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 البنني / اجلزائر اليوم
 ابتداء من 16:00

اخل�سر يرت�سدون 
الت�أهل ب�كرا اإىل 

العر�س الق�ري

مدير م�سحة عادة بورقلة الدكتور عبازي لـ"الو�سط " 

 عي�دتن� اجلديدة توفر
  04  اخت�س��س�ت ن�درة  

عني �سالح

  تكــــــــد�س اأطــــــــن�ن النـــــــفــــ�ي�ت 
املنزلية  يهدد 70 األف نــ�سمة   

ثقافة



عين

تواجد النجم اجلزائري ال�ضابق خل�رض بلومي �ضمن الوفد اجلزائري 
التي  الوطني  املنتخب  ملباراة  حت�ضريا  البنني  اإىل  �ضافر  الذي 
يخو�ضها اليوم �ضمن ت�ضفيات كاأ�س اإفريقيا 2019 بالكامريون، 
بدعوة  كوتونو  اإىل  اخل�رض  الثمانينيات  �ضنوات  جنم  رافق  حيث 
زط�ضي  الدين  خري  القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  من 
وهو الذي �ضبق له التواجد اجلمعة املن�رضم يف ملعب ت�ضاكر اأين 

ح�رض مباراة اجلولة الثالثة التي جمعت املنتخبني.
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باتنة

توقيف عن�صر دعم لالرهابيني
يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�ضل ا�ضتغالل املعلومات، اأوقفت مفرزة 

للجي�س الوطني ال�ضعبي، يوم 14 اأكتوبر 2018 عن�رض دعم للجماعات 

االإرهابية بباتنة/ن.ع.5، يف حني دمرت مفرزة اأخرى خمباأ يحوي مواد 

غذائية ب�ضيدي بلعبا�س/ن.ع.2. ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية 

املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�ضعبي بكل من مترنا�ضت وعني 

قزام/ن.ع.6 والوادي وجانت واإن اأمينا�س/ن.ع.4، )55( منقبا عن الذهب 

و)04( مهربني و�ضبطت �ضاحنتني و)07( مركبات رباعية الدفع و)2915( 

لرت من الوقود و)2،36( طن من املواد الغذائية و)25( قنطارا من ورق 

التبغ و)4176( وحدة من خمتلف امل�رضوبات و)09( مولدات كهربائية 

و)07( مطارق �ضغط. من جهة اأخرى، اأوقف مفارز للجي�س الوطني 

ال�ضعبي وعنا�رض الدرك الوطني بكل من �ضيدي بلعبا�س والنعامة/ن.ع.2 

وتندوف/ن.ع.3 واأم البواقي/ن.ع.5، ع�رضة )10( جتار خمدرات بحوزتهم 

)108( كيلوغرام من الكيف املعالج، يف حني اأوقف حرا�س ال�ضواحل 

حماولة هجرة غري �رضعية لـ)12( �ضخ�ضا كانوا على منت قارب تقليدي 
ال�ضنع بوهران/ن.ع.2.

3D ممرات للراجلني بتقنية

بلومي �صيف ال�صرف بالبنني

خبر في 
صورة

بدوي يطالب الأجهزة الأمنية بتطبيق 
القانون للحد من اجلرمية املنظمة

بني 14 اإىل 15 اأكتوبر 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 8 ا�صخا�ص

خالل الفرتة املمتدة بني 14 اإىل 15 اأكتوبر 2018 اإىل غاية �ضبيحة 
اأم�س على ال�ضاعة الثامنة �ضباحا )اأي خالل 24 �ضاعة االأخرية( �ضجلت 

وحدات احلماية املدنية  3098 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات اال�ضتغـاثة من  طرف املواطنني، 
هذه التدخالت �ضملت خمتلف جماالت اأن�ضطة احلماية املدنية �ضواء 
املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، االإجالء ال�ضحي اإخمــاد 
احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ. على هذا النحو �ضجلت عدة حوادث 

مرور منها 08 االأكرث دموية ت�ضببت يف وفاة 08 ا�ضخا�س يف مكان 
احلوادث و اإ�ضابة 16 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت اإ�ضعافهم 

يف عني املكان ثم نقلهم اإىل خمتلف امل�ضالح االإ�ضت�ضفائية من طرف 
م�ضالح احلماية املدنية، اأثقل ح�ضيلة �ضجلت على م�ضتوى والية ورقلة 
، بوفاة 03 ا�ضخا�س و اإ�ضابة 02 ا�ضخا�س اآخرين ، على اثر 02 حوادث 
مرور متفرقة لالإ�ضارة تدخلت وحدات احلماية املدنية من اجل اإخماد 
02 حرائق ح�ضارية وخمتلفة ، يف كل من الواليات التالية :والية ال�ضلف 

، و والية تيبازة ،  مل يتم ت�ضجيل اأي �ضحية .

ال�صحة املدر�صية بوالية اجلزائر

 فحو�صات طبية يف ال�صحة  العقلية 
لقرابة 28.000 تلميذ 

اأجريت فحو�ضات طبية يف جمال ال�ضحة العقلية  لقرابة 
28.000 تلميذ وذلك من طرف اأطباء تابعني لوحدات 
الك�ضف واملتابعة املوزعة عرب والية اجلزائر �ضمن 

برنامج مرافقة نف�ضية لالأطفال و املراهقني يف الو�ضط 
املدر�ضي  بر�ضم املو�ضم الدرا�ضي 2017-2018 ،ح�ضب 

ما علم اأم�س االإثنني لدى م�ضوؤول مبديرية ال�ضحة 
وال�ضكان ، وقد مت بعد عملية املعاينة الطبية توجيه 
ن�ضبة من احلاالت املكت�ضفة التي تعاين من خمتلف 

امل�ضاكل النف�ضية و ال�ضلوكية نحو اأخ�ضائيني نف�ضانيني 
وخمت�ضني يف جمال االأرطوفونيا لتلقي العالج ، ح�ضب 

ما مت تو�ضيحه لدى رئي�س م�ضلحة الوقاية بذات 
املديرية الوالئية .

قام مواطن جزائري من 
مدينة وهران بو�ضع ممرات 
للراجلني بتقنية »3D« وذلك 

مل�ضاعدة الراجلني و�ضائقي 
املركبات وال�ضيارات 

على املرور يف الطرقات 

ب�ضالمة، وقام اأحد 
املواطنني باملبادرة بدال 

عن م�ضالح البلدية املخولة 

مبثل هذه املبادرات من 
اأجل التقليل من خواطر 

حوادث املرور.

وزير  بدوي،  الدين  نور  طالب 
الداخلية و اجلماعات املحلية 
بتطبيق  االأمنية  االأجهزة  من 
اجلرمية  من  للحد  القانون 
موؤكدا  العنف،  و  املنظمة 
جميع  توفري  �رضورة  على 
االأفريبول  منظمة  االإمكانيات 
حماية  على  قادرة  جلعلها 
االإرهابية  اجلرائم  من  القارة 

واالجتار باملخدرات.
االأم�س  بدوي  الدين  نور  اأكد 
اللقاء  اأ�ضغال  خالل  خالل 
االإفريقي  االإحتاد  الآلية  الثاين 
»االأفريبول«  ال�رضطي  للتعاون 
امل�ضي  على  اجلزائر  عزم 
منظمة  اإجناح  اأجل  من  قدما 
اأمن  ل�ضمان  االأفريبول 
االإفريقية،  القارة  وا�ضتقرار 
كافة  توفري  على  م�ضددا 

من  للمنظمة  االإمكانيات 
اإفريقية  مقاربة  اإيجاد  خالل 
امل�ضرتك  التعاون  على  تن�س 
يتم  املعلومات، حتى  تبادل  و 
االإرهاب  لظاهرة  حد  و�ضع 
و  املنظمة  اجلرمية  و 
لتطلعات  لال�ضتجابة  التطرف 
ي�ضعون  الذين  املواطنني 
بدوي  و�ضدد  اأمان  يف  للعي�س 
كافة  توفري  �رضورة  على 
من  للمنظمة  االإمكانيات 
اإفريقية  مقاربة  اإيجاد  خالل 
امل�ضرتك  التعاون  على  تن�س 
وزير  كد  املعلومات،  وتبادل 
الداخلية واجلماعات املحلية 
الدين  نور  العمرانية،  والتهيئة 
على  اجلزائر  عزم  بدوي، 
اإجناح  اأجل  من  قدما  امل�ضي 
منظمة االأفريبول ل�ضمان اأمن 

وا�ضتقرار القارة االإفريقية كما 
دعا الوزير اإىل �رضورة انتهاج 
احلوار والو�ضطية يف املناطق 
التي مازالت ت�ضهد ال�رضاعات 
الأنه  االأمنية  واال�ضطرابات 
اأجل  من  الوحيد  ال�ضبيل 
املت�ضددين  على  ال�ضيطرة 
والعائدين  املناطق  هذه  يف 
االأ�ضلية. مفيدا  من مواطنهم 
ال�ضلطات  اأن  يف �ضياق مت�ضل 
اأهمية  تويل  باجلزائر  العليا 
وا�ضتقرار  اأمن  خلدمة  كبرية 
خالل  من  االإفريقية  ال�ضعوب 
مقر  احت�ضان  على  اإ�رضافها 
لل�رضطة،  االإفريقية  املنظمة 
اآلية  ح�ضبه  اأ�ضحت  التي 
وا�ضتقرار  اأمن  خلدمة  كربى 

اإفريقي.
اإ.ل

بلدية الزرزور بامل�صيلة

وفاة طفل واإ�صابة �صبعة اأ�صخا�ص يف حادث مرور
خلف حادث مرور األيم اأم�س ببلدية 
الزرزور جنوب والية امل�ضيلة وفاة 
�ضنتني وجرح  العمر  من  يبلغ  طفل 
من  ماعلم  ح�ضب  اآخرين  �ضبعة 
م�ضالح احلماية املدنية فاحلادث 
الطريق رقم 46  وقع على م�ضتوى 
مدخل بلدية الزرزور اإثر ا�ضطدام 
و  طفل  هالك  خلف  �ضيارتني  بني 
اأعمارهم  اأ�ضخا�س  �ضبعة  جرح 

اأ�ضعفوا  �ضنة   53 و  اأ�ضهر   10 بني 
احلماية  م�ضالح  قبل  من  جميعا 
�رضور  بن  م�ضت�ضفى  اإىل  املدنية 
حني  يف  االولية  اال�ضعافات  لتلقي 
حفظ  م�ضلحة  اىل  ل�ضحية  نقل 
م�ضالح  فتحت  حني  ي  اجلثث 
مالب�ضات  ملعرفة  حتقيقا  االمن 

احلادث .
عبدالبا�صط بديار 

مت موؤخرا مب�ضتغامن ف�ضخ 14 عقد مقاولة بعد التاأخر الفادح يف اإجناز وت�ضليم  ف�صخ 14 عقد مقاولة امل�صاريع  ال�صكنية م�صتغامن بعد التاأخر يف ت�صليم 
امل�ضاريع ال�ضكنية، ح�ضبما اأ�ضتفيد اأم�س االثنني  من م�ضالح الوالية، واأو�ضح امل�ضدر 
اأن اإجراءات ف�ضخ العقود جاءت بعد اخلرجات امليدانية التي قام بها وايل م�ضتغامن، 
حممد عبد النور رابحي، الأزيد من 40 ور�ضة وم�رضوع �ضكني والتي مت خاللها اإعذار 
العديد من املقاوالت لتدارك التاأخر امل�ضجل يف اإجناز وت�ضليم ال�ضكنات واأمر وايل 

م�ضتغامن، ح�ضب نف�س امل�ضدر- بف�ضخ العقود بعد االعذارين االأول والثاين وا�ضتبدال 
االأ�ضغال املتبقية.املقاوالت املتقاع�ضة يف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مبقاوالت اأخرى اأ�ضندت لها 
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اأبوجرة �سلطاين و املهمة اجلديدة يف �سناعة بديل لالإ�سالميني 
ا�صتفاد اأبوجرة �صلطاين من جتربته يف �صفوف التيار االخواين منذ التحاقه به يف نهاية الثمانينيات ، و قبلها جتربته الطويلة يف �صفوف االإ�صالميني طيلة 

الت�صعينيات حيث كان الرجل ي�صول و يجول بني مدن ال�صرق اجلزائري.

وداد احلاج

ترك الرجل ب�صمتة وا�صحة يف �صفوف 
مبختلف  الإ�صالميني  من  جيلني 
وهو  �صلفيني  و  اإخوان  من  طبعاتهم 
تداول  التاآليف  اأكرث  من  واحد  �صاحب 
كرمز  ر�صخه  الذي  اهلل«  اإىل  :الطريق 

قيادي .
املحطات  من  طويل  م�صوار  بعد 
يف  الرجل  متكن  املختلفة  ال�صيا�صية 
مراجعات  اعتماد  من  ح�صا�صة  فرتة 
كبرية يف قناعاته ،و �صار اأكرث انفتاحا 
من  فقلل  الفكرية  احل�صا�صيات  على 
الفكرية  التيارات  بني  و  بينه  امل�صافة 
ندواتها  يح�رض  و  معها  يتوا�صل  بات 
ول يجد حرجا يف ذلك اأمام انتقادات 
التي  الفكرية  املحا�صن  من  طالته 

واكبته يف الثمانينيات.
يف ظروف يعرفها اجلميع جنح �صلطاين 
لكن  نحناح  حمفوظ  �صيخه  خالفة  يف 
ال�صلطة و رجالها  الزائد على  انفتاحه 
كقيادي  احلركة  داخل  مكانته  اأفقده 
اللدود  مناف�صه  ل�صالح  الرئا�صة  ففقد 
يجد  مل  و  مقري  الرزاق  عبد  الدكتور 
يف  مبقعده  التم�صك  من  بدا  الرجل 
متم�صكا  الوطني  ال�صورى  جمل�س 
مقري  جلماعة  املناق�س  بخطابه 
اخلطاب  على  الرجل  اآثار  حمت  التي 
تاأثيثه  ،و متكنت من  للحركة  ال�صيا�صي 
على  قدرتها  موؤكدة  جديدة  مبفردات 
جتاوز املنجز ال�صيا�صي ل�صاحب كتاب 

»جذور ال�رضاع يف اجلزائر«.
كثريون اختلفوا مع الرجل من خمتلف 
الأجيال لكنه اأبقى على عالقة قوية مع 

جماعة  مثل  املوؤ�ص�صني  قدامى  بع�س 
الرحمان  عبد  راأ�صهم  على  ،و  البليدة 
البقاء  من  مكنه  الذي  الأمر  �صعيدي 
داخل  املقاومة  جيوب  راأ�س  على 
التحولت  اأن  ،غري  احلركة  موؤ�ص�صات 
حم�س  حركة  �صهدتها  التي  العميقة 
جعلت الرجل يقل�س من حجم حتركاته 
عليه  لزاما  كان  و  احلركة  غطاء  حتت 
يحافظ  رحابة  اأكرث  غطاء  عن  البحث 
،و  ال�صوء  حتت  مكانته  على  بوا�صطته 
قد اأبن يف هذا ال�صياق عن قدرة كبرية 
الأ�صواء  يبقي  جعلته  متميزة  فنيات  و 

تبقى م�صلطة على الرجل.
 اإىل غاية الأ�صبوع املا�صي كان اأبوجرة 
�صائم  اأنه  به  للمت�صلني  يوؤكد  �صلطاين 
عن الإدلء بت�رضيحات لو�صائل الإعالم 
املا�صية  ال�صاعات  خالل  اختار  لكنه 

اإعالمية  بت�رضيحات  للدلء  العودة 
النت�صارو عرب  وا�صعة  قناة وطنية  عرب 
�صفحة كاملة يف يومية وطنية اإخبارية 

معروفة
قام  اإليها  امل�صار  ال�صوم  فرتة  قبل 
اأبوجرة �صلطاين بتاأ�صي�س ف�صاء اإعالمي 
و ثقايف اأطلق عليه ا�صم ف�صاء الو�صطية 
علة  الفكرة  بعر�س  قام  و  العتدال  و 
زار  و  الكتاب  و  ال�صيا�صيني  من  عدد 
لأجل ذلك مقر احتاد الكتاب و مل يجد 
حرجا يف دعوة الروائي ر�صيد بوجدرة 

لاللتحاق باملنتدى.
هذا التحرك قال ب�صاأنه اإطار �صابق يف 
�صفوف حم�س يف ات�صال مع الو�صط اأن 
ال�صياق الأمثل الذي يجب اأن تقراأ فيه 
ميكن  الأخري  هذا  اأن  اأبوجرة  م�صاعي 
اأن يتحول اإىل بديل مثايل جلزء كبري من 

التيار الإ�صالمي عرب ت�صويق طرحه و ما 
يراه فهما متالئما مع الع�رض،م�صتفيدا 
مير  هذا  و  الإ�صالميني  نك�صات  من 
اأبوجرة  �صورة  تلميع  اإعادة  عرب  حتما 
و  جديد  اأفراد  ل�صتقطاب  كداعية 
تبدو  ل  م�صعاه اجلديد.  ا�صتيعابهم يف 
مهمة الرجل �صهلة لكنها ل تبدو �صعبة 

يف ظل تردد اأخبار عن اعتزام الرجل يف 
تد�صني حملة من الزيارات اإىل خمتلف 
و  حما�رضات  غطاء  حتت  الوليات 
من  جزءا  فيها  يلتقي  ثقافية  فعاليات 
الإطارات  من  عددا  و  احلركة  قواعد 
رحيل  بعيد  الن�صحاب  فظلت  التي 

ال�صيخ املوؤ�ص�س 

رئي�س املجل�س الد�صتوري مراد مدل�صي

  اتفاقية تعاون مع موؤمتر هيئات 
الرقابة الد�ستورية الأفريقية

الد�صتوري  رئي�س املجل�س  وقع 
مراد مدل�صي اتفاقية تعاون مع 
موؤمتر هيئات الرقابة الد�صتورية 
اإطار  حتديد  بهدف  الأفريقية، 
والتن�صيق  والتعاون  للت�صاور 
للد�صتورية  وتعميقا  بينهما 
واحلريات  احلقوق  وحماية 
الأ�صا�صية واملعارف الد�صتورية. 
 ووقع على التفاقية اأم�س رئي�س 
املجل�س الد�صتوري مراد باإ�صم 
املوؤمتر الإفريقي، يف حني وقع  
ه�صام فالح التل رئي�س املحكمة 
الد�صتورية الأردنية باإ�صم احتاد 
الد�صتورية  واملجال�س  املحاكم 
اأن  مدل�صي  و�رضح  العربية 
التعاون  ت�صجيع  حول  التفاقية 
الد�صتوري  الق�صاء  هيئات  بني 
املنظمتني  يف  الأع�صاء  للدول 
واخلربات  الأفكار،  تبادل  عرب 
الرقابة   جمال  يف  واملعلومات 
على  ترتكز  اأنها  اأ�صاف  كما 
والدرا�صات  البحوث  تطوير 
بالرقابة  املتعلقة  القانونية 
يتعلق  ما  خا�صة،  الد�صتورية 
واإقامة  الإن�صان،  بحقوق  منها 
دولة القانون، وت�صجيع الرتجمة، 
والوثائق  املجالت  ون�رض 
املنجزة من امل�صالح املخت�صة 

يف املنظمتني واملتعلقة مبجال 
وتنظيم  الد�صتورية،  الرقابة 
امل�صرتكة،  العلمية  املوؤمترات 
تبادل  التفاقية  تدعم  كما 
وال�صيا�صات  والطرق  املناهج 
الإعالم  جمال  يف  املتبعة 
املحاكم  بني  والت�صال 
للدول  الد�صتورية  واملجال�س 
مثلما  املنظمتني  يف  الأع�صاء 
اتفاق  على  بناء  للطرفني  ميكن 
اأخرى  م�صرتك حتديد جمالت 
توقيع  وح�رض  بينهما  للتعاون 
احتاد  عام  اأمني  التفاقية، 
الد�صتورية  واملجال�س  املحاكم 
العربية امل�صت�صار �صعيد مرعي، 
هيئات  موؤمتر  عام  واأمني 
الأفريقية  الد�صتورية  الرقابة 
لعرابة،  مو�صى  امل�صت�صار 
الد�صتورية  املحكمة  ورئي�س 
العليا امل�رضي امل�صت�صار حنفي 
جبايل وم�صت�صار هيئات الرقابة 
عبدو  الأفريقية  الد�صتورية 

ال�صالمي مامن �صاين .
تعزيز  اإىل  الإتفاقية   وتهدف 
بني  والتعاون  التبادل  عالقات 
والإفريقية  العربية  املنظمتني 

يف جمال الق�صاء الد�صتوري.
ن�صرين.ف

 زير العدل الطيب لوح :

تعيني 144 قا�سيا لدرا�سة ملفات الرت�سح لنتخابات جمل�س الأمة

يف انتظار �صيغة مر�صح »االإجماع«، اأبو جرة �صلطاين:

لن اأتر�سح لرئا�سيات 2019 عن حم�س اأو املعار�سة
.         التقينا بجهات عليا لكن مل يولد منتدى الو�صطية باإ�صارة منها

الأختام  وحافظ  العدل  وزير  اأكد 
جمل�س  انتخابات  اأن  لوح  الطيب 
نهاية  اإجرائها  املقرر  الأمة 
يف  �صتجرى  اجلارية  ال�صنة 
مواعيدها واملحددة وفقا لقوانني 
اجلمهورية، كا�صفا عن تعيني 144 

الرت�صح  ملفات  لدرا�صة  قا�صيا 
لنتخابات جمل�س الأمة.

 و�صدد وزير العدل حافظ الأختام 
الطيب لوح على اأن العدالة �صتلعب 
دورها كامال يف انتخابات جمل�س 
نهاية  اإجراءات  املقرر  الأمة 

ال�صنة اجلارية، موؤكدا اأن م�صاحلة 
ي�صيئ  اأو  ي�صوه  من  حتارب 
اخلا�صة  النتخابات  مل�صداقية 
باأع�صاء جمل�س الأمة القادمة وكل 
م�صيفا  الأخرى،  الإ�صتحقاقات 
املواطن  اأن  مت�صل  �صياق  يف 

الرت�صح  يف  احلق  له  اجلزائري 
والإنتخاب وفقا لل�رضوط املحددة 
يف الد�صتور، على اأن تلعب العدالة 
دورها كامال يف �صمان هذا احلق 

املكفول له.
من جهة اأخرى، اأعلن الطيب لوح اأن 

اإعداد  وزارة العدل قد انتهت من 
يتعلق مبحاربة  قانون  م�رضوع 
تنفيدا  الإلكرتونية  اجلرمية 

لتعليمات الرئي�س .
قال الطيب لوح« اإن بع�س ما ين�رض 
الإجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 

م�صددا  املجتمع،  قيم  على  يوؤثر 
اأن  العمومية  الدعوى  على  »  اأنه 
امل�صا�س  عند  تلقائيا  تتحرك 
ب�رضف واأعرا�س النا�س يف مواقع 

التوا�صل الجتماعي«.
اإميان لوا�س

العاملي  املنتدى  رئي�س  اأكد 
�صلطاين  جرة  اأوب  للو�صطية 
لرئا�صيات  للرت�صح  نيته  عدم 
2019 �صواء كمرت�صح عن حم�س 
اأو عن املنتدى الوليد، متداركا 
اأن احتمال م�صاركته يبقى جد 
�صئيل ويف حالة ح�صول تغيري 
اجلزائر،  م�صتوى  على  كبري 
با�صم  الرت�صح  ينوي  ل  كونه 
جمموعة  اأو  »حم�س«  حزب 
عن  ول  »املعار�صةّ«  اأحزاب 
ف�صيكون  تر�صح  واإن  املنتدى، 
»م�صوؤوليات  م�صتوى  على 
وطنية«، وهو ما يعني �صيناريو 

مر�صح الجماع.
خالل  �صلطاين  واأو�صح 
»هنا  ح�صة  على  �صيفا  حلوله 
اأم�س،  اأول  م�صاء  اجلزائر«، 
اأنه �صيختار من الآن و�صاعدا 
العاملي  املنتدى  رئي�س  �صفة 
عنه  للحرج  رفعا  للو�صطية 
خا�صة  بحم�س  زمالئه  وعن 
الن�صف  لقرابة  تغيبه  بعد 
اأكد  حيث  ال�صاحة،  عن  �صنة 
لقاءه برئي�س املجل�س ال�صعبي 
وكذا  بوحجة  ال�صعيد  الوطني 
موقفه  ملخ�صا  مبناوئيه، 
النواب  اأحد  على  رده  يف 

املوقعني �صد ال�صعيد بوحجة 
ل  لكن  �صحيح  تقوله  »ما  بـ 
الثقة«،  �صحب  مل�صتوى  يرقى 
الأطراف  التقى  اأنه  متداركا 
من باب املالحظ دون موقع، 
بوحجة  يبقى  باملقابل  لكن 
كونه  و�صفه  بح�صب  رئي�صنا 
ميثل املجل�س ال�صعبي الوطني 
وما  املواطنني،  جمل�س  وهو 
يح�صل ي�صيء ل�صورة اجلزائر، 
القبة  حتت  الأزمة  اأن  معتربا 
الربملان لي�صت اأزمة حزبية ول 
�صيا�صية بل �صوء تقدير ل�صحب 
الثقة منه خا�صة اأن القانون ل 

يتيح ذلك.
وبالعودة للمنتدى الوليد اأو�صح 
م�صوؤولني  ي�صم  اأنه  رئي�صه 
وكذا  �صابقني  وديبلوما�صيني 
وكذا  دولة  ورجال  اأ�صاتذة 
للجمع  يعمد  واأنه  معار�صني، 
نق�س  ظل  يف  الآراء  بني 
ال�صاحة  يف  الفكري  املجال 
يف  الإق�صاء،  خماطر  رغم 
بني  اجلمع  على  يفرت�س  حني 
املواقف،  يف  والي�صار  اليمني 
موؤكدا انه كمنتدى مفتوح اأمام 
واحد  �رضطا  وا�صعا  اجلميع 
وبناء  احلوار،  فكرة  تقبل  وهو 

الإ�صالمي  القيادي  قال  عليه 
للكاتب  دعوة  وجهوا  اأنهم 
ر�صيد بوجدرة حل�صور الإعالن 
الر�صمي للمنتدى، غري راف�س 
للمنتدى  ان�صمامه  لحتمالية 
احلوار  اأدب  تقبل  حالة  يف 
ن�صاأته  وحول  الأطراف،  بني 
فاأرجعه  املتعجل  واعتماده 
على  لحتواء  الأغلب  على 
حتتاج  ول  معروفة  وجوه 
التقوا  اأنهم  موؤكدا  لتحقيقات، 
بجهات عليا اإل اأن املنتدى مل 
يكن نتائج اإ�صارة من اأحد، واأنه 

كفكرة يعود لـ2013.
اأما بخ�صو�س الت�صاوؤلت التي 
دارت حول �صخ�صيات املنتدى 
لي�س  اأنه  فقال  وهويتها 
�صيوخ،  ول  متمردين  منتدى 
مع  املختلفني  وبخ�صو�س 
اأحزابهم فهذا ل ينفي ن�صالهم 
بح�صبه، وحول ال�صن، فقال اأنه 
ي�صم اأي�صا �صباب وحتى طالبا 
بني  يجمع  وبذلك  باجلامعات، 
اجليل  وبني  اخلربة  اأ�صحاب 
ينتظر  اأنه  م�صيفا  ال�صاعد، 
الوجوه  من  املزيد  التحاق 
القياديني  من  فالكثريون 
ف�صلوا تاأجيل ان�صمامهم لغاية 

مل  كونهم  العتماد،  منحهم 
�صمن  اأ�صمائهم  اإدراج  ي�صاءوا 
وهو  يرف�س  قد  تاأ�صي�س  ملف 
م�صتقبلهم  على  �صينعك�س  ما 

ال�صيا�صي.
مواقفهم  يف  الف�صل  وحول 
متفرقة  �صعب  من  اأنه  خا�صة 
بالت�صاور  �صيكون  اأنه  فقال 
بالت�صويت،  ولي�س  والإقناع 
نافيا اأن يكون دعما ل�صلطة واأنه 
يجمع بع�س الوجوه املعار�صة، 
يفر�صون  ل  اأنهم  اإىل  اإ�صافة 
لكن  ال�صلطة  على  خدماتهم 
املوا�صيع  من  موقفهم  لهم 
خارجيا،  الوطن  مت�س  التي 
وكذلك داخليا من خالل متثيل 
الو�صاطات. يف حني  حتى دور 
امل�صطر  الأويل  برناجمهم  اأن 
اللقاء  في�صمل  دي�صمرب  لغاية 
مبختلف املوؤ�ص�صات والهيئات 
العلماء،  »جمعية  املعتمدة 
املنظمة  املجاهدين،  منظمة 
وحتى  للفالحني  الوطنية 
املجل�س  واأن  ال�صحفيني« 
اأع�صاء  على  منفتح  الوطني 
بالن�صمام،  رغبوا  اإن  منهم 

تليها اللقاءات مع الأحزاب.
�صارة بومعزة

.        حتريك الدعوى العمومية عند امل�صا�س ب�صرف النا�س عرب مواقع التوا�صل االإجتماعي



ا�سرتجاع  ت�سجيل  مت  كما 
�سيتم  هكتار،   15 من  اأكرث 
م�ساريع  لإجناز  تخ�سي�سها 
العمومية،  التجهيزات  الري، 
وقطاعات  العمومية  الأ�سغال 
امل�ساحات  ت�سل  اأخرى، 
منذ  امل�سرتجعة  الأر�سية 
منت�سف  يف  العملية  انطالق 
�سهر جوان 2014 اإىل ما يقارب 

530 هكتار.
 24 الــ  العملية  بخ�سو�ص  اأما 
الإ�سكان  واإعادة  للرتحيل 
بولية اجلزائر التي تنطلق هذا 
الأربعاء، اأو�سح البيان التف�سيلي 
للولية بخ�سو�سها اأنها �ستم�ص 
قاطنة  عائلة   2.000 حوايل 
الق�سديرية  البيوت  مبواقع 
واملناطق  لالأودية  املحاذية 
وللطرق  للفيا�سانات  املعر�سة 
ال�رسيعة بالإ�سافة اإىل العائالت 
والأ�سطح  الأقبية  ت�سغل  التي 
لل�سقوط  الآيلة  والعمارات 
طور  يف  هي  التي  والعمارات 
موزعا  موقعا   17 عرب  التهيئة  
تابعة  بلدية،   20 اأقاليم  على 
هي  اإدارية  مقاطعات   10 لـــ 
�سيدي   - بوزريعة   - براقي   :
اأحممد - باب الوادي - الرويبة 
احلرا�ص   - راي�ص  مراد  بئر   -
وح�سني  ال�رساقة   – زرالدة   -

داي .

ترحيل 1300 عائلة عرب 7 
اأقاليم هذا الأربعاء

 
مراحل  عدة  العملية  وتعرف 
لتم�ص  الأربعاء  هذا  الأوىل 
وال�سطر  عائلة،   1300 حوايل 
الثاين: بعد حوايل اأ�سبوع مي�ص 
حوايل 600 عائلة، من: الرويبة 
�سيدي   - بوزريعة   - براقي   -
بئر   – الوادي  باب   - اأحممد 

مراد راي�ص وال�رساقة .
�ست�سمل  الأحياء  م�ستوى  وعلى 
املقاطعة  الأول:  ال�سطر 
بـ552   : للرويبة  الإدارية 
الق�سديري  احلي  وهي  عائلة  

الرغاية،  ببلدية  »الزحلوقة« 
الق�سديري  احلي  وموقع 
الرغاية   ببلدية  »بلقوراري« 
الق�سديري  احلي  وموقع 
.اأما  الرغاية  ببلدية  »جكان« 
على م�ستوى براقي بـ345 عائلة 
عرب 3 مواقع: احلي الق�سديري 
مبنطقة  »�ساليبا«  امل�سمى 
موقع  براقي،  ببلدية  الن�ساط 
امل�سمى  الق�سديري  احلي 
للطريق  املحاذي  »بيقا« 
ال�رسيع - موقع م�رسوع حمطة 
براقي،  ببلدية  اجلزائر،  ميرتو 
امل�سمى  الق�سديري  واحلي 
لطريق  املحاذي  »لغوازي« 
البليدة،  اجلزائر/  ال�رسيع 
بوزريعة  اأما  براقي،  ببلدية 
احلي  مبوقعني:  عائلة  بـ178 
طريق   « امل�سمى  الق�سديري 
لوادي  املحاذي   « ال�سيوخ 
بوفريزي ببلدية بوزريعة، موقع 
 « مبحالت  القاطنة  العائالت 
و72  �سابقا«،  الريا�ص  جممع 
عائلة من �سيدي احممد مت�ص 
العائالت القاطنة مبوقع اأ�سطح 
واأقبية عمارات يف طور التهيئة 
الو�سطى،  اجلزائر  ببلدية 
مبوقع  القاطنة  العائالت 
اأ�سطح واأقبية عمارات يف طور 
اأحممد،  �سيدي  ببلدية  التهيئة 
العائالت القاطنة مبوقع اأ�سطح 
ببلدية  التهيئة  طور  يف  عمارة 
باب  م�ستوى  وعلى  املرادية. 
عمارات  عائلة،بـ03   65 الوادي 

مالكوف   « رواق  م�ستوى  على 
38عمارات  الق�سبة،  ببلدية   «
مهددة بالنهيار ببلدية الق�سبة 
يف اإطار خمطط ترميم وتاأهيل 
مهددة  عمارة   الق�سبة،  حي 
بالنهيار على م�ستوى بلدية باب 
مهددتني  وعمارتني   الوادي، 
 07 بولوغني،  ببلدية  بالنهيار 
م�ستوى  على  �سوداء  نقاط 
ي�ساف   ، الوادي  باب  بلدية 
راي�ص  مراد  ببئر  موقعني  لها 
احلي  موقع  وهي  عائلة،  لـ29 
الق�سديري املحاذي حلي 400 
بلدية  ال�سفاري،  بجنان  م�سكن 
العائالت  وموقع  خادم،  بئر 
بئر  بلدية  بحظرية  القاطنة 
بال�رساقة  .وموقعني  خادم 
العائالت  وهي  عائلة   21 مي�ص 
البحر  �سفاف  على  القاطنة 
الأتربة  انزلق  بخطر  املهددة 
احلي  احلمامات،  ببلدية 
ديكار«  بوا   « غابة  الق�سديري 
دايل  ببلدية  التهيئة  طور  يف 

ابراهيم.

 ترحيل 600 عائلة 
الأ�سبوع املقبل عرب 5 

اأقاليم بالعا�سمة

الذي  الثاين  ال�سطر  اأما   
من  الأ�سبوع  بعيد  �سينطلق 
تو�سيح  بح�سب  الأوىل  العملية 
الولية، ف�سي�سمل 600 م�ستفيد 
موزعة على اأقاليم 5 مقاطعات 
اإدارية هي : زرالدة - احلرا�ص 
- باب الوادي - براقي وح�سني 
داي، بـ 180 عائلة بزرالدة عرب 
الق�سديري  احلي  موقعني: 
ببلدية  »قوماز«  امل�سمى 

�سطاوايل، 
لجناز  املعرقلة  العائالت 
م�رسوع امللعب البلدي و تهيئة 
زرالدة،  ببلدية   «  HLM« حي 
و4 مواقع باحلرا�ص لـ175 عائلة 
الق�سديري  احلي  موقع  وهي: 

ال�سمار،  واد  ببلدية  »�سنيغي« 
الق�سديري  احلي  موقع 
بن  ح�سان  مل�سجد  املحاذي 
ثابت ببلدية واد ال�سمار، موقع 
املحاذي  الق�سديري  احلي 
احلديدية  ال�سكة  لطريق 
ببلدية واد ال�سمار، موقع احلي 
لوادي  املحاذي  الق�سديري 
احلرا�ص،  ببلدية  احلرا�ص، 
 38 الوادي  باب  بلدية  وبالعودة 
لل�سقوط:  اآيلة  عمارة  موقع 
اإطار  يف  وذلك  عائلة،   154
الق�سبة.  تاأهيل  اإعادة  خمطط 
ل�سالح  مبوقعني  براقي  وكذلك 
احلي  موقع  وهي  عائلة،   54
الق�سديري »برواقي« املحاذي 
للطريق الوطني رقم 08 ببلدية 
املعرقلة  العائالت  الكاليتو�ص، 
ببلدية  البلدي  مل�رسوع امللعب 
مي�ص  حني  الكاليتو�ص.يف 
عائلتني من موقع واحد بح�سني 
داي، وهي العائالت التي ت�سغل 
املخ�س�ص  العقاري  الوعاء 
وادي  �سفاف  تو�سعة  مل�رسوع 

اأو�سايح، ببلدية املقرية .

 6 مواقع جديدة ل�ستقبال 
املرحلني

ا�ستقبال  مواقع  بخ�سو�ص  اأما 
فهي  املقبلة  الرتحيل  عملية 
م�سكن   1200 بحي  تتعلق: 
ببلدية   « ميهوب  حو�ص   «
ح�سة  من   264 وحي  براقــي، 
ببلدية  �سلماين،  م�سكن   1200
م�سكن   122 وحي  الكاليتو�ص، 
من ح�سة 2140 م�سكن، ببلدية 
اأولد فايت ، وحي 162 م�سكن 
من ح�سة 2400 م�سكن، ببلدية 
م�سكن   138 فايت،حي  اأولد 
جنان   « م�سكن   400 ح�سة  من 
خادم،  بئر  ببلدية   « ال�سفاري 
 1602 ح�سة  من  م�سكن  و958 

م�سكن، ببلدية الدويرة .  

6 مواقع جديدة ل�ستقبال املرحلني بالعا�سمة

�سارة بومعزة

ترحيل 1300 عائلة عرب 7 اأقاليم هذا الأربعاء
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 على هام�ش اأ�سغال
 اجلمعية العامة "لالأفريبول"

  العقيد م�سطفى لهبريي ي�ستقبل
 عدة م�سو�ؤلني اأمنيني �سامني 

وايل تب�سة مولتي عطا اهلل"

تهريب الوقود تراجع بن�سبة 37 باملئة
 .    الولية اإ�ستقبلت اأكرث من 900 األف �سائح

 اجلزائرية530 منها �سائح تون�سي

الفتتاح  مرا�سم  هام�ص  على 
العامة  اجلمعية  لأ�سغال  الر�سمي 
جرت  التي  ><لالفريبول<<، 
 2018 اكتوبر   15 الثنني  اليوم 
العام  املدير  ال�سيد  ا�ستقبل 
م�سطفى  العقيد  الوطني،  لالأمن 
><الورا�سي<<  بفندق  لهبريي 
اأمنيني  م�سوؤولني  عدة  باجلزائر، 
فعاليات  يف  �ساركوا  �سامني، 
الأمني  وهم  الجتماع  هذا 
لل�رسطة  الدولية  للمنظمة  العام 
اجلنائية النرتبول، يوغن �ستوك، 

وزراء  ملجل�ص  العام  المني 
حممد  الدكتور  العرب،  الداخلية 
منظمة  رئي�ص  كومان،  علي  بن 
ال�رسطة لدول امريكا )امريبول(، 
ال�سودانية،  العام لل�رسطة  املدير 
علي  بابكر  الطيب  اأول  الفريق 
ل�رسطة  العام  املدير  ف�سيل، 
املدير  نكاتاين،  نوبورو  اليابانية، 
ممثل  النغولية،  لل�رسطة  العام 
جهاز �رسطة دول جمل�ص التعاون 
�رسطة  ممثل  وكذا  اخلليجي 

الإمارات العربية املتحدة.    

مولتي  تب�سة  ولية  وايل  اإعرتف 
من  العديد  هناك  اأن  اهلل  عطا 
م�سار  يف  امل�سجلة  النقائ�ص 
غرار  على  تب�سة  ولية  التنمية يف 
البنية التحتية والطرقات و الإنارة  
اإىل  داعيا  العمومية،  املرافق  و 
الالزمة  الظروف  توفري  �رسورة 
ل مرافقة لالإ�سثمار تفاديا ظاهرة 

التهريب التي تعرفها املنطقة
مولتي  تب�سة  ولية  وايل  ك�سف 
به  خ�ص  ت�رسيح  يف  اهلل  عطا 
هام�ص  على  الو�سط  جريدة 
املناطق  لتنمية  الوطني  امللتقى 
هناك  اأنه  تهيئتها  و  احلدودية 
من  باملئة   37 بن�سبة  يف   تراجع 
ثم  اأنه  ،مو�سحا  الوقود  تهريب 
ردعية  و  �سارمة  اإجراءات  و�سع 
تفاديا  الظاهرة  هذه  من  للحد 

ل�سج القت�سادي الوطني .
تعليمات  اهلل  عطا  مولتي  وثمن 
الرئي�ص بخ�سو�ص و�سع الإمكانيات 
الالزمة  ال�رسوط  وتوفري  املالية 
حترير  و  بالبلديات  لالإرتقاء 
املناطق  يف  الفالحي  الإ�ستثمار 
اإىل  �سياق  يف  داعيا  احلدودية، 
الفالحي  الإ�ستثمار  �رسورة 
على  اخلدماتي  و  وال�سناعي 
م�ستوى هذه البليات جلعلها رائدة 
يف خمتلف القطاعات، واأبرز وايل 
عل  بذلت  كبرية  جهود  اأن  تب�سة 
جمال  يف  الولية   هذه  م�ستوى  
ا�ستفادت  ها  اأن  ،م�سريا  التنمية  
بلديات   10 ل  خا�ص  برنامج  من 

،احلمر  حمورين  على  حدودية 
ال�ستقبال   ظروف  خا�ص   الأول 
املراكز  م�ستوى  على  ال�سواح  
الثاين  املحور  ،و  احلدودية  
فيما  اجلهود   مبوا�سلة  خا�ص 
واملرافق  الطرقات  ب�سبكة  يتعلق 

العمومية .
يف  الت�سغيل  مبلف  بخ�سو�ص  اأما 
اأن  تب�سة  وايل  اأفاد    ، املنطقة 
العاتر  ببئر  الفو�سفاط  منجم  
�سيمكن  الإجناز  قيد  الذي هو يف 
 ، �سغل  من�سب   3000 توفري   من 
ال�سياحة  بواقع  يتحلق  مبا  اأما 
اأن  الوزير  ،اأ�سار  املنطقة  يف 
 900 من  اأكرث  اإ�ستقبلت  املنطقة 
األف �سائح من احلدود التون�سية و 
اجلزائرية530  منها �سائح تون�سي، 
ال�رسوط  لتوفري  :«ن�سعى  م�سيفا 
الالزمة  لتح�سني لإ�ستقبال ال�سواح 
من خالل  تطوير ظروف اإ�ستقبال 
احلدودية  املراكز  يف  ال�سواح  
لالإ�سثمار  التحفيزات  تقدمي  و 
ملفات   10 اأن   ،كما  ال�سياحي 
القطاع  يف  بالإ�سثمار  خا�سة 
ال�سياحي علال غرار الفنادق  هي 
جهتها  من   ، الإجناز  طور  يف  
يف   ت�سعى  ال�سياحية  الوكالت 
اأي�سا من خالل عملها اإىل ت�سجيع  
و  الإ�ستقبال  ظروف   حت�سن  و 
جودة اخلدمات »،موؤكدا اأن الولية 
ال�سياحة  ت�سجيع  على  تراهن 

الثقافية لإ�ستمالة ال�سواح .
اإميان لوا�ش

ك�سفت خلية الإعالم بولية اجلزائر كل تفا�سيل املرحلة الثانية من عملية الرتحيل 24، والتي تعزم ترحيل 
الربنامج  اإطار  يف  م�ستفيدة  عائلة   25 حتديد  مع  الطعون،  اإطار  يف  عائلة  بـ11  التكفل  عن  الغد،  من  بداية  عائلة   2000

ال�ستعجايل وذلك عرب بلديتي الق�سبة وزرالدة، كما ك�سفت عن نتائج البطاقية الوطنية لل�سكن، بداية مما �سمح 
ا�ستعمالها بك�سفه بخ�سو�ش مراقبة 2062 مرت�سح لإعادة الإ�سكان لتف�سح 211 حالة مالكة، تتوزع على 117 مرت�سح 

منخرط يف برنامج » عدل »،57 مرت�سح مالك مل�سكن، و24 مرت�سح م�ستفيد من اإعانة الدولة، و12 مرت�سحني حائزين على 
رخ�سة بناء، ومرت�سح واحد م�ستفيد من �سكن ب�سيغة الرتقوي العمومية .
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�صيدي بلعبا�س

حب�س 93 �سخ�سا ل�سلوعهم 
يف ق�سايا اإجرامية

والية  ب�أمن  الق�ض�ئية  لل�رشطة  الوالئية  امل�ضلحة  اأح�ضت 
ق�ضية   280 املن�رشم  �ضبتمرب  �ضهر  بلعب��س خالل  �ضيدي 
متعلقة ب�لق�نون الع�م، تورط يف هذه الق�ض�ي� 371 �ضخ�ض� 
اأمرت  التي  الني�بة  اأم�م  امل�ضلحة قدمت جميع املتهمني 
ب�إيداع 93 �ضخ�ض� منهم احلب�س، يف حني ا�ضتف�د البقية من 
هذا  يف  �ضجلت  املب��رش امل�ضلحة  اال�ضتدع�ء  اإجراءات 
ال�ضي�ق 115 ق�ضية متعلقة ب�جلن�ي�ت واجلنح �ضد االأفراد 
التي  الني�بة  اأم�م  تقدميهم  مت  �ضخ�ض�،   140 فيه�  تورط 
اأمرت ب�إيداع 14 �ضخ�ض� منهم احلب�س بينم� ا�ضتف�د البقية 
من اإجراءات اال�ضتدع�ء املب��رش، يف حني مت اإح�ض�ء 85 
ق�ضية متعلقة ب�جلن�ي�ت واجلنح �ضد االأموال واملمتلك�ت 
والتي تورط فيه� 113 �ضخ�س، حيث مت تقدمي املتهمني 
احلب�س  منهم  �ضخ�ض�   33 ب�إيداع  اأمرت  التي  الني�بة  اأم�م 
بينم� ا�ضتف�د البقية من اإجراءات اال�ضتدع�ء املب��رش، هذا 
ب�جلن�ي�ت  متعلقة  ق�ضية   60 امل�ضلحة  ذات  اأح�ضت  كم� 
واجلنح �ضد ال�ضيء العمومي والتي تورط فيه� 81 �ضخ�ض� 
�ضخ�ض�   25 ب�إيداع  اأمرت  التي  الني�بة  اأم�م  تقدميهم  مت 
منهم احلب�س بينم� ا�ضتف�د البقية من اإجراءات اال�ضتدع�ء 
ق�ضية   13 امل�ضلحة  ذات  اأح�ضت  كم�  هذا  املب��رش، 
�ضخ�ض�   24 فيه�  تورط  والتي  املخدرات  بجرائم  متعلقة 
�ضخ�ض�   18 ب�إيداع  اأمرت  التي  الني�بة  اأم�م  تقدميهم  مت 
منهم احلب�س، ب�الإ�ض�فة اإىل ذلك �ضجلت م�ض�لح اأمن والية 
�ضيدي بلعب��س 07 ق�ض�ي� متعلقة ب�الأ�رشة واالآداب الع�مة، 
تورط فيه� 13 �ضخ�ض� مت تقدميهم اأم�م الني�بة التي اأمرت 
ب�إيداع 03 منهم احلب�س قوات ال�رشطة ب�أمن والية �ضيدي 
بلعب��س ك�نت قد برجمت عملي�ت �رشطة منتظمة واأخرى 
بع�س  اخل�ضو�س  وجه  على  ا�ضتهدفت  والتي  فج�ئية 
بلغت  به� حيث  تواجد املجرمني  ي�ضتبه يف  التي  االأم�كن 
يف جمموعه� 65 عملية �رشطة مت على اإثره� درا�ضة ح�لة 
اأكرث من 2500 �ضخ�س تبني اأن 85 �ضخ�ض� منهم متورطون 
التي  الني�بة  اأم�م  تقدميهم  مت  حيث  اإجرامية  ق�ض�ي�  يف 

اأمرت ب�إيداع 23 �ضخ�ض� منهم احلب�س 
 �س.�صهيب

الدورة الثالثة جلنايات املحكمة 
االبتدائية ملجل�س ق�صاء تب�صة

حمافظ ح�سابات و6 ن�ساء 
�سمن �سبكات الإرهاب ، 

القتل واملخدرات
 50ق�صية جنائية م�صجلة

 109  متهم من بينهم حم�صر ق�صائي 

تنطلق مطلع االأ�ضبوع املقبل الدورة الث�لثة ملحكمة 
بجدولة  تب�ضة  ق�ض�ء  ملجل�س  االبتدائية  اجلن�ي�ت 
نه�ية  غ�ية  اإىل  وق�ئعه�  متتد  والتي  جن�ئية   50
ال�ضهر املقبل وت�ضدرن هذه الدورة جرائم ال�رشقة 
 30 ت�ضم  ق�ضية   12 ب  االأ�رشار  جمموع�ت  وتكوين 
متهم� تليه� ق�ض�ي� القتل العمدي مع �ضبق االإ�رشار 
والرت�ضد وحم�ولة القتل من بينه� ق�ضية ذبح �رشطي 
ق�م  املجرمني  احد  طرف  من  مر�ضط  ببلدية 
االأمنية فورا  ب�ختط�ف فت�ة ومل� تدخلت امل�ض�لح 
ك�نت النتيجة مروعة نحر �رشطي كم� تنحر الكب��س 
اأن  اإال  وحم�ولة قتل �رشطي ث�ين من طرف اجل�ين 
وتوقيف  الفت�ة  اإنق�ذ  من  مكنت  االأمن  رج�ل  يقظة 
الدورة  هذه  يف  االإره�ب  جرائم  ثم  ووالده  اجل�ين 
العن�رش  م�ض�ركة  فيه�  امللفت  ق�ض�ي�   4 بجدولة 
والدعم  االنخراط  �ضبك�ت  �ضمن  ب�مراأتني  الن�ضوي 
منه�   ق�ض�ي�   3 ب  اأي�ض�  املخدرات  ق�ض�ي�  وج�ءت 
املخدرات  وت�ضدير  ال�ضترياد  دولية  �ضبكة  ق�ضية 
�ضمن هذه  زوجه�  رفقة  احدهن  امراأتني  مب�ض�ركة 
ق�ض�ي�  تخلو  مل  كم�  متهمني   7 ت�ضم  التي  الق�ضية 
الفعل املخل ب�حلي�ء بجدولة 4 ق�ض�ي� ومن ج�نب 
االأوىل  ق�ض�ي�   3 جدولت  مت  فقد  التزوير  ق�ض�ي� 
اإدارية  التزوير يف حمررات  بتهمة  ملح�رش ق�ض�ئي 
الأوراق  العمدي  االإتالف  جن�ية  ق�ضية  ثم  ور�ضمية  
وق�ضية  عمومي  �ض�بط  من  وانتزاعه�  حمفوظة 
تزوير ث�لثة تخ�س موظف يف موؤ�ض�ضة عمومية  كم� 
�ضجلت ق�ض�ي� اأخرى �ضمن هذه الدورة منه� 3 ق�ض�ي� 
اختط�ف و5 ق�ض�ي� حرق عمدي ملركب�ت و�ضكن�ت 

و3 ق�ض�ي� تخ�س تزوير وتقليد االأوراق امل�لية .
ع/ ر�صيد

ثالث اأنواع من 
اال�صرتاتيجيات معتمدة من 

طرف اخلطاب الديني

بعنوان  ج�ءت  التي  حم��رشته  يف 
للخط�ب  االفرتا�ضية  )اال�ضرتاتيجي�ت 
و�ضي�ق�ت  االنت�ج  اآلي�ت  ـ  الديني 
اال�ضتهالك( عرج مدير االإعالم ب�ملجل�س 
من  جمموعة  على  االأعلى،  االإ�ضالمي 
ع�مل  اعتربه�  التي  الدولية  املوؤ�رشات 
يف  الديني  اخلط�ب  عليه�  اعتمد  مهم 
اجلديد  اجليل  عرب  تواجده  ا�ضتئن�ف 
الديني،  احلقل  يف  والف�علني  للدع�ة 
الب�ط�ضة  للقوة  املبكر  االنتب�ه  وب�لذات 
االت�ض�لية  التكنولوجية  ثورة  تتيحه�  التي 
احلديثة، التي متكن اجلديد من اال�ضتثم�ر 
ب�حليوية  املت�ضمة  اأفك�ره  وت�ضويق  فيه� 

والبعيدة عن النمطية الكال�ضيكية.
اأن  بغداد  حممد  الدكتور  اعترب  وقد 
ال�ضنوات  يف  يعرف  الديني  اخلط�ب 
بعيدا  جترى  عميقة  حتوالت  امل��ضية، 
عن االهتم�م املعريف والدرا�ض�ت العلمية، 
ف�ض�ءات  فيه  يك�ضب  الذي  الوقت  يف 
وا�ضعة  م�ض�ح�ت  على  وي�ضتوىل  جديدة 
على  يتوجب  مم�  االجتم�عي،  الف�ض�ء  يف 
�رشورة  العلمية  واملوؤ�ض�ض�ت  النخب 

النظر  اإع�دة  على  العمل  نحو  اال�رشاع 
الديني  للخط�ب  القدمية  املف�هيم  يف 
اجلديدة  التمظهرات  طبيعة  اإىل  واالنتب�ه 

لهذا اخلط�ب. 
وخالل مداخلته يف امللتقى الوطني حول 
التمثل   اإ�ضك�الت  بني  الديني  )اخلط�ب 
واآلي�ت التجديد( املنظم من طرف خمرب 
معمري  مولود  بج�معة  اخلط�ب  حتليل 
بغداد  حممد  الدكتور  �رشح   ، وزو  بتيزي 
اخلط�ب  عرفه�  التي  الكربى  التحوالت 
ال�ضنوات امل��ضية، مركزا على  الديني يف 
يف  عليه�  يعتمد  التي  االإعالمية  اجلوانب 
االنطالق نحو امل�ض�ح�ت اجلديدة، وهي 
غفلة  ظل  يف  جترى  ق�ل  كم�  التحوالت 
املهتمني والب�حثني الذين يع�نون من ثقل 
الروؤية الع�طفية يف تن�ول مف�هيم اخلط�ب 

الديني.

غياب ال�صرعة واحل�صور 
املوؤثر يف تفا�صيل احلياة 

اليومية

الديني  اخلط�ب  مل�ضمون  حتليله  وعند 
تلك  عند  بغداد  حممد  توقف  اجلديد، 
تعرفه�  التي  االختالالت  من  احل�الت 
التي  الكال�ضيكية  الدينية  املنتوج�ت 
اجلم�عية،  التمثالت  عن  يومي�  تبتعد 
وحترمه� من الفع�لية احليوية للقوى احلية 
من  احل�الت  تلك  اإىل  اإ�ض�فة  ال�ض�عدة، 

لغي�ب  املنتوج�ت،  بهذه  االهتم�م  عدم 
تف��ضيل  يف  املوؤثر  واحل�ضور  ال�رشعة 
االعتم�د  ف�إن  املق�بل،  يف  اليومية  احلي�ة 
والتعليق�ت  املت�أخرة  الفعل  ردود  على 
هذا  من  يجعل  املطلوب،  الوقت  خ�رج 
اخلط�ب خ�رج دوائر  �ضن�عة امل�ضهد او 

الت�أثري فيه.
الدكتور بغداد عند  من جهة ث�نية، توقف 
موؤ�رشات اأخرى، اعتربه� مهمة واملتمثلة 
فر�ضت  التي  اجلديدة  العن��رش  تلك  يف 
قوة ح�ضوره� يف امل�ضهد، والتي جت�وزت 
وتخطت  التقليدية،  الك�رزم�  م�ضتوي�ت 
احلواجز الكال�ضيكية عندم� اعتمدت على 
الفني�ت والتقني�ت االت�ض�لية، التى توفره� 
التكنولوجي�ت االت�ض�لية اجلديدة، مم� نتج 
عن ذلك ظهور االجت�ه الفردي يف �ضن�عة 
امل�ض�ر  ح�ض�ب  على  الديني،  اخلط�ب 
التقليدية،  الدينية  املوؤ�ض�ضة  اأو  اجلم�عي 
التي فقدت ح�جة الف�علني االأقوي�ء وبزوغ 

�ضلوك�ت العزوف عن خدم�ته�.     
اأ�ض�ر  االفرتا�ضية،  اال�ضرتاتيجي�ت  وعن 
اأنواع من اال�ضرتاتيجي�ت  اإىل ثالث  بغداد 
الديني،  اخلط�ب  طرف  من  املعتمدة 
هي  اال�ضرتاتيجي�ت  هذه  اأن  اإىل  م�ضريا 
منه�  هيمنة،  واالأقوى  ف�علية  االأكرث 
ا�ضرتاتيجية التحول التي تقوم على تفعيل 
تلك  على  واالنقالب  اجلديدة  امل�ضلم�ت 
تعديل  عرب  ال�ض�بقة،  لالأجي�ل  امل�ضلم�ت 
اإىل  احليوية  واإدخ�ل  الذاتي  الق�مو�س 
طبيعة  مع  املتن��ضبة  اجلديدة  مدوالته� 

املرحلة التى يعرفه� الع�مل اليوم.

اإ�صرتاتيجية االنعكا�س

�ضم�ه�  االأخرى  واالإ�ضرتاتيجية 
االنعك��س،  ب�إ�ضرتاتيجية  املح��رش 
خ�ضوع  على  ت�ضتند  اأنه�  ق�ل  والتي 
و�ض�ئل االإعالم اإىل املنتوج�ت الدينية، 
واالأقوى  مردودية  االأكرث  ب�عتب�ره� 
يجعله�  مم�  للم�ضتهلك،  ج�ذبية 
االهتم�م  يف  االأوىل  املراتب  حتتل 
االإعالمية،  املوؤ�ض�ض�ت  طرف  من 
يف  اال�ضتثم�ر  نحو  اأكرث  واالجنذاب 
الطبيعة  حتمل  التى  الدينية،  الق�ض�ي� 
الق�ئم،  اجلمعي  لل�ضعور  اال�ضتفزازية 
اأم� االإ�ضرتاتيجية الث�لثة، فقد اعتربه� 
على  ت�ضتغل  اأنه�  بغداد  الدكتور 
امل�ض�حة الوا�ضعة من الفراغ الق�ئم يف 
امل�ضهد، وال�ضعف الكبري الذي يعرفه 
اخلط�ب احلداثي، الذي مل يتمكن من 
احالل  على  الق�درة  البدائل  تقدمي 
العقالنية يف احلي�ة الع�مة، وانح�ض�ره 
تفتقد  التي  النخبوية  امل�ض�ح�ت  يف 
م�  خ��ضة  الع�م،  االجتم�عي  لل�ضند 
تغريات  من  اجلغرايف  الف�ض�ء  ينتظر 
ال  والتي  امل�ضتقبل،  يف  درام�تيكية 
حتمل يف م�ض�مينه� م� يوؤ�ض�س حل�الت 
من  يزيد  م�  وهو  والهدوء،  االطمئن�ن 
الديني  اخلط�ب  ا�ضتقواء  ح�ضو�س 

اجلديد.      

م.�س

تنظم ج�معة امل�ضيلة وب�لتن�ضيق مع 
امللتقى  االإعالم  و  االت�ض�ل  ق�ضم 
امل�ضوؤولية  حول  االأول  الوطني 
يف  االإعالم  لو�ض�ئل  االجتم�عية 
اجلزائر ،والذي اختري له �ضع�ر« بني 
التحرر يف امل��ضي ،واال�ضتقرار يف 
احل��رش« ،وذلك يومي 21 و22 اأكتوبر 

اجل�ري بق�عة املح��رشات الكربى 
تتمحور  و  عالهم  املجيد  عبد 
�ضتتن�ول  والتي  امللتقى،  اإ�ضك�لية 
الوقوف على التجربة االإعالمية يف 
عقود  ثالثة  من  اأكرث  بعد  اجلزائر 
حم�ور  و  االإعالمية  التعددية  من 
امل�ضوؤولية  مالمح  هي  عديدة 

اأثن�ء  االإعالم  لو�ض�ئل  االجتم�عية 
االإعالم  و�ض�ئل  و  التحريرية  الثورة 
االإعالم  وو�ض�ئل  الوطنية  والتنمية 
ره�ن�ت  و  الوطني  واال�ضتقرار 
االجتم�عية  امل�ضوؤولية  جت�ضيد 
اأكده  م�  ح�ضب  االإعالم  لو�ض�ئل 
امللتقى  ويعرف  امللتقى  من�ضق 

م�ض�ركة اأ�ض�تذة وب�حثني من خمتلف 
�ضيف  تكرمي  �ضيتم  كم�  اجل�مع�ت 
والب�حث  االأك�دميي  امللتقى  �رشف 
يف علوم االإعالم الدكتور ن�رش الدين 
لعي��ضي وعدد من االعالميني على 

م�ضتوى والية امل�ضيلة .
عبدالبا�صط بديار 

ب�الحت�د  وال�ضلم  االأمن  مفو�س  اأعلن 
اأم�س  �رشقي،  اإ�ضم�عيل  االفريقي، 
،عن  الع��ضمة  ب�جلزائر  االثنني 
املقبل  ج�نفي  �ضهر  يف  التوقيع 
االحت�د  اآلية  بني  تع�ون  اتف�قية  على 
االإفريقي للتع�ون ال�رشطي )اأفريبول( 
اجلن�ئية  لل�رشطة  الدولية  واملنظمة 

)اأنرتبول(.
ه�م�س  على  �رشقي  ال�ضيد  و�رشح 
الث�نية  الع�مة  اجلمعية  اأ�ضغ�ل 
»�ضتوقع  االأخرية  هذه  ان  لالأفريبول 
اتف�ق� مع  الق�دم  �ضهر ج�نفي  خالل 
اجلن�ئية  لل�رشطة  الدولية  املنظمة 
ال�ضي�ق  نف�س  يف  مربزا  )اأنرتبول(«، 

حققته  الذي  اله�ئل«  »التقدم 
االأفريبول يف ظرف �ضنة والذي جتلى 
يف ربطه� لعالق�ت مع منظم�ت دولية 
اإط�رات اأجهزة  وجهوية و كذا تكوين 
بعت�د  ودعمه�  االإفريقية  ال�رشطة 
تقني جد متطور �ض�هم يف احلد من 

اجلرمية و العنف.

»حتظى  االآلية  هذه  اأن  ذكر  اأن  وبعد 
ب�هتم�م كل االأطراف املهتمة ب�الأمن 
»�ضرتكز  اأنه�  اأكد  الع�ملني«،  وال�ضلم 
االإره�ب  مك�فحة  على  عمله�  يف 
لالأوط�ن  الع�برة  املنظمة  واجلرمية 
القدرات  وبن�ء  ال�ضيربي�ين  واالأمن 

والتكوين«.  

بجامعة امل�صيلة

مفو�س االأمن وال�صلم باالحتاد االفريقي, اإ�صماعيل �صرقي

امللتقى الوطني الأول حول امل�سوؤولية الجتماعية لو�سائل الإعالم

التوقيع على اتفاقية تعاون بني األأفريبول و الإنرتبول 

مدير االإعالم باملجل�س االإ�صالمي االأعلى حممد بغداد

هناك اختاللت تعرفها املنتجات الدينية الكال�سيكية
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يف  عبازي  كمال  الدكتور  ك�شف 
يومية  به  خ�ص  �شحفي  ت�رصيح 
ال�شحة  قطاع  اأن   ،  « »الو�شط 
وجه  على  ورقلة  وبوالية  بالبالد 
مبولود  تدعم  قد   ، اخل�شو�ص 
عادة  م�شحة  يف  يتمثل  جديد 
على  ،تتوفر  اجلراحية  و  الطبية 
وحديثة  �شخم  طبية  جتهيزات 
باأخ�شائيني  مدعومة  ومتطورة  
 ، العامة  اجلراحة  جماالت  يف 
اإ�شافة  واحلنجرة  االأنف  وجراحة 
وكذا  البولية  امل�شالك  جلراحة 
الن�شاء والتوليد ، للتكفل بان�شغاالت 
انهاء  و  املواطنني  و  املر�شى 
يف  الفادح  النق�ص  مع  معاناتهم 
االخ�شائيني باملوؤ�ش�شات ال�شحية 

اخلا�شة والعمومية .
اأو�شح مدير  فقد  ذلك  اإىل جانب 
م�شحة عادة بورقلة الدكتور كمال 
عبازي ، يف خ�شم حديثه معنا اأن 
امل�شحة تتوفر اأي�شا على قاعتني 
اال�شتعجاالت  وم�شلحة  للعمليات 
للتكفل  �شاعة   24 على   24 تعمل 

كما   ، احلرجة  احلاالت  بجميع 
اأكد ذات املتحدث عن تخ�شي�ص 
قاعة  فيها  اجنزت  معينة  م�شاحة 
 38 ا�شتيعاب  بطاقة  للمحا�رصات 
اإطار  يف  اخلربات  لتبادل  طبيب 
لع�رصنة  امل�شوؤول  ذات  م�شاعي 

القطاع ال�شحي بالوالية .
الدكتور  من جهة ثانية فقد ذهب 
ذلك  من  اأبعد  اإىل  عبازي  كمال 
من  الواثق  بلغة  اأكد  عندما   ،
الطبية  عادة  م�شحة  اأن  نف�شه 
واجلراحية احلديثة الن�شاأة �شتربم 

مع  اتفاقية  القريب  امل�شتقبل  يف 
قا�شدي  بجامعة  الطبي  املعهد 
اأجل  من  وذلك   ، بورقلة  مرباح 
الطب  لطلبة  الفر�شة  اتاحة 
مع  اخلربات  وتبادل  لالإحتكاك 

االأطبائيني و االخ�شائيني 

املطالبة  االأ�شوات  تعالت 
ب�رصورة تدخل عاجل  من الرجل 
اجلمهورية  رئي�ص  بالبالد  االأول 
عبد العزيز بوتفليقة من اأجل فتح 
يف  معمق  اإداري  و  اأمني  حتقيق 
الناجمة  الت�شنج  حالة  مالب�شات 
يف  املفا�شلة  �شيا�شة  انتهاج  عن 
للبنايات  الهدم  قرارات  تنفيذ 
الفو�شوية التي �شيدت فوق اأوعية 

عقارية مازالت قرارتها معلقة .
نا�شد علي زكراوي القاطني بحي 
الكتلة  رقم  م�شكن   22 خمي�شتي 
تقرت  لبلدية  اإداريا  التابع   ،  139
اجلمهورية  رئي�ص   ، ورقلة  بوالية 
ب�شفته  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ب�رصورة  بالبالد  االأول  القا�شي 
من  كل  لدى  ال�شخ�شي  التدخل 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
عبد  ورقلة  والية  ووايل  املحلية 
فتح  اأجل  من   ، جالوي  القادر 
م�شتعجل  وق�شائي  اأمني  حتقيق 
التي  تقرت  بلدية  م�شالح  مع 
انتهجته ح�شبه �شيا�شة املفا�شلة 
يف هدم البنايات التي �شيدت فوق 
اأوعية عقارية بدون رخ�شة بناء .  
تفا�شيل احلادثة تعود ل�شنة 2015 
، عندما ا�شتدعت م�شالح العدالة 
مت   الذي  زكراوي  علي  املدعو 
 05 بـ  تقدر  مالية  بغرامة  اإدانته 
ماليني �شنتيم بتهمة بناء القطعة 
رخ�شة  بدون  مل�شكنه  املحاذية  
البلدية  م�شالح  اأن  رغم   ، بناء 
وعدته خالل نف�ص ال�شنة بت�شوية 
بعد  مبا�رصة  املعني  و�شعية 
بالقطعة  اخلا�ص  للملف  تقدميه 

االأر�شية ، لكن حدث ما مل يكن يف 
احل�شبان وذلك بعد ا�شتالم ال�شيد 
الت�شوية  رف�ص  لقرار  زكراوي 
بتاريخ 07 فيفري 2018 ، مرفوقا 
بقرار الهدم الذي مت تنفيذه  بعد 
م�شكنه  عن  غائب  وهو  اأ�شهر   05
الذي يقطنه 10 اأفراد ، مع اإدانته 
يتم  اأن  قبل  نفاذ  حب�ص  بعام 
تخفيف احلكم ملدة �شهر واحد ، 
دون احلديث عن تكبيده خل�شائر 
 600 تكلفتها  فاقت  مالية �شخمة 
عليه  يحوز  ما  وهو  �شنتيم  مليون 
املعني يف وثائق عبارة عن فواتري  

تتعلق مبوؤ�ش�شته املقاوالتية .
عالمة  من  اأكرث  يطرح  ومما 
ال�شلطات  قرار  اأن  ا�شتفهام 
لهدم  تقرت  ببلدية  املحلية 
م�شه  زكراوي  عائلة  م�شكن 
حاالت   10 ا�شتثنى  و  �شخ�شيا 
مماثلة ، وهو ما ادرجه املت�رصر 
يف خانة انتهاج �شيا�شة املفا�شلة 
ملمار�شة  ال�شلطة  وا�شتغالل 
التع�شف ، حيث اأن هذه الو�شعية 
وباتت  املحلي  االحتقان  اأججت 
االحتجاج  عدوى  بانتقال  تنذر 
يف  املوجودة  البلدية  مل�شالح 

قف�ص االتهام .
العدالة  حتقيق  انتظار  ويف   
ع�رصات  تبقى  االجتماعية  
الهدم  بقرار  املهددة  العائالت 
والهلع  التقرب  من  حالة  تعي�ص 
واخلوف الكبريين ، رغم توجيهات 
يف  التهدئة  الإنتهاج  احلكومة 

الظرف الراهن .
اأحمد باحلاج 

كعادتهم يف كل �شنة يحيي �شكان 
اقليميا  التابعة  روي�شات  بلدية 
لوالية ورقلة، وعدة الويل ال�شالح 
الوعدة  وهي  �شا�شي  بن  �شيدي 
اأهايل  اإحيائها  على  داأب  التي 
وهي  ال�شالح   الويل  واأحفاد 
التظاهرة التي ا�شتقطبت املئات 
املنطقة  �شكان  من  الزوار  من 
خمتلف  من  القادمني  وغريهم 
طقو�ص  لي�شهدوا  الوطن،  انحاء 
التاريخ  عمق  �شاربة يف  وتقاليد 
ال�شالح  الويل  احفاد  وح�شب   .
�شيدي بن �شا�شي فان تاريخ الويل 
ال�شالح يعود اىل القرن 17  الذي 
عا�ص فيه بن �شا�شي ابن عبد اله 
ال�شباعي االدري�شي، اأنه عا�ص يف 
بداية القرن الذي كانت فيه البالد 
واإ�شالح  ال�شمل  مل  اىل  بحاجة 
ذات البني يف وجود اخلالفات يف 
يقوم  بن  كان  اين  االتراك  عهد 

والدعوة  العلم  ن�رص  يف  �شا�شي 
دور  له  كان  حيث  االإ�شالح،  اىل 
درة  خلّف  وهو  كبري؛  اجتماعي 
منوال  على  ت�شري  تزال  ما  طيبة 

ال�رصاط امل�شتقيم.
التظاهرة اأجواء  تتخلل هذه  كما 
بهيجة  يف �شكل مهرجان �شعبي 
واألعاب  البارود  اأنغام  على 
والذكرواملديح  الفنتازيا 
الذين  ال�شيوف  واإكرام 
املناطق  خمتلف  من  توافدوا 
عن  تالوة  املجاورة. ناهيك 
الذكر  وحلقات  الكرمي  القراآن 
االأذكار  بع�ص  وترديد  احلكيم 

لتختتم مباأدبة غداء.
ال�شالح  الويل  احفاد  ويعكف 
للحفاظ على هد العادة وتوريثها 
لالأجيال القادمني ملا لها من اثر 

على املجتمع .
اأحمد باحلاج  

اأكد مدير م�صحة عادة بورقلة الدكتور عبازي كمال ، اأن م�صحته اجلديدة �صت�صاهم ب�صكل كبري يف 
الق�صاء على النق�ص الفادح يف التخ�ص�صات احل�صا�صة ، ناهيك عن ا�صتحداث كم هائل من منا�صب 

ال�صغل �صوء تعلق الأمر باملنا�صب املبا�صرة وغري املبا�صرة .

مدير م�صحة عادة بورقلة الدكتور عبازي لـ"الو�صط " 

.       خلق 124 من�صب �صغل واتفاقية مع املعهد الطبي بورقلة قريبا 

اأحمد باحلاج 

عيادتنا اجلديدة توفر  
04 اخت�صا�صات نادرة 

العمومي  االأمن  م�شالح  عاجلت 
�شبتمرب  �شهر  خالل  بورقلة 
اأ�شفرت  مرورية  خمالفة   884
�شياقة  رخ�شة   353 �شحب  عن 
بغر�ص التعليق ملدة ترتاوح بني 
الـ 03 و 06 اأ�شهر ، وذلك يف اإطار 
التطبيق ال�شارم لقوانني املرور 

.
التواجد االأمني  اإطار �شمان  يف 
من  الطرقات  و  املنافذ  عرب 

القيام  مت   ، املدينة  تاأمني  اجل 
بـ: 20995 دورية راجلة و متنقلة 
، مت من خاللها مراقبة 25989 
 884 ت�شجيل   ، حيث مت  �شيارة 
اإقليم  عرب  مرورية  خمالفة 
خمالفة   22 منها   ، االخت�شا�ص 
تن�شيق ، 82 جنحة مرورية  كما 
�شياقة  رخ�شة   353 �شحب  مت 

ملدة 03 ا�شهر و 06 اأ�شهر . 
املبذولة  بالرغم من اجلهود  و  

الوالية  امل�شلحة  طرف  من 
حماية  ق�شد   ، العمومي  لالأمن 
حوادث  من  الراجلني  و  ال�شواق 
التطبيق  خالل  من  املرور 
تنظم  التي  للقوانني  ال�شارم 
م�شاحلي  اأن  اإال  ال�شري  حركة 
�شجلت يف جمال حوادث املرور 
 )27( عنه  نتج  مرور  حادث   22

جريحا و)03( قتلى .      
عاجلت  فقد  ثانية  جهة  من   

حماية   و  العمران  �رصطة  فرقة 
11 ق�شية  منها  19 ق�شية  البيئة 
متعلقة باجناز بناء بدون رخ�شة 
ق�شايا   08 ت�شجيل  مت  فيما    ،
بخ�شو�ص  اأما  بالبيئة،  تتعلق 
فقد  ال�رصعية   الغري  التجارة 
العمران  �رصطة  فرقة  عاجلت 
تتعلق  34 ق�شية  البيئة  و حماية 

بالتجارة غري ال�رصعية.
اأحمد باحلاج 

 ت�شهد مدينة عني �شالح بوالية 
فظيعا  انت�شارا  مترنا�شت 
املنزلية  النفايات  الأطنان 
 ، بال�شوارع  املكد�شة  وال�شلبة 
األف   70 يهدد  بات  الذي  االأمر 
موازاة   ، وبائية  بكارثة  ن�شمة 
البلدية  م�شالح  فاإن  ذلك  مع 
املتفرج  دور  تلعب  اأن  ف�شلت 
عو�ص البحث عن حلول جذرية 
للتدهور امل�شتمر للواقع البيئي 
ق�رص  اأحياء  �شكان  نا�شد    .
العرب-  ق�رص   – املرابطني 
ال�شاية و الدغام�شة ، ال�شلطات 

م�شالح  راأ�شها  وعلى  املحلية 
باملجل�ص   والنظافة  الوقاية 
عني  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
�شالح  ب�رصورة التدخل العاجل 
رفع  يف  االإ�رصاع   اأجل  من 
االأطنان من القمامات واالأو�شاخ 
املكد�شة  املنزلية  والنفايات 
ب�شكل هائل يف ال�شوارع ، االأمر 
هذه  �شكان  بغالبية  دفع  الذي 
حرق  على  لالإقدام  االأحياء 
هذه النفايات يف  الفرتة الليلة ، 
اأن هذه احللول الرتقيعية  حيث 
الدخان   ت�شاعد  يف  ت�شببت 

و  اجلو  لوث  مما  ال�شماء  يف 
ب�شحة  ج�شيمة  اأ�رصارا  اأحلق 
املواطنني ، اأين  مل يخفي ذات 
من  ال�شديد  قلقهم  املتحدثني 
امل�شتمرة  املع�شلة  ا�شتمرار 
ف�شل  حلول  مع  تزامنا  وذلك 
ال�شيف احلار  املعروف بتكاثر 

احل�رصات ال�شامة .
ت�شاءلت  فقد  ثانية  جهة  من 
املدين  املجتمع  جمعيات 
االأموال  م�شري  عن  �شالح  بعني 
التي ر�شدت يف وقت  ال�شخمة 
م�شالح  ن�شاط  لتغطية  �شابق 

ومتويل  والوقاية  النظافة 
م�شاريع اجلزائر البي�شاء والتي 
مل يظهر لها اأي اأثر على اأر�ص 

الواقع ح�شب قولها .
وح�شب اأح�شائيات غري ر�شمية 
عني  فاإن   ، اجلمعيات  لذات 
عن  يزيد  ما  �شجلت   �شالح 
2500 طن من النفايات املنزلية 
ب�شوارع منذ  وال�شلبة املكد�شة 
االأمر   ، �شنوات  ثالث  من  اأكرث 
الذي بات ي�شكل هاج�شا حقيقيا 

يوؤرق يوميات املواطنني .
�صيخ مدقن 

اإح�صاء 22 حادث مرور خلف م�صرع 03 اأ�صخا�ص و 27 جريح 

عني �صالح

اأمن ورقلة ي�صحب 353 رخ�صة �صياقة خالل �صبتمرب 

تكد�س اأطنان النفايات املنزلية يهدد 70 األف ن�صمة 

مري البلدية اأ�صدر قرار  تع�صفي بهدم 
م�صكن بـ 03غرف  

املفا�صلة  يف تهدمي البنايات الفو�صوية توؤجج الحتقان »

بلدية الروي�صات بورقلة

عائلة زكراوي  بتقرت  مهددة بالت�صرد 

وعدة بن �صا�صي ...عادات 
وتقاليد �صاربة يف عمق التاريخ 
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و مت بذل جهود كبرية من خالل 
العالج  مراكز  عديد  اإجناز 
و  �سطيف  بواليات  باالأ�سعة 
اجلزائر  و  باتنة  و  ق�سنطينة 
اخل�سو�ص  وجه  على  العا�سمة 
الربوفي�سور  اأو�سحه  ما  ح�سب 
الثاين  اليوم  هام�ص  على  بوزيد 
الدولية حول ال�رسطان و  لالأيام 
�سنويا  ت�سجل  اجلزائر  باأن  ذكر 
جديدة  �رسطان  حالة  األف   50
هذا  انت�سار  �سبب  مرجعا 
على  منها  عوامل  لعدة  املر�ص 
النظام  تغري  اخل�سو�ص  وجه 
ال�سيخوخة  و  ال�سمنة  و  الغذائي 
للحوم  املفرط  اال�ستهالك  و 
احلمراء و نق�ص الن�ساط البدين 
مبر�سى  "التكفل  باأن  اأ�ساف  و 
اجلميع"  ق�سية  يظل  ال�رسطان 
"ت�سافر  اأجل  من  مرافعا 
تكفل  �سمان  بغية  اجلهود" 
اأف�سل بامل�سابني بداء ال�رسطان 
من جهتها اأكدت الدكتورة اإلهام 
وحدة  م�سلحة  رئي�سة  �سحايل 
مب�ست�سفى  باالأورام  العالج 
باأن  يحيى  بن  ال�سديق  حممد 
�سيوعا  االأكرث  الثدي  �رسطان 

بوالية جيجل من خالل ت�سجيل 
165 حالة جديدة يتم اإح�ساوؤها 

يف كل �سنة.
و يف مداخلتها املو�سومة "التكفل 
ب�رسطان الثدي بجيجل" ك�سفت 
ذات الطبيبة املمار�سة باأن عدد 
من  ارتفع  الداء  بهذا  امل�سابني 
اإىل 165 يف  117 حالة يف 2014 
�سنة 2017 م�سرية اإىل اأنه يف ظل 
عدم وجود مركز للعالج باالأ�سعة 
التنقل  اإىل  املري�سات  ت�سطر 
اإىل واليتي ق�سنطينة و �سطيف و 
يتعني عليهن حينها انتظار زمن 
على  احل�سول  اأجل  من  طويل 

موعد للعالج باالأ�سعة.
"جراحة  بعنوان  مداخلة  يف  و 
م�سلحة  جتربة  الثدي:  �رسطان 
اأو�سحت  بجيجل"  اجلراحة 
من  مقرا�ص  منرية  الدكتورة 
بن  ال�سديق  حممد  م�ست�سفى 
عمليات  اإجراء  مت  باأنه  يحيى 
جراحية ل72 حالة �رسطان ثدي 
خالل �سنة 2017 بجيجل م�سرية 

اإىل اأن عدد العمليات على 
قد  ال�رسطان  من  النوع  هذا 
ارتفع من 24 حالة يف 2014 اإىل 

72 يف 2017.
االأيام  هذه  تنظيم  جاء  و 

التي  ال�رسطان  حول  الدولية 
بدار  ال�سبت  اأم�ص  افتتحت 
من  اأو�سديق  عمر  الثقافة 
اجلزائرية  اجلمعية  طرف 
بالتعاون  الطبية  لالأنكولوجيا 
و  لل�سحة  املحلية  املديرية  مع 
هذه  برنامج  ت�سمن  و  ال�سكان 
�سل�سلة  لل�رسطان  الدولية  االأيام 
تطرقت  التي  املداخالت  من 
ل"العالج  اخل�سو�ص  وجه  على 
العالج  "قاعدة  و  املناعي" 
اخلطر  "عوامل  و  املناعي" 
و  املتنقلة"  غري  االأمرا�ص  و 

"عالج �رسطان الثدي ". 

جيجل

م٫�س

املخطط الوطني ملكافحة ال�سرطان حقق ديناميكية حقيقية  

املدر�صية امل�صيلة  لت�صيري رابطة  املوؤقتة  للجنة  العام  "الأمني  �صناتي  "ناجي 

الطارف

و�صط تعتيم غري مفهوم من طرف م�صالح ال�صحة بالولية 

�صيدي خالد بب�صكرة 

نطالب بوقف مهازل مديرية الرتبية ومن متادى يف تكرارعقد جمعية انتخابية وهمية

ا�سرتجاع 6 حميطات فالحية 
واقعة مبناطق جبلية 

اإح�ساء ع�سرات حاالت االإ�سابة باملالريا  
بتمرنا�ست خالل ال�سنة اجلارية 

 توقيف ثالثيني بحوزته
 2.5 غ من الكيف املعالج 

مت ا�سرتجاع 6 حميطات فالحية 
لوالية  تابعة  جبلية  مبناطق  تقع 
من  علم   ما  ح�سب  الطارف, 
للم�سالح  املحلي  املدير 

الفالحية.
العقار  ا�سرتجاع  عملية  مكنت  و 
يف  منحه  مت  الذي  الفالحي 
يوفوا  مل  �سابق مل�ستفيدين  وقت 
ما  ا�ستعادة  من  بالتزاماتهم 
متواجدة  هكتار   1500 يقارب 
و  ال�سافية  و  �سيهاين  مبناطق 
ابن  و  زيتون  اأوالد  و  كرمة  عني 
مهيدي , وفقا ملا �رسح به مدير 
امل�سالح الفالحية كمال بن �سغري 
و ت�سمنت هذه العملية املندرجة 
يف اإطار اال�ستثمار يف هذا القطاع 
اال�سرتاتيجي و التي تدخل يف اإطار 
يف  املوؤرخ  الوزاري  االأمر  تطبيق 
دي�سمرب 2017 ا�سرتجاع م�ساحات 
و  جزئيا"  خلال  "تواجه  فالحية 
م�ستفيدين  على  توزيعها  اإعادة 
القرو�ص  طالبي  ال�سيما  اآخرين 

امل�ساعدة  جهاز  بر�سم  امل�سغرة 
لذات  ا�ستنادا  الت�سغيل  على 
املتحدث. و اأفاد يف هذا ال�سياق 
املتوا�سلة  التطهري  عملية  باأن 
من  املبذولة  اجلهود  بف�سل 
املعنية  امل�سالح  خمتلف  طرف 
غري  العقار  ا�سرتجاع  ت�ستهدف 
"بديال  ي�سكل  الذي  و  امل�ستغل 
اقت�ساد  اإنعا�ص  اأجل  من  رئي�سيا 
حت�سي  احلدودية"و  الوالية  هذه 
على  تتوفر  التي  الطارف  والية 
تقدر  اإجمالية  فالحية  م�ساحة 
األف   74 منها  هكتار  األف  ب84 
�ساحلة  م�ساحة  هكتار   173 و 
األف   15 اإليها  ي�ساف  للزراعة 
امل�سقية,  امل�ساحة  من  هكتار 
منها  فالحية  م�ستثمرة  األف   12
خا�ص  طابع  ذات  هكتار  اآالف   6
امل�ستثمرات  من  هكتار   1115 و 
 1466 و  اجلماعية  الفالحية 
هكتارا من امل�ستثمرات الفالحية 

الفردية و 6 مزارع منوذجية. 

بوالية  ال�سحية  امل�سالح  �سجلت 
ملعدالت  مقلق  تزايد  مترنا�ست 
الفتاك,  املالريا  بداء  االإ�سابة 
و�سط حالة من الهلع واخلوف لدى 
�سكان الوالية يف ظل غياب خمطط 
الداء  لتطويق هذا  ا�ستعجايل  عمل 
ليومية  �سحية  م�سادر  ك�سفت   .
"الو�سط " عن اإح�ساء عديد حاالت 
االإ�سابة بداء املالريا من بينهم 11 
حالة موؤكدة وذلك راجع لعدة اأ�سباب 
تقف خلف االرتفاع املرعب حلاالت 
االإ�سابة بهذا الداء الفتاك لعل من 
من  املر�ص  هذا  انتقال  اأبرزها 
املقاي�سة  وجتار  االأفارقة  الرعايا 
لل�سكان, ناهيك عن غياب �سبه تام 
والتوعوية  التح�سي�سية  للحمالت 
للتعريف مب�سادر هذا الداء والطرق 

معينة  نقاط  يف  لتطويقه  الكفيلة 
رئي�ص  فقد طالب  ثانية  . من جهة 
اجلزائرية  بالرابطة  ال�سحة  جلنة 
على  االإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
بتمرنا�ست  الوالئي  م�ستوى املكتب 
القادر  عبد  احلقوقي   النا�سط 
مقت�سب  �سحفي  ت�رسيح  يف  تقار 
له معنا, من وزير ال�سحة وال�سكان 
من  ح�سبالوي  خمتار  وا�سالح 
اإيفاد  و  ال�سخ�سي  التدخل  اأجل 
امل�ستوى  عالية  حتقيق  جلنة 
وحقيقة  تداعيات  على  للوقوف 
العدد  بخ�سو�ص  االإعالمي  التعتيم 
احلقيقي لالإ�سابات بالداء املذكور 
ينخر ج�سد  بات  الذي  االأخري  هذا 
مواطني مدينة مترنا�ست احلدودية 

يف �سمت .

االإقليمية  الفرقة  متكنت   
الوطني  للدرك  املتنقلة 
بب�سكرة,  خالد  �سيدي  ببلدية 
االإطاحة  من  اأم�ص  اأول  ليلة 
درجة  منت  على  كان  بثالثيني 
نارية واأثناء التقرب منه للقيام 
القانونية  التلم�ص  باإجراءات 
غرام  بحوزته2.5  �سبط 
موجهة  املعالج  الكيف  من 
�رسعية,  غري  بطريقة  للرتويج 
املحجوزات  م�سادرة  ليتم 

املعنية  للم�سلحة  وحتويلها 
التحقيقيات  ا�ستكمال  وبعد 
�سد  ق�سائي  ملف  واإعداد 
املعني مت مبوجبه اإحالته على 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
اأمر  بدوره  الذي  جالل  اأوالد 
الفورية  اجلل�سة  على  باإحالته 
اأين مت اإدانته 05 �سنوات حب�ص 
نافذ بتهمة احليازة واملتاجرة 
غري  بطريقة  باملخدرات 

قانونية . 

العام  االأمني  املرة  هذه  يرتدد  مل 
للرابطة  املوؤقتة  امل�سرية  للجنة 
الوالئية للريا�سة املدر�سية "ناجي 
�سناتي" من الذهاب بعيدا يف ك�سف 
وتو�سيح ما يحدث من مهازل على 
القانون  على  بالتعدي  و�سفه  حد 
االأ�سا�سي للرابطة الوالئية للريا�سة 
املدر�سية وتكرارها الأكرث من مرة 
االأ�سخا�ص  نف�ص  عاود  بعدما   ,
الرابطة  تعطيل  يف  ت�س�سبوا  ممن 
املرة  هذه  وحماولتهم  ملو�سمني 
االنتخابية  �سيناريو اجلمعية  تكرار 
الطريقة  وبنف�ص  الرتبية  مدير  مع 
 26 يوم  جرت  التي  القانونية  غري 
على  ملفها  ورف�ص   2018 جانفي 
ال�سباب  ومديرية  الوالية  م�ستوى 
معاودة  اإعتمادها   يف  والريا�سة 
�سناتي  ي�سيف  االأ�سخا�ص  هوؤالء 
بعقد جمعية انتخابية للمرة الرابعة 
الوايل  ان  رغم  املا�سي  االأ�سبوع 
تدخل هذه املرة وحث على تطبيق 
قال  كما  اأنهم متادوا  اإال   , القانون 
يلتزموا  فلم  القانون  على  وحتايلوا 
الوايل  مرا�سلة  يف  جاء  مبا  حتى 
اجلمعية  هذه  عقد  بخ�سو�ص 
�سبط  فال   , االنتخابية  العامة 
العامة  اجلمعية  اأع�ساء  لقائمة 
القانونيني ممن يخول لهم احل�سور 
وتاأ�سريها من  بالتن�سيق  والت�سويت 
والريا�سة  ال�سباب  مديرية  طرف 

حتى  وال  للمعنيني  ا�ستدعاءات  وال 
كما  املديرية  موقع  يف  ن�رسها 
جانب  اإىل   , اجلميع  بها  طالب 
الرتبية  مديرية  من  كل  اإ�رسار 
دون  عقدها  على  التنظيم  ومدير 
اللجنة املوؤقتة  اأع�ساء  اإخبار حتى 
املدر�سية  الرابطة  �سوؤون  لت�سيري 
واملرخ�سة من طرف وزارة ال�سباب 
والريا�سة كما قاموا مبرا�سلة �سوى 
املتو�سطات  ا�ساتذة  من  بع�ص 

والثانويات وعددهم قليل .

مديرية الرتبية 
اأق�صىت مدراء 

املدار�س البتدائية 
لأ�صباب واهية

الرتبية  مديرية  بان  ك�سف  كما 
بحجة  االإبتدائيات  مدراء  اأق�ست 
اأنهم غري معنيني والقاعة ال ت�سع 
مدير  قال  كما  لهم  الكبري  للعدد 
الرتبية يف اجتماع ر�سمي مع اأحد 
النقابات التي ا�ستف�رست عن عدم 
وتاأكدت  االإبتدائي  مدراء  دعوة 
املدعوين  باأن  بو�سوح  هوؤالء  نية 
لهذه اجلمعية االنتخابية الوهمية 
كما ي�سفها وغري قانونية , خا�سة 
م�سلحة  رئي�ص  تراأ�سها  من  واأن 
بعيدا  واالإمتحانات  التمدر�ص 

االأ�سا�سي  القانون  تطبيق  عن 
معارفهم  وا�ستدعوا  للرابطة 
مديرية  حتى  يخربوا  مل  كما   ,
باعتبارها  والريا�سة  ال�سباب 
بالريا�سة  اجلهة االإدارية املكلفة 
للرابطة  االأ�سا�سي  القانون  ح�سب 
هذه  موعد  تاأجيل  مبوعد 
اجلمعية وا�ستدعوا ممثال لها عن 
اآخر حلظة من  الهاتف يف  طريق 
 . كمالحظ  �سوى  وح�رس  الوالية 
كاأع�ساء  �سناتي  ي�سيف  حتركهم 
اللجنة املوؤقتة وم�ساندين خا�سة 
االأع�ساء  طرف  من  املرة  هذه 
القانونيني والفاعلني باإنخراطاتهم 
بعيدا  ذهبت  الرابطة  ن�ساط  يف 
اإىل  جلوئهم  خالل  من  وذلك 
�سكوى  رافعني  االإدارية  املحكمة 
ا�ستعجالية  بدعوى  مل�ساحلها 
غري  املمار�سات  هذه  مثل  لوقف 
جددوا  باأنهم  علما   , القانونية 
طعنهم يف عدم قانونية عقد هذه 
اجلمعية لدى اجلهات املعنية يف 
اإنتظار ك�سف حقائق اأخرى عن ما 
فعله هوؤالء االأ�ساتذة وهم قلة يف 
تعطيل ن�ساط رابطة مدر�سية تعد 
وباإعرتاف اجلميع �سواء االإحتادية 
اأو الوزارة من بني اأح�سن الرابطات 
م�ساركة  الوطني  امل�ستوى  على 
االأخري  يف  ليطالب  ونتائج   
تدخل الوايل مرة اأخرى واجلهات 

الر�سمية  الهيئات  وجميع  الو�سية 
قانونا  واملخولة  امل�سوؤولة 
التدخل لو�سع حد بح�سب تعبريه 
ملثل هذه املمار�سات والت�رسفات 
الالم�سوؤولة والتجاوزات من بع�ص 
االإجراءات  اتخاذ  وكذا  االأ�ساتذة 
غري  �سفة  النتحالهم  �سدهم 
كل  على  بها  ودا�سوا  �سفتهم 
املعمول  واالإجراءات  القوانني 
تاأ�سف  كما  املجال  هذا  يف  بها 
الرتبية  ملدير  ال�سلبي  الدور  عن 
القانون  يجهل  الذي  اجلديد 
املدر�سية  للرابطة  االأ�سا�سي 
تعقيد  يف  تدخله  زاد  والذي 
اإيجاد  مت  بعدما  الرابطة  امور 
جلنة  ت�سكيل  خالل  من  لها  حال 
من  مرخ�سة  لت�سيريها  موؤقتة 
والريا�سة  ال�سباب  وزارة  طرف 
وباإتفاق م�سبق من مديرية الرتبية 
ينتظروا  مل  انهم  على  موؤكدا   ,  ,
هذه املرة وحولوا ق�سية الرابطة 
خالل  من  االإدارية  املحكمة  اإىل 
كما  ق�سائيا  ومتابعتهم  �سكوى 
ال�سباب  وزارتي  من  كل  يرا�سلون 
واالإحتادية  والرتبية  والريا�سة 
ال�سيادية  الوزارات  جانب  اإىل 
يحدث  ما  و�سعية  ل�رسح  االأخرى 
تطبيق  عن  وبعيدا  الرابطة  يف 
وثائق  واإحرتام  واالإلتزام  القانون 

الدولة اجلزائرية .

حقق املخطط الوطني ملكافحة ال�صرطان )2019-2015( "ديناميكية حقيقية" من خالل اإجناز من�صاآت �صرورية ملكافحة هذا 
الداء ح�صب ما اأعرب عنه بجيجل رئي�س اجلمعية اجلزائرية لالأنكولوجنيا الطبية و رئي�س م�صلحة مبركز عالج الأورام بيار 

و ماري كوري كمال بوزيد.
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هبة جماعية جزائرية لتنظيف املدار�س:

املوؤ�س�سات الرتبوية و ممار�سات املواطنة-اأ�سكروا الأولياء وحا�سبوا املري؟؟ 
د. وليد بوعديلة

    ت�سهد الكثري من امل�ؤ�س�سات 
ال�طن  كامل  عرب  الرتب�ية 
وهي  وجيدة،  جديدة  ظاهرة 
قيام اأولياء التالميذ واملح�سنني 
بعمليات تط�عية ، الهدف منها 
التي  املدار�س  و�سيانة  ت�سليح 
وقد  الأطفال،  على  تنهار  تكاد 
ح�س�ر  ت�ؤكد  اأعمال  �ساهدنا 
لدى  امل�اطنة  ووعي  �سل�ك 
و  دهن  خالل  من  اجلزائري، 
والكرا�سي  التجهيزات  �رشاء 
من  والطاولت…وغريها 
امل�اطنني  احتاد  عرب  الأعمال، 
وت�سامنهم يف غياب كلي لل�سيد 
رئي�س املجل�س البلدي يف معظم 

بلدياتنا؟؟.

اأين الربملان واأين املري و 
اأين…؟

وذلك فعل من اأفعال امل�اطنة، و 
من معانيها قيام الفرد ب�اجباته 
وال�طني  وال�سع�ر  وطنه  نح� 
ميدانية  ممار�سات  يف  املج�سد 
العام واملجتمعي،  ال�سالح  تفيد 
عرب التكامل والت�سامن اجلماعي 

امل�سرتك يف جمالت عديدة. 
من  الدولة  ح�س�ر  ان   ومع 
ال�عي  لت�سكيل  الهامة  الأبعاد 
عندنا  فامل�اطنة  امل�اطناتي، 
قد حت�رش بغياب ممثلي الدولة 
الفعل  لالأ�سف؟؟  نتيجة لغياب 
النتخابي،  الدميقراطي 
املال  وتدخل  التزوير  وانت�سار 

ال�سيا�سية،  العملية  يف  الفا�سد 
اأ�سهر  بعد  يتجلى  ما   وه� 
معدودة من كل انتخابات، فاإذا 
لإ�سالح  امل�اطن  يتدخل  مل 

�س�ؤونه فم�سريه كارثي؟؟  
فيه  كان  الذي  ال�قت  ففي 
ينظف�ن  والتالميذ  امل�اطن�ن 
وامل�ؤ�س�سات  املدار�س 
جمل�س  اأع�ساء  كان  الرتب�ية، 
دخ�ل  ب�سبب  يحتج�ن  الأمة 
زميل لهم ال�سجن لتهمة ف�ساد؟؟ 
وعندما كان اأهلنا يف املدار�س 
اخلراب  و  الإهمال  تعاين  التي 
و  الأب�اب  وي�سلح�ن  ينظف�ن 
اأهل  كان  والكرا�سي  الطاولت 
ويتعطرون  يتهندم�ن  الربملان 
وفنادق  و�س�ارع  اأزقة  يف 
فعل  لعدم  ا�ستعدادا  العا�سمة 
،غري  الربملان  يف  �سئ  اأي 
والت�س�ير  والت�سفيق  الت�سديق 
الفاي�سب�ك؟ ول يهمهم  وقراءة 
وال�طني؟؟  املحلي  ال�ساأن 

ولتذهب املدار�س للجحيم؟
التي  للهيئات  كلي  غياب  ويف 
ويف  املدار�س،  على  ت�رشف 
وجمل�سه  املري  ان�سغال  ظل 
العقارات  و  بال�سفقات  البلدي 
لنهب  ال�سخ�سية  امل�ساريع  و 
اأمر  واإرجاع  العام…،  املال 
وج�د  لعدم  ال�سلبي  امل�قف 
اأن  رغم  الكافية،  امليزانية 
غريوا  الأميار  من  الكثري 
و  مكاتبهم  وجهزوا  �سياراتهم 
لب�س�ا الك��سيمات الغالية الثمن 
و)…(، وبالتاأكيد اإن الكثري من 
التي تعاين لن ت�سهد  املدار�س 

اأي تدخل من املجال�س البلدية 
وغياب  التق�سف  ب�سبب  لي�س   ،
املال يف اخلزائن و اإمنا ب�سبب 
الكفاءة  وانعدام  الت�سيري  �س�ؤ 
احلكامة  و  ال�سمري  وغياب 
يتدخل  مل  واإذا  الت�سيري،  يف 
الأولياء حلماية مدار�س اأبنائهم 
�سيط�ل.  لزمن  فاحلل�ل غائبة 

يط�ل.يط�ل…
و اإين اأدع� الأولياء عرب ال�طن 
الحتجاج  عن  يت�قف�ا  لأن 
وال�سك�ى من الظروف ال�سعبة 
وعليهم  اأبنائهم،  لتمدر�س 
امل�اطنني  من  القدوة  اخذ 
لتنظيف  تدخل�ا  الذين 
وتنظيف  اأبنائهم،  مدار�س 
وتنظيف  مدنهم،  �س�ارع 
م�ساجدهم،وتنظيف مالعبهم، 
عليهم  هجمت  واإل  و….، 
الأمرا�س و الأوبئة، يف انتظار 
للمجال�س  الكبري  التنظيف 
الن�سداد  تعاين  التي  البلدية 
رجالها)؟؟(  ،و  ال�رشاعات  و 
نهب  يف  التفكري  ه�  همهم 
يف  التفكري  وعدم  الهام  املال 

م�ؤ�س�سات العلم و الرتبية.

مدار�س مدينة عزابة..
القدوة

لأولياء  –مثال-  هنا  اأ�سري  و 
ال�سهيدة  مدر�سة  تالميذ 
)مدر�سة  لعمامرة  فاطمة 
عزابة- ببلدية  �سابقا(  البنات 

�سكيكدة، حيث تغريت �س�رتها 
وبت�سحيات  املح�سنني  بف�سل 

تت�اجد  الذي  احلي  �سباب 
�سحى  فقد  املدر�سة،  فيه 
وراحتهم  ب�قتهم  الأولياء 
�س�اء،  كلمة  على  واجتمع�ا 
املقدور  بح�سب  و�ساهم�ا 
وال��سائل  واجلهد  باملال 
ت�فري  على  �سهروا  و  والدعاء، 
و  للتالميذ  املحرتمة  الأج�اء 
الإداري،  الطاقم  و  املعلمني 
الأولياء  بني  التن�سيق  فكان 
العامة..وما  للم�سلحة  والإدارة 
ال�سيدة  املدر�سة  ملديرة  بقي 
اإل  �سربينة  �سعدي  ال�ستاذة 
النتباه للت�سيري الإداري الناجح 
والفعال، و قد علمنا ان الكثري 
من تالميذ الأحياء القريبة من 
للتح�يل  �سع�ا  قد  املدر�سة 

نح�ها للدرا�سة.
وهي اأعمال م�ج�دة – واحلمد 
املدار�س  من  الكثري  يف  هلل- 
عديدة،  جزائرية  وليات  يف 
وتبقى املدار�س الأخرى تعاين 
وتنتظر حتركات امل�س�ؤولني يف 
وال�ليات،  والدوائر  البلديات 

وهي لن تاأتي اأبدا؟؟
اإين اأعرتف لل�سيد الأ�ستاذ  كما 
مدر�سة  مدير  م��سى  وي�ساوي 
و  بت�سحياته  اأحمد  مبع�ج 
حت�سني  يف  الكبرية  جمه�داته 
مثال  فه�  املدر�سة،  �س�رة 
للمربي املخل�س املحب ملهنته 
الظروف  و  ال�سعاب  ،رغم 
وتفاعل  مب�ساركة  العائلية، 
والإداري  الرتب�ي  الطاقم  من 
لتك�ن  امل�ؤ�س�سة،  يف  العامل 
وم�ؤ�س�ساتيا  ترب�يا  من�ذجا 

متف�قا ومتميزا ولئيا ووطنيا.
ل�سكيكدة  الرتبية  اأدع� مدير  و 
ومعن�يا  ماديا  ودعمه  لتكرميه 
ملزيد من التاألق و النجاح ،وقد 
حققت مدر�سته نتائج حمرتمة 
ليبقى  امل�ست�يات،  خمتلف  يف 
حار�س  وج�د  عدم  يف  النق�س 
يف  ونق�س  النهارية،  الفرتة  يف 
عامالت النظافة. وعلى ال�سيد 
عزابة  بلدية  جمل�س  رئي�س 

النتباه لهذه امل�ساألة قريبا.
غريبة،  لظاهرة  هنا  لأ�سري 
وتكرمي  حتفيز  غياب  وهي 
الناجح  و  املخل�س  الإداري 
ظاهرة  وهي  عمله،  يف 
الت�ساوؤلت؟  تطر  جزائرية 
تعترب  الدرا�سات  كل  اأن  علما 
و  لنجاح  هاما  عامال  التحفيز 
او  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  تط�ير 

القت�سادية..
و رغم وج�د �سل�كات امل�اطنة 
الكثري  باأن  فنق�ل   ، التط�ع  و 
ولية  عرب  املدار�س  من 
ال�ليات  من  وغريها  �سكيكدة 
و  ال�سلبية  املناظر  تعاين 
يف  املتعددة،بخا�سة  النقائ�س 
الف�ساد  لأن  والأرياف،  القرى 
املال  وتنظيم  ت�سيري  �س�ء  و 
لكن   ، بالدنا  يف  عم  قد  العام 

من يتدخل؟؟

..ابن بادي�س مل ميت..و 
لن�صكر ب�صوت واحد...

ه�ؤلء  جميعا  لن�سكر  لذلك 
احلبيبة،  جزائرنا  عرب  الأولياء 

م�س�ؤوليتهم  حتمل�ا  الذين 
ملحا�سبة  لندع�  ،و   التاريخية 
جميعا  ولنلعن  فا�سل،  مري  كل 
لالأمانة،  و خائن  فا�سد  كل مري 
يف  تغرق  للمدار�س  تارك  اأو 
ال��سائل  غياب  و  الأو�ساخ 
البيداغ�جية.اإن الهبة اجلماعية 
امل�ؤ�س�سات  لتنظيف  اجلزائرية 
وجتهيزها  و�سيانتها  الرتب�ية 
بادي�س   ابن  بزمن  ،تذكرنا 
عندما كان ال�سيخ الإمام حري�سا 
وامل�ساجد،  املدار�س  بناء  على 
اخلري   اأهل  يجمع  كان  كيف  و 
م�رشوعه  ح�ل  اجلزائريني  من 
لتقدمي  الإ�سالحي،  الرتب�ي 
للطلبة واملعلمني،  الع�ن املايل 
اجتماع  مظاهر  جتدد  واإن 
مدار�س  ح�ل  اجلزائريني 
الأمل  ان  عندنا  ير�سخ  اأبنائهم 
وان  ال�طن،  هذا  يف  م�ج�د 
حية،  �ستبقى  بادي�س  ابن  اأفكار 
واملرت�سني  ال�رشاق  وج�د  رغم 
للمال  والناهبني  واملختل�سني 
لت�سكيل  جميعا  ولندع�   العام، 
عرب  متر  ولئية  حتقيق  جلان 
لت�سجل  املدار�س  خمتلف 
امل�رشفني  ملحا�سبة  النقائ�س 
لتبقى  الفا�سلني.  البلديني 
املهمة الأهم عند وزيرة الرتبية 
للنظر يف ظروف  و م�ست�ساريها 
املعلمني وتك�ينهم البيداغ�جي 
وت�سحيح  املناهج  يف  والنظر   ،
، وربط تالميذنا  الكتب  اأخطاء 
بتاريخهم و دينهم و لغتهم، بدل 
اله�ية  حتطم  قد  اإ�سالحات  

وحتتقر املرجعية ال�طنية. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مكتب الأ�ستاذ لعوبي اأحمد 
حم�سر ق�سائي 

و الكائن مكتبه /ب 15 �سارع حممد بوبلة
باب الوادي اجلزائر 

الهاتف : 39-77-76-0775

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
طبقا لن�ص املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�سيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�سالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �سلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مالويف 
�سليمة -مالويف يو�سف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �سامية -�سوهام �ستي-مالويف وحيدة -�سليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �سيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني موطنهم 
املختار بحي 240م�سكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر �سد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �سفية /وهم زوج ته كوردي �سفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رصان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�ساكنني /ب�سارع 
االخوة زاوي رقم 13 /بولوغني -والية اجلزائر  و تنفيذا للحكم ال�سادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�سم العقاري و املمهور بال�سيغة التنفيذية

و امل�سحح باحلكم ال�سادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�سم العقاري 
و  بناءا على ن�سخة من قائمة �رصوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رص عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�سبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 

و عليه نعلن للجمهور و ملن يهمه االمر بان جل�سة البيع باملزاد العلني بتاريخ 10/31/ 2018 
على ال�ساعة العا�رصة و الن�سف 10:30�ساعة �سباحا 

تعيني العقار
 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �سابقا بلدية �سانتوجان باملكان امل�سمى    

 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINSحاليا �سارع االخوة زاوي رقم 13 والية اجلزائر ذات م�ساحة قدره 313.50 م 
حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�ساحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب »3ه«

من املكان امل�سمى اأعاله هذه القطعة  م�سيد عليها بناية تتكون من الطابق االأر�سي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�سية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .
الطابق االأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رصفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �سهادة وجود بناية �سيدت قبل �سنة 1985 �سادرة عن رئي�س املجل�س ال�سعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 

و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة االأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�سه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س 
املخطط 

ا�سل امللكية:
لقد امتلك املرحوم مالويف يو�سف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رصاء و ذلك مبوجب عقد تلقاه االأ�ستاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�سجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�سهور باجلزائر 

بتاريخ 6اوت1954 جملد 1757 رقم16 
امللكية و اال�ستغالل

ي�سبح الورثة املذكورين اأعاله مالكني و حائزين للعقار املعني اأعاله اأي�سا بالن�سب املحددة فيكون لهم حق احليازة الفعلية و القانونية و حق اال�ستغالل ابتداءا من تاريخ حترر عقد �سهادة توثيقية و املحررة بتاريخ 2007/08/07 فهر�س 
حتت رقم 2007/448 

�رصوط البيع
و حدد ال�سعر االفتتاحي النطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�سب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري االأ�ستاذة فراي ن�سرية املودعة لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ 

. 2015/11/17
و بعد انقا�س الع�رص 10% مرتني ي�سبح ال�سعر االفتتاحي مببلغ قدره 32.4000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا  و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�رصع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اأعاله يف اجلل�سة املربجمة 
ليوم 2018/10/31 على ال�ساعة 10:30 العا�رصة و الن�سف �سباحا لدى حمكمة باب الوادي  اإ�سافة اىل ال�رصوط املذكورة يف قائمة �رصوط البيع فان الرا�سي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن 1/5 باالإ�سافة اىل امل�ساريف 

و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�ساه ثمانية«8«  اأيام بامانة �سبط املحكمة 
يتم االطالع على قائمة �رصوط البيع مبكتب املح�رص الق�سائي او لدى امانة �سبط حمكمة باب الوادي 

الو�سط:2018/10/16

الو�سط:2018/10/16
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جراأة غري م�صبوقة

"احلدث  اأن  اإىل  واأ�شار 
الأمني الذي وقع يوم اجلمعة 
الربيج،  �رشق  املا�شي 
احلدود،  اخرتاق  عنه  ونتج 
والقرتاب من نقطة ماأهولة 
جندي،  ومهاجمة  باجلنود 
وت�شعيًدا  خطرًيا  حدًثا  يعّد 
ويجب  للتظاهرات،  جديًدا 
احلمراء  الإنارة  ن�شعل  اأن 
اأحداث  وقوع  من  للتحذير 
�شد  دموية  واأكرث  م�شابهة، 
يف  احلدود  على  اجلنود 

الأ�شابيع القادمة".
على  اأنه  املحلل  وي�شيف 
مدار اأكرث من 6 اأ�شهر، تدير 
"عنيفة"  مواجهات  حما�س 
حدود  على  "اإ�رشائيل"  �شد 
اأ�شا�س  على  غزة،  قطاع 
�شعبية  التظاهرات  هذه  اأن 
اأن  ويبدو  "عنيفة"،  ولي�شت 
بهذه  امل�شاركة  اجلماهري 
جيدا  تدرك  التظاهرات 
لنريان  تتعر�س  �شوف  اأنها 
ولكنهم  الإ�رشائيلي،  اجلي�س 

ل ياأبهون لذلك.

توجهات جديدة

الغزيني  جراأة  اإن  وقال: 
التظاهرات  ت�شعيد  خالل 
تعرب  الأخرية  الأ�شابيع  يف 
عن توجهات جديدة؛ هناك 
جمموعات جريئة جدا تقرتب 
كثريا من اجلنود دون خوف، 
اإجنازات  حتقيق  وحتاول 
الأبطال  هوؤلء  ع�شكرية، 
اأ�شبحوا  الغزيني  بعيون 
واملحاكاة  للتقليد  مناذَج 
والأمور  املتظاهرين،  لبقية 
موافقة  رغم  تتزايد  بداأت 
دخول  على  "اإ�رشائيل" 
قطر،  من  املمّول  الوقود 
ويتابع الكاتب: "يف الأ�شابيع 
منطقة  ا�شتبيحت  الأخرية 
الأنظمة  وانهارت  اجلدار، 
عند  الأمنية  والقوانني 
لأحد  يكن  مل  التي  احلدود، 
القرتاب  على  يتجراأ  اأن 
واأ�شبحت  باملا�شي،  منها 
هذه املنطقة رمًزا ملقاومة 

اإ�رشائيل".

تقلي�ص الردع

عن  املحلل  ويك�شف 
�شعوبة  اجلي�س  اإدراك 

اأنا�س  �شد  الردع  حتقيق 
للموت  "م�شتعدين  مدنيني، 
وم�شتعدين  احلدود،  على 
للخطر  حياتهم  لتعري�س 
اجلنود  اإىل  الو�شول  مقابل 
ويقول:  بهم"،  وامل�شا�س 
اإجراءات  "بالعك�س؛ 
�شد  الع�شكرية  اإ�رشائيل 
هوؤلء لتعزيز الردع قد ت�رش 
الدولية،  اإ�رشائيل  مبكانة 
اجلديدة  التفاهمات  ومع 
على  اإ�رشائيل  وموافقة 
اإىل  القطري  الوقود  اإدخال 
�شياغة  اإعادة  يجب  غزة، 
اأمام  احلمراء  اخلطوط 

حما�س".
الع�شكري:  املحلل  وختم   
الإ�رشائيلي  الردع  تقل�س 
عقب  جاء  حما�س،  اأمام 
على  الع�شكري  الرد  تقلّ�س 
ليربمان  وقرار  تظاهرة،  كل 
�شخ  لوقف  الدراماتيكي 
حماولة  جمرد  هو  الوقود 
الأحداث،  على  للتاأثري 
وحما�س  "اإ�رشائيل"  عملًيّا 
"اللعبة"  بهذه  �شي�شتمرون 
اأ�شابيع  عدة  احلدود  على 
ليربمان  قرار  وبعد  اأخرى، 
خيارات؛  ثالثة  هناك  يبقى 
"اإ�رشائيل"  تراجع  وهي: 
الوقود  �شخ  يف  وال�شتمرار 
رغم ا�شتمرار الأحداث على 
حما�س،  تراجع  اأو  احلدود، 

اأو املواجهة الع�شكرية.

ا�صتنفاد اخليارات

نقلت  ذاته  ال�شياق  ويف 
اأمنيني  عن  هاآرت�س  �شحيفة 
معار�شتهم  اإ�رشائيليني 

الوقود  بقطع  ليربمان  قرار 
وبّينوا  القطاع،  القطري عن 
اإىل  ليربمان  ي�شطر  قد  اأنه 
ت�رشيحاته؛  عن  الرتاجع 
تزويد  وقف  ميكن  ل  لأنه 
غزة بالوقود والغاز عدة اأيام 
دون اأن يت�شبب ذلك بت�شعيد 
الأمور الأمنية اأو زيادة تاأزم 

الأو�شاع الإن�شانية يف غزة.
-�شباح  ال�شحيفة  وك�شفت 
وجود  عن  النقاب  اليوم- 
املنظومة  داخل  معار�شة 
لقرار  الإ�رشائيلية؛  الأمنية 
الإ�رشائيلي،  احلرب  وزير 
الذي  التمييز بني  واأنه يجب 
وقود  من  "اإ�رشائيل"  تزوده 
متّوله  الذي  وبني  للقطاع 

قطر.
ونقلت �شحيفة يديعوت عن 
قوله:  ليربمان  احلرب  وزير 
احلرب  اإىل  الذهاب  "قبل 
جميع  ا�شتنفاد  علينا  يجب 
لأنه  الأخرى؛  اخليارات 
اإىل  جنوًدا  نر�شل  عندما 
ا  بع�شً اأن  ندرك  املعركة 
منهم لن يعودوا اإىل ديارهم؛ 
ا�شتنفاد  علينا  يجب  لذلك 
كل و�شيلة اأخرى. لقد حولت 
ال�شياج  على  العنف  حما�س 
تاأمل  ا�شرتاتيجي  �شالح  اإىل 
من خالله تقوي�س �شمودنا"، 

ح�شب زعمه.

النزول عن ال�صجرة

ويف ت�رشيح لليربمان قال: اإن 
"اإ�رشائيل و�شلت اإىل مرحلة 
�رشبة  ت�شديد  فيها  يجب 
قا�شية حلما�س بغزة. الوقود 
املعادلة،  يغري  مل  القطري 

ولن يوؤثر كثريا على حما�س، 
وهي م�رشة على ال�شتمرار 
احلدود  على  بالتظاهرات 
التو�شل  على  املوافقة  دون 
اإىل تهدئة اأو �شفقة تبادل".

نقلت  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
العربية  كان  ري�شت  �شبكة 
الداخلي  الأمن  وزير  عن 
"نف�شل  قوله:  اأردان  جلعاد 
على  ترتيب  اإىل  الو�شول 
مدنية  حلول  اإدخال  ح�شاب 
حما�س  كبرية.  م�شاريع  ل 
ما  كل  عن  امل�شوؤولة  هي 
يحدث، واإذا مل نَر يف الأيام 
يعيد  ترتيبًا  القادمة  القليلة 
ال�شالم، فهناك احتمال كبري 
اأننا �شن�شل اإىل معركة وا�شعة 
مت�شل  �شياق  النطاق"،ويف 
"ي�رشائيل  �شحيفة  عر�شت 
هيوم" حماولة من جمموعة 
�شي�شلون  الذين  الو�شطاء 
هذا الأ�شبوع اإىل "اإ�رشائيل" 
عن  الطرفني  "اإنزاَل  وغزة 
تعبريها؛  وفق  ال�شجرة"، 
العنف  �شجرة  عن  "حما�س 
اإىل  الذي و�شل  ال�شياج  على 
اجلمعة،  يوم  مرحلة جديدة 
التام  التوقف  عن  واإ�رشائيل 
اإىل قطاع  الوقود  عن دخول 

غزة"، ح�شب تعبريها.
الو�شطاء  �شل�شلة  اأن  وبينت 
املتحدة  الأمم  ممثل  هم: 
ورئي�س  ونائبه،  مالدينوف، 
امل�رشية،  املخابرات 
ف�شال  قطرّيون،  وم�شوؤولون 
اأمريكيني  م�شوؤولني  عن 
�شوف  بع�شهم  واأوروبيني 
ينتقل اإىل رام اهلل يف حماولة 
يده  برفع  مازن  اأبو  لإقناع 

عن خنق غزة.

كتب املحلل الع�صكري ل�صحيفة معاريف تال ليف رام مقاال حتت عنوان "لعبة الت�صادم.. حما�ص 
واإ�صرائيل على �صفى احلرب"، قال فيه: اإن وقف �صّخ الوقود املمول من قطر لغزة ُيبقي اأمام 

الطرفني خيارين فقط؛ اإما اأن يرتاجع اأحدهم، اأو الت�صعيد واملواجهة الع�صكرية وال�صوؤال هو: 
كيف ميكن ردع من �صيطر عليه الياأ�ص؟!

فل�صطني املحتلة

و"اإ�سرائيل"  غزة  احلبل"..  �سد  "لعبة 
واقع معقد وخيارات �سعبة 

املحلل ال�صيا�صي واملخت�ص يف ال�صاأن 
االإ�صرائيلي عمر جعارة

ال�سفة ت�سهد ت�ساعًدا

 

  يف العمليات الفردية
 �سد االحتالل

الأخرية  الأيام  �شهدت 
ت�شاعدا ملحوظا يف عمليات 
الحتالل  �شد  املقاومة 
نفذ  حيث  الغربية؛  بال�شفة 
عملية  نعالوة  اأ�رشف  ال�شاب 
ال�شتيطاين  بركان  جممع  يف 
وبعد  م�شتوطنة،  ملقتل  اأدت 
عملية  اآخر  �شاب  نفذ  اأيام 
اإ�رشائيلي  جلندي  طعن 
حاجز  قرب  وم�شتوطنة 

حوارة جنوب نابل�س.
ال�شيا�شي  الو�شط  وي�شهد 
"الإ�رشائيلي"  والع�شكري 
حالة من ال�شتنفار بعد تنفيذ 
منفذ  اأن  وخا�شة  العمليتني، 
بالفرار وما  عملية بركان لذ 

زال مطاردا حتى الآن.
اأ�شار  ال�شياق  هذا  ويف 
واملخت�س  ال�شيا�شي  املحلل 
عمر  الإ�رشائيلي  ال�شاأن  يف 
امل�شتوى  اأن  اإىل  جعارة 
"الإ�رشائيلي"  الع�شكري 
ال�شيا�شي  للم�شتوى  املخالف 
الغربية على  ال�شفة  باأن  يرى 
حافة انفجار كما قال رئي�س 
الإ�رشائيلي  اجلي�س  اأركان 
الواحد،  باحلرف  ايزنكوت 
املقاومة  اأن  املعروف  "ومن 
املد  مثل  ال�شعوب  تاريخ  يف 
يف  ت�شاعدا  ت�شهد  واجلزر 
فرتات  يف  وتراجعا  فرتات 

اأخرى".
"يعلم  جعارة  واأ�شاف 
الإ�رشائيليون اأنه ما من �شعب 
يف  ا�شتمر  الأر�س  وجه  على 
�شد  واملقاومة  النتفا�شات 
الحتالل مثلما ا�شتمر ال�شعب 
انتفا�شة  فاأول  الفل�شطيني، 
كانت �شد الإجنليز عام 1919 
ثم ثورة الرباق عام 1929، ثم 
ت�شاعد ذلك اإىل خو�س اأطول 
اإ�رشاب نظمته �شعوب الأر�س 
وا�شتمر �شتة �شهور عام 1936، 
قبل  ما  املقاومة  فرتة  ثم 
النكبة، وبعد حرب 1967، ثم 
 ،1987 عام  الأوىل  النتفا�شة 
وهبة  الأق�شى  انتفا�شة  ثم 
ال�شكاكني  وانتفا�شة  القد�س 
والده�س، والعمليات الفردية، 
وغريها من اأ�شكال املقاومة، 
وكل ذلك ي�شري اإىل اأن ال�شعب 
ل  امل�شت�شعف  الفل�شطيني 
فرتات  هناك  واإمنا  يهداأ، 
يتخللها  الن�شال  من  طويلة 

الأمم  كل  كحال  وجزر  مد 
حتت  وقعت  التي  وال�شعوب 

احتالل".
حتملها  التي  الر�شالة  وحول 
الأ�شبوع  خالل  العمليات 
اأن  جعارة  اأكد  املا�شي، 
يدرجها  الإ�رشائيلي  الإعالم 
الفردية  الأعمال  بند  حتت 
وهي العمليات تتعدد اأ�شكالها، 
الده�س  عمليات  فمنها 
النار  اإطالق  اأو  الطعن  اأو 
وكلها  الأ�شكال،  من  وغريها 
اأ�شخا�س مبفردهم  بها  يقوم 
بدون قواعد تنظيمية وبدون 

قيادات توجههم.
ل  الفردية  العمليات  اأن  ونبه 
الإ�رشائيلي  الأمن  ي�شتطيع 
من  كغريها  عليها  ال�شيطرة 
كون  املنظمة،  العمليات 
من  العمليات  من  النوع  هذا 
ت�شتطيع  ول  توقعه  ال�شعب 
التنبوؤ  الحتالل  خمابرات 
باإمكانية حدوثه اأو احلد منه، 
اإ�شحق رابني "ماذا  وكما قال 
جاء  لرجل  اأفعل  اأن  تريدوين 
ليموت" وفقا ملا قاله جعارة. 
العمليات  ت�شاعد  اأن  ويرى 
ينتمي  ل  التي  الفردية 
�شيا�شية  لتنظيمات  منفذوها 
حتتاج  ل  العمليات  هذه  كون 
بالإ�شافة  وتنظيم،  لتدريب 
اإىل اأن التنظيمات ل ت�شتطيع 
من  النوع  هذا  اإىل  الو�شول 
ت�شتطيع  ل  كما  ال�شباب، 
التنبوؤ  الحتالل  اأجهزة 
حتت  وتدرجها  بالعمليات 
كونها  منعها  ا�شتحالة  بند 
تنظيم،  ودون  فجاأة  حتدث 
تنبوؤ  ل�شعوبة  يوؤدي  ومما 
املنفذين  كون  العمليات  هذه 
�شوابق  اأي  لديهم  لي�س  غالبا 
اأمنية اأو ما يدل على اإمكانية 
تنفيذهم لعملية كما حدث مع 
عملية  منفذ  نعالوة  اأ�رشف 
بركان، والذي ما زال مطاردا 

حتى الآن.
وعادة جتد �شلطات الحتالل 
يف  كبرية  �شعوبة  واأجهزته 
العمليات  مبنفذي  الإم�شاك 
كما حدث مع نعالوة ول يوجد 
الحتالل  خمابرات  اأمام 
�شوى انتظار اأي خطاأ اأو ثغرة 
اأمنية يقع بها املنفذ للو�شول 

ملكانه.
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ويف الفرتة بني عامي 2005 و2017 ، 
و�سع ال�سا�سة الإيطاليون جمموعة 
من القواعد التي تهدف اإىل تنظيم 
ومراقبة امل�سلمني يف البالد، تلك 
يف  حتركها  التي  ال�سيا�سات، 
ومكافحة  الأمن  اأولويات  الغالب، 
معاملة  اإىل  متيل  الإرهاب، 
داخليني"،  كـ"اأعداء  امل�سلمني 
كمواطنني  اإليهم  النظر  من  بدلً 
�سنع  عملية  يف  و�رشكاء  عاديني 
هذه  العامةوتدهورت  ال�سيا�سة 
احلالة اأكرث خالل الأ�سهر الأخرية 
مع اأزمة الالجئني وت�سكيل حكومة 
متطرفة  ميينية  �سعبوية  ائتالفية 

يف ربيع العام 2018. 

الإ�صالم والديانات 
الأخرى 

الد�ستور  من   8 املادة  وت�سمح 
طائفة  كل  ملمثلي  الإيطايل 
بالتوقيع  كاثوليكية  غري  دينية 
لتنظيم  الدولة  مع  اتفاقية  على 
الدعم  اأوجه  وحتديد  عالقاتهم 
الكني�سة  ،وحالياً،  املتبادل 
التي  الوحيدة  هي  الكاثوليكية 
املعاملة  خا�ص يف  بو�سع  حتظى 

وذلك منذ العام 1929.
وفيما يتعلق باملجموعات الدينية 
الأخرى، فاإن اأي مطلب باتفاقات 
�سيا�سية  عملية  تتبعها  الدولة  مع 
موافقة  وي�سرتط  طويلة،  واإدارية 
احلكومة والربملان عليها ،وهناك 
جمموعات دينية ا�ستفادت بالفعل 
وعلى  التفاقات،  هذه  مثل  من 
امل�سيحية  اجلماعات  راأ�سها 
جانب  اإىل  انتماءاتها،  مبختلف 
والبوذية  اليهودية  املجموعات 
بالن�سبة  اأما  والهندو�سية 
للمجتمعات امل�سلمة، فال تعرتف 
باأي  ر�سميا  الإيطالية  الدولة 
الدولة  باأن  البع�ص  ويجادل  منها 
هذه  �سد  اإىل  تهدف  الإيطالية 
خالل  من   2005 عام  يف  الفجوة 

التوا�سل  نحو  الطريق  حت�س�ص 
فاأطلقت  البالد،  م�سلمي  مع 
هيئة  وهي  "كون�سولتا"،  هيئة 
ا�ست�سارية تتاألف من 16 ع�سوا من 
اختارتها  التي  الإ�سالمية  اجلالية 

احلكومة. 
امل�رشوع،  هذا  فاإن  ذلك،  ومع 
الأ�سبق  الداخلية  وزير  بداأه  الذي 
اأي  اإىل  يوؤد  مل  بي�سانو،  جوزيبي 

اإجراءات مت�سقة.
الأوىل،  التجربة  هذه  الواقع،  ويف 
لل�سيا�سة  مثال  هي  ما،  بطريقة 
ت�سكيل  حتاول  التي  العامة 
املجتمعات الإ�سالمية من الأعلى 
اإ�رشاك  دون  من  الأ�سفل،  اإىل 
عملية  يف  امل�سلمني  املواطنني 
ذلك،  على  القرار،وعالوة  �سنع 
الدولة  تتبعه  الذي  النهج  فاإن 
ومكافحة  الأمن  يف  الإيطالية 
الإرهاب مينعها من تبني �سيا�سات 
بالطريقة  الإ�سالم  حول  تعاونية 
التي تهدف اإىل العمل معهم جنباً 
منافع  جني  اأجل  من  جنب  اإىل 

متبادلة. 

م�صروعان 

مت  بقليل،  عقد  من  اأكرث  وبعد 
من  املتحيز  التوجه  هذا  تاأكيد 
الدولة  برعاية  م�رشوعني  خالل 
وزير  اأعلن   ،  2017 جانفي  ففي 
األفانو  اأجنلينو  الأ�سبق  الداخلية 
نوفو  اجلديد،  الو�سط  )من حزب 
"جمل�ص  اإن�ساء  عن  �سنرتو�سرتا( 
يف  الإ�سالم  مع  للعالقات  جديد 
ا�ست�سارية  هيئة  وهو  اإيطاليا"، 
الر�سمية  مهمتها  تتمثل  اأخرى 
امل�سلمني  اندماج  "حت�سني  يف 
نهج  فاإن  ذلك،  البالد"ومع  يف 
حول  يتمحور  ظل  املجل�ص  ذلك 
غريها،  دون  الأمنية  امل�سائل 
وزعم اأجنيلينو األفانو اأن الأع�ساء 
�سيعملون  املجل�ص  يف  امل�سلمني 
"اإ�سالم  اأ�سماه  ما  ت�سكيل  على 
مع  اأكرب  ب�سكل  يتما�سى  اإيطايل 
والإن�سانية  امل�سيحية  التقاليد 
املجل�ص  اإن  اأي�سا  ،وقال  للبالد" 

يهدف اإىل زيادة اإدماج املهاجرين 
وتدريب  التطرف  ومنع  امل�سلمني 
الأئمة والتحقق من اإن�ساء م�ساجد 

جديدة.
ي�سمى  ما  من  املجل�ص  ويتاألف 
الثقافة  يف  وخرباء  "اأكادمييني 
مقرتحات  ويقدم  الإ�سالمية"، 
التكامل  ق�سايا  حول  وتو�سيات 
�سهر  ،وبعد  �سهري  اأ�سا�ص  على 
من اإعالن األفانو، يف فرباير 2017 
، وقع وزير الداخلية ال�سابق ماركو 
مينيتي )من احلزب الدميقراطي ( 
امليثاق الوطني لالإ�سالم الإيطايل 
مع ممثلي امل�سجد الكبري يف روما 
جنبا اإىل جنب مع ممثلي جمعيات 
خالل  وذلك  اإ�سالمية،  وجاليات 

اجتماع مبقر وزارة الداخلية. 
وتقول احلكومة الإيطالية اإن هذه 
املنظمات متثل اأكرث من 70٪ من 
امل�سلمني يف البالد. ومع ذلك، فاإن 
باملعنى  اتفاقاً  لي�ص  التفاق  هذا 
مثل  مزايا،  يوفر  ول  الد�ستوري 
الأموال العامة والعرتاف القانوين 
بحفالت الزفاف الإ�سالمية، ومنح 

امل�سلمني اإجازة يف اأعيادهم.
الدولة  تطالب  ذلك،  من  وبدلً 
ممثلي الإ�سالم يف البالد ب�سل�سلة 
منح  ذلك  يف  مبا  اللتزامات،  من 
الدولة  تدريب  على  موافقتهم 
لالأئمة، واإدارة املراكز الإ�سالمية 
باللغة  اخلطب  واإلقاء  ب�سفافية، 
الإيطالية ويجب مالحظة اأن مثل 
مطلوبة  تكن  مل  اللتزامات  هذه 
دينية  جمموعة  اأي  من  قبل  من 
اأخرى يف البالد، كما تن�ص الوثيقة 
التي  الحرتام  درجة  اأن  على 
متهد  قد  اللتزامات  لهذه  تظهر 
الدولة  الطريق لتفاق ر�سمي بني 
،وعلى  امل�سلمة  واملجتمعات 
�سوء ما �سبق فاإن حماولة ت�سكيل 
حياتهم  واأ�سلوب  امل�سلمني  عبادة 
الدولة  تريدها  التي  بالطريقة 
املوؤ�س�سات  متار�سها  حقيقة  هي 
اجلامعات  وخا�سة  الالمركزية، 

والبلديات. 

التطرف والإرهاب" 

هذا  عقب   ،2017 اأكتوبر  ويف 
باري  جامعة  اأطلقت  التفاق، 
�سنة  مدتها  دورة  الإيطالية 
التطرف  "منع  هو  املعلن  هدفها 
�سيا�سة  دعم  من خالل  والإرهاب 
والثقافات"  الأديان  بني  التكامل 
تدريب  اإىل  اأي�سا  الدورة  وتهدف 
والقوات  ال�رشطة  قوات  اأفراد 
الق�سائي،  وال�سلك  امل�سلحة 
وكذلك الباحثني واخلرباء يف الأمن 
وال�سحفيني  واملحامني  القومي 
جمالت  من  اجلامعات  وخريجي 
والعلوم  والقت�ساد  القانون 
الربنامج  نويتناول  الإن�سانية 
وال�سيا�سية  القانونية  الق�سايا 
وال�سرتاتيجية، مع الرتكيز ب�سكل 
تبذل  ،كما  الإ�سالم  على  خا�ص 
البلديات الإيطالية جهوًدا لتحديد 
اأطر معينة حلياة امل�سلمني اليومية 

بطرق خمتلفة.
املجل�ص  اعتمد   ،2016 عام  ويف 

فينيتو  ملنطقتي  الإقليمي 
جعلت  قوانني  ِ)�سمال(  وليغوريا 
كما  �سعوبة،  اأكرث  امل�ساجد  بناء 
الإيطالية  اللغة  ا�ستخدام  فر�ست 
اأماكن  بناء  القوانني  نوجعلت هذه 
متوقفة  جديدة  اإ�سالمية  عبادة 
على اإجراء ال�ستفتاءات املحلية. 
بلدية  وقعت  نف�سه،  العام  ويف 
املجتمع  مع  اتفاق  على  فلورن�سا 
امل�ساجد  لأئمة  املحلي  امل�سلم 
باللغة  اجلمعة  خطبة  لإلقاء 
امل�ساجد  واإبقاء  الإيطالية، 
)ولي�ص  باأكمله  للجمهور  مفتوحة 
�رشورة  مع  فح�سب(،  امل�سلمني 
الدينية  الأحداث  على  اإطالعها 
والثقافية املحلية.  ونتيجة لذلك، 
الإيطاليون  ال�سيا�سة  �سانعو  مييل 
وكذلك  الئتالفية  احلكومة  من 
ت�سكيل  اإىل  املحليون  امل�سوؤولون 
وطقو�ص  اليومية  امل�سلمني  حياة 
ظل  يف  لروؤيتهم  وفقا  العبادة 
ي�سمونه  ما  اإىل  فقط  ي�ستند  نهج 

مكافحة  وجهود  اأمنية  "خماوف 
الإرهاب"، بينما يرجوؤون اإىل اأجل 
بني  ر�سمي  اتفاق  اأي  م�سمى  غري 

الدولة واملجتمعات الإ�سالمية. 
الدولة  مبادرات  تاأخذ  ول 
امل�سلمني  املواطنني  احتياجات 
بل  العتبار  بعني  الإيطاليني 
فر�ص   - ذلك  من  بدلً   - حتاول 
والأ�ساليب  واخلطابات  الأولويات 
الداخلية،  وزير  ،ويوا�سل  عليهم 
"رابطة  حزب  زعيم  اأي�ساً  وهو 
تكرار  �سالفيني،  ماتيو  ال�سمال"، 
واملجتمع  "الثقافة  اإن  القول 
الق�ساء  الإيطايل معر�سني خلطر 
ب�سبب  الإ�سالم"  قبل  من  عليهما 

"غزو املهاجرين". 
والطرف الآخر يف الئتالف، حركة 
النجوم اخلم�سة، مل تتفق فح�سب 
"الإ�سالموفوبيا"  خطاب  مع 
الئتالف  يف  اجلديد  ل�رشيكها 
احلاكم، لكنها تدعم اأي�سا اأجندته 

ال�سعبوية.

على الرغم من اأن امل�صلمني ميثلون ثاين اأكرب جماعة دينية يف اإيطاليا، فاإن الدولة تتعامل معهم ب�صيء من العداوة بدل من ال�صراكة. ويقرتب عدد امل�صلمني يف اإيطاليا من 1.4 مليون �صخ�ص، 
وفق اإح�صاءات عام 2017، اأي ما ي�صل اإىل 3.1% من جمموع ال�صكان ويف الوقت الذي مل يكن فيه الإ�صالم وامل�صلمون ق�صية ذات اأولوية بالن�صبة ل�صانعي ال�صيا�صة يف البالد منذ عقود، فاإن �صياق 

ما بعد هجمات 11 �صبتمرب يف الوليات املتحدة، اأدى بال�صيا�صيني اإىل التدخل اأكرث فاأكرث يف احلياة اليومية للم�صلمني ويف عباداتهم. 

ميثلون 3.1% من جمموع ال�صكان 

م.�ص 

النهج الأمني الإيطايل جتاه امل�شلمني.. العداوة تطغى على ال�شراكة 

على خلفية ق�صية اختفاء ال�صحفي جمال خا�صقجي منذ نحو اأ�صبوعني

ان�شحاب "جي بي مورغان" و"فورد" من موؤمتر م�شتقبل ال�شتثمار ال�شعودي
بي  "جي  م�رشف  اأعلن 
"فورد  و�رشكة  مورغان"، 
ان�سحابهما  الأمريكيتني،  موتور" 
م�ستقبل  "مبادرة  موؤمتر  من 
يف  عقده  املقرر  ال�ستثمار" 
من  لحق  وقت  يف  ال�سعودية 
اجلاري،  الأول  اأكتوبر/ت�رشين 
ال�سحفي  اختفاء  خلفية  على 
نحو  منذ  خا�سقجي،  جمال 

اأ�سبوعني.
مبقاطعتهما  اجلهتان  واأفادت 
منف�سلني،  بيانني  يف  للموؤمتر 

اآن بي  "�سي  ح�سبما نقلت �سبكة 
�سي" الأمريكية، اليوم الإثنني.

املقاطعة  قرار  ربط  ومت 
باختفاء  املحيطة  باملخاوف 
جمال  ال�سعودي  ال�سحفي 
وجاء  قتله  ومزاعم  خا�سقجي 
قرار "جي بي مورغان"، و"فورد 
موتور"، بعد ان�سحابات باجلملة 
من املوؤمتر، الذي ينظم برعاية 
حممد  ال�سعودي  العهد  ويل 
موؤ�س�سات  �سملت  �سلمان،  بن 
غربية  و�سخ�سيات  اإعالمية 

بارزة.
اإىل  خا�سقجي،  ق�سية  اأدت  كما 
املوؤ�س�سات  غالبية  ان�سحاب 
رعاية  اتفاق  من  الإعالمية 
املعروف  ال�سعودي  املوؤمتر 
ال�سحراء"،  "دافو�ص  با�سم 
اأكتوبر   23 يف  انعقاده  واملقرر 
واختفت  اأيام،   3 وملدة  اجلاري، 
اآثار ال�سحفي ال�سعودي، يف الثاين 
من اأكتوبر اجلاري، عقب دخوله 
اإ�سطنبول،  يف  بالده  قن�سلية 
تتعلق  ر�سمية  معاملة  لإجراء 

الرتكي  الرئي�ص  وطالب  بزواجه 
الريا�ص،  اأردوغان،  طيب  رجب 
من  خا�سقجي  خروج  باإثبات 
تفعله  مل  ما  وهو  القن�سلية، 
بعدن  ال�سعودية  ال�سلطات 
اإن�ساء  موافقتها  تركيا  واأعلنت 
مطالبة  م�سرتكة،  حتقيق  جلنة 
ال�سعودية بالتعاون معها يف اإطار 
اللجنة، وال�سماح لها بتفتي�ص مقر 
القن�سلية، الأمر الذي مل ت�ستجب 
رغم  اللحظة،  لغاية  الريا�ص  له 

اإعالنها موافقتها على ذلك.

"وا�سنطن  �سحيفة  وذكرت 
م�سوؤولني  اأن  الأمريكية،  بو�ست" 
اأتراًكا اأبلغوا نظراءهم الأمريكيني 
�سوتية  ت�سجيالت  باأنهم ميلكون 
خا�سقجي،  مقتل  تثبت  ومرئية 
وطالبت  الريا�ص،  تنفيه  ما  وهو 
وعلى  الغربية  الدول  من  عدد 
املتحدة  الوليات  راأ�سها 
الأوروبي،  والحتاد  وبريطانيا، 
م�سري  عن  بالك�سف  الريا�ص 
�سفارة  دخوله  بعد  خا�سقجي، 
فيما عربت  ا�سطنبول،  بالده يف 

مع  ت�سامنها  عن  عربية  دول 
تهديدات  مواجهة  يف  ال�سعودية 
عقوبات  بفر�ص  وا�سنطن 
يف  تورطها  ثبت  اإذا  عليها 
ردود  وتتواىل  خا�سقجي.  مقتل 
الأفعال عرب العامل، من م�سوؤولني 
بالك�سف  مطالبة  ومنظمات، 
لتت�سدر  خا�سقجي،  م�سري  عن 
ون�رشات  ال�سحف  "مان�سيتات" 
مع  بالتوازي  العاملية،  الأخبار 
هذه  تداعيات  عن  التحليالت 

الأزمة على كل امل�ستويات.
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عي�صة ق.

الريا�ضي  غري  الفعل  يف  والف�ضل 
نهاية  عقب  املعني  به  قام  الذي 
ومولودية  الن�رصية  مواجهة 
اجلزائر التي جرت نهاية الأ�ضبوع 
املنق�ضي وعرفت هزمية الن�رصية، 
اأمام  مرباح  احلار�س  يتواجد  اأين 
الفريق  �ضفوف  يف  معدودة  اأيام 
وهو الذي يقرتب من الرحيل عن 

غري  الت�رصف  بعد  وذلك  الفريق 
الريا�ضي الذي قام به عقب نهاية 
مواجهة العميد بهزميتهم حيث رد 
غري  بلقطة  الأن�ضار  �ضتائم  على 
اأخالقية اأثارت غ�ضبهم. ومل ينجو 
حار�س الن�رصية من ذلك الت�رصف 
عليه  العتداء  اإىل  تعر�س  بعدما 
عندما كان مرفوقا ب�ضقيقه وذلك 
احلادي  وهو  داي،  يف حي ح�ضني 
تعر�س  بليغة  اإ�ضابة  خلف  الذي 

اإىل  اأدت  والتي  الأكرب  �ضقيقه  لها 
من  مر�ضية  عطلة  على  ح�ضوله 
هذا  للقبة،  اجلامعي  امل�ضت�ضفى 
من  احلار�س  يقّرب  الت�رصف 
الت�ضكيلة يف املركاتو  اخلروج من 
ال�ضتوي املقبل، وهو الذي يتواجد 
القبائل  �ضبيبة  اإدارة  مفكرة  يف 
مالل  �رصيف  رئي�ضها  عرّب  بعدما 
ودرا�ضة  بخدماته  اهتمامه  عن 

اإمكانية التعاقد معه.

الإدارة متنع مرباح من التدريبات وحتيله على جمل�س التاأديبتعر�ض اإىل االعتداء رفقة �صقيقه يف حي ح�صني داي
اأوقفت اإدارة فريق ن�صر ح�صني داي احلار�ض قايا مرباح عن التدريبات، بعدما منعته 
�صباح اأم�ض من االندماج مع زمالئه الالعبني خالل احل�صة التدريبية التي اأجروها 
حت�صريا للمقابلة التي تنتظرهم نهاية هذا االأ�صبوع يف الداربي العا�صمي اأمام اجلار 

�صباب بلوزداد �صمن اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة االأوىل، ويف هذا ال�صدد جاء قرار 
اإدارة الرئي�ض ب�صري ولد زمرييل مبنع حار�صها االأول من التدرب اإىل حني امتثاله على 

املجل�ض التاأديبي لالإدارة 

حطاب: الوزارة 
ت�ضعى لتفجري 

الطاقات 
ال�ضبانية

 
�ضدد وزير ال�ضباب والريا�ضة، 
الأحد  اليوم  حطاب،  حممد 
دائرته  �ضعي  على  باجللفة 
ال�ضباب  دور  جلعل  الوزارية 
الطاقات  لتفجري  ف�ضاء 
لهتماماتهم  وفقا  ال�ضبانية 
وتطلعاتهم يف الوقت الراهن، 
اأع�ضاء  مع  الوزير  حديث  يف 
-اإلتقاهم  للطريان  نادي 
زيارته  من  حمطة  اأول  يف 
التفقدية للولية والتي ا�ضتهلها 
لل�ضباب  بيت  بتد�ضني  زوال 
على  اأكد  اخلمي�س-  ببلدية 
الن�ضاطات  هذه  مثل  اأهمية 
تتما�ضى  والتي  ال�ضباب  بدار 
الفكرية  ال�ضباب  وطموحات 
تلك  بدل  والتقنية  والعلمية 
الن�ضاطات  الكال�ضيكية، وذكر 
حطاب مبوقع دار ال�ضباب التي 
اخلمي�س  ببلدية  تد�ضينها  مت 
وا�ضتمع فيها مطول للو�ضعية 
العامة للقطاع، باللقاء الوطني 
العام   نهاية  قبل  �ضيعقد  الذي 
اجلاري والذي ي�ضب يف خدمة 
دور  ن�ضاطات  مدونة  مراجعة 
رمبا  حتنّي  مل  »التي  ال�ضباب 
حد  على  ال�ضتقالل«  منذ 
تعبريه، م�ضريا اإىل اأنها �ضتخرج 
من �ضلب اهتمامات  ال�ضباب 
ولي�س  اأنف�ضهم  و  وطموحاتهم 

الإدارة هي من تقرر ذلك.
ا�ضتماعه  لدى  الوزير  وثمن 
نادي  معر�س  على  للقائمني 
يف  هذه  مبادرتهم  الطريان 
فريد  اخت�ضا�س  اقتحام 
اأنهم  اإىل  م�ضريا  نوعه،  من 
املثال  يف  بهم  يحتذى  قدوة 
الن�ضاطات  هذه  مثل  لتكون 
التي  ال�ضباب  دور  يف  مقحمة 
»ن�ضعى  قائال:  ب�ضاأنها،  قال 
للفكر  �ضانحا  ف�ضاء  تكون  اأن 
وملجاأ  والتكنولوجيا  والعلم 
وقف  اأن  وبعد  لل�ضباب«، 
ال�ضيد حطاب ووفد ال�ضلطات 
املحلية للولية على ن�ضاطات 
الكاراتي  يف  ريا�ضية  فرق 
قام  بالع�ضي  واملبارزة  دو 
بتد�ضني  الع�س  حا�ضي  ببلدية 
اأريد  جواري  ريا�ضي  مركب 
به ال�ضتجابة لتطلعات �ضباب 
البلدية يف �ضمان وجود مرفق 
يجمع  الريا�ضية  للن�ضاطات 
ويوا�ضل  املحلية،  الفرق 
اجللفة  لولية  زيارته  الوزير 
لزيارته  اليوم  برنامج  �ضمن 
عني  لبلدية  بالتوجه  للولية 
مبعاينة  �ضيقوم  حيث  الإبل 
الريا�ضات  متعددة  قاعة 
ليح�رص بعدها لفعاليات دورة 
مبدار�س  خا�ضة  ريا�ضية 
امللعب  يحت�ضنها  القدم  كرة 
كما  م�ضعد،  لبلدية  البلدي 
�ضيقوم بعا�ضمة الولية بتفقد 
ريا�ضية  ثانوية  اإجناز  م�رصوع 
الرمي  ميدان  معاينة  وكذا 

الريا�ضي.
ق.ر.

�صمن االألعاب االأوملبية لل�صباب اجلارية ببوين�ض اآير�ض

فرج اهلل يهدي اجلزائر ف�ضية تاريخية

اأهدى امل�ضارع فاحت بن فرج اهلل اأول 
ميدالية للجزائر يف تاريخ م�ضاركاتها 
يف الألعاب الأوملبية لل�ضباب اجلارية 
اآير�س  بوين�س  العا�ضمة  يف  حاليا 
فرج  بن  اأحرز  حيث  بالأرجنتني، 
اخت�ضا�س  يف  الف�ضية  امليدالية  اهلل 
يف  هزميته  بعد  احلرة  امل�ضارعة 
اأمام  خا�ضها  التي  النهائية  املنازلة 
اأحمد  تومباتوف  الرو�ضي  مناف�ضه 
وكان  كغ،   80 من  اأقل  وزن  يف  خان 
قد  لل�ضباب  الأوملبي  البطل  و�ضيف 
ممثلي  اأمام  الأوليني  باملنازلتني  فاز 
 0-10 فالونتني   ياريغبي  ميكرونيزيا 

وكندا يل كار�ضون باري 7-8.
وكانت ح�ضيلة اجلزائر قادرة ان ت�ضبح 
اأف�ضل اإل اأن امل�ضارع اأ�ضامة بلعريبي 
فّوت الفر�ضة وخ�رص املنازلة من اأجل 
الربونزية  امليدالية  على  التناف�س 
واكتفى باملركز الرابع عقب الهزمية 
حيث  فالدي�ضالف،  الأوكراين  امام 
ويت  على  اجلزائري  ال�ضاب  تفوق 
غوام   دولة  من  �ضابلون  �ضتيفن  غفان 
اأمام الأرجنتيني  10-0 قبل ان ينهزم 

املندرا هرانان دافيد 4-5.
امل�ضارعني  نتائج  اىل  وبالعودة 
اير�س  بوين�س  موعد  يف  اجلزائريني 
فقد انهي احمد عبد الكرمي مريخي 
60 كغ امل�ضابقة يف املرتبة اخلام�ضة 
الغريقو  امل�ضارعة  اخت�ضا�س  يف 
رومانية عقب فوزه على النيوزيالندي 
وخ�رص   2-10 جورج  نغتريا  اربو  كلرن 
يف  القرعة  اأوقعته  -الذي  مريخي 
م�ضارعني  وت�ضم  الثانية  املجموعة 
اأمام  الأوليني  املنازلتني  اآخرين- 
هوفوهني�ضيان  �ضحاق  الأرميني 
الربونزية  امليدالية  �ضاحب 
توخادز  جيورجي  واجلورجي 
الرباع  اكتفى  بينما  بالذهب.  املتوج  
باملركز  �ضعدي  فريد  اجلزائري 
ال�ضاد�س وما قبل الأخري يف فئة اأكرث 
من 85 كغ، حل�ضاب دورة رفع الأثقال 
الألعاب  من  الثالثة  الطبعة  اإطار  يف 
مناف�ضة  ففي  لل�ضباب،  الوملبية 
�ضعدي  انهى  رباعني،  �ضبعة  �ضمت 
 308 مبجموع  الوملبية  امل�ضابقة 
املركز  باحتالل  بذلك  ليكتفي  كغ، 

ال�ضاد�س وما قبل الأخري بعد اأن رفع 
اخلطف  حركة  يف  كل   138 حمولة 
و170 كغ يف حركة النرث، وهي نتيجة 
اأح�ضن بالن�ضبة للرباع الذي توج بثالث 
ميداليات ذهبية يف الألعاب الإفريقية 
حمولة  رفع  عندما  املا�ضية  لل�ضباب 
130 كغ يف حركة اخلطف و 160كغ يف 

النرث مبجموع 290 كغ يف احلركتني.
ال�ضاب  اجلزائري  الرباع  حاول  وقد 
عليه  تبني  الذي  �ضنة   15 البالغ 
الأثقال  لرفع  اجلزائرية  الحتادية 
يف  كغ   143 حمولة  رفع  كبرية  اآمال 
مل  لكنه  النرث  يف  كغ  و173  اخلطف 
ممثلة  احتلت  جهتها،  من  يوفق، 
الإثقال  رفع  يف  الأخرى  اجلزائر 
املركز  الهدى  نور  �ضربي  الرباعة 
بعد  كغ،   53 فئة  يف  والأخري  الثامن 
كغ   117 جمموعها  حلمولة   رفعها 
يف  حققتها  التي  نتيجتها  عن  بعيدة 
الأخرية  لل�ضباب  الإفريقية  الألعاب 
اأين رفعت حمولة 123 كلغ يف جمموع 

احلركتني.
ع.ق/وكاالت

�ضريف الوزاين يوافق اإىل 
العودة اإىل احتاد بلعبا�س

الطاهر  �ضي  املدرب  منح 
الر�ضمية  موافقته  الوزاين  �رصيف 
بلعبا�س  احتاد  فريق  مل�ضوؤويل 
الفريق  اإىل  جمددا  عودته  ب�ضاأن 
غادره  بعدما  �ضفوفه،  يف  والعمل 
املنق�ضي  املو�ضم  نهاية  عقب 
الذي قاده خالله اإىل التتويج بلقب 
يلتحق  ان  قبل  اجلمهورية،  كاأ�س 
بلوزداد  �ضباب  فريق  ب�ضفوف 
راأ�س  على  من  ا�ضتقال  الذي 
عار�ضته الفنية عقب نهاية مباراة 
�ضباب ق�ضنطينة، وتنقل اأول اأم�س 

م�ضوؤويل اإدارة »املكرة« اإىل اإقامة 
اأين اتفقا  املدرب �رصيف الوزاين 
الطرفان على كافة الأمور وجنحوا 
يف اإقناع املعني باملوافقة للعودة 
الفنية  العار�ضة  على  والإ�رصاف 
مع  العقد  ف�ضخ  بعد  جمددا، 
بوعكاز  معز  التون�ضي  املدرب 
ال�ضلبية  النتائج  �ضل�ضلة  ب�ضبب 
�رصيف  واأن  خا�ضة  للت�ضكيلة، 
الوزاين يعرف جيدا الت�ضكيلة التي 

عمل معها يف املوا�ضم املا�ضية.
ع.ق.

اأو�صح اأن االإجراء احرتازي ال غري

مدوار: ندر�س تر�ضيم اإجراء منع 
تنقل الأن�ضار امل�ضاغبني

ك�ضف رئي�س الرابطة املحرتفة 
الكرمي مدوار  القدم عبد  لكرة 
الأن�ضار  تنقل  منع  قرار  اأن 
ميلكون  والذين  امل�ضاغبني 
الأندية  جماهري  مع  ح�ضا�ضية 
يف  درا�ضته  يتم  �ضوف  الأخرى 
الفرتة املقبلة من اأجل تر�ضيمه، 
ت�رصيحات  يف  اأو�ضح  حيث 
ا�ضتعداده  خالل  اإعالمية 
اإىل  الوطني  املنتخب  ملرافقة 
التي  للمباراة  حت�ضبا  البنني 
اليوم  الوطني  منتخبنا  تنتظر 
اإفريقيا  كاأ�س  ت�ضفيات  �ضمن 
التي  اخلطوة  اأن   2019 لالأمم 
اإجراءات  عن  تعرب  بها  قاموا 
اأجل  من  وحتفظية  ا�ضتثنائية 
وتفادي  الأن�ضار  �ضالمة 
تعري�ضهم اإىل اخلطر، مو�ضحا 
اأن البداية كانت مبباراة مولودية 
اجلزائر و�ضباب ق�ضنطينة التي 
جرت اأم�س، و�ضوف يتم تعميم 
املقبلة،  الفرتة  خالل  العملية 
من  باجتماع  القيام  عرب  وذلك 
اأجل اخلروج بقرار ر�ضمي لهذا 

اخل�ضو�س.
الكروية  هيئته  اأن  واأفاد مدوار 

مل تلق اأي اعرتا�س من م�ضوؤويل 
اجلزائر  مولودية   فريقي 
بخ�ضو�س  ق�ضنطينة  و�ضباب 
منع اأن�ضار ال�ضيا�ضي من التنقل 
مباراة  مل�ضاهدة  العا�ضمة  اإىل 
ملعب  مدرجات  من  فريقهم 
اأن  اأو�ضح  حيث  جويلية،   5
بعد احلديث  اتخاذه  القرار مت 
والذين  الناديني  م�ضوؤويل  اإىل 
الذي  القرار  مع  جتاوبا  ابدوا 
الكروية  الهيئة  ببحث  بّرره 
وتفادي  اجلماهري  �ضالمة  عن 
اإىل  املخاطر  اإىل  تعري�ضهم 
ظل  يف  املواطنني  جانب 
تواجد املالعب و�ضط املدن، 
اأن  الرابطة  رئي�س  وا�ضتطرد 
لي�س  اتخاذه  مت  الذي  الإجراء 
بل  الفريقني  حق  يف  عقوبة 
احرتازي  اأنه  الأمر  يف  ما  كل 
ان  م�ضيفا  اإل،  لي�س  ووقائي 
يكون  لن  املتخذ  الإجراء 
فريقي  اأن�ضار  على  مقت�رصا 
ق�ضنطينة  و�ضباب  املولودية 
على  تطبيقه  يتم  �ضوف  لأنه 
تعرف  التي  املباريات  جميع 

ح�ضا�ضية بني جماهري الفرق.
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عي�صة ق.
جمال  الوطني  الناخب  اأ�شبال  ويدرك 
وجتديد  الثالث  النقاط  اأهمية  بلما�شي 
كانوا  الذي  املناف�س  نف�س  على  الفوز 
املن�رصم  الأ�شبوع  نهاية  به  اأطاحوا 
نظيفة  بثنائية  عليه  وفازوا  الديار  داخل 
بالبليدة،  ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  على 
الروح  ا�شتعادت  املجموعة  واأن  خا�شة 
اأر�شية  على  ت�شامنا  واأظهرت  القتالية 
به  يقوم  الذي  العمل  ثمرة  وهي  امليدان 

العار�شة  راأ�س  على  تعيينه  منذ  بلما�شي 
يعمل  والذي  الوطنية قبل �شهرين،  الفنية 
ال�شكة  اإىل  الوطنية  النخبة  اإعادة  على 

ال�شحيحة.
بوجناح  بغداد  القنا�س  رفقاء  ويعول 
اخل�رص  عافية  ا�شرتجاع  على  التاأكيد 
للجمهور  الأفراح  اإعادة  على  والعمل 
اجلزائري، خا�شة واأن بوادر عودة اخل�رص 
الظهور  يف  بداأت  ال�شحيح  امل�شار  اإىل 
الالعبني  وفر�شة  البنني،  مقابلة  منذ 
مواتية لل�رصب من جديد والعودة بالنقاط 

الثالث التي حت�شم لهم �شدارة املجموعة 
العر�س  ظغلى  والتاأهل  الرابعة  الت�شفوية 
�شوف  واأنها  خا�شة  القاري،  الكروي 
جتعلهم على بعد �شت نقاط عن املالحق 
نهاية  على  جولتني  قبل  البنيني  املنتخب 

الت�شفيات.
الوطنية  العنا�رص  مامورية  تكون  ولن 
احل�شن  البالء  اأبلى  مناف�س  اأمام  �شهلة 
املن�رصم  اجلمعة  املنتخبني  مواجهة  يف 
واأظهر رفقاء الالعب �شتيفان �شي�شينيون 
ايجابية  بنتيجة  العودة  يف  قوية  رغبة 

الت�شكيلة  دفاع  على  خطورة  و�شكلوا 
املحلي  الفريق  يدرك  حيث  الوطنية، 
اأهمية نقاط فوزه اليوم من اجل احتفاظه 
بحظوظه كاملة يف التناف�س على تاأ�شرية 
اأنه  باعتبار  املقبلة،  »الكان«  اإىل  التاأهل 
�شوف  ملعبه  على  الهزمية  اأن  يدرك 

يق�شيه من �شباق التاأهل.
ويدير املواجهة ثالثي حتكيم من ناميبيا 
بافازا  جاك�شون  الرئي�شي  احلكم  يتقّدمه 
مواطنيه  م�شاعدته  يف  �شيكون  والذي 

ماثيو كانيانغا ودافيد توهولوبو  �شانيكا.

�لبنني / �جلز�ئر �ليوم �بتد�ء من 16:00

اخل�ضر يرت�ضدون التاأهل باكرا اإىل العر�س القاري
يخو�ض �ملنتخب �لوطني مبار�ته م�صاء �ليوم �أمام نظريه �لبنيني وعينه على �لعودة �إىل �ر�ض �لوطن حممال 

بتاأ�صرية �لتاأهل �إىل نهائيات كاأ�ض �إفريقيا �ملقررة عام 2019 بالكامريون، حيث ي�صرب ملعب »�ل�صد�قة« 
بالعا�صمة كوتونو موعد� خلو�ض �ملبار�ة �ملزدوجة �لتي جتمع �لت�صكيلة �لوطنية �أمام ت�صكيلة »�ل�صناجب«، 

وهي �ملبار�ة �لهامة للعنا�صر �لوطنية �لتي ت�صتهدف ح�صم �لتاأهل �لباكر �إىل �لعر�ض �لكروي 

بلما�صي يح�صر لإحد�ث يورة يف �لت�صكيلة

فيغويل مر�ضح للدخول اأ�ضا�ضيا بن 
طالب حمرز مهددان باالحتياط

�عترب �أّن ملا�صي �لرجل �لنا�صب للخ�صر

زط�ضي: اأمتنى اللعب بنف�س 
الروح القتالية مبلعب ت�ضاكر

الوطني  للمنتخب  الأ�شا�شية  الت�شكيلة  تتوجه 
مباراة  خالل  عليها  التغيريات  بع�س  لتعرف 
لعبت  التي  بتلك  مقارنة  اليوم  املقررة  البنني 
ملعب م�شطفى  على  املناف�س  نف�س  مواجهة 
الوطني  الناخب  اأبدى  حيث  بالبليدة،  ت�شاكر 
بلما�شي عدم ر�شاه على مردود بع�س  جمال 
اجلمعة  املقمع  غري  ادائهم  بعد  الالعبني 
عدة  ب�شع  جعله  الذي  الأمر  وهو  املن�رصم 
احتمالت ب�شاأن حتويل الالعبني الذين خيبوا 
الظن نحو دكة البدلء يف مباراة اليوم، وح�شب 
بلما�شي  فاإن  الوطني  املنتخب  من  م�شادر 
رغم  التغيريات  من  عددا  اإحداث  نحو  يتوجه 
يلعب  �شوف  التي  اخلطة  عن  الك�شف  رف�شه 
مواجهة  يف  عليه  �شيعتمد  الذي  والتعداد  بها 
اليوم، اإل اأن املوؤ�رصات توحي نحو حتويل نبيل 
بن طالب ويا�شني بن زية اأو ريا�س حمرز نحو 
الحتياط بعدم القتناع باأداء حمرز وبن طالب 
ب�شفة خا�شة عك�س بن زية الذي قدم مباراة 
التكتيكية  اخلطة  متطلبات  لكن  امل�شتوى،  يف 
قد جتعله ي�شح بالعب ب�شيكتا�س الرتكي من 

اأجل اللعب بثالثة لعبني يف و�شط امليدان.
مر�شحا  الأملاين   04 �شاله  لعب  ويتواجد 
بقوة نحو اجللو�س على مقعد الحتياط وهو 
مقنع  غري  ومردودا  �شاحبا  وجها  يقدم  الذي 
الوطني،  يف املواجهات الأخرية مع املنتخب 
اين ل ي�شتبعد اأن يدخل عدلن قديورة اأ�شا�شيا 
مكان بن طالب خا�شة واأن الالعب املحرتف 

الجنليزي  فوري�شت  نوثنغهام  نادي  رفقة 
اللياقة  وميلك  القارية  الأجواء  على  متعود 
ندا  بالوقوف  له  ت�شمح  التي  القوية  البدنية 
للند اأمام لعبي البنني. يف املقابل، قد ي�شجل 
اليوم  مباراة  مفاجاأة  فيغويل  ب�شفيان  الالعب 
مبنحه فر�شة اللعب اأ�شا�شيا وهو الذي يتواجد 
بحرارة  باللعب  ومعروف  م�شتوياته  اأح�شن  يف 
الألوان  على  بالدفاع  الأمر  يتعلق  عندما 
اإمكانياته  ا�شرتجع  وانه  خا�شة  الوطنية، 
التدريبية،  احل�ش�س  خالل  اجلاهزية  واأبدى 
ويبقى املن�شب الذي يقحم فيه حمل الت�شاوؤل، 
لقرار  بلما�شي  اتخاذ  نحو  موؤ�رصات  بتواجد 
واإقحام  الحتياط  نحو  حمرز  بتحويل  �شجاع 
فيغويل مكانه على الرواق الأمين ملنح حركية 
والهجومية،  الدفاعية  الناحيتني  من  للرواق 
زية يف  بن  يبقى  اأن  ي�شتبعد  ل  اأنه  جانب  اإىل 
يف  وفيغويل  حمرز  دخول  مقابل  الحتياط 
الت�شكيلة الأ�شا�شية، اأين قد يتحول حمرز نحو 

و�شط امليدان ويلعب فيغويل يف جناح امين. 

�لت�صكيلة �ملحتملة: مبوحلي، 
عطال، فار�ض، تاهارت، بن 
�صبعيني، تايدر، قديورة، 
فيغويل )بن زية(، حمرز، 

بر�هيمي، بوجناح
عي�صة ق.

القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  عّب 
قدرة  ب�شاأن  تفاوؤله  عن  زط�شي  الدين  خري 
اإىل  اإيجابية  بنتيجة  العودة  الوطنية  العنا�رص 
تخو�شها  التي  للمباراة  حت�شبا  الوطن  اأر�س 
زط�شي  واأو�شح  البنيني،  املنتخب  اأمام  اليوم 
اإىل  الو�شول  عقب  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
اللعب  تكرار  يتمنى  اأنهم  كوتونو  العا�شمة 
الالعبون  اأظهرها  التي  القالية  الروح  بنف�س 
ملعب  على  املن�رصم  اجلمعة  مواجهة  خالل 
ت�شاكر اأمام نف�س املناف�س، واأو�شح زط�شي اأنه 
يثق كثريا يف الالعبني من اأجل العودة بتاأ�شرية 
التاأهل اإىل كاأ�س اإفريقيا وح�شم الأمور باكرا، 
واأثنى على ال�شتقبال الذي وجدوه من طرف 

ال�شتقبال  اأن  اأكد  اأين  للعبة،  البنيني  الحتاد 
كان حارا ومتبادل بعدما وجد املناف�س نف�س 

ال�شتقبال يف ار�س الوطن.
به  يقوم  الذي  الكبري  بالعمل  واأ�شاد املتحدث 
راأ�س  على  بلما�شي  جمال  الوطني  الناخب 
الأخري  اأن  اأكد  حيث  تعيينه،  منذ  املنتخب 
الروح  اإعادة  اجل  من  كبرية  مبجهودات  يقوم 
لت�شيري  املنا�شب  الرجل  ويعتب  للمنتخب 
يقف  الوطني  الناخب  اأن  واأردف  املجموعة، 
الذي  املنتخب  يف  و�شغرية  كبرية  كل  على 

يعي�س معه كاأنه لعب.
ع.ق.

 االحتاد العربي يوؤهل 
 ملعب املريخ ال�ضتقبال

 احتاد العا�ضمة

اعتمد الحتاد العربي ملعب نادي املريخ ال�شوداين ل�شت�شافة مباراة 

الفريق اأمام احتاد العا�شمة يف الدور ثمن النهائي من كاأ�س زايد، وقال 

اإدارة نادي املريخ وامل�شوؤول عن  الدين الطيب، ع�شو جمل�س  �شم�س 

وفد  باأن  �شعداء  »نحن  �شحفية:  ت�رصيحات  يف  امللعب،  تاأهيل  ملف 

الحتاد العربي الذي تفقد ملعب املريخ قد اأبدى موافقته على ال�شيانة 

والتعديالت الداخلية يف غرف الالعبني، كما وافق على اعتماد امللعب 

ل�شت�شافة مباريات الفريق يف كاأ�س زايد«، واأ�شاف: »قمنا خالل الفرتة 

ال�شابقة بحل كل امل�شاكل التي كانت �شبًبا يف حظر ملعب املريخ، حيث 

مت حت�شني الكثري من اجلوانب ب�شكل جذري ومتت معاجلة الأر�شية«، 

بتاريخ  حت�شرياته  يبداأ  �شوف  املريخ  اأن  الطيب  الدين  �شم�س  واأكد 

الأحمال  مدرب  اإ�رصاف  حتت  اخلرطوم  بالعا�شمة  املقبل  اأكتوبر   20

الروماين ماركو�س، بينما �شي�شل املدير الفني يامن الزلفاين وم�شاعده 
العرفاوي يف اليوم التايل.

ق.ر.

ت�صريحات �لالعبني

بن �ضبعيني: جاهزون للتغلب على 
كافة الظروف والفوز يف البنني

بارادو عن �شّدد املدافع املحوري للمنتخب الوطني اأن الت�شكيلة الوطنية جاهزة من اأجل العودة بنتيجة  اأكادميية  البنني، وعب خريج  منتخب  قادها ملواجهة  الذي  التنقل  ناحية ايجابية من  من  يريحهم  الذي  الأمر  وهو  والبنني  اجلزائر  بني  زمني  فارق  وجود  لعدم  اأر�شية نتيجة تفرح اجلمهور اجلزائري، خا�شة واأنهم ميلكون يومني من اأجل التعود على الأجواء التعود على الأجواء، م�شيفا خالل ت�رصيحات مبطار كوتونو اأنهم م�شتعدون من اأجل حتقيق ارتياحه  على  الأحوال  اح�شن  يف  التواجد  ق�شد  وال�شرتجاع  الراحة  اإىل  واخللود  خالل التدريبات، خا�شة واأنه يريد تفادي تلقي الأهداف اأمام البنني.بنتيجة ايجابية، واأو�شح اأن الناخب الوطني جمال بلما�شي يركز كثريا على اجلانب الدفاعي على اأرا�شيها، لكنه ا�شتطرد اأن رفقاءه جاهزون من اأجل التغلب على كافة الظروف والعودة اإفريقيا ال�شوداء عندما يتعلق الأمر مبواجهة منتخبات القارة ال�شمراء، اأين يجدون �شعوبات امليدان. واعرتف لعب ملعب رين الفرن�شي اأن اجلميع يدرك ال�شعوبات التي �شيجدونها يف املناخية 

 عطال: هدفنا �لعودة بالفوز
 وندرك ما ينتظرنا

حيث اعتب الالعب الدويل اجلزائري يو�شف عّطال اأن العنا�رص الوطنية على وعي باملهمة التي  امليدان،  اأر�شية  على  �شهلة  تكون  لن  مباراة  البنني يف  تواجه  عندما  اليوم  ت�شمح اأو�شح يف ت�رصيحات اإعالمية بعد الو�شول اإىل مطار كوتونو اأن اجلميع يدرك الهدف من تنتظرها  التي  الثالث  النقاط  و�شمان  بالفوز  العودة  اأجل  من  جمتمعة  والرغبة  التنقل  القاري، هذا  الكروي  العر�س  يف  التواجد  تاأ�شرية  وح�شم  اإفريقيا،  كاأ�س  اإىل  بالتاأهل  اأف�شل للمنتخب  يف  مّرت  الرحلة  اأن  الفرن�شي  ني�س  نادي  �شفوف  يف  املحرتف  الالعب  اجلوية التي خا�شها نحو البنني قبل خو�س احل�شة التدريبية الوحيدة والرتكيز على املقابلة، الظروف والالعبون يتواجدون يف اأف�شل حالتهم، م�شيفا ان التعداد �شوف يرتاح بعد الرحلة واأو�شح 
عي�صة ق.اأين حت�شم الأمور على اأر�شية امليدان.



رو�سيا ت�سع قدمًا بامل�ستوى 
الأول لدوري الأمم الأوروبية

الأوروبية  الأمم  دوري  من  الأول  امل�ستوى  يف  قدما  الرو�سي  املنتخب  و�سع 
من  الثالثة  باجلولة  �سوت�سي  يف   0-2 الرتكي  �سيفه  على  فوزه  جدد  عندما 
مناف�سات املجموعة الثانية للم�ستوى الثاين، و�سجل رومان نو�ستادتر وديني�س 
تركيا  والثاين على  البطولة،  لرو�سيا يف  الثاين  الفوز هو  الهدفني،  ت�سريي�سيف 

تعادل  الأوىل يف طرابزون مقابل  تغلبت عليها 2-1 يف اجلولة  كانت  بعدما 
مع ال�سويد فعززت �سدارتها للمجموعة بر�سيد 7 نقاط، فيما منيت تركيا 

بخ�سارتها الثانية مقابل فوز على ال�سويد وجتمد ر�سيدها عند 3 نقاط يف 
املركز الثاين، وتبقى لكل من رو�سيا وتركيا مباراة واحدة �سد ال�سويد يف 
20 و17 نوفمرب املقبل يف �سولنا وا�سطنبول على التوايل، ومن املرجح 
اأن ي�سمن املنتخب الرو�سي تاأهله اإىل امل�ستوى الأول قبل حلوله �سيفا 

على ال�سويد، وذلك يف حال تعرث الأخرية اأمام تركيا يف اجلولة الرابعة. وكانت 
اول حماولة راأ�سية للقائد اأرتيم دزيوبا من داخل املنطقة اثر متريرة عر�سية 
من املدافع الربازيلي الأ�سل ماريو فرناندي�س بني يدي احلار�س �سينان بولت، 
واأثمر ال�سغط الرو�سي هدفا اإثر ركلة ركنية و�سلت خالله الكرة اإىل املدافع 
القائم  من  ارتدت  بقوة  و�سددها  �سدره  على  لنف�سه  فهياأها  جيكيا  جيورجي 
الأمين اإىل املدافع   ملهاجم روما اليطايل جنغيز اأوندر اىل ركنية، و�سغطت 
تركيا يف بداية ال�سوط الثاين بحثا عن التعادل لكن رو�سيا كادت ت�سيف الهدف 
العار�سة  الكرة علت  الثاين عرب قائدها دزيوبا براأ�سية من م�سافة قريبة لكن 
لت�سديدة قوية زاحفة من خارج  ب�سنتمرتات قليلة، وت�سدى احلار�س غيريمي 
اأبعد   ثم  دفعتني،  على  طو�سون  جنك  الجنليزي  ايفرتون  ملهاجم  املنطقة 
ووجه مهاجم فالن�سيا ال�سباين ت�سريي�سيف ال�رضبة القا�سية لرتكيا يف الدقيقة 
اإثر  الثاين بعد 7 دقائق من دخوله مكان دالري كوزياييف  الهدف  باإ�سافته   78
تلقيه متريرة من األك�سندر غولوفني تابعها بي�ساره من داخل املنطقة على ي�سار 

احلار�س.

 احلظ ين�سف الأتزوري 
يف الوقت القاتل

اأن�سفت الكرة املنتخب اليطايل ومنحته الفوز بهدف قاتل اأمام م�سيفه البولندي 1-0 اأول اأم�س �سمن 
مناف�سات املجموعة الثالثة من م�سابقة دوري الأمم الأوروبية، وبدا املنتخبان يف طريقهما اىل 

التي  الكثرية  الفر�س  ترجمة  يف  ايطاليا  ف�سلت  بعدما  ايطاليا  يف  ذهابا   1-1 جمددا  التعادل 
ح�سلت عليها خالل اللقاء، ما كان �سيوؤهل الربتغال اإىل املربع الذهبي الذي يبلغه مت�سدر كل 

جمموعة من املجموعات الأربع يف امل�ستوى الأول -تخو�س املنتخبات الأربعة مباراتي 
ن�سف نهائي، ويتاأهل الفائزان خلو�س مباراة نهائية-

لكن مدافع فيورنتينا كري�ستيانو برياغي قال كلمته يف الوقت القاتل وافتتح �سجله الدويل 
يف الدقيقة الثانية من الوقت ال�سائع، مانحا مدرب »الأت�سوري« اجلديد روبرتو مان�سيني 
فوزه الثاين يف 8 مباريات منذ اأن خلف جانبيريو فنتورا املقال من من�سبه بعد الغياب 
عن كاأ�س العامل للمرة الأوىل منذ 60 عاما، وبفوزها يف خورزوف مع املحافظة على 
نظافة �سباكها للمرة الأوىل بقيادة مان�سيني، اأبقت اإيطاليا على اآمالها بالتاأهل اإىل 
املربع الذهبي كونها تتخلف عن الربتغال بفارق نقطتني قبل مباراتها مع الأخرية 
يف 17 نوفمرب، لكن »�سيلي�ساو« اأوروبا ميلك مباراة اأخرى ختامية �سد بولندا اأي�سا 

يف 20 منه.

ا�ست�سلم الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو مدرب نادي توتنهام الإجنليزي اأمام قرب رحيل 
جنم ال�سبريز، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة، وذكرت �سحيفة »ذا �سن«، اأن 
البلجيكي مو�سى دميبلي جنم توتنهام بات قريبًا من الرحيل اإىل الدوري ال�سيني يف 

املريكاتو ال�سيفي املقبل. ونوهت ال�سحيفة، اأن عقد دميبلي �سينتهي يف ال�سيف املقبل، 
كما يتمتع باهتمام نادي بكني جوان ال�سيني مو�سحة اأن الأخري �سيتحرك ل�سمه يف نهاية 

هذا املو�سم مقابل 150 األف جنيه اإ�سرتليني كراتب اأ�سبوعي. 

بوكيتينو ي�ست�سلم اأمام رحيل دميبلي
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الربتغال تق�سو على ا�سكتلندا
اأحلق املنتخب الربتغايل خ�سارة قا�سية مب�سيفه الإ�سكتلندي 3-1 على ملعب 
كو�ستا  هيلدر  و�سجل  ودية،  دولية  مباراة  يف  غال�سكو  يف  بارك«  »هامبدن 
ال�رضف  ناي�سميث هدف  �ستيفن  �سجل  فيما  الربتغال،  اأهداف  وبروما  واإيدر 
ل�سكتلندا، ووا�سلت الربتغال عقدتها ل�سكتلندا حيث ف�سلت الأخرية يف الفوز 
عليها للمرة ال�ساد�سة تواليا ويعود الفوز الأخري لها اإىل مار�س 1980،  زمالوؤه 
اأي�سا يف مواجهتي  اأدائه مع ناديه اجلديد جوفنتو�س اليطايل الذي ان�سم اىل 
�سفوفه �سيف العام احلايل من ريال مدريد الإ�سباين، واأبقى مدرب الربتغال 
البدلء،  مقاعد  على  الأ�سا�سية  الركائز  من  العديد  على  �سانتو�س  فرناندو 
اأبرزهم حار�س املرمى روي باتري�سيو ومهاجم ا�سبيلية ال�سباين اندريه �سيلفا 
ولعب  ورافا  بيتزي  بنفيكا  و�سط  ولعبا  كان�سيلو  جواو  جوفنتو�س  ومدافع 
و�سط بايرن ميونيخ الأملاين ريناتو �سان�سيز، فيما غاب جناح مان�س�سرت �سيتي 

برناردو �سيلفا ومدافع ب�سيكتا�س الرتكي بيبي.

نيمار طريق حتقيق رغبة مودريت�ش
و�سع رئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز �رضطا وحيدا من اأجل ال�سماح للكرواتي لوكا 
مودريت�س وجنم امللكي مبغادرة الفريق وحتقيق حلمه باللعب يف الدوري الإيطايل، 
ال�سوء الأخ�رض  اأن برييز، رمبا �سيعطي  الربيطانية  »ذا �سن«  وذكر موقع �سحيفة 
الدويل  مغادرة  اأن  واأ�ساف  الإيطايل،  ميالن  اإنرت  فريق  اإىل  املرينغي  لرحيل جنم 

الكرواتي من ريال مدريد، تتوقف على جناح امللكي يف احل�سول على خدمات 
نيمار دا �سيلفا اأو كيليان مبابي، واأو�سح املوقع بناًء على معلومات 

النرياتزوري �سيحاول  اأن  اإيطالية،  اإعالم  ا�ستقاها من و�سائل 
ال�ستوي،  املريكاتو  يف  مودريت�س  بخدمات  الظفر  جمددا 

ال�سفقة يف فرتة  قريبا جدا من ح�سم  كان  باأنه  م�سيفا 
النتقالت ال�سيفية املا�سية.

رغبة  اأكدت  قد  �سابقة،  �سحفية  تقارير  وكانت 
مودريت�س بالنتقال اإىل اإنرت ميالنو من اأجل حتقيق 
حلمه باللعب يف الدوري الإيطايل، الذي �سد اإليه 

الربتغايل  النجم  ان�سمام  بعد  اأخريا  الأنظار 
جوفنتو�س،  �سفوف  اإىل  رونالدو  كري�ستيانو 
وتابع املوقع باأن ريال مدريد ل يزال متم�سكا 
باإمكانية �سم النجم الربازيلي نيمار دا �سيلفا اأو 
زميله الفرن�سي يف باري�س �سان جريمان كيليان 

مبابي، م�سيفا باأن برييز يريد �سم جنم كبري من 
حجم كري�ستيانو رونالدو، من اأجل العودة بالفريق اإىل 

�سكة النت�سارات. يف املقابل، لن تكون مهمة املرينغي 
ل  مبابي،  اأو  نيمار  خدمات  على  احل�سول  يف  �سهلة 

�سيما واأن باري�س �سان جريمان يُعول كثريا على تاألق 
اأوروبا، التي ي�سعها  النجمني للتتويج بدوري اأبطال 
النادي الباري�سي نُ�سب عينيه منذ عدة �سنوات. يُ�سار 
اأن عقد لوكا مودريت�س مع ريال مدريد ينتهي �سيف 
2020، فيما تبلغ قيمته املالية حوايل 25 مليون يورو 
يف  املتخ�س�س  ماركت«  »تران�سفري  موقع  ح�سب 

�سوؤون الالعبني.

غوارديول: مي�سي انطوائي و�سر�ش
�سدد بيب غوارديول املدير الفني ملان�س�سرت �سيتي 
الإجنليزي، على الدور الكبري الذي يلعبه ليونيل مي�سي 
جنم بر�سلونة الإ�سباين، وقال غوارديول يف ت�رضيحات 
ن�رضتها �سحيفة موندو ديبورتيفو: »مي�سي �سخ�س 
انطوائي و�رض�س، كما اأنه ي�ساعد زمالءه على 
يكره  »مي�سي  واأ�ساف:  اأف�سل«،  يكونوا  اأن 
كما  �سغرًيا،  كان  مثلما  يلعب  اإنه  الهزمية، 
املباريات  يف  لفريقه  الفارق  ي�سنع  اأنه 
�ساعدنا  »لقد  غوارديول:  وتابع  القوية«، 
يوهان كرويف على فهم كرة القدم ب�سكل 
خمتلف، نحن نفوز وهو يقوم ب�رضح اأ�سباب 
لنا وعندما نخ�رض يحدث ذلك  النت�سار 
ا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة«،  الأمر اأي�سً
مع  اأوروبا  اأبطال  بدوري  »الفوز  واأردف: 
كنا  اإذا  ما  اأعرف  ل  �سيتي  مان�س�سرت 
م�ستعدين للفوز بذلك، لي�س لدينا تاريخ 
مدريد  »ريال  واأمت  الأخرى«،  الأندية 
اأنهم  اأظهروا  وجوفنتو�س  وبر�سلونة 
الأبطال،  بدوري  الفوز  يريدون 
ونف�س احلال لأتلتيكو مدريد الذي 
ال�سنوات  خالل  جيد  بعمل  قام 
�سنحاول  املا�سية، 
هناك  نكون  اأن 

معهم«.
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الروائي اأمني الزاوي يك�صف »للو�صط«

"�س�أدخل �سيال 23 برواية "اخلالن" 
التي تدعو للت�س�مح بني الدي�ن�ت  "
الثقافية احلياة  اإنعا�ش  يف  �صاهمت  اجلمعوية  •                         احلركة 

اجلزائر يف  الرقمي  م�صتقبل النخبة  •                         الكتاب 
اجلزائري التاريخ  لقراءة  العودة  •                        �صرورة 

الراهن الوقت  يف  ن�صر جزائرية  دار   600 من  •                         اأزيد 

حكيم مالك  
 le جريدة فوروم  �أم�س  ��ضت�ضاف  
courrier d>algérie باجلز�ئر 
�أمني  �جلز�ئري   �لرو�ئي  �لعا�ضمة 
م�ضائل  لعدة  تطرق  و�لذي  �لز�وي 
�جلز�ئري   و�لأدب  بالكتاب   تعنى 
وتاأثري �لكاتب على �ملجتمع و�حلركة 
و�حلركة  �لأدبي  و�لإبد�ع  �لثقافية 
يف  ودورها  �جلز�ئر  يف  �جلمعوية 
و�لأدبية  �لثقافية  �حلياة  �إنعا�س 
وحتدث عن �لتظاهرة �لأدبية �لكبرية 
باجلز�ئر  للكتاب  �لدويل  �ملعر�س 

�ضيال 23 .
�لرو�ئي   »�لو�ضط«   جلريدة  وك�ضف 
�ضيال  �ضيدخل  �أنه   �لز�وي  �أمني 
�خلالن  بعنو�ن«  جديدة  برو�ية   23
�ضفاف  من�ضور�ت  عن  �ل�ضادرة   «
�لت�ضامح  �إىل  و�لتي تدعو  و�لختالف 
و�مل�ضيحية  �لإ�ضالمية  �لديانات  بني 
و�ليهودية حيث �عتمد على �ضخ�ضيات 
�ل�ضهيد  �أبرزها  �لو�قع  من  م�ضتوحاة 

فرنان  و  �أود�ن  وموري�س  زبانة  �أحمد 
�إرجاع  �رضورة  �إىل  د�عيا  �يفتون 
فاجلز�ئري  تاريخه  �إىل  �جلز�ئري 
،وعليه  مت�ضاحما  كان  م�ضى  فيما 
فمن �ل�رضوري  �إرجاع �جلز�ئري �إىل 
كان  م�ضى  فيما  فاجلز�ئري  تاريخه 

مت�ضاحما  .
 

�صرورة العودة لقراءة التاريخ 
اجلزائري

 
من  �لز�وي   طالب   �ملقابل   ويف 
�ل�ضحفي و�ملثقف  �أن يحطم ويك�رض 
�حلو�جز �جلدر�ن �لتي حتجب �ل�ضوء 
دفعت  فلقد  وعليه  عمله   بو��ضطة 
كبرية  فاتورة   �جلز�ئرية   �ل�ضحافة 
يدل  ما  وهذ�  �ل�ضود�ء   �لع�رضية  يف 
�أن عملهم ي�ضتدعي �لتعر�س مل�ضائل 
وثقافة  �لت�ضامح  بينها  من  ح�ضا�ضة 
�لكر�هية �لتي �أ�ضبحت موجودة بكرثة 
من  فالبد  وعليه  �لأخرية  �لآونة  يف 
ت�ضليط �ل�ضوء على �لعالقة مع �لآخر 
�إىل  �لدعوة  مع  �لآر�ء  تعدد  ظل  يف 

�لتفتح على �لثقافات �ملختلفة موؤكد� 
عالقة  بالتاريخ  �جلز�ئري  عالقة  �أن 
�ضيئة جد� وعليه فالبد لنا من �لعودة 
لنعطي  �جلز�ئري  �لتاريخ  لقر�ءة 
من  حيا  منوذجا  �ل�ضاعدة  لالأجيال 

تاريخ �أجد�دنا .   
 

»احلركة اجلمعوية �صاهمت 
يف اإنعا�ش احلياة الثقافية 

والأدبية  »
 

باحلركة  �لز�وي  �أ�ضاد  جهته  ومن 
خمتلف  يف  تن�ضط  �لتي  �جلمعوية 
�أنها  �أكد  و�لتي  و�لبلديات  �لوليات 
ت�ضاهم  لكونها  �ل�ضحيح  �لطريق  يف 
و�لأدبية   �لثقافية  �حلياة  �إنعا�س  يف 
وهذ� يعترب عمل ثقايف جاد من طرف 
�ملجتمع �ملدين يف خمتلف �ملناطق 
�لتي مل�ضها من خالل زيارته لأوقا�س 
ببجاية وبوزغن وبو�ضعادة وغريها من 
باأ�ضياء  تقوم  �أنها  قال  �لتي  �ملناطق 

جيدة و�إيجابية لل�ضالح �لعام .
 

لبد لنا من البحث عن القارئ 
الرقمي لنواكب الع�صر الرقمي

 
 ودعا   �بن مدينة تلم�ضان �إىل �رضورة 
�لدخول يف �لعامل �لرقمي بغية تكوين 
مو�طن رقمي  عن طريق �إن�ضاء مكتبة 
�لباحثني  ت�ضاعد  �جلز�ئر  يف  رقمية 
�ملثقفة  و�لنخبة  �جلامعات  وطالب 
رقميا   �لكتب  على  �لطالع  على 
�لكتاب  �أن  موؤكد�   ، منخف�س  وب�ضعر 
ظل  يف  م�ضتقبال  �ضيزول   �لورقي 
�لتكنولوجيات �حلديثة وعليه  تو�جد  
�لقارئ  عن  �لبحث  من  لنا  فالبد 

�لرقمي لنو�كب �لع�رض �لرقمي .
 

م�صرية وتاريخ ال�صالون الدويل 
للكتاب باجلزائر يحتاج لتقييم 

�صامل
 

من  جمموعة  �لز�وي  قدم   ولقد 
�لدويل  �ملعر�س  يخ�س  فيما  �حللول 

للقارئ  �ملخ�ض�س  باجلز�ئر  للكتاب 
طرح  �رضورة  �إىل  د�عيا  �جلز�ئري 
�أفكار جديدة ودعوة كتاب جدد   لعدم 
�لرتكيز  �لروتني  فالبد من  �لوقوع يف 
�لأ�ضا�س  هذ�  وعلى  �لتجديد  على 
توجب و�ضع تقييم �ضامل و�إح�ضائيات 
ي�ضتهلكها  �لتي  �لكتب   عدد  لتحديد  
�أو  �لعربية  باللغة  �ضو�ء  �جلز�ئريني  
�أو �لأمازيغية  فنحن نفتخر  �لفرن�ضية 
�جلز�ئر  يف  �ملوجود  �للغوي  بالتنوع 
�إ�ضافة   ، عربيا  تفوقنا  �أثبتنا  و�لذي 
ونحن  فرنكوفونيني   بكوننا  لفتخارنا 
�أبدعت  �لتي  �لأمازيغية  باللغة  نفتخر 
و�إبر�هيم  لويز  ديهية  �لر�حلة  فيها 
�لجتاه  من  فالبد  وعليه  تازغارت   
�لكتاب  يف  �لحرت�فية يف جمال  جنو 
�جلز�ئر  يف  �لكتاب  �ضوق  غياب  ظل 
�أنه   م�ضري�  للخارج  توزيعه  وغياب 
و�لباحثني  �لجتماع  علماء  من  لبد 
�أن يقومو� بتقييم �ضامل عن �لطبعات  
�لتحليل  طريق  عن  لل�ضالون  �ل�ضابقة  

و�لوقوف عند �ل�ضلبيات و�لإيجابيات .
 

اأزيد من 600 دار ن�صر جزائرية 
يف الوقت الراهن

 
»ي�ضحو  رو�ية  �ضاحب  ك�ضف   كما 
�حلرير«  �أن �جلز�ئر يف �لوقت �لر�هن 
لديها �أزيد من 600 د�ر ن�رض جز�ئرية 
لالحرت�فية  �ل�ضدد  هذ�  يف  م�ضيد� 
للن�رض  و�لق�ضبة  �لربزخ   لد�ر  �لعالية  
ود�ر  �لتاريخي  بالكاتب  تعنى  �لتي 
�لأدب  على  تركز  �لتي  �ل�ضهاب 
جز�ئريون  قر�ء  �أن  موؤكد�  �لإفريقي 
جيد  لقارئ  يحتاج  �جليد  و�لكتاب 
�لفرن�ضية   باللغة  �لقارئ  �أن  موؤكد� 
قارئ �جتماعي له ف�ضول و�ضغف كبري 
للقر�ءة عك�س �لقارئ �لعربي ، وبالتايل 
جند  �لقر�ء �جلز�ئريون يقبلون كثري� 
على �لرو�يات باللغة �لفرن�ضية لرو�ئيني 
جز�ئريني �أبرزهم كمال د�ود ويا�ضمينة 

خ�رض� وماي�ضة باي وغريهم . 

جامعة �صكيكدة

ق�س�ي� املجتمع والأدب يف عدد جديد
 من جملة »البحوث و الدرا�س�ت الإن�س�نية«

 الزندقة الثق�فية يف امل�سهد
 العربي.. هكذا ت�سقط الأمم

عر�ش/وليد بوعديلة

جامعة  موؤخر�  �أ�ضدرت 
�ضتة  رقم  �لعدد  �ضكيكدة 
�ملحكمة«  جملتها  من  ع�رض 
�لدر��ضات  و  �لبحوث  جملة 
�لإن�ضانية«، و �لتي يرت�أ�س هيئة 
�ضليمان  �لربوف�ضور  حتريرها 
بومدين، بع�ضوية جمموعة من 
�لأدب  يف  �ملخت�ضني  �لدكاترة 
علم   ، �لنف�س  وعلم  �لعربي 
�لقت�ضاد،  �لقانون،  �لجتماع، 
جامعة  من  �لت�ضال....  علوم 
خرب�ء  من  وبدعم  �ضكيكدة، 
وعربية  جز�ئرية  جامعات  من 

و�أجنبية.
من  بكثري  �لعدد  �هتم  وقد 
�ملجتمعية  �لإ�ضكاليات 
مباحث  وفتح  و�لنف�ضية، 
�ملجتمع  تهم  و�دبية  لغوية 
�ضم  حتديد�،وقد  �جلز�ئري 
�لعدد در��ضات هامة يف ميادين 
�لإن�ضانية، مثل  �لعلوم  �لأدب و 
مقال ميينة �أوبدجي عن »منط 
وطفلها  �لأم  بني  �لت�ضال 
ميد�نية  –در��ضة  �لتوّحدي 
بق�ضنطينة«،و مقال �لأ�ضتاذتني 
نايت  وكرمية  بو�ضو�ضة  مرمي 

عبد �ل�ضالم حول 
�لطفل  لدى  �لألك�ضتيما 

–ت�ضخي�س وعالج.

بو�ضليو  نبيل  �لدكتور  ويكتب 
يف  �مل�رضدي  �خلطاب  عن 
�ملوت،  زمن  فتاوى  رو�ية 
ويدر�س �لدكتور حممد �لهادي 
يف  �لدليل  �لتوجيه   « عطوي 
�حلكاية �لعربية بني �ملق�ضدية 
�لدكتورة  بحثت  و�لتاأويل«.كما 
جتليات  يف  بولكعيبات  فريدة 
�مللمح �لأ�ضطوري يف �مل�ضهد 
�لنابغة.  �ضعر  يف  �ل�ضتطر�دي 
طبال  ر�ضيد  �لدكتور  ويكتب 
بحثا  كتاف  �لرزقي  و�لأ�ضتاذ 
�جلز�ئري  �ل�ضباب  عن  جيد� 

وثقافة �ل�ضورة �لرقمية....
مو�ضومة  در��ضة  �ملجلة  ويف 
ب« قر�ءة �ضو �ضيو �ضيكولوجية 
�لو�ضط  يف  �لعنف  لظاهرة 
فريوز  للباحثتني  �ملدر�ضي«، 
تو�بتي،  وحنان  زر�رفة  مامي 
وبحثا متميز� عن » �إد�رة �جلودة 
حت�ضني  يف  ودورها  �ل�ضاملة 
باملوؤ�ض�ضة  �لت�ضويقي  �لأد�ء 
كرمية  لالأ�ضتاذة  �لقت�ضادية« 
للدكتور  نقر�أ  ، وكذلك  �ضلطان 
�ل�ضلطة  عن  زرقوط  مو�ضى 
�لت�ضالية  �لعملية  وفعالية 
�لقت�ضادية  �ملوؤ�ض�ضة  يف 
ملقالت  بالإ�ضافة  �ملعا�رضة، 

�أخرى هامة وجديدة.
باللغة  �خلا�س  �جلانب  ويف 
�لأجنبية نقر�أ در��ضة قيمة عن 

نوعية �للغة و�لنجاح �ملدر�ضي، 
�لإ�ضالمية  �ملالية  عن  ودر�ضة 

.
�أهم  من  �ملجلة  وتعترب 
�جلامعية  �لعلمية  �ملجالت 
تتميز  �لعربية،  و  �جلز�ئرية 
بجدتها و�حرت�فيتها يف �لتعامل 
مع �لباحثني، و يق�ضدها �لكثري 
در��ضاتهم،  لن�رض  �لباحثني  من 
�خلا�ضة  �ملعرفية  �حلقول  يف 
�لإن�ضانية  و�لعلوم  بالأدب 
تن�رض  وهي  �لجتماعية،   و 
تو�كب  �لتي  �ملقالت 
و  �لوطنية  �مل�ضتجد�ت 
بطرح  �لعاملية،  �لتحولت 

تنويري ومناهج معا�رضة. 
�ل�ضكلي  �إخر�جها  على  وي�ضهر 
ن�ضطة   تقنية  خلية  �لتقني  و 
�ضمية  �ل�ضيدة  عليها  ت�رضف 
�أ�ضاتذة  يتكفل  كما   ، �ورتالين 
�ضكيكدة   جامعة  من  متعاونون 
وم�ضائل  �لعلمية  باجلو�نب 
�خلربة لكل مقال، باإ�رض�ف عام 
لرئي�س �لتحرير �لأ�ضتاذ �لدكتور 
�ضليمان بومدين، يف ظل ت�ضيري 
�حرت�يف وت�ضحية  نتمناها لكل 
�ملجالت يف �جلامعات ومر�كز 
فمزيد�  �جلز�ئرية،  �لبحث 
جامعة  لت�رضيف  �لعمل  من 
بالبحث  �لنهو�س  و  �ضكيكدة 

�لعلمي �جلز�ئري.

ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

اجلزء الأول
�ملجتمع،  يتقدم  �لفرد  تطور  مع 
وحني يتطور �لب�رض يف �ملجتمعات 
وي�ضبح  �جلمعي،  �لوعي  يرتقي 
ما  وهو  وتناغما،  متا�ضكاً  �أكرث 
�إىل  �ملطاف  نهاية  يف  يوؤدي 
�مليول  من  �ملجتمع  ت�ضذيب 
�إذن هي حركة  �ل�ضلبي.  و�ل�ضلوك 
مع  متفاعلة  و�عية  جمتمعية 
يف  �لآخر  ومع  �لآخر،  يف  ذ�تها 
لرت�كم  م�ضتمرة  حركة  يف  ذ�تها، 
�لوعي.  من  مزيد�ً  يحقق  معريف 
هو  ما  �ملتو��ضل  �مل�ضار  هذ� 
�ضياغة  يف  �لفرد  م�ضاهمة  �إل 
ركب  ودفع  �ملجتمعية،  �ملفاهيم 
�إر�دة  كانت  فاإن  و�لتقدم.  �لتطور 
�لفرد تاأخذه نحو �ضل�ضلة متد�خلة 
�حل�ضول  عدم  فاإن  �لأ�ضئلة،  من 
قد  يريدها  �لتي  �لإجابات  على 
�أن  رغم  تطوره،  �أمام  عائقاً  تقف 
�لإن�ضان كان عرب �لتاريخ قادر�ً على 
�إعادة �ضياغة �لقيمة �لو�ضطية يف 
�أمناط تتنا�ضب مع م�ضتوى �لوعي 

ودرجة �حلرية �ملجتمعية.
كّتابنا  عن  يغيب  ل  �لذي  �ل�ضوؤ�ل 
ف�ضل  ملاذ�  ومفكرينا:  ونّقادنا 
وملاذ�  �لإ�ضالحي،  م�رضوعنا 
وتطور  تقدم  حتقيق  ن�ضتطيع  ل 
كرث  من  وح�ضارياً؟  �قت�ضادياً 
يف  ن�ضك  بتنا  �ل�ضوؤ�ل  هذ�  ترديد 

عقولنا. �إنه �ل�ضوؤ�ل �ملقلق جلميع 
�لعرب، يف �ضوء �لرتباط �جلديل 
�لعميق بني تطور �لفرد وبني توفري 
تطوير  يف  ت�ضهم  ثقافية  مناخات 
�رتقى  كلما  �إذ  �لفردية.  �مللكات 
وكلما  �ملجتمع،  �زدهر  �لفرد 
�لعقل  حترر  �لثقافة  �نتع�ضت 
�جلمعي.  �لوعي  وتنامى  �لفردي 
�ملعريف  بريقها  لالأ�ضئلة  ويظل 

�لذي ل يخفت.

اأ�صئلة حرجة
يف �لأوقات �حلرجة نطرح �لأ�ضئلة 
هل  �أحدنا،  يت�ضاءل  قد  �ملربكة. 
يزندق �لأدباء و�ملثقفني؟ �لإجابة 

هي نعم �إن بع�ضهم يفعلون.
فاإن كان �لعوز ذريعة تدفع �لفقري 
ل�ضاناً  يتحول  �أن  �إىل  و�ملحتاج 
�أو  �ل�ضيا�ضية  ولل�ضلطة  للحاكم 
�لدينية، تر�ه ينفث يف �أذن �حلاكم 
ت�رضفات  ويربر  �ضماعه،  يريد  ما 
ونظامه،  �حلاكم  ومو�قف  و�أفعال 
فما هو د�فع �أولئك �لذين يتبووؤون 
منا�ضباً، ويديرون جتارًة و�أعمالً، 
عليا،  جامعية  �ضهاد�ت  ويحملون 
ي�ضلكو�  لأن  معروفني،  ومثقفني 
تكن  مل  �إن  و�ملكر  �لنفاق  درب 
بع�س  ��ضتثنينا  فاإن  زندقة. 
�ملثقفني �لذين ت�ضتغلهم �لأنظمة 
يلمعون  لها  كاأبو�ق  �ل�ضيا�ضية 
بني  و�لزندقة  فالنفاق  قبحها، 
�ل�ضعي  يف  يكمنان  �ملثقفني  بقية 

ب�ضبب  منفعة،  نحو �حل�ضول على 
�ل�ضعور  ب�ضبب  �أو  و�لغرية  �حل�ضد 

بالنق�س جتاه �لآخر.
�إن �لنفاق ل ي�ضبه �لكذب بل يعي�س 
معه ويقتات منه، و�لزندقة ل ت�ضبه 
�لنفاق بل تعي�س معه وتتغذى منه 

بحبل �رضي.
عر�س  هو  ذ�ته  بحد  �لنفاق  �إن 
من  حلالة  جلدي  وطفح  مر�ضي 
�لكينونة  يف  متجذرة  �لنق�س 
هذ�  ويختفي  يظهر  �لب�رضية، 
�لثقة  مبقد�ر  لرتباطه  �لعر�س 
و�لفكري  �لتعليمي  و�مل�ضتوى 
ولعدم  و�لإبد�عي،  و�ملعريف 
�إىل  �لو�ضول  على  مثقف  قدرة 
متكن  �لتي  علمية  �أو  �أدبية  مكانة 
�لآخرون من �لو�ضول �إليها. �أحياناً 
جتد �لنفاق و�لزندقة عند مثقفني 
�إح�ضا�س  لكن  ومرموقني،  كبار�ً 
ب�ضورة  مرتفعة  لديهم  »�لأنا« 
�أن  يرغبون يف  مر�ضية جتعلهم ل 
للمكانة ذ�تها،  �أحد�ً غريهم  ي�ضل 
�ضلوك  وهو  �ملناف�ضة.  خ�ضية من 

يعرب عن حالة نق�ضان كامنة.
و�لزندقة  و�لكذب  �لنفاق  �إن 
قائمة  طبيعية  حممولة  مكونات 
وخامدة يف �لالوعي �لب�رضي، قد 
وقد  �ل�ضبات،  من  حالة  يف  تظل 
ت�ضتيقظ يف حلظة مثل تنني ينفث 
�ضموم �ملكر و�لتدلي�س و�ملد�هنة، 
�إن ما �ضعر �لإن�ضان �أن ل درب �آخر 
�لذي  �لنق�س  عن  للدفاع  ي�ضلكه 

ي�ضت�ضعره، �أو لتحقيق غاية ذ�تية.
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ق�صة ُحّب فل�صطينية

ي�صيف املنا�صرة: )مل اأكن 
واثقًا من �صحة اخلرب، مع 
هذا قررت اأن اأغامر، لعّل 

وع�صى(. حتاور ال�صاعر 
الدكتور املنا�صرة مع 

�صاحب البيت يف منزله 
يف )خميم عني احللوة( 
ل�صاعات طويلة. اأدرك 
بعدها اأنه اأمام مفاجاأة 

واقعية حقيقية،

م لنا )املنا�صرة(،  طبعًا قَدّ
الن�صو�ص الأ�صلية 
للجفرا، كما �صمعها 
حرفيًا من  موؤلفها 

الأ�صلي )اأحمد عزيز(، 
بل وغنى اأحمد عزيز 
بع�صها اأمامه ب�صوته 
ال�صجي احلزين، كما 

و�صفه املنا�صرة،

فقد ك�صف عنها لأول مّرة 
) ال�صاعر املنا�صرة نف�صه 
( يف درا�صة ا�صتق�صائية 
ن�صرت يف )جملة �صوؤون 

فل�صطينية ، عدد حزيران 
،1982(  ) وله الف�صل يف 
انت�صارها الوا�صع  عربيا 

وعامليا كما يقول الباحث 
�صقر اأبو فخر- موقع 

فل�صطيننا ، 2013/7/2 ( .

لفل�شطني اأُغّني )جفرا ال�شهيدة 
،1976 ، وجفرا الرتاث ،1939(

لت هذه الق�صة الواقعية اإىل  داأبت مئات املواقع الإلكرتونية على �صرد ق�صة جفرا، باحلذف والإ�صافة حتى حتَوّ
اأ�صطورة �صائعة ال�صيت فل�صطينيًا وعربيًا وعامليًا، ذلك اأن اأبناء ال�صعب الفل�صطيني يرددون )ق�صتني يف ق�صة(، 
هما جفرا ال�صهيدة، وجفرا الرتاث باخللط بينهما اأحيانًا، وباإعالء اإحداهما على الأخرى اأحيانًا اأخرى: جفرا 

الرتاث هي الأقدم، لكن جفرا ال�صهيدة هي الأكرث قدا�صة وتاأثرياً، لأن جفرا الرتاث ي�صوبها التكرار، فهي ق�صة 
حب من طرف واحد، كما اأن جفرا الرتاث باللهجة الفل�صطينية، بينما جفرا ال�صهيدة  ُكتبت بالف�صحى. وقد اأ�صبح 
معروفًا اأن جفرا الرتاث، بطلها هو )اأحمد عبد العزيز علي احل�صن(، وهو من )قرية كويكات، ق�صاء عكا(. اأّما )جفرا 
ال�صهيدة(، فعا�صقها هو ال�صاعر الفل�صطيني احلديث )عزالدين املنا�صرة( من )حمافظة اخلليل(. واإليكم التفا�صيل:

جهينة حممد ال�صريف 

)جفرا(،  كانت   ،)1976( عام  حتى   -
يعرفه  حمدوداً  �شعبياً  غنائياً  منطاً 
وال�شتات،  الوطن  يف  الفل�شطينيون 
الأ�شلي(،  )موؤلفه  يُعرف  اأن  دون 
�شاأن معظم الأنواع الغنائية، ال�شعبية 
)ق�شة  اأما  ال�شام.  بالد  يف  ال�شائدة 
جفرا(، فقد كانت جمهولة متاماً اإلَّ 
)كويكات(  قرية  عائالت  اأو�شاط  يف 
بينهم،  هم�شاً  يتناقلونها  العكيَّة، 
ولهذا  املرعية.  التقاليد  ب�شبب 
عام  منذ  الرتاثية  الق�شة  انفجرت 
1982 فقط. ونحن نالحظ اأَنّ بداية 
بل  عربي،  رمز  اإىل  )جفرا(  حتول  
على   )1976 )عام  منذ  كان  وعاملي، 
ذلك،  حدث  فكيف  التحديد.  وجه 
رمز  اإىل  جفرا  حتولت   - وملاذا؟ 
عندما   ، وعاملي  وعربي  فل�شطيني 
املنا�رصة،  عزالدين  ال�شاعر  ن�رص 
ق�شيدته: )جفرا اأّمي اإن غابت اأّمي( 
اللبنانية.  ال�شحف  يف   1976 عام 
)ال�شعر  نوع  من  الق�شيدة  هذه 
وهي  الف�شيح(،  التفعيلي  احلر 
) )املنا�رصة  ال�شاعر  ماأ�شاة  حتكي 

بنريان  ا�شت�شهدت  التي  حبيبته  مع 
على  غارة  يف  اإ�رصائيلية  طائرة 
بريوت. ا�شمها احلقيقي، هو )جفرا  
طالبة  وهي  النابل�شي(.   ا�شماعيل 
بداأت  كانت   ) �شنة   19( فل�شطينية 
الأمريكية(،  )اجلامعة  يف  درا�شتها 
ال�شاعر  العاطفية بني  العالقة  كادت 
الزواج.  مرحلة  اإىل  ت�شل  وحبيبته 
وقال �شهود باأنهم �شاهدوا جفرا مع 
ال�شاعر يف �شارع احلمراء يف بريوت، 
)زحلة(  مبدينة  العرائ�ش  وادي  ويف 
اللبنانية، بل يف )�شيدا، و�شور(، وهم 
اجلمال(.  )�شاحرة  باأنها  ي�شفونها 
ا�شتهرت ق�شيدة ال�شاعر املنا�رصة، 
اإىل  ترجمت  اأن  بعد  وعاملياً  عربياً 
وبعد  اأجنبية،  لغة  ع�رصين  من  اأكرث 
اأن غناها من لبنان: مار�شيل خليفة، 
اإىل  حتولت  اأن  وبعد  الهرب.  وخالد 
الأغنية  ت�شمن  يوغو�شاليف  فيلم 
يف  ُعر�ش  خليفة،  مار�شيل  ب�شوت 
الدويل  ال�شينمائي  مو�شكو  مهرجان 
رق�شة  اإىل  حتولت  كما   .1980 عام 
)برنو(  مدينة  يف  خليفة  اأحلان  على 
جنوم  اأحد  واأن�شدها  ال�شلوفاكية. 
يف  بالفرن�شية  الفرن�شي  امل�رصح 
م�رصح موليري يف باري�ش عام 1997، 
املنا�رصة  ال�شاعر  األقاها  اأن  بعد 
طوقان  فدوى  بح�شور  بالعربية، 
،وحممود دروي�ش ؛ وبح�شور  )جاك 
دريدا (  فيل�شوف التفكيكية الفرن�شي 
ال�شحر  )كاأنها  بقوله  و�شفها  الذي   ،
بعينه(. ومن املفارقات العربية حول 
التلفزيون  اأن  املنا�رصة(،  )جفرا 
ب�شوت  اأذاعها  الر�شمي،  اللبناين 

متتالية  ات  مَرّ خم�ش  الهرب،  خالد 
انقالب  خالل  واحدة،  �شاعة  يف 
ال�شابط  الأحدب،  عزيز  العميد 
حني   1976 اللبناين،عام  اجلي�ش  يف 

اأ�شاع  مما  التلفزيون،  على  ا�شتوىل 
اأن الثورة الفل�شطينية هي التي تقف 
الألفية  ويف  اآنذاك.  النقالب  وراء 
التون�شية  الق�شيدة،  غنت  اجلديدة 
)اآمال املثلوثي( عام 2008، وغناها 

الفار(  القادر  عبد  )حممد  الأردين 
عام 2011. وبتاأثري من هذه الق�شيدة 
منذ  وعاملياً،  عربياً  ا�شتهارها  بعد 
اليوم،  ن�شاأت فرق  عام 1976 وحتى 
ومواقع  جتارية،  وحمالت  �شعبية،  
الكرتونية، حتت ا�شم )جفرا(، كذلك 
وتليفزيونات،  اإذاعات،  تاأ�ش�شت 
واملراكز  املقاهي،  من  كبري  وعدد 
ا�شم  حتت  الثقافية،  واملوؤ�ش�شات 
 - )فل�شطني  يف  ظهرت  بل  )جفرا(. 
48( حركة طالبية حتت ا�شم )جفرا(، 
وق�شائد  وق�ش�ش  روايات  وظهرت 
والأهم  جفرا،  ا�شم  حتت  ومدّونات 
ولبنان  �شوريا  البنات يف  اأن ع�رصات 
والأردن وتون�ش واجلزائر  وفل�شطني 
واملغرب، اأطلق عليهن ا�شم )جفرا(، 
غابت  اإن  اأُمي  )جفرا  ق�شيدة  بتاأثري 
اأمي(، ولي�ش بتاأثري الفولكلور. هكذا 
تتفوق  اأن  ا�شتطاعت ق�شيدة حديثة 
قالت  كما  اجلماعي،  الفولكلور  على 
)جفرا  هي  هذه  ال�شحف.  اإحدى 
مئات  تناقلتها  التي  ال�شهيدة(، 
عنوان:  حتت  الإلكرتونية،  املواقع 
)جفرا  اأو  خليفة(،  مار�شيل  )جفرا 
مار�شيل  وكان  املنا�رصة(.  عزالدين 
لل�شاعر  اأخرى  ق�شيدة  غنى  قد 
عام  كفناه(  )بالأخ�رص  املنا�رصة 
1984 يف ملعب ال�شفا يف بريوت اأمام 
ا�شتهرت  ثّم  متفرج(،  األف  )خم�شني 
ال�شهداء،  ن�شيد  اأنها  على  اأي�شاً 
العربية  الثورات  ن�شيد  واأ�شبحت 
الوليات  اإىل  و�شلت  بل   ،2011 عام 
فن  موؤدي  غناها  حيث  املتحدة، 
الهيب هوب الأمريكي )ايرون �شيك( 
الفل�شطيني  املفكر  رحيل  ذكرى  يف 
وليات  عدة  يف  �شعيد(  )اإدوارد 

واأنا   ( �شيغة  �شاعت   اأمريكية.لقد 
لعيونك يا جفرا �شاأغني – لفل�شطني 

�شاأغني( ، وقلّدها كثريون .
ك�شف  فقد  الرتاث(،  )جفرا  اأما   -
لأول  لها  احلقيقية  الكاملة  الق�شة 
نف�شه(،  املنا�رصة  )ال�شاعر  ة  مَرّ
مل  التايل:  النحو  على   ،1982 عام 
اأ�شاًل،  جلفرا  ق�شة  اأية  هناك  تكن 
من  هو  املنا�رصة  ال�شاعر  لكن 
الراأي  اإىل  وقّدمها  و�شاغها  ك�شفها 
طريق  عن  ذلك  حدث  وقد  العام، 
بنف�شه:  ذلك  اأكد  كما  )ال�شدفة(، 
ال�شاعر  كان   ،)1982/2/22( بتاريخ 
�شعرية  اأم�شية  اأحيا  قد  املنا�رصة، 
�شيدا،  قرب  احللوة،  عني  خميم  يف 
وقراأ عدة ق�شائد من بينها ق�شيدته 
اجلمهور  منه  طلب  التي  جفرا، 
ة  مَرّ الحتفالية،  بطريقته  قراءتها 
م  تقَدّ الأم�شية  نهاية  ويف  اأخرى، 
حركة  من  عبداهلل(  )اأبو  يدعى  رجل 
)اأبو  الوزير  يعمل مع خليل  كان  فتح 
جهاد ( نحو ال�شاعر، وفاجاأه قائاًل: 
موؤلف اجلفرا  اإىل  ف  التعُرّ تريد  هل 
يف  املنا�رصة  اأجابه  الفولكلورية!!. 

لنمط  الأ�شلي  )املوؤلف  البداية: 
ولكن  جمهول،  �شخ�ش  هو  اجلفرا 
الرجل(.  هذا  مقابلة  من  باأ�ش  ل 
عاد  ال�شكوك.  بع�ش  �شاورته  واإن 
اإىل  اأيام  بعد  اأخرى  مرة  ال�شاعر 
اأخرى.  مرة  وحاوره  الرجل،  منزل 
الرباجنة(  برج  )خميم  اإىل  ذهب  ثَمّ 
اأهايل قرية  بع�ش  والتقى  يف بريوت 
وجهاً  نف�شه  وجد  عندئذ  كويكات. 
يف  احلقيقية(  )جفرا  اأمام  لوجه 
اأ  دون  بريوت،  يف  حريك(   )حارة 
بع�ش  اإىل  املنا�رصة  عاد   . يكلمها 
املراجع التاريخية لتحقيق الأحداث 
العا�شق(،  )�رصدية  يف  وردت  التي 
الكاملة  جفرا  ق�شة  ن�رص  وبهذا 
احلقيقية لأول مّرة يف جملة )�شوؤون 
 ،1982 حزيران  عدد  فل�شطينية( 
التي كانت ت�شدر عن مركز الأبحاث 
كان  حيث  بريوت،  يف  الفل�شطيني 
)�شكرتري حتريرها(، ثَمّ اأعاد ن�رصها 
وجفرا   ، ال�شهيدة  )جفرا  كتابه  يف 

الرتاث( عام 1993، الذي �شدرت منه 
الأردنية  ال�شايل  دار  ثالثة عن  طبعة 
املنا�رصة  ال�شاعر  وكان   .2013 عام 
بالف�شحى  �شعرياً  ديواناً  اأ�شدر  قد 
يف   )1981( عام  ،)جفرا(  بعنوان 
ع�شق  ب�شيطة:  ق�شة   - بريوت: 
احل�شن(  علي  عبدالعزيز  )اأحمد 
عكا  ق�شاء  كويكات،  قرية  من   1915
تدعى  عائلته  من  فتاة  بفل�شطني 
)رفيقة نايف حمادة احل�شن(، وكانت 
ال�شاد�شة ع�رصة من عمرها  �شن  يف 
وعقد قرانه عليها، ، لكنها هربت من 
بيته، يف ليلة الزفاف بعد اأن �رصبها 
بق�شوة ، انطالقا من نظرية �شعبوية 
ينّط  ما  قبل   ، القط  ) ا�رصب  تقول 
بعد   فيما  جفرا  تزوجت  وهكذا   .  )
ابن  العبداهلل(،  اإبراهيم  )حممد   ،
خالتها، بينما تزوج )اأحمد عزيز( كما 
اأخرى.  بامراأة  كويكات  اأهل  يناديه 
)الطريف  كتابه:  املنا�رصة يف  يقول 
زرته يف خميم عني  اأنني عندما  هو 
بع�ش  يل  قال  �شيدا،  قرب  احللوة، 
تناديه  ظلت  زوجته  اأن  اجلال�شني 
كان  اجلفرا!!. طبعاً  علي  اأبو  با�شم: 
اأهايل كويكات ي�رصدون ق�شة اجلفرا 
التقاليد  ب�شبب  هم�شاً،  بينهم  فيما 
املنا�رصة  ويقول  اآنذاك(.  املرعية 
اأن  ا�شتنتاج  اإىل  )و�شلت  كتابه:  يف 
عام  حوايل  حدثت  اجلفرا،  ق�شة 
احلادثة،  كانت  اأن  وبعد   .)1939
ع�شق  حالة  يعي�ش  عزيز  اأحمد  ظل 
الأعرا�ش،  يف  )زّجالً(  وكان  جلفرا، 
ذكر  من  متنعه  التقاليد   اأن  ومبا 
�شّماها  فقد  احلقيقي،  ا�شمها 
لها، وظل يغني يف  )اجلفرا(، ترميزاً 
لكن  هاالربع(.  ويا  )جفرا  الأعرا�ش 
الن�شو�ش  لبع�ش  تنكر  عزيز  اأحمد 
نافياً نفياً قطعياً اأن يكون هو قائلها، 
وال�شبب معروف، هو اأنها توؤكد ق�شة 
هربها: )واللّي جوزها نذل ... ترخي 
ا�شت�شهدت   - لي�ش!!(.  ال�شوالف 
)جفرا  النابل�شي  ا�شماعيل  جفرا 
بريوت،  يف   1976 عام  ال�شهيدة( 
حارة  يف  عزيز(  )اأحمد  وتويف 
 .1987 عام  بريوت،  جنوب  الناعمة، 
وتوفيت )رفيقة نايف حمادة احل�شن( 
اأي جفرا الرتاث، عام 2007 يف خميم 
وزار  بريوت،  يف  الرباجنة،  برج 
)ال�شاعر املنا�رصة( قربها يف �شيف 
2008. اأما قرب )جفرا ال�شهيدة( فهو 
على  بفل�شطني،  مدينتها  مقربة  يف 
يف  اإنه  يقول  البع�ش  لكن  الأرجح، 
فهو  املنا�رصة،  ال�شاعر  اأما  دم�شق. 
ح�شل   ،1946 اخلليل،    مواليد  من 
املقارن  الأدب  يف  الدكتوراة  على 
وح�شل   .  1981  ، �شوفيا  جامعة  يف 
على رتبة الأ�شتاذية )بروفي�شور ( يف 
وتقاعد    .2005، فيالدلفيا  جامعة 

اأ�شتاذاً  عمل   )2017/9/1  ( بتاريخ 
الفرتة  يف خم�ش جامعات عربية يف 
ع�رص  اأحد  واأ�شدر   .  )2017-1983(
ديوانا �شعريا ، وخم�شة وع�رصين كتابا 
املقارن،والتاريخ  الثقايف  النقد  يف 
كتابا   42( �شعره  عن  و�شدر  والفكر، 

ماج�شتري  ر�شائل   ، اأغلبها   ،) نقديا 
يف  يتكلم  ما  قلياًل  وهو   . ودكتوراه 
املو�شوع، لكنه افتتح )مقهى جفرا( 
يف  بعّمان  امل�شايخ  عزيز  ل�شاحبه 
اأكتوبر 2006، حيث قراأ ق�شيدته اأمام 
هكذا  ب�رصعة.  وغادر  كبري،  جمهور 
واقعية  ق�شة  من  )جفرا(  حتّولت 
ل�شانع  كله  والف�شل  اأ�شطورة،  اإىل 
  . املنا�رصة  ال�شاعر  اأي  الأ�شاطري،  
- اأما معنى جفرا اللغوي فهو )اأنثى 
الغزال(، اأو )املاعز مل يبلغ حولً(، اأو 
قمر  )الفتاة  الفل�شطيني  الريف  بلغة 

14(، اأي اجلميلة اليانعة.

خال�صة: 

اأول : عقد ) اأحمد عزيز احل�شن ( – 
20عاما ، قرانه على ابنة عّمه )رفيقة 
 ، عاما   16 احل�شن( _  نايف حمادة 
الع�رصين  القرن  ثالثينيات  نهاية  يف 
 ) عكا  ق�شاء   – كويكات  بلدة   ( يف 
بق�شوة  ، �رصبها  الزفاف  ليلة  ويف   .
ال�شعبوية  النظرية  من  انطالقا   ،
 ، القط  )ا�رصب   ، اآنذاك  ال�شائدة 
اإىل  العرو�ش  هربت   .  ) ينط  ل  قبل 
بيت اأهلها يف ليلة الزفاف ، ورف�شت 
العودة ، و�شاندها يف الرف�ش والدها 
) نايف احل�شن ( ، ووالدتها )�شفيقة 
اأنه  اإل  ا�شماعيل ( ورغم اجلاهات ، 
املحكمة  اأمام  طالقها  على  اأجرب 
كان   . عكا  مدينة  يف  ال�رصعية 
ال�شف  حتى  تعلم  قد  عزيز  اأحمد 
الثاين الإبتدائي يف ) الُكّتاب( ، وكان 
زّجالً يف الأعرا�ش . لهذا اأطلق على 
)رفيقة ( ا�شماً رمزيا هو )اجلفرا ( . 
اأخرى   امراأة  اأحمد عزيز من  وتزوج 
 .  ) �شنوبر  )خديجة  هي   1940 عام 
العائلتان  تهّجرت   ،  1948 عام  ويف 

)عائلة اأحمد عزيز ( ، وعائلة جفرا ، 
التي تزوجت من ابن خالتها )حممد 
 . لبنان  اإىل   –  ) العبداهلل  ابراهيم 
 ، حاّلقا   ، عزيز  اأحمد  عمل  حيث 
 ، الر�شيدية  خميم  يف  عطور  وبائع 
عدة  يف  وتنقل   . �شور  مدينة  قرب 
احللوة  عني  خميم  منها   ، خميمات 
. اأما جفرا، فقد ارحتلت مع زوجها 
وامتهنت   ، الرباجنة  برج  خميم  اإىل 
مهنة )التطريز ( ، فاأ�شبحت �شاحبة 
ومنذ   . والتطريز  للخياطة  مركز 
مل   ،  1987 عام  وحتى   ،  1948 عام 
لكنه  جفرا،  مع  عزيز  اأحمد  يتقابل 
عندما كان على فرا�ش املوت طلب 
من اأولده اأن تاأتي جفرا لت�شاحمه ، 
هي  هذه   . و�شاحمته  جفرا  فزارته 

ق�شة )جفرا الرتاث ( . 
ق�شة  اإىل  جفرا  حتولت   : ثانيا 
منذ   ، وعاملية  وعربية  فل�شطينيية 
ال�شاعر  ن�رص  عندما   ،  )1976  ( عام 
املنا�رصة  )عزالدين  الفل�شطيني 
اإن  اأّمي  )جفرا  ال�شهرية  ق�شيدته   )
غابت اأمي ( . ولها ق�شة اأخرى ، ول 
عالقة لها مطلقا ب ) جفرا الرتاث 
هو  الروايتني  بني  اجلامع  لكن   ،  )
)ال�شم فقط ( ، لأن )جفرا ال�شهيدة 
( ، هو ا�شم حقيقي لطالبة فل�شطينية 
)19 عاما ( ، وهو ) جفرا ا�شماعيل 
من  لعائلة  تنتمي  وهي   ،  ) النابل�شي 
عالقة  لها  كانت   ، الأعلى  اجلليل 
بال�شاعر املنا�رصة )مواليد  عاطفية 
يف  يعي�ش  وكان   ،1946  ، اخلليل 
بريوت  اآنذاك . ا�شت�شهدت )�شدفة 
غارة  يف  ا�رصائيلية  طائرة  بنريان   )
ا�شتهرت ق�شيدة  وقد   . على بريوت 
غناها  اأن  بعد  رثائها  يف  املنا�رصة 
 ،  ) الهرب  وخالد  خليفة  مار�شيل   (
وترجمت اإىل اأكرث من ع�رصين لغة . 
وقالت ال�شحافة اأن ق�شيدة املنا�رصة 
هي التي جتاوزت الفولكلور وتفوقت 
اإىل  التي  حّولت جفرا   ، فهي  عليه 
رمز عاملي ، ولي�ش الفولكلور )جفرا 
ذلك  �شاعد يف  وقد   ،  ) الربع  وياها 

اأنها مكتوبة بالف�شحى . 
تكن  مل   ،  )  1982( عام  قبل   : ثالثا 
يف  اإل  معروفة  جفرا  اأحداث  ق�شة 
اإطار عائالت قرية )كويكات( ، لكنها 
عرفت فل�شطينيا  فقط كنمط غنائي 

حمدود . اأما اأحداث الق�شة ،  
اأن  هي  الأخرية   املالحظة   : رابعاً 
النمط  هو  ال�شعبي   ) )اجلفرا  منط 
ال�شام  بالد  اأغاين  بني  من  الوحيد  
 ( باأنه  و�شفه  ميكن  الذي   ، ال�شعبية 
بعد  خ�شو�شا   ،  ) خال�ش  فل�شطيني 
)اأحمد  ال�شعبي  مبدعة  اكت�شاف 
ابتدع  قد  وكان   .1982 عام   ) عزيز 
يف  تقريبا   )1939( منذ  النمط  هذا 

الأعرا�ش .
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املراجع:

عز الدين املنا�صرة:  
الأ�صل الرتاثي لأغنية 

) جفرا وياها الّربع ( - 
�صوؤون فل�صطينية، عدد 

حزيران1982،  مركز 
الأبحاث الفل�صطيني ، 

بريوت . 
عز الدين املنا�صرة: 

)جفرا ال�صهيدة ، وجفرا 
الرتاث (، دار ال�صايل، 
ان، الأردن،  )ط3(، عَمّ

.2013

ّمي جفرا اأُّمي اإْن غابْت اأُ

ق�صيدة ال�صاعر 
الفل�صطيني عز الدين 

املنا�صرة 
*

الليلَة جئنا لنناَم هنا 
�صّيدتي

يا اأَمّ الأنهاِر، ويا خالَة 
ّي هذا املرِج الف�صّ

َة قنديِل الزيتون يا جَدّ
الليلَة جئناِك نغّني

لل�صعِر املكتوِب على 
اأر�صفِة ال�صهداِء 

املغمورين نغّني
للعّماِل املطروديَن نغّني

وجلفرا �صنغّني.

- َمْن مل يعْرف جفرا... 
فليدفن راأْ�َصْه

من مل يع�صق جفرا... 
فلي�صنق َنْف�َصْه

ِمّ  فلي�صرب كاأْ�َس ال�صُ
الهاري، 

يذوي، يهوي... وميوْت
جفرا جاءت لزيارِة 

بريوْت
هل قتلوا جفرا عنَد 

احلاجِز، 
حتت �ُصجريات التوْت

اأْم �صلبوها يف 
التابوت؟؟!!

اأم اأَنّ الوح�َس الطائَر،
اأطلق يف الفجر قذيفتُه،

تها نحو الوردِة، نحو خمَدّ
يف الزمن املغلوْل.

جفرا اأخربين البلبُل ملّا 
َر حّبات الرّماْن نَقّ

ملَّا َوْتَوَت يف اأُْذِن القمر 
احلاين يف ت�صريْن

هاجت حتت املاِء طيوُر 
املرجاْن

�صجٌر قمرٌيّ ذهبٌيّ يتدّل 
من عا�صفة الألواْن
جفرا عنُب قالدتها 

ياقوْت

- تت�صاعُد اأُغنيتي َعرْب 
�ُصهوٍب زرقاْء

تت�صابُه اأياُم املنفى، كدُت 
اأقول:

تت�صابُه غاباُت الذبِح، 
هنا، وهناْك.

تت�صاعُد اأغنيتي: زرقاَء 
وحمراْء:

- الأخ�صُر يولُد من دمِع 
ال�صهداِء على الأحياْء
الواحُة تولُد من نزِف 

اجلرحى
الفجُر من ال�صبِح 

اإذا �َصَهَقْت حّباُت ندى 
ال�صبِح املبحوْح

تر�صلني جفرا للموِت، 
ومن اأجلِك يا جفرا

تت�صاعُد اأغنيتي 
اخل�صراْء.

- منديُلِك يف جيبي 
تذكاْر

مل اأرفْع �صاريًة، اإّل 
قلُت: ِفدى جفرا

ترتفُع القاماُت من 
الأ�صرحِة، وكدُت اأقوْل:

، جفرا... كُلّ  َزَمٌن ُمٌرّ
مناديلِك قبَل الفجِر 

جتيْء:
يف بريوَت، املوُت �صالٌة 

دائمٌة...
القتُل جريدُتُهْم،

قهوُتهْم،
القتُل �صراُب لياليهْم

القتُل اإذا جَفّ الكاأ�ُس، 
ُمغّنيهْم

وا  واإذا ذبحوا... �َصَمّ
با�صمِك يا بريوْت.

- �صاأعوُذ ِبُعّمال التبِغ 
اجلبلّي املنظوْم

هل كانت بريوُت عرو�صًا، 
هل كانت عادلًة... 

لي�صْت بريوْت
اإْن هي، اإّل وجُع اللحِم 

املْلموْم

اُت قالدتِه، انفرَطْت،  حَبّ
يف يوٍم م�صوؤوْم

- اإْن هي اإّل همهمُة 
ال�صّياديَن، 

اإذا غ�صَب البحُر عليهْم
اإْن هي اإّل ج�صُد اإبراهيَم،

املُتناثُر، قرَب الُفْرِن 
البلدّيْ

اإْن هي اإّل اأبناوؤك يا 
جفرا 

يتعاطوَن حنينًا م�صحوقًا 
يف زمٍن ملغوْم

اإْن هي اإّل اأ�صواُرِك يا 
مرياْم

اإْن هي اإّل عنُب ال�صاْم
ما كانت بريوُت ولي�صْت، 

لكْن تتوافُد فيها 
الأ�صداْد

جتري خلفَك ُقْطعاُن 
الروْم

واأمامَك بحُر الروْم.

- لالأ�صجار العا�صقِة 
اأُغّني.

لالأر�صفِة ال�صلبِة، للحِبّ 
اأغّني.

لل�صّيدِة احلاملِة 
الأ�صرار، رموزاً يف �صَلّة 

تنْي
ترك�ُس عرَب اجل�صِر 

املمنوِع علينا، 
حتمُل اأ�صواَق املنفينْي

لفل�صطنَي اأُغّني.
لمراٍة بقناٍع يف باِب 

الأ�صباِط اأغّني
للولِد الأْندل�صِيّ املقتوِل 

على النبِع الريفّي اأغّني
لع�صافرِي الثلِج ُتزقزُق 

يف عتباِت الدور
للبنِت املجدولِة كاحلور

ل�صراِئطها البي�صاء
للفتنِة يف عا�صفِة 

الرق�ِس الوح�صِيّ اأغّني
لفل�صطنَي اخل�صراَء، 

اأغّني

- لرفاٍق يل يف ال�صجِن، 
اأُغّني

لرفاٍق يل يف القرِب، اأُغّني
ّمي جفرا اأُّمي اإْن غابْت اأُ

و�صفائُر جفرا، 
وها قرَب احلاجز،  ق�صّ

كانت حنَي تزوُر املاْء
يع�صقها املاُء... وتهتُزّ 

زهوُر الرنج�ِس حوَل 
الأثداْء.

بّيْ جفرا، الوطُن املَ�صْ
الزهرُة، والطْلقُة، 
والعا�صفُة احلمراْء

جفرا – اإْن مل يعرْف، َمْن 
مل يعرْف 

غابُة بّلوٍط ورفيُف 
حماٍم... وق�صائُد 

للفقراْء
جفرا – من مل يع�صق 

جفرا
فليدفْن هذا الراأ�َس 

الأخ�صَر يف الَرْم�صاْء
اأْو حتَت ال�صوْر

اأرخيُت �صهامي، 
قلُت: �صمائي وا�صعٌة 

والقاتُل حم�صوْر
مْن مل يخلع عنَي الغوِل 

الأ�صفِر... 
تبلُعُه ال�صحراْء.

- جفرا عنُب قالدتها 
ياقوْت

جفرا، هل طارت جفرا 
لزيارِة بريوت؟

جفرا... كانت خلَف 
اِك تنوْح َبّ ال�صُ

جفرا... كانت تن�صُد 
اأ�صعاراً... وتبوْح

بال�صِرّ املدفوْن، املغموْر
ّمي جفرا اأُّمي اإْن غابْت اأُ

يف �صاطئ عّكا... 
البي�صاِء الدوْر

واأنا لعيونِك يا جفرا، 

�صاأغّني
لفل�صطنَي اخل�صراء... 

اأُغّني
�صاأغّني

�صاأُغّني.

- كانْت... والآن تعّلُق 
فوَق ال�صدر، مناجَل 

للزرِع 
وفوَق الثغر، حماماٍت 

برّيْة.
النهُد على النهِد، الزهرُة 

حتكي للنحلِة، 
املاعُز �صمراء، الوعُل 
بلوِن البحر، عيونِك 

فريوٌز يا جفرا.
وهناك بقايا الرومان: 

ال�صل�صلُة على �صكِل 
�صليٍب من نوْر

هل عرفوا... �صجَر 

قالدتها من َخ�َصِب 
ِر، الُي�صْ

وهل عرفوا اأ�صراَر حنني 
النوْق

حقٌل من ق�صٍب، كان 
حنيني

للبئِر وللدورّي، اإذا غّني 
لربيٍع م�صنوْق

قلبي مدفوٌن، حتت 
�ُصجريِة برقوْق

قلبي يف �صارِع �َصْرٍو 
م�صفوٍف، فوَق ِعراقّيِة 

اأُّمي
قلبي يف املدر�صِة الغربّيْة

قلبي يف املدر�صِة 
ال�صرقّية

قلبي يف النادي، يف الطلِل 
الأ�صمِر، 

يف حْرِف نداٍء يف ال�صوْق.
جفرا، اأذكرها، تلحُق 

بالبا�ِس القروْي
جفرا، اأذكرها طالبًة، يف 

جامعِة الع�ّصاْق.

- َمْن ي�صرْب قهوتُه يف 
الفجر، وين�صى جفرا

َفْليدفْن راأ�َصْه
رَتُه  َمْن ياأكْل ِك�صْ

ال�صاخنَة البي�صاْء
َمْن يلتهُم الأ�صداَف 
البحريَة يف املطعِم، 

ها كالذئْب ينه�صُ
من ياأوي ِلفرا�ِس 

حبيبتِه، حتى ين�صى 
اجَلْفرا فلي�صنْق نَف�َصْه.

جفرا ظَلّت تبكي يف 
الكرمِل، 

ظَلّْت ترك�ُس يف بريوْت
واأبو الليِل الأخ�صِر، من 

اأجلِك يا جفرا يقذُف 
من قهٍر طلقته... 



الأمهات  اخلرباء،  يو�صي 
اخلطوات  باتخاذ  والآباء 
اأطفالهم  حلماية  الالزمة 
بالأمرا�ض  الإ�صابة  من 
ومن  ال�صحية.  وامل�صاكل 
منع  اخلطوات  هذه  بني 
الأطفال من تنظيف اأنوفهم 
اإىل  فبالإ�صافة  باأ�صابعهم، 
تقول  حمرجة،  عادة  اأنها 
باأن  اجلديدة  الأبحاث 
بالأ�صابع  الأنف  تنظيف 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن 
�صحية  باأ�رضار  الإ�صابة 
انت�صار  ب�صبب  عديدة 
تت�صبب  قد  خطرة  بكترييا 

باللتهابات رئوية حادة.
حديثة  درا�صة  واأظهرت 
ن�رضت يف املجلة الأوروبية 
اأن  التنف�صي،  للجهاز 
الرئوي  باللتهاب  الإ�صابة 
اأن يحدث من خالل  ميكن 
الت�صال بني الأنف والأيدي 

عند تعر�صها للبكترييا.

باأن  الباحثون  وجد  كما 
اليدين  من  تنتقل  البكرتيا 
كانت  �صواء  الأنف  اإىل 
اأو  رطبة  الأنفية  الف�صالت 
اإدخال  طريق  وعن  جافة، 
فركه  اأو  الأنف  يف  الإ�صبع 
العلماء  ويحذر  باليدين 
الرئوي  اللتهاب  اأن  من 
يعد �صبباً رئي�صياً للوفاة يف 

حيث  العامل،  اأنحاء  جميع 
باأنه  الإح�صائيات  تقول 
مليون   1.3 عن  م�صوؤول 
حالة وفاة بني الأطفال دون 

�صن اخلام�صة.
بع�ض  الباحثون  واأورد 
التي  الب�صيطة  الن�صائح 
انت�صار  اتباعها ملنع  ميكن 
عن  الناجمة  البكرتيا 

بالإ�صبع،  الأنف  تنظيف 
كاحلفاظ على نظافة اأيدي 
الأطفال، وتنظيف الألعاب 
على  ي�صتخدمونها  التي 
تطهري  اإىل  اإ�صافة  الدوام، 
يالم�صها  التي  الأ�صطح 
وفقاً  باملعقمات،  الأطفال 
مريور  �صحيفة  نقلت  ملا 

الربيطانية.
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درا�صة: طالء الأظافر يت�صبب بالإ�صابة بالعقم وال�صرطان
حديثة  درا�صات  تقول 
ميكن  الأظافر  طالء  اإن 
مركبات  على  يحتوي  اأن 
الإ�صابة  اإىل  توؤدي  �صامة 
باأمرا�ض خطرية مثل العقم 

وال�رضطان.
حظر  من  الرغم  وعلى 
ا�صتخدام العديد من املواد 
الكيميائية يف م�صتح�رضات 
التجميل يف الكثري من بلدان 
العامل، اإل اأن العلماء يقولون 
اإن مواداً �صامة جديدة باتت 
ت�صتخدم عو�صاً عن املواد 

الكيميائية املحظورة.
املواد  هذه  خطر  ويتمثل 
�صميتها  يف  الكيميائية 
على  توؤثر  التي  الكبرية 
بت�صوهات  وتت�صبب  الدماغ، 
دار�صة  بح�صب  لالأجنة، 
هارفارد  جامعة  بها  قامت 
الباحثون  قام  وقد  موؤخراً 
خمتلفاً  نوعاً   40 بفح�ض 
التي  الأظافر  طالء  من 
بخلوها  م�صنعوها  يدعي 

من املواد الكيميائية، وتبني 
كيميائية  مواد  على  باأنها 
مادة  مثل  ال�ُصمّية  عالية 
تت�صبب  التي   ،THPH
با�صطرابات يف الهرمونات، 
والإ�صابة بالعقم، ومتالزمة 
املبي�ض املتعدد الكي�صات، 
اأنواع  بع�ض  اإىل  اإ�صافة 

�رضطان  اأهمها  ال�رضطان 
النتائج  اأظهرت  كما  الثدي 
 « دورية  يف  ن�رضت  التي 
العلوم البيئية والتكنولوجيا« 
ظهرت   ،THPH مادة  اأن 
التي  العينات  من   %  60 يف 
ما  اإىل  اإ�صافة  فح�صها  مت 
كثرية  اأنواعاً  اأن  تبني  �صبق 

احتوت  الأظافر  طالء  من 
مادة  مثل  �صامة  مواد  على 
تت�صبب  التي  الر�صا�ض 
ال�صمع،  وفقدان  بالتقيوؤ 
لدى  التعلم  و�صعوبات 
نقلت  ما  بح�صب  الأطفال، 
اأونالين  ميل  ديلي  �صحيفة 

الربيطانية.

الفول ال�صوداين طعام م�صاد لالكتئاب واأمرا�ض القلب

تنظيف الأنف بالإ�صبع قد يت�صبب باأمرا�ض قاتلة

كوجبة  ال�صوداين  تاأكل  كنت  �صواء 
الفول  زبدة  تتناول  اأو  خفيفة 
اخلبز  مع  الإفطار  على  ال�صوداين 
اأن  ينبغي  ل  التفاح  �رضائح  اأو 
تنظر اإليه على اأنه م�صدر للطاقة 
يجدد الن�صاط فقط. هناك فوائد 
القلب  على  تعود  رائعة  �صحية 
من  اجل�صم  اأجزاء  وكل  والدماغ 
حتتاج  ما  اإليك  الطعام،  هذا 

معرفته عنها:
دهون  على  ال�صوداين  يحتوي   *
�رضطان  حتارب  نباتية  ومكونات 

املعدة، ومتنع منّوه.

الذي  اجليد  الكول�صرتول  يقلل   *
الكول�صرتول  من  ال�صوداين  يحتويه 

ال�صار يف اجل�صم ويطرده.
م�صادات  ال�صوداين  يوفر   *
ال�رضايني  ان�صداد  متنع  لالأك�صدة 

واجللطة.
اأكل ال�صوداين مفيد للوقاية من   *
ال�صكري، لأنه ل يرفع ن�صبة ال�صكر 
الإح�صا�ض  ويعّزز  ب�رضعة،  بالدم 

بال�صبع.
* يحتوي ال�صوداين على مادة تزيد 
اإنتاج اجل�صم لهرمون ال�صريوتونني 

الذي يخّفف الكتئاب.

 طريقة جديدة حلجب 
رائحة العرق

اقرتح خرباء من جامعتي يورك واأك�صفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�صكلة 
 ،eLife رائحة العرق الكريهة ون�رض العلماء نتائج درا�صتهم يف جملة
حيث ت�صري اإىل اأن جلد الإن�صان يف منطقة ما حتت الإبط هو مكان 

فريد لن�صاط البكترييا، ب�صبب ن�صاط اإفرازات الغدد يف هذه املنطقة، ما 
يجذب امليكروبات والبكترييا.

لكن امل�صكلة تكمن يف اأن بع�ض البكترييا التي حتيا على جلد الإن�صان 
مفيدة، وقليل منها ي�صبب هذه الرائحة الكريهة، يف الوقت الذي يت�صبب 

فيه ا�صتخدام البخاخات بالق�صاء على كافة اأنواع البكترييا، ال�صارة منها 
واملفيدة على حد �صواء.

»BioMind« يتفوق على 
اأمهر الأطباء يف دقة ت�صخي�ض 

الأمرا�ض
ن�رضت وكالة الأنباء ال�صينية �صينخوا، اأن الذكاء ال�صطناعي ال�صيني 

»BioMind«، تفوق على اأف�صل الأطباء يف م�صابقة من م�صتويني 
لت�صخي�ض اأورام الدماغ والتورم الدموي، و�صخ�ض نظام الذكاء ال�صيني 

225 حالة من اأورام الدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�صخي�ض بلغت ن�صبتها 
87%. يف حني �صخ�ض 15 طبيبا من اأمهر اأطباء الأورام يف ال�صني هذه 

احلالت بدقة بلغت 66% فقط.
واأ�صافت الوكالة اأي�صا اأن الذكاء ال�صطناعي �صخ�ض حالت ملر�صى 
التورم الدموي بن�صبة جناح بلغت 83% وبدقة اأعلى من ت�صخي�ض اأمهر 
الأطباء بن�صبة 20%واأعلنت اإدارة امل�صت�صفى الذي احت�صن التجربة اأن 
الهدف منها لي�ض التقليل من �صاأن الأطباء احلقيقيني، بل م�صاعدتهم 

على التقدم يف جمال الت�صخي�ض من خالل التفاعل مع التقنيات احلديثة 
التي طورها الإن�صان لهذا الغر�ض.

اأعرا�ض تنذر بالتهاب املفا�صل 
الروماتويدي

   
 

قالت اجلمعية الأملانية للروماتيزم اإن التهاب املفا�صل الروماتويدي يعد 
اأكرث اأنواع الروماتيزم �صيوعاً.

 واأو�صحت اأن اأعرا�صه املميزة تتمثل يف اآلم وتورم املفا�صل، خا�صة يف 
اأ�صابع اليد والقدم، وتيب�ض اجل�صم ملدة طويلة يف ال�صباح ب�صفة خا�صة، 

اإ�صافًة اإىل اأعرا�ض اأخرى مثل ارتفاع درجة حرارة اجل�صم والإرهاق 
وجفاف الفم والعني وفقدان ال�صهية.

و�صددت اجلمعية على �رضورة ا�صت�صارة الطبيب فور مالحظة هذه 
الأعرا�ض، حمذرة من اأن اإهمال عالج التهاب املفا�صل الروماتويدي 

ب�صكل مبكر و�صحيح، قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�صوه املفا�صل 
وتاآكلها.

يُ�صار اإىل اأن التهاب املفا�صل الروماتويدي هو مر�ض مزمن غري قابل 
لل�صفاء، وميكن عالجه جيداً بالأدوية والعالج الطبيعي، بعد الت�صخي�ض 

املبكر، وميكن اأن يظهر التهاب املفا�صل الروماتويدي يف اأي مرحلة 
عمرية، وتعد الن�صاء اأكرث ُعر�صة لالإ�صابة به من الرجال.

هل طنني الأذن م�صكلة �صحية 
تثري القلق؟

   

رغم اأن طنني الأذن يعترب من امل�صاكل ال�صحية املزعجة، اإل اأن 
الربوفي�صور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني الأذن مب�صت�صفى �صارتيه 

بالعا�صمة الأملانية برلني اأو�صحت اأن هذه احلالة ل ت�صتدعي القلق 
وتختفي من تلقاء نف�صها.

واأو�صحت الطبيبة الأملانية اأن طنني الأذن من الأمور الطبيعية، وقد 
يظهر ب�صبب ال�صو�صاء والإجهاد والنفعالت العاطفية املفرطة من 
خالل حترير العديد من الناقالت الكيميائية يف خاليا حا�صة ال�صمع 

ب�صكل اأكرب من املعتاد.
وت�صري مازورك اإىل اأن الطنني يختفي يف معظم احلالت بعد وقت ق�صري، 
لكن يف الوقت ذاته يتعني البتعاد عن م�صبباته، ويعترب طنني الأذن مزمناً 
اإذا ا�صتمر ملدة ثالثة اأ�صهر، ول يتم ت�صخي�ض الطنني باأنه حالة مر�صية 

اإل عند ال�صعور بقيود �صديدة ب�صببه.
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�لدني� �أه�ن على �هلل من �أن تك�ن عق�بً� للك�فر �أو مك�ف�أة للم�ؤمن :
عن جابر ر�صي اهلل عنه:

))اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
فمر  َكنََفتَيْه,  والنا�س  بال�سوق  مّر 
بجدي اأ�سَكّ ميت, فتناوله باأذنه, ثم 
قال: اأيكم يحب اأن هذا له بدرهم؟ 
لنا ب�سيء, وما  اأنه  فقالوا: ما نحب 
لكم؟  اأنه  اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع 
قالوا: واهلل لو كان حياً كان عيباً فيه 
فقال  ميت؟  وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه 
للدنيا  واهلل  وال�سالم:  ال�سالة  عليه 
عليكم((   هذا  من  اهلل  على  اأهون 
واأبو داود عن جابر  ]اأخرجه م�سلم 

بن عبد اهلل[
الذي  كالم  هذا  النبوة,  كالم  هذا 
ميتة  �ساة  الهوى,  على  ينطق  ل 
واأذنها اأ�سك اأي �سغرية, وهذا عيب 

واحلديث الآخر املعروف:
اهلل  عند  تَْعِدُل  الدنيا  كانت  لو   ((

منها  كافراً  �َسَقى  ما  بعو�سة  َجناح 
واأبو  ] اأخرجه م�سلم    )) �َشبة ماٍء 

داود عن جابر بن عبد اهلل [
اإنها اأهون على اهلل من اأن تكون عقاباً 
للكافر, اأو اأن تكون مكافاأة للموؤمن؛ 
ولأنها  زائلة,  ولأنها  لأنها حمدودة, 
منقطعة باملوت, فعطاء اهلل ل ميكن 
اأن يكون منقطعاً باملوت, عطاء اهلل 
اهلل  لي�ست من عطاء  فالدنيا  لالأبد, 

عز وجل. 
يحبه؛  اأحد  ل  مثاًل  يقدم  فالنبي 
جيفة, فطي�سة:  اأيكم يحب اأن هذا 
لنا  اأنه  ما نحب  فقالوا:  بدرهم؟  له 
اأحتبون  قال:  به؟  ن�سنع  وما  ب�سيء, 
اأنه لكم؟ قالوا: واهلل لو كان حياً كان 
وهو  فكيف  اأ�سك,  لأنه  فيه  عيباً 
وال�سالم:  ال�سالة  عليه  فقال  ميت؟ 
هذا  من  اهلل  على  اأهون  للدنيا  واهلل 

عليكم((

�لرزق و �لك�سب :
 اأنت يف الدنيا من اأجل اأن تعرف اهلل 
وتدفع ثمن اجلنة وعن عبد اهلل ر�سي 
�سلى  النبي  ))اأتيت  قال:   عنه  اهلل 
﴿األهاكم  يقراأ:  وهو  و�سلم  عليه  اهلل 

التكاثر﴿((
األهاكم كما قال عليه ال�سالة وال�سالم 
اأي الإن�سان ان�سغل ب�سيء خ�سي�س عن 
اأجل  الدنيا من  اأنت يف  نفي�س,  �سيء 

اأن تعرف اهلل, من اأجل اأن تدفع ثمن 
اجلنة وهو العمل ال�سالح, من اأجل اأن 
يكون لك عمل تلقى اهلل به, من اأجل 

اأن تكون يف دار ال�سالم ب�سالم:
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  ))اأتيت 
كل  التكاثر﴿   ﴿األهاكم  يقراأ:   وهو 
عليه  حما�سب  اأنت  ت�ستهلكه  ما 
مايل,  مايل  اآدم:  ابن  يقول  قال: 

ما  اإل  مالك  من  اآدم  بن  يا  لك  وهل 
اأو  فاأبليت,  لب�ست  اأو  فاأفنيت,  اأكلت 
ت�سدقت فاأم�سيت؟((  ]اأخرجه م�سلم 
بن  اهلل  والن�سائي عن عبد  والرتمذي 

ال�سخري[
�سار هناك تق�سيمان؛ مال, و ك�سب, 
ما  الرزق  وك�سب؛  رزق,  الأ�سح  اأو 

انتفعت به, والك�سب ما ل تنتفع به.

 �مل�ؤمن يف ن�س�ط 
ذهني د�ئم 

 الإن�سان املتقاعد ي�سعر اأنه مهم�س 
يُ�ساب  الإن�سان  تقاعد  اإذا  اأحياناً 
مبر�س نف�سي, كان بدائرة الهتمام, 
عمله  عن  ي  نُِحّ فلما  عمل,  له  كان 
هم�س  ملا  ُهم�س,  متقاعداً,  �سار 

اختل توازنه.
نفذوها  حقيقة  الفرن�سيون  ك�سف 
يبلغون  عندما  اجلامعة  مدر�سي  اأن 
عطائهم,  اأوج  يف  يكونون  ال�ستني 
الإن�سان,  يتقاعد  عمياء,  فالأنظمة 
يكون يف اأوج عطائه, يف اأوج ملكاته, 
الكبري  اخلطاأ  من  اأنه  فوجدوا 
يبقى  جامعة,  اأ�ستاذ  يتقاعد  اأن 
عن  هو  يعتزل  اأن  اإىل  من�سبه  يف 

من�سبه.
فرن�سا  جامعات  يف  يوجد  الآن 
باخلام�سة  بالت�سعني,  جامعة  اأ�ستاذ 
والت�سعني, باملئة, لأنه كلما كرب �سار 
اأكرث ن�سجاً و عطاء, ومن كان يعمل 

بعقله عقله ل يخرف اأبداً.
عندنا قاعدة: الع�سو الذي يعمل ل 

ي�سمر. 
ويقراأ  ي�سلي,  لأنه  املوؤمن  انظر 
العلم, قلّما يخرف,  القراآن, ويطلب 
اإذا  دائم,  ذهني  ن�ساط  يف  املوؤمن 
يفكر,  يتفاعل,  ي�سمع,  العلم  طلب 
ن�ساط  يف  يعرت�س,  يقبل,  يتاأمل, 
خم�س  يوم  كل  لي�سلي  قام  ذهني, 
اأربع,  اأوقات؛ الفجر ركعتان, الظهر 
اأول ركعتني فيهم قراءة, الثانيات ل 
و  ركوع,  هناك  قراءة؛  فيهم  يوجد 
اأخري, هذا  �سجود, و قعود, و قعود 
كله ن�ساط ذهني, فقلّما جتد موؤمناً 

يخرف, لأنه يف ن�ساط ذهني دائم.

�لن�م وف�ة م�ؤقتة و �مل�ت ن�م �أبدي :
ل اأن يقراأ اآية الكر�سي , وقد ذكر النبي   اأيها الأخوة , تعلَّمنا من درو�س الدين اأن الإن�سان اإذا اأوى اإىل فرا�سه يُف�سَّ

عليه ال�سالة و ال�سالم يف بع�س احاديثه ال�شيفة اأنها اأعظم اآية يف القراآن الكرمي , و نظراً اإىل اأن الإن�سان كان 
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها  ]�سورة الزمر: 42[   اإذا نام توّفى اهلل نف�سه , قال تعاىل: اهلل يَتََوَفّ

فالنوم وفاة موؤقتة , و املوت نوم اأبدي , قال تعاىل:
ى اْلأَنُْف�َس ِحنَي َمْوِتَها َوالَِّتي َلْ َتُْت يِف َمنَاِمَها ]�سورة الزمر: 42[  فالإن�سان حينما ينام يفقد الوعي ,  اهلل يَتََوَفّ
و يفقد ات�ساله بالعال اخلارجي , يا ترى هناك عدو , هناك ح�شة , هناك اأفعى , هناك م�سكلة , هناك حريق 
ُيّ الَْقيُّوُم ]�سورة البقرة :  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو احْلَ , هناك �سارق , فالإن�سان حينما ياأوي اإىل فرا�سه يتلو قوله تعاىل : اهلَلّ

255[  اأردت اأن تكون هذه ال�سورة حمور هذا الدر�س ل على اأنه در�س تف�سري , بل على اأنه توجيه نبوي كرمي , من 
فقه الرجل اأنه اإذا اأوى اإىل فرا�سه يقراأ هذه ال�سورة اأو يقراأ هذه الآية التي �سميت باآية الكر�سي , وهي من اأعظم 

القراآن الكرمي .

�جتم�ع �لأ�سم�ء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 اأيها الأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود , كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا يف اللغة 

ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و ممكن وجود و م�ستحيل وجود , م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , 
ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من اأبيه , هذه اأ�سياء م�ستحيلة , اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون , واإذا 

كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم على واجب الوجود , واهلل �ساحب الأ�سماء 
احل�سنى كلها , ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ , اإذا قلت : يا 
اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 

ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار وامللحدون فال يجروؤون على هذا, 
اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل , الكفر و الإحلاد �سطحي , هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل 

ِكنَي ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْشِ موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ
الأنعام: 24[

�ل�سدق�ت �أ�س��سه� حمبة �هلل عز وجل 
باملنا�سبة: الزكاة فر�س, الزكاة مثل ال�شيبة, اإذا دفعت �شيبة هل يعطونك و�سام �شف يف الدولة؟ ل, �شيبة, اأما لو 
قدمت لهم بناء م�ستو�سف كهدية, ميكن اأن يعملوا احتفالً يقدرونك فيه, اأما ال�شيبة فمن دون تقدير لأنها �شيبة, 

فاهلل عز وجل قال: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبِّه َذِوي الُْقْربَى َوالْيَتَاَمى َوامْلَ�َساِكنَي  ]�سورة البقرة الآية:177[
الزكاة  الزكاة غري واآتى املال على حبه,  اإيتاء  البقرة الآية:177[ معنى  ]�سورة  َكاَة  الَزّ َواآَتَى  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاَم   دققوا: 
فر�س, اأما املال فدفع, هناك عقوبات, اأما ال�سدقات فاأ�سا�سها حمبة اهلل عز وجل: َواآَتَى امْلَاَل َعلَى ُحِبّه ]�سورة البقرة 

الآية:177[ اإما على حب املال, اأو على حب اهلل عز وجل, كالهما �سحيح املعنى.
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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 
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"الدا"  �سيارات  مبيعات  ارتفعت 
الرو�سية يف 30 بلدا يف الفرتة ما بني 
بن�سبة  املا�سيني  اأفريل  و  جانفي 
بيالرو�س  مثل  بلدان  74%و�سهدت 
العام  ن�سف  يف  وتون�س  واالأردن 
جديدة  مكاتب  افتتاح  املا�سي 
وا�ستاأنفت  الرو�سية  ال�سيارات  لبيع 

بعد  الرو�سية،  "اأوتوفاز"  �رشكة 
توريد  عاما،   20 دام  انقطاع 
حيث  ت�سيلي  �سوق  اإىل  �سياراتها 
 400 نحو  بيع  اجلاري  العام  تعتزم 

�سيارة هناك.
اإىل  "الدا"  �سيارات  وعادت 
انتعا�س  فرتة  يف  ال�سيارات  �سوق 

ازدادت  حيث  ت�سيلي،  يف  ومنو 
املبيعات عام 2017 بن�سبة %17.9 
 2016 عام  عليه  كانت  مبا  مقارنة 
�رشكة  ن�رشته  تقرير  يف  وجاء 
مكتب  اأول  اأن  الرو�سية  "اأوتوفاز" 
"الدا" افتتح يف العا�سمة  ملبيعات 
�سيارات  قدمت  حيث  �سانتياغو، 

غرانتا  الرغو�س،  كالينا،  الدا: 
 Cono Sur" ونيفا وتولت �رشكة 
 "Automotive Distributor
اإىل  رو�سيا  من  ال�سيارات  ا�سترياد 
افتتاح  ال�رشكة  وتعتزم  ت�سيلي. 
يف  "الدا"  لبيع  اأخرى  مكاتب   3

البالد.

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر 
بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ك�سفت بي اإم دبليو اال�سبوع 
املا�سي عن X5 اجليل الرابع، 

واليوم ح�سلنا على اأف�سل 
نظرة على مناف�ستها الرئي�سية 

مر�سيد�س GLE والتي �سيد�سن 
اأي�سا جيل جديد كليا منها  

ر�سد النموذج االإنتاجي لل�سيارة 
يف اأملانيا، ومبا اأن ال�سانعة 

الفاخرة مل تكبد نف�سها عناء 
متويهها فذلك يعني اأن التد�سني 

�سيتم خالل االأ�سابيع املقبلة.
�سحيح اأن مقطع الفيديو ال 

يك�سف واجهتها االأمامية اإال اأن 
 GLE ذلك كاٍف حيث ظهرت
2019 �سابقا بتمويهات خفيفة 

وبناًء على ال�سور التج�س�سية 
مت اإن�ساء ت�سميم افرتا�سي، 

اخللفية تبدو ر�سيقة عن ال�سابق 
وامل�سابيح اخللفية نحيلة 

ي�سل بينها �رشيط معدين، اأما 
الواجهة االأمامية فهي م�ستوحاة 

من CLS مب�سابيح اأمامية 
LED وفتحات تهوية �سفلية 

عدوانية مع خطوط قوية على 
غطاء املحرك، يف حني متتلك 
اجلوانب جتعدات ت�سيف اإليها 

مل�سة مهيبة مع اأقوا�س عجالت 
اأعر�س من ال�سابق.

يف داخلها، �ستح�سل على نظام 
 MBUX املعلومات الرتفيهي
مع �سا�سات رقمية بالكامل مثل 

اأحدث موديالت ال�رشكة، كما 
اأن االنتقال اإىل من�سة جديدة 

 GLE سيزيد حجم داخلية�
ب�سكل كبري للركاب واالأمتعة.
اأغلب املحركات �ستاأخذ من 

E-Class، لذا هي لي�ست ب�رش 
خفي، واالآن لي�س اأمامنا �سوى 

 GLE انتظار تقدمي مر�سيد�س
2019 اجلديدة كليا ر�سميا 

 X5 وتنزل على ال�ساحة لتناف�س
اجليل الرابع.

قاعدة ب�سيطة حل�ساب م�سافة االأمان اأثناء القيادة
اأفاد املجل�س االأملاين لل�سالمة على الطرق 

)DVR( باأن م�سافة االأمان الفا�سلة بني �سيارتني 
ت�سريان بال�رشعة نف�سها، حتت�سب عن طريق 

"قاعدة الثانيتني". واأو�سح اخلرباء االأملان اأن 
هذه القاعدة هي عبارة عن امل�سافة املقطوعة 

يف غ�سون ثانيتني، حيث يتم مالحظة نقطة 
ثابتة كعالمة طريق اأو �سجرة متر بها املركبة 
االأمامية، ثم يبداأ العد "واحد وع�رشون، اثنان 

وع�رشون"واإذا مت الو�سول اإىل هذه النقطة الثابتة 
يف اأقل من ثانيتني، كانت امل�سافة الفا�سلة 

ق�سرية جداً. وملزيد من االأمان على الطرق 
ال�رشيعة اأو يف الطق�س ال�سيئ، ين�سح اخلرباء 

االأملان باحلفاظ على م�سافة اأمان اأكرب باتباع 
قاعدة الثالث ثواين، فبذلك ميكن التكيف مع 

تغريات �رشعة املركبة املتقدمة ب�سهولة.

"Active Cylinder" كيف توفر تكنولوجيا 
 يف ا�ستهالك ال�سيارات للوقود؟

ت�سعى كربى ال�رشكات والعالمات التجارية العاملية الإمداد �سياراتها بكل جديد يف جمال تكنولوجيا حمركات االحرتاق الداخلي، ذلك بهدف 
تقدمي اأف�سل اأداء ممكن اأثناء ال�سري باأقل معدل من ا�ستهالك الوقود.

وبات اأمر خف�س معدالت ا�ستهالك الوقود االأحفوري يف ال�سنوات االأخرية ق�سية راأي عام عاملي، خا�سة يف ظل ظاهرة االحتبا�س احلراري 
 "ACC"واملعروفة اخت�ساًرا بـ "Active Cylinder Control" وارتفاع معدالت تلوث بيئة كوكب االأر�س مل�ستويات خطرة  وتعد تكنولوجيا
 "ACC"من االبتكارات التي باتت كثري من ال�رشكات تعتمد عليها للو�سول اإىل احلد االأق�سى من التوفري يف ا�ستهالك الوقود وتتلخ�س فكرة الـ

يف اإمكانية التحكم بعدد اال�سطوانات العاملة داخل املحرك، حيث ميكن بوا�سطة هذه التقنية غلق عدد من اال�سطواناتفي ظروف القيادة التي 
ال ت�ستدعي اإىل الكثري من العزم ب�سكل تلقائي ويف حال كان ا�ستهالك املحرك املكون من 4 �سلندرات "ا�سطوانات" 7 لرتات من الوقود لكل 100 

كم، فاإن غلق ا�سطوانتني عند عدم احلاجة للطاقة الكاملة يحد من اال�ستهالك بن�سبة قد ت�سل اإىل %32.
وخرجت تكنولوجيا "ACC" اإىل النور للمرة االأوىل عرب �رشكة داميلر اإيه جي يف عام 2001 ، واأتاحت ال�رشكة االأملانية حينها ل�سائقي �سيارات 
مر�سيد�س بنز CL600 وS600 اإمكانية التحكم يف قوة املحركات ويف وقت الحق من عام 2002 اأعلنت كل من جرنال موتورز االأمريكية وهوندا 
اليابانية عن تقنيات م�سابهة قادرة على تعطيل جزء من املحرك يف حاالت ال�سري االعتيادية، ذلك قبل اأن تنت�رش بني غالبية �رشكات ال�سيارات 

العاملية. ومن اأبرز ال�سيارات املزودة بنظام "Active Cylinder Control" املتاحة يف �سوق ال�سيارات امل�رشي، �سكودا كودياك 2019 
و�سيات ليون 2018 وفولك�س فاجن با�سات 2018.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف االأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها واالأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف االأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع واال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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امل�صادر املوثوقة حتميك 

من الربجميات املزيفة

امل�ستهلك  حماية  مركز  ن�سح 
بولية راينالند بالتينات الأملانية 
امل�ستخدم باحلر�ص واحلذر عند 
تلقي ر�سالة اإلكرتونية ت�ستمل على 
غري  ات�سال  جهات  من  مرفقات 

معروفة.
�رضورة  الأملان  اخلرباء  واأكد 

المتناع عن فتح امللفات واإزالتها 
الإنرتنت  �سبكة  لأن  الفور،  على 
ما  والقرا�سنة،  باملحتالني  تعج 
الر�سائل  هذه  مثل  من  يجعل 
اأو  كربى  مالية  يف خماطر  ال�سبب 

فقدان البيانات.
و�سدد اخلرباء الأملان على �رضورة 

املعروفة  امل�سادر  على  العتماد 
الربامج،  تنزيل  عند  واملوثوقة 
من  الربامج  تنزيل  الأف�سل  ومن 
لل�رضكات  الر�سمية  الويب  مواقع 
وجود  من  والتاأكد  لها،  املطورة 
الفريو�سات  ملكافحة  برنامج 
تنزيل  لتفادي  احلوا�سيب،  على 

ما  ال�سارة،  و�سفرات  الربجميات 
يهدد امل�ستخدم بفقدان البيانات.
على  احلر�ص  اأي�ساً  املهم  ومن 
الن�سخ الحتياطي ب�سورة منتظمة، 
على  البيانات  تخزين  مراعاة  مع 
نظام  عن  بعيداً  خارجية  و�سائط 

الت�سغيل املعتاد.

الروبوتات بداًل من املرتجمني
 يف املحاكم الربيطانية قريبًا

   
تعمل وزارة العدل الربيطانية حالياً بال�سرتاك مع عدد 

من املطورين، على ا�ستبدال املرتجمني يف املحاكم 
الربيطانية، بروبوتات اأكرث دقة ومهارة يف الرتجمة، 

وذلك لتجنب تعطيل املحاكمات والأخطاء التي يرتكبها 
املرتجمون اأثناء تلك املحاكمات، واأظهرت الأرقام 

ال�سادرة عن وزارة العدل الربيطانية باأن اأكرث من 2600 
ق�سية مت تاأجيلها ب�سبب �سوء الرتجمة يف ال�سنوات 

اخلم�ص املا�سية ويجري حالياً تطوير حوا�سيب 
للرتجمة الفورية، والتي �ستبداأ العمل على الرتجمة يف 
قاعات املحاكم يف غ�سون �سنوات قليلة، وفق ما قال 

رئي�ص الق�ساة الربيطانيني.
وقد ك�سف اللورد بورنيت عن هذه اخلطة، اأثناء اإلقائه 

حما�رضة حول اإ�سالح املحاكم يف مدينة لندن موؤخراً، 
حيث �رضح باأن احلوا�سيب �ستكون قادرة قريباً على 

التعامل مع مئات اللغات املختلفة امل�ستخدمة حالية يف 
قاعات املحاكم يف اململكة املتحدة ويزعم املطورون 

اأن الروبوتات �ستوفر ترجمات اأكرث دقة من الب�رض، 
الذين يتعر�سون ل�سغوطات اأثناء تفكريهم بالرتجمة 
املنا�سبة، الأمر الذي قد يوؤثر على جودة ترجمتهم 

ودقتها. وتقول الإح�سائيات اإن 2524 ق�سية مت تاأجيلها 
يف حماكم ال�سلح خالل اخلم�ص �سنوات الأخرية ب�سبب 
عدم وجود مرتجم �سفوي فيها، اإ�سافة اإىل تاأجيل 137 

حماكمة ب�سبب م�ساكل مع املرتجمني، بح�سب ما ورد يف 
�سحيفة ديلي �ستار الربيطانية.  

يوتيوب يطلق خا�صية جديدة 
ملواجهة املحتوى امل�صروق

اأداة جديدة  غوغل،  �رضكة  اأطلقت 
 Copyright« باإ�سم  يوتيوب  على 
املحتوى  ملواجهة   »Match
اأ�سحاب  وم�ساعدة  امل�رضوق، 
على  العثور  يف  الأ�سلي  املحتوى 
التي  بهم،  اخلا�سة  الفيديوهات 
ِقبل  من  املوقع  اإىل  رفعها  اأٌعيد 

اآخرين.
ووفق ما اأورده موقع عامل التقنية، 
باإ�سعار  اجلديدة،  اخلا�سية  تقوم 
باأن  الأ�سلي  املحتوى  �ساحب 
من  ورفعه  �رضقته  مت  حمتواه 
غوغل  و�ستبداأ  اآخر  م�ستخدم 
بتفعيل الأداة اجلديدة يف الأ�سبوع 
اأكرث  ت�سم  التي  للح�سابات  املقبل 

من 100،000 م�سرتك.
الفيديوهات  على  العثور  وبعد 
�ستعر�ص  الأداة  فاإن  امل�رضوقة، 
تفعل  األ  عليك عدة خيارات، مثل 
�ساحب  مع  تتوا�سل  اأن  اأو  �سيًئا، 
جوجل  من  تطلب  اأن  اأو  القناة، 
الفيديو من املوقع ويف حال  اإزالة 
جوجل  فاإن  الفيديو،  اإزالة  طلبت 
اأن  بعد  اأيام   7 بعد  بذلك  �ستقوم 
تُبلغ �ساحب القناة لعله يقوم باإزالة 
و�سعت  وقد  هذا  بنف�سه،  الفيديو 
ال�رضكة عدة عوامل لال�ستفادة من 
اأنت  اأن تكون  الأداة اجلديدة، مثل 
للفيديو،  ح�رضية  حقوق  �ساحب 

ولي�ص اأن تقوم برفع فيديو عام.

ان�صتغرام تلغي وظيفة التحذير 
عند اأخذ لقطات ال�صا�صة

9to5mac.« التقنيات  بوابة  اأ�سارت 
�سبكة  م�ستخدمي  اأن  اإىل   »com
عندما  حتذير  اأي  يتلقوا  لن  ان�ستغرام 
من  �سا�سة  لقطات  بعمل  الآخرون  يقوم 

األغت  اأن  بعد  ان�ستغرام،  على  ق�س�سهم 
�سبكة التوا�سل الجتماعي الوظيفة بعد 

اختبارها لبع�ص الوقت.
وظيفة  اإلغاء  اأ�سباب  ال�سبكة  تعلن  ومل 

التحذير عند اأخذ لقطات ال�سا�سة، غري 
اأنها �ست�ستمر يف اإر�سال التحذيرات عند 
املبا�رضة،  للر�سائل  �سا�سة  لقطة  اأخذ 

التي يتم اإخفاوؤها.

مايكرو�صوفت تطلق تطبيق اإخباري 
جديد مل�صتخدمي الهواتف الذكية

تطبيق  مايكرو�سوفت  �رضكة  طرحت 
الهواتف  مل�ستخدمي  جديد  اخباري 
الذكية التي تعمل على نظامي اأندرويد 
لتطبيقها  بدياًل  ليحل  وذلك   iOSو
كان  والذي   MSN ال�سابق  الإخباري 

متوفراً للم�ستخدمني على النظامني.
اإعادة  مبثابة  اجلديد  التطبيق  ويعترب 
تد�سني للتطبيق ال�سابق لكن مع عالمة 
 Microsoft جتارية جديدة بت�سميته
كان  والذي   MSN من  بدلً   News

الإخبارية  اخلدمة  ت�سمية  من  نابع 
منذ  ال�رضكة  اأطلقتها  التي  ال�سهرية 
طرح  من  بالرغم  اأنه  حيث   ،1995
يحمل  مازال  اأنه  اإل  اجلديد  التطبيق 
املحتوى اخلا�ص بخدمة MSN، وهو 
ما يعني اأن ال�رضكة مازالت تعمل على 

بقية التغيريات.
التطبيق  اأن  مايكرو�سوفت  وقالت 
اجلديد يحمل ا�سماً خمتلفاً لكنه مبني 
التي  الإخبارية  ال�رضكة  خدمة  على 

للم�ستخدمني عرب مواقع مثل  تقدمها 
التطبيق  خدمات  و�ستظهر   .MSN
الإخبارية اجلديدة �سمن تطبيق خا�ص 
تطبيق  ايدج،  مت�سفح   ،10 بويندوز 
موقع  بوك�ص،  اإك�ص  اأجهزة  �سكايب، 
منف�سل  كتطبيق  وكذلك   ،Outlook

.iOSعلى نظامي اأندرويد و
الو�سع  يجلب خا�سة  اجلديد  التطبيق 
وميكن  الداكنة  الواجهة  اأو  الليلي 

حتميله جلميع امل�ستخدمني 



النقاط  عديد  على  التحفظات  رفع  ب�رضورة 
والتي  اجلماعية  االتفاقية  مب�رضوع  املدرجة 
ح�سب  االجتماعي  ال�رضيك  بني  توافقا  لقيت 
»مراد  اأنام  فرع  للنقابة  العام  االأمني  ت�رضيح 
هذه  حول  حل  عر�ض  ت�سمن  جدي�ض«  
امل�سدر،  ذات  ح�سب  و  اجلماعية  االتفاقية 
بالرد  مطالبة  العامة  املديرية  و  الوزارة  فاإن 
باالإيجاب ال�سيما ما تعلق منها ب�سبكة االأجور، 
�سمن  العمال  باإدراج  النقابة  تطالب  حيث 
فيما   22 اإىل   08 رتبتي  بني  الت�سنيف  فئات 
يف  البند  هذا  اإدراج  عدم  على  الوزارة  ت�رّض 
الفئة  الت�سنيف من  واإبقاء  االتفاقية اجلديدة 
05 اإىل 20 الفئة و بطاقة املن�سب و ال�سلم و 
اإعادة النظر يف تنظيم عمال احلرا�سة وطالب 
بالزيادة يف جميع  ال�سياق  املحتجون يف هذا 

وفقا  الوكالة  عمال  منها  ي�ستفاد  التي  املنح 
و  خا�سة  االتفاقية  هذه  يف  املقدم  لالقرتاح 
اإدراج امل�سوؤوليني من  اأن املنح بقيت حبي�سة 
اإدراج  هي  كذلك،  املرفوعة  املطالب  بني 

مع  اتفاقيات  املت�سمنة  اجلماعية  االتفاقية 
على  املوؤ�س�سات  و  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 
غرار ما جرى مع العمال االآخرين يف العديد 

من املوؤ�س�سات العمومية

ح- كرمي

طالبوا مبراجعة �شبكة الأجور والزيادة يف املنح

عمال وكالة الت�شغيل بتيزي وزو يحتجون 
نظم عمال الوكالة الولئية للت�شغيل املدعون بال 11 فرع تابع لها و العاملون على امل�شتوى املحلي بولية بتيزي وزو  �شباح اأم�س 

وقفة احتجاجية داخل مقر العمل دعت اإليها الأمانة الولئية لعمال الوكالة املن�شوية حتت لواء الحتاد العام للعمال اجلزائريني 
على امل�شتوى األولئي بغية املطالبة بتحقيق عدة مطالب مهنية واجتماعية يف اإطار م�شروع التفاقية اجلماعية وطالب العمال 

الدين دخلوا يف اإ�شراب عن العمل ملدة ثالثة اأيام من خالل هذه الوقفة الحتجاجية وزارة العمل والت�شغيل وال�شمان الجتماعي.

الطارف

توقيف �شخ�ص 
ينتحل �شفة اإطار 

 

الثاين  احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكن 

العقد  يف  �سخ�ض  توقيف  من  بالطارف 

بوقو�ض  بلدية  ينحدر من  العمر  الثاين من 

خطري  �سخ�ض  ،املعني  الطارف  والية 

االأ�سخا�ض  االحتيال على  و  بالن�سب  يقوم 

حيث ي�ستهدف �سحاياه من خالل تو�سطه 

م�ستوى  على  ال�سخ�سية  حوائجهم  لق�ساء 

عن  بخداعهم  يقوم  اأين  االإدارات  خمتلف 

طريق انتحاله لهوية �سفة اإطار يف موؤ�س�سة 

اإىل  الق�سية  وقائع  تعود  عمومية.حيث 

باالأمن  الق�سائية  ال�رضطة  م�سالح  تلقي 

من  �سكاوى  بالطارف  الثاين  احل�رضي 

نف�ض  بقيام  تفيد  االأ�سخا�ض  بع�ض  طرف 

وعدهم  خالل  من  بخداعهم  ال�سخ�ض 

بق�ساء حوائجهم ال�سخ�سية باعتباره اإطار 

�سامي يف موؤ�س�سة عمومية ولديه عالقات 

مقربة مع االإطارات و امل�سوؤولني باالإدارات 

الق�سائية  ال�رضطة  فرقة  ،لتقوم  الوالئية 

اأين قامت  بفتح حتقيق بخ�سو�ض الق�سية 

بتتبع املعني و مراقبة حتركاته عن كثب اإىل 

غاية توقيفه متلب�سا يف ق�سية انتحال �سفة 

االحتيال  و  الن�سب  بغر�ض  �سامي  اإطار 

،اأجنز ملف ق�سائي يف حق املعني و قدم 

املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  مبوجبه 
لدى حمكمة الطارف. 

رزق اهلل �شريف

تب�شة

اإ�شابة ثالثة 
اأ�شخا�ص يف حادث 
مرور ببلدية نقرين
مرور  على  حادث  اأم�ض  وقع  نهار 
رقم16  الوطني  الطريق  م�ستوى 
بوم�سى  واد  امل�سمى  باملكان 
م�سادر  ح�سب  نقرين  بلدية  التابع 
ا�سطدام  يف  متثل  احلادث  الو�سط 
اأ�سفر  مما  �سياحيتني   �سيارتني  بني 
اأ�سخا�ض  ثالثة  اإ�سابة  عن  احلادث 
 70/22 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
مت  �سنة  اخلطورة  متفاوتة  با�سبات 
اإ�سعافهم وحتويلهم من طرف اأعوان 
ال�سهيد  املدنية  التدخل  للحماية 
اال�ستعجاالت  يل  حممد  عزوزة 

 ع/ ر�شيدالطبية بذات البلدية .

العا�شمة

 7ر1 مليون �شيارة وراء 
االزدحام املروي 

ا�شطنبول

عمال نظافة يدخلون مبنى 
القن�شلية ال�شعودية 

موبلي�ص ت�شارك يف �شالون 
الطاقات املتجددة

تت�سبب 7ر1 مليون مركبة وكذا متركز 
اجلديدة  واالأحياء  املدن  معظم 
العا�سمة  للجزائر  الغربية  باجلهة 
اإىل تفاقم ظاهرة االإزدحام املروري، 
اأزيد من  تثبيت  يف حني يجري حاليا 
�سبكة  كامريا رقمية عرب حماور   250
الظاهرة  لت�سيري  الرئي�سية  الطرقات 
علم   ،ح�سبما  يوميا  تتفاقم  التي  
اأم�ض االثنني عن املجموعة االإقليمية 

للدرك الوطني باجلزائر .
مكتب  رئي�ض  اأ�سار  االإطار  هذا  ويف 
املجموعة  بذات  الطرقات  اأمن 
النقيب بن غراب �سفيان يف ت�رضيح اأن 

االأ�سباب الرئي�سية لالإزدحام املروري 
حظرية  ارتفاع  اإىل  ترجع  بالعا�سمة 
املركبات والتي بلغت قرابة 1 مليون 
من  باملائة    26( مركبة  األف   700 و 
اإ�سافة  لل�سيارات(،  الوطنية  احلظرية 
واالحياء  املدن  معظم  تواجد  اإىل 
ارتفع  حيث  الغربية  باجلهة  اجلديدة 
عمليات  بعد  املروري  ال�سغط 
مدينة  �سملت  التي  االأخرية  الرتحيل 
واوالد  ح�سن  وبابا  اهلل  عبد  �سيدي 
فايت اذ يعترب الطريق ال�رضيع الغربي 
الوحيد من هذه اجلهة نحو  امل�سلك 

العا�سمة.

نظافة  عمال  الكامريات  ر�سدت 
القن�سلية  بدخول  يهمون  وهم 
حاملني  ا�سطنبول  يف  ال�سعودية 
معهم م�ستلزماتهم، يذكر اأن اأعني 
واآذان وكاالت االأنباء وال�سحفيني، 
ترتكز  عموما  العام  والراأي  بل 
هذا  على  اأ�سبوعني  نحو  منذ 

اختفاء  �سهد  الذي  املبنى 
ال�سحفي والكاتب ال�سعودي جمال 
الرتكية،  الرواية  وفق  خا�سقجي، 
ال�سعودية  الرواية  ت�رض  حني  يف 
غادر  املفقود  ال�سحفي  اأن  على 

املبنى بعد دخوله.

اأجلريي  فرع  موبلي�ض  ت�سارك 
التا�سعة  الطبعة  يف  تليكوم 
للطاقات  الدويل  لل�سالون 
املتجددة » الذي حتت�سنه مدينة 

 15 بني  ما  الفرتة   يف  وهران 
فعاليات  جتمع  ،و  اأكتوبر   17 و 
عار�ض    100 حوايل  الطبعة  هذه 

حملي و اأجنبي .

ع�شرات املحتجني يطالبون برحيلها

 مديرة الت�شغيل لوالية 
الطارف على �شفيح �شاخن

البويرة

نقل الطلبة بالقطار قريبا

على  الثانية  للمرة  اأم�ض  احتج 
حاملي  من  الع�رضات  التوايل 
والتقنية  اجلامعية  ال�سهادات 
مديرية  مقر  اأمام  احتجاجا 
مطالبني  الطارف  بوالية  الت�سغيل 
للت�سغيل  الوالئية  املديرة  برحيل 
جريدة  الو�سط التقت باملحتجني 
�سخطهم  عن  لنا  عربوا  الذين 
التع�سفية  االإجراءات  وغ�سبهم من 
ورف�سها  املديرة   انتهجتها  التي 
امل�ستفيدين   والتحويل  التمديد 
يعتربونه  الذي  االإدماج  عقود  من 
بع�ض  لنا  ،وعرب  �رضعي  مطلب 
الذين قدموا من بع�ض  املحتجني 
والذين  ال�رضيط احلدودي  بلديات 
عن  معربين  التنقل  عناء  تكبدوا 
تطبيقها  عدم  ب�سبب  تذمرهم 
الت�سغيل  برتقية  اخلا�ض  للربنامج 
يف البلديات احلدودية وعدم تطبيق 
وال�سمان  العمل  وزير  تعليمات 
االأخرية  زيارته  خالل  االجتماعي 
 2018 اأفريل   2 يف  الطارف  لوالية 

اأين تراأ�ض اجتماعا جهويا للواليات 
احلدودية ال�رضقية .

ف�سخ  مت  للذين  بالن�سبة  اأما 
�سابق  بدون  توقيفهم  و  عقودهم 
اإ�سعار طالبوا بفتح حتقيق ومعرفة 
�سبب اإيقافهم نف�ض ال�سيء بالن�سبة 
م�ستحقاتهم  ت�سوية  يتم  مل  للذين 
املحتجني  هوؤالء  واأدلوا  املالية 
ت�رضيحات تفيد اأن مديرة الت�سغيل 
تنتهج �سيا�سة التهرب من النظر يف 
مطالبهم ،كما اأ�رضوا على موا�سلة 
حني  اإىل  االحتجاجات  �سل�سلة 
مديرة  رحيل  اأو  مطالبهم  حتقيق 
مطالبهم  جتاهلت  التي  الت�سغيل 
رغم ت�سعيد االحتجاجات ،الو�سط 
الت�سغيل  مديرة  مكتب  اإىل  تنقلت 
الزهراء  فاطمة  عجمي  مالو 
ت�رضيح  باأي  االإدالء  رف�ست  التي 
االحتجاج  مو�سوع  حول  لل�سحافة 
و االحتجاجات متوا�سلة  اإىل اجل 

غري م�سمى .
رزق اهلل �شريف

علمت جريدة » الو�سط » من م�سالح 
بالبويرة  مديرية اخلدمات اجلامعية 
لل�سكة  خطني  فتح  م�رضوع  عن 
االكر  ويتعلق  الطلبة  لنقل  احلديدية 
البويرة   - من�سور  اآث  خط  من  بكل 
وهذا  البويرة   - االخ�رضية  وخط 
نهاية  تتعدى  ال  اآجال  غ�سون  يف 
هذه  وتاأتي   ، املقبل  دي�سمرب  �سهر 
امل�سالح  ذات  ح�سب  اخلطوة 
لتخفيف ال�سغط على حافالت النقل 
كبريا  اإكتظاظا  ت�سهد  التي  اجلامعي 

تعلق  ما  خا�سة  اخلطوط  بع�ض  يف 
الوالية  من  ال�رضقية  اجلهة  بطلبة 
وب�سلول  والعجيبة  م�سدالة  ببلديات 
الناحية  طلبة  جانب  اإىل  واال�سنام 
الغربية القاطنني مبنطاق االخ�رضية 
واجلدير   ، واجلباحية  والقادرية 
البويرة  جامعة  لطلبة  �سبق  بالذكر 
االخرية  ال�سنوات  خالل  اأقاموا  وان 
نق�ض  اإحتجاجية على  بعدة حركات 

حافالت النق�ض اجلامعي .
اأح�شن مرزوق

اأمن ولية امل�شيلة 

حت�شي�ص التالميذ بقواعد 
ال�شالمة املرورية

حوادث  من  للوقاية  التح�سي�سية  حملتها  ا�ستمرار  اإطار  يف   
املرور التي با�رضت فيها م�سالح امن والية امل�سيلة بالتن�سيق 
اأم�ض بتنظيم  مع مديرية الرتبية حيث با�رضت م�سالح االأمن 
زيارات ميدانية اإىل املدر�سة االإبتدائية ال�سهيد »�سنيح حممد« 
باإ�رضاف اإطارات متخ�س�سة يف االأمن العمومي، تقوم بتج�سيد 
حملة حت�سي�سية لفائدة التالميذ املتمدر�سني من خالل اإلقاء 
الدر�ض النموذجي يف ال�سالمة املرورية، مع عر�ض ال�سلوكات 
ال�سليمة لذلك من خالل الرتكيز على النقاط التي ت�سهل عملية 
حترك االأطفال يف ال�سارع، و اأثناء التوجه والعودة من املدر�سة 
ومت�ض هذه احلملة التح�سي�سية تالميذ الطور االبتدائي كون 
هذه الفئة ال متلك نف�ض التجربة التي ميلكها الكبار، حيث يتم 
حت�سي�سهم داخل االأق�سام وتزويدهم مبطويات توعوية خا�سة 
اإىل مقر  بالدخول املدر�سي، كما مت تنظيم زيارة بيدغوجية 
كتيبة حركة   « العمومي  لالأمن  الوالئية  الوالية امل�سلحة  امن 

املرور » للتعريف بن�ساطات امل�سلحة .
 عبدالبا�شط بديار 

ومفاجاأة مدوية تلوح يف الأفق

�شالح ومي�شي يكت�شحان 
ا�شتفتاء الكرة الذهبية

الختيار  فوتبول  فران�ض  جملة  ا�ستفتاء  ومي�سي  �سالح  اكت�سح 
اال�ستفتاء،  حذف  ما  �رضعان  ولكن  الذهبية،  بالكرة  الفائز 
لتطفو على ال�سطح تكهنات ب�ساأن اإمكانية منح اجلائزة لالعب 
ال يحظى ب�سعبية جارفة وح�سل امل�رضي حممد �سالح، الفائز 
بجائزة اأف�سل العب يف الدوري االإجنليزي يف املو�سم املا�سي، 
مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  نال  فيما  االأ�سوات،  من   %  31 على 
الفائز باحلذاء الذهبي االأوروبي يف املو�سم املا�سي، على 48 
الفائز  مودريت�ض،  لوكا  الكرواتي  اأما  االأ�سوات.  من  املائة  يف 
موؤخرا بجائزتي اأف�سل العب يف اأوروبا والعامل، فقد ح�سل على 
2 يف املائة فقط من االأ�سوات، فيما حظي الربتغايل كري�ستيانو 
من  الثالث  برتقب،  ينتظر  اإذن  اجلميع  املائة،  بـ8 يف  رونالدو، 
اإن  الذهبية، وما  الكرة  الفائز بجائزة  دي�سمرب املقبل، ملعرفة 
والفيفا، ومتنح  »اليويفا«  �ستحذو حذو  الفرن�سية  كانت املجلة 
اجلائزة  ومتنح  اآخر  راأي  لها  �سيكون  اأم  ملودريت�ض،  جائزتها 
العبا  وتن�سب  التوقعات  جميع  تخالف  ورمبا  اآخر،  لالعب 

فرن�سيا على عر�ض الكرة العاملية.
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