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�لر�بطة �جلز�ئرية للدفاع عن حقوق �الإن�سان حتذر:

1100حالة انتحار �سنوية 
و9 اآلف حماولة فا�سلة 
حم�ص و�الإحتاد يطالبون �لربملان و�خلارجية :

لبد من التحّرك العاجل لإنقاذ 
املهددين بالإعدام يف العامل العربي

�ص4

�ص4

�ص13

وفاق �سطيف / �سباب بلوزد�د

الن�سر الأ�سود ي�سعى 
للتــــــــــــدارك واأبنــــــــاء 
العقيبة لتفادي اتلعرث

متهم بتحويل �لتوظيف بال�سركات �لنفطية �لكربى مللكية خا�سة 

رئي�ص الوكالة الولئية للت�سغيل 
بورقلة يحدث فتنة يف �سوق ال�سغل 

�ص4 

�ص3

�ص6

على مدى 5 �سنو�ت، قيطوين يك�سف :

�ســــوناطراك دفعــــــت 2550 
مليار دينار للخزينة العمومية

خالل �ل�سد��سي �الأول ل2018

ت�سجيل اأزيد من 240 حادث مروري 
اأمام املوؤ�س�سات الرتبوية عرب الوطن 

.         بن عطا اهلل: موقف اجلزائر من ليبيا اأزعج بع�ص اجلهات
.         ربيج: تريث اخلارجية يف الرد على حفرت يف �سالح اجلزائر



عين

البطولة  تاريخها  يف  مرة  لأول  اجلزائر  ت�ضت�ضيف 
الإفريقية لل�ضباحة يف ن�ضختها الـ 13 بني 10 و 16 
جويلية   5 م�ضبح  م�ضتوى  على  اجلاري,  �ضبتمرب 
 31 بلغت  قيا�ضية  مب�ضاركة  بالعا�ضمة,  الأوملبي 
مع  ريا�ضي,   238 ال�ضمراء ميثلهم  القارة  من  بلدا 
�ضعي املنتخب اجلزائري لتحقيق اأح�ضن م�ضاركة 
عند  الوطنية   العنا�رص  اأبرز  غياب  رغم  ممكنة, 
ال�رصيعة  امل�ضافات  بطل  يتقدمهم  الرجال, 
اأ�ضامة �ضحنون. واأفاد رئي�س الحتادية اجلزائرية 
اأن طبعة اجلزائر  لل�ضباحة, حممد حكيم بوغادو, 
البلدان  عدد  حيث  من  قيا�ضية  »م�ضاركة  �ضتعرف 
بلدا   31 ح�ضور  ت�ضجيل  مت  حيث  والريا�ضيني«, 
عادة  التي  املا�ضية  بالطبعات  مقارنة  اإفريقيا 

ت�ضت�ضيف 20 بلدا على اأق�ضى  تقدير.
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�شكان بن عا�شور بالبليدة يتربوؤون 
من تهمة الوزارة ال�شحة

ترباأ �سكان بن عا�سور بالبليدة القاطنني بالقرب 

من وادي بن عزة الذي مت التاأكيد باأنه م�سدر 

وباء الكولريا، من التهمة التي �سددت عليها 

وزارة ال�سحة، حيث اأكدوا اأن ما مت الرتويج له 

غري �سحيح �سيما واأن اأول �سحية تويف بوباء 

الكولريا يقطن ببلدية بوعرفة البعيدة عن 

الوادي بحوايل 13 كلم، داعني اجلهات الو�سية 

اإىل العمل على حتديد بوؤرة الكولريا يف ظل 
تناق�ض الواقع مع نتائج التحليالت.

ق�شم الطرود يف بريد اجلزائر 
والت�شيري الكارثي

يبدو اأن �سوء الت�سيري يف ق�سم الطرود بربيد اجلزائر 

لزال جاريا، حيث لزال العديد من املواطنني 

ينتظرون طرودهم اخلا�سة اأن ت�سل اإليهم اأ�سابيع 

واأ�سهر، رغم اأن بريد اجلزائر قد �سدد على اأن املوؤ�س�سة 

تخدم املواطن بطريقة احرتافية منذ اأ�سهر وهو ي�سري 

وفق �سيا�سة وا�سحة، واقع يوجب على بريد اجلزائر 

العمل اأكرث يف اإ�سالح ق�سم الطرود الذي لزال يعرف 
كوارث.

الحتالل ال�شرائيلي يوا�شل قتل الأطفال يف غزة 

اجلزائر عا�شمة  ال�شباحة الإفريقية يف غياب البطل اأ�شامة �شحنون

خبر في 
صورة

�شرطة وهران  تعرث على 
الطفلة فاطمة الزهراء 

زط�شي يكرم �شفري ال�شنغال
اأقدم رئي�س الحتادية 
اجلزائرية لكرة القدم 
�ضفري  تكرمي  على 
ال�ضنغال  يف  اجلزائر 
ح�ضاين  بوعالم 
التي  اجلهود  نظري 
و�ضع  اأجل  من  بذلها 
يف  اجلزائري  الوفد 
منذ  الظروف  اأف�ضل 
التحاقهم بغامبيا من 
املباراة  خو�س  اأجل 
املنتخب  اأمام 
حت�ضبا  امل�ضيف 
كاأ�س  لت�ضفيات 
اإفريقيا لالأمم 2019, 

حيث منح زط�ضي قمي�ضا للمنتخب غلى ال�ضفري عرفانا باجلهود التي 
بذلها من اأجل وفد اخل�رص.

الحتاد الإفريقي ي�شيد بلعمامرة
الإفريقي  الإحتاد  اأ�ضاد 
التي  الكبرية  باجلهود 
الدبلوما�ضي  بذلها 
ووزير  اجلزائري 
ال�ضابق  اخلارجية 
فيما  لعمامرة  رمطان 
التي  الأزمة  بحل  يتعلق 
�رصبت مدغ�ضقر, حيث 
ال�ضامي  املمثل  جنح 
الإفريقي  لالحتاد 
بني  الروؤى  تقريب  يف 
يف  الأطياف  خمتلف 
الذي  الأمر  مدغ�ضقر 
جتنيبها  يف  البالد  مكن 
�ضيا�ضية  اأزمة  بوادر 

انتخابات  لإجراء  متهيدا  ا�ضتقالته  البالد  رئي�س  تقدمي  بعد  وذلك 
رئا�ضية جديدة يف تاريخ ال�ضابع نوفمرب املقبل.

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
الحتالل  اأن  الفل�ضطينية 
اأطفال  قتل  يوا�ضل  الإ�رصائيلي 
الوزارة  واأو�ضحت  غزة.  قطاع 
يف بيان »ان اإدارة ترامب تهدف 
الفل�ضطينية  الق�ضية  لت�ضفية 
القرن  ب�ضفقة  ت�ضمى  ما  حتت 
واملوؤامرات  باملخططات 
الهادفة اإىل ف�ضل قطاع غزة عن 
ال�ضفة الغربية املحتلة« م�ضيفو 

التفرد  اإخفاء  ت�ضتطيع  لن  انها« 
بال�ضعب  الدموي  الإ�رصائيلي 
وحقوقه واأر�س وطنه وممتلكاته 
ومقد�ضاته, ولن يتمكن من اإخفاء 
اجلرائم  يف  احلا�ضل  الت�ضعيد 
الحتالل,  قوات  ترتكبها  التي 
ويف مقدمتها جرمية ال�ضتيطان 
الكربى وجرمية القتل امليدانية 
�ضد اأبناء ال�ضعب خا�ضة الأطفال 

منهم«.  

 متكنت م�سالح 
�سرطة وهران 

يف ال�ساعات 
الأوىل من 

�سبيحة اأم�ض 
الأحد من 

العثور على 
الطفلة فاطمة 

الزهراء البالغة 

من العمر 14 
�سنة والتي 

اختفت منذ 
يوم الأربعاء 

املا�سي، ح�سبما 
اأفاد به بيان 

للمديرية 
العامة لالمن 

الوطني. 

واأو�سح ذات 
امل�سدر اأن 

»الطفلة 
�ستخ�سع 

لفحو�سات 
طبية واأن 

التحقيق 
متوا�سل حول  
هذه الق�سية«.
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علي عزازقة

القيادي  و�صف  ال�صدد  هذا  ويف 
نا�رص  ال�صلم  جمتمع  حركة  يف 
ربطه  ات�صال  يف  حمدادو�ش، 
حفرت  خليفة  امل�صري  بالو�صط، 
غري  عالقات  له  الذي  بال�صخ�ش 
اأجنبية ت�صعى  طبيعية  مع جهات 
اإىل �رصب ا�صتقرار منطقة �صمال 
اأن  اأكد  مدة،  حيث  منذ  اإفريقيا 
جراأة  اإال  هو  ما  للجزائر  تهديده 
غري م�صبوقة من قبله، فيما �صدد 
به  قام  ما  اأن  على  امل�صدر  ذات 
م�صتهجنة  وهي  خطرية  خطوة 
وراح  اجلزائريني،  كل  قبل  من 
ذلك  من  اأكرث  اإىل  امل�صدر  ذات 
اأن املاري�صال مل يراع  اأو�صح  ملا 
يف  ير  ومل  اإطالقا  اجلوار  حق 
االأعراف ال�صيا�صية والدبلوما�صية 
له  يجلب  لن  الذي  التهديد  �صوى 

�صوى امل�صاكل.
ويف تعليقه على عدم رد اجلزائر 
املتوقعة  على هذه اخلرجة غري 
بثقافة  املوقف  تقدير  قال:« 
الدولة يختلف عن تقدير املوقف 
االأحزاب«،  اأو  االأفراد  طرف  من 

البد  لكن  ليوؤكد:«  عاد  ولكنه 
اجلراأة  هذه  وجه  يف  احلزم  من 
من  ولي�ش  اجلزائر،  على  الزائدة 
وقت  عن  البيان  تاأخري  احلكمة 
اجلراأة  يعطي  فاإنه  واإال  احلاجة، 
اأكرث على التطاول علينا«، م�صددا 
يف  نف�صه  �صريى  »حفرت«  اأن  على 
اإذا  موقف قوة خالل قادم االأيام 
هذه  خالل  اجلزائر  رد  يكن  مل 

االأيام.

خرجة حفرت تخدم 
اأجندة الدول الداعمة 

له

الدولة  وكاتب  الدبلوما�صي  اأما 
بن  حليم  �صابقا،  اجلالية  ل�صوؤون 
ت�رصيحات  اأن  فريى  اهلل،  عطاء 
حفرت يف اجتماع مع موؤيديه �رصق 
الدول  من  بطلب  جاءت  ليبيا 
احلل  ترف�ش  التي  له،  الداعمة 
ال�صيا�صي الذي ترافع له اجلزائر 
يف االأزمة الليبية، وا�صفا خرجته 
رد  ي�صتوجب  ال  الذي  بالهذيان 
باعتبار  اجلزائرية،  اخلارجية 

ال�صلطات  ميثل  ال  املتحدث  اأن 
ذات  وراح  لبالده،  الر�صمية 
ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  امل�صدر 
اأبرز:« حفرت بدل اأن يوجه كالمه 
العربية  الدول  وبع�ش  فرن�صا  اإىل 
التي تتبنى احلل الع�صكري لتاأزمي 
الو�صع الليبي«، قام بافتعال اأزمة 
اأن�صاره  ود  لك�صب  اجلزائر  مع 
جهة،  من  ليبيا  �رصق  يف  وجنوده 
وكذلك توجيه ر�صالة للجزائر من 

دول تدعمه.
اجلالية  ل�صوؤون  الدولة  كاتب 
حفرت  ملي�صيا  اأن  اأكد  ال�صابق 
ليبيا  �رصق  يف  غالبيتها  تتواجد 
وهو  اجلزائر،  حدود  عن  بعيدا 
خلو�ش  موؤهل  غري  يجعله  ما 
دولة  جي�ش  مع   ع�صكري  �رصاع 
بحجم اجلزائر فما بالك بتج�صيد 
جهة  من  احلرب  بنقل  تهديده 
اأخرى، وذكر ذات املتحدث   اإىل 
الت�رصيحات  من  النوع  هذا  باأن 
على  جديد  لي�ش  والت�رصفات 
�صبق  التي  الليبية  االأطراف 
لرئي�صها الراحل معمر القذايف اأن 
اجلزائرية  احلدود  اقتحام  حاول 
بوجود  اإقتناعه  عدم  حجة  حتت 

اختارت  وقد  الدول،  بني  حدود 
وقتها  الت�صعيد  عدم  اجلزائر 
كان  �رصاعا  املنطقة  لتجنب 

�صيكون طويل االأمد.

حفرت يريد خلق 
الفو�سى بعد تلقيه 

�سمانات اأجنبية

من جهته اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية 
باملدر�صة العليا للعلوم ال�صيا�صية 
ربطه  ات�صال  يف  اأكد  ربيج،  علي 
خطري  حفرت  تهديد  اأن  بالو�صط 
احل�صابات  و�صيجعل  جدا 
الع�صكرية داخل  ال�صيا�صية وحتى 
االأرا�صي الليبية تتغري، �صيما واأن 
على  اجلزائر  �صور  املاري�صال 
طرابل�ش،  على  كبري  خطر  اأنها 
هكذا  مثل  يطلق  من  م�صيفا:« 
ت�رصيحات خطرية وغري م�صوؤولة 
اأال  ميكن  ال  الراهن  الوقت  يف 
يكون قد تلقى �صمانات من دول 
داعمة له، م�صيفا:« فرن�صا وبع�ش 
الدول اخلليجية ال ترى يف مواقف 
اجلزائر ركيزة ترتكز عليها، لهذا 

يريدون خلط االأوراق مبثل هكذا 
خليفة  امل�صري  يقودها  خرجات 

حفرت«.
ومن جانب اآخر قال ذات امل�صدر 
ي�صور  باأن  يرغب  قد  حفرت  باأن 
اأنه  الليبي على  الداخل  نف�صه يف 
له  �صمحت  وقوته  ع�صكريا  قوي 
�صمال  يف  حمورية  دولة  يهدد  اأن 
اإفريقيا كاجلزائر، وهذا الذي قد 
اأكرث  تنفلت  داخليا  االأمور  يجعل 
املتخا�صمون  ي�صتطع  مل  ما  اإذا 
ب�صكل  حلحلتها  هنالك 
ديبلوما�صي، يف حني ا�صتبعد ربيج 
�صبه  بني  حرب  ن�صوب  فر�صية 
ع�صكر اجلرنال حفرت مع اجلي�ش 

الوطني ال�صعبي يف الوقت الراهن 
�صيما واأن عقيدة اجلي�ش اجلزائر 

وا�صحة يف مثل هكذا مواقف.
اأ�صتاذ  تطرق  اأخرى  جهة  ومن 
العلوم ال�صيا�صية اإىل ملف موقف 
اأن  اأكد  اجلزائر من حفرت، حيث 
املجتمع  ملوقف  م�صابه  موقفها 
الوفاق  حلكومة  الداعم  الدويل 
الوطني، لهذا فخرجة املاري�صال 
قد تكون من اأجل �صحب اجلي�ش 
يف  والدخول  ليبيا  نحو  اجلزائر 
برتيث  نوه  فيما  هنالك،  حرب 
اخلارجية اجلزائرية يف الرد على 
ال  اأمور  هكذا  مثل  حفرت،  لكون 

حتل اإال بالراحة وعدم الت�رصع.

مع مر�سومني خا�سني بالإطعام والنقل 

املدر�سة االبتدائية  ت�سري بقانون 
اأ�سا�سي خا�ض بها الأول مرة 

اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
بن غربيت اأن املدر�صة االبتدائية 
اأ�صحت  الأول مرة منذ اال�صتقالل 
بها  اأ�صا�صي خا�ش  لقانون  تخ�صع 
على غرار املتو�صطات والثانويات، 
مبر�صومني  تدعيمها  عن  ف�صال 
املدر�صي  باالإطعام  االأول  يتعلق 
املدر�صي،  النقل  يخ�ش  والثاين 
التي  االإ�صالحات  اأن  اإىل  م�صرية 
با�رصها القطاع موجهة باالأ�صا�ش 
ي�صم  الذي  االبتدائي  الطور  اإىل 
التالميذ  من  باملائة   50 من  اأكرث 
ماليني   4.5 من  اأكرث  يعادل  ما   ،

تلميذ.
واأو�صحت نورية بن غربيط خالل 
برنامج »�صيف  �صمن  ا�صت�صافتها 
اأن  اأم�ش،  الثالثة،  التحرير« للقناة 
اإىل  انتقلت  االبتدائية  املدر�صة 
الت�صيري  جمال  يف  عايل  م�صتوى 
وهو  ال�صابقة،  ال�صنوات  عك�ش 

ك�صب  نحو  هامة  خطوة  يعد  ما 
التي  اجلودة  حتديات مدر�صة 
البيداغوجي  التحوير  على  ترتكز 
املوظفني  واحرتافية  واحلوكمة 

عن طريق التكوين.
�صيتم  اإنه  الرتبية  وزيرة  وقالت 
�صهادة  امتحان  تنظيم  اإعادة 
البكالوريا وامتحان �صهادة التعليم 
ال�رصيك  مع  بالت�صاور  االبتدائي 
اإجماع  اإىل  للتو�صل  االجتماعي 
الرتبوية  االأ�رصة  جميع  مع  وطني 
م�صرية  التالميذ،  اأولياء  فيها  مبا 
املدار�ش  كل  م�صتوى  تقييم  اإىل 
اإ�صالح  االبتدائية قبل ال�رصوع يف 
لن  الذي  ال�صانكيام«  امتحان« 
بينما  املو�صم،  هذا  خالل  يكون 
امتحان  نظام  اإ�صالح  �صيت�صمن 
البكالوريا التقييم امل�صتمر للتلميذ 
ثانوي  الثانية  ال�صنة  من  ابتداء 

ح�صب املتحدثة ذاتها .

قال اإن اجلي�ش ا�ستغل الأو�ساع الأمنية

حفرت: �سننقل احلرب للجزائر

خالل ال�سدا�سي الأول ل2018

240 حادث مروري اأمام املوؤ�س�سات الرتبوية 

هدد اللواء الليبي املتقاعد خليفة 
اجلزائر  اأم�ش  يوم  ع�صية  حفرت 
بالدخول معها يف حرب، قائال اأن 
حدوها،  تخطى  الوطني  اجلي�ش 
بعيدة  حفرت  ملي�صيات  كانت  واإن 
وهو  اجلزائرية،  احلدود  عن 

حول  ا�صتفهام  عالمات  يثري  ما 
طريقة ر�صدها لهكذا تهم.

ن�رصته  فيديو  مقطع  واأظهر 
و�صط  حفرت  اللواء  اجلزيرة  قناة 
جمموعة من موؤيديه وهو ب�صدد 
على  وتاأكيده  اجلزائر  تهديد 

حلظات  يف  احلرب  نقل  اإمكانية 
م�صيفا  اجلزائرية،  احلدود  اإىل 
اعتذرت  اجلزائرية  ال�صلطات  اأن 
للجنود  »الفردي«  الت�رصف  عن 
اجلزائريني، وتوعدت باإنهاء هذه 
واحد،  اأ�صبوع  غ�صون  يف  االأزمة 

فاإن   ،aljazair1ملوقع ووفقا 
حتديا  ت�صكل  حفرت  ت�رصيحات 
بها  تقوم  التي  الو�صاطة  جلهود 
اجلزائر بني فرقاء االأزمة الليبية 
�صعت  حيث  اأمدها،  طال  التي 
يف  االأزمة  اندالع  منذ  اجلزائر 

كما  حللها،  جهود  بذل  اإىل  ليبيا 
ا�صتقبلت العا�صمة اجلزائر وفودا 
ليبية من جميع االأطراف للو�صول 

اإىل حل ير�صي اجلميع.
ومل ي�صدر حلد ال�صاعة اأي رد فعل 
اجلزائري،  اجلانب  من  ر�صمي 

اأن ت�رصيحات  اإىل  جتدر االإ�صارة 
حفرت لي�صت باجلديدة، حيث اتهم 
اللواء الليبي املتقاعد �صنة 2014 
»عدوة«  عربية  ودوال  اجلزائر 
ثروات  على  ال�صيطرة  مبحاولة 

بالده. علي عزازقة

بلغ عدد احلوادث املرورية التي 
�صجلت اأمام املوؤ�ص�صات الرتبوية 
خالل  الوطني  الرتاب  عرب 
ال�صدا�صي االأول من ال�صنة اجلارية 
ح�صبما  مروري،  حادث   247
االت�صال  بخلية  املكلف  به  اأفاد 
العامة  املديرية  لدى  وال�صحافة 
لالأمن الوطني املالزم االأول عبد 

الرحمان عربية.
عربية  بن  االأول  املالزم  وقال 
مبنا�صبة  لل�صحافة  ت�رصيح  يف 
اجتاه  حت�صي�صية  حملة  انطالق 
مبخاطر  املركبات  �صائقي 
الع�صوائي  والتوقف  الوقوف 
من  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اأمام 
بالقرب  بالعا�صمة  الزوار  باب 
ال�صهيد  االبتدائية  املدر�صة  من 
حممد  ومتو�صطة   احمد  عيادي 
اأن  بطاط   رابح  وثانوية  يزيد 
املرورية  احلوادث  »عدد 
املوؤ�ص�صات  اأمام  امل�صجلة 
االأول  ال�صدا�صي  خالل  الرتبوية 

ل2018 على امل�صتوى الوطني قد 
بلغ 247 حادث  عالوة على 

خمالفة   2850 اأكرث  ت�صجيل 
مرورية متعلقة بالوقوف والتوقف 
املوؤ�ص�صات  اأمام  الع�صوائي 

الرتبوية«. 
املتعلقة  املخالفات  عن  اأما 
بالوقوف والتوقف التع�صفي اأمام 
بلغت  فقد  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
 4700 حوايل  الفرتة  نف�ش  خالل 
خمالفة فيما بلغ عدد الن�صاطات 
لفائدة  التوعوية  و  التح�صي�صية 
 370 من  اأزيد  الطريق  م�صتعملي 

األف ن�صاط، يربز امل�صوؤول .
اأما بخ�صو�ش احلملة التح�صي�صية 
حول  املركبات  �صائقي  اجتاه 
التوقف  و  الوقوف  خماطر 
املوؤ�ص�صات  اأمام  الع�صوائي 
الرتبوية و التي متت على م�صتوى 
حي املوز بباب الزوار بالقرب من 
املدر�صة االبتدائية ال�صهيد عيادي 
احمد و متو�صطة  حممد يزيد و 

ثانوية رابح بطاط  قال امل�صوؤول 
م�صتعملي  توعية  اىل  تهدف  اأنها 
التالميذ  اأولياء  وال�صيما  الطريق 
اأمام  الع�صوائي  التوقف  مبخاطر 
املوؤ�ص�صات الرتبوية وذلك بهدف 
تفادي احلوادث املرورية يف حق 
التالميذ. وقال اأن احلملة �صتعمم 
الوطني   الرتاب  جميع  على  
خماطر  من  التالميذ  حلماية 
تطراأ  قد  التي  املرور  حوادث 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  من  بالقرب 

.
و  باالإعالم  املكلف  وذكر  
امل�صلحة  م�صتوى  على  الت�صال 
الأمن  العمومي  لالأمن  الوالئية 
اأول  املالزم  اجلزائر  والية 
بدوره   اأحباب   مهدي  لل�رصطة 
جاءت  التوعوية  احلملة  هذه  اأن 
التح�صي�صية  للحمالت  موا�صلة 
العامة  املديرية  بها  تقوم  التي 
�صالمة  ل�صمان  الوطني  لالأمن 
نظمت  وقد  اأمنهم.  و  املواطنني 

امل�صلحة الوالئية لالأمن العمومي 
م�صتوى  على  ميدانية  خرجة 
يف  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  بع�ش 
اجتاه  البي�صاء  دار  دائرة  اإقليم 
لتح�صي�صهم  الطريق  م�صتعملي 
اإ�صارات التوقف  ب�رصورة احرتام 
اإىل  املوؤدي  وامل�صلك  املمنوع 
املوؤ�ص�صات الرتبوية حفاظا على 

اأمن و�صالمة املتمدر�صني. 
الوقوف  خطورة  اأبرز   اأن  وبعد 
للمركبات  الع�صوائي  التوقف  و 
على  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  اأمام 
اأن  قال  التالميذ  �صالمة  و  اأمن 
قد  كانت  اجلزائر  اأمن  م�صالح 
حمكما  اأمنيا  خمططا  اأجنزت 
جلميع  واالأمان  االأمن  ل�صمان 
طريق   عن  وذلك  املتمدر�صني 
والدوري  امل�صتمر  التواجد 
م�صتوى  على  ال�رصطة  لعنا�رص 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  هذه  جميع 
املرورية  االن�صيابية  ل�صمان 

و�صمان راحة واأمن التالميذ.

اأجمع متابعون لل�ساأن الأمني باأن تهديدات امل�سري خليفة حفرت للجزائر ل تتعدى اأن تكون جمرد ر�سالة من قبل دول اأجنبية تدعمه مل تعجبها مواقف اجلزائر يف الق�سية الليبية، �سيما 
واأن حفرت ل ميتلك  اأية و�سائل متكنه من ر�سد احلدود، وعليه فاإن الأطراف التي متده بتقارير اأو �سور اأو احداثيات عن حتركات اجلي�ش اجلزائري لتاأمني احلدود، هي املعنية بالر�سائل 
التي بعث بها للجزائر، املاري�سال الذي يعد انقالبيا على احلكومة ال�سرعية بليبيا ح�سب بع�ش املتابعني، اأ�سبح يلعب بالنار خا�سة وان ليبيا يف الوقت احلايل ت�سهد مواجهات و�سراعات بني 

الفرق داخلها ما يجعله فتح بابا وا�سعا لولوج الفو�سى.



لذوي  اجلزائري  املنتدى  وقف 
على  له  بيان  خالل  من  الإعاقة 
والنقائ�ص  امل�شاكل  جملة 
تعرقل  تزال  ل  التي  امل�شجلة 
الفئة  لهذه  الأح�شن  التمدر�ص 
الفعلي  التطبيق  دون  وحتول 
و�شعتها  التي  القانونية  للرت�شانة 
غرار  ،على  بهم  للتكفل  الدولة 
غياب التن�شيق بني مدراء الن�شاط 
الرتبية  مدراء  و  الجتماعي 
للم�شاكل  فورية  حلول  لإيجاد 
فيها  تتخبط  التي  البيداغوجية 
هذه الفئة، عدم تفعيل اأهم اللجان 
وليات  اأغلب  يف  املتخ�ش�شة 
لالأ�شاتذة  الفادح  النق�ص  الوطن، 

املتخ�ش�شني يف الأق�شام اخلا�شة 
العادية  املدار�ص  م�شتوى  على 
اأق�شام  اإدراج  عدم  واملتخ�ش�شة، 
التعليم املكيف والأق�شام اخلا�شة 

احلوا�ص،  �شعيفي  بالأطفال 
املتمدر�شني  التالميذ  كل  حرمان 
من  اخلا�شة  املوؤ�ش�شات  يف 
جمانية الكتاب املدر�شي واملنحة 

الدرا�شية.
ذات  حذر  مت�شل،  �شياق  ويف 
امل�شاكل  تفاقم هذه  امل�شدر من 
الو�شع  توؤزم  اأن  �شاأنها  من  التي 
التالميذ  م�شتقبل  وترهن  اأكرث 
تعليم  على  احل�شول  يف  املعاقني 
لئق وت�شهم اإت�شاع دائرة امل�شاكل 
فيها  يتخبط  التي  امليدانية 
�شيا�شة  وتعطل  اجلزائري  املعاق 
واإدماج  ترقية  اإىل  الرامية  الدولة 
�رضورة  اإىل  داعيا  الفئة،  هذه 
والق�شاء  الو�شع  هذا  تدارك 
تفعيل  مع  امل�شاكل  هذه  على 
القانون التوجيهي وكافة املنا�شري 
والإلتزام  امللحقة  والتعليمات 
املتحدة  الأمم  اإتفاقية  ببنود 

لالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

قيطوين  م�شطفى  الطاقة  وزير  اأفاد 
العمومية  للخزينة  دفعت  ال�رضكة  اإن 
مليار   2550 �شنوات   5 مدى  على 
اأن �رضكة �شوناطراك  دينار، مو�شحا 
ال�شنة  ا�شتثمرت 10 ماليري دولر يف 
ال�شنوي  اأعمال  رقم  اأما  الأخرية، 
دينار  مليار   4560 فهو  الإجمايل 
موظفيها  عدد  يبلغ  جزائري كما 
الطاقة  وزير  اعترب  عامل.  األف   200
قيطوين اأم�ص خالل لقاء حول فر�ص 
لل�رضاكة  اجلزائرية  املوؤ�ش�شات 
�رضكة  اأّن  �شوناطراك،  موؤ�ش�شة  مع 
�شوناطراك تعترب املحّرك الأ�شا�شي 
لالقت�شاد الوطني ولها دور ا�شرتاتيجي 
يف التنمية املحلية، م�شريا اأن ال�رضكة 

لها  حقل   15 منها  حقل   150 لها 
املرافق  على  متوّفرة  بالغة  اأهمية 
على  املحروقات  ل�شتغالل  الالزمة 
وحا�شي  م�شعود  حا�شي  حقلي  غرار 
رمل. وكذا 20 األف من الأنابيب لنقل 
التجهيزات  من  املحروقات، وغريها 

لل�شخ.
واأ�شاف امل�شوؤول الأول يف القطاع  اأّن 
هناك 3 اأنابيب للغاز من اجلزائر نحو 
اإيطاليا  نحو  اأنبوب  منها  اأخرى،  دول 
عن  اإ�شبانيا  نحو  والثاين  تون�ص،  عرب 
اإ�شبانيا  نحو  والثالث  طريق املغرب. 
م�شاف   6 هناك  اأن  م�شريا  مبا�رضة، 
لتكرير البرتول بالطاقة الإجمالية 30 
مليون طن يف ال�شنة، بالإ�شافة اإىل 4 

مرّكبات لتمييع الغاز بطاقة 56 مليون 
مرت مكّعب. وكذا مرّكبني لف�شل الغاز 
 10 ” بطاقة   GPL“ امل�شال البرتول 

مليون طن �شنويا.
 

ولد قدور : دعم امل�ؤ�س�سات 
املحلية يف امل�ساريع الإ�ستثمارية  

ملوؤ�ش�شة  العام  املدير  جهته  من 
قدور،  ولد  املومن  عبد  �شوناطراك 
دعم  املوؤ�ش�شات  �شيتم  اأنه  اأبرز 
امل�شاريع  يف  الوطنية  املحلية  
املنتوج  يكن  ومل  حتى  الإ�شتثمارية 

جيد.
�شحفية  ندوة  خالل  قدور  اأكد  ولد 

حول  الدرا�شي  اليوم  هام�ص  على 
لالإ�شتثمار  املوؤ�ش�شات  ت�شجيع 
�شوناطراك  موؤ�ش�شة  الطاقة  مبجال 
ت�شعى جاهدة للعمل على تغيري منط 
يف  الوطنية  املوؤ�ش�شات  مع  التعامل 
اأن  موؤكدا  الإ�شتثمارية،  امل�شاريع 
املوؤ�ش�شة لي�ص لديها اأولوية يف اختيار 
مع  اأكرث  التعامل  و�شيتم  املوؤ�ش�شات 

املوؤ�ش�شات املحلية لت�شجيعها.
لي�ص  اجلزائر  اأن  قدور  ولد  واأو�شح 
واإمنا  الرتكيب  مع  م�شكلة  لديها 
و�شيم  الت�شنيع  يف  يكمن  امل�شكل 
من  �شونطراك  داخل  مكتب  اإجناز 

اأجل الرتكيز على الت�شنيع.
  اإميان ل�ا�س 

حلركة  الربملانية   طالبت الكتلة 
اأجل  من  والإحتاد  ال�شلم  جمتمع 
الربملان   ، والبناء  والعدالة  النه�شة 
اجلزائري بغرفتيه، ووزارة اخلارجية، 
والأحزاب  احلقوقية،  واملنظمات 
ال�شيا�شية، وفعاليات املجتمع املدين، 
التابع  الإن�شان  حقوق  جمل�ص  وكذا 
اجلنايات  وحمكمة  املتحدة،  لالأمم 
احلقوقية  واملنظمات  الدولية، 

حياة  لإنقاذ  العاجل  التحّرك  اإىل 
الآلف  واإنقاذ  بالإعدام،  املهّددين 
التع�ّشفية  الأحكام  من  املعتقلني  من 

على حد تاأكيدها.
من  املوقع  البيان  وح�شب 
قبل  املجموعات الربملانية لالأحزاب 
الربملان  يف  املمثلة  ال�شيا�شية 
اجلزائري " نتابع بقلٍق �شديد تطورات 
العامل  يف  الإن�شان  حقوق  اأو�شاع 

العربي، التي كان اآخر حلقاتها اإ�شدار 
اأحكام الإعدامات اجلماعية، يف حّق 
الرموز ال�شيا�شية والدينية واحلقوقية 
واملجتمعية، معتربة "اأن ذلك اعتداءٌ 
�شارخ على احلّق يف احلياة والعدالة، 
ال�ّشماوية  ال�رضائع  كّل  �شِمنته  الذي 
الربملان  داعني  الدولية،  واملواثيق 
اجلزائري بغرفتيه، ووزارة اخلارجية، 
والأحزاب  احلقوقية،  واملنظمات 

ال�شيا�شية، وفعاليات املجتمع املدين، 
وكّل الأحرار للتدخل من اأجل اإيقاف 

هذه الإعدامات".
الإعدام  اأحكام  اأن  اعتربوا  كما 
�شيا�شية  خلفيات  ذات  اجلماعية 
وهو  الدويل،  الق�شاء  ن�شو�ص  وفق 
وامل�شاءلة  الإدانة  ي�شتوجب  ما 

واملحاكمة الدولية.
اإميان ل�ا�س 

من  الأختام  العدل حافظ  وزير  حّذر 
والتعبري  احلرية  م�شاحات  حتويل 
بخيار  ي�رض  وقذف  تع�شب  اإىل 
الدميقراطي للبالد، موؤكدا اأن كل من 
ثبث يف حقه تهمة الف�شاد لن يفلت من 
حماولت  اأ�شماه  ما  راف�شا  العقاب، 
يف  والت�شكيك  العام  الراأي  تغليط 
خالل  من  اجلزائري  الق�شاء  نزاهة 
التي  ال�شخ�شيات  بع�ص  ت�رضيحات 

حافظ  العدل  وزير  �شدد  ي�شمها.  مل 
الأختام الطيب لوح يف كلمة له خالل 
زيارة له اإىل ولية تندوف على اأنه ل 
اأحد يعلو على القانون اأو يتغول عليه، 
واأن ل اأحد يفلت من العقاب يف حال 
ثبت يف حقه تهمة الف�شاد، موؤكدا اأن 
ي�شتطيع  اأحد  ول  م�شتقل  الق�شاء 
الطعن  اإىل  باللجوء  مطالبا  توجيهه، 
اأي طرف  الق�شاء يف حال �شعر  اأمام 

يف  القانون  يطبق  ومل  مت�رضر  اأنه 
الرتقاء  خيار  على  لوح  ودافع  حقه. 
مب�شتوى النقا�ص ال�شيا�شي الذي اأ�شبح 
احلفاظ  اأجل  من  �رضورة  من  اأكرث 
اأخرى  من جهة  وا�شتقرار.  اأمن  على 
اأكرث  ت�شجيل  عن  العدل  وزير  ك�شف 
اللفظي  2125 ق�شية متعلقة بالقذف 
الأول من 2018. يف  ال�شدا�شي  خالل 
اإىل  اإ�شافة  باأنه  اأفاد لوح  اآخر،  �شياق 

تد�شينها  مت  التي  الإدارية  املحكمة 
اأخرى  حماكم  اأربعة  فتح  �شيتم  اليوم 
وجه  كما  ال�شنة،  نهاية  قبل  بالولية 
لوح حتية لكل اأفراد اجلي�ص واأ�شالك 
من  بالد  اأمن  على  تقوم  التي  الأمن 
احلدود  على  مبرابطتها  الإرهاب 
ومنع اإغراق اجلزائر املخدرات التي 

تن�شف ب�شبابها.
  اإميان ل�ا�س

املنتدى اجلزائري لذوي الإعاقة يدق ناق��س اخلطر:

على مدى 5 �سن�ات، قيط�ين يك�سف :

حم�س والإحتاد يطالب�ن الربملان واخلارجية :

ل اأحد يعل�ا على القان�ن اأو يتغ�ل عليه، ل�ح يت�عد:

اإميان ل�ا�س

نقائ�س باجلملة تعرقل متدر�س 
ذوي االحتياجات اخلا�صة 

�صوناطراك دفعت 2550 مليار دينار للخزينة العمومية

البد من التحّرك العاجل الإنقاذ املهددين باالإعدام يف العامل العربي

كل من ثبث يف حقه تهمة الف�صاد لن يفلت من العقاب
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 الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حق�ق الإن�سان حتذر:

1100حالة انتحار �صنوية 
و9 اآالف حماولة فا�صلة 

رئي�ص  قدور  هواري   اأكد 
للرابطة اجلزائرية للدفاع عن 
النتحار  باأن  الإن�شان  حقوق 
اأ�شحى م�شكلة خطرية تهدد 
ال�شحة العمومية يف اجلزائر، 
الـ09  يفوق  ما  عليه  يقدم  اإذ 
فا�شلة  انتحار  حماولة  اآلف 
من  واأزيد  اجلزائر  �شنويا يف 
اأغلبهم  انتحار،  1100حالة 
واملراهقني،  ال�شباب  من 
الجتماعية  الظروف  ب�شبب 
وكذلك  ال�شعبة  والقت�شادية 
العالقات  ف�شل  النف�شية  
بعدم  والإح�شا�ص  العاطفية 
اإىل  توؤدي  قد  التي  الأمان 
بالإ�شافة  زوجية،  خالفات 
الإح�شا�ص  البطالة،  اإىل 
باحلقرة والتهمي�ص اأو ب�شعور 
يف  دوره  بانعدام  الفرد 

املجتمع.
 

منع حالت النتحار 
مره�ن بتعزيز 

اللتزام يف العامل 
ككل

 
دقت  الأ�شا�ص  هذا   وعلى 
للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
ناقو�ص  الإن�شان  حقوق  عن 
ر�شمي  بيان  اخلطر  عرب 
"على  "الو�شط  يومية  حازت 
تزامن  والذي  منه  ن�شخة 
العاملي  بالحتفاء  باليوم 
�شبتمرب  النتحار  10  ملنع 
اإىل  يهدف  والذي   2018
يف  والعمل  اللتزام  تعزيز 
اأجل  من  العامل  اأرجاء  �شتى 
التي  النتحار  حالت  منع 
ارتفاع خميفة، وخري  �شجلت 
ا�شتفحال  ذلك  على  مثال 
ظاهرة النتحار، التي اأخذت 
واأ�شكال  خطرية  اأبعادا 
ال�شباب  بني  خ�شو�شا  عدة، 
مو�شحة  باأن  اجلزائري 
النتحار  حماولت  بع�ص 
احتجاج  و�شيلة  جمرد  تكون 
اأج�شامهم  تقطيع  طريق  عن 
لالحتجاج  مرعب  م�شهد  يف 
على مو�شوع معني اأو رغبة يف 
وبالتايل  فلقد  الذات،  اإثبات 
اأ�شكال النتحار التي  تعددت 
مل تعد و�شيلة املوت بالن�شبة 
تهم،  اجلزائري  لل�شباب 
البحر  يف  غرقا  اأكانت  �شواء 
اأو   ،" قوارب  "احلراڤة  عرب 
من  عليه  ي�شكب  بنزين  دلو 
اأو  ولية،  اأو  بلدية  مقر  فوق 
الأقرا�ص الطبية، الأ�شلحة و 
بالنف�ص من  الرمي  اأو  ال�شنق 
واجل�شور  العمارات  �رضفات 
تقطع  حالقة  ب�شفرة  اأو 

ج�شده اأو اإبرة تخيط فمه.
 

من  باملائة   53
املنتحرين بدون 

مهنة
 

باأن  الرابطة    واأو�شحت 

ال�رضائح اأكرث عر�شة لالنتحار 
يف اجلزائر هم 53 باملائة من 
 18 و  مهنة  بدون  املنتحرين 
حرة  مهن  يزاولون  باملائة 
عمل  يزاولون  باملائة   12 و 
موظفني  باملائة  و11  ه�شة 
فقد  التالميذ  و  الطلبة  و 
باملائة   6 ب  ن�شبتهم  حددت 
ملنظمة  التقرير  وح�شب 
 2016 ل�شنة  العاملية  ال�شحة 
 11 املرتبة  حتتل  فاجلزائر 
معدلت  حيث  من  عربيا 
هذا  اإىل  اإ�شافة  النتحار 
اأكرث  اإن  اأكدت هذه املنظمة 
من 800 األف �شخ�ص يق�شون 
كل عام منتحرين، ما يعني اأن 
كل  تقع  واحدة  انتحار  حالة 

40 ثانية تقريباً.
 
 

الدع�ة لفتح باب 
احل�ار بني ال�سلطات 
العم�مية وامل�اطنني

 
كما طالبت الرابطة اجلزائرية 
الإن�شان  حقوق  عن  للدفاع 
العمومية  ال�شلطات  من 
احلوار  باب  فتح  ل�رضورة 
ومكافحة  املواطنني  اأمام 
بيئة  وتوفري  البريوقراطية 
ت�شود فيها ال�شفافية والعدالة 
جتاهل  وعدم  الجتماعية 
امل�شاكل والألغام الجتماعية 
اإىل  ال�شعي  بل  عليها  والت�شرت 
بجدية  العتبار  بعني  اأخذها 
قبل  حينها  يف  ومعاجلتها 
رغم  هذا  وياأتي  تفاقمها 
للرابطة  املتكررة  النداءات 
التي مل تقابل بالرد من طرف 
اجلهات الو�شية ،  داعية هذه 
الرابطة من خالله اإىل �رضورة 
ملواجهة  ب�رضعة  التحرك 
الختاللت التي تعي�شها بنية 
الذي  اجلزائري،  املجتمع 
يعاين مرحلة تفكك من �شاأنها  
يف  عديدة  كوارث  تخلق  اأن 
ظلت  لو  القريب  امل�شتقبل 

الأمور على حالها.
 

ت�سجيل حماولة 
انتحار فا�سلة بتب�سة 

ب�سبب الأدوات 
املدر�سية

 
الولئي  املكتب  ذكر  ولقد 
للدفاع  اجلزائرية  للرابطة 
لولية  الإن�شان  حقوق  عن 
اأطفال  لأربعة  اأم  باأن  تب�شة 
بنف�شها  ترمي  اأن  حاولت 
يف  �شيارة  عجالت  حتت 
مدينة تب�شة بعد عجزها عن 
والتي  مدر�شية  اأدوات  �رضاء 
اأ�شيبت بجروح طفيفة و�شلت 
حركة املرور يف م�شهد مثري، 
اأموت  "اتركوين  ت�شيح  و هي 
اأهون يل من هذه املعي�شة.. 

اأولدي �شاعوا بني يدي. "  
حكيم مالك  

عرب املنتدى اجلزائري لذوي الإعاقة عن اإ�ستيائه من النقائ�س والع�ائق امل�سجلة مع الدخ�ل املدر�سي بالن�سبة لظروف التكفل 
البيداغ�جي بالتالميذ املعاقني، منددا بجهل اأغلب امل�س�ؤولني للن�س��س القان�نية التي ت�ؤطر متدر�س هذه الفئة.
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 مع جموهرات اأخرى

 باهظة الثمن 

خادمة ت�سرق �ساعة 
ما�سية بعد �أيام من 

توظيفها  بالد�ر �لبي�ساء 
�شكوى  العمر  من  الرابع  العقد  يف  �شيدة  اأودعت 
البي�شاء  للدار  الأمن احل�رضي  اأمام م�شالح  ق�شائية 
جموهراتها  فيها  ب�رضقة  اتهمتها  خادمتها  �شد 
اأيام  بعد  الثمن  باهظة  �شاعة  راأ�شها  على  الثمينة 
على  اأ�شفرت  التي  ال�شكوى  وهي  توظيفها،  من 
البي�شاء  بالدار  اجلنح  حمكمة  على  اخلادمة  اإحالة 
املوؤقت  احلب�س  رهن  و�شعها  بعد  ال�رضقة  بجرم 
باملوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س . حيث اأكدت ال�شحية 
املحكمة  هيئة  على  م�شامع  للوقائع  �رضدها  خالل 
الفارط، حني  لل�شهر  تعود  الق�شية احلالية  وقائع  اأن 
اأعرا�س  اأحد  حل�شور  نف�شها  جتهيز  اأثناء  تفاجاأت 
يف  املخباأة  الذهبية  م�شوغاتها  باإختفاء  معارفها 
خزانة غرفة نومها مبا فيها �شاعتها الذهبية باهظة 
اأثار  اأي  وجود  عدم  حتريها  اأثناء  ولحظت  الثمن 
للك�رض اأو التحطيم  لت�شتنتج بذلك اأن عملية ال�شطو 
بذلك  وتوجه  منزلها  داخل  اأ�شخا�س  قبل  من  متت 
اأ�شابع الإتهام نحو خادمتها كونها ال�شخ�س الغريب 
�شهر  تتجاوز  لديها مل  واأن فرتة خدمتها  املنزل  يف 
كامل خا�شة واأنها مل تتعر�س قبل هاته احلادثة لأي 
املبلغ  حتويل  بذلك  ليتم  م�شابهة،  اإختفاء  حوادث 
اأين  الأمن وبالتايل على املحاكمة،  عنها على مركز 
اأنكرت من جهتها ما ن�شب لها من جرم واأكدت باأنها 
لي�شت الفاعلة ورجحت باأن حادثة ال�رضقة قد متت 
على يد اأ�شخا�س اآخرين خا�شة بالأخذ بعني الإعتبار 
اأن منزل ال�شحية يغ�س بالزوار واأن مكان امل�شوغات 
 ، ال�شحية  كونهم جد مقربني من  منهم  لعدد  معلوم 
لتطالب باإفادتها بالرباءة التامة، و يطالب من جهته 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �شلف ذكره بتوقيع عقوبة 
عام حب�شا نافذا وغرامة بقيمة 100 األف دج ، وتقرر 

املحكمة تاأجيل النطق باحلكم جلل�شات لحقة .
ل/منرية

البي�ض: 

ت�سجيل �أكرث من 20 حالة 
�إ�سابة بد�ء �حل�سبة منها 

حالة وفاة و�حدة
احل�شبة  بداء  اإ�شابة  حالة   20 من  اأكرث  ت�شجيل  مت 
البي�س من منت�شف �شهر  »بوحمرون« على م�شتوي ولية 
اأغ�شط�س املنق�شي اإىل غاية بداية الأ�شبوع اجلاري منها 

حالة وفاة واحدة ح�شبما علم لدى املوؤ�ش�شة 
ال�شت�شفائية العمومية »حممد بو�شياف« لعا�شمة الولية.
املوؤ�ش�شة  بذات  الأطفال  طب  م�شلحة  رئي�س  واأفاد 
احلالت  اأن  لواأج  الدين  نور  تون�شي  الدكتور  ال�شحية 
امل�شجلة تتعلق اأ�شا�شا باأطفال تقل اأعمارهم عن 16 �شنة 
من  بهم  التكفل  مت  وقد  املر�س  اأعرا�س  عليهم  ظهرت 
طرف الطاقم الطبي للم�شت�شفى املذكور حيث متاثل جل 
امل�شابني لل�شفاء ومل يتبق �شوى 7 حالت يتم ال�شهر على 
بامل�شتقرة  و�شفت  و�شعيتهم  حالت   6 منها  بها،  التكفل 
فاإن  لالإ�شارة  حرجة.  و�شعية  يف  واحدة  حالة  تبقى  فيما 
يخ�شعوا  مل  باأ�شخا�س  تتعلق  امل�شجلة  احلالت  غالبية 
وفق  به  لالإ�شابة  عر�شهم  مما  الداء  هذا  �شد  للتلقيح 
اأن حالة الوفاة  اإىل  ذات املتحدث.واأ�شار الدكتور تون�شي 
والتي  املا�شي  الأ�شبوع  نهاية  ت�شجيلها  مت  التي  الوحيدة 
تتعلق بر�شيع يبلغ من العمر 14 �شهرا ظهرت عليه اأعرا�س 
املر�س مع �شعوبة يف التنف�س وقد مت اإخ�شاعه للعالج اإّل 

اأنه فارق احلياة.
ودعا ذات املتحدث جميع الأولياء اإىل التقرب من خمتلف 
التعر�س  لتفادي  اأطفالهم  تلقيح  و  ال�شحية  الوحدات 
تعامل  الطبي  الطاقم  اأن  امل�شدر  ذات  للمر�س.واأبرز 
بعد  خا�شة  موؤكدة  اأنها  اأ�شا�س  على  احلالت  هذه  مع 
ت�شجيل بالولية خالل �شهر يوليو املا�شي 11 حالة موؤكدة 
م�شابة بالبوحمرون منها خم�س حالت تخ�س اأطفال تقل 

اأعمارهم عن 16 �شنة. 

ي�شهد وادي بني عزة املتواجد باإقليم 
من  كل  لبلديات  والعابر  البليدة  ولية 
مراد  بني  وكذا  واأولديعي�س  البليدة 
حالة من الثلوث اخلطري حلد اأنه اأ�شبح 
العمومية  ال�شحة  على  خطرا  ي�شكل 
�شيما بعد ت�رضيحات وزارة ال�شحة اأنه  
م�شدر هام لنت�شار وباء الكولريا الذي 
بالولية وم�س  الآونة الأخرية  ظهر يف 

عددا من الوليات املجاورة لها.
فالزائر لهذه الولية التي اقرتن ا�شمها 
على  يقف  »الورود«  �شابق ب  وقت  يف 
اأنواعها  ب�شتى  النفايات امللقاة  �شورة 
بقايا  وكذا  ال�شناعية  و  املنزلية 
الوادي  جنبات  على  املنزلية  الأ�شغال 
وحتى مبجراه املمتد على م�شافة 30 
و  �شحة  يهدد  اأ�شحى  اأنه  لدرجة  كلم 
منهم  القاطنني  �شيما  املواطنني  بيئة 

بالبيوت اله�شة مبحاذاة 
من  العديد  الوادي.وتناقلت  جمرى 
املهتمة  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
بال�شاأن املحلي �شور هذه النفايات يف 
التدخل  على  امل�شوؤولني  خطوة حلمل 

العاجل خ�شية ظهور اأوبئة اأخرى.
وادي  ملجرى  بالن�شبة  الو�شع  ويتاأزم 
بني  مبنطقة  خ�شو�شا  عزة  بني 
عا�شور و خزرونة حيث تراكم النفايات 
اأ�شبح ديكورا مالزما ل�شكان املنطقة 
وليات  خمتلف  من  اإليها  الوافدين 
الوطن. وكان هوؤلء قد �شيدوا بجنبات 
ا�شتقروا  ق�شديرية  بيوتا  الوادي 
الزمن  من  ع�رضية  من  اأكرث  منذ  بها 

و�شط  الإرهاب  ويالت  من  هروبا 
فيها  تنعدم  �شعبة  معي�شية  ظروف 
هذا  جعل  ما  احلياة  �رضوط  اأدنى 
و  احل�رضات  ملختلف  مرتعا  الأخري 
احليوانات القار�شة املنت�رضة باملكان 
الأمر الذي �شبب ل�شكان املنطقة داء 
الكولريا الذي افتك بحالتني من الولية 

و اإ�شابة الع�رضات بهذا الوباء .
كما ت�شببت هذه الو�شعية »ال�شتثنائية« 
التي يعي�شها الوادي يف تقلي�س جمراه 
العتداءات املتوا�شلة عليه من  بفعل 
منهم  الكرتاث  دون  املواطنني  طرف 
يف  عنه  جنم  الذي  الو�شع  بخطورة 
الكولريا  وباء  انت�شار  الأخرية  الآونة 
يف عدة نقاط منه. وحتمل مياه وادي 
�شيدي  منطقة  من  النابعة  عزة  بني 
الكبري حيث تكون عذبة نقية، خمتلف 
منطقة  اإىل  و�شولها  مبجرد  النفايات 
بن عا�شور مرورا بكل من وادي لكحل 
ووادي فتي�س بالبليدة و وادي مزفران 
بولية تيبازة لتلقى اإىل البحر مبا�رضة 

دون معاجلة.
وقد انعك�شت اأثار هذه الو�شعية ال�شلبية 
العام  الوجه  على  الولية  تعي�شها  التي 
نواحيها  خمتلف  حتولت  التي  للمدينة 
و كذا وديانها على غرار �شيدي الكبري 
را�شمة  النفايات  لرمي  مرتع  اإىل 
بذلك نقطة �شوداء تالحق امل�شوؤولني 

املحليني.
نظافة  يف  خمت�س  حذر  ال�شياق  ويف 
اأوراغي، بح�شب ما  املحيط ، يو�شف 
الفئران  انت�شار  خطر  من  واأج،  نقلته 
ال�شفلية  بالطوابق  القوار�س  �شتى  و 
لالأحياء ال�شكنية و كذا اأكوام النفايات 

التي حتا�رض املدينة و كذا يف حميط 
الأخرية  هذه  وجدت  حيث  الوادي 
ما  للتكاثر  منا�شبا  مرتعا  )القوار�س( 
الطاعون  مر�س  ظهور  يف  يت�شبب  قد 
يف حال عدم التدخل العاجل ملعاجلة 

الو�شع.
ت�شتدعي  الأخرية  هذه  اأن  واأ�شاف 
ا�شتعجالية  ب�شفة  عليها  الق�شاء 
اأ�شهر  تتكاثر كل ثالثة  اأنها  باعتبارها 
على  الو�شع  خطورة  من  يزيد  ما 

ال�شحة العمومية.     

عمليات ا�ستعجالية لتطهري 
الوادي وحمالت تنظيف 

ملعاجلة الو�سع

»ال�شتثنائية«  الو�شعية  هذه  وحيال 
اأعلن اخلمي�س املا�شي وايل البليدة 
بالنيابة، رابح اأيت ح�شن ،عن جملة 
لتطهري  من الجراءات ال�شتعجالية 
و تغطية وادي بني عزة بعد اأن اأكدت 
واإ�شالح  ال�شكان  و  ال�شحة  وزارة 
وباء  م�شدر  اأنه  امل�شت�شفيات 
الكولريا الذي م�س �شت وليات عرب 
الوطن من بينها البليدة التي �شجلت 

اأكرب عدد من الإ�شابات.
ك�شف  التي  الجراءات  ومتثلت هذه 
لل�شحافة  ح�شن  ايت  ال�شيد  عنها 
وزارة  عن  وفد  زيارة  هام�س  على 
للوقوف على  الري واملوارد املائية 
و�شعية هذا الوادي يف اإطالق حملة 
وهي  الوادي  هذا  جمرى  لتطهري 
اخلمي�س  يوم  انطلقت  التي  العملية 

الجراءات  كافة  اتخاذ  جانب  اىل 
من  الوادي  هذا  حلماية  الحرتازية 
الع�شوائي  الرمي  كذا  و  النتهاكات 

للنفايات.
الولئية  ال�شلطات  ر�شدت  كما 
مليون   60 ب  قدرت  اأولية  ميزانية 
اأن  على  الوادي  جمرى  لتغطية  دج 
املحاذية  للنقاط  الأولوية  متنح 
اللتزام  مع  ال�شكانية  للتجمعات 
با�شتكمال العملية يف غ�شون الع�رضة 
ال�شياق  ويف  تقدير«.  كـ«اأق�شى  اأيام 
طماأن ذات امل�شوؤول مواطني البليدة 
الوادي  مبحاذاة  القاطنني  خا�شة 
العملية  هذه  مبتابعة  اياهم  واعدا 
النقاط  هذه  على  الق�شاء  غاية  اىل 

ال�شوداء على م�شتوى الولية.
منذ  الولئية  ال�شلطات  اأطلقت  كما 
تنظيف  حملة  الفارط  الأ�شبوع 
لرفع  متوا�شلة  تزال  ما  ا�شتدراكية 
اأكوام النفايات و تطهري نقاط الرمي 
خمتلف  على  الق�شاء  جانب  اإىل 
عن  اأ�شفرت  والتي  ال�شوداء  النقاط 
ورفع  موقعا   350 من  اأكرث  معاجلة 

الأطنان من النفايات.
ويف ال�شياق دعا �شكان الولية يف لقاء 
الفارط  الأربعاء  املحلية  ال�شلطات 
التدخل  اإىل  املدين  املجتمع  مع 
امل�شكل.  بهذا  التكفل  و  »ال�رضيع« 
كما دعوا اإىل تخ�شي�س اأماكن لرمي 
ب�شكل  احلاويات  وتوفري  للنفايات 
الوايل  وعد  الذي  الأمر  منا�شب 
بتكاثف  مطالبا  به  التكفل  بالنيابة 
نظافة  اأن  باعتبار  اجلميع  جهود 

املحيط م�شالة تخ�س اجلميع.

ل/منرية

الو�سع البيئي بالبليدة : 

تلوث مياه و�دي بني عزة م�سدر وباء �لكولري� �لنقطة �لتي �أفا�ست �لكاأ�س  

البي�شاء  الدار  حمكمة  وقعت 
النفاذ  موقوف  عام  عقوبة  بالعا�شمة 
من  الثاين  العقد  يف  �شاب  حق  يف 
فو�شى  حالة  اإثارة  على  اأقدم  العمر 
برج  منطقة  ب�شواحي  كبريين  وفزع 
قيامه  بعد  العا�شمة،  �رضق  الكيفان 
بوا�شطة  �رضطي  منزل  على  بالتهجم 
»�شاقور« و�شكني �شخم وهدده بالقتل 
ب�شبب قيامه بتوقيف �شديقه وو�شعه 
توبع  التي  الوقائع  وهي  احلب�س  رهن 
قوى  على  التعدي  لأجلها  بجرم 
حيازة  مهامها،  تاأدية  اأثناء  عمومية 
العمدي  التحطيم  بي�شاء،  اأ�شلحة 
وال�شب  بالقتل  والتهديد  الغري  مللك 

وال�شتم .
وقائع الق�شية احلالية وعلى ح�شب ما 

دار بجل�شة املحاكمة و�رضد ال�شحايا 
حني  اجلاري  ال�شهر  لبداية  يعود 
بتوقيف  �رضطي  وهو  ال�شحية  قام 
باأحد  تورطه  ثبوت  بعد  ال�شبان  اأحد 
بعد  للمنزل  عودته  وبعد  الق�شايا، 
تفاجاأ  الوظيفية،  مهامه  من  الإنتهاء 
عليه  ينادي  ب�شوت  والدته  رفقة  وهو 
نافذة  من  تاأكده  ومبجرد  ال�شارع  من 
يحمل  ع�رضيني  ب�شاب  تفاجاأ  املنزل 
عليه  ينادي  و  �شخم  و�شكني  �شاقور 
باأعلى �شوته طالبا منه النزول، مرددا 
م�شامع  على  وال�شتم  ال�شب  عبارات 
بالقتل  اإياه  ومهددا  اجلريان  كافة 
ورفيق  �شديق  بتوقيف  قيامه  ب�شبب 
عند  لو�شعه  النزول  فحاول  عمره، 
حده غري اأن والدة ال�شحية منعته من 

املنزل  يف  املكوث  منه  وطلبت  ذلك 
حالتها  وب�شبب  ال�شاب  مغادرة  حلني 
ال�شكري  جاء  من  معاناتها  ال�شحية  
ر�شخ ال�شحية لأمرها وظل مبكانه يف 
الوقت الذي كان املتهم ينادي باأعلى 
بوا�شطة  املنزل  بر�شق  يقوم  و  �شوته 
بتحطيم  ت�شبب  اأن  حلني  احلجارة 

النافذة.
توجه  غادر  الأمل  فقد  اأن  وبعد 
الأمن  ووالدته ملركز  ال�شحية  بعدها 
وقاموا بتقييد �شكوى عن ما تعر�شوا 
املتهم  توقيف  عن  اأ�شفرت  والتي  له، 
املثول  لإجراءات  وفقا  وحتويله 
الفوري على حمكمة احلال مع و�شعه 
خالل  وحاول  املوؤقت،  احلب�س  رهن 
املراوغة  املحكمة  لهيئة  مواجهته 

يعرتف  فتارة  امل�شوؤولية  من  للتهرب 
نتيجة  منه  وعي  دون  بفعلته  قام  باأنه 
تعاطيه بع�س احلبوب املهلو�شة وتارة 
من  له  ن�شب  ما  وتف�شيال  ينفي جملة 
وال�شكني  لل�شاقور  حيازته  عدا  جرم 
املحكمة  لهيئة  �رضح  كما  ال�شخم، 
يومها  ال�شحية  ملنزل  توجه  باأنه 
لالإنتقام ل�رضف �شديقه اإثر معلومات 
وردته حول وجود عالقة بني ال�شحية 
ال�شحية  جهته  من  �شديقه،  و�شقيقة 
تنازل عن طلبات التعوي�شات املدنية 
وطلب من هيئة املحكمة ردع املتهم 
عن م�شايقته موؤكدا اأنها لي�شت املرة 
الأوىل التي يحاول الإعتداء عليه دون 

�شبب وا�شح اأو �شابق معرفة.
ل/منرية

توجه ملنزله  ور�سقهم باحلجارة وت�سبب بتحطيم النافذة 

عقوبة موقوفة �لنفاذ ل�ساب هدد �سرطي بالقتل بو��سطة »�ساقور« 
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وعرائ�ض  �شكاوى  حذرت 
طاولة  على  موجودة  احتجاجية 
مغبة  من  بالبالد  القرار  �شناع 
الكبريين  والغليان  االحتقان 
ب�شبب  ورقلة،  بوالية  املتوا�شلني 
القرارات التع�شفية وانتهاج �شيا�شة 
الهروب اإىل االمام من طرف رئي�ض 
عو�ض  للت�شغيل   الوالئية   الوكالة 
البحث عن حلول جذرية للم�شاكل 
القائم وفتح قنوات حوار جادة مع 
اأمام  املحتجني  البطالني  ممثلي 
العمومية،  املوؤ�ش�شات  خمتلف 
حادة   انتقادات  وجهت  حيث 
حتويله  ب�شبب  امل�شوؤول  لذات 
الأحقية بطايل الوالية يف التوظيف 
على  الكربى  النفطية  بال�رشكات 
االآبار،  خدمات  موؤ�ش�شات  غرار 
التنقيب و�رشكة االأ�شغال يف االآبار 

مللكية خا�شة .
اإىل جانب ذلك فقد حمل ع�رشات 
البطالني يف ت�رشيح لهم مع يومية 
»الو�شط » مفت�شية العمل م�شوؤولية 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  تبعات 

اخلروقات  على  الت�شرت  عن  تنجر 
والتجاوزات التي �شاحبت عمليات 
من  لبطالني  املبا�رش  التوظيف 
على  املرور  دون  الوالية  خارج 
وهو  للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 
تعليمة  مع  يتنافى  الذي  االأمر 
املالك  عبد  االأ�شبق  االأول  الوزير 
اأولوية  ملنح  الرامية  �شالل 
املنطقة  بطايل  لفائدة  التوظيف 
الحتواء غليان اجلبهة االجتماعية 
�شيناريو   تكرار  وتفادي  املحلية 
امل�شجل  االجتماعي  احلراك 
�شنة  من  مار�ض  �شهر  بالوالية 

. 2013
 من جهة ثانية فقد حملت تقارير 
اأمنية �شوداء �شناع القرار بالوالية 
م�شوؤولية التزايد املقلق ملعدالت 
للبطالني  االحتجاجية  احلركات 
�شاحنات  احتجاز  على  واإقدامهم 
ب�شبب  النفطية،  لل�رشكات  تابعة 
الوالئية  الوكالة  رئي�ض  مترد 
تعليمة  على  بورقلة  للت�شغيل 
ال�شلطات  وتوجيهات  الوزارة 
والية  وايل  راأ�شها  وعلى  امللحية 

ورقلة .
ومعلوم اأن اللجان االأمنية املكلفة 

االجتماعي  احلراك  مبتابعة 
رفعت  قد  الكبري  البالد  بجنوب 
عديد التقارير ال�شوداء حتذر من 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن التزايد املقلق ملعدالت 

احلركات االحتجاجات .
تعالت  فقد  اآخر  �شعيد  وعلى 

االأ�شوات املطالبة ب�رشورة تعيني 
على  املحلية  االإطارات  اأحد 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  راأ�ض 
جتاوزات  هكذا  ملثل  حد  لو�شع 
التزايد  وراء  كانت  وخروقات 
احلركات  ملعدالت  املقلق 

االحتجاجية .

العمومي  االأمن  م�شالح  �شجلت 
�شهر  خالل  ورقلة  والية  باأمن 
اجلارية  ال�شنة  من  املن�رشم  اأوت 
اقليم  عرب  مرورية  خمالفة   698
االخت�شا�ض مما اأ�شفر عن �شحب 
ترتاوح  ملدة  �شياقة  رخ�شة   204
اأفاد بيان  اأ�شهر .  بني الـ 03 و 06 
بورقلة  الوالئي  االأمن  ملديرية 
»الو�شط  يومية  ت�شلمت  قد  كانت 
�شمان  اإطار  يف  اأنه  منه  ن�شخة   «
و  املنافذ  عرب  االأمني  التواجد 
املدينة  تاأمني  اجل  الطرقات من 
، مت القيام بـ: 14990 دورية راجلة 
و متنقلة ، مت من خاللها مراقبة 
ت�شجيل   مت  حيث   ، �شيارة   42326
اإقليم  عرب  مرورية  خمالفة   698
خمالفة   17 منها   ، االخت�شا�ض 
كما  مرورية   جنحة   61  ، تن�شيق 
�شياقة  رخ�شة   204 �شحب  مت 
، ويف  ا�شهر   06 و  ا�شهر   03 ملدة 

�شياق مت�شل و بالرغم من اجلهود 
امل�شلحة  طرف  من  املبذولة 
ق�شد   ، العمومي  لالأمن  الوالية 
من  الراجلني  و  ال�شواق  حماية 
حوادث املرور من خالل التطبيق 
ال�شارم للقوانني التي تنظم حركة 
اأن م�شاحلي �شجلت يف  اإال  ال�شري 
حادث   13 املرور  حوادث  جمال 
مرور نتج عنه )15( جريحا و)01( 
قتيل .من جهة ثانية فقد عاجلت 
حماية   و  العمران  �رشطة  فرقة 
البيئة خالل نف�ض الفرتة  33 ق�شية 
منها 19 ق�شية متعلقة باجناز بناء 
ت�شجيل  مت  فيما    ، رخ�شة  بدون 
اأما  بالبيئة،  تتعلق  ق�شايا   14
بخ�شو�ض  التجارة الغري ال�رشعية 
فقد عاجلت فرقة �رشطة العمران 
تتعلق  ق�شية   14 البيئة  حماية  و 

بالتجارة غري ال�رشعية.
اأحمد باحلاج 

يعاين قاطنو حي 700 م�شكن ببلدية 
ب�شكرة، ويالت التهمي�ض واالإق�شاء 
املمنهجني ب�شبب تكد�ض االأطنان 
ب�شوارع  املنزلية  النفايات  من 
املذكور،  ال�شكني  التجمع  واأزقة 
ن�شمة   2000 يهدد  بات  ما  وهو 
ا�شتن�شاق  جراء  وبائية  بكارثة 

الروائح الكريهة .
قاطني  من  الع�رشات  حّمل   
ات�شالهم  يف  الذكر  ال�شالف  احلي 
النظافة  م�شالح  »الو�شط«    بـ 
الوبائية  االأخطار  من  والوقاية 
ال�شعبي  املجل�ض  م�شتوى  على 
تبعات  م�شوؤولية  بب�شكرة،  البلدي 
التاأخر  عن  الناجمة  الرتاكمات 
من  املئات  رفع  يف  املربر  غري 
يف  املكد�شة  القمامات  اأطنان 
وح�شب  احلي،  واأركان  زوايا 
تلوث  عن  اجنر  فقد  هوؤالء، 
كبري  عدد  اإ�شابة  البيئي  املحيط 
من االأطفال وال�شيوخ الطاعنني يف 
ال�شن باإ�شابات متفاوتة اخلطورة، 
اجللدية  الل�شمانيا  داء  ب�شبب 
هذه  ولدت  حيث  الربو،  ومر�ض 
الو�شعية املزرية التي يتخبط فيها 

�شاكنة التجمع ال�شكني 700 وحدة 
�شكنية حالة من ال�شخط والغ�شب 
حملية  جمعيات  لدى  الكبريين 
تن�شط على م�شتوى احلي ومهتمة 
و  البيئي  بالواقع  ال�شاأن  ذات  يف 
ال�شحي، والتي بدورها طالبت من 
وايل الوالية اأحمد كروم، ب�رشورة 
يف  حتقيق  لفتح  ال�رشيع  التدخل 
م�شري املاليري املر�شودة لتغطية 
ن�شاطات م�شالح النظافة مب�شالح 
مل  والتي  الزيبان،  عا�شمة  بلدية 
الواقع  اأر�ض  على  اأثر  لها  يظهر 
بعدد كبري من االأحياء، ومما يحز 
يف نفو�ض املت�رشرين من امل�شكل 
حملة  على  اإقدامهم  هو  القائم، 
اأ�شهر  ثالثة  قبل  تطوعية   نظافة 
احلي  مواطنو  قام  اأين  االآن،  من 
معني،  مكان  يف  القمامات  بجمع 
مل  ح�شبهم،  البلدية  م�شالح  لكن 
قامت   حيث  امل�شتوى،  يف  تكن 
النفايات  من  قليلة  كمية  بجمع 
تتناثر  البقية  وتركت  املنزلية 
ال�شكنية  التجمعات  لغزو  وتعود 

املذكورة .
�سيخ مدقن

.       اتهامات بانتهاك تعليمة الوزير الأول الأ�سبق باأولوية البطالني يف التوظيف 

متهم بتحويل التوظيف بال�سركات النفطية الكربى مللكية خا�سة 

اأحمد باحلاج 

رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
بورقلة يحدث فتنة يف �شوق ال�شغل 

اأدرج تخ�ش�ض لي�شان�ض مهنية جديدة 
يف جمال اللغات التطبيقية يف االإت�شال 
مرباح  قا�شدي  بجامعة  باملوؤ�ش�شات 
اجلامعي  املو�شم  بر�شم  بورقلة 
اجلديد 2018/  2019، ح�شب ما علم 
ال�رشح  هذا  مدير  لدى  االأحد  اليوم 
العلمي. ويتوخى من خالل اإدراج والأول 
املتوج  اجلامعي  امل�شار  هذا  مرة 
متطلبات  اإىل  االإ�شتجابة  ب�شهادة 
فيما  خا�شة  باملنطقة  العمل  �شوق 
مدير  اأو�شح  كما   ، بالكفاءات  يتعلق 
الطاهر  حممد  الربوفي�شور  اجلامعة 
حليالت .واأكد ذات امل�شوؤول يف هذا 
على  تعمل  ورقلة  جامعة  اأن  ال�شاأن 

اجلامعي  التكوين  بني  الروابط  تعزيز 
واالإجتماعي  االإقت�شادي  والقطاعني 
الطلبة  اإدماج  فر�ض  تعزيز  اأجل  من 

حاملي ال�شهادات يف عامل ال�شغل.
و�شيوفر هذا العر�ض التكويني املوجه 
)دورة  اجلدد  البكالوريا  حلاملي 
برنامج  اإطار  يندرج يف  والذي   )2018
><كويف<<  يدعى  جزائري-اأوروبي 
تكوين  لعرو�ض  امل�شرتك  )البناء 
تكوين  عالية(  توظيف  اإمكانية  ذات 
ال�شيما  مهني  طابع  ذي  متخ�ش�ض 
والفرن�شية  )العربية  احلية  اللغات  يف 
يتم  مل  رابعة  ولغة  واالإجنليزية( 
حتديدها بعد باالإ�شافة اإىل االأ�شاليب 

االإت�شال  يف  احلديثة  واملناهج 
واالإقت�شاد وت�شيري املوؤ�ش�شات.

وذكر حليالت باأن ما ال يقل عن 2.500 
اإىل جامعة  طالب جديد مت توجيههم 
ورقلة بر�شم ال�شنة اجلامعية اجلديدة 
للطلبة  االإجمايل  العدد  �شريفع  ، مما 
اإىل ما يناهز 30.000 طالب يوؤطرهم 
الرتب  اأ�شتاذ يف خمتلف  نحو 1.200 

والتخ�ش�شات العلمية.
اإ�شت�شفائي  اأ�شتاذ   26 اإىل  وباالإ�شافة 
االأخرية  االآونة  الذين مت توجيههم يف 
التاأطري  �شيتعزز  الطب،  كلية  اإىل 
 18 بتوظيف  باجلامعة  البيداغوجي 
العجز  تغطية  بغية  جديد  اأ�شتاذ 

امل�شجل ببع�ض الفروع والتخ�ش�شات 
واللغات  االآيل  االإعالم  غرار  على 

االأجنبية )الفرن�شية واالإجنليزية(.
وتتوزع عرو�ض التكوين بجامعة ورقلة 
ما�شرت  و95  لي�شان�ض  عر�ض   75 على 
دكتوراه  م�رشوع   26 اإىل  باالإ�شافة   ،
اأن  اإىل  .ي�شار  لنحو 350 طالب  موجه 
هذه املوؤ�ش�شة للتعليم العايل والبحث 
اإىل  ترقيتها  متت  قد  كان  العلمي 
م�شاف جامعة يف 2001 بعد اأن كانت 
مدر�شة عليا لالأ�شاتذة وذلك مبوجب 
املر�شوم التنفيذي رقم 65-88 املوؤرخ 
ع�رشة  وت�شم   ،  1988 مار�ض   22 يف 

كليات ومعهدين.

جامعة ورقلة : 

فتح لي�شان�س مهنية جديدة للغات االأجنبية التطبيقية 

مع معاجلة 40 ق�سية تتعلق بالبيئة والعمران 

تكد�س الأطنان من النفايات املنزلية يهدد 2000 ن�سمة 

اأمن ورقلة ي�شجل 698 خمالفة 
مرورية وي�شحب204 رخ�شة �شياقة

كارثة وبائية تلوح يف االأفق بحي 
700 م�شكن ببلدية ب�شكرة 

مما ل يختلف عليه اثنان بورقلة اأن ملف الت�سغيل اأ�سبح التحدي احلقيقي ل�سناع القرار بالبالد 
وم�سوؤويل الولية، و�سط تهم حتوم حول رئي�س الوكالة الولئية للت�سغيل بخ�سو�س ا�ستغالل 

تفاوت الأدوات الرقابية لتحويل التوظيف بال�سركات النفطية مللكية خا�سة .

للمطالبة بالق�ساء على الكتظاظ يف حجرات التدري�س 

االأولياء والتالميذ بدائرة ت�شابيت باأدرار يوا�شلون احتجاجهم 
والتالميذ  االأولياء  يوا�شل 
اأدرار  بوالية  ت�شابيت  بدائرة 
بتدخل  للمطالبة  احتجاجهم 
جاد من �شناع القرار بالوالية 
للق�شاء على م�شكل االكتظاظ 
وهو  التدري�ض  بحجرات 

التح�شيل  على  �شلبا  اأثر  ما 
العلمي للتالميذ .

هدد االأولياء والتالميذ بدائرة 
مع  لهم  ت�رشيح  يف  ت�شابيت 
مبوا�شلة  »الو�شط«  يومية 
خطابهم  لهجة  من  الت�شعيد 

تدخل  ب�رشورة  للمطالبة 
ومدير  الوالية  وايل  من  جاد 
من   ، نف�شها  بالوالية  الرتبية 
مطلبهم  مع  التجاوب  اأجل 
امل�رشوع املتمثل ح�شبهم يف 
البحث  يف  االإ�رشاع  �رشورة 

للق�شاء  جذرية  حلول  عن 
االكتظاظ  ظاهرة  على 
بالطورين  باالأق�شام 
وهو   ، والثانوي  املتو�شط 
على  �شلبا  اأثر  الذي  االأمر 
حت�شيلهم العلمي بدليل تذيل 

منطقتهم للرتتيب الوطني يف 
النهائية  االمتحانات  نتائج 
املتو�شط  التعليم  ل�شهادة 
والبكالوريا . من جهة ثانية 
فقد اأعلنت عديد اجلمعيات 
بال�شاأن  املهتمة  املحلية 

ت�شابيت  بدائرة  الرتبوي 
املطلق  دعمها  باأدرار، عن 
للمحتجني،  والالم�رشوط 
اأخذ  ب�رشورة  مطالبة 

مطالبهم بعني االإعتبار .
اأحمد باحلاج 
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كومندو�س تربوي .. 

احلجل  عني  متو�سطة  ا�ستطاعت 
املهني  التكوين  مقابل  اجلديدة 
بعني احلجل والية امل�سيلة اأن تاأكد 
تكمن  اأين  منوذج  متو�سطة  اأنها 
النجاح  يف  االداري  الطاقم  ارادة 
اأن  و�سنع التميز، ارادة جتلت بعد 
اأ�رسيا  جوا  املوؤ�س�سة  هذه  خلقت 
 – مديرها  بقيادة  م�سبوق   غري 
عواج بوخالفة – مما عك�س ظاهرة 
جمالية  على  واحلر�س  االهتمام 
واعطائه  تربوي  كف�ساء  الق�سم 
نف�سا جديدا وحلة بهية يف مبادرة 
�سيئا  اجلزائرية  للمدر�سة  اأعادت 
�سهية  وفتح  املفقود  بريقها  من 
 ، الكبار  قبل  لل�سغار  الدرا�سة 
تختلف  املوؤ�س�سة  بهذه  االأق�سام 
من ق�سم الآخر ح�سب امل�ستوى اأين 
خا�سا  لونا  م�ستوى  كل  اعطاء  مت 

به ومبعداته وجتهيزاته . 
جد  على  وقفت  الو�سط  جريدة 

املوؤ�س�سة  عمال  ون�ساط  واجتهاد 
ن�سط  هادف  تربوي  ح�س  وكلهم 
هذا العام يف تزيني املوؤ�س�سة يخدم 
التلميذ والطاقم الرتبوي على حد 
�سواء متثل يف نظافة اأق�سامها التي 
اكت�ست حلة جديدة  �سملت تزيني 
وكذا  جدرانها  وطالء  االأق�سام 
وتنظيف  والطاوالت  الكرا�سي 

االأبواب  تاأهيل  واإعادة  االأق�سام  
ي�ستجيب  مما  املك�رسة  والنوافذ 
واالأريحية  اجلمالية  للمعايري 
واملتعلم  النا�سئة  ي�ساعد  ب�سكل 
على التاأقلم معه وتك�سري احلواجز 
النف�سية املفرت�سة الأجل ا�ستقبال 
وتعليمي  تربوي  جو  يف  التالميذ 
مدر�سي  وو�سط  حميط  ويف 

الدافع  اأن  يبدو  ومريح   نظيف 
الذي حرك حمركات النجاح يعود 
االداري  الطاقم  االلتفاف بني  فيه 
باأيدي  لالأخذ  باملوؤ�س�سة  والعامل 
حان  فهل   ، التميز  نحو  النا�سئة 
املوؤ�س�سة  هذه  تاأخذ  الأن  الوقت 
باقي  بها  لتحتذي  فريدة  كتجربة 

املوؤ�س�سات.

يبدو اأن ق�سيدة املتنبي ت�أتي العزائم على واقع التعليم املدر�سي والرتبوي مبتو�سطة عني احلجل 
اجلديدة وهذا بدليل م� حققته وم� تنجزه نه�ية وبداية كل مو�سم وهذا نظرا للمجهودات الب�سرية 
التي يبذله� الط�قم الداري والرتبوي والعزمية حتذوه من اأجل تالميذ املنطقة، كل �سيء هن� يحث 

على التعلم واكت�س�ب املع�رف يف اأح�سن الظروف. 

خالل زي�رة ق�دت الو�سط  اإليه�  

 . خل�سر . بن يو�سف  

املتو�سطة اجلديدة بعني احلجل    ...   املوؤ�س�سة النموذج

بلدية بوح�مت ميلة

الدخول اجل�معي ب�لط�رف 

تب�سة

مع�سكر

غرداية

تهيئة وتعبيد الطريق الرابط  مع بلدية عني امللوك

اأكرث من 1500 طالب جديد منتظر بجامعة ال�ساذيل بن جديد

عائلة تتكون من 05 
اأفراد تبيت يف العراء

رئي�س جديد لغرفة التجارة 
و ال�سناعة "بني �سقران"

من�ساآت تربوية جديدة 

عبداهلل  عائلة  مع  التوا�سل  ليزال 
اأفراد   05 من  املتكونة  بالعقبي  
واجلوع   الفقر  مظاهر  و�سط 
تعي�س  التي  بتب�سة   والتهمي�س 
اآيل  كوخ  و�سط  قا�سية  ظروف 
لل�سقوط ال يقي حرا وال بردا وبعيد 
عن اأي تكفل  يف هذا الكوخ االآيل 
وزوجته  عبداهلل  يعي�س  لل�سقوط 
مزرية  تعي�سة    حياة  اأبنائه  و 
االأر�س  يفرت�سون  م�سنية  قا�سية 
و يلتحفون ال�سماء ،واأكل ما تي�رس 
كل  ،يكابدون  اليومي  القوت   من 
فاملكان   . االأعني  عن  بعيد  هذا 
يكاد  ال  ع�سوائي  ب�سكل  م�سيد 
يحمي من برد او مطر وال يقي من 
ا�ستهدافهم من  اإىل  ...اإ�سافة  حر 
الكالب  و  احل�رسات  بع�س  طرف 
املكان  من  اتخذت  التي  ال�سالة 

نف�سية  على  اأثر  مما  لها  م�رسحا 
االأبناء  �رساع يومي مع  ومتدر�س 
احلرمان والتهمي�س وطبيعة قا�سية 
يف  وعائلته   عبداهلل  يوميات  هي 
التفاتة  تنتظر  والكرامة  العزة  بلد 
من  النت�سالها  الوالية  وايل  من 
الفقر  ومظاهر  العي�س  جحيم 
واجلوع والتهمي�س  .ق�سد التدّخل 
العائلة  واإيجاد حل �رسيع قد يقي 
مل  االأمر  اأّن  غري  الت�رسد  من 
هذا  ظل  ويف  �ساغية  اآذانا  يلق 
اأ�رسة   رب  يعي�سه   الذي  الواقع 
عرب  يجّدد  وزوجته   اأطفاله  رفقة 
نداءه  الو�سط   يومية  �سفحات  
منحه  اأجل  من  املحلية  لل�سلطات 
واأ�رسته  به  يليق  اجتماعيا  �سكنا 

املتكونة من 5 اأفراد
ع/ ر�سيد

مت مبع�سكر تن�سيب ميلود كو�سا�س 
ال�سناعة  و  التجارة  لغرفة  رئي�سا 
واأع�ساء  للوالية  �سقران"  "بني 

اجلمعية العامة اجلدد للغرفة.
للتجارة  اجلهوي  املدير  وذكر 
الذي  الدين  عز  عي�سات  ل�سعيدة 
اأنه  التن�سيب  عملية  على  ا�رسف 
"ينتظر من الرئي�س املعاد انتخابه 
غرفة  راأ�س  على  ثانية  لعهدة 
التجارة وال�سناعة بني �سقران ومن 
العامة  واجلمعية  املكتب  اأع�ساء 
لتعزيز  اإ�سافية  جمهودات  بذل 
موقع والية مع�سكر �سمن اخلريطة 
باعتبارها  الوطنية  االإقت�سادية 
على  والية   15 اأف�سل  من  واحدة 
الن�ساط  يف  الوطني  امل�ستوى 
بعد  والثانية  والتجاري  ال�سناعي 

اجلهة  م�ستوى  على  ال�سلف  والية 
املديرية  عليها  ت�رسف  التي 
اجلهوية للتجارة ل�سعيدة". واأ�ساف 
جرى  التي  اجليدة  "الظروف  اأن 
فيها انتخاب هياكل غرفة التجارة و 
ال�سناعة بني �سقران �ستكون حافزا 
الغرفة  مل�سوؤويل  امل�سرتك  للعمل 
بالتعاون مع خمتلف الهيئات لتذليل 
تواجه  التي  امل�ساكل  و  ال�سعوبات 
بوالية  االقت�ساديني  املتعاملني 
مع�سكر  والية  وت�سم  مع�سكر". 
املذكورة-  الغرفة  رئي�س  -ح�سب 
جتاري  متعامل  األف   40 حوايل 
خمتلف  يف  ين�سطون  و�سناعي 
البناء  قطاعي  خا�سة  و  املجاالت 
ال�سناعات  و  العمومية  واال�سغال 

التحويلية.

بوالية  الرتبية  قطاع  �سيتدعم 
جديدة  تعليمية  بهياكل  غرداية 
املدر�سي  الدخول  بر�سم 
اجلديد 2019/2018 من �ساأنها 
�رسوط  ترقية  يف  ت�ساهم  اأن 
ح�سبما   ، للتالميذ  التمدر�س 
مدير  لدى  االإثنني  اليوم  علم 

الرتبية . 
وجه  على  االأمر  ويتعلق 
مقعد   800( بثانوية  اخل�سو�س 
القارة  بحا�سي  بيداغوجي( 
 270( املنيعة  املنتدبة  بالوالية 
،وزهاء  غرداية(  جنوب  كلم 
بطاقة  تو�سعة  قاعة  اأربعني 
مقعد   700 تقارب  اإجمالية 
بريان  بلديات  عرب  موزعة 
اأو�سح  و�سب�سب ومتليلي ،مثلما 

عمار طيباين . 
باملنا�سبة  امل�سوؤول  ذات  واأكد 
قد  الالزمة  التدابري  كل  اأن   "
دخول  �سمان  اأجل  من  اتخذت 
،وذلك مب�ساهمة  مدر�سي جيد 
كل ال�سلطات املعنية وال�رسكاء 
التحاق  "وينتظر  االإجتماعيني 
تلميذا   105.828 جمموعه  ما 
التعليمية  االأطوار  خمتلف  يف 
بر�سم  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
الدخول املدر�سي القادم بوالية 
الوالية  هذه  ،وحت�سي  غرداية 
ن�سف   25 )مع  ثانوية   31 حاليا 
تتوفر  متو�سطة  ،و66  داخلية( 
،و188  داخلية  ن�سف   11 على 
اإبتدائية مزودة بخدمات �سبكة 

املطاعم املدر�سية.   

خ�س�ست م�سالح املجل�س ال�سعبي 
يقارب   ما  )ميلة(  بوحامت  لبلدية 
اأ�سغال  الإجناز  د.ج  مليون   18
الطريق  وتعبيد  تهيئة  م�رسوع 
الرابط ما بني ذات البلدية وبلدية 
من  علم   ما  ح�سب  امللوك،  عني 

م�سالح ذات اجلماعة املحلية.
االأ�سغال  اأن  امل�سدر  واأو�سح 
�ستنطلق يف �سهر "�سبتمرب املقبل" 
االإجراءات  باقي  ا�ستيفاء  بعد 
يوجد  امل�رسوع  اأن  االإدارية حيث 
حاليا يف مرحلة عر�سه على جلنة 

ال�سفقات.

و�سي�سمح هذا امل�رسوع الذي ميتد 
على م�سافة 1،5 كلم -ح�سب ذات 
 " م�ستة  م�ستوى  على  امل�سدر- 
عني بودوة" التابعة لبلدية بوحامت 
بلدية  نحو  املرور  حركة  بت�سهيل 
حمول  نحو  ومنها  امللوك  عني 
الطريق ال�سيار �رسق – غرب عند 
بلدية وادي العثمانية كما �سي�ساهم 
عن  العزلة  فك  يف  امل�رسوع  هذا 
"عني  م�ستة  من  كل  يف  ال�سكان 
بودوة" وم�ستة "القطار" التابعتني 
حركة  وت�سهيل  بوحامت  لبلدية 

املرور والتنقل منها واإليها.

 1503 عن  يقل  ال  ما  �سيلتحق 
ال�ساذيل  بجامعة  جديد  طالب 
بر�سم  بالطارف  جديد  بن 
 2019-2018 اجلامعي  الدخول 
ح�سب ما علم اليوم  االثنني من 
لهذه  االت�سال  و  االإعالم  خلية 

املوؤ�س�سة التعليمية العليا .
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
�سيتم توزيع الطلبة اجلدد على 
الكليات ال�ست )6( التابعة لهذه 
اجلامعة م�سيفا يف ذات ال�سياق 
م�سجال  جديدا  طالبا   297 اأن 
يف كلية علوم الطبيعية واحلياة 

واالإعالم  الريا�سيات  يف   75 و 
العلوم  يف  اآخرين   305 و  االآيل 
 152 و  التجارية  و  االقت�سادية 
طالبا يف معهد العلوم البيطرية 
و  احلقوق  يف  طالبا   248 وكذا 
االجتماعية.  العلوم  يف   199
ذات  اأ�سار  اأخرى  جهة  من 
الت�سجيالت  اأن  اإىل  امل�سدر 
 2 يوم  انطلقت  التي  النهائية 
غاية  اإىل  �ستتوا�سل  �سبتمرب 
ذلك  و  ال�سهر  نف�س  من   6
التي  و  اجلامعية  باملكتبة 
الظروف"  "اأح�سن  يف  جتري  

بف�سل ت�سخري الو�سائل املادية 
 . لذلك  الالزمة  الب�رسية  و 
فاإن  امل�سدر  ذات  وح�سب 
لالأن�سطة  املخ�س�س  املركز 
ال�سباب  ملديرية  التابع  العلمية 
والريا�سة �سيتم ا�ستغالله موؤقتا 
يف  امل�سجل  النق�س  لتعوي�س 
ياأتي  و   . البيداغوجية  االأماكن 
يف  امل�سجل  التاأخر  بعد  ذلك 
ال�سنوات االأخرية يف اأ�سغال اإمتام 
القطب اجلامعي اجلديد عا�سمة 
الوالية حيث يزاول 8 اآالف طالب 

درا�ستهم اجلامعية . 
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عن�سرية ال�سهيونية والعن�سرية »اال�سرائيلية«
د .غازي ح�سني

الدول  و  ال�صهيونية  احلركة  اأقامت 
ن�صف  بعد  اليهود  دولة  اال�صتعمارية 
من  جزء  على  تاأ�صي�صها  من  قرن 
اأر�ض فل�صطني العربية وجنحت خالل 
الن�صف الثاين من القرن الع�رشين بعد 
واأو�صلو  ديفيد  كامب  اتفاقات  توقيع 
قوة  اإىل  حتويلها  يف   , عربة  ووادي 
اليهودية  جنحت  كما  عظمى  اإقليمية 
قرار  اإلغاء  يف   1991 عام  يف  العاملية 
الذي   /3379/ رقم  املتحدة  االأمم 
�صاوى ال�صهيونية بالعن�رشية , دون اأن 
املزاعم  وعن  عن�رشيتها  عن  تتخلى 
وال  اليهودية,  واالأكاذيب  واخلرافات 
يزال الكيان ال�صهيوين يتم�صك بجميع 

املرتكزات االأ�صا�صية لل�صهيونية .
يف  العامل  يهود  جتميع  على  ويعمل 
اأمام  يبقى  وبالتايل  امليعاد«  »اأر�ض 
امل�رشوع  ا�صتكمال  وجوب  ال�صهيونية 
العامل  يهود  معظم  بعودة  ال�صهيوين 
العربية  املناطق  وبع�ض  فل�صطني  اإىل 
االأخرى املجاورة لها وفر�ض ال�صيادة 
»ار�ض  ي�صمى  ما  على  االإ�رشائيلية 
ال�صالم  وحتقيق  التاريخية«  اإ�رشائيل 
املتحدة  الواليات  برعاية  االإ�رشائيلي 
واالمالءات  وبال�رشوط  االأمريكية 

االإ�رشائيلية . 

اأيديولوجية الغالبية العظمى 
من يهود العامل

اإن ال�صهيونية هي اأيديولوجية الغالبية 
العظمى من يهود العامل داخل اإ�رشائيل 
م�صالح  وتخدم  خدمت   . وخارجها 
والدول  العاملية  اليهودية  االحتكارات 
اال�صتعمارية , حيث �صاهم رجال املال 
واأملانيا  وفرن�صا  بريطانيا  يف  اليهود 
واأمريكا يف بلورتها ودعم من بريطانيا 
النازية  واأملانيا  وفرن�صا  وامريكا 
وجميع  واالإ�صالم  للعروبة  ومعادية 
اليهودية ومبادئ  واالأمم غري  ال�صعوب 
العام  الدويل  والقانون  والعدالة  احلق 
واملواثيق  العهود  وجميع  واالإن�صاين 

الدولية.
االأمر  بادئ  يف  ال�صهوينة  تعاونت 
اال�صتعمار  ثم  القي�رشية  اأملانيا  مع 
كلية  وارمتت  الفرن�صي  و  الربيطاين 
منذ احلرب العاملية الثانية يف اأح�صان 
واأ�ص�صت   . االأمريكي  اال�صتعمار 
املنظمات اليهودية املختلفة يف جميع 
على  �صيطرتها  لفر�ض  العامل  بلدان 
احلكومات وممار�صة ال�صغط واالبتزاز 
على رجال ال�صيا�صة و املال واالإعالم 

لتنفيذ املخططات ال�صهيونية . 
من  ال�صهيونية  عن�رشية  تنطلق 
املرتكزات  ومن  اليهودية  عن�رشية 
يف  العن�رشية  للنظريات  االأ�صا�صية 
اإيديولوجية  فال�صهيونية   , اأوروبا 

عن�رشية كولونيالية اإ حاللية اإجالئية, 
اليهودية   لعن�رشية  جت�صيد  وهي 
ويقوم  ال�صهيوين,  والكيان  وال�صهيونية 
الكيان ال�صهيوين على اأ�صا�ض عن�رشية  
وا�صتعمارا ليهودية وال�صهيونية والدول 
وانت�رشت  ال�صهيونية  ظهرت  الغربية. 
اأوروبا  يف  اليهودية  االأو�صاط  يف 
ال�رشقية وب�صكل خا�ض بولندا ورو�صيا 
عوامل  اإىل  ن�صوئها  اأ�صباب  وتعود   .
دينية و�صيا�صية واقت�صادية وكولونيالية 
اليهودية  تعاليم  من  بع�صها  وينبع   .
والرثوات  االأر�ض  يف  اليهود  واأطماع 
العربية والبع�ض االخر من املجتمعات 
التي  والتغريات  فيها  يعي�صون  التي 
ال�صهيونية  تنت�رش  ومل   . فيها  حدثت 
حركات  ب�صب  الغربية  اأوروبا  يف 
االإ�صالح الديني وامل�صاواة و الت�صامح 

واالندماج . 

القومية اليهودية

اأن  اأ�صا�ض  على  ال�صهيونية  تقوم 
اليهودية لي�صت جمرد ديانة , واإما هي 
نظر  يف  اليهودية  القومية  و   . قومية 
الديانة  عن  منف�صلة  غري  ال�صهاينة 
اليهودية . واليهودية هي الوجه الديني 
التج�صيد  هي  »واإ�رشائيل«  لل�صهيونية 
الديني  وللوجهني   , لل�صهونية  العملي 
جميع  ودولة   , لليهودية  وال�صيا�صي 

اليهود يف العامل . 
وتعترب مقولة »�صعب اهلل املختار« التي 
االأ�صا�صي  املرتكز  التوراة  يف  وردت 
للعن�رشية اليهودية , فالتوراة والتلمود 
ممار�صة  على  اليهود  حتر�صان 
اليهود  غري  واالإرهاب جتاه  العن�رشية 
�صلوكا  ي�صلكون  اليهود  يجعل  مما   ,
ماألوفة  غري  بعادات  ويتحلون  �صاذا 
وغري اإن�صانية بحيث يبدون فوق الب�رش 
ومتتلئ  الب�رش.  �صفوة  وحدهم  وهم   ,
االختيار  بعبارت  التلمود  و  التوراة 
االإبادة  وبق�ص�ض  والنقاء  التفوق  و 
والعدوان  واالنتقام  والثاأر  اجلماعية 
واال�صتعالء  اخليانة  و  والغدر  والكذب 

و العزلة .  
�رشيعة  يف  تنت�رش  العن�رشية  واأخذت 
مو�صى عندما خل�ض جماعته من الذل 
و العبودية يف م�رش . فاأخذ كردة فعل 
على العبودية وال�صعور بالدونية يغذي 

فيهم قيم التفوق والتميز واالختيار . 
اليهودي  الدين  اإىل  مو�صى  نظر 
قوة   , اله  انه  التوراة على  ح�صب قول 
من  االأعظم  ال�صواد  تخ�صع   , قاهرة 
على  قادرا  فيكون   , مل�صيئته  العامة 
من  فكان   , وا�صتخدامهم  ت�صخريهم 
مو�صى  ت�رشيعات  تنطلق  ان  الطبيعي 
من مفهوم القبيلة , وتنح�رش يف ربط 
قتالية  فئة  يف  ببع�ض  بع�صهم  اليهود 
غري قابلة لالندماج مع االآخرين.  من 
هنا جاءت ت�رشيعات مو�صى عن�رشية 

,�صيقة, منغلقة , تدور يف دائرة القبيلة 
غريها  اإىل  تتعداها  ال   , اال�رشائيلية 
اليهودي  تنهي  ال�صعوب فهي مثال  من 
اليهودي  قتل  عن  اليهودي  قتل  عن 
اأن  كيف  التوراة  تروي   . به   والغدر   ,
الرب وطلب منه ان ينتقم  مو�صى كلم 
وقتلوا  املديانيني  من  اإ�رشائيل  لبني 
مديان   يف  الذكور  جميع  اإ�رشائيل  بنو 
ونهبوا  واأطفالهم  ن�صائهم  و�صبوا 
واملوا�صي  والبهائم  ممتلكاتهم  جميع 
وعندما   . مدنهم  جميع  واحرقوا   ,
خرج مو�صى ال�صتقبال جماعته اأمرهم 
امراأة  وكل  االأطفال  من  ذكر  كل  بقتل 
و�صعت  وبالتايل   . رجال  عا�رشت 
االأ�ص�ض  اليهودية  لالأجيال  التوراة 
اجلماعية  املجازر  الرتكاب  الدينية 
هذا  على  اليهودية  االأجيال  ,و�صارت 
الفر�صة  لها  �صنحت  كلما  املنوال 
االإبادة اجلماعية  , وال تزال  املالئمة 
�صيا�صة ر�صمية ترتكبها دولة اليهود يف 
كاملني  وتاأييد  بدعم  العربية  املنطقة 

من اليهودية العاملية .
�صعب اهلل املختار

التثنية  �صفر  يف  التوراة  وتت�صمن 
يقبل  ال  يهوه  االإله  اأن   )20 )اال�صحاح 
اهلل  �صعب  مع  ال�صعوب  تت�صاوى  بان 
اليهود على  التوراة  . وحت�ض  املختار 
االأخرى  ال�صعوب  من  الزواج  عدم 
يوؤكد  , مما  املختلط  الزواج  فرتف�ض 
و  واالنغالق  االإبادة  �صيا�صة  على 
اليهودية  علها  ت�صري  التي  العن�رشية 
فقط  لليهود  التوراة  و�صايا  وجاءت   .
م�صبعة  اليهود(  غري  على  تطبق  )وال 
والبغ�ض  التميز  و  التفوق  و  باالنعزال 
و كراهية ال�صعوب واحتقارها واحل�ض 
والتلمود  التوراة  اإن    . اإبادتها  على 
العن�رشية  باملنطلقات  تعجان 
اليهود  غري  الب�رش  جميع  وكراهية 
�صيطرة  وفر�ض  الإبادتهم  والدعوة 
اليهود على ال�صعوب الكنعانية بالقوة , 
تعاليمهم  لليهود بح�صب  اإذ ال خال�ض 
ال�صعوب  جميع  با�صتئ�صال  اإال  الدينية 
التي  املنطقة  من  اليهودية  غري 
تزاحمهم وتناف�صهم على م�صادر املاء 
والكالأ و النفوذ ال�صيا�صي والع�صكري . 
وتك�صف التوراة والتلمود طبيعة اليهود 
ياأمرهم  »يهوه«  ,فربهم  وحقيقتهم 
وقتل  اجلماعية  املجازر  بارتكاب 
واالأطفال  والن�صاء  والعجزة  ال�صيوخ 
وتخريب  االأ�صجار  وقطع  والبهائم 
فيها  مبا  واملدن  القرى  وحرق  الزرع 
الكيان  يفعل  كما  متاما   , مدنيني  من 

ال�صهيوين يف فل�صطني .
عن  به  جماعته  مو�صى  ربط  لقد 
م�صاحلهم  خلدمة  »يهوه«  االإله  طريق 
وبينهم  يهوه  بني  العالقة  وارتبطت 
وكانوا   , امل�صرتكة  امل�صالح  خلدمة 
واملجازر  الدماء  �صفك  يحبون 
واالنتقام  بالثاأر  واالأخذ  اجلماعية 

 , حرقها  واملدن  القرى  وتدمري 
مو�صى  بجانب  دائما  يقف  يهوه  وكان 
على  االإغارة  على  يحثهم  وجماعته 
وقتل  وتدمريها  الكنعانية  املدن 
و�صيوخ  واأطفال  رجال  من  �صكانها 

ون�صاء وحتى احليوانات .
ن�صارى  اليمن  يهود  غزا  وعندما 
ال�صاد�ض  القرن  مطلع  يف  جنران 
ما  اليهود  جمع  وهزموهم  امليالدي 
اأن  بعد  االأحياء  امل�صيحيني  من  تبقى 
ثم  النار  فيها  واأوقدوا  خندقا  حفروا 
وهم  ليحرتقوا  بالن�صارى  اإليها  القوا 
اليهود  حقد  اأن   . احلياة  قيد  على 
منهم  االنتقام  وحب  ال�صعوب  على 
 , حيوانات  واعتبارهم  واحتقارهم 
اليهودي,  غري  اإنقاذ  اليهودي  وحترمي 
اأجنبيا  يقتل  الذي  اليهودي  ومكافاأة 
باخللود يف اجلنة , وان ال�رشقة جائزة 
من غري اليهودي , وانه يجوز لليهودي 
خطورة  بجالء  يظهر  زورا  ي�صهد  اأن 
على  والتلمودية  التوراتية  التعاليم 

الب�رشية جمعاء .
عن  اليهود  اأرواح  متيز  اليهودية  اأن 
العزة  من  جزء  باأنها  االأرواح  �صائر 
عزيزة  اليهود  اأرواح  وان   , االإلهية 
اليهودية  االأرواح غري  بينما   , اهلل  عند 
اليهودي  وان   , اأرواح احليوانات  ت�صبه 
وين�ض   , املالئكة  من  اأكرث  يهوه  عند 
االأجنبي  خلق  اهلل  »اأن  على  التلمود 
الئقا  ليكون   , فقط  اإن�صان  هيئة  على 
خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا من 
اجلهم . وي�صف التلمود »اأن غرياليهود 
حيوانات يف �صورة اإن�صان ,وهم حمري 
, الأنه  اأف�صل منهم  الكالب  وكالب بل 
يطعم  اأن  االأعياد  يف  لليهودي  م�رشح 
يطعم  اأن  له  م�رشحا  ,ولي�ض  الكلب 

االأجنبي« . 

بذور ال�ستعالء والتفوق

قد  اليهودية  تعاليم  تكون  وبالتايل 
والتفوق  اال�صتعالء  بذور  و�صعت 
 , ال�صعوب  �صائر  على  اليهود  و�صيادة 
مما يجعل اليهود ينظرون اإىل ال�صعوب 
االأخرى نظرة مليئة باحلقد والكراهية 
يجب  وانه  االنتقام,  وحب  واالزدراء 
خلقت  النها  ال�صعوب  جميع  ا�صتغالل 

خلدمة اليهود وتنفيذ اأغرا�صهم . 
حر�ض اليهود منذ ظهور االإ�صالم على 
تيار  وقف  وامل�صلمني  لالإ�صالم  الكيد 
. ور�صموا اخلطط  االإ�صالمية  الدعوة 
بع�صهم  تظاهر  حيث  ذلك  لتنفيذ 
يهوديتهم  على  وبقوا  االإ�صالم  بدخول 
النبي  اغتيال  وحاولوا   . الباطن  يف 
وحاربوه  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد 
اأنهم ذهبوا  , حيث  اإىل دعته  وت�صدوا 
اإىل مكة لتحري�ض امل�رشكني فيها على 
حماربة ر�صول اهلل يف املدينة املنورة 

.

بلورة  يف  اأ�صا�صيا  دورا  الكهنة  ولعب 
ال�صخ�صية اليهودية وحتليها بال�صفات 
عزل  ويف  والتلمود  التوراة  يف  الواردة 
اليهودي عن حميطه , وتلقينه االأفكار 
العن�رشية , واالحتفال باالأعياد الدينية 
الذي  املجتمع  عن  بانف�صاله  لتذكريه 
بان  االعتقاد  فيه  وبثوا   , فيه  يعي�ض 
ال�صعوب  اأبناء  بقية  من  اختاره  يهوه 
على  الت�صلط  حق  وخزله  االأخرى 
املوؤرخ  ويوؤكد   . وثرواتها  ال�صعوب 
كل  يف  االأول  الغيتو  قيام  اأن  »�صاخر« 
من ا�صبانيا و�صقلية يف الفرتة املبكرة 
على  بناء  كان  الو�صطى  القرون  من 
طلب اليهود اأنف�صهم , واأعلن احلاخام 
»اإن  بريغر  املر  االأمريكي  اليهودي 
اغلب  يف  اليهودية  التجمعات  ممثلي 
ال�صلطات  من  يلتم�صون  كانوا  الدول 

احلاكمة اإن�صاء غيتو لهم« . 
وظهرت يف العديد من الدول االأوروبية 
غيتوات جديدة نتيجة للرتبية اليهودية 
وانعزال اليهود ومقاومتهم لالندماج . 
وطرحت ال�صهيونية اإقامة غيتو واحد 
جلميع يهود العامل يف فل�صطني ,وركزت 
والتفوق  واالنعزال  االنغالق  على 
االآباء  ار�ض  ت�صميه  ما  اإىل  والهجرة 
فل�صطني  �صكان  وترحيل  واالأجداد 

االأ�صليني واأ�صحابها ال�رشعيني .
تدفع  املختار«  اهلل  مقولة«�صعب  اأن 
باليهود اإىل االعتقاد بتفوقهم ومتيزهم 
فكرة  وتقود   , االأخرى  ال�صعوب  عن 
اإىل عرقلة االندماج  العن�رشي  التفوق 
االعتقاد  ودفع   , االنعزال  وحتقيق 
اليهودية  تعاليم  من  انطالقا  بالتفوق 
االأفكار  تبني  اإىل  اليهود  باملفكرين 

العن�رشية والرتويج لها .
لقد تاأثر موزي�ض هي�ض بفل�صفة نيت�صه 
اندماج  عدم  حول  �صبن�رش  وهربرت 
تيودور  واخذ   . املختلفة  االأ�صناف 
متجيده  نيت�صه  فل�صفة  من  هرتزل 
اآحاد عام مقولة  للقوة بينما اخذ منه 
باالآري  اليهودي  وا�صتبدال  »التفوق« 
فان  وبالتايل   . العن�رشية  نظريته  يف 
عن�رشية اليهودي �صبقت العن�رشية يف 
تعود  جذورها  الن  قرون  بعدة  اأوروبا 
العن�رشية  اأن    . والتلمود  التوراة  اإىل 
اأو  ال�صعوب  من  �صعب  اعتقاد  هي 
على  يتفوق  باأنه  االأعراق  من  عرق 
ب�صبب  االأعراق  اأو  ال�صعوب  من  غريه 
 . الدين  اأو  اللون  اأو  اجلن�ض  اأو  العرق 
�صعب  لدى  بالتفوق  االعتقاد  ويقود 
على  والتعايل  التمييز  اإىل  عرق  اأو 
فينظر   , االأعراق  اأو  ال�صعوب  بقية 
 . وازدراء  ا�صتعالء ومتييز  اإليها نظرة 
وتقود العقيدة العن�رشية اىل ا�صتعمال 
احلروب  و  واالبادة  واالرهاب  العنف 
االخرين  على  وهيمنتها  العدوانية 
واطرها  ال�صيا�صية  نظمها  وتقييم 
على  العملية  وممار�صاتها  القانونية 

ا�صا�ض التمييز العن�رشي .

تثري العن�رشية الكراهية و البغ�صاء بني 
ال�صعب املتفوق وغريها من ال�صعوب . 
الواحد متاما  ال�صعب  اأبناء  بني  وحتى 
كالنازية يف اأملانيا واالأبارتايد يف جنوب 
فل�صطني.  يف  ال�صهيونية  و  اإفريقيا 
اليهود  اأذهان  يف  ال�صهيونية  ور�صخت 
انطالقا من التوراة التلمود اأنهم �صعب 
واأذكاها  االأعراق  واأنقى  املختار  اهلل 
فالديانة   . الب�رش  بني  بني  والنخبة 
قامت  الذي  االأ�صا�ض  هي  اليهودية 

عليه االإيديولوجية ال�صهيونية.
من  عن�رشيتها  ال�صهيونية  وت�صتمد 
اوروبا  يف  العن�رشية  ومن  اليهودية 
بها  ال�صهاينة  املوؤ�ص�صون  تاأثر  حيث 
وب�صكل خا�ض موزي�ض هي�ض وهرت�صل 
واآحاد عام . وكان اأهم رواد العن�رشية 
فون   , فيت�صه   : االأملان  اأوروبا من  يف 
ولذلك   , نيت�صه  ري�ض  وفريد  ترت�صكة 
لي�ض من امل�صتغرب اأن يكون اأهم رواد 
االملان  اليهود  من  ال�صهيونية  احلركة 
العديد  و  عام  واآحاد  هرت�صل  تاأثر   .
من اليهود بفل�صفة نيت�صه واخذوا منه 
اندماج  وعدم  التفوق  و  القوة  متجيد 
اآحاد  وعلق   . املختلفة  االأ�صناف 
تقييم  اعادة  نيت�صه  كتاب  على  عام 
احت�صنت  اليهودية  ان  وقال:«  القيم 
لكونه املانيا  نيت�صه  , ولكن  النيت�صوية 
االرية  ال�صفات  التفوق من خالل  راى 
.... اإن اليهودية �صبقت النيت�صوية بعدة 
قرون بفكرة الرجل اليهودي املتفوق , 
الرجل النقي , الذي هو غاية  يف حد 

ذاته و الذي خلق العامل من اجله » .
باأن  اوروبا  يف  العن�رشيون  نادى 
اليهودي عن�رش غريب ب�صبب  العن�رش 
الوحيد  فاخلال�ض   , ال�صامي  اأ�صله 
 , لهم  بديل  اإيجاد وطن  يكمن يف  لهم 
وطالبوا بعدم االندماج معهم و�رشورة 
وانطلق  .د  فل�صطني  اإىل  هجرتهم 
ان  من  �صبنغلر  االأملاين  العن�رشي 
ال�صيادة   البع�ض  على  يفر�ض  القدر 
اخل�صوع  االآخرين  وعلى   , والتفوق 
من  ال�صهيونية  وتنطلق   . والت�صليم 
واختيار  االإلهية  »اإ�رشائيل«  ر�صالة 
يف  وقدرته  العامل  لقيادة  �صعبها 
ال�صيطرة على كل ما حوله من ال�صعوب 
 . الت�صليم  و  عليها اخل�صوع  كتب  التي 
بالعن�رشية  هرت�صل  تاأثر  وو�صل 
ماهو  كل  ان  فيه  قال  حدا  االأوروبية 
ويجب  يدمر  �صوف  البقاء  عن  عاجز 
ان يدمر . وان القوة تتقدم على احلق 
, وكل ما يخ�ض العالقات بني االأمم هو 
على  ال�صهيونية  وقامت   . قوة  م�صاألة 
واالأ�صاطري  اخلرافات  من  جمموعة 
خرافة    : منها  اليهودية  واملزاعم 
غريه  على  وتفوقه  املختار  اهلل  �صعب 
التفوق  و  العرقي  بالنقاء  ال�صعوب  من 

واالختيار .
ولي�صت  قومية  اليهودية  بان  الزعم 

ديانة فقط . اأبدية معاداة ال�صامية .



مكتب املح�رض الق�ضائي 
الأ�ضتاذ / مالكي توفيق 

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجللفة
حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء عن طريق الن�رض املادة 412 

ق.ا.م.ا
- بناء على ال�ضند التنفيذي )قرار( – جمل�س الدولة – 

الغرفة رقم : 04
بتاريخ : 2014/01/30 – ملف رقم : 077918 فهر�س رقم 

25 :
املمهور بال�ضيغة التنفيذية �ضلمت بتاريخ : 2015/04/28
- بناء على مقدمات التنفيذ عمال باأحكام املواد : 412 ، 

612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
- بناء على الإذن بالن�رض رقم : 18/638 ال�ضادر بتاريخ : 

2018/06/19 عن رئي�س حمكمة اجللفة 
- كلفنا ورثة عمراوي خل�رض بوا�ضطة وكيلهم عمراوي 

بلقا�ضم ال�ضاكن : باجللفة 
- مبا جاء يف منطوق القرار : "...اإلغاء احلكم امل�ضتاأنف 
و الف�ضل من جديد اإلزام امل�ضتاأنف عليهم ورثة عمراوي 

خل�رض برد للم�ضتاأنفة بلدية اجللفة ممثلة برئي�س املجل�س 
ال�ضعبي البلدي مبلغ : 56493600 دج �ضتة وخم�ضون مليون و 
اأربعمائة و ثالثة و ت�ضعني األف و �ضتمائة دينار جزائري ..."
- و كلفناه : بوجوب التنفيذ و الوفاء يف اأجل خم�ضة ع�رض 
)15( يوما ت�رضي من تاريخ الن�رض باجلريدة و اإل نفذ عليه 

جربا مبا ت�ضمنه منطوقه .
املح�رض الق�ضائي                                                                                                                             
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية

ال�رضكة املدنية للمح�رضين الق�ضائيني اأ/ �ضيف اهلل ر�ضيـد ، اأ/ بو�ضماحة حممد 
حم�رضين ق�ضائيني معتمدين لـدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

الكائن مكتبها بـ: 10 �ضارع اأحمد معزوز الأبيار اجلزائر 
الهاتف 021.79.22.48 /021909848 

 Scp_boudif@yahoo.fr
ملف رقم :18/340

                 حم�سـر ن�سر م�سمون تكليف بالوفاء بجريدة يومية وطنية
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�ضتاذ / �ضيف اهلل ر�ضيد -  حم�رض ق�ضائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�ضا�س 
جمل�س ق�ضـاء اجلزائر ، �رضيك يف ال�رضكة املدنية املهنية املذكورة اأعاله و الوا�ضع ختمـه 
و توقيعه اأدناه  بطلب من : ال�ضيدة عزام عتـيقة ال�ضاكنة  بـ : حي 305 م�ضكن ع 17 لرقـم 05 

ا�ضطاوايل اجلزائر و املختار موطنها بـمكتبنا الكائن بالعنـوان الـمذكور اأعـاله بناء على الأمر 
ال�ضادر عن  ال�ضيد رئي�س حمكمة بئر مراد راي�س  بتاريخ :09/02/ 2018 حتت رقم 18/5433 

املت�ضمن اإذن بن�رض م�ضمون تكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية بناءا على/ القرار 
اجلزائي احل�ضوري غـري وجاهي نهائي عن جمل�س ق�ضاء اجلزائر الغرفة : اجلزائية بتاريخ 

: 2018/04/17 رقم امللف 17/15139 رقم الفهر�س: 18/06613 املمـهور بال�ضيغة التنفيذيـة 
امل�ضلمة بتاريـخ : 2018/07/01 حتت رقم: 2018/1662 املوؤيد و املعدل  للحكم ال�ضادر 

عن حمكمة : بئر مراد رايـ�س الق�ضم : اجلنح بتاريخ : 2017/11/15 رقـم اجلدول 17/03352 
رقم الفهـر�س:17/05941 املت�ضمن : دفـع مبلغ التعوي�س املقدر بـ : 6.000.000.00 دج 

)�ضتة ماليني دينار جزائري( مع ارجاع مبلغ الكفالة - دفع امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة بـ : 
800.00 دج )ثمامنائة دينار جزائري( - دفع مبلغ 8454 دج م�ضاريف التنفيذ الختـياري  - 
دفع احلقـوق التنا�ضبية املح�رض الق�ضائي املقدرة بـ 192.016.00 دج م�ضافا اإليـها الر�ضم 

على القيمة امل�ضافة 19% من احلقوق التـنا�ضبية تقـدر بـ 36.483.04 دج و بناء على/1 - 
حم�رض تبليغ التكليف بالوفاء  املوؤرخ يف 2018/07/18 و املر�ضل عن طريق الربيد املو�ضي 

عليه مع العلم بالو�ضول بتاريخ : 2018/07/22 حتت
 رقم RR 121 798 004 16 من طرف الأ�ضتاذ �ضيف اهلل ر�ضيد  - حم�رض ق�ضائي لدى 

حمكمة  بئر مراد راي�س 2- حم�رض تبليغ التكليف الوفاء عن طريق التعليق بلوحة اعــالنات 
البلديـة بتاريخ 2018/08/20  3- حم�رض تبليـغ التكليف بالوفاء عن طريق التعليق بلوحة 

اعالنات املحكمة بتاريخ 2018/08/23 �ضد / ال�ضـيد علــوتــي ر�ضــا ال�ضاكـن بـ : 01 �ضـارع 
ترقا�س  البيار اجلزائر ونبهناه)ها( باأن له مهلة خم�ضة ع�رض يوما )15( للوفاء ت�رضي من 
تاريخ تبليغه هذا املح�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية و لكي ل يجهل ما 

تقدم و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض الكل طبقا للقانون.
اخلتـم   املح�سر الق�سائي

ANEP N°: 826962 الو�سط:2018/09/10

�إعالن عن توظيف
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حم�ولة لطم�أنة 
الإ�سرائيليني

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

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

عملي�ت.

اخرتاق من ال�س�طئ

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

طريق البحر دون اأن يتم ك�شفهم.

بث الإحب�ط لدى 
للمق�ومة

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

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

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

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

احللو.

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

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

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

عملية "زيكيم" خري �س�هد

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

احلرب اأقرب من احلل

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

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

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

رفح مفتوح�".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شي��شي ل يلوح يف الأفق".

بعد ت�سييق اخلن�ق على عمالئه..

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

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

الفل�شطينية ومن�ش�آته� الع�شكرية.

الط�ئرات امل�سرية

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

مع م�رس.

لي�ش املق�ومة وحده�

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

لحق .

اأبرز مه�مه�

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

ومف�ج�آت �شتقلب املوازين.

مميزاته� و�سلبي�ته�

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

ب�ل�شكل املن��شب.

الدافع خلف ا�ستخدامه�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

م�ساعدات دولية غري كافية. 

اأكدت املتحدثة با�سم مفو�سية الأمم املتحدة لالجئني يف لبنان، ليزا اأبو خالد، اأن املفو�سية تنتظر الإطالع على تفا�سيل 
التفاق الأمريكي- الرو�سي ب�ساأن عودة الالجئني واأ�سارت اأبو خالد لالأنا�سول »اإن فريق املفو�سية يتوا�سل مع النازحني يف 

لبنان، ولدينا فريق يف �سوريا«. 

متحدثة اأممية بلبنان

ق .د

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

اأثناء كلمة له خالل اإحدى املنا�سبات الع�سكرية

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

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

ال�سني

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عقب تعر�سه ملحاولة الغتيال.

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

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

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

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

600 مرت.

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

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

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

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

العالقات الأمريكية - ال�سينية »مهمة 
للغاية«.

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

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

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

الأع�ساء، ونزع فتيل الأزمات بينها.

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

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

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

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

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

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

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

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

وزير الدفاع الرو�سي �سريغي �سويغو

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

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

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

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

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

ال�سدد.
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بينما يريد النادي العا�صمي تكرار 
والعودة  بارادو  نادي  اجلار  نتيجة 
بنتيجة  اله�صاب  عا�صمة  من 
ايجابية ت�صمح له مبغادرة منطقة 
اخلطر واالبتعاد عنها، يف املقابل 
ملالقاة  بلعبا�س  احتاد  ي�صافر 
حامل لقب املو�صم الفارط �صباب 
ق�صنطينة يف مباراة لن تكون �صهلة 
بالن�صبة  خا�صة  الفريقني  على 
ي�صجلون  الذين  االأر�س  الأ�صحاب 
وي�صتهدفون  متعرثة  مو�صم  بداية 

حتقيق االنت�صار الثاين يف البطولة 
ت�صكيلة  مواجهة  يف  الوطنية، 
اجلولة  يف  ا�صتفاقة  حققت 
حققته  الذي  الفوز  بعد  الفارطة 

عقب ثالث هزائم على التوايل.
بينما يلعب مولودية وهران مباراة 
الو�صيف  ي�صتقبل  عندما  هامة 
جمعية عني مليلة وهو الذي يدخل 
ف�صل  بعدما  غري  ال  الفوز  ب�صعار 
انطالق  منذ  االنت�صار  حتقيق  يف 
مباراة  وهي  اجلديد،  املو�صم 
املغربي  للمدرب  االأخري  احلظ 
�صبح  يواجه  الذي  الزاكي  بادو 

االإقالة، فيما تنزل �صبيبة ال�صاورة 
تالقي  اأين  العا�صمة  على  �صيفة 
ن�رص ح�صني داي يف مباراة �صعب 

التكهن بنتيجتها.
برنامج املباريات

ن�رص ح�صني داي / �صبيبة ال�صاورة 
ابتداء من 17:00

�صباب ق�صنطينة / احتاد بلعبا�س
عني  جمعية   / وهران  مولودية 

مليلة
وفاق �صطيف / �صباب بلوزداد

اللقاءات تنطلق ابتداء من 19:00

بال�ضام واملكرة يف دورية نحو ال�ضرقالقمة يف الثامن ماي احلمراوة ي�ضطدمون اجلولة اخلام�سة من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري على مدار اليوم وغدا مباريات اجلولة اخلام�سة من الرابطة املحرتفة الأوىل 

اأين جتري اليوم اأربع مباريات يتقّدمها القمة املرتقبة مبدينة �سطيف وجتمع الوفاق 
املحلي و�سباب بلوزداد التي ينتظر منها الإثارة على اأر�سية امليدان بني فريقني 

ي�ستهدفان اخلروج بنتيجة ايجابية يف ظل حاجتهما للنقاط، والأكيد اأن الوفاق �سوف 
يكون اأمام اإلزامية تفادي ت�سييع املزيد من النقاط داخل القواعد وا�ستهداف الفوز 

لالرتقاء اإىل ال�سدارة يف حال تعرث ثالثي جدول الرتتيب

حت�سريا لالألعاب 
املتو�سطية 2021 

بوهران

تخ�ضي�ص 
ميزانية 

1.94مليار 
دينار لإعادة 

تهيئة 
املن�ضاآت 
الريا�ضية

مت تخ�صي�س ميزانية قدرها 
الإعادة   دينار  مليار   1.94
يقل  ال  ما  وترميم  تهيئة 
ريا�صية  من�صاآت  �صت  عن 
الحت�صان  حت�صبا  بوهران 
البحر  الألعاب  املدينة  هذه 
يف  املتو�صط  االأبي�س 
ا�صتفيد من  2021 ح�صب ما 
لل�صباب  املحلية  املديرية 
والريا�صة، ويتعلق االأمر بكل 
العايل  الوطني  املعهد  من 
والريا�صة  ال�صباب  الإطارات 
الرماية  وحقل  الرتك  بعني 
ببئر اجلري ومركز الفرو�صية 
الريا�صات  وق�رص  بال�صانية 
بوتليلي�س«  ><حمو  
بحي  االأوملبي  وامل�صبح 
ومركب  اجلديدة«  »املدينة 
»ال�صالم«  بحي  التن�س 
كل  وكانت  وهران،  ببلدية 
الريا�صية  املرافق  هذه 
معاينة  زيارة  �صملتها  قد 
مولود  وهران   وايل  بها  قام 
االأ�صبوع  منت�صف  �رصيفي 
على  �صدد  حيث  املن�رصم، 
االآجال  احرتام  �رصورة 
ووفق  لت�صليمها.  املحددة  
االنتهاء  فاإن  امل�صدر  نف�س 
املرافق  جتديد  اأ�صغال  من 
نهاية  يف  �صيكون  املعنية 
من  االأول  الثالثي  اأو   2019
عن  وف�صال   ،2020 �صنة 
�صيتم  التي  املن�صاآت  هذه 
معايري  ح�صب  جتديدها 
به   التزم  مثلما  ع�رصية، 
الوايل �صوف تتدعم عا�صمة 
مبركب  اجلزائري  الغرب 
ما  بني  من  كبري  ريا�صي 
القدم  لكرة  ملعبا   ي�صمه 
وملعبا  مقعد  األف   40 ب�صعة 
مقعد   6000 القوى  الألعاب 
الريا�صات  متعددة   وقاعة 
ومركبا  اأي�صا  مقعد   6000
مائيا باأربعة اأحوا�س اأوملبية 
اإ�صافة  اأوملبية،  ون�صف 
يجري  متو�صطية  قرية  اإىل 
وتت�صع  اجلري  ببئر  اإجنازها 
لقرابة 5000 �رصير، وحتت�صن 
اجلزائر الطبعة 19 من األعاب 
املتو�صط  االأبي�س  البحر 
تاريخها  يف  الثانية  للمرة 
اجلزائر  ا�صت�صافت  بعدما 

العا�صمة ن�صخة 1975.
وكالت

وفاق �سطيف / �سباب بلوزداد

الن�ضر الأ�ضود ي�ضعى للتدارك واأبناء العقيبة لتفادي اتلعرث

ي�صتقبل فريق وفاق �صطيف اأم�صية 
بلوزداد  �صباب  ال�صيف  اليوم 
الفريقني  بني  مثرية  مباراة  يف 
اخلروج  على  يبحثان  اللذان 
بالن�صبة  خا�صة  ايجابية،  بنتيجة 
تعول  التي  ال�صطايفية  للت�صكيلة 
على تدارك تعرث اجلولة الفارطة 
عندما �صقطت على ملعبها يف فخ 
التعادل اأمام نادي بارادو و�صيعت 
نقطتني ثمينتني وهو االمر الذي 
ترف�س ت�صكيلة املدرب املغربي 
جمددا  تكراره  الطاو�صي  ر�صيد 
حيث  النقاط،  نزيف  وتفادي 
اإحراز  اأهمية  الالعبون  يدرك 
ا�صتغالل  اأجل  من  الفوز  نقاط 
احتاد  الرائد  مباراة  تاأجيل 
وترقب  بجاية  ومولودية  اجلزائر 
تعرث �صبيبة ال�صاورة وجمعية عني 

مليلة اللذان يتنقالن خارج الديار 
من اأجل االنفراد بالريادة وتاأكيد 
رغبته يف لعب االأدوار االأوىل من 

البطولة الوطنية.
لرفقاء  اأي�صا  هاما  الفوز  ويعترب 
الالعب �صعدي ر�صواين من اجل 
اخلرجة  قبل  املعنويات  رفع 
هذا  تنتظرهم  التي  القارية 
الوداد  يالقون  عندما  اجلمعة 
ذهاب  �صمن  املغربي  البي�صاوي 
الدور ربع النهائي لرابطة اأبطال 
على  الفريق  يعول  اأين  اإفريقيا، 
بلوزداد  �صباب  امتحان  جتاوز 

باأمان والتح�صري جيدا للوداد.
يف املقابل، يدخل �صباب بلوزداد 
نتيجة  ت�صجيل  اجل  من  امليدان 
ايجابية ت�صاهم يف ابتعاد الفريق 
لعب  وتفادي  اخلطر  منطقة  عن 

ال�صقوط وذلك عرب تفادي التعرث 
اأين يدرك املدرب  اأم�صية اليوم، 
املهمة  �صعوبة  الوزاين  �رصيف 
التي تنتظر اأ�صباله ويقوم بجهوده 
تفادي  اإىل  دفعهم  اأجل  من 
اخل�صارة والعودة بنتيجة مطمئنة 
حت�صبا  املعنويات  رفع  اأجل  من 
تنتظر  التي  املقبلة  للمباريات 
الوطنية،  البطولة  يف  النادي 
»العقيبة«  اأبناء  ت�صكيلة  وتعرف 
ب�صبب  اثنني  العبني  غياب 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  االإ�صابة 
كني�س  يعود  بينما  ون�صاخ  هريدة 
من  تعافى  بعدما  املناف�صة  اإىل 
مع  اأم�س  �صباح  وتنقل  اال�صابة 
�صطيف  اإىل  البلوزدادي  الوفد 

للعب املواجهة.
عي�سة ق.

البطولة العربية لالأمم للدراجات

لعقاب يفوز بذهبية �ضباق 
�ضد ال�ضاعة اأكابر

كاأ�س املمتازة لكرة اليد �سيدات ورجال

تتويج مزدوج  للمجمع البرتويل

عز  اجلزائري  الدراج  فاز   
�صباق  بذهبية  لعقاب  الدين  
اأكابر  فردي  ال�صاعة  �صد 
العربية  البطولة  فعاليات  �صمن 
الطريق  على  للدراجات  لالأمم 
بني  م�صتغامن  مبدينة  املقامة 
وقطع  اجلاري،  �صبتمرب  و12   5
م�صافة  اجلزائري  املت�صابق 
ال�صباق املقدرة ب40 كم يف زمن 
قدره 53 دقيقة و3  ثواين متقدما  
اجلزائري  الدراج  عن  ثانية   19
من�صوري حمزة الذي نال الف�صية 
الربونزية  امليدالية  كانت  فيما 
االإماراتي  الدراج  ن�صيب  من 
حممد مروي البلو�صي، كما حاز 
الدراج اجلزائري حمزة عماري 
من  الرابع  اليوم  فعاليات  �صمن 
�صد  �صباق  ف�صية  على  البطولة 
بعد  النا�صئني  �صنف  ال�صاعة 
كم   15 ال�صباق  مل�صلك  قطعه 
متاأخرا  ثواين  و6  يف 22  دقيقة 
حممد  امل�رصي  املت�صابق  عن 

على  ح�صل  الذي  قا�صم  اأحمد 
وعادت  الذهبية،  امليدالية 
للمنتخب  ال�صباق  هذا  برونزية 
للدراجات  اجلزائري  الوطني 
الرزاق  عبد  الدراج  بف�صل 
عماري. وتدعم ر�صيد املنتخب 
مناف�صات  بعد  اجلزائري 
باأربع  البطولة  من  الرابع  اليوم 
ذهبية  جديدة  ميداليات 
ت�صاف  وبرونزية  وف�صيتني 
ف�صيات  و4  ذهبية  ميدالية  اإىل 
اجلزائر  ح�صاد  هي  وبرونزية 
منذ بداية الدورة، ومن املنتظر 
�صباق  مناف�صات  تنطلق  اأن 
االأوا�صط  ب�صباق  العام  الفردي 
انطالقا  كم   120 م�صافة  على 
اإىل  م�صتغامن  مدينة  و�صط  من 
يف   الدخول  ثم  اإ�صتيدية  مدينة 
اإ�صتيدية وعني  م�صلك مغلق بني 
من  دورات   4 وفرناكة  النوي�صي 

20 كم والعودة  اإىل م�صتغامن.
وكالت

البرتويل  املجمع  فريق  توج   
اليد  لكرة  املمتازة  بالكاأ�س 
اأم�س  اأول  ورجال  �صيدات 
عقب  تلم�صان  والية  مبغنية 
�صد  التوايل  على  فوزهما 
ووفاق   23-29 اأقبو  احتاد 
الكاأ�س  يف   ،23-25 توتة  عني 
جنح  �صيدات  املمتازة 
من  البرتويل  املجمع  فريق 
اأن جنح  بعد  بلقبه  االحتفاظ 
ال�صوط  يف  تاأخره  قلب  يف 

بنتيجة  االأول 11-15 ايل فوز 
29-23، نف�س ال�صيناريو حدث 
للرجال  املمتازة  الكاأ�س  يف 
املجمع  فريق  عرف  حيث 
الطاولة  يقلب  كيف  البرتويل  
توتة  عني  وفاق  مناف�صه  على 
-25 بنتيجة  باملباراة  والفوز 
يف  منهزما  كان  ان  بعد    23
 14 بنتيجة  االأوىل  املرحلة 

مقابل 10.
وكالت    

ن�سر ح�سني داي / �سبيبة ال�ساورة

الن�ضرية تهدف لأول فوز بالديار 
وال�ضاورة للزحف اإىل البوديوم

�صيفه  داي  ح�صني  ن�رص  ي�صتقبل 
مثرية  مباراة  يف  ال�صاورة  �صبيبة 
الذين  املحليني  على  و�صعبة 
اأوت   20 ملعب  اأر�صية  يدخلون 
اأجل  من  غري  ال  الفوز  بهدف 
هذا  الثاين  االنت�صار  ت�صجيل 
الوطنية  البطولة  يف  املو�صم 
احلقيقية  االنطالقة  وحتقيق 
بعد ال�صقوط يف فخ الهزمية على 
امليدان اأمام اجلار احتاد اجلزائر 
املدرب  يرغب  الذي  االأمر  وهو 
واأن  خا�صة  تفاديه،  دزيري  بالل 
اول  حتقيق  ي�صتهدفون  الالعبني 
اأن  �صبق  بعدما  الديار  داخل  فوز 
خارج  من  الثالث  بالنقاط  عادوا 
املتذيل  ح�صاب  على  الديار 
دون  يبقى  الذي  تاجنانت  دفاع 
الفوز  وهو  املو�صم،  هذا  انت�صار 
من  اأهميته  اجلميع  يدرك  الذي 
جهة  من  االأن�صار  اإفراح  اأجل 

املو�صم  هذا  االنطالقة  وحتقيق 
الفوز  و�صيكون  اأخرى،  جهة  من 
اأجل  من  الن�رصية  لت�صكيلة  كافيا 
والعمل  بالنف�س  الثقة  ا�صتعادة 
خالل  االأف�صل  حتقيق  على 
تكرار  اأجل  من  املقبلة  اجلوالت 
�صيناريو املو�صم املقبل اأين اأنهوه 
يتنقل  بينما  الثالث.  املركز  يف 
العبو �صبيبة ال�صاورة اإىل العا�صمة 
ايجابية  بنتيجة  العودة  وهدفهم 
الذي  العري�س  الفوز  وتاأكيد 
اأمام  الفارطة  اجلولة  يف  �صجلوه 
اأن  احتاد اجلزائر، حيث يدركون 
نتيجة ايجابية من ملعب 20 اأوت 
بالبوديوم  بااللتحاق  لهم  ت�صمح 
ظل  يف  الثالث  املركز  واحتالل 
بجاية  مولودية  مباراة  تاأجيل 
واحتاد اجلزائر، والفوز بر�صحها 

لالنفراد بال�صدارة.
ع.ق.
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الروح  ظهور  اللقاء  وعرف 
ت�شهد  بداأت  التي  اجلماعية 
املنتخب  �شفوف  داخل  عودتها 
الوطني منذ قدوم املدرب جمال 
بلما�شي على راأ�س العار�شة الفنية 
املنتخب  ي�شتعيد  حيث  الوطنية، 
خو�س  انتظار  يف  تدريجيا  الروح 
الكروية  املواعيد  يف  املباريات 
ال�شلبية  النقطة  وتبقى  املقبلة، 
توا�شل  اخل�رض  اداء  مّيزت  التي 
اخلط  يف  الدفاعية  الأخطاء 
ال�شتقرار  ايجاد  وعدم  اخللفى 
على م�شتوى اخلط اخللفي والذي 
مباراة  يف  مبا�رض  ب�شكل  اأثرل 
غامبيا خا�شة واأن اخلطاأ الدفاعي 
كلّف املنتخب الوطني تلقي هدفا 
وهاب  راي�س  احلار�س  �شباك  يف 
الت�شكيلة  حرم  والذي  مبوحلي 
كامال  بالزاد  العودة  من  الوطنية 
الطاقم  �شيجد  حيث  باجنول،  من 
عمل  اأمام  نف�شه  الوطني  الفني 
احللول  ايجاد  م�شتوى  على  كبري 

ورغم  الدفاع،  م�شتوى حمور  على 
�شفوف  اإىل  العائد  الالعب  اأن 
ميلك  تاهرت  مهعدي  اخل�رض 
بن  مع  منا�شفة  الهدف  م�شوؤولية 
يتواجد  الأخري  اأن  اإل  �شبعيني 
بخ�شارة  التهديد  طائل  حتت 
به  والت�شحية  الأ�شا�شي  من�شبه 
اأنه  خالل الفرتة املقبلةن باعتبار 
بن�شبة كبرية �شوف يجري بلما�شي 
�شواء  اخللفي  اخلط  يف  تغيريات 
اأو  املحور  غلى  ماندي  باإعادة 
العتماد على رفيق حلي�س بجانب 

تاهارت.

بن طالب وتايدر 
مهددان بت�سييع 

مكانتهما 

ثنائي  قدمه  الذي  الأداء  �شّكل 
و�شفري  طالب  بن  نبيل  ال�شرتجاع 
لدى  لذعة  انتقادات  تايدر 
اجلزائري  واجلمهور  املتتبعني 
فيهما  الظن  خيبا  اللذان  وهما 

معركة  ك�شب  يف  ف�شال  بعدما 
اإىل  عادت  التي  امليدان  و�شط 
حيث  الأر�س  اأ�شحاب  لعبي 
انتقادات  طالب  بن  تايدر  واجه 
كبرية خا�شة يف ظل عدم ا�شتقرار 
اأدائهما مع املنتخب عك�س ما هو 
باللعب  الأمر  يتعلق  عندما  الأمر 
يف ناديهما، ويبدو اأن الوجه ال�شيئ 
قد  وتايدر  طالب  بن  قدمه  الذي 
بلما�شي  الوطني  الناخب  يدفع 
يف  عليهما  العتماد  عدم  نحو 
الت�شكيلة  اللذان ينتظران  اللقاءين 
اأمام  املقبل  اأكتوبر  �شهر  الوطنية 
اجلولتني  �شمن  البنني  منتخب 

الثالثة والرابعة من الت�شفيات.

براهيمي برهن اأنه 
لي�س �سانع األعاب

براهيمي  يا�شني  الالعب  اأكد 
جمددا اأنه لي�س �شانع األعاب بفعل 
اأمام  املواجهة  اأطوار  عن  غيابه 
اأ�رضكه بلما�شي يف  غامبيا عندما 

الالعب  ودخل   10 الرقم  من�شب 
جناح  من�شب  يف  غزال  ر�شيد 
نادي  لعب  يقدم  مل  اأين  اأي�رض، 
بورتو الربتغايل اللم�شة التي كانت 
على  تائها  وظهر  منه  منتظرة 
اأر�شية امليدان باعتبار اأنه مل يجد 
واأنه  خا�شة  املن�شب  يف  معامله 
اداء  اأنه يكون اف�شل  معروف عنه 
عندما يلعب يف مركزه احلقيقي يف 
الرواق الي�رض ولديه مل�شاته ال�شحرية 
من  املهاجمني  نحو  والتوزيعات 
بلما�شي  فاإن  وعليه  الت�شجيل  اأجل 
�شيكون على موعد مع مراجعة بع�س 
اأن  علمنا  اإذا  خا�شة  احل�شابات، 
املنتخب  �شفوف  اإىل  العائد  دخول 
دخوله  كان  فيغويل  �شفيان  الوطني 
الأمامية  للقاطرة  ايجابيا  حمركا 
من�شب  يف  لعب  الذي  وهو  للخ�رض 
اإىل  براهيمي  وحتول  الألعاب  �شانع 
غزال  خروج  بعد  الأي�رض  الرواق 
الدي ترك مكانه لالعب غالتا�رضاي 
مر�شحا  اأ�شحى  الذي  وهو  الرتكي، 
اأ�شا�شيا يف املواجهات  نحو العودة 

املقبلة.

الت�سكيلة بداأت ت�سرتجع روح املجموعة

بلما�ضي ينتظره عمل كبري يف املحور وو�ضط امليدان
ف�سل املنتخب الوطني يف العودة بالفوز من الأرا�سي الغامبية خالل املباراة التي جمعت املنتخبني اول ام�س بالعا�سمة 
باجنول �سمن ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املربجمة العام املقبل بالكامريون، حيث اكتفى املنتخب بالتعادل يف مباراة 
جرت بظروف خا�سة وهي التي عرفت تاأخرا على انطالقها ملدة �ساعة ون�سف عن توقيتها ال�سلي الأمر الذي اأدخل 

اأ�سبال الناخب الوطني جمال بلما�سي يف اأجواء التوتر ب�سبب الجتياح اجلماهريي الذي �سهده ملعب »ال�ستقالل« قبل 
انطالق املقابلة من اأجل م�ساهدة ريا�س حمرز عن قرب

ت�سريحات الالعبني

براهيمي: الظروف عاك�ضتنا 
ومتاأ�ضفون للنتيجة

بوغبا: ال اأتطلع للألقاب 
بقمي�ص بر�ضلونة

الوطني  املنتخب  قائد  اأكد 
الظروف  اأن  براهيمي  يا�شني 
قبل  املقابلة  �شهدتها  التي 
انطالقها كانت معقدة واأثرت 
جانب  اإىل  الالعبني  على 
اللعب  يجدوا ظروف  اأنهم مل 
يتعلق  فيما  خا�شة  املنا�شبة 
كانت  التي  امليدان  باأر�شية 
عليها  للعب  ت�شلح  ول  كارثة 
و�شدد  جيد،  اأ�شلوب  وتطبيق 
مثل  يقول  ل  انه  براهيمي 
اجل  من  الت�رضيحات  تلك 
حققوها  التي  النتيجة  تربير 
يف  ف�شلوا  انهم  اأو�شح  لأنه 
حتقيق النتيجة التي تنقلوا من 
الذين  وهم  غامبيا  اإىل  اأجلها 
ا�شتهدفوا الفوز وهي النتيجة 
عن  معربا  تر�شيهم  ل  التي 
اأ�شفه لعدم التمكن من العودة 
باجنول،  من  كامال  بالزاد 
ميدان  متو�شط  وا�شتطرد 
التي  املباريات  اأن  اخل�رض 
م�شابهة  ظروف  يف  جتري 
�شغرية  تفا�شيل  على  تلعب 
رواق  اف�شل  يف  كانوا  لكنهم 
مقارنة  الت�شجيل  اأجل  من 

باملناف�س ح�شبه.

بوجناح: اأر�شية امليدان منعتنا 
من تطبيق لعبنا الهجومي

الوحيد  الهدف  م�شجل  �شّدد 
بغداد  غامبيا  يف  للخ�رض 
املواجهة  لعبوا  اأنهم  بوجناح 
يف ظروف �شعبة جدا، خا�شة 
تاأخر  ت�شيري  ال�شعب  من  واأنه 
على  ون�شف  �شاعة  ملدة 
عرب  لكنه  املواجهة،  انطالق 
املنتخب  لقدرة  ارتياحه  عن 
املواجهة  ت�شيري  من  الوطني 
والعودة بالتعادل وهي النتيجة 
وعرّب  ايجابية  اعتربها  التي 

الالعب  وقال  بها،  ر�شاه  عن 
ال�شد  �شفوف  يف  املحرتف 
القطري اأنهم دخلوا املواجهة 
بخطة لعب هجومية من اأجل 
امل�شتطيل  على  ال�شيطرة 
امليدان  اأر�شية  لكن  الأخري 
�شعبة  و�شعيتها  كانت  التي 
ح�شبه  الالعبني  اأعاقت 
من  الوطنية  الت�شكيلة  ومنعت 

جت�شيد طريقة اللعب.

بن �سبعيني: الرتدد 
كلفنا تلقي هدف 

التعادل

بن  رامي  الدويل  الالعب  قال 
كانوا  الالعبني  ان  �شبعيني 
امليدان  اأر�شية  فوق  رجال 
اأجل  من  عليهم  ما  وقدموا 
حيث  ايجابية،  بنتيجة  العودة 
اأو�شح يف ت�رضيحات �شحافية 
اأن  املواجهة  نهاية  عقب 
تخيف  تعد  مل  اإفريقيا 
اأ�شبحوا  الذين  الالعبني 
عادية  ب�شورة  فيها  يلعبون 
بتقدمي  اجلهود  ويبذلون 
الأف�شل، وحول الأحداث التي 
املقابلة  انطالق  قبل  وقعت 
ت�شتت  مل  الأمور  اأن  اأ�شار 
كانت  العك�س  على  تركيزهم 
اأجل  من  لهم  كبريا  حافزا 
وتطرف  اجلهود،  م�شاعفة 
الفرن�شي  رين  ملعب  لعب 

اإىل الهدف الذي �شجل  
الرتدد  اأن  اأو�شح  اأين  �شدهم 
اخلط  لعبي  طبع  الذي 
اخللفي كلفهم تلقي الهدف يف 
التي  النتيجة  وتعديل  ال�شباك 
فّوتت عليهم فر�شة العودة اإىل 

الديار بالنقاط الثالث.
عي�سة ق

مان�ش�شرت  جنم  بوغبا  بول  حتدث 
يونايتد وخط و�شط منتخب فرن�شا 
لأول مرة �رضاحة عن ارتباط ا�شمه 
بر�شلونة،  �شفوف  اإىل  بالنتقال 
ا�شت�شافته  خالل  بوغبا  و�رضح 
بقناة »تي اإف 1« الفرن�شية اأم�س: 
مان�ش�شرت  مع  بتعاقد  »مرتبط 
الأمور  بع�س  هناك  يونايتد، 
الفني،  املدير  وبني  بيني  حدثت 
ون�شعى  م�شرتكة،  اأهدافنا  ولكن 
النت�شارات«،  من  مزيد  لتحقيق 
»اأتطلع  الفرن�شي:  النجم  واأ�شاف 
للمزيد من الألقاب، لي�س بقمي�س 
بر�شلونة، لأنني حاليا يف مان�ش�شرت 

يونايتد«.
اأن  بوغبا  بول  اأكد  اآخر،  �شياق  يف 

التتويج  بعد  كثريا  تغريت  حالته 
بكاأ�س العامل، م�شرًيا اإىل اأن نظرة 
عنها،  وانطباعها  اإليه  اجلماهري 
الأخرية،  الفرتة  يف  متاما  حتول 
بالن�شج  متتع  اأنه  اإىل  اأي�شا  ولفت 
كاأ�س  مناف�شات  خالل  الكايف 
القيام  على  قادرا  ليكون  العامل، 
اأر�س  يف  الفريق  قائد  مبهام 
�شغوط  من  حترر  واأنه  امللعب، 
على  الديوك  لي�شاعد  كثرية، 
واأمت  الذهبية،  بالكاأ�س  التتويج 
»طاملا  ت�رضيحاته:  بوغبا  بول 
يونايتد،  مان�ش�شرت  قمي�س  اأرتدي 
فكل ما يرتدد بخالف ذلك جمرد 

�شائعات«.
وكالت

األيغري ي�ضخر اإمكانياته 
خلدمة رونالدو

ل يزال الربتغايل كري�شتيانو رونالدو مهاجم جوفنتو�س يبحث 

ان�شمامه  منذ  البيانكونريي،  برفقة  اأهدافه  اأول  ت�شجيل  عن 

�شحيفة  يف  ورد  ملا  ووفًقا  ال�شيفية،  النتقالت  فرتة  يف  له 

»لغازيتا ديللو �شبورت«، فاإن ما�شيميليانو األيغري املدير الفني 

ليوفنتو�س، و�شع خطة من اأجل زيادة فر�س رونالدو بت�شجيل 

اأول اأهدافه مع الفريق وك�رض حالة النح�س التي لزمته.

داخل  العر�شيات  اإر�شال  �شيكثف  البيانكونريي  اأن  واأ�شافت 

اإحراز  الربتغايل يف  النجم  م�شاعدة  اأجل  منطقة اجلزاء، من 

من  للعديد  الفريق  امتالك  ظل  يف  خ�شو�شا  الأول،  الهدف 

الأ�شلحة على اجلانبني، مثل جواو كان�شيلو واأليك�س �شاندرو، 

ير�شل  اأكرث فريق  البيانكونريي هو  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 

الكرات العر�شية يف الدوري الإيطايل اإىل منطقة اجلزاء عن 

طريق �شاندرو، كان�شيلو، كوادرادو ودوغال�س كو�شتا، ولفتت اأن 

البيانكونريي اأر�شل  79 عر�شية يف املباريات الثالث الأوىل من 
الدوري، اأكرث 9 مرات من اإنرت ميالن.

وكالت

 على خلفية الأحداث التي
 وقعت قبل انطالق املباراة

الفاف ترفع �ضكوى لدى الكاف
رئي�شها  بقيادة  القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  ح�شمت 
الحتاد  طاولة  على  �شكوى  بو�شع  زط�شي  الدين  خري 
الإفريقي لكرة القدم بخ�شو�س الظروف الأمنية الكارثية 
التي �شبقت انطالق املقابلة التي جمعت منتخبنا اولطني 
اأمنيا جعل  انفالتا  الأمور  �شهدت  الغامبي، حيث  ونظريه 
اأر�شية ملعب »ال�شتقالل« وهو ما كلف  اجلماهري جتتاح 
تاأخريا ملدة �شاعة ون�شف على موعد انطالق املواجهة، 
املباراة  حمافظ  حّمل  اأنه  زط�شي  الفاف  رئي�س  وقال 
ال�شرياليوين برين�س كاي�شاكي م�شوؤولية ما قد يحدث للوفد 
ومت�شك  املباراة  توقيف  رف�س  واأنه  خا�شة  اجلزائري، 
باإجرائها بعدما �شمن توفري الظروف الأمنية التي ت�شاعد 

على اإجراء املباراة يف ظروف عادية.



كوالي�س ف�ضل بر�ضلونة يف �ضم دي يوجن
ك�ضفت تقارير �ضحفية اإ�ضبانية عن تفا�ضيل العر�ض الذي قدمه بر�ضلونة ل�ضم الهولندي 

فرينكي دي يوجن، قبل غلق �ضوق االنتقاالت ال�ضيفية، وبح�ضب �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« 
االإ�ضبانية، فاإن بر�ضلونة تقدم بعر�ض ترتاوح قيمته بني 25 و30 مليون يورو، عن طريق 
ال�ضكرتري الفني اإيريك اأبيدال، واأ�ضافت: »الرد من جانب اأياك�ض كان وا�ضحا، دي يوجن 
ا تقدم بعر�ض بقيمة 50  لي�ض للبيع«، واأ�ضارت ال�ضحيفة، اإىل اأن توتنهام االإجنليزي اأي�ضً

مليون يورو، ولكنه تلقى نف�ض الرد من قبل اإدارة اأجاك�ض، يُذكر اأن بر�ضلونة الزال ي�ضع دي 
يوجن على راأ�ض اأولوياته ل�ضمه بال�ضيف املقبل، بعدما اأعلن الالعب رغبته يف اال�ضتمرار 

مع اأجاك�ض هذا املو�ضم للم�ضاركة بقمي�ض النادي الهولندي يف دوري اأبطال اأوروبا.

رامو�س يدعم مودريت�س للفوز بجائزة الفيفا
دعم قائد ريال مدريد ومنتخب اإ�ضبانيا �ضريجيو رامو�ض الكرواتي لوكا مودريت�ض املر�ضح 

للفوز بجائزة االأف�ضل التي مينحها االحتاد الدويل لكرة القدم، واأكد اأنه على الرغم من 
وجود العبني اآخرين لهم قيمة �ضوقية اأكرب فاإن العب و�ضط امللكي ي�ضتحق اجلائزة، ويعد 
مودريت�ض واحدا من املر�ضحني الثالثة، اإىل جانب الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو وامل�رصي 
حممد �ضالح جلائزة اأف�ضل العب التي �ضيمنحها االحتاد الدويل لكرة القدم يف 24 �ضبتمرب 

اجلاري يف لندنـ واأكد رامو�ض عقب فوز فريقه اأول اأم�ض على اإجنلرتا يف دوري االأمم 
االأوروبية: »�ضيكون هو الفائز، اإنه �ضديق عظيم، كما اأن هناك القليل من الالعبني الذين 
اأفتخر بوجودهم معي بالفريق، اإنه جنم كبري«. جدير بالذكر اأن موقع »تران�ضفري ماركت« 

قدر قيمة مودريت�ض ال�ضوقية بقيمة 25 مليون جنيه اإ�ضرتليني، بينما قدر قيمة حممد 
�ضالح جنم ليفربول 150 مليون اإ�ضرتليني ومنح كري�ضتيانو رونالدو قيمة �ضوقية قدرها 100 

مليون اإ�ضرتليني.

 فريو�س الفيفا ي�ضرب جوفنتو�س

ذكرت تقارير �ضحفية اأن العب جوفنتو�ض تعر�ض لالإ�ضابة خالل مباراة منتخب بالده يف مناف�ضات 
بطولة دوري االأمم االأوروبية، التي تاأتي �ضمن فرتة التوقف الدويل، وقال موقع »كالت�ضيو مريكاتو«، 
اإن العب و�ضط منتخب البو�ضنة والهر�ضك مرياليم بيانيت�ض اأ�ضيب خالل مباراة اأيرلندا ال�ضمالية، 

وخرج يف الدقيقة 83 من املباراة، واأ�ضاف اأن بيانيت�ض تعر�ض مل�ضكلة ع�ضلية، م�ضريا اإىل اأن 
اإمكانية حلاقه باملباراة املقبلة اأمام النم�ضا �ضتتحدد خالل ال�ضاعات القليلة املقبلة. ويعد 

بيانيت�ض اأحد اأعمدة جوفنتو�ض الرئي�ضية يف الفرتة االأخرية، ويعد عقل الفريق املفكر يف و�ضط 
امليدان يف ظل اعتماد ما�ضيميليانو األيغري املدير الفني عليه ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف بناء اللعب.

جون تريي قريب من �ضبارتاك مو�ضكو
اأفادت تقارير �ضحافية اإجنليزية اأن القائد ال�ضابق لنادي ت�ضيل�ضي جون تريي يف طريقه لالن�ضمام 
اإىل نادي �ضبارتاك مو�ضكو الرو�ضي، ونقلت �ضبكة »�ضكاي« الربيطانية اأن الالعب البالغ 37 عاماً، 

خ�ضع لفح�ض طبي يف العا�ضمة االإيطالية روما ل�ضالح النادي الرو�ضي، متهيدا لالن�ضمام اإىل 
�ضفوفه، واأوردت �ضحيفة »ذا اندبندنت« معلومات مماثلة، م�ضرية اإىل اأن تريي اعتذر عن امل�ضاركة 

يف مباراة خريية كان من املقرر اأن ي�ضارك فيها ال�ضبت، ون�رص الالعب عرب ح�ضابه على ان�ضتغرام 
�ضورة من على منت طائرة مل يحدد وجهتها، وبعدها ب�ضاعات �ضورة لذراعه وقد علقت فيها حقنة، 

يف اإيحاء باأنه يخ�ضع لفحو�ض طبية، ومل يرفق الالعب ال�ضور باأي تعليق. وكان املدافع الدويل 
ال�ضابق قد اأعلن يف ماي املا�ضي اأنه �ضيرتك نادي اأ�ضتون فيال من الدرجة االإجنليزية االأوىل )ذذ 

بنهاية عقد العام الواحد الذي كان يربط بينهما.ذ، وترك تريي ت�ضيل�ضي يف �ضيف 2017 بعدما 
دافع عن األوانه ملدة 22 عاماً توج معه خاللها خ�ضو�ضاً بدوري اأبطال اأوروبا 2012 والدوري 

االأوروبي 2013 و5 األقاب يف الدوري االإجنليزي اأعوام 2005 و2006 و2010 و2015 و2016 و4 األقاب 
يف كاأ�ض اجنلرتا 2007 و2009 و2010 و2012 و3 يف كاأ�ض الرابطة 2005 و2007 و2015.

اآرثر يختار اأف�ضل 4 اأ�ضاطري
اختار الربازيلي اآرثر ميلو العب بر�ضلونة اأف�ضل 4 اأ�ضاطري من الالعبني املعتزلني يف مراكز 

حرا�ضة املرمى والدفاع والو�ضط والهجوم، واأو�ضحت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« اأن اآرثر اختار 
يف حرا�ضة املرمى، مواطنه ديدا اأ�ضطورة ال�ضيلي�ضاو ونادي ميالن، اأما يف الدفاع فوقع اختياره 

على االإ�ضباين كارلي�ض بويول جنم بر�ضلونة االأ�ضبق، واأ�ضافت اأن اآرثر يحب مواطنه رونالدينيو لذلك 
اختاره يف و�ضط امللعب، باالإ�ضافة اإىل االأ�ضطورة الربازيلية رومارويو يف خط الهجوم.

اأنريكي يقود الروخا للفوز باجنلرتا

حقق املنتخب اال�ضباين فوزاً مهماً على اجنلرتا 2-1 اأول اأم�ض يف مناف�ضات اجلولة االأوىل من مباريات دوري 
االأمم االأوروبية، على ملعب وميبلي يف العا�ضمة لندن ت�ضلم القائد االإجنليزي هاري كاين جائزة احلذاء الذهبي 
التي نالها كاأف�ضل هداف يف مونديال رو�ضيا بعد ت�ضجيله �ضتة اأهداف، من مدربه غاريث �ضاوثغيت، وافتتح 
اأ�ضحاب  اأن  اإال  اإىل مرمى احلار�ض االإجنليزي جوردان بيكفورد  املنتخب االإ�ضباين املباراة حماوالً الو�ضول 
احلار�ض  �ضباك  بداأت من منطقتهم، هزوا  اأر�ضية  �ضل�ضلة متريرات  اإثر  املنظمة  االأوىل  اللعبة  ومن  االأر�ض 
االإ�ضباين دافيد دي خيا عرب زميله يف فريق مان�ض�ضرت يونايتد ماركو�ض را�ضفورد بكرة اأر�ضية لعبها من داخل 
ال�ضندوق اإىل ميني دي خيا الذي ارمتى ي�ضاراً )11( اإثر متريرة طويلة من لوك �ضو من ي�ضار املنطقة، اإال اأن 
اأتلتيكو مدريد �ضاوؤول نيغيز التعادل بكرة اأر�ضية �ضددها من  الرد االإ�ضباين مل يتاأخر، اإذ اأدرك العب و�ضط 
داخل املنطقة اإىل ي�ضار احلار�ض بيكفورد اإثر متريرة متقنة من رودريغو مورينو، ثم �ضجل رودريغو الربازيلي 
االأ�ضل هدف التقدم لل�ضيوف بكرة اأر�ضية من داخل ال�ضندوق اإىل الزاوية اليمنى ال�ضيقة لبيكفورد تلقاها من 

ركلة حرة نفذها تياغو الكانتارا من ميني املنطقة )32(.
الكانتارا  �ضددها  التي  الكرة  الم�ضت  اإذ  ثالث  من هدف  االإجنليزي  املرمى  اأفلت  الثاين،  ال�ضوط  بداية  ويف 
من داخل املنطقة �ضطح �ضبكة مرمى احلار�ض بيكفورد، بعد متريرة عر�ضية من ماركو�ض األون�ضو من ي�ضار 
املنطقة، ثم �ضد بيكفورد ت�ضديدة لنيغيز من خارج املنطقة، و�ضغط االجنليز يف الدقائق االأخرية بحثاً عن 
التعادل، واأهدر را�ضفورد فر�ضة طيبة اذ �ضد احلار�ض دي خيا ت�ضديدته اإثر متريرة من كاين، واألغى احلكم 
الهولندي داين ماكيلي هدفا �ضجله االحتياطي داين ويلبيك الرتكابه خطاأ �ضد احلار�ض دي خيا. وهذه املرة 
اإ�ضبانيا فوزها اخلام�ض  التي ت�ضقط فيها اجنلرتا يف وميبلي يف م�ضابقة ر�ضمية منذ 2007، وحققت  االأوىل 
مقابل هزمية وتعادل كان يف املواجهة االأخرية بينهما يف 15 نوفمرب 2016 حني كانت اإنكلرتا متقدمة 2-0 حتى 

الدقيقة 89 قبل اأن تتلقى هدفني يف اللحظات االأخرية.

حققت �ضوي�رصا فوزاً كبرياً على �ضيفتها اي�ضلندا ب�ضدا�ضية 
امل�ضتوى  من  الثانية  املجموعة  يف  غال،  �ضان  يف  نظيفة 
بلغ  الذي  املنتخب  و�ضيطر  االأوروبية،  االأمم  لدوري  االأول 
اأمام  النهائي ملونديال رو�ضيا، وخرج بخ�ضارته  الدور ثمن 
ال�ضويد 0-1، على جمريات املباراة يف ملعب كيبون بارك 
ودع  الذي  ملناف�ضه  يرتك  ومل  غال،  �ضان  بنادي  اخلا�ض 
النهائيات الرو�ضية من الدور االأول للمجموعة الرابعة التي 
مرماه  يهدد  اأن  ونيجرييا،  واالأرجنتني  كرواتيا  مع  �ضمته 
الأ�ضحاب  الت�ضجيل  ت�ضوبر  �ضتيفن  وافتتح  خطرة،  بفر�ض 

العليا  الزاوية  اإىل  املنطقة  داخل  من  بت�ضديدة  االأر�ض 
الي�رصى ملرمى احلار�ض االإي�ضلندي، وارتدت كرته من بطن 
العار�ضة اإىل داخل املرمى بعدما ح�رصها له زميله ريكاردو 
ل�ضوي�رصا  الثاين  الهدف  زكريا  ديني�ض  و�ضجل  رودريغيز، 
اأخفق  الذي  هالدور�ضون  احلار�ض  من  ارتدت  كرة  متابعاً 
يف ال�ضيطرة على ت�ضديدة �ضريدان �ضاكريي من ركلة حرة، 

فو�ضلت الكرة اإىل فابيان �ضار الذي ممرها اإىل زكريا.
الثالث من ركلة  الهدف  الثاين، �ضجل �ضاكريي  ال�ضوط  ويف 
حرة من ميني املنطقة اإىل الزاوية اليمنى البعيدة للحار�ض 
االإجنليزي  احلكم  األغى  دقائق،  اأربع  وبعد  هالدور�ضون، 
بكرة  �ضيفريوفيت�ض  �ضجله  �ضوي�رصياً  هدفاً  اأوليفر  مايكل 
اإال  الت�ضلل،  بداعي  االإي�ضلندي  احلار�ض  ميني  اإىل  اأر�ضية 
الرابع  الهدف  بت�ضجيله  بعدها  عو�ض  �ضيفريوفيت�ض  اأن 
احلار�ض  ميني  اإىل  املنطقة  داخل  من  اأر�ضية  بت�ضديدة 
األبيان  �ضجل  ثم  �ضار،  من  متقنة  اإثر متريرة  هالدور�ضون  
اأجيتي اخلام�ض بكرة اأر�ضية من داخل ال�ضندوق لعبها بني 
عر�ضية  متريرة  اإثر  مدافعيه  واأحد  االإي�ضلندي  احلار�ض 
اأدمري  ورفع  اليمنى،  اجلهة  من  �ضيفريوفيت�ض  اأر�ضلها 
من  بعيد  وهو  تابع  اأن  بعد  �ضدا�ضية  اإىل  النتيجة  حممدي 
الرقابة كرة عر�ضية يف �ضباك احلار�ض هالدور�ضون تلقاها 

من زكريا من ميني املنطقة.

�ضوي�ضرا تدك �ضباك اأي�ضلندا ب�ضدا�ضية
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 Universal �رشكة  قامت 
الرتيلر  بطرح   Pictures
 Night الأول لفيلم الكوميديا
يوم  طرحه  املقرر   ،School
28 �سبتمرب املقبل يف الوليات 
 Night School املتحدة فيلم

واآن  هارت،  كيفن  بطولة  من 
وتيفاين  ديفيد،  وكيث  وينرتز، 
وماري  �سوارتز،  وبن  حد�ش، 
كيالم،  وتاران  راج�سكوب،  لني 

وميجلني اي�سكونووك.
حول  ق�سته  تدور  الفيلم 

ال�سغب  مثريى  من  جمموعة 
ح�سور  اإىل  ي�سطرون  الذين 
اأن  اأمل  على  الليلية  املدر�سة 
لإنهاء   GED اختبار  يجتازوا 
من  الفيلم  الثانوية  املرحلة 
وقام  ىل،  دى  مالكومل  اإخراج 

كيفن هارت  الكوميدى  املمثل 
بامل�ساركة فى كتابة ال�سينارية 
هاري  مع  جنب  اإىل  جنبا 
رات�سفورد، وجوي ويلز، وماثيو 
�ستولر،  ونيكول�ش  كيالر، 

وجون هامبورغ.

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

ولورين كوهان، وروندا رو�سي، 
واإيكو  مالكوفيت�ش،  وجون 
جاجاناثان،  وبورنا  عوي�ش، 
ماري  ولورين  كيني،  وتريي 
ومن  فينو،  واألك�سندرا  كيم، 
تاأليف  ومن  بريج،  بيرت  اإخراج 

ليا كاربنرت، وجراهام رولند.
 22  Mile فيلم  ق�سة  وتدور 
اأكرث  اأحد  �سيلفا  جيم�ش  عن 
وكالة  وحدات  فى  الأ�سخا�ش 
تفوقا،  املركزية  املخابرات 
فريق  بقيادة  يقوم  والذى 

على  يجب  �رشي،  تكتيكي 
مادة  ونقل  ا�سرتداد  �سيلفا 
احلياة  تهدد  معلومات  حتمل 
 Mile اإىل موقع حمدد يدعى 
اأن ت�سل  22 ل�ستخراجها قبل 

اإىل اإيدى العدو.

حممد رم�صان: كليبي رقم واحد على انطالق مهرجان القاهرة الدويل للم�صرح املعا�صر والتجريبي 
اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

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

»22 Mile« اأكرث عن فيلم الأك�صن واجلرمية

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�صارليز ثريون

الدويل  القاهرة  مهرجان  انطالق 
والتجريبي  املعا�رش  للم�رشح 
الدويل  القاهرة  مهرجان  انطالق 

للم�رشح املعا�رش والتجريبي
الدويل  القاهرة  مهرجان  اختار 
والتجريبي  املعا�رش  للم�رشح 
دورته  يف  للم�ساركة  عر�ساً   25
قريباً،  تنطلق  التي  اجلديدة 
وتواكب اليوبيل الف�سي للمهرجان، 
وت�سارك يف املهرجان عرو�ش من 
والعراق  والأردن  و�سورية  م�رش 
والإمارات  واملغرب  والكويت 
وتون�ش و�سوي�رشا واإيطاليا وبولندا 
واملك�سيك  والربازيل  وجورجيا 

ورو�سيا وال�سني.
للمهرجان  العام  املن�سق  وقال 
موؤمتر  يف  ال�سيد،  ع�سام  املخرج 
العام  »هذا  اأم�ش  من  اأول  �سحايف 
العرو�ش  من  عدد  اأكرب  لنا  تقدم 
تلقاه املهرجان، تقدم لنا اأكرث من 
جلنتي  �سكلنا  لذلك  عر�ساً،   160
العربية  للعرو�ش  واحدة  م�ساهدة: 

والأخرى للعرو�ش الأجنبية«.
اختياراتنا  يف  »راعينا  واأ�ساف 
بالعرو�ش  تكون  بحيث  التنوع، 
على  جديدة  نوعيات  املختارة 
امل�ساهدين من اجتاهات م�رشحية 
البع�ش،  ذلك  يعجب  قد  خمتلفة، 
لكن  الآخر،  البع�ش  يعجب  ل  وقد 
الأهم اأن هناك تنوعاً ميثل معظم 

الجتاهات«.
الـ25  الدورة  عرو�ش  وتقام 
اإىل   10 من  الفرتة  يف  للمهرجان 

م�سارح  على  اجلاري  �سبتمرب   21
وميامي  ومرتوبول  والبالون  الغد 
الإبداع  ومركز  وال�سالم  والهناجر 
الأوبرا  بدار  الكبري  وامل�رشح 

امل�رشية.
الفتتاح  يف  املهرجان  ويقدم 
واأنا«  »اأنت  ال�سوي�رشي  العر�ش 
تاأليف  من  مومين�سانز  لفرقة 
واإخراج  فرا�سيتو  فلوريانا 
اإىل  واإ�سافة  �سيمني،  ماركو�ش 
العرو�ش امل�رشحية ي�سمل برنامج 
بعنوان  فكرياً  موؤمتراً  املهرجان 
حماور  يتناول  اجل�سد«  »فل�سفات 

خمتلفة .
فنية يف  الربنامج ور�ساً  كما ي�سمل 
التمثيل والرق�ش امل�رشحي والكتابة 
متخ�س�سون  يقدمها  امل�رشحية 

واملجر  واإيطاليا  �سوي�رشا  من 
املهرجان  ويكرم  وبريطانيا، 
من  كبرية  جمموعة  العام  هذا 
الكاتب امل�رشحي  امل�رشحيني هم 
هواجن،  هرني  ديفيد  الأمريكي 
ال�سنغالية  الرق�سات  وم�سممة 
الأملاين  والناقد  اأكوجني،  جريمني 
الأملانية  والباحثة  ثيزليمان،  هانز 
واملخرجة  براند�سترت،  جابرييل 
فرا�سيتو،  فلوريانا  الإيطالية 
العاليلي،  عزت  امل�رشي  واملمثل 
الدمى  م�سمم  ا�سم  اإىل  اإ�سافة 
�ساكر.  ناجي  الراحل  امل�رشي 
»امليدالية  املهرجان  يهدي  كما 
الف�سية« اإىل كل من املمثل ال�سوري 
امل�رشحي  واملوؤلف  ف�سة،  اأ�سعد 
واملمثل  الأ�سدي،  جواد  العراقي 

ال�سعداوي،  عبداهلل  البحريني 
�سامي  العراقي  واملخرج 
التون�سي عز  والكاتب  عبداحلميد، 
الدين املدين، واملخرج امل�رشحي 
بر�سيد،  عبدالكرمي  املغربي 
اخلويل،  فهمي  امل�رشي  واملخرج 
والكاتب امل�رشي حممد �سلماوي، 
والأكادميية امل�رشية هدى و�سفي. 
 1988 عام  املهرجان  تاأ�س�ش 
للم�رشح  القاهرة  مهرجان  با�سم 
التجريبي، وكان مينح جوائز �سنوية 
لكنه  امل�ساركة،  العرو�ش  لأف�سل 
توقف بعد النتفا�سة ال�سعبية التي 
ال�سابق  الرئي�ش  بنظام  اأطاحت 
قبل  يناير 2011  مبارك يف  ح�سني 
اأن يعود ثانية يف 2016 ب�سفة غري 

تناف�سية.

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

ويرد  معه،  اجلمهور  تفاعل 
يحاولون  من  على  �سارما  ردا 
باأنه  واتهامه  �سورته  ت�سويه 
امل�ساهدة  ن�سب  ب�رشاء  يقوم 
وتزويرها  يوتيوب  موقع  على 
�سعبية.   الأكرث  الفنان  ليظل 
رم�سان  قال  اآخر  جانب  من 
جمهوره  اآراء  اإىل  يلجاأ  اإنه 
ولي�ش  بال�سارع  معه  وتفاعلهم 
ن�سب  على  احل�سول  فقط 

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

للم�ستقبل.

وت�ستمر  تنجح  �سيغ  هناك 
ومبرور الزمن تتحول اإىل منط 
وينطبق  ال�سينما،  عامل  داخل 
الكاتبة  اأعمال  على  هذا 
احلا�سلة  الأمريكية  ال�سحفية 
اأف�سل  فئة  من  الأو�سكار  على 
»جونو«  فيلم  عن  �سيناريو 
التي  كودي،  ديابلو   )2008(
الثالثة  للمرة  �سينمائيا  تتعاون 
يف  ريتمان  جا�سن  املخرج  مع 
م�رشوع  خالل  من  »تايل«  فيلم 
النجمة  ن�سج  يوؤكد  �سينمائي 
اجلنوب اأفريقية الأ�سل �سارليز 

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

م�سوارها الفني.
جت�سد  متاما،  النقي�ش  على 
اأفريقية  اجلنوب  ال�سقراء 
دور  املرة  هذه  عاما   42 ذات 
اأبناء،  لثالثة  اأم  وهي  »مارلو«، 
الولدة،  حديث  ر�سيع  اأحدهم 

ق�سوة  مدى  مارلو  وت�ست�سعر 
الطبقة  من  منزل  وربة  اأم 
املتحدة  الوليات  يف  الو�سطى 

الأمريكية.
بتفا�سيله  الفيلم  اإيقاع  مي�سي 
على الوترية املعتادة نف�سها يف 
اأ�سلوب اأعمال املخرج ريتمان، 
نف�سية  اأغوار  يف  يتعمق  حيث 
نقالت  دون  ال�سخ�سيات، 
ت�سل  اأن  اإىل  كبرية،  مفاجئة 
التحول  نقطة  اإىل  الأحداث 

الكبرية لتبداأ رحلة الالعودة.
وهذه املرة اأي�سا، تبدو الأحداث 
متوقعة اإىل حد ما، نتيجة وجود 
فتاة �سابة جميلة، ذكية، جذابة، 
البائ�سني  الزوجني  مع  تعي�ش 

حتت �سقف واحد.
ريتمان  الثنائي  عمل  حظي 
بكثري  الآن  حتى  معا  وكودي 
النقاد،  جانب  من  الإ�سادة  من 
م�سوارها  ثريون خالل  ومتتلك 
ال�سينمائي ر�سيدا مهما، ف�سال 
البتعاد  على  حر�سها  عن 
وامليل  النمطية،  الأدوار  عن 
التقليدية،  غري  لل�سخ�سيات 
القا�سية  الطبيعة  ذات  وحتى 
التي ي�سعب النفاذ اإىل مكنونها، 
اإىل  اأقرب  فعليا  يبدو  وهذا 
�سخ�سيتها احلقيقية يف الواقع.

اأنغام وحممد عبده يك�صفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا
حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�سيل  عن  اأنغام،  والنجمة 
الذي  الأول  الغنائي  حفلها 
 ، الأربعاء  اليوم  �سوياً  �سيجمعها 
اإقامته على م�رشح دار  واملقرر 

الأوبرا امل�رشية.
و�سي�سهد احلفل عدة مفاجئات، 
خالل  اأنغام  ك�سفت  حيث 
املوؤمتر ال�سحفي عن جزء منها 
وهي غنائها لأغنية للفنانة جناة، 
املو�سيقار  لها  قدمها  والتي 
طالل مداح، لكنها مل تظهر للنور 
لتقدميها  بالإ�سافة  قبل،  من 
م�رشية  واأخرى  خليجية  اأغنية 

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

على  اأنغام  بالفنانة  �ستجمعه 
حتى  اأنه  اإل  �سوياً،  امل�رشح 
من  اأي  الك�سف عن  يتم  الآن مل 
تفا�سيلها. واأعربت الفنانة اأنغام 
عن �سعادتها بامل�ساركة باحلفل 
يف  عبده  حممد  للفنان  ال�سنوي 
تعتربه  اأنها  اإىل  م�سرية  الأوبرا، 
بالعمل  تفخر  الذي  اأ�ستاذها 
معه. من جانبه قال حممد عبده 
»اإن اأنغام دخلت البيت اخلليجي 
ووجدانه ب�سوتها، وحول اختياره 
لأنغام حتديداً مل�ساركته يف هذا 
تظاهرة  �سي�سكل  الذي  احلفل، 
فنية، قال: »‘نه يحب �سوتها كما 
اللون  غناء  يف  معه  تتوافق  اأنها 
�سوت  خري  وهي  الكال�سيكي، 

ميثل م�رش من وجهة نظره«
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الكاتب اأحمد حمّمدي جلريدة الو�سط 

الرواية فر�صتنا 
للنجاة من الواقع
اأحمد بن علي بن عبد الّل حمّمدي  )اخلّياط( من اأولد �سي حمّمد لغرابة من مواليد 1976 

باجلزائر ، من اأولد �سيدي عبيد ال�ّسرفاء يف ن�سبهم ، و القاطن اأغلبهم ببئر العاتر ولية تب�ّسة 
بال�ّسرق اجلزائري ، ولد بالّريف يف م�سقط راأ�سه اخلنيڨ  .. ترّبى يف كنف عائلة ب�سيطة 

حمافظة .. در�س مرحلة البتدائي و الّطور املتو�ّسط باجلزائر ، ثّم التحق مبّكراً بعد اجتياز 
امتحان مبعهد العلوم الإ�سالمّية باملّزة دم�سق ملّدة ثالث �سنوات .. و اأقام ب�سوريا قرابة الع�سر 

�سنوات ،  كما در�س علم احلديث عند العاّلمة ال�ّسيخ عبد القادر الأرناوؤوط رحمه الّل ،

حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف  

كما   ، به  لتاأّثره  معلّميه  �أبرز  من  كان  و 
و   ، طوياًل  �أمد�  �لبوطي  لدرو�س  حظر 
�لّل  رحمه  �حلم�صي  ه�صام  �لأ�صتاذ  كان 
�للّغة  علوم  و  �ل�ّصف  و  بالّنحو  �أ�صتاذه 
و  وقاية  مفّت�س  �صهادة  على  ل  متح�صّ  ،
�لأدبّية  �لكتابة  يف  �صهادة   ، �صناعي  �أمن 
�صحفي  مر��صل   ، �لإبد�عّية  �لفنون  و 
تنويري  ،كاتب  للمديرّيات  رئي�صي  وكاتب 
�لعربي  �خلّط  و  للّر�صم  هاوي  �إ�صالحي 
�لأنرثوبولوجيا  و  �ل�ّصعبي  بالّت�ث  مهتّم   ،
ناقد   ، �مليتافيزيقا  و  �ل�ّصيمولوجيا  و 
�لعقلّية  و  �لّرديء  للو�صع   ، كوميدي هزيل 
ُملَهم �صك�صبري  �لعربي،  �ل�ّصائدة يف �لوطن 
�لو�قع  �أعي�س  لالأ�صاطري..  ومتقّم�س 
و�أتتّبع دقائق تفا�صيل �حلياة يف جتّمعاتنا 
�لبد�ئّية ولطاملا كتبت بلغة �صاخرة ناقدة 
�أهتّم بدر��صة �ملجتمعات �نطالقا  .. كما 
و�أتّوقع  �ملتال�صي  �لّزمن  يف  حمّطاته  من 
نزوله يف �أماكن قد ر�صمتها على خريطتي 

�لوهمّية  

كيف كانت البداية مع القلم  ، 
ومن اكت�سف املوهبة فيك ؟

كنت منذ �صغري �أهتّم بالّر�صم و�لّتعبري عن 
ورة مع خيايل �خل�صب و�لاّل حمدود..  �ل�صّ
و�أرى يف  �لفنون  �أع�صق جميع  جعلني ذلك 
نف�صي  يف  وحمّر�صات  قوّية  دو�فع  نف�صي 

فاأنا   .. بها   و�لإملام  لكت�صابها  تدعوين 
بلغة   .. �لهرطقة  حّد  �إىل  بالفنون  �صغوف 

عاَل ل يح�صن تذّوق �لفنون
هل  �لرو�ية  خيار  نحو  م�صاريعك  تتجه 
مع  متا�صيا  �أم  �صدي  م�صوع  خيار  هو 

�ملقروئية �لذي يتجه نحو �لرو�ية ؟
كان �لّد�فع دوما هو �لإ�صالح و�لّنقد �لبّناء 
مر�صّية  �أو  بد�ئّية  �صلوك  تقومي  وحماولة 
�لّنقد  و��صتعمال  جمتمعنا  يف  عار�صة 
للحالت  �لّدقيق  و�لّت�صخي�س  �ل�ّصاخر 
�لّنف�صّية فكتبت مذّكر�ت و�أحاديث يف ليلة 
مقمرة ، و ماأثور�ت �صعبّية و زخم جتارب و 
�أ�صاطري، ق�ص�س و�قعّية و �أحد�ث حقيقّية، 
�لّر�هن  �لو�صع  على  وء  �ل�صّ �صلّطت  وكما 
جو�نب  من  �ملدينة  جماهيل  ودر��صة 
�آل  ملا  كتنظري  خمتلفة...  طرق  و  عّدة، 
و�قت�صادّيا  �صيا�صّيا  �ملتعّفن  �لو�صع  عليه 
�لعبودّية  ماأ�صاوّية  ورو�ية  �جتماعّيا،  و 
 .. �لّزومبي  تاع  �ملدن  تلك  يف  �ملطلقة 
�لكثري منها بل�صان �للّهجة �لعاّمية للمنطقة، 
وتقييد�  تدوينا  وذلك  للف�صحى،  �لقريبة 
�لّد�رجة  و�مل�صطلحات  �لألفاظ  لأغلب 
�أّول  ب�صفتي   ، كت�ث  وحفظها  لبالغتها، 
تكون مبكانها،  لأّنها حني  و  بها،  كتب  من 
تعطي مدلولً �أعمق ملعنى �لكالم و مغز�ه، 
ل تعّو�صه �لف�صحى و ل توؤّدي غر�صه بذلك 

�ملفهوم. و جزء باللّغة �لعربّية �لف�صحى 

كيف هي نظرتك للرواية 
وماهي املالمح وال�سياقات 

البارزة التي طبعت روايتك 
اخلياط  التي اأعلنت عن 

�سدورها قريبا ؟

رو�يتي �لّتي جمعتها يف 550 �صفحة تزخر 
مبوروث ثقايف وهي توثيق جريء ل�ص�ئح 
من �ملجتمع �جلز�ئري ت�صرب �أغو�ر حياتهم 
ككرم  دقيقة  تفا�صيل  يف  �أحيانا  وتدخل 
�أمام  وثغر�ت  ومنافذ  �أبو�ب  وفتح  �صيافة 
�لأنرثوبولوجيا  علم  �أهل  ة  خا�صّ �لباحثني 
 .. و�ل�ّصيكولوجيا  و�لّنف�س  �لجتماع  وعلم 

رو�ية جريئة تعترب �صابقة مبحتو�ه       
كان ولوجك لعال �لدب و�لكتابة من باب 
�لرو�ية فيا ترى هل لن �ل�صعر ي�صهد هجرة 
�لرو�ية هي  �ن  �أم  وك�صاد وتر�جع ملحوظ 

�لوعاء �لأن�صب للتبليغ ؟
و�لّنرث  �ل�ّصد  بطريقة  �لّرو�ية  بالّطبع 
�لأ�صل  وهي  �صال�صة  و�لأكرث  �لأبلغ  هي 
بالّرو�ية  ملحقا  يل  �أّن  مع  �لكتابة..  يف 
و�صفّية  �أو  هادفة  �صعرية  كمحاولت 
جميلة. مع �ّن �لإقبال على �لقر�ءة �صعيف 
و�لعال  باخل�صو�س  �جلز�ئر  يف  جّد� 
من  �ملنطقة  ت�صهده  ملا  عموما  �لعربي 
وعدم  وحروب  و�إرها�صات  حتّولت 
��صتقر�ر �صيا�صي و�قت�صادي بدرجة �أوىل.. 
ل تتوّفر عندهم �أطعمهم من جوع و�آمنهم 

من خوف

هل بالإمكان اأن جتهر لنا 

ببع�س بنات اأفكارك التي 
وظفتها يف روايتك اخلياط 

ليعي�س الواقع داخل ن�سو�سك 
باأوجاعه وتناق�ساته ؟

و�صرب  �لّنف�س  ومعرفة  بالو�قع  �لعت�ف 
يف  وننطلق  بالإ�صالح  لنعتف  �أغو�رها 
�إن  فنحن   .. و�لّتوجيه  و�لعالج  يانة  �ل�صّ
ذلك  �صنتد�رك  لكن  متاأّخرين  كّنا  �صحونا 
�لإن�صانّية  فيها  نوّظف  وحنكة  بحكمة 
�لعاّمة  و�مل�صلحة  �حلّرية  ومتجيد 
و�لّتقارب بدل �ص�ع �لإيديولوجّيات بطرق 
�إ�صتئ�صالّية عمياء تاأكل �لأخ�ص  ر�ديكالّية 

و�لياب�س
بحرية  يتمتع  �ليوم  �ملبدع  هل  ر�أيك  يف 
�أن  �أم  لالإبد�ع  منا�صبني  ومناخ  كاملة 
�خللفيات �لفكرية و�لتوجهات �لأيديولوجية 
�مل�صموح  �لف�صاء  حتديد  يف  دور  لهما  

�لتجول فيه ؟
�لنفر�ج  نحو  تّتجه  �جلز�ئر  يف  �لكتابة 
و�صبكات  �لو�قع  يفر�صه  ملا  و�حلّرّية 
�لّتو��صل .. تبقى بع�س �خلطوط �حلمر�ء 
�لإقليم  يف  �ل�ّصيا�صي  �لو�قع  يفر�صها  �لّتي 
�لّتي  �ملجتمع  طابوهات  من  �لكثري  �أو   ..
ومع   .. جر�حها  مد�و�ة  عند  �أملا  حتدث 
 .. �ملو�صعي  �ملخّدر  ��صتعمال  عدم 
ويف   .. جيج  �ل�صّ ويكرث  �ل�ّص�خات  تتعاىل 
�لغالب ل يكون طبيعّيا، لأّن فوبيا �خلوف 

�لإن�صان  ذلك  تدفع  من  هي  �لّتغيري  من 
ويف   .. و�لع�صبّية  �لعنف  �إىل  �لأجوف 
�لّدين  مفهوم  يكون  �لأحيان  من  كثري 
ور�ء  هو  تعليبًا،  و�مل�صتورد  �خلاطئ 

جيج �إحد�ث �لكثري من �لفو�صى و�ل�صّ

نعود الآن لروايتك اخلياط ، 
ما دواعي هذا الختيار وملاذا 

اخلياط دون �سواه ؟

�ملن�صّية  باملدينة  خّياط  ب�صفتي 
منذ  �ملهنة  هذه  �أمار�س  �لعاتر،  بري 
�لّر�وي  هو  فاخلّياط   .. �صنو�ت  ت�صعة 

و�ملتحّدث

كيف ترى دور النقاد 
والدرا�سات الأدبية 

لالإ�سدارات اجلديدة ، 
هل يظهر اأثرها يف حركة 

الإبداع ؟

ل �أو�جه حلّد �ل�ّصاعة نقد� �أدبّيا متكامال 
ني، مع �أّن �لّناقد كاتب فا�صل  من خمت�صّ
�ن  جميل  هو  كم  لكن  عنهم،  يُروى  كما 
�أ�صمع نقدهم و�أحتّد�هم بو�قع و�إخبار.. 
�صّد �إن�صاء فل�صفة نقد ل تخ�صع لقانون

جتربة �لكتابة عند �ل�صباب يف �جلز�ئر ، 
هل ت�صبه نظري�تها يف �لدول �لعربية وما 

هي خ�صو�صياتها ؟
نعم لكن ب�صكل بطيء وحميطاتنا ل ت�صّجع 
وهذه �ملو�هب بحاجة �إىل دعم مبا�ص من 
�لوز�رة .. فاأر�س �لأدب خ�صبة و�ملبدعون 

كرث لكن �ملناخ �صعب

العالقة بني النقد والإبداع 
عالقة الثابت باملتحرك ، كيف 

ترى هذه العالقة ب�سفتك 
اأكادميي ومبدع يف اآن معا ؟

لأّن  وردمه  �لإبد�ع  تكبيل  يكون  هكذ� 
يف  م�صتبعد  �لو�صائل  بكاّفة  �إ�صتيعابه 
نحو  تدفع  �ل�ّصوط  فاأثقال  �أوطاننا، 
�لّتقهقر وتبطاأ �لتقّدم �ل�ّصيع نحو �لأف�صل 
.. فاحلا�صنات عندنا فا�صدة وغري عملّية 

مع مناخنا �جلاّف و�صوء �لّت�صيري

كلمة اأخرية لقراء جريدة 
الو�سط

للو�صط  عاك�صة  مر�آة  �لو�صط  جريدة 
�ملو�هب  �كت�صاف  على  تعمل  �لأدبي 
و�إي�صال �أ�صو�ت �أولئك �لنّي �قتحمو� عال 
�لعر�قيل  من  �لكثري  رغم  بجر�أة  �لكتابة 
بذلتم  ما  على  لكم  ف�صكر�  عوبات..  و�ل�صّ
من جهد و�صكر� لهتمام �ملتابعني لأخبار 

جريدة �لو�صط ودمتم �أوفياء.

اأربعة عناوين �صخ�صية 
) 1( مت مربع يف �ل�صجن ،،،

هو �لباُب ، ما خلفه جنَُّة �لقلب .
تتماها   – لنا  �صيء  ُكُلّ   – �أ�صياوؤنا   

وباٌب. 
هو �لباب ، باُب �لكنايِة ، باب �حلكاية 

ب �أيلوَل . ، باب يُهِذّ
 باٌب يعيد �حلقوَل �إىل �أَوّل �لقمِح .

ل باَب للباِب لكنني �أ�صتطيع �لدخول 
ل  وما  �أر�هُ  ما  عا�صقاً  خارجي  �إىل 

�أر�هُ .
�أيف �لأر�س هذ� �لدلُل وهذ� �جلماُل 

ول باب للباِب؟ 
 .. د�خلي  �صوى  ت�صيء  ل  زنز�نتي 
حائط  على  �صالٌم   ، علَيّ  و�صالٌم 

�ل�صوتِ  .
مْدح حريتي  ق�صائَد يف  �ألَّْفُت ع�َص 

ههنا �أو هناك .
تت�صلل  �لتي   ،،.. �ل�صماء  ُفتاَت  �أُحُبّ 
ة �ل�صجن مت�ً من �ل�صوء ت�صبح  من ُكَوّ

فيه �خليول و�أ�صياَء 
�أمِيّ �ل�صغرية .. ر�ئحَة �لُبِّ يف ثوبها 
حني تفتح باب �لنهار ل�صب �لدجاج 

.
وبني  �خلريف  بني  �لطبيعَة  �أُحُبّ 
اِننا ، و�ملجاَلّت  �ل�صتاء ، و�أبناء �صَجّ

فوق �لر�صيف �لبعيد .

هجاء  يف  �أُغنيُة  ع�صين  و�ألَّْفُت 
�ملكان �لذي ل مكان لنا فيه . 

ُحريتي : �أن �أكوَن كما ل يريدون يل 
�أن �أكوَن .

�أن   : زنز�نتي  ع  �أو�ِصّ �أْن   : وُحريتي 
�أُو��صل �أغنيَة �لباِب :باب هو �لباُب : 
ل باَب للباِب لكنني �أ�صتطيع �خلروج 

�إىل د�خلي ، �لخ. �لخ ،،، 
 
 

)2( مقعٌد يف قطار
مناديُل لي�صت لنا.

�صوءُ  �لأخريِة  �لثو�ين  عا�صقاٌت   
�ملحطة .

معطٍف  عن  يَُفِتّ�س  قلبًا  ِلّل  يُ�صَ ورٌد   
للحناٍن. 

دموٌع تخوُن �لَر�صيَف. 
�صافرو�  هنا  لنا، من  لي�صت  �أ�صاطرُي 
عند  لنفرَح  هناك  من  لنا  هل 

�لو�صول؟ 
خط  نَُقِبّل  كي  لنا  لي�صت  زنابُق 

�حلديد. 
نحُبّ  لكننا  ْفر  �ل�صِّ عن  بحثاً  ن�صافر 
�ملحطات  تكون  حني  �لقطار�ت 

منفى جديد�ً . 
ُحبَّنا  نرى  كي  لنا  لي�صْت  م�صابيُح 

و�قفاً يف �نتظار �لدخاِن. 
 قطاٌر �صيٌع يَُق�ُسّ �لبحري�ِت. 

و�صورةُ  بيٍت  مفاتيُح  جيٍب  ُكل  يف   
عائلٍة .

 ُكُلّ �أهِل �لقطاِر يعودون لالأهِل . 
 لكننا ل نعوُد �إىل �أي بيٍت. 

 ن�صافُر بحثاً عن �ل�صفْر كي ن�صتعيد 
�صو�ب �لفر��س. 

 نو�فُذ لي�صْت لنا، و�ل�صالُم علينا بُكِلّ 
�للغات .

حني  �أو�صَح  �لأر�ُس  كانت   ، تُرى   
ركبنا �خليوَل �لقدميَة ؟

�أين �خليول ، و�أين عذ�رى �لأغاين ، 
و�أين �أغاين �لطبيعة فينا ؟ 

بعيٌد �أنا عن بعيدَي .
�لفتياُت  ت�صطادنا  �حلّب!  �أبعد  ما 

�ل�صيعاُت مثل ل�صو�ِس �لب�صائِع.
نن�صى �لعناوين فوَق زجاج �لقطار�ت 

.
ل  دقائَق  لع�ص  ب  نُحّ �لذين  نحن 
ن�صتطيع �لرجوَع �إىل �أي بيٍت دخلناه 

.
ل ن�صتطيع عبور �ل�صدى مرتني .

 
 

) 3 ( حجرة �لعناية �لفائقة 

بَي  ت�صيُق  حني  �لريُح  بَي  تدوُر 
�لأر�ُس .

 ، �لريَح  �أجُلَم  و�أن  �أطرَي  �أن  بَُدّ يل  ل 
ناٍي  مبليون  �صعرُت   .. �آدمٌيّ  لكنني 

ُق �صدري . ِزّ مُيَ
على  قربي  و�صاهدُت  ثلجاً  ت�صبَّبُت 

ر�حتَّي . تبعرثُت فوق �ل�صير .
ياأُت . تَقّ

غبُت قلياًل عن �لوعي ، مُتّ و�صحُت 
 ، �أحبُِّك  �إين   : �لق�صرية  �لوفاة  قبيل 
هل �أدخل �ملوت من قدميِك؟ ومُتّ 
�ملوت  �أهد�أ  فما   ، متاماً  ومُتّ   ...
لول  �ملوَت  �أهد�أ  ما   ! بكاوؤك  لول 
لأرجع  �صدري  ان  تدَقّ �للتان  يد�ِك 

من حيث مُتّ .
 ، �لوفاِة  وبعد  �لوفاِة  قبل  �أحبك 

وبينهما ل �أُ�صاهد �صوى وجه �أمي .
َلّ قلياًل وعاد . هو �لقلب �صَ

 �صاألُت �حلبيبة : يف �أي قلٍب �أُ�صبُت ؟ 
ْت �صوؤ�يل بدمعتها  فمالْت عليه وغَطّ

.
كيف  �لقلُب  �أيها  يا   ... �لقلب  �أيها 

كذبت علَيّ و�أوقعتني عن �صهيلي ؟
 ، قلب  يا   ، �لوقت  من  كثري  لدينا 

فا�صُمْد 
لياأتيك من �أر�س بلقي�س هدهْد .

بعثنا �لر�صائل .
قطعنا ثالثني بحر�ً و�صتني �صاحْل 

وما ز�ل يف �لعمر وقٌت لن�ُصْد
على  كذبَت  كيف   ، �لقلب  �أيها  ويا 

فر�ٍس ل متُلّ �لرياَح .
�لأخرَي  �لعناَق  هذ�  لنكمَل  متّهل 

ون�صُجْد.
ل لأعرَف �إن كنَت قلبي  ل .. متَهّ متَهّ

�أم �صوتها وهي ت�صخ:
ُخذين .،، 

 

) 4 ( غرفة يف فندق
ويوم   ، يجيءُ  يوم  �حلب  على  �صالٌم 
يف  �أ�صحابَُه   ُ يَُغرَيّ ويوَم   ، ميوُت 

�لفناِدِق! 
هل يخ�ُص �حلُبّ �صيئاً ؟ 

�صن�صُب قهوتنا يف م�صاِء �حلديقِة .
نروي �أحاديَث غربتنا يف �لع�صاِء 

بحث  نتابع  كي  حْجرٍة  �إىل  ومن�صي 
�لخ   [  ، حناٍن  مْن  ليلٍة  عن  �لغريبني 

.. �لخ ..[ .
 ، مقعدين  على  كالم  بقايا  �صنن�صى 
�صو�نا  ياأتي  ثم   ، �صجائرنا  �صنن�صى 

ليكمل �صهرتنا و�لدخان .
�صنن�صى قلياًل من فوق �لو�صادة .

ياأتي �صو�نا ويرقد يف نومنا ، ] �لخ .. 
�لخ .. [ .

ق �أج�صادنا يف �لفنادِق  ِدّ كيف ُكلَّنا نُ�صَ
؟ 

ُق �أ�ص�رنا يف �لفنادق ؟  ِدّ كيف نُ�صَ
يف  �صختنا  يُتابع   ، �صو�نا  ياأتي 
َد �جل�صديْن . ] �لخ  �لظالم �لذي َوَحّ

.. �لخ .. [ .
فوَق  ينامان  َرقمني  �صوى  ول�صنا 
�ل�صير �مل�صاع ، �مل�صاع ، يقولن ما 

قاله عابر�ن على �حلِبّ قبل قليٍل.
وياأتي �لود�ُع �صيعاً ، �صيعاً .

لنن�صى  �صيعاً  �للقاء  هذ�  كان  �أما 
�لذين يحبوننا يف فنادق �أخرى ؟ 

يوماً  �لإباحَيّ  �لكالِم  هذ�  قلِت  �أما 
لغريي ؟

يوماً  �لإباحِيّ  �لكالم  هذ�  قلُت  �أما 
لغرِيك يف فندٍق �آخر �أو هنا فوق هذ� 

�ل�صير ؟
يجيء  كي  ذ�تها  �خلطى  �صنم�صي 
�صو�نا ومي�صي �خلطى ذ�تها .. ] �لخ 

.. �لخ .. [ .

حممود دروي�س
�أغنية«  هي  �أغنية  »هي  ديو�ن  )من 

)1986
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مبدع »األي�س يف بالد العجائب« ال�سهرية

من ر�سائل لوي�س كارول  
الكتابة والريا�سيات

لوي�س كارول هو ال�سم امل�ستعار الذي اختاره ت�سارلز لودفيج دود�سون، لين�سر به اأعماله، وهو 
مبدع »األي�س يف بالد العجائب« ال�سهرية، وبداأ �سـغـُفه بالعمل مع الأطفال مع اأخوته وت�سـليتهم 

منذ �سغره، ثّم تنامى نتيجة عدة ظروف منها ما يقال عن معاناته من الثاأثاأة والتوّتر عند 
احلديث اإىل الكبار، لذلك توجه للعمل مع الأطفال وكتابة احلكايات لهم، خا�سة مع بنات عميد 

الكلّية التي كان يعمل بها مدر�ًسا للريا�سيات وبنات عميد الكني�سة التي كان يرتادها.

وكالت

ت�سارلز لودفيج دود�سون 
وم�سار الكتابة

�ألّفها  �لتي  �لذ�تية  �سريته  وتروي 
�بن عّمه )كما �سياأتي الحًقا(، �أّنه 
يف م�ساء �لر�بع من جويلية 1862 
��سطحب ت�سارلز دود�سون، �لبنات 
ليدل،  للدكتور  �ل�سغري�ت  �لثالث 
جولة  يف  �مل�سيح،  كني�سة  عميد 
لركوب �لقو�رب لثالثة �أميال على 
»فوللي  من  �نطالًقا  �لتاميز  نهر 
�لفتيات  نقطت  حينها  بريدج«، 
حكاية«..  لنا  »�حِك  �ل�سغري�ت: 
�حلكايات  �أكرث  بذلك  فولدت 
�الأدب،  تاريخ  �إمتاًعا يف  �خليالية 

»�آلي�س يف بالد �لعجائب«.

اجلمع بني ال�سعر وال�سيا�سة 
والت�سوير وتدري�س 

الريا�سيات

�ملعروف  دود�سون،  ت�سارلز  ولد 
قرية  يف  كارول  لوي�س  با�سم 
وكان  �إجنلرت�،  يف  »ديرزبريي« 
�البن �الأكرب لعائلة مكونة من �أحد 
يعمل  كان  لو�لٍد  و�أختاً  �أًخا  ع�رش 
دود�سون  ت�سارلز  در�س  ق�سي�ًسا. 
وتفّوق  �سكول«،  ريت�سموند  يف« 
يح�سل  �لريا�سيات مما جعله  يف 

عمر  يف  در��سية  منحة  على 
 Christ يف  للدر��سة  �لع�رشين 
حما�رًش�  عمل  كما   ،College
وم�سّوًر�  �لريا�سيات  ملادة 
�سيا�سية  وكتيبات  ملقاالٍت  وكاتبًا 

باالإ�سافة لكتابة �ل�سعر.
»كري�ست  كلية  يف  كارول  تخرج 
يف  �أك�سفورد  بجامعة  ت�سري« 
تدري�س  يف  وبد�أ   ،1854 عام 
يف  نف�سها  �لكلية  يف  �لريا�سيات 
حياته  معظم  وق�سى   ،1855 �سنة 
�سنة  وفاته  �ملهنة، حتى  يف هذه 

.1892

دفاتر يومياته قّدمت �سورة 
كا�سفة لعبقرية كارول يف 

خلق عوامل خيالية

بعد وفاته بثماين �سنو�ت، �أي �سنة 
�لدين  رجل  عّمه،  �بن  �ألّف   1898
كوللنجوود  �ستيو�رت  و�ملعلم 
كتاًبا بعنو�ن »لوي�س كارول: حياته 
للمرة  �لكتاب  �سدر  ور�سائله«، 
 474 1898 يف  دي�سمرب  �الأوىل يف 
�ملتو�ّسط.  �لقطع  من  �سفحة 
�لكتاب  هذ�  يف  كوللنجوود  يّقدم 
�الأديب  حلياة  بانور�مية  �سورة 
من  وخمتار�ت  ة،  �خلا�سّ �لكبري 
قّدمت  �لتي  يومياته،  دفاتر 
كارول  لعبقرية  كا�سفة  �سورة 
يف  تفوق  خيالية،  عو�مل  خلق  يف 
�سدقها وو�سفها مل�ساكل �الإن�سان 

وطبيعته، حقائَق �حلياة �ليومية.
�ل�سفحة  ويف  �لكتاب،  مقدمة  يف 
بعجزه  كوللنجوود  يّقر  �الأوىل 
عقل  ي�ساهي  عقاًل  �متالكه  عن 
جو�نب  حتليل  من  ّكنه  ميمُ كارول، 
�حلاملة،  �لغام�سة  عّمه  �سخ�سية 
ا للجانب  ويقول �أّنه �سيقّدم عر�سً
ور�سائله،  يومياته  من  �الأكرب 
غري  تق�سري  �أي  عن  معتذًر� 
من  جو�نب  حتليل  يف  متعّمد 
يف  ـعــّواًل  وممُ �لرّثية،  �سخ�سيته 
�لوقت ذ�ته على حّب قر�ء لوي�س 
ّكون من �أحد  كارول له. �لكتاب ممُ
باأهّم  ثبتمُ  ي�سبقهم  ف�ساًل،  ع�رش 
�ل�سور فوتوغر�فية ملر�حل حياة 
مرحلة  ف�سٍل  كل  ي�سم  كارول. 
زمنية بعينها من حياته، تبد�أ من 
تاريخ ميالده يف 27 جانفي 1832، 
وحتى وفاته يف 14 جانفي 1894، 
ال  كم،  زمنّي حممُ ترتيب  وذلك يف 
�لو�حد مدًة تزيد  يتجاوز �لف�سل 
خاللها  يّقدم  �سنو�ت،  ع�رش  عن 
من  مرحلة  لكل  دقيًقا  و�سًفا 
�إىل  �لكبري.  �لكاتب  حياة  مر�حل 
�لبيبلوغر�فية،  �لتفا�سيل  جانب 
من  معروفة  غري  جو�نب  وتنوير 
وتف�سري  كارول،  لوي�س  �سخ�سية 
�ِسـّر �جنذ�به للكتابة �إىل �الأطفال، 
�لكتاب  من  �الأكرب  �جلزء  يحوي 
عدًد� هائاًل من �لر�سائل، �أر�سلها 
يف  �بنته  �سديقات  �إىل  كارول 
ورد  ما  �أهم  من  وهي  �ملدر�سة، 

يف كتاب كوللنجوود.

الختالف بني عملية 
القراءة وعملية الكتابة

ق�سية  �لر�سائل  هذه  بني  من 
بني  و�الختالف  �لكتابة،  ب�سة  حمُ
�لكتابة،  وعملية  �لقر�ءة  عملية 
�سنة  كارول يف  كتبها  ر�سالٍة  ففي 
�بنته،  �إحدى �سديقات  �إىل   1885
ريك�س،  �إيديث  تمُدعي  �سابة  وهي 
تكونني  حني   .. »عزيزتي  يقول: 
�سنًيا يف  قد بذلِت جهًد� هائاًل وممُ
فهم �سيٍء ما وحتليله، ثّم يتنابِك 
توّقفي  و�لتبلبل،  باحلرية  �سعوٌر 
با�ستمر�رِك يف  الإّنِك  �لفور،  على 
توؤذيَن  �مل�ساألة،  حّل  يف  �لتفكري 
�لغد،  �إىل  �الأمر  �أّجلي  نف�سِك. 
و�إذ� ��ستمّرت �مل�سكلة ومل جتدي 
��رشيف  �الأمر،  لِك  يحّل  �أحًد� 
و�رجعي  برّمته،  �الأمر  �لنظر عن 
ال  لكن  تفهمينه،  �لذي  �إىل �جلزء 
لِك  �ساأ�رشبمُ  �الأبد.  �إىل  ترتكيه 
مثاًل، حني كنتمُ �أدر�س �لريا�سيات 
كتاب  على  و�أعمل  �جلامعة،  يف 
عليه  �لعمل  ي�ستمّر  قد  جديد، 
�أو�جه  ثّم  �أ�سبوعني،  �أو  �أ�سبوًعا 
�أ�سعر  معّقدة،  ريا�سية  م�ساألًة 
م�ستنقع  �إىل  �نزلقت  قد  وكاأنني 
ويظّل  حلّها،  لعدم  �لياأ�س  من 

�الأمر معقًد� من �سباٍح الآخر«.

ويوا�سل كارول ن�سائحه اإىل 
�سديقه ابنته قائاًل:

عندي:  �لذهبية  �لقاعدة  »كانت 
�لكتابة من جديد،  �إعادة  �أبد�أ  �أن 
�أجدين  ذلك،  �أفعل  حني  وكنتمُ 
حمّفز  طازٍج  بزخم  مدفوًعا 
ب�سة، ورمبا ال، ولكنني  لتجاوز �حلمُ
كتبت  �أنني  �حلقيقة  �أحاول.  كنتمُ 
عدًد� من �لكتب �لتي جّربت فيها 

بد�يات جديدة«.
�أبد�ً  ترتكي  ال  ثانية،  »مالحظة 
�أق�سد  حّل،  دون  ريا�سية  م�ساألة 
درو�س  مر�جعة  يف  ت�ستمّري  ال 
م�ساألة  حّل  دون  �لريا�سيات 
ولكّن  �أمامها،  توّقفِت  ريا�سية 
خمتلف  �الأمر  �أّن  جيًد�  تنّبهي 
متاًما يف �لقر�ءة ويف عامل �الأدب. 
�ساأ�رشب لِك مثاًل �آخر، لنفرت�س 
�أنِك تقر�أين كتاًبا باللغة �الإيطالية، 
و�سادفِت عبارًة معّقدة، ال تهدري 
�تركيها  �أمامها،  طوياًل  وقًتا 

وو��سلي �لقر�ءة«.
�لن�سيحة  �أّن  كوللنجوود  يالِحظ 
�لـفرق  على  و��سح  مثاٌل  �ل�سابقة 
بني عملية �لقر�ءة وعملية �لكتابة، 
�ساأن  �ساأنها  �لريا�سية  فامل�ساألة 
وروؤيًة  منطًقا  تتطلّب  �لكتابة، 
�لكاتب  يتمّكن  كي  و��سحنينْ 
�أو  �لريا�سية،  �مل�ساألة  حّل  من 

قنعة،  ممُ باالأحرى من �سنع حـبـكة 
يف حني ال تقت�سي عملية �لقر�ءة 
�سّق  �لقارئ  و�سع  ففي  ذلك؛ 
�لعبار�ت  �أحر��س  و�سط  طريقه 
فهم  على  تاأثري  دومنا  �لغام�سة، 

ة. حبكة �لق�سّ
يمُ�سدي  وهو  كارول  لوي�س  وكاأّن 
�بنته  �سديقة  �إىل  كاأٍب  ن�سائحه 
�لعبار�ت  �أمام  �لوقوف  بعدم 
- يبعثمُ فاإمّنا  �ملفهومة،  غري 
�إىل  بر�سالٍة  ذ�ته-  �لوقت  يف 
�أال  مفادها  �ل�ساّب«،  »�لرو�ئي 
ت�سادفه،  عقبة  �أول  �أمام  يقف 
كاأ�ستاذ  �لطويلة  خربته  �ستلهًما  ممُ
مل  �إن  فالرو�ئي  للريا�سيات، 
يو�جه �أواًل باأول �أية م�سكلًة تّت�سل 
�أثناء  يف  �الأحد�ث  بناء  مبنطق 
ة، وقّرر تـجـاوَزها من  كتابة �لق�سّ
دون معاجلة �أو حّل، ف�سوف تظهر 
هذه �مل�سكلة/�لثغرة �إن عاجاًل �أم 

زمًنا. �آجاًل، و�ست�سري �سد�ًعا ممُ
�أما �لن�سيحة �لثالثة �لتي يّقدمها 
�إيديث:  �إىل  ر�سالته  يف  كارول 
طاملا  �لعمل  مو��سلة  »..عليِك 
ويف  و�سافًيا،  ر�ئًقا  ذهنِك  كان 
فيها  ت�سعرين  �لتي  �للحظة 
وت�سّو�سها،  �أفكارِك  با�سطر�ب 
�لفور، و�أخذ  فعليِك �لتوّقف على 
ق�سط من �لر�حة، و�إال لن تتعلّمني 
رمبا  �الإطالق«،  على  �لريا�سيات 

قا�سًد� بذلك تعلّم �لكتابة.

للكاتبة الأفغانية ال�سابة �سبنم زرياب

حمنة اأفغان�ستان واأبنائها يف رواية ل�سبنم زرياب
»عازف  �الأوىل  رو�يتها  منذ 
�لتي  �الأفغاين«،  �لبيانو 
�لفرن�سية،  باللغة  كتبتها 
�الأفغانية  �لكاتبة  حققت 
�سهرة  زرياب  �سبنم  �ل�سابة 
يف �ل�ساحة �الأدبية �لفرن�سية 
جو�ئز  ثالث  ح�سدها  عرب 

�أدبية.
وال �سك �أن �لرقة و�لن�سارة 
�ل�رشد،  يف  �مل�ست�سعرتني 
�لتي  �لب�سرية  و�لنظرة 
وطنها  على  �سبنم  تلقيها 
هذه  جناح  تف�رّش  و�أبنائه، 
طبعتها  نفدت  �لتي  �لرو�ية 
ملفتة،  ب�رشعة  �الأوىل 
�لثانية  طبعتها  و�سدرت 

حديثاً عن د�ر »لوب«.
يف  �لرو�ية  �أحد�ث  تنطلق 
�ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات 
�جلي�س  �حتالل  خالل 
�ل�سوفياتي �أفغان�ستان، حيث 
طفلة  وهي  �لر�وية  تعي�س 
�ل�ساد�سة  �سن  يف  �أفغانية 

�ختبار  ليلى، وجتهل  تدعى 
ب�سبب  �ل�سجن  و�لدها 
وبالتايل  �ل�سيا�سية،  مو�قفه 
غاية �لنقا�سات �حلامية مع 
زّو�ره �لتي متتد حتى وقت 

متاأّخر من �لليل.
ال  جندها  بريئة،  والأنها 
ي�ساركها  ال  ملاذ�  تفهم 
�إعجابها  و�أختها  و�لد�ها 
�جلميلني«  »�جلنود  بهوؤالء 
يف  وهي  تر�هم  �لذين 
على  �ملدر�سة  �إىل  طريقها 
حتت  �لع�سكرية،  �حلو�جز 

علمهم �الأحمر.
�لزو�ج  حلمني:  ليلي  تغّذي 
�لذي  ميالد،  رفيقها  من 
�لبيانو،  على  �لعزف  يجيد 
حياتها  يوماً  �أنقذ  بعدما 
�لذي  �لق�سف  خالل 
مدر�ستهما،  له  تعّر�ست 
�حلمام  من  �رشب  و�إطالق 
منذ  �لوطني،  �لعيد  خالل 
مدّر�ستها  �ختارتها  �أن 

للقيام بهذه �ملهمة.
حزينة  نر�ها  ولذلك 
و�لدها  يقرر  حني  جد�ً 
جحيم  عن  عائلته  �إبعاد 
فرن�سا.  �إىل  �أفغان�ستان 
تقول  م�ساعرها،  ولتلطيف 
�ل�سفر  هذ�  �إن  �أمها  لها 
موؤّقتة.  عطلة  �سوى  لي�س 
لكن فور و�سولهم �إىل مدينة 
�لعطلة  تتحّول  مونبولييه، 
وكابو�سية  د�ئمة  �إقامة  �إىل 
�لطفلة  �لر�وية  تخترب 
�لغربة  �سعور  خاللها 
بلد  يف  �لتاأقلم  و�سعوبات 
فيه  لغته وال متلك  تتقن  ال 

�سديقة و�حدة.
ومع مرور �لزمن، تكرب ليلى 
ومعه  وطنها  قلياًل  فتن�سى 
ن�سج  وتنجح يف  �الأم،  لغتها 
نيل  ويف  �لعالقات،  بع�س 
�أن  �إىل  �لبكالوريا،  �سهادة 
�سا�سة  على  يوماً  ت�ساهد 
�لتلفاز حادث تفجري برجي 

يف  �لعاملي  �لتجارة  مركز 
نيويورك، فت�ستعيد ذكريات 
م�ساعرها  ومعها  طفولتها 
ميالد  �لطفل  جتاه 
بتم�سية  �لربيء  ووعدهما 
�لعمر �سوية، فتقرر �لرجوع 
ملعرفة  �أفغان�ستان  �إىل 

�أخباره.
ليلى  �ختبار  يف  عجب  وال 
متّزقاً جديد�ً لدى عودتها، 
�لتي  �حلروب  فب�سبب 
�سهدها وطنها �أثناء غيابها، 
لن تتمكن من �لتعّرف �إليه، 
مقفرة  �سو�رع  �ستجد  بل 
بال�سو�د  مو�ّسحة  ون�ساء 
ومناخاً  مدّمرة  وم�ساكن 

كابو�سياً.
�أبيها  �أنها �ستعرف من  ومع 
�غتيال  -بعد  ميالد  �أن 
مع  للعي�س  �نتقل  و�لده- 
�أخرى،  مدينة  يف  �أعمامه 
عن  يثنها  مل  ذلك  فاإن 
�لبحث عنه، بحٌث لن تلبث 

نتيجته �أن ت�سحقها.
تكمن  �لرو�ية  هذه  قيمة 
�حل�سا�سية  تلك  يف  �أوالً 
�للتني  و�لعّفة  �ل�سديدة 
يف  خا�سة  �رشدها،  متّيز�ن 
حيث  منها  �الأول  �لن�سف 
�النزالق  �لكاتبة من  تتمكن 
و�رشد  طفلة  جلد  حتت 
ما  و�أي�ساً  تها،  ق�سّ �أحد�ث 
يجري يف بلدها، من وجهة 

نظر طفولية بريئة.
�أي�ساً يف متّكن �سبنم  تكمن 
من تطوير خطاب �رشديتها 
و�أ�سلوبها تدريجياً، وبخّفة، 
�لطفلة/�لر�وية  تقّدم  مع 
ب�سريتها،  وتنامي  �ل�سن  يف 
و�إي�سال �سوت �سابة جريئة 
من  �سيء  الأي  م�ستعّدة 
بريق  على  �ملحافظة  �أجل 
لن  وذكريات  طفويل  حلم 
ميّزقها  �أن  �لو�قع  يلبث 
من  �الأخرية  �ل�سفحات  يف 

�لرو�ية.

ت�سّدنا  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�لطريفة  و�سفها  طريقة 
�الأم  �ستبذله  �لذي  للجهد 
من  و�أختها  ليلى  حلماية 
�حلرب،  وعنف  �خلوف 
حكايات  �رشدها  عرب 
�إلهائهن  �أو عرب  خارقة لهّن 
�أو  �ملتحركة،  بالر�سوم 
�الأب  جتنيد  خالل  من 
خيال  من  عرو�س  الإحياء 
تكون  حني  باأ�سابعه  �لظل 
يف  �أي  مقطوعة،  �لكهرباء 

معظم �الأحيان.
�لكاتبة  و�سف  �أي�ساً  ي�سّدنا 
�لهوة �لتي �ستت�سع تدريجياً 
ب�سبب  وو�لدها  ليلى  بني 
مع  �الأم  لغتها  ن�سيانها 
و�بتعادها  �لزمن  مرور 
ثم  �الأول،  حميطها  عن 
�لن�ساء  حياة  بني  مقارنتها 
وحياتهن  �ليوم  كابول  يف 

قبل �حلرب.
ل�سعف  ناأ�سف  و�إذ 

لدى  �ل�رشدية  �ملحّركات 
ليلى  حياة  �سبنم  تناول 
�سن  خالل  فرن�سا  يف 
على طول  نتاأّثر  �ملر�هقة، 
�حلاذقة  بالطريقة  �لرو�ية 
وطنها  فيها  تروي  �لتي 
بعيد�ً عن �ل�سور �ملطروقة 
مبّينًة  �جلاهزة،  و�لقو�لب 
مل  لبلٍد  �ملعّقد  �لو�سع 
حقيقياً  ��ستقر�ر�ً  يعرف 

منذ ع�رش�ت �ل�سنني.
�لذي  �لتاأّمل  عمق  ورغم 
تقوده �لكاتبة يف مو�سوعي 
�لهوية و�القتالع من �لوطن 
ق�سة  خالل  من  �الأم، 
ت�سعر  �أن  تلبث  لن  طفلة 
ب�سبب  حلّت،  حيثما  بغربة 
ها  ن�سّ �أن  �إال  م�سارها، 
تعزز  طر�فة  من  يخلو  ال 
�ل�سائبة،  كلماتها  وقع  من 
�لبعد  كل  فيها  ويتجلى 
�أفغان�ستان  ملحنة  �الإن�ساين 

�ليوم. 
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التغذية ال�صليمة
التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 

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

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

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

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

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

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

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

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

النهار.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتوجه اإىل التنظري. 

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

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

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

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

والبدانة. 

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

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

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

الألعاب الريا�صية الثقيلة.

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

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

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

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

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

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

بالرجفان الأذيني.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واجلدية بالإلتزام به .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�صن الظن وح�صن العمل
 

انفراد 
املالكية 

ببع�ص 
االأ�صول 

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

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

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

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

متيز بها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
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معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بوقت ق�سري حل�سن احلظ.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

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

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

470 ح�سانا.

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

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

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

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

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

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

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

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

اأنها مل تك�سف بعد عن ا�أ�سعار.

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

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

اجتياز املنعطفات.
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في�سبوك متنح امل�ستخدمني 

اإمكانية تخ�سي�ص �سريط 
التنقل يف التطبيق

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

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

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

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

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

وخيار امل�ساهدة.

اآي�سر تعلن عن موعد اإطالق 
 Chrombook اأجهزة

13 اجلديدة و�سعرها
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

غوغل جتعل 
الو�سول للبيانات 

اأ�سهل عند البحث 
على حمركها

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

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

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

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

اخلا�سة بهم لكي يظهر للجميع.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

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

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

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

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

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

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

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

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

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

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

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

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

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

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

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

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

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

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

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

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

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

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

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

في�ص بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

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

االإنتاج ال�سناعي.

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

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



للنقا�ش  م�ساحة  التظاهرة  هذه  وتعد 
والتبادل  والتفكري وفر�سة �سانحة �سمحت 
الأفكار  بتبادل  بالبيئة  املهتمني  لل�سباب 
وعليه  البيئة  ميدان  يف  التعاون  والتجارب 
فلقد نظمت هذه الدورة التكوينية بالتعاون 
واملجل�ش  والريا�سة  ال�سباب  مديرية  مع 
ال�سعبي  املجل�ش  لبجاية  الولئي  ال�سعبي 
حمافظة  ومب�ساركة  لدرقينة  البلدي 
الوطنية  البيئة، احلظرية  الغابات، مديرية 
جامعيون  اأ�ساتذة  اأطرها  والتي  لقورايا 
يف  منا�سلون  ونا�سطون  مكونون  خرباء 
جمال البيئة والعمل اجلمعوي.  ويف �سياق 
مت�سل فلقد مت اإطالق عملية الرت�سح يف 17 
اأوت املن�رصم لفائدة ال�سباب الذين ترتاوح 
واملنخرطني  �سنة   28 و   18 بني  اأعمارهم 
الإيكولوجية  اجلمعيات  يف  النا�سطني 
العلمية  النوادي  وكذا  البيئية  والنوادي 
كانت  الوطني،  امل�ستوى  على  اجلامعية 
�سّنا  الأ�سغر  لل�سباب  ممنوحة  الأولوية 
واجلمعيات النا�سئة، عدد الرت�سيحات كان 
مرتفعا كما كان ُمنتظرا ) 93 ت�سجيل من 
19ولية عرب ربوع الوطن و نظرا اإىل عدد 

الأماكن املحدودة و�رصورة اإعطاء الفر�سة 
جلميع جهات الوطن فقد مت قبول واختيار 
20 نا�سطا اإيكولوجًيا ممثاًل لـ14 ولية، يف 
على  م�سارك  كل  �سيم�سي  التكوين  نهاية 
»ميثاق �سفري البيئة« والذي �سيكون التزاًما 
وللم�سوؤولية  الطبيعة  حلماية  اأخالقًيا 
البيئية. فلقد توزعت الن�ساطات على اأربعة 
اإىل  الربنامج  انق�سم  حيث  متتابعة  اأيام 
معار�ش،  للجمهور،  مفتوحة  حما�رصات 

واأن�سطة  القدرات  لتعزيز  عمل  ور�سات 
تطبيقية و اأفالم وثائقية و ن�رصات تعليمية 
اإ�سكاليات  ثقافية ومتحورت  ون�ساطات 
وموا�سيع التكوين حول البيئة يف العامل ويف 
اجلزائر: الواقع و الآفاق  املجتمع املدين 
الفردانية،  عهد  يف  اجلمعوي  واللتزام 
املواطنة وعراقيل الرتبية البيئية والتنمية 
واحلديثة  اجلديدة  التقنيات  امل�ستدامة، 

يف الرتبية البيئية. 

حكيم مالك 

حلماية وترقية الرتاث الطبيعي والتاريخي لبجاية   

تكوين 20 �سفريا للبيئة ممثال لـ 14 والية بدرقينة
نظمت جمعية Oxy-Jeunes حلماية وترقية الرتاث الطبيعي والتاريخي لدرقينة »تكويًنا 
وطنًيا ل�سفراء البيئة« من 05 اإىل 08 �سبتمرب 2018 على م�ستوى املركز الثقايف معطوب لونا�س 

بدرقينة بوالية بجاية.

بداية من اليوم 

الفريق قايد �سالح 
يف زيارة عمل اإىل 

الناحية الع�سكرية 
الثالثة بب�سار 

اأركان  الوطني، رئي�ش  الدفاع  نائب وزير  يقوم 

قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش 

وتفتي�ش  عمل  بزيارة  اليوم  من  بداية  �سالح، 

اإىل الناحية الع�سكرية الثالثة بب�سار، �سي�رصف 

بالذخرية  تكتيكية  متارين  تنفيذ  على  خاللها 

الدفاع  لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  احلية، 

اأحمد  الفريق  »يقوم  البيان  يف  وجاء  الوطني. 

قايد �سالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�ش 

اإىل   10 من  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  اأركان 

اإىل  وتفتي�ش  عمل  بزيارة   ،2018 �سبتمرب   13

واأ�ساف  بب�سار«.  الثالثة  الع�سكرية  الناحية 

هذه  خالل  »�سي�رصف  �سالح  قايد  الفريق  اأن 

بالذخرية  تكتيكية  متارين  تنفيذ  على  الزيارة 

العملياتية  القطاعات  م�ستوى  على  احلية 

مع  توجيهية  لقاءات  �سيعقد  كما  الثالث، 

الع�سكرية  الناحية  وحدات  واأفراد  اإطارات 

الثالثة«.  و�سي�رصف خالل هذه الزيارة  اأي�سا 

احلية  بالذخرية  تكتيكية  متارين  »تنفيذ  على 

على م�ستوى القطاعات العملياتية الثالث، كما 

واأفراد  اإطارات  مع  توجيهية  لقاءات  �سيعقد 
وحدات الناحية الع�سكرية الثالثة«.

ميلة: 

 اإ�سابة 12 �سخ�سا 
يف حادث ا�سطدام 

بني مركبتني 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �سخ�سا   12 اأ�سيب 
مبيلة،  وقع  مركبتني  بني  ا�سطدام  حادث  يف 
ح�سب ما اأفادت به املديرية املحلية للحماية 
املدنية. واأو�سح امل�سدر اأن احلادث وقع على 
الطيايبة  حي  عند   79 رقم  الوطني  الطريق 
اأم�ش.  �سباح  من  مبكر  وقت  يف  ميلة  ببلدية 
وقد تدخلت الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية 
ال�ستعجالت  م�سلحة  اإىل  ال�سحايا  نقل  ومت 
مب�ست�سفى الإخوة مغالوة بذات البلدية، وفقا 
لنف�ش امل�سدر.اأما  اخل�سائر املادية فتمثلت 
حتمل  التي  املركبة  ملقدمة  كلي  حتطم  يف 
التي  لالأخرى  كلي  وحتطم  ميلة  ولية  ترقيم 
فتحت  جهتها  من  عنابة.  ولية  ترقيم  حتمل 
حتقيقا  اإقليميا  املخت�سة  الأمن  م�سالح 

لتحديد اأ�سباب هذا  احلادث.

و�سط حماوالت مكثفة الأداء طقو�س تلمودية فيه

م�ستوطنون يقتحمون امل�سجد االأق�سى 

خالل اأ�سبوع:

االأمن الوطني ُي�سجل 273 حادث 
مرور باملناطق احل�سرية

اقتحم م�ستوطنون �سباح اأم�ش،امل�سجد 
الأق�سى املبارك، ح�سبما ذكرته وكالة 

الأنباء الفل�سطينية.
ونقلت الوكالة عن امل�سوؤول الإعالمي 
الدب�ش  فرا�ش  الأوقاف  بدائرة 
جولت  نفذوا  امل�ستوطنني  اأن  قوله 
امل�سجد  يف  وم�سبوهة  ا�ستفزازية 
طقو�ش  لأداء  مكثفة  حماولت  و�سط 
فيه.وكانت  تلمودية  و�سعائر  و�سلوات 
ما ت�سمى بـ«منظمات الهيكل« املزعوم 
امل�ستوطنني  وجمهور  اأن�سارها  دعت 
اقتحامات  يف  الوا�سعة  امل�ساركة  اإىل 
الذي  اجلاري  ال�سهر  طيلة  الأق�سى 

التلمودية  الأعياد  من  العديد  ي�سهد 
ال�سنة«  »راأ�ش  ملنا�سبة  اليوم  من  بدء 
»الغفران«  عيد  من  يتبعه  وما  العربية 
اأن  املتوقع  ومن  »العر�ش«  واملظلة 
اقتحامات  الفرتات  ي�سهد خالل هذه 
دخول  على  وت�سديدا  متتالية 

امل�سلني.
موظف  الحتالل  قوات  اعتقلت  كما 
الإعمار يف دائرة الأوقاف الإ�سالمية 
يف القد�ش رائد الزغري اأثناء عمله يف 
امل�سجد الأق�سى ومت اقتياده اإىل اأحد 
التوقيف والتحقيق يف املدينة  مراكز 

املقد�سة.

الوطني  الأمن  م�سالح  �سجلت 
خالل الفرتة املمتدة من 28 اأوت 
اإىل 03 �سبتمرب من ال�سنة اجلارية، 
على  ج�سماين  مرور  حادث   273
احل�رصية،  املناطق  م�ستوى 
�سخ�ش   17 وفاة  عن  اأ�سفرت 

وجرح 325 اآخرين.
مقارنة بالإح�سائيات امل�سجلة يف 
الأ�سبوع املا�سي، يتبني اأن ح�سيلة 
اإرتفاًعا  عرفت  املرور  حوادث 
حادث،   )12( بـ  قدر  حم�سو�ًسا 

جريح،   )22( بـ  اجلرحى  وعدد 
 )04( بـ  الوفيات  عدد  ارتفع  كما 

حالت. 
احلوادث  هذه  اأ�سباب  وتعود 
العن�رص  اإىل  الأوىل  بالدرجة 
الب�رصي بن�سبة اأزيد من      96 %، 
نتيجة عدم احرتام م�سافة الأمان، 
الإرهاق  ال�رصعة،  يف  الإفراط 
اأثناء ال�سياقة، اإ�سافة اإىل العوامل 
باملركبة  املرتبطة  الأخرى 

واملحيط.

18 �سهرا حب�سا نافذا ملري راأ�س 
املاء ب�سيدي بلعبا�س

�سوق اأهرا�س:

 6 حاالت �سقي ملحا�سيل زراعية 
مبياه م�ستعملة ببلدية حلنان�سة 

الديوان الوطني لالأر�ساد اجلوية

اأمطار رعدية على 8 واليات غرب البالد  

بلعبا�ش  �سيدي  حمكمة  حكمت  
نافذا �سد رئي�ش  اأم�ش  ب 18 �سهرا 
�ش،ق"   " املدعو  املاء  رئي�ش  بلدية 
دج  األف   50 قدرها  مالية  وغرامة 
التي  باحلياء  املخل  الفعل  تهمة  عن 
كان  ،حيث  �سهرين  منذ  فيها  تورط 
اأثار  الذي  املاء  راأ�ش  بلدية  رئي�ش 
�سجة اإعالمية كبرية خا�سة بعد ن�رص 
م�ستوى  على  الفيديوهات  مقاطع 

اأواخر  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
يف  ظهوره  بعد  املا�سي  جوان  �سهر 
من  عدد  مع  باحلياء  خملة  و�سعيات 
اأفا�ست  التي  القطرة  وهي  الن�ساء 
الكاأ�ش واأخرجت الع�رصات من �سكان 
،اين  ال�سارع  اإىل  املاء  راأ�ش  بلدية 
البلدية  رئي�ش  بتوقيف  بو�سع  طالبوا 

وحماكمته يف اأقرب وقت ممكن.
 �س.�سهيب 

6 حالت  ت�سجيل  الأخري  اأوت  نهاية  مت 
قذرة  مبياه  زراعية  ملحا�سيل  �سقي 
�سوق  بولية  حلنان�سة  ببلدية  وذلك 
م�سالح  به  اأفادت  ما  ح�سب  اأهرا�ش، 

الدرك الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر اأن عمليات ال�سقي 
هكتارات   7 �سملت  امل�ستعملة  باملياه 
بذات  والفلفل  بالطماطم  مزروعة 
املعنية  امل�سالح  قامت  حيث  البلدية 
�سخ  عملية  امل�ستعمل يف  العتاد  بحجز 

مياه ال�رصف ال�سحي .
التاأكد  بعد  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
عنا�رص  تلقاها  التي  املعلومات  من 
ال�ستباه  مفادها  والتي  الوطني  الدرك 
بال�سحة  ت�رص  جتاوزات  ارتكاب  يف 
من  عدد  قيام  خالل  من  العمومية 
الفالحني با�سعمال مياه ال�رصف ال�سحي 
يف �سقي منتجاتهم الفالحية مت ت�سكيل 

دورية حيث متت معاينة م�سخات مائية 
مو�سولة باأنابيب مياه مت متريرها و�سول 
اإىل حقول فالحية م�سيفا اأنه مت اتخاذ 
اإجراءات ردعية وتقدمي املتورطني اأمام 

العدالة .
رفع  عملية  تتوا�سل  ذلك  مع  وبالتوازي 
حتاليل  اإجراء  اأجل  من  العينات  بع�ش 

ملياه 
الآبار وكذا بع�ش منابع املياه الطبيعية 
من طرف املكتب البلدي حلفظ ال�سحة 
الأوبئة  من  الوقاية  اأجل  من  وذلك 
املياه  طريق  عن  املتنقلة  والأمرا�ش 

بولية �سوق اأهرا�ش.
يف ذات ال�سياق وبعد معاينة ملنبع مائي 
بعني بن دادة ببلدية اأولد اإدري�ش تبني اأن 
هذا املنبع مل يعد �ساحلا لل�رصب وذلك 

وفقا للتحاليل ح�سب ما اأ�سافه ذات 
امل�سدر.

من  اجلوية  لالأر�ساد  الوطني  الديوان  حذر 
اأمطار رعدية مرتقبة يف ثماين وليات بغرب 
يعدها  التي  اليقظة  خريطة  وح�سب  البالد. 

عني  تلم�سان،  املعنية  الوليات  فاإن  الديوان 
�سعيدة،  بلعبا�ش،  �سيدي  وهران،  تيمو�سنت، 

مع�سكر، تيارت وتي�سم�سيلت.

امل�سيلة

نقابة ال�سبه طبي تنظم 
وقفة اإحتجاجية مب�ست�سفى 

رزيق الب�سري ببو�سعادة
 

دعت النقابة اجلزائرية ل�سبه الطبي – فرع م�ست�سفى رزيق 
مب�ست�سفى  احتجاجية  وقفة  تنظيم  ببو�سعادة  اإىل  الب�سري 
العا�رصة �سباحا واإىل غاية  ال�ساعة  الب�سري  بداية من  رزيق 
النقابة  اأ�سمته  ما  على  احتجاجا  وهذا  النهار،  منت�سف 
التماطل  و�سيا�سة  الو�سية  الإدارة  طرف  من  اجلدية  بعدم 
التفاق  مت  التي  بالنقاط  اللتزام  وعدم  احلوار  وتعطيل 
عليها كتابيا من طرف الإدارة زد على ذلك جتاهل مطالب 
يوم 2018/08/28،  كانت  التي  ال�سلمية  الحتجاجية  الوقفة 
جميع  بتطبيق  اللتزام  يف  اأ�سا�سا  متمثلة  الوقفة  ومطالب 
النقاط املتفق عليها واملدونة �سمن حم�رص ر�سمي مم�سى 
يوم 25 جوان 2018 وتوفري �رصوط  الإدارة  عليه من طرف 
احل�سن  ال�سري  وي�سمن  املري�ش  م�سلحة  يخدم  مبا  العمل 
للموؤ�س�سة واإعادة النظر يف ت�سيري مديرية املوارد الب�رصية 
واملطالبة بحل مكتب اخلدمات الجتماعية الذي بني على 
بتطبيق  واملطالبة  �سنوات  لعدة  الأ�سخا�ش  نف�ش  تزكية 
بني  احلوار  جعل  على  يلح  الذي  الوزير  وتو�سيات  تعليمات 
خمتلف ال�رصكاء الجتماعيني لت�سهيل ممار�سة احلق النقابي 
للوقوف على  بايفاد جلنة حتقيق ولئية ووزارية  واملطالبة 
اأ�سكال �سوء الت�سيري احلا�سل على م�ستوى امل�ست�سفى الذي 
من  حالة  يف  ت�سبب  ما  وهو  ال�سابق  يف  عالجيا  ملجاأ  كان 
مما  واملوظفني،  الطبيني  ال�سبه  و�سط  يف  والتذمر  الغليان 
اأجرب النقابة على تنظيم هذه الوقفة الحتجاجية ومرا�سلة 
ولية  ووايل  امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير 
امل�سيلة احلاج مقداد ، وكذا مدير ال�سحة بالولية، وخمتلف 
للنظر يف املطالب امل�رصوعة  ال�سلطات املحلية والأمنية، 

هواري ب.لهذه الفئة .
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