
ال�سنة الثالثة ابتدائي التي جت�سد مفاهيم واآليات اجليل الثاين

اأخطاء و مغالطات يف كتب املرحلة االبتدائية

بعد الت�سريحات امل�ستفزة حول وفاة الدكتور 
عوي�سات بلدغة عقرب بورقلة

احتجاجات وجلنة حتقيق 
ق�سائية تواجه ح�سبالوي

قالت اإن ذات امل�ساكل �ستتكرر  يف املوؤ�س�سات الرتبوية: 

الكنابا�ست تهدد باالإ�سراب ابتداء من يوم غد
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العقيد املتقاعد العربي �سريف  يف حوار مع الو�سط:

 اجلي�ش فوت فر�سة 
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وزير التجارة �سعيد جالب

اإلــــــغاء احلــــــظر عن بــع�ش 
املنتجات امل�ستوردة قريبا

�ص4

�ص3

 غامبيا / اجلزائر ت�سفيات 
كاأ�ص اإفريقيا ابتداء من 17:30

بلما�سي يراهن 
على بداية قوية 

�ص4 

�ص24

�ص 6

بو�سعادة

مكتتبو »عدل 2« ينظمون 
وقفـــــــة احتـــــجاجية 

بومردا�ص

وفاة �سائق �ساحنة يف حادث مرور مميت 
للمطالبة بالق�ساء على النقائ�ص مب�ست�سفى حممد بو�سياف 

مواطنو ورقلة يحتجون اأمام مديرية 
ال�سحة ويلوحون بالت�سعيد 

  .        امل�ساجد غري موجودة يف وهران اأو ق�سنطينة اأو...؟؟؟



عين

 لقي اأم�س �شاب يف الثالثنيات من العمر من عمره حتفه اثر انقالب 
�شاحنته من الوزن الثقيل التي كان كان يقودها على م�شتوى الطريق 
الثنية و بومردا�س ال�شحية املدعو«  الوطني رقم 05 الرابط بني 
ببومردا�س تويف بعني  ايت م�شعود  ينحدر من قرية  ح�شني«   – ن 
املكان ،م�شالح احلماية املدنية تنقلت لنقل اجلثة مل�شلحة حفظ 

اجلثث مب�شت�شفى الثنية يف وقت مت فتح حتقيق يف الفاجعة
ح- كرمي
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بن غربيط وفية لهواية 
خلق ال�صراعات

اأكد العديد من املدونني على �سفحات مواقع 
التوا�سل االجتماعي اأن وزيرة الرتبية 

نورية بن غربيط، الزالت وفية لهواية خلق 
ال�سراعات، �سيما واأن التعليمة االأخرية 

اخلا�سة مبنع النقاب باملدار�س جعلت العديد 
من اجلهات تنتف�س �سدها رغم وجود جبهة 
اأخرى نوهت بالقرار، م�سددين على احلرية 

ال�سخ�سية ال تتما�سى مع مثل هكذا �سلوك من 
قبل االأ�ستاذات.

هل مت الق�صاء على وباء 
الكولريا نهائيا؟ 

ت�ساءل متابعون لل�ساأن ال�سحي باجلزائر عن 
مدى م�سداقية االأخبار التي توؤكدها وزارة 

ال�سحة ب�ساأن وباء الكولريا، �سيما واأنها اأعلنت 
عن عدم ا�ستقبال امل�ست�سفيات الأي حالة 

جديدة م�سابة اأو م�ستبه بها، ت�ساءل جاء 
بعد اأن الك�سف عن بوؤرة الوباء والتي كانت 

بالبليدة، فهل مت الق�ساء على الوباء ؟

�صعر �صلة خامات اأوبك  ي�صل اىل  74,51 دوالرا للربميل

بومردا�س

وفاة �صائق �صاحنة يف حادث مرور مميت 

خبر في 
صورة

اجلبة القبائلية تغزو 
مدار�س البويرة

اخل�صر بروح جديدة مع بلما�صي
الق�شرية  الفرتة  متّيزت 
الناخب  ق�شاها  التي 
الوطني جمال بلما�شي مع 
اأ�شباله يف زرع روح جديدة 
بعمل  يقوم  اأين  اأو�شاطهم، 
روح  غر�س  اجل  من  كبري 
يف  والرغبة  االنت�شارات 
الفوز حت�شبا للمواعيد التي 
اليوم  من  ابتداء  تنتظرهم 
يعمل  حيث  غامبيا،  اأمام 
القائد ال�شابق للخ�رض على 
االنتكا�شية  الروح  جتاوز 
التي  الداخلية  وامل�شاكل 
�شبقته  التي  العهدة  ميزت 
غر�س  على  واالإ�رضار 
املنتخب  يف  التفكري 
وقيادته نحو الفوز ال غري.

اجلزائر ت�صارك يف معر�س دم�صق الدويل

ت�شجل اجلزائر ح�شورها يف الطبعة 60 من معر�س دم�شق الدويل 
اإىل جانب جمموع 48 دولة عربية واأجنبية، حيث جرت عملية افتتاح 

املهرجان الدويل �شهرة اأول اأم�س مب�شاركة 1700 �رضكة اقت�شادية 
موزعة عرب البلدان احلا�رضة يف الطبعة، والذينتم توزيعهم عرب 45 

جناحا مب�شاركة دولتي اإيران ورو�شيا.

خامات  �شلة  �شعر  بلغ 
امل�شدرة  الدول  منظمة 
للنفط )اأوبك(  51ر74 دوالرا 
بذلك  لي�شجل   ، للربميل  
بال�شعر  مقارنة  انخفا�شا 
االربعاء  يوم  �شجله  الذي 
18ر75  كان  حيث   ، الفارط 
به  افادت  ،ح�شبما  دوالرا 
على  اجلمعة  اأم�س  املنظمة 
وت�شم  االلكرتوين.  موقعها 
تعد  التي  اأوبك  خامات  �شلة 
م�شتوى  قيا�س  يف  مرجعا 

خام  هي  و  نوعا   14 االإنتاج 
اخلام  و  اجلزائري  �شحاري 
واخلام  القطري  البحري 
ال�شعودي   اخلفيف  العربي 
وخام الت�شدير الكويتي  وخام 
وااليراين  االإماراتي   مربان 
اخلفيف  والب�رضة  الثقيل 
العراقي  وخام ال�شدر الليبي 
وخام   النيجريي   بوين  وخام 
وجريا�شول  الفنزويلي  مرياي 
االأنغويل  وربيع اخلفيف الغابوين  

واأورينت االكوادوري  .

ف�سل اأغلبية 
تالميذ املدار�س 
بوالية البويرة 
يف اأول يوم من 

عودتهم ملقاعد 
الدرا�سة ارتداء 

اللبا�س التقليدي 
خا�سة فئة االإناث 

وهو االأمر الذي 
ر�سدته اأعني 

جريدة » الو�سط 
» على م�ستوى 

عديد املدار�س 
بعا�سمة الوالية 

والبلديات املجاورة 
التي تزينت باجلبة 
القبائلية والفوطة 

يف مناظر رائعة 
نالت اإ�ستح�سان 

جميع من �ساهدها 
ومتنوا بقائها 

على مدار ال�سنة 
، ويف املقابل مل 

تخلو املنا�سبة 

كالعادة من اللبا�س 
الفا�سح واملك�سوف 

بالن�سبة للفتيات 
وكذا ت�سريحات 

ال�سعر الغريبة 
وال�سراويل الهابطة 

لفئة الذكور 
وكان االأمر يتعلق 
مب�سابقات اجلمال 

ولي�س مبكان العلم 
واملعرفة .

اأ.م
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العقيد املتقاعد العربي �سريف يف حوار مع الو�سط:

اجلي�ش ال�سعبي فوت فر�سة جعل اجلزائر �سوريا جديدة
.        اجلبهة الداخلية �سعيفة لتن�سل ركائزها من مهامهم

حاوره : علي عزازقة

يف الوقت احلايل هل املقاربة 
الع�سكرية التي تتبناها 

اجلزائر تكفي مبفردها �سد 
الإرهابيني العائدين من بوؤر 
ال�سراع يف �سوريا والعراق ؟

يذهبون  االرهابيني  ال�ساعة  حلد 
ملناطق نزاع اأخرى اأو مر�سحة لتكون 
اإال   لكونهم  اأخرى،   لنزاعات  م�رسح 
وال  ا�ستخبارات،  اأجهزة  اأدوات 
يعودون لدول اآمنة و متحكم يف اأمنها 
احلل  لذلك  املتابعات  من  خلوفهم 
والتوبة ال غري،  التو�سط  الوحيد هو 
االرهاب  مواجهة  يخ�ص  فيما  اأما 

و  احلزم  ال�ساعة  حلد  لك  اأقول 
املوقف  �سيد  هو  الع�سكري  احل�سم 
ال�سوؤون  وزارة  تبقى  ال�ساعة  حلد  و 
الدينية مغيبة و غائبة واأن تبدي بع�ص 
حمت�سمة،  جد  جد  فهي  املبادرات، 
التي  املدر�سة  ن�سيان  دون  وهذا 
التغطية،  خارج  كذلك  بدورها  هي 
تاأثري  بدون  اأ�سحت  التي  االأ�رسة  مع 
االأبوية احلقيقية الأن  ال�سلطة  لغياب 
االأب اأ�سبح له دور معيل فقط انت�سل 
من كل مهامه، لذلك ال يوجد ارهابي 
التاأزمي  وم�رسوع  قناعة،  عن  تراجع 
ف�سل وهو بدون م�ستقبل اأمام اإحكام 

�سيطرة اجلي�ص املطلقة.

حتدثت على وزارة ال�سوؤون 
الدينية ح�سرة العقيد رمبا 

تعلم باأن هنالك منظمة 
علماء واأئمة  ال�ساحل �سكت 
من عدم وجود تن�سيق بينها 

وبني ال�سلطات، هل هذا الأمر 
كذلك يوؤثر على عمل اجلانب 

التوعوي؟ 

اأعرفهم و حتاورت معهم، ولكن مل اأرى 
مفعولها ميدانيا اأتكلم بلغة ال�رساحة 
هل  ال�سيا�سي،  الرجل   ذلك  ول�ست 
حتدثوا عن عمل ميداين وا�ستطاعوا 
اأرقام  هناك  هل   م�سلحني،  اإقناع 
االأر�ص،  على  حتقيقها  مت  نتائج  اأو 
الذي  االرهابيني  كل  هذا  يومنا  اإىل 
اخلناق  ت�سييق  نتيجة  ا�ست�سلموا 
)دولة  م�رسوعهم  اإجها�ص  و  عليهم 
ال�سحراء الكربى( الذي انخرط فيه 

طبعا،  ال�ساحل  و  اجلنوب  اإرهابي 
اأمريكي  م�رسوع  هو  االأمر  وهذا 
خارطة  �سياغة  الإعادة  فرن�سي 
جديدة �سمن م�رسوع تق�سيم الدول، 
للميدان  ينزل  ال  الذي  العمل  لذلك 
املدار�ص  امل�ساجد  ال�سوارع  يف 
الورق  على  م�رسوع  يبقى  ال�سجون 
هنالك  تكون  اأن  يجب  لهذا  غري،  ال 
ت�ساعدهم  اأخرى  لديهم طريق عمل 
على الو�سول اإىل مبتغاهم، وهو ن�رس 

الو�سطية واالعتدال.

من غري هذا .. هل اجلزائر 
مر�سحة اإىل اأن تكون بوؤرة 

من بوؤر التوتر امل�ستقبلية يف 
�سمال افريقيا يف ظل ما يقع يف 

امل�سرق؟

اجلزائر بف�سل اهلل ثم جنودنا فوتت 
 2012 منذ  كانت  الأنها  الفر�سة، 
تكون  اأن  اأ�سا�ص  على  مو�سوعة 
�سمود  ولكن  للتوتر  بوؤرة  �سوريا  بعد 
ال�سهيوين  امل�رسوع  اأجه�ص  �سوريا 
روؤية  كانت  هلل  واحلمد  االأمريكي،  

الدفاع  وزير  نائب  الفريق  ال�سيد 
قايد  اأحمد  الفريق  االأركان   رئي�ص 
�سالح يف حملها، بنى قوات م�سلحة 
باأحدث  م�سلحة  و  متما�سكة  و  قوية 
التي  و  للتوازن  ال�سانعة  االأ�سلحة 

متنع اأي اعتداء مهما كان م�سدره.

 قالت اإن ذات امل�ساكل �ستتكرر 
يف املوؤ�س�سات الرتبوية: 

الكنابا�ست تهدد بالإ�سراب 
ابتداء من يوم غد

امل�ستقل  الوطني  املجل�ص  لوح 
للقطاع  التدري�ص  مل�ستخدمي 
االإ�رساب  بورقة  االأطوار،  ثالثي 
واحلركات  االحتجاجية بداية من 
باأنه احلل الواجب  يوم غد، واأكد 
الو�ساية  جتاهل  ب�سبب  اتخاذه 
الكنابا�ست  �سدد  يف  ملطالبهم، 
على اأن املو�سم  الدرا�سي احلايل 
�سيكون م�سابها لل�سنوات الفارطة 

والتي �سهدت م�ساكل عدة.
بوديبة  اأف�سح  ال�سدد  هذا  يف 
�سبق  ملوقع  اإعالمي  ت�رسيح  يف 
بر�ص،  عن وجود  جمموعة كبرية 
من عمال الرتبية واالأ�ساتذة تهدد 
بال�رسوع يف حركات احتجاجية يف 
ب�سبب  املو�سم  من  االأوىل  االأيام 
للواجهة  امل�ساكل  نف�ص  عودة 
�سيما  الو�ساية،  من  حلها  وعدم 
رفعه  الذي  االأويل  التقرير  واأن 
الواليات  جميع  يف  النقابة  ممثلو 
الدخول  جناح  عدم  على  �سدد 
املدر�سي، لكون �سعوبات عديدة 
االأوىل  اأكدته امل�سوؤولة  ما  عك�ص 

على قطاع نورية بن غربيت.
م�ستوى  على  باالعالم  املكلف 
الكنابا�ست، تطرق اإىل االإجراءات 
النقابة يف هذا  تتخذها  قد  التي 
من  باأنه طلب  اأكد  ال�سياق، حيث 
مع  بالتوا�سل  لها  املنتمني  كل 

لها  التابعني  الرتبية  مديريات 
احلقيقي  الو�سع  على  الإطالعهم 
احتجاج.  اأي  يف  ال�رسوع  قبل 
موؤكدا ّاأن قرار الف�سل فيها يكون 
الوطني  املجل�ص  اجتماع  خالل 
نهاية ال�سهر اجلاري، واأو�سح ذات 
املتحدث خالل عر�سه للم�ساكل 
االأول  اليوم  اإح�سائها يف  التي مت 
موؤكدا  اأبرزها  كان  االكتظاظ  اأن 
يتم  �سوء حني  �سيزداد  االأمر   اأن 

اإدراج املعيدين يف القوائم.
بوديبة مل يتوقف عند هذا احلد، 
وراح  يوؤكد اأن الكثري من االأ�ساتذة 
ي�ستكون من كثافة احلجم ال�ساعي 
عدد  يف  الكبري  النق�ص  ظل  يف 
م�سيفا  موؤ�س�سات،  بعدة   العمال 
افتتاحها  يتم  مل  منها  الكثري  اأن 
تدخل  اأن  مقررا  كان  اأنه  رغم 
يخ�ص  فيما  اأما  العمل،  حيز 
ووزارة  بينهم  املرتقب  اللقاء 
الرتبية الوطنية املقرر يف العا�رس 
ممثل  فقال  اجلاري  ال�سهر  من 
يكون  لن  اللقاء  اإن  الكنابا�ست 
وو�سفه  امل�ساكل،  حلل  فر�سة 
�سمن  يدخل  عادي  لقاء  باأنه 
تعر�ص  التي  الدورية  اللقاءات 
العامة  الو�سعية  النقابات  فيها 

للم�ساكل القطاع.
 علي عزازقة

بح�سب م�سروع قانون املالية 2019

احلكومة تقرتح تعديال على اإ�سم بطاقة الهوية

بعد الت�سريحات امل�ستفزة حول وفاة الدكتور عوي�سات بلدغة عقرب بورقلة

احتجاجات وجلنة حتقيق ق�سائية تواجه ح�سبالوي

االأوىل  الت�رسيبات  ك�سفت 
 2019 املالية  قانون  مل�رسوع 
العودة  اقرتاح  ت�سمنه  عن 
التعريف   ببطاقة  للعمل 

م�سطلح  وحذف  الوطنية  
االإلكرتونية  الهوية  »بطاقة 
االإلكرتونية«ونقلت  الوطنية 
موقع  من  بداية  الت�رسيبات 

م�رسوع  اأن   ،24 اجلريي 
قانون املالية 2019، ك�سف اأن 
احلكومة تقرتح يف املادة 13 
تعديل   ، امل�رسوع  من  مكرر 

قانون  من  مكرر   140 املادة 
ا�سم  باإ�ستبدال  الطوابع. 
االإلكرتونية  الهوية  بطاقة 
بـ  “البيومرتية”،  الوطنية 

الوطنية”  التعريف  “بطاقة 
اأن  احلكومة  وتعترب 
االإلكرتونية”  “البيومرتية 
اإن�ساء  يف  ت�ستخدم  تقنية 

جوازات ال�سفر وميكن تعديلها 
مع  م�ستقبال،  ا�ستعمالها   اأو 

التقدم التكنولوجي.
�س.ب

ح�سبالوي،  �سد  الغ�سب  وترية  ت�ساعدت   
جملة  يواجه  اأن  املنتظر  من  حيث 
من  بداية  املقبل،  االأ�سبوع  احتجاجات 
وقفات ت�سامنية عرب اجلامعات، و�سوال اإىل 
بفتح  املطالبة  مقابل  الربملانية،  امل�ساءلة 
مب�ست�سفى  االإهمال  حول  ق�سائي  حتقيق 
الوزارة  حتقيق  جلنة  عن  بدال  ورقلة 
للم�ست�سفى. حدد املجل�ص الوطني الأ�ساتذة 
وقفة  لتنظيم  املقبل  االثنني  العايل  التعليم 
احتجاجية اأمام رئا�سة اجلامعات احتجاجا 
خمتار  ال�سحة  وزير  ت�رسيحات  على 
وفاة  على  منه  تعليقا  االأخرية  ح�سبالوي 
حيث  عقرب،  بلدغة  عوي�سات  االأ�ستاذة 
اأو�سح املن�سق الوطني للكنا�ص عبد احلفيظ 
ا�ست�سارة  عقب  جاء  قرارهم  اأن  ميالط، 
ا�ستجابة  يعد  و  الوطني  املكتب  اأع�ساء 
لالأخوة  ونداء  اجلامعية  االأ�رسة  لنداء 
الدكتورة  الزميلة  واأ�رسة  روح  مع  وت�سامنا 
بت�رسيحات  منددين  عوي�سات؛  عائ�سة 
وزير ال�سحة والتي اعتربوها غري م�سوؤولية، 
بحالة  والالمباالة  الكبري  الت�سيب  بعد حالة 
اأدى  ما  ورقلة،  م�ست�سفى  داخل  املرحومة 

اإىل وفاتها نتيجة االإهمال والتق�سري.
كما اأو�سح املتحدث اأن الوقفة االحتجاجية 
�سباحا  العا�رسة  ال�ساعة  �ستكون  التي 
�ستتخللها وقفة تاأبينية على روح املرحومة، 
مو�سحة اأن للخطوة ما يتبعها، حيث �ستكون 
هناك �سل�سلة متدرجة لتحركات احتجاجية 
اأكرب �ستكون قريبا اإن مل يعد االعتبار لروح 
كل  وحما�سبة  ومعاقبة  واأ�رستها  الزميلة 
مديرية  من  خا�سة  وفاتها  يف  املتورطني 

ال�سحة وم�ست�سفى والية ورقلة.
االأ�ساتذة  لكل  توجه ميالط  ثانية  من جهة 

وقفة  اأنها  قائال  الدعوة،  تلبية  اأجل  من 
جميع االأ�ساتذة ولي�ص وقفة الكنا�ص مو�سعا 
مت�ص  كونها  واالإدارة،  للطلبة  نطاقها 
اأنها وقفة ترحمية وتاأبينية  زميلة لهم، كما 
�سد  غ�سب  ووقفة  املرحومة،  روح  على 
ت�رسيحات وزير ال�سحة اال�ستهزائية، كونها 
م�ست اجلميع، م�سيفا اأنها مبادرة �سخ�سية 
لكل زميل، اأي دون انتظار التاأطري،تتم عرب 
اأمام  م�سرتك  مكان  يف  جميعا  الوقوف 
�سغرية  الفتات  وحمل  اجلامعة،  رئا�سة 
عائ�سة  الدكتورة  كلنا  قبيل  من  ت�سامنية 
عوي�سات اأو ال الإهانة اال�ستاذ اجلامعي حيا 

وميتا، اأو اأي عبارة تفيد معاين قريبة.
ت�رسيح  يف  ميالط  احلفيظ  عبد  واأكد 
من  اليوم،  لورقلة  �سيتنقل  اأنه  لـ«الو�سط«، 
م�ستوى  على  ر�سمية  �سكوى  اإيداع  اأجل 
طرف  من  حتقيق  لفتح  ورقلة  حمكمة 
ال�سحة،  وزارة  طرف  من  ولي�ص  الق�ساء 
تعر�سها  يوؤكدون  املرحومة  اأولياء  كون 
اإال  امل�سل  من  ا�ستفادتها  وعدم  لالإهمال 
للم�ست�سفى،  و�سولها  من  �ساعات   5 بعد 
تفيد  امل�سوؤولني  ت�رسيحات  اأن  حني  يف 
اأنها  اأهلها  ورد  قلبية،  الأزمة  تعر�ست  باأنها 
دخلت امل�ست�سفى �سائرة على قدميها وهو 
ما يعك�ص اأن حالتها مل تكن بتلك اخلطورة 
لو ا�ستفادت من امل�سل يف الوقت املنا�سب 
الـ9 �سباحا يف  انتظار 5 �ساعات على  بدل 
ظل غياب طبيب ينظر يف حالتها، وهو ما 
م�ستوى  على  االإهمال  احتمال  كفة  يرجح 
الوزير  ت�رسيحات  اإىل  عائدا  امل�ست�سفى، 
التي اعتربها مت�ساربة، كونه من جهة قال 
مقابل  الق�سية  يف  حتقيق  فتح  �سيتم  اأنه 
وهو  بالالزم  قام  امل�ست�سفى  اأن  ت�رسيحه 

ما يعني اإعطاء حكم اأو نتائج التحقيق قبل 
اإىل  دفعهم  ما  ذلك  اأن  مو�سحا  انطالقه، 
منف�سل  ق�سائي  بتحقيق  املطالبة  خطوة 

بعيدا عن حتقيق جلنة وزارة ال�سحة.
قال  املقبل،  االثنني  وقفات  اإىل  وبالعودة 
اإال  اأوىل،  اأنها خطوة رمزية كنقطة  ميالط 
اأنها لي�ست احتجاجا رمزيا ينظمه الكنا�ص، 
الغ�سب �سد ت�رسيحات وزر  وتاأتي الإظهار 
مفهومة،  غري  ت�رسيحات  كونها  ال�سحة 
م�سيفا اأنها دعوة مت�ص كل االأ�رسة اجلامعية 
م�ستوى  على  حتى  االأ�ساتذة  راأ�سهم  على 
مكاتبا  الكنا�ص  ميتلك  ال  التي  اجلامعات 
بها، تت�سمن تاأبني املرحومة والتاأكيد على 
ويجدر  امل�ستفز،  الوزير  ت�رسيح  رف�ص 
على  اجلامعات  كل  م�ستوى  على  تكون  اأن 

م�ستوى الوطنية.
 

براهيمي
 رد ح�سبالوي تعليق غري 

م�سوؤول من م�سوؤول

ال�سلم  جمتمع  حركة  عن  النائب  اأو�سح 
لـ«الو�سط«،  ت�رسيح  يف  براهيمي  خل�رس 
عن نيتهم توجيه �سوؤال كتابي لوزير ال�سحة 
حول  املقبل  االأ�سبوع  ح�سبالوي  خمتار 
عقرب  لدغة  بت�سبب  اخلا�سة  ت�رسيحات 
على  عوي�سات  عائ�سة  االأ�ستاذة  بوفاة 
يهاجم  ال  العقرب  الأن  لريد  ورقلة،  م�ستوى 
اإال يف حالة تعر�سه للخطر، معلقا عليه باأنه 
ت�رسيح غري م�سوؤول من م�سوؤول، م�سيفا اأنه 
لي�ص اأول خطاأ من ممثلي احلكومة تك�سف 
واد  يف  وامل�سوؤولني  واد  يف  املواطنني  اأن 
النار  على  الزيت  �سب  �سمن  وتندرج  اآخر 

وبذل  والتدارك  التهدئة  على  العمل  بدل 
الهيئة  و�سع  براهيمي  انتقد  احللول.كما 
متاما  تتنا�سب  ال  اأنها  قال  التي  التنفيذية 
املتعلقة  الت�رسيحات  اأو  الدولة  جهود  مع 
اأن  م�سيفا  القطاعات،  مبختلف  بالنهو�ص 

الهيئة التنفيذية تك�سف عن عيوب كبرية.
وبخ�سو�ص االحتجاجات التي تو�سع نطاقها 
واحتجاجات  الر�سمية  الت�رسيحات  �سد 
فقال  باجلنوب  اأو  الداخلية  املدن  بع�ص 
يف  حقيقية،  اأر�سية  من  ينطلق  الغ�سب  اأن 
اأن اخلريات وا�سعة  التنمية رغم  ظل غياب 
احرتام  مدى  عن  مت�سائال  بها،  النطاق 
�سعارات »تقريب املواطن من االإدارة«، يف 

حني اأن امل�سوؤول بعيد كلية عن املجتمع.
وقفة  ورقلة  �سكان  نظم  جهتهم  من 
اجتجاجية اخلمي�ص، �سد ت�رسيحات وزير 
اإىل  رف�سهم،  حدة  من  م�سعدين  ال�سحة، 
خمتار  ال�سحة  وزير  برحيل  املطالبة  حد 
ح�سبالوي، بعد الت�رسيحات التي اعتربوها 
�سحية  راحت  مواطنة  بحق  م�سوؤولة  غري 
م�سيفني  بح�سبهم،  بامل�ست�سفى  الو�سع 
واأنه  النار  على  الزيت  �سب  ت�رسيحه  اأن 
ال�سحة  قطاع  ت�سيري  يف  الف�سل  على  دليل 
ا�ستنكر  كما  ح�سا�سية.  من  يت�سمنه  مبا 
الغا�سبون كيف مل يحرك وزير ال�سحة �ساكنا 
عائ�سة  اجلامعية  االأ�ستاذة  وفاة  ق�سية  اإثر 
عوي�سات بل�سعة عقرب يف م�ست�سفى ورقلة 
للت�رسيحات  رف�سهم  موؤكدين  احلكومي، 
�سبب  حول  االإجابة  من  بتهربه  اخلا�سة 
وفاة االأ�ستاذة عوي�سات هو االإهمال الطبي، 
م�ستفزا املواطنني بت�رسيحه اأن العقرب ال 

يهاجم اإال اإذا اأح�ص باخلطر.
�سارة بومعزة

دعا العقيد املتقاعد العربي �سريف يف حوار مقت�سب مع الو�سط، وزارة ال�سوؤون الدينية اإىل �سرورة العمل امليداين وال�سعي اإىل 
خلق مبادرات ت�سمع للم�سلحني بالعودة والنخراط يف املجتمع، يف ظل �سعف اجلبهة الجتماعية وتن�سل العديد من ركائزها من 

م�سوؤولياته، فيما نوه حمدثنا بدور اجلي�س الوطني ال�سعبي الذي كان له الدور الأكرب ح�سب يف توبة العديد من الرهابيني، �سيما 
واأنه فوت الفر�سة على الدول الغربية من اأجل جعل اجلزائر بوؤرة للتوتر يف �سمال افريقيا.



�أ�شاد  جالب بالقفزة   ومن جهته 
�ملنتوج  حققها  �لتي  �لنوعية  
منع   �إجر�ء�ت  بعد  �لوطني 
�لتي  �ملنتجات  بع�ض  ��شتري�د 
حيث  �أجنبي  منتوج   900 قاربت 
�ملنتوج  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  �أكد 
�لوطني  يتمتع بجودة عالية وهذ� 
ما مكن �لعديد من �ملنتجات من 
�لوطنية  �ل�شوق  �حتياجات  تلبية 
زمني ق�شري على غر�ر  يف ظرف 
و  �لغذ�ئية  و  �لبال�شتيكية  �ملو�د 

�إنتاج �لألو�ح �ل�شم�شية وغريها. 

ت�سويق املنتوج الوطني 
يف اأ�سواق عاملية جديدة

وز�رة  �شعي  جالب  �شعيد  و�أبرز 
�ملنتوج  لت�شويق  �لتجارة   
عاملية  �أ�شو�ق   يف  �لوطني  
يف  �جلز�ئر  م�شاركة  عرب  جديدة 
�ل�شمالية  باأمريكا  دولية   معار�ض 
وبلجيكا  و  �لأمريكية  لالأ�شو�ق 
موريتانيا  و  �لأوروبية  لل�شوق 
لقتحام �لأ�شو�ق �لإفريقية كا�شفا 
بالعا�شمة  معر�ض  تنظيم  عن 
خا�ض  نو�ك�شوط  �ملوريتانية 

�لذي  �جلز�ئرية  باملنتجات 
�شيعقد يف  22 �إىل 28 �أكتوبر 2018  
وفقا  �لت�شدير  ت�شجيع  وبغر�ض 
مل�شعى �حلكومة �لقا�شي بالتوجه 

نحو �لت�شدير �إىل �لدول �لإفريقية 
تهدف هذه �لتظاهرة �لقت�شادية 
�ملتعاملني  �كت�شاف  �إىل 
لل�شوق  �جلز�ئريني  �لقت�شاديني 

فر�شة  مبثابة  فهي  �ملوريتانية،  
و  �لتعاون  فر�ض  يف  للبحث 
�ل�رش�كة  عن طريق خلق عالقات 
�ملوريتانيني  نظر�ئهم  مع  جتارية 
�حلدود  معرب  فتح  مع  خا�شة 
ي�شاهم  �لذي  موريتانيا  مع  �لربية 
�لتجارية بني  يف �شيولة �ملبادلت 

�لبلدين .

ال�سعي لبلوغ 1 مليار 
و200 مليون دوالر 

بتنويع االقت�ساد الوطني 
خارج

و�شت�شهد نهاية �ل�شنة �حلالية 2018 
ح�شب  وزير �لتجارة �شعيد جالب 
مليون  و200  مليار   1 بلوغ  �إىل  
�لقت�شاد  تنويع  بو��شطة  دولر 
خارج  �ل�شادر�ت  خا�شة  �لوطني 
هذ�  وياأتي  �ملحروقات  قطاع 
�لإ�شرت�تيجية  عن طريق جت�شيد  
 5 مد�ر  على  للت�شدير  �لوطنية 
حتى   2019 من  �ملقبلة   �شنو�ت 
2023  مع �لعتماد على �إجر�ء�ت 
وعلى  �ل�شادر�ت  لتنويع  تنظيمية 
دور  جالب  ثمن  �لأ�شا�ض  هذ� 
هذه  يف  �خلو��ض  �مل�شتثمرين 

�لعملية .

»عدل  مكتتبي  من  ع�رش�ت  نظم   
وقفة  ببو�شعادة   02 عدل  2بحي 
�إحتجاجية �أمام مقر مكتب ما ي�شمى 
جملة  لرفع  �لميو  عدل  بخدمات 
و�يل  �إىل  �لن�شغالت  و  �ملطالب  من 
بعد  �ل�شكن  وزير  منا�شدين  �لولية 
�ن�شد�د كل �لأبو�ب يف وجوههم على 

حد تعبريهم. 
يف  بال�شفافية  �ملحتجون  طالب 

م�رشوع �شكنات »عدل 02 « ببو�شعادة  
للمكتتبني  �ملعلومة  تقدمي  ناحية  من 
للباقي ممن  �ملوقع  بفتح  كما طالبو� 
مو�قع  لإختيار  �لأول  �ل�شطر  �شددو� 
�لذين  نظر�ئهم  غر�ر  على  �شكناتهم 
و  �لثالث  و  �لثاين  �ل�شطر  �شددو� 
فتح  ينتظرون  ز�لو�  ل  وهم  �لر�بع 
منذ  �شكناتهم  مو�قع  لإختيار  �ملوقع 

5 �شنو�ت.

باإحرت�م  �ملحتجون  طالب  كما 
�ل�شكنات  توزيع  يف  �لزمني  �لت�شل�شل 
�شهاد�ت  و�إحرت�م  �ملفاتيح  ت�شليم  و 
مطلب  �ملحتجون  رفع  كما  �لإقامة 
من  جاهزة  �شقة   500 يف  �لف�شل 
�لتي مت توزيع 232  �شكنات »عدل« و 
منها و�لباقي مل يوزع حلد كتابة هاته 

�لأ�شطر  
ممن  �أي�شا  �ملحتجون  �إ�شتنكر  و 

�إ�شتلمو� �شكناتهم �لرديئة يف �لإجناز 
باملكتتب  �إ�شتهز�ء  �عتربوها  �لتي  و 
�لذي ينتظر ل�شنو�ت ثم ت�شلم له �شقة 
مقايي�ض  تر�عي  ل  بطريقة  منجزة 
، و تدر�ض �جلمعية  و�ل�شكن  �لعمر�ن 
مبح�رش  �ل�شقق  معاينة  �إمكانية 
غاية  �إىل  �ملفاتيح  رف�ض  ثم  ق�شائي 

حت�شني �لإجناز و ت�شليح �ل�شقق.
 هواري ب

�لنفط  توقعات  تقرير  �شيقدم   
�لعاملية ملنظمة �لأوبك لعام2018  
يف موؤمتر �شحفي �شيعقد  يف 23 
�لأور��شي  بفندق   2018 �شبتمرب 
باجلز�ئر �لعا�شمة حيث �شيتز�من 
هذ� �لإطالق مع �لجتماع �لعا�رش 
للجنة �ملر�قبة �لوز�رية �مل�شرتكة 

)JMMC( يف �جلز�ئر.
ويف ذ�ت �ل�شياق ي�شكل هذ� �حلدث 
�لحتفالت  من  جزء�  �لبارز  
لجتماع  �لثانية  �ل�شنوية  بالذكرى 
�لـ  )�لجتماع  �لعا�شمة  �جلز�ئر 
�أوبك(  ملوؤمتر  �ل�شتثنائي   170
 2016 �شبتمرب   28 يف  �نعقد  �لذي 

عالمة  مبثابة  �للقاء  هذ�  وكان 
بارزة على طريق »�إعالن �لتعاون« 
�لتاريخي بني �أوبك و�ملنتجني من 
و�لذي مت جتميعه يف  �أوبك  خارج 

فيينا يف 10 دي�شمرب 2016.
وزير  يقدم  �أن  �ملرتقب  ومن    
و�لأمني  �لطاقة م�شطفى قيطوين 
�لعام ملنظمة �أوبك  حممد �شنو�شي 
�ملالحظات  من   جملة  باركندو 
�لفتتاحية لإطالق �لحتاد �لعاملي 
و�شيقوم   )WOO( لالت�شالت 
�إد�رة  �أع�شاء  وكبار  �لعام  �لأمني 
�لر�شائل  بتقدمي  �أوبك  منظمة 
و�لتي   ، �ملن�شور  من  �لرئي�شية 

معمقني  وحتليال  مر�جعة  تقدم 
لل�شناعة �لنفطية �لعاملية ، ويقدم 
حالت  ملختلف  �شامال  تقييماً 
باجتاهات  �ملتعلقة  �حل�شا�شية 
�ملدى  على  و�لطلب  �لعر�ض 

�ملتو�شط و�لطويل.
�أنه   « »�لو�شط  يومية  علمت  ولقد 
 WOO شيتم توفري تطبيق ذكي لـ�
، لأول مرة مما �شيعطي مزيًد� من 
�إمكانية �لو�شول �إىل بيانات �لتحليل 
�ملن�شور  يف  و�لطاقة  �حليوي 
 ، �لتو�يل  على  �لر�بعة  ولل�شنة 
ا ن�شخة تفاعلية �شاملة  �شتتاح �أي�شً
توفري  �شيتم  حيث     WOO من 

مزيد من �لتفا�شيل حول هذه عند 
ن�رش  فلقد  وعليه  �ملن�شور  �إطالق 
  2007 �شنة  يف  مرة  لأول   WOO
وهو و�حد من �ملن�شور�ت �ل�شنوية 
حتليال  ويقدم   ، لأوبك  �لرئي�شية 
�لتحديات  من  �لعديد  من  خرب�ء 
�شناعة  تو�جه  �لتي  و�لفر�ض 
�أد�ة  مبثابة  وهو  �لعاملية  �لنفط 
حول  روؤى  توفر   ، مهمة  مرجعية 
�ملنبع و�مل�شب ، وكذلك �لق�شايا 
و�ل�شتثمار�ت  بالتكاليف  �ملتعلقة 
لل�شيا�شات  �ملحتمل  و�لتاأثري   ،

و�لتقنيات �جلديدة.
 حكيم مالك 

وزير التجارة �سعيد جالب

بو�سعادة

تزامنا مع االجتماع 10للجنة املراقبة الوزارية امل�سرتكة بالعا�سمة

حكيم مالك  

اإلغاء احلـــــظر عــــن بــــــع�ض 
املنتجات امل�ستوردة قريبا

مكتتبو »عدل 2« ينظمون وقفة احتجاجية 

اتفاق اجلزائر على املحك  يف اجتماع23 �سبتمرب 
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 نائب رئي�س البنك العاملي 

اجلزائر لي�ست يف حاجة 
لالقرتا�ض من اخلارج

�لعاملي  �لبنك  رئي�ض  نائب  �أكد 
�شمال  و  �لأو�شط  �ل�رشق  ملنطقة 
�جلز�ئر  �أن  بلحاج  فريد   ، �فريقيا 
و  كافية«  متويالت  على  »تتوفر 
من  ل  لالقرت��ض  بحاجة  لي�شت 
هيئة  �أي  من  ل  و  �لعاملي  �لبنك 

مالية �أخرى. 
�أو�شح ممثل �لبنك �لعاملي �لذي  و 
من  �جلز�ئر  �إىل  عمل  بزيارة  يقوم 
يقول  �جلاري  �شبتمرب   7 �إىل   4
»�لتز�منا )�لبنك �لعاملي( باجلز�ئر 
�مل�شاريع،  متويل   على  يرتكز  ل 
متويالت  على  تتوفر  فاجلز�ئر 
كافية و لي�شت يف حاجة لالقرت��ض 
�ي  من  ل  و  �لعاملي  �لبنك  من  ل 
�جلز�ئر  مع  �لتز�منا  �أخرى.  هيئة 
م�شتوى  �إىل  به  �رتقينا  �لتز�م  هو 

�حلو�ر و تبادل �خلرب�ت«. 
ناأخذ  »نحن  بلحاج،  �أ�شاف  و 
�أي  �إىل  نرى  و  �جلز�ئرية  �لتجربة 
ميكن  كيف  و  منا�شبة  هي  مدى 
تطبيقها على م�شتوى بلد�ن �أخرى، 
�أخرى، جتربة  من جهة  ناأخذ،  كما 
و  �بحاثه  خالل  من  �لعاملي  �لبنك 
على  نقرتحه  �لذي  �لتحليلي  عمله 
يتعلق  فالأمر  �جلز�ئري،  �لطرف 
كذ�  و  للمعارف  حقيقي  بتبادل 
�لتقني  �لتعاون  فيه  ��شبح  عمل 
حمور �أ�شا�شيا يف �لعالقة بني �لبنك 

�لعاملي و �جلز�ئر«. 
زيارته  ح�شيلة  �إىل  تطرقه  لدى  و 
�لبنك  ممثل  �أكد  �جلز�ئر،  �إىل 
كانت  �لتي  �للقاء�ت  �أن  �لعاملي 
هم  و  �جلز�ئريني،  �لوزر�ء  مع  له 
وزير  و  �ملالية  وزير  �لتو�يل  على 
و  �ملحلية  �جلماعات  و  �لد�خلية 
�لأ�شغال  وزير  و  �لعمر�نية  �لتهيئة 
�ل�شناعة  وزير  و  �لنقل  و  �لعمومية 
بنك  حمافظ  مع  كذ�  و  �ملناجم  و 
بتقدمي  �شمحت  قد  �جلز�ئر، 
عر�ض للو�شع �لقت�شادي باجلز�ئر 
باأبعاده و �أعماقه �لجتماعية : »ما 
��شتخل�شته من هذ� �لت�شال �لأويل 
يقول  جديدة«،  جز�ئر  �أمام  �أننا 
يقول  �مل�شوؤول  ��شرت�شل  ،و  بلحاج 
�حلا�شلة  �لتطور�ت  نالحظ  »نحن 
�لو�شع  �إىل  �لتطرق  جمال  يف 
�لقت�شادي و �لتطور�ت يف �لعالقة 
�خلا�ض  و  �لعمومي  �لقطاعني  بني 
�ملمنوحة  �ملتز�يدة  �ملكانة  يف  و 
�ل�شامل  �لتقييم  للقطاع �خلا�ض يف 
�أن  »نظن  �جلز�ئري«.  لالقت�شاد 
�جلز�ئر ت�شري يف �لجتاه �ل�شحيح، 
بالن�شبة  �أنه و مثلما هو �حلال  غري 
لأي �نتقال فاإن �لأمر يتطلب بع�ض 
بروح  تت�شم  �جر�ء�ت  و  �لوقت 
�ملبادرة و كذ� �ل�رشعة ب�شكل ي�شمح 
وجه  �جنع  على  �لنتقال  بتطبيق 
جهة  ،من  بلحاج  ي�شيف  ممكن«، 
�أخرى، يرى ممثل �لبنك �لعاملي �أن 
تنويع �لقت�شادي �جلز�ئري يكت�شي 
�لقت�شاد  »يرتكز  بالغة:  �أهمية 
�ملحروقات،  على  �ليوم  �جلز�ئري 

و من �لو��شح �أنه 
لها  نرى  �لتي  للجز�ئر،  بالن�شبة 
م�شتقبال يف �ل�شنو�ت �ل20 �أو �ل30 
على  �لرتكيز  هذ�  فاإن  �ملقبلة، 
لذ�  و  مثمر  غري  هو  �ملحروقات 
فالأمر يتطلب تغيري و تنويع، بل يف 
�لو�قع �ل�شتخال�ض من هذه �لبالد، 
هائلة،  مقومات  على  تتوفر  �لتي 

و  �لبد�ع.  و  �لبتكار  من  �ملزيد 
لن يت�شنى ذلك �إىل من خالل قطاع 
�لعو�ئق  بع�ض  عنه  تخفف  خا�ض 

�لتي ل ز�لت حتول دون تطوره«.
يف هذ� �ل�شياق، �أ�شار �مل�شوؤول ذ�ته 
�لتي  �للقاء�ت  خالل  من  مل�ض  �أنه 
�أجر�ها يف �إطار زيارته �إىل �جلز�ئر 
�لتي  �لعقبات  �ز�لة  ب�رشورة  »وعيا 
منح  و  �خلا�ض  �لقطاع  تو�جه 
�ملزيد من �حلرية للمقاولني و لكل 
من  �ملخاطرة  رغبة يف  من حتدوه 
�أجل ترقية �ملوؤ�ش�شة و حتقيق منو 

م�شتد�م«. 
رئي�ض  نائب  �أبرز  �أخرى،  جهة  من 
�لبنك �لعاملي �همية �دماج �ل�شباب 
خالل  من  �لقت�شادي  �لنمو  يف 
نظام تربوي مالئم: »عندما ن�شاهد 
�شمال  و  �لأو�شط  �ل�رشق  منطقة 
�أن  نالحظ  عام،  ب�شكل  �فريقيا 
�ملنطقة تو�جه �شغطا دميوغر�فيا 
غ�شون  ففي  باطر�د  فيها  ينمو� 
�زيد من 300  2050، �شيكون هناك 
�ل�شباب  بني  من  طالب عمل  مليون 
للجز�ئر  �شيكون  و  �ملنطقة  يف 
�لتي  و  ذلك  من  ح�شتها  بالطبع 
هذ�  و  ��شتعمالها  حت�شن  �أن  يتعني 
�لتي  �لطاقات  ��شتغالل  خالل  من 
و  �لنمو  يف  �ل�شباب  عليها  يتوفر 
للنمو  �خرى  طرق  �إيجاد  و  �لبد�ع 

�لقت�شادي«.
هذ�  خدمة  يتعني  �أنه  نظن  »نحن 
على  جهود  خالل  من  �ل�شباب 
و  متجددة  جهود  �لرتبية،  م�شتوى 
جمال  يف  فقط  لي�ض  �أهمية  �كرث 
�أي�شا يف جمال جناعة  بل  �لنفقات 
تلك �ل�شفقات. �جلز�ئر مثلها مثل 
�لكثري  تنفق  �ملنطقة  بلد�ن  جميع 
يجب  �نه  غري  �لرتبية،  جمال  يف 
�لنظام  يتطابق  �ن  على  �لعمل 
�لرتبوي مع �شوق �لعمل، ل �شيما و 
د�ئم،  �ل�شوق هي يف تطور  �أن هذه 
ل  �لرتبية  فاإن  �ملنظور  هذ�  من  و 
بل  نظرية  تربية  تكون   �ن  يجب 
تربية تت�شم باملرونة و متكن �لطلبة 
و �لتالميذ من فهم �لأ�شياء �أكرث من 
يتمكن  �أن  يجب  �ياها.  معرفتهم 
�لتطور�ت  مع  �لتكيف  من  �ل�شباب 
كذ� مع  و  �لعمل  �شوق  �حلا�شلة يف 
�لتي  �جلديدة  �لتكنولوجيات  تطور 
�لقت�شاد  يف  �أ�شا�شيا  عامال  تعد 
�أكد  كما  بلحاج.   يوؤكد  �لعاملي«، 
تطوير  �أن  �لعاملي  �لبنك  ممثل 
�لتكنولوجيات �جلديدة يعد من بني 
�لتز�مات �لبنك �لعاملي يف منطقة 
�فريقيا:  �شمال  و  �لأو�شط  �ل�رشق 
�جلديد  �لتكنولوجيات  تطوير  »يعد 
من بني �لتز�ماتنا يف منطقة �ل�رشق 
�لأو�شط و �شمال �فريقيا و هذ� لي�ض 
�أي�شا  بل  مر�فقة  قوة  جلعله  فقط 
�أن ل ت�شبح  �أجل  قوة �قرت�ح و من 
عامل  �جلديدة  �لتكنولوجيات  هذه 
عامل  بل  للمنطقة  بالن�شبة  تبعية 

للمزيد من �لتطور و �لبد�ع«. 
�لبنك  م�شاهمة  بخ�شو�ض  و 
تطوير  خمطط  تنفيذ  يف  �لعاملي 
�مل�شمى   2035 �آفاق  يف  �جلز�ئر 
»�لروؤية �مل�شتقبلية للجز�ئر 2035«، 
�أو�شح ممثل هذه �لهيئة �لعاملية �أن 
�مل�رشوع ل يتعلق باإعانة بل بحو�ر 
�حلكومة  مع  �لعاملي  �لبنك  �أطلقه 

�جلز�ئرية. 

ك�سف اأول اأم�س  وزير التجارة �سعيد جالب اأن االأيام املقبلة �ست�سهد رفع احلظر عن بع�س املنتجات امل�ستوردة وفقا الحتياجات 
ال�سوق الوطنية مع فر�س ر�سم اإ�سايف عليها وهذا بغية  ت�سجيع االإنتاج الوطني وحت�سني املنتج الوطني و ت�سجيع اال�ستثمار  

وياأتي هذا خالل زيارة العمل التي قادته  اإىل والية  برج بوعريرج  اأين د�سن من خاللها املقر اجلديد ملديرية التجارة بعا�سمة 
الوالية مع تفقده لعدة من�ساآت �سناعية باملنطقة ال�سناعية.
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ال�سنة الثالثة ابتدائي التي جت�سد مفاهيم واآليات اجليل الثاين

�أخطاء و مغالطات يف كتب 
�ملرحلة �البتد�ئية

.        امل�ساجد غري موجودة يف وهران اأو ق�سنطينة اأو...؟؟؟
.        املوؤرخ يعتمد على الأ�سطورة يف التاأريخ؟

ننطلق يف النقا�ش من تتبع علمي اأجريناه يف كتب ال�سنة الثالثة ابتدائي التي جت�سد 
مفاهيم واآليات اجليل الثاين وتريد اأن تعتمد بيداغوجية الإدماج التي توؤكد على 
اإدماج املكت�سبات يف حل املهام املعقدة وال�سعبة وتريد حل كل اإ�سكاليات النق�ش يف 

العملية التعليمية، رغم تاأكيدنا اأن العمل يحتاج اإىل جمهود اأكادميي اأكرب واإىل عمل 
بحثي جماعي ينجزه املخت�سون يف املعاهد واجلامعات واملراكز...

  الدكتور وليد بوعديلة
جامعة 20 اأوت -1955 �سكيكدة

وليات جزائرية لي�ست م�سلمة؟؟
كتاب الرتبية املدنية...هذه 

الأخطاء

املعرفية  الأخطاء  اأكرث  ولعل 
الرتبية  كتاب  يف  وجدناها  قد 
على  للإحالة  داعي  ول  املدنية 
البناء اللغوي غري العربي لكثري من 
اجلمل ف�سنقدم بع�ض امللحظات 
التي  والقيمية  الفكرية  البنية  عن 
تقدم للتلميذ وما يتعلق باملرجعية 

الوطنية والدينية ومنها:
التلميذ  من  املنهاج  يطلب   -1
اخلطاأ  ت�سحيح  مع  بنعم  الإجابة 
اإن وجد حول جمموعة من اجلمل 
ال�سحة  عن  مواقف  تت�سمن 
الغذائي  وال�ستهلك  والنظافة 
اليومي ومن اجلمل جند : ي�سرتي 
اأبي اخلبز بكميات كبرية ويف ذهن 
هو  املعنى  اأن  الكتاب  موؤلفي 
مل  لكن  التبذير  عدم  اإىل  الدعوة 
التلميذ  �سياق  يف  للمعنى  ينتبهوا 
العدد  الكثرية  اجلزائرية  فالعائلة 
ت�رشي خبزا كثريا ثم ما هو معايري 
�سيغة كميات كثرية ؟ هل هو خم�سة 
�ستكون  وكيف  �سبعة؟  اأم  �ستة  اأم 
اأذا  كبرية  عائلة  من  تلميذ  علمة 
اأجاب بنعم اإن �سلوك الأب �سحيح 
الن�ض  وال�سواب يف  وغري خاطئ؟ 
اخلبز  اأبي  ا�سرتى  هكذا  يكون 
بكميات زائدة عن حاجاتنا لي�سبح 
معنى التبذير وا�سحا وقد تذكرت 
بثنا�ض  ع�ض  ال�سهري  فيلم  هنا 
حلمي(  حممد  واإخراج  )�سيناريو 
)املمثل  العائلة  رب  يطلب  حيث 
اخلباز  من  العنقة(  م�سطفى 
اأحد  منه  في�سخر  خبزة  ع�رشين 
الزبائن قائل : هل متتلك مطعما 

فريد: يل مطعم مدر�سي.
2- يف ال�سفحة رقم 19 يجد القارئ 
خطاأ يف املطلوب من التلميذ حيث 
نقراأ : اأنقل على كرا�سي ثم اربط 
ب�سهم اجلمل بالطابع الثقايف الذي 
وبعدها جند جمموعة  اإليه  تنتمي 
اأي  تت�سمن  ل  التي  العنا�رش  من 
جند  بل  فعلية  اأو  ا�سمية  جمل 
امللونة  الف�سية  )احللي  الأدوات 
الآلة املو�سيقية التيندي... اأو جند 
امل�ساجد(  الق�سبة  )حي  الأمكنة 
غناء  املالوف  )غناء  الفنون  اأو 
اجلمل؟  هي  فاأين  املداحات...( 
وماذا يقول املعلم لو �ساأله التلميذ 

عن مكان هذه اجلمل؟؟
يف  املتخ�س�ض  القارئ  ويجد   -3
الدرا�سات الثقافية والنرتوبولوجية 
خطاأ كبريا )حتى ل نقول ف�سيحة 
الد�ستور  تتحدى  كبرية  وطنية 
والتاريخ واملجتمع؟؟( كان يجب اأن 
ليقع فيه من و�سع الكتاب اإن كان 
جزائريا اأ�سيل حيث على التلميذ 
الطابع  و  امل�ساجد  بني  يربط  اأن 
وفنون  اأمكنة  وبني  الإ�سلمي 

واأدوات خمتلفة والطوابع الثقافية 
الوهراين  )الطابع  بها  اخلا�سة 
ال�ساوي...(  الرتقي  القبائلي 
من  املختلفة  الأماكن  هذه  وكاأن 
؟؟  امل�ساجد  تعرف  ل  اجلزائر 
وما  هذا؟  ح�ساري  ا�ستهزاء  فاأي 
اأو  العا�سمي  التلميذ  �سيجيب 
عندما  الق�سنطيني  اأو  ال�ساوي 
وماذا  ؟  امل�ساجد  كلمة  اإىل  ي�سل 
وهران  يف  الطفل  علمة  �ستكون 
�سهما  اأجنز  اإن  المتحان-  -اأثناء 
الوهراين؟  والطابع  امل�ساجد  بني 
يف  التلميذ  �سهم  �سار  لو  وماذا 
ولي�ض  امل�ساجد  نحو  ق�سنطينة 

نحو غناء املالوف؟
بكتابات  اخلطاأ  هذا  ذكرين  لقد 
امل�ست�رشقني غري املن�سفني وغري 
املو�سوعيني كما اأحالني على كثري 
والثقافية  الفكرية  الن�سو�ض  من 
اجلزائرية  الهوية  امل�سمومة حول 
الفكر  اأن  قلت  اإن  اأحد  يلمني  ول 
هذه  خلف  يرقد  ال�ستعماري 
ال�سفحة من كتاب الرتبية املدنية 
من  م�ستل  الأ�سئلة  منوذج  كاأن  اأو 
هذه  حذف  ونرجو  اأجنبي.  كتاب 
ال�سفحة من املنهاج واإجناز تغيري 
قبل  والنماذج  للأ�سئلة  جذري 
لدر�ض  واأبنائنا  املعلمني  و�سول 

التنوع الثقايف يف وطني .
من   21 ال�سفحة  يف  يوجد   -4
اإجناز  يف  خطاأ  نف�سه  الكتاب 
العادات  انت�سار  لأماكن  تق�سيم 
در�ض  يف  اجلزائرية  والتقاليد 
وطني  يف  والتقاليد  العادات 
بني  يربط  اأن  التلميذ  فعلى 
منطقة  القبائل  )منطقة  املناطق 
منطقة  ال�ساوية  منطقة  ال�رشق 
العادات  بع�ض  وبني  ال�سحراء...( 
املختلفة )موكب العرو�ض املحفل 
غناء املداحات لبا�ض احلايك...( 
وهذا تق�سيم م�سوه وم�سو�ض ويوقع 
يف  واأوليائهم  ومعلميهم  التلميذ 
العا�سمة  �سكان  اأغلب  لأن  حرية 
موجودون  والقبائل  القبائل  من 
كما  ال�رشق  منطقة  يف  وليات  يف 
ال�رشق  منطقة  يف  ال�ساوية  اأن 
ما  ثم  الو�سط؟؟  مناطق  وبع�ض 
ال�سحراء؟  مبنطقة  املق�سود 
وتب�سة؟  والوادي  ب�سكرة  ن�سع  اأين 
البواقي  اأم  التلميذ يف  ماذا يجيب 
يف  �ساوية  وهم  وخن�سلة  وباتنة 
ال�رشق اجلزائري؟ يجب تاأمل هذه 
ال�سفحة من علماء الإنرتوبولوجية 

الثقافية قبل طبعها
ولغتي  العربية  لغتي  در�ض  يف   -5
الرتبية  كتاب  من  الأمازيغية 
املدنية لل�سنة الثالثة ابتدائي نقراأ 
ثقافيا  خطاأ  يت�سمن  �سغريا  ن�سا 
اجلزائري  للد�ستور  اآخر  وحتديا 
يف امل�ساألة اللغوية نقراأ عن الطفل 
من  زملءه  التقى  الذي  ع�سام 
خمتلف الوليات يف خميم �سيفي: 
ومن خلل احلديث معهم اكت�سف 
واأراد  وجميلة  خمتلفة  لغاتنا  اأن 
ل  فهل   )22 )�سفحة  يتعلمها  اأن 

متيز جلنة تاأليف الكتاب بني اللغة 
واللهجة؟ وهل الد�ستور اجلزائري 
غري  اأخرى  لغات  عن  يتحدث 

العربية والأمازيغية؟
هذه  املعلمون  �سي�رشح  وكيف 
الفقرة للتلميذ؟ يبدو اأننا بحاجة 
اأرزقي  والتاريخي  الثقايف  للباحث 
حول  القيمة  كتاباته  ليعيد  فراد 
الثقافة  يف  الأمازيغية  الأبعاد 
الأمازيغ  واإ�سهام  اجلزائرية 
ال�سيا�سي  اجلزائر  التاريخ  يف 
وال�سعري...  والفني  والجتماعي 
العلمية  م�ساهماته  ن�رش  ويعيد 

حول اللهجات يف اجلزائر...
اإذا عدنا للد�ستور اجلزائري �سنجد 
بدايات توؤكد على اأن اللغة العربية 
والر�سمية  الوطنية  اللغة  هي 
املجل�ض  عن  احلديث  وبعد 
ياأتي  ومهامه  العربية  للغة  الأعلى 
هي  متازيغت  اأن  على  التاأكيد 
تعمل  ور�سمية  وطنية  لغة  كذلك 
بكل  وتطويرها  لرتقيتها  الدولة 
امل�ستعملة عرب  الل�سانية  تنوعاتها 
اّلإ�سارة لدور  الرتاب الوطني . ثم 
للغة  اجلزائري  املجمع  خرباء 
جت�سيد  يف  المازيغية)الأكادميية( 
و�سعها كلغة ر�سمية مبعنى حتديد 
الل�ساين  والف�سل  كتابتها  طرق 
ال�رشفية  ال�سوتية  اأمورها  يف 

الرتكيبية...
الد�ستوري  التيهان  يوؤكد  ما  ولكن 
اأ�رشف  ملن  واحل�ساري  واللغوي 
الرتبية  من  الدر�ض  هذا  على 
يف  للخطاأ  تاأكيد  وجود  املدنية 
التلميذ  اإن  حيث   23 ال�سفحة 
ن�ض  يناق�ض  ما  بحفظ  مطالب 
نقراأ  كاأولياء  فنحن  الد�ستور 
اللغة  مايلي:  اأبنائنا  مع  ونحفظ 
العربية هي اللغة الر�سمية الأوىل. 
اللغة الأمازيغية هي اللغة الر�سمية 
 )23 )�سفحة  وطني...  يف  الثانية 
لن�ض  متاما  خمالف  ن�ض  فهذا 
عن  يتحدث  ل  الذي  الد�ستور 
املجال  وكاأن  ثانية  ولغة  اأوىل  لغة 
ورابعة  لثالثة  امل�ستقبل  مفتوح يف 
و...؟؟؟ وهذا يحدث متييزا ثقافيا 

ولغويا بني اأبناء الوطن الواحد.
ل  ب  املعنون  الدر�ض  يخلط   -6
)�سفحة  والإناث  الذكور  بني  اأميز 
اجلن�سني  بني  الفروق  بني   )24
احل�سارية  والفروق  الأ�رشة  داخل 
العامل  الأطفال عرب  والثقافية بني 
واأعمال  املطبخ  علقة  ما  ثم 
الذكور  بني  بامل�ساواة  املنزل 
املقدم  الن�ض  فمجال  والإناث؟؟ 
للتلميذ من املفرت�ض ان يكون عن 
الختلف  ولي�ض  الأ�رشي  التكافل 
اجلن�سي وعدم التمييز بني الذكور 

والإناث.
باجلمعيات  ذّكرين  الن�ض  هذا  اإن 
ذكرين  كما  العرب  يف  الن�سوية 
والأدبية  الفكرية  بالكتابات 
و�رشاع  العربي  العامل  يف  الن�سوية 
املراأة �سد املجتمع الذكوري وهو 
الثقافية  الدرا�سات  فيه  بحثت  ما 

طفل  �ساأن  ما  لكن  الثقايف  والنقد 
هذا؟  بكل  �سنوات  ثمان  عمره 
غ�سل  يف  الطفل  هذا  اإ�سهام  وهل 
املطبخ  اأر�سية  وتنظيف  الأواين 
الأنثوي  ال�رشاع  اإ�سكاليات  �سيحل 
املتخلف؟  املجتمع  يف  الذكوري 
ثم كم عدد الن�ساء يف قطاع التعليم 

وكم عدد الذكور؟؟؟؟
تلك بع�ض امللحظات  لقد كانت 
املدنية  الرتبية  منهاج  حول 
كما  الأخطاء  ت�سحيح  فيجب 
ت�سمن  اأخرى  �سفحات  على  نثني 
التلميذ  تفيد  التي  الإيجابية  القيم 
ت�سكيل  يف  وت�سهم  �سنه  وتنا�سب 

ثقافة املواطنة لديه.

كتاب التاريخ واجلغرافيا

عن  امللحظات  بع�ض  و�ساأقدم 
لنف�ض  واجلغرافيا  التاريخ  كتاب 
فقد  ابتدائي(  )الثالثة  ال�سنة 

وجدت مايلي:
1- يف كتاب التاريخ واجلغرافية - 
من اأول عن�رش )احلدث( يف در�ض 
الت�سل�سل التاريخي يف ميدان اأدوات 
التاريخ(-  )مادة  املادة  ومفاهيم 
يق�سم  جدول   9 ال�سفحة  يف  جند 
الأحداث التي متر بذاكرة التلميذ 
ال�سخ�سي  احلدث  يلي:  ما  فنجد 
احلدث  الجتماعي  احلدث 
مطالب  التلميذ  وهذا  الوطني 
مبلء اجلدول بالأحداث املختلفة 
املوؤلفون  ي�سع  مل  ملاذا  لكن 
للكتاب احلدث الديني بدل احلدث 
الجتماعي فهل الذهاب اإىل احلج 
وهل  هلل؟؟  اأم  للمجتمع  طاعة  كان 
اأم  اجتماعي؟  اأو  ديني  حدث  هو 
اأن اخللفية الأيديولوجية قد تغلبت 
الديني  احل�ساري  الواقع  على 
للتلميذ ومن من ثمة تاأليف منهاج 
يربك وعي التلميذ وي�سّو�ض هويته 
ويحدث خلل معرفيا يف مكت�سباته 

التداولية الثقافية.
واأدوات  مفاهيم  حتطيم  ثمة  ومن 
يد  على  الإدماج(  )بيداغوجيا 
الثاين  اجليل  يُنجح  اأن  يريد  من 
الوزيرة  وكاأن  والتعليم؟؟  للرتبية 
من  بيدها  جاءت  قد  غربيط  بن 
الإ�سلح  يف  اإ�سرتاتيجيتها  يف�سل 
تقف  اأخرى  خلفيات  هناك  اأم 
اأيديولوجية  منظومة  خلفها 
باري�سي  ناعم  ثوب  يف  ا�ستعمارية 
نرجو  والل�سان؟؟  والعطر  امللب�ض 
وتعوي�ض  اخلطاأ  ت�سحيح  فقط 

الجتماعي بالديني.
جند  نف�سها  ال�سفحة  يف   -2
من  يطلبون  الكتاب  اأ�سحاب 
)انتخاب  حدث  ت�سنيف  التلميذ 
رئي�ض اجلمهورية( لكن مع طباعة 
هذه ال�سيغة بكتابة �سوداء عميقة 
اأخرى  اأحداث  على  تطغى  قوية 
على جائزة  )احل�سول  منها حدث 
املوؤلفون  ي�سوق  فماذا  مدر�سية( 
تفاعلهم مع  اأن  اأم  التلميذ؟  لذهن 
اإىل  وميلهم  ال�سيا�سية  الأحداث 

النتخابية  الدعائية  اخلطابات 
الرتبوية  القناعة  على  غلب  قد 
املو�سوعي  البيداغوجي  واجلهد 
الطفل  يهتم  وهل  العقلين؟؟ 
�سنوات  الثماين  �ساحب  ال�سغري 
انه  اأو  اجلمهورية  رئي�ض  بانتخاب 
يفرح بجائزة يقدمها له اأ�ستاذه يف 
املدر�سة  تهتم  وهل  املدر�سة؟؟ 
بتكرمي  اأم  الرئي�ض  بانتخاب 

التلميذ املتفوق؟

ونرجو من املعلمني النتباه 
والرتكيز على حتفيز 

التالميذ وت�سجيعهم قبل 
الهتمام بالعقاب اأو الرتكيز 

على املواعيد النتخابية 
و�سراعاتها..

وقبل كل هذا اأين �سي�سع التلميذ- 
النتخاب؟  حدث  يجيب-  عندما 
هل هو حدث وطني اأو اجتماعي؟ 
كتاب  موؤلفي  على  غابت  هل 
التاريخ الأحداث الوطنية العظيمة 
يف التاريخ اجلزائري؟ وهل يتذكر 
انتخاب  تواريخ  الكتاب  منجزو 
ندخل  ملاذا  اجلزائر؟  روؤ�ساء 
و�رشاعات  م�ساكل  يف  الطفولة 
الكبار ثم اإن النتخابات هي مواعيد 
د�ستورية موؤ�س�ساتية انتخابية وفيها 
والفكرية  ال�سيا�سية  ال�رشاعات 
نبعد  اأن  يجب  لذلك  والجتماعية 
الأطروحات  عن  الرتبوي  املنهاج 

ال�سيا�سيوية النتخابية ال�سيقة.
عن�رش  الثالث  امليدان  يف   -3
التاريخية  املعلومة  م�سادر 
اللمادية  امل�سادر  نقطة  ويف 
اأن  نقراأ  للتاريخ  )ال�سفوية( 
الأ�سطورة متثل مادة ثرية للموؤرخ 
اأحا�سي�ض  فهم  على  بها  ي�ستعني 
واملجتمعات  ال�سعوب  وتطلعات 
غري  معلومة  وهي   )39 �سفحة   (
ل  املنهاج  اأ�سحاب  لأن  �سحية 
مييزون بني املوؤرخ والنرتبولوجي 
يف  الأ�ساطري  يعتمد  ل  فاملوؤرخ 
ولكن  يقراأ  وقد  للأحداث  تاأريخه 
كتابة  العلمية  املو�سوعية  تقت�سي 
الأدلة  على  تعتمد  علمية  درا�سة 
والوثائق فاإذا كان املوؤرخ يتخوف 
التي  املذكرات  مع  التعامل  عند 
التاريخ  يف  �ساهموا  الذين  يكتبها 
)مثل تاريخ ثورة التحرير الوطني( 
مادة  الأ�سطورة  من  يجعل  فكيف 
ذلك  يكون  قد  كتاباته؟؟  يف  ثرية 
النرثبولوجية  الأبحاث  �ساأن 
والأدبية  الثقافية  الدرا�سات  اأو 
الآداب  يف  الأ�سطورة  )توظيف 

والفنون(
-عموما-  لحظت  قد  4-كما 
�سن  من  اأكرب  التاريخ  كتاب  اأن 
العمرية  املرحلة  هذه  يف  التلميذ 
علمي  حتقيق  فتح  اأطلب  لذلك 
علم  يف  خمت�سني  من  بيداغوجي 
املادة  هل  ملعرفة  الطفل  نف�ض 
هذا  يف  املقدمة  التاريخية 
العمرية  املرحلة  تنا�سب  املنهاج 

يف  طفل  با�ستطاعة  وهل  ل؟  اأم 
هامة  تاريخية  اأمور  فهم  الثامنة 
النقو�ض  احلجرية  الأدوات  مثل 
الأثرية  املواقع  ال�سخرية 
امل�سكوكات واملخطوطات مراحل 

التاريخ القدمي...؟؟

يف اخلتام:

ك�سف  يف  اأ�ساهم  اأن  اأردت  لقد 
ح�رشت  التي  الهفوات  بع�ض 
ابتدائي  الثالثة  ال�سنة  كتب  يف 
املدنية  والرتبية  )التاريخ 
بيداغوجي  حتديدا( من منظور 
مبفاهيم  اللتزام  على  يحر�ض 
يف  الإدماج  بيداغوجية  واأدوات 
ال�ستفادة  تكون  وقد  التعليم 
الأمر  يهمه  من  لكل  عامة 
فالنقا�ض بطريقة تربوية وعلمية 
هادئة والذي يتاأ�س�ض على معرفة 
ال�سيا�سوية  ال�رشاعات  من  خري 
التي  اليديولوجية  وال�سو�ساء 
الفكري  ال�سطراب  يف  تزيد 
ان  دون  الجتماعي  وال�رشخ 
املهمة  الق�سايا  من  تقرتب 
والعميقة فيبقى النقا�ض �سطحيا 
التي  الرتبوية  يفيد منظومتنا  ل 
الور�ض  من  الكثري  لفتح  حتتاج 
التجهيز  الت�سيري  الإدارة  حول 

التكوين...
الت�رشع  طابع  كان  واإذا 
بع�ض  يف  وا�سحا  وال�ستعجال 
بداية  مع  املطبوعة  املناهج 
قبله  اأو  املدر�سي  الدخول 
الفاعلني  من  فرنجو  بقليل 
بعني  ملحظاتنا  اأخذ  الرتبويني 
قبل  اخللل  وجتاوز  العتبار 
ت�سويه  فنقع يف  للتلميذ  تقدميه 
م�ستويات  يف  القادمة  الأجيال 
فل  وقيمية...  وفكرية  لغوية 
الرتبية  اأمور  يف  الت�رشع  يجب 
املفرو�ض  من  وكان  والتعليم 
ملتابعة  الكايف  الوقت  اأخذ 
النقائ�ض  كل  وت�سحيح  ومراقبة 
حقول  من  ملخت�سني  والعودة 
معرفية متعددة بطريقة منهجية 
طبع  قبل  وموؤ�ّس�ساتية  احرتافية 
املادية  اخل�سائر  لتجنب  الكتب 
اإثارة  ولعدم  املعرفية  والكوارث 
عن  املجتمع  تلهي  قد  ق�سايا 
كل  من  ونرجو  كبرية  رهانات 
والأ�ساتذة  الرتبويني  الباحثني 
نقا�ض  يف  الإ�سهام  اجلامعيني 
و�سلبيات  اإيجابيات  مفتوح حول 
اإ�سلحات اجليل الثاين يف قطاع 

الرتبية الوطنية.
   نقرتح هذه امللحظات على 
وعلى  والتعليم  الرتبية  اأ�رشة 
املناهج  و�سع  على  امل�سوؤولني 
واملكلفني بت�سيري واإدارة القطاع 
الرتبوي اجلزائر  وقد لفتنا انتباه 
الأولياء لبع�ض الأخطاء والهفوات 
على  امل�رشفون  فيها  وقع  التي 
يف  البتدائية  املرحلة  كتب 

�سيغة اجليل الثاين.     



اأخبار اجلنوباجلمعة 07    ال�سبت 08 �سبتمرب  2018  املوافـق  ل28 ذو احلجة 1439هـ 6

�إىل جانب ذلك فقد �شدد �أكرث من 
متحدث يف �ملو�شوع على �رضورة 
�لوالية  �شكان  مطالب  �حرت�م 
�رضورة  يف  �أ�شا�شا  �ملتمثلة   ،
�لوزير  حكومة  من  جاد  تدخل 
من  بالبالد  �لقر�ر  و�شناع  �الأول 
�لغالف  على  �لتجميد  رفع  �أجل 
�جناز  �ملخ�ش�ص مل�رضوع  �ملايل 
�مل�شت�شفى �جلامعي ، مع �رضورة 
مطلب  �العتبار  بعني  �الأخذ 
للجنوب  �ملركزية  �لعا�شمة  دعم 
متخ�ش�ص  مب�شت�شفى  �ل�رضقي 
تقدمي  لتفادي  وذلك  �حلروق  يف 
�ملزيد من �ل�شحايا ، ناهيك عن 
�ال�شتفادة  من  �ملو�طنني  متكني 
ومن  نوعية  �شحية  خدمات  من 
ثم �إنهاء معاناة �ملر�شى مع حتمل 
عناء �لتنقل وم�شقة �ل�شفر لواليات 

�ل�شمال للبحث عن �شبل �لعالج .
�ل�شلطات  تو��شل  ثانية  جهة  من 
برفع  �حلثيثة  م�شاعيها  �ملحلية 
�ملطالبة  �اللتما�شات  من  �لعديد 
م�رضوع  على  �لتجميد  برفع 

تعد  بوالية  �جلامعي  �مل�شت�شفى 
�الأغنى على م�شتوى �شمال �فريقيا 
تعد  باإحتو�ئها على حقول نفطية 
لكنهم  �جلز�ئريني  رزق  م�شدر 
يتخبطون يف م�شاكل �شحية عديدة 
�قتناء   �أن  حيث   ، �لزمن  جتاوزها 

باملاليري  �لطبية   �لتجهيز�ت 
قابلها  نق�ص فادح يف �الخ�شائيني  
حممد  �ال�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 

بو�شياف بعا�شمة �لو�حات .
�إنتظار تدخل جاد من �شناع  ويف 
باملطالب  للتكفل  بالبالد  �لقر�ر 

يبقى  �لوالية  ل�شكان  �مل�رضوعة 
معاي�شة  �ملو�طنني  على  لز�ما 
�ملتدهورة  �ل�شحية  �لو�شعية 
حقيقية  �إر�دة  غياب  ب�شبب  وذلك 
يف  �لقطاع  على  �مل�شوؤولني  من 

حلحلة �لرت�كمات .

ورقلة  والية  �أمن  م�شالح  �أعدت   
جمموعة من �الإجر�ء�ت و �لتد�بري 
�ل�شري  حركة  لت�شهيل  �لوقائية 
و  �ملرور  حو�دث  من  �لوقاية  و 
�ملدر�شي  �لدخول  مبنا�شبة  ذ�لك 
ل�شنة2019/2018،  �الجتماعي  و 
�لذي يعرف حركة مرورية مكثفة 
 ، �ل�شباح  �شاعات  خالل  ال�شيما 
�الأمني  �ملخطط  هذ�  �أن  حيث 
�جليد  �ل�شري  ب�شمان  ي�شمح 
ملختلف �ملوؤ�ش�شات للحيلولة دون 
�مل�شا�ص باأمن و �شالمة �ملو�طن 
دخول  �شمان  مع  ممتلكاته  و 

�جتماعي ومدر�شي  ناجح .
تتج�شد هذه �الإجر�ء�ت من خالل 
و  �ل�رضطة  الأعو�ن  ميد�ين  �نت�شار 
�ملكثف  بالتمركز  �ملرور  �آليات 
�لرئي�شية  �لطرق  م�شتوى  على 
�لدور�نية  �ملحاور  و  �لفرعية  و 
عالية  مرورية  كثافة  تعرف  �لتي 
�ملوؤدية  �ل�شو�رع  �إىل  باالإ�شافة 
�ىل �ملوؤ�ش�شات حيث م�ص جانبني 
مهمني �الأول �أمني و �جلانب �الأخر 
مع  بالتن�شيق  توعوي  حت�شي�شي 

خمتلف �لهيئات و �ملوؤ�ش�شات.
�الإجر�ء�ت  لالإ�رض�ف على هذه  و 

كبري  عدد  جتنيد  مت   ، �ملرورية 
�ل�رضطة  �أعو�ن  و  �الإطار�ت  من 
�لوالئي  �الأمن  مل�شالح  �لتابعني 
�حل�رضي  �الأمن  و  �لدو�ئر  �أمن   ،
وتكثيف عمليات �لتاأمني و�ملر�قبة 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  حميط  يف 
تكثيف  �إىل  �إ�شافة  �لرتبوية، 
يف  و�لر�جلة  �لر�كبة  �لدوريات 
�لطرقات �لتي تعرف حركية كبرية 
ل�شمان  و�أهاليهم  للمتمدر�شني 

تنقالتهم بكل �أريحية و�أمان.
و بهذه �ملنا�شبة و من �جل دخول 
�جتماعي ومدر�شي  بدون حو�دث 
�لوطني  �الأمن  م�شالح  تدعو 
�ىل  �لعام  �لطريق  م�شتعملي  كل 
و  �ملرور  قانون  �حرت�م  �رضورة 
�لرتكيز �أثناء �لقيادة و �البتعاد عن 

�شلوكات �الإفر�ط يف �ل�رضعة .
والية  �أمن  م�شالح  ت�شع  كما 
�ملو�طنني  ت�رضف  حتت  ورقلة 
�لنجدة  �الأخ�رض 1548،رقم  �لرقم 
�خلدمة  104،يف  �لرقم   ،17
ما  كل  عن  لالإبالغ  24�شا/24�شا 
�لو�شع  على  �شلبا  يوؤثر  �أن  ميكن 

�لعام.
�أحمد باحلاج 

فتحت م�شالح �الأمن �ملخت�شة 
�جلنوب  واليات  من  بعدد 
معمقا  �أمنيا  حتقيقا   ، �لكبري 
لزهاء  م�شبوهة  ن�شاطات  يف 
تن�شط  حملية  جمعية   1400
لك�شف  �ملجاالت  خمتلف  يف 
�ملالية  �العانات  �مو�ل  م�شري 
ن�شاطاتها  لتغطية  �ملوجهة 

ح�شب �ملعلومات �ملتاحة .
مطلعة  �أمنية  م�شادر  ك�شفت 
م�شالح  �أن  »�لو�شط«  ليومية 
بواليات  �ملخت�شة  �الأمن 
�أدر�ر   ، �يليزي   ، مترن��شت 
على  وبناء  وتيندوف  ب�شار   ،
با�رضت  قد   ، تلقت  �شكاوى 
�لن�شاطات  بع�ص  يف  حترياتها 
 1400 يقارب  ملا  �مل�شبوهة 
يف  تن�شط  حملية  جمعية 
خمتلف �ملجاالت �لتي لها �شلة 
بالتكافل �الجتماعي و�الن�شطة 
�لثقافية و �الجتماعية وخمتلف 
�لريا�شية،وح�شبما  �لن�شاطات 
فاإن  �مل�شادر  ذ�ت  من  علم 

�لتحقيق �الأويل مي�ص بالدرجة 
غري  �ل�رضف  طرق  �الأوىل 
لالإعانات  و�ملربرة  �ملفهومة 
بعيد�  جمعها  مت  �لتي  �ملالية 

عن �أطرها �لقانونية .
�الأمنية  �الأجهزة  �أن   ومعلوم 
�ملتاخمة  �حلدودية  بالواليات 
و�ل�شاحل  �جلو�ر  لدول 
و�شعت  قد  كانت   ، �الفريقي 
�جلمعيات  من  عدد  �أن�شطة 
�لرقابة  حتت  �لفاعلة  �ملحلية 
�أو حترك  ن�شاط  الأي  ، حت�شبا 
م�شبوه الأع�شائها وفق ما �أوردته 
مت�شل  �شياق  ويف   ، م�شادرنا 
فقد تعالت �الأ�شو�ت �ملطالبة 
�الخت�شا�ص  دو�ئر  ب�رضورة 
كل من  بيد من حديد  �ل�رضب 
ت�شول له نف�شه �للجوء �ىل طلب 
�عتماد جمعيات حملية ووالئية 
قو�نني  خلرق  جهوية  وحتى 
�ملعلومات  ح�شب  �جلمهورية 

�ملتاحة  .
اأحمد باحلاج 

.         اإجناز م�ضت�ضفى جامعي و م�ضت�ضفى حروق �ضرورة حتمية 

للمطالبة بالق�ساء على النقائ�ص مب�ست�سفى حممد بو�سياف 

اأحمد باحلاج 

مواطنو ورقلة يحتجون اأمام مقر 
مديرية ال�ضحة ويلوحون بالت�ضعيد 

�كدت مديرة �لرتبية بوالية مترن��شت 
�شبطت  م�شاحلها  �أن   ، �حلدودية 
و�لب�رضية  �ملادية  �المكانيات  كافة 
مع  ناجح  مدر�شي  دخول  ل�شمان 
�أجل  �ل�شيفية من  �لعطلة  ��شتغالل 
�لتدري�ص  يف  �حلا�شل  �لعجز  �شد 
كعجلة  للم�شتخلفني  �للجو  ،قبل 
�إ�شتنجاد لتعوي�ص �لتخ�ش�شات غري 

�ملوجودة يف �لقو�ئم �الحتياطية .
بوالية  �لرتبية  مديرة  ك�شفت 
يف  بو�شبيعات  �شكتو  مترن��شت 

يومية  به  خ�شت  �شحفي  ت�رضيح 
»�لو�شط » ، �أن م�شاحلها عملت كل 
ما بو�شعها خالل �ل�شائفة �لفارطة 
يف  �مل�شجلة  �لنقائ�ص  لتد�رك 
�الأطو�ر �لدر��شية �لثالثة كاالبتد�ئي 
ل�شمان   ، �لثانوي  و  �ملتو�شط   ،
 ، �لعام  هذ�  جيد  مدر�شي  دخول 
موؤكدة يف ذ�ت �ل�شدد �أن م�شاحلها 
�الحتياطية  بالقو�ئم  ��شتنجدت 
�أ�شاتذة  يف  �لفادح  �لنق�ص  لتغطية 
بع�ص �ملو�د ، قبل �للجوء لتوظيف 

لتد�رك  �مل�شتخلفني  �ال�شاتذة 
بع�ص  يف  �الخت�شا�شات  �نعد�م 
�لقو�ئم  يف  �ملوجودة  غري  �ملو�د 

�الحتياطية .
�شكتو  �أكدت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
مبجمعني  تدعم  �لرتبية  قطاع  �أن 
تينز�وتني  ببلدية  مدر�شني 
��شتفادت  عن  ،ناهيك  �حلدودية 
من  �لرتبوية  �ملوؤ�ش�شات  عديد 
بع�ص  تاأهيل  مع  �لرتميم  عمليات 
جملة  �تخاذ  مت  فيما    ، �ملطاعم 

من �الجر�ء�ت �ال�شتعجالية للق�شاء 
على �أزمة �الكتظاظ د�خل حجر�ت 
�لتدري�ص ، خا�شة �ذ� علمنا �أن هذه 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت  �لظاهرة 
ما  وهو   ، �لعلمي  �لتح�شيل  تر�جع 
�شاهم يف �حتالل �لوالية على مد�ر 
�لرتتيب  لذيل  �الأخرية  �ل�شنو�ت 
�المتحانات  نتائج  يف  �لوطني 
�لنهائية ك�شهادة �لتعليم �البتد�ئي ، 

�ملتو�شط و�شهادة �لبكالوريا  .
�سيخ مدقن 

�ملطالبة  �الأ�شو�ت  تعالت 
ب�رضورة حترك جاد من �شناع 
حتقيق  لفتح   ، بالوالية  �لقر�ر 
�إد�ري معمق يف حالة �الهمال 
بئرين  طالت  �لتي  و�خلر�ب 
بقرية  جمهزين  فالحيني 
 ، �شنو�ت   05 منذ  �لطيبيني 
وهو ما حرم زهاء 35 فالح من 

�ال�شتفادة من مياه �ل�شقي .
�لفالحني  من  عدد  طالب 
�لعالية  ببلدية  �لطيبني  بقرية 
�لتابعة لد�ئرة �حلجرية بورقلة 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  يف   ،
�لوالية  و�يل  من  »�لو�شط« 
ب�رضورة  جالوي  �لقادر  عبد 
لهم  ميد�نية  زيارة  برجمة 

�ملعاناة  حجم  على  للوقوف 
متاطل  ب�شبب  يكابدونها  �لتي 
تق�شيم  يف  �ملحلية  �ل�شلطات 
 35 على  �لفالحيني  �لبئرين 
جتاوز  من  لتمكينهم  فالح 
�لتي باتت تهدد  �أزمة �لعط�ص 
�ملو�شمية  منتوجاتهم  خمتلف 
وحما�شيلهم �لزر�عية بالهالك 

، ومما يحز يف نفو�ص حمدثينا 
�أن �لبئرين مر على تخ�شي�شهم 
لكن  �شنو�ت   05 للمنطقة 
�ملعنية  �ل�شلطات  متاطل 
م�شتحقيهم  على  توزيعها  يف 
 ، للخر�ب   عر�شة  جعلهما 
حيث �أن هذه �لو�شعية �ملزرية 
تتنافى مع تعليمات وتوجيهات 

�حلكومة �لر�مية لتقدمي كافة 
�ل�شعوبات  وتذليل  �لت�شهيالت 
و�مل�شتثمرين  �لفالحني  �أمام 
�خلو��ص لتمكينهم من جت�شيد 
يف  �مل�شاهمة  و  م�شاريعهم 
مد�خيل  قيمة  من  �لرفع 
الإنهاء  �لعمومية  �خلزينة 
�ملحروقات  لقطاع  �لتبعية 

يف  �أ�شعاره  تهاوت  �لذي 
�لبور�شات �لعاملية .

من  جاد  تدخل  �إنتظار  ويف 
للتكفل  بالوالية  �لقر�ر  �شناع 
لز�ما  يبقى  �لقائم  بامل�شكل 
على �لفالحني معاي�شة �لو�شع 

�ملزري الأجل غري م�شمى .
اأحمد باحلاج 

مديرة الرتبية بوالية مترنا�ست تك�سف ليومية »الو�سط »

االإهمال يحرم 35 فالح من خدمات بئرين فالحيني جمهزين 

.       التخ�س�سات غري موجودة يف القوائم االحتياطية مت تعوي�سها بامل�ستخلفني 

قمنا بال�ضتنجاد بالقوائم الحتياطية لتغطية النق�ص الفادح يف الأ�ضاتذة 

وايل ورقلة عبد القادر جالوي  مطلوب بقرية الطيبيني ببلدية العالية 

مبنا�سبة الدخول املدر�سي واالجتماعي اجلديد 

لك�سف م�سري اأموال االإعانات املوجهة لتغطية ن�ساطاتها 

اأمن ورقلة يتخذ اإجراءات وتدابري 
وقائية لت�ضهيل حركة املرور 

الأمن يحقق يف ن�ضاط 1400 جمعية 
حملية م�ضبوهة بوليات اجلنوب

جتمهرمواطني ورقلة اأمام مقر مديرية ال�سحة ، تنديدا وا�ستنكارا بالنقائ�ص امل�سجلة بامل�ست�سفى  املركزي  حممد 
بو�سياف ، ناهيك عن غياب التكفل الطبي باحلاالت احلرجة وامل�ستعجلة، وهو كان وراء وفاة 05 حاالت بالل�سع 

العقربي  . عرب املئات من املواطنني املحتجني نهاية االأ�سبوع املن�سرم  اأمام مقر مديرية ال�سحة بوالية ورقلة ، عن 
ا�ستيائهم وتذمرهم ال�سديدين من الو�سعية الكارثية التي يتخبط فيها امل�ست�سفى املركزي حممد بو�سياف ، ناهيك 

عن النق�ص الفادح يف االخ�سائيني خا�سة اأولئك الذين لهم �سلة باحلاالت اال�ستعجالية التي وافتها املنية ب�سبب 
ل�سعات عقرب ، وذلك جراء النق�ص يف اخت�سا�سي طب القلب واالأع�ساب  .



بوالية  بلدية  �أغنى  �أنها  رغم 
�ملد�خيل  حيث  من  م�ستغامن 
فرناكة  بلدية  ماز�لت  �ملالية 
�ذ  �لتنموي  �لركب  عن  متاأخرة 
خا�سة  �لبلدية  طرقات  تعاين 
�لن�ساط  مناطق  �إىل  �ملوؤدية  تلك 
كما  و��سع  �هرت�ء  من  �ل�سناعي 
نوعية  مر�فق  �إىل  �لبلدية  تفتقر 
�لن�ساط  وخ�سو�سية  تتما�سى 
جممعات  ت�سهده  �لذي  �ل�سناعي 
فرناكة  ببلدية  تتو�جد  �سناعية 
بلدية  �سكان  ويعاين  �سنو�ت  منذ 
عدد  لنا  �أ�سار  ما  ح�سب  فرناكة 
باإحياء  �لقاطنني  �ملو�طنني  من 
د�خل �لبلدية من نق�ص يف �لتهيئة 
للمر�فق  و�نعد�م  �حل�رضية 
لل�سباب  �ملخ�س�سة  �لرتفيهية 
ونق�ص يف �الإنارة �لعمومية يف عدد 
وي�ستغرب  �ل�سكنية  �الأحياء  من 
تاأخر  �ملو�طنني  من  �لعديد 

بلديتهم عن �لركب �لتنموي وعدم 
�مل�سانع  مد�خيل  يف  �ال�ستثمار 
بلدية  تر�ب  على  تتو�جد  �لتي 
فرناكة يف �لوقت �لذي خطت فيه 
هامة  خطو�ت  جماورة  بلديات 
غر�ر  على  �لتنموي  �ل�سعيد  على 
ويبدو  وبوقري�ط  ما�رضة  بلديات 
�ن �ملجل�ص �لبلدي لبلدية فرناكة 
�أمام  علو�سة  حممد  ير�أ�سه  �لذي 
منتخبيه  قدر�ت  �إثبات  حتدي 
على جتاوز �لنقائ�ص �لتي تعرفها 
�لبلدية منذ �سنو�ت ومنها �لنق�ص 
�الإد�رية  �ملن�سئات  يف  �لفادح 
و�خلدماتية وغياب �أي �إ�سرت�جتية 
حملية تنموية للم�سوؤولني عن ت�سيري 
�سوؤون بلدية فرناكة �لتي مل ي�سفع 
�ل�سناعي  �لن�ساط  يبدو  فيما  لها 
�لذي  �لتنموي  �جلمود  جتاوز  يف 

تعرفه منذ �سنو�ت.
م.�أمني
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�إنهم معذبون يف �الأر�ص وميوتون 
ببطء يف ظل حياة �لفقر و�ملاأ�ساة 
�لتي تالزمهم وما ز�د من معاناتهم 
كانت  �لتي  �لغرفة  تلك  �نهيار  هو 
م�رضدين  �أنف�سهم  ليجدو�  تاأويهم 

بني ليلة و�سحاها.
�لو�سط  جريدة  زيارة  وخالل 
بن علية  �ل�سيد  ��ستقبلنا   ، �لعائلة 
�لربيئة   �ل�سغرية  و�بنته  نا�رض 
�حلزن و�الأ�سى تبدو على حمياها 
ومبجرد �سوؤ�لنا عن حاله و�أطفاله 
�لغرفة  �أن  رغم  قائال   ، حائر�  رد 
م�سيدة  كانت  تاوينا  كانت  �لتي 
من �لطني وال ت�سع خلم�سة  �أفر�د 
ماء  )�رضنا( وحفظ  كانت  �أنها  �إال 
وجهنا ورغم �لو�قعة بانهيار بيتنا، 
نف�سها  تكلف  مل  �ل�سلطات  �أن  �إال 
عناء �لتنقل �أو �لوقوف على حجم 
خ�سارتنا وحرماننا �لبيت �لذي هو 
�ل�سيد نا�رض  ولوال  غرفة، ويقول 
�إخوتي  ومنحي غرفة  غرفة ببيتهم 
فاأين  �ل�سارع  يف  م�رضدين  لكنا 
�لت�سامن  وز�رة  و�أين  �ل�سلطات؟ 
مماثلة  حاالت  �جتاه  ودورها 

كانت  لو  قائال  و�أردف  كهذه؟، 
بدوري  لقمت  بطال  غري  عامال 
�لت�رضف  وحاول  عائلة  رب  كاأي 
بعائلتي،  و�لتكفل  طريقة  باأي 
ت�ستهيه  ال  مبا  �لرياح  جتري  لكن 
�ل�سفن، و-ي�سيف- حتى �الأ�سحاء 
لعائلة  فكيف  مهّم�سني،  بالدنا  يف 
فقرية  كنحن تتكفل بها �ل�سلطات 
�أو تلتفت �إليها، وهنا �ل�سوؤ�ل يبقى 
�لعائلة  هذه  م�سري  ما  مطروحا: 
�لتي ال حول وال قوة لها؟ و�سبق ل 
ز�رت هذه  و�أن   ) �لو�سط  )جريدة 
�لعائلة فوجدتها على حلم بطونها 
تعاين �جلوع و�لربد �ل�سديد د�خل 
�جلدر�ن  ه�سا�سة  متيزها  غرفة 
حالة  ويف  �لبالغة  و�لت�سققات 
�جلحيم  عا�سو�  �جلوية  �لتقلبات 
�لعي�ص  �رضوط  �أدنى  توفر  لعدم 
بع�ص  لوال  )�أنه  لنا  و�أكدو�  �لكرمي 
ال  لكون  جوعا  ملاتو�  �ملح�سنني 
�لدنيا  هذه  يف  لنا  �سند  وال  معيل 
رفعو�  لذ�  تعاىل{،  }�هلل  بعد 
�ملر�ت  من  �لعديد  يف  جندتهم 
و  �لت�سامن  ووز�رة  �خلري  الأهل 
بلدية  ورئي�ص  �مل�سيلة  والية  و�يل 
�لهامل  �لتكفل بعائلته �لتي تت�سور 
�لباردة،  �الأيام  وبرد� خالل  جوعا 

فعال �إنه و�قع مٌر وع�سيٌب تعي�سه 
قوة  وال  �لتي ال حول  �لعائلة  هذه 
و�لعوز  جهة  من  �الأمر��ص  لها، 
�إنه  فعال  �أخرى.  من جهة  و�لفقر 
عليه  وقفنا  وقا�ص  �سعب  و�قع 
موت  مبثابة  �لعائلة  هذه  وحالة 
مزري  و�سع  بالفعل  �إنه  بطيء، 
هو  بلة  �لطني  وماز�د  للغاية، 

غرفة،  من  �ملتكون  بيتها  �نهيار 
علية  بن  عائلة  تنا�سد  وعليه 
لل�سلطات  �لفوري  �لتدخل  نا�رض 
�لوالية  و�يل  ر�أ�سهم  على  �ملحلية 
بجانبها  �لوقوف  �لت�سامن  ووز�رة 
و لكل �ملح�سنني �لذين يرغبون يف 
بالرقم  �الت�سال  �لعائلة  م�ساعدة 

�لتايل هو 0658494331

كادت �لعائلة �أن تلقى حتفها لوال عناية �لرحمان وتدخل بع�ض �جلري�ن و�إخوة نا�سر �أنقذو� �لو�سع يف �آخر حلظة، علما �أن �لعائلة �أ�سحت 
دون ماأوى وهي تعاين �لفقر ،و�ملاأ�ساة و�الأمر��ض وقد طرقت كل �الأبو�ب من �جل م�ساعدتها ل�سد �لرمق و�جلوع و��ستغاثتها بال�سلطات 

�ملعنية على ر�أ�سها بلدية �لهامل ال حياة ملن تنادي ، يف �لعديد من �ملنا�سبات النت�سالها من رحم �لبوؤ�ض و�ملعاناة غري �نه ال �سيء تغري، فعائلة 
بن علية نا�سر �لفقرية  رفقة �أبنائه �لقاطنني بحي �لر�سفة  بلدية �لهامل �ملذكور و�لتي الطاملا رفعت جندتها لل�سلطات �ملحلية الإخر�جها 
من ذلك �جلحر �ملظلم، حتا�سرها �ستى �أنو�ع �ملهانة و�لذل تتقا�سم �ملكان مع خمتلف �حليو�نات �ل�سارة على غر�ر �جلرذ�ن و�لثعابني ف�سال 
عن خمتلف �الأمر��ض �لتي تفتك بهم كالربو و�حل�سا�سية �ملفرطة، ناهيك عن �لتعقيد�ت �لنف�سية ورغم �ل�سكاوي �لعديدة �ملودعة لدى 

�ل�سلطات و�لتي هي على علم ودر�ية مبا ت�سارعه هذه �لعائلة �ملحطمة، �إال �أنها مل حترك �ساكنا.

بعد �نهيار بيتهم �لطوبي ببلدية �لهامل بامل�سيلة

بومدين ب

االأمطار ت�سرد عائلة متكونة من خم�سة اأفراد 

تب�سة

تيزي وزو

تب�سة

م�سرع �سخ�سني يف حادث مرور بتب�سة

�سكان اث عطلي باالأربعاء ناث ايراثن يطالبون مب�ساريع تنموية

خمطط اأمني حمكم مبنا�سبة 
الدخول االجتماعي

على  تب�سة  والية  �أمن  �سطرت   
�أمن �لواليات برناجما  غر�ر باقي 
�لدخول  مبنا�سبة  خا�سا  �أمنيا 
�لذي  و   2019/2018 �الجتماعي 
�سخرت له كافة �الإمكانيات �ملادية 
تغطية  ب�سمان  �لكفيلة  �لب�رضية  و 
�لوالية،  �إقليم  لكامل  �ساملة  �أمنية 
�ملالئم  �جلو  �سمان  عن  ناهيك 
على  �ملقبلني  �لطلبة  و  للتالميذ 
حيث  �لدر��سة  مبقاعد  �اللتحاق 
�الأمنية  �لدوريات  تعزيز  �سيتم 
على  حر�سا  �لر�جلة،  و  �لر�كبة 
�ملرورية  �ل�سالمة  قو�عد  �حرت�م 
و  �لتالميذ  ل�سالمة  �سمانا 
�الأمنية  �لرب�مج  هذه  �الأطفال. 
جت�سيد  �إطار  يف  تدخل  �ملعززة 
للمديرية  �لعليا  �لقيادة  تعليمات 
�لعامة لالأمن �لوطني �لتي تلح و يف 
كل مرة على �رضورة ت�سافر جهود 
�لعملياتية  �مل�سالح  و  �لهيئات  كل 
و  �آمن  �جتماعي  دخول  ل�سمان 
�لعمل  و  �الأ�سعدة  كل  على  ناجح 
على تد�رك �الختالالت �ملحتملة 
�الختناقات  جتنب  غر�ر  على 
عادة خالل  �لتي حتدث  �ملرورية 
تكييف  �إىل  �إ�سافة  �لفرتة،  هذه 
و  �مليد�نية  �لوحد�ت  خمتلف 
على  خا�سة  �لرقابة  تعزيز  كذ� 

�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  كل  م�ستوى 
نف�ص  يف  و  �جلامعية.  �الأحياء  و 
تب�سة  والية  �أمن  عمدت  �ل�سياق 
�إىل �إقحام كل �لوحد�ت و �مل�سالح 
ي�سمن  �لذي  �الأمر  �لعملياتية 
مع  �مليد�ن  يف  �ملكثف  �حل�سور 
�لثابتة  �ملر�قبة  نقاط  م�ساعفة 
�لرقابة  تعزيز  و  �ملتحركة  و 
خالل �ساعات �لذروة خا�سة �أمام 
�ملوؤ�س�سات �لرتبوية �ملوزعة عرب 

كامل �الإقليم �حل�رضي.
�لربنامج  ��ستئناف  �سيتم  كما 
قبل  من  �مل�سطر  �لتح�سي�سي 
م�سالح �أمن والية تب�سة  �ملوجهة 
باالأطو�ر  �ملتمدر�سني  للتالميذ 
خمتلفة  مو��سيع  بتناول  �لثالثة 
ذ�ت �أهمية تتعلق بقو�عد �ل�سالمة 
��ستهالك  خماطر  �ملرورية، 
�ملخدر�ت و كذ� خماطر ��ستعمال 
�ملديرية  �أن  �سيما  ال  �الأنرتنيت 
�أهمية  �لوطني تويل  لالأمن  �لعامة 
بالو�سط  �لتوعوي  للمجال  بالغة 
و  درو�ص  �سكل  يف   ، �ملدر�سي 
حلقات حت�سي�سية بهدف غر�ص و 
تعزيز �لثقافة �الأمنية لدى �لنا�سئة 
�ملخاطر  خمتلف  من  حمايتهم  و 

و �الآفات.
 ع/ ر�سيد

تدخلت كل من �لوحدة �لثانوية للحماية 
�ملدنية بتب�سة  نهار �أم�ص �الأول �ل�سهيد 
و�ملركز  لكويف  ببلدية  مو�هلل  جفال 
�ملتقدم للحماية �ملدنية ببلدية بكارية 
و�ملركز �ملتقدم  و�سط �ملدينة باب 

�لزياتني الأجل حادث مروري وقع على 
م�ستوى �لطريق �ألوالئي رقم 02 �لربط 
م�سادر  �لكويف  و  بكارية  بلدتي  بني 
��سطد�م  يف  متثل  �حلادث  �لو�سط 
�سياحيتني  و�سيارتني  �ساحنة  بني 

 ( �سخ�سني  وفاة  عن  �حلادث  �أ�سفر 
ب/ز ( 30 �سنة و ) ب/�ص ( 39 �سنة 
�جلثث  حفظ  مل�سلحة  نقلهم  مت 
ببلدية  بولعر��ص  بوقرة  مب�ست�سفى 
بجروح  �آخرين   02 و�إ�سابة  بكارية  

�أعمارهم  ترت�وح  �خلطورة    متفاوتة 
�الأمنية  بني 39/35  وفتحت �مل�سالح 
يف  حتقيقا  �لبلديتني  الإقليم  �لتابعة 

مالب�سات �حلادث .
ع/ ر�سيد

نا�سد �سكان �آث عطلي �لتابعة �إد�ريا 
�إىل بلدية �الأربعاء ناث �ير�ثن عا�سمة 
كلم   25 بعد  على  وزو  تيزي  والية 
�لعاجل  بالتدخل  �لوالئية  �ل�سلطات 
�ملفرو�سة  �لعزلة  من  الإخر�جهم 
برجمة  �لوحيد  �أملهم  ويبقى  عليهم 
خمتلف  يف  هامة  تنموية  م�ساريع 
ظروفهم  لتح�سني  �لقطاعات 
�ل�سكان  حديث  وح�سب  �ملعي�سية 
فاإنهم يعي�سون يف عزلة وغياب �لعديد 
�خلدماتية  و  �ل�رضورية  �ملر�فق  من 
ومن �أهمها ربط �ل�سكان ب�سبكة �ملاء 
�ل�سالح لل�رضب، حيث ال يز�ل �ل�سكان 
على  م�سيا  طويلة  م�سافات  يقطعون 
�لبد�ئية  بالطرق  و�ال�ستعانة  �الأقد�م 
جللب �ملاء من �ملنابع �ملنت�رضة يف 
م�رضوع  حتقيق  �نتظار  يف  �ملنطقة 
من  بالقنو�ت  �ل�سكان  ربط  �إجناز 
�سنو�ت  منذ  �مل�سجل  تاق�سبت  �سد 

�الآن،  �إىل  به  �الأ�سغال  تنته  و�لذي مل 
�ل�سلطات  ذ�ته  �ل�سياق  يف  مطالبني 
بعث  �إعادة  ق�سد  بالتدخل  �ملحلية 
قبل حلول  معاناتهم  الإنهاء  �مل�رضوع 
�لثاين  مطلبهم  �أما  �ل�ستاء  ف�سل 
�لتي  �لعالج  قاعة  جتهيز  يف  فيتمثل 
لتقدم  طويلة  مدة  منذ  ترميمها  مت 
ن�سمة   8200 من  الأزيد  �الإ�سعافات 
و�ل�سبه  �لطبي  �لطاقم  توفري  مع 
لتخفيف  د�ئمة  ب�سورة  �لطبي 
�الأخرى  �لعالج  مر�كز  على  �ل�سغط 
�الإ�ستعجالية  �حلاالت  و��ستقبال 
�لر�سع،  �الأطفال  �حلو�مل،  للن�ساء 
�ملنطقة  �سكان  و�أ�ساف  و�لكهول، 
�لتدفئة  يف  معظمهم  يعتمدون  �أنهم 
على حطب �أ�سجار �لغابات �ملجاورة 
لقارور�ت  �لكبري  �لنق�ص  ظل  يف 
بني  ما  �ملعرو�سة  و�الأ�سعار  �لغاز 
�ملحالت  ببع�ص  دج  و300  دج   250

غياب  ظل  يف  ذلك  و  �لتجارية 
�إىل  باالإ�سافة  وهذ�  �لطبيعي  �لغاز 
طرق  بجميع  �ملوجودة  �الإهرت�ء�ت 
�أحلقت  تهيئتها،حيث  وعدم  �الأحياء 
زيادة  بال�سيار�ت  �أعطابا  و  �أ�رض�ر� 
�ل�رضر  تلحق  �لتي قد  �الأخطار  على 
�سباب  كذلك  يعاين  كما  بالتالميذ، 
 60 ن�سبته  ما  ميثلون  �لذين  �ملنطقة 
باملائة، من عدم توفر مر�فق ريا�سية 
تن�سيهم �لتفكري يف �الجتاه �إىل تعاطي 
كما  �لهجرة،  �أو  و�الإجر�م  �ملخدر�ت 
غياب  ذ�تها  بالقرية  �أي�سا  يُ�سجل 
�سكان  ي�سطر  حيث  بريدي،  مركز 
�لقرية �لتوجه �إىل �ملنطقة �ملجاورة 
�أو  �الأمو�ل  �سحب  عملية  الإجر�ء 
�أخرى وح�سب  بريدية  �إجر�ء عمليات 
م�سوؤويل �لبلدية، فاإن �لقرية ��ستفادت 
�ل�سطر  �إجناز  من  �الأخرية  �الآونة  يف 
�لثاين لقنو�ت �ل�رضف �ل�سحي بتكلفة 

من  و�أكرث  �سنتيم  ماليري   3 عن  تزيد 
ملفا   270 منها  ريفي  بناء  رخ�سة   76
�إطار  �لبناء و 374 يف  متعلقا برخ�سة 
�لبناء  رخ�ص  و�لبقية  �حليازة  �سهادة 
مدر�سة  �إجناز  جانب  �إىل  �لريفي 
�الأ�سا�ص  هذ�  وعلى  جديدة  �بتد�ئية 
�ل�سلطات  �لقرية  �سكان  ينا�سد 
برنامج  تخ�سي�ص  �أجل  من  �ملعنية 
ل�سكان  �لثقة  يعيد  ��ستعجايل  تنموي 
�لقرية ويرفع من م�ستو�هم �ملعي�سي 
خا�سة  �لعزلة  د�ئرة  من  ويخرجهم 
�ل�سباب �لذين يحلمون مبر�فق �سبابية 
وتوفري  معاناتهم  الإنهاء  وريا�سية 
�سئمو�  �لذين  للبطالني  �سغل  منا�سب 
يبقى  وعليه  �خلانقة،  �لبطالة  من 
ر�أ�ص  على  �الأول  �مل�سوؤول  تدخل 
بع�ص  حديث  ح�سب  �رضوريا  �لوالية 

�ل�سكان كونه حمل ثقة يف �أو�ساطهم
ح-�ض

م�ستغامن

بلدية  "فرناكة" اأغنى 
تتاأخر عن الركب التنموي
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عن�سرية القوانني الإ�سرائيلية
د . غازي ح�سني

تقوم ال�صهيونية واإ�رسائيل والقونني 
اأن  اأ�صا�س  على  »الإ�رسائيلية« 
املختار  اهلل  �صعب  هم  اليهود 
والقد�س  وطنهم  وفل�صطني 
العربية املحتلة عا�صمتهم.وقاد 
ال�صتعالء  و  بالختيار  الإميان 
وغريهم  اليهود  بني  التمييز  اإىل 

من اأبناء الديانات الأخرى .
وانعك�س هذا التفاوت و التمييز 
على  فقط  لي�س   , العن�رسي 
الفكر ال�صهيوين واإمنا اأي�صا على 
الكيان ال�صهيوين وليد ال�صهيونية 
واملنيا  العاملية  المربيالية  و 
العن�رسية.  واحلركات  النازية 
الدولة  عن�رسية  فاأ�صبحت 
»اإ�رسائيل«  يف  ال�صائدة  هي 
»ال�رسائيلي«  واملجتمع 

واليهودية العاملية.
بث  على  ال�صهيونية  ودرجت 
الأ�صاطري و اخلرافات و الأكاذيب 
يف نفو�س اليهود و�صحنهم باأفكار 
و  الذكاء  و  العن�رسي  التفوق 
م�صاعر  ,واإيقاظ  العرقي  النقاء 
وال�صتعالء  والنعزال  التع�صب 
ال�صعوب  يف  الندماج  ومقاومة 
بازدواجية  والإميان  الأخرى 
لل�صهيونية و  اأف�صليته  الولء مع 

الكيان ال�صهيوين .
مبوجب  »اإ�رسائيل«  تاأ�ص�صت 
 ) ال�رسعي  )غري  التق�صيم  قرار 
رقم 181 و الذي ين�س على انه 
اأي  من   ال�صكان  بني  متييز  »ل 
نوع ,على اأ�صا�س العرق اأو الدين 
يف  اجلن�س«,وين�س  اأو  اللغة  اأو 
الفقرة الثامنة من الف�صل الثاين 
مب�صادرة  ي�صمح  »ل  اأنه  على 
الدولة  يف  عربي  ميلكها  ار�س 

اليهودية اأو اأر�س ميلكها يهودي 
يف الدولة العربية اإل لالأغرا�س 
احلالت  جميع  ويف  العامة, 
كامل  تعوي�س  يدفع  امل�صادرة 
حتدد  ,كما  امللكية  نزع  قبل 
تنطلق   .« العليا  املحكمة  ذلك 
من  الإ�رسائيلية  القوانني 
ال�صهيونية كما ن�س  الأيدلوجية 
على ذلك القانون الأ�صا�صي ومن 
التلمودية  و  التوراتية  التعاليم 
التي  ,و  الليربالية  املبادئ  ومن 
دون  وحدهم  اليهود  على  تطبق 

غريهم .
على  التلمود  و  التوراة  حتث 
و  العرب  الكنعانيني  كراهية 
عليهم  وال�صتعالء  احتقارهم 
وعلى  الأخرى  ال�صعوب  على  و 
واأمالكهم  اأرا�صيهم  ا�صتباحة 
وثرواتهم وم�صادرتها وتهويدها 
الأرا�صي  يف  حاليا  يجري  كما 
عام  منذ  املحتلة  الفل�صطينية 
1948 وحتى يومنا هذا .وتطالب 
غريهم  على  بالت�صلط  اليهود 
اإرادتهم  وك�رس  ال�صعوب  من 
كامب  مفاو�صات  يف  حدث  كما 
اأو�صلو  واتفاق  الأوىل  ديفيد 
الفل�صطينية- املفاو�صات  ويف 

الإ�رسائيلية.
الإ�رسائيلية  القوانني  وتت�صمن 
النزعات  من  ورد  ما  بع�س 
التلمود  و  التوراة  يف  العن�رسية 
و ال�صهيونية جتاه العرب ,وذلك 
لقتالعهم من اأر�صهم وترحيلهم 
حملهم  العامل  يهود  واإحالل 
واملجازر  العدوانية  باحلروب 
اجلماعية  وتكري�س الأمر الواقع 
املتحدة  الوليات  مب�صاعدة 
الأوروبية  الدول  و  الأمريكية 
و  الإ�رسائيلية  القوانني  و 

ممار�صات اجلي�س و املوؤ�ص�صات 
ال�صتيطان  وحركات  احلكومية 
ال�رسائيلي  وال�صعب  اليهودية 
والعن�رسي  ال�صتعماري 

والرهابي.
1ول يزال هذا التوجه العن�رسي 
�صبعني  من  اأكرث  منذ  م�صتمرا 
يف  حاليا  ويتجلى  عاما 
غزة  قطاع  على  الهولوكو�صت 
و  القد�س  تهويد  يف  والإيغال 
امل�صجد الأق�صى املبارك  وكل 

فل�صطني العربية.
الإ�رسائيلية  القوانني  بداأت 
العن�رسية بالظهور منذ تاأ�صي�س 
م�صتمرة  تزال  ول  »اإ�رسائيل« 
الأرا�صي  مب�صادرة  الآن  حتى 
وترحيل  الفل�صطينية  املياه  و 
اليهود  وتهجري  الفل�صطينيني 
اإليها . وتعمل �صخ�صية اليهودي 
املعقّدة و املري�صة دورا اأ�صا�صيا 
و  الأرا�صي  على  ال�صتيالء  يف 
املياه و الرثوات العربية وتدمري 
ال�صعب  واإبادة  املنجزات 
الفل�صطيني وممار�صة العن�رسية 
والرتحيل  العن�رسي  والتمييز 

والتهويد جتاهه.
اأوروبا  يف  اليهودي  �صخ�صية  اإن 
الغيتو,وروح  بقايا  من  مزيج 
ال�صعور  و   , التفوق  و  ال�صتعالء 
التمتع  و  وال�صطهاد  بالدونية 
بامتيازات و اأو�صاع ل يتمتع بها 

غريهم من الأوروبيني .
اليهودي  �صخ�صية  وتت�صم 
يف  بالإميان  »اإ�رسائيل«  يف 
ال�صهيونية  والأهداف  املبادئ 
على  القائمة  وال�صتعمارية 
النقاء,  و  التفوق  و  ال�صتعالء 
»تفوق اليهود على العرب » , حيث 
متار�س املوؤ�ص�صات الإ�رسائيلية 

التمييز  الإ�رسائيلي  ال�صعب  و 
العن�رسي جتاه العرب .

داخل  اليهودي  الإميان  يقود 
بالنقاء  وخارجها  »اإ�رسائيل« 
تربير  اإىل  والتفوق  الذكاء  و 
للقوة   « اإ�رسائيل   « ا�صتخدام 
و  اجلماعية  والإبادة  والإرهاب 
العرب  جتاه  العن�رسي  التمييز 
توؤمن  اليهودية  فال�صخ�صية   .
والت�صلط  التع�صب  و  بالنغالق 
العن�رسي , والغطر�صة و الفخر 
والعتزاز باحلروب العدوانية و 
العرب  �صد  اجلماعية  املجازر 
انطالقا  العرب  مع  وبالتعامل 
من مقولة �صهيونية تقول : » اإن 
القوة  لغة  اإل  يفهمون  ل  العرب 
العربي  هو  الطيب  العربي  وان 
بان  ال�صهاينة  ويعتقد  امليت«.  
بتحقيق  كفيلة  وحدها  القوة 
لل�صهيونية  احليوي  املجال 
وفر�س  الفرات  حتى  النيل  من 
»منطقة  »اإ�رسائيل« على  هيمنة 
واملحافظة   , الأو�صط«  ال�رسق 
و  الأرا�صي  اغت�صاب  على 
العربية  املياه  و  املمتلكات 

كمقدمة لل�صيطرة على العامل.
وتغذي ال�صهيونية و »اإ�رسائيل«يف 
الع�صكرية  الرتبية  اليهود  نفو�س 
والإميان بالقوة لإقامة »اإ�رسائيل 
العظمى« القت�صادية عن طريق 

ال�رسق الأو�صط اجلديد .
تظهر �صيا�صة التمييز العن�رسي 
»اإ�رسائيل«يف  متار�صها  التي 
التي  القوانني  من  العديد 
تاأ�صي�صها  منذ  وت�صدر  �صدرت 
قطعان  لتدعيم  اليوم  وحتى 
لال�صتيطان  اليهود  امل�صتوطنني 
الفل�صطينية  الأرا�صي  يف 
وم�صادرة  الفل�صطينيني  وترحيل 

وتدمري  مياههم  و  اأرا�صيهم 
على  للمحافظة  منجزاتهم 
النقاء العن�رسي لدولة اليهود من 
خالل القوانني العن�رسية ومنها 
القومية,وتاأكيد  الدولة  قانون 
على  العن�رسي  اليهود  تفوق 
العرب وممار�صة �صيا�صة التمييز 
العن�رسي جتاههم  واإخ�صاعهم 
من  عليهم  ال�صت�صالم  وفر�س 
اليهودية  ترامب  اإدارة  خالل 
ال�رسائيلية  الدولة  وعن�رسية 
من  والأحقر  والأخطر  الأ�صواأ 

اأملانيا النازية.
ويج�صد قانون العودة لعام 1950 
و   1952 لعام  اجلن�صية  وقانون 
التعديالت التي اأدخلت عليه عام 
الغائبني  اأمالك  وقانون   1971
من  العديد  و  الأرا�صي  وقوانني 

القوانني الأخرى ومنها
عام  يف  املواطنة  قانون    2
القوانني  يف  العن�رسية   2007
الدولة  وقانون  الإ�رسائيلية 
مظاهرها  باأجلى  القومية 
احلكام  وم�صمع  مراأى  وعلى 
وجلنة  املتحدة  والأمم  العرب 
قانون  ين�س   . الإن�صان  حقوق 
اأن  على  »ال�رسائيلي«  العودة  
»كل يهودي )يف العامل( له احلق 
اإىل فل�صطني كيهودي  العودة  يف 
اجلن�صية  قانون  ومنح  عائد«. 
على  »ال�رسائيلية«  اجلن�صية 

اأ�صا�س الدين اليهودي.
اأكرث  من  القانون  هذا  ويعترب 
قوانني »اإ�رسائيل« عن�رسية وبل 
لعن�رسية  اأ�صا�صي  م�صدر  انه 
يف  مثيل  له  يوجد  ول  الدولة 
العامل  بلدان  بلد من  اأي  قوانني 
اليهود  جميع  اإىل  موجه  وهو   .
للهجرة  يدعوهم  العامل  يف 

عن  النظر  بغ�س  فل�صطني  اإىل 
التي  ال�صعوب  اأو  جن�صيتهم 
النظر  وبغ�س  اإليها,  ينت�صبون 
عالقة  اأي  وجود  عدم  عن 
بينهم وبني فل�صطني, واإمنا على 
..ويج�صد  يهوداً  كونهم  اأ�صا�س 
اأب�صع  واجلن�صية  العودة  قانونا 
التمييز  و  العن�رسية  اأنواع 
والكولونيالية  العن�رسي 
القدا�صة  م�صتوى  اإىل  املرفوعة 
العن�رسية  التفرقة  و  الدينية 
جتاه الفل�صطينيني ,وينكر عليهم 
ديارهم  اإىل  العودة  يف  حقهم 
 , يهوداً  ولي�صوا  عرباً  لكونهم 
القانون  هذا  �صياغة  ومتت 
العن�رسية لغت�صاب  املغرق يف 
وتهويدها   العربية  فل�صطني 
الإ�صالمي  العربي  وجهه  وم�صح 
اأو�صطية  ال�رسق  طريق  عن 
وب�صكل   الأمريكية  والإدارات 
واإبنته اليهودية و�صهره اليهودي 
كو�صنريورئي�س ملف املفاو�صات 
و�صفريه  غرينبالت  اليهودي 
فريدمان  احلقري  ال�صتعماري 
و�صبية اخلليج  اليهودي لتحقيق 
والغيتو  ال�صتيطاين  ال�صتعمار 
والإرهابي,  العن�رسي  اليهودي 
ويُظهر  القومية عن�رسية الدولة 
املوؤ�ص�صات  وبقية  واجلي�س 
يف  املجتمعية  و  احلكومية 
»اإ�رسائيل« ول مثيل له يف العامل 
اأملانيا  يف  حتى  الإطالق  على 
.لذلك  هتلر  حكم  اإبان  النازية 
اإ�صتعار  مع  التعاي�س  ي�صتحيل 
ان  ويجب  »ا�رسائيل«  وعن�رسية 
تزول بخيار املقاومة وم�صريها 
ا اىل الزوال كما زالت النازية من 
جنوب  من  والبارتايد  اأملانيا 

اإفريقيا .



و�سل ت�سجيل ت�سريح بت�أ�سي�س 
الن�دي الري��سي اله�وي

مبقت�صى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  طبقا 

لأحكام املر�ص�م التنفيذي رقم 16-211 امل�ؤرخ يف 19 ذي 
احلجة 1439 امل�افق ل 21 �صبتمرب 2016 املعدل واملتتم 

ملر�ص�م التنفيذي رقم 15-74 امل�ؤرخ يف 16 
فيفري 2015 املحدد لأحكام القاون الأ�صا�صي النم�ذجي 

املطبق على النادي الريا�صي الهاوي
     مت هذا الي�م 05 �صبتمرب 2018  ت�صليم و�صل ت�صجيل 

ت�رصيح للنادي الريا�صي الهاوي
 Csa  " امل�صمى : النادي الريا�صي الهاوي "لتيم الب�يرة

lateam
املقيمة حي 120 م�صكن ترق�ي مدعم عمارة د رقم 04 

الب�يرة
الرئي�س :قا�صي حياة ابنة اأحمد
امل�ل�د 10- 05 - 1967 الب�يرة

املالحظة : ين�رص هذا ال��صل خالل ثالثني ي�م على 
الكرث التي تلي ت�صليمه يف جريدة ي�مية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س النادي الريا�صي وعلى ح�صابه 

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
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ومل يكن هذا العتقال الأول بحق 
�سنة  يف  وهو  تعر�ض  فقد  منى؛ 
درا�سية الأوىل عام 2003 لالعتقال 
 28 الحتالل  �سجون  يف  ومكث 
�سهًرا بالإ�سافة اإىل غرامة مالية، 
ليكون هذا العتقال الع�ساة الأوىل 
يف دولب ُحلمه يف اإكمال درا�سته 

اجلامعية بح�سب اأقوال عائلته.

حتطيم احللم

الحتالل  فاإن  العائلة،  وبح�سب 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  تعمد 
يف  منى  ال�سحفي  ا�ستهداف 
ونغ�ض  حياته  يف  فارقة  حمطات 
عليه كثري من املواقف كالدرا�سة 
والتخرج والزواج والفرحة باإجناب 

الأطفال.
العائلة  تقول   2007 عام  ويف 
الفل�سطيني  "املركز  ملرا�سل 
حممد  ا�ستعداد  واأثناء  لالإعالم" 
لتقدمي امتحانه الأخري يف مرحلة 
البكالوريو�ض قامت قوات الحتالل 
باقتحام املنزل واعتقاله جمدًدا، 
�سهًرا   16 ملدة  بال�سجن  ليُحكم 
يف  الأ�سعب  العتقال  هذا  ليكون 
حللم  ا  حًدّ و�سع  كونه  م�سريته، 

التخرج الذي كان على الأبواب.
خرج حممد من املعتقل بعد اإنهاء 
بعدها  و�سارع  حمكوميته  فرتة 
منه  حرم  الذي  لالمتحان  للتقدم 
ولينهي بعدها درجة البكالوريو�ض 
من  ورغبة  والإعالم  ال�سحافة  يف 
معاناته  عن  له  بالتعوي�ض  العائلة 

تزويجه،  قررت  العتقالت  مع 
اأن الزواج �سيكون بداية  ظًنّا منها 
ل�سفحة  وطًيّا  الفرحة  من  مرحلة 

الأحزان التي فر�سها الحتالل.

�سرقة الفرحة

زواج  على  مرا  فقط  اأ�سبوعان 
تقول  -كما   2009 عام  يف  حممد 
خفافي�ض  جاءت  حتى  العائلة- 
ال�سهيونية  القوات  من  الليل 

ولت�رسقه  املنزل  لتقتحم  جمدًدا 
وليم�سي  اأ�رسته وعرو�سه  من بني 
بعدها بال�سجن 11 �سهًرا، كلها يف 

العتقال الإداري.
عا�ض  عنه  الإفراج  من  عام  وبعد 
حممد حلظات �سعادة غامرة بعد 
حمزة،  البكر  بابنه  اهلل  رزقه  اأن 
اإن كان  العائلة كانت ترتقب  ولكن 
اأم  و�سعادتهم  �سيرتكهم  الحتالل 
عليهم حلظة  �سينغ�ض  كعادته  اأنه 
واحد  اأ�سبوع  وبالفعل  تلك،  الفرح 
وبني  حمزة  ولدة  بني  ف�سلت 

اقتحام الحتالل للمنزل واعتقال 
ال�سحفي منى وليمكث هذه املرة 
ع�رسة اأيام يف التحقيق حول طبيعة 

عمله ومن ثم اأفرج عنه.
منى  تعر�ض   2013 عام  ويف 
بني  من  �رسقه  جديد  لعتقال 
عيد  من  واحد  يوم  قبل  اأهله 
املرة  هذه  ليمكث  ال�سعيد  الفطر 
الإداري،  العتقال  يف  �سهًرا   20
لالإ�رساب  الن�سمام  اإىل  ا�سطره 
الكبري للمعتقلني الإداريني يف عام  
بالإ�رساب  ا�ستمر  حيث  2014؛ 

اآنذاك قرابة  50 يوًما.

للعمل جمدًدا

اأفرج عن منى وعاد من جديد اإىل 
وقته  كل  ولي�سخر  العمل  ميدان 
ونقل  العتقالت  اأنباء  لتغطية 
معاناة الأ�رسى يف �سجون الحتالل 
�سفحته  اأن  درجة  اإىل  ال�سهيوين 
ال�سخ�سية على الفي�ض بوك باتت 
الإعالميني  لكل  يومًيّا  مرجًعا 
والن�سطاء املهتمني مبتابعة اأخبار 

العتقالت والأحداث اليومية.
امُلنا�رس  حممد  بات  واليوم  
متابعة  يف  واملهتم  الأ�رسى 
ومادة   لالأخبار  عنواًنا  اإخبارهم، 
للتقارير بعد اأن احتل ا�سمه مكاًنا 
ال�سهيوين  ال�ستهداف  قائمة  يف 
لالإعالميني يف الفرتة الأخرية بعد 
اعتقاله من منزله و�رسقته جمدًدا 
واأحالمه  اأ�رسته  اأفراد  بني  من 

وطموحاته ومكان عمله.

كعادتهم.. ا�ستيقظ العديد من ال�سحفيني والن�سطاء �سباًحا باحثني عن اأخبار االعتقاالت 
واال�ستهدافات ال�سهيونية وهموا بزيارة �سفحة ال�سحفي حممد منى باحثني عن تلك االأخبار 

كالعادة ولكنهم وجدوه هذه املرة على راأ�س قائمة املعتقلني بعد اأن داهمت قوات االحتالل منزله 
يف بلدة زواتا اإىل الغرب من مدينة نابل�س �سمال الف�سة املحتلة.

فل�سطني املحتلة

ال�سحفي حممد منى.. منا�سر الأ�سرى اأ�سرًيا! 
م�سوؤول يف اأوقاف القد�س

 نحقق يف �سقوط حجر من حائط الرباق

تفا�سيل وفاة فل�سطينيني 
ب�سقة �سكنية يف اجلزائر

الأوقاف  دائرة  يف  م�سوؤول  قال 
اأم�ض  القد�ض،  يف  الإ�سالمية 
الإثنني، اإنه جار التدقيق يف حادثة 
الرباق  حائط  من  حجر  �سقوط 
الغربي  اجلدار  من  جزء  وهو 

للم�سجد الأق�سى.
عدم  مف�سال   ، امل�سوؤول  واأ�ساف 
"�ساهدنا  ا�سمه،  عن  الك�سف 
�سقوط  يظهر  فيديو  �رسيط 
وجار  الرباق  حائط  من  حجر 
خالل  من  جرى  ما  يف  التدقيق 
واملخت�سني"وتابع  املهند�سني 
الأوقاف  دائرة  يف  امل�سوؤول 
ناجم  احلجر  �سقوط  اأن  "نعتقد 
حفر  اأعمال  عن  الأرجح  على 
جتري يف املنطقة"وتداول ن�سطاء 

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
�رسيط فيديو ق�سري يظهر �سقوط 
وحائط  الرباق  حائط  من  حجر 
الرباق هو جزء من اجلدار الغربي 
للم�سجد الأق�سى ت�سميه اإ�رسائيل 
اليهود  ويوؤدي  املبكى"  "حائط 

عنده ال�سلوات.
حائط  اأن  على  الدائرة  وت�رس 
الأوقاف  من  جزء  هو  الرباق 
الإ�سالمية واحتجت الدائرة مرارا 
رف�ض  على  املا�سية  ال�سنوات  يف 
ال�سماح  الإ�رسائيلية  احلكومة 
الأمم  منظمة  اأو  ملهند�سيها 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 
ما  على  بالإطالع  "اليون�سكو" 

يجري من حفريات يف املنطقة.

ظروف  يف  فل�سطينيان،  تويف 
غام�سة خالل وجودهما يف �سقة 
�سكنية باجلزائر واأبلغت ال�سفارة 
عائلة  اجلزائر  يف  الفل�سطينية 
قطاع  جنوب  خانيون�ض  الفرا يف 
�سليمان  الفل�سطينيني  بوفاة  غزة 
عاما(   33( الفرا  كرمي  حممد 
من  البنا  حميد  حممد  والطبيب 
يف  الأول  �سقة  داخل  غزة  قطاع 
"�سهاب"،  وكالة  ونقلت  اجلزائر 
اأن  تاأكيده  الفرا  �سقيق  عن 
اجلزائر  الفل�سطينية يف  ال�سفارة 
الأحد  ام�ض  اأول  م�ساء  اأبلغته 
و�سديقه  �سليمان  �سقيقه  بوفاة 
واأن  الأول،  �سقة  داخل  حممد 
ترجح  اجلزائرية  ال�سلطات 
اأو  اإما اختناقا من الغاز  وفاتهما 

نتيجة ما�ض كهربائي.
اأكمل  �سقيقه  اأن  الفّرا  واأ�ساف 
اأ�سبوعني درا�سة املاج�ستري  قبل 
تخ�س�ض  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
عالقات دولية، وقد زاره �سديقه 
اأيام   4 قبل  البنا  حممد  الطبيب 
بلجيكا  يف  وعائلته  ميكث  حيث 

منذ �سنوات وتابع اأن �سقيقه كان 
غزة  قطاع  اإىل  للقدوم  ي�ستعد 
عقد  حيث  زفافه  حفل  لإقامة 
قرانه قبل اأربعة اأ�سهر على فتاة 

من قطاع غزة.
نتائج  بانتظار  اأنهم  واأو�سح 
�سبب  حول  اجلزائري  امل�سفى 
ال�سفارة  اأن  اإىل  م�سرًيا  الوفاة، 
اأبدت  اجلزائر  يف  الفل�سطينية 
العائلة  مع  للتعاون  ا�ستعدادها 
قطاع  اإىل  جنلها  جثمان  لنقل 
فتح،  حلركة  بيان  ووفق  غزة، 
اإقليم جلزائر؛ فاإن �سليمان الفرا 
)رئي�ض املكتب احلركي الطالبي 
والطبيب  باجلزائر(،  املركزي 
خنقا  توفيا  البنا  حميد  حممد 
بالغاز )ت�رسب غاز داخل ال�سقة( 
الأنباء  وكالت  البيان  ودعا 
يف  واحلذر  احليطة  توخي  اإىل 
اختناق  "فال�سبب  الوفاة،  �سبب 
ال�رسطة  حتقيقات  ح�سب  بالغاز 
اأخرى  العلمية ول �سحة لقاويل 
الفتنة"،  روح  بث  منها  والغر�ض 

وفق البيان. 

الرتجمة الكاملة لتقرير "الإ�سكوا" حول ممار�سة "اإ�سرائيل" للأبارتايد
اأ�سدر املر�سد الأورومتو�سطي حلقوق 
اللغة  اإىل  مرتجمة  ن�سخة  الإن�سان 
العربية من تقرير جلنة الأمم املتحدة 
اآ�سيا  لغرب  والجتماعية  القت�سادية 
"املمار�سات  عنوان:  حتت  "الإ�سكوا" 
الفل�سطيني  ال�سعب  جتاه  الإ�رسائيلية 
وم�ساألة الف�سل العن�رسي"، والذي كانت 
"الإ�سكوا" اأ�سدرته يف مار�ض من العام 
باأيام  اإ�سداره  بعد  �ُسحب  ثم  املا�سي، 
املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  بطلب من 

"اأنطونيو غوتريي�ض".
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  من  كل  وقال 
لالأمم  ال�سابق  واملقرر  الأورومتو�سطي 
الإن�سان  حقوق  بحالة  املعني  املتحدة 
"ريت�سارد  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
ال�سيا�سية  العلوم  وبرف�سور  فولك"، 
التقرير  كتبا  اللذين  تيلي"،  "فريجينيا 
يف  "الإ�سكوا"،  اأ�سدرته  كانت  الذي 
تقدميهما للن�سخة العربية التي ترجمها 
التقرير  "اإن  الأورومتو�سطي:  املر�سد 
ميكن  ل  اأنه  اأ�سا�سّي  ب�سكٍل  ي�ستنتج 
الفل�سطينيني  بني  دائٍم  �سالٍم  حتقيق 
والإ�رسائيليني دون اإزالة م�سبقة لهياكل 
نهٍج  لأّي  بّد  ول  العن�رسي،  الف�سل 

يتجاهل هذا ال�ستنتاج اأن يف�سل".  
درا�سة  "بعد  وتيلي:  فولك  واأ�ساف 
باملمار�سات  املتعلقة  لالأدلة  متاأنية 
على  ال�سيطرة  لفر�ض  الإ�رسائيلية 
التقرير  يتو�سل  الفل�سطيني،  ال�سعب 

اإىل اأن اإ�رسائيل مذنبة بارتكاب جرمية 
الأبارتايد على النحو املحدد يف القانون 
الدويل"؛ واعتربا اأن ما مييز التقرير هو 
-فيما  ال�سابقة  الأبارتايد  "مزاعم  اأن 
يخ�ض اإ�رسائيل-ا�ستندت اإىل تف�سريات 
اأو�سع ل�سلوكها كوعاء للتمييز اأو ممار�سة 
العن�رسية ب�سكل عام؛ لكن دون ا�ستيفاء 

متطلبات التدقيق القانوين".
"موجة الهجمات  وا�ستنكر فولك وتيلي 
اإ�سدار  �ساحبت  التي  الفرتائية" 
"مل  والتي  املتحدة،  الأمم  يف  التقرير 
رّكزت  واإمنا  التقرير،  فحوى  تتناول 
من  املفرت�ض  الغ�سب  على  �سمومها 
خطاب  يف  'اأبارتايد'  لفظة  ا�ستخدام 
العالقة بني  الأمم املتحدة عند نقا�ض 
اإ�رسائيل وال�سعب الفل�سطيني"، واعتربا 
التهديدات  اإثر  جاء  التقرير  �سحب  اأن 
التي تلقاها الأمني العام لالأمم املتحدة 
التمويل  تقلي�ض  طائلة  حتت  ب�سحبه، 
مل  اإذا  املتحدة  الأمم  تتلقاه  الذي 

يفعل.
كان  اأنه  علمنا  �سحبه،  "قبل  واأ�سافا: 
عاماً   45 طوال  حتمياًل  التقارير  اأكرث 
عليه  و�سادقت  الإ�سكوا،  عمر  من 
يف  الأع�ساء   18 ال  العربية  احلكومات 

جمل�ض الإ�سكوا".
بريت�سيت،  �سارة  قالت  جهتها،  من 
اإن  الأورومتو�سطي،  با�سم  املتحدثة 
الوقت  هذا  يف  التقرير  ن�رس  منا�سبة 

ممار�سات  مع  اأهمية  اأكرث  تغدو 
اإنكار  يف  بالت�ساعد  الآخذة  "اإ�رسائيل" 
ممار�سة  وتقنني  الفل�سطينيني  هوية 
ب�سكل  ظهر  ما  وهو  �سدهم،  التمييز 
الكني�ست  اإقرار  من خالل  موؤخراً  جلي 
قانون  با�سم  ُعرف  ملا  الإ�رسائيلي 
"اإ�رسائيل"  يكر�ض  والذي  القومية، 
ويعطي  اليهودي،  لل�سعب  قومي  كوطن 
اليهود دون غريهم حق تقرير امل�سري، 
اإىل املواَطنة،  توؤدي  التي  الهجرة  وحق 
ويعزز ال�ستيطان يف الأرا�سي املحتلة 

كقيمة وطنية. 
دور  "اقت�رس  بريت�سيت:  واأكدت 
هذا  ترجمة  على  الأورومتو�سطي 
ورد  وكما  احرتافية،  ب�سورة  التقرير 
بن�سخته الإجنليزية، والتي كانت نُ�رست 
يتدخل  �سابقاً، ومل  الإ�سكوا  على موقع 
يف اإعداد املادة اخلا�سة بهذا التقرير، 

اأو يغري بها، باأية �سورة من ال�سور".
وتاأتي ترجمة التقرير كجزء من م�رسوع 
ينفذه الأورومتو�سطي حول رفع الوعي 
تظل  وحتى  العن�رسي،  الف�سل  بق�سايا 
خمرجات التقرير حا�رسة دولًيا وحملًيا، 
العربية  للغة  التقرير  ترجمة  اأّن  كما 
والأكادمييني  للباحثني  لإي�ساله  جاءت 
واحلقوقيني العرب وعموم الفل�سطينيني 
باعتبارهم الفئة الأكرث تاأثًرا باملو�سوع 

الذي يناق�سه التقرير.
وكانت رميا خلف، رئي�ض الإ�سكوا وقت 

العام  الأمني  باأن  التقرير، قالت  اإ�سدار 
غوتريي�ض"  "اأنطونيو  املتحدة  لالأمم 
موقع  عن  التقرير  �سحب  منها  طلب 
يراجع  اأن  منه  وطلبت  ال�سكوا، 
ما  ذلك،  على  اأ�رس  اأنه  غري  موقفه، 
�ستيفان  قال  فيما  لال�ستقالة.  دفعها 
دوجاريك، املتحدث با�سم الأمني العام 
�سحب  تعقيبه على  املتحدة، يف  لالأمم 
ن�رسه:  بعد  ال�سكوا  موقع  عن  التقرير 
"اإن الأمر لي�ض متعلقا باملحتوى، واإمنا 
لالأمني  ميكن  ل  الإجرائية.اإذ  بالأمور 
يقوم  اأن  يقبل  اأن  املتحدة  لالأمم  العام 
يف  اآخر  كبري  م�سوؤول  اأي  اأو  م�ساعده 
�سلطته،  حتت  يعمل  املتحدة  الأمم 
الأمم  ا�سم  حتت  �سيء  ن�رس  يجيز  اأن 
املتحدة اأو حتت �سعارها، دون الت�ساور 

مع اجلهات املخت�سة".  
مبا  التقرير  الأورومتو�سطي  واعترب 
الأر�ض  للوقائع على  ت�سمنه من حتليل 
وثيقة  الدويل  القانون  وفق  وتكييفها 
�سيا�سة  ووقف  امل�ساءلة  لأجل  مهمة 
الإفالت من العقاب ال�سائدة يف الأرا�سي 
الفل�سطينية املحتلة، حيث يعد التقرير 
امل�سحوب الذي كانت اأعدته "الإ�سكوا" 
اأول تقرير يتناول بالتحليل املمار�سات 
ولي�ض  مركبة  كمنظومة  الإ�رسائيلية 
وثيقة  منه  يجعل  ما  منف�سلة،  كاأفعال 
بعمق  الدرا�سة  اإىل  حتتاج  ا�ستثنائية 

والبناء عليها.
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وا�سنطن وحق العودة

بيري  قال  مفتوحة،  ر�سالة  يف 
العام  املفو�ض  كراهينبول، 
ماليني   5.4 هناك  اإن  لـ"اأونروا"، 
حقوق  لديهم  فل�سطيني  الجئ 
"التخلي  اأو  اإنكارها"  ميكن  "ال 
اأنه ال ميكن  عنها" كما �سدد على 
ق�سية  اإدامة  على  "االأونروا"  لوم 
املجتمع  ف�سل  اأن  بعد  الالجئني 
الفل�سطيني  النزاع  حل  يف  الدويل 

"االإ�رسائيلي" 

اإعالم  و�سائل  ت�سري  االأثناء،  يف 
وا�سنطن  اأن  اإىل  "اإ�رسائيلية" 
الالجئني  "عدد  اأن  �ستعترب 
الجئ  مليون  ن�سف  الفل�سطينيني 
فقط"، بعد �سل�سلة من االإجراءات 
عرب  "االأونروا"،  اأنظمة  الإ�سالح 
اإيجاد �سيغة قانونية جديدة تكفل 
بالوراثة  الالجئ  �سفة  نقل  عدم 
االأبناء  اإىل  واالآباء  االأجداد  من 
حق  اإلغاء  وبالتايل  واالأحفاد، 
العودة وال ي�ستبعد مراقبون اتخاذ 
وا�سنطن قرارا باإلغاء "حق العودة" 
وتقلي�سها  الفل�سطينيني  لالجئني 
ي�ستحقون  األف   500 من  اأقل  اإىل 
اأ�سل  من  فل�سطيني  الجئ  �سفة 
تعتمدها  الجئ  مليون   5.4

�سجالت االأمم املتحدة. 
ويعتقد مراقبون اأن جاريد كو�سرن، 
دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض  �سهر 
اخلا�ض  وم�ست�ساره  ترامب، 
ال�سالم،  مبادرة  باإدارة  املكلف 
الفل�سطينيني  لتجريد  ي�سعى 
"الجئ"؛  �سفة  من  وغزة  بال�سفة 
ما �سيقود نحو اإلغاء "حق العودة"، 
التي  العقبات  اأهم  اإزالة  وبالتايل 
بني  ال�سالم  مفاو�سات  تعرت�ض 
واالإ�رسائيليني  الفل�سطينيني 
اأن  وا�سع،  نطاق  على  ،ويُعتقد، 
التمويل  بحجب  االأمريكي  القرار 
عن "اأونروا" يهدف اإىل اإلغاء "حق 

الالجئني،  ملف  واإنهاء  العودة" 
على  تعقيدا  االأكرث  امللف 
الفل�سطينية  املفاو�سات  طاولة 

االإ�رسائيلية. 
وتتهم وا�سنطن "االأونروا" ب�سبهات 
بخف�ض  قرارها  لتربير  ف�ساد، 
امل�ساعدات يف يناير/كانون الثاين 
من 365 مليون دوالر �سنويا اإىل 65 
مليونا ،وت�ساهم وا�سنطن يف متويل 
"اأونروا" بحوايل 350 مليون دوالر 
الدول  اأكرب  بذلك  وتعد  �سنويا، 
املمولة للوكالة التي تبلغ ميزانيتها 

ال�سنوية 1.2 مليار دوالر. 
الفل�سطينيون  ومنذ عقود، يوا�سل 
للتو�سل  التفاو�ض  واالإ�رسائيليون 
جمل�ض  قرارات  وفق  �سالم  اإىل 
دوليني  و�سطاء  عرب  الدويل  االأمن 
كجزء  الفل�سطينيون،  ويتم�سك 
العودة  بحق  �سالم،  اتفاق  اأي  من 
لالجئني، وهو ما ترف�سه اإ�رسائيل 
دميغرافيا  تهديدا  فيه  ترى  التي 
وميّهد  اليهودية،  االأغلبية  يهدد 
بالتايل للق�ساء على دولة اإ�رسائيل، 
ت�سمية  وفق  اليهودية،  الدولة  اأو 
االإ�رسائيليينوحفاظا  امل�سوؤولني 
للفل�سطينيني،  العودة"  "حق  على 
منح  العربية  الدول  رف�ست 
عن  بديلة  جن�سيات  الالجئني 
ويتوزع  االأ�سلية؛  جن�سياتهم 
معظمهم يف االأردن ولبنان و�سوريا 
ال�سفة  يف  الفل�سطينية  واالأرا�سي 

الغربية وقطاع غزة. 

اإلغاء اأونروا 

رئي�ض الوزراء االإ�رسائيلي، بنيامني 
"االأونروا"  باإلغاء  طالب  نتنياهو، 
املفو�سية  قبل  من  مهامها  وتويل 
التابعة  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية 
اأن  نتنياهو  وزعم  املتحدة  لالأمم 
الالجئني  م�سكلة  "تكر�ض"  الوكالة 
ت�سخيم  طريق  عن  الفل�سطينيني 
اإ�سارة  �سارخ، يف  ب�سكل  اأعدادهم 
اإىل اأن "االأونروا" متنح �سفة الجئ 
الفل�سطينيني  الالجئني  الأحفاد 

فيما   1948 عام  منذ  امل�سجلني 
يرى مفو�ض "االأونروا" يف اخلطوة 
م�ساعداتها  بخف�ض  االأمريكية 
عقابي"  "اإجراء  للوكالة، 
انتقادهم  على  "ردا  للفل�سطينيني، 
بالقد�ض  وا�سنطن  اعرتاف 
املحتمل  الإ�رسائيل"ومن  عا�سمة 
تعرت�ض  لن  االأمريكية  االإدارة  اأن 
دول  تقدمها  قد  م�ساعدات  على 
اأو  االأوروبي  االحتاد  يف  اأع�ساء 
جمل�ض  يف  احلليفة  العربية  الدول 
التعاون اخلليجي، لدعم "االأونروا" 

مرحليا بعنوان متويل طارئ. 
توافق  اأن  امل�ستبعد  من  اأنه  غري 
الذي  الدعم  هذا  ا�ستمرار  على 
عمل  اإنهاء  يف  جهودها  يقو�ض 

الوكالة. 

القرن"  "�سفقة 

متويل  بوقف  االأمريكي  القرار 
حتول  �سياق  يف  ياأتي  "االأونروا" 
تتبناه اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب، 
كجزء من اإعادة النظر يف االتفاق 
كما  اخلارجية  امل�ساعدات  على 
ياأتي اأي�سا يف �سياق التحول االأكرب 
يف �سيا�سة وا�سنطن جتاه فل�سطني، 
والتي متثلت يف االعرتاف بالقد�ض 
عا�سمة لدولة اإ�رسائيل وقرار نقل 
املدينة  اإىل  االأمريكية  ال�سفارة 
ما  الإقرار  وال�سعي  املحتلة، 
القرن"  "�سفقة  با�سم  يعرف 
متداولة  ت�سمية  القرن"  و"�سفقة 
الإنهاء  وا�سنطن  مل�ساعي  اإعالمياً 
االإ�رسائيلي،  الفل�سطيني  ال�رساع 
تقدمي  على  الفل�سطينيني  باإرغام 
اأبيب،  تل  ل�سالح  تنازالت جمحفة 
وتت�سارب االأنباء عن بنودها، التي 
يجرى احلديث عن اقرتاب موعد 

االإعالن عنها. 
الالجئني  الإبعاد  حماولة  ويف 
ال�سالم،  مفاو�سات  عن  متاما 
�سهر  كو�سرن،  جاريد  يخطط 
اخلا�ض  وم�ست�ساره  ترامب 
ال�سالم،  مبادرة  باإدارة  املكلف 

واإعادة  على"االأونروا"،  للق�ساء 
العربية  بالبلدان  الالجئني  توطني 

املجاورة.

تداعيات وخيمة

فل�سطيني  مليون  ن�سف  من  اأكرث 
دعم  على  يعتمدون  غزة  يف 
اإن�سانية  اإغاثة  "االأونروا" ووكاالت 
ن�سبة  فيه  تبلغ  قطاع  يف  اأخرى، 
باملائة؛   46 نحو  بالقطاع  البطالة 
 13 من  اأكرث  "االأونروا"  وت�ستوعب 
الوكالة  وت�رسف  فيه  موظف  األف 
على اأقل من 300 مدر�سة بالقطاع، 
األف   270 من  اأكرث  �سنويا  ت�ستقبل 

طالب.
ويف حال اإغالق "االأونروا"، فان 
هذا يعني حرمان ما ال يقل عن 
530 األف فل�سطيني من املدار�ض 
واأكرث  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
�سنويا  مري�ض  ماليني   9 من 
يراجعون 150 عيادة طبية تقدم 
وال�سفة  غزة  يف  اأولية  خدمات 
ت�ست�سيف  عربية  ودول  الغربية 
نحو  اأن  كما  فل�سطينيني  الجئني 
ممن  فل�سطيني  مليون   1.7

من  غذائية  م�ساعدات  يتلقون 
اأنف�سهم  �سيجدون  "االأونروا"، 
حاجياتهم  توفري  عن  عاجزين 
اخل�سو�ض،  بهذا  االأ�سا�سية 

بني  القطاع  بذلك  لينح�رس 
تفر�سه  الذي  االأول  ح�سارين، 
والثاين   ،2006 منذ  اإ�رسائيل 

ح�سار التمويل على "اأونروا".

تعتقد وا�سنطن اأن ا�ستمرار وجود فل�سطينيني يحملون �سفة لجئ، يعد اأحد اأهم العقبات التي حتول دون حتقيق ال�سالم ال�سامل بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني.  وت�سع "الأونروا" تعريفا 
مّتفقا عليه لالجئني الفل�سطينيني، باأنهم الأ�سخا�ص الذين كانت فل�سطني مكان اإقامتهم الطبيعي بني الأول من جوان 1946، و15 ماي 1948 ويحمل �سفة لجئني فل�سطينيني اأي�سا من فقدوا 

منازلهم و�سبل عي�سهم جراء حرب عام 1948، وت�سري ال�سفة على "اأحفاد الالجئني الفل�سطينيني من الذكور"الوكالة تاأ�ّس�ست يف 1949، اأي بعد عام من احلرب العربية الإ�سرائيلية التي اأجربت 
نحو 700 األف لجئ على النزوح والفرار من فل�سطني، اأو طردوا منها باإعالن قيام "دولة اإ�سرائيل" منت�سف ماي 1948 وت�سمل �سفة "لجئ" جميع الفل�سطينيني الذين غادروا فل�سطني عام 

1948، اأي قبل 70 عاما، مبن فيهم اأبناوؤهم واأحفادهم ممن يقدر جمموعهم بنحو 5.4 مليون �سخ�ص، وفق "الأونروا". 

العودة حق  القرن" واإلغاء  "�سفقة 

م.�ص 

خبايا ال�ضغط الأمريكي على "اأونروا" 

قائد اجلي�ص الفرن�سي

 نهاية "داع�ش" على اأرا�ضي ال�ضام قبل نهاية العام
اجلي�ص  اأركان  قائد  قال 
فران�سوا  الفرن�سي 
يعود  لن  اإنه  لوكوانرت، 
لتنظيم  وجود  هناك 
ال�سام  منطقة  يف  "داع�ص" 
اجلاري  العام  نهاية  قبل 
ت�سريحات  يف  ،واأ�ساف 
�سبكة  نقلتها  �سحفية 
الفرن�سية:  ان"  اف  "بي 

يعود  لن  داع�ص  "تنظيم 
اأرا�سي  اأي  على  م�سيطرا 
العام،  نهاية  قبل  ال�سام  يف 
ف�سل  نهاية  بحلول  ورمبا 

اخلريف املقبل". 
هدد  اآخر،  �سعيد  وعلى 
اجلي�ص  اأركان  قائد 
اأهداف  بق�سف  الفرن�سي 
الأ�سد  ب�سار  لنظام  تابعة 

يف �سوريا حال مت ا�ستخدام 
الأ�سلحة الكيميائية لإعادة 
حمافظة  على  ال�سيطرة 
اإدلب، �سمايل البالد ،وقال: 
ل�سرب  م�ستعدة  قواتنا   "
�سوريا،  يف  حكومية  مواقع 
ال�سالح  ا�ستخدام  مت  اإذا 
حملة  اأثناء  الكيميائي 
لإعادة  متوقعة  ع�سكرية 

حمافظة  على  ال�سيطرة 
"يورو  موقع  وفق  اإدلب"، 

نيوز". 
�سنت  املا�سي،  اأفريل  ويف 
الوليات املتحدة وبريطانيا 
وفرن�سا هجمات �ساروخية 
للنظام،  تابعة  مواقع  على 
اأ�سلحة  ا�ستخدام  على  ردا 

كيميائية يف مدينة دوما.

جريدة نيويورك تاميز

ت�ضكيل "جبهة مقاومة" 
داخل اإدارة ترامب
اعترب الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، اأن 
ت�سكيل جبهة ملقاومته داخل اإدارته مبثابة 

ن�سر �سحيفة  على  تعليق ترامب ردا  "خيانة"جاء 
املن�سرم  )الأربعاء(  تاميز" الأمريكية،  "نيويورك 

، مقال حمل عنوان " اأنا جزء من املقاومة داخل 
اإدارة ترامب"، قالت اإنه مل�سوؤول ر�سمي كبري يف 

اإدارة الرئي�ص الأمريكي.
وقال ترامب عرب "تويرت" :" خيانة..هل من�سب 
ما ي�سمى م�سوؤول ر�سمي كبري موجود حقا، اأم اأن 

نيويورك تاميز اأخفقت باعتمادها على م�سدر 
زائف اآخر؟"،واأ�ساف: "اإذا كان هذا ال�سخ�ص 
املجهول اجلبان له وجود فعلي، فيتعني على 

التاميز )ال�سحيفة الأمريكية(، لأغرا�ص تتعلق 
بالأمن القومي، اأن حتيله اأو حتيلها اإىل احلكومة 

فوًرا"،ويف مقال "اأنا جزء من املقاومة داخل اإدارة 
ترامب" اأ�سار الكاتب املجهول اأّن الكثري من كبار 

امل�سوؤولني يف اإدارة ترامب، اأعربوا عن انزعاجهم 
ال�سديد من �سلوك الرئي�ص "غري املن�سبط" و"غري 

الأخالقي" واإنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله 
الرئي�ص، كما حتدث امل�سوؤول عن حماولت داخل 

الإدارة الأمريكية لتخاذ خطوات لإزاحته عن 
الرئا�سة، اإل اأن اأحدا مل يكن يرد تعجيل حدوث 

اأزمة د�ستورية يف البالد.
ون�سرت "نيويورك تاميز" املقال بعد يوم من 

ن�سرها مقتطفات من كتاب يزعم اأن موظفي البيت 
الأبي�ص ينا�سلون با�ستمرار لكبح �سلوك الرئي�ص 

ال�سيئ.
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عي�سة ق.

بعدما رفع العبه �لبوركينابي �أري�ستيد 
�لكروية  �لهيئة  �إىل  �سكوى  بان�سيه 
على  ح�سوله  عدم  ب�ساأن  �لقارية 
وهي  �لعالقة،  �ملالية  �مل�ستحقات 
�لكاف  رئي�س  �أخذها  �لتي  �خلطوة 
مبحمل  �أحمد  �أحمد  �مللغا�سي 
ب�رص�مة  يتعامل  �لذي  وهو  �جلدية، 
هدد  بعدما  �ملو�قف  هذه  مثل  مع 
ديونا  متلك  �لتي  �الأندية  بحرمان 
�ملناف�سة  خو�س  من  العبيها  نحو 
�سكوى �سدها،  رفع  �لقارية يف حال 
رو�ق  »�سو�سطارة« يف  ت�سكيلة  وتبدو 
�لذهبي  �ملربع  بلوغ  �أجل  من  جيد 
�لنهائي يف  ربع  دون خو�س  مبا�رصة 
حال تر�ّسم �إق�ساء مناف�سه �مل�رصي 
للذهاب  مبار�تيه  برجمة  مت  �لذي 

و�الإياب �أمامه يومي 16 و23 �سبتمرب 
على  و�جلز�ئر  ببور�سعيد  �ملقبل 
�أ�سبال  �أمام  يكون  لن  �أين  �لتو�يل، 
فروجي  تيريي  �لفرن�سي  �ملدرب 
مبار�ة  من  �ملتاأهل  �نتظار  �سوى 
بركان  ونه�سة  �لكونغويل  كلوب  فيتا 
�لدور  �أجل مالقاته يف  �ملغربي من 
�لقارية  �ملناف�سة  من  �لنهائي  قبل 
هدف  �الحتاد  �إد�رة  ر�سدت  �لتي 

�لتتويج بها هذ� �لعام.

م�سوؤويل القوة اجلوية 
متذمرون من تغيري 

امللعب

�لالعب  رفقاء  يو��سل  �ملقابل،  يف 
للمو�جهة  �لتح�سري  �رصيفي  ر�سو�ن 

�لهامة �لتي تنتظرهم غد� �أمام نادي 
غد�  �ملقررة  �لعر�قي  �جلوية  �لقوة 
�سمن �إياب �لدور �ل�ساد�س ع�رص من 
مناف�سة �لكاأ�س �لعربية لالأندية و�لتي 
يف  �جلز�ئرية  �لكرة  ممثل  ي�ستهدف 
�إىل  �لتاأهل  تاأ�سرية  على  �حل�سول 
�ملناف�سة  ومو��سلة  �ملقبل  �لدور 
�إد�رة  وكانت  باللقب،  �لتتويج  على 
حتويل  �نتقدت  قد  �لعر�قي  �لنادي 
ملعب  �إىل  �ملو�جهة  خو�س  مكان 
يتميز  �لذي  بولوغني  حمادي  عمر 
عرب  �أين  �ال�سطناعي،  بالع�سب 
للوفد  �ملر�فقني  �لفريق  م�سريو 
عن  �ملو�جهة  حتويل  من  ��ستيائهم 
يف  يتو�جد  –�لذي  جويلية   5 ملعب 
�لطبيعي-،  �لع�سب  �سيانة  �أ�سغال 
�لذهاب  مبار�ة  خا�سو�  كانو�  بعدما 

على ملعب مع�سو�سب طبيعيا.

احتاد اجلزائر مر�ضح للتاأهل على الب�ضاط يف كاأ�س الكافبعد تهديدات الكاف للنادي امل�سري بالإق�ساء
ل ي�ستبعد اأن يتاأهل فريق احتاد اجلزائر اإىل الدور ن�سف النهائي من مناف�سة كاأ�س الكاف على الب�ساط بعدما تلقى 
مناف�سه يف الدور ربع النهائي النادي امل�سري البور�سعيدي تهديدا من طرف الحتاد الإفريقي لكرة القدم باإق�سائه 

من امل�ساركة يف املناف�سة، ووفق تقارير اإعالمية م�سرية فاإن ممثل الكرة امل�سرية يف كاأ�س الكاف يتواجد حتت 
طائل التهديد بال�ستبعاد من لعب كاأ�س وعدم اإقامة مواجهته اأمام احتاد اجلزائر 

لعبان يحول �سيغة املناف�سة 
للم�سادقة عليها من طرف 
اجلمعية العامة لالحتادية

انطالق البطولة 
الوطنية لكرة 

اليد ابتداء من 
5 اأكتوبر

�جلز�ئرية  �الحتادية  �أعلنت 
�نطالق  عن  �ليد  لكرة 
�جلديد  �لريا�سي  �ملو�سم 
2019/2018 بتاريخ �خلام�س 
�أكتوبر �ملقبل، حيث تنطلق 
�لوطنية  �لبطولة  مناف�سات 
�ملمتازة لدى �لرجال، وجاء 
�التفاق على هذ� �لتاريخ بعد 
�الجتماع �لذي جمع �أع�ساء 
�لهيئة �لفدر�لية رفقة روؤ�ساء 
�أندية �لنخبة مبقر �الحتادية 
�لرئي�س  ح�رصها  و�لتي 
غاب  فيما  لعبان،  حبيب 
خم�سة  عن  ممثلون  عنها 
�ندية الأ�سباب مربرة ويتعلق 
�سلغوم  بكل من هالل  �الأمر 
�لعيد، �سبيبة �ل�ساورة، �حتاد 
�لو�دي،  و�أوملبي  ورقلة 
�الأندية  روؤ�ساء  تطرق  �أين 
�مل�ساركون يف �الجتماع �إىل 
�لتي  �ملالية  �مل�ساكل  طرح 
تعرت�س بد�يتهم يف �لبطولة 
�ملناف�سة  وحت�سري  �لوطنية 
�لريا�سي  باملو�سم  �ملتعلقة 
�لذي  �الأمر  وهو  �جلديد، 
�إىل  �الإحتادية  رئي�س  دفع 
�الأندية  م�سوؤويل  مطالبة 
بذل �جلهود من �أجل جتاوز 
�أف�سل  و�سمان  �مل�سكل 

�نطالق للبطولة �لوطنية.
على  �الأندية  روؤ�ساء  وو�فق 
�القرت�ح �لذي تقدم �لرئي�س 
بنظام  يتعلق  فيما  لعبان 
�ملو�سم  �سمن  �ملناف�سة 
و�لذي  �جلديد  �لريا�سي 
�سكل  على  يلعب  �سوف 
و�حدة  كل  ت�سم  جمموعتني 
�لدور  تلعب  �أندية  ثمانية 
�الأول من �لبطولة على �سكل 
و�الإياب،  �لذهاب  مباريات 
بينما جتري �ملرحلة �لثانية 
�سكل  على  �ملناف�سة  من 
�عتماد  مع  و�إياب  ذهاب 
�الأندية  بني  مو�جهات  عدم 
�ملرحلة  يف  تناف�ست  �لتي 
حتويل  �سيتم  حيث  �الأوىل، 
�جلمعية  على  �القرت�ح  هذ� 
�أجل  من  لالحتادية  �لعامة 
طرف  من  عليه  �مل�سادقة 
يتم  �سوف  و�لتي  �ع�سائها 
برجمتها قبل تاريخ �خلام�س 

�أكتوبر �لد�خل.
�جتماع  �آخر  يف  وجرت 
�الأندية  وروؤ�ساء  �الحتادية 
يتعلق  فيما  �لقرعة  عملية 
ين�سط  �لتي  باملجموعات 
�جلديدين  �ل�ساعدين  فيها 
و�أوملبي  �ل�ساورة  �سبيبة 
�لعملية  �أفرزت  عنابة، حيث 
�ل�سبيبة  نادي  وقوع  على 
�الأوىل،  �ملجموعة  �سمن 
عنابة  فريق  يتناف�س  فيما 

�سمن �ملجموعة �لثانية.
 ع.ق.

بلكالم مر�سح اإىل الفريق يف املركاتو ال�ستوي

اإدارة الكناري توؤهل املغرتب �ضالمة والالعب جاهز لبارادو

�لقبائل  �سبيبة  فريق  �إد�رة  �أّهلت 
�سامي  �ملغرتب  العبها  ر�سميا 
حتى  �لتعد�د  �سفوف  يف  �سالمة 
�ملناف�سة  بخو�س  معنيا  يكون 
�لكروي  �ملو�سم  �لنادي خالل  مع 
تو�جد  وبعدما  حيث  �ملقبل، 
خارج  جز�ئري  �لفر�نكو  �لالعب 
بد�ية  مع  �ملناف�سة  يف  �لتعد�د 
ومل  تاأهيله  عدم  ب�سبب  �ملو�سم 
يح�سل على �الإجازة لعدم حت�سل 
�إد�رة »�لكناري« على ورقة خروجه 
من �الحتادية �لفرن�سية لكرة �لقدم 
باعتبار �أنه كان ين�سط يف �الأق�سام 
لكن  �لفرن�سية،  للبطولة  �ل�سفلى 
ت�سوية �إد�رة �لرئي�س �رصيف مالل 
مقر  �إىل  �لورقة  وو�سول  لالأمر 
�إىل  بدورها  �أر�سلتها  �لتي  �الإد�رة 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
جعل �لالعب موؤهال ب�سفة ر�سمية 

�سيكون  �أين  �للعب،  �جل  من 
باإمكان �ملدرب �لفرن�سي دوما�س 
مقابلة  من  �بتد�ء  عليه  �العتماد 
يخو�س  عندما  �ملقبل  �لثالثاء 
ملعبه  على  بار�دو  مقابلة  �لفريق 
حل�ساب  وزو  بتيزي  نوفمرب  �أول 
�لر�بطة  من  �خلام�سة  �جلولة 
مو�سوع  ويف  �الأوىل.  �ملحرتفة 
منف�سل، قّررت �إد�رة �لرئي�س مالل 
ت�سوية منحتني لالعبيها و�ملتعلقة 
بالفوز �ملحقق �أمام حتاد بلعبا�س 
و�لعودة بالتعادل �أمام جمعية عني 
مبار�ة  موعد  قبل  وذلك  مليلة، 
بار�دو يف خطوة تهدف من خاللها 
�الإد�رة غلى حتفيز رفقاء �لالعب 
�إليا�س بوخن�سو�س من �أجل حتقيق 
�ملقابلة  يف  بار�دو  �أمام  �لفوز 
و�أمام  �لقو�عد  د�خل  جتري  �لتي 
ك�سفت  �ملقابل،  يف  �جلمهور. 

�لقبائلي  �لبيت  د�خل  من  م�سادر 
�ل�سعيد  �لالعب  تر�سيح  عن 
�لفريق جمدد�  �إىل  للعودة  بلكاالم 
�ملقبل  �ل�ستوي  �ملركاتو  خالل 
�حرت�فه  �سفقة  ف�سل  بعد  وذلك 
يف �أوروبا، وهو �لذي لعب �لن�سف 
�لثاين من �ملو�سم �ملن�رصم رفقة 
يف  يغادره  �أن  قبل  �الأ�سلي  فريقه 
�ملن�رصمة  �ل�سيفية  �لتحويالت 
للعب  جمدد�  �لعودة  �أمل  على 
�لظفر  يف  ف�سل  �أنه  �إال  �أوروبا  يف 
�لذي  �الأمر  وهو  �حرت�يف  بعقد 
�أبي�س  مو�سم  ن�سف  للبقاء  يدفعه 
بعيد� عن �ملناف�سة، وح�سب ذ�ت 
�إىل  بلكاالم  عودة  فاإن  �مل�سادر 
بيته جمدد� غري م�ستبعدة من �أجل 
بعث م�سو�ره �لكروي جمدد� و�يل 

متيز بعدم �ال�ستقر�ر.
عي�سة ق.

البطولة العربية لكرة الري�سة لأقل من 15 و17 �سنة

اجلزائر حت�ضد 11 
ميدالية منها 6 ذهبيات

�ستة  ميد�لية  �جلز�ئر11  ح�سدت 
�لعربية  �لبطولة  يف  ذهبية  منها 
لفئتي  �ملخ�س�سة  �لري�سة  لكرة 
و�إناث  ذكور  �سنة  و17   15 من  �أقل 
ببريوت  �م�س  �أول  �ختتمت  �لتي 
�سنة   17 من  �قل  فئة  عند  لبنان، 
�جلز�ئر  �أحرزت  و�إناث  ذكور 
و�حدة  ذهبية  ميد�ليات  خم�س 
جد�ول،  خم�سة  يف  برونزية  منها 
ويف م�سابقة �لفردي، �سيطر �سيف 
�لدين �لعرباوي على جدول �لذكور، 
عند  �أو�سفون  مالك  توجت  بينما 
�جلز�ئريان  �لثنائيان  ونال  �الإناث، 
عبد  �لعرباوي  من  �ملتكونان 
ودنيا  �و�سفون  ك�ساين،  وبو  �لرحيم 
على  ذهبيتني  ميد�ليتني   ، نعامة 
وزوجي  ذكور  زوجي  يف  �لتو�يل 
�ملختلط  �جلدول  ويف  �إناث، 
�أهدى �لعرباوي و�و�سفون �جلز�ئر 
ميد�لية �ملعدن �لنفي�س �خلام�سة، 
�لوحيدة عند  �لربونزية  و�مليد�لية 

�جناز  من  �سنة   17 من  �قل  فئة 
 15 من  �قل  فئة  ولدى  بوك�ساين. 
�جلز�ئر  ح�سلت  و�ناث  ذكور  �سنة 
ذهبية،  ميد�ليات  خم�س  على 
وعادت  وبرونزيتان،  ف�سيتان 
�سكندر  للطاهر  �لذهبية  �مليد�لية 
مد�ل يف �لفردي ذكور، بينما �كتفت 
�أ�سماء بلحو�ن بامليد�لية  مو�طنته 
�إناث،  �لربونزية يف م�سابقة فردي 
د�ود  و�مين  مد�ل  �لثنائي  ونال 
�مليد�لية �لف�سية يف جدول زوجي 
 ، خمتلط  ثنائي  لقاء  ويف  ذكور، 
ميد�ليتني   على  �جلز�ئر  ح�سلت 
ف�سية وبرونزية على �لتو�يل بف�سل 
و��سماء  مد�ل  �سكندر  �لثنائي 
ونهاد  �سكال  �مني  حممد  بلحو�ن، 
م�ساركة  �إىل  وباالإ�سافة  بلحوى، 
كان  �لوطني   �ملنتخب  عنا�رص 
بالثنائي  �لتحكيم �جلز�ئري ممثال 

جمال بو�سفة وليلي خليلي.
وكالت

مدوار �سارك يف اجتماع عمل مع الكنا�س 
بح�سور ممثلني عن الفاف

الوزارة تطالب الأندية حت�ضري 
ملفات طلبات الإعانة

و�لريا�سة  �ل�سباب  وز�رة  �أعلمت 
�الأندية �ملحرتفة للر�بطتني �الأوىل 
�ملتعلقة  �مللفات  بتجهيز  و�لثانية 
من طرف  �الإعانة  على  باحل�سول 
�لهيئة �لو�سية، و�ملتعلقة باملو�سم 
 2019/2018 �جلديد  �لكروي 
حيث  �ل�سابة،  بالفئات  و�لتكفل 
وجهت هيئة �لوزير حممد حطاب 
�إىل علم �الأندية 32 �ملكونة للبطولة 
�ملحرتفة بر�بطتيها �الأوىل و�لثانية 
�مليز�نية  ملف  و�سع  ب�رصورة 
�إىل  �لوز�رة  طرف  من  �ملقدمة 
ت�سم  و�لتي  �لوز�رية  �لهيئة  مقر 
يف  �ملتمثلة  �لوثائق  من  عدد� 
تقرير  للنادي،  �ل�سنوي  �لتقرير 
يت�سمن  �لتي  �حل�سابات  حمافظ 
�لنادي  عليها  �لتي حت�سل  �الإعانة 
�ملن�رصم،  �لكروي  �ملو�سم  خالل 
�ملتعلقة  �لتفا�سيل  �إىل  باالإ�سافة 

�أمو�ل �الإعانة �لتي حت�سل  بوجهة 
��ستعمال  وكيفية  �لفريق  عليها 

و�رصف تلك �الأمو�ل.
�لر�بطة  ري�س  �سارك  �ملقابل،  يف 
�ملحرتفة لكرة �لقدم عبد �لكرمي 
�جتماع  �أم�س يف  �أول  �سباح  مدو� 
�ل�سندوق  م�سوؤويل  مع  عمل 
�الجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
�الحتادية  عن  ممثلني  بح�سور 
�الجتماع  وهو  للعبة،  �جلز�ئرية 
و�سعية  �إىل  �لتطرق  عرف  �لذي 
بدفع  �لتز�مها  حيث  من  �لفرق 
لالعبني  �الجتماعية  �لتاأمينات 
�الإجر�ء�ت  ت�سهيل  على  و�لعمل 
�أمامها من �أجل �اللتز�م باخلطوة، 
�لو�سعية  �إىل  �لتطرق  جانب  �إىل 
�الإد�رية لبع�س �الأندية �لتي قامت 

بتغبري جمل�س �إد�رتها و�لرئي�س.
ع.ق.
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العودة  اأن  يدركون  واأنهم  خا�صة 
غامبيا  من  اليوم  اأم�صية  بانت�صار 
اأجل  من  قدما  ي�صعون  يجعلهم 
التاأهل اإىل العر�س الكروي القاري 
مبواجهة  فازوا  ان  �صبق  بعدما 
والتي  الطوغو  اأمام  الأوىل  اجلولة 
قيادة  جرت يف جوان 2017 حتت 
لوكا�س  ال�صباين  ال�صابق  املدرب 
اأمام  خيار  ل  حيث  األكاراز، 
حتقيق  �صوى  الوطنية  العنا�رص 
التعرث  وتفادي  ايجابية  نتيجة 
املباريات  لعب  موا�صلة  اأجل  من 
الظروف  اأف�صل  يف  الت�صفوية 
يف  ت�صاهم  مرتفعة  ومبعنويات 
وعدم  باكرا  للتاأهل  �صمانهم 

انتظار اجلولت الأخرية منها.

بلما�سي اأمام امتحان 
حقيقي لتحقيق بداية 

قوية

اأول  اليوم  مواجهة  تكون  �صوف 
الناخب  اأمام  حقيقي  امتحان 
يف  اخل�رص  يقود  الذي  الوطني 
اأول مباراة ر�صمية منذ تعيينه على 

راأ�س العار�صة الفنية الوطنية خلفا 
للمدرب املقال رابح ماجر، حيث 
يعول بلما�صي على الروح املعنوية 
منذ  فيهم  غر�صها  والتي  لأ�صباله 
املن�رصم  الثنني  منذ  بهم  لقائه 
الرتب�س  انطالق  �صياق  يف 
�صيدي مو�صى،  التح�صريي مبركز 
داخل  الأمور  من  الكثري  غريرّ  اأين 
املجموعة وعمل على فر�س روح 
والعمل  بينهم  والن�صباط  جديدة 
النت�صارية يف  الروح  تر�صيخ  على 
الأفراح  اإعادة  اأجل  اأو�صاطهم من 
و�صوف  اجلزائرية،  اجلماهري  اإىل 
مع  مواجهة  يف  بلما�صي  يكون 
نتيجة  حتقيق  اأجل  من  املناف�س 
ايجابية يف اأول لقاءاته مع اخل�رص 

مدربا.

فيغويل ميلك ذكريات 
جميلة يف غامبيا

اجلزائري  الدويل  الالعب  ي�صجل 
�صفيان فيغويل عودته اإىل �صفوف 
الت�صكيلة الوطنية من بوابة غامبيا 
جميلة  ذكريات  فيها  ميلك  التي 
رفقة  مبارياته  اأوىل  اأن  باعتبار 
ا�صتدعائه  لدى  الوطني  املنتخب 
على  للدفاع   2012 فيفري  يف 

باجنول  كانت من  الوطنية  الألوان 
حتت قيادة املدرب ال�صابق وحيد 
حليلوزيت�س وقدم الالعب ال�صابق 
مباراة  اآنذاك  ال�صباين  لفالن�صيا 
»ال�صتقالل«  ملعب  على  رائعة 
اأم�صية  جمددا  اإليه  يعود  والذي 
اليوم حيث �صجل اأول اأهدافه على 
من  �صاهم  غامبيا  واأمام  اأر�صيته 
الوطنية  الت�صكيلة  خالله يف عودة 
هدفني  بنتيجة  هناك  من  بالفوز 
املر�صح  ال�صيناريو  وهو  لواحد، 
تكراره اليوم وعدم ا�صتبعاد اعتماد 
الناخب الوطني عليه يف املباراة.

حلي�س فار�س وعبيد 
جديد اخل�سر 
ومبوحلي يعود 

الوطني  الناخب  يجري  اأن  ينتظر 
التغيريات  من  عددا  بلما�صي 
ي�صعها  اأ�صا�صية  ت�صكيلة  اأول  على 
�صوف  والتي  وطنيا،  ناخبا  ب�صفته 
الدفاع  خطي  كبرية  بن�صبة  مت�س 
�صكال  اللذان  امليدان  وو�صط 
�صداعا يف الفرتة املا�صية خا�صة  
ي�صقط  الذي  الدفاع  حمور  منها 
بن�صبة  ويتمحل  دفاعية  اخطاء  يف 

كبرية م�صوؤولية الأهداف امل�صجلة 
مع  التن�صيق  عدم  جانب  اإىل  عليه 
ال�صدد  هذا  ويف  الو�صط،  خط 
اأن  الت�صكيلة الأ�صا�صية ينتظر  فاإن 
ت�صهد عودة احلار�س راي�س وهاب 
مبوحلي اإىل حرا�صة عرين اخل�رص 
ماجر،  فرتة  خالل  تهمي�صه  بعدذ 
اأ�صا�صيا يف  اأن يدخل  ينتظر  حيث 
اخلط  يتكون  بينما  اليوم،  مباراة 
وبن  حلي�س  الثنائي  من  اخللفي 
جانب  اإىل  املحور  يف  �صبعيني 
الرواقني  على  وفار�س  ماندي 
رغم  التوايل  على  والأي�رص  الأمين 
الرواق  يف  ببلخيرث  الزج  امكانية 
الأمين وحتويل ماندي اإىل املحور 
الثنائي  باحد  الت�صحية  خالل  من 
بينما  �صبعيني،  بن  اأو  حلي�س 
كبرية  بن�صبة  ما�صوي  �صيعتمد 
الو�صط وعدم  على ثالث يف خط 
العتماد على �صانع لعب من خالل 
تايدر  طالب،  بن  من  كل  اإقحام 
حمرز  يلعب  فيما  عبيد،  ونهدي 
وبن�صبة  الأجنحة  على  وبراهيمي 
كبرية �صيكون بوجناح قلب الهجوم. 
املحتملة:  الأ�صا�صية  الت�صكيلة 
بن  حلي�س،  فار�س،  مبوحلي، 
�صبعيني، ماندي، بن طالب، تايدر، 

عبيد، براهيمي، حمرز وبوجناح.

بلما�ضي يراهن على بداية قوية غامبيا / اجلزائر ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا ابتداء من 17:30
اخل�سر يعودون لباجنول بذكريات عام 2012

يعود املنتخب الوطني اإىل اأجواء املناف�سة الر�سمية من خالل خو�س املباراة التي تنتظره اليوم اأمام منتخب غامبيا 
حل�ساب اجلولة الثانية من الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم املربجمة يف الكامرون العام املقبل، وهي املقابلة 
املربجمة على ملعب »اال�ستقالل« بالعا�سمة الغامبية باجنول وهو نف�س امللعب الذي عادت منه العنا�سر الوطنية قبل 
�ستة اأعوام بالفوز حتت قيادة املدرب الفرانكو بو�سني وحيد حليلوزيت�س يف �سيناريو يرغب اجليل احلايل يف تكراره 

 بودبوز يوؤكد رغبته 
يف اإ�سعاد اجلماهري اجلزائرية

بلما�ضي: ندرك اأننا املر�ضحون 
للفوز لكن الكالم يف امليدان

تلقى ا�ستقباال حارا من اجلماهري الغامبية

حمرز: نركز على امليدان 
وهدفنا الفوز باللقاء

عودته اإىل لعب املباريات مر�سحة ال�سهر املقبل

غوالم يداعب الكرة ويقرتب من 
العودة للتدريبات اجلماعية

د الناخب الوطني جمال بلما�صي  �صدرّ
اأر�صية  على  الرتكيز  �رصورة  على 
امليدان من اجل حتقيق الفوز وعدم 
الكالم  اأن  م�صيفا  بالكالم،  الهتمام 
من  غري  ل  امليدان  يف  يكون  الفعلي 
اأجل حتقيق النتيجة التي ي�صتهدفونها 
من التنقل اإىل غامبيا، وقال بلما�صي 
و�صول  لدى  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
مطار  اإىل  الوطني  املنتخب  وفد 
غامبيا  �صفري  وجدوا  اأين  باجنول 
ا�صتقبالهم  يف  الأخ�رص  والراأ�س 
حكيم  اخل�رص  مناجري  جانب  اإىل 
اأن  هناك  اإىل  �صبقهم  الذي  مدان 
خالل  جيد  ب�صكل  عملت  املجموعة 
فرتة التح�صريات التي اأجرتها مبركز 
ب�صيدي  الوطنية  املنتخبات  حت�صري 
مو�صى ومل يبق عليها �صوى ا�صتكمال 
على  والتعود  اجلزائر  يف  بداأته  ما 
الأجواء املناخية يف غامبيا من اجل 

الدخول جيدا يف اللقاء.
على  الأول  امل�صوؤول  وا�صتطرد 

يدرك  اأنه  الوطنية  الفنية  العار�صة 
باللقاء  الفوز  اأجل  اأ�صباله من  تر�صيح 
اأ�رص على �رصورة  لكنه  اأمام غامبيا، 
الأخر  امل�صتطيل  على  ذلك  تاأكيد 
وطريقة  منطقهم  فر�س  خالل  من 
لعبهم على املناف�س. من جهته، عبرّ 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب 
ال�صعب  اإ�صعاد  يف  رغبته  عن  بودبوز 
بالفوز  العودة  خالل  من  اجلزائري 
موفقة  بداية  وت�صجيل  باجنول  من 
مع املنتخب الوطني الذي يعمل حتت 
اجلديد  الوطني  الناخب  ؟اإ�رصاف 
جمال بلما�صي، حيث اأو�صح الالعب 
بيتي�س  ريال  �صفوف  يف  املحرتف 
ال�صباين اأنهم يدركون اأهمية مواجهة 
ينوون رفعه  الذي  التحدي  اليوم وهو 
يف  الفرحة  اإدخال  اأجل  من  بقوة 
�صفوف اجلماهري اجلزائرية وحتقيق 
نتيجة ايجابية يف اأوىل مواجهة ر�صمية 

للمدرب بلما�صي.
عي�سة ق.

د الالعب الدويل اجلزائري ريا�س  �صدرّ
على  الرتكيز  �رصورة  على  حمرز 
اأمام  اليوم  تنتظرهم  التي  املواجهة 
العودة  اأجل  من  الغامبي  املنتخب 
الوطن،  اأر�س  اإىل  ايجابية  بنتيجة 
يف  اخل�رص  ميدان  متو�صط  وقال 
حلظة  الغامبي  لالإعالم  ت�رصيحات 
اأم�س  اأول  �صهرة  باجنول  اإىل  الو�صول 
ينتظرهم  ما  يدركون  وزمالئه  اأنه 
تقدمي  ب�رصورة  مطالبون  وهم  اليوم 
»ال�صتقالل«  ملعب  على  كبرية  مباراة 
يف انتظار النتيجة التي ي�صجلونها على 
جاهز  اأنه  وا�صتطرد  امليدان،  ار�صية 
اأف�صل  يف  و�صيكون  املباراة  خلو�س 
احزاله، يف وقت رف�س التكهن بنتيجة 
بوجود  �صعيد  اأنه  وا�صتطرد  املقابلة، 

اأن�صار لفريقه احلايل مان�ص�صرت �صيتي 
برتحاب  خ�صوه  والذين  الجنليزي 
اجلماهري  من  عددا  و�صجلت  خا�س. 
باجنول  مبطار  تواجدها  الغامبية 
اأين  الوطنية  العنا�رص  و�صول  حلظة 
�صيتي  للي�صرت  ال�صابق  الالعب  خ�صت 
حبها  عن  وعبت  خا�س  برتحاب 
فوق  جنما  يعتب  الذي  وهو  له  الكبري 
العادة يف غامبيا، حيث اأراد عددا منهم 
�صورة  يف  وم�صافحته  منه  القرتاب 
توؤكد ال�صعبية التي ا�صحى ميلكها جنم 
جنح  بعدما  خا�صة  الوطني  املنتخب 
يف ال�صائفة احلالية من احل�صول على 
املدرب  ت�صكيلة  رفقة  احرتايف  عقد 

ال�صباين بيب غوراديول.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �رصع 
الكرة  مالم�صة  يف  غولم  فوزي 
بعد غياب طويل عن  بها  والتدرب 
العام  يقارب  ما  امتد  امليادين 
الظهري  ن�رص  حيث  اأ�صهر-،   10-
�صورا  الوطني  للمنتخب  الأي�رص 
موقع  على  ال�صخ�صي  ح�صابه  عب 
الكرة  يداعب  يظهر  وهو  »تويرت« 
تدريبات  يف  بها  ويتدرب  باأقدامه 
قبل  الالعب  يجريها  انفراد  على 
اجلماعية،  التدريبات  يف  الندماج 
الأخ�رص  ال�صوء  غولم  تلقى  حيث 
اليطايل  نابويل  ناديه  طبيب  من 
ب�صان قدرته على العودة اإىل اللعب 
اإىل  متاثل  بعدما  عادية  ب�صورة 
تلقاها  التي  الإ�صابة  من  ال�صفاء 

�صهر  يف  الركبة  م�صتوى  على 
نوفمب من العام املن�رصم واأجرى 
وتعتب  جراحتني،  عمليتني  عليها 
ايجابيا  موؤ�رصا  اخلطوة  هذه 
لالعب من اأجل العودة جمددا اإىل 
املناف�صة واللعب خا�صة واأنه يعتب 
اأحد اأح�صن املدافعني على الرواق 
مدافع  واأف�صل  العامل  يف  الأي�رص 
اأي�رص يف ايطاليا قبل تلقيه لالإ�صابة 
العام املنق�صي. ول ي�صتبعد  نهاية 
ايتيان  �صانت  نادي  يعود خريج  اأن 
اجلماعية  التدريبات  اإىل  الفرن�صي 
خالل ال�صهر اجلاري، بينما �صتكون 
ابتداء  املباريات  لعب  اإىل  عودته 

من اأكتوبر الداخل.
عي�سة ق.

بلما�ضي يختار 
براهيمي قائدا للخ�ضر

وقع اختيار الناخب الوطني جمال بلما�صي على الالعب 

يا�صني براهيمي من اجل حمل �صارة القيادة للمنتخب 

الوطني وهي امل�صوؤولية التي تقع على الالعب املحرتف 

يف �صفوف نادي بورتو البتغايل ابتداء من مباراة اليوم 

املنتظرة اأمام املنتخب الغامبي حت�صبا للت�صفيات املوؤهلة 

اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون، ويف هذا ال�صدد 

فاإن بلما�صي اختار متو�صط ميدانه من اأجل حتمل هذه 

املهمة نظرا لأقدميته يف �صفوف الت�صكيلة الوطنية 

والحرتام الذي ميلكه بني زمالئه الالعبني يف املنتخب، 

وهي امل�صوؤولية الثقيلة التي يعمل الالعب على ت�رصيفها 

من اأجل جتاوز الفرتة ال�صعبة التي مر بها املنتخب خالل 
الفرتة املا�صية والنق�صامات التي ميرّزت �صفوفه.

ع.ق.

ده حلمايته من اأطماع الندية االأوروبية التي ترت�سّ

اإدارة ريال بيتي�س تدر�س رفع ال�ضرط 
اجلزائي ملاندي اإىل 30 مليون اأورو

بيتي�س  ريال  نادي  اإدارة  تدر�س 
لعبها  مع  العقد  متديد  ال�صباين 
ماندي،  عي�صى  اجلزائري  الدويل 
ال�صبانية  الإعالمية  التقارير  ووفق 
ترغب  الأندل�صي  النادي  اإدارة  فاإن 
اأطماع  من  لعبها  حماليةى  يف 
الأندية املهتمة بالتعاقد معه خا�صة 
يتاألق مع فريقه ويتطور دوريا  واأنه 
جعل  الذي  الأمر  وهو  �صفوفه،  يف 
يف  ي�رصعون  بيتي�س  ريال  م�صوؤويل 
جديد  عقد  على  للتوقيع  التح�صري 
للت�صكيلة  املحوري  املدافع  مع 
الوطنية والذي يت�صمن رفع ال�رصط 

 30 مبلغ  اإىل  به  اخلا�س  اجلزائي 
التحفيزات  وحت�صني  اأورو  مليون 
احد  �صار  انه  باعتبار  املالية 
ب�صكل  �صاهم  والذي  النادي  جنوم 
�صمان  يف  املا�صي  املو�صم  كبري 
يف  امل�صاكرة  غلى  النادي  تاأهل 
دور  من  الأوروبي  الدوري  م�صابقة 
نادي  خريج  ويتواجد  املجموعات، 
رادار  الفرن�صي �صمن  ملعب رمي�س 
بع�س عمالقة الأندية الأوروبية من 
اجل حماولة التعاقد معه يف �صورة 

روما اليطايل الذي يتابعه.
ع.ق.



الدمنارك تواجه ويلز مبنتخبها الأّول
العبي  مع  االأمد  ق�صري  التفاق  تو�صل  اإنه  القدم  لكرة  الدمناركي  االحتاد  قال 
املنتخب االأول من اأجل العودة للت�صكيلة ملواجهة ويلز يف دوري االأمم االأوروبية 
غدا، وف�صل االحتاد الدمناركي واملنتخب االأول يف التو�صل التفاق جديد ب�صاأن 
اأمور مالية لكن البيان امل�صرتك ذكر اأنه مت االتفاق على خو�ض مباراة ويلز مبدينة 
ارهو�ض، وا�صطرت الدمنارك لالعتماد على فريق من العبي الدرجات االأدنى اأو 
ممن ميار�صون كرة القاعات خالل اخل�صارة 3-0 من �صلوفاكيا االأربعاء املن�رصم.

وقال ي�صرب مولر رئي�ض االحتاد الدمناركي: »هذا جيد من اأجل م�صلحة املنتخب 
وجميع العاملني يف كرة القدم الدمناركية وميكننا لعب املباراة املهمة يف دوري 
االأمم بالفريق احلقيقي والرتكيز فقط على  االأمور الريا�صية«، وتاأهلت الدمنارك، 
�صاحبة املركز التا�صع يف الت�صنيف العاملي، اإىل الدور ثمن النهائي يف كاأ�ض العامل 

االأخرية. 

هولندا تودع �شنايدر بفوز على بريو
حولت هولندا تخلفها اأمام �صيفتها البريو اإىل فوز 2-1 يف مباراة دولية ودية اأقيمت اول 
الذي خا�ض مباراته  الو�صط وي�صلي �صنايدر  اأم�صرتدام و�صهدت اعتزال العب  اأم�ض يف 
خو�صه  قبل  �صت�صتمر  الهولندي  املنتخب  معاناة  اأن  وبدا  الربتقايل،  بالقمي�ض  االأخرية 
مباراته االأوىل يف دوري االأمم االأوروبية غدا �صد فرن�صا بطلة العامل، بعد اأن تخلف اأمام 
البريو منذ الدقيقة 13 بهدف بدرو اأكوينو، لكن ديباي اأنقذ املوقف باإدراكه التعادل يف 
يخو�ض  »الطواحني«  منتخب  وكان   ،83 الدقيقة  الفوز يف  ثم بخطفه هدف   60 الدقيقة 
مباراته اخلام�صة بقيادة مدربه اجلديد رونالد كومان املفرت�ض اأن يقود حملة البناء بعد 
الف�صل يف التاأهل اإىل كاأ�ض اأوروبا 2016 ومونديال 2018، فحقق اخلمي�ض بقيادة مدافع 
بر�صلونة االإ�صباين ال�صابق فوزه الثاين بعد الربتغال مقابل هزمية وتعادلني، وحتقق فوز 
املجموعة  االأوروبية يف  االأمم  دوري  من  االأوىل  الن�صخة  امل�صوار يف  بدء  قبل  اخلمي�ض 
يف  دوين«  »�صان  ملعب  على  العامل  بطلة  فرن�صا  �صد  االأول  امل�صتوى  ملنتخبات  االأوىل 
�صواحي باري�ض، علماً اأن اأملانيا وقعت يف هذه املجموعة اأي�صاً ويتواجه معها الهولنديون 
يف 13 اأكتوبر. واالأهم اأن �صنايدر 34 عاماً ودع املنتخب بفوز واأ�صدل ال�صتار على م�صرية 
بداأت عام 2003 بالقمي�ض الربتقايل، يف طريقه لكي ي�صبح اأكرث الالعبني خو�صاً للمباريات 
اأدوين فان در �صار 130  الدولية مع بالده 134 مع مباراة الثالثاء، متفوقاً على احلار�ض 
مباراة، وينتمي �صنايدر الذي خرج يف الدقيقة 62 من اللقاء بعد اأن اأدركت بالده التعادل، 
اإىل ناد �صغري من الالعبني الذين دافعوا عن األوان هولندا اأكرث من مئة مرة مثل فرانك دي 
بور 112، رافايل فان در فارت 109، جيوفاين فان برونكهور�صت 109، ديرك كاوت 104، 
روبن فان بر�صي 102 وفيليب كوكو 101، ومن اأبرز حمطات م�صريته الدولية ت�صجيله هدفاً 
راأ�صياً يف مواجهة الربازيل يف ربع نهائي مونديال 2010، وم�صاهمته يف قيادة بالده خالل 

تلك النهائيات اإىل مباراة اللقب التي خ�رصتها اأمام اإ�صبانيا بهدف اأندري�ض اإنيي�صتا.

كيليني يربر تراجعه عن العتزال الدويل
ك�صف جورجيو كيليني مدافع جوفنتو�ض واملنتخب االإيطايل عن اأنه كان قريبًا من اإعالن 
اعتزاله اللعب الدويل، قبل اأن يرتاجع يف قراره، وقال كيليني يف ت�رصيحات اأبرزها موقع 
كالت�صيو مريكاتو: »منتخب اإيطاليا ح�صًنا، لقد فكرت يف االعتزال الدويل، لكن احلما�ض 
لالأمام،  نتطلع  »نحن  واأ�صاف:  للعودة«،  متحم�ًصا  جعلني  بالفريق  اأحاط  الذي  اجلديد 
لدينا  اأننا  اأعتقد  اأحقيتها،  اإثبات  اإىل  حتتاج  والتي  وال�صباب  املواهب  من  الكثري  لدينا 
من  كواحد  نف�صي  »اأرى  كيليني  وتابع  وال�صباب«،  اخلربة  عنا�رص  بني  املطلوب  التوازن 
قادة هذا الفريق، لكن دعونا ال نن�صى املخ�رصم بوفون ودي رو�صي، الأنهما �صيتواجدان 
ا لبونوت�صي الذي عاد«. وا�صتهل منتخب اإيطاليا،م�صواره يف  يف امل�صتقبل، اأنا �صعيد اأي�صً

بطولة دوري االأمم االأوروبية ام�ض مبواجهة نظريه البولندي، على ملعب ريناتو دال اآرا.

مار�شيلو ينفي اأخبار رحيله عن ريال مدريد
نفى الظهري االأي�رص الربازيلي مار�صيلو االأنباء التي ربطته باالنتقال اإىل نادي جوفنتو�ض 
االإيطايل، موؤكداً اأن هذه االأخبار ال اأ�صا�ض لها من ال�صّحة واأنه م�صتمر مع ريال مدريد، 
كّل  اأن  اأكد  الر�صمّية، حيث  ريال مدريد  قناة  لقاء مع  جاءت ت�رصيحات مار�صيلو خالل 
الّتوا�صل  مواقع  يف  مل�صجعني  واآراء  اإعالمية  �صائعات  جمّرد  هو  م�صتقبله  عن  يقال  ما 
م�صريته  نهاية  حتى  اأوروبا  بطل  مع  م�صواره  �صيوا�صل  اأّنه  مار�صيلو  واأكد  االجتماعي، 

الكروية واأبدى �صعادته بو�صعه احلايل، وا�صفاً ريال مدريد بالفريق االأف�صل يف العامل.

م�شري مي�شي يهدد انطالقة التانغو اجلديدة
مل يحدد جنم كرة القدم االأرجنتيني ليونيل مي�صي حتى االآن 
موقفه النهائي ب�صاأن موا�صلة اللعب ملنتخب بالده، بعد خيبة 
الفريق  مع  م�صاركته  خالل  لها  تعر�ض  التي  الكبرية  االأمل 
بر�صلونة  ويغيب مي�صي جنم  برو�صيا،  العامل  كاأ�ض  يف بطولة 
االإ�صباين، عن قائمة املنتخب االأرجنتيني يف مباراتي الفريق 
الثالثاء  وكولومبيا  اأم�ض  غواتيماال  منتخبي  اأمام  الوديتني 
املقبل، علما باأن املباراتني ميثالن �رصبة البداية يف مرحلة 
جديدة بتاريخ الفريق، ومتثل املباراتان اأول ظهور للمنتخب 
نها\ي  ثمن  دور  من  اليدين  �صفر  خروجه  منذ  االأرجنتيني 
هو  حاليا  نف�صه  يطرح  الذي  ال�صوؤال  ولكن   ،2018 ملونديال 
راق�صي  �صفوف  �صمن  للم�صاركة  �صيعود  مي�صي  كان  اإذا  ما 
التانغو، ومل يدل مي�صي الفائز بجائزة الكرة الذهبية الأف�صل 
العب يف العامل 5 مرات �صابقة، باأي ت�رصيحات عن م�صتقبله 
يف  الفريق  خ�صارة  منذ  وذلك  االأرجنتيني  املنتخب  مع 

املونديال يف 30 جوان املا�صي اأمام نظريه الفرن�صي الذي توج يف النهاية بلقب البطولة.
وقال الالعب ماك�صيميليانو ميزا العب خط و�صط املنتخب االأرجنتيني: »مي�صي العب مهم للغاية، حتى خارج كرة القدم، 
ناأمل يف عودته �رصيعا من اأجل م�صلحتنا وم�صلحة املنتخب«، وقال زميله املدافع نيكوال�ض تاجليافيكو: »من الغريب اأن 
تلتحق باملنتخب االأرجنتيني ومي�صي لي�ض جزءا من الفريق«، ويربز تاجليافيكو جنم اأجاك�ض اأم�صرتدام الهولندي �صمن 6 
العبني كانوا �صمن قائمة التانغو يف املونديال الرو�صي، ووقع عليهم االختيار جمددا من قبل ليونيل �صكالوين وبابلو اإميار 
اللذين يتوليان حاليا مهمة االإ�رصاف املوؤقت على املنتخب بعد رحيل خورخي �صامباويل عن تدريب الفريق، واعتزل 
العبون خم�رصمون مثل خافيري ما�صكريانو اللعب الدويل، واأ�صبح املنتخب االأرجنتيني ي�صم حاليا عددا من املواهب 

املغمورة والالعبني غري امل�صهورين، حيث مل يخ�ض نحو ن�صف اأع�صاء القائمة اأي مباراة دولية مع الفريق من قبل.
االألقاب  بكل  مي�صي  وفاز  ال�صحيح«،  القرار  لنتخذ  وقتنا  »ناأخذ  للعبة:  االأرجنتيني  االحتاد  رئي�ض  تابيا  كالوديو  وقال 
املمكنة مع بر�صلونة لكنه مل يفز باأي لقب كبري مع املنتخب االأرجنتيني، وخ�رص مع الفريق اأمام نظريه االأملاين نهائي 
اأمام  الربازيل، ويف 2015 و2016  اأمام  اأمريكا اجلنوبية 2007  اأمم  كاأ�ض  بالربازيل، كما خ�رص نهائي  العامل 2014  كاأ�ض 
ت�صيلي، وكان مي�صي اعتزل اللعب الدويل بعد خ�صارة نهائي كوبا اأمريكا 2016 ولكنه عدل عن القرار بعدها باأ�صابيع قليلة.

واعرتف مي�صي بعدها باأنه قرار مت�رصع اتخذه يف وقت الغ�صب، وتراجع فيه بعد التفكري ب�صكل جيد. واالآن، يبدو اأنه 
يحر�ض على اأن ياأخذ الوقت الكايف للتفكري يف م�صتقبله �صواء باالعتزال دوليا ب�صكل نهائي بعد 106 مباريات مع الفريق 

اأو اأن ي�صعى لال�صتمرار يف حماولة اأخرية للتتويج بلقب كبري.

و�صيفه  االأملاين  املنتخب  مواجهة  ال�صلبي  التعادل  ح�صم 
من  االأوىل  املرحلة  يف   2018 العامل  بطل  فرن�صا  منتخب 
االأمم  دوري  م�صابقة  �صمن  االأوىل  املجموعة  مناف�صات 
والفرن�صي  اجلريح  االأملاين  املنتخبان  ق�ض  االأوروبية، 
املنت�صي من تتويجه بطاًل للعامل �رصيط مناف�صات امل�صتوى 

االأول من الن�صخة االأوىل لدوري االأمم االأوروبية، بالتعادل 
وخا�ض  ميونيخ،  يف  اآرينا«  »األيانز  ملعب  على  ال�صلبي 
املنتخبان هذه املباراة �صمن مناف�صات املجموعة االأوىل 
التي ت�صم اأي�صاً هولندا، يف ظروف متناق�صة متاماً اإذ تنازل 
االأملان عن لقبهم العاملي باخلروج املخيب من الدور االأول 
ملونديال رو�صيا هذا ال�صيف، فيما توج الفرن�صيون بلقبهم 

العاملي الثاين بعد فوزهم يف النهائي على كرواتيا 2-4.
االأول من هذه امل�صابقة  افتتاح مناف�صات امل�صتوى  وجاء 
التي �صتقام على مدى اأ�صهر وي�صتعي�ض بها االحتاد القاري 
عن غالبية املباريات الودية، بني منتخبني من العيار الثقيل 
لكل منهما ح�صاباته فرن�صا املتوجة بقيادة املدرب ديدييه 
دي�صان يف جويلية وجدت نف�صها اأمام حتدي اإثبات اجلدارة 
اأمام منتخب اأحرز اللقب العاملي عام 2014 بقيادة املدرب 
يواكيم لوف، وخيب االآمال يف رو�صيا باخلروج املبكر دون 
اأن يوؤثر ذلك على م�صتقبل مدربها الذي اأوكلت اإليه مهمة 

قيادة عملية اإعادة البناء.

التعادل ال�شلبي يح�شم قمة اأملانيا وفرن�شا
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ويلز تدك �شباك ايرلندا برباعية
االأمم  دوري  م�صابقة  يف  الثاين  امل�صتوى  مناف�صات  من  االأوىل  اجلولة  يف  اأم�ض  اأول   1-4 ايرلندا  على  الفوز  من  ويلز  منتخب  متكن 
االأوروبية، ويف مباريات املجموعة الرابعة من امل�صتوى الثاين، اأمطر منتخب ويلز �صباك ايرلندا برباعية �صجلها كل من توم الورين�ض 
وغاريث بايل واآرون رام�صي وكونور روبريت�ض  فيما �صجل الالعب �صون ويليام�ض هدف ال�صيوف الوحيد. وحل�صاب ذات امل�صتوى، ويف 

مباريات املجموعة االأوىل فاز منتخب اأوكرانيا بقيادة الالعب ال�صابق اأندري �صيفت�صينكو على م�صيفه املنتخب الت�صيكي 1-2.
اأمام �صلوفينيا  اأر�صه  يف املجموعة الثالثة للمخ�صتوى الثالث، فاز منتخب الرنويج على قرب�ض 2-0وعاد منتخب بلغاريا بفوز خارج 
اأما يف املجموعة االأوىل للم�صتوى الرابع، فاز املنتخب اجلورجي على م�صيفه منتخب كازاخ�صتان 2-0، فيما انتهت مواجهة   ،1-2
التفيا مع اأندورا بالتعادل ال�صلبي، ويف املجموعة الرابعة، انت�رص منتخب اأرمينيا يف اأر�صه على لي�صتن�صتاين 2-1 ومقدونيا على جبل 

طارق بهدفني ل�صفر.
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اأول فيلم �سوري يدخل امل�سابقة الر�سمية يف البندقية
»يوم  ال�سوري  الفيلم  عر�ض 
 3 االثنني  يوم  ظلي«،  اأ�سعت 
الر�سمية  امل�سابقة  �سمن  اأوت، 
للدورة الـ 75 ملهرجان البندقية 
لي�سبح  الدويل،  ال�سينمائي 
يف  ي�سارك  �سوري  فيلم  اأول 

املهرجان العريق.
الفيلم من اإخراج �سوؤدد كعدان، 
جمموعة  و�سناعة  بطولة  ومن 
من الفنانني ال�سوريني الالجئني. 
�سو�سن  الفيلم،  بطلة  وكانت 
املتقدمني  اإحدى  الر�سيد، 
فرن�سا،  اإىل  اللجوء  بطلبات 
بينما  هناك.  االآن  وتعي�ض 
جاءت بقية االأبطال من �سوريا، 

الفيلم  خمرجة  تقول  ذلك  عن 
»اأردت  لرويرتز:  كعدان  �سوؤدد 
اأن يت�سمن الفيلم جمتمعي الذي 
ما  هناك  فلي�ض  فيه،  اأعي�ض 
ويالت  عانى  اإن�سان  وجه  ي�سبه 

احلرب«.
�سبع  الفيلم  عمل  ا�ستغرق 
يف  اأحداثه  وتدور  �سنوات، 
اندالع  عند   2012 عام  �سوريا 
احلرب، حول »�سناء« التي حتاول 
احل�سول على اأ�سطوانة غاز كي 
ل�سغريها  �ساخنة  وجبة  تطهو 
اأثناء اأبرد اأيام ال�ستاء التي مرت 
عن  تبحث  وبينما  البالد.  على 
باأنا�ض فقدوا  الغاز متر »�سناء« 
احلدائق،  يف  وبقبور  ظاللهم، 

واأ�سجار زيتون حمروقة.
كيف  هو  اأناق�سه  ما  اأهم  »اإن 
من  ال�سوري  االإن�سان  عانى 
احلرب، فظالل احلرب، كتجربة 
واأن جتد  بد  ال  مريرة،  اإن�سانية 
طريقها للظهور على من �سهدوا 

فظائعها«. �سوؤدد كعدان
من  كعدان  تتمكن  مل  بالطبع 
ت�سوير فيلمها يف �سوريا، لكنها 
ت�سوير  اأماكن  جتد  كي  �سعت 
قامت  لذلك  ال�سام،  ت�سبه 
بالت�سوير يف اأماكن على احلدود 
قامت  بينما  اللبنانية،  ال�سورية 
يف  االإنتاج  بعد  ما  بعمليات 

بريوت وفرن�سا واليونان.
الذي  االأول  العر�ض  وعقب 

�سوف  االثنني،  البندقية  �سهدته 
مهرجان  اإىل  الفيلم  يذهب 
حيث  الدويل  ال�سينمائي  تورنتو 
عن  اأعلن  كما  هناك.  ي�سارك 
لندن  مهرجان  يف  الفيلم  قبول 

ال�سينمائي.
العمر  من  كعدان  �سوؤدد  تبلغ 
النقد  ودر�ست  عاما،   38
العايل  املعهد  يف  امل�رسحي 
بدم�سق،  امل�رسحية  للفنون 
الدرا�سات  معهد  يف  وتخرجت 
والب�رسية  وال�سمعية  امل�سهدية 
بجامعة  وال�سينماتوغرافية 
بريوت.  يف  يو�سف  القدي�ض 
اأخرجت واأنتجت اأفالما وثائقية، 
وعر�ست اأفالمها يف مهرجانات 

خاللها  ح�سلت  عديدة،  دولية 
فيليبي«  »مارتني  جوائز  على 
واجلائزة الكربى لالحتاد الدويل 
 ،URTI والتلفزيون  لالإذاعة 

وجائزة مهرجان تلفزيون مونت 
الذهبي  املهر  وجائزة  كارلو، 
مهرجان  يف  الوثائقية  لالأفالم 

دبي ال�سينمائي الدويل.

م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

رحيل الإيطايل األدو مانياتو عميد كورال الأوبرا امل�سرية

وهران  زهاء ثالثني فنانا يف مهرجان الأغنية الوهرانية

فنان جنوب اأفريقي ير�سم العامل كما يراه ذوو ق�سر النظر

لطفي بو�سناق يغّني يف لبنان �سد »�سفقة القرن« 

  اأكد زهاء ثالثني فنانا م�ساركتهم يف الطبعة 
ال 11  ملهرجان االأغنية الوهرانية املنتظر 
اأوت اجلاري بوهران،   اإىل 11  اإقامتها من 5 
من  كل  »ويعد  املنظمني.  لدى  علم  ح�سبما 
وبارودي بخدة ومعطي احلاج  بوعلي  �سعاد 
من  القادر  عبد   وخالدي  يو�سف  وجهيدة 
الوهرانية  االأغنية  يف  البارزين  النجوم  بني 
التظاهرة«،  هذه   يف  م�ساركتهم  املتوقع 
املهرجان  حمافظة  اأو�سحت  ح�سبما 
خليدة بن بايل خالل ندوة �سحفية ن�سطتها  
افتتاح  مرا�سم  و�ستقام  الثقافة  مبديرية 
اجلهوي  بامل�رسح  الثقافية  التظاهرة  هذه 
»عبد القادر  علولة« و�ست�سهد تكرمي خا�ض 
الفنان  الوهراين  الغنائي  الطابع  لعميد 

وفق   ،)1993-1921( وهبي  اأحمد   الراحل 
الطبعة  هذه  �ستتميز  كما  امل�سوؤولة  نف�ض 
الفنية  للفرق  اأو�سع  مب�ساركة  اأي�سا  اجلديدة 
التي تن�سط يف  جمال االأغنية البدوية وال�سعر 
من  املنظمون  واأ�سار  )امللحون(.  ال�سعبي 
جهة ثانية اإىل االهتمام املتزايد الذي يبديه 
املغنيون  ال�سباب الهواة لهذا احلدث الفني، 
مرت�سحا   20 حوايل  اإح�ساء  مت  اأنه  مربزين 
للم�ساركة يف هذا  ت�سعة منهم  اختيار  جرى  
برئا�سة  للتحكيم  جلنة  و�ستعكف  املهرجان 
املغنيني  هوؤالء  اأداء  تقييم  على  بكاي  باي 
املتناف�سني  الأح�سن  منح جوائز  يتم  اأن  على 
الوهرانية �سيقوده  االأغنية  اأن جوق مهرجان 

قويدر بركان، ح�سبما اأ�سري  اإليه.

فيليب  الفنان  لوحات  تتميز 
اإفريقيا  جنوب  من  بارلوو 
ير�سم  حيث  خا�ض،  باأ�سلوب 
املحيط  للعامل  عادية  م�ساهد 
ذوو  يراها  كما  ولكن  باملرء، 

ق�رس النظر.

اأ�سخا�سا  الفنان  ير�سم  وعندما 
اأو  م�سيئة  �سوارع  اأو  مباين  اأو 
غري  تكون  طبيعية،  م�ساهد 
وا�سحة املالمح وكاأن امل�ساهد 
ينظر اإليها من خالل زجاج مبلل. 
الفوتوغرايف  الت�سوير  فن  ويف 

املوؤثرات  هذه  على  يطلق 
 ،»bokeh« م�سطلح  الب�رسية 
وا�سح«  و«غري  »غام�ض«  معناه 
الفنان  ويقول  اليابانية.  باللغة 
يف  يعي�ض  الذي  بارلوو  فيليب 
مدينة كيب تاون بجنوب اإفريقيا 

املرئية  للم�ساهد  »ت�سكيلته  اإن 
تعد جمرد اآلية يدر�ض من خاللها 
اأي  خمتلفة،  طبيعة  له  جماال 
م�سهد غري عادي، حيث يبدو اأن 
احلدود بني الف�ساءين الفيزيائي 

والروحاين تختفي«.

�سد  ب�سناق  لطفي  التون�سي  املطرب  غّنى 
يف  وذلك  القرن«،  بـ«�سفقة  يعرف  بات  ما 
م�رسح  وعلى  اللبنانية  �سور  مبدينة  مهرجان 
غنى  اللبناين،  اجلنوب  يف  »ال�سقيف«  قلعة 
مل  اأو  قرعت  اإن  العودة  »اأجرا�ض  بو�سناق: 
»فالعرب  اأي�سا:  العجلة«وقال  فلم  تقرع، 
باأخطر مرحلة وجميع حروفهم علّة.. اأغرتهم 
وبواد  قلّة..  جموعهم  وبرغم  لكن،  كرثتهم 
ال�سحكة  من  �ستموت  عربوا..  اإذا  النمل 
احلايل  الع�رس  »ف�سليمان  النملة«وتابع: 
حرب  عن  وحديث  ال�سلة..  ملء  يف  م�سغول 
لطفي  غنى  خمتلة«كما  قرن  �سفقة  اأو  كربى 

بو�سناق )64 عاما( عدة اأغان وطنية وعروبية، 
علما اأنه ا�سطحب فرقته من تون�ض، وهم 13 
مقطع  يف  وقال  الكورال.  من  واثنان  عازفا 
من  اأنا  العربي،  »اأنا  اجلمهور:  اإعجاب  اأثار 
اأنا  احلياة،  على  احلياة  نهاية  يف  �سي�سهد 
العربي عزيز الروح يل فجر من االأجماد، واإذا 
موجه  من  �سنعت  مبوجه،  طّوقني  البحر  ما 
طوق النجاة« واأطلق بو�سناق األبوما حمل ا�سم 
»لبنان«، وقال يف اأحد اأغانيه :«بحبك يا لبنان 
مهما  �سامد  لبنان  يا  بحبك  بجنون،  بحبك 
�سوت:  باأعلى  نادوا  اأحبابك  تون�ض  يكون، 

بحبك يا لبنان وبحبك بجنون«.

رحل الثالثاء املا�سي ، اأحد اأهم 
االأوبرايل  الغناء  يف  املخت�سني 
كورال  قائد  م�رس،  يف  والكورال 
االإيطايل،  القاهرة،  اأوبرا  فرقة 
مع  �رساع  بعد  مانياتو،  األدو 

املر�ض.
ويعود م�سوار مانياتو اإىل 50 عاما 

العا�سمة  اإىل  قدم  حينما  م�ست، 
القاهرة  باأوبرا  وعمل  امل�رسية 
و�سط  تقع  كانت  التي  القدمية 
املدينة بالقرب من ميدان العتبة 
ال�سهري، ويف و�سط ما ي�سمى حتى 
االأوبرا«  »ميدان  بـ  هذا  يومنا 
مقر  عابدين،  ق�رس  من  بالقرب 

احلكم قبل ثورة جوييلة 1952.
كانت االأوبرا املهنة والهواية التي 
األدو مانياتو  كر�ض لها املاي�سرتو 
باأ�رسها،  وحياته  وجمهوده  وقته 
يقود  اأحدا  راأيت  اأن  اأذكر  فال 
األدو  �سوى  القاهرة  اأوبرا  كورال 
التي  االأوىل  اللحظة  منذ  مانياتو 

�سيمفونية  اإىل  فيها  ا�ستمعت 
»الكورالية«،  التا�سعة  بيتهوفن 
الراحل  االأورك�سرتا  قائد  بقيادة 
ال�سنوات  وحتى  ال�سي�سي،  يو�سف 
هيئة  يف  ق�سيتها  التي  االأخرية 
امل�رسي  القومي  الثقايف  املركز 

»دار االأوبرا امل�رسية«.

منها  ينبعث  بخيا�سيم  تنني  ي�سق 
يف  املاء،  داخل  طريقه  الدخان 
مهد  فيتنام  يف  يحدث  م�سهد 
اأكرث  م�رسح الدمى املائية، وهو من 
لل�سياح  ا�ستقطاباً  الثقافية  االأن�سطة 
يف البالد رغم االمتعا�ض الذي يثريه 
حمركو  وينتعل  الفيتناميني.  لدى 
بال�سيادين  اخلا�سة  االأحذية  الدمى 
الذي  احلو�ض  لدخول  الكوالي�ض  يف 
برمتها،  امل�رسح  م�ساحة  يحتل 
االأخ�رس  اخليزران  من  �ستار  وخلف 
يحرك  املتفرجني،  اأنظار  يقيهم 
دماهم  املياه  حتت  باأيديهم  هوؤالء 
خ�سبية  ع�سي  على  املو�سوعة 
طويلة. وي�سكل هذا امل�رسح مرجعاً 
املائية،  الدمى  عرو�ض  �سعيد  على 
مهرجانات  ا�ست�سافة  على  واعتاد 
وبات  الن�ساط  لهذا  خم�س�سة  دولية 
اأي زيارة �سياحية  اإلزامية يف  حمطة 
اإىل فيتنام، ودر�ض الفنانون العاملون 
امل�رسح  كلية  يف  الفن  هذا  فيه 
وال�سينما يف هانوي التي ت�سم ق�سماً 

لتحريك الدمى.

منط ق�س�سي

وتلتزم الق�س�ض التي تُقدم منطاً ثابتاً 
ويتجنب القائمون عليها اخلو�ض يف 
موا�سيع ت�ستفز نظام احلزب الواحد 
بعر�ض  مكتفني  البالد،  ال�سيوعي يف 
م�ساهد م�ستوحاة من احلياة القروية 
واالأ�ساطري املحلية بينها على �سبيل 
ملك  �سرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
اأن  يتغلب على الغزاة ال�سينيني. كما 
تغيريا طفيفا طراأ على �سكل الدمى 
متثل  اأنها  اذ  الوقت  مع  اخل�سبية 
كلها  وحيوانات،  و�سيادين  قرويني 
واالأخ�رس  واالأحمر  بالذهبي  ملونة 
اللّماع ح�سب مدير م�رسح ثانغ لونغ، 
ت�سو لوونغ. ويو�سح ت�سو لوونغ: »ورد 
م�سلة  اأقدم  يف  املائية  الدمى  ذكر 

اإىل  تاريخها  يعود  فيتنام  حجرية يف 
اإىل  اإ�سارة  يف  �سنة«،  األف  حواىل 
اإىل  العائدة  لينه،  ديني  �سونغ  م�سلة 
القرن الثاين ع�رس، والتي عرث عليها 
البالد.  �سمال  يف  بوذي  معبد  يف 
االأجيال  �ستح�رس  »عندما  ويقول: 
كما  �سريونه  العر�ض،  هذا  املقبلة 

كان بن�سخته االأ�سلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
يدوياً،  الدمى  هذه  ت�سنيع  يوا�سل 
قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا  باأن 
بفعل  الفيتناميني  لل�سباب  اجلذب 
تطور  يف  الع�رس،  مع  متا�سيه  عدم 
ال�سينية  االأوبرا  �سهدته  ملا  مماثل 
وبقيت  بها  االهتمام  انح�رس  التي 
الف�سوليني.  على  تقت�رس  متابعتها 
مع  عمل  الذي  احلريف  ويو�سح 
اأطفال  كتب  لتكييف  ُمدر�سني 
»ثمة  املائية:  الدمى  م�رسح  مع 
واأي�ساً  العرو�ض  من  جديدة  اأنواع 
الت�سدي  ي�سعب  ما  وهو  االنرتنت، 
له«. ويحاول متحف العلوم االتنية يف 
هانوي الرتويج للتقليد لدى التالمذة 
مع  ال�سياح،  اإىل  اإ�سافًة  الفيتناميني، 
الطلق، غري  الهواء  للدمى يف  م�رسح 
مقاعده  ملء  يف  �سعوبة  يواجه  اأنه 
مثل  التقليدية  االحتفاالت  خارج 
راأ�ض ال�سنة القمرية. وللمفارقة، هذا 
النوع الفني يعي�ض جتدده يف اخلارج، 
الكندي  امل�رسحي  املخرج  اأن  اإذ 
روبري الباج حقق جناحاً قبل �سنوات 
الفيتنامي  التقليد  هذا  با�ستلهامه 
للموؤلف  لق�سة  يف عر�سه امل�رسحي 
الرو�سي ايغور �سرتافين�سكي، مل يتوا 
االأورك�سرتا  مقر  حتويل  عن  خالله 
اإىل حو�ض للدمى املائية، وهو يعتزم 
يف  تورنتو  اأوبرا  يف  التجربة  تكرار 

الربيع.
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خليفة بن قارة 

الكتـــــــــــابة الــــــــفكـــــــريـــــــة 
وال�سيا�سية بنب�ض الوطن

تعترب الكتابة عند الكاتب والإعالمي خليفة بن قارة ر�سالة ح�سارية 
قبل اأن تكون متعة ذاتية، وهذا ما ميكن اأن يخرج به القارئ العربي 

املتتبع لكتاباته، ولعل النب�ض الوطني و الروح النوفمربية هي التي تطغى 
على كل نب�ض وروح يف كتابه “اجلزائر التي باإمكانها اأن تقلع”-من�سورات 

ال�سائحي،2011،اجلزائر-
بقلم وليد بوعديلة

�صفحة   432 يف  جاء  الذي  الكتاب  اإن 
التي  الف�صول  من  العديد  ت�صمن  قد 
االجتماعية  الق�صايا  عند  توقفت 
مثل  املجتمع،  تهم  التي  الثقافية  و 
ال�رصاع مع االإرهاب، و اإ�صكاليات البيئة 
الديني،و  التطرف  وم�صائل  واملدينة، 
مهنة االإعالم بكل ميادينها وم�صاكلها، 
واأزمة  امل�رصية  اجلزائرية  والعالقات 

كرة القدم…
عند  الف�صول  بع�ض  تتوقف  كما 
�صمن  اجلزائر  يف  الفرن�صي  احل�صور 
اال�صتعمار  واآثار   ، املجاالت املختلفة 
خليفة  ويتحدث  وجرائمه،  الفرن�صي 
الكثري  و  العربية  الدول  عن  قارة  بن 
التي  الفكرية  و  ال�صيا�صية  الق�صايا  من 
الغربي  العربي  ال�رصاع  وكذلك  تهمها، 

والعربي ال�صهيوين.
بن  فاإن  الكتاب  هذا  جانب  اإىل  و 
راأيتها  كما  االإذاعة   ” كتاب  األف  قارة 
يف  اأمة   ” وكتاب  واراها”)2013( 
ل  املفرتق”)2013(، ولالأ�صف مل نتح�صّ
على  اأ�رصفنا  قد  اأننا  ونذكر  عليهما. 
قبل  ما�صرت  مذكرة  عنه  اأجنزت  طالبة 
تخ�ص�ض  يف  �صكيكدة  بجامعة  �صنوات 
االأدب اجلزائري، وقد در�صت ” احلجاج 
قارة”  بن  خليفة  عند  املقال  فن  يف 
املفرتق”،  يف  اأمة   ” كتابة  خالل  من 
بودواب  فاطمة  هي  الباحثة  والطالبة 
بجامعة  الدكتوراه  توا�صل  االآن  وهي   ،
على  يدل  ما  اعتقد.  ما  على  البليدة 
االأ�صلوبية  االأبعاد  من  ا�صتفادت  اأنها 

والفكرية يف كتابات بن قارة.

هذا القلم..تلك الروح

لي�صمح يل القارئ هذا اخلروج املوؤقت 
عن جوهر املقال، فذلك لزام التو�صيح 
بع�ض  عند  التوقف  نريد  ونحن  فقط، 
مقاالت الكاتب بن قارة حول امل�صائل 
بامتداداتها   ، اجلزائرية  الوطنية 

الثقافية و االجتماعية.
يرى الكاتب باأن اجلزائر مازالت تعاين 
رغم  ثقافية،  ال�صو�صيو  الثنائية  من 
عن  الزمني  والبعد  اال�صتقالل  �صنوات 
اللغوي  القرب  اأن  اإال  االحتالل  فرتة 
وال�صيا�صي حا�رص، فاجلزائر  والفكري 

من منظوره ت�صري بفريقني:
وريث  انه  يعتقد  االأول  -1-الفريق 
ثقافة هي االأجدر بقيادة املجتمع نحو 
اأن  االإميان  اإىل حد  ويجزم   ، الع�رصنة 
التي ت�صتطيع  الثقافة هي وحدها  تلك 

انت�صال االأمة من تخلفها الطويل.

�رصعية  ي�صتمد  الثاين  الفريق   -2
الطبيعي  اجلزائر  امتداد  من  وجوده 
االإ�صالمية، وهذا  العربية  يف احل�صارة 
ي�صتطع  مل  قارة-  بن  الفريق-ح�صب 
ا�صرتجاع  بعد  خالل معظم �صنوات ما 
موؤثرة. نافذة  واقع  يحتل  اأن  ال�صيادة 

)انظر �ض18-17(
لكن بن قارة ال يقدم االأ�صباب اجلوهرية 
الفرن�صة  ال�صيطرة  خلف  تقف  التي 
حتى  )و  االإ�صالمي  العربي  والرتاجع 
االجتماعي  امل�صهد  يف  االأمازيغي( 
نحن  و  اجلزائري،  والثقايف  والفكري 
انت�صار  يف  �صديد  باخت�صار  نراها 
وعدم  ال�صهداء  جمد  خيانة  ممار�صات 
الوفاء لهم وعدم جت�صد القيم احل�صارية 

الوطنية التي ا�صت�صهدوا الأجلها؟؟
يحتاج  واالأمر   ، بب�صاطة  هذا  نقول 
و�صيا�صية  اأنرتوبولوجية  تاأمالت  اإىل 
اأ�صباب  لنعرف  والدولة  للمجتمع 

ومالمح هذه اخليانة.
املثقف  ووعي  �صخ�صية  ويدر�ض 
اجلزائري وتفاعله مع االأمور ال�صيا�صية 
واملجتمعية، فخليفة بن قارة يحاول ان 
الذي  يك�صف مواقف املثقف املدّجن 
هو  ما  حتليل  يف  دليله  الكر�صي  اأ�صبح 
حمرم لل�صيا�صي، ومن املثقفني-عنده- 

من انح�رص يف فئتني:
اخلارج  اإىل  بجلدها  فرت  -1-فئة 
والغبداع  والفن  العلم  عن  للدفاع 

واحلياة…
بالداخل  نف�صها  على  انطوت  -2-فئة 
وغرقت  املجّرد  االأكادميي  البحث  يف 

يف م�صاكل احلياة اليومية.)�ض21(
ظل  ،يف  الكاتب  من  �صائبة  روؤية  وهي 
التي  االجتماعية  و  املادية  ال�صعوبات 
جزائرنا،  يف  العقول  اأ�صحاب  يعانيها 
اأو  ال�رصعية  غري  الهجرة  واأرقام 
ال�رصعية يف ارتفاع، وال داعي لكي نفتح 
املتتالية  االحتجاجية  احلركات  ملف 
للمعلمني االأ�صاتذة، الطلبة، االأطباء… 
القدم  حمركي  باأمواله  يكرم  وطن  يف 
والكفر  املالعب  العنف يف  اأنغام  على 
الدم فيها، وال يكرم حمركي  وال�صتم و 
بالقليل؟؟  اإال  القراآن  حفظة  و  العقول 
وال يحفز العلم والعلماء يف موؤ�ص�صاته؟ 
تربوية  ف�صائية  ل�صعبه  يخ�ص�ض  وال 
الر�صمية  التلفزية  وقنواته  تعليمية؟ 
الأيام-من  الرديح  و  لل�صطيح  ت�صّوق 
دون فتح حتيق من وزارة االت�صال- يف 
�صهداء  ال�صعب  فيه  يدفن  الذي  الوقت 
الوطني  اجلي�ض  رجال  من  الطائرة 

ال�صعبي واأ�رصهم ؟؟
ال�رصعية)  غري  الهجرة  ذكر  على  و 
ول�صت  باحلرقة،  املجتمع  يف  معروفة 

هو  هل   ، الو�صف  هذا  ملاذا  ادري 
واجل�صدي  العقلي  االحرتاق  من  قادم 
االأديب  تنباأ  فقد  البرتول؟؟(  وطن  يف 
بارتفاع   2011 �صنة  يف  قارة  بن  خليفة 
اأرقام احلراقة يف اجلزائر ويف اإفريقيا 
اأعداد املهاجرين  له:” اإن  عوما، نقراأ 
بع�ض  اإرادة  برغم  ازدياد م�صطرد،  يف 
الذين  االأفارقة  ال�صيا�صيني  اخلرّيين 
وقد  ل�صاحلها…  مرافعاتهم  اأح�صنوا 
ت�صهد ال�صنوات القادمة منوا كبريا لهذه 
الهجرة ب�صبب تزايد عدد �صكان القارة، 
لدورة  ومعيدا  �صعيفا  احلكم  بقاء  مع 

الف�صاد)�ض45(.
بروحه  يكتب  الكاتب  بهذا  كاأين  و 
يكتب  اأن  قبل  ال�صوفية  الوطنية 
ت�صتمع  مل  واإذا  الفكري،  االأدبي  بقلمه 
امل�صاريع  �صتعيد  اآرائه  و  لفكره  الدولة 
ال�صيا�صية  االأخطاء  �صتكرر  و  الفا�صلة 
واالقت�صادية، فقلمه يقرتح من حني اإىل 
حتتاج  التي  اال�صت�رصافية  الروؤية  اآخر 

للتتبع والقراءة الواعية من القارئ.
مع  يتفاعل  الكاتب  هذا  اأن  نعلم  نحن 
مقاالته  خالل  من  اجلزائري  ال�صاأن 
االأحرار”  “�صوت  جريدة  يف  الدورية 
جريدة حزبية جلبهة التحرير الوطني(، 
ال�صيا�صي  اجلهاز  اأبناء  ينتبه  ال  فلماذا 
اجلبهوي ملواقف االأ�صتاذ خليفة بقدر 
وحتركات  وبرامج  الأخبار  انتباههم 

القيادة ال�صيا�صية؟؟

اجلزائر وال�ستقالل الناق�ض؟

اإىل  يحتاج  الذي  مقاله”الن�رص  اإن 
االأ�صئلة  من  الكثري  يطرح  اإ�صعاف” 
يف  ويبحث  اجلزائر،  الراهن  حول 
االآثار االجتماعية والثقافية التي خلفها 
اال�صتعمار، و االآثار ال�صحية التي �صببتها 
التجارب النووية املدمرة، و�صمن افقه 
يف  الفرن�صية  مقال”  نقراأ  الفكري 
وكذلك  امل�صمومة”،  اجلزائر..الغنيمة 
مقال” الفارون اإىل اأفواه غريهم” حيث 
يتحدث عن الواقع اللغوي يف اجلزائر، 
و نتاأمل الطابع ال�صاخر يف العناوين، و 
التفاعل  يف  الذكية  الطريفة  الطريقة 
مع الق�صايا، ق�صد جلب املتلقي لعامله 
التعبريي ومن ثمة الوجداين و الفكري.

العربية  ال�صوؤال”هل  عرب  مقاال  يكتب 
اللغة  مازالت  منه:”  نقراأ  بخري؟”، 
ابتعاد  رغم  اأبنائها  بني  تتعرث  العربية 
هوية  فيها  عانت  التي  االحتالل،  فرتة 
اللغة  تعر�صت  اإذ  كثريا،  ال�صعوب 
اإىل  الهوية  هذه  جوهر  باعتبارها 
النعوت  بكل  والنعت  واالإق�صاء  الت�صويه 
املنحطة…مما اأثر �صلبا على االنت�صار 

تنمية  يف  حدوثه  الواجب  اللغوي 
ا�صتعادة  اجل  من  العربي  املجتمع 

ل�صانه وهويته.”)�ض103(
مقاالت  خالل  الكاتب-من  يريد 
عديدة- تنبيه املجتمع و الدولة الإعادة 
الر�صمية،  فر�صا  مع  التعامل  يف  النظر 
الكولونيايل،  التاريخ  ن�صيان  وعدم 
وو�صعه يف االعتبار عند فتح العالقات 
قارة  بن  خليفة  كتب  وقد  االآخر،  مع 
فرن�صا  فيها  حت�رص  كثرية  مقاالت 
من  واحلا�رصة  املا�صية  وممار�صاتها 
اأنني  لدرجة  للمنت،  و�صوال  العنوان 
وجدت  العناوين  بع�ض  جمعت  عندما 
من  وطنية  ق�صيدة  �صبه  اأمام  نف�صي 

اأجواء ق�صائد مفدي زكريا.
عناوين  بع�ض  القارئ  اأمام  �صاأ�صع 
 ، ال�صعر  بروح  وليتاأملها  املقاالت، 
النوفمربي  الوطني  ال�صعر  ف�صيجد 
اجلزائري، لنقراأ: -فرن�صا التي اأجرمت 
تقتل  مازالت  التي  -فرن�صا  وا�صتكربت 
يف اجلزائر -فرن�صا ت�رص على متجيد 
يرد  الفرن�صي..من  -احلمق  اجلرمية 

عليه؟ – اأما اآن لفرن�صا اأن تعتذر؟
-ال..ال حت�صبوا اأن اجلرح اندمل.

بن  خليفة  مقاالت  عناوين  بع�ض  هذه 
قارة عن فرن�صا اال�صتعمارية و االإن�صان 
بدماء  امل�صقية  اجلزائر  اأر�ض  يف 
ال�صهداء، واملروية –من بعدهم- بعرق 
اخليانة، خيانة الرفاق قبل كل خيانة؟؟ 
ومن  قارة؟  بن  يا  لكلماتك  يقراأ  فمن 
النوفمربية  الوطنية  ل�رصختك  ي�صتمع 

قبل اأن)…(؟؟
االإعالمي  و  الفا�صل  االأ�صتاذ  يدعو 
لتجرمي  قوانني  �صن  اإىل  الوطني 
عملية  خطوات  واجناز  اال�صتعمار 
وخطوات   ، الفرن�صية  العودة  ملواجهة 
ال�صغط على فرن�صا الر�صمية يحددها 
اأمام اال�صتثمارات  يف: -اإ�صدال ال�صتار 
الوجهة  وتغيري  اجلزائر  يف  الفرن�صية 
اأوروبا  يف  اأخرى  دول  اإىل  التجارية 

اآ�صيا، اأمريكا…
احلية  االأجنبية  للغة  املجال  -اإف�صاح 
االأوىل يف العامل)االجنليزية(، واالنفتاح 
على لغات �صعوب البحر املتو�صط، عرب 
�صبكة بيداغوجية لتعليم اللغات، وعدم 

االكتفاء بالفرن�صية فقط.
يف  النظر  اجلزائري  الق�صاء  -رف�ض 
رفعها  التي  االأمالك  ا�صرتجاع  دعاوى 
فرن�صا  مع  رحلوا  الذين  امل�صتدمرون 

املرّحلة.
و اإذا قامت اجلزائر مبثل هذه اخلطوات 
–ح�صب بن خليفة- ف:” �صتاأتي فرن�صا 
بجرائمها  اعرتافها  بيد  حاملة 

رمبا  اعتذارها،  االأخرى  وباليد 
يكون م�صحوبا بالتعوي�ض املنا�صب 
اجلزائريون  فقده  عما  رمزيا 
الفرن�صي  االحتالل  فرتة  يف 

للجزائر”)�ض244(

عن الدين و التطرف

كتب خليفة بن قارة بع�ض املقاالت 
يف  الدينية  امل�صائل  تتناول  التي 
ن�صهد  ونحن  اجلزائري،  املجتمع 
موؤخرا نقا�صات كثرية حول الن�ض 
الديني واملوقف الفكري والفل�صفي 
و العقلي واالجتماعي… وقد نبه 
قبل  منها  لكثري  خليفة  بن  الكاتب 
�صنوات ، وهي م�صائل دينية وفكرية 
تتجدد دائما يف ال�صياق العربي من 
الر�صول-�ض-  زمن  منذ  القدمي، 
والدولة  الرا�صدين  اخللفاء  وعهد 

االأموية والدولة العبا�صية….
امل�صيئون  يعنوان”من  مقال  نقرا 
يرى  وفيه  الدينية؟”،  لالأعياد 
بن  والثقايف  الفكري  املحلل 
علم  بغري  يفتون  الذين  اأن  خليفة 
اجلزائري،  الديني  االأمن  يهدمون 
باالأمن  نهتم  فنحن  حمقن  وهو 
باملن  نهتم  وال  الغذائي)البطني( 
الديني واللغوي والفكري، كما قد 
اأكرث  البرتول  �صوق  اأخبار  نتتبع 
وما  الرتبوي  املنهاج  اأخبار  من 
من  املدار�ض  يف  اأطفالنا  يدر�ض 
يقول  ومعارف؟؟  وقيم  ن�صو�ض 
قارة  بن  خليفة  الثقايف  الكاتب 
يحكمون  املفتني:”  بع�ض  عن 
املا�صي،  باأدوات  احلا�رص  على 
التاريخ  بعيون  امل�صتقبل  ويرون 
�رصخا  وحده،يحدثون  القدمي 
االأمة،  ي�صند  الذي  كبريا يف جدار 
اأخالقها  و  قيمها  منه  وت�صتلهم 
اإىل  الوثوب  وتوازنها،مناجل 
ثمة  ومن  االأمام…”)�ض32( 
جتديد  على  االأ�صتاذ  يحر�ض 
تنظيم  اإعادة  و  الديني  اخلطاب 
ملاأزق  نبه  كما  امل�صجدي.  العمل 
الفتوى يف اجلزائر واأزمة اخلطاب 
تاريخ  يف  يبحث  ومن  الديني، 
والدول  واحل�صارات  ال�صعوب 
و  الدينية  االختالفات  اأن  �صيجد 
م�صاهد  اإىل  تتحول  قد  الفكرية 
اأن  الدولة  وعلى  املحن،  و  للفنت 
تقراأ التاريخ وتتحرك ب�رصعة لواأد 
داخل  يف  ديني،  فكري  �رصاع  كل 

التوا�صل  �صبكات  يف  اأو  امل�صاجد 
قد  موقع  اأي  يف  اأو  االجتماعي 
اجلزائري،  املجتمع  يف  يوؤثر 
بخا�صة اإذا اأ�صهم فيه اجلاهلون اأو 
املتفيقهون، وفتح املجال للعلماء 

يف اإطار موؤ�ص�صاتي اأكادميي.
االإ�صالم  مقال”اأنقذوا  يكتب  و 
ليقول  اأوال”،  امل�صلمني  من 
اجلغرافية  اأن  العربي  للقارئ 
م�صتعلة  االإ�صالمية  و  العربية 
والتدمري  االنتحار  و  باالقتتال 
الفكرية  ال�رصاعات  الذاتي،ب�صبب 
واأ�صحاب  املتخا�صمني  بني 
املختلفة،  احل�صارية  امل�صاريع 
الديني  التطرف  زعماء  عن  يقول 
ي�صبحون  بهم  املجتمع:”فاإذا  يف 
الزمان،  هذا  رجاالت  اأ�صهر  من 
الذين  امل�صلمني  �صذاجة  بف�صل 
اأن هدر دم االأول وتهديد  ت�صوروا 
�صيزيد  اإمنا  بالقتل،  االآخرين 
االإ�صالم انت�صارا وتو�صعا و يحميه 
واملناه�صني  به  املرتب�صني  من 
يف  �صياطينهم  اإىل  له…احتكموا 
يحّكموا  مل  بينما  احلاالت،  اغلب 
اإال  فيه  اخلفوا  فيما  االإ�صالم  روح 

ما ندر…”)�ض280(.

يف اخلتام 

..هناك  الكرمي  القارئ  اأيها 
الدينية  الق�صايا  من  الكثري 
والفكرية و ال�صيا�صية التي كتبها 
الكتاب  قارة يف هذا  بن  خليفة 
ويف كتب اأخرى، فناق�ض –مثال- 
املتو�صطي  الف�صاء  م�رصوع 
املتو�صط  جنوب  بني  واللقاء 
االقت�صادية  اآثاره  ،و  �صماله  و 
اأر�صيف  فتح  كما  الثقافية،  و 
امل�رصية،  اجلزائرية  العالقات 
تخ�ض  هامة  مباحث  وتاأمل 
وحتوالته  اجلزائري  املجتمع 
ندعو  لذلك  املتالحقة، 
وال�صيا�صة  االآداب  يف  الباحثني 
احل�صارة  و  والتاريخ  واالإعالم 
خليفة  الكاتب  مقاالت  لدرا�صة 

بن قارة ومناق�صتها معرفيا.
نب�صه  با�صتمرار  له  نقراأ  ونحن 
الوطني ووهجه النوفربي وقيمه 
الهوية  عن  ودفاعه  االإ�صالمية، 
الثقافية اجلزائرية، وك�صفه لكل 
خطر يهدد املرجعية الوطنية و 

الدينية يف جزائر ال�صهداء.
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لدانة ال�سجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل 
مواز لبالد ال�شام يف العهد العثماين

�سدر اأخرياً عن م�سروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�سياحة 
اأبوظبي، كتاب »حالق دم�سق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�سام اإبان العهد 

العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�سجدي، ويعد هذا الكتاب فريداً من 
نوعه حيث »التاأريخ ال�سعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا يعترب 

مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.
   وكالت 

»هناك  ال�سجدي:  دانة  وتقول 
الكتاب،  هذا  وراء  ممتعة  ق�سة 
اأن هذا احلالق املذكور، اكت�سفه 
وحقق   19 القرن  من  عامل 
احلالق،  كتاب  وهذب  واخت�رص 
يف  الكرمي  عبد  عزت  ون�رصه 
والن�سخة  تقريباً،  اخلم�سينات 
موجودة  واملنقحة  املحققة 
لدي، واأي موؤرخ يدر�س القرنني 
18 و 19 يعرف بوجود احلالق، 
يف  جتلى  احل�سن،  حظي  ولكن 
الأ�سلية  الن�سخة  وجدت  اأين 
اإيرلندا،  يف  حمققة  الغري 
)ت�س�سرت  مكتبة  يف  حتديداً 
من  الأخري  والف�سل  بيثي(، 
املخطوطة  بني  مقارنة  الكتاب 
من القرن الـ 18 ومع خمطوطة 
القرن 19، وهناك اختالف كبري، 
اأجندة ع�رص  اأننا نكت�سف  حيث 
كان  وما   19 القرن  يف  النه�سة 
هوؤلء يحاولون فعله يف التاريخ، 
الطرح  يف  الختالف  ونالحظ 

بني القرنني بو�سوح«.

حالق وموؤرخ!

»�سعرت  ال�سجدي:  وحتكي 
التاريخ  كتابات  من  بالغرية 
الأوروبية احلديثة، التي ا�ستهرت 
لنجاحها يف اإبراز تاريخ الطحان 
عا�س  الذي  الفريويل،  »مينوكيو 
يف القرن الـ 16، وك�سفت نظرته 
اإحياء  اأردت  لذا  وثقافته، 
تاريخ  يف  العوام  بع�س  �سرية 
وحذرين  الو�سيط،  ال�سام  بالد 
مما  حكمة  مني  اأكرث  هم  من 
�ساأواجهه من عوائق، فم�سادرنا 
عرب  الوحيدة  ولعلها  الرئي�سية، 

كتب  هي  الو�سطى،  الع�سور 
�سياق  ويف  العلماء،  األفها  تاريخ 
ع�سور ما قبل احلداثة، العلماء 
الدين،  علماء  هم  بال�رصورة 
بالعلوم  واهتموا  در�سوا  من  اأي 
ولكونهم  وال�رصعية،  الدينية 
على  القادرة  الوحيدة  الفئة 
بالأغلب  الكتابة والقراءة، كتبوا 
عن اأنف�سهم ولأنف�سهم، فلم يبق 
التاريخ الجتماعي،  للباحث يف 
تطل  واحدة  ن�سية  نافذة  �سوى 
الجتماعي  التاريخ  على  به 
ونافذة  الو�سطى،  للقرون 
العلماء هذه �سيقة للغاية، لأنها 
ل ت�سمح بروؤية فئات اجتماعية 
اأخرى، لذلك عقدت العزم على 
مقولة  عك�س  اإثبات  حماولة 
بو�سفهم  العلماء،  درا�سة  )علم 
التاريخ  جل  هو  اجتماعية  فئة 
لدينا(،  املتوفر  الجتماعي 
قراءة  يف  كاماًل  عاماً  فق�سيت 
النتاج التاريخي لعلماء ال�سام يف 
التمكن  اآملة  الو�سطى،  الع�سور 
من  العامة  دور  عن  البحث  من 
وكنت  نتيجة،  دون  لكن  النا�س، 
اأن  اإىل  �سديد  باإحباط  اأ�سعر 
ال�سدف  مبح�س  عيناي  وقع 
الـتاريخ   ..( ذكرت  حا�سي  على 
احلالق  ملوؤلفة  ال�سعبي،، 
الدم�سقي يف القرن الثامن ع�رص 
جنوب  من  املزارع  الركيني،  اأو 
ع�رص(،  الثامن  القرن  يف  لبنان 
وموؤرخ!  حالق  ده�ست،  وهنا 
انطلقت  وهنا  وموؤرخ!،  مزارع 

لالكت�ساف الكبري«.
 

الفعل املذهل

يكن  »مل  ال�ساجدي:  وت�سيف 
احلالق الدم�سقي واملزارع هما 

املوؤلفني الوحيدين املنتمني اإىل 
ال�سخ�سيتني  اأو  العامة،  الطبقة 
ال�ستثنائيتني اللتني كتبتا تاريخاً 
ف�سبيه  حياتهما،  عن  معا�رصاً 
التي  التواريخ،  النوعية من  هذه 
كتبت يف بالد ال�سام زمن القرن 
اجلنود،  من  اثنان  األفه  ما   ،18
حمكمة،  كاتب  ب�سيط  وموظف 
اإىل  ينتمي  اأحدهما  وق�سي�سان 
كني�سة الروم الأرثوذوك�س والآخر 
الكاثوليك  الروم  �سبيهتها  اإىل 
ويعترب  وتاجر«.  �سامري  وكاتب 
للمخطوطة  ال�ساجدي  اكت�ساف 
للحالق  الوحيدة  الأ�سلة 
اأحمد  الدين  �سهاب  الدم�سقي، 
الذي عا�س قبل عام  ابن بدير، 
تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً   ،1762
الوحيد يف  املوؤلف  دير هو  ابن 
التاريخ العربي والإ�سالمي الذي 
ال�ساجدي:  وتقول  حالق،  كتبه 
ويك�سف  جراأة،  حمل  »طرحه 
عاملاً كاماًل حلياة وتاريخ �سعبي 
جراأة  وبراأيي  الع�رص،  ذلك  يف 
يف  تكمن  احلقيقية  بدير  ابن 
اآن  يف  واملذهل  الب�سيط  فعله 
واحد، اأنه كتب كتاباً!، لقد وجد 
الثقة الكافية يف نف�سه لكت�ساب 
�سلطة مكنته من التمثل بالعلماء 
يتمتع  مل  اأنه  من  الرغم  على 
بعلمهم واإجازتهم له، فاألف كتاباً 
يف التاريخ، واأبرز حترك قام به 
كحالق  عمله  حدود  جتاوز  هو 
مل  ثقايف  اأدبي  ن�سي  حقل  اإىل 

تطاأه قد حالق من قبل«.
 

حوادث يومية.. عامل 
جديد

ظاهرة  ال  هذ  الكتاب  ويوثق 
التي  والأدبية  الجتماعية 

ع�رص  الثامن  القرن  يف  حدثت 
درا�سة  وتتناول  ال�سام،  بالد  يف 
من  اجلدد  واملوؤلفني  الكّتاب 
تاريخياً  املهم�سة  الفئات 
التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا  الذين 
الذي  بدير«  »ابن  احلالق  مثل 
فيه  دون  دم�سق  عن  كتاباً  األف 
حوادث دم�سق اليومية، وعادات 
العامة من ال�سعب، ومعتقداتهم، 
ب�سورة  اليومية  وعالقاتهم 
�سري  عن  �رصدها  يف  تختلف 
الع�سكريني  والقادة  امللوك 
تلك  وتر�سد  وال�سيا�سيني، 
�سيا�سية  تغريات  الظاهرة 
واجتماعية حدثت يف بالد ال�سام 
عليها  وترتب  احلقبة،  تلك  يف 
التا�سع  القرن  يف  جديداً  نتاجاً 
جديد.  عامل  اإىل  وخطوة  ع�رص 
من  بدير«،  »ابن  دم�سق  وحالق 
مل  الذين  املوؤلفني  هوؤلء  بني 
اأحداث  ت�سوير  فر�سة  ي�سّيعوا 
تدور  كانت  وكاأمنا  مدينتهم 
نقل  كتاًبا  فكتب  ذاتهم،  حول 
فيه الأحداث املعا�رصة اجلارية 
التي اأّرخت التغيري الذي عا�سته 
يف  التو�سع  يف  ومتثل  املدينة 
ت�سييد الق�سور والأبنية الفخمة 
تذكاريًة  ن�سبًا  اأ�سبحت  التي 
ميزت املدينة، ويف خروج اأفراد 
اإىل  كبريٍة  باأعداٍد  املجتمع 
الطلق،  الهواء  يف  التنزه  اأماكن 
املجلجل  العنيف  وال�رصر 
النريان  اإطالق  اأحدثه  الذي 
النك�سارية  الكتائب  جانب  من 
املتنازعة )بالإ�سافة اإىل اجللبة 
الأر�سية  الهزات  اأحدثتها  التي 
بني  وقعت  التي  والفي�سانات 
وكانت كل هذه  والأخر(،  احلني 
ل�سدٍع  تو�سيًحا  »ال�سو�ساء« 
املتغري،  املجتمع  اأ�ساب 

وعك�ست الفو�سى التي ات�سم بها 
ُوِجدت  فاأينما  اجلديد،  النظام 
جند  الزدهار،  وحتقق  الوفرة 
ابن  والعنف.  وحتدث  التناف�س 
الطموح  املتكلم  ب�سمري  بدير 
اجتماعًيّا الذي متكن من دخول 
جمتمع املتعلمني واقتحم عامل 
املدينة،  وعلماء  ال�سوفيني 
عند  املف�سل  احلالق  كان  فقد 
حالًقا  لكونه  املثقفة  النخبة 
التعليم  من  معقولٍة  درجٍة  على 
يف  ورغبته  بالثقافة  ولولعه 
حتقيق رقٍيّ اجتماعي، تعلم ابن 
ومن  الرتاجم  كتابة  �سنعة  بدير 
اأداٍة  اأو  كو�سيلٍة  ا�ستخدمها  ثم 

لريتقي اجتماعًيّا. 
�سعر  بدير  ابن  �سفف  وكما 
احلالقة،  دكان  داخل  زبائنه 
حر�س على خلق مكانٍة له و�سط 
تاأريخه.  �سكلت  التي  تراجمهم 
احلالق  طموح  �سفافية  وكانت 
الرامي اإىل اإيجاد م�ستَقٍرّ لنف�سه 
الجتماعية  العوامل  داخل 
وال�سوفيني،  بالعلماء  اخلا�سة 
جديًدا  متعلًما  منه  جعلت  قد 

باملعنى احلريف للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

 يذكر اأن الكتاب نقلته اإىل العربية 
وراجع  خري�س،  �رصى  دكتورة 
الغامني.  �سعيد  دكتور  الرتجمة 
من  ال�سجدي  دانة  والكاتبة 
م�سارك  واأ�ستاذ  نابل�س،  مواليد 
بكلية  الإ�سالمي  التاريخ  يف 
املتحدة  الوليات  يف  بو�سطن 
الأمريكية، و�سبق لها اأن حررت 
اأمناط  والقهوة:  »الزنابق  كتاب 
القرن  يف  الجتماعية  احلياة 
الثامن ع�رص من العهد العثماين«، 
كتاب  حترير  يف  �ساركت  كما 
اجلمال:  اإىل  الفقدان  »حتويل 
العربية  الثقافة  يف  درا�سات 
اأما  النويهي«.  ماجدة  لذكرى 
املرتجمة دكتورة �رصى خري�س 
النقد  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  فهي 
جامعة  يف  الإجنليزي  والأدب 
وتهتم  بعمان،  التطبيقية  البلقاء 
والأدب  الن�سوية  بالدرا�سات 
جمموعة  وترجمت  العاملي، 
كلمة  م�رصوع  عن  �سدرت  كتب 
منها »الإ�سالم وال�ست�رصاف يف 
مواجهات  الرومان�سي:  الع�رص 
�رصف  ملحمد  ال�رصف«  مع 
الدين، و«املوؤلف » للكاتب اأندرو 
بينيت، ورواية »ال�سمي« للروائية 

جومبا لهريي.

لل�ساعر �سمري دروي�ش

�شدور ديوان »ثائٌر مثُل غاندي.. زاهٌد كجيفارا« 
»بتانة«  دار  عن  حديثاً  �سدر 
مثُل  »ثائٌر  ديوان  بالقاهرة 
كجيفارا«،  زاهد  غاندي.. 
لل�ساعر �سمري دروي�س، وي�سم 
ق�سيدة،  وع�رصين  ت�سعاً 
�سعرية  م�ساهد  عن  عبارة 
امراأة  ير�سد خاللها جتليات 
عادية، كاأنه يراقبها من وراء 

يف  ي�ساهدها  اأو  النافذة، 
التلفزيون، على الرغم من اأنه 
اأحا�سي�س  يف  معها  متورط 
بني  من  تن�سح  مت�سعبة، 

�سطور الق�سائد.
»ال�رصق  جريدة  وبح�سب 
الأو�سط«، ير�سد ال�ساعر من 
خالل هذه العالقة الأ�سوات 

الأبواب،  خلف  املكتومة 
تتل�س�س،  التي  والعيون 
والفو�سى  ال�سوارع  واأ�سوات 
ال�سيارات  بها:  تزخر  التي 
اجلائلني..  والباعة  والنا�س 
مفردات  ي�ستح�رص  كما  اإلخ، 
خالل  من  امل�رصي  الواقع 
تفا�سيل �سغرية تلمحها العني 

با�ستمرار ول تتوقف عندها، 
واأ�سبحت  اأِلفتها  لأنها  رمبا 

جزًءا من عاملها املعتاد.
ي�ستخدمها  التي  واللغة 
اجلديد  ديوانه  يف  دروي�س 
ب�سيطة، قريبة من لغة احلياة 
على  يعتمد  وهو  اليومية، 
املجاز الذي ي�سنعه امل�سهد 

ال�سعري مع كل ما هو خارجه 
ومرئيات  واألوان  اأ�سوات  من 

وخربات.
زاهد  غاندي..  مثُل  و«ثائٌر 
ال�ساد�س  الديوان  كجيفارا« 
خالل  دروي�س،  ل�سمري  ع�رص 
بداأها  الإبداع  مع  م�سرية 
الأول  بديوانه  منذ 27 عاماً، 

»قطوفها و�سيويف« عام 1991 
عن هيئة ق�سور الثقافة، كما 
اأ�سدر روايتني، وكتاباً �سيا�سّياً 
الدولة  �سورة  فيها  يحلل 
الدينية، وما اآلت اإليه من غلو 
وت�سدد من خالل جتربة حكم 
الإخوان امل�سلمني يف م�رص.

وكالت
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ال تعني احلرمان من 

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

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

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

( والربوتني )االأجبان واالألبان(  االأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح واالأطعمة 
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 واال�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. 

عالج جيني يحيي اآمال �صفاء م�صل�يل الأطراف الأمامية
خطوات  خطوا  اإنهم  علماء  يقول 
كبرية يف م�صار حتقيق هدف متكني 
التحكم  ا�صتعادة  من  امل�صلولني 
بحث  فريق  وا�صتخدم  باأطرافهم 
يف  كوليج  كينغز  جامعة  يف  علمي 
لندن العالج اجليني لإ�صالح اإ�صابات 
احلبل ال�صوكي لدى اجلرذان ومتكنت 
اأكل  من  امل�صلولة  احليوانات  هذه 
مكعبات من ال�صكر بعد اأن التقطتها 
باأكف اأطرافها الأمامية ومازال هذا 
اأن  بيد  الأولية،  مراحله  يف  البحث 
من  نوعا  ي�صكل  اإنه  قالوا  اخلرباء 
اإمكانية  على  اقناعا  الأكرث  الدليل 
لدى  وعملها  اليد  حركة  ا�صتعادة 
اجل�صم  ويقوم  ما  يوما  امل�صلولني 
احلبل  يف  يحدث  �رسر  اأي  باإ�صالح 
ليفي  ن�صيج  بندبة  تلقائيا  ال�صوكي 

ولي�ض من اخلاليا الع�صبية نف�صها.
وتعمل هذا الندبة مثل حاجز يعوق 

اأي ات�صالت جديدة بني الأع�صاب.

كيف يعمل العالج 
اجليني؟

كان الباحثون يحاولون اإزالة مكونات 
احلبل  يف  الليفي  الن�صيج  ندبة 
ال�صوكي للجرذان واحتاجوا لتحقيق 
احلبل  يف  خاليا  اإعطاء  اىل  ذلك 
ال�صوكي طقما جديدا من التعليمات 
اجلينية- ادخال مورثات �صليمة اىل 
اخلاليا لت�صحيح عمل املورثات غري 

الفعالة- لتحطيم الندبة.
كانت  اعطوها  التي  والتعليمات 
»ت�صوندروتينا�ض«،  يدعى  لأنزمي 
هذه  لدخال  فريو�صا  وا�صتخدموا 
اُ�صتخدم  النهاية،  ويف  املورثات 
املورثات  عمل  هذه  لتحفيز  عقار 
امل�صتخدمة  احليوانات  وا�صتعادت 
حتريك  على  القدرة  التجربة  يف 
بدء  بعد  الأمامية  اطرافها  اأكف 

وقالت  ل�صهرين  اجليني  العالج 
اإحدى امل�صاركات يف فريق البحث، 
»باتت  بورن�صايد  اأميلي  الدكتورة 
الو�صول  على  قادرة  اجلرذان 
ال�صكر  اأقرا�ض  اإىل  �صحيح  ب�صكل 
اأي�صا  واأ�صافت »وجدنا  والتقاطها«. 
زيادة كبرية يف فعالية احلبل ال�صوكي 

ات�صالت  اأن  اإىل  ي�صري  ما  للجرذان، 
جديدة قد جرت يف �صبكات اخلاليا 
يعمل  اأن  الباحثون  الع�صبية«وياأمل 
الب�رس  على  هذا  العالجي  مدخلهم 
الذين ي�صابون بال�صلل جراء ا�صابات 
ال�صوكي يف حوادث ا�صطدام  احلبل 

�صيارات اأو �صقوط.

 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.

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

ملعقة �صغرية من ال�صكر تعزز ذاكرة ومزاج كبار ال�صن

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.

اأكد بحث بريطاين جديد اأن ملعقة من ال�صكر ميكن اأن تعزز 
ذاكرة كبار ال�صن، من خالل توفري الطاقة للدماغ، ما يجعلهم 

ي�صعرون بدافع اأكرب للعمل بجد ومينحهم ثقة اأكرب بالنف�ض.
وي�صري الباحثون من جامعة ُوِرك اإىل اأن النتائج التي تو�صلوا 
اإليها ميكن اأن ت�صاعد يف �صياغة تو�صيات غذائية لالأ�صخا�ض 
الذين يحاولون حت�صني اأداء اأدمغتهم خالل فرتة ال�صيخوخة، 
ميكن  ال�صكر  من  �صغرية  كمية  اإن  اجلامعة  يف  خرباء  وقال 
للعمل  الذاكرة يف �صن 65 عاما، وحتفز امل�صنني  اأن حت�صن 
الطاقة  اإن  وقالوا  جيدة.  مزاجية  حالة  يف  وت�صعهم  بجد 
ال�صكر  من  مرتفعة  م�صتويات  يف  املتمثلة  الأمد،  ق�صرية 
ال�صن  اأن تكون عامال مهما يف ت�صجيع كبار  الدم، ميكن  يف 
على اأداء بع�ض املهمات. ووجد الباحثون اأن �رسابا يحتوي 
ملعقة �صغرية من الغلوكوز، يح�صن الذاكرة واملزاج والرتكيز 
مع  مقارنة  عاما،   65 اأعمارهم عن  تزيد  الذين  اأولئك  لدى 
اأن  حني  يف  ال�صطناعية  املحليات  ي�رسبون  الذين  اأولئك 
ح�صلوا  والذين  عاما،  و27   18 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 
على امل�رسوب نف�صه، مل ي�صعروا بتح�صن مزاجهم وذاكرتهم 
ويو�صح الباحثون اأن املحاولت اجلادة لأداء املهام ال�صعبة 
الدماغ،  تدهور  لتجنب  رئي�صية  و�صيلة  ال�صن، هي  كبار  لدى 
وميكن اأن يكون ال�صكر و�صيلة لتحفيز النا�ض على ال�صتمرار 

يف حتدي اأنف�صهم.
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ترتيُب املخلوقاِت بعَد املاِء والعر�ِش
َخلََق  َوالَعْر�َش،  املاَء  تََعاَل  اهللُ  َخلََق  اأْن  بَْعَد 
�َساِئَر  ثَُمّ  املْحُفوَظ  اللَّْوَح  ثَُمّ  الأْعلَى  الَقلََم 

املْخلُوَقاِت.

الَقَلُم الأْعَلى َوالَلّْوُح املحفوُظ 

ٍة  ُدَرّ ِمْن  اأنَُّه  املْحُفوِظ  اللَّْوِح  ِف  َو�سْ َوَرَد يف   
ُه َم�ِسرَيةُ  تَاهُ يَاُقوتٌَة َحْمَراءُ، َعر�سُ اَء َحاَفّ بَي�سَ
َخْم�ِسمائِة َعاٍم، اأَمَر اهللُ تََعاَل الَقلََم اأن يْكتَُب 
ُيْ�ِسَكُه  اأْن  َغرْيِ  ِمْن  تََعاَل  اهللِ  ِبُقْدَرِة  َفَجَرى 
اأَحٌد ِمْن َخلِْقِه، َفَكتََب َعلَى اللَّْوِح املْحُفوِظ ما 
نْيَا اإل ِنَهايَِتها. ثَُمّ بَْعَد  َكاَن َوَما يَُكوُن يف الُدّ
مواِت  ال�َسّ اهللُ  َخلََق  �َسنٍَة  األَف  ِبخْم�ِسنَي  َذِلَك 
َول  اإنْ�َساٌن  يُولَُد  َفال  اأيَّاٍم،  �ِستَِّة  يِف  َوالأْر�َش 
َح�َسِب  َعلَى  اإل  ماِء  ال�َسّ ِمَن  َماٍء  َقْطَرةُ  تَنِْزُل 

َما ُكِتَب يِف اللَّْوِح املْحُفوِظ.
األرُْض 

 األرُْض التي نَْحُن َعلَْيَها ِهَي وَاِحَدٌة 
ِمْن َسْبِع أرَِضني َخلََقَها اهلُل تََعالى 
وَِهَي أْعالَها، وَُكلُّ أرٍْض ُمْنَفِصلٌَة 
ابَِعِة  َعِن األْخرى، وَفي األرِْض السَّ

ى “ِسّجنَي”  يُوَجُد َمَكاٌن يَُسمَّ
ارِ بْعَد بِلَى  وَُهَو َمَكاُن أرْوَاِح الُكفَّ
أْجَسادِِهَم إلى أن يُْبَعُثوا، وََجَهنَُّم 

ابَِعِة وَِهَي النَّارُ الَِّتي  َتَْت األرِْض السَّ
َد اهلُل بِها الكفار والُعَصاَة ِمْن  تََوعَّ
ِعَبادِِه. وََكاَن َخلْق هِذِه األرِْض في 

ِ الّسّت. اليْوَمنْيِ األوَّلنَْيِ ِمَن األيَّ

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 واإل 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�ش .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ش 

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�ش :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ش .قلت : كيف ؟! فقال : الأول فتح ، و 

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

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأول : 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�ش ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ش...
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 - تعال - 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 - تعال 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعال - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ش، 
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�ٌش من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعال -: ﴿ ُ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�ش ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

من اأراد اأن 
يعرف اهلل 

فليبحث عن 
اإن�صان يعرف 
اهلل عز وجل :

اهلل عز وجل قال اآيتني: 
َخِبرياً﴿  ِبِه  ْل  ﴿َفا�ْساأَ
الفرقان  ]�سورة 
الآية:59[  وقال: ﴿
اإِْن  ْكِر  اأَْهَل الِذّ لُوا  َفا�ْساأَ
ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن﴿ ]�سورة 

النحل الآية:43[
تعرف  اأن  اأردت  اإن   
يعرفه  ابحث عمن  اهلل 

تعرف  اأن  اأردت  ...اإن 
اإن�سان  اهلل فابحث عن 
وجل،  عز  اهلل  يعرف 
ا�ساأله: ملاذا ي�سوق اهلل 
امل�سائب للنا�ش؟ ملاذا 
ملاذا  الزلزل؟  توجد 
متخلفون؟  امل�سلمون 
اأقوياء؟  الكفار  ملاذا 
اأمرا�ش؟  هناك  ملاذا 

فقر؟  هناك  ملاذا 
ملاذا ل توجد اأمطار؟ 
باهلل  متعلق  �سيء  هذا 
عز وجل، العارف باهلل 
اآتاه احلكمة،  عز وجل 
هناك  كان  اإذا  لكن؛ 
بالفقه  متعلقة  ق�سية 
ق�سية  فقيهاً،  ا�ساأل 
ا�ساأل  بالدنيا  متعلقة 

﴿َفا�ْساأَلُوا  خبرياً: 
ُكنْتُْم  اإِْن  ْكِر  الِذّ اأَْهَل 
]�سورة  تَْعلَُموَن﴿   َل 

النحل الآية:43[
تعلم  ل  كنت  اإن 

فا�ساأل.
يف  اأخواننا  اأحد  مرة 
جداً،  مالية  �سائقة 
يكاد  ديون،  وعليه 

عر�ش  جاءه  ي�سحق، 
م�سحف،  بيت  األف 
والربح  جيد،  واملبلغ 
لأن  قال:  جداً،  جيد 
من  جاءه  العر�ش 
حرام،  قال:  ن�رشاين، 
حرام!؟   لك  قال  من 
اإذا �سخ�ش غري م�سلم 
قال لك: اأريد األف بيت 

اأن  -يبدو  م�سحف، 
ال�سيء مطلوب-،  هذا 
ل يوجد فيه اأي �سبهة 
من  الإن�سان  فاأحياناً 
احلالل،  يدع  جهله 
يرتكب  جهله  ومن 
جهل  ومن  احلرام، 
يقعون  النا�ش  معظم 

يف ال�سبهات.

دخل ل�ش ي�رشق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها يينا 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 
اإل 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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يف   SUV �أول  طرحت  بنتلي 
ثالثة  منذ  بنتايغا،  تاريخها، 
�أعو�م لتتحول �إىل جناح جتاري 
وبينما  �لفاخرة،  للعالمة  كبري 
�لبد�ية  يف  �ل�سيارة  توفرت 
تو�سع  W12؛  برتويل  مبحرك 
لي�سمل  �لطاقة  جمال مولد�ت 
حمرك برتويل بثمان �سلندر�ت 
وديزل ثمان �سلندر�ت ون�سخة 

هجينة بالقاب�س �لكهربائي.
ر�سميا  �ل�رشكة  �أكدت  و�لآن 
“�سبيد”  �إ�سد�ر  تطوير  على 
“خمتلف  بت�سميم  لبنتايجا، 
�ملوديل  عن  كبري”  ب�سكل 
�لقيا�سي، وحت�سينات ملحوظة 
و�لتي   ،W12 حمرك  لأد�ء 
 600 �إىل  �حلالية  قوته  ت�سل 
 900 دور�نه  وعزم  ح�سان 

نيوتن.مرت.

بنتايجا  و�أد�ء  �لرتفاع يف قوة 
�سي�سمح  �لقادمة  �سبيد 
 100 �إىل  بالت�سارع  لل�سيارة 
�ملعدل  من  باأف�سل  كلم\�س 
�حلايل �ملمتاز بالفعل بالن�سبة 
مع  ثانية،   4.1 عند   SUV لـ 

عن  �لق�سوى  �ل�رشعة  �زدياد 
وبقاء  �حلالية،  كلم\�س   301
بثمان  �لأوتوماتيكي   ZF جري 
�رشعات مع برجميات حمدثة 

له.
مع �لأخذ يف �لعتبار �أن بنتلي 

�لبرتويل  �ملحرك  طرحت 
و�لن�سخة  �سلندر�ت  بثمان 
�لكهربائي  بالقاب�س  �لهجينة 
�ملتوقع  من   ،2018 �أو�ئل  يف 
طرح �إ�سد�ر �سبيد �لأعلى �أد�ء 

يف 2019.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.

ين�سح  �ل�سعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�سيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�س �لو�قية 
�ل�سيف،  لف�سل  �ملخ�س�سة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�س 
�أو ك�سور يف  ل�سحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�س حلادث 
ما. و�أ�سار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�سمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�س  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�سيف.  يف ف�سل 
�ساعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�سافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ساء،  �ل�سباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ساعتني،  �أو  �ساعة 
لل�سماح  �لو�قية  �ملالب�س  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�سم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�سمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ستبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ساكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

عامني خالل  كليا  جديد  ت�سميم  على  حت�سل  دات�سون  “ني�سان”: 

عن  �سيفروليه  �رشكة  ك�سفت 
�أيقونتها  من  �جلديد  �ملوديل 
للفئة  تنتمي  �لتي   ،Blazer
�ملوديالت  من  �ملتو�سطة 
�لأغر��س  متعددة  �لريا�سية 
�ل�رشكة  و�أو�سحت   .SUV
�جلديدة  �سيارتها  �أن  �لأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 
�لأ�سطو�نات �سعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�سان و255 نيوتن مرت لعزم 
�إىل  بالإ�سافة  �لأق�سى،  �لدور�ن 
 V6 حمرك �سد��سي �لأ�سطو�نات
بقوة 305 ح�سان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  �إىل  �لقوة  هذه  وتنتقل 
�لدفع عرب ناقل حركة �أتوماتيكي 
جهود  وتت�سافر  �رشعات،   9 من 

�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 
�لأمامي �أو �لرباعي.

�لتي  �جلديدة،  �ل�سيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�سل  ملا  ت�سع 
�سبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�سقف  مثل  �لر�حة، 
�ملتحرك و�ملقود �لقابل للتدفئة 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 
عن  ف�سال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�سة   8 قيا�س  �للم�سية  �ل�سا�سة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�سة 
�ملتو�فق مع نظامي �أبل كاربالي 
و�أندرويد �أوتو. كما تقدم �ل�سيارة 
�لال�سلكي  �لهو�تف  �سحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�سيارة 
�سمن  بو�سة   18 قيا�س  عجالت 

باقات �لتجهيز �لقيا�سي وعجالت 
باقة  �سمن  بو�سة   21 قيا�س 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�سيارة  �إطالق  عن  �سيفروليه 

 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�سطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�سف بعد عن �لأ�سعار.

�إحياء عالمة  ني�سان  �أعادت 
وقد   ،2014 يف  د�ت�سون 
�سهدت منو� منذ ذلك �حلني 
مر  �أنه  �أي  بالهند،  خا�سة 
عليها 4 �أعو�م بال�سوق، وهو 
�ل�سيار�ت  �سانعة  تر�ه  ما 
ملبا�رشة  كافيا  �ليابانية 
ت�ساميمها  تغيري  عملية 

بالكامل.
�ألفون�سو  ح�سب  هذ�  ياأتي 

ني�سان  رئي�س  نائب  �ألبايز� 
�أم�س  للت�سميم، حيث �رشح 
على  �ستح�سل  د�ت�سون  باأن 
وتدخل  متطورة  من�سة 
جديدة  �سيار�ت  قطاعات 
خالل عامني، مع تاأكيده على 
�أن “�لوقت قد حان للم�سي 
يف  �لتغيري�ت  �ستبد�أ  قدما” 
بتح�سينات طفيفة يف   2018
�ملتاحة  �سيار�تها  خو��س 

�إ�سافة  مثل  بال�سوق،  حاليا 
ونظام  هو�ئية  و�سائد 
�ملدى  على   ABS �ملكابح 
د�ت�سون  �ستنتقل  �لطويل، 
 +CMF-A من�سة  �إىل 
تقدمي  لها  �ستتيح  و�لتي 
�قت�سادية  �أوفر  كرو�س 
�لتكلفة، مع معدلت حماية 
متاما  بالت�سادمات  عالية 
مثل �سيار�ت ني�سان، �جلدير 

ك�سف  �ألبايز�  �أن  بالذكر 
�ستح�سل  ني�سان  باأن  �أي�سا 
جذرية  تغيري�ت  على 
�ملقبلة،  �ل�سنو�ت  خالل 
�لد�خلية  ت�سميم  يف  �سو�ًء 
�لتقنيات  �أو  �خلارجية  �أو 
وقد  و�ملحركات،  و�ملن�سة 
�مل�سي  يف  بالفعل  بد�أو� 
قدما باخلطة بتقدمي �ألتيما 

2019 �جلديدة كليا.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�سم �ل�سيف و�لإجاز�ت �أ�سارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�سحاب �ل�سيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ساءة عند �لنطالق بال�سيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�سحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ساءة 
�لك�سافات، نظر�ً لأن حمولة �سندوق �لأمتعة جتعل �ل�سيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�سل �لك�سافات �إ�ساءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�سيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ساف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�سيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ستغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�سيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�سياء  و�سع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�سفل  �لثقيلة يف  �لأ�سياء  بو�سع  ين�سح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�سيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�سقف حتى  �سندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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مايكرو�سوفت توقف العمل 

 Xbox على خطط دعم
لتقنية الواقع االفرتا�سي

لق�سم  الت�سويقي  املدير  اأكد 
مايكرو�سوفت  �رشكة  يف  الألعاب 
خطط  اأي  لديها  لي�س  �رشكته  اأن 
الواقع  تقنية  ودعم  لتطوير 
 Xbox اأجهزة  يف  الفرتا�سي 
بالرغم من  القادمة،  الفرتة  خالل 
اأجهزة  على  التقنية  لدعم  �سعيها 
مايكرو�سوفت  وتعمل  الكمبيوتر. 

ب�سكل م�ستمر على تطوير تقنيات 
حتى  واملعزز،  الفرتا�سي  الواقع 
اخلا�سة  نظارتها  متتلك  اأنها 
وتعمل  الفرتا�سي  الواقع  بتقنية 
كما  اأخرى،  نظارة  تطوير  على 
تعمل على توفري املحتوى املبني 
للتلفزيون  الواقع  تقنيات  على 
على  العمل  اأن  اإل  والكمبيوتر، 

 Xbox تطوير نف�س الأمر لأجهزة
ق�سم  رئي�س  وكان  بكثري.  اأقل 
�سبن�رش  فيل  ال�رشكة  يف  الألعاب 
�سعي  عن  عامني  قبل  حتدث  قد 
الواقع على  تقنيات  لدعم  ال�رشكة 
كان  الأمر  اأن  اإل  الألعاب،  اأجهزة 
حيث  وقتها،  زائد  حما�س  جمرد 
مل تظهر اأي نتائج حتى الآن وقام 

بنفي  للق�سم  التنفيذي  املدير 
التقنيات  دعم  حول  الأحاديث 
فاإن  الأخر،  اجلانب  وعلى  قريباً. 
�سوين تبدو الأكرث تنوعاً يف جمال 
الألعاب، حيث قامت بتقدمي جهاز 
الواقع  لتقنية  الداعم   Pro  PS4
لتوفر  عامني  قبل  الفرتا�سي 

جتربة لعب مثالية للم�ستخدمني.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�سركة هواوي 
تعمل على هاتف 

ذكي خم�س�ص 
لاللعاب

يف ظل التطور الكبري عند مناف�سني 
عن  ف�ساًل  ا�سو�س  و  �ساومي  مثل 
 Honor هاتف ريزر يبدو اأن هاتف
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Play
قررت  لذلك  كافياً  يعد  مل  ا�سابيع 
اجلديد  ال�سوق  هذا  دخول  ال�رشكة 
بهاتف اأكرث قوة و�رشا�سة كما تقول 

التقارير .
�رشكة  فاإن  امل�سدر  وبح�سب 
هاتف خم�س�س  على  تعمل  هواوي 
مبتكرة  ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب 
لهواتف  قوياً  مناف�ساً  �سيكون 

الألعاب املوجودة حالياً يف الأ�سواق  
�ستعزز  القوي  العتاد  عن  ف�ساًل 
الهاتف  هذا  ح�سور  من  هواوي 
ت�ساعد على منح  ر�سمية  مبلحقات 
غامرة  لعب  جتربة  امل�ستخدمني 
بالرتفية دون التلميح عن هوية هذه 
الك�سف  �سيتم  الهاتف  امللحقات 
�سدقت  اذا  رمبا  العام  هذا  عنه 
هاتف  ب�سحبة  �سيكون  التوقعات 
والذي   20 ميت  املنتظر  هواوي 
الأخري  الربع  الك�سف عنه يف  �سيتم 

من ال�سنة كما جرت العادة.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  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  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة 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�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

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

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

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

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

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  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  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�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�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً 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�س اآي دي« اأمر غري 

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

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

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�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، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

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



قال وايل والية ورقلة عبد القادر جالوي ، خالل 
قطاع  م�س�ؤويل  و  االأندية  بروؤ�ساء  جمعه  لقاء 
ال�سباب والريا�سة بال�الية ، اأنه تلقى وع�د من 
الرئي�س املدير العام ملجمع �س�ناطراك لتم�يل 
الفرق النا�سطة بالق�سم الثاين ه�اة باملجم�عة 

ال��سطى .
يف  جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأكد 
ت�رصيح �سحفي لي�مية »ال��سط »،اأن ال�سلطات 
 ، بال�الية  الريا�سي  للمجال  كبرية  اأهمية  ت�يل 
من  وع�د  تلقى  اأنه  ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا 
الرئي�س املدير العام للمجمع النفطي العمالق 
�س�ناطراك عبد امل�ؤمن ولد قدور بتم�يل الفرق 
الثاين  الق�سم  يف  النا�سطة  بال�الية  الريا�سية 
بكل  االأمر  ويتعلق  ال��سطى  باملجم�عة  ه�اة 
من �سباب بني ث�ر ، م�ل�دية �سباب املخادمة 
ونادي تقرت لتمكينهم من جتاوز االأزمة املالية 

اأثرت هذه  التي يتخبط�ن فيها بحيث  اخلانقة 
ناهيك   ، الفرق  تلك  حت�سريات  على  ال��سعية 
اأم�ال  جلمع  الزمن  مع  �رصاع  يف  دخ�لها  عن 
.  من  الريا�سي اجلديد  امل�ساركة يف امل��سم 
جهة ثانية فقد وعد امل�س�ؤول االأول على الهيئة 

املذك�رة  االأندية  روؤ�ساء   ، بال�الية  التنفيذية 
م�س�ؤويل  مع  العاجل  القريب  يف  لقاء  بربجمة 
امكانية  لدرا�سة  اجلزائرية  اجل�ية  اخلط�ط 
و�سعها   تقرر  التي  للفرق  اجل�ي  النقل  ت�فري 

جميعا يف جمم�عة ال��سط.

�أحمد باحلاج

و�يل ورقلة عبد �لقادر جالوي يك�سف ليومية "�لو�سط "

املدير العام ل�سوناطراك وعدنا بتمويل اأندية الق�سم الثاين هواة
للفرق اجلوي  النقل  توفري  اإمكانية  ·  ندر�س 

تيزي وزو

الإطاحة بع�سابة 
من نوع خا�س

بخ�س��س  املفت�ح  التحقيق  اإطار  يف 

داخل  م��سيقية  اأغرا�س  طالت  �رصقة 

م�ل�د  جامعة  ح�سناوة  اجلامعي  القطب 

معمري تيزي وزو متكنت ق�ات ال�رصطة 

التابعة لالأمن احل�رصي الثالث تيزي وزو 

من  م�ستقاة  معل�مة  ا�ستغالل  اإثر  على 

يف  االأغرا�س  ذات  ت�اجد  مكان  حتديد 

االأ�رصطة  لبيع  التجارية  اإحدى املحالت 

بـن  ذراع  مبدينة  الكائنة  امل��سيقية، 

خدة، و من ثم حتديد ه�ية و اإيقاف 06 

اأعمارهم  ترتاوح  مت�رطيـن،  اأ�سخا�س 

بني 22 و 32 �سنة، املقيمني بتيزي وزو و 

ذراع بـن خدة و يف هذا ال�سدد، مت اإجناز 

جناية  بخ�س��س  ق�سائي  ملف  �سدهم 

االإعداد  لغر�س  اأ�رصار  جمعية  تك�ين 

الليل،  بظرف  املقرتنة  ال�رصقة  جلناية، 

التعدد و ا�ستح�سار مركبة و اإخفاء اأ�سياء 

حيث  جناية  من  عليها  حم�سل  م�رصوقة 

لدى  اجلمه�رية  وكيل  اأمام  تقدميهم  مت 

�سبتمرب   04 بتاريخ  وزو  تيزي  حمكمة 

2018 الذي اأمر باإيداع اإثنني منهم احلب�س 

االحتياطي و ا�ستفاد االأربعة االآخرين من 

يف  اأ�سفرت  العملية  املبا�رص  اال�ستدعاء 

االأخري على ا�سرتجاع االآالت امل�رصوقـة.

ح-كرمي    

�لغرفة �جلز�ئية 
مبجل�س ق�ساء �لعا�سمة

ع�سابة افريقية 
حتتال على جزائري
�ستفتح الغرفة اجلزائية لدى جمل�س 
ق�ساء العا�سمة عن قريب بعد قب�ل 

اال�ستئناف يف الق�سية ، ملف  ع�سابة 
اجرامية من رعايا افارقة قام�ا 

بالن�سب على �ساب جزائري بطريقة 
ذكية و�سلبه مبلغ 49 ملي�ن �سنتيم، هذا 
االأخري الذي تعرف على فتاة عرب �سبكة 
الت�ا�سل االجتماعي مدة ثالثة اأ�سهر 
واأخطرته اأنها م�سابة بال�رصطان ويف 
اآخر مراحل مر�سها وهي من عائلة 
ثرية وت�د التربع مببلغ 2 ملي�ن دوالر 
للجالية االإفريقية باجلزائر وكلفته 
با�ستالم املبلغ الذي زعمت اإر�ساله 
يف طرد عرب مطار ه�اري ب�مدين 

الدويل .
منرية.ل

فرن�سا

 املجل�س الد�ستوري يوؤيد 
قانون اللجوء والهجرة

م�ستغامن

الدرك يتلف حم�سول 
م�سقيا باملياه القذرة

تي�سم�سلت

م�سرع طفل ده�سا

التدابري  الد�ست�ري  املجل�س  اأيَّد 
قان�ن  ت�سمنها  التي  االأ�سا�سية 
ميهد  مما  والهجرة،   اللج�ء 
ال�رصيع  االإ�سدار  اأمام  الطريق 
جدال  اأثار  الذي  القان�ن  لهذا 
وا�سعا يف فرن�سا ففي قرار �سدر 
املجل�س  �سادق  اخلمي�س،   اأم�س 
النقاط االأ�سا�سية  الد�ست�ري على 
يف م�رصوع قان�ن اللج�ء والهجرة  
االعتقال  مدة  متديد  وخا�سة 

اجلن�سية  على  احل�س�ل  و�رصوط 
بجزيرة ماي�ت و«جنحة الت�سامن« 
�سحفية  تقارير  ذكرت  ما  وفق   ،
املجل�س  اإىل  اللج�ء  مت  وقد 
اأع�ساء  قبل  من  الد�ست�ري 
واملجم�عات  اال�سرتاكي  باحلزب 
ال�طنية  اجلمعية  يف  الي�سارية 
بخ�س��س ن�س هذا القان�ن الذي 
الربملان،  يف  حادة  نقا�سات  اأثار 

بح�سب امل�سادر ذاتها..

للدرك  االإقليمية  املجم�عة  قامت 
م�ؤخرا  م�ستغامن  ب�الية  ال�طني 
بعد  زراعي  حم�س�ل  باإتالف 
غري  القذرة  للمياه  مالكه  ا�ستعمال 
املعاجلة يف ال�سقي ح�سبما علم اأم�س 
اجلمعة من خلية االت�سال والعالقات 
واأو�سح  املجم�عة  بذات  العامة 
بناءا  جاءت  العملية  اأن  امل�سدر 
كتيبة  عليها  حت�سلت  معل�مات  على 
تادل�س  عني  لبلدية  ال�طني  الدرك 

 42( االأ�سخا�س  اأحد  اأن  مفادها 
�سنة( يق�م ب�سقي حم�س�له الزراعي 
املك�ن من االأ�سجار املثمرة باملياه 
اأفراد  وقام  املعاجلة  غري  القذرة 
بالتن�سيق مع م�سالح  ال�طني  الدرك 
الفرعي  والق�سم  تادل�س  عني  بلدية 
الب�ستان  اإىل  بالتنقل  املائية  للم�ارد 
املذك�ر ملعاينة العتاد امل�ستعمل يف 
عملية �سقي املحا�سيل ي�سيف نف�س 

امل�سدر.

اأم�س  م�ساء  �سن�ات(   8( طفل  لقي 
قبل  من  ده�سه  اثر  حتفه  اخلمي�س 
�سيارة �سياحية بقرية »�سلمانة« ببلدية 
العي�ن)تي�سم�سيلت( ح�سبما علم اأم�س 
اجلمعة لدى م�سالح احلماية املدنية  
ال�سحية  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
الذي ده�سته �سيارة �سياحية بالطريق 
»�سلمانة«  قرية  بني  الرابط  البلدي 

ت�يف  العي�ن(  »القطار«)بلدية  ودوار 
اأع�ان  باأن  م�سيفا  املكان  بعني 
املدنية  حلماية  املتقدم  املركز 
بذات القرية قام�ا بنقل جثة ال�سحية 
بالعيادة  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل 
متعددة اخلدمات للعي�ن ومن جهتها 
فتحت م�سالح الدرك ال�طني حتقيقا 

ملعرفة مالب�سات احلادث.

�ملوؤ�س�سة �لإ�ست�سفائية �ملتخ�س�سة حمد�ن ب�سعيدة.

الفرع النقابي ل«لإيجتيا« يهدد بالإحتجاج

عني دز�ريت بتيارت

معلم ابتدائي ي�سنع ال�ستثناء يف الدخول املدر�سي

ت�سفيات كاأ�س �إفريقيا لالأمم 2019

موبيلي�س دائما مع اخل�سر

اإال�ست�سفائية  للم�ؤ�س�سة  النقابي  الفرع  �رصح 
ب�سدد  اأنه  ب�سعيدة  بختة  حمدان  املتخ�س�سة 
داخل  �سلمية  اإحتجاجية  ب�قفة  للقيام  التح�سري 
امل�ؤ�س�سة اإ�ستجابة لعمال امل�ؤ�س�سة املن�س�ين حتت 
ل�اء االإحتاد العام للعمال اجلزائريني جاء هذا القرار 
ي�م  النقابي  الفرع  عقده  الذي  االإجتماع  اإثر  على 
االأحد املا�سي لدرا�سة و مناق�سة خمتلف امل�ساكل 
القا�سية  العمال و الظروف املهنية  التي يعاين منها 
التي ي�ستكيها ه�ؤالء حيث جاء يف بيان تلقت ال��سط 
ن�سخة منه اأن العجز الذي تعانيه االإدارة و على راأ�سها 
لل�سيا�سة  اإنتهاجها  و  امل�ست�سفى  ت�سيري  يف  املديرة 

التع�سفية �سد العمال و ف�سلها يف االلتزام بالقرارات 
املتخذة م�ؤخرا مبديرية ال�سحة و ال�سكان و بح�س�ر 
جميع االأطراف حيث ال تزال ترف�س فتح باب احل�ار 
�سيا�سة  يقابلها  العمال  ملطالب  االإ�ستجابة  ،و 
اإنتقامية منتهجة ن�ساأ عنها ظه�ر �رصاع عدة تكتالت 
هدد  حيث  للم�ؤ�س�سة  احل�سن  ال�سري  على  ي�ؤثر  مما 
الفرع النقابي يف ذات ال�سياق اأنه اإذا مل يتم ال��س�ل 
اإىل اأر�سية اإتفاق و اإيجاد حل�ل لل��سع املتاأزم الذي 
هذه  لت�سعيد  باللج�ء  امل�ظف�ن  و  املهني�ن  يعانيه 

احلركة االإحتجاجية وفقا ملا تن�س عليه الق�انني .
خلدون.ع

اأ�ستاذ مدر�سة ابتدائية  متكن االأ�ستاذ غّراف �ساعد 
مبدر�سة �سي عمار بعني ال�سقيقة  بتيارت من �سناعة 
الر�ستميني  بعا�سمة  الرتب�ي  ال��سط  يف  اال�ستثناء 
ح�سل  التي  التت�يجات  و  التكرميات  ت�الت  حيث 
بها  قام  التي  املبادرات  نظري  االأخري  هذا  عليها 
ل�سيانة املدر�سة التي يعمل بها و اإدخال البهجة على 

تالميذه حيث قام بطالء الطاوالت و تزيينها االأمر 
الذي مكن من ا�سرتجاع كثري من الطاوالت القدمية 
من  لال�ستعمال  اإىل قطع جديدة �ساحلة  و حت�يلها 
عمار  �سي  الرتب�ية  بامل�ؤ�س�سة  كله  هذا  مت  جديد 
عني  بلدية  مركز  عن  ب6كلم  تبعد  التي  بال�سقيقة 

دزاريت . 

ي�سجع م�بيلي�س الفريق ال�طني، ع�سية مباراته اأمام 
لت�سفيات  الثانية  اجل�لة  اإطار  يف  غامبيا،  منتخب 

كاأ�س اأمم اإفريقيا 2019 املقررة بالكامريون .
يف  تف�قه  ال�طني  الفريق  فر�س  اأن  بعد  و  هذا، 
 ، الت�غ�  منتخب  اأمام  االأوىل  الت�سفاوية  املباراة 
ال�سبت 08 �سبتمرب 2018 على  �سيلعب اخل�رص ي�م 
مبارياته  ثاين  اجلزائر،  بت�قيت   17:30 ال�ساعة 
مبلعب  الغامبية  العقارب  منتخب  اأمام  الر�سمية 

االإ�ستقالل بـ »باك�« ،بانغ�ل.

على  املت�اجد  ال�طني  املنتخب  الحقا  �سيلعب  و 
راأ�س املجم�عة »د« بـــ 3 نقاط �سد منتخب البنني.  
لتتاأهل بذلك للمرحلة النهائية كل الفرق املت�سدرة 
للمجم�عات   االإثنا ع�رص )12( و كذا اأح�سن الفرق 

الثالثة الثانية
م�بيلي�س، ال�رصيك الر�سمي للفيديرالية اجلزائرية 
يبقى  القدم،  لكرة  ال�طني  للمنتخب  و  القدم  لكرة 
اخل�رص،  ت�سجيع  و  مرافقة  حيال  اللتزاماته  وفيا 

مهما كان امل�عد الريا�سي   و مكانه.

فيما ��ستفادت �ملد�ر�س من حافالت 
للنقل و مطاعم جاهزة

اإلتحاق ما يقارب 95 األف تلميذ 
مبقاعد الدرا�سة ب�سعيدة

الدرا�سة  تلميذ مبقاعد  األف   95 املا�سي ح�ايل  االأربعاء  ي�م  التحق   
عرب خمتلف امل�ؤ�س�سات الرتب�ية ت�زع�ا على خمتلف االأط�ار و عرب 
كافة اإقليم والية �سعيدة ، حيث كانت اإ�سارة انطالق امل��سم الدرا�سي 
بن  العربي  االإبتدائية  املدر�سة  ن�سيب  من  ال�سنة  هذه   2018-2019
اأ�رصف عليها وايل والية �سعيدة ل�ح  مهيدي من مدينة �سعيدة و التي 
عرف  حيث  الع�سكرية  و  املحلية  بال�سلطات  مرف�قا  اال�سالم  �سيف 
االإبتدائي  اإىل  التح�سريي  الط�ر  تلميذ من  اإنتقال 7144  هذا امل��سم 
كما عرف جتهيز 186 م�ؤ�س�سة ترب�ية بامل�سخنات املائية ق�سد ت�فري 
الظروف املنا�سبة للتالميذ خا�سة يف ف�سل ال�ستاء الذي يعرف برودة 
�سديدة و انخفا�س درجات احلرارة ، وايل ال�الية يف �سياق حديثه عرج 
على التدابري املتخذة و ب�سفة قيا�سية لتمكني ذات الهياكل من ت�فري 
ظروف متدر�س �سحية و مريحة خا�سة ما تعلق باالإطعام اإذ مت تغطية 
اإعادة تهيئة و ترميم مطاعم  عديد املدار�س باملطاعم اجلاهزة مع 
اأخرى ق�سد الق�ساء نهائيا على ال�جبات الباردة ، اإ�سافة اإىل تخ�سي�س 
97 حافلة عرب اإقليم ال�الية لنقل التالميذ اإىل م�ؤ�س�ساتهم الرتب�ية يف 
ذوي  و  املع�زين  التالميذ  من  األفا   32 ي�ستفيد  اأن  املنتظر  من  حني 

االإحتياجات من املنحة و الكتاب املدر�سيني.
خلدون.ع

�أمن ولية مع�سكر

حملة حت�سي�سية حول املخالفات 
املتعلقة بنقل الأطفال

حملة  اجلاري  االأ�سب�ع  منت�سف  مع�سكر  والية  اأمن  م�سالح  اأطلقت 
حت�سي�سية ميدانية عرب كافة قطاع االخت�سا�س مبا فيه اأمن الدوائر 
على  االأطفال  بنقل  املتعلقة  املخالفات  م��س�ع  ح�ل  متح�رت   ،
ال�الئية لالأمن  اإطارات ورتباء امل�سلحة  ، حيث قام  منت املركبات 
بقطاع  االأمنية  احل�اجز  و  الطرقات  حماور  خمتلف  عرب  العم�مي 
و  املركبات  �سائقي  لفائدة  مرورية  ن�سائح  بت�جيه  االخت�سا�س 
النارية ح�ل هذه املخالفات خا�سة ماتعلق منها ب��سع  الدراجات 
اأو و�سعهم  اأقل من 10 �سن�ات باملقاعد االأمامية للمركبة  االأطفال 
يف اأح�سان االأهل باملقاعد االأمامية اأو اأمام مق�د املركبة ، اإ�سافة 
من  راأ�سه  باإخراج  الطفل  بقيام  املتعلقة  ال�سلبية  ال�سل�كات  اإىل 
املتعلقة  املخالفات  وكذا  املركبة  �سطح  فتحة  اأو  املركبة  ن�افذ 
�سالمتهم  على  ، حر�سا  النارية  الدراجات  على منت  االأطفال  بنقل 
خطر  من  ارتكابها  حال  يف  املخالفات  هذه  ت�سكله  ملا  اجل�سدية 
عليهم ، اإ�سافة اإىل تذكريهم مبختلف امل�اد القان�نية التي ت�سمنها 
قان�ن املرور �ساري املفع�ل �سد مركبيها كردع للمخالفني وحفاظا 

على �سالمة االأطفال يف املقام االأول .
طالبي فاطمة
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