ
ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ

عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 
كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 

( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�ض ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ض ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�ض �صنوياً 
باأمرا�ض �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�ض ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�ض من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�ض ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�ض �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�ض اجلهاز اله�صمي واأمرا�ض ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�ض، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�ض منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�ض. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

دواء جديد »قيد التجارب«.. ملعاجلة �صرطان الكبد
اأنه  دويل  بحث  فريق  اأعلن 
اأن  ميكن  جديداً  دواء  طور 
على  �رسطان_الكبد  يعالج 
نحو اأكرث فاعلية من العالجات 
احلالية وطور باحثون يف معهد 
وجامعة  لل�رسطان  �صنغافورة 
بالتعاون  الوطنية،  �صنغافورة 
للن�صاء،  بريغهام  م�صت�صفى  مع 
هارفارد  بجامعة  الطب  وكلية 
ون�رسوا  الدواء،  الأمريكية، 
نتائج اأبحاثهم يف العدد الأخري 
 Proceedings of من دورية 
 the National Academy
كما  العلمية.   of Sciences
بروتينا  در�صوا  اأنهم  اأو�صحوا 
وهو   ،)SALL4( ي�صمى 
على  الورم  بنمو  متعلق  بروتني 
عالمة  باعتباره  وا�صع،  نطاق 
لأدوية  وهدفاً  ت�صخي�صية 
و�رسطانات  الكبد  �رسطان 
الرئة  �رسطان  مثل  اأخرى، 

و�رسطان الدم واكت�صف الفريق 
مع  يعمل  الربوتني  هذا  اأن 
 )NuRD( ي�صمى  اآخر  بروتني 
يوؤدي  قوي  حتالف  لت�صكيل 
الإ�صابة  وانت�صار  تطور  اإىل 
�رسطان  ومنها  بال�رسطانات، 
الكبد. كذلك اأ�صار اإىل اأن الدواء 
طور  يف  يزال  ل  الذي  اجلديد 
التجارب، ويعمل على ا�صتهداف 
ومنعهما  الربوتينني  هذين 
موت  وبالتايل  الحتاد،  من 
وخف�ض   ال�رسطانية،  اخلاليا 
الدواء  تناول  يتم  عندما  اأنه 
اجلديد مع عقار »�صورافينيب« 
دواء  وهو   ،Sorafenib
يُ�صتعمل لعالج �رسطان اخلاليا 
من  يقلل  اأن  ميكن  الكبدية، 
اأف�صل  ب�صورة  الكبد  اأورام  منو 
مت  اإذا  »�صورافينيب«  عقار  من 
الباحثون  وقال  منفرداً  تناوله 
الباب  يفتح  اجلديد  العقار  اإن 

اأمام تطوير عقاقري اأكرث فاعلية 
اآثار  مع  الكبد  �رسطان  لعالج 
جانبية اأقل، لفتني اإىل اأن هذا 
مهمة   اآثار  له  املثري  الكت�صاف 
الكبدية، بالإ�صافة اإىل جمموعة 
ال�صلبة  ال�رسطانات  من  وا�صعة 
وبح�صب  اخلبيثة  والأورام 
الأمريكية  الوطنية  اللجنة 
اأكرث  فاإن  ال�رسطان،  ملكافحة 
من  جديدة  حالة  األف   40 من 

�رسطان الكبد �صيتم ت�صخي�صها 
يف الوليات املتحدة خالل عام 
اخلطر  عوامل  وت�صمل   .2018
عدوى  الكبد  ل�رسطان  امل�صببة 
الوبائي   الكبد  التهاب  فريو�ض 
باأمرا�ض  والإ�صابة  الكحولية، 
الكحولية  غري  الدهنية  الكبد 
ال�صكري  مبر�ض  املرتبطة 

والبدانة. 

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�ض الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

اال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�ض  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�ض  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�ض  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
ب�صكل  التنف�ض  عن  الأ�صخا�ض  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�ض،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  يرتبط �رسطان 
الإ�صابة به ارتفعت ب�صكل ملحوظ بني اأو�صاط الن�صاء، بينما 
ترتاجع �صنويا عند الرجال وتزداد اأعداد الن�صاء امل�صابات 
اأعداد  تتناق�ض  �صنويا، يف حني   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
الإ�صابة  ن�صب  تفاوت  تف�صريا دقيقا حول  العلماء  ول ميلك 
بني اجلن�صني، لكنهم يرجعون ال�صبب غالبا اإىل تاأثر احلم�ض 
احرتاق  مبكونات  واأو�صع  اأكرب  ب�صكل  الإناث  لدى  النووي 
يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ض  مع  باملقارنة  التبغ، 
بع�ض العلماء ال�صبب اإىل ازدياد اأعداد الن�صاء املدخنات يف 
القرن احلادي والع�رسين باملقارنة مع القرن الع�رسين، حيث 
يزداد عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني 
يف اأي جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف 
كما  املجتمع.  ذلك  يف  املدخنات  ن�صبة  ارتفعت  جمتمعها، 
نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني 
الرجال  من   %22 يدخن  املتحدة  الوليات  ففي  اجلن�صني، 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور 
ال�رسطانات  اأكرث  الرئة  �رسطان  ويعترب  الإناث.  بني  و%13 
انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ض يف كل عام، 
58% من احلالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 

األف �صخ�ض �صنويا، يف الوليات املتحدة منفردة. 
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 اأركان علم اليقني 
 اأركان ِعلم اليقني, قال: َقبوُل ما ظهَر من احلق, وَقبوُل ما غاب, والوقوف على ما 

قاَم باحلق, كيف؟ َقبوُل ما ظهَر من احلق تعاىل؛ اأوامرهُ ونواهيه و�رشعُه ودينُه, هذا 
ُكلُه ظهَر على ل�سان نبيِه �سلى اهلل عليه و�سلم, فاأنَت كموؤمن تتلقاهُ باليقني, كما ُقلنا 

قبَل قليل .
 يف عندك اأوامر ونواهٍ, يف عندك �ُسنن, يف عندك مكروهات, يف عندك م�ستح�سنات , 
هذه ُكلها جاءت عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم, لكن يف اأ�سياء غابت عنك, اأخربَك 

بها النبي, هذه اأي�ساً يجب اأن تتلقاها كما لو اأنها يقنٌي .
 فالإمياُن بالغيب الذي اأخرَب اهللُ به, والإميان باجلنة والنار, وال�رِشاط وامليزان, 

واحل�ساِب وما قبلها, من ت�سقق ال�سماِء وانفطارها, وانتثار الكواكب, ون�سف اجلبال, 
وطي العامل وما قبل ذلك؛ من الربزخ ونعيمِه وعذابِه, هذه ُكلُها تقبلها, لأَنّ اهلل اأخربنا 

بها يقني اإخبار.  قبول هذا ُكِلِه, يُعُدّ اإمياناً وت�سديقاً ويقيناً, هذا هو اليقني, بحيُث 
ل يُخالُج القلَب �ُسبُهٌة ول �سٌك ول ن�سياٌن ول غفلٌة, فاإن مل يهلك يقنُي الإن�سان, بقي 

اإميانُه قوياً, وبقي عملُه �ساحلاً .
 الآن بع�ُس ِثمار اليقني, قاَل: الأُن�ُس القراآن الكرمي, يقينَُك اأَنّ هذا الكالَم كالمه, واأَنّ 

اجلنة والناَر م�سرُي الب�رش, واأَنّ هذا الكوَن خلقُه لتعِرفُه, هذا اليقني, يحملَك اإذا قراأت 
القراآن على اأن تاأن�َس بِه , مثاًل: اإذا ُقرئ القراآن, جتد اإن�ساناً يبكي, واإن�ساناً ل يُبايل, 

واإن�ساناً يُعر�س, اأخي غرّي املحطة, ملاذا؟ هو اليقني .

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

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�س 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

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

الثانية �رشح , و الثالثة طرح , و الرابعة امتحان 
و جرح , و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب , ما�سممت 

رائحة الذكر , ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �رشح �سدرك بالو�سال , مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال , ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
, لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك , 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�س , 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�س...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

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

وال�ستغفار يف اآيات عديدة, و�سور 
خمتلفة, وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني, ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين, ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه, باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم, ثم تاب واأناب, 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�رش, يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية, ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم, 

في�ستغفرون ويتوبون, فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان, 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�س, 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل, وا�ستمراأ الذنوب, وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه, حتى يوافيه الأجل 

املحتوم, وهو من رحمة اهلل حمروم, 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل, 

ل ير�ساهم اهلل, ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة, وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[, وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني, فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة, وغفران الذنوب, 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�ص 
االأ�صول 

املالكية,  اأ�سول  كرثة  وترجع 
تفرد  مالك  مذهب  اأن  اإىل 
مل  كامال,  تفردا  باأ�سول 
من  غريه  فيها  ي�ساركه 
التي  الأ�سول  واأهم  املذاهب؛ 
املذهب  مميزات  من  ُعدت 
املدينة,  اأهل  عمل  املالكي, 
و�سد  املر�سلة,  وامل�سلحة 
اخلالف.  ومراعاة  الذرائع, 

اأما عمل اأهل املدينة فهو من 
اأهم الأ�سول النقلية التي تفرد 
فقهاء  �سائر  دون  املالكية  بها 
اأن  مالك  راأى  حيث  الأم�سار, 
مبدينة  ظاهرا  كان  اإذا  العمل 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فهو 
حجة يجب الأخذ به, ول ي�سع 
وقد  غريه.  اإىل  خمالفته  اأحد 
العمل  اعتبار  يف  مالك  بلغ 

اأن رد به خرب الآحاد عند  اإىل 
التعار�س, لأن العمل عنده من 
قال  املتواتر,  النقل  قبيل 
“العمل   : عنه  اهلل  مالكر�سي 
اأثبت من الأحاديث” اأما باقي 
تفرد  يف  اختلف  فقد  الأدلة 
املالكية بها, ون�سري هنا اإىل اأن 
غالب تلك الأدلة مما مل يتفرد 
بها املالكية, بل �ساركهم فيها 

بع�س املذاهب, اإل اأن مذهب 
مالك كان له مزيد عناية بهذه 
اإليها  ال�ستناد  بكرثة  الأ�سول, 
املالكية  فكانت  التفريع,  يف 
الإف�ساح  يف  املذاهب  اأج�رش 
بها  والبوح  الأ�سول  هذه  عن 
والحتجاج لها, حتى عدت من 
مفردات املذهب املالكي التي 

متيز بها.

دخل ل�س ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد 

ال�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر 

ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته �ساجدا ... فلما 
اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا 

ل�سنيعها 
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

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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املربع نت – قبل وفاة �ستيف جوبز 
عام 2011، جنح هو  وابنته ليزا يف 
اإ�سالح عالقتهما ببع�سهما البع�ض، 
التي  قتبا�سات  ا�إ لبع�ض  وفقاً  ولكن 
 ،Vanity Fair ن�رشها مبجلة  مت 
والدها  و  ليزا  بني  ال�سلح  يكن  مل 
كما كانت تاأمل، حيث اأنه مل ي�ساعد 
التي  ال�سيئة  الذكريات  كل  حمو  يف 
مرت بها. يف الوقت الذي عانت فيه 
قمة  يف  جوبز  كان  ووالدتها،  ليزا 
�سنوياً  املاليني  بك�سب  يقوم  جمده 
اأنه مل  اأ�س�سها، اإ�  من ال�رشكة التي 

يكن رجاًل كرمياً يف كلماته الطيبة، 
�سياراته  يف  حتى  اأو  اأمواله  يف 
امل�ستعملة كانت والدة ليزا تخربها 
اأثناء ن�ساأتها باأن والدها غني لدرجة 
بور�ض  �سيارة  طالء  ت�رشر  فور  اأنه 
جوبز  يقوم  به،  اخلا�سة  الك�سف 
على  جديدة  اأخرى  �سيارة  ب�رشاء 
القدمية  اإ�سالح  ن  �أ وذلك  الفور، 
�سيكون اأ�سعب وي�ستهلك وقتاً اأكرث.

وبداأت  الق�سة  هذه  ليزا  �سدقت 
املدر�سة،  يف  لزميالتها  تخربها 
اأحد  يف  �سجاعتها  ا�ستجمعت  حتى 

يام كي تطلب من اأبيها اأن يعطيها  ا�أ
�سيارة بور�ض اخلا�سة به بعد قيامه 
ب�رشاء �سيارة اأخرى جديدة حتى � 
لها، ولكن رد جوبز  يكون يف حاجة 

مل يكن كما اأملت ليزا.
رد  كان  ليزا،  ت�رشيحات  ح�سب 
غليظ  ب�سكل   ”!� “قطعاً  والدها 
للغاية، حتى اأنها �سعرت اأنها ارتكبت 
خطاأ ما، وفهمت ليزا على الفور اأن 
اأ�سطورة �رشاء جوبز ل�سيارة جديدة 
�سحيحاً  لي�ض  اإ�سالحها  من  بد�ً 
ا�ستمر  جوبز  ولكن  غلب،  ا�أ على 

بالقول اأنه لن يقوم باإعطاء ليزا اأي 
�سئ مراراً وتكراراً، ب�سكل جعل ليزا 

ت�سعر باحلزن.
هذا وقالت ليزا �حقاً اأن والدها مل 
يكن �سخ�ض يحب م�ساركة ا�آخرين 
يف اأي �سئ، ورغم اأن هذه ال�سفة قد 
التي �ساعدته  اإحدى ال�سفات  تكون 
والتاأثري  النجاح  بهذا  يكون  اأن 
الكبري، اإ� اأنه اأثر ب�سكل �سلبي للغاية 
ا�ستطاعا  ولكنهما  عالقتهما،  على 
وفاته  قبل  بينهما  مور  ا�أ اإ�سالح 

بوقت ق�سري حل�سن احلظ.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

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  ا�أخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�ض، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
ا�أ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  وا�آ�سيوية  وا�أمريكية 
  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  ا�أملاين 
النارية بارتداء املالب�ض الواقية 
ال�سيف،  لف�سل  املخ�س�سة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�ض 
اأو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�ض حلادث 
ما. واأ�سار اخلرباء ا�أملان اإىل 
للوجه  الكاملة  اخلوذات  اأن 
ت�سمن  اجليدة  التهوية  ذات 
يف  حتى  الراأ�ض  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  ا�عتماد  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�ض  خلع 
ا�أمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
وا�بتعاد عن الوجبات الد�سمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ستبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تكون  اأن  �بد 
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 
ا�نتظار يف ا�زدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

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

اإىل  با�إ�سافة  ا�أق�سى،  الدوران 
 V6 حمرك �سدا�سي ا�أ�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 

ا�أمامي 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  ا�أمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�ض  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�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�ض 
واأعلنت  ا�ختيارية.  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 ا�أ�سعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب مو�سم ال�سيف وا�إجازات اأ�سارت منظمة الفح�ض الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�سحاب ال�سيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات ا�إ�ساءة عند ا�نطالق بال�سيارة 
املحملة بالكامل. واأو�سحت املنظمة ا�أملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ساءة 
الك�سافات، نظراً �أن حمولة �سندوق ا�أمتعة جتعل ال�سيارة تنخف�ض من اخللف، وبالتايل 
قد تر�سل الك�سافات اإ�ساءتها �أعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�سيارات القادمة يف 
ا�جتاه املقابل. واأ�ساف اخلرباء ا�أملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�سيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات ا�أخرى ت�ستغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

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

اجتياز املنعطفات.
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في�سبوك متنح امل�ستخدمني 

اإمكانية تخ�سي�ص �سريط 
التنقل يف التطبيق

امل�ستمر  العمل  اإطار  يف 
جتربة  حت�سني  يف  لفي�سبوك 
ال�رشكة  اأعلنت  اال�ستخدام، 
ت�سميم  اإعادة  ب�سدد  اأنها 
تطبيقها  يف  التنقل  �رشيط 
اأندرويد،  �سا�سة  “اأعلى 

من  االآيفون”  �سا�سة  واأ�سفل 
على الهواتف املحمولة، وذلك 
لعر�ص اخت�سارات االأ�سخا�ص 
ي�ستخدمونها  التي  للمنتجات 

ب�سكل متكرر.
هناك  كان  ال�سابق  يف  حيث 

باالأخبار  مبدوئة  رموز   5
ثم  ومن  االإ�سعارات  ثم  ومن 
امل�ساهدة  واأخرًيا  القائمة 
�سيظل  واالآن  بل�ص،  واملاركت 
باالأخبار  اإطالع  على  اجلميع 
القائمة،  ورمز  واالإ�سعارات 

�ستعر�ص  االأخرى  وال�رشائح 
ت�ستخدمها  التي  االأ�سياء 
امللف  تت�سمن  والتي  كثرًيا، 
ال�سداقة  وطلبات  ال�سخ�سي 
بل�ص  واملاركت  واملجموعات 

وخيار امل�ساهدة.

اآي�سر تعلن عن موعد اإطالق 
 Chrombook اأجهزة

13 اجلديدة و�سعرها
  

اأطلقت �رشكة اآي�رش 4 ن�سخ جديدة من احلوا�سيب املحمولة )الب 
توب( يف �سهر ماي املا�سي، لكنها مل تعلن عن موعد اإطالقها 

اأو حتى �سعرها الر�سمي يف ذلك الوقت. لكن ال�رشكة االآن ك�سفت 
عن موعد اإطالق اثنني من اأجهزتها و�سعرها الر�سمي، وهما 

.Spin 13 ون�سخة Chromebook
ويتمتع كل منهما بحجم �سا�سة 13.5 بو�سة من نوع IPS وبجودة 

 )touchpad( عر�ص 2256×1504 واأبعاد 3:2، وكذلك لوحة مل�ص
حممية بطبقة غوريال جال�ص.

ويبداأ �سعر Chromebook 13 بن�سخته التقليدية مببلغ 649.، 
وهو مع معالج Intel core i3 ومزود بذاكرة 8 جيغا وم�ساحة 

تخزين 32،  وميكن للزبون اأن يح�سل على معالج I5 مقابل  فوق 
ال�سعر االأ�سلي لال�ستمتاع مبوا�سفات اأعلى.

يف حني اأن spin 13 Chromebook ياأتي ب�سا�سة مدعومة 
ا  بامل�ص مع قدرة دوران 360، لذا فهو ميكن اأن يُ�ستخدم اأي�سً

كتابلت. و�سيكون �سعره 749.  مبعالج core i3 وذاكرة 8 جيغا و 64 
جيغا م�ساحة تخزينية. فيما �ستكون اأعلى موا�سفات هي معالج 
core i5 و 16 جيغا للذاكرة و 128 جيجا للم�ساحة التخزميية 

ب�سعر 949. .
ويف هذا االإ�سدار اجلديد ت�سعى اآي�رش ملناف�سة جوجل يف 

ا�ستهداف امل�ستخدمني املعتمدين ب�سكل اأ�سا�سي على احلو�سبة 
ال�سحابية، واإيجاد م�ساحة اأكرب لها يف ال�سوق باملناف�سة بال�سعر 

وجودة املنتج، خا�سة اأنها ت�ستخدم نظام ت�سغيل كروم، ويبدو اأنها 
على الطريق ال�سحيح يف هذا املجال.

غوغل جتعل 
الو�سول للبيانات 

اأ�سهل عند البحث 
على حمركها

ال�سبل  اأكرث  البحث قوقل  يوفر حمرك 
موؤ�س�سة  بيانات  اإىل  للو�سول  �سهولة 
اأحياًًنا  لكن  االإنرتنت،  على  مكان  اأو 
البحث  من  الكثري  االأمر  ي�ستغرق 
للو�سول للمعلومات ال�سحيحة يف حال 
البع�ص،  لدى  كان املكان غري معروف 
وقررت  ال�رشكة  له  تنبهت  ما  وهو 

تغريه.
لبيانات  الو�سول  طريقة  وبتحديث 
ومعلومات املوؤ�س�سات اأو املواقع، فاإن 
امل�ستخدم مبجرد البحث عن موؤ�س�سة 
ما �ستظهر له البيانات مبا�رشة يف اأول 
مما  النتائج،  باقي  وقبل  البث  �سفحة 

يجعل الو�سول اإىل املعلومات احلقيقية 
اأ�سهل من ال�سابق لكن هذا االأمر يحتاج 
من اأ�سحاب املوؤ�س�سات واملواقع اتباع 
التي  البيانات  تعبئة  طريقة حمددة يف 
عرب  للم�ستخدمني  اإظهارها  يريدون 
منوذج طرحته ال�رشكة لت�سهيل ت�سمني 
لتظهر  البث  حمرك  �سمن  البيانات 

ب�سكل مبا�رش.
رئي�سي  ب�سكل  االأمر  هذا  وياأتي 
ت�ستطيع  حيث  االإخبارية،  للموؤ�س�سات 
البيانات  منوذج  ت�سمني  املوؤ�س�سات 
 html املحدد من قوقل يف �سفحات 

اخلا�سة بهم لكي يظهر للجميع.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�ص  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  االأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت الأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�ص« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  االأمر، ومل  التعليق على  رف�ص  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ص اآب واآي ما�سيج الأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�ص  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ص  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني االآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�ص  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

االإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى االإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  االأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى االإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�ص  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  االرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 االأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ص اآي دي« يف اآي فون اإك�ص، حيث يجب عليهم االختبار اأوالً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�ص اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإال اأن العديد من امل�ستخدمني الحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�ص اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع االفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ص يف العوامل االفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، باالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�ص ب�سبكة في�ص بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات االأخرى اإىل نظارة الواقع االفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�ص غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ال 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع االفرتا�سي.

في�ص بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

اأوقفت في�ص بوك الربنامج الذي اأطلقته �سنة 2014 بهدف 
اإىل  النفاذ  تتيح  امل�سرّية  الطائرات  من  اأ�سطول  ت�سنيع 
واأكدت  التقنية  هذه  من  املحرومة  املناطق  يف  االإنرتنت 
عن  ال�ساأن  هذا  يف  اأ�سدرته  الذي  البيان  يف  املجموعة 
نيتها موا�سلة تطوير االأجهزة الطائرة لتوفري االإنرتنت يف 
املناطق النائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

االإنتاج ال�سناعي.

وتعتزم في�ص بوك اإغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائرات  »اأكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  اإجنلرتا حيث  غرب 
بوك  في�ص  وتتعاون  ال�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
اإيربا�ص على تطوير طائرات �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ا�سمها »هاب�ص«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« الذي يوّفر النفاذ اإىل االإنرتنت يف املناطق املعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف ال�سرتاتو�سفري.



اأبدى  ممثلي الأطباء و املمر�ضني املحتجني 
لهم  مب�ضت�ضفى حممد بو�ضياف يف ت�رصيح 
مع يومية »الو�ضط« عن ا�ضتيائهم وتذمرهم 
ال�ضديدين من النق�ص الفادح لعنا�رصالأمن 
حياتهم  يعر�ص  بات  الذي  الو�ضع  وهو 
التي  الليلية  الفرتة  خالل  خا�ضة  للخطر 
ت�ضهد تكرار حالت العتداء اجل�ضدي على  
ذات  �ضدد  ، حيث  البي�ضاء  البذلة   اأ�ضحاب 
من  جاد  تدخل  �رصورة  على  املتحدثني 
ال�ضلطات الو�ضية و امل�ضالح املعنية لإجناز 

مركز اأمني داخل امل�ضت�ضفى املذكور .
من جهة ثانية فقد اأعلنت جمعيات حملية  

املطلق  دعمها  ال�ضحي عن  بال�ضاأن  مهتمة 
لالأطباء  امل�رصوع  للمطلب   ، والالم�رصوط 
العامل  توفري  �رصورة  يف  واملتمثل  بورقلة 

من  كل  حديد  من  بيد  ال�رصب  و  الأمني 
ت�ضول له نف�ضه �رصب اأمن وا�ضتقرار القطاع 

ال�ضحي بعا�ضمة الواحات . 

�أحمد باحلاج 

للمطالبة مبركز �أمن مب�ضت�ضفى حممد بو�ضياف

الأطقم الطبية وال�شبه طبية بورقلة يحتجون
نظمت �ضبيحة يوم �أم�س �الأطقم �لطبية و�ل�ضبه طبية بامل�ضت�ضفى �ملركزي بعا�ضمة �لوالية 

بورقلة حممد بو�ضياف ،وقفة �حتجاجية للمطالبة  ب�ضرورة  توفري �الأمن .

جميلة بوبا�شا..و 
اجلرمية الفرن�شية
جميلة بوبا�ضا..��ضم قد يكون قد �ضقط من 

ذ�كرة �الأجيال �جلديدة  لكنه حفر لنف�ضه 

مكانة يف �لذ�كرة �لوطنية..من �لكتب 

�لقليلة �لتي تناولت هذه �ل�ضخ�ضية �لبارزة 

هو كتاب بعنو�ن »ماأ�ضاة تعذيب جميلة بوبا�ضا 

تاأليف م�ضرتك ل�ضيمون دي بوفو�ر و جيزيل 

حليمي و نقلته للعربية فاطمة عبد�هلل 

حممود �ل�ضادر عن هيئة �الإذ�عة و �لتلفزيون 

�مل�ضرية لكن ال يوجد �أثر على �لكتاب 

يدل على تاريخ طبعه تقول موؤلفة �لكتاب 

�ضيمون  دي بوفو�ريف مقدمة �لكتاب«هي 

فتاة جز�ئرية يف ربيعها �لع�ضرين..ع�ضوو 

يف جبهة �لتحرير �لوطني..قب�س عليها و 

�أودعت غياهب �ل�ضجن..و �عتدى عليهارجال 

�لبولي�س �لفرن�ضي على عفافها بو��ضطة عنق 

�لزجاجة ..هل يف هذ� �الأمر �ضيء من �لغر�بة 

و �لعجب..طبعا ال .�إنه �ضيء طبيعي جد� 

فنحن مع�ضر �لفرن�ضيني �ضركاء منذ عام 1954 

يف �رتكاب جر�ئم �لقتل �لب�ضعة

و تروي �ضيمون كيف متكنت �ملحامية 

�ل�ضهرية جيزيل حليمي من �لتاأ�ض�س كمحامية 

ل�ضالح �جلميلة �جلز�ئرية بعد ورود خطاب 

من �أخيها �ملعتقل يف �أحد �ضجون فرن�ضا و ق�ضة 

�لر�ضالة �لتي وردت �إليها بينما كانت يف �ملغرب 

للدفاع عن عدد من �ملعتقلني �جلز�ئريني و 

تروي �ملحامية ماذ� وجدت يف ملف حماكمتها 

حيث تقول يف �ل�ضفحة 12 من نف�س �لكتاب 

�مل�ضار �إليه �أعاله :لقد و�ضعت هذه �لفتاة 

�جلز�ئرية �لتي تبلغ �الثنية و �لع�ضرين من 

عمرها  قنبلة يف �أحد �ملقاهي �لفرن�ضية..و 

مل تنفجر �لقنبلة و مت �لقب�س على �لفتاة 

�جلز�ئرية  و مل حتدث �أية خ�ضائر يف �الأرو�ح 

�أو يف �ضيئ �آخر،و لقد حدث هذ� يف 27 

�ضبتمرب �ضنة 1959

ي�ضتحق �لكتاب �أن يقر�أ و يعاد طبعه و 

يوزع جمانا يف كل مكان ونلتم�س من وز�رة 

�ملجاهدين �أن تعتني بالكتاب

موقف

فندق ماريوت ق�ضنطينة 
باال�ضرت�ك مع  �ضتيد 

��ضت

حملة لتنظيف غابة 
البعراوية

ماريوت ق�ضنطينة و�رصكة جمع   فندق  نظم 
ا�ضت،  �ضتيد  النفايات  وحرق  ومعاجلة 
تنظيف  حملة  املجتمع،  خدمة  وبهدف 
ولية  باخلروب  املتواجدة  البعراوية   غابة 
جويلية،   25 الأربعاء  يوم  يف  ق�ضنطينة. 
 TAKE« تطوع العمال املنت�ضبون لربنامج
ق�ضنطينة  ماريوت  لفندق  التابع   »CARE
وهذا  الغابة،  يف  املنت�رصة  القمامة  جلمع 
من  اأجواء  يف  ال�ضباح  من  مبكر  وقت  يف 
احلما�ص لتحقيق هدف واحد وهو ا�ضتعادة 
روعة وجمال الغابة التي فقدت ب�ضبب عدم 
احرتام نظافة الأماكن العامة اتخذت �ضتيد 
اأو  حتويل  اإعادة  مبادرة  جهتها،  من  ا�ضت 
بطريقة  جمعها  مت  التي  النفايات  حرق 

# ود�د �حلاجحترتم البيئة .

مارادونا يعرب عن ت�شامنه مع مادورو 

حملة للتربع بالدم خالل 
مو�شم ال�شطياف

�إير�ن

احلر�س الثوري ي�شتعد 
للمواجهة يف اخلليج

القدم  كرة  اأ�ضطورة  اأدان 
مارادونا،  دييغو  الأرجنتيني 
التي  الفا�ضلة  الغتيال  حماولة 
الفنزويلي  الرئي�ص  لها  تعر�ص 
ال�ضبت  اأم�ص  مادورو  نيكول�ص 
يف  �ضفحته  على  مارادونا  وكتب 
اغتيال  »حماولة  اإن�ضتغرام:  موقع 

لغتيال  حماولة  هي  مادورو، 
�ضعب، فنزويال لن ت�ضت�ضلم، اأمتنى 

لك القوة، يا �ضديقي العزيز«!
من  ال�ضبت  اأم�ص  مادورو  وجنا 
ة  م�ضريرّ بطائرات  ا�ضتهدفه  هجوم 
عر�ص  اأثناء  باملتفجرات  حمملة 

ع�ضكري يف العا�ضمة كاراكا�ص.

دعت الفيدرالية الوطنية جلمعيات 
جميع  الأحد  اأم�ص  بالدم  التربع 
ما  اأعمارهم  البالغ  املواطنني 
يتمتعون  والذين  �ضنة  و65   18 بني 
يف  امل�ضاهمة  اإىل  جيدة  ب�ضحة 
مو�ضم  خالل  النبيلة  العملية  هذه 
ال�ضطياف واأكد رئي�ص الفيدرالية 
قدور غربي يف ت�رصيح اأنه »غالبا 

من�ضغلني  املواطنني  يكون  ما 
عن  ويتخلون  ال�ضيفية  بالعطلة 
املو�ضم  هذا  خالل  بالدم  التربع 
ن�ضبة  يف  تزايدا  يعرف  الذي 
الأمهات  واحتياجات  الولدات 
احليوية  املادة  لهذه  احلوامل 
بالإ�ضافة اإىل الذين يتعر�ضون اإىل 

حوادث املرور« .

الإيراين  الثوري  احلر�ص  اأكد 
عن  حتدثت  التي  الأنباء  �ضحة 
يف  ع�ضكرية  مناورات  اإجرائه 
هرمز  م�ضيق  قرب  اخلليج  مياه 
مرا�ضلنا  ونقل  املا�ضي  الأ�ضبوع 
با�ضم  املتحدث  عن  طهران  يف 

�رصيف،  رم�ضان  الثوري  احلر�ص 
�ضياق  يف  جاءت  »املناورات  اأن 
مواجهة اأي تهديد حمتمل للخليج 
اإىل  وم�ضيق هرمز، وكانت تهدف 
يف  البحرية  املمرات  اأمن  ر�ضد 

اخلليج«، موؤكدا جناحها.
وهددت اإيران اأكرث من مرة وعلى 
باإغالق  م�ضوؤوليها  كبار  ل�ضان 
م�ضيق هرمز اأمام املالحة الدولية 
على  وا�ضنطن  اإقدام  حال  يف 
الإيراين،  النفط  �ضادرات  حظر 
وحلفاوؤها  وا�ضنطن  اأكدت  بينما 
حرية  تاأمني  عزمهم  املنطقة  يف 
حمذرين  امل�ضيق،  يف  املالحة 

طهران من مغبة اإغالقه.

تلم�ضان

تهيئة و ترميم مقربة ال�شهداء باحلناية 

بالتن�ضيق بني �جلي�س و �جلمارك

 حجز 11 قنطارو40 كلغ
 من الكيف املعالج

��ضتفيدو� من 1.5 جيغا �وكتي )Go( �نرتنت جمانا

 وقعوا عقدكم للجيل الثالث
 Ooredoo اأو الرابع ل 

ا�ضتفادت بلدية احلناية بولية تلم�ضان 
وترميم  لتهيئة  دج  مليون   13 مبلغ  من 
مقربة ال�ضهداء، ح�ضبما اأفادت به اأم�ص 

الأحد رئي�ضة دائرة احلناية.
اأن العملية �ضت�ضمل  وذكرت خرية تلي  
بهذه  �رصيح  األف   5 حوايل  تهيئة 
املقربة وترميم مدخلها وتهيئة املكان 

التذكاري  الن�ضب  من  بالقرب  الواقع 
الذي �ضهد موؤخرا انزلق للرتبة و كذا 
الواجهة  وطالء  ال�ضقي  نظام  �ضيانة 
�ضهر  يف  الأ�ضغال  انطالق  ويرتقب 
خا�ضة  موؤ�ض�ضة  باإ�رصاف  اجلاري  اأوت 
الأ�ضغال،  من  النوع  هذا  يف  خمت�ضة 

وفق ذات امل�ضوؤولة.

املنظمة  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
اأمينا�ص/ باإن  ا�ضتطالعية  دورية  واإثر 
ن.ع.4، �ضبطت مفرزة للجي�ص الوطني 
ال�ضعبي بالتن�ضيق مع م�ضالح اجلمارك 
كمية   ،2018 اأوت   05 يوم  اجلزائرية، 
تُقدر  املعالج  الكيف  من  �ضخمة 
كيلوغرام  و)15(  قناطري   )08( بـثمانية 
مت  التي  الأخرى  الكمية  اإىل  لتُ�ضاف 
بني  مبنطقة  اليوم  �ضباح  �ضبطها 
بثالثة  وامُلقدرة  بب�ضار/ن.ع.3  ونيف 
)03( قناطري و)25( كيلوغرام من نف�ص 

املادة.
الكيف  كميات  ح�ضيلة  ترتفع  بذلك 
املعالج التي مت �ضبطها اليوم اإىل )11( 
هذه  لت�ضاف  كيلوغرام،  و)40(  قنطارا 
النتائج اإىل عديد العمليات التي مكنت 
من اإحباط اإدخال وترويج هذه ال�ضموم 
مرة  وتوؤكد  الوطني،  الرتاب  داخل 
وال�ضتعداد  امل�ضتمرة  اليقظة  اأخرى 
قوات  بهما  تتحلى  اللذين  الدائم 
اجلي�ص الوطني ال�ضعبي املرابطة على 

كافة الثغور. 

لدعم  الدائم  التزامها  موا�ضلة 
تقرتح  الرقمي،  حتولها  يف  ال�رصكات 
Ooredoo   لزبائنها توقيع عقدهم 
 )3G/4G( الرابع  اأو  الثالث  للجيل 
 )Go( وال�ضتفادة من 1.5 جيغا اأوكتي
اأ�ضبوع. من  من الإنرتنت جمانا ملدة 
لزبائنها  املوجه  العر�ص  هذا  خالل 
 Ooredoo تعتزم  ال�رصكات،  من 
ال�ضهام يف دمقرطة الإنرتنت النقال 
للجيل  عرو�ضها  بف�ضل  التدفق  عايل 

الثالث والرابع املتوفرة عرب 48 ولية 
املهنيني   Ooredoo لزبائن  ميكن 
اغتنام الفر�ضة وال�ضتفادة من �ضبكة 
اجليل  يوفر  الذي  الوحيد  متعاملهم 
اجلزائر  وليات  جميع  عرب  الرابع 
لل�رصكات،  املوجهة  العملية  بهذه 
كاخليار  مكانتها   Ooredoo توؤكد 
ورغبتها  للمهنيني  الأمثل  التكنولوجي 
النقال  النرتنت  يف  فريدة  جتربة  لهم  التوفري  يف 

عايل التدفق.

�خلدمة �لوطنية 

ال�شروع يف ت�شوية و�شعية 
املولودين بني 1988 

و1993
دعت وزارة الدفاع الوطني، اأم�ص الأحد 8 اأوت، املواطنني 
مراكز  اإىل  التقرب  اإىل  و1993   1988 �ضنتي  بني  املولودين 
للوزارة  بيان  يف  وجاء  و�ضعيتهم،  لت�ضوية  الوطنية  اخلدمة 
ل�ضف  التابعني  املواطنني  الوطنية  اخلدمة  مديرية  “تُعلم 
دي�ضمرب  و31   1988 جانفي  الفاحت  بني  )املولودين   2008
)املولودين   2013 اإىل   2009 من  لل�ضفوف  والتابعني   )1988
بني الفاحت جانفي 1989 و31 دي�ضمرب 1993( الذين اأنهوا اأو 
تخلوا عن الدرا�ضة بتاريخ 31 دي�ضمرب 2014 وغري متواجدين 
مدعوون  باأنهم  الوطنية،  اخلدمة  جتاه  ع�ضيان  و�ضعية  يف 
للتقرب من مراكز اأو مكاتب اخلدمة الوطنية التابعني لها، 

ق�ضد ت�ضوية و�ضعيتهم جتاه اخلدمة الوطنية”.
حيث  لذلك،  رزنامة  الوطنية  اخلدمة  مديرية  وخ�ض�ضت 
خ�ض�ضت الفرتة من 12 اإىل 16 اأوت 2018 بالن�ضبة للمواطنني 

املولودين بني 01 جانفي و31 مار�ص.
ومن 19 اإىل 23 اأوت 2018 بالن�ضبة للمواطنني املولودين بني 

01 اأفريل و30 جوان.
ومن 26 اإىل 30 اأوت 2018 بالن�ضبة للمواطنني املولودين بني 

01 جويلية و30 �ضبتمرب.
ومن 02 اإىل 06 �ضبتمرب 2018 بالن�ضبة للمواطنني املولودين 

بني 01 اأكتوبر و31 دي�ضمرب.

�جلز�ئر 

جاهزية املعرب 
احلدودي مع موريتانيا 

بتندوف فى ت�رصيح  الولئي  ال�ضعبي  رئي�ص املجل�ص  قال  
بالده  بني  الربي  احلدودي  املركز  اإن  اجلزائرية،  لالإذاعة 
فتحه  املنتظر  ومن  بالكامل،  جاهزا  اأ�ضبح  وموريتانيا 
اأكد  وال�ضلع، امل�ضوؤول  لنقل امل�ضافرين  ليكون معرباً  قريبا 
” اأن اآفاقا واعدة لل�رصاكة تنتظر كل املتعاملني اجلزائريني 
�ضواء كانوا من ال�ضمال اأو من اجلنوب لولوج ال�ضوق الغربية 
جديدا   منفذا  �ضيكون  املعرب  فتح  اأن  مو�ضحا  لإفريقيا” 
من  اإفريقيا   غرب  نحو  اجلزائرية  التجارية   للمعامالت 

خالل موريتانيا.
وتاأمل اجلزائر اأن يكون املعرب احلدودي مع موريتانيا، على 
�ضاأنها امل�ضاهمة  بوابة حقيقية من  م�ضتوى مدينة تندوف 
يف حتقيق ن�ضب منو من توزيع اأكرب للمنتجات اجلزائرية يف 

دول غرب اإفريقيا. 
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