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رئي�شة الإحتاد الوطني للن�شاء 
اجلزائريات نورية حف�شي

امل�ساواة يف املرياث لن 
تنفع و ال�سرع وا�سح
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�ص3

وزارة ال�شكن 

ف�سخ ع�سرات العقود مع  �سركات اأجنبية و حملية

تيزي وزو

توقيف خمتطفي تاجر بذراع بن خدة 
�ص2 

�ص4
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م�ستعدة للم�ساركة 
�ص3فـــــــــي الـــــــحكــــــومـة
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�ص5

رئي�ص املنظمة الوطنية لأولياء التالميذ، علي بن زينة:

الدخول املدر�سي �سيكون 
�ساخنا على وزارة الرتبية
ت�شتهدف اإيرادات اإ�شافية بقيمة 67 مليار دولر

�سوناطراك تغلق باب اخل�سومة 
مع �سركات اأجنبية كربى

�ص5

�ص4

�شريف الوزاين يوافق على 
البقاء وم�شاعدة الفريق

�ستوف ي�سوي الو�سعية 
والرابطة تاأهل لعبي 

�سباب بلوزداد

�ص4 

�ص24

�ص 6

�شركة �شيطرام بورقلة  

 م�سوؤول املوارد الب�سرية 
فـــــــي قــــــــف�س التهـــــــام

الأمني العام لولية البليدة

موؤ�س�سات اإجناز تت�سبب يف تاأخري امل�ساريع
يف اإطار جت�شيد عمليات جتفيف منابع التهريب 

اأمن ورقلة  يجه�س حماولة 
ترويج 923 قارورة خمر 



عين الثالثاء 14  اأوت  2018  املوافـق  لـ1 ذو احلجة 1439هـ 2

وزارة ال�سكن 

 ف�شخ ع�شرات العقود مع 
�شركات اأجنبية و حملية

ذكرت وزارة ال�سكن والعمران واملدينة، يف ف�سخ 475 عقد عمل مع �رشكات 
اإليها الوزارة مب�ساريع �سكنية يف  اإجناز وطنية واأجنبية، كانت قد عهدت 
خمتلف ال�سيغ، وياأتي قرار ف�سخ العقود بعد ثبوت تقاع�س و تاأخر تلك 
ال�رشكات يف وترية تنفيذ امل�ساريع املوكل اإليها بعنوان، وذلك ح�سب ما 

اأكده بيان �سادر عن الوزارة اليوم الإثنني.

ورقلة

�شبط 6 طن من املواد الغذائية
�سبطت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي بتمرنا�ست/ن.ع.6،  طنا من املواد 
مت  حني  يف  كهربائيا،  ومولدا  املعادن  عن  ك�سف  اأجهزة  و)04(  الغذائية 
التبغ  من  علبة  و)50600(  امل�رشوبات  )10200( وحدة من خمتلف  �سبط 

بكل من ورقلة/ن.ع.4 ومع�سكر وتلم�سان/ن.ع.2.

طرود ت�شل الطريق نحو اأ�شحابها
تتفاقم حالت  التذمر من ق�سم الطرود بربيد اجلزائر لزال جاريا، حيث 
اإليهم  ت�سل  اأن  اخلا�سة  طرودهم  ينتظرون  املواطنني  من  العديد  لزال 
اأن املوؤ�س�سة تخدم  اأن بريد اجلزائر قد �سدد على  اأ�سابيع واأ�سهر، رغم 
وا�سحة،  �سيا�سة  وفق  ي�سري  وهو  اأ�سهر  منذ  احرتافية  بطريقة  املواطن 
واقع يوجب على بريد اجلزائر العمل اأكرث يف اإ�سالح ق�سم الطرود الذي 

لزال يعرف كوارث.

خبر في 
صورة

تيزي وزو

توقيف خمتطفي تاجر بذراع بن خدة 

تعودان لإرهابيني مبحوث عنهما

التعرف على هوية جثتني 
بوالية �شكيكدة

يف اإطار مكافحة الإرهاب وبعد اإجراء التحاليل العلمية  الالزمة، مت التعرف يوم 
الوطني  للجي�س  مفرزة  عليهما  قد عرثت  كانت  جثتني  هوية  على   2018 اأوت   12
ولية  ولبان،  بني  ببلدية  بوخلرا�سف  مبنطقة  وتفتي�س  بحث  عملية  اإثر  ال�سعبي، 
�سكيكدة/ن.ع.5. ويتعلق الأمر بالإرهابيني )02( املبحوث عنهما »�رشوانة الهاين« 

و«حلن�س ال�رشيف«. 

بوجناح ي�شجل ع�شرة اأهداف يف مباراتني !
مع  رائعة  بدنية  لياقة  يف  بوجناح  بغداد  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتواجد 
اأهداف  ع�رشة  توقيع  من  متكن  الذي  وهو  اجلديد  الكروي  املو�سم  بداية 
كاملة يف مباراتني فقط من دوري جنوم قطر، حيث دخل بوجناح التاريخ يف 
مباراة اأول اأم�س التي خا�سها رفقة ناديه ال�سد عندما �سجل �سباعية كاملة 
الذي  العربي، وكان قبلها وقع ثالثية يف اجلولة الفتتاحية الأمر  يف مباراة 

ير�سحه لل�رشب بقوة هذا املو�سم.

ب�سار

حجز 126 كلغ من الكيف
الأمن  م�سالح  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
 )126( بحوزتهما  خمدرات   )02( تاجري  بب�سار/ن.ع.3،  الوطني 
كيلوغرام من الكيف املعالج، يف حني اأوقف عنا�رش الدرك الوطني، 
خالل عمليات متفرقة بكل من اجلزائر العا�سمة/ن.ع.1 وم�ستغامن 
ووهران/ن.ع.2، �ستة )06( جتار خمدرات وحجزوا )156( كيلوغرام 

من نف�س املادة.

االأمطار توا�شل ن�شر الرعب 
حتولت الأمطار الغزيرة التي �سهدتها العديد من الوليات الداخلية 
وحتى اجلنوبية اإىل نقمة حقيقية على املواطنني، بعد اأ�سبح عوا�سم 
تلك الوليات وحتى بلديات منها اإىل م�سابح �سبه اأوملبية، ما جعل 
الرعب ي�سكن خميلتهم مطالنب من اجلهات الو�سية التدخل العاجل 

لتفادي اأي كارثة قد ت�سيبهم رغم اأن امل�سائب قد بداأت.

متكن عنا�سر الأمن 
مبدينة ذارع بن 

خدة يف تيزي وزو 
من توقيف �سخ�سني 
قام باختطاف تاجر 

ح�سبما اأفاد به 
اأم�س بيان خللية 

الت�سال لالأمن 
األولئي عملية 

التوقيف قام بها 
عنا�سر من اأمن 
دائرة ذراع بن 

خدة بعد اإبالغ 
والد ال�سحية عن 

اختطاف ابنه ،و 
هو تاجر من قبل 

اأ�سخا�س جمهولني 
ح�سب ما ورد يف 
البيان و �سمحت 

عملية التحري من 
اإلقاء فرقة الأمن 

القب�س على اأفراد 
هذه الع�سابة 

بقلب املدينة حيث 

اعرتفوا بوقائع 
احلادثة من مطالبة 

ال�سحية بدفع 
فدية مقابل اإطالق 

�سراحه و قد مت 
تقدمي عنا�سر هذه 

ال�سبكة اأمام وكيل 
اجلمهورية لدى 

حمكمة تيزي وزو 
الذي اأ�سدر اأمرا 

بالإيداع.
ح- ك

�سيدي بلعبا�س

حجز 220 دراجة نارية تثري االإزعاج  

لقاء بني اجلزائر و كوريا ال�شمالية

مدوار حتت ال�شغط

يف اإطار حماربة اجلرمية احل�رشية 
�رشطة  قامت  اأ�سكالها  مبختلف 
ف�سل  بداية  منذ  بلعبا�س  �سيدي 
وا�سعة  �رشطة  بعمليات  ال�سيف 
النطاق ا�ستهدفت خاللها الدراجات 
الذين  اأولئك  خا�سة  النارية 

احليازة على  بدون  ي�ستعملونها 
احرتامهم  وعدم  الإدارية  الوثائق 
عدم  غرار  على  ال�سالمة  ملعايري 
ال�سوت  كامت  ونزع  اخلوذة،  و�سع 
،يف حني ي�ستعملها بع�س الأ�سخا�س 
حيث  ال�رشقات  و  العتداءات  يف 

.هذا  نارية  دراجة   220 حجز  مت 
ولية  باأمن  ال�رشطة  قوات  وتوا�سل 
�سيدي بلعبا�س حملتها �سد �سائقي 
ملتزمة  الغري  النارية  الدراجات 
كما  ال�سليمة،  ال�سياقة  بقواعد 
تدعو جميع املواطنني اإىل الت�سال 

مب�سالح ال�رشطة عرب الرقم الأخ�رش 
عن  التبليغ  لغر�س   15-48 املجاين 
خمتلف احلوادث واجلرائم من اأجل 
لتخاذ  املحدد  الوقت  يف  التدخل 

الإجراءات الالزمة.
�س.�سهيب

املجاهدين،  وزير  ا�ستعر�س 
الثنني،  اأم�س  زيتوين،  الطيب 
كوريا  جمهورية  �سفري  مع 
)كوريا  ال�سعبية  الدميقراطية 
�سونغ  باجلزائر،  ال�سمالية( 
التعاون  تعزيز  �سبل  �سيك،  �سانغ 
الهتمام  ذات  املجالت  يف 

وح�سب  البلدين  بني  امل�سرتك 
بيان للوزارة، فقد مت خالل هذا 
تعيني  اثر  على  جاء  الذي  اللقاء 
�سونغ �سانغ �سفريا جديدا لبالده 
باجلزائر، التطرق اإىل »العالقات 
اجلزائر  تربط  التي  التاريخية 
الدميقراطية  كوريا  بجمهورية 

مركزا  تعد  والتي  ال�سعبية، 
الثنائية  بالعالقات  لالرتقاء 
م�سلحة  يخدم  مبا  وتطويرها 
ال�سديقني«وباملنا�سبة،  ال�سعبني 
»التطور  املجاهدين  وزير  اأبرز 
حتت  اجلزائر  ت�سهده  الذي 
ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  قيادة 

�ستى  يف  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
املجالت، ومواقفها الثابتة جتاه 
العامل  يف  العادلة  الق�سايا  كل 
التي  القيم  من  ت�ستمدها  والتي 
 1954 نوفمرب  اول  بيان  ار�ساها 
وكر�ستها مبادئ الثورة التحريرية 

املجيدة«.

الرابطة  رئي�س  يعاين 
عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
مو�سم  بداية  مدوار  الكرمي 
الحتجاجات  كرثة  مع  �سعبة 

الإجازات  مبلف  املتعلقة 
اجلدد  لالعبني  املمنوحة 
والتي تفر�س الأندية �سغطها 
الكبري من اأجل احل�سول على 

تاأهيل لعبيها من اأجل
ويبقى  املقابالت،  خو�س 
الإ�سكال  بلوزداد  فريق  ملف 
خا�سة  مدوار  يواجهه  الذي 

الغري  الفريق  لعبي  واأن 
بالفريق  يتعلق  ل  موؤهلني 
ميتدالأمر  بل  فح�سب  الأول 

اإىل الرديف اأي�سا.
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نا�سر حمدادو�ش »للو�سط«:

حركة حم�س م�ستعدة للم�ساركة يف احلكومة
.        الدخول يف احلملة االإنتخابية قبل اأجلها اإ�ستهتارباال�ستحقاقات االنتخابية

رحب النائب عن حركة حم�ش نا�سر حمدادو�ش بجميع االإنتقادات التي وجهت للمبادرة التي اأطلقتها حم�ش حول التوافق الوطني،موؤكدا اأن 
ا، معتربا اأن دعاة العهدة اخلام�سة ال ميلكون البدائل واخليارات املفتوحة، فهم  مبادرٌة وطنية ولي�ست حزبية وهي م�ساٌر �سيا�سي ولي�ست قراًرا اآنًيّ

يفتقرون اإىل التوافق على �سخ�سية منهم، ولذلك فهم م�سطرون للعهدة اخلام�سة ال خمّيون فيها على حد قوله 

حاورته :اإميان لوا�ش 

ما م�سي مبادرة التوافق 
الوطني التي اأطلقتموها، 
خا�سة بعد الرف�ش الذي 

عرفته من قبل االأحزاب ليمتد 
حتى املعار�سة؟

مبادرةٌ  هي  الوطني  التوافق  بادرة 
م�ساٌر  وهي  حزبية،  ولي�ست  وطنية 
وهي  اآنًيّا،  قراًرا  ولي�ست  �سيا�سي 
ال�سابع  املوؤمتر  ل�سعار  جت�سيٌد 
ولي�ست  كاملة  عهدٍة  خالل  للحركة 
غرُي  وهي  ظرفية،  تكتيكية  مناورًة 
هي  بل  فقط  بالرئا�سيات  مرتبطٍة 
باأكمله،ومن  البلد  بو�سع  معنّيٌة 
النظر  وجهات  تتباين  اأن  الطبيعي 
كان،  طرٍف  اأِيّ  من  مبادرة  اأِيّ  حول 
الأّن احلوار والتوافق ال يكون اإال بني 
خطوطها  عر�سنا  املختلفني،ولذلك 
ولي�ست  العامة  واأفكارها  العري�سة 
احرتاًما  االإجرائية،  تفا�سيلها 
لالأفكار واملقرتحات االأخرى، ونحن 
تردنا  التي  االإثراءات  منفتحون على 
وامل�ساورات،  اللقاءات  خالل  من 

�سيا�سية  مبادرٍة  جمرد  من  لتتطّور 
مبنا�سبة  كبري،  وطني  م�رشوٍع  اإىل 
بعدها،ومن  وما   2019 رئا�سيات 
ال�سابق الأوانه احلكم على جناحها اأو 
امل�ستوى  على  تزال  ال  فهي  ف�سلها، 
جوالٌت  اأمامها  تزال  وال  احلزبي، 
واملجتمع  الر�سمي  امل�ستوى  على 

املدين وال�سعبي.

ماردك على االإنتقادات التي 
وجهت اإىلمبادرة التوافق 

الوطني ؟

وجهات  تتباين  اأن  الطبيعي  من 
التوافق  الأن  املبادرة،  حول  النظر 
املختلفني،  بني  اإال  يكون  واحلوار ال 
ونحن مل نطلب من اأي جهة موقفها 
اجلميع  على  منفتحون  ونحن  منها، 
�سيا�سية  روؤية  التوافق على  اأجل  من 
الو�سول  اأجل  �ساملة من  واقت�سادية 
البالد.. نحن  ينقذ  اإىل ما  اجلماعي 
مل نطلب املوافقة بل اأردنا التوافق، 
والراأي  الراأي  قبول  يقت�سي  وهذا 

االآخر يف اإطار االحرتام املتبادل.

ما ردك على االأحزاب املنادية 
للعهدة اخلام�سة؟

مواقفه  يف  �سيد  هو  حزب  كل 
اأن  الطبيعي  ومن  وخياراته، 
بالعهدة  املواالة  اأحزاب  تتم�سك 
ت�سّحر  حالة  يف  اخلام�سة،الأنهم 
كلّي، فال ميلكون البدائل واخليارات 
املفتوحة، فهم يفتقرون اإىل التوافق 
فهم  ولذلك  منهم،  �سخ�سية  على 
ال  اخلام�سة  للعهدة  م�سطرون 

خمرّيون فيها.

ما تعليقك على املبادرة التي 
اأطلقتها حركة البناء »اجلزائر 

للجميع«؟

الوطنية،  املبادرات  كل  نثمن  نحن 
وتعرب  �سحية،  حالٍة  على  تدل  وهي 
ال�سعور الوطني باالأزمة،  عن حقيقة 
ال�سيا�سية  امل�سوؤولية  حتمل  ووجوب 
منّد  اأن  اإال  ي�سعنا  وال  البالد،  اجتاه 
امل�ساهمة  اأجل  من  للجميع،  اأيدينا 
اجلماعية يف الت�سّدي لالأزمة متعددة 

االأبعاد.

بع�ش االأحزاب اأعلنتها على 
دخولها يف احلملة االإنتخابية 

لرئا�سيات 2019،وذلك ال يعترب 
باالأمر القانون ما تعليقك على 

ذلك؟

يف  الدخول  االأحزاب  بع�ض  اإعالن 
وا�سح  هوخرٌق  االإنتخابية  احلملة 
عندما  وخا�سة  اجلمهورية،  لقوانني 
وموؤ�س�سات  و�سائل  ا�ستعمال  يتم 
ق�رش  يف  وقع  كما  لذلك،  الدولة 
احلكومة، وهو دليٌل مادي على مدى 
اال�ستهتار باال�ستحقاقات االنتخابية، 
دة  جم�ِسّ تكون  اأن  يُفرت�ض  التي 
ممار�سات  ال�سعبية،هي  لالإرادة 
على  تعرب  م�سوؤولة،  غري  و�سلوكات 
يُفرت�ض  الذين  اأ�سحابها،  م�ستوى 

فيهم ثقافة رجال الدولة.

يف حالة عدم جناح مبادرة 
التوافق الوطني هل 

�ست�ساركون يف االنتخابات 
املقبلة ،واإن �ساركتم هل يف 
اإطار التحالف اأم برت�سيح 

�سخ�سية من كوادر احلركة ؟

كل ال�سيناريوهات مفتوحة، واأولويتنا يف 
هذه املرحلة هي اإجناح مبادرة التوافق 
الوطني، والتي ال تزال مفتوحة للتطوير 
وزبدة  خال�سة  ح�سب  والتعديل، 
اللقاءات وامل�ساورات مع كّل الفاعليات 
واإذا  وال�سعبية،  واملجتمعية  ال�سيا�سية 

تعّذر حتقيق ذلك فاحلركة معنية بهذه 
االأيدي  تكون مكتوفة  ولن  االنتخابات، 
الهام،  اال�ستحقاق  اأمام هذا  ومتفرجة 
ح�سب  منه  النهائي  املوقف  ويبقى 
والظروف  واملتغريات  التطورات 
موؤ�س�سات  طرف  من  به،  املحيطة 
يف  ذلك  يف  بالف�سل  املخّولة  احلركة، 

الوقت املنا�ض

اأحمد الدان:

 البنـــــــــاء م�ســـــــــتمرة 
يف التـــرويج ملــــــــبادرتها
ال�سيا�سيني ال�سركاء  مع  املبادرة  نهاية  حتديد  •       �سيتم 

البناء  حركة  رئي�ض  نائب  اأف�سح 
التوقيت  الدان عن  اأحمد  الوطني 
ملبادرة  الرتويج  لنهاية  املربمج 
اخلا�سة  للجميع«  »اجلزائر 
حتديده  يتم  مل  موؤكدا  باحلركة، 
ال�رشكاء  مع  مناق�سته  و�سيتم  بعد 
ال�سيا�سيني، يف حني �سدد على اأنه 
ال ميكن االإبقاء عليها مفتوحة الأن 
متر  باجلزائر  ال�سيا�سية  العملية 

مبنعرج حاد جدا ح�سبه.
خالل  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
ت�رشيح خ�ض به »الو�سط«، لي�ست 
بل  فقط  باالنتخابات  مرتبطة 
اجلزائر  با�ستقرار  مرتبطة  هي 
واحلرية  للتناف�سية  بيئة  وتوفري 
للتعاون،  الوطنية  القوى  بني 
والروؤية  للرتا�سق  بدل  وهذا 
االأحادية، نافيا باأن تكون مفتوحة 
يف  له  معنى  كذلك  بقاءها  الأن 
التي  الوطنية  ال�سيا�سية  العملية 
ميكن  وال  جدا،  حاد  مبنعرج  متر 
اجلميع،  بجهد  اإال  باأمان  جتاوزه 
انطلقت  املبادرات  باأن  م�سيفا 
ب�سبب اخلطر يف املنعرج والروؤى 
احلزبية ال�سيقة، ومن جانب اأخر 
البناء  باأن حركة  ليذكر  الدان  عاد 
اال�ستمرار  دالالت  لها  الوطني 
التي  والروؤى  االأفكار  حيث  من 
تطرحها، متابعا:«  التي من اأهمها 
يف  للبالد  الداخلية  اجلبهة  تقوية 
مواجهة االأجندات اخلارجية التي 
لي�ست  مقاربات  تفر�ض  اأن  تريد 
مع  حماية   ، اجلزائر  مل�سلحة 

باعتباره فر�سة متاحة  اال�ستقرار 
الوطنية  للم�ساهمة  اجلميع  اأمام 
بدل تاخلتيارات احلزبية ال�سيقة«، 
وراح الرجل الثاين يف حركة البناء 
احلزب  على  �سدد  ملا  اأكرث  اإىل 
حا�سنة  بيئة  �سنع  حاليا  همه 
واعتبار  والتعددية  للدميقراطية 
ميكنها  القادمة  الفر�ض  اأن 
للتوافق  اإمكانية  اجلميع  اإعطاء 
جماعي  ب�سكل  امل�ستقبل  على 

م�سرتك.
ويف �سياق اأخر كانت حركة جمتمع 
اأعلنت يف توقيت �سابق  ال�سلم قد 
الوطني  التوافق  مبادرة   اأن  على 
اخلريف  نهاية  غاية  اإىل  م�ستمرة 
من ال�سنة اجلارية، وهذا لال�ستماع 
متثل  التي  االأحزاب  اإىل  اأكرث 
فيما  باجلزائر،  ال�سيا�سية  الطبقة 
مقري  الرزاق  عبد  رئي�سها  اأكد 
ترحيبا  لقيت  التوافق  مبادرة  باأن 
االأحزاب  قبل  من  النظري  منقطع 
رغم  اليوم،  لغاية  القتها  التي 
ال�سيا�سي  ال�سق  اختالفها معه يف 
اأحزاب  �سددت  حيث  للمبادرة، 
املواالة على اأن الرئي�ض بوتفليقة 
 2019 لرئا�سيات  مر�سحها  هو 
التوافق  باأن  حم�ض  تقول  فيما 
احلل،  هو  اأخرى  �سخ�سية  على 
اأما االفافا�ض فلم يعر املبادرة اأي 
مببادرة  عرف  وانه  �سيما  اهتمام 
االإجماع الوطني اخلا�سة به عقب 

اللقاء الذي جمع قيادة احلزبني.
علي عزازقة

رئي�سة االإحتاد الوطني للن�ساء اجلزائريات نورية حف�سي

امل�ساواة يف املرياث لن تنفع و ال�سرع وا�سح

امل�ست�سار القانوين عمار خبابة ل الو�سط
هيئة دربال بعيدة عن طموحات الأحزاب ال�سيا�سية

.          دعاة العهدة اخلام�سة مل يخالفوا القانون

الوطني  االإحتاد  رئي�سة  اإ�ستبعدت 
للن�ساء اجلزائريات مطلب امل�ساواة 
يف املرياث بني الرجل و املراأة على 
غرار ما حدث يف تون�ض، م�سرية اأن 
يف  املراأة  اأن�سف  ال�رشعي  اجلانب 

عدة ن�سو�ض.
يف  حدث  ما  اأن  حف�سي  اإعتربت 
الرجل  بني  امل�ساواة  حول  تون�ض 
خالل  من  املرياث   يف  املراأة  و 
ال�سب�سي  باجي  قايد  الرئي�ض  اإحالة 

لقانون امل�ساواة على جمل�ض النواب 
ب�سبب  امل�ساكل  من  الكثري  �سي�سبب 
توؤيد  دينية  اجتهادات  وجود  عدم 
لهذا  دعوتها  راف�سة  املطلب،  هذا 
وجود  رغم  اجلزائر   يف  املطلب 
جمعيات جزائرية ترفع هذا الطلب 

يف الكثري من املنا�سبات .
الوطني  االحتاد  رئي�سة  و�سددت   
�رشورة  على  اجلزائريات  للن�ساء 
الد�ستور  من  الثانية  املادة  احرتام 

كون  على  تن�ض  التي  اجلزائري 
فاإن  وبالتايل  الدولة  دين  االإ�سالم 
م�ستمد  اجلزائر  يف  القوانني  كل 
منه، مو�سحة اأنها ال ترى يف تق�سيم 
ال�رشيعة  تعاليم  وفق  املرياث 
االإ�سالمية احتقارا اأو تقليال من حق 
واإحرتام املراأة، موؤكدة على �رشورة 
االلتزام بطريقة تق�سيمه مثل ما جاء 

يف االإ�سالم.
اأما فيما يتعلق بروؤية حف�سي حل�سول 

حقوقها  على  اجلزائرية  يف  املراأة 
الت�رشيعي  اجلانب  اأن  ،فاأ�سارت  
ن�سو�ض،  عدة  خالل  من  اأن�سفها 
مكان  من  ن�سبي  يبقي  التطبيق  لكن 
الثقايف  امل�ستوى  ح�سب  و  اآخر  اإىل 
وجود  املتحدثة  وك�سفت  للن�ساء، 
يف  الن�ساء  لدى  باحلقوق  كبري  جهل 
االأمينة  ن�سبة  ارتفاع  ب�سبب  اجلزائر 

يف �سفوفهم.
اإميان لوا�ش 

القانوين عمار خبابة  امل�ست�سار  اإعترب 
»الو�سط«  جريدة  به  خ�ض  حوار  يف 
اأحزاب  اأطلقتها  التي  الدعوات  اأن 
يف  ملر�سحها  دعمها  بخ�سو�ض 
الذي  القانوين  باالأمر   2019 رئا�سيات 
موؤكدا  القانون،  يخالفه  وال  المينعه 
اأن اإعالن االأحزاب الدخول يف احلملة 
القانوين  غري  باالأمر  هو  االنتخابية 
الذي يعاقب عليه القانون، مو�سحا اأن 
املبا�رشة  ميكن  ال  االإنتخابية  احلملة 
الناخبة  الهيئة  اإ�ستدعاء  بعد  اإال  فيها 
تبداأ وتنتهي فيها،  اأن هناك مهلة  كما 
مبدة  قانونيا  ا�سطالحا  حمددة  وهي 

زمنية 3 اأ�سابيع.

الدعوات اأطلقتها اأحزاب 
بخ�سو�ش دعمها ملر�سحها يف 

رئا�سيات 2019 ،هل يعترب ذلك 
باالأمر القانوين؟

 الدعواتالتي اأطلقتها اأحزاب بخ�سو�ض 
رئا�سيات  يف  ملر�سحها  دعمها 
اخلام�سة،هو  للعهدة  2019وم�ساندتها 
يخالفه  اأو  مينعه  ال  قانوين  اأمر 

ن�ساط�سيا�سي،  يعترب  فذلك  القانون، 
اأي  لي�ض هناك  القانونية  الناحية  ومن 
منع على االأحزاب فيما يخ�ض تر�سيح 
اإختيار  حرة  فاالأحزاب  ما،  �سخ�ض 
فيمل  اأما  للرت�سح،  ودعوته  مر�سحها 
يف  فالقانون  اخلام�سة  بالعهدة  يتعلق 
االإجابة  ي�ستطيع  ال  الكربى  امل�سائل 
نعم  ال�سكل  حيث  من  ذلك،لكن  على 
وال  جائزة  هي  اخلام�سة  العهدة 

خمالفةفيه.

بع�ش االأحزاب اأعلنتها على 
دخولها يف احلملة االإنتخابية 
لرئا�سيات 2019،ما حكم ذلك 

قانونيا؟

املبا�رشة  ميكن  ال  االإنتخابية  احلملة 
الناخبة،  الهيئة  اإ�ستدعاء  بعد  اإال  فيها 
تنتهي  بها  تنتهي  و  تبداأ  مهلة  وهناك 
قانونيا  ا�سطالحا  وهي حمددة  فيها، 
قبل  يوم   21 اأي  اأ�سابيع   3 زمنية  مبدة 
يوم االقرتاع، فاإعالن االأحزاب الدخول 
غري  باالأمر  هو  االنتخابية  احلملة  يف 
يق�سد  عليه،فمن  يعاقب  و  القانوين 

احلملة االنتخابية التي يحددها قانون 
اإذا  القانوناأما  خارج  فهو  االنتخابات 
اأنه اختار مر�سحه  كان يق�سد بكالمه 
ما  اأن  واأظن  عام،  �سيا�سي  كالم  فهذا 
االأيام  هذه  ال�سيا�سية  ال�ساحة  ت�سهده 
باإعالن  يتعلق  �سيا�سي  عام  كالم  فهو 

دعم ملر�سح ما.

 ما تعليقك على املبادرات 
ال�سيا�سية التي اأطلقتها خمتلف 

االأحزاب ال�سيا�سية؟

اأطلقتها  التي  ال�سيا�سية  املبادرات 
تدخل  ال�سيا�سية  االأحزاب  خمتلف 
خا�سة  ال�سيا�سي  ن�ساطها  اإطار  يف 
اإ�ستحقاقات  على  مقبلة  اجلزائر  ان 
مهمة وهي االإنتخابات الرئا�سية لربيع 
2019، والقانونال مينع ذلك ب�رشط اأن 
الد�ستور  احرتام  اإطار  يف  ذلك  يدخل 
ال�سارية  القوانني  و  الدولة  وموؤ�س�سات 

املفعول.

الهيئة امل�ستقلة ملراقبة االإنتخابات 
وجهت لها العديد من االإنتقادات، يف 

نظرك هل ميكن لهذه الهيئة �سمان 
�سفافية وم�سداقية االإ�ستحقاقات؟

االنتخابات  ملراقبة  م�ستقلة  هيئة  اإن�ساء 
على  البعد  كل  بعيدة  لكنها  جيدة  خطوة  هي 
ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  و  االأحزاب  طموحات 
،فهي حرب على ورق بدليل اأن املخالفات التي 
�سواء  املا�سية  االإ�ستحقاقات  يف  ت�سجيلها  ثم 
االأن  حد  اإىل  يتم  مل  الت�رشيعيات  و  املحليات 
على  دورها  يقت�رش  الهيئة  ،فهذه  فيها  الف�سل 
االإ�ست�سارة فقط و الق�سد منه هو الظهور فقط 
اإن�ساء هيئة م�ستقلة  تكون فعال  ،لذا البد من 
م�ستقلة يف تركيبتها و متويلها مهمتها االإ�رشاف 
على اال�ستحقاقات من الدخول يف احلملة اإىل 
غاية االإعالن على النتائج حتى تكون ممار�سة 
دميقراطية حقيقة للفعل االإنتخابي ،وذلك من 
خالل االإ�رشاف على التوزيع اجلغرايف للمراكز 
،تعيني من يراقب عملية الفرز عملية االإعالن 

على النتائج .
حاورته:اإميان لوا�ش 



رئي�س  �أكد  �ل�صدد  هذ�  ويف 
�ملنظمة �لوطنية لأولياء �لتالميذ 
علي بن زينة، يف ت�رصيح للو�صط، 
�نتظارها  يف  �لرتبية  وز�رة  باأن 
م�صاكل  �إىل  تتحول  قد  عدة  �أمور 
�لجتماعي يف  �لدخول  من  بد�ية 
�خلام�س من �صهر �صبتمرب �ملقبل، 
�صيكون  �لدخول  يوم  و�أن  خا�صة 
يخلق  قد  ما  وهذ�  �لأربعاء  يوم 
من  �لعديد  و�أن  �صيما  م�صاكل 
يف  �ل�صتمر�ر  �صتف�صل  �لعائالت 
�إىل  �أبنائها  �إر�صال  عطلتها عو�س 
�ملد�ر�س، ومع هذ� ي�صيف بن زينة 
فاإن هنالك �أكرث من 600000 تلميذ 
يتحولون  يجعلهم  قد  ما  ر��صب 
�أولياءهم  لأن  موقوتة  قنابل  �إىل 
ملد�ر�صهم  �إرجاعهم  �صيحاولون 
غربلة  على  �لو�صاية  عزم  ظل  يف 
�لثالثة  �أطو�رها  كل  �ملد�ر�س يف 

من �لتالميذ �لذين ل يتقدمون يف 
در��صتهم.

ذ�ت  �صدد  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�مل�صدر على �أن نق�س �لإمكانيات 
يحول  قد  �أخر  م�صكال  �صيكون 
�أمو�ج غا�صبة  �إىل  �لتالميذ  �أولياء 

�ملدر�صة  و�قع  على  وحمتجة 
و�أن  خا�صة  كارثيا،  �أ�صحى  �لتي 
كل  مع  تتكرر  �أ�صبحت  مطالبهم 
دخول مدر�صي جديد، موؤكد� باأن 
على  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات  معظم 
نق�صا  �صت�صهد  �لوطني  �مل�صتوى 

�جلهات  على  يوجب  ما  رهيبا 
�لو�صية �لعمل لتفادي �أي �صيناريو 
حادثة  على  تعليقه  ويف  كارثي، 
تاأخر  يف  �ملتمثلة  �لفارط  �لعام 
�أبان  �ملدر�صية،  �لكتب  توزيع 
حمدثنا عن ��صتيائه و�أكد باأن هذ� 
�صهر  حتى  كذلك  �صيتكرر  �لأمر 

�أكتوبر.
زينة،  بن  حمل  �أخر  جانب  ومن 
وز�رة �لرتبية، م�صوؤولية عدم وجود 
�لتالميذ  در��صة  ي�صمن  خمطط 
�لوطن،  وليات  عرب  د�ئم  ب�صكل 
�لبلدية  ولية  �إىل  �أ�صار  حيث 
قال:«  بوقرة،  بلدية  وحتديد� 
ثانويات  �حدى  يف  �ملا�صي  �لعام 
�أ�صتاذ  كان هنالك  بالبليدة،  بوقرة 
فخ�رص  �ملحليات،  يف  �صارك 
�لتالميذ �لعام كله، بعد �أعاد �لكرة 
مر�صه«،  ب�صبب  �لثاين  �لف�صل  يف 
�صتتكرر  �ل�صلوكات  هذه  متابعا:« 
يف كل �لوطن �إذ� مل تتحرك �لوز�رة 

وت�رصب بيد من حديد«.

مبلف  مهتمون  متابعون  �أجمع 
م�صوؤول  �أن  ورقلة  بولية  �لت�صغيل 
�صيطر�م  ب�رصكة  �لب�رصية  �ملو�رد 
بالولية نف�صها ، قد جتاوز �خلطوط 
يف  تورطه  خالل  من  �حلمر�ء 
�لحتقان  وتاأجيج  �لنعر�ت  تغذية 
بخلق  �لبطالني  �صفوف  يف  �ملحلي 
دون  حتول  تعجيزية  �رصوط  لهم 

م�صاركتهم  يف م�صابقات �لتوظيف.

حذرت �صكاوى وعر�ئ�س �حتجاجية 
�لعمومية  �لأ�صغال  لوزير  رفعت 
من   ، زعالن  �لغاين  عبد  و�لنقل 
قد  �لتي  �لوخيمة  �لعو�قب  مغبة 
غري  و�لتطاول  �لتمادي  عن  تنجر 
�ملو�رد  م�صوؤول  �ملفهوم من طرف 
�ملكلفة  �صيطر�م  ب�رصكة  �لب�رصية 
على  ورقلة  برت�مو�ي  بالتوظيف 
قو�نني �لتوظيف ، من خالل �نتهاجه 

ل�رصوط تعجيزية يف جمال �لتوظيف 
�لبطالني  من  �ملئات  حرمان  وهو 
�جلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
و�ملد�ر�س  �لكربى  و�ملعاهد 
مر�كز  ملرتب�صي  �إ�صافة  �لعليا 
بعا�صمة  و�لتهمني  �ملهني  �لتكوين 
�جلنوب �ل�رصقي ورقلة ، من �لظفر 
�أفادت  ما  وفق  قارة  مبنا�صب عمل 
�لأ�صبق  �لأول  �لوزير  تعليمات  به 

ملنح  �لر�مية  �صالل  �ملالك  عبد 
�لولية  لبطايل  �لتوظيف  يف  �لأولية 
موجة  �صيناريو  لتكر�ر  تفاديا  وذلك 
باجلنوب  �مل�صجلة  �لحتجاجات 
�صبيل  2013،وعلى  مار�س  �صهر 
�متالك  ��صرتط  �حل�رص  ل  �ملثال 
م�صوؤول  م�صابقة  يف  �مل�صاركني 
على  بالرت�مو�ي  �لتذ�كر   مر�قبي 
�صهادة تاأهيل ل�صياقة هذه �لو�صيلة ، 

ومما يطرح �أكرث من عالمة ��صتفهام 
حتدث  �لتجاوز�ت  هذه  كل  �أن 
مل  �لذي  �لوحدة  مدير  �أعني  حتت 
من  علم  وح�صبما    ، �صاكنا   يحرك 
�ل�صكاوى  ذ�ت  فاإن  �مل�صادر  نف�س 
�تهمت  قد  �لحتجاجية  و�لعر�ئ�س 
توظيف  يف  بالتورط  �مل�صوؤول  ذ�ت 
وبطرق  �لولية  خارج  من  بطالني 
يف  �صاهم  �لذي  �لمر  وهو  ملتوية 

ودفعهم  �لبطالني   غليان  تاأجيج 
للخروج لل�صارع .

ومما ز�د �لطني بلة �أن ذ�ت �مل�صوؤول 
��صتحقر  فيه   �ملرغوب  غري 
�لبطالني خالل لقائهم به �أول �أم�س 
وهو موؤ�رص ينذر باإنفجار �لو�صع يف 
�صاكنا  �لو�صايا  حترك  مل  ما  حالة 

لإحتو�ء �لغليان  .
 �أحمد  باحلاج

�ل�صكان  و  �ل�صحة  وز�رة  حذرت 
�ملو�طنني  �مل�صت�صفيات  و�إ�صالح 
�لكي�س  بعدوى  �لإ�صابة  من خطر 
�أ�صحى  عيد  �صعار  حتت  �ملائي 
�تخاذ  �إىل  د�عية  مائي  كي�س  دون 
من  للوقاية  �لالزمة  �لحتياطات 
هذ�  �ملر�س �لذي ي�صيب �لرئة و 

�لكبد و �لقلب بدرجة �قل. 
وعن هذ� �ملر�س يقول كمال �أيت 
�أوبلي �أخ�صائي يف علم �لأوبئة  �إن 
�أمعائها  يف  �ل�صالة حتمل  �لكالب 
نوعا من �لديد�ن �أخطرها �لدودة 
�لوحيدة، وهي دودة �صغرية طولها 
�لكلب يف  يلقيها  قليلة،  مليمرت�ت 
ف�صالتها �أو لعابه بالطبيعة باآلف 
على �صكل بوي�صات، فتنت�رص على 
و�ملر�عي،  �ملاء  ويف  �لأر�س 
تلتهمها  �لتي  �حليو�نات  بني  ومن 
�لأع�صاب  تناولها  خالل  �لكبا�س 
وبذلك  �لديد�ن،  حتوي  �لتي 
د�خل  تتكاثر  يرقات  �إىل  تتحول 

عند  �لإن�صان  يهدد  مائي  كي�س 
�ملر�س؛  بنف�س  بالإ�صابة  تناولها 
�لدم،  �إىل يرقات جتتاز  �إذ تتحول 
د�خل  �لوحيدة  �لدودة  وتت�صاعف 
بالكي�س  يُعرف  ما  ليت�صكل  كي�س، 

�ملائي �أو �لكي�س �ملائي .
وقال �ملخت�س: »�إن �لكي�س �ملائي 
�لريقات،   من  �ملاليني  يحمل 
ليتحول  �لكي�س،  فيكرب حجم هذ� 
�إىل ورم يوؤدي �إىل ظاهرة �ن�صغاط 
�أكيا�صا  فيولد  ينفجر  �أو  تعفن،  �أو 
كربت  �لذي  �لع�صو  يف  ثانوية 
�لتي  �لظاهرة  نف�س  وهي  فيه، 
لنف�س  �لإن�صان  لدى  حتدث  قد 
�لأ�صباب«. وهنا دعا �ملتحدث �إىل 
�رصورة تفّقد �لأ�صحية جيد� بعد 
عملية �لنحر، لأن هذ� �ملر�س ل 
�لذبح  بعد  �إل  عنه  �لك�صف  ميكن 
�كت�صاف  ليتم  �لأ�صحية،  وفتح 
م�صتوى  على  �ملائية  �لأكيا�س 
�لأمعاء  م�صتوى  على  �أو  �لرئتني 

�أجز�ء  �أو  و�لكبد  �ملخ  يف  كذ�  �أو 
ويكون  �لفقري..  كالعمود  �أخرى 
على �صكل كي�س مملوء مباء �أبي�س 
�أو عدة �أكيا�س، فاإذ� ُوجد ل بد من 
ولي�س  كامال  �مل�صاب  �لع�صو  نزع 
فقط �لكي�س، لأنه معد، وقد يوؤثر 
ما  حوله،  �لذي  �للحم  على  كثري� 
�لكي�س،  خطورة  بنف�س  يجعله 
وهنا ل بد من قطع �لع�صو كامال 
بدفنه  �أو  بحرقه  �صو�ء  و»�إبادته« 
50�صم   حتى ل تاأكله �لكالب، ومنه 

�لق�صاء على دورة نقل �لعدوى.
دكتور�  �رصح  �أخرى  جهة  من  و 
�لتخل�س  عملية  بلقايد  جلر�حة 
من �لكي�س �ملائي �لتي تعترب �حلل 
بالدقيقة  وو�صفها  ل�صفاء  �لوحيد 
�أنها  �ملتحدث  ذ�ت  قال  و  جد� 
غالبا ما جترى على م�صتوى �لكبد 
م�صيفا �ن م�صاعفات �لعملية تكمن 
يوؤدي  �ن  ميكن  نزيف  حدوث  يف 
على  �صدد  و  �حلياة   فقد�ن  �ىل 

�لوقاية لتفادي �لعملية و تكاليفها 
�لباه�صة كما نبه �إىل �أهمية �لأخذ 
بن�صيحة �لطبيب �لبيطري يف حالة 
عدم �لتميز، حتى يتمكن �لفرد من 
�أكل ما هو �صليم يف �أ�صحيته ورمي 
حالة  ويف  منها.  م�صاب  هو  ما 
كليا  رميها  �مل�صتحب  فمن  �ل�صك 

بدل تهديد �ل�صحة.
مدير  يو�صف  طوفان  �صدد  و 
غ�صل  ب�رصورة  �ل�صحة   بوز�رة 
وغ�صل  �لأكل  قبل  جد�  �لأيادي 
وكذ�  �لكالب  مل�س  بعد  �لأيادي 
�ن  ميكن  �لتي  �ملاأكولت  غ�صل 
يكون مل�صها �لكلب �أو �صقيت مباء 
�رصب منه  وذكر �أن �لكي�س �ملائي 
يُعترب م�صكال لل�صحة �لعمومية يف 
بالدنا، �إذ �أنه مر�س ل عر�صي يف 
بد�يته، وغالبا ما يتم ت�صخي�صه يف 
ي�صتدعي  مما  �لتعقيد�ت؛  مرحلة 

عملية جر�حية.
ف.ن�سرين

رئي�س �ملنظمة �لوطنية لأولياء �لتالميذ، علي بن زينة:

�سركة �سيطر�م بورقلة  

خلطورته على �ل�سحة �لعمومية

علي عز�زقة

الدخول املدر�سي �سيكون 
�ساخنا على وزارة الرتبية

م�سوؤول املوارد الب�سرية يف قف�ص االتهام

وزارة ال�سحة حتذر من االإ�سابة بالكي�ص املائي اأيام العيد
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�سيتكرر الكتب  توزيع  تاأخر  •       �سيناريو 

خمطط مكافحة �حلر�ئق بالعا�سمة  

 3 فرق متنقلة م�سكلة من 
اأزيد من 130 عون غابات

.       ت�سجيل 30 بوؤرة حريق منذ تفعيل 
�لغابات  مديرية  م�صالح  �صجلت 
و�حلز�م �لأخ�رص لولية �جلز�ئر 
خمطط  تفعيل  بد�ية  منذ 
�صهر  مطلع  �حلر�ئق  مكافحة 

جو�ن �ملن�رصم 
�إخمادها قبل  بوؤرة حريق مت   30
�مل�صاحة  تتعدى  ول  �نت�صارها 
�لياب�صة  �حل�صائ�س  من   �ملتلفة 
5ر1 ، ح�صب ما علم  �أم�س �لثنني 
�حليو�نات  م�صلحة  رئي�س  من 

و�لنباتات بذ�ت �ملديرية.
تقل�س  �أن  كمال  لعر��س  و�أو�صح 
 50 تفوق  بن�صبة  �حلر�ئق  عدد 
�لفرتة  نف�س  مع  مقارنة  باملائة 
)�أزيد  �ملن�رصمة  �ل�صنة  من 
�إىل  ،ر�جع  حريق(  بوؤرة   70 من 
لأعو�ن  و�لأوىل  �ل�رصيع  �لتدخل 
وجناعة  �لغابات  حمافظة 
جمال  يف  �لتح�صي�صية  �حلمالت 
»ما  وهو  �لبيئي  �لوعي  تعزيز 
ح�رص  قال--من  --كما  مكن 
�لأوىل  �رص�رتها  يف  �لبوؤر  تلك 
5ر1  عن  تزيد  ل  م�صاحة  يف 
�لياب�صة  �حل�صائ�س  من  هكتار 
كل  عرب  موزعة  و�لأحر��س 
عكنون  وبن  بينام  غابات  من 
وبو�صاوي ومقطع خرية«، و�أرجع 
�إىل »نق�س  �أ�صباب هذه �حلر�ئق 
�ملو�طنني  بع�س  لدى  �لوعي 
للنفايات  �لع�صو�ئي  �لرمي  بفعل 

يف �لغابات«.
خمطط  �أن  كمال  لعر��س  و�أبرز 
�لذي  �لغابات  حر�ئق  مكافحة 
»�آلية  �كتوبر  غاية31  �إىل  ميتد 
ملو�جهة  جناعتها«  �أثبتت 
�مل�صاحات  تقلي�س  و  �حلر�ئق 
�لغابية �ملتلفة بهدف حماية �أزيد 
�مل�صاحات  من  هكتار   5000 من 
مت  حيث  بالعا�صمة  �لغابية 
ت�صخري4 فرق ت�صم �أزيد من 120 
عونا للتدخل �ل�رصيع مت تزويدها 
�لالزمة  و�لو�صائل  باملعد�ت 
من  �لنجدة  و�صول  قبل  للتدخل 
م�صالح �حلماية �ملدنية يف حال 

�نت�صار �حلريق. 
ذ�ت  �صاحنات  ت�صخري  مت   كما   
عرب  موزعة  لالإطفاء  �صهاريج 
م�صتوى  على  �لفرق  مقر�ت 
وبن  وباينام  بو�صاوي  غابات 
تخ�صي�س  على  عالوة  عكنون 
باملياه  للتزود  �لنقاط  ع�رص�ت 
�لكربى  �لغابية  �مل�صاحات  بكل 
�تخاذ  على  ف�صال  بالولية 
�لأجهزة  كتعميم  �إجر�ء�ت  عدة 

عمليات  لت�صهيل  �لال�صلكية 
�لت�صال عرب �ملقاطعات �لغابية 

بالعا�صمة.
لتنفيذ  �ل�صلطات  �صخرت  وقد 
فرق   3 �ل�صنة  هذه  خمطط 
�أزيد من 130  متنقلة م�صكلة من 
باأعو�ن  مدعمني  غابات  عون 
مو�صميني للتدخل �لأويل �ل�رصيع 
�ملد�ومة  نظام  وفق  يعملون 
بوؤر �حلر�ئق  لر�صد  �صا   24 /24
باجلهة  خا�صة  ويتمركزون 
ت�صم  �لتي  �لعا�صمة  من  �لغربية 
�لنباتي  �لغطاء  من  باملائة   70
بنب  غابات«�لوئام«  غر�ر  على 

عكنون و »بو�صاوي« و«باينام«.
و �أفاد باأنه مت تزويد تلك �لفرق 
�لالزمة  باملعد�ت  �لثالثة 
للتدخل �ل�رصيع �لفعال كمركبات 
رباعية �لدفع وعددها 3 جمهزة 
بال�صهاريج لر�صد �لبوؤر و�لتدخل 
مزودة  �صاحنات   3 وكذ�  �لأويل 
ب�صهاريج �ملياه لالإطفاء جمهزة 
مت  كما  �لال�صلكية  بالأجهزة 
للتزود  نقطة   25 تخ�صي�س 
باملياه �إىل جانب تن�صيب 5 �أبر�ج 
�لغابات  عرب  موزعة  مر�قبة 

�لرئي�صية بالعا�صمة.  
منذ  �أنه  لعر��س  �أ�صار  وباملقابل 
مت  �لإ�صطياف  مو�صم  بد�ية 
 200.00 قر�بة  تدفق  ت�صجيل 
عرب  �أ�صبوعيا  مو�طن  �ألف 
مت  بالعا�صمة  غابي  موقع   20
مبختلف  منها  ف�صاء   16 جتهيز 
ودور�ت  و�لألعاب  �لتجهيز�ت 
�لإنارة  وكذ�  و�لأك�صاك  �ملياه 
بو�صاوي  غر�ر  على  �لعمومية 
 )5000( باينام  و  ز�ئر(   7000(
عكنون  بنب  جويلية   5 وغابة 
فان  �مل�صوؤول  ذ�ت  ،وح�صب 
بع�س  يخلفون  �لغابات  ز�ئري 
ما  جمع  يتم  حيث  �لنفايات 
)بقايا  �أ�صبوعيا  كي�س   200 يفوق 
و�لقارور�ت  و�لعلب  �ملاأكولت 
عون   20 طرف  �لبال�صتيكية(من 
تقوم  �أخرى  جهة  من   . نظافة 
حمافظة �لغابات لولية �جلز�ئر 
�لدرك  م�صالح  مع  بالتعاون 
لت�رصفات  بالت�صدي  �لوطني 
يقومون  �لذين  �ملو�طنني  بع�س 
و  �لردوم  من  �أطنان  برمي 
د�خل  ع�صو�ئية  ب�صورة  �لنفايات 
غابة  ومنها  �لغابية  �مل�صالك 
باينام حيث يتم ر�صدهم و�لتبليغ 

عنهم للحد من �لظاهرة.

�خلام�س من �سبتمرب �ملقبل �سيكون موعد� جل�س نب�س لقيمة �لتح�سري�ت �خلا�سة بوز�رة �لرتبية من  �سركائها �لجتماعيني، 
يف ظل دعو�ت �لإ�سالح �ملتكررة �لتي د�ئما ما رفعوها طيلة �ل�سنة �ملدر�سية �ملا�سية، ما يجعل م�سالح بن غربيط �أمام �متحان 
ع�سري قد يتحول �إىل قنبلة موقوتة يف �أي حلظة، �سيما و�أن �ل�سركاء �لجتماعيني ينتظرون نتائج ملمو�سة بد�ية من �لدخول 

�لجتماعي �جلديد.

.            �سروط تعجيزية  للظفر مبن�سب �سغل
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بني م�صو�س بالعا�صمة

توقيف م�سبوق ق�سائي تهجم 
على �سيارة ل�سرقة حقيبة 

�أمام  �لعمر  من  �لثاين  �لعقد  يف  ق�ضائي  م�ضبوق  عار�ض 
�لغيابي  �حلكم  بالعا�ضمة  ر�ي�ض  مر�د  بئر  حمكمة  هيئة 
�ل�رسقة  جرم  عن   ، �حلال  حمكمة  عن  حقه  يف  �ل�ضادر 
بالعنف بعد �إتهامه من قبل عائلة متكونة من زوجة و �أب 
و طفل قا�رس بالتهجم عليهم د�خل �ضيارتهم وبيده �ضكني 

من نوع » بو�ضية » ل�رسقة حقيبة �ل�ضيدة .
 هذ� وقد جرى توقيف �ملتهم من قبل م�ضالح �لأمن بناء� 
 ، على  �لأمر بالقب�ض �ضادر يف حقه عن حمكمة �حلال 
باإعتد�ء  متبوعة  �رسقة  بو�قعة  تورطه  يف  �لإ�ضتباه  بعد 
ر�حت �ضحيتها عائلة ت�ضم �ضيدة و �إبنها �لقا�رس و �لزوج 
�أودعتها  �لتي  �ضكو�ها  م�ضمون  يف  �لأوىل  �أكدت  حيث   ،
�أمام م�ضالح �لأمن ، �أن وقائع �لق�ضية �حلالية تعود للعام 
منت  على  عائلتها  رفقة  متو�جدة  كانت  حني   ، �لفارط 
�ضخ�ض  منهم  وتقدم   ، م�ضو�ض  بني  مبنطقة  �ضيارتها 
غريب و بيده �ضكني من نوع » بو�ضية »�أ�ضهره يف وجهم و 
طلب منهم منحه حقيبتها و بعد رف�ضها ذلك قام ب�رسب 
طفلها �لقا�رس و جردها من حقيبتها و فر لوجهة جمهولة 
عليها جمموعة  �لأمن عر�ضو�  تقدمت ملركز  �أن  وبعد   ،
�ضور تطابقت �إحد�ها مع �ملتهم �حلايل و بعد �لتاأكد من 
هويته تبني باأنه م�ضبوق ق�ضائي يف هذ� �لنوع من �لق�ضايا 
، كما تطابقت �ضوره مع �إحدى �ل�ضور �لتي �إلتقطها �لطفل 
�ضدفة للمتهم وهو مار من �أمامهم وبيده �ضكني ، من جهته 
هذ� �لأخري وبعد �إحالته  على �ملحكمة وهو رهن �حلب�ض 
�ملوؤقت �أنكر ما ن�ضب له من جرم و �أكد باأنه مل ي�ضبق له 
لهيئة  ،مو�ضحا  قبل  من  ي�ضاهدهم  مل  و  �ل�ضحية  �رسقة 
م�ضو�ض  بني  مبنطقة  �لتو�جد  له  ي�ضبق  مل  �أنه  �ملحكمة 
منذ ترحيله من هناك عام 2015 بعد �إ�ضتفادتهم من �ضكن 
�لأمن  م�ضالح  باأن  �رسح  كما  �لبليدة،  بولية  �إجتماعي 
من قامت بو�ضعه مبركز �ملتهم لطي �مللفات �لق�ضائية 
م�ضتغلتا �ضحفية �ضو�بقه �لعقلية �حلافلة ، ليطالب بذلك 
باإفادته بالرب�ءة �لتامة ، ويلتم�ض له ممثل �حلق �لعام ويف 
�إد�نته  و  فيه  �ملعار�ض  �حلكم  بتاأييد  ذكره  �ضلف  ما  ظل 

بعقوبة 5 �ضنو�ت حب�ضا نافذ� .
ل/منرية

حمكمة احلرا�س

تفكيك ع�سابة ل�سرقة 
 الركاب مبحطة احلافالت

 و ال�سكك احلديدية 
 متكنت م�ضالح �لأمن بالعا�ضمة من توقيف �ضاب قام 
ب�رسقة هاتف �أحد �ملو�طنني مبحطة �ل�ضكة �حلديدية 
باحلر��ض مع حماولته �رسقة هاتف مو�طن �أخر مبحطة 
�لقطار للحر��ض ، وهي �لوقائع �لتي توبع لأجلها مبلفني 
بتهمة  متعلق  �لأول  �حلر��ض  حمكمة  �أمام  منف�ضلني 

�ل�رسقة و �لثاين �ل�رسوع بال�رسقة .
بجل�ضة  د�ر  ما  ح�ضب  وعلى  �حلالية  �لق�ضية  وقائع 
�ملحاكمة تعود للأ�ضبوع �لفارط ، حني �ضاهد �أحد ركاب 
حمطة �ل�ضكة �حلديدية �ملتهم يقوم بانت�ضال هاتفه و 
ت�ضليمه ل�رسيكه �لذي لذ بالفر�ر، فقام باإم�ضاك �لأول و 
�إقتياده بالعنف نحو مركز �لأمن و بعد �لتحقق من هويته  
مو�طن  ب�رسقة  قام  �لذي  �ل�ضخ�ض  نف�ض  �أنه  �كت�ضفو� 
�أقل  مرعليها  �لتي  �لو�قعة  وهي  �لقطار  �أخر مبحكمة 
من �أ�ضبوع ومل تتمكن حينها م�ضالح �لأمن من �كت�ضاف 
�ملتهم  �أن  �لتحريات  خ�ضم  يف  وتبني   ، �لفاعل  هوية 
�حلايل يعمل رفقة �ضخ�ض �أخر يف جمال �رسقة ركاب 
�حلافلت و �ل�ضكة �حلديدية عن طريق خطة حمكمة 
،�أين يقوم �لأول بركوب �حلافلة و مبجرد ترجل �لركاب 
�أو  �لهاتف  على  عثوره  ومبجرد  جيوبهم  بتفتي�ض  يقوم 
�لنقود ينت�ضلها وي�ضمها ل�رسيكه �لذي يكون يف �نتظاره 
بذلك  ليتم   ، بامل�رسوقات  بالفر�ر  ويلوذ  �لبو�بة  �أمام 
حتويل �ملتهم �ملوقوف على حمكمة �حلال بعد و�ضعه 
 ، باحلر��ض  �لعقابية  باملوؤ�ض�ضة  �ملوؤقت  �حلب�ض  رهن 
باأنه  �أكد  و  من جرم  له  ن�ضب  ما  من جهته  �أنكر  حيث 
مل يقم ب�رسقة �ل�ضحيتني �للذ�ن حاول تورطيه دون �أي 
�ضبب و��ضح م�ضري� باأنه كان يف طريقه يومها ملحكمة 
�حلر��ض ، وبعد �أن �إتهمه �ل�ضحية �لأول ب�رسقة هاتفه 
 ، �لفاعل  لي�ض  باأنه  ليتاأكد  �لأمن  ملركز  رفقته  ترجل 
له  ويلتم�ض   ، �لتامة  بالرب�ءة  باإفادته  بذلك  ويطالب 
ممثل �حلق �لعام ويف ظل ما �ضلف ذكره توقيع عقوبة 
3 �ضنو�ت حب�ضا نافذ� مع �إ�ضد�ر �أمر بالقب�ض يف حق 

�ملتهم �لثاين �ملتو�جد يف حالة فر�ر .
ل/منرية

خمت�ضة  �إقت�ضادية  تقارير  ركزت 
يف  �جلديدة  �لتوجهات  على  �أم�ض 
�ضيا�ضة �لتعاون �خلارجي يف �رسكة 
�ضوناطر�ك �لتي متكنت من �إغلق 
من  عدد  مع  �خل�ضومة  ملفات 
منذ  �لأجنبية  �لبرتولية   �ل�رسكات 
�لفرن�ضية،  توتال  بينها  من   2017
و�إيني �لإيطالية وريب�ضول �لإ�ضبانية 
تعطيل  يف  �ضببا  كانت  و�لتي 

��ضتثمار�ت.
�ضوناطر�ك  وقعت  جانفي  يف  و 
�أويل  �ضتات  مع  تفاهم  مذكرة 
�لربيطانية  وبي.بي  �لرنويجية 

�أن�ضطة  يف  خا�ضة  �لتعاون،  لتعزيز 
تخطط  حيث  �لنفط،  عن  �لتنقيب 
�حلكومة منذ �ضنو�ت لقانون جديد 
�أكرث  �رسوط  تقدمي  بهدف  للطاقة 
تناف�ضية للم�ضتثمرين وقالت م�ضادر 
يف �ضوناطر�ك، �إنه من �ملفرت�ض �أن 
يكون م�رسوع �لقانون جاهز� بحلول 
�إنه  �إىل  م�ضريين   ،2018 عام  نهاية 
�ضي�ضيف  �لقانون  �أن  من  بالرغم 
بند�  هناك  �أن  �إل  �رسيبية،  مز�يا 
يقيد �مللكية �لأجنبية للم�رسوعات 

�لأجنبية عند %49.
�لرتكيز  حتاول  �ضوناطر�ك  وكانت 
على �لبرتوكيماويات خلف�ض فاتورة 
�لتفاق  خلل  من  �لوقود  ��ضتري�د 
�لتابعة  �أجو�ضتا  م�ضفاة  �رس�ء  على 

مقابل  �إيطاليا  يف  موبيل  لإك�ضون 
700 مليون دولر هذ� �لعام، ووقعت 
�ل�رسكة يف جانفي �تفاقا مع فيتول 
�ملتخ�ض�ضة يف جتارة �لنفط لتبادل 
�ملكررة،  �ملنتجات  مقابل  �خلام 
نوعها،  من  �لأوىل  هي  �ضفقة  يف 
كما  للتجارة،  م�رسوعا  وتناق�ض 
�لطاقة  لتطوير  �ل�رسكة  تخطط 
لها  �ل�ضماح  �أجل  من  �ل�ضم�ضية 

بت�ضدير �ملزيد من �إنتاجها.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  و�أطلق 
طويلة  �إ�ضرت�تيجية  ل�ضوناطر�ك 
�لأجل تهدف �إىل حتقيق �إير�د�ت 
دولر  مليار   67 بقيمة  �إ�ضافية 
بحلول عام 2030، و�ضيجري �إعادة 
ومل  منها  باملائة   50 ��ضتثمار 

من  �لقليل  عن  �ضوى  �لك�ضف  يتم 
�خلطة  ب�ضاأن  �لأخرى  �لتفا�ضيل 

منذ ذلك �حلني.
يف  �أخرى  تركيز  نقطة  ومتثلت 
تعزيز �حتياطيات �لغاز �ل�ضخري 
�ل�ضتهلك  �رتفاع  لتعوي�ض 
يوؤدي  و�لذي  �لغاز،  من  �ملحلي 
وعربت  �ل�ضادر�ت،  تاآكل  �إىل 
�أن  يف  �أملها  عن  �ضوناطر�ك 
تو�فق �إك�ضون موبيل على �لتعاون 
�جلز�ئر  ومتلك  �ملجال.  هذ�  يف 
يف  �لغاز  من  �حتياطي  �أكرب  ثالث 
�لعامل و ت�ضعى �ل�رسكة �إىل تو�ضيع 
�ضبكة تعاونها يف كل من �لعر�ق و 
�لنيجريف �نتظار جت�ضيد ذلك على 

�أر�ض �لو�قع.

ق.اإ/وكاالت

ت�ضتهدف  وقائية  حملة  �نطلقت 
�ضد  نخلة  مليون   1.2 معاجلة 
�لتمر  و�ضو�ضة  �لبوفروة  مر�ضي 
�جلاري  �لفلحي  �ملو�ضم  خلل 
بولية  �لنخيل  و�حات  عرب 
�أم�ض  ��ضتفيد  ح�ضبما   ، �لو�دي 
�مل�ضالح  مديرية  من  �لثنني 
هذه  وتندرج  بالولية  �لفلحية 
�لعملية �لوقائية يف �إطار جت�ضيد 
من  �مل�ضطر  �لوقائي  �لربنامج 
و�لتنمية  �لفلحة  وز�رة  طرف 
�لر�مي  �لبحري  و�ل�ضيد  �لريفية 
�حل�رس�ت  خطر  مكافحة  �إىل 

باأ�ضجار  تفتك  �لتي  �لطفيلية 
للحفاظ  وذلك  �ملثمرة  �لنخيل 
كما   ، �لفلحية  �لرثوة  هذه  على 
�أو�ضح مدير �لقطاع بالنيابة عبد 
يف  �حلملة  و�ضملت  فالح   �لعايل 
مرحلتها �لأوىل �ملنتهية معاجلة 
�ضد  مثمرة  نخلة   601.000
�لنخيل  بو�حات  �لبوفروة  مر�ض 
فيما   ، �لثلثني  �لولية  ببلديات 
�لتي  �لثانية  �ضتم�ض يف مرحلتها 
�لقادمة  �لأيام  خلل  �ضتنطلق 
�ضو�ضة  عدد� مماثل �ضد مر�ض 
�لتمر وهي �ملرحلة �لتقنية �لتي 

�كتمال  مر�حل  �إحدى  تفر�ضها 
ن�ضوج �لتمر.

وقد وزعت عملية معاجلة �أ�ضجار 
�ملرحلتني  خلل  �ملثمر  �لنخيل 
�ملعهد  م�ضالح  من  كل  على 
�لذي  �لنباتات  لوقاية  �لوطني 
 500 حو�يل  معاجلة  له  �أ�ضندت 
نخيل  و�حات  �ضملت  نخلة  �ألف 
)بلدية  وهبة  ريغ  و�دي  مبنطقة 
�لدبيلة  )بلدية  و�أكفادو�  �لرقيبة( 
عدد  معاجلة  عملية  و�أ�ضندت    )
مت  خا�ضة  موؤ�ض�ضات  �إىل  مماثل 
�ملناق�ضة  عملية  بعد  �نتقاوؤها 

�لفلحني من  فيما قام عدد من 
نخلة  �ألف   111 مبعاجلة  جهتهم 
�ملبيد�ت  من  ��ضتفادتهم  بعد 
�لوطني  �ملعهد  من  و�أجهزة 
ذ�ت  وفق   ، �لنباتات  لوقاية 
�أن عملية  بالذكر  �مل�ضدر جدير 
�لتمر  و�ضو�ضة  �لبوفروة  معاجلة 
�لوطني  �ملعهد  عليها  ي�رسف 
مع  بالتن�ضيق  �لنباتات  لوقاية 
 ، �لفلحية  �مل�ضالح  مديرية 
حيث �ضخر �ملعهد عديد �لآليات 
و�لتجهيز�ت خا�ضة منها �ضاحنات 

جمهزة باأحدث �لتقنيات.

 تعر�ض حمل لبيع �ملو�د �لغذ�ئية ب�ضو�حي 
ل�رسقة   ، �لعا�ضمة  �رسق  �حلر��ض  منطقة 
يد جار �ضاحب  �ضنتيم على  مبلغ 8 مليني 
 ، �ضنة  �لعمر 19  يبلغ من  �ضاب  �ملحل وهو 
�ضاحبه  �إن�ضغال  �أثناء  للمحل  بالت�ضلل  قام 
بتناول �لغذ�ء و �إ�ضتوىل على عائد�ت �ملحل 

�ملو�ضوعة د�خل �لدرج . 
 وقائع �لق�ضية �حلالية وعلى ح�ضب ما د�ر 
تعود  �حلر��ض  ملحكمة  �ملحاكمة  بجل�ضة 
حمل  �ضاحب  تقدم  حني  �لفارط  للأ�ضبوع 
جاره  �ضد  ب�ضكوى  �لغذ�ئية  �ملو�د  لبيع 
يتهمه  �ضنة   19 �لعمر  من  يبلغ  �ضاب  وهو 

ب8  �ملقدرة  حمله  عائد�ت  ب�رسقة  فيها 
حني  خل�ضة  له  ت�ضلل  بعدما  �ضنتيم  مليني 
كان من�ضغل بتناول وجبة �لغذ�ء ، حيث �أكد 
�ل�ضحية يف م�ضمون �ضكو�ه �أنه توجه يومها 
لتناول �لغذ�ء و ترك عامله د�خل �أحد غرف 
�ملحل فظن �ملتهم �أن �ملحل �ضاغر فت�ضلل 
د�خل  �أين عرث  �ملحل  �أدر�ج  بفتح  ،وقام  له 
�لثاين على  و  �ضنتيم  مليون  مبلغ  �لأول على 
قد  كان  �لتي  �لنقود  وهي  �ضنتيم  مليني   7
خ�ض�ضها ل�رس�ء �ل�ضلع فقام بال�ضتيلء عليها 
�أن �ضاهده �لعامل وهو  ولذ بالفر�ر ، حلني 
توجه  و  لأمره  فاإرتاب  �رسعة  باأق�ضى  يفر 

بتعر�ضهم  حينها  و�أكت�ضف  �لأدر�ج  لتفقد 
جهته  من  ليقوم   ، باإخطاره  فقام  لل�رسقة 
بالتوجه ملركز �لأمن وتقييد �ضكوى �حلال ، 
�لتي �أ�ضفرت عن توقيف �مل�ضتبه به وحتويله 
على حمكمة �حلال بعد و�ضعه رهن �حلب�ض 
 ، باحلر��ض  �لعقابية  باملوؤ�ض�ضة  �ملوؤقت 
وبعد �إحالته على �ملحكمة �عرتف مبا ن�ضب 
للمحاكمة  له من جرم و �رسح خلل مثوله 
�أنه قد قام حقيقة ب�رسقة �ملبلغ �ملتو�جد 
بالدرج �لأول و�ملقدر مبليون �ضنتيم و قد قام 
بفعلته هاته بعدما دفعته ظروفه �ملعي�ضية 
قام  قد  يكون  �أن  نفى  فيما   ، لذلك  �ل�ضعبة 

 ، �ل�ضحية  به  �رسح  �لذي  �ملبلغ  باختل�ض 
من جهته هذ� �لأخري مت�ضك ب�ضكو�ه و �أكد 
باأنه �إ�ضطر لتقييد �ل�ضكوى بحكم �أنها لي�ضت 
�ملرة �لأوىل �لتي يحاول فيها �ملتهم �رسقته 
�ملتهم  باإلز�م  ت�رسيحاته  نهاية  ويطالب يف 
عن  مايل  كتعوي�ض  �ضنتيم  مليني   9 بدفع 
جهته  من  ويلتم�ض   ، به  �للحقة  �لأ�رس�ر 
ذكره  �ضلف  ما  ظل  ويف  �لعام  �حلق  ممثل 
وغر�مة  نافذ�  حب�ضا  عامني  عقوبة  بتوقيع 
�لنطق  تاأجيل  مع  دج  �ألف   100 بقيمة  مالية 

باحلكم جلل�ضات لحقة .
ل/منرية   

الوادي 

بعدما �صاهده العامل و هو يفر باأق�صى �صرعة من املحل

حملة ملعاجلة 1.2 مليون نخلة �سد البوفروة و�سو�سة التمر 

�ساب  ي�سرق 9 ماليني �سنتيم من حمل جاره باحلرا�ش

ت�صتهدف اإيرادات اإ�صافية بقيمة 67 مليار دوالر

�سوناطراك تغلق باب اخل�سومة مع �سركات اأجنبية كربى
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تقرير  يف  النقابيني  ذات  وقال 
العام  املدير  الرئي�س  اإىل  موجه 
تعاين  النقل  مديرية  اأن   ، لل�رشكة 
م�شاكل باجلملة وتراكمات خطرية 
عاجل  حتقيق  فتح  ت�شتوجب 
للوقوف على عدد من الإخفاقات 
ل�شيما �شفقة اقتناء بع�س العتاد 
لنقل  املخ�ش�شة  احلامالت  منها 
اأموال  لها  ر�شدت  والتي  الآليات 
ت�شتفد  مل  باملاليري  تقدر  طائلة 
منها ال�رشكة فعليا ب�شبب افتقارها 

ملعايري ال�شالمة جملة وتف�شيال.
اأنهم  التقرير  حمرروا  وقال 
 ، اجتماعي  �رشيك  وباعتبارهم 
يف  العام  املال  تبديد   « يرف�شون 
الن�شاط  هكذا م�شرتيات ل تخدم 
واأو�شحوا   ،  « املطلوبة  بال�شورة 
لقد   «  : قائلني  ال�شدد  هذا  يف 
اأر�شية  يف  احلامالت  جتريب  مت 
امليدان من طرف خرباء احلظرية 
بحمولة 70 طن وتاأكد عدم قدرتها 
الت�شاقها  بعد  متاما  العمل  على 
عليها   ت�شققات  وظهور  بالأر�شية 
ثالثة  �شالحية  عدم  ثبت  كما   ،
من احلامالت قبل ا�شتعمالها على 

م�شتوى هيكلها الأ�شا�س » .
 و�شدد هوؤلء على �رشورة اللجوء 
و�شامل  جاد  حتقيق  اإجراء  اإىل 
املذكورة  احلقائق  على  للوقوف 
علم  عن  غائبة  تكون  قد  والتي 
بـ  و�شفوها  ملا  تفاديا  امل�شوؤولني 
» املهازل » وما تخلفه من عرقلة 
على  واملوؤ�ش�شة  املديرية  لن�شاط 

حد �شواء . 

بذات  النقل  مديرية  وت�شهد 
ذاته  التقرير  ح�شب  املوؤ�ش�شة 
ال�شيارات  يف  كبريا  نق�شا   ،
الدفع  ذات  والنفعية  ال�شياحية 
الرباعي والثنائي ، وهو امل�شكل 
عمليات  يف  عراقيل  اأوجد  الذي 
الفك والنقل والرتكيب على غرار 
تنقالت وتدخالت ال�شيانة خارج 
العتماد  اإىل  اأدى  ما  املوؤ�ش�شة 
ولد  الذي  اخلوا�س  عتاد  على 
اجلانب  خا�شة  عوي�شة  م�شاكل 
و�شالمة  بالن�شباط  املتعلق 
عمال ال�رشكة والعتاد التابع لها .

الر�شمية  املعطيات  وتك�شف 
ال�رشكة  بني  املربمة  العقود  اإن 
املتعلق  اجلانب  يف  واخلوا�س 
 ، واملعدات  ال�شاحنات  بكراء 

اأموال  �شنويا  املوؤ�ش�شة  تكلف 
كراء  فاتورة  تقدر  اإذ   ، طائلة 
 280 �شنويا  اخلوا�س  �شاحنات 
كراء  تكلفة  قدرت  بينما   ، مليار 
الرافعات 72 مليار يف ال�شنة وهي 
مبالغ �شخمة باإمكانها �رشاء عتاد 
دون  باملوؤ�ش�شة  خا�س  جديد 
احلاجة اإبرام عقود مع اخلوا�س 
ح�شب  الأمر  يف  والغريب   ،
النقابيني  من  عدد  ت�رشيحات 
مبديرية النقل ، فان كل املطالب 
يف  امل�شوؤولني  اإىل  رفعت  التي 
اجل  من  الإمداد  دائرة  مديرية 
اعتماد خطة ت�شيري ر�شيدة جتنب 
املوؤ�ش�شة اخل�شائر املادية ، باءت 
لأ�شباب  تهمي�شها  ومت  بالف�شل 

غري مفهومة . 

حتدث التقرير املربق اإىل املدير 
يومية  حتوز  للموؤ�ش�شة  العام 
عن   ، منه  ن�شخة  على  »الو�شط« 
النقل  مبديرية  جمة  تراكمات 
منها النق�س الوا�شح يف الرافعات 
ال�شوكية ، ف�شال عن انعدام قطع 
كل  الت�شال يف  يحتم  الغيار مما 
عن  يرتتب  وما  باخلوا�س  مرة 
ذلك من عراقيل وتعطيل مل�شالح 
املوؤ�ش�شة ، واعترب نف�س التقرير 
بداخل  منعدمة  ال�شيانة  اإن 
اإىل  بالإ�شافة   ، الور�شات  وخارج 
 ، املوؤ�ش�شة  عتاد  معظم  اإهرتاء 
النقل  مديرية  حظرية  اأن  حيث  
ت�شم �شاحنات وعتاد يرجع �شنة 
ا�شتعماله اإىل �شنة  1992 ويفتقر 

ل�رشوط ال�شالمة .

لإنتهاج  مترنا�شت  �شباب  جلاأ 
الت�شعيد من لهجة خطابهم  خيار 
الحتجاجات  موجة  مبوا�شلة 
ولية  وايل  ملطالبة  العارمة 
مترنا�شت بالإ�رشاع يف الك�شف عن 
التجاوزات  يف  التحقيقات  نتائج 
�شوق  يف  امل�شجلة  واخلروقات 
غري  التاأخر  مع  ،موازاة  ال�شغل 
القوائم  على  الإفراج  يف  املربر 
ال�شكن  من  للم�شتفيدين  الأ�شمية 

الجتماعي اليجاري العمومي.
ال�شباب املحتجني  اأعرب ممثلي   
يف  مترنا�شت  الولية  بعا�شمة 
ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط »، 
عن ا�شتيائهم وتذمرهم ال�شديدين 
الولية  وايل  التزام  عدم  ب�شبب 
امل�شوؤول  ب�شفته  اجلياليل  دومي 
الأول على الهيئة التنفيذية بالوعود 
يف  تاأتي  والتي  لهم  قدمها  التي 
اإداري  حتقيق  فتح  مقدمتها 
التجاوزات  مالب�شات  يف  معمق  
واخلروقات التي �شاحبت عمليات 
من  بكل  امل�شبوهة  التوظيف 
�رشكة كو�شيدر ، اخلطوط اجلوية 
و�شبكات الت�شالت ، ومما يحز يف 
نفو�س هوؤلء  اأن ن�شبة التوظيف مل 

تتجاوز 05 باملائة منذ �شنة 2013 
اإىل حد كتابة هاته الأ�شطر .

ذات  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املتحدثني من الوزير الأول اأحمد 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  اأويحي 
لدى م�شالح كل من وزارة الداخلية  
عبد  والعمران  واملدينة  وال�شكن 

الوحيد طمار 
ينتف�شون  مترنا�شت  �شباب 
نتائج  يف  الوايل  ويطالبون  
بها وهم  التي وعدهم  التحقيقات 
الت�شعيد  ي�شددون من لهجتهم يف 
كما  حقهم  ال�شغل  و  ال�شكن  واأن 
لتق�شي  وزارية  بلجنة  طالبو 
تو�شيحات حول  وتقدمي  احلقائق 
التماطل يف الإفراج على  القوائم 
ال�شكن  للم�شتفيدين من  الأ�شمية  

الجتماعي اليجاري العمومي .
من  جاد  تدخل  اإنتظار  يف  و 
باإن�شغالت  للتكفل  احلكومة 
مترنا�شت  بولية  املحتجني 
احلدودية مع دولتي مايل والنيجر 
، يبقى لزاما على �شباب مترنا�شت 
معاي�شة الو�شع املزري لجل غري 

م�شمى .
�شيخ مدقن 

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
م�شالح ال�رشطة باأمن ولية ورقلة من 
اجل مكافحة اجلرائم احل�رشية ب�شتى 
الأ�شخا�س  على  املحافظة   ، اأنواعها 
عاجلت   ، العام  املال  و  املمتلكات  و 
بـاأمن  الأول  احل�رشي  الأمن  م�شالح 
بجنحة  تتعلق  ق�شية  ورقلة  ولية 
حيازة م�رشوبات كحولية بدون رخ�شة 
الق�شية  وقائع  تعود  و   . البيع  ق�شد 
م�شالح  اىل  وردت  معلومات  اثر  على 
يتاجر  �شخ�س  وجود  مفادها  المن 
رخ�شة  بدون  الكحولية  بامل�رشوبات 
يتعلق  و  امل�شاكن  اأحد  م�شتوى  على 
مت  عليه  و  اأ(  م  )د  باملدعو/  المر 
بناءا  �شالفا  املذكور  امل�شكن  تفتي�س 
على اذن بالتفتي�س �شادر عن ال�شيد/ 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة اأين 
امل�رشوبات  من  كمية  على  العثور  مت 
من  وحدة   923 بـ  قدرت  الكحولية 
بالإ�شافة  الحجام  و  النواع  خمتلف 
اىل مبلغ مايل بحوزة �شالف الذكر يقدر 
بـ 51.000.00 دج ، ليتم بعدها حتويل 
امل�شتبه فيه اىل مقر امل�شلحة من اجل 
ا�شتكمال التحقيق معه وبعد ا�شتكمال 
ملف   ت�شكيل  مت  القانونية  الإجراءات 
وكيل  اأمام  قدم مبوجبه  �شده  ق�شائي 
وبعد   ، ورقلة  لدى حمكمة  اجلمهورية 
اجراءات  وفق  املحاكمة  على  الحالة 
اأ�شهر   06 �شده  �شدر  الفوري  املثول 
مع  اليداع  عدم  مع  نافذة  حب�س 

م�شادرة املحجوزات.
اأحمد باحلاج 

املقاطعة  اأم�س  يوم  وعدت 
بولية  �شالح  عني  الإدارية 
ف�شيلة  اجلليل   عاملها  مترنا�شت 
مالك عن عمر  بن  اأحممد  ال�شيخ 
على  تتلمذ  حيث   ، �شنة   97 ناهز 
يدها العديد من حفظة كتاب اهلل 

.
ربه  جوار  اإىل  اأم�س  فجر  انتقل 
اأحممد  العالمة  ال�شيخ  ف�شيلة   ،
�شنة   97 ناهز  عمر  عن  مالك  بن 
�شالح  عني  الإدارية  باملقاطعة 

ب�شيخ  يلقب  حيث   ، بتمرنا�شت 
�شيوخ منطقة التيديكلت ، ومعلوم 
اأن الفقيد املعروف عنه باحلكمة 
والزهد يف العلم وفقه الدين تتلمذ 
عليه يده العديد من حفظة كتاب 
اهلل ، اللهم اغفر له وارحمه واأكرم 
مثواه  واجعل  مدخله  وو�شع  نزله 
اجلنة مع ال�شفوة الطاهرة الربرة 
وال�شهداء  وال�شديقني  النبئني  من 

وال�شاحلني وح�شن اأولئك رفيقاً.
اأحمد باحلاج  

.         فاتورة كراء �ساحنات اخلوا�ص بـ280 مليار �سنويا »

املوؤ�ش�شة الوطنية لال�شغال يف الآبار بحا�شي م�شعود

اأحمد باحلاج 

عمال مديرية النقل يطالبون 
بالتحقيق يف ال�سفقات املربمة

ال�شوؤون  م�شلحة  عمال  يعي�س 
اخلدمات  مبديرية  الجتماعية 
وقع  على   ، بورقلة  اجلامعية 
�شفيح �شاخن ب�شبب التماطل يف 
اأ�شحية   ، التمدر�س  منحة  �شب 
التق�شيط  اأ�شعار  ارتفاع  و  العيد 
منزلية  الكهرو  لالأجهزة  بالن�شبة 

.
م�شلحة  عمال  من  عدد  اأبدى  
الجتماعية  ال�شوؤون  م�شلحة 
اجلامعية  اخلدمات  مبديرية 
امتعا�شهم  جام  عن   ، بورقلة 
امل�شالح  متاطل  من  ال�شديد 
املعنية يف �شب منحة التمدر�س 

و اأ�شحية عيد الأ�شحى  املبارك 
، ناهيك عن الرتفاع غري املربر 
لأ�شعار التق�شيط لإقتناء الأدوات 
املدر�شية، حيث اأن هذه الو�شعية 
باملت�رشرين  دفعت  املتدهورة 
من امل�شاكل القائمة  يف ت�رشيح 
لهم مع يومية »الو�شط » ملنا�شدة 
املديرية العامة لديوان اخلدمات 
اجلامعية من اأجل التدخل العاجل 

للتكفل باإن�شغالتهم القائمة .
اأكرث  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اىل  املو�شوع  يف  متحدث  من 
باأن  اأكدوا  عندما  ذلك  من  اأبعد 
هذا  عند  تتوقف  مل  معاناتهم 

حرمان  لتطال  اإمتدت  بل  احلد 
عدد من العمال من منحة الزواج 
وكذا  اجلدد  واملواليد  الزواج 
منحة املر�س اخلا�شة بالعمليات 
ديوان  اإدارة  لتبقى   ، اجلراحية 
اخلدمات اجلامعية بورقلة ملزمة 
حلحلة  اأجل  من  الزمن  مل�شابقة 
تفادي  بهدف  وذلك  الرتاكمات 
دخول اجتماعي و جامعي �شاخن 

قبل اأقل من �شهر عن ذلك .
العامة  املديرية  اأن  ومعلوم 
قد  اجلامعية  اخلدمات  لديوان 
القليلة املا�شية  اأجرت يف الأيام 
مدير  مهام  باإنهاء  تغيري  حركة 

ديوان اخلدمات اجلامعية بورقلة 
و تعيني املدير الولئي للخدمات 
 . له  خلفا  بب�شكرة  اجلامعية 
جدير بالذكر اأن املجل�س العلى  
قد  املالية  مفت�شية  و  للمحا�شبة 
املرفوعة  تقريرهم  يف  اأبدوا 
حتفظا  بالبالد  العليا  لل�شلطات 
اأموال  ت�شيري  بخ�شو�س  كبري 
كانت  التي  اجلامعية  اخلدمات 
مت  التي  امللفات  اأبرز  بني  من 
جدولتها يف اأ�شغال الدورة العادية 
الولئي  ال�شعبي  للمجل�س  الثانية 

بورقلة خالل ال�شهر املن�رشم .
اأحمد باحلاج 

اخلدمات اجلامعية بورقلة

.          التماطل يف �شب منحة التمدر�س ، اأ�شحية العيد 

عمال م�سلحة ال�سوؤون االجتماعية على �سفيح �ساخن 

 على خلفية التوظيف امل�شبوه 
والتماطل يف توزيع ال�شكنات 

يف اإطار جت�شيد عمليات جتفيف منابع التهريب 

عن عمر ناهز 97 عاما 

�سباب مترنا�ست يطالبون الوايل 
بالك�سف عن نتائج التحقيقات 

اأمن ورقلة  يجه�ص حماولة 
ترويج 923 قارورة خمر 

عني �سالح تودع عاملها اجلليل 
ال�سيخ اأحممد بن مالك 

طالب نقابيوا مديرية النقل واأع�شاء من جلنة امل�شاهمة باملوؤ�ش�شة الوطنية 
لالأ�شغال يف الآبار بحا�شي م�شعود الرئي�س املدير العام لل�شركة ، بالتدخل وفتح 
حتقيق يف ما اعتربوه » �شفقات م�شبوهة وتبديد للمال العام » عقب اقتناء 10 

حامالت اآليات ب�شعة حمولة 80 طن ، مل ت�شتفد منهم املوؤ�ش�شة بعد التاأكد من عدم 
توافقها مع طبيعة العمل يف امليدان مما كبد ال�شركة خ�شائر مادية .



بختي   " واملحامية  الأ�ستاذة  رافعت 
عوي�سة " لتعزيز مكانة املراأة يف املجتمع 
التي  الالئقة  ال�سورة  اجلزائري ومنحها 
والت�سحيات  اجلهود  ن�سري  ت�ستحقها 
للوطن عرب  التي قدمتها خدمة  اجل�سام 
يف  عليه  برهنت  ما  غرار  على  الع�سور 
قا�سته  مبا  مرورا  الإ�ستعمارية  احلقبة 
من ويالت الإرهاب يف الع�رشية ال�سوداء 
يف  املتحدثة  واأكدت   , هذا  يومنا  اإىل 
الوطني  امللتقى  فعاليات  تدخلها خالل 
الذي  املجتمع"  املراأة يف  "مكانة  حول 
الأحرار  الطالبات  جتمع  اأم�س  نظمه 
املراأة  اأن  البويرة  مبدينة  ال�سباب  بدار 
يف  وت�سارك  عليا  منا�سب  اليوم  تتقلد 
اإل  الرجل  جانب  اىل  ال�سيا�سية  احلياة 
والت�سلط  الظلم  من  تعاين  تزال  ل  اأنها 
ال�سارع  ويف  العمل  اأو  الأ�رشة  يف  �سواء 
وما الأرقام الرهيبة لظاهرة العنف �سد 
والغت�ساب  اجلن�سي  والتحر�س  الن�ساء 
 , اأعظم  خفي  وما  ذلك  على  دليل  اإل 
بع�س  تعديل  باملنا�سبة  طالبت  حيث 
قوانني واأحكام قانون الأ�رشة 2005 التي 

اجلزائرية  املراأة  وكرامة  حرية  تقيد 
من اجل �سمان بناء جمتمع �سليم .ومن 
 " حجاج  "اأمل  الأ�ستاذة  اأ�سارت  جهتها 
اجلمهورية  مفتي  من�سب  �سغور  اأن  اإىل 
جعل جمتمعنا ي�ستورد من اخلارج فتاوي 
وعاداتنا  تقاليدنا  مع  تتما�سى  ل  غريبة 
بالدعوات  ال�سياق  يف  منددة  ال�سمحاء 
التي اأطلقها موؤخرا البع�س بر�س الن�ساء 
املتربجات بحم�س الأ�سيد وغريها من 
تتعر�س  التي  وامل�سايقات  التحر�سات 
بت�سليط  وطالبت  ال�سارع  يف  املراأة  لها 
.هذا  الفاعلني  على  العقوبات  اأق�سى 
وزنة   " التجمع  وع�سوة  الطالبة  واأثنت 
الو�سط   " ليومية  ت�رشيحها  يف   " خالل 
النقا�س  الفعالية من خالل  " على جناح 
املميز  احل�سور  وكذا  واحلر  الرثي 
للعن�رش الن�سوي من �ستى الفئات واأكدت 
التظاهرات  مزيد  م�ستقبال  تنظيم  على 
املراأة  مو�سوع  حول  وامللتقيات 

اجلزائرية .
�أح�سن مرزوق
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 هم اأنا�س ب�سطاء ولكن عظماء 
نحو  املت�سارعة  بخطواتهم 
 , والف�سيلة  ال�سالح  ممار�سة 
تتوجه  اأن  ورائع  جميل  هو  كم 
باإرادتها  ال�سباب  من  جمموعة 
م�ساجد  خدمة  اإىل  وطاقاتها 
الأجر  اكت�ساب  بغية  املدينة 
ن�رش  �سبيل  يف  وال�سعي  العظيم 
ق�سد  ال�سخاء  و  اخلري  ر�سالة 
املعا�رشة  الأجيال  اإىل  تبليغها 
من  ياأتون  الذين  كل  واإىل   ,
و  منها  في�ستفيدون  بعدهم 
فيتحقق   , غريهم  بها  يفيدون 
يف  ويبعث  والفالح  ال�سالح 
بال�سلف  العتزاز  روح  النا�س 
هدى  على  في�سريون  ال�سالح 
مب�سريتهم  ويعتربون  ال�سابقني 
بهذه  ونعني   , واجنازاتهم 
م�ساجد  اأحباب  املجموعة 
بالتقدير  اجلديرة  م�سعد 
والحرتام على الأعمال الراقية 
وت�ستحق  بها  تقوم  التي  القيمة 
مليئة  فبقلوب   , التنويه  عظيم 
والإيثار  والإخال�س  باحلب 
بت�سحيات  زاخرة  بنفو�س  و 
حدود  له  لي�س  وعطاء  عمالقة 

من غري تردد ول �سح يف بذل

اأي جهد وكرم يف العطاء الكرمي 
 , وال�سعي  والوقت  اجلهد  من 
امل�ساجد  اأحباب  م�رشوع  اأتى 
اإىل  يهدف  الذي  والنبيل  القّيم 
والعقلية  الروحية  الغاية  بلوغ 
للجوانب  وبالن�سبة   , املن�سودة 
هذا  يف  بالإ�سادة  اجلديرة 
فهي  املثمر  الراقي  امل�رشوع 
يف احلقيقة اأكرث من حتيط بها 
اأ�سطر اأقدمنا على كتابتها على 
اإن امل�رشوع يف جممله   , عجل 
ال�سفات  الكثري من  يك�سف عن 
الكثري  بها  ميتاز  التي  اجلميلة 
الذين  ال�ساحلني  ال�سباب  من 

يت�سابقون من اأجل امل�ساهمة يف 
�سنع اخلري والنهو�س مبجتمعهم 
ونبذ ال�ست�سالم لالأمر الواقع , 
كما اأنه لي�س هناك اأثمن و اأغلى 
من خدمة بيوت اهلل واإ�ساءتها , 
وتعترب جمموعة اأحباب م�ساجد 
املجموعات  بني  من  م�سعد 
بتنظيف  تهتم  التي  اخلريية 
امل�ساجد على م�ستوى املنطقة 
باأعمالها  اخلري  اأبواب  فاحتة 
يف  اليوم  واقع  وقت  يف  اجلليلة 
اأ�سد احلاجة اإىل ذلك , جمموعة 
اأحباب امل�ساجد مّدت ج�سورها 
اإىل كل اأنحاء املدينة هي جتربة 

ر�سمت لاّلخرين جوانب ممتازة 
ثلة  على  و�سهدت  الإبداع  من 
الإح�سان  ترجمة  ا�ستطاعت 
 , اخلا�سة  بطريقتها  والنبل 
لتكون يف النهاية ف�ساء للتفاعل 
الإن�ساين  والتقارب  اخلريي 
لهوؤلء  �سورة  نكرب  وعندما   ,
يت�سح لنا اأن الأعمال الطيبة لها 
ارتباط وثيق باأخالق اأ�سحابها , 
فال نعرف ربيع بال زهور وزهوره 
لبد اأن يعبق اأريجها , فبارك اهلل 
يف م�سرية هوؤلء الطيبة وجزاهم 
اجلزاء  اأعظم  وتوفيقه  بكرمه 

والثواب .

هم �سباب حملو� يف �أعماقهم حب �مل�ساجد وتعاهدو� على تعمريها وخدمتها ، هم وجوه طيبة تعّلقت ببيوت 
�هلل و�أحبتها بكل ما متلك ، هم رجال �أخل�سو� �لنو�يا على بذل �جلهد بدون �أجور �أو مز�يا .

من �أجل تر�سيخ ثقافة �لتطوع و�الجتهاد و�خلري

عمر ذيب

اأحباب امل�ضاجد يف م�ضعد باجللفة .. ت�ضحيات بال حدود

فوج �الأ�سالة �لك�سفي ملدينة �الدري�سية بوالية �جللفة

 يف مد�همات للدرك و�ل�سرطة يف �سيدي بلعبا�س

وفاء للتقاليد و�ضمود على الطريق

 حجز األف قارورة خمر وخمدرات 

رجال احلماية املدنية .. 
فدائيون فوق العادة

عمر ذيب
 

لأّن جهادهم الإن�ساين واملهني اأعظم 
اأو و�سف لأّن مهمتهم  اأي تقدير,  من 
مرتبطة يف اأذهاننا بجملة من الأعمال 
الراقية , لأّنهم يخو�سون املعارك �سد 
ولأّنهم  تخاذل  اأو  تردد  دون  الهالك 
املحافظة  �سبيل  يف  اأرواحهم  اأهدوا 
على �سالمة الب�رش واأ�سيائهم الثمينة , 
لأجل كل هذا وغريه مما ن�سينا يجدر 
بنا اأن ن�سميهم * فدائيون فوق العادة 
* كيف ل وهم الذين مينحون لواقعنا 
قلوبنا  من  ويزيلون  والأمان  الدفء 
م�ساعر اخلوف واحلرية كلما داهمتنا 
يعّر�سون   , وامل�سائب  الأزمات 
املوت  من  خمتلفة  لأ�سكال  اأنف�سهم 

يعي�سون على
ق�سوى  ا�ستنفار  الدوام يف حالة  على 
ذهنيا وبدنيا , متعط�سون على الدوام 
للت�سحية والجتهاد , اختاروا التواجد 
اطمئنان  ترعب  التي  الأماكن  يف 
برائحة  حياتنا  اأ�ساعوا   , الآخرين 
عمرنا  وغمروا  وال�سدق  الوفاء 
باحلماية والعطف , ر�سالتهم ولدت مع 
ومي�س الإخال�س , وحياتهم حم�سورة 
يف الكثري من ال�سطرابات املختلفة 
ل يتذوقون اأثناءها طعم النوم والراحة 
, ل نتخيل وجودنا يف غيابهم ويكفي 
عاديني  مهنيني  لي�سوا  اأنهم  القول 
ل�سالح  اأعمارهم  رهنوا  رجال  بل 

ملواجهة  بقدراتهم  واّمنوا  الأمة 
اأكرب  وهذا   , والفواجع  املخاطر 
التي  مهمتهم  ونبل  عظمة  على  دليل 
اجلزائرية   لالأمة  مفخرة  جعلتهم 
باأكملها  كما توؤكده كل البطولت التي 
بالإرادة  عامرة  م�سرية  عرب  �سنعوها 
والتحدي واخلري, و مهما كانت نوعية 
ت�سحيات  تختزل  التي  التكرميات 
حفل  يف  املتميزين  الرجال  هوؤلء 
فاإّن ذلك ل يفي حقا  العاملي  يومهم 
الهدايا  حتى  بل   , وقيمتهم  قدرهم 
ل  منا�سبة  كل  يف  اإدراجها  يتم  التي 
اأولئك  وكفاءة  �سجاعة  فعال  تعك�س 
الذين ي�سمون باأفعالهم واأفكارهم فوق 
كل تكرمي اأو �سكر , ولي�س من املعقول 
اأن متنح بع�س احللويات وامل�رشوبات 
عيدهم  يف  املدنية  احلماية  لفر�سان 
ال�سنوي ويف معظم الوقفات التكرميية 
التي يدعون اإليها ! لكل رجال احلماية 
املدنية يف هذا الوطن الغايل وعرفانا 
الدائمة  وخدماتهم  اجلليلة  باأعمالهم 
اأنتم  نقول   , والأمكنة  الأزمنة  كل  يف 
مهما  والكرم   والعطاء  النبل  فر�سان 
, �سكرا  النكران  و  كرب حجم اجلحود 
ب�سفاء  تنريون  اأنتم  املخل�سون  اأيها 
قلوبكم وقوة عزائمكم واقعنا املظلم 
�سواعدكم  يف  اهلل  بارك   , اجلاف  و 
باأرزاقه  عليكم  واأنعم  وخطواتكم 
لكم  اخلال�سة  ومتنياتنا  وخرياته 

بالهناء الدائم .

عمر ذيب 

ملدينة  الك�سفي  الأ�سالة  فوج  هو 
الدري�سية بولية اجللفة الذي ظل 
باأعمال  ل�سنوات  مرتبطا  ا�سمه 
 , هادفة  طيبة  ومبادرات  جليلة 
احلدث  ي�سنع  الدوام  على  وبقي 
اأهله  يحتاج  ول  حمليا  اخلريي 
لإثبات قيمتهم الطبيعية احلقيقية , 
لأن م�ساهماتهم الكثرية واملتنوعة 
لهم  ت�سهد  احلياة  حقول  كل  يف 
يف   , والإخال�س  والنبل  بالكفاءة 
مييزه  معّقد  حياتي  و�سع  ظل 
 , والق�ساء  والتجاهل  احلرمان 
الجتهاد  عن  فيه  احلديث  وحتّول 
بها  تت�سلّى  اأ�سحوكة  اإىل  والإبداع 
رحم  من  لكن   ! الأفواه  من  الكثري 
العزائم  ت�سمو  والتقزمي  التهمي�س 
تعاهد  اأن  بعد   , الإرادات  وتنطلق 
اأبناء فوج الأ�سالة اأن يحقق الريادة 

يف جمال العمل اجلاد واملثمر واأن 
يكت�سب جتربة فريدة يف م�ساعدة 
وتثمني  وت�سجيعهم  اّلخرين 
مواهبهم وقدراتهم , ليحقق غاياته 
ال�سامية املن�سودة بكل جدية وثقة 
وقوة ,  باعتبار اأن م�ساعيه يبارك 
يف  يوؤهله  ما  وهو  الكثريون  فيها 
امل�ستقبل اإىل الرتقاء نحو الأف�سل 
الذي يخدم اجلميع , عا�ست العائلة 
دافئة  حميمية  اأجواء  الزنينية 
نّظمه  الذي  املتميز  احلفل  خالل 
 , واملكافح   املثابر  الأ�سالة  فوج 
الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة  وهذا 
والع�رشين لتاأ�سي�سه " 1990 . 2018 
لرحيل  الأوىل  للذكرى  وتخليدا   "
قدور   " اجللفاوية  الك�سافة  فقيد 
اري " الذي وافته املنية العام  خ�سّ
املا�سي , حيث قام الراحل بدوره 
الأخالق  ن�رش  �سبيل  ينبغي يف  كما 
والإخاء  املودة  واإ�ساعة  احلميدة 

جمهودات  وبذل   , النا�س  بني 
معتربة لرفع الغنب عن املحرومني 
والغالبة , ويف هذا الإطار اأ�رشفت 
برنامج  اإعداد  على  الفوج  قيادة 
ثري خ�سي�سا لهذا العر�س الك�سفي 
 " ال�سهيد  اأحفاد  �سمل  مّل  الذي   ,
حممد بورا�س " واأعاد اإىل اأذهانهم 
ذكريات املدر�سة الك�سفية الرائدة 
فيهم  تبعث  اأن  �ساأنها  من  التي   ,
حمل  ملوا�سلة  والتحدي  الرغبة 
ر�سالة الرتبية والتهذيب والت�سامن 
وعن   , ياأ�س  اأو  كلل  اأو  ملل  دون 
الإن�سانية  املحطة  هذه  اأهمية 
فوج  رئي�س  يقول  والجتماعية 
الأ�سمى  الهدف  اأن   " الأ�سالة 
على  املحافظة  هو  اإقامتها  من 
التوا�سل الإيجابي الفعلي بني اأبناء 
يتاأخروا  مل  الذين  من  املنطقة 
وموؤازرة  وم�ساندة  تدعيم  يف  يوما 
وجه  وعلى   , الك�سفي  امليدان 

منحوا  الذين  اأولئك  اخل�سو�س 
الك�سافة  تظل  حّتى  عمرهم  ربيع 
ومل   , ومتاألقة  متاأنقة  الزنينية 
العطاء  ركب  عن  حلظة  يتخلفوا 
هموم  رغم  والوفاء  والت�سحية 
الواقع ومتاعبه , وهوؤلء من الفئة 
التي  ت�ستهدف اإدارة فوج الأ�سالة 
كل  ويف  دائما  وتبجيلهم  تقديرهم 
تظاهرة , نظرا لتفاعلهم احلقيقي 
يعرفها  التي  الأحداث  كل  مع 
بخدمة  ومت�سكهم  جمتمعهم 
امل�سلحة العامة رغم م�سوؤولياتهم 
الكثرية على م�رشح احلياة , م�سرية 
�سنة   28 قاربت  التي  الأ�سالة  فوج 
والت�رشيفات  بالألقاب  وعامرة 
ت�ستحق حقا الثناء والتثمني من كل 
يت�سنى  حتى    , امل�سوؤولة  اجلهات 
بكل  واجبهم  اأداء  عنه  للم�رشفني 
تفاين و�سدق وتو�سيع ن�ساطهم على 

امل�ستوى الولئي ومل ل الوطني .

الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
حجز  من  ال�رشطة  م�سالح  رفقة 
امل�رشوبات  من  هامة  كمية 
والأ�سلحة  واملخدرات  الكحولية 
لأوكار  مداهمات  يف  البي�ساء 
اجلرمية ,حيث مت يف هذا ال�سياق 

خمر  وحدة   1000 حوايل  حجز 
والأحجام  الأنواع  خمتلف  من 
قطع   08 حجز  عن  ,ناهيك 
خمدرات وكمية كبرية من الأ�سلحة 
البي�ساء التي ت�ستعمل يف العتداء 
,العملية  العزل  املواطنني  على 

امل�سرتكة بني اجلهازين والتي اأتت 
التي  الأحياء  خمتلف  م�ست  اأكلها 
ت�سهد بني الفينة والأخرى حتركات 
بحرية  عن  ,ف�سال  للمجرمني 
وبع�س  علي  بن  حممد  �سيدي 
تق�سدها  التي  احل�سا�سة  الأماكن 

ف�سل  خالل  العبا�سية  العائالت 
ويف  ,حيث  العطلة  لق�ساء  ال�سيف 
هذا ال�سياق عربت بع�س العائالت 
ال�رشطة  لعمليات  ارتياحها  عن 
الق�ساء  يف  ت�ساهم  والتي  والدرك 

على بوؤر الإجرام  �س.�سهيب

خالل ملتقى وطني بالبويرة

الدعوة اإىل تعزيز مكانة 
املراأة اجلزائرية

قطاع النقل يف غيبوبة بتب�ضة
النقائ�س  بتب�سة جملة من  للخوا�س  العمومي  النقل  ي�سهد قطاع 
الو�سعية  وكذا  واهرتائها  احلافالت  قدم  غرار  على  وامل�ساكل 
املزرية التي توجد عليها غالبية حمطات النقل التي اأ�سحت تثقل 
الن�سافة  اإىل هذه امل�ساكل عدم  التب�سي وي�ساف  كاهل املواطن 
ال�سائقني  قبل  من  الركاب  بها  ي�سطدم  التي  املعاملة  �سوء  و 
تذكرة  الراكب  منح  عدم  الت�رشفات  هذه  بني  ومن  والقاب�سني  
القا�سية   النقل  وزارة  وتعليمة  القوانني  بذلك  خمالفني  ال�سفر 
للم�سافر  الوحيد  ال�سمان  تعد  التي  ال�سفر  تذكرة  منح  ب�رشورة 
الذين يعتمدون  عر�س احلائط مع خمتلف ردود فعل املواطنني 
يف   تنقالتهم اليومية على م�ستوى عا�سمة الولية تب�سة اين عرب 
الذي  النقل   التي يتخبط فيها قطاع  النقائ�س  هوؤلء على حجم 

ليزال يف غيبوبة جراء عدم املراقبة .
ع/ ر�سيد
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»دزينة« الأهداف »الإ�سرائيلية« من عدوان قادم على غزة
د. عدنان اأبو عامر

جولة  من  الإ�رسائيليون  خرج 
�ضد  الأخرية  العدوانية  الت�ضعيد 
تكاد يجمعون عليها،  بقناعة  غزة 
اأن حما�س خرجت ويدها العليا يف 
هذه املواجهة الق�ضرية اخلاطفة، 
»الإ�رسائيلية«  احلكومة  جعل  مما 
�ضد  ت�ضتعد ملعركة  وكاأنها  تظهر 
اأو  اأيام  خالل  تبداأ  قد  احلركة، 

اأ�ضابيع معدودة.
من  الراأي  هذا  اأن�ضار  يرى 
قادت  حما�س  اأن  الإ�رسائيليني 
لتجبي  الأخرية  اجلولة  هذه 

الداخلية  اجلبهة  من  ثمناً 
ح�ضل  ما  وهذا  »الإ�رسائيلية«، 
فعال، ولعل م�ضاهد الهروب ملئات 
غزة«  »غالف  يف  امل�ضتوطنني 
ذلك،  على  قا�ضيا  دليال  قدمت 
»الإ�رسائيلي«  البحث  من  زاد  مما 
املحتملة  ال�ضيناريوهات  كافة  يف 
جديدة  مواجهة  اندلعت  حال  يف 
اإمكانية  ت�ضمل  ل  رمبا  قادمة، 
�ضيطرح  لأنه  حما�س،  اإ�ضقاط 
اأ�ضئلة خميفة عمن �ضيعبئ الفراغ 
الذي �ضيحدثه تطور كهذا، رغم اأن 
تل اأبيب لن ت�ضمح للحركة بتحديد 

قواعد املواجهة.
الأخرية  ال�ضاعات  �ضهدت  وقد 
ات�ضالت بع�س الوزراء واجلرنالت 
بروؤ�ضاء بلديات م�ضتوطنات حميط 
بطبيعة  لإخبارهم  غزة،  قطاع 
القادمة،  امليدانية  الأحداث 
تطور  لأي  جتهزهم  و�رسورة 
الداخلية«  »اجلبهة  لأن  مفاجئ، 
من  �ضاروخية  �رسبات  تتلقى  قد 

غزة.
باأن  تتعلق  تقديرات  وهناك 
»الإ�رسائيلي«  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى 
اجلي�س  لقيادة  اأوامره  اأعطى  قد 

واإمكانية  القفازات«،  بـ«خلع 
الع�ضكرية  العملية  رقعة  تو�ضيع 
ال�ضتعدادات  واتخاذ  غزة،  �ضد 
النهاية«،  حتى  »للذهاب  الالزمة 
والتهيوؤ خلو�س معركة ل�ضتهداف 
حما�س وردعها، وحملها على دفع 
ثمن باهظ. ينطلق »الإ�رسائيليون« 
من فر�ضية ت�ضجعهم على الذهاب 
وهي  املرغوب؛  غري  اخليار  نحو 
مبوجبه  ذهبت  الذي  ال�ضياق  اأن 
مع  غزة  يف  الأخرية  املواجهة 
�رسبات  توجيه  اقت�ضى  اجلي�س 
الردع  لإعادة  حلما�س  �ضديدة 

املتاأخرة  قناعتهم  لأن  املتاآكل؛ 
اأنه كلما تريثوا اأكرث، ف�ضي�ضطرون 

للرد بقوة اأكرب بكثري.
وهناك من يرى يف قرار املواجهة 
املتوقع ت�ضويبا مل�ضار خطاأ بداأته 
حني  اآذار  مار�س  منذ  احلكومة 
و�ضمحت  العودة،  م�ضريات  بداأت 
با�ضتمرارها طوال الأ�ضهر الأربعة 

املا�ضية.
من  »دزينة«  عن  احلديث  وميكن 
تتح�رسرّ  الذي  العدوان  اأهداف 
ترميم  اأهمها  لعل  »اإ�رسائيل«،  له 
فرتة  لتحقيق  الإ�رسائيلي  الردع 

منذ  عليه  ح�ضلت  اأخرى  هدوء 
باعتباره   ،2014 عدوان  انتهاء 
يكبح  مركزياً  اإ�ضرتاتيجياً  اإجنازاً 
النار  اإطالق  يف  والرغبة  الدافع 
الإ�رسائيلية،  امل�ضتوطنات  على 
يخفون  ل  »الإ�رسائيليني«  لكن 
على  هم  وحت�رسرّ اأملهم  خيبة 
الأيام  يف  املفاجاأة  عن�رس  �ضياع 
مما  حما�س،  ملباغتة  الأخرية 
وجنحت  تتعلم،  حركة  اأنها  يعني 
باإمالء توقيت املعركة، بينما هي 
من  اأقل  ومنك�ضفة  خمتفية جيداً، 

املا�ضي.

معيقات يف طريق التهدئة
معت�سم �سمارة

يكاد يجمع املراقبون اأن الأمور على ال�ضاحة 
اأن  يجب  نقطة  اإىل  و�ضلت  الفل�ضطينية 
�ضاملة مع  اإىل مواجهة  الذهاب  ا  اإمرّ حت�ضم؛ 
معظم  يحل  باتفاق  اخلروج  واإما  الحتالل، 
غزة،  قطاع  يف  العالقة  امل�ضائل  جميع  اأو 
وعلى ما يبدو ورغم اجلهود اجلادة املبذولة 
من عدة اأطراف، بهدف الو�ضول اإىل اتفاق، 
متنع  وعقبات  عوامل  عدة  هناك  زال  ما 
الذي  الأمر  التفاق،  ذلك  مثل  اإىل  الو�ضول 
قد يدفع اإىل مواجهة �ضاملة اأو ت�ضعيد اأكرب 
من املعتاد، حلني ن�ضوج الظروف التي تقود 

اإىل تفاهمات بني طرفني.
من  اأكرث  ال�ضهيوين خالل  الكيان  لقد جرب 
واأ�ضلوب  و�ضيلة  من  اأكرث  وحلفاوؤه،  هو  عقد 
�ضد حما�س وقوى املقاومة، يف قطاع غزة، 
امل�ضهد  من  واإخراجها  حتييدها  بهدف 
ا�ضتخدمت  فقد  اإ�ضعافها،  اأو  جدوى،  دون 
اأق�ضى  يف  الع�ضكري  العمل  »اإ�رسائيل« 
جانب  اإىل  حروب،   3 خالل  اأ�ضكاله  واأعنف 
�ضكان  على  القت�ضادي  واخلناق  احل�ضار 
امل�ضتمرة  املحاولت  اإىل  اإ�ضافة  القطاع، 
لنزع ال�رسعية عن احلكم يف القطاع، واأخريا 
ولي�س اآخرا حماولت �ضلخ ف�ضائل املقاومة 
لها  امل�ضاندة  والعربية  الدولية  القوى  عن 
الق�ضية  وت�ضفية  بغزة  ال�ضتفراد  بهدف 

الفل�ضطينية برمتها.

العودة  م�ضريات  بعد  وا�ضحاً  بات  وقد 
وجولت الت�ضعيد التي رافقتها، اأن الطرفني 
تفاهمات  اإىل  التو�ضل  ب�رسورة  مقتنعان 
الإ�ضكالت  وحل  الهدوء،  ا�ضتمرار  ت�ضمن 
الأقل،  على  قادمة  عديدة  ل�ضنوات  العالقة 
حيث مل يعد الكثري يف جعبة كليهما ليقدموه 
يف �ضاحة املواجهة قبل الو�ضول اإىل املعركة 
الكربى وال�ضاملة، والتي ل يريدها الطرفان، 

فما الذي مينع الو�ضول اإىل اتفاق؟
من  الكثري  تربز  املعادلة،  هذه  ظل  يف  لكن 
املعيقات التي قد توؤخر التو�ضل اإىل تهدئة، 

تقود اإىل رمبا هدوء �ضامل يف امل�ضتقبل.
اأوىل هذه املعيقات، موا�ضلة حركة حما�س 
منذ اأربعة اأعوام اأ�رس اأربعة جنود �ضهاينة ل 
يعرف اأحد م�ضريهم، وقد حاولت »اإ�رسائيل« 
مرارا عرب كثري من الو�ضطاء احل�ضول على 
اإ�رسار  معلومات عنهم، دون جدوى يف ظل 
�ضفقة  اأ�رسى  �رساح  اإطالق  على  حما�س 
عقب  اعتقالهم  اأعيد  الذين  الأحرار  وفاء 
عام  اخلليل  يف  الثالثة  امل�ضتوطنني  اأ�رس 
�ضفقة  اأي  مفاو�ضات  لبداأ  ك�رسط   ،2014

تبادل قادمة.
ال�ضهل  من  لي�س  بالذات  النقطة  هذه 
بني  لتفاق  الو�ضول  طريق  يف  جتاوزها 
وزراء  كما  الليكود  وزراء  فغالبية  الطرفني، 
التو�ضل  يرون  احلاكم  الئتالف  يف  اليمني 
اإىل اتفاق مع حما�س دون حل ق�ضية اجلنود 
خ�ضوع  هو  بل  تنازل  من  اأكرث  هو  الأ�رسى، 

القطاع،  على  بحكمها  والعرتاف  حلما�س 
احلقيقي،  املنت�رس  مبظهر  واإخراجها 
خا�ضة يف ظل اإدارة اأمريكية داعمة لكل ما 
يريده اليمني يف »اإ�رسائيل«، ويف ظل تهافت 
عربي غري م�ضبوق للتطبيع معها �ضواء بالعلن 

اأو باخلفاء.
ق�ضية اأخرى ل تقل اأهمية عن �ضابقتها تقف 
املقاومة،  �ضالح  وهي  التفاق  اأمام  عائقا 
بني  اأكيدة  �ضمانات  تريد  فـ«اإ�رسائيل« 
اأن  التفاق  رعاة  ومن  غزة،  يف  الف�ضائل 
تتوقف املقاومة عن تطوير منظومة ال�ضالح 
وعن حفر الأنفاق، ي�ضبق ذلك التوقف التام 
لظاهرة الطائرات الورقية وما رافق م�ضريات 
بينما  العن�رسي،  ال�ضياج  اخرتاق  من  العودة 
عن  احلديث  املقاومة  ف�ضائل  ترف�س 
معاناة  واإنهاء  احل�ضار  رفع  قبل  �ضالحها 
اأ�ضا�ضًيرّا واإن�ضانًيرّا  ا  القطاع، على اعتباره حًقرّ
ترى  الذي  املقاومة،  ب�ضالح  امل�ضا�س  دون 
»اإ�رسائيل«  لغطر�ضة  الوحيد  الرادع  فيه 
املعروفة  وهي  امل�ضتقبل،  يف  وعدوانها 
اأن  كما  واملواثيق،  التفاقات  بنق�س  مراًرا 
لهذا  امتالكها  اأن  ترى  املقاومة  ف�ضائل 
ل�ضعب  طبيعي  حق  هو  وتطويره  ال�ضالح 
لالنعتاق  وي�ضعى  الحتالل  حتت  يعي�س 
والتحرر، من جهتها »اإ�رسائيل« تريد من هذا 
اأن يحقق لها ما مل ت�ضتطع حتقيقه  التفاق 
بقوة ال�ضالح واحل�ضار م�ضتعينة بحلفائها يف 

املنطقة وبالإدارة الأمريكية.

جولت غزة
ح�سام كنفاين

وقع جولٍت من  على  تعي�س غزة حالياً 
تتدحرج  اأن  كثريون  يخ�ضى  الت�ضعيد، 
اإىل ما هو اأ�ضواأ، اأو النزلق اإىل عدواٍن 
اأن  للقطاع  �ضبق  ما  غرار  على  جديد 
غري  املا�ضي،  العقد  مدى  على  عا�ضه 
على  قادرًة  تزال  ل  كثرية  عوامل  اأن 
اإطار  الت�ضعيد، وح�رسه يف  �ضبط هذا 
املناو�ضات، منها ما له عالقة بالطرف 
باجلانب  مرتبطة  واأخرى  الفل�ضطيني، 
اأن  بينهما  اجلامع  اأن  غري  الإ�رسائيلي، 
اإىل  الجنرار  يف  يرغبان  ل  الطرفني 
حرٍب �ضاملة، بل يف�ضالن �ضبط الأو�ضاع 
على املدى الطويل، برعاية من م�رس اأو 
غريها، بانتظار ما �ضتفرج عنه الأيام اأو 
ما  حول  معطياٍت  من  املقبلة  ال�ضهور 
والتي،  القرن«،  »�ضفقة  بـ  تعرف  باتت 
غزة  �ضتكون ح�ضة  الت�رسيبات،  بح�ضب 

الكربى فيها. 
الت�ضعيد امل�ضبوط هو التعريف الأمثل 
هنا  من  غارة  غزة،  يف  اليوم  للو�ضع 
هناك،  من  �ضواريخ  ة  زخرّ اأو  و�ضاروٌخ 
ورد  الفعل  اإطار  يف  ياأتي  ت�ضعيٌد  وهو 
املزيد.  اإىل  احلاجة  دون  من  الفعل، 
قطاع  يف  احلاكم  الفل�ضطيني  فالطرف 
لي�س  حما�س،  بحركة  واملمثل  غزة، 
تزيد  باأو�ضاٍع  القطاع  زجرّ  وارد  يف 

حياة  م�ضتوى  يف  القائم  التدهور  من 
ول  الأمني،  ال�ضعيد  على  ل  يني،  الغزرّ
خ�ضو�ضاً  القت�ضادي،  امل�ضتوى  على 
د الأطراف املمار�س  اأن احل�ضار املتعدرّ
على قطاع غزة زاد من النقمة ال�ضعبية 
تدركه  ما  وهو  احلاكمة،  ال�ضلطة  على 

»حما�س«، وت�ضعى اإىل تغيريه. 
الطرف  اإىل  بالن�ضبة  نف�ضه  الأمر 
ت�ضعيٍد  اأي  اأن  يدرك  الذي  الإ�رسائيلي 
ال�ضابقة،  التجارب  على  وبناء  غزة،  يف 
لن يزيد الأو�ضاع يف م�ضتوطنات غالف 
العك�س،  على  بل  �ضوءاً،  اإل  القطاع 
الق�ضف  نطاق  يو�ضع  اأن  ميكن  فاإنه 
كما  اأخرى،  مناطق  اإىل  ال�ضاروخي 
حدث خالل عدوان 2014، حني و�ضلت 
�ضواريخ الف�ضائل اإىل القد�س املحتلة. 
الإ�رسائيليون،  امل�ضوؤولون  يدرك  كذلك 
اأي  اأن  �ضابقة،  جتارب  على  بناء  اأي�ضاً 
ة لن يغري يف واقع  عمل ع�ضكري على غزرّ
اإ�ضقاط  اإىل  يوؤدي  ولن  هناك،  الأو�ضاع 
العك�س،  على  بل  حما�س،  حركة  حكم 
فهو يزيد حالة اللتفاف ال�ضعبي حولها 
باعتبارها ترفع راية املقاومة ومواجهة 
اللتفاف  هذا  ى  يتعدرّ وقد  العدوان، 
الغربية  ال�ضفة  اإىل  غزة  قطاع  حدود 
لتخفيف  حماولٍت  ت�ضهد  رمبا  التي 
ال�ضغط الع�ضكري عن القطاع، يف حال 

ح�ضل العدوان. 
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امل�صالح الأمنية

القومي  الأمن  معهد  اأجرى 
ال�شهيوين نقا�شا معمقا حول 
امل�شتجدات،  واآخر  غزة 
نر�شد  اأراء  عدة  تخلله 
وزير  ا�شتهل  اإذ  اأبرزها، 
يعلون  مو�شي  الأ�شبق  احلرب 
"ل�شنا بحاجة  احلوار بالقول: 
نعلم  للحديث عن حلول لأننا 
بحاجة  نحن  احللول؛  هي  ما 
التي  الطريقة  عن  لنتحدث 
م�شاحلنا  نعزز  خاللها  من 
الإن�شانية  الأزمة  و  الأمنية، 
يف غزة جزءٌ منها، واأن يعي�ش 
ورفاهية  باحرتام  �شكانها 
يجب  لكن  اأي�شا،  منها  جزء 
بالتفكري  اأنف�شنا  نخدع  ل  اأن 
امل�شكلة  حل  يتم  �شوف  باأنه 
من خالل هذا اأو ذاك القائد 
الفل�شطيني، يف هذه املرحلة 

اأقرتح اأن نخف�ش توقعاتنا".
ع�شو  يلني  حاييم  قال  فيما 
"هناك  حزب  عن  الكني�شت 
اأن  علينا  "يجب  م�شتقبل": 
مكان  على  الأموال  ننفق  ل 
يجب  علينا،  النار  منه  يُطلق 
الف�شل بني الإرهاب وال�شكان 
ويجب علينا امل�شاعدة ب�شكل 
من  يتطلب  ل  لكن  مبا�رش، 
نخبوية  تكون  اأن  اإ�رشائيل 
مرة اأخرى يف م�شاعدة قطاع 

غزة".
مرياف  الكن�شيت  ع�شو 
"املع�شكر  من  ميخائيلي 
يجب  "ما  قالت:  ال�شهيوين" 
علينا فعله اليوم هو امل�شالح 
اأي  قبل  بالتاأكيد  الأمنية، 
�شيء، فاإن الأزمة الإن�شانية مل 
حتدث من قبل، يجب اأن نوفر 
براأيي  لغزة،  والكهرباء  املاء 
مع  مفاو�شات  ندير  اأن  يجب 
ال�شلطة  مع  بالتوازي  حما�ش 

الفل�شطينية".

خلف الكوالي�س

مرزان"،  "رونيت  راأي  وكان 
وحدة  يف  ال�شابقة  القيادية 
التج�ش�ش الإلكرتوين "8200": 
باأن  نوؤمن  اأن  "يجب  اأنه 
ويجب  تغريت  قد  حما�ش 
على  معها"،  نتغري  اأن  علينا 

حد زعمها.
نائب  ديكل،  اأودي  اجلرنال 
القومي  الأمن  معهد  رئي�ش 
بحل  جاء  والذي  ال�شهيوين 
نعيد  "هيا  قال:  مغاير، 
حممود عبا�ش اإىل قطاع غزة 
الإ�شالحات  من  حزمة  مع 
حينها  التغيري،  فعودته حتقق 
باأن  الغزي  املواطن  يفهم 
لهم  اأحدث  من  هو  عبا�ش 
واإذا  حما�ش،  ولي�شت  التغيري 
تغيري  يحدث  فلن  هذا  ف�شل 
القائم،  الو�شع  يف  حقيقي 
واإذا جنح ذلك ميكن اأن نلم�ش 

تغيري اأو واقع اأف�شل بكثري".
ال�شوؤون  مرا�شل  قال  فيما   
العربية جال بريغر يف �شبكة 
قررت  "حما�ش  "كان": 

التهدئة  حمادثات  ا�شتمرار 
النار  اإطالق  توا�شل  ظل  يف 
ت�شتخدم  كما  متنوعة،  بوترية 
اإذ  جديدة،  �شغط  و�شيلة 
قوارب  جمموعة  تر�شل 
لبحرية،  للو�شول حلدود غزة 
جديدة  �شغط  و�شيلة  وهذه 

على اإ�رشائيل".
اإذاعة  مرا�شلة  وك�شفت 
اجلي�ش "ليل �شاحر" اأن هناك 
تخللتها  جديدة  تفا�شيل 
اخلمي�ش  الكابنيت  جل�شة 
حاد،  نقا�ش  بعد  املا�شي 
وطرح جملة من ال�شناريوهات 
للمواجهة  اجلي�ش  قبل  من 
وقد  غزة،  يف  الع�شكرية 
واملعار�شة  بالرف�ش  قوبلت 
اأن  "اإذ  الكابنيت،  اأع�شاء  من 
برية  بعملية  ليربمان  طلب 
رف�شه  مت  القطاع  وتق�شيم 

متاماً".
وقف  باإعالن  يتعلق  وفيما 
اإذاعة  ك�شفت  النار،  اإطالق 
جميع  اأن  الحتالل  جي�ش 

عدا  "الكابنيت"  اأع�شاء 
وجرى  عليه،  وافقوا  ليربمان 
ولكن  لياًل،   12 ال�شاعة  ذلك 
اإخفاء  اختاروا  الوزراء 
اجلمهور  من  خ�شية  موقفهم 
ل  وكي  "الإ�رشائيلي"، 
خ�شعوا  اأنهم  لو  كما  يظهروا 

اأمام حما�ش.
واأم�ش مل يُك�شف عن قرارات 
"الكابنيت"  جل�شة  يف  جديدة 
امل�شغر  الوزراء  )جمل�ش 
وزيرا  اأن  غري  اإ�رشائيليا(، 
ا�شتمر  "اإذا  كان:  ل�شبكة  قال 
اإطالق  وتوقفت  الهدوء، 
والبالونات  الورقية  الطائرات 
حلارقة، �شيتم فتح معرب كريم 
و�شتو�شع  �شامل(،  �شالوم)كرم 

منطقة ال�شيد يف القطاع".

الن�صق املتناغم

يف  العربية  ال�شوؤون  حملل 
"املركز الفل�شطيني لالإعالم" 
بالإعالم  جاء  ما  خالل  ومن 
العربي يف ال�شاعات الأخرية، 
اخلطوط  بع�ش  على  وقف 
تعطي  التي  والإ�شارات 
قادة  تفكري  عن  انطباعا 
وعقلية  ناحية،  من  الكيان 
اأخرى،  ناحية  من  املقاومة 
اأن  بد  ل  البداية  "يف  وقال: 
طورت  املقاومة  اأن  نذكر 
خياراتها  تكتيك  من  كثريا 
حم�شوبة  الغري  املغالة  دون 
لديها،  ما  كل  ا�شتخدام  اأو 
لكن هناك حماذير ل بد من 

ذكرها":
يف  الوا�شع  ال�شغط  اإن   -  
ال�شهيوين  ال�شيا�شي  امل�شهد 
على  وال�شغط  التالوم  وكرثة 
يدفع  قد  القرار،   اأ�شحاب 
اإىل  اجلريح"  "الوح�ش  هذا 

قوة  من  لديه  تبقى  ما  جمع 
و�شاريا  مفرًت�شا  وي�شبح 
اأن  �شحيح  جدا؛  وخطرا 
لي�ش  ال�شهيوين  العام  التوجه 
الع�شكرية  املواجهة  مع 
هذا  يخلق  قد  لكن  ال�شاملة، 
ا�شتباقية"  "�رشبة  ال�شغط 
ودلل  اغتيال،  بعملية  للجي�ش 
الأمني  املخطط  هذا  على 
�رشيع  بر�شد  ال�شهيوين 
ال�شحف  بع�ش  يف  جاء  ملا 

العربية:
عن  نقلت  العا�رشة  فالقناة   
جل�شة  م�شتهل  يف  نتنياهو 
التوتر  خلفية  على  احلكومة 
الو�شع  اإىل  اأ�شار  يف اجلنوب، 
ينتهي  "لن  غزة،  غالف  يف 
مطلبنا  واحدة  ب�رشبة  الأمر 
هو وقف تام لإطالق النار ولن 
نقبل باأقل من ذلك، لن اأك�شف 
عن خططنا حيال ذلك  لكنها 
حتقيق  هو  هدفنا  جاهزة، 
الهدوء ل�شكان اجلنوب و�شيتم 

حتقيق هذا الهدف".
ل�شحيفة  ا�شتطالع   ويف 
قالت  اليوم  �شباح  يديعوت 
اإىل  العودة  يجب  "هل  فيه: 
�شد  الغتيالت  �شيا�شة 
اجلواب  كان  حما�ش"،  قادة 
الردع  ا�شتعادة  يجب  )نعم(، 
86%، فيما جاء الرف�ش بـ)ل( 

و�شتزداد الأمور �شوءاً %14.
"ياريف  ال�شحفي  لكن 
اأوبنهامير" من ال�شحيفة كتب 
"اإن  ال�شتطالع:  على  معلقا 
العودة اإىل �شيا�شة الغتيالت 
�شد قادة حما�ش عمل خطري 
اإىل  �شيجرنا  م�شوؤول  وغري 
يدفن  و�شوف  اأكرب،  دم  حمام 
و�شيقود  للت�شوية  فر�شة  اأي 
اأخرى  حرب  اإىل  املنطقة 

�شتدمر كل اجلهود".
الواقع  يف  "ياريف"،  واأ�شاف 
اأو  باإخفاء  الغتيالت  تقم  مل 
ت�شببت  بل  املنظمات،  ردع 
ورثاء  وولدت  ذلك،  بعك�ش 
جدد كانوا اأكرث "تطرفا وحبا 

لالنتقام"، وفق زعمه.
"املركز" حديثه  وختم حملل 
م�شيدا بذكاء املقاومة وعدم 
الواجب  "من  قائال:  تهورها" 
م�شتعدة  املقاومة  تبقى  اأن 
واأن  وروية،  بهدوء  وتعمل 
لكي  ال�شلوك  هذا  يف  ت�شتمر 
اإيجاد  على  الطريق  تقطع 
قبل  من  جمنونة  م�شوغات 
ن�شق  على  واحلفاظ  الكيان، 
امليدان  دفة  يدير  متناغم 
بالتهدئة  اأو  بالت�شعيد  �شواء 
هذا  فاإن  ذلك،  خالف  اأو 
ويعرقل  يخدر  الأ�شلوب 
القرارات ال�شرتاتيجية لقادة 
الكيان، ويجعله ب�شورة دائمة 
واأ�شهل  اأهون  عن  يبحث 
ال�رشبة  يُبعد  وقد  احللول 

ال�شتباقية للكيان".
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نقاًل عن م�صادر 

 

بالبيت الأبي�س

ت�أجيل الإعالن عن 
�صفقة القرن حتى 

نه�ية الع�م اجل�ري 
وال�صبب؟

ذكرت �شحيفة "ي�رشائيل هيوم" 
العربية، نقاًل عن م�شادر بالبيت 

الأبي�ش، اأن الإدارة الأمريكية، 
قررت تاأجيل الإعالن عن بنود 
�شفقة القرن حتى نهاية العام 

اجلاري وقالت ال�شحيفة العربية، 
اإن "التاأجيل نابع من حالة الإحباط 

الأمريكي حول �شفقة القرن، 
وتخوفا من رف�ش "اإ�رشائيل" 
لتقدمي تنازلت للفل�شطينيني 

بهذه ال�شفقة"واأ�شافت ال�شحيفة، 
�شيتم الإعالن عن تفا�شيل �شفقة 

القرن، بعد ت�شكيل احلكومة 
الإ�رشائيلية املقبلة، ب�شبب 

تقديرات الإدارة الأمريكية باأن 
نتنياهو لن يتمكن، خالل فرتة 
النتخابات، من املوافقة على 

بع�ش بنود ال�شفقة، مثل العرتاف 
باأبو دي�ش عا�شمًة لفل�شطني.

ويف ال�ّشياق ذاته، ك�شف وكالة 
"اأ�شو�شييتد بر�ش"، ، اأن الإدارة 

الأمريكّية تو�ّشع طاقمها املكلّف 
بال�رشق الأو�شط، ا�شتعداًدا 

لالإعالن عن "�شفقة القرن"ووفًقا 
للوكالة، فاإن وكالة الأمن القومي 

الأمريكّية، التي يراأ�شها، م�شت�شار 
الأمن القومي، جون بولتون، 

توّجهت اإىل وكالت اأمريكّية اأخرى، 
منها وزارة الدفاع )البنتاغون( 
واملخابرات، من اأجل جتنيد 
متطوعني لالن�شمام للطاقم، 

الذي �شيعمل حتت اإدارة الثنائي 
املكلّف "�شفقة القرن"، كو�شرن 

وغرينبالت ومن �شمن مهام 
الطاقم تنظيم والتن�شيق حول 

الإعالن عن "�شفقة القرن" وكافة 
املفاو�شات املتعلّقة بها وي�شتمل 

الطاقم على 3 وحدات عمل، 
الأوىل مهمتها متابعة التفا�شيل 

ال�شيا�شّية والأمنية لل�شفقة، 
والثانية للجوانب القت�شادّية، فيما 

�شتتخ�ش�ش الثالثة يف الت�شويق 
لها اإ�شرتاتيجًيا يف و�شائل الإعالم 
و�شت�شتمر مّدة عمل الطواقم من 

�شّتة اأ�شهر اإىل عام. 

بني مطرقة املقاومة و�صندان التهدئة

غزة على ط�ولة "الك�بينت".. مب�ذا يفكر ق�دة الحتالل؟
ل يزال قادة الكيان ما بني مطرقة املقاومة و�صندان التهدئة يف حوارات ماراثونية جوفاء؛ وهم يدركون 
جيدا اأن احلق امل�صروع الذي ُينهي هذه الأزمة حاليا هو "رفع احل�صار" عن قطاع غزة وا�صتحقاقاته، ثم 
التطرق اإىل امللفات الأخرى العالقة  وللوقوف على حالة التخبط يف امل�صهد ال�صهيوين ،ما تناقله املحللون 

املو�صوع. حول هذا  "الإ�صرائيليون"، 



�سابقة  م�ست�سارة  و�سفت 
دونالد  الأمريكي  للرئي�س 
ويحب  "عن�رصي  باأنه  ترامب، 
"ا�ستخدم  واأنه  الفو�سى"،  اإثارة 
من  اأكرث  يف  عن�رصية  األفاظا 
لـ  كتاب  يف  ذلك  منا�سبة"جاء 
نيومان"  مانيغولت  "اأومارو�سا 
املوظفة  اإفريقية(،  اأ�سول  )من 
ال�سابقة يف البيت الأبي�س )2017 
ـ 2018(، بح�سب ما ذكرت وكالة 
"اإن  بر�س"وقالت:  "اأ�سو�سييتد 
زجني  كلمة  ا�ستخدم  ترامب 
اإىل  وترمز  ال�سمعة  )�سيئة 
يف  ال�سمراء(  الب�رصة  اأ�سحاب 

عدة منا�سبات".
�ساهدت  "لقد  واأ�سافت: 

باأذين  عن�رصيته بعيني و�سمعتها 
مل  يجعلني  ب�سكل  مرات  عدة 
اأنكرها"و�سفت  اأن  اأ�ستطع 
"�سخ�س  باأنه  ترامب  نيومان 
للن�ساء  ومعاٍد  وم�ستت  متقلب 
اإن  اأي�سا  ماأمون"وقالت  وغري 
�رصاء  حاولوا  الرئي�س  "حلفاء 
البيت  غادرت  عندما  �سمتها 
تلقت  اأنها  اإىل  الأبي�س"واأ�سارت 
�سهريا،  دولر  األف   15 بـ  عر�سا 
يف  رفيع"  "من�سب  �سغل  مقابل 
عام  لنتخابات  ترامب  حملة 

.2020
واأ�سافت نيومان اأن "هذا العر�س 
لعدم  باتفاق  م�رصوطا  جاء 
ترامب  الأ�رصار"وو�سفت  اإف�ساء 

لل�رصاع  حمب  "رجل  باأنه  اأي�سا 
والفو�سى، ويحب اأن يرى النا�س 
ويت�سارعون"وقالت  يتجادلون 
غري  ب�سكل  يت�رصف  راأته  اإنها 
خا�سة،  منا�سبات  عدة  يف  لئق 
امليالد  اأعياد  حفالت  مثل 
فلوريدا  يف  اخلا�س  مبنتجعه 
عليه  لحظت  اأنها  واأ�سافت 
قدراته  يف  وا�سحا  "تراجعا 

العقلية ب�سكل ل ميكن اإنكاره".
مذكرات  كتاب  على  رد  ويف 
ا�سم  حمل  الذي  نيومان 
)املعتوه(،   " Unhinged"
"مليئة  اإنها  الأبي�س  البيت  قال 
الباطلة"،  والتهامات  بالأكاذيب 

بح�سب الوكالة ذاتها.

اتفقت الكوريتان على عقد لقاء قمة 
بني زعيميهما يف �سبتمرب املقبل يف 
بيونغ  ال�سمالية  الكورية  العا�سمة 
على  بعد  تتفقا  مل  اأنهما  غري  يانغ، 
عمل  جدول  حول  حمددة  تفا�سيل 
القمة. واأعلنت الكوريتان عما اتفقتا 
عليه حول لقاء القمة الثالث املرتقب 
�سحفي  بيان  البلدين يف  رئي�سي  بني 
انتهاء  بعد  اجلانبان  تبناه  م�سرتك 
امل�ستوى  رفيعة  وزارية  حمادثات 
عقدت اليوم الثنني يف دار الوحدة يف 

اجلانب ال�سمايل، يف قرية بامنوجنوم 
يتوقعون  املراقبون  وكان  احلدودية. 
تو�سل اجلانبني اإىل قرار نهائي حول 
لقاء القمة الثالثة بني زعيمي البلدين، 
يف الوقت الذي انت�رصت فيه �سائعات 
عقد  على  اجلانبني  اتفاق  اإىل  ت�سري 
نهاية  يف  يانغ  بيونغ  يف  القمة  لقاء 
اأغ�سط�س اأو بداية �سبتمرب من خالل 
ات�سالت وراء ال�ستار وقال املتحدث 
كوريا  يف  الرئا�سي  الق�رص  با�سم 
اأم�س  يوم  غيوم،  اإي-  كيم  اجلنوبية، 

التفاق  يتم  اأن  اإىل  نتطلع   " الأحد: 
على موعد ومكان لقاء القمة القادم 
وحجم وفدي البلدين، يف املحادثات 
الوفد  اأن  اإىل  امل�ستوى"ي�سار  رفيعة 
الوحدة،  وزير  يراأ�سه  الذي  اجلنوبي 
الوفد  مع  اجتمع  ميونغ-غيون،  جو 
ال�سمايل برئا�سة رئي�س جلنة ال�سالم 
والوحدة الوطنية، يل �سون-غوان، يف 
الثنني  ظهر  قبل  بامنوجنوم  قرية 
مون  اجلنوبية،  كوريا  رئي�س  واجتمع 

جيه اإن، 2 يونيو املا�سي.
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ويتعار�س هذا الطلب مع املوقف 
املتوافق عليه موؤخرا بني اإ�رصائيل 
والإدارة الأمريكية من اأن "اأونروا" 
الالجئني  رعاية  تتوىل  التي 
�سبب  اإىل  حتولت  الفل�سطينيني 
لإدامة ق�سية الالجئني الذين �سار 
ماليني  خم�سة  من  اأكرث  عددهم 
�سفة لجئ  على  ب�سبب ح�سولهم 

بالوراثة. 
وتتفق اإ�رصائيل والوليات املتحدة 
تفوي�س  اإنهاء  �رصورة  على 
عن  م�سوؤولياتها  ونقل  "اأونروا" 
الالجئني الفل�سطينيني اإىل وكالت 
اأخرى وكانت الإدارة الأمريكية قد 
�ستقل�س  انها   2018 بداية  اأعلنت 
الدعم الذي تقدمه لـ"اأونروا"، كما 
متوا�سل  ب�سكل  وا�سنطن  تدر�س 
طبيعة الدعم الذي تقدمه للوكالة 

الدولية. 
الأمريكي  الدعم  تراجع  واأدى 
الوكالة  و�سع  اإىل  كبري  ب�سكل 
خانقة،  مالية  اأزمة  يف  الأممية 
دولر  مليون   300 جتميد  جراء 
الأمريكية  امل�ساعدات  اأ�سل  من 

وح�سب  دولر  مليون   365 البالغة 
اأن  يفرت�س  هيوم"  "ي�رصائيل 
خالل  الأمريكية  الإدارة  تنظر 
يف  جديد  من  القادمة  الأ�سابيع 
دعمها لـ"الأونروا" مع الأخذ بعني 
الإ�رصائيلية  النظر  العتبار وجهة 
اإنها  "اأونروا"،  ،وتقول  الأخرية 
قررت عدم جتديد عقود، اأكرث من 
250 من موظفي برنامج الطوارئ 
ال�سفة(،  يف  و154  غزة  يف   113(
للدوام  اآخرين   900 واإحالة حوايل 
ب�سبب   ،2018 نهاية  حتى  اجلزئي 

الأزمة املالية اخلانقة. 
بولي�سي  فورين  جملة  وكانت 
بداية  يف  ك�سفت  الأمريكية، 
الرئي�س  اإدارة  اأن  اجلاري  ال�سهر 
�سهره  من  بدعم  ترامب  دونالد 
كو�سرن،  جاريد  وم�ست�ساره 
يعملون  الكونغر�س،  يف  واأع�ساء 
على اإنهاء و�سعية "لجئ" ملاليني 
وقف عمل  اأجل  من  الفل�سطينيني 
امل�ساعي  تلك  واأن  "الأونروا"، 
تهدف اإىل "اإزاحة هذه الق�سية عن 
الطاولة يف اأي مفاو�سات حمتملة 
بني الإ�رصائيليني والفل�سطينيني". 
م�رصوعي  هناك  اإن  واأ�سافت 

يتم  الأقل  على  اثنني  قوانني 
الكونغر�س حاليا من  طرحهما يف 
وكانت  امل�ساألة  هذه  دفع  اأجل 
قد  هيوم"  "ي�رصائيل  �سحيفة 
نقلت نهاية �سهر جويلية املا�سي 
عن ع�سو يف الكونغر�س الأمريكي 
قوله اإنه ي�سعى ل�سن قانون جديد 
يعترب عدد الالجئني الفل�سطينيني 
اأربعني األفا فقط، ولي�س اأكرث من 5 
ماليني ويهدف الع�سو يف جمل�س 
احلزب  عن  ملبورن"  "داغ  النواب 
الدعم  تخفي�س  اإىل  اجلمهوري 
طريق  عن  لـ"الأونروا"،  الأمريكي 
ح�رص تعريف الالجئ الفل�سطيني 
فقط  النكبة  خالل  ت�رصدوا  مبن 
الأجيال  من  ن�سلهم  وا�ستثناء 
عدد  "اأونروا"  وتقدر  الالحقة 
العامل  يف  الفل�سطينيني  الالجئني 
بخم�سة ماليني ومئتي األف لجئ، 
واأبناوؤهم  الأ�سليون  الالجئون  هم 
وكالة  واأ�س�ست  واأحفادهم.  
�سادر عن  قرار  مبوجب  "اأونروا" 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف 
8 كانون الأول 1949 بهدف تقدمي 
برامج الإغاثة املبا�رصة والت�سغيل 

لالجئي فل�سطني.

قالت �صحيفة "ي�صرائيل هيوم"، يف عددها ال�صادر اأم�س، اإن اإ�صرائيل طلبت من الوليات املتحدة، عدم جتميد الأموال املخ�ص�صة لوكالة الأمم املتحدة لإغاثة 
وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني "اأونروا" يف غزة، كي ل تتدهور الأو�صاع يف القطاع ما يوؤدي اإىل مواجهة ع�صكرية، ل تريدها اإ�صرائيل لكن اإ�صرائيل اأو�صحت 

اأنها ل متانع وقف الإدارة الأمريكية الدعم للخدمات التي تقدمها "اأونروا" يف ال�صفة الغربية ،وقالت "ي�صرائيل هيوم" اإنها ح�صلت على معلومات من م�صادر 
مطلعة على املو�صوع، اأ�صارت اإىل اأن الطلب الإ�صرائيلي قدم لالإدارة الأمريكية قبل نحو ب�صعة �صهور، ول يزال قائما. 

قلق "اإ�صرائيل" من مواجهة ع�صكرية دفعها لطلب ذلك

م٫�س 

دعم "اأونروا" بغزة دون ال�ضفة

نيويورك تاميز

ر�ضوم ترامب الإ�ضافية تدفع "التجارة العاملية" نحو اأزمة
م�صت�صارة �صابقة للرئي�س الأمريكي

 ترامب عن�ضري ومثري للفو�ضى

يف �صبتمرب املقبل

بيونغ يانع ت�ضت�ضيف ثالث قمة بني زعيمي الكوريتني   

الرئي�س  قرارات  فتحت 
الأمريكي دونالد ترامب، 
اجلمركية  الر�سوم  حول 
اأمام  الباب  الإ�سافية، 
منظمة  لدى  اأزمات 
عالوة  العاملية،  التجارة 
الذي  الإزعاج  مدى  عن 
القرارت  تلك  �سكلته 
احلليفة  البلدان  لدى 
وال�سيا�سيني وال�سناعيني 

يف الوليات املتحدة.
نيويورك  �سحيفة  ووفق 
فاإنه  الأمريكية،  تاميز 
حتى واإن زعم ترامب اأن 
قراراته املتعلقة بر�سوم 
ال�سلب والأملنيوم، لإنقاذ 
ومنتجي  القومي  الأمن 
من  الأمريكية  املعادن 
املناف�سة العاملية؛ اإل اأن 
بلدانا مثل اجلارتني كندا 
والحتاد  واملك�سيك، 
واأع�ساء  الأوروبي، 
العاملية  التجارة  منظمة 
منتجاتهم  اأن  يرون 
ل  املعادن  هذه  من 
للوليات  تهديدا  ت�سكل 
واأو�سحت  املتحدة 

قرار  اأي  اأن  ال�سحيفة 
�ستتخذه منظمة التجارة 
اأزمة  �سي�سكل  العاملية، 
داخل املنظمة وراأت اأن 
ي�سدر �سد  قد  قرار  اأي 
يوؤدي  قد  ترامب،  اإدارة 
الوليات  ان�سحاب  اإىل 
املنظمة؛  من  املتحدة 
قد  قرار  اأي  وباملقابل 
يتخذ مل�سلحة وا�سنطن 
الأع�ساء  يدفع  قد 
الآخرين اإىل اخلروج عن 
حلماية  املنظمة  قواعد 
وفق  القومية،  م�ساحلها 

ال�سحيفة الأمريكية.
يرك�سا،  روفو�س  وقال 
العام  املدير  نائب 
التجارة  ملنظمة  ال�سابق 
ما  اإذا  اإنه  العاملية، 
اأعادت الوليات املتحدة 
منظمة  قواعد  �سياغة 
التجارة العاملية ب�رصعنة 
حلماية  �سيء  اأي  فعل 
فاإنه  القومية،  م�ساحلها 
علينا اأن نكون م�ستعدين 
جديد  تعريف  ملواجهة 
حلماية امل�سالح القومية 

يف  دولة  لكل  بالن�سبة 
نيويورك  بح�سب  العامل، 
تاميز بدوره قال املدير 
التجارة  ملنظمة  العام 
روبرتو  العاملية، 
قرارات  اإن  اأزيفيدو، 
حالة  �سّكلت  ترامب 
ح�سا�سة، م�سيفا: "مهما 
ترامب،  قرارات  كانت 
ومتوازنة  مو�سوعية 
نهاية  ففي  وحمايدة، 
هناك  �سيكون  املطاف 
اأطراف غري �سعيدة"ويف 
اأ�سدر  مار�س  املا�سي، 
الأمريكي،  الرئي�س 
قرارا  ترامب،  دونالد 
ر�سوم  بفر�س  يق�سي 
على  اإ�سافية  جمركية 
واردات بالده من ال�سلب 
بن�سبة  والأملنيوم، 
و10  باملائة   25 بلغت 
التوايل  على  باملائة 
،وحاليا، ت�سكل الواردات 
الأمريكية نحو 23 باملائة 
الإجمايل  الناجت  من 
 17 مع  مقارنة  العاملي، 

باملائة عام 2000.
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عي�شة ق.

�أهمية  »�سو�سطارة«  ت�سكيلة  وتدرك 
�أجل  من  �ليوم  �النت�سار  حتقيق 
بقوة  �لبطولة  �أجو�ء  يف  �لدخول 
على  �مل�سو�ر  مو��سلة  على  و�لعمل 
يف  �لتح�سري  جانب  �إىل  �لريتم  نف�س 
�لتعد�د  ينتظر  �لذي  �لظروف  �أف�سل 
�إىل تنز�نيا، حيث يو�جهون فريق يونغ 
�أفريكانز �سمن دور جمموعات كاأ�س 
�الأحد  مربجمة  مو�جهة  يف  �لكاف 
�أجل  من  يلعبونها  و�لتي  �ملقبل، 
�لعودة بتاأ�سرية �لتاأهل �إىل �لدور ثمن 

�لنهائي من �ملناف�سة �لقارية.
ويدرك رفقاء �لالعب فاروق �سافعي 
�أهمية �لفوز بلقاء تاجنانت وهم �لذين 

عادو� بالفوز من �لعر�ق على ح�ساب 
و�جهوه  �لذي  �جلوية  �لقوة  نادي 
�الأول  �لدور  �ملن�رصم �سمن  �الأ�سبوع 
�أين  لالأندية،  �لعربية  �لبطولة  من 
�لتاأكيد  �أجل  من  �لتحدي  رفع  ينوون 
�لتناف�س على جميع  رغبتهم يف  على 
ويبقى  �ملو�سم.  هذ�  �جلبهات 
�الحتاد �الأف�سل على �مليد�ن مقارنة 
�للقاء�ت  �إح�سائيات  وفق  مبناف�سه 
�لتي خا�سها �أمامه �ملو�سم �ملن�رصم، 
�أين �لتقى �لفريقان يف �ست مباريات 
�لعا�سمي  �لنادي  خاللها  فاز  �سابقة 
خارج  �ثنتني  منها  مباريات  ثالث  يف 
مباريات،  ثالث  يف  وتعادال  �لقو�عد 
باأنها  معروفة  �لدفاع  ت�سكيلة  وتبقى 
عقر  يف  لالحتاد  م�ساكل  حتدث 

�لعودة  �أنها جنحت يف  �لديار باعتبار 
بولوغني  من  منا�سبتني  يف  بالتعادل 
�لت�سكيلة  يجعل  �لذي  �الأمر  وهو 
ملزمة بتوخي �حلذر من �أجل �لظفر 
و�الحتفاظ  ملعبها  يف  كامال  بالز�د 
بالنقاط �لثالث د�خل �لديار، وتعرف 
تيريي  �لفرن�سي  �ملدرب  ت�سكيلة 
حامية  �أمني  �ملهاجم  غياب  فروجي 
م�ستوى  على  �إ�سابة  يعاين  �لذي 
�لكاحل والز�لت �الآالم تد�همه �الأمر 
من  يعفيه  �لفني  �لطاقم  جعل  �لذي 
�أفريكانز  ويونغ  تاجنانت  مبار�تي 
�إمكانية  ي�ستبعد  ال  �لذي  �الأمر  وهو 
بر�ن�س  �لكونغويل  �لالعب  م�ساركة 
�إيبار� يف �أول مبار�ة ر�سمية مع �لفريق 

و�لدخول ر�أ�س حربة.

اأبناء �ضو�ضطارة يبحثون بداية قوية والديارتي للتاأكيداحتاد اجلزائر / دفاع تاجنانت
يلتقي فريق احتاد اجلزائر �شهرة اليوم ال�شيف دفاع تاجنانت على ملعبه عمر حمادي ببولوغني يف اأوىل مبارياته 
بالبطولة الوطنية حت�شبا للمو�شم الكروي اجلديد، وهي املباراة التي ي�شتهدف خاللها النادي البحث عن حتقيق 

انطالقة قوية يف املو�شم وذلك عرب حتقيق الفوز يف اأوىل مباريات البطولة من اأجل البحث عن الدافع املعنوي 
لتحقيق نتائج ايجابية يف املباريات املقبلة والتمهيد للعب على الأدوار الأوىل يف البطولة 

البطولة 
الإفريقية لرفع 
الأثقال لذوي 
الحتياجات 

اخلا�شة

اجلزائر تنهي 
املناف�ضة 

باملركز الثالث 
بذهبية واحدة

�لبطولة  �جلز�ئر  �أنهت 
�الإفريقية لرفع �الأثقال  لذوي 
�لتي  �خلا�سة  �الحتياجات 
ل�سنفي  �أم�س  �أول  �ختتمت 
رجال  و�الأكابر  �الأو��سط 
�حت�سنتها  و�لتي  و�سيد�ت 
قاعة حر�سة ح�سا يف �ملركز 
�لعام  �لرتتيب  يف  �لثالث 
للميد�ليات بح�سدها ملجموع 
13ميد�لية منها ذهبية و�حدة، 
�ست ف�سيات و�ست برونزيات، 
�ملناف�سة،  �ختتام   عقب 
بن  �لوطني  �لناخب  و�عترب 
�لدين،  �سالح  حممد  عطة 
»�لنتائج   �إعالمي:  ت�رصيح  يف 
�لتي حت�سل عليها �لريا�سيون 
�جلز�ئريون جد م�رصفة الأننا 
ميد�ليات  �نتز�ع   من  متكنا 
�أمام �أبطال �وملبيني وعامليني 
�لبطولة  �أن  �إىل  �إ�سافة 
�سنة  منذ  توقفت   �الإفريقية 
2009«، وحلت م�رص يف �سد�رة 
بح�سدها  �لقاري  �لرتتيب 
منها  ميد�لية   18 جمموع 
و3  �لنفي�س  �ملعدن   من   13
حني  يف  وبرونزيتني،  ف�سيات 
حت�سلت نيجرييا على �ملركز 
ميد�لية   13 مبجموع   �لثاين 
ف�سيتني.  و  ذهبية   11 منها 
�لذهبية  �مليد�لية  وكانت 
�جلز�ئرية �لوحيدة من ن�سيب 
ملياء �أدرة �لتي نالتها �جلمعة 
 41 من  �أقل  وزن  يف  �لفارط 
 63 حلمولة  رفعها  بعد  كغ 
�مليد�ليات  نال  بينما  كغ 
�لف�سيات �ل�ستة كل من ح�سني 
حاج  كغ،   65 من  �أقل  بتري 
كغ،    49 من  �أقل  بيور  �أحمد 
هو�رية عقيب �أقل من 73 كغ، 
بو�سفرة بالل �أقل من 72 كغ، 
 88 من  �أقل  حممد  علي  حاج 
كغ، �رصيرو مهدي �أقل من 54 
�لربونزية  �مليد�ليات  �أما  كغ، 
من  كل  عليها  فح�سل  �ل�ستة 
حورية عر�بي  �أقل من 50 كغ، 
�أقل من 41  �سربينة مو�ساوي 
كغ، نعيمة �سعيدي �أقل من 67 
كغ، �سبوب جياليل �أقل من 80 
كغ، �سو�ملية �ل�ساوية �أقل من 
�أكرث من  86 كغ ونادية جممج 
�لبطولة  فاإن  لالإ�سارة  كغ،   86
لذوي  �الأثقال  لرفع  �الإفريقية 
�خلا�سة    2018 �الحتياجات 
و�الأكابر  �الأو��سط  ل�سنفي 
�لثانية  هي  و�سيد�ت،  رجال 
مب�رص  �لقاهرة  ن�سخة  بعد 
عام  2009، و�سارك  يف موعد 
�جلز�ئر 86 ريا�سيا من بينهم 

24 جز�ئريا ميثلون 15 بلد�.
ق.ر.

الكاف تغري ثالثي حتكيم مباراة الدفاع احل�شني اجلديدي

اإدارة العميد تعني بابو�ش م�ضاعدا لكازوين

الرابطة جتدد الثقة يف م�ضباح على راأ�ش جلنة االن�ضباط

عّينت �إد�رة فريق مولودية �جلز�ئر 
ر�سا  للفريق  �ل�سابق  �لالعب 
بابو�س �سمن �لطاقم �لفني للعمل 
م�ساعد� للمدرب �لفرن�سي برنارد 
كازوين �بتد�ء من �ملو�سم �لكروي 
�ال�ستنجاد  ياأتي  حيث  �حلايل، 
لكازوين  م�ساعد�  وتعيينه  ببابو�س 
�سايفي  رفيق  خالفة  �أجل  من 
�ملو�سم  م�ساعد�  عمل  �لذي 
�لرحيل  يف�سل  �أن  قبل  �لفارط 
�ل�ستار  �إ�سد�ل  بعد  و�ملغادرة 

�ن  �لوطنية، وينتظر  �لبطولة  على 
�لطاقم  يف  عمله  بابو�س  يبا�رص 
�لفني بعد عودة ت�سكيلة »�لعميد« 
�ملغربية  �جلديدة  �سفرية  من 
�لدفاع  �أمام  مو�جهتها  خلو�س 
ر�بطة  مناف�سة  �سمن  �حل�سني 

�أبطال �إفريقيا.
يف �ملقابل، غرّي �الحتاد �الإفريقي 
�لذي  �لتحكيم  ثالثي  �لقدم  لكرة 
�جلز�ئر  مولودية  مبار�ة  يدير 
و�لدفاع �حل�سني �جلديدي خالل 

�لفريقني  جتمع  �لتي  �ملقابلة 
�سمن  باملغرب  �ملقبل  �ل�سبت 
�أبطال  ر�بطة  جمموعات  دور 
�لكاف  تر�جعت  حيث  �إفريقيا، 
عن تعيني ثالثي حتكيم من �إثيوبيا 
تي�سيما  �لرئي�سي  �حلكم  بقيادة 
منح  عن  باالإعالن  وقامت  وييز� 
ثالث  لفائدة  �ملو�جهة  �إد�رة 
حتكيم كيني يقوده �حلكم د�في�س 

�أوجان�س �أموينو. 
عي�شة ق.

جّددت �لر�بطة �ملحرتفة لكرة 
�لقدم �لثقة يف كمال م�سباح يف 
�الن�سباط  جلنة  رئي�س  من�سب 
وهو �لذي �سغل نف�س �ملن�سب 
��ستقالة  بعد  �لفارط  �ملو�سم 
�حلميد  عبد  �لهيئة  رئي�س 
�ملو�سم،  منت�سف  يف  حد�ج 
عبد  �لرئي�س  هيئة  ك�سفت  �أين 
�لكرمي مدو�ر �أم�س عرب موقعها 

�اللكرتوين �أن م�سباح �لبالغ 40 
دكتور�ه  يحمل  و�لذي  عاما 
�سوف  وحمامي  �لقانون  يف 
يو��سل مهامه على ر��س �لهيئة 
بقية  رفقة  �ملقبل  �ملو�سم 
در��سة  �جل  �للجنة من  �أع�ساء 
ملفات خمتلف �ملباريات تالتي 
�الأ�سبوع  مد�ر  على  جتري 
�سمن �لر�بطتني �الأوىل و�لثانية 

�لعقوبات  و�إ�سد�ر  �ملحرتفة 
�لتي  باالأحد�ث  �ملتعلقة 
ت�سهدها �للقاء�ت وفق �لتقارير 
�ملباريات  حكام  يدونها  �لتي 
بيان  و�أو�سح  و�ملحافظني، 
جلنة  �جتماعات  �أن  �لر�بطة 
�سوف  �الأ�سبوعية  �الن�سباط 

تربمج �سبيحة كل �ثنني.
 ع.ق.

طواف رواندا للدراجات

لعقاب يفوز باملرحلة 
الثامنة واالأخرية

�لدين  عز  �جلز�ئري  �لدر�ج  فاز 
�لبرتويل  �ملجمع  من  لعقاب 
و�الأخرية  �لثامنة  باملرحلة 
�لتي  للدر�جات  روند�  لطو�ف 
على  بكيغايل  �أم�س  �أول  جرت 
م�سافة 82 كم، فيما نال �لرو�ندي 
�لقمي�س  موجي�سا  �سامو�ل 
�لعا�رصة  للن�سخة  �الأ�سفر 
باملرحلة  فوزه  فبعد  للمناف�سة، 
م�سلك  يف  جرت  �لتي  �الأوىل 
لعقاب  جّدد  برو�ماقانا،  مغلق 
�جنازه بقطع خط �لو�سول فائز� 
باملرحلة �الأخرية يف ظرف 2�سا 

�الإ�سباين  متقدما   ثا،   20 د   06
د�فيد لوز�نو تيم نوفو نوردي�سك 
مونز�نيز�  ديدييه  �لرو�ندي  و 
�لتوقيت.يف  نف�س  �سجال  �للذين 
�لعا�رصة،  للن�سخة  �لعام  �لرتتيب 
يف  رو�ند�  طو�ف  لعقاب  �أنهى 
�ملركز �لر�بع  متاأخر� ب 1د 20 
ثا عن �لفائز بالطو�ف �لرو�ندي 
هذ�  د�تا،  دميون�سيون  موجي�سا 
للدر�ج  �لر�بع  هو  مبرحلة  �لفوز 
�أربع  �سارك  �لذي  �جلز�ئري 

مر�ت يف طو�ف رو�ند�.
ق.ر.

 النادي القبائلي �شرع اأم�س
 يف التح�شري لداربي املوب

اإدارة الكناري توؤهل 3 العبني 
وو�ضعية �ضالمة غام�ضة

�سبيبة  فريق  �إد�رة  متكنت 
العبني  ثالثة  تاأهيل  من  �لقبائل 
�الإجاز�ت  و�أح�رصت  �لتعد�د  يف 
�خلا�سة بهم من �جل �ل�سماح لهم 
�لفريق  رفقة  �ملناف�سة  بخو�س 
ويتعلق  �لوطنية  �لبطولة  يف 
�معو�س  حمرون،  من  بكل  �الأمر 
بقيت  فيما  في�ستون،  و�لرو�تدي 
�سامي  �ملغرتب  �لالعب  و�سعية 
مل  �لذي  وهو  غام�سة  �سالمة 
�لفريق  �سفوف  يف  بعد  يوؤهل 
مع  �لعقد  على  وقع  كان  بعدما 
�ملن�رصم  �ل�سهر  �ل�سبيبة  �إد�رة 
�لرباعي  وكان  مو�سمني،  ميتد 
�الفتتاحية  �جلولة  عن  غاب  قد 
و�جه  عندما  �لوطنية  للبطولة 
�سبيبة  �ل�سيف  �لقبائلي  �لنادي 
نوفمرب  �أول  ملعبه  على  �ل�ساورة 
بتيزي وززو و�سقط �أمامه يف فخ 
�لتعادل �ل�سلبي، وهو �الأمر �لذي 
دوما�س  باتريك  �ملدرب  دفع 

�أثرت  �لغيابات  بان  �جلزم  �إىل 
يتمكن من  بعدما مل  على فريقه 
�لتعد�د  خدمات  من  �ال�ستفادة 
ناق�سة  بت�سكيلة  و�لدخول  كامال 

ب�سبب عدم تاأهيل �أربعة العبني.
يف  »�لكناري«  ت�سكيلة  و�رصعت 
�لذي  �لقبائلي  للد�ربي  �لتح�سري 
�الأ�سو�ء عندما  �إىل  يعود جمدد� 
�إليا�س  �لالعب  رفقاء  يالقي 
بجاية  مولودية  باجلار  �ستي 
�لر�بطة  �إىل  �جلديد  �ل�ساعد 
يجري  �لذي  �للقاء  وهو  �الأوىل، 
ملعب  على  �الأ�سبوع  هذ�  نهاية 
يعول  حيث  �ملغاربية،  �لوحدة 
العبو �ل�سبيبة على تد�رك �لتعرث 
�لعودة  على  و�لعمل  ملعبهم  على 
�يجابية من بجاية، حيث  بنتيجة 
�سحن  على  �لفني  �لطاقم  يعمل 
حتقيق  �أجل  من  �ملعنويات 

�الأف�سل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

معاجلة  من  �شتوف  متكن  �أين 
�لديون  من  جزء�  ودفع  �لأمر 
�ملرتتبة على عاتق �لفريق نحو 
رفعو�  �لذين  �ل�شابقني  لعبيه 
�شده �شكاوى على م�شتوى جلنة 
�ملنازعات، و�أعطى هذ� �خلرب 
�ملحيط  �شفوف  يف  �رتياحا 
عودة  �أجل  من  �لبلوزد�دي 
جمدد�  �ملناف�شة  �إىل  �لنادي 
وتفادي تفاقم �لأمور يف �لنادي 

�أ�شد يف  �إىل عقوبات  وتعري�شه 
على  �مل�شاكل  تو��شلت  حال 

حالها.
قد  �لهاوي  �لنادي  رئي�س  وكان 
عقد �جتماعا عاجال م�شاء �أول 
�أم�س �أين قام بحل �رشكة �أتلتيك 
بلكور و�شحب �لثقة من �لرئي�س 
ت�شبب  �لذي  بوحف�س  حممد 
�آل  �لتي  �ل�شعبة  �لو�شعية  يف 
�إليها �لفريق و�لذي ترتبت عليه 
ر�أ�س  �فتتاح  ومت  طائلة،  ديونا 
�ل�شماح  �أجل  من  للفريق  �ملال 

�لتقدم  �جل  من  للم�شاهمني 
على  للم�شاهمة  �لأ�شهم  و�رش�ء 

�لإ�رش�ف على �لنادي.
�شتوف  كرمي  جنح  �ملقابل  يف 
�لطاهر  �شي  �ملدرب  �إقناع  يف 
�رشيف �لوز�ين من �أجل مو��شلة 
�ملهام على ر�أ�س �لعار�شة �لفنية 
طيلة  عليه  و�لإ�رش�ف  للفريق 
بعد  �جلاري  �لكروي  �ملو�شم 
�حلديث �لذي جمع �لرجلني يف 
�لتي مير  �ل�شعبة  �لظروف  ظل 
بها �لفريق و�لدي خ�رش مبار�ته 

ب�شبب  �لب�شاط  �لفتتاحية على 
للتعد�د  �لت�شكيلة  �متالك  عدم 
�ملبار�ة،  لعب  �أجل  من  �لكايف 
�لوز�ين  �رشيف  و�فق  حيث 
�لتحدي و�لوقوف مع  على رفع 
وم�شاندته  حمنته  يف  �لفريق 
�ملرحلة  هذه  جتاوز  �أجل  من 
�لأمان،  بر  �إىل  بيده  و�لأخذ 
يح�شب  �لذي  �لت�رشف  وهو 
لبن مدينة وهر�ن بعدما رف�س 
هذ�  يف  �لنادي  عن  �لتخلي 

�لظرف بالذ�ت.

�شريف �لوز�ين يو�فق على �لبقاء وم�شاعدة �لفريق

�ضتوف ي�ضوي الو�ضعية والرابطة تاأهل العبي �ضباب بلوزداد
ك�شفت م�شادر »�لو�شط« �أم�س �أن �إد�رة فريق �شباب بلوزد�د جنحت يف تاأهيل العبي فريق �شباب بلوزد�د و�ل�شماح للفريق 
باحل�شول على �إجاز�ت العبيه �مل�شتقدمني �جلدد خالل �ملركاتو �ل�شيفي و�ل�شماح لهم باللعب ب�شورة عادية �بتد�ء من 

�جلولة �لثانية عندما يالقون �ل�شبت �ملقبل نادي بار�دو يف د�ربي عا�شمي، حيث تنقل رئي�س �لنادي �لهاوي كرمي �شتوف 
�إىل مقر �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم و�لتقى رئي�شها عبد �لكرمي مدو�ر

�أبو تريكة ين�شحه بالرتكيز على �للعب �جلماعي

 االح�ضائيات ت�ضع حمرز رابع 
اأف�ضل العب امام اأر�ضنال

قدمته �إد�رة ب�شيكتا�س �لرتكي

اإدارة ريال بيتي�ض ترف�ض 15 مليون 
اأورو لال�ضتغناء عن بودبوز

م�ضوي: فوزنا يعود فيه الف�ضل 
اإىل جماهري االإ�ضماعيلي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تلقى 
ريا�س حمرز �لإ�شادة يف ثاين مبارياته 
مان�ش�شرت  فريقه  باألو�ن  �لر�شمية 
�شيتي �لجنليزي عقب �لأد�ء �ملقبول 
�لتي  �ملبار�ة  خالل  قدمه  �لذي 
�أر�شنال  نادي  �أمام  �أم�س  �أول  جرت 
من  �لفتتاحية  �جلولة  حل�شاب 
حيث  �ملمتاز،  �لجنليزي  �لدوري 
ذكرت تقارير �إعالمية �جنليزية �أم�س 
�لح�شائيات �لتي مت و�شعها حول �أد�ء 
�لالعب و�لذي مت �ختياره ر�بع �أف�شل 
�شيتي  و�لثاين مع �ملان  �ملو�جهة  يف 
�لذي فاز باللقاء، حيث جاءت �لرقام 
�خل�رش  ميد�ن  متو�شط  �شالح  يف 
نقطة   7.2 قدره  تنقيطا  نال  �لذي 
�أمام »�ملدفعجية«  �أد�ء يف �للقاء  عن 
يف  ��شا�شيا  لعب  �لذي  حمرز  وكان 
�شاعة  من  �أقل  بعد  وغادر  �ملو�جهة 
�أر�شية �مليد�ن قد مل�س 60 كرة كانت 
 %88 بن�شبة  ناجحة  توزيعة   58 منه 
بن�شبة  ن�شبة جناح مر�و�غاته  وجاءت 
نحو  كر�ت  ثالث  �شدد  بينما   %100
�ملرمى كانت و�حدة يف �لإطار وكاد 
على �إثرها �لت�شجيل لول بر�عة تدخل 

�حلار�س بيرت ت�شيك.
�مل�رشي  �لنجم  رف�س  �ملقابل،  يف 

يف  �لت�شكيك  تريكة  �أبو  حممد 
�لدويل  يحوزها  �لتي  �لمكانيات 
لعب  �أنه  �أو�شح  �أين  �جلز�ئري، 
كبري،  لعب  موؤهالت  وميلك  كطبري 
لكنه مطالب يف �لرتكيز على �للعب من 
�للعب �جلماعي  �لفريق وتقدمي  �أجل 
على ح�شاب �لفردي، و��شتطرد خالل 
�لتحليلي  �ل�شتودجيو  يف  تو�جده 
�حلقوق  �شاحبة  �شبورت«  »بني  لقناة 
�لدوري  مباريات  لبث  �حل�رشية 
�لجنليزي يف �ل�رشق �لأو�شط و�شمال 
يقوم  �ملدرب غو�رديول  �أن   �إفريقيا 
باإقحام حمرز يف �لت�شكيلة �لأ�شا�شية 
تاأخر  منها  ح�شبه  �عتبار�ت  لعدة 
�ملو�شم  �لربميرليغ  لقب  جنوم حامل 
�لنادي  بتدريبات  �للحاق  يف  �لفارط 
�لكروي  للمو�شم  ��شتعد�ده  وبد�ية 
مع  م�شاركتهم  ب�شبب  �جلديد 
�لعامل  كاأ�س  يف  بلد�نهم  منتخبات 
م�شري�  برو�شيا،  جرت  �لتي  �لأخرية 
�أن  �لعتبار  بو�شع  مطالب  حمرز  �ن 
وكبار  مميزين  لعبني  ميلك  فريقه 
حجز  �أجل  من  بقوة  �لتناف�س  وعليه 
�ملدرب  كتيبة  �شمن  �أ�شا�شية  مكانة 

�ل�شباين.
عي�شة ق.

بيتي�س  ريال  نادي  �إد�رة  رف�شت 
نظريتها  من  ر�شميا  عر�شا  �ل�شباين 
�حل�شول  �أجل  من  �لرتكي  ب�شيكتا�س 
على خدمات لعبها �لدويل �جلز�ئري 
ريا�س بودبوز و�لتعاقد معه خالل فرتة 
�لتحويالت �ل�شيفية �حلالية، ويف هذ� 
ك�شف  �ل�شباين  �لإعالم  فاإن  �ل�شدد 
بعر�س  تقدم  �لرتكي  �لفريق  �أن  �أم�س 
مليون   15 قيمة  قدم  بعدما  ر�شمي 
ريال  م�شوؤويل  �إقناع  �أجل  من  �ورو 
بودبوز  خدمات  عن  للتنازل  بيتي�س 
رف�شت  �ل�شباين  �لنادي  �إد�رة  �أن  �إل 
للمحافظة  �إ�رش�رها  و�أكدت  �لعر�س 
على متو�شط ميد�ن �ملنتخب �لوطني 
يف  بامل�شاركة  �ملعني  �لتعد�د  �شمن 
�أن  م�شددة  �جلديد،  �لكروي  �ملو�شم 
�لتعد�د  �شمن  �أ�شا�شية  ركيزة  بودبوز 
حت�شبا  �لكثري  عليها  يعول  �لذي 
�لنادي  و�أن  خا�شة  �جلديد  للمو�شم 
�مل�شاركة  مع  موعد  على  �لأندل�شي 

�لأوروبية عرب خو�س مناف�شة �لدوري 
لها مبا�رشة لدور  تاأهل  �لتي  �لأوروبي 

�ملجموعات.
رغبتها  عن  ب�شيكتا�س  �إد�رة  وعربت 
يف �حل�شول على خدمات خريج نادي 
م�شو�ر  على  �شري�  �لفرن�شي  �شو�شو 
حيث  �لرتكي  �لدوري  يف  غرمييه 
مع  �ل�شيف  هذ�  فيرنبات�شي  تعاقد 
�إ�شالم �شليماين بينما يحوز حامل لقب 
�ملنق�شي  �ملو�شم  �لرتكية  �لبطولة 
�شفيان  �لآخر  �لدويل  غالتا�رش�ي 
�قرتحها  �لتي  �لقيمة  وتبقى  فيغويل، 
مقارنة  متو��شعة  ب�شيكتا�س  م�شوؤولو 
�شوق  قيمة  يف  بودبوز  �لالعب  بقيمة 
�لنتقالت خا�شة و؟�أنه مرتبط بعقد 
�لذي  وهو   2021 غاية  �إىل  ناديه  مع 
�لفارط  �لعام  �شيف  ب�شفوفه  �لتحق 
قادما من مونبلييه، ويحوز �لعقد على 

�رشط جز�ئي قيمته 35 مليون �أورو.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �ملدرب  ك�شف 
م�شوي  �لدين  خري  لالإ�شماعيلي، 
�لكويتي  �لكويت  على  �لفوز  �شبب 
حل�شاب  رد  دون  بثنائية  �م�س  �ول 
من  ع�رش  �ل�شاد�س  دور  ذهاب 
يف  م�شوي،  وقال  �لعربية،  �لبطولة 
جماهري  »لدينا  �شحفية:  ت�رشيحات 
يف  �لرئي�شي  �ل�شبب  هي  عظيمة، 
�أن  فوزنا، بعد مبار�ة �شعبة، و�أمتنى 
ملباريات  �جلماهريي  �حل�شور  ميتد 
�لدوري �مل�رشي«، و�أ�شاف: »�لكويت 
قدم مبار�ة جيدة، لكن �إ�رش�ر لعبي 

وهو  �لنت�شار،  ح�شم  �لإ�شماعيلي 
�لأمر �ملهم بالن�شبة لنا، خا�شة �أنه �أول 
فوز منذ تعييني مدير� فنيا للفريق«، 
وتابع: »�لإ�شماعيلي مل يح�شم �لتاأهل 
يف  قوية  مبار�ة  تنتظرنا  حيث  بعد، 
كرة  يف  و�رد  �شيء  وكل  �لإياب،  جولة 
ر�حة  لعبيه  م�شوي  ومنح  �لقدم«. 
قبل  �ملبار�ة،  بعد  �شاعة   24 ملدة 
لقاء �لحتاد  �لتح�شري�ت خلو�س  بدء 
باجلولة  �ملقبل  �خلمي�س  �ل�شكندري 

�لثالثة للدوري �ملمتاز.
ق.ر. 

 بقيمة 5.8 مليون �أورو 
على مد�ر عام �إعارة

 �ضليماين يتقا�ضى اأعلى راتب 
�ضنوي بتاريخ فرنبات�ضي

�أ�شبح �لالعب �لدويل �جلز�ئري �إ�شالم �شليماين �لأغلى �أجر� يف 

تاريخ فريقه فرنبات�شي �لرتكي �لذي تعاقد معه نهاية �لأ�شبوع 

�ملن�رشم ملو�شم و�حد على �شكل �إعارة قادما من فريق لي�شرت 

�شيتي �لجنليزي وهو �لعقد �لذي مل ي�شم خيار �ل�رش�ء، وك�شف 

�لإعالم �لرتكي �أم�س �أن مهاجم �ملنتخب �لوطني �شوف يتقا�شى 

�أجرة �شنوية قيمتها 5.8 مليون �أورو �شنويا وهو ما يعادل قيمة 11 

مليار �شنتيم لي�شبح �أكرث �لالعبني �لذين يتقا�شون �أعلى �أجرة يف 

تاريخ �لفريق بعدما كان �لنجم �لهولندي روبن فان بري�شي �لأعلى 

�أجر� يف تاريخ �لفريق باأجرة �شنوية قدرها 4.9 مليون �أورو.

ع.ق.

 �شجل �شبعة �أهد�ف 
يف مبار�ة �لعربي

بوجناح يدخل التاريخ 
 القطري واجلزائري

 من االأبواب الوا�ضعة
ي�شجل �لالعب �لدويل �جلز�ئري بغد�د بوجناح 

بد�ية مو�شم قوية وغري منتظرة وهو �لذي �شجل 
ع�رشة �أهد�ف كاملة يف مبار�تني فقط عن بد�ية 
�ملو�شم �لكروي �جلاري، وتاألق مهاجم �لت�شكيلة 

�لوطنية ب�شورة لفتة خالل �ملبار�ة �لتي خا�شها 
م�شاء �أول �أم�س رفقة ناديه �ل�شد �أمام �لعربي 

حل�شاب �جلولة �لثانية من دوري جنوم قطر، �أين 
�شجل �شبعة �أهد�ف كاملة يف �ملبار�ة �شجل عربها 

��شمه باأحرف من ذهب يف �لدوري �لقطري يف 
بادرة مل حتدث �شابقا خا�شة و�أنه حطم رقما 
قيا�شيا يف �لدوري �لقطري يعود �إىل 13 عاما 

كان مرتبطا با�شم �لالعب �لعر�قي يون�س حممود 
�لذي كان ين�شط يف �شفوف نادي �خلور �لقطري 

و�شجل عام 2005 �شتة �أهد�ف يف �ملبار�ة �أمام 
نادي �ل�شمال قبل �أن ي�شقط بوجناح رقم �لالعب 
�لعر�قي وي�شبح �شاحب �أكرب ت�شجيال لالأهد�ف 

يف مبار�ة و�حدة، �إىل جانب ذلك فاإن �لالعب 
حطم رقما قيا�شيا جز�ئريا كان با�شم �لالعب 

ن�رش �لدين �آكلي �لذي �شجل �شتة �أهد�ف دفعة 
و�حدة رفقة �ملنتخب �لوطني خالل �ملبار�ة �لتي 

جمعته مبنتخب �ليمن �جلنوبي خالل مناف�شة كاأ�س 
فل�شطني �لتي جرت عام 1973 وهي �ملبار�ة �لتي 

كانت �نتهت بنتيجة عري�شة بعد فوز �خل�رش �آنذ�ك 
بنتيجة 15)1.

ع.ق.



ليون يبد�أ �ملو�سم بفوز �سهل على �أميان
�سار ليون على خطى مر�سيليا وموناكو وافتتح م�سواره يف املو�سم اجلديد من الدوري 

الفرن�سي بفوز على �سيفه اأميان 2-0 اأول اأم�س يف املرحلة الأوىل، وانطلق املو�سم اجلديد 
من بطولة فرن�سا اجلمعة بفوز كبري ملر�سيليا على تولوز 4-0، ثم عاد موناكو ال�سبت من 

ملعب نانت بفوز م�ستحق 3-1 قبل اأن ين�سم اإليهما ليون اأحد اأ�سالع رباعي ال�سدارة 
للمو�سم املا�سي، بفوزه على اأميان بهديف البوركيني برتران تراوري بعد جمهود فردي 
والهولندي ممفي�س ديباي من ركلة حرة والذي �سجل هدفه 11 يف اآخر 10 مباريات يف 

الدوري، و�ستكون الفر�سة �سانحة اأمام فريق املدرب برونو جينيزيو، امل�سارك يف دوري 
اأبطال اأوروبا كثالث الدوري املو�سم املا�سي، لبدء حملته اجلديدة باأف�سل طريقة ممكنة 

كونه يخو�س ثالث مباريات من الأربع الأوىل على ملعبه.

رونالدو ي�ستهل مغامرته مع �ليويف باأف�سل طريقة
ا�ستهل النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مغامرته مع فريقه اجلديد جوفنتو�س باأف�سل 

طريقة من خالل ت�سجيل الهدف الأول يف املباراة الودية التي فاز بها الفريق الأول 
لبطل اإيطاليا على الفريق الرديف 5-0، وعلى مقربة من جبال الألب اأقام جوفنتو�س 

اأول اأم�س مباراته الودية التقليدية قبل بداية املو�سم، والتي جمعت بني لعبي الفريقني 
الأول والرديف، يف قرية فيالر بريو�سا، وكانت املباراة منا�سبة للظهور الأول لرونالدو 33 
عاماً بقمي�س فريق »ال�سيدة العجوز« الذي انتقل اإليه اأف�سل لعب يف العامل 5 مرات هذا 

ال�سيف قادماً من ريال مدريد الإ�سباين، يف �سفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو.
وبعدما اعتاد على املالعب ال�سخمة من قبيل �سانتياغو برنابيو واأولد ترافورد بداأ رونالدو 
رحلته الإيطالية من ميدان �سغري يف قرية متوا�سعة، على ملعب فيالر بريو�سا الذي يطلق 
عليه ا�سم الالعب الإيطايل ال�سابق غيتانيو �سرييا، وكانت البداية اأكرث من مثالية اإذ افتتح  
�سيطر عليها ثم �سددها بعيداً عن متناول احلار�س ليوناردو لوريا، قبل اأن يلعب اأي�ساً دوراً 

اأ�سا�سياً يف الهدف الثاين ب�سبب ال�سغط الذي فر�سه على ريكاردو كابيليني الذي حول 
الكرة يف �سباك حار�سه عن طريق اخلطاأ، وا�ستلم بعدها الأرجنتيني باولو ديبال زمام 

املبادرة اإليهم هذا املو�سم جنماً كبرياً مثل رونالدو، ما قد يعيد للدوري الإيطايل �سيئاً 
من مكانته ال�سابقة حني كان قبلة لأف�سل جنوم العامل قبل اأن يرتاجع دوره ل�سالح الدوريني 

الإ�سباين والإجنليزي.

فالفريدي يثني على دميبلي وُيعظم �أهمية �إنيي�ستا
اأبدى اإرن�ستو فالفريدي املدير الفني لرب�سلونة �سعادته بتتويج فريقه بلقب ال�سوبر 

الإ�سباين، بالفوز على اإ�سبيلية م�ساء اأول اأم�س بنتيجة 2-1 يف اللقاء الذي احت�سنه ملعب 
»ابن بطوطة« مبدينة طنجة املغربية، بينما و�سف الفريق الأندل�سي باملناف�س ال�سعب، 

وذكر املدرب البا�سكي خالل املوؤمتر ال�سحفي عقب اللقاء اأن املباراة كانت �سعبة للغاية 
على فريقه  كثريا مبرور وقت اللقاء، كما و�سف فالفريدي املباراة باملمتعة و�سهدت 

فر�سا كثرية من الفريقني، بينما اأثنى كثريا على اجلانب الدفاعي الذي قدمه البالوغرانا، 
وخ�س مدرب الفريق الكتالوين الفرن�سي ال�ساب عثمان دميبلي، �ساحب هدف النت�سار 
بت�سديدة قوية بعيدة املدى بالثناء، وقال يف هذا ال�سدد: »نعلق الكثري من الآمال على 

دميبلي، وباإمكانه تقدمي الكثري لنا، لقد �سارك يف اجلانب الدفاعي و�سجل هدفا رائعا«.
وحول اإذا ما كان الفريق ي�سعى لإبرام املزيد من ال�سفقات لتعوي�س رحيل »الر�سام« 

اآندري�س اإنيي�ستا لليابان، اأكد: »لن نتمكن اأبدا من تعوي�س لعب بحجمه، هناك اإنيي�ستا 
واحد فقط  املباراة املقبلة«، كما وجه فالفريدي �سكرا خا�سا للجماهري املغربية التي 
�ساندت الفريق من املدرجات، موؤكدا اأنها كانت اأحد عوامل التتويج باللقب، كما اأبدى 

�سعادته بالتواجد يف املغرب.

لي�ست�ستايرن يتمنى تتويج �ليويف بدوري �أبطال �أوروبا
عرب لعب اأر�سنال الإجنليزي عن رغبته يف فوز جوفنتو�س الإيطايل بلقب الن�سخة املقبلة 

من دوري اأبطال اأوروبا، بعدما ا�ستع�ست البطولة القارية على ال�سيدة العجوز خالل 
الفرتة الأخرية، وقال �ستيفان لي�ست�ستايرن يف ت�رصيحات نقلها موقع كالت�سيو مريكاتو: 

»اأمتنى اأن يفوز جوفنتو�س بدوري اأبطال اأوروبا، النادي ي�ستحق ذلك بعد خ�سارة مباراتني 
نهائيتني يف 2015 و2017«، واأ�ساف: »هل اأنا نادم على ترك جوفنتو�س بعد و�سول رونالدو، 

اأردت حتدًيا جديًدا، اأنا �سعيد من اأجل اليويف لكن الآن اأر�سنال اأ�سبح كل �سيء«، وان�سم 
لي�ست�ستايرن ظهري اأمين منتخب �سوي�رصا ل�سفوف الغانرز خالل فرتة النتقالت ال�سيفية، 

يف �سفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع جوفنتو�س.

�لبافاري �سوبر �أملانيا للمرة �ل�سابعة يف �لتاريخ

توج بايرن ميونيخ بكاأ�س ال�سوبر الأملانية بعد فوزه على اإنرتاخت فرانكفورت 5-0 اأول اأم�س على ملعب كومرزبنك ارينا يف 
فرانكفورت، و�سجل البولندي روبريت ليفاندوف�سكي هاتريك يف الدقائق 21، 26، 54، والفرن�سي كينغ�سيلي كومان 63 والإ�سباين 
تياغو األكنتارا 85، وهو اللقب الأول للمدرب اجلديد نيكو كوفات�س الذي ت�سلم املهمة هذا املو�سم بعد اأن كان مدرباً لإنرتاخت 
فرانكفورت وفاز معه بكاأ�س اأملانيا على ح�ساب بايرن ميونيخ بالذات املو�سم املا�سي، وقبل اأ�سبوعني من انطالق الدوري 
الذي توج بايرن بلقبه يف ال�سنوات ال�ست الأخرية، يبدو العمالق البافاري مر�سحاً للهيمنة جمدداً على املو�سم، ووجه اإنذارا 
�رصيحاً �سديد اللهجة متجاوزاً �سقوطه يف ماي املا�سي اأمام اإينرتاخت فرانكفورت يف نهائي الكاأ�س 1-3، وخا�س اإينرتاخت 
املباراة الر�سمية الأوىل بقيادة خليفة كوفات�س النم�سوي اأدي هوتر والثانية يف هذه امل�سابقة بعد �سقوطه يف الن�سخة الثانية 
عام 1988 اأمام فريدر برمين 0-2. من جانبه، لعب بايرن مباراته الثانية ع�رصة يف هذه امل�سابقة واأحرز اللقب للمرة ال�سابعة، 
وهو الأكرث فوزاً باللقب كما يف كل البطولت املحلية الأخرى، اأمام بورو�سيا دورمتوند 5 القاب يف 9 مباريات، وفريدر برمين 
3 انت�سارات يف 4 مباريات. وخلت الدقائق الع�رصون الأوىل من اأي فر�سة للطرفني قبل اأن يرفع جو�سوا كيمي�س كرة من اجلهة 
اليمنى ارتقى لها ليفاندوف�سكي واأ�سقطها على ي�سار احلار�س الدمناركي فريديريك رونوف، ورد ال�رصبي مياد غا�سينوفيت�س 
بكرة خطرة مرت بجانب القائم الأي�رص ملرمى نوير، وكرر ليفاندوف�سكي ال�سيناريو الأول لكن بعد ركنية نفذها الهولندي اريني 
روبن وتابعها البولندي براأ�سه يف ال�سباك هدفا ثانيا، وفر�س بايرن �سيطرة �سبه كاملة على املجريات، وكاد توما�س مولر 

ي�سيف الثالث من كرة بعيدة مقو�سة مالت عن القائم الأمين.  

تّوج بر�سلونة بلقب ال�سوبر الإ�سباين بعدما �سّجل هدف الفوز 
على اإ�سبيلية قبل 12 دقيقة من نهاية املباراة وتاألق تري �ستيغن 
يف الت�سدي لركلة جزاء بالوقت القاتل يف اللقاء الذي جرى يف 
املغرب، وا�ستعاد بر�سلونة لقب ال�سوبر الإ�سباين بفوزه على 
اإ�سبيلية 2-1 اأول اأم�س يف طنجة، اإذ فقده املو�سم املا�سي 
ووجد  واإياباً،  ذهاباً  مدريد  ريال  مناف�سه  من  باخل�سارة 
بر�سلونة الذي لعب بت�سكيلة �سبه اأ�سا�سية نف�سه متاأخراً بعد 

ت�سع دقائق من البداية عقب هدف �سارابيا.

واحتفل جريار بيكيه بقرار اعتزاله اللعب الدويل والرتكيز مع 
بر�سلونة باأف�سل طريقة عندما اأدرك لبطل الدوري الإ�سباين 
التعادل قبل 3 دقائق من نهاية ال�سوط الأول، وفر�س الفرن�سي 
بت�سجيله هدف احل�سم  للمباراة  نف�سه جنماً  عثمان دميبيلي 
منه  �ستيغن  تري  الأملاين  يخطف  اأن  قبل  قوية  ت�سديدة  من 
الأ�سواء بت�سديه لركلة جزاء نفذها البديل الفرن�سي بن يدر 
يف الوقت بدل ال�سائع، وميلك بر�سلونة الرقم القيا�سي بعدد 

األقاب ال�سوبر الإ�سباين 13 لقبا اأمام ريال مدريد 10 األقاب.

بر�سلونة يتّوج بلقب �ل�سوبر �لإ�سباين
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�ملان �سيتي يفتتح �ملو�سم بفوز على �أر�سنال
اأول   0-2 اأر�سنال  م�ست�سيفه  على  الفوز  من خالل  بنجاح  مو�سمه  �سيتي  مان�س�سرت  الإجنليزي  الدوري  لقب  افتتح حامل 
اأم�س على ملعب الإمارات، و�سجل لفريق املدرب بيب غوارديول رحيم �ستريلينغ  والربتغايل بريناردو �سيلفا بعد متريرتني 
حا�سمتني من الفرن�سي بنجامني ميندي، وكان �سيتي الطرف الأكرث خطورة لكنه مل يكن الطرف الأف�سل يف معظم جمريات 
املباراة، فقد حاول اأر�سنال يف كثري من الأحيان جماراة �سيفه وكاد اأن ينجح بت�سجيل اأكرث من هدف لكن التوفيق خانه، 
واأعطى بيب الفر�سة للجزائري ريا�س حمرز ليلعب اأ�سا�سياً فيما احتفظ بدي بروين و�سانيه وجي�سو�س لل�سوط الثاين ومل 

يظهر �سيتي قوة كبرية لكنه بدا واعداً بحملة دفاع �رص�سة عن اللقب هذا املو�سم.



حكيم مالك

امل�ؤمتر اال�ستثنائي 
لالحتاد يف �سكيكدة 

اأدى اإىل االنق�سام
 

للأ�سباب  �سقرة   يو�سف  وعاد  
الأوىل  التي اأدت اإىل تفكك  احتاد 
كانت  بعدما  اجلزائريني  الكتاب 
ثقافية  كجمعية  ا�ستقللية  له 
يف  امل�ساكل   من  العديد  تلته 
حيث  وبعدها   ال�سوداء  الع�رشية 
اللجوء  فيها  مت  نزاعات  وقعت 

بعدها  وجاء  العدالة  اأروقة   اإىل 
موؤمتر �سكيكدة الذي يعد موؤمترا 
ا�ستثنائيا وهذا ما اأدى اإىل انق�سام 
ف�سلت  حيث  طرفني  اإىل  الحتاد 
�سقرة   م�سريا  الوثائق  يف  العدالة 
الكتاب  احتاد  قيادة  توىل  اأنه  
و�سعية  يف  وهو  اجلزائريني 
ا�ستقالة  بعد  هذا  وياأتي  كارثية 
راأ�س  على  غرمول  العزيز  عبد 
حيث   2008 جانفي  يف  الحتاد 
لوجود  الإدارية  امللفات  وجدت 
يف  كنا  فلقد  وبالتايل  متاما  لها 
�سبه ورطة بالإ�سافة اإىل تداعيات 
وهذا  امل�سمع   والنادي  العدالة 
الديون  العديد من  ما ترتب عنه  
املرتاكمة على الحتاد  مما اجنر 

عنه بالقول ل م�سادر مالية دائمة 
له فالأ�سياء املو�سمية ل ميكن فيه 
اجلانب  ومن  والتنظيم  التخطيط 
جمعية  اإىل  �سيحول  كان  الإداري 
مت  وعليه  للقوانني  طبقا  ولئية 
تن�سيب الفروع يف �سنة 2009 بغية 

التكفل بحل الإ�سكال الإداري.

البد من مل �سمل 
املجل�س القدمي 

واجلديد لل��س�ل 
اإىل حل

�سقرة    �سياق  مت�سل  واأ�ساف يف   

الن�سو�س  مل�ستوى  بالن�سبة  
حاولنا  اأننا   بالقول  القانونية  
مع  لتكييف  الجتهاد  خللها  من 
اأنه  معرتفا  اجلديدة    القوانني 
فلقد  العمل  على  را�سيا   لي�س 
فاملوؤمتر  ال�سفر  من  انطلقنا 
لأع�ساء  حيادية  جلنة  ت�سكيل  مت 
كامل  عاما  ا�ستغرقنا  فلقد 
وبع�س  قيادات  منها  للم�ساورات 
ت�سجيل  ومت  اجلديد  اجليل  من 
كل امللحظات وبالتايل فالقانون 
جديد  باب  فتح  فيه  مت  اجلديد 
وهو تعيني ثلث اللجنة التح�سريية 
الفاعلة  للأ�سماء  واملخ�س�س 
فهناك  وان�سحبوا   اأع�ساء  وكانوا 
باأفكار  قاطعت  الأ�سماء  بع�س 
فقد  الأ�سا�س  هذا  وعلى  معينة 
والأفكار  الآراء  الوقت جلمع  حان 
املجل�س  �سمل  ومل  وتوحيدها 
بنتيجة  للخروج  واجلديد  القدمي 

اإيجابية .

االحتاد ي�سعى دوما 
ال�سرتجاع مكانة 
اجلزائر العربية 

والعاملية   
 

فيه  مت  اأنه  املتحدث  ذات  وقال   
الكتاب  احتاد  ن�ساطات  تكثيف 
على  اعتمدنا  فلقد  اجلزائريني 

اجلزائرية  للوليات  الروح  اإعطاء 
بتكثيف الأن�سطة الثقافية املتنوعة  
الرموز  بع�س  تكرمي  طريق  عن 
يف  املعتربة   اجلزائرية  والأ�سماء 
جاء  ذلك  وبعد  اأدبية   اأم�سيات 
مقعد  جتميد  مت  بعدما  العتماد 
وفر�سة  الوقت  ذلك  يف  اجلزائر 
يف  الثقايف  الأ�سبوع  يف  اجلزائر 
�سقرة  فيها  توىل  الذي  القاهرة 
والبداعي  الثقايف  الوفد  رئا�سة 
ملف  لفتح  فر�سة  مبثابة  وكانت 
الجتماع  يف  وم�ساركتها  الحتاد 
ليتم  العرب  الكتاب  لحتاد  العام 
اجلزائر  مكانة  ا�سرتجاع  بعدها 
اأ�سباب  طرح  ومت  الحتاد  هذا  يف 
الجتماعات  يف  اجلزائر  تغيب 
حقه  من  اجلديد  اجليل  ،معتربا  
التطلع للأح�سن واإعطائه الحرتام 
فرع  معتربا  الإبداع،  على  وحثه 
والبداع  املدينة  وملتقى  عنابة 
اجلزائريني  الكتاب  احتاد  اأو�سل 
اإىل العاملية   فلقد متت التفاقية 
عن  كتب  ما  كل  جلمع  ال�سني  مع 
ويف  ال�سينية  الكتب  يف  اجلزائر 
يف  الأول  الباب  فتح  مت  اجلزائر 
املوؤمتر الأول للكتاب العرب الذي 
من  ومت  العا�سمة  باجلزائر  عقد 
فيه  فلقد مت  العراق  اإدخال  خلله 
جتليات ثقافة املقاومة اأين مت فيه 
جمع �سوريا بوا�سطة اإدخال الأندية 
اأ�سا�سها  على  ت�سكيل  فيها  ومت 
فلقد   وعليه  ال�سعودية   الحتاد يف 

فاجلزائر  وبالتايل    واملثقفني  
الندوة  يف  بقوة   حا�رشة  كانت 
التي عقدتها اجلامعة العربية التي 
البحث  كانت اجلزائر  �سمن جلنة 
الثقايف ، مع العمل بجد من طرف 
احتاد الكتاب اجلزائريني  وبالتايل 
فالإجناز مل يكتمل بعد  متت ت�سوية 
اإىل رواق  الذي ق�سم  مقر اجلمعية 
وني�سي  �سميت على زهور  وقاعات 
ومت اإن�ساء رواق للبحث �سمي با�سم 
كما    « زبريي  العربي   « الكاتب 
بتكرمي  ال�سهر  �سيف  برجمة  متت 
اأ�سماء  فيه  والكتاب  املوؤ�س�سني 
الكتاب  احتاد  �سعي  مع  كبرية  
الربيق  اإعادة   اإىل  اجلزائريني 
الحتاد  اأن  موؤكدا  الحتاد  ملجلة 
ولقد  واخلارج   الداخل  موجود يف 
ن�رشنا 44 كتابا يف حني مت تن�سيب 
رابطة الأدب الأمازيغي ببومردا�س 
مقر  برتميم  قمنا  اأننا  حيث 
الكائن  اجلزائريني  الكتاب  احتاد 
بديدو�س مراد بالعا�سمة من مالنا 
الثقافة  وزارة  اأن  اخلا�س،موؤكدا 
اأي  متنحنا 1 على الألف من حقنا 
270 مليون �سنتيم ت�سلمناه يف 2017  
احتاد  رئي�س  ك�سف  الأخري  ويف   .
الكتاب اجلزائريني باأنه �سيتم اإقرار 
يف  �سيكون  الذي  اجلديد   القانون 
الجتماع  و�سيتم  القاهرة  اأكتوبر 
يف  العرب   الكتاب  لحتاد  العام  
بالإمارات   ظبي  باأبو  دي�سمرب 

العربية املتحدة. 
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رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني ي��سف �سقرة  

على ميهوبي نزع برنو�س رئي�س 
احتاد الكتاب اجلزائريني ال�سابق 

رد اأم�س رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني ي��سف �سقرة يف منتدى« احل�ار« 
على انتقادات االأخرية  ل�زير الثقافة عز الدين ميه�بي م�ؤكدا �سقرة  
اأنه الي�جد اأي خالف �سخ�سي مع ميه�بي وكل واحد لديه وجهات نظر 
متناق�سة فيما يخ�س االحتاد م�سريا اأن ال�سراع القائم بني احتاد الكتاب 
اجلزائريني ووزير الثقافة  جاء بفعل الت�سيري ما كان عليه وماه� عليه 

حيث اأننا متنينا  من ميه�بي نزع قبعة وبرن��س رئي�س احتاد الكتاب 
اجلزائريني ال�سابق وت�يل �س�ؤون وزارته.

مر�س التاريخ ووهم احلا�سر
احلا�رش  نعي�س  اأن  ميكننا  متى 
اإذا كنا اإىل اليوم مازلنا حمكومني 
من  �سواه،  نعي�س  ل  باملا�سي، 
حّدثت  فاإذا  ونك�ساته،  بطولته 
ين�ساب  احلا�رش،  عن  جزائريا 
يف  وي�سيع  معك،  احلديث  به 
التاريخ  اإىل  عائدا  الذاكرة  متاهة 
اجلزائر  عن  فيحدثك  اجلزائري، 
وقت ال�ستعمار وما حققه رجالها 
بطولت  من  حينها  ون�ساءها 
اأخرى  مّرة  ي�سيع  ثّم  تاريخية، 
يف  اجلزائر  عن  اإياك  حمدثا 
الأندل�س  عن  ثم  العثماين  العهد 
بينهم  ومن  العرب  كان  وكيف 

وبنوا  �سّيدوا  حيث  اجلزائريني، 
اأن  اإىل  يتماهى  ثّم  وعّمروا، 
الفاطمية  الدويلت  عن  يحدثك 
كان  واإن  وغريها،  والزيانية.. 
النومديني  عن  وقت حلدثك  لديه 
يعرف  كان  واإن  حتى  والبزنطيني، 
املهم  يوغرطة،  �سوى  عنهم 
من  ولي�سبع  ويفتيك،  يحدثك 
ل  هو  اأنه  حني  يف  التاريخ،  �رشد 
عنه  �ساألته  الذي  احلا�رش  يعي�س 
بل �سوى وهمه، وحني ت�رّش وتعيد 
فورا  احلا�رشيل�سق  عن  �سوؤالك 
باأنهم  بامل�سوؤولني  مبا�رشة  التهمة 
وبقائنا من دول  �سبب تخلفنا  هم 

العامل الثالث، يف حني اأنه هو من 
مي�سي يف ال�سارع ولي�س امل�سوؤول، 
ولي�س  املحيط  يلوث  من  هو 
امل�سوؤول، من يرمي القارورة على 
اأن ينتهي من ال�رشب  الأر�س بعد 
هو ولي�س امل�سوؤول، هو من ي�سّب 
يف احلافلت ولي�س امل�سوؤول، هو 
ولي�س  الآخرين  مع  يتعامل  من 
امل�سوؤول، هو العامل الذي يتاأخر 
عن الو�سول اإىل العمل دائما ولي�س 
مكانه،  يف  يعمل  الذي  امل�سوؤول 
للم�سوؤول  لي�س  باأن  ينفي  ل  وهذا 
هو  ال�سعب  لكن  يحدث  فيما  دور 
اأي�سا،  املو�سوع  يف  دور  له  اأي�سا 

ثّم ينتظر  اأن يبداأ  اأول  يجب عليه 
اأن  لي�س  لكن  الدولة،  من  الدعم 
من  وينتظر  يديه  ال�سعب  يكتف 
الدولة اأن ت�سعه من م�ساف الدول 
لو  ه  لأن  حمال  وهذا  املتقدمة، 
الدولة  لأن  رغبة،  لل�سعب  يكن  مل 
ي�سن  تنظيم  هيكل  اإل  ماهي 
القوانني ويدعم امل�ساريع وال�سعب 

هو املحرك.
اإل  هو  ما  اليوم  نعي�سه  ما  اإن 
والذي  حمكومباملا�سي  وهم 
فخرنا  اأ�سبح  الذي  التاريخ،  هو 
وعزتنا يف ظّل هذا التخلف الذي 
اإل  هي  ما  اليوم  اأزمتنا  نعي�سه، 

اأزمة ثقافية تاريخية، يجب علينا 
من  للتخل�س  اأنف�سنا  مراجعة 
احلا�رش  على  والإقدام  تبعيتها، 
من  بدل  تفا�سيله،  يف  والغو�س 
التباهي بتاريخ مل ن�سنعه باأيدينا، 

لكننا لّوثناه باأرجلنا.
التاريخ  ن�ستعمل  اأن  علينا  يجب 
فيه  نبحث  اأن  حا�رشنا،  خلدمة 
ونكمل  اأجدادنا  به  قام  ما  عن 
دول  من  كنا  واإن  حتى  م�سريتهم، 
مينعنا  ل  هذا  لكن  الثالث  العامل 
اأن  نظيفة،  �سوارعنا  تكون  اأن  من 
يكون لدينا قناعة بحرية الآخرين، 
نواكب  اأن  ونعّمر،  ون�سّيد  نبني  اأن 

الع�رش، اأن نبداأ باأنف�سنا ونتخل�س 
من ال�سلبيات الطاغية على اأفكارنا، 
ثّم ننتظر من امل�سوؤول ماذا يفعل، 
لأنه يف الأخري امل�سوؤول خرج من 

البيئة التي تعي�س بها.
زبدة احلديث: 

بالتاريخ،  الفتخار  �سد  ل�ست  اأنا 
ي�سري  اأن  درجة  اإىل  لي�س  لكن 
بل  الأمام  اإىل  �سرينا  اأمام  عائقا 
العك�س اأن يكون دافعا نحو ال�سري 

قدما.

املتو�سي يبدا بوجهو.مثل �سعبي
 حمادي حممد اأمين/اإيليزي
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الكاتب ال�ساب حممد قعيد جلريدة الو�سط 

روايتي الأوىل ا�ستوحيتها 
من  �سلوكيات عامل الطيور

قعيد حممد من مواليد 20/01/1997 خريج كلية التكنولوجيا بجامعة 
الوادي، ق�سم الهند�سة الكهربائية تخ�س�ص » االلكرتوتقني » عن دفعة 

2018، مهتم بالرواية، �سغفه بالنجاح و خلق مكانة له بني الكّتاب ال�سباب 
حر�سه على كتابة اأول اأعماله ليعرف القارئ على اأ�سلوبه، و له طموحات 

عدة يف جماالت احلياة و هو ي�سعى على حتقيقها
حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

هل االأمر يتعلق 
بالتجريب االإبداعي اأم 

عن موهبة ؟

و  بالكتاب  تعلقي  الكاتب  يقول 
تاأثري بالرواية العاطفية و الواقعية 
، �شعب جذور احلروف يف قرارتي 
، و اأورق اأناملي بكلمات كتبت على 
نا�شية �شارع احلب، ت�شكلت بن�شق 
اأ�شلوب مرتادف، لتكّون  مت�شابه و 

باكورة اأعمايل 
اأما جميئ لعامل الرواية فال يتعلق 
بالتجريب الإبداعي و اإمنا هو عن 

موهبة فقط

كيف ت�سكل لديك هذا 
الهم ال�سردي .. كيف 

كان ذلك ؟

الرواية  كانت  الأمر  بداية  يف 
خواطر  ت�شكيلة  عن  عبارة 
 ، منف�شلتني  ق�شتني  و   ، عاطفية 
خيايل  وحي  من  اإحداهما  كتبت 
عن  ا�شتوحيتها  الأخرى  و   ،
الذيحال  ل�شديقي  واقعية  ق�شة 
فاجتمعت   .. حبيبته  بني  و  بينه 
جوري   « �شخ�شية  عند  الق�شتان 
» بطلة الرواية ، مع اإ�شافة بع�ض 
 ، اأحداثهما  التي تخللت  اخلواطر 

لت�شكل هذا الهم ال�رسدي للرواية

هل يدين حممد يف ذلك 
الأحد بالف�سل؟

اأمنوا  ملن  الف�شل  كل  يعود 
 ، العون  يل  مدوا  و   ، مبوهبتي 
اأول  اأخطوا  اأن  على  �شجعوين  و 
خطوة يف عامل الكتابة  » �رساحي 

يون�ض ، قندوز العربي« 

حدثنا عن طيور 
النمنمة ما الذي ق�سدته 

بالعنوان وهل حمتوى 
الكتاب ي�سمله العنوان ؟

رتبة  من  النمنمة  طيور  تنحدر 
ذات  طيور  هي  و   ، الع�شفورّيات 
و  طويل  مبنقار  �شغري  حجم 
طوله  يرتاوح  م�شتديرة،  اأجنحة 
اإىل  �شنتيمرتات  الع�رسة  بني 
متتاز  �شنتيمرتا،  ع�رسون  و  اثنان 
ف�شال  اللّون  بّني  بري�ض  اأغلبها 
عن الأحمر الّذي ميّيز بع�شا منها 
الّرمادي  الأبي�ض،  اإىل  بالإ�شافة 
يف  الأ�شفل،  من  الع�شلّي  اأحيانا  و 
فرتة الّتكاثر يتغرّي لون النمنمة اإىل 
عّدة األوان رائعة اجلمال، حيُث اأن 
وموؤّخرة  ظهره  لون  يتغرّي  الّذكر 
املتمّوج  الأخ�رس  اللون  اإىل  ذيله 
بلوٍن  والأطراف  بنّية،  بلمعة 
ما  راأ�شه غالباً  اأبي�ض، ويتغرّي لون 
بني الأ�شفر والأخ�رس، كما ميكننا 
الّتفريق بني الأنثى منها عن الّذكر 
يكون  الّذكر  اأن  حيث  ب�شهولة، 
الأعلى على  اإىل  ذيله  رافعا  دائما 

عك�ض الأنثى الّتي تب�شطه
ن�شفي  يف  النمنمة  طيور  تتواجد 
الكرة الأر�شّية، ي�شتوطن نوع واحد 
اأوروّبا، و تعي�ض ُمعظمها  منها يف 
ال�ّشمالية،  واأمريكا  اآ�شيا،  يف 
بني  وتتنّوع  اجلنوبّية،  واأمريكا 
ت�شميتها  �شبب  يرجع  و  نوعاً،   63
و  حجمها  �شغر  اإىل  ال�شم  بهذا 
و   ، ال�رسيعة  و  الّدائمة  حركتها 
ت�شمية  تختلف  و   ، العذب  �شوتها 
الّدول  بع�ض  عند  الّطيور  هذه 
فنجد يف م�رس يطلق عليه بطائر 
» ال�ّشك�شكة » و دول اأخرى بطائر » 

الّدعويقة »، وطائر » اأم الّزعري«
بطيور  املق�شود  الرواية  يف  و 
الرواية  �شخ�شيات  هي  النمنمة 
نف�شها، و يكمن الربط بني حمتوى 
طيور  بحركة  العنوان  و  الرواية 
تنتهي  بحيث  ال�رسيعة،  النمنمة 

الآمال بتتابع اخليبات.

ماهي حماور طيور 
النمنمة وما الذي 

تعر�ست للحديث عليه 
وما الذي عاجلته 

وحاولت ار�سال ر�سائل 
للقارئ من خالله ؟

هي ق�شة حب عادية كاأي ق�شة، 
الفكرة  هو  مييزها  ما  لكن 
املعاجلة بالرواية، بحيث ربطت 
بحركتهم  النمنمة  طيور  قدر 
فعال  حدث  ما  هذا  و  ال�رسيعة، 
مع ال�شخ�شية التي األهمتني كتابة 

جزء من  الرواية  »يو�شف«
ق�شمت على ثالثة حماور رئي�شية، 
معينة  فرتة  يحكي  حمور  كل 
»جوري«  الرواية  بطلة  عا�شتها 
 ، املتتابعة  خيباته  و  احلب  بني 
القدر  رجرجات  و  الأمل  بني  و 

ال�شادمة

ت�سكيل ال�سخ�سيات 
وحتديد �سماتها قد 

ي�ستغرق وقتا ، من ماذا 
ا�ستمد حممد �سخو�ص 

روايته ؟

الرئي�شة  ال�شخ�شيات  ا�شتمديت 
و  يعقوب  »جوري،  بالرواية 
طيور  �شيمات  من  يو�شف« 
النمنمة، اأما ال�شخ�شيات الثانوية 
الحداث  ربط  دورها  فكان 

فقط

كيف ترى اإىل الفروق 
بني كتابة الق�سة 
وكتابة الرواية  ؟

ككاتب  اأو   ، كموهبة  يل  بالن�شبة 
اأرى  اأن  ميكنني  ل  مبتدئ  �شاب 
كتابة  و  الق�شة  كتابة  بني  الفرق 

ذلك  راأيي يف  اأبدي  اأو   ، الرواية 
، لأن نظرتي يف الأدب ل تتجاوز 
تكتب  موهبة  اأنا  فقط  املرت، 
كلمات،  ت�شعب  من  يخاجلها  ما 
اأو م�شلك  اأ�شلوب  تتبع  ل  موهبة 
اخلا�شة  بطريقتي  اأكتب  معني، 
 .. مييزين  اأنه  اأعتقد  ما  هذا  و 
و هذا ل مينعني اأن اأعطي فرق 
اأن  ب�شيط على قدر موهبتي هو 
الق�شة عبارة عن �رسد حلدث اأو 
ق�شرية،  تكون  و  معينة  اأحداث 
عبارة  هي  التي  بالرواية  مقارنة 
حدث  اأو  ل�شخ�شية  �رسد  عن 

معني ب�شكل نرثي

هل بلغت طموحك 
االبداعي ؟

 ، بعد  طموحي  اأبلغ  مل  ل 
فطموحي �شداه ل يزال بعيدا، و 
�رسخته لزالت غارقة يف اأعماق 
املحاولة، تنتظر �شفينة ماجالن 

لتجول به حول العامل

كلمة لل�سباب املبدع من 
اأمثالك ؟

الهاوي  ال�شاب  اأيها  اأنت  عليك 
للعراقيل  ت�شمح  ل  اأن  الطموح، 

و  اأحالمك  تبدد  اأن  كانت،  مهما 
طموحاتك، و اأن ل جتعل �رسابك 
اأقداح  جترع  بل  الف�شل،  اليومي 
لأنك  بنف�شك،  اأفتخر  و  النجاح 

نعم ت�شتطيع ..
 يقول : �شوامي فيفي كناندا ، اأحد 

اأ�شهر رجال الدين الهندو�شي 
اجعل   ، واحدة  فكرة  يف  »فكر 
كلها،  حياتك  هي  الفكرة  هذه 
واجعلها  بها  واحلم  فيها  فكر 
عقلك،  كر�ض  حلياتك،  هدفا 
جزء  وكل  اأع�شابك  ج�شدك، 
الفكرة واترك  بتلك  منك ممتلئا 
كل الأفكار   ، هذه هي طريقتي 

للنجاح« الأخرى 

كلمة ختامية جلريدة 
الو�سط وللقراء

على  املحرتمة  جريدتكم  اأ�شكر 
التعريف  فر�شة  يل  اأتاحت  اأن 
موهبتي  تقدمي  و  ب�شخ�شي، 
للقارئ بني اأ�شلع �شفحاتها، كما 
اأ�شكر كل من �شاندين و �شجعني 
على اأخذ التجربة يف ن�رس عملي 
املتوا�شع، اآمال اأن ينال اإعجاب 
اأن  اإل  ي�شعني  ل  كما  القراء، 
التي  جريدتكم  متابعي  اأ�شكر 

تهتم بال�شباب املبدع.  

يا اأخطبوط املعنى الأزرق !
نزوٌع  اإليَك  َدَعانيِ 
يف  ورغبٌة   ، مٌي  قديِ
َرةيِ  َك ال�ّساحيِ تيِ َّ لجُوجيِ جلجُ وجُ
َهولجُ  ي  َوجَذَبنيِ  ،
مجُ  َتهججُ اإذ  َك  اأَمَواجيِ
بثوبيِ  اطئ  ال�َسّ َعَلى 
َلّ يوٍم َت�سَنعجُ  َبديِ ! كجُ الَزّ
َن  اأَخاَلٍط ميِ َتَمَعَك بيِ جمجُ
؛  نَي  حيِ الَفريِ نَي  قيِ الَعا�سيِ
 ، َفٍجّ  ٍلّ  كجُ ن  ميِ وَك  َجاءجُ
َك  َخبيِ وتجُ �سَ فامَتَزَج �سَ
َفكانت   ، هم  يجيِ اأََهازيِ بيِ
 ، وَعةيِ  الَرّ ة  َيّ ونيِ �سيمفجُ
االأَْزَرقيِ  لجُوديِ  اخلجُ َوحَلَن 

!
رَبى  ّ الكجُ َة الَهميِ َيا َمقرَبَ
فاياتجُ  ّ النيِ لَك  تيِ  ..  !
اَل  ي  اَلّتيِ اَفٌة  ال�َسَفّ
َها  عجُ َتْبَتليِ  ، َك  ثجُ ّ لويِ تجُ
َمَهاَبًة  َتزَدادجُ   ،
اأَدَراَنهم  لجُ  َوتغ�سيِ
م  َقَدهجُ َوعجُ م  َلَلهجُ وعيِ
عَلى  جوَن  َفيخرجُ  ،
احَلياةيِ  اإىَل  َك  �سيِ هاميِ

ني ! .. حيِ فريِ
َتاأَلّفتجُ  َما  رعاَن  �سجُ
ونّيَة  َحَلزجُ َموَجًة 
�ساخبَة   ، اللّذة 

َرَة  َزجميِ مجُ  ، وَدةيِ  جُ الربجُ
انَتَظمتجُ   ، �َسةيِ  املجُ�َساكيِ
َمّ َتاَل�َست  َها ، ثجُ ّ يفيِ َطييِ
اإيِىَل  ّي  َعنيِ ًة  �سَ عريِ مجُ
 ، َرقراٍق  �َسطٍح 
 ، اأجُخَرى  عن  وا  َواأعلنجُ
ي  َغاَمَرتيِ مجُ َفا�سَتعدتجُّ 
فَقَة االأَطفاليِ  فٍل ريِ َكطيِ
يعًا  َجميِ َواأعلّنا 
يفيِ  َجميال  حابًا  ان�سيِ

َظاريِ !.. برَزخيِ االنتيِ
غَبةيِ  الَرّ لَتَقى  مجُ َيا 
َطَة  َونقجُ  ، هَبة  َوالَرّ
يذيِ  نفيِ َوالَتّ رييِ  فكيِ الَتّ

بنَي  ما  حلَظة   ..!
   .. َواملوت  احلياةيِ 
َواريِ   زيِ الدجُّ ي َحاجيِ ّ َتَخطيِ
َناء الَقلبيِ ، اإىَل  اإيِىَل غيِ
 ، َهاءيِ  االإ�ستيِ �َساَحةيِ  ميِ
َهاءيِ  االنتيِ َنقَطةيِ  اإىل 
 .. عينّي  اأَغم�صجُ   ..
َمعَناك  اإيّل  يرتّد 
هيِ  عجُ ، ويف اأجزائيِ ا�سيِ ال�َسّ
كرياتيِ  ذيِ يفيِ  اأَنا 

َخبيِ  االأَزرق ! ال�سّ

 حممود عيا�سي
 : ن ا هر و
08/08/2012

 داليا اأمني ت�سدر اجلزء الثاين 
من �سرية »املختلط« الروائية

اأمني  داليا  الكاتبة  قالت 
»بنت  روايتها  عن  اأ�شالن 
حديًثا  ال�شادرة  حممود« 
اجلديدة  الثقافة  دار  عن 
حدوتة  »روايتي  بالقاهرة: 
بكيت  وحلوة،  متعبة 
و�شافرت  و�شحكت  معها 
وفكرت  و�شخطت 
اأنني  لدرجة  وا�شرتخيت، 
فقرة  كتابة  عن  عاجزة 
لكنني  لقراءتها،  تدعوكم 
�شاأرحل  اأنني  من  متاأكدة 

وتبقى هي؛ لأنها حياة«.
توا�شل  الرواية  هذه  ويف 
�رسد  اأ�شالن  اأمني  داليا 
اأحياء  اأقدم  اأحد  �شرية 
مدينة املن�شورة، وهو حي 

قد  وكانت  »املختلط«، 
بداأت ذلك امل�رسوع الأدبي 
امللحمي برواية »املختلط 
التي �شدرت خالل  – ود«، 
الثقافة  دار  عن   2016 عام 

ا. اجلديدة اأي�شً
وال�رسد هنا ينطلق من ذلك 
املكان منذ بدايات عمرانه 
القرن  اأواخر  يف  احلديث 
التا�شع ع�رس، عرب عائلة من 
الطبقة الو�شطى، و�شالتها 
بعائالت اأخرى، وميتد عرب 
عدد من الأجيال اإىل وقتنا 
التغريات  را�شًدا  الراهن، 
العميقة التي طالت الأماكن 
مالحمها  فغريت  والب�رس، 

وهددت جتذر هويتها. 

الكاتب ال�ساب حممد 
قعيد
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كرثة التعرق... اإىل ماذا ت�صري ؟
التعرق اأمر طبيعي، كونه يعمل على تنظيم درجة حرارة اجل�سم. 

لكن، تختلف الطرق التي يتعرق بها اجل�سم، وت�سي كل واحدة 
منها بحالة �سحية معينة، تعّريف اإليها يف الآتي:

اأنت حامل
كل ما من �ساأنه اأن يوؤثر على نظام ج�سمك الإجنابي �سواء كان 

احلمل اأو الدخول يف مرحلة انقطاع الطمث �سوف يجعلك 
تتعرقني اأكرث من املعتاد. وال�سبب بب�ساطة �سديدة هو اأن التغيري 
الهرموين يحفز عمل النظام احلراري للج�سم املوجود يف الدماغ 

الب�رشي، ويجعله يعتقد ب�سكل خاطىء اأن درجة حرارة اجل�سم 
اأ�سبحت مرتفعة، ما يدفع اإىل اإنتاج املزيد من العرق من اأجل 

خف�ض درجة حرارة اجل�سم.

اأنت ت�صعرين بالتوتر والإجهاد
اإذا كانت رائحة العرق اأقوى من املعتاد، ا�ساأيل نف�سك ما اإذا 
كنت ت�سعرين بالتوتر ال�سديد يف تلك اللحظة. فالعرق الذي 

يفرزه اجل�سم عند ال�سعور باحلر ال�سديد يتم تفريغه بوا�سطة 
الغدد العرقية الفارزة )والأكرث عدداً يف اجل�سم( وتتكون ب�سكل 
اأ�سا�سي من املاء وامللح. ولكن، عندما ن�سعر بالتوتر والإجهاد 

فاإَنّ العرق يتم تفريغه بوا�سطة الغدد العرقية املوجودة يف 
الإبطني. وهذا العرق يحتوي على مواد دهنية وبروتينات والتي 

ي�سبب اختالطها مع البكترييا املوجودة حتت اجللد بانبعاث 
روائح اجل�سم.

 اأنت على و�صك الإ�صابة 
ب�صربة حر

اإذا كان الف�سل �سيفاً، واأثناء �سريك حتت اأ�سعة ال�سم�ض، 
وتالحظني اأنك ل تعرقني، انتقلي فوراً اإىل مكان ظليل بعيداً 

عن اأ�سعة ال�سم�ض املبا�رشة وا�رشبي �رشاباً منع�ساً )ولكن دون 
كافيني( لأنك تو�سكني على الإ�سابة ب�رشبة حر. اإن عدم القدرة 
على التعرق ي�سبب يف العادة م�سكلة يف تنظيم حرارة اجل�سم، ما 

مينع ج�سمك من اأن يربد ب�سكل طبيعي.
ولكن، ينبغي النتباه اإىل اأن عدم القدرة على التعرق قد يكون 

ا وراثًيا اأو رمبا ب�سبب تعاطي نوع من الأدوية اأو  �سببه مر�سً
التهاًبا جلدًيا )ت�سلب اجللد(.

 اأنت تعانني من نق�ص 
ال�صكر يف الدم

يف العادة، يجب اأن يكون م�ستوى ال�سكر يف الدم يف ج�سمك بني 
70 و 100 ملغم / دي�سيلرت عند قيا�سه خارج وقت الوجبات. 

ولكن، اإذا انخف�ض هذا امل�ستوى اإىل اأقل من 70 ملغم اإما ب�سبب 
ال�سكري اأو لأنك تقومني بن�ساط ج�سدي بوترية �سديدة، ف�سوف 

ت�سعرين باآثار ذلك وخ�سو�ساً بزيادة التعرق. واأحد اأعرا�ض 
نق�ض ال�سكر يف الدم هو التعرق املفرط وال�سعور بالربد، 

ورطوبة اجللد وخ�سو�ساً يف موؤخرة العنق. تناويل �سيئاً �رشيعاً 
لرفع م�ستوى ال�سكر يف الدم.

خلل يف وظيفة الغدة الدرقية
اإذا كنت تعرقني كثرياً يف حالت غري اعتيادية مثاًل اأن تكوين 

جال�سة بهدوء يف غرفة باردة وبعيداً عن اأي توتر فرمبا تعانني 
من حالة فرط التعرق حيث تكون الأع�ساب التي تطلق عمل 

الغدد العرقية كما لو اأنها يف و�سع »العمل امل�ستمر« وغري 
قادرة على »اإطفاء« عملها. ويحدث هذا الأمر يف الغالب لدى 

الأطفال واملراهقني وال�سباب الذين لدى عائالتهم تاريخ 
بهذه احلالة دون معرفة ال�سبب احلقيقي وراء ذلك.

ولكن، يف بع�ض الأحيان، يكون �سبب فرط التعرق الآثار 
اجلانبية حلالة مر�سية اأخرى مثل مر�ض باركن�سون اأو النقر�ض 

اأو فرط ن�ساط الغدة الدرقية. فاإذا بداأت بالتعرق بعد خم�ض 
دقائق من ال�ستحمام، اطلبي من طبيبك اإجراء فح�ض الغدة 

الدرقية.

ال�صداع الن�صفي: عالج وقائي جديد لتقليل النوبات
ال�سوء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
الوقاية  يوؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رش 
من نوبات ال�سداع الن�سفي )ال�سقيقة( 
اإرنوماب  الدواء  ت�سويق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�سم   erenumab
للوقاية من  كاأول دواء   )®  Aimovig
نوبات ال�سداع الن�سفي، والذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ض  خمتربات 
املتحدة  الوليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�سهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�سويق 
قبل  �سوي�رشا  وتبعتها  املا�سي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�سبوعني، 
العالج  هذا  ت�سويق  على  الأوروبي 
نوبات  من  يعانون  الذين  للمر�سى 
ال�سهر  يف  مرات   4 الن�سفي  ال�سداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرنوماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�سلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�سداع الن�سفي حيث 

ال�سريوتونني  نظام  ي�ستهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغوتامني 
البيبتيدات  م�ستقبالت  �سد  موّجه 
 .)CGRP( ذات ال�سلة بالكال�سيتونني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�سيط 
يحجب م�ستقبالت الأمل التي يفرت�ض 
ال�سداع  اأمل  تن�سيط  يف  تنخرط  اأنها 
ال�رشيرية،  التجارب  خالل  الن�سفي. 
فاإَنّ ن�سف عدد املر�سى البالغ 2600 
مري�ض ممن يعانون من نوبات ال�سداع 
 4 من  تطول  بفرتة  العر�سي  الن�سفي 
اأخذوا  وممن  ال�سهر  يف  يوماً   14 اإىل 
اأيام  عدد  انخف�ض  اإرنوماب،  عالج 
ال�سداع الن�سفي الذي يعانون منه اإىل 
الن�سف اأو اأكرث. وهذا العالج الوقائي 
يف  بنف�سه  ياأخذه  اأن  لل�سخ�ض  ميكن 
البيت مرة واحدة يف ال�سهر با�ستخدام 

قلم احلقنة.

فوائد غري متوقعة لرقائق البطاطا

ما عالقة معجون الأ�صنان مبر�ص ال�صكري من النوع الثاين؟

الربيطانيون  التغذية  اأخ�سائيو  قدم 
قائمة بالأغذية التي ت�ساعد الإن�سان 
ون�رشت  بالراحة  الإح�سا�ض  على 
اخلرباء  قائمة  ميل  ديلي  �سحيفة 
ت�سمنت  والتي  ال�سحي،  للطعام 
واخل�رشوات  امل�سوية  الأ�سماك 
وال�سلطات، ورقائق البطاطا املحمرة 
وال�سوكولتة، التي منعها الأخ�سائيون 

ملر�ساهم لفرتة طويلة.
الأطعمة  اإىل  الأخ�سائيون  ونوه 
ا�ستهالكها  من  التقليل  يجب  التي 
مثل  املعاجلة  فائقة  كالأغذية 
وال�سمن  واخلبز  والنقانق  البيتزا 
مواد  على  لحتوائها  واملعلبات، 
ومع  �سالحيتها  مدة  تطيل  حافظة 
وفقا  املعلبة،  اخل�رشوات  فاإن  ذلك 
اأكرث  من  هي  الربيطانيني،  للعلماء 
لأنها  لل�سحة،  فائدة  املنتجات 
لأي  تعري�سها  دون  وخزنت  ختمت 

املنتجات  لقائمة  واأ�سيف  ت�سنيع. 
امل�سوي  ال�سمك  املفيدة  الغذائية 
وبع�ض اأنواع ال�سل�سات وخبز النخالة 
وكذلك  اخلمرية  من  اخلايل  واخلبز 
املواد  قائمة  وت�سمنت  ال�سوكولتة. 
العادة،  غري  على  املفيدة،  الغذائية 
تباع يف  التي  املعلبة  البطاطا  رقائق 
خمتلف املتاجر، لأنها متد الإن�سان 
احلرارية  ال�سعرات  من  بحاجته 
اليومية. لكن اخلرباء ين�سحون بعدم 
بالدهون  لغناها  تناولها  يف  الإفراط 
اإخراجها  ي�سعب  التي  والأمالح 
الب�سكويت  ويبقى  اجل�سم.  من 
بف�سل  لل�سحة  الأف�سل  وال�سوكولتة 
بيتا  من  كبرية  كمية  على  احتوائهما 
اجل�سم،  ملناعة  املفيد  غلوكان 
الكولي�سرتول  يتحكم مب�ستوى  والذي 
املناعي  اجلهاز  وين�سط  الدم،  يف 

اأثناء املر�ض. 

تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن مادة كيميائية �سائعة حتول املواد 
الغذائية والأدوية ومعجون الأ�سنان والورق اإىل اللون الأبي�ض، ميكن اأن 

ت�سبب م�ساعفات خطرية ملر�سى ال�سكري من النوع الثاين.
وي�ستخدم ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف املواد الغذائية 
وم�ستح�رشات التجميل خل�سائ�سه البي�ساء، ولكن العلماء وجدوا اأنه 

ي�سكل بلورات يف البنكريا�ض لدى مر�سى ال�سكري.
ويحتوي اجل�سم عادة على الكثري من الأمالح واملركبات من العنا�رش 

املعدنية مثل ال�سوديوم والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد واملغني�سيوم، 
وكذلك كميات اأقل من العنا�رش املعدنية الأخرى مثل الكوبالت اأو 

املوليبدينوم ولكن لي�ض من التيتانيوم.
وت�سري الدرا�سة التي اأجرتها جامعة تك�سا�ض اإىل اأن الأ�سخا�ض الذين 

ل يعانون من مر�ض ال�سكري ل ميلكون هذه املادة الكيميائية يف 
اجل�سم، وهو ما ي�سري اإىل وجود �سلة بني احلالة والأ�سياء امل�ستخدمة 

يوميا وبداأ ا�ستخدام ثاين اأك�سيد التيتانيوم على نطاق وا�سع يف منت�سف 
القرن الع�رشين ليحل مكان ال�سبغات ال�سامة القائمة على الر�سا�ض يف 

الأدوات املنزلية مثل الطالء والبال�ستيك.
ويقول العلماء منذ �ستينيات القرن املا�سي، اإن اأربعة ماليني طن 

من هذه املادة الكيميائية تنتج كل عام، ومنذ ال�سبعينيات، ت�ساعفت 
حالت ال�سكري من النوع الثاين مبعدل 4 مرات.

وقال اأحد اخلرباء، اإن »ا�ستخدام ال�سبغة البي�ساء، ميكن اأن ي�سكل 
عامال يف انت�سار مر�ض ال�سكري من النوع الثاين«وي�ستخدم هذا 

املعدن لإ�سافة ال�سبغة اإىل العنا�رش ال�سائعة يف جميع اأنحاء العامل 
مبا يف ذلك معجون الأ�سنان والبال�ستيك واملاكياج والورق والطالء 

واحلبوب واملواد الغذائية.
ويقول العلماء يف جامعة تك�سا�ض اإن جزيئات هذه املادة ت�سكل بلورات 
يف البنكريا�ض، لدى امل�سابني بالنوع الثاين من داء ال�سكري ولكن لي�ض 

لدى اأولئك الذين ل يعانون من املر�ض.

ويقرتح العلماء اأن اجل�سيمات قد ت�رش بالبنكريا�ض عن طريق اإثارة 
ا�ستجابة مناعية من خاليا الدم البي�ساء، ما ي�سبب اللتهاب ويقتل 

اخلاليا ال�سليمة يف الع�سو.
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الثقة باهلل يف الأزمات
امل�سلم يحتاج كثريايف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه و تعاىل ، الثقة 

باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على اهلل .
فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟ - لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على 

ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ كل �سيء قدير - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ
اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82(

- لأنه تعاىل يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال »....اإَِنمّ اْلأَْر�َس 
ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف 128( - لأن الأمور عنده  هلِلَمّ

ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و  �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل اهلَلمّ
لي�س اإىل غريه  - لأنه �سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل 

َحاِل« )الرعد 13( - لأنه �سبحانه و تعاىل له جنود  ».......َوُهَو �َسِديُد امْلِ
ْر�ِس....«  َماَواِت َواْلأَ ِ ُجنُوُد ال�َسمّ ال�سموات و الأر�س فقال عز و جل »َوهلِلَمّ
ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا« )الأحزاب  )الفتح 7( - جمع القوة و العزة »......َوَكاَن اهلَلمّ

25( - و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و م�سيئته »......
ِة امْلَِتنُي«  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ َ ُهَو الَرمّ اُر« )الزمر 4( - »اإَِنمّ اهلَلمّ ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ ُهَو اهلَلمّ

)الذاريات58( فهو ذو القوة و هو املتني �سبحانه و تعاىل
ِ ُملُْك  - و هو عز و جل يقب�س و يب�سط - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ

ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( ْر�ِس َواهلَلمّ َماَواِت َواْلأَ ال�َسمّ
ُ ِب�ُضٍمّ َفَل  - و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك اهلَلمّ

َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17(

ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما
هل كان رسول اهلل - صلى اهلل عليه 
وسلم - مضطراً للتعرض لكل تلك 

اخملاطر؟ ألم يكن ربه - سبحانه - قادراً 
على أن ينقله إلى املدينة نقالً مباشراً 

كما حدث في رحلة اإلسراء واملعراج؟ لَِم 
كانت الهجرة إذن، وما الهدف والرسالة 
التي تبعثها إلى أمة املسلمني َسلَِفهم 

وَخلَِفهم؟
ندرك تلك الرسالة وهذا الهدف من 

املواقف اخملتلفة في الهجرة:
عندما تتبعت قريش رسول اهلل وصاحبه 
أبا بكر َحّتى انَتَهوا إلَى بَاِب الَغار َفَوَقُفوا 
َعلَيِه. َفَقاَل أَبُو بَكٍر, يَا رَُسوَل اهلّلِ لَو أَّن 

أََحَدُهم نََظرَ إلَى َما َتَت َقَدَميِه ألَبَصرَنَا. 
َفَقاَل َما َظّنك بِاثَننِي اهلّلُ ثَالُِثُهَما؟ ال َتزَن 

إّن اهلّلَ َمَعَنا.
لو تأملنا هذا املوقف ألدركنا معنًى سامياً 
ينبع من أصل عقيدة املسلم وإميانه باهلل.. 
الواحد.. القادر.. املالك.. الذي يقول للشئ 
كن فيكون... ذلك املعنى هو الثقة باهلل 

وحسن الظن به والتوكل عليه - سبحانه 
-... مع العمل واألخذ بأسباب النجاح.
يقول - سبحانه وتعالى- في حديٍث, 

قدسي: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه 
إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي، وإن ذكرني في ملٍئ, ذكرته 

في ملٍئ, خيٍر, منهم، وإن تقرب إلّي شبراً 
تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلّي ذراعاً 

تقربت إليه باعاً، وإن أتاني ميشي أتيته 
هرولة.

ماذا كانت نتيجة هذا التوكل: لقد أعمى 
اهلل عنه عيون املشركني عند خروجه 

من بينهم، بل ونثر على رؤسهم التراب.. 
وحجب أبصارهم عنه عند الغار.. واحلمامة 
والعنكبوت.. وقصة سراقة بن مالك.. و.... 
}و من يتوكل على اهلل فهو حسبه * إن 

اهلل بالغ أمره{.

ف�صائل ال�صالة على النبي
لل�سلة على النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ما  بع�س  ذلك  نذكر من  ف�سل عظيم.. 
النبوية  ثبت بالقراآن الكرمي والأحاديث 

ال�ضيفة:
النبي  على  ي�سلي  حني  العبد  اأن  اأول: 
�سلى اهلل عليه و�سلم يوافق يف ذلك رب 
العزة �سبحانه وتعاىل الذي ي�سلي على 
اليقني  مع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
اهلل  ف�سلة  خمتلفتان؛  ال�سلتني  اأن 
ثناء  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سوله  على 
وت�ضيف، اأما �سلتنا فهي دعاء و�سوؤال 

اإىل اهلل تعاىل اأن يعلي قدر نبينا حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم ويعظم من �ساأنه.

الكرام  امللئكة  بخلق  التخلق  ثانيا: 
الذين ي�سلون على ر�سول اهلل �سلى اهلل 

عليه و�سلم.
يف  الوارد  الإلهي  الأمر  اتباع  ثالثا: 
اإمام  على  وال�سلم  بال�سلة  القراآن 

املتقني �سلى اهلل عليه و�سلم.
ر�سول  على  �سلى  من  يح�سل  رابعا: 
واحدة  مرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
تعاىل  اهلل  اأن  وهو  عظيم،  ف�سل  على 

ع�ض  يعطيه  باأن  العبد  هذا  على  ينعم 
اأ�سعاف ما فعل، مع اختلف عظيم األ 
اأن ذكر اهلل لعبده اأعظم واأجل من  وهو 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  العبد  ذكر 
والدليل على ذلك قول ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم: “من �سلى علي واحدة 
بل ورد عن   . �سلى اهلل عليه ع�ضا” 1 
عبد اهلل بن عمرو بن العا�س قوله: “من 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  على  �سلى 
واحدة �سلى اهلل عليه وملئكته �سبعني 

مرة” 2 .

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�س ي�ضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها يينا و�سمال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فل 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�سلة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فل حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سلته 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 �سلته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�ضى  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 �ضها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

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

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

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

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

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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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VIP-" �رشكة  �أعلنت 
عن  �لرو�سية   "Service
�سيار�ت  بع�ض  بيع  نيتها 
�لريا�سية   "Marussia B1"

�ملعدلة حملية �ل�سنع.
بهياكل  �ل�سيار�ت  هذه  و�أتت 
و�ألياف  �ملعدن  من  �ن�سيابية 

تعليق  و�أنظمة  �لكربون، 
وفرملة ريا�سية، و�ألو�ن فريدة 
و�لأ�سود،  �لأحمر  بني  جتمع 
بالإ�سافة  و�لأ�سود،  و�لأ�سفر 
�لهيكل  جانبية يف  فتحات  �إىل 
للهو�ء  �أقل  مقاومة  ل�سمان 

عند �ل�رشعات �لعالية.

�ملركبات  هذه  وزودت 
ب�سعة   "VQ35" مبحركات 
ح�سان،   300 وعزم  لرت   3.5
قادرة على زيادة �لت�سارع من 0 
�إىل 100 كلم/ �ساعة يف غ�سون 
باملركبة  و�لو�سول  ثو�ن،   5
�ساعة  كلم/   250 �رشعة  �إىل 

بعلب  �ل�سيار�ت  زودت  كما 
و�أبو�ب  �أوتوماتيكية،  �رشعة 
غر�ر  على  للأعلى  تفتح 
�سيار�ت  يف  �ملوجودة  تلك 
�أما  �لريا�سية،  لمبورغيني 
دولر  �ألف   153 فيبلغ  �سعرها 

تقريبا.

5 �سيارات اقت�سادية تغزو 
اأ�سواق العامل

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

ن�رش خرب�ء �ل�سيار�ت موؤخر� 
قائمة مبركبات تتميز بقدر عال 

من �لعملية و�لقت�سادية يف 
��ستهلك �لوقود.

:Toyota Yaris -

 "Yaris" بد�أت تويوتا يف �إنتاج
منذ �لعام 1999، و�كت�سبت هذه 

�ل�سيار�ت �سعبية و��سعة يف 
خمتلف بلد�ن �لعامل ب�سبب �أد�ئها 

�ملميز، وقلة ��ستهلكها للوقود.

 Hyundai -
:Elantra

حققت هذه �ل�سيارة مبيعات كبرية 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية، و�أ�سبحت 

و�حدة من �أهم �سيار�ت �لفئة 
�ملتو�سطة.

:Honda Fit -

عرفت هذه �ل�سيارة مبحركها 
�ملميز و�لقت�سادي ب�سعة 1.5 

لرت، و�لذي ي�ستهلك 5 لرت�ت فقط 
من �لوقود لكل 100 كلم.

:Toyota Camry -

حتتل هذه �ل�سيارة �ملر�تب 
�لأوىل يف �ملبيعات �لعاملية يف 
�ل�سنو�ت �لأخرية، ملا تتميز به 

من قدر عال من كفاءة �لأد�ء 
و�لر�حة و�ل�سعر �ملناف�ض.

 Mitsubishi -
:Mirage

تعرف يف �لأ�سو�ق �لعاملية با�سم 
"Mitsubishi Colt"، وتعترب 
من �أكرث �ل�سيار�ت �ل�سغرية قوة 
وعملية وتر�سيد� يف ��ستهلك 

�لوقود.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سلح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

اأودي تطرح "Q3" اجلديدة

�سياراتها اأحدث  "jeep" تطلق 

S-Class لند روفر رود روفر قادمة ملناف�سة مر�سيد�ش

ن�رشت �رشكة �أودي مقطع فيديو 
تروجيا ل�سيارة "Q3" �لكرو�ض 

�أوفر �جلديدة، �ملنتظر طرحها 
يف �لأ�سو�ق قريبا ومن �ملفرت�ض 

�أن تطرح هذه �ل�سيارة بهيكل 

�أكرب بقليل من "Q3" �حلالية، مع 
تعديلت �ستطال �لو�جهة �لأمامية 

و�مل�سابيح �لتي �ستبدو �أكرث 
ع�رشية بت�سميمها �جلديد.

كما �ستظهر هذه �ل�سيارة بعدة 

 "MQB" ن�سخ، مبنية على من�سة
ومزودة مبحركات بنزين توربينية 

ب�سعة 3.0 و3.5 و4.0 لرت�ت، 
وعلب �رشعة �أوتوماتيكية بـ8 

مر�حل، �أما �لن�سخة �لريا�سية من 

هذه �ملركبة فمن �ملفرت�ض �أن 
تاأتي مبحرك هجني وبطاريات 
تكفيها لقطع 150 كلم بال�سحنة 

�لو�حدة، وخز�ن وقود يكفيها لقطع 
م�سافة 400 كلم.

�رشبت �رشكة "jeep" �لأمريكية 
 "Renegade" معلومات عن �سيارة

�ملعدلة �لتي �ستظهر يف �لأ�سو�ق 
قريبا ومتيزت هذه �ل�سيارة عن 

 "Renegade" سابقاتها من �سل�سلة�
بهيكل �أكرث ع�رشية، وم�سابيح 

LED �أمامية وخلفية، وت�سميم 
يوحد �ألو�ن ممت�سات �ل�سدمات مع 

�ل�سقف ب�سورة يف غاية �لأناقة.
 "Renegade" كما ح�سلت قمرة

�جلديدة على �أحدث �أنظمة 
�ملولتيميديا، و�سا�سة متطورة 
بحجم 8.4 بو�سة، قادرة على 

 ،iosلتعامل مع نظامي �أندرويد و�
وزودت �لن�سخ �لعادية من هذه 

�ل�سيار�ت مبحركات ب�سعة 1.3 
لرت وعزم 120 ح�سانا، �أما �لن�سخ 

�لريا�سية فزودت مبحركات توربينة 
بنف�ض �ل�سعة قادرة على توليد عزم 

150 و180 ح�سانا.

يبدو �أن لند روفر تعمل على موديل 
جاكو�ر  �سجلت  حيث  كليا،  جديد 
روفر  رود  ل�سم  ملكيتها  روفر  لند 
و�لعلمات  �لخرت�ع  بر�ء�ت  مبكتب 

�لتجارية.
�إك�سربي�ض  �أوتو  تقرير  وح�سب 
يعود  �ل�سم  هذ�  فاإن  �لربيطانية، 
جاكو�ر  بد�أت  فاخرة،  �سيد�ن  �إىل 
لند روفر تطويرها بالفعل ملناف�سة 
مر�سيد�ض بنز S-Class على ناحية 
مع  �ملتطورة  و�لتقنيات  �لفخامة 
بالعلمة  تليق  وعرة  طرق  قدر�ت 

�لتجارية.
�إذ�  عّما  معلومات  هنالك  لي�ست 

مبحرك  �ستتوفر  �ل�سيارة  كانت 
برتول �أو ديزل �أو هجني، لكن �ملجلة 
�ستتوفر  باأنها  �أكدت  �لربيطانية 
مبحركني  بالكامل  كهربائية  بن�سخة 
دفع  نظام  �إىل  �لطاقة  ير�سلن 
من  �لنطلق  لها  يتيح  ما  رباعي، 
 5 من  �أقل  خلل  كم/�ض   100-0
ذ�ت  �لبطارية  تكون  �أن  على  ثو�ن، 
مدى يكفي قطع 480 كم على �لأقل 

بال�سحنة �لو�حدة.
�جلدير بالذكر �أن رود روفر ل تز�ل 
فاإن  لذ�  �لأولية،  تطويرها  مبر�حل 
و�سولها للأ�سو�ق �إن حدث لن يكون 

قبل مطلع �لعقد �ملقبل.
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و�أو�شح �آيت ح�شن لدى تفقده لور�شات �إجناز 
عدد من �مل�شاريع �لإمنائية �جلاري �إجنازها 
موز�ية  و  �لعفرون  د�ئرتي  م�شتوى  على 
�لبليدة و على عك�س  �أن ولية  )غرب �لولية( 
عدم  ظاهرة  ت�شجل  �لوطن  وليات  من  عدد 
�لعديد  باإجناز  �ملكلفة  �ملوؤ�ش�شات  �حرت�م 
�أن  موؤكد�  �لت�شليم,  ملو�عيد  �مل�شاريع  من 
و  خا�شة  معها  تتهاون  لن  �لولئية  �ل�شلطات 
�أن �لأمر يتعلق مب�شاريع �شت�شاهم يف حت�شني 

�خلدمة �لعمومية �ملقدمة  للمو�طن.
�لإد�ريني  �مل�شوؤولني  �أمر  �ل�شياق  هذ�  ويف 
بعدم �لتهاون مع �أي موؤ�ش�شة مل حترتم �لآجال 
�لتاأخري,  غر�مات  بدفع  �إلز�مها  و  �لتعاقدية 
خا�شة و �أن �أغلبيتها تلقت جميع م�شتحقاتها 
هذه  ملثل  حد  و�شع  بهدف  وهذ�  �ملالية 

هيبة  �إعادة  كذ�  و  �مل�شوؤولة  غري  �لت�رصفات 
و م�شد�قية �لإد�رة.

هذه  زيارته  للولية  �لعام  �لأمني  و��شتهل 
�لتي  �مليد�نية  �لزيار�ت  �إطار  تندرج يف  �لتي 
با�رصها �لأ�شبوع �ملن�رصم و �ملنتظر �أن مت�س 

بتفقد خمتلف  �لولية  دو�ئر  و  بلديات  جميع 
�جلاري  �لرتبية  لقطاع  �لتابعة  �مل�شاريع 
و  �لعفرون  د�ئرتي  م�شتوى  على  �إجنازها 
موز�ية بهدف �شمان ت�شليم عدد منها خالل 

�لدخول �ملدر�شي �ملقبل.

م٫�س

االأمني العام لوالية البليدة

م�ؤ�ش�شات اإجناز تت�شبب يف تاأخري امل�شاريع
�شجلت والية البليدة جملة من امل�شاريع املتاأخرة والتي يعود تاريخ بداية اأ�شغال البع�س منها 
اإىل �شنة 2008 و هذا ب�شبب تقاع�س املوؤ�ش�شات امل�شرفة على اإجنازها, ح�شبما ك�شف عنه اأم�س 

االثنني االأمني العام  للوالية رابح اآيت ح�شن.

 20 اأوت..
ذاكرة جزائرية

املزدوجة  الذكرى  حتل  قليلة  اأيام  بعد 

ملوؤمتر ال�شومام و هجوم ال�شمال الق�شنطيني 

و كال احلدثني يج�شدان عبقرية جزائرية 

خا�شة نحن يف اأم�س احلاجة اإليها يف يومنا 

احلدثني  تداعيات  هو  االأهم  ما  هذا,لكن 

ثورة  �شريورة  يف  رئي�شيتني  كمحطتني 

التحرير املباركة و حتى بعد اال�شتقالل.

من  الثورة  مكن  مثل  ال�شومام  موؤمتر 

�شوء  على  اآفاقها  ر�شم  و  ذاتها  مراجعة 

التحديات املطروحة ميدانيا و ج�شد قدرة 

مبادرة  حول  التوافق  على  اجلزائريني 

جامعة و هجمات ال�شمال الق�شنطيني مثلت 

امل�شروب  الطوق  لك�شر  ع�شكرية  عبقرية 

اجلزائري  بال�شرق  كثرية  مناطق  على 

يف  فرن�شا  اأنف  مترغ  املحطتني  عرب   ,

الرتاب,لكن كثريا من اخليانات حدثت, و 

ما اأ�شعبها طعنات الغدر حيث برع ثلة من 

التاريخ و ت�شويه  ال�شبق يف تزوير  اأدعياء 

�شمعة الرجال و الرتويج لالإفك مما �شاهم 

يف تلغيم الذاكرة الوطنية,و بناء جدار من 

ال�شك بني االأجيال اجلديدة و ما�شيها

كان االأمر يتعلق مبحاوالت جادة الغتيال 

بورقعة  خل�شر  املجاهد  راأي  على  الثورة 

كل  اأن  اهلل  نعم  من  ال�شهري,و  كتابه  يف 

مل  و  بالف�شل  باءت  الت�شكيك  حماوالت 

ت�شويه  اأو  الذاكرة  م�شح  �شيناريوا  ينجح 

فن   علمونا  الذي  الن�شاء  و  الرجال  �شمعة 

ما  و  الوطنية  الق�شية  ل�شالح  اخلالف 

اأحوجنا اإىل التعلم منهم يف يومنا هذا.

م�قف

حادث األيم يهز 
ال�شعودية

امراأة رمت بناتها 
الـ3 من النافذة

�ل�شعودية  جدة  حمافظة  �شهدت 
�أم�س �لثنني حادثا �شنيعا و�أليما هز 
�ململكة كلها حيث �أقدمت �مر�أة على 
رمي بناتها �لـ3 من �لنافذة يف �لطابق 

�لـ7 مببنى �شكني.
�ل�شعودية  »�شبق«  �شحيفة  وذكرت 
طفلتني  مقتل  عن  �أ�شفر  �حلادث  �أن 
و�إ�شابة �لثالثة, م�شرية �إىل �أن �جلهات 
با�رصت  جدة  مبحافظة  �لأمنية 
��شتناد�  »�شبق«,  وك�شفت  �لتحقيق, 
�إىل م�شادر مطلعة على و�قعة قذف 
نافذة  من  �لثالثة  �أطفالها  �ل�شيدة 
�شقتها, �أن �ملر�أة مت نقلها �إىل مركز 
�ل�رصطة, ويبدو �أنها تعاين من �أمر��س 

احلاجنف�شية. # وداد 

امليلية يف جيجل 

�شكان دوار بني حمب�ب بطالب�ن بالع�دة 

ميلة

اإجناز 4 عيادات متعددة اخلدمات 

�ل�شطر�ري لع�رص�ت  �لنزوح  بعد 
بني  دو�ر  �شكان  من  �لعائالت 
حمبوب  ب�شبب تدهور �لو�شع �لأمني 
م�شت  �لـ20�شنة  يقارب  ما  قبل 
على  �شلبية  �آثار  من  ور�ءه  وماخلف 
طبيعتها  با�شتثناء  برمتها  �ملنطقة 
فمن  �لناظرين,  ت�رص  �لتي  �خلالبة 
ليعرف  �أو  قبل  من  يزرها  مل 
تاريخها و�أجمادها  وي�شاهدها �ليوم 
عرو�شها  �أكيد  على  خاوية  وهي 
من  م�شري  �شيت�شاءل  عن 
لذ� فجميع  �لآن؟  عمروها؟و�أين هم 
�لعودة  حنني  تتقا�شم  �لعائالت 
رغما  هجرتها  �لتي  �أر��شيها  �إىل 
قال  كما  حيلة  باليد  ما  لكن  عنها, 
�لإر�دة  و�لعزمية  لأن  �أحدهم, 

�إىل  للو�شول  كافيتني  غري  وحدهما 
هناك  يكن  مل  ما  �ملن�شود  �ملبتغى 
�ل�شلطات,  قبل  من  ملمو�س  دعم 
و�أ�شاف قائال: �حلل موجود وممكن 
�ملادي  �لدعم  بتقدمي  حتقيقه 
متطلبات  �لريفي«وتوفري  »�ل�شكن 
وماء  كهرباء  من  �لع�رصية  �حلياة 
�ملهمة  �مل�شاريع  من  وغاز وغريها 
جهة  من  �لإطار�ملعي�شي  لتح�شني 
�لت�شبت  ثقافة  �أخرى زرع  ومن جهة 
�لنزوح  نحو  و�إيقاف عجلة  بالأر�س 
وجيجل وبع�س  و�مليلية  تانفدور 
حلم  فاإن  ,وعليه  �لأخرى  �ملدن 
�لعودة فرحة وعيد لكن يف حاجة �إىل 

دعم وتنفيذ.
 ر�شيد هـزيل

�لأ�شهر  غ�شون  يف  �شتنطلق 
�إجناز  �أ�شغال  �ملقبلة«  »�لقليلة 
�خلدمات  متعددة  عياد�ت   4
ميلة,  بولية  بلديات   4 عرب 
من  �لثنني  �أم�س  علم  ما  ح�شب 
�ملدير �ملحلي لل�شحة و�ل�شكان 
نف�س  �أو�شح  و  �أوعبا�س,  �ل�شعيد 
تعد  �مل�شاريع  هذه  �أن  �مل�شوؤول 
�ل�شحة  قطاع  م�شاريع  بني  من 
مطلع  �لتجميد  عنها  رفع  �لتي 
عرب  وتتوزع  �جلارية  �ل�شنة 
ر��شدي  و�أحمد  زغاية  بلديات 

بلغت  حيث  وتاجنانت  و�لرو��شد 
قيمة رخ�شة بر�جمها 385 مليون 

دج.
على  �مل�شاريع  هذه  تتوزع  و 
در��شة  ت�شمل  �إحد�هما  عمليتني 
متعددة  عيادة  وجتهيز  و�إجناز 
ر��شدي  �أحمد  ببلدية  �خلدمات 
 100 برناجمها  رخ�شة  بلغت 
�لثانية حتمل  مليون دج و�لعملية 
نف�س �لعنو�ن و ت�شمل 3 عياد�ت 
برخ�شة  �ملتبقية  �لبلديات  عرب 

برنامج بلغت 285 مليون دج.

اإيران 

الك�شف عن �شاروخ ذكي وبالغ الدقة برا وبحرا

ملتقى م�شتعملي لغة الربجمة االإح�شائية

جازي الراعي الر�شمي للن�شخة الرابعة 

حرائق واحات النخيل بواحات ورقلة

اإنخفا�س »حم�ش��س« يف اخل�شائر 

عن  �لثنني,  �أم�س  �إير�ن,  ك�شفت 
�شاروخ »فاحت مبني« �لذكي بالغ �لدقة 
باملائة, بح�شور  مائة  �ل�شنع  وحملي 
حامتي,  �أمري  �لعميد  �لدفاع  وزير 
وينتمي �شاروخ »فاحت مبني« �إىل جيل 
جديد من �ل�شو�ريخ �لأر�شية و�لبحرية 
�لدقة, وهو مزود بر�أ�س حربي  بالغة 

متلك  �إير�ن  تكن  مل  وذكي,  متطور 
مثيال له من قبل. ومتت بنجاح عملية 
�ختبار �ل�شاروخ »فاحت مبني« �مل�شّنع 
من قبل �لعلماء �لإير�نيني يف منظمة 
�لتابعة  �جلوف�شائية  �ل�شناعات 
�لإنتاج  مرحلة  ودخل  �لدفاع,  لوز�رة 

�لت�شل�شلي.

�لفارط  �لأ�شبوع  بد�ية  جازي  نظمت 
�لن�شخة  �لعا�شمة  باجلز�ئر  مقرها  يف 
�لر�بعة من ملتقى م�شتعملي لغة �لربجمة 
علم  مبجال  تهتم  �لتي  و  �لإح�شائية»�آر« 

و   )Data Science( �لبيانات 
�مليد�نية  تطبيقاته 

خمتلف  يف 
�ملجالت.

عكف  حيث   
ء  ع�شا �أ

خالل  �ملجموعة 
ور�شة  تنظيم  على  �مللتقى 

عمل متحورت حول علم �لبيانات,عملو� 
من خاللها على �رصح كيفية ��شتعمال علم 
خالل  من  ذلك  و  �لعام  لل�شالح  �لبيانات 
مبجال  �ملتعلقة  �لبيانات  بتجميع  �لقيام 
�شوق  �ملثال  �شبيل  على  �ختارو�  و  معني 
�شبل  عن  حتدثو�  ثم  �جلز�ئر.  يف  �لعقار 
ثم  �نتقائها  و  �لبيانات  هذه  ت�شنيف 

با�شتعمال  للتحليل  قابلة  لت�شبح  تكييفها 
مما  متطورة,  و�شفية  �إح�شائية  �أ�شاليب 
نتائج  با�شتخال�س  ي�شمح 
لأ�شعار  مقارنات  و 
�لعقار�ت  خمتلف 
من  �ملتوفرة 
خمتلفة  م�شادر 
ثم  من  و 
�لإجابة  حماولة 
�لعديد  على 
�لأ�شئلة  من 
بال�شوق  �ملتعلقة 
و�شح  كما  �لوطنية. 
طريقة  �لأع�شاء  بع�س 
خللق  �لإ�شطناعي  �لذكاء  تقنيات  تطبيق 
من  للم�شتعملني  ت�شمح  ريا�شية  مناذج 
مو�طنني ووكالت عقارية على حد �شو�ء 
�لعقار�ت  �أ�شعار  لتقدير  ��شتعمالها  من 

�ملختلفة.

خ�شائر  يف  »حم�شو�س«  تر�جع  �شجل 
�لغابات  حر�ئق  عن  �لناجمة  �لنخيل 
�لأوىل  �أ�شهر  �ل�شبعة  ورقلة خالل  بولية 
�لفرتة  بنف�س  مقارنة  �جلارية  �ل�شنة  من 
من 2017, كما ��شتفيد هذ� �لإثنني لدى 

م�شالح �حلماية �ملدنية.
يوليو  �شهر  نهاية  غاية  �إىل  �أح�شي  و 

جر�ء  نخلة   2.003 �إتالف  �ملن�رصم 
نف�س  فيما �شجل يف  ن�شوب 289 حريق, 
�لفرتة من �ل�شنة �ملنق�شية 2.789 نخلة 
 786 بفارق  �أي  حريق   299 بفعل  دمرت 
�لإح�شاء  مكتب  معطيات   ح�شب  نخلة, 
�ملدنية  �حلماية  مديرية  لدى  �لتوثيق  و 

لولية ورقلة. 

�شيدي بلعبا�س

�شحب 1481 رخ�شة �شياقة 
وتراجع يف ح�ادث املرور

�لوطني  �لإقليمية للدرك  �شجلت م�شالح �ملجموعة 
�ملرور  حو�دث  يف  تر�جعا  بلعبا�س  �شيدي  بولية 
من  م�شت  �أ�شهر  �شبعة  خالل  �ملائة  من   35 بن�شبة 
 2017 عام  من  �لفرتة  بنف�س  مقارنة  �جلارية  �ل�شنة 
�لتي �شجلت فيها 80 حادث مرور �أ�شفر عن مقتل 21 
�شخ�س وجرح 102 �آخرين ,وح�شب �لر�ئد قنون فاإن 
وحد�ت �ملجموعة ب�شيدي بلعبا�س جنحت يف �لتقليل 
من حو�دث �ل�شري بفعل �ل�شيا�شة �لر�شيدة �ملنتهجة 
�لتي  �لتح�شي�شية  �حلمالت  بعد  �لفرتة  هذه  خالل 
 5820 تنظيم  عن  ك�شف  ,�إذ  �لدرك  م�شالح  تنظمها 
�لو�شط  يف  عملية  و845  �لطرق  مل�شتعملي  عملية 
�إىل  ,هذ�  و�لدوريات  �ل�شدود  عن  ف�شال  �ملدر�شي 
جانب �لإجر�ء�ت �لردعية �لتي تكللت ب�شحب 1481 
�إىل  مركبة   491 �ملح�رص  يف  وو�شع  �شياقة  رخ�شة 
جانب رفع 6210 خمالفة وحترير 1121 حم�رص ,وهي 
كلها �أ�شباب �أدت �إىل تر�جع حو�دث �ملرور بالولية 
و�لتي  �جلهة  ذ�ت  بها  تقوم  �لتي  �حلملة  مع  تز�منا 
متتد من 25 جويلية و�إىل غاية 20 �أوت �جلاري حتت 

�شعار« معا من �جل �شيف بدون حو�دث« .
�س.�شهيب

عيد االأ�شحى

�شيال تدع� اإىل تر�شيد 
ا�شتهالك املاء ال�شروب

)�شيال(  �لعا�شمة  للجز�ئر  �لتطهري  و  �ملياه  �رصكة  �أكدت 
خالل  �ل�رصوب  �ملاء  ��شتهالك  تر�شيد  �أن  �لثنني  �أم�س 
كذ�  و  مرتفعة  حر�رة  درجات  فيها  ت�شجل  �لتي  �لفرت�ت 
�ل�شتهالك  م�شتويات  خاللها  تبلغ  حيث  �لدينية  �لأعياد 
�لتزويد  �نقطاعات يف  لتفادي  »�لأمثل«  �حلل  يظل  ذروتها 

باملاء �ل�رصوب على م�شتوى �جلز�ئر �لعا�شمة وتيبازة.
�ملفرط  »�ل�شتهالك  �أن  من  لها  بيان  يف  �ل�رصكة  وحذرت 
للماء �ل�رصوب خالل عيد �لأ�شحى �شيت�شبب دون حمالة يف 
�نخفا�س �رصيع مل�شتويات �خلز�نات. ول ميكن تد�رك هذ� 
يت�شبب  مما  �مللء  عمليات  خالل  من  �ل�رصيع  �لنخفا�س 
د�عية  �ل�رصوب«,  باملاء  �لتزويد  يف  تذبذبات  ت�شجيل  يف 
�إىل »تر�شيد ��شتهالكهم  مو�طني �جلز�ئر �لعا�شمة وتيبازة 

للماء �ل�رصوب خالل هذه �لفرت�ت«.
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تعزية خا�شة

 اإىل عائلة املرح�م ف�شيلة ال�شيخ
 العالمة اأحممد  بن مالك

 باأ�شى بالغ تلقى �ملدير �جلهوي ليومية �لو�شط باجلنوب �لكبري �ل�شحفي 
�ملحرتف �أحمد باحلاج نباأ وفاة ف�شيلة �ل�شيخ �لعالمة �أحممد بن مالك �شيخ 
�شيوخ منطقة �لتيديكلت , ولظروف �أعتذر لكم لعدم �مل�شاركة �شخ�شًيّا يف 
مر��شيم ت�شييع جنازة �لفقيد , �شائاًل �ملوىل �أن ميَنّ على �لفقيد بالرحمة 

و�لر�شو�ن, ولكم من بعده �ل�شرب و�ل�شلو�ن..
�إنَّا هلل و�إنَّا �إليه ر�جعون.
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