
الأر�سيدي يرف�ض مبادرة 
التوافق الوطني

دعــــــوات تــــــدخل 
اجلي�ش باطلة وال 
ت�شكل حال معقوال

 املحلل ال�سيا�سي حممد
 بو�سياف »للو�سط« :

كلمة قائد االأركان 
 تتجاوز حــــــم�ش

 و االأفـــــــالن
كان اأمينا عاما �سابقا لالأفالن

العقـــــيد حمـــــمد 
ال�شــــالح يحياوي 
يعـــالج يف االأردن

�ض3

�ض3

�ض3

�ض24

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان

ن�شبة البطالة بلغت 30  باملائة باجلنوب

تقاذف بالإهمال والبحث عن المتيازات

بلدية براقي رهينة �شراع منتخبي االأفالين
�ض3

�ض4
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رئي�ض اجلبهة الوطنية اجلزائرية، مو�سى تواتي:

 نـحن مــــع مــــــرحلة
  انتقالية  لبوتفليقة

 بــــــ�شــــــــــــروط
�ض3

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

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

www.investplus-dz.com

حممد ن�سيب يعلن:

 اجلزائري ي�شتهلك ما يعادل
 202 لرت من املاء يوميا

مدار�ض اأ�سبال الأمة

 انطالق م�شابقة القبول اخلا�شة
 بال�شنة الدرا�شية  2018- 2019
�ض4

�ض4

مطالب بفتح حتقيق و معاقبة املعني

ر�شا �شيتي 16  
يتطاول على 

ورقلة و�شكانها

�ض2 

�ض16

�ض24

 منذ بداية ال�سنة

ت�شجيل 65 حالة بري�شيلوز بالبويرة
 اأوراق �سائح

 قالــــــمة..هــــــنا التــــــاريخ  
واالإبداع و اجلمال الطبيعي

ات�سالت اجلزائر 

 عر�ش ترويجي للتوا�شل خا�ش
 مبــــــو�شم الـــــــحــج 2018  



عين

�سهد �ساطئ ال�سابالت م�ساء اأول اأم�س توافد 
العديد من العائالت اجلزائرية من اأجل 

م�ساهدة ظاهرة خ�سوف القمر التي حدثت 
ظاهرتها يف نف�س والتي تعترب نادرة، اأين 

يعترب اأطول خ�سوف منذ القرن 19، والذي دام 
ما يقارب �ساعة وربع،جعل اهتمام العائالت 

يتزايد من اأجل متابعته على الهواء الطلق.
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عني قزام ومترنا�ست وبربج باجي خمتار

توقيف  40 مهربا

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 27 جويلية 2018، 
/ن.ع.6،  خمتار  باجي  وبربج  ومترنا�ست  قزام  عني  من  بكل 
الدفع  رباعيتي   )02( مركبتني  وحجزت  مهربا   )40( اأربعني 
املعادن  عن  ك�سف  اأجهزة  و)07(  نارية  دراجات   )10( وع�رش 
و)45( مولدا كهربائيا و)32( مطرقة �ساغطة واأغرا�س اأخرى، 
يف حني �سبط عنا�رش الدرك الوطني بالتن�سيق مع اأفراد الأمن 
ناريتني  ودراجتني  �سيد  بندقية   )20( بباتنة/ن.ع.5  الوطني، 
من  وحدة  و)815(  تفجري  ومواد  مهلو�س  قر�س  و)219(   )02(

خمتلف امل�رشوبات. 

حملة نظافة مل�شت�شفى عنابة اجلامعي

اخل�شوف ي�شتقطب العائالت بال�شابالت

خبر في 
صورة

�سلمى حميدة ابنة م�سعد

 خريجة املدر�شة القراآنية 
التي �شرفت اجللفة 

 كادر اجلابوين يبدع
 يف امت�شا�ص غ�شب الورقليني

اجلابوين  كادر  الفنان  عمد 
بعد  الأو�ساع  تهدئة  اإىل 
مقاطعة احلفل على م�ستوى 
ورقلة، موؤكدا زيارته لورقلة 
و�سط  مرة،  من  لأكرث 
حني  يف  معجبيه،  ترحيب 
جاءت  احلفل  مقاطعة  اأن 
لإي�سال �سوت احتجاجاتهم 
�ساغية،  اأذنا  جتد  مل  التي 
اإي�سال  كانت  اإن  اأنه  قائال 
�سوتهم �سيكون عرب مقاطعة 

وكل  ورقلة  نا�س  اإىل جانب  يقف  اأنه  موؤكدا  بذلك،  يقبل  فهو  احلفل 
اجلنوب اجلزائري، ويرحب باإي�سال �سوتهم عرب مقاطعة احلفل، يف 
باملاء  التزود  وحتى  الكهربائي  التيار  اإنقطاع  ال�سعبة:  الأو�ساع  ظل 
ال�رشوب، بطالة وغريها، وهو ما يعطيهم اأكرث من عذر بح�سب كادر.

منذ بداية ال�سنة

ت�شجيل 65 حالة بري�شيلوز بالبويرة
ال�سحية  امل�سالح  اأح�ست 
بداية  منذ  البويرة  بولية 
ما   2018 اجلارية  ال�سنة 
اإ�سابة  حالة   65 يقارب 
او  املالطية  احلمى  بداء 
 ، بالربي�سيلوز  يعرف  ما 
وك�سفت ما �سدر »الو�سط 
حالت   3 ت�سجيل  عن   «
بكل  جويلية  �سهر  خالل 
الغزلن  و�سور  ديرة  من 

بعدم  املواطنني  معهم  حتدثنا  الذين  الأطباء  ن�سح  فيما  هذا   ،
ا�ستهالك احلليب غري املعقم لتجنب الإ�سابة بهذا الداء الذي ينتقل 
الثالث  ال�سنوات  وللتذكري �سجلت خالل   ، الإن�سان  اإىل  من احليوان 

الفارطة عدة حالت على م�ستوى ولية البويرة .
اأ.م

نظمت اإدارة امل�ست�سفى اجلامعي 
لعنابة حملة النظافة للهيكل 

ال�سحي التابع للولية من اأجل 
احلفاظ على جمال املنظر 

ال�سحي للم�ست�سفى، حيث �سملت 

عملية التنظيف للمحيط الداخلي 
واخلارجي ومتثلت يف قاعة الن�ساء 
والتوليد، قاعة النتظار وال�سالمل 
بالإ�سافة اإىل املحيط اخلارجي 

للم�ست�سفى.

تبهرك بحديثها اجلريء باأفكارها 
لالأمور  الثاقبة  بروؤيتها   ، الراقية 
العمالق  وبطموحها  والأحداث 
بعذوبة  �سباها  منذ  ت�سّبعت   ،
الرتبية  ونبل  الكرمية  الأخالق 
ال�سحيحة ،  ت�سعى بكل ما اأوتيت 
من حيوية وذكاء و�سرب لبلوغ قمة 
التفوق مع مراعاة لقيم املجتمع 

وتقاليده الإ�سالمية ال�سمحة .
تّوجت  التي   « �سلمى   « تبقى 
ب�سهادة البكالوريا مبعدل 16.05 
ثانوية   « وفل�سفة  اآداب  �سعبة 
الرحمان » وحظيت  حا�سي عبد 
بتكرمي يف الق�رش الرئا�سي تتطلع 
ن�ساأت  التي  وهي   ، املزيد  اإىل 

و�سط بيئة مثالية عامرة بالعطف 
وترعرعت   ، واملوؤازرة  واحلنان 
القراّنية  املدر�سة  اأح�سان  يف 
ب�سم�س  كيانها  اأ�رشقت  التي 
 ، القومي  والفعل  الفريد  اخللق 
وجودها  فر�س  على  و�ساعدتها 
والتمتع مبكانة مرموقة يف اأعني 
ما  ورغم   ، والأقارب  الأ�ساتذة 
و�سلت اإليه اإل اأنها مازالت تطمع 
يجذبها  الذي  الأف�سل  اإجناز  يف 
نحوه دون تريث اأو تثاقل ، حيث 
�ساحبه  يك�سب  النجاح  اأن  ترى 
وتزف   ، اجلميع  اأمام  مهابة 
اخلال�سة  حتياتها  باملنا�سبة 
و�سّجعوها  �ساندوها  الذين  لكل 

 ، التعليمي  م�سوارها  طوال 
الكرمية  عائلتها  اأفراد  خ�سو�سا 
تقدمي  يوما يف  يبخلوا  الذين مل 
الدعم الالزم واملتابعة الكافية ، 
اأخفق  من  كل  الأخري  يف  لتن�سح 
راية  رفع  بعدم  ال�سهادة  نيل  يف 
والت�سبث  مبكرا  ال�ست�سالم 
فالتوفيق   ، النهاية  حّتى  بالأمل 
وجت�سيد  وجل  عّز  اهلل  عند  من 
ميدانيا  والطموحات  الأمنيات 
ولي�س   ، حمددة  اأزمنة  له  لي�س 
من  خا�سة  فرتة  على  مقت�رشا 
والفرح  اّذان  وقت  فلكل   ، العمر 

قد يتاأجل لكّنه ل يلغى اأبدا .
 ع.ذ 

غرداية

�شبط10مهاجرين غري �شرعيني
الدرك  عنا�رش  اأوقف 
احلدود  وحرا�س  الوطني 
وتلم�سان/ بغرداية/ن.ع.4 

 )10( ع�رشة  ن.ع.2 
�رشعيني  غري  مهاجرين 
من جن�سيات خمتلفة، فيما 

ال�سواحل  حرا�س  اأحبط 
وعنابة  وهران  من  بكل 
والطارف، حماولت هجرة 
غري �رشعية لـ)59( �سخ�سا 
قوارب  منت  على  كانوا 

تقليدية ال�سنع. 
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رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية، مو�سى تواتي:

نحن مع مرحلة انتقالية لبوتفليقة ب�سروط
دعا مو�سى تواتي رئي�س حزب اجلبهة الوطنية اجلزائرية، الرئي�س بوتفليقة اإىل �سرورة اإ�سرافه على مرحلة انتقالية مدتها 3 �سنوات، يتم العمل فيها على تعديل د�ستور 

دائم وفق القانون الذي يخدم ال�سعب، يف حني اأكد باأنه لن يرت�سح للرئا�سيات املقبلة لكون ال�سعب اأ�سبح عازفا عن ال�سيا�سة ب�سكل عام والنتخابات ب�سكل خا�س.

علي عزازقة

واأو�صح تواتي خالل ندوة �صحفية 
انعقاد  اثر  بالعا�صمة  ن�صطها 
يوم  للحزب  الوطني  املجل�س 
املقبلة  االنتخابات  باأن  اأم�س، 
�صتكلف  لكونها  تكون  اأن ال  يجب 
كبرية  خ�صائر  العمومية  اخلزينة 
املتزايد  العزوف  ظل  يف  وهذا 
ال�صيا�صة  عن  اجلزائر  لل�صعب 
امل�صدر  ذات  وراح  عام،  ب�صكل 
باأن  اأبرز  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
املقبل  للرئا�صيات  الرت�صح 
لالأفانا  بالن�صبة  انتحارا  يعني 

القانون  واأن  �صيما  �صخ�صيا  وله 
االنتخابية  باحلمالت  اخلا�س 
اإال على  يكون  واإن طبق  يطبق  ال 
م�صيفا:«  ال�صعيفة،  اجلهات 
اأجل  من  �صنتيم  مليار   30 يلزمنا 
احلملة ونحن حزب �صعيف ماديا 
ي�رشف  انتقالية  نقرتح فرتة  لهذا 
على  فيها  يعمل  بوتفليقة  عليها 

تعزيز القانون«.

يجب اأن يطبق القانون 
على اجلميع 

ذات  طالب  اأخرى  جهة  ومن 

اإىل  الو�صية  ال�صلطات  املتحدث 
على  القوانني  تطبيق  �رشورة 
اجلميع من اأجل ب�صط قوته، وهذا 
خدمة لل�صعب اجلزائري الذي هو 
اأ�صا�س ا�صتمرار الدولة �صيما واأن 
قوية  مالية  اأزمة  ت�صهد  البالد  
جدا ت�صتلزم تكاثف جهود اجلميع 
ولي�س ال�صغط على فئة معينة دون 
غريها من الفئات املكونة لل�صعب 
اجلزائري، م�صددا على اأن قانون 
الطبقة  املالية جاء جمحفا على 
ال�صعيفة التي جاء ليخدم م�صالح 
حد  على  واالأعمال  املال  رجال 

تعبريه. 

الأفانا تعر�س ملحاولت 
عدة من اأجل دفنه

مو�صى تواتي عرج اإىل املوؤامرات 
خالل  حزبه  اإليها  تعر�س  التي 
باأن  اأكد  حيث  املقبلة،  الفرتة 
طموح االأفانا جعلها معر�صة ل�صيل 
من االنتقادات التي ال اأ�صا�س لها، 
بهدف دفنه وهذا الذي مل يح�صل 
على  يرتكز  لكونه  قوله  حد  على 
يعدون  الذي  و«الزواولة«  ال�صعب 
اأخرى  جهة  ومن  بقائه،  اأ�ص�س 
منا�صليه  امل�صدر  ذات  انتقد 
وفق  العمل  يريدون  باأنهم  وقال 

لكون  ال�صلطة،  اأحزاب  �صيا�صة 
العديد من منتخبيه يف املجال�س 
لل�صعب  ظهورهم  اأداروا  املحلية 

متابعا:«  اليها،  اأو�صلوهم  الذي 
حتى احلزب مل يحرتموه رغم اأنه 

كان �صببا يف جناحهم«. 

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف »للو�سط« :

كلمة قائد الأركان تتجاوز حم�س و الأفالن

حركة حم�س :

رئا�سيات 2019 فر�سة للتغيري 
وفتح الأفق ال�سيا�سي

كان اأمينا عاما �سابقا لالأفالن

العقيد حممد ال�سالح 
يحياوي يعالج يف الأردن

اعترب حممد املحلل ال�صيا�صي حممد 
�صالح  القايد  خطاب  اأن  بو�صياف 
تدخل  اإىل  دعت  التي  حم�س  جتاوز 
الدميقراطي  االإنتقال  يف  اجلي�س 
ي�صعى  من  كل  ليم�س  اجلزائر،  يف 
واأكد  واال�صتقرار،  االأمن  زعزعة  اإىل 
املوؤ�ص�صة  التزام  على  خالله  من 
اجلمهورية  رئي�س  اأمام  الع�صكرية 
باحلديث  د�صتوريا  املخول  الوحيد 
بو�صياف  حممد  اأو�صح  اجلي�س  عن 
يف ت�رشيح خ�س به »الو�صط« اأن كلمة 
جاءت  �صالح   القايد  االأركان  قائد 
لكل  احلروف  على  النقاط  لت�صع 
اللعبة  بقواعد  االإخالل  يحاول  من 
الد�صتور،  يوؤطرها  التي  ال�صيا�صية 
وو�صفتهم بالفو�صويني يف اإ�صارة اإىل اأن 
هناك من يريد اأن يقو�س جهود بذلها 

من  واحت�صاب  �صرب  بكل  اجلزائريون 
اجل ا�صتكمال بناء قارب على التمام 
، كما اأن خطاب قائد االأركان  تذكري 
جهة  من  للجي�س  الد�صتورية  باملهام 
ووعيد لكل من ت�صول له نف�صه بتجاوز 
، رمبا جتاوز  ال�صيا�صية  اللعبة  حدود 
اخلطاب حم�س ليم�س كل من ي�صعى 

اإىل زعزعة االأمن واال�صتقرار«.
يف ذات ال�صدد ،اأ�صار بو�صياف اأن :« 
خطاب القايد �صالح يتجاوز امل�صهد 
ال�صيا�صي ليم�س اأولئك الذين ين�صطون 
عن  بعيدا  االقت�صادي  املجال  يف 
النزاهة والك�صب ال�رشيف ومن خالل 
ا�صتعمال طرق ال تليق بت�صحيات وقيم 
ال�صعب اجلزائري وقد مت�س ب�صالمة 

البالد واأمنها«
اإميان لوا�س  

اأن  ال�صلم  جمتمع  حركة  اأ�صارت 
القادمة  الرئا�صية  االنتخابات 
االأفق  وفتح  للتغيري  فر�صة   2019
التوافق  قاعدة  على  ال�صيا�صي 
اإىل  داعية  والدميقراطية، 
الداخلية  اجلبهة  توحيد  �رشورة 
الوطنية ومواجهة  الوحدة  حلماية 
�صيما  ال  و  اخلارجية  التهديدات 
غري  الهجرة  ملف  بخ�صو�س 

ال�رشعية واأمن احلدود .
�صورى  جمل�س  اجتماع  بيان  ثمن 
التوافق  مبادرة  اأم�س  حم�س 
احلركة  بها  تقدمت  التي  الوطني 
باعتبارها فر�صة جديدة ال ينبغي 
املتعددة  االأزمة  حلل  تهدر  اأن 

الطبقة  اأطياف  كل  ودعوة  االأبعاد 
الدولة  وموؤ�ص�صات  ال�صيا�صية 
وكل  املدين  املجتمع  ومكونات 
احت�صان  اإىل  ال�صعب  فئات 

املبادرة
من جهة اأخرى ، اأدانت حركة حم�س 
اأ�صمته الة التخبط التي ميزت  ما 
قرارات احلكومات املتعاقبة حول 
ملف التحويالت االجتماعية ورفع  
الدعم عن اأ�صعار املواد االأ�صا�صية 
اجتماعية  توترات  �صتحدث  التي 
خطرية على اأمن وا�صتقرار الوطن 
وا�صع  جمتمعي  توافق  غياب  يف 

حولها.
اإميان لوا�س 

ذكر موقع �صبق بر�س اأم�س اأن 
العقيد حممد ال�صالح يحياوي، 
قرابة  من  باالأردن  متواجد  اأن 
عالج،  رحلة  يف  االأ�صبوع 

لالأفالن   ال�صابق  العام  االأامني 
،املعروف باجلريح االكرب لديه 
من م�صاكل �صحية على م�صتوى 

الكلى والكبد .

الأر�سيدي يرف�س مبادرة التوافق الوطني

دعوات تدخل اجلي�س باطلة ول ت�سكل حال معقول
 

حمادثات اأمنية بني اجلزائرووا�سنطن

تقاذف بالإهمال والبحث عن المتيازات

بلدية براقي رهينة �سراع منتخبي الأفالين
.        رئي�س البلدية: ما حدث ل يعرقل عملية الت�سيري

والدميقراطية  الثقافة  اأجل  التجمع من   رد حزب 
االإنتقال  يف  اجلي�س  لتدخل  حم�س  دعوة  على 
مبادرة  بالرف�س، معتربا  الدميقراطي يف اجلزائر 
التوافق الوطني باملبادرة التي ال جدوى منها والتي 

�صتزيد فقط من تعقيد الو�صع.   
بيان  من خالل  الدميقراطي  الوطني  التجمع  عرب 
الوطنية  اإجتماع االأمانة  عقب  ال�صيا�صي  للمكتب 
واجلي�س،  ال�صيا�صة  بني  للتداخل  رف�صه  عن 
معتربا اأن م�صاركة اجلي�س يف اإدارة املاأزق احلايل 
معقوال  حاّل  ي�صّكل  اأن  ميكن  ال  مبا�رش  ب�صكل 

بها  متر  التي  ال�صيا�صية  لالأزمة  م�صداقية  وذات 
البالد”، م�صددا باأن اجلزائر بحاجة الإر�صاء اأ�ص�س 
موؤ�ص�صات منبثقة من املجتمع وخا�صعة ملراقبته 
مدعومة  و�صفافة  تدريجية  دميقراطية  عملية  يف 
ب�رشعية ال جدل فيها لطي �صفحة الت�صلط وحكم 
االآمر الناهي اأما فيما يتعلق مبوقف حزب التجمع 
من اأجل الثقافة والدميقراطية على مبادرة التوافق 
البيان  ف�صدد  اأطلقتها حركة حم�س،  التي  الوطني 
للعمل  يّدعون  واللواتي  الذين  على  اأوىل  كان  »اأنه 
من اأجل اإحالل الدميقراطية، بعدما ناأوا باأنف�صهم 

عن هذا املطلب، اأاّل يزيدوا على االأقل من تعقيد 
ذات  واأ�صار  منها«.  جدوى  ال  مببادرات  الو�صع 
�صيا�صة  عن  الناجمة  التعفن  حالة  »اأن  امل�صدر 
االإبقاء على الو�صع القائم، املبنية على املمار�صات 
قاعدة  اإىل  حتّولت  التي  ال�صفافة  غري  والقرارات 
احلياة  مفا�صل  جميع  تقريبا  طالت  قد  حكم، 
العامة« . من جهة اأخرى، انتقد احلزب اال�صتخدام 
املكثف لطباعة االأموال على الرغم من االنتعا�س 
توا�صل  من  املحروقات، حمذرا  الأ�صعار  امل�صتقر 
تراجع القدرة ال�رشائية الأغلبية ال�صكان، م�صتغربا 

ان�صحاب  اأو  جتديد  على  الر�صمي  االت�صال  تركيز 
انتقل  الذي  جديدة  عهدة  من  بوتفليقة  الرئي�س 
العامة”، مربزا  والف�صاءات  التنظيمات  اإىل معظم 
املناف�صة  �رشوط  بتوفري  املطالبة  من  “بدال  اأنه 
ال�صعب،  النزيهة وال�صفافة ل�صمان ممار�صة �صيادة 
النظام  دعاة  من  نف�صها  تعّد  اأحزابا  هناك  فاإن 
الدميقراطي، اأ�صلت الطريق واختارت ال�صري على 
على  للتحايل  نتيجة  اأي  اإىل  يوؤدي  وال  نهج خاطئ 

هذا ال�رشط االأ�صا�صي الأي خمرج من االأزمة«
اإميان لوا�س

ال�صوؤون اخلارجية،  حتادث وزير 
بوا�صنطن  م�صاهل   القادر  عبد 
االإرهاب  مكافحة  من�صق  مع 
االأمريكية،  الدولة  كتابة  لدى 
نايثن �صايلز على  هام�س الندوة 
الدينية،  احلريات  حول  الوزارية 
بيان   ال�صبت  اأم�س  اأ�صار  ح�صبما 

لوزارة اخلارجية.
هذا  خالل  امل�صوؤوالن  تبادل  و 
حول  النظر  »وجهات  اللقاء 
جمال  يف   الثنائي«  التعاون 
مكافحة االإرهاب و التطرف، كما 
معربني  التعاون  »بجودة  اأ�صادا 
اأكرث  تعزيزها  يف  اإرادتهما   عن 

اآليات  اإطار خمتلف  يف  �صيما  ال 
بني   االأمني  و  ال�صيا�صي  التعاون 
املنتدى  اإطار  كذا يف  و  البلدين 
و  االإرهاب  ملكافحة  العاملي 
اأو�صح  املتحدة«،  االأمم   نظام 
البيان، و تطرق الطرفان، ح�صب 
يف  الو�صع  اإىل  امل�صدر،   ذات 

و   مايل  اأزمتي  خا�صة  املنطقة 
م�صاهل  ال�صيد  جدد  حيث  ليبيا 
اجلزائر  موقف  ال�صاأن  هذا  يف 
�صيا�صية   »لت�صوية  الداعم 
االأزمتني«،  لهاتني  م�صتدامة 
و  اجلزائر  بجهود  م�صيدا 

م�صاهمتها يف هذا املجال.

لرباقي  البلدي  ال�صعبي  املجل�س  يعي�س   
عدة خالفات و�صط املنتخبني بعد ما ال 
املحلية  االنتخابات  من  ال�صنة  عن  يقل 
تعد  خالفات  و�صط   ،2017 نوفمرب   23
غالب  اإذ  املحلية،  ال�صاحة  على  جديدة 
االن�صدادات التي تتم عادة تكون بخلفيات 
حزبية، يف حني اأن البلدية عرفت خالفات 
غالبيتها فيما بني اأع�صاء احلزب الواحد، 
واإن طماأن رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي 
واال�صتقاالت  االإقاالت  باأن  غازي  احلاج 
التي متت و�صط اأع�صاء املكتب التنفيذي 
املواطنني،  م�صالح  ت�صيري  على  توؤثر  ال 

حيث مت تعوي�س املعنيني.
لبلدية  التنفيذي  باملجل�س  النواب  دعا 
ووايل  لرباقي  املنتدب  الوايل  براقي 
للتدخل  الداخلية  وزير  وكذا  العا�صمة 
رفعوها، حيث  التي  ال�صكاوى  والرد على 
اأو�صحوا يف لقاء جمعهم بـ«الو�صط«، اأنهم 
تعر�صوا لالإجحاف ويتعلق االأمر بكل من 
التقنية  ال�صوؤون  نائب  حممد  طباطو�صت 
واال�صتثمار  املالية  بلجنة  واملكلف 
نائب  خالد  و�صعداوي  والري،  والفالحة 
حزب  نف�س  من  والبناء  بالتعمري  مكلف 
ف�صيل  بوبكر  وكذا  »امل�صتقبل«،  املري 
االإقاالت  اأعقبت  حني  يف  االأفالن،  عن 
رئي�س  نائب  وا�صح  حممد  ا�صتقالة 
مكلف بال�صوؤون االجتماعية، وكذا �صهيلة 
بوفرتلة مكلفة بالبيئة وال�صحة، موؤكدين 
جاءت  الت�صامنية  ا�صتقالتهم  خطوة  اأن 
لالإعراب عن التزامهم مبوقفهم، يف ظل 

موؤ�ص�صات ال تعرف اال�صتقالة.
بعيد  االنطالقة  اأن  طباطو�صت  واأرجع 
االنتخابات املحلية االأخرية كانت مبعامل 
االإ�صكاالت  فتئت  ما  لكن  �صحيحة، 
كانت  البداية  اأن  لل�صطح، مو�صحا  تطفو 
معر�س  خيمة  كراء  اإىل  املري  عمد  مع 
بني  العقد  ومت  العمالقة«،  »اخليمة 
اأن  اإال  م   500 حول  وامل�صتاأجر  البلدية 
امل�صاحة الواقعية مثلت 2800 م، يف حني 
م   500 اأ�صا�س  على  والدفع مت  العقد  اأن 
ال غري، واأعقب ذلك انت�صار �صجة و�صط 
املواطنني، بناء عليها طلب املعني العودة 
للمجل�س اأو املداولة اأو جلنة املالية وفقا 
ملا ين�س عليه القانون، بعدما قفز عليها 
�صابقا، ليت�صل بعد ال�صجة باللجنة �صفويا 
رجعي،  بتاريخ  حم�رش  ت�صجيل  ويطلب 
ومت  عليه  التوقيع  برف�س  النواب  لريد 
اآخر  ت�صكيل  واإعادة  اللجنة  �صجل  قطع 
لتنطلق اخلالفات بني املعنيني منذ ذلك 

احلني بح�صبهم.
اأنها  فاأو�صحوا  االإقالة  بخ�صو�س  اأما 
االأعمال  جدول  عرب  تتم  اأن  يفرت�س 
املكتب  مت�س  كونها  االجتماعي،  خالل 
�صمن  اأدرجت  اأنها  حني  يف  التنفيذي 
املتفرقات، وهو ما عدوه جتاوزا للنظام 
املعنيون  وحدد  الـ6.  مادته  يف  الداخلي 
مطالبهم يف املطالبة بفتح حتقيق �صامل 
الوايل  يتدخل  بالبلدية، مت�صائلني ملا مل 
املنتدب رغم توجيه ر�صالة له من طرف 
على  مرفوعة  �صكاوى  مع  املحامي، 

ووايل  لرباقي  املنتدب  الوايل  التوايل: 
العا�صمة عبد القادر زوخ ووزير الداخلية 
قبل  الداخلية،  ومفت�س  بدوي  الدين  نور 

حوايل 3 اأ�صابيع.

رئي�س البلدية: لي�س هناك اأي 
ان�سدادات توؤثر على عملية 

الت�سيري

حاج  براقي  بلدية  رئي�س  جهته  من 
اأن  لـ«الو�صط«،  ت�رشيح  يف  رد  غازي 
دورة  عرب  متت  املعنيني  االأع�صاء  اإقالة 
باأغلبية  الفارط  جويلية   3 يف  املجلي 
 ،33 اأ�صل  من  ع�صو   25-23 من  مطلقة 
مع  بح�صبه،  االن�صجام  عدم  و�صعية  بعد 
امليداين  وبالعمل  بالوقت  االلتزام  عدم 
البلدية  باأنحاء  م�صبوهة  حتركات  و�صط 
واملطالبة ب�صالحيات وامتيازات وهو ما 
خلق بح�صبه جوا من البلبلة بني االأع�صاء 
وعدم ان�صجام بالبلدية ما دفع باملجل�س 
فقال  و.«  »م.  ا�صتقالة  اأما  اإقالتهم.  اإىل 
اأنه  اإال  الو�صع  تعديل  فر�صة  منح  اأنه 
قبولها  قم  التي  ا�صتقالته  ار�صال  ف�صل 
خالل جل�صة اخلمي�س الفارط باالأغلبية.

اأكد  الذي  الدعم  على  املري  وراهن 
ت�صجيله عرب م�صاندة عدة اأطراف له عرب 
بياناتهم بـ60 جمعية و25 منتخبا بال�صمة، 
ت�صيري  على  يوؤثر  مل  الو�صع  اأن  ليوؤكد 
اخلدمات ومل يخلف اأي ان�صداد، معتربا 
اأنها ظروف ميكن اأن حتدث اإثر عمليات 

التن�صيب اجلديدة عقب االنتخابات، اإال 
االأ�صلح  عرب  تداركه  ي�صتوجب  االأمر  اأن 
وجود  ا  اأنهل  موؤكدا  العامة،  للم�صلحة 
الت�صكيلة،  م�صتوى  على  حزبية  خللفيات 
كون البلدية خا�صة بالت�صيري وليت معربة 
غرار  على  احلزبية  الت�صكيالت  عن 
املجل�س ال�صعبي الوطن، وهو ما يحتاج 

للمتابعة اليومية.
تربيرات  باأن  ردوا  املعنيون  جهتهم  من 
اإقالتهم واهية، خا�صة ما تعلق بااللتزام 
تت�صمن  مل  العهدة  بداية  كون  بالعمل 
كما  اأ�صهر   6 طيلة  للمكاتب  توفري  اأي 
حتى  وال  بطاقات  على  يتح�صلوا  مل 
كانت  بل  البلدية  ل�صيارات  ا�صتغالل 
اخلا�صة  تنقالتهم  عرب  تتم  العمليات 
البزن�صة  باإبراز  طالبوه  الكما  بح�صبهم، 
التي  واالمتيازات  اال�صتفادة  ملفات  اأو 

علموا عليها.
واأ�صاف ف�صيل بوبكر اأن حتى امل�صاريع 
تعود  البلدية  م�صتوى  على  احلالية 
للمجل�س البلدي ال�صابق، اأي جلنة م�صاريع 
وال  ال�صابقة  بالبلدية  اخلا�صة  ال�صفقات 
ميكن اأن تن�صب للمري احلايل، يف انتظار 
التزامه بوعوده خالل احلملة، بداية من 
حي 2004 وحي املرجة وحي 11 هكتار 
وبن طلحة وحو�س مرمي والوعد اخلا�صة 
باإجناز م�صتو�صف باملرجة وعيادة توليد 
عرب  ومالعب  �صونطراك  طريق  وفتح 

االأحياء واأ�صواق جوارية.
�سارة بومعزة 



اجلزائرية  الرابطة   انتقدت 
واقع  الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
على  اجلنوبية،  باملناطق  التنمية 
التي  خلفية الحتجاجات الأخرية 
عرفتها ولية ورقلة، حيث حملت 
املتعاقبة  احلكومات  الرابطة 
تركيزها  اعتبار  على  امل�سوؤولية 
على  الكربى  املدن  بع�ض  على 
اأن  قائلة  الوليات،  باقي  �سحاب 
�سنة   16 بعد  اجلنوبية  الوليات 
وجدت  املالية  البحبوحة  من 
الذي  التق�سف  عتبة  اأمام  نف�سها 
اأعلنته ال�سلطات لكن دون ا�ستفادة 
ما  وهو  ال�سابقة،  املرحلة  من 
موجات  ارتفاع  بح�سبها  دفع 
والأخرى  الفينة  الحتجاجات بني 
يف ظل ارتفاع ن�سب البطالة وغياب 
م�ساريع التنمية، حمذرة احلكومة 
من موا�سلة التغا�سي عن م�ساكل 
قنبلة  اإىل  يحوله  قد  ما  اجلنوب، 
العديد من  حقيقية يف ظل وجود 
ت�سعى  التي  الأجنبية  الأطراف 
بغر�ض  الو�سع،  يف  لال�ستثمار 
تنفيذ اأجندات وا�سحة ومعلومة .

انتقادها ملا  الرابطة  كما جددت 
و�سفته باحللول الرتقيعية املوؤقتة 
حقيقية  عناية  املنطقة  واإيالء 
جلميع  الت�سدي  خاللها  يتم 
والتنموية  الجتماعية  امل�ساكل 
التي تعاين منها امل�ساريع التنموية 
ال�سحية  املرافق  غياب   الكربى، 
و  الطبية  واملعدات  املتطورة 
واملح�سوبية  ال�سكن  اأزمة  ذلك 
يف توزيع قطع الأرا�سي ال�ساحلة 
لها  ي�ساف  اجلنوب،  يف  للبناء 
غياب �سيا�سة احلكومة بخ�سو�ض 
تعترب  اجلنوب التي  يف  ال�سياحة 

التي  “الهائلة”  الفر�ض  اأبرز  من 
يتيحها منتج ال�سياحة ال�سحراوية  
�سواء  ال�سغل  منا�سب  بخ�سو�ض 
ال�سياحية  املن�ساآت  م�ستوى  على 
التقليدية  ال�سناعات  �سعب  يف  اأو 
واحلرف مما يتعني اإعادة العتبار 
ال�سحراوية  ال�سياحة  ملخطط 
الكلي  �سبه  غياب  ذلك  على  زد   ،
جتارة  تطوير  ميكانيزمات  يف 
�رشيان  تعترب  التي  “املقاي�سة”، 
وبعد  باملنطقة،  التجاري  التبادل 
اجلوار  دول  بني  احلدود  غلق 
احلر  التبادل  على  ذلك  انعك�ض 

كانت  والتي  اجلوار،  دول  مع 
واقت�سادياً  جتارياً  ن�ساطاً  توفر 
تلك  ل�سكان  هامة  �سغل  ومنا�سب 
عوامل  جميعها  وهذه  املناطق، 
املواطنني،  اإىل احتقان  اأدت 
وغ�سبهم من ال�سلطات املركزية، 

بح�سب الرابطة.
حددتها  البطالة  ن�سب  وحول 
ومناطق  مدن  عرب  الرابطة 
اجلنوب بتجاوز 30 باملائة و�سط 
من  ا�ستفادتها  لعدم  ال�سباب، 
يف  ت�سهم  كافية  تنموية  م�ساريع 
الرغم  على  �سغل،  منا�سب  توفري 
النفط  ثروات  م�سدر  كونها  من 
من  باملائة   98 تدر  التي  والغاز 
املداخيل املالية للجزائر، ي�ساف 
لها قلة املرافق العمومية والرتفيه 
املالعب،  اجلوارية،  واملركبات 
ودور  الثقافية  واملراكز  امل�سابح 
ال�سباب، معتربة اأن ما مت تقدميه 
جمرد  كونه  يعدو  ل  اىلن  حلد 
م�سكنا، قائلة اأنه منذ الت�سعينيات 
اجلنوب،  اأهملت  ال�ساعة  حتى 
وقع  متعمد لكنه  غري  وهو اإق�ساء 
اإحدى  هو  الآن  يجري  وما  فعال 
تبعاته، فاجلنوب يحتاج اإىل حلول 

جذرية.

ح�سني  املائية  املوارد  وزير  اأعلن 
 31 اإجناز  يف  ال�رشوع  عن  ن�سيب 
ال�سنة  هذه  خالل  للمياه  حمطة 
عنها  رفع  التي  الوطن  م�ستوى  على 
املواطن  اأن  مفيدا  عنها،  التجميد 
اجلزائري ي�ستهلك ما يعادل 202 لرت 
الوطن  م�ستوى  على  يوميا  املاء  من 
بعد اأن كان يف الفرتة ال�سابقة 120 لرت 

فقط يف ال�سابق  اأ�سار ح�سني ن�سيب 
الأم�ض عند حلوله �سيفا على منتدى 
جريدة احلوار اأنه مت اإنتاج ما يقارب 
للمياه  بالن�سبة  مكعب  لرت  مليون   10
�سبكة  اأن  موؤكدا  ل�رشب،  ال�ساحلة 
و�سلت  ال�رشب  مبياه  البيوت  ربط 
اإىل ن�سبة 100 باملائة، وربط البيوت 
 90 تعادل  ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة 

يتعلق  فيما  اأخر،  �سياق  يف  باملائة. 
بال�ستثمار يف جمال املوارد املائية   
اإىل  بحاجة  قطاعه  اإن  ن�سيب  اأو�سح 
اإىل  لبلوغ  �سخمة  مالية  اإمكانيات 
امل�سطرة  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
ارجتايل  قرار  اأي  اإتخاذ   راف�سا 
اأخرى  جهة  من  اخل�سو�ض”،  بهذا 
قال وزير املواد املائية اإن احلمالت 

قطاعه  به  يقوم  التي  التح�سي�سية 
غرق  ظاهرة  من  التخل�ض  اأجل  من 
يف  ف�سلت  ال�سدود  يف  املراهقني 
دفع  ما  وهو  الظاهرة،  على  الق�ساء 
بالقطاع اإىل فتح ال�ستثمار للخوا�ض 
يف جمال اإجناز مناطق راحة للعائالت 

على �سفاف ال�سدود.
اإميان لوا�س

املدنية  احلماية  م�سالح  انت�سلت 
جثة  اأم�ض  اول  �سباح  امل�سيلة  لولية 
طفل يبلغ من العمر 12 �سنة باملكان 
امل�سمى الربة بركة ال�سب واد ال�سعري 
بلدية حممد بو�سياف دائرة بن �رشور 
مبمار�سة  يقوم  الطفل  كان  حيث 
لفظ  اأين  مائية  بركة  يف  ال�سباحة 

انت�سال  مت  وقد  بها  الأخرية  اأنفا�سه 
اإىل  ونقلت  مواطنني  من طرف  جثته 
بن  اجلثث مب�ست�سفى  م�سلحة حفظ 
الدرك  م�سالح  فتحت  بينما  �رشور 
حتقيقا يف احلادث الذي يعترب التا�سع 

من نوعه بولية امل�سيلة .
وفاة �سخ�ض بعدما ده�سته �سيارة

 لقي �سخ�ض م�رشعه بعدما ده�سته 
 ،8 رقم  الوطني  الطريق  على  �سيارة 
واأو�سحت  احلجل  عني  ودائرة  بلدية 
احلادث  اأن  املدنية  احلماية  م�سالح 
وقد  املرقب  امل�سمى  باملكان  وقع 
من  يبلغ  �سخ�ض  وفاة  عنه  جنم 
ا�سابة  مع  الفور  علي  �سنة   38 العمر 

بجروح خفيفة  ال�سيارة  �سائق  مرافق 
له  قدمت  الذي  الوجه   م�ستوى  على 
ال�سعافات الالزمة ،ليتم نقل املتويف 
ايل م�سلحة حفظ اجلثث مب�ست�سفي 
م�سالح  فتحت  بينما  احلجل  عني 

الدرك حتقيقا يف احلادث .
عبدالبا�سط بديار  

احتج املئات من امل�ساركني يف م�سابقة 
توظيف ا�ستاذ تعليم ابتدائي مب�ستغامن 
على املعايري التي مت اعتمادها لتقييم 
املرت�سحني وك�سفت تعليقات الع�رشات 
الذين  واملرت�سحات  املرت�سحني  من 
الكتابية  المتحانات  يف  جنحوا 
التوا�سل  مواقع  على  غ�سبهم 

الو�سية  الوزارة  مطالبني  الجتماعي 
ل�رشط  العتبار  واإعادة  بالتدخل 
الأقدمية املهنية للمرت�سح خا�سة وان 
الذين  املرت�سحني  من  املئات  هناك 
ونتائجها  امل�سابقة  يف  اآمالهم  خابت 
التي  املعدلت  على  اإطالعهم  بعد 
التعليم  يف  منا�سب  اأ�سحابها  افتك 

معدل  اإىل  و�سلت  والتي  البتدائي 
ا�ستغراب  اأثار  الذي  الأمر   20 من   19
اأ�ساروا  الذين  املرت�سحني  من  العديد 
خا�سة  حقهم  يف  اإجحافا  هناك  اأن 
اجلامعة  من  تخرج  منهم  العديد  وان 
ومل  �سنوات  ثماين  منذ  اجلزائرية 
الرتبية  قطاع  للعمل يف  فر�سة  يجدوا 

امل�ساركون  وي�رش  القطاعات  وباقي 
يف امل�سابقة وهذا ظاهر يف تعليقاتهم 
العتبار  اإعادة  الو�سية  الوزارة  على 
يوؤخذ  ل  الذي  املهنية  الأقدمية  حلق 
كمعيار لتقييم اأداء املرت�سح خا�سة يف 

امل�سابقة ال�سفهية
 م.اأمني

الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان

حممد ن�سيب يعلن:

امل�سيلة 

ب�سبب عدم احت�ساب �سرط الأقدمية املهنية

�سارة بومعزة

ن�سبة البطالة بلغت 30 باملائة باجلنوب

اجلزائري ي�ستهلك ما يعادل 202 لرت من املاء يوميا

انت�سال جّثة طفل غريق من بركة مائية 

م�ساركون يف م�سابقة توظيف الأ�ساتذة مب�ستغامن يحتجون
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مدار�س اأ�سبال الأمة

 انطالق م�سابقة القبول اخلا�سة
 بال�سنة الدرا�سية  2018- 2019

.       امل�سابقة  الكتابية يوم 30 جويلية

مبدر�سة  ال�سبت  اأم�ض  انطلقت 
ال�سهيد  بالبليدة  الأمة   اأ�سبال 
القبول  م�سابقة  حمود«  »زميط 
يف مدار�ض اأ�سبال الأمة اخلا�سة  
بال�سنة الدرا�سية 2018- 2019  و 
التي �ست�سمل الطورين املتو�سط 
و الثانوي و تتوا�سل  اإىل غاية 5 

اأوت املقبل.
ح�سان  ليلى  الرائد  اأو�سحت  و 
الإعالم  و  الإي�سال  خلية  رئي�سة 
و التوجيه مبدر�سة  اأ�سبال الأمة 
باقي  غرار  على  انه  بالبليدة 
التابعة  الأمة  اأ�سبال  مدار�ض 
على  ال�سعبي  الوطني  للجي�ض  
اليوم  �رشعت  الوطني  امل�ستوى 
ا�ستقبال   يف  البليدة  مدر�سة 
التالميذ املتح�سلني على �سهادة 
التعليم البتدائي مبعدل يعادل اأو 
يفوق 8.80 من  10 وهي املرحلة 

الأوىل من هذه امل�سابقة.
عدد  اأن  ح�سان  الرائد  واأ�سافت 
قبولهم  مت  الذين  املرت�سحني 
بالن�سبة  النتقاء   عملية  لإجراء 
مبنطقة  املتو�سط  للطور 
�سيتم  مرت�سح   595 بلغ  الو�سط 
عقب  منهم   املقبولني  توجيه 
الختبارات  ملختلف  اجتيازهم 
للطور  ال�سبعة  املدار�ض  لإحدى 
عرب  املتواجدة   املتو�سط 

خمتلف وليات الوطن.
ويتم ا�ستقبال هوؤلء املرت�سحني 
اجلاري  يوليو   29 و   28 يومي 
الفح�ض  لإجراء   دفعات  يف 
حمددة  معايري  وفق  الطبي 
املركزية  املديرية  طرف  من 
الع�سكرية   ال�سحة  مل�سالح 
اختبار  لإجراء  املقبولني  ليوجه 
ثم  البدنية.   للياقة  جتريبي 
يوم  الكتابية  امل�سابقة   جترى 
30 جويلية يف مواد الريا�سيات و 

اللغة العربية و اللغة الفرن�سية.
و�ستجري املرحلة الثانية ح�سب 
و  جويلية   31 يف  املتحدثة  ذات 
املرت�سحني  ل�ستقبال   اأوت   1
التعليم  �سهادة  على  احلا�سلني 
اأو يفوق  الأ�سا�سي مبعدل يعادل 
اإىل  للدخول   20 من    16.40
ذكور  اأ�سبال  فئة  الثانوي  الطور 
لإجراء الفح�ض الطبي و اختبار  
 2 يوم  ليخ�س�ض  البدنية  اللياقة 

مواد  الكتابية يف  للم�سابقة  اأوت 
و  الفيزيائية  والعلوم  الريا�سيات 

التكنولوجيا و اللغة العربية.
اأما املرحلة الثالثة التي �ستجري 
يف 4 اأوت ف�ست�سمل فئة ال�سبالت 
للدخول  املرت�سحات  من   اإناث 
الثانوي لتجري امل�سابقة  للطور 
املقبل،   اأوت   5 يف  الكتابية 
عدد  اأن  ح�سان  الرائد  وك�سفت 
لإجراء  املقبولني  املرت�سحني 
اأ�سبال  مبدر�سة   النتقاء  عملية 
الأمة بالبليدة للطور الثانوي قدر 
فيما  اإناث   380 و  ذكور   301 ب 
يبلغ عدد  املقاعد البيداغوجية 
 333 املدر�سة  بذات  املتوفرة 
  100 بينها  من  بيداغوجي  مقعد 

مقعد خم�س�ض لالإناث.
القبول  م�سابقات  انتهاء  وعقب 
نتائج  عن  الإعالن  يتم  للطورين 
النتهاء  فور  الكتابية   امل�سابقة 
ترتيب  و  الت�سحيح  عملية  من 
ليتم  ال�ستحقاق  ح�سب  النتائج 
طرف  من  الناجحني  ا�ستدعاء  
الأمة  اأ�سبال  مدار�ض  مديرية 
الأمة  اأ�سبال  مبدار�ض  لاللتحاق 

املعينة لكل �سبل.
امل�سابقة  هذه  اأجواء  ومتيزت 
و�سط  احلما�ض  و  بالبهجة 
القادمني   املرت�سحني  التالميذ 
من وليات الو�سط و الذين كانوا 
يحملون حقائبهم و كلهم اأمل يف 
افتكاك مقعد يف  اإحدى مدار�ض 

اأ�سبال الأمة.
حممد  ارزقان  املرت�سح  وقال 
�سنة   11 العمر  من  البالغ  ريان 
من الدويرة )اجلزائر  العا�سمة( 
ا�ساهد  كنت  �سغري  »منذ  لواأج: 
مدار�ض اأ�سبال الأمة يف التلفزيون 
و متنيت  اللتحاق بها و هو حلم 
والدتي اأي�سا و اأرغب يف حتقيقه 
لأ�سبح طبيبا يف اجلي�ض الوطني 
املرت�سح  ذكر  كما  ال�سعبي«. 
�سيف الإ�سالم جميدي )11 �سنة( 
اجلزائر   ولية  البحري  برج  من 
الثامنة  يف  كنت  »منذ  اأي�سا: 
اللتحاق  يف  رغبت  عمري  من 
مبدر�سة ا�سبال المة و  اجتهدت 
و  جيد  معدل  على  للح�سول 
اأمتنى من كل قلبي اأن يتم قبويل 

لاللتحاق بهذه املدر�سة«. 

دعت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان احلكومة لتدارك اخللل القائم يف التنمية، معتربة اأنها ركزت 
على مدن كربى و�سط تهمي�س باقي الوليات وهو ما تعرى مع دخول مرحلة التق�سف حمددة ن�سبة البطالة بـ30 

باملائة،يف حني و�سفت ذلك بغري املتعمد، يف حني ت�ساعد ردود الفعل موؤخرا يف �سكل الحتجاجات على غياب 
التنمية بالوليات اجلنوبية، موؤكدة اأنها احتجاجات على و�سعهم الجتماعي احلايل ت�ستوجب احللول العاجلة، 

كونها قنبلة موقوتة ميكن اأن تنفجر يف اأية حلظة، بعد ت�سجيل عزف بع�س الأطراف على وتر التمييز واجلهوية 
التي تهدف اإىل خلق البلبلة وزعزعة ال�ستقرار.
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موقع »وجهني«  يتلقى 8 اآلف

 زيارة يومية 

  تطبيق الكرتوين جديد
 لتوجيه حملة البكالوريا

متكن جمموعة من �لطلبة بجامعة �ل�شلف من �إن�شاء موقع 
�لكرتوين كفيل بتقدمي جميع �ل�رشوحات  و�ملعلومات حول 

هذه �ملرحلة.
�لثالثة  )�ل�شنة  جامعي  طالب  �أ�ش�شه  »وجهني«  و�ملوقع 
مبعية  �ل�شلف  والية  من  �الآيل(  لالإعالم  �لعليا  باملدر�شة 
�الأمثل  �لتوجيه  يف   �مل�شاعدة  بغية  �لطلبة  من  جمموعة 

حلاملي �شهادة �لبكالوريا �جلدد.
و�أن�شئ �ملوقع باالأ�شا�س منذ �شنتني �إال �أن تفعيله ون�شاطه 
�لر�شمي �نطلق منذ 16 �أفريل من �ل�شنة �جلارية ليح�شد 
خالل �أ�شهر معدودة متابعني وعدد� من �لزو�ر  مبعدل 8000 
ل�شاحبها  ��شتناد�   - »وجهني«  فكرة  وجاءت  يوميا،  ز�ئر 
-  يف خ�شم �مل�شاكل �لتي طرحها زمالوؤه  �لطلبة �جلدد 
�لتخ�ش�شات  �ختيار  و�شعوبة  �لتوجيه  عملية  بخ�شو�س 
للدر��شة  �ملربجمة  باملقايي�س  �جلامعية يف ظل  جهلهم 
�لتخ�ش�شات  بجميع   �الإملام  »وجهني«  موقع  يحاول  �إذ 
وتفا�شيلها وحتى تبادل �حلديث و�خلرب�ت فيما بني �لطلبة 

�لقدماء  و�جلدد.
�لرئي�شية  باملكتبة  ن�شطه  در��شي  يوم  خالل  عالء  وقال 
�لبكالوريا  �لتوجيه  �الأمثل حلاملي �شهادة  للمطالعة حول 
يهدف  »�ملوقع   �أن  »وجهني«  �ىل  �لولوج  وكيفية  �جلدد 
بالدرجة �الأوىل �إىل مر�فقة مرت�شحي �لبكالوريا وتوجيههم 
�مل�شار  خالل  �لذ�تي  �لتعليم  ثقافة  لديهم   غر�س  ثم 
�جلامعي كمرحلة ثانية ليتم يف �الأخري زرع  روح �ملقاوالتية 

لدى �لطالب وحت�شريه لعامل �ل�شغل«.
قاعدة  »كونه  يف  �شاحبه  ح�شب  �ملوقع  �أهمية  وتكمن 
وخمتلف  �جلامعية  �لتخ�ش�شات  حول   هامة  معلومات 
�ل�شعب �لتي تتيح للز�ئر عديد �خليار�ت لالطالع عليها  �أو 
طرح �شوؤ�ل حيث ي�شهر فريق مكون من �شبع طلبة متطوعني 
)من واليات �ل�شلف �شطيف ق�شنطينة( على �الإجابة على 

خمتلف �ن�شغاالت �لطلبة �جلدد وزو�ر �ملوقع«.
ويحتوي هذ� �لف�شاء �اللكرتوين �لتوجيهي �الأول من نوعه 
ح�رشية  مقاالت  على  عليه  �لقائمني  ح�شب   �جلز�ئر  يف 
»يعطي   مما  �لتوجيه  يف  وخمت�شني  �أ�شاتذة  طرف  من 
للتفاعل  نافذة  عن  ف�شال  �ملن�شور«  للمحتوى  م�شد�قية 
و�لنقا�س وطرح �الأ�شئلة على  م�شريي �ملوقع وكذ� �لطلبة 
�ل�شعب   كل  تفا�شيل  عن  ناهيك  در��شاتهم  �أنهو�  �لذين 
و�رشوط  �المتحانات  و�شيغ  مقايي�س  من  و�لتخ�ش�شات 
وعالمات �لقبول ، جمموعة من حاملي �لبكالوريا  �جلدد 
على   �أثنو  �الأولية  �لت�شجيالت  بعملية  للقيام  جاوؤو�  �لذين 
دور �ملوقع يف حتديد  �ختيار�تهم و�أهمية �ملحتوى �لذي 
يطرحه فكانت �الأ�شد�ء م�شّجعة لهذه �ملبادرة  خا�شة �أن 

�لقائمني عليها طلبة بحد ذ�تهم.
رغباتها  تغيري  �شاهم يف  »وجهني«  موقع  �أن  �أمينة  وتعترب 
وهذ� بعد �الطالع على  حمتوى �ل�شعب �لتي كان يرت�ءى 
�الأخري  يف   لتقرر  وميوالتها  قدر�تها  مع  تتالءم  �أنها  لها 
على  بناء�  �لعمومية  لالأ�شغال  �لعليا  �ملدر�شة  �ختيار 
موؤهالتها ومتطلبات  �لتخ�ش�س وكذ� �الأ�شد�ء �مل�شتقاة 

حوله من طرف �لطلبة �لقد�مى.
و�شائط  �ملوقع عن طريق  على  تعرف  �لذي  وليد  يرى  و 
على  �لطالب  ي�شاعد  »وجهني«  �أن  �الجتماعي  �لتو��شل 
حتديد وجهته �لدر��شية وفقا ملعطيات وجتارب ملمو�شة 
مبا يزيل �للب�س عن كثري من �لتخ�ش�شات �لتي قد يرغب 
موؤهالته  مع  تتو�فق  ال   ولكنها  در��شتها  يف  �لطالب 

�الأكادميية.

تون�س

حجز كمية من الأدوية كانت 
�ستهرب اإىل اجلزائر

م�شتوى   7 رقم  �لوطنية  بالطريق  دورية  متكنت 
قرية و�شتاتة من معتمدية نفزة بوالية باجة �أول 
تفتي�س  عقب   ،2018 جويلية   27 �جلمعة  �أم�س 
�شيارة جز�ئرية من �لعثور على كمية من �الأدوية 
خا�شة مبر�شى �الأع�شاب معّدة للتهريب تتمّثل 
قيمتها  قّدرت  �الأنو�ع  خمتلفة  علبة   52 يف 
مع  وبالتحري  دينار�.   4800 بحو�يل  �ملالية 
�ل�شائق ومر�فقه بخ�شو�س م�شدر �الأدوية �لتي 
تون�س  من  باقتنائها  �أفاد�  تهريبها  ينويان  كانا 
�لنيابة  و�أذنت  باجلز�ئر  لرتويجها  �لعا�شمة 
حم�رش  بت�شجيل  باإ�شت�شارتها  بباجة  �لعمومية 
�لبلدي  بامل�شتودع  �ل�شيارة  وحجز  جبائي 

الإحالتها على �مل�شالح �لديو�نية.

�خلارجية  �ل�شوؤون  وز�رة  قالت 
 29 هناك  �ن  �ل�شبت  �ليوم  �جلز�ئرية 
مر�كز  يف  حمتجز�  جز�ئريا  مو�طنا 
ب�شبب  برو�شيا  �الحتياطي  �لتوقيف 
�لقانوين حلدود  �لعبور غري  حماولتهم 
هذ� �لبلد بعد دخوله من �جل متابعة 

فعاليات كاأ�س �لعامل.
وقال �لناطق �لر�شمي با�شم �لوز�رة عبد 
�ل�شلطات  �أن  �رشيف  علي  بن  �لعزيز 
جز�ئريا  �شاب   29 �أوقفت  �لرو�شية 

�لعامل  كاأ�س  �إىل رو�شيا ملتابعة  دخلو� 
�ل�رشي  �لتوجه  هناك  من  حاولو�  ثم 
�لبلد�ن �ملجاورة خا�شة  �إىل عدد من 

فنلند� و�أوكر�نيا وبيالرو�شيا.
مت  �ل�شباب  »هوؤالء  �أن  و�أ�شاف 
�لرو�شية  �ل�شلطات  قبل  من  توقيفهم 
�لفيدر�لية  عبور حدود  بتهمة حماولة 
قانونية«  غري  بطريقة  �لرو�شية 
و�أو�شح �رشيف �ن �لرعايا �جلز�ئريني 
�الحتجاز  مر�كز  يف  حاليا  متو�جدين 
من  كل  يف  عقابية  مر�كز  يف  ولي�س 
وكيلينغر�د  وكيبورغ  بيرت�شبورغ  �شانت 

�أنه  و�أكد  وبيالرو�شيا،   وفولغوغر�د 
فاإن  �جلز�ئريني  �لرعايا  توقيف  منذ 
�ل�شفارة �جلز�ئرية مبو�شكو وم�شاحلها 
�لقن�شلية مل يدخرو� �أي جهد من �جل 
متابعة و�شع �لرعايا ��شتجابة ملطالب 
عائالتهم بالتدخل و�الإ�رش�ع باإعادتهم 

�إىل �أر�س �لوطن.
�لدبلوما�شية  »�لبعثات  �أن  �إىل  و�أ�شار 
باالت�شال  قامت  رو�شيا  يف  �جلز�ئرية 
وعائلتهم  �لرعايا  بع�س  مع  �ملبا�رش 
مع  �لالزمة  �الإجر�ء�ت  و�تخذو� 
على  للتعرف  �لرو�شية  �ل�شلطات 

وظروف  و�أماكن  �حلقيقي  عددهم 
بها  حظو�  �لتي  و�ملعاملة  توقيفهم 

وظروفهم �حلالية.
هذه  من  �لهدف  �أن  �رشيف  وبني 
�جلز�ئر  �إىل  �إعادتهم  هو  �الإجر�ء�ت 
من  �النتهاء  بعد  ممكن  وقت  باأ�رشع 
على  و�لتعرف  �الإد�رية  �الإجر�ء�ت 
�ل�شباب  عائالت  وطماأن  هويتهم، 
تبذل  �لوز�رة  باأن  برو�شيا  �ملحتجزين 
�لق�شية  هذه  ملتابعة  جهدها  ق�شارى 
للجز�ئز  �لرعايا  �إعادة  يتم  �أن  �إىل 

باأ�رشع وقت ممكن.

م.�س

ك�شف �لبنك �لدويل » �أن �جلز�ئر تقهقرت 
�إىل �لرتبة 117 عامليا، من بني 168 بلد�، 
�خلدمات  �أد�ء  جمال  يف  45ر2  مبوؤ�رش 

�للوج�شتية.
و جاء �لتقرير �ملعنون ب<<موؤ�رش �الأد�ء 
�للوج�شتي<و�أكد �لبنك �لدويل �أن تقرير 
�لتناف�س<<  �أجل  من  رو�بط  ><�إقامة 
تقييم  على  �لبلد�ن  م�شاعدة  �إىل  يهدف 

تقدمها على �ل�شعيد �خلدمات �للوج�شتية 
�لتجارية، على �أ�شا�س معايري رئي�شية ،من 
�لبنيات  �للوج�شتية، وجودة  �لكفاءة  بينها 
�الإر�شاليات  وتكلفة  للمبادالت،  �لتحتية 

�لدولية، و�حرت�م �آجال �لت�شليم.
�شنتني،  كل  ي�شدر  �لذي  �لتقرير،  وذكر 
قد  كانت  �جلز�ئر  باأن   ،2007 �شنة  منذ 
ب77ر2   2016 �شنة   75 �لرتبة  يف  حلت 

نقطة، ويف �لرتبة 96 �شنة 2014 مبوؤ�رش 
�لتي ترتكز  �لوثيقة،  65ر2   وحترر هذه 
�أد�ء  ملقارنة  وكمية  نوعية  تد�بري  على 
�لبلد�ن، على �أ�شا�س �أبحاث يجريها �ألف 
م�شوؤول عن مقاوالت دولية للوج�شتيك يف 

132 بلد�.
ويقيم �لتقرير مدى فعالية م�شل�شل عملية 
�لتخلي�س �جلمركي )�ل�رشعة، �لب�شاطة..( 

من قبل هيئات مر�قبة �حلدود، مبا فيها 
م�شالح �جلمارك، وجودة �لبنيات �لتحتية 
و�شهولة  و�لنقل،  بالتجارة  �ملرتبطة 
تنظيم �إر�شاليات باأ�شعار تناف�شية، وكفاءة 
و�لقدرة  �للوج�شتية،  �خلدمات  وجودة 
�رشعة  و�أخري�  �الإر�شاليات،  تتبع  على 

�لت�شليم يف �الآجال �ملتوقعة.
ق.اإ

خالل �لفرتة �ملمتدة بني 26 �إىل 28 جويلية 
2018 �إىل غاية �شبيحة �أم�س على �ل�شاعة 
�ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �شجلت  �لثامنة  
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل     5422
مكاملات  تلقي  �إثر  على  وهذ�  �لوطن  من 
هذه  �ملو�طنني،  طرف  من   �ال�شتغـاثة 
�لتدخالت �شملت خمتلف جماالت �أن�شطة 
بحو�دث  �ملتعلقة  �شو�ء  �ملدنية  �حلماية 
�الإجالء  �ملنزلية،  �حلو�دث  �ملرور، 
�الأجهزة  و  �حلر�ئق  �إخمــاد  �ل�شحي 

�الأمنية...�لخ .

علـى هذ� �لنحو �شجلت عدة حو�دث مرور 
وفاة  يف  ت�شببت  دموية  �الأكرث   20 منها  
�إ�شابة  و  �حلو�دث  مكان  يف  �أ�شخا�س   15
مت  �خلطورة  متفاوتة  بجروح  �آخرين   72
�إىل  نقلهم  ثم  �ملكان  عني  يف  �إ�شعافهم 
طرف  من  �الإ�شت�شفائية  �مل�شالح  خمتلف 

م�شالح �حلماية �ملدنية. 
لالإ�شارة، تدخلت وحد�ت �حلماية �ملدنية 
من �أجل �إنت�شال و حتويل �إىل �مل�شت�شفيات 
�لبحر  يف  غرقا  متوفيني   02 �ملحلية 
 09 تبلغ  طفلة  وهر�ن،  والية   : من  بكل 

م�شموح  غري  ب�شاطئ  غرقا  متوفية  �شنة 
�ملقطع  �مل�شمى  باملكان  لل�شباحة 
ببلدية مر�شى �حلجاج د�ئرة بطيوة، والية 
�شكيكدة، 01 �شخ�س متويف غرقا ب�شاطئ 
�شكيكدة،  ود�ئرة  ببلدية  لل�شباحة  م�شموح 
كما تدخلت �أي�شا م�شالح �حلماية �ملدنية 
جثة  �نت�شال  �جل  من  م�شتغامن   لوالية 
�لبحر  ب�شاطئ  متويف  �شخ�س  و�حد   )01(
على �ثر ��شطد�مه من طرف درجة مائية 
�مليناء  �مل�شمى  باملكان   )jets ski(

�ل�شغري ببلدية ود�ئرة �شيدي خل�رش.

و�حد   )01( وفاة  �أي�شا  ت�شجيل  مت  للعلم 
مائية  بربكة  �شنة   12 �لعمر  من  يبلغ  طفل 
�لو�قع  �لذهب  �مل�شمى  باملكان  �لو�قعة 
�ل�رشور  بن  د�ئرة  بو�شياف  حممد  ببلدية 
م�شالح  تدخلت  كما  �مل�شيلة.  والية  
�حلماية �ملدنية من �جل �إخماد 08 حر�ئق 
من  كل  يف  خمتلفة  و  �شناعية  ح�شارية  
غرد�ية،  ب�شار،  ق�شنطينة،  تيبازة،  والية 
مت  �أدر�ر،   و  �لبي�س  �شطيف،  �جلز�ئر، 
�لتحكم و �إطفاء  كل هذه �حلر�ئق بالتدخل 

�ل�رشيع جلهاز �حلماية �ملدنية.

و�ل�شكان  �ل�شحة  مديرية  تنظم 
باجللفة و�شمن �لربنامج �مل�شطر من 
طرف وز�رة �ل�شحة و�ل�شكان و�إ�شالح 
جهوي  در��شي  بوم  �مل�شت�شفيات 
�حلامل  باملر�أة  �لتكفل  دليل  حول 

واليات  عدة  م�شاركة  عرف  �للقاء 
للهياكل  �ملركزي  �ملدير  وباإ�رش�ف 
بوز�رة  ��شنهو  بن  �لدكتور  �جلو�رية 
�ل�شحة وم�شاركة �لعديد من �الإطار�ت 
لوالية  �مل�شت�شفيات  ومدر�ء  �ل�شحية 

�ل�شحة  مديرية  و�إطار�ت  �جللفة 
طب  يف  خمت�شني  و�أ�شاتذة  و�ل�شكان 
و�النعا�س  و�لتخدير  و�لتوليد  �لن�شاء 
جميع  من  طبيني  و�شبه  وقابالت 
هذ�  يدخل  حيث  �ملعنية  �لواليات 

�ليوم �لدر��شي �شمن �ملجهود�ت �لتي 
يف  و�لفاعلني  �ل�شحة  وز�رة  تبذلها 
للتكفل �جليد و�ملتابعة  �ل�شحة  قطاع 

�لدقيقة للمر�أة �حلامل.
ق.م

تقرير البنك الدويل حول »الأداء اللوج�ستي«

بني 26 اإىل 28 جويلية 2018

اجللفة

تراجع اجلزائر اإىل الرتبة 117 عامليا 

20 حادث دموي ت�سببت يف م�سرع 15 �سخ�ص

يوم درا�سي حول تطبيق دليل التكفل باملراة احلامل

وزارة اخلارجية طمانت عائالتهم

29 مواطنا جزائريا حمتجزا احتياطيا يف رو�سيا
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وعرائ�ض  �شكاوى  ك�شفت 
من  مرفوعة  احتجاجية 
لل�شلطات  املحلية  اجلمعيات 
من  بالرغم  اأنه   ، بالبالد  العليا 
املجهودات املبذولة من طرف 
لإحتواء  املحلية   ال�شلطات 
الإ  ال�شحي  ال�رصف  م�شكل 
م�شتمرة،  زالت  ل  املع�شلة  اأن 
كو�شيدار  �رصكة  عجز  ب�شبب 
اإعادة  مهمة  لها  اأوكلت  التي 
 ، ال�شحي  ال�رصف  �شبكة 
ال�شكان  نفو�ض  يف  يحز  ومما 
املت�رصرين من امل�شكل القائم 
اأن ال�رصكة عو�ض ال�شتعانة    ،
طاقات  و  �شخم  بعتاد 
لالإ�شتعانة  جلاأت  كفئ  ب�رصية 
حملية  مقاولتية  مبوؤ�ش�شات 
للموؤهالت  تفتقر  غالبيتها 
التي  املوؤهلة  العاملة  واليد 
وذلك  التحدي  رفع  من  متكنها 
يف  اجلمة  لل�شعوبة  نظرا 
الذكر  ال�شالف  امل�رصوع  اإجناز 
م�شاجع  يق�شي  اأ�شبح  الذي 
يف   ، الولية  و�شاكنات  �شاكني 
حمدثينا  من  وا�شحة  اإ�شارة 
لالإخطار البيئة  وال�شحية التي 
اأ�رصارا  تلحق  ان  �شاأنها  من 
ب�شحة املواطن املحلي، ومما 
اأن  ال�شكان  متاعب  من  زاد 
الديوان الوطني للتطهري يفتقر 
لت�شيري  الالزمة  لالإمكانيات 
�شبكة ال�رصف ال�شحي باإفتقار 
حمطات الرفع وال�شخ لعمليات 
يف  الفادح  والنق�ض  ال�شيانة 
ن�شيان غياب  ، دون  امل�شخات 

املت�شعبات  يف  اليدوي  العامل 
به  معمول  هو  كان  مثلما 
اأثر  ما  وهو  �شابقا  بالبلديات 

�شلبا على املوؤ�ش�شة  .
ذات  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الوقت  حان  باأنه  ال�شكاوى   
اأجل  باأن تتدخل من   للحكومة 
اأجنبية  ب�رصكات  ال�شتعانة 
لت�شليمها عمليات اإعادة العتبار 
والتاأهيل ملحاور �شبكة ال�رصف 
ال�شحي ومن ثم انت�شال الألف 
يف  تتخبط  التي  العائالت  من 
تف�شي ظاهرة ال�رصف ال�شحي 
الراكدة بعديد الأحياء ال�شعبية 
الق�رص   ، بوغفالة  غرار  على 
العتيق ، املخادمة ، الروي�شات 

، �شكرة والزياينة .
�شعود  ظاهرة  بخ�شو�ض  اأما 
مياه �شبخة ال�شط التي اإختفت 
القرن  م�رصوع  اإجناز  بعد 

ووفق  ع�رصية  مبوا�شفات 
املعايري املعمول ، لكنها عادت 
للواجهة من جديد وهو ماطرح 
ت�شاألت على امل�شكل  اأكرث من 
هاته  كتابة  حلد  يزال  ل  الذي 

الأ�شطر قائما .
قاطني  اأبدى  ثانية  جهة  من   
بوغفالة   ، املخادمة  اأحياء 
ت�شاوؤلت  بورقلة  والزياينة 
يف  الفادح  النق�ض  عن  كبرية 
بعديد  ال�رصوب  مبياه  التزود 
من األأحياء على غرار بوغفالة ، 
الق�رص العتيق والن�رص املعروف 
باخلفجي رغم اأن هذه الأخرية 
هائلة  مائية  تنام على خزانات 
، حيث اأن هذه الو�شعية دفعت 
للت�شاوؤل  املتحدثني   بنف�ض 
دون  حتول  التي  الأ�شباب  عن 
خدمات  من  املواطن  متكني 
املياه  لتحلية  حمطات   09

الكثري  رغم   ، لل�رصب  ال�شاحلة 
اأجل  من  املقدمة  الوعود  من 
حيز  املحطات  ذات  اإدخال 
رم�شان  �شهر  خالل  اخلدمة 
ل  الذي  الأمر  وهو   ، الفارط 
لإقتناء  باملواطن  يدفع  يزال 

مياه ال�شهاريج .
املتحدثني   ذات  طالب  كما 
عمليات  يف  الإ�رصاع  ب�رصورة 
الناقلة  القنوات  تغيري  اإعادة 
القدمية  ال�رصب  ملياه 
وحتتوي  بالأ�شمنت  واملنجزة 
على مادة الأميونت ، حيث ثمن 
املحلية  ال�شلطات  جمهودات 
املجال  ذات  يف  املبذولة 
للق�شاء على نهائيا على قنوات 
على  حتتوي  التي  و  الأ�شمنت 
مادة الأميونت التي من �شاأنها 
�شحة  على  خطرا  ت�شكل  اأن 

املواطن .

رفع قاطنو حي النه�شة املعروف 
ببلدية  »ال�شبايا«،  بقرية  حمليا 
الوادي،مطلبهم  ولية  الرقيبة 
املعنية،  اجلهات  اإىل  املتكرر 
ب�رصورة التحرك وربط ب�شاتينهم 
الفالحية،  بالكهرباء  ومزارعهم 
وامل�شالك الريفية، التي باتت اأكرث 

من اإلزامية يف الوقت الراهن .
اأن  على  ال�شكان،  اأغلب  وعرب 
قريتهم تعد قرية فالحية باإمتياز، 
املحا�شيل  من  لكثري  ومنتجة 
باأف�شل  الولية  ومتول  الزراعية، 
واأجود اأنواع التمور، اإ�شافة للفول 
ال�شقي  يف  ويعتمدون  ال�شوداين، 
حد  على  املوت  كوابل  مد  على 
املتواجدة  منازلهم  من  تعبريهم، 
على  املزارع  حدود  اإىل  بالقرية، 
مرتات  الكيلو  اإىل  ت�شل  م�شافات 
حمتوما  خطر  ي�شكل  مما  غالبا، 
الأطفال  وخا�شة  املارة،  على 
منهم، وراح �شحيتها اأحد الأطفال 
يف ال�شنوات الفارطة، يف ظل تاأثر 
ال�شم�ض،  باأ�شعة  الكوابل  هذه 
جترها  التي  العربات  ومرور 

لرفع  مر�شحة  وهي  احلمري، 
�شحاياها يف اأي وقت، كما فر�ض 
هذه  نتيجة  كبرية،  فواتري  عليهم 
الكثري  جعلت  والتي  امل�شافات، 
خدمة  على  يحجم  ال�شباب  من 
الفالحة واأ�شاف عديد الفالحني، 
اإىل  متتد  املوجودة،  املزارع  اأن 
وكانت ممول  الإ�شتعمارية،  الفرتة 
واملواد  بتمور  التحريرية  للثورة 
للمجاهدين  وخمباأ  الإ�شتهالكية، 
ريفية،  مب�شالك  ت�شتفد  مل  لكن   ،
تنقالتهم  املزارعني  على  ت�شهل 
نقل  م�شاريف  من  اليومية،وتقلل 

املنتوج اإىل الأ�شواق .
املت�رصرون،  الفالحون  ونا�شد 
لهم  ت�رصيح  يف  املنطقة  و�شكان 
�رصورة   ، »األو�شط«  يومية  مع 
املعنية،واإنهاء  اجلهات  تدخل 
ال�شبكة  ت�شكله  الذي  خطر 
اأبنائهم،  حياة  على  الكهربائية 
الكهربائية،و�شق  ال�شبكة  وتو�شعة 
م�شالك ريفية لت�شجيع على خدمة 

الأر�ض والفالحة باجلهة.
�شيخ مدقن 

الرحل  البدو  �شكان   اأبدى 
احلدودي  ال�رصيط  ،عرب 
 ، وال�رصقي  اجلنوبي 
وتذمرهم  اإمتعا�شهم 
اأب�شط  غياب  من  ال�شديدين 
حد  على  احلياة  �رصوريات 
هوؤلء  ويطالب     . قولهم 
املت�رصرون بالتوزيع العادل، 
للطاقة  لوحات  وتوفري 
للكهرباء،  املولدة  ال�شم�شية 
غري  اأ�شخا�ض  اإىل  واملوجه 
معنيني بهذه الإعانة اإطالقا 
قبل  من  منحها  يتم  حيث   ،
قلة  رغم  الغابات  م�شالح 
اأكد  حيث  الكبري،  و�شحها 
العديد منهم اأنه مت توجيهها 
بالتجمعات  القاطنني  اإىل 
وامل�شتقرين  ال�شكنية 
مبنازل، مما يطرح عالمات 
توزيعها  حول  ال�شتفهام 
بينما   ، قولهم  حد  على 
يف  القاطنة  عائلتهم  تعاين 
غرار  على  ال�شحراء  عمق 
مترنا�شت   ، ورقلة  وليات 
 ، اأدرار  و  الوادي   ، ايليزي   ،
امل�شيدة  الزرائب  وي�شكنون 
بجريد النخل ،اأو احللفاء، و 
اأكيا�ض البال�شتيكة، ويعي�شون 

عليها  يقال  ما  اأقل  و�شعية 
اأنها مزرية ول تليق بالعي�ض 

الكرمي .
العائالت  بع�ض  عربت   و 
حرمانها  من  امتعا�شها  عن 
التي  اإعانات  هكذا  مثل  من 
رغم  لهم  الدولة  خ�ش�شتها 
قلتها ، ومت توجيها بطرق غري 
اجلهات  قبل  من  مفهومة، 
قوائم  رفع  بعد   ، املعنية  
ل  التي  غربلتها  بعد  ر�شمية 
يفوق عددها 200 ،واإحتكرت 
يف  م�شتقرين  �شكان  على 
مناطق عمرانية ، بدل الذين 
يتنقلون عرب فيايف ال�شحراء 
، يعملون على رعي موا�شيهم 
منها  ي�شرتزقون  التي 
رغم  عائالتهم  ويكفلون 
�شعوبة وم�شقة مهنة وبدون 
املت�رصرون  ماأوى  . ونا�شد 
بالتدخل  الو�شية  ال�شلطات 
هذه  وتوفري  العاجل، 
التي   ، الطاقوية  اللوحات 
ت�شاهم يف التقليل من ويالت 
يكابدونها،  التي  املعاناة 
وتوجيها  يواجهم  الذي 

مل�شتحقيها احلقيقيني .
�شيخ مدقن 

طالب جمعيات حملية فاعلة بولية ورقلة ،  من حكومة الوزير الأول اأحمد اأويحي ب�شرورة 
التدخل ال�شخ�شي والعاجل من اأجل اإ�شناد م�شروع اإعادة تاأهيل �شبكات ال�شرف ال�شحي لفائدة 

�شركات اجنبية ب�شبب عجز ال�شركة الوطنية كو�شيدار يف التكفل بامل�شكل القائم .

مطالب بتقدمي تو�شيحات حول تاأخر ا�شتغالل 09 حمطات لتحلية  املياه

اأحمد باحلاج 

�سركة كو�سيدار عجزت عن حل 
مع�سلة ال�سرف ال�سحي بورقلة 

تعرف ظاهرة اإ�شتغالل اليد العاملة 
وليات  كل  عرب  وا�شعا  اإنت�شارا 
ولية  يف  منها  خا�شة  و   ، الوطن 
ورقلة  التي ت�شجل باإ�شتمرار نزوح 
اإليها  الرعايا الأفارقة  الآلف من 
اأغلبهم اإىل  و الذين تعود جن�شية  
جن�شيات مالية و اأخرى نيجريية ، 
على غرار ما ت�شهده ولية ورقلة 
الندماج  حاولوا  الذين  هوؤلء    .
متكنوا  و  اجلديد  املجتمع  مع 
و   ، ال�شغل  عامل  اإىل  الدخول  من 
هو الأمر الذي بات متف�شيا بعدد 
عائالتهم  اإعالة  اأجل  من  رهيب 
التي تتخذ هي الأخرى من الت�شول 

ك�شب  و  للت�شول  وحيدة  كو�شيلة 
قوتهم اليومي ، من جهتهم العديد 
العمومية  بالأ�شغال  املقاولني  من 
باتوا   ، بورقلة  الواحات  بعا�شمة 
العاملة  اليد  توظيف  اإىل  يلجاأون 
 ، زهيد  اأجر  مقابل  الإفريقية 
يف  احلا�شل  العجز  �شد  اأجل  من 
 ، املوؤهلة  املحلية  العاملة  اليد 
اإىل  ال�شباب  اأغلب  تهافت  ظل  يف 
املوؤ�ش�شات  و  الإدارات  يف  العمل 
هجر  جانب  اإىل   ، الإقت�شادية 
مهنة البناء من طرف الع�رصات من 
البطالني القاطنني بولية ورقلة و 
ذلك طمعا يف التوظيف يف �رصكة 

�شوناطراك و غريها من ال�رصكات 
املرتبعة  البرتولية  املوؤ�ش�شات  و 
و  م�شعود  حا�شي  منطقة  على 
الواقعة على بعد نحو 80 كلم عن 

مقر عا�شمة الولية ورقلة .
اأفادت  مت�شل  �شياق  يف  و 
خ�شم  يف  املقاولني  من  �رصيحة 
ت�رصيحاتهم ليومية »الو�شط« باأن 
الإفريقية  العاملة  اليد  توظيف 
 ، مفرو�شا  واقعا  و  لزما  بات 
العاملة  اليد  هجرتها  بعدما 
جمال  يف  خا�شة  و   ، املحلية 
غياب  اأمام   ، الفالحة  و  البناء 
جمال  اأن  اأ�شا�ض  على   ، البديل 

البناء يتطلب كتلة ب�رصية ذات بنية 
م�شاق  حتمل  على  قادرة  ج�شدية 
البناء و الذي مل ينكر املتحدثون 
ذاتهم ب�شعوبة الوظيفة ، يف حني 
من  املئات  يوميا  يواجهون  اأنهم 
العمل  يرغبون يف  الذين  الأفارقة 
اأجل ك�شب قوت يومهم  معهم من 
البناء  مهنة  ما  حد  اإىل  لتبقى   ،
بعا�شمة  الأفارقة  على  مرهونة 
الذهب الأ�شود  ، بالرغم من اأنها 
من  موؤخرا  تخ�ش�شها  اأدرج  مهنة 
�شمن تخ�ش�شات الرتب�ض مبراكز 

التكوين املهني . 
اأحمد باحلاج 

ل�شد العجز احلا�شل يف اليد العاملة املوؤهلة

تف�سي ظاهرة ا�ستغالل الأفارقة من طرف مقاويل ورقلة

 للحفاظ على منتوجاتهم 
الفالحية املو�شمية  

 للتخفيف من معاناتهم اليومية
 بال�شحراء اجلزائرية الكربى 

الكهرباء و امل�سالك الريفية مطلب 
�سكان حي النه�سة بالرقيبة بالوادي 

البدو الرحل يطالبون بتوفري 
لوحات �سم�سية املوجه لغريهم 



م�صالح  الأ�صبوع  نهاية  نفذت 
مع  بالتن�صيق  مع�صكر  ولية  اأمن 
للدرك  الإقليمية  املجموعة 
وا�صعة  �رشطة  عملية  الوطني  
النطاق ،�صخر لها عدد معترب من 
الوطني  الدرك  و  ال�رشطة  قوات 
مادية  وو�صائل  عن�رشا   160 فاق 
الكالب  فيها  مبا  خمتلفة  وتقنية 
املخدرات  عن  للك�صف  البولي�صية 
الأماكن  من  عددا  ا�صتهدفت   ،
مدينة  اأحياء  عرب  امل�صبوهة 
هذه  اأ�صفرت  حيث   ، مع�صكر 
م�صالح  بني  امل�صرتكة  العملية 
الوطني  الدرك  و  الوطني  الأمن 
 97 هوية  فح�ص  عن  بالولية 
اأ�صخا�ص   03 منهم  اأوقف  �صخ�صا 
كانوا حمل بحث من طرف العدالة 
، فيما اأوقف 13  اآخرون لتورطهم 
يف جرائم خمتلفة على غرار حيازة 
خمدرات لغر�ص املتاجرة ، حمل 
اأ�صلحة بي�صاء حمظورة و املتاجرة 
بامل�رشوبات امل�رشوبات الكحولية 
اإىل تنقيط  اإ�صافة   ، بدون رخ�صة 

القارئ  تقنية  عرب  مركبة   1016
حجز  و  الرتقيم  للوحات  الآيل 
ارتكاب  بعد  نارية  دراجات   03
على  مرورية  اأ�صحابها ملخالفات 
غرار انعدام الوثائق وعدم ارتداء 
العملية  �صملت هذه  كما   ، اخلوذة 
دوائر  عدة  امل�صرتكة  امليدانية 
غرار  على  الولية  عرب  بلديات  و 
 ، بوحنيفية  و  تيزي   ، فار�ص  عني 
الوطني  الأمن  عنا�رش  مب�صاركة 
من  عددا  وكذا  الوطني  الدرك  و 
الأماكن امل�صبوهة على غرار غابة 
الزقور ، قرية نواري حمو ، بلدية 
�صالطنة و مكنت من فح�ص هوية 51 
�صخ�صا و تنقيط 20 مركبة مع حترير 
خمالفات مرورية و حجز دراجة نارية 
 ، م�صتمرة  العمليات  هذه  تبقى  حيث 
م�صالح  بني  التن�صيق  موا�صلة  بهدف 
ال�رشطة و الدرك الوطني حر�صا على 
املمتلكات  و  الأ�صخا�ص  اأمن  �صمان 
املواطن  لدى  بالأمن  ال�صعور  وتعزيز 

عرب ربوع الولية.  
طالبي فاطمة 
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وهواة  جامعيني  وباحثني 
دوما  ت�صعى  فاإنها  مطالعة، 
مكتبية  كموؤ�ص�صة  خدماتها  لو�صع 
ت�رشف  حتت  العمومية  للمطالعة 
على  الجتماعية  ال�رشائح  كل 
واهتماماتها  �رشائحها  اختالف 
على  ال�صهر  مع  املختلفة، 
احتياجات  مللء  ف�صاء  تخ�صي�ص 
وتوفري  اإبداعه  وت�صجيع  الطفل 
والتح�صيل  للدرا�صة  لئق  ف�صاء 
مهمة  على  الرتكيز  مع  والدر�ص 
وت�صهيل  لالمتحانات  التح�صري 
تطوير الكفاءات الأولية ل�صتعمال 
تقنيات  واكت�صاب  احلا�صوب 
الإعالم الآيل وتوفري الو�صائل التي 
بالولية  الأ�صخا�ص  لكل  ت�صمح 
بالإ�صافة  العمومية  باملطالعة 
الآفاق  ترقية  على  العمل  اإىل 
من  وذلك  والثقافية  املعرفية 
الثقافية  الن�صاطات  بع�ص  خالل 
التي  ال�صتوية  العطلة  كن�صاطات 
نظمها املكتبة الرئي�صية للمطالعة 
يف  واملتمثلة  موؤخرا  العمومية 
عاملنا  بعنوان  الر�صم  ور�صة 
لالأطفال  واملوجهة  الأخ�رش 
اإ�رشاف  حتت  باملحيط  لالعتناء 
جمال  الت�صكيلي  الفنان  تاأطري  و 
والكاتب  الت�صكيلي  والفنان  جفال 

ال�صيد حفناوي.
وفنان  كاتب  اختيار  مت  للتذكري 
ور�صة  على  لالإ�رشاف  ت�صكيلي 
التلوين التي اأجنزها و�صارك فيها 
، نظرا لرتباط  اأطفال املدار�ص 
مو�صوع البيئة ومو�صوع امل�صابقة 
البيئة  ون�صو�ص  بق�ص�ص  بالتذكري 
الدرا�صي  الربنامج  يف  املقررة 
الذي  الر�صم  مبو�صوع  وربطها 
فنان  وجود  �رشورة  اإىل  يحتاج 
حت�صري  ليتم   ، كاتب  مع  ت�صكيلي 
اأح�صن  على  الور�صة  عمل  وتنفيذ 
لو�صع  البيداغوجية  امل�صتويات 

باحرتام  تنفيذها  و  الر�صومات 
الر�صم والتلوين  مقايي�ص وتقنيات 

معاً .
ر�صوماتهم  يف  الأطفال  اأبدع 
فكانت تنم عن ثقافة كبرية ودراية 
مبو�صوع احلفاظ على البيئة حيث 
املدار�ص  اأطفال  مواهب  برزت 
املو�صع  ور�صم  اللون  اختيار  يف 
واأ�صاليب  خمتلفة  باأ�صكال  البيئة 
انتهاء  بعد  تقرر  كما  متميزة  جد 
الر�صومات  جمع  الر�صم  ور�صة 
كل  حتمل   2018 ل�صنة  وطباعة 
ر�صوم الأطفال باملنا�صبة كتخليد 
على  املحافظة  باأهمية  وتذكري 
الأخطار  كل  من  وحميطنا  بيئتنا 

املحدقة به .
�صمن  الن�صاط  هذا  ويندرج 
التي  ال�صتوية  العطلة  ن�صاطات 
تنظمها املكتبة الرئي�صية للمطالعة 
ور�صة  ،كتفعيل  �صنة  كل  العمومية 
والتقلي�ص  التلخي�ص  تقنيات  تعلم 
واملوجهة اأ�صا�صا لالأطفال وعملية 
تلخي�ص  لأف�صل  م�صابقات  اإقامة 
ق�صة واإقامة ور�صة ور�صات حتويل 
من  وغريها  م�رشحية  اإىل  ق�صة 
والرامية  العديدة  الن�صاطات 
لتفعيل ذكاء الطفل وتنمية مواهبه 

ت�صتعد  الإبداعية.كما  وقدراته 
للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة 
لتنفيذ  تب�صة  لولية  العمومية 
متميز  وتربوي  ثقايف  برنامج 
والرتفيه  والكتاب  بالقراءة  متعلق 
ور�صد  ثقافية  م�صابقات  وتنظيم 
عر�ص  كل  اآخر  يف  قيمة  جوائز 
وجتدر  املمتدة  الفرتة  يف  وذلك 
الفنية  العرو�ص  اأن  اإىل  الإ�صارة 
ولء  جمعية  تقدمي  من  �صتكون 
بتب�صة  الثقافية  والفنون  للم�رشح 
للفنون  القدرة  الثقافية  والتعاونية 

الدرامية عني البي�صاء.
الرئي�صية  املكتبة  ن�صاطات  ومن 
مبلحقة  العمومية  للمطالعة 
للمكتبة  التابعة  �صكان�صكا 
مت   ، بالولية  املركزية  العمومية 
قراءة  بعنوان  اأدبية  ندوة  تنظيم 
الكاتب  خاللها  ،عر�ص  كتاب  يف 
طواهرية  رزاق  املميز  الروائي  و 
بانكوك  �صياطني  بكتابه  التعريف 
القيمة  ،الذي �رشح يف حما�رشته 
جوانب عامل اجلرمية اللكرتونية 
الدقيقة  تفا�صيلها  يف  وخا�ص 
وخبايا  ومعلومات  وقائع  ذكر  مع 
على-  اأي�صا  وحتدث  العامل.  هذا 
الديب ويب- ب�صكل مف�صل و عن 

ظاهرة احلوت الأزرق الغريبة عن 
مت  .كما  اأطفالنا  وعن  جمتمعنا 
اأ�صئلة  طرح  و  مداخالت  تقدمي 
قيمة حول الرواية وكيفية احلفاظ 
النت  اأخطار  من  اأطفالنا  على 
بتكرمي  التظاهرة  اختتام  ،كما مت 
امل�صاركني من اأ�صاتذة وموؤ طرين 

.
العمومية  املكتبة  فان  للتذكري 
بجميع ملحقاتها يف تراب الولية 
الثورة  ذكريات  باإحياء  تقوم 
من  والتاريخية  البطولية  واملاآثر 
خالل تنظيم م�صابقات ثقافية لكل 
حمطات  حول  التعليمية  الأطوار 
الإ�رشاف على  مع  اجلزائر  تاريخ 
املتناف�صني  بني  جداريات  تلوين 
للكتاب  معار�ص  لإقامة  اإ�صافة 
الفوتوغرافية  لل�صور  ومعار�ص 
املت�صابقني  وتكرمي  ال�صهداء  عن 

ب�صهادات ت�صجيعية.
عاملنا  بعنوان  الر�صم  ور�صة 
املكتبة  نظمته  الذي  الأخ�رش 
اإ�رشاف  حتت  للمطالعة  العمومية 
اإعداد  ومن  املكتبة  مدير  ال�صيد 
املن�صطة  بوطبة  �صحى  لأ�صتاذة 
ور�صة  اأعدت  والتي  املتميزة 

التلوين .. كان دورها رائدا .  

كان ح�سور يومية الو�سط اجلزائرية مميز اأمام املكتبة الرئي�سية للمطالعة العمومية بولية تب�سة موؤ�س�سة عمومية 
ن�سطة جدا وت�سعى دوما ل�ستغالل زمن عطل اأطفال املدار�س يف القيام بن�ساطات مميزة وحمفزة جدا.ورغم كرثة 

مهامها ودقة اأهدا اأهدافها فاإن ن�ساطاتها بقيت عديدة ومتنوعة على غرار مهامها الرئي�سية املتمثلة يف و�سع خمتلف 
الأر�سدة الوثائقية حتت ت�سرف امل�ستعملني من طالب واأطفال مدار�س

تب�سة

عزيزي ر�سيد

ور�ضة بعنوان عاملنا االأخ�ضر لالأطفال لالعتناء باملحيط

بعد تد�سينه يف اخلام�س من جويلية الفارط

جريدة الو�سط غطت اليوم وكانت حا�سرة 

�ضكان احلي اجلديد جي�ش التحرير ينا�ضدون ال�ضلطات التدخل

دكاترة وخمت�ضون ينظمون 
 يوما توجيهيا حلملة "
 الباك " بعني احلجل 

خل�سر بن يو�سف 

ناعة  بن  ثانوية  مدرج  احت�صن 
يوم  فعاليات  احلجل  بعني  ال�صعيد 
حاملي  لفائدة  توجيهي  مفتوح 
هي  مببادرة  البكالوريا  �صهادة 
م�صتوى  على  نوعها  من  الوىل 
لوايف  ال�صتاذ  تبناها  الدائرة 
كل  يف  وخمت�صني  ودكاترة  رابح 
املجالت  .  ال�صيد جعنون خمتار 
افتتح فعاليات اليوم املفتوح بكلمة 
�رشورة  على  موؤكدا  النتائج  حول 
لها  تاأ�صف  التي  النتائج  مراجعة 
طارحا  فعال  كارثية  باأنها  وقال 
ال�صتفهام  نقاط  عديد  بذلك 
عميد   ، واحللول  الأ�صباب  حول 
العلوم الن�صانية والجتماعية  كلية 
حلل  عمر  عمور  الربوفي�صور 
وف�صل وناق�ص تذليل كيفية اختيار 
للمتح�صلني  الأن�صب  التخ�ص�ص 
و�صعهم  خالل  من  البكالوريا  على 
يف �صورة كل املراحل التي يجب اأن 
مير عليها ويفهمها الطالب اجلديد 
التخ�ص�صات  كل  على  بالتعرف 
معدل  له  ي�صمح  مبا  له  املتاحة 
طرق  معرفة  عن  ف�صال  النجاح،  
البوابات  خمتلف  عرب  الت�صجيل 
الرقمية التي و�صعتها وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي ، حمذرا من 

ب�صبب  الت�صجيل   اأثناء  الأخطاء 
الإهمال والالمبالة التي قد تع�صف 
، الدكتور  مب�صار الطالب اجلامعي 
كلية  عميد  نائب  فار�ص  خمتاري 
العلوم بجامعة اجلزائر اأكد للطلبة 
والتمحي�ص  الرتوي  اجلدد �رشورة 
الدكتور  اأما   ، الختيار  قبل  اجليد 
مداخلته  يف  ركز  جوادي  اليا�ص 
علمية  �صخ�صية  خلق  على �رشورة 
ثقافة  على  بالعتماد  للطالب 
الإبداع ولي�ص الذاكرة  -  احلفظ -   
الأ�صتاذ ر�صا بلخ�رش م�صت�صار التوجيه 
حول  �رشوحات  اأعطى  الثانوية  بذات 
كيفية  م�رشحا  اجلامعي  الطالب  دليل 
النهاية  اإىل  البداية  �صريورة العملية من 
، ليتوجه اجلميع بعدها اإىل تناول بع�ص 
يف  الكل  ويدخل  املنع�صة  امل�رشوبات 
ور�صات توجيهية للتخ�ص�صات املفتوحة  
للطلبة  املبا�رش  للحوار  املجال  وفتح 
ج�صور  لبناء  واملخت�صني  الدكاترة  مع 
خالل  من  الطلبة  وبني  بينهم  التوا�صل 
بهم  �صيجمعهم  الذي  اجلامعة  ف�صاء 
الدكاترة  من  كل  ح�صور  اليوم  عرف   ،
هني   ، خل�رش  حامد  بن   : والأ�صاتذة 
 ، رابح  لوايف   ، مراد  يرم�ص   ، خل�رش 
الت�صغيل  وكالة  ممثل  زايدي  �صالح 
  ، والتكوين  التوجيه   م�صت�صارو   ،

قطاف بلقا�صم .  

التحرير  جي�ص  حي  �صكان  اأبدى 
�صكنا   484 بح�صة  القاطنني 
ا�صتيائهم و  �صمن برنامج عدل 2 
امل�صاكل  من  جملة  من  تذمرهم 
ا�صتالم  منذ  يواجهونها  التي 
وزادت  اأرقتهم  والتي  �صكناتهم 
البع�ص  وجعلت  متاعبهم  من 
منهم يوؤجل الرتحيل وذلك ح�صب 
تلقت  طرفهم  من  مم�صى  بيان 
الو�صط ن�صخة منه من بينها غياب 
حاويات رمي القمامة ما اأدى اإىل 
يف  البناء  وبقايا  الأو�صاخ  اإنت�صار 
ف�صال  احلي،  من  خمتلفة  جهات 
�صبكة  تعرفها  التي  الت�رشبات  عن 

املياه و التي يجهل م�صدرها والتي 
غمرت بع�ص اأقبية العمارات نهيك 
عن عدم اإمتام تهيئة املجزء c مع 
عدم وجود الغاز الطبيعي بل وحتى 
غياب العدادات و ت�صجيل تذبذب 
عن  احلديث  دون  املاء  توزيع  يف 
العيوب التي تكت�صي بع�ص ال�صقق 
وبع�ص جهات احلي ولهذا نا�صدوا 
هذه  لرفع  التدخل  ال�صلطات 
لتمكينهم  امل�صجلة  الإحرتازات 
اأقرب  الإلتحاق مب�صاكنهم يف  من 
وقت بعد اأن طال انتظارهم للظفر 

بها.
خلدون.ع

 بالتن�سيق مع املجموعة
 الإقليمية للدرك الوطني 

 اأمن والية مع�ضكر يف عملية
 ميدانية وا�ضعة النطاق 
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كتاب نتنياهو » مكان حتت ال�شم�س « 

الربنامج ال�سيا�سي ل«اإ�سرائيل« واإدارة ترامب اليهودية
د. غازي ح�شني

قراأت كتاب نتنياهو »الإيديولوجيا 
خالل  مرات  اأربع  وال�سيا�سات 
ن�رشته  والذي  الزمن  من  عقد 
الد�ستور الأردنية يف حزيران عام 
1996 على عدة حلقات. وخرجت 
العرتاف  ميكن  ل  اأنه  بخال�سة 
»اإ�رشائيل«  مع  والتعاي�ش  وال�سلح 
الذين  اليهود  امل�ستعمرين  ومع 
غزوا فل�سطني وا�ستعمروها بدعم 
املتحدة  والوليات  بريطانيا  من 
الغربية  الدول  وبقية  الأمريكية  
مبا فيها اأملانيا النازية والحتادية، 
والإمارات واملمالك التي اأقامتها 
الإمربيالية  وحتميها  بريطانيا 
ال�سعوب  جميع  عدوة  الأمريكية 
اليهود  فامل�ستعمرون  العامل.  يف 
ا�ستعماريون  تلموديون  توراتيون 
من  جاوؤوا  واإرهابيون  عن�رشيون 
»اإ�رشائيل«  واأقاموا  البحار  وراء 
والدخيلة  املنطقة  عن  الغربية 
�سعوبها  جلميع  والعدوة  عليها 
العدوانية  احلروب  ن�رشت  والتي 
اجلماعية  املجازر  وارتكبت 
ال�سعب  والنكبة امل�ستمرة وتدمري 
وطنه  يف  الفل�سطيني  واملجتمع 
ومنعت  بل  وعرقلت  فل�سطني. 
واأ�سبحت  وتقدمه.  تطوره  ومتنع 
ج�سد  يف  خبيثة  �رشطانية  غدة 
يجب  والإ�سالمية  العربية  الأمتني 

اإجتثاثها.

اأخطر من بروتوكولت 
حكماء �شهيون

اأخطر من  الفا�سي نتنياهو   كتاب 
بل  �سهيون  حكماء  بروتوكولت 

بوجوب  عليها  وزاد  وكّر�سها  جاء 
الفل�سطينية  القيادات  ا�ست�سالم 
الإ�رشائيلية  للمخططات  والعربية 
تهويد�سم  على  واملوافقة 
وتوطني  والأغوار  القد�ش  كل 
واإقامة  فل�سطني  خارج  الالجئني 
التوطني  خالل  من  الذاتي  احلكم 
والوطن البديل يف الأردن وت�سفية 
و�سطب  ال�رشاع  واإنهاء  الق�سية 
ديارهم  اإىل  الالجئني  عودة  حق 
الدولة  بيهودية  والعرتاف 
اإىل  الداخل  فل�سطينيي  وترحيل 
تزمع  التي  الفل�سطينية  دولتهم 
كم�سلحة  اإقامتها  »اإ�رشائيل« 
اإ�رشائيل  واإقامة  اإ�رشائيلية، 
خالل  من  القت�سادية  العظمى 
اجلديد  الأو�سط  ال�رشق  م�رشوع 
�سعود  اآل  مع  الأمني  والتحالف 
ملواجهة  ونهيان  وثاين  وها�سم 
حركات املقاومة والتحرر الوطني 
يف  الوطنية  واحلكومات  واإيران 
والإ�سالمية  العربية  املنطقة 
وبقية بلدان العامل  كتاب نتنياهو 
وحم�سو  بالتناق�سات  مليء 
والأمثلة  الكاذبة  باملعلومات 
ل  والتي  واملخادعة  امل�سللة 
تنطبق على فل�سطني وطن ال�سعب 
والواقعي  التاريخي  الفل�سطيني 
وامل�رشوع. تبني يل اأن عدة موؤلفني 
والعن�رشيني  امل�ستعمرين  من 
الواردة يف  كتبوا املوا�سيع  اليهود 
ب�سماته  نتنياهو  وو�سع  الكتاب 
العادل  لل�سالم  واملميتة  القاتلة 
يف فل�سطني وبقية البلدان العربية 
والهولوكو�ست  النكبة  لتربير 
ال�سعب  وترحيل  امل�ستمرين 
فل�سطني  وتهويد  الفل�سطيني 
بني  اجلديد  التحالف  واإقامة 

اإ�رشائيل واآل �سعود.

ال�شالم بنكهة �شهيونية

املذكور  نتنياهو  كتاب  ويعترب 
لليكود  ال�سيا�سي  الربنامج 
والربنامج  احلكم  يف  وبرناجمه 
اإ�رشائيل  عليه  اأجمعت  الذي 
وال�سعب »الإ�رشائيلي« وال�سهيونية 

العاملية واإدارة ترامب اليهودية.
كتابه  مقدمة  يف  نتنياهو  يقول 
يف  تر�ّسخ  اأنه  العربية  باللغة 
يعمل  العمل  حزب  اأن  الأذهان 
الليكود �سد  واأن  ال�سالم  اأجل  من 
الأهداف  اأحد  اأن  ويوؤكد  ال�سالم. 
اإزالة  هو  الكتاب  لهذا  الرئي�سية 
اأراد  هذه اخلرافة، وبعبارة اأخرى 
حلفاء  يخدع  اأن  نتنياهو  ويريد 
اإ�رشائيل اجلدد من احلكام العرب 
الإ�رشائيلي«  »ال�سالم  يريد  باأنه 
واملخادعني  الكذابني  اأكرب  وهو 
على  ظهروا  الذين  وامل�سللني 
كوكب الأر�ش، ل �سيما واأن اليهود 
اأ�ساتذة كبار يف فن الكذب. ورفعوا 
اإ�رشائيل  م�سالح  خلدمة  الكذب 
اإىل  والعن�رشية  ال�ستعمارية 

م�ستوى القدا�سة الدينية.
الكتاب  يخلو  ل  احلال  طبيعة  يف 
اإىل تخليد وجود  من وقائع ترمي 
»اإ�رشائيل« يف قلب الوطن العربي 
غيتو  كاأكرب  الإ�سالمية  والبلدان 
املنطقة  ل�سعوب  معاد  يهودي 
ويقول  الب�رشي  التاريخ  يف  ظهر 
لي�ش هناك  اأنه  على �سبيل املثال 
يتعلق  فيما  »اإ�رشائيل«  يف  خالف 
العربي  العامل  مع  ال�رشاع  باإنهاء 
ال�سهيوين  احلل  على  باملوافقة 
لق�سية فل�سطني ولي�ش على احلل 

العادل لها.

طرح زعيم الليكود ال�سفاح وجمرم 
»احلكم  بيغن  مناحيم  احلرب 

الذاتي الفل�سطيني« عام 1977.
رئي�ش  بحمل  العمل  حزب  وجنح 
الفل�سطينية  التحرير  منظمة 
املوافقة على �سلطة احلكم الذاتي 
من خالل توقيع اتفاق الإذعان يف 
اأو�سلو يف عام 1993. ووقع امللك 
وادي  الإذعان يف  اتفاق  الها�سمي 

عربة عام 1994.

اتفاقيتي الإذعان

اتفاقيتي  العمل  حزب  وا�ستغل 
ج�رش  الطرفني  جلعل  الإذعان 
اأو�سطي  ال�رشق  للتعاون  العبور 
لتحقيق  اأ�سا�ش عربي  ولي�ش على 
اجلديد  الأو�سط  ال�رشق  م�رشوع 
فل�سطني  لق�سية  حل  بدون 
وبذرائع كاذبة وواهية وهي الأمن 
الإ�رشائيلي واحلدود الآمنة والعمق 
احليوي  واملجال  ال�سرتاتيجي 
الق�سية  وت�سفية  القد�ش  لتهويد 
�سفقة  على  العربية  واملوافقة 
الإذعان  اتفاقات  واأدت  القرن. 
والأردن،  فل�سطني  يف  بالتفريط 
والق�سية  بالوطن  التفريط  اأي 
وم�ستقبل  ومب�سري  املركزية، 
نف�سه  الوقت  ويف  والأمة.  ال�سعب 
منظمة  قيادة  فيه  تنازلت  الذي 
الوطن  عن  الفل�سطينية  التحرير 
عودة  وحق  والق�سية  وال�سعب 
يتنازل  مل  ديارهم  اإىل  الالجئني 
الإ�سرتاتيجية  عن  العمل  حزب 
،واملخططات  »الإ�رشائيلية« 
الحتالل  وعن  ال�سهيونية 
وال�ستعمار ال�ستيطاين وا�ستمرار 
اأن  العمل  حزب  واأكد  النكبة. 

املحتلني  ب�سطريها  القد�ش 
املوحدة  اإ�رشائيل«  »عا�سمة 
على  ب�سيطرته  وا�ستمر  والأبدية. 
الأر�ش واملياه واملعابر واحلدود 
والأجواء واإقامة اأكرب معتقل نازي 
الب�رشية.  تاريخ  يف  للفل�سطينيني 
الفل�سطينية  ال�سلطة  ومنح 
الإداري  الذاتي  احلكم  �سالحية 
الن�سال  قمع  ومهمات  املحدود 
املقاومة  وحماربة  الفل�سطيني 
بني  الأمني  التعاون  وتر�سيخ 
اإ�رشائيل واأجهزة ال�سلطة للحفاظ 
اليهود  امل�ستعمرين  اأمن  على 
والأمن الإ�رشائيلي وامل�ستعمرات 
على  العمل  حزب  ورّكز  اليهودية. 
الفل�سطينية  الأرا�سي  م�سادرة 
وجهها  واإلغاء  فل�سطني  وتهويد 
الإ�سالمي  العربي  احل�ساري 
اليهودية  بالهوية  وا�ستبداله 
�سفة  واإزالة  اأو�سطية،  وال�رشق 
والعن�رشية  وال�ستعمار  الحتالل 
وهرولة  »اإ�رشائيل«  عن  والإرهاب 
العالقات  بتطبيع  اخلليج  دول 
اهلل  عدو  ال�سهيوين  العدو  مع 
والعروبة  واملواطن  والوطن 
ال�رشقية  وامل�سيحية  والإ�سالم 
عدة  وارتكب  جمعاء.  والإن�سانية 
ال�ستيطان  بتثبيت  وجنح  حروب 
بال�سالح  وتزويدها  واإ�رشائيل 
والبيولوجي  والكيماوي  النووي 

وتفوقها الع�سكري.

ال�شرق الأو�شط اجلديد

وتكتل  العمل  حزب  روؤية  وتنطلق 
ت�سفية  يريد  العمل  اأن  الليكود يف 
اإ�رشائيل  باإقامة  فل�سطني  ق�سية 
طريق  عن  القت�سادية  العظمى 

اجلديد  الأو�سط  ال�رشق  م�رشوع 
بينما يريد الليكود اإقامة اإ�رشائيل 
الكربى اجلغرافية وحتقيق ال�سالم 
مقابل ال�سالم ولي�ش ال�سالم مقابل 
التعاي�ش  مقابل  والتعاي�ش  الأر�ش 
وال�سالم  القوة  �سالم  وحتقيق 

القت�سادي ويهودية الدولة.
والأحزاب  الليكود  جناح  وبنَيّ 
اليهودية املتطرفة منذ عام 1977 
وحتى اليوم وجناح نتنياهو بت�سكيل 
ر  جتُذّ اإ�رشائيلية  حكومات  عدة 
والعن�رشي  ال�ستعماري  الفكر 
والإرهابي لدى ال�سعب الإ�رشائيلي 
العامل  يف  اليهود  غالبية  ولدى 
ونهيان  وثاين  �سعود   اآل  وموافقة 
الليكود  �سيطان  التحالف مع  على 
املقاومة  على  للق�ساء  نتنياهو 
وتاأجيج  واللبنانية  الفل�سطينية 
اإيران  �سد  الطائفي  ال�رشاع 
لإغراق البلدان العربية والإ�سالمية 
يف احلروب الطاحنة مئة عام على 
الربوت�ستانت  بني  احلروب  غرار 
والكاثوليك يف اأوروبا والتي دامت 
التحالف  فاحذروا  �سنة.  مئة 
اجلديد واخلطري بني نتنياهو واآل 
العربية  الرباعية  وحتركات  �سعود 
املريبة وامل�سبوهة لت�سفية ق�سية 
هو  نتنياهو  كتاب  اإن  فل�سطني. 
لإ�رشائيل   ال�سيا�سي  الربنامج 
واإدارة ترامب اليهودية على غرار 
كان  الذي  لهتلر  كفاحي  كتاب 
الربنامج ال�سيا�سي لأملانيا النازية 
. وثبت بجالء اأن »اإ�رشائيل« اأ�سواأ  
النازية  اأملانيا  واأحقرمن  واخطر 
ونتنياهو اأ�سواأ من هتلر وي�ستحيل 
اإىل  وم�سريها  معها  التعاي�ش 
النازية  زالت  كما  متاما  الزوال 
من جنوب  والبارتايد  اأملانيا  من 

اإفريقيا.

8 ر�سائل لعملية اآدم
 حممود مرداوي

من  طارق  حممد  ال�سهيد  عملية 
عدة  اأكدت  رائعة  اأنها  فوق  كوبر 
معاٍن وقيم جهادية راقية، نلخ�سها 

يف الآتي:

1( ال�سهيد:

حمل ر�سالة وقيًما وهو يقدم دمه 
�سخ�ش  الذي  باملن�سور  خل�سها 
به  متر  وما  الفل�سطينية  احلالة 
الق�سية من خماطر، وما يقع على 

الأر�ش  وعلى  ظلم  من  ال�سعب 
ثم  وا�ستيطان،  ونهب  �سلب  من 
ونا�سدهم  الفل�سطينيني  خاطب 
الذين  اأولئك  وخا�سة  اجلهاد 
ميتلكون ال�سالح والأدوات، وجّمد 
وذَمّ  اأر�سهم،  عن  املدافعني 

املقاومة  ومنعوا  �سكتوا  الذين 
�سعبهم يف غزة  تدافع عن  اأن  من 
باأن  من�سوره  وختم  والقد�ش، 
الذين  ال�رشفاء  حليف  الن�رش 
بالذكر  وخ�ّش  ال�سهاينة،  يقاتلون 
غزة، متوقعاً اأن الثورة الكربى قد 

اقرتب انطالقها.
2( التوقيت : 

على  العتداءات  بعد  جاءت 
الأق�سى وعملية الغتيال يف غزة، 
وهو توقيت بحاجة لرد قوي يوؤكد 
اأن الفل�سطينيني كاجل�سد الواحد.

3( املكان:
م�ستوطنة اآدم بالقرب من رام اهلل 
تقول  وكاأنها  ال�سلطة،  قيادة  مقر 
اأن نهج املقاومة هو النهج ال�سليم 
والأق�رش  امل�ستقيم  والطريق 

للو�سول اإىل حتقيق الأهداف.



تهنئة عيد ميالد

مبنا�صبة اإطفاء املالك ال�صغري عليال�ش 
عماد جمال الدين �صمعته الأوىل بتاريخ 

20 جويلية 2018 , تتقدم له عائلته الكرمية 
باأحر التهاين اأطيب الأماين متنيني له العمر 
املديد املكلل بال�صعادة والهناء وال�صحة يا 
رب .كل عام واأنت باألف خري يا عناد جمال 

الدين .
الو�سط:2018/07/29
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 10 �أبرز  �لتايل،  �لعر�ض  ويف 
"مورو"  �شعب  حول  ت�شاوؤالت 
�حلكم  منحه  وقانون  وق�شيته، 

�لذ�تي.

مورو؟ م�سلمو  هم  من   1-

"مورو" على �مل�شلمني  يطلق ��شم 
ميند�ناو،  يعي�شون يف جزر:  �لذين 
و�جلزر  �شولو،  و�أرخبيل  وباالو�ن، 

�جلنوبية �الأخرى من �لفلبني.
من   %11 نحو  مورو  �شعب  وميثل 
ماليني   10 �لبالغ  �لبالد،  �شكان 
ن�شمة، و�عتنقو� �الإ�شالم يف �لقرن 
مدن  يف  ويتمركزون  ع�رش،  �لر�بع 
�شور،  ديل  والناو  ماغوييند�نايو، 

و�شولو، وطاوي طاوي، وبا�شيالن.

"مورو"؟ ا�سم  جاء  اأين  من   2-

تعني   )Moor( "مور"  كلمة 
�لكلمة  "مغربي"، وهي حمّورة من 
كانت  �لتي   "Mauru" �لالتينية 
تطلق على �شكان والية موريتانيا يف 
�لقدمية،  �لرومانية  �المرب�طورية 
و�لتي ت�شم �ليوم كالاً من �جلز�ئر، 
وموريتانيا، و�ملغرب، ويطلق �ال�شم 
�مل�شلمة  �الأقليات  من  �لكثري  على 
�لذين  باالأندلُ�شيني  �ختلطت  �لتي 
م�شتعمر�ت  �إىل  �الإ�شبان  هّجرهم 

ما ور�ء �لبحار.

الإ�سالم  دخل  كيف   3-
الفلبني؟

من  �لكثري  دخل  قرون،  مد�ر  على 
 � تاأثراً �الإ�شالم  �ملنطقة  �شكان 
�شبه  �لقادمني من  �لعرب،  بالتجار 
يف  ا  وخ�شو�شاً �لعربية،  �جلزيرة 
�مل�شاهرة  و�شاهمت  �جلنوب، 
منت�شف  ويف  بن�رشه  بينهم  فيما 
�لقرن �خلام�ض ع�رش، بد�أ �الإ�شالم 
يف �النت�شار من �ملناطق �ل�شاحلية 
ودخل  و�لد�خلية،  �جلبلية  �إىل 
ثّم  ومن  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات 

�الإد�رية.

مورو؟ اأزمة  هي  ما   4-

حتى منت�شف �لقرن �لع�رشين، كان 
�شعب مورو يعي�ض يف دولة م�شتقلة 
بالفلبني،  �إحلاقهم  ومع  خا�شة، 
�ال�شتعمارية  �الإد�رة  قبل  من 
�الأمريكية، باتو� �أقلية يف كيان �أكرب 
مفاو�شات  عرب  مورو  �شعب  وبد�أ 
�شيا�شية �ل�شعي ال�شتعادة ��شتقالله 
عدة  �شلكت  فيما  جديد،  من 
لتعرث  �مل�شلح  �خليار  جمموعات 

�مل�شاعي �ل�شلمية.

امل�سلح؟ الكفاح  بداأ  كيف   .5

م�شلمي  �شد  �لهجمات  حتولت 
ما  عرقي،  تطهري  �إىل  �ملنطقة 
�الأقلية،  �أبناء  من  �لعديد  دفع 
�ملا�شي،  �لقرن  �شبعينات  يف 
مورو  حترير  "جبهة  �إن�شاء  �إىل 
ا  دفاعاً �ل�شالح  وحمل  �الإ�شالمية"، 
بني  �لنز�ع  وت�شبب  �لنف�ض  عن 
�مل�شلمني،  و�مل�شلحني  �لدولة 
خالل 4 عقود، مبقتل �أكرث من 120 
نحو  ونزوح  �ملورو،  �أبناء  من  ا  �ألفاً

مليونني.

وقف  اإعالن  مت  كيف   .6
اإطالق النار؟

عام  �الأطر�ف  بني  �للقاء�ت  بد�أت 
مفاو�شات  �نطالق  ومع   ،1997
على  �التفاق  مت   2012 يف  �ل�شالم 
جبهة  تنازلت  �لنار  �إطالق  وقف 
يف  �الإ�شالمية،  مورو  حترير 
بو�شاطة  جرت  �لتي  �ملفاو�شات 
ماليزية، عن تاأ�شي�ض دولة م�شتقلة 
على  �التفاق  ومت  ميند�ناو،  يف 
حتمل  ذ�تي  حكم  منطقة  تاأ�شي�ض 

��شم "بانغ�شامورو".

مفاو�سات  اكت�سبت  كيف   .7
ال�سالم زخما؟

زخما  �ل�شالم  مفاو�شات  �كت�شبت 
بعد �نتخاب دوتريتي رئي�شا للبالد، 
يف  �الأزمة"  "�إنهاء  على  ركز  �لذي 
جبهة  عر�شت  �لدعائية  وعوده 
م�رشوع  �الإ�شالمية  مورو  حترير 
�الأ�شا�شي  "بانغ�شامورو"  قانون 
وبعد  �جلديد،  �لرئي�ض  على 
�لفلبيني  �لربملان  �شادق  مد�والت 
�أخرياً� على �شيغة �لقانون �لنهائية، 
لوالية  �لذ�تي  �حلكم  مينح  مبا 

ميند�ناو و�جلزر �ملحيطة بها.

القانون؟ �سيطّبق  كيف   .8

ميند�ناو  بوالية  �العرت�ف  �شتيم 
و�جلزر �ملحيطة بها، ذ�ت �لغالبية 
حكم  منطقة  �أنها  على  �مل�شلمة، 
يف  ��شتفتاء  تنظيم  و�شيتم  ذ�تي، 
ا، كاأق�شى  �ملنطقة خالل 150 يوماً
�لرئي�ض  م�شادقة  تاريخ  منذ  حد، 
عليه )�جلمعة(  كما �شيتم �نتخاب 
ا،  �شخ�شاً  80 من  موؤلف  جمل�ض 
مورو  حترير  جبهة  من  �أغلبهم 
باختيار  بدوره  يقوم  �الإ�شالمية، 
يف  �جلديد،  لالإقليم  وزر�ء  رئي�ض 

عهدة تنتهي عام 2022.

حترير  جبهة  م�سري  ما هو   .9
مورو الإ�سالمية؟

عنا�رش  من  باملائة   30 �شيرتك 
�جلبهة �ل�شالح، مبوجب �التفاقات 
�حلياة  �إىل  ليعودو�  �ملوقعة، 
�ملدنية، على �أن يلتحق بهم �لبقية 
�شتتحول  كما   2022 عام  بحلول 
�الإ�شالمية  مورو  حترير  جبهة 
لقانون  خا�شع  �شيا�شي  كيان  �إىل 
يف  عنه  �الإعالن  يتم  �الأحز�ب، 
�نتهاء  الإعالن  نهائي  �جتماع 

مرحلة مفاو�شات �ل�شالم.

امل�سلمني  مكا�سب  ما هي   .10
من التفاقية؟

مع دخول قانون "بانغ�شامورو" حيز 
�لتنفيذ، يتوقع �أن يحقق �مل�شلمون 
مكا�شب قانونية و�قت�شادية �إذ من 
حكومة  تاأ�شي�ض  يتم  �أن  �ملقرر 
حماكم  وفتح  و��شعة،  ب�شالحيات 
�الإ�شالمية  �ل�رشيعة  �أحكام  تطبق 
ب�شكل م�شتقل ومن �شاأن �ال�شتقر�ر 
�أن يفتح �ملنطقة  �ملرجو حتقيقه 
�أو  �لد�خلية  �شو�ءاً  لال�شتثمار�ت، 
يف  فر�شها  يعزز  و�أن  �خلارجية، 
�لتعليم  م�شتويات  ورفع  �لتنمية 
عن  ف�شالاً  �ل�شحية،  و�لرعاية 

�الأمن.

ب�ّسرت م�سادقة رئي�س الفلبني رودريغو دوتريتي،  على قانون مينح اأقلية "مورو" امل�سلمة حكًما 
ذاتًيا، باإنهاء معاناة ا�ستمرت اأكرث من ن�سف قرن، وت�سببت مبقتل ع�سرات الآلف  وتاأتي م�سادقة 
الرئي�س، عقب اإقرار الربملان، الثالثاء املا�سي، قانوًنا مبوجب تفاهمات تو�سلت اإليها احلكومة مع 

"جبهة حترير مورو الإ�سالمية"، يف م�سار ال�سالم الذي ا�ستمر عدة �سنوات، و�سهد اإيقاعه ت�سارًعا 
منذ تويل "دوتريتي" احلكم منت�سف عام 2016.

منحت حكما ذاتيا قبل يومني

اأ�سئلة واأجوبة حول اأقلية "مورو" الفلبينية امل�سلمة 

م�سلمو الفلبني "املورو".. ون�سال حان قطاف ثماره 
�مل�شلمة  �ملجتمعات  على  يطلق 
�لذي  �الأرخبيل  �شمن  تعي�ض  �لتي 
و"باالو�ن"  "ميند�ناو"  جزر  ي�شم 
يف  �أخرى  وجزر�  و"�شولو"، 
"مورو"  "مورو"�شعب  ��شم  �لفلبني 
من   %  11 حو�يل  ي�شكل  �لذي 
لالإهمال  وتعر�ض  �لفلبني،  �شكان 
منط  ب�شبب  �مل�شبقة  و�الأحكام 
يف  �الإ�شالم  دخل  �أفر�ده،  حياة 
وي�شكل  للميالد   14 �لـ  �لقرن 
عليه  يطلق  �لذي  "مورو"  �شعب 
"بانغ�شامورو"، �ملجموعة �لدينية 
�لكاثوليك  �مل�شيحيني  بعد  �لثانية 
بالفلبني، وي�شم جمموعات عرقية 

تتحدث 13 لغة خمتلفة.
�الأ�شول  �ملورويون  ويتقا�شم 
مع  وثقافيا  عرقيا  �مل�شرتكة 

�جلزء �الأكرب من �ل�شعب �لفلبيني، 
�الأعو�م  ونا�شلو� على مدى مئات 
�الإ�شبان  �مل�شتعمرين  �شد 
�ملورويون  وكان  و�الأمريكان، 
�مل�شتقلة  دولتهم  يف  يعي�شون 
و�لع�رشين،  �لو�حد  �لقرن  حتى 
بعد  ��شتقاللهم  فقدو�  �أنهم  �إال 
�الإد�رة  قبل  من  م�شريهم  ترك 
الإد�رة  �ال�شتعمارية  �الأمريكية 
�لفلبني �مل�شيحية يف 1946، ومنذ 
�ملوروي  �ل�شعب  بد�أ  �لتاريخ  ذلك 
�ملفاو�شات  طرق  ��شتخد�م 
�ل�شلمية ال�شرتجاع ��شتقاللهم من 

جديد.
على  ح�شولهم  عدم  ظل  ويف 
�ل�شيا�شية  �ملفاو�شات  من  نتيجة 
�لذ�تي،  ��شتقاللهم  متنحهم 

�لتي  �لهجمات  حتول  وب�شبب 
عرقي،  تطهري  �إىل  ��شتهدفتهم 
�مل�شلم  �ملوروي  �ل�شعب  جلاأ 
ن�شال  �إىل   1970 عام  من  �عتبار� 
و�أدت  �أنف�شهم  عن  للدفاع  م�شلح 
�أكرث  ��شتمرت  �لتي  �ال�شتباكات 
من 40 عاما بني �حلكومة �لفلبينية 
�أكرث  مقتل  �إىل  "مورو"  وم�شلمي 
من 120 �ألف �شخ�ض، وجلوء �أكرث 
من مليونني �آخرين �إىل دول �أخرى 
ويتجاوز عدد �شكان �لفلبني حاليا 
10 ماليني �شخ�ض، و�ملناطق �لتي 
يعي�ض فيها م�شلمو "مورو" بكثافة 
و"الناو  "ماغويندناو"،  هي: 
و"تو�ي"،  و"�شولو"،  �شور"،  ديل 

و"با�شيالن".
كلمة  من  م�شتق  "مورو"  م�شطلح 

كلمة  من  وتاأتي  )مغربي(،  "مور" 
قدميا  تطلق  كانت  �لتي  "ماورو" 
يف  موريتانيا  �إقليم  �شكان  على 
�لعهد  �إفريقيا خالل  �شمال �رشق 
�ملناطق  تلك  وتقع  �لروماين، 
وموريتانيا  �جلز�ئر  �شمن  حاليا 

و�ملغرب.

جميء الإ�سالم اإىل 
الفلبني

عن  �لفلبني  يف  �الإ�شالم  �نت�رش 
من  �إليها  �لقادمني  �لتجار  طريق 
و�نت�رش  �لعربية،  �جلزيرة  �شبه 
�لفلبني  جنوب  مناطق  يف  الحقا 
�لذين  و�لتجار  �ملدعوين،  عرب 
�ملحليني.  �ل�شكان  من  تزوجو� 

وبح�شب �ملوؤرخني، فاإن �أول م�شلم 
"�شولو"  �أرخبيل  قدماه  وطاأت 
و�شكل  وتزوج  للميالد،   1280 يف 
"تو�ن  هو  م�شلما،  جمتمعا  هناك 
فاإن  ما�شايكة،  وعقب  ما�شايكة"، 
�مل�شلم كرمي �ملخدوم، كان له دور 
باملنطقة،  �الإ�شالم  ن�رش  يف  كبري 
بعد �أن قدم �إليها يف �لقرن �لـ 14.

ب�شكل  �الإ�شالمي  �لدين  و�نت�رش 
�ل�شاحلية  �ملناطق  يف  �أكرب 
�أو��شط  مع  و�لد�خلية  و�جلبلية 
�لتعليم  �أخذ  حيث   ،15 �لـ  �لقرن 
طابعا  باملنطقة  �الإ�شالمي 
، �شّدق  �لزمن  موؤ�ش�شيا مع مرور 
على  �لفلبيني  �لنو�ب  جمل�ض 
قانون مينح �حلكم �لذ�تي ملنطقة 
"ميند�ناو"، �لتي يعي�ض فيها �شعب 

"مورو" �مل�شلم جنوبي �لبالد.
جمل�ض  ت�شديق  غد�ة  ذلك  ياأتي 
�لقانون  على  �لفلبيني  �ل�شيوخ 
"قانون  ��شم  يحمل  �لذي  ذ�ته 
�الأ�شا�شي"و�أفادت  بانغ�شامورو 
�لقانون  باأن  فلبينية  �إعالم  و�شائل 
رودريغو  �لرئي�ض  �إىل  رفعه  مت 
وهي  عليه،  للت�شديق  دوتريتي 
خطوة �أخرية كي يدخل حيز �لتنفيذ 
�الأ�شا�شي"  "بانغ�شامورو  وقانون 
كان تتويجا التفاق �شالم وقع بني 
مورو"  و"جبهة  �لفلبينية  �حلكومة 
خالل  �شنو�ت،   4 قبل  �الإ�شالمية 
بينينو  �ل�شابق  �لرئي�ض  والية  فرتة 
�أكينو �لثالث و�شيرتتب عليه �إن�شاء 
منطقة "بانغ�شامورو" ذ�ت �حلكم 

�لذ�تي يف منطقة "ميند�ناو".

الفلبني

قانون "احلكم الذاتي" يبعث 
التفاوؤل بني م�سلمي "مورو"

جنوبي  "مورو"  م�شلمو  يتطلع 
�لفلبني باأمل �إىل م�شتقبل مناطقهم، 
�لفلبيني  �لرئي�ض  �شّدق  بعدما 
قانون  على  دوتريتي"  "رودريغو 
مينح منطقتهم حكما ذ�تيا مو�شعا 
�مل�شلمة  ويطلق على �ملجتمعات 
�لذي  �الأرخبيل  �شمن  تعي�ض  �لتي 
ي�شم جزر "ميند�ناو"، و"باالو�ن"، 
و"�شولو"، وجزر� �أخرى يف �لفلبني، 

��شم "مورو".
ي�شكل حو�يل  �لذي  "مورو"  �شعب 
تعر�ض  �لفلبني،  �شكان  من   %  11
لالإهمال و�الأحكام �مل�شبقة ب�شبب 
منط حياة �أفر�ده، ودخل �الإ�شالم 
ويجب  للميالد   14 �لـ  �لقرن  يف 
على  �جلديد  �لقانون  عر�ض 
مو�فقة �شعب "مورو" يف فرتة بني 

90 ـ 150 يوما على �أبعد تقدير.
ومع �لقانون �جلديد، يتوقع �أن تزيد 
و�القت�شادية  �لقانونية  �ملكا�شب 
�شيمنح  حيث  �ملنطقة،  مل�شلمي 
حكما ذ�تيا مو�شعا للجزر �ملحيطة 
مبنطقة "ميندند�و" �أكرث من كيان 
وي�شكل  �ملوجود  �لذ�تي  �حلكم 
عليه  يطلق  �لذي  "مورو"  �شعب 
�لدينية  �ملجموعة  "بانغ�شامورو" 
�لكاثوليك  �مل�شيحيني  بعد  �لثانية 
بالفلبني، وي�شم جمموعات عرقية 

تتحدث 13 لغة خمتلفة.
حمد�ن"  "عمر  قال   ، حديث  يف 
�إنهم  "مورو"،  م�شلمي  من  وهو 
�لن�شال  ثمار  بقطاف  �ليوم  بد�أو� 
�أعو�م  من  يبذلونها  �لتي  و�جلهود 
�أن  �إىل  حمد�ن  و�أ�شار  طويلة 
وتنمية  �شالما  �شت�شهد  منطقتهم 
و�شريى  �لقريب،  �مل�شتقبل  يف 
عن  بعيد�  عادلة  معاملة  �لنا�ض 

�ال�شتباكات.
قانون  �أن  فر�أت  "عائ�شة"،  �أما 
يف  �شي�شاهم  �لذ�تي  �حلكم 
�ل�شالم  و�إحالل  مناطقهم  تطوير 
�لتي  �ملاآ�شي  من  �أعو�م  بعد  فيها 

عا�شها �ل�شكان.
للرئي�ض  �شكرها  عن  و�أعربت 
دوتريتي"  "رودريغو  �لفلبيني 
�لقانون  �شدور  يف  جهوده  حيال 
"حنيفة  قالت  بدورها،  �لتاريخي 
عبا�ض"، �إن �لقانون ي�شكل فر�شة 
�لتي  �مل�شاكل  جميع  حلل  هامة 
"ميندند�و"،  منطقة  �شهدتها 
�شالم  يف  �ل�شكان  عي�ض  و�شمان 
وهو  "�أحمد"،  قال  جهته،  من 
�شعب  �إن  عربية،  لغة  مدر�ض 
يف  �أكرث  بقوة  يتمتع  بات  "مورو" 
�شي�شاهم  وهذ�  �ملنطقة،  �إد�رة 
�ل�شعب  وتقاليد  ثقافة  حماية  يف 
�أن  يتوقع  �أنه  �أحمد  و�أو�شح 
ويتطور  �لتعليم  نطاق  يتو�شع 
خالل �لفرتة �لقادمة يف �ملناطق 
و�لثالثاء،  �ملحرومة.  �لريفية 
�لفلبيني  �لنو�ب  جمل�ض  �شّدق 
��شم  يحمل  �لذي  �لقانون  على 
�الأ�شا�شي"،  بانغ�شامورو  "قانون 
جمل�ض  ت�شديق  غد�ة  وذلك 

�ل�شيوخ عليه.
�الأ�شا�شي"،  "بانغ�شامورو  وقانون 
كان تتويجا التفاق �شالم وقع بني 
�حلكومة �لفلبينية و"جبهة مورو" 
�شنو�ت، خالل   4 قبل  �الإ�شالمية 
فرتة والية �لرئي�ض �ل�شابق بينينو 
�أكينو �لثالث و�شيرتتب عليه �إن�شاء 
�ملتمتعة  "بانغ�شامورو"  منطقة 
منطقة  يف  �لذ�تي  باحلكم 

"ميند�ناو".
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عربيا  حتالفا  ال�سعودية  وتقود 
ينفذ منذ مار�س 2015 عمليات 
دعما  اليمن،  يف  ع�سكرية 
مواجهة  يف  احلكومية  للقوات 
على  امل�سيطرين  احلوثيني 
منذ  �سنعاء  بينها  حمافظات 
الأ�سابيع  �سبتمرب 2014 وخالل 
تزايد  املا�سية،  القليلة 
الكالمية  التهديدات  �سقف 
املتبادلة بني الوليات املتحدة 
الأمريكية واإيران وقبل اأ�سابيع، 
ح�سن  الإيراين  الرئي�س  هدد 
هرمز،  م�سيق  باإغالق  روحاين 
بطرق  وا�سنطن  ومواجهة 
م�سائق  "لدينا  قائال:  خمتلفة 
اأحدها"ومرارا،  وهرمز  كثرية 
قادة  ل�سان  على  اإيران  هددت 
يف احلر�س الثوري، بينهم قائد 
"فيلق القد�س" قا�سم �سليماين، 
با�ستخدام قواتها واملجموعات 
ملحاربة  لها  احلليفة  امل�سلحة 

الوليات املتحدة.
�سليماين قال يف وقت �سابق، اإن 
اآمنا  كان  الذي  الأحمر  البحر 
الريا�س  واإن  اآمن،  غري  اأ�سبح 
حتت النار اليوم بعد اأربع �سنوات 
يخو�سها  التي  احلرب  من 
العربي �سد احلوثيني  التحالف 
امل�سوؤول  هو  القد�س"  و"فيلق 
اخلارجية  العمليات  عن 
التي  الإيراين،  الثوري  للحر�س 
ينفذها عرب وكالء له من قوات 
عديدة  دول  يف  حليفة  حملية 
من بينها اليمن، حيث يعتقد اأن 
"احلوثيني" ماليا  طهران تدعم 
ما  وهو  وت�سليحيا،  وع�سكريا 

تنفيه الأخرية ب�سكل م�ستمر.

�صواريخ واألغام

وب�سكل  احلوثيون  اعتاد 
بتعطيل  التهديد  على  م�ستمر، 
عرب  البحرية  املالحة  حركة 
واأطلق  املندب  باب  م�سيق 
ني�سان  اأفريل  يف  احلوثيون 
على  موجهة  �سواريخ  املا�سي 
ماي  ويف  �سعودية،  نفط  ناقلة 
تركية  �سحن  �سفينة  ا�ستهدفوا 
من  طن  األف  خم�سني  حتمل 

القمح يف طريقها اإىل اليمن.
عبد  اجلماعة  قائد  واأعلن 
امللك احلوثي، اأن لدى جماعته 
�سواريخ بعيدة املدى "ت�سل اإىل 
موانئ الدول الأخرى املتورطة 
اإىل  اإ�سارة  يف  العدوان"،  يف 
وخا�سة  العربي،  التحالف  دول 
والبحرين  والإمارات  ال�سعودية 
احلوثيون  وميتلك  والكويت 
قدرات �ساروخية ميكنها اإحلاق 
كما  التحالف،  بدول  ال�رضر 
النفط  ناقالت  تهديد  ميكنها 
البحر  يف  احلربية  والبوارج 
ميناء  من  انطالقا  الأحمر، 
�ساحل  مناطق  وبقية  احلديدة 
اليمن الغربي، اخلا�سع ل�سيطرة 
وبالفعل،   2014 منذ  اجلماعة 
تابعة  بحرية  زوارق  ا�ستهدفت 
 ،2017 جويلية  يف  للحوثيني 
قبالة  اإماراتية  حربية  �سفينة 
حني  لليمن،  الغربية  ال�سواحل 
ع�سب  ميناء  من  قادمة  كانت 

يف اإريرتيا.
وقبلها اأطلق احلوثيون يف اأكتوبر 
�سفينة  باجتاه  �سواريخ   ،2016
م�سيق  قرب  اأمريكية  حربية 
البحرية  وردت  املندب  باب 
�سواريخ  باإطالق  الأمريكية 
حمطات  ثالث  على  "كروز" 
ي�سيطر عليها  رادار يف مناطق 
بالرد  وهددت  احلوثيون، 
لتهديد  تعر�ست  اإذا  جمددا 
احلوثيون  ن�رض  كما  جديد، 

البحرية  الألغام  من  املزيد 
اخلا�سعة  املناطق  طول  على 
الغربي  ال�ساحل  يف  ل�سيطرتهم 
مرات  يف  وا�ستخدموا  لليمن، 
بعد  م�سرية عن  قوارب  عديدة 

حمملة باملتفجرات.

�صادرات النفط

على  احلوثيني  هجوم  تزامن 
ال�سعوديتني،  النفط  ناقلتي 
مناورات  مع  املا�سي،  الأربعاء 
م�رضية اأمريكية خليجية لإزالة 

الألغام من البحر الأحمر.
املناورات  هذه  وتتح�سب 
الألغام  ا�ستخدام  لإمكانية 
احلوثيني  جانب  من  م�ستقبال 
دخول  بعد  اأخرى،  اأو جماعات 
الأمريكية املفرو�سة  العقوبات 
التنفيذ  حيز  النفط  �رضاء  على 
باب  م�سيق  عرب  ويتدفق 
ماليني   4.6 نحو  املندب 

يوميا،  اخلام  النفط  من  برميل 
املتحدة  الوليات  اإىل  متجهة 
امل�سيق  ويقع  واآ�سيا  واأوروبا 
اليمن  بني  املندب(  )باب 
)اإفريقيا(،  وجيبوتي  )اآ�سيا( 
ما  كليومرتا،   20 بعد  على 
عر�سة  ال�سحن  عملية  يجعل 
الذين متثل  لهجمات احلوثيني، 
�سادرات النفط ال�سعودية هدفا 

ا�سرتاتيجيا لعملياتهم.
الأحمر  البحر  ويف�سل امل�سيق 
واملحيط  عدن  خليج  عن 
قارتي  يف�سل  كما  الهندي، 
بعمق  ويتميز  واآ�سيا،  اإفريقيا 
وعر�س مالئمني ملرور ناقالت 
مبعدل  الجتاهني،  يف  النفط 
�سنوي يزيد على 21 األف قطعة 
قطعة   57 تقريبا  اأي  بحرية، 

بحرية يوميا.

تداعيات �صريعة

من بني اأهداف التحالف العربي 
ال�سحن  طرق  حماية  اليمن  يف 
مير  الذي  الأحمر،  البحر  عرب 
منه معظم نفط ال�رضق الأو�سط 
وال�سلع الآ�سيوية اإىل اأوروبا عرب 
تربطه  التي  ال�سوي�س،  قناة 
�سلة  وعلى  املتو�سط  بالبحر 
النفط،  ناقلتي  على  بالهجوم 
العهد  ويل  عقد  مراقبني،  وفق 
بن  حممد  الأمري  ال�سعودي 
�سلمان اجتماعا ملجل�س ال�سوؤون 
اململكة  يف  والأمنية  ال�سيا�سية 
الجتماع  الأمري خالل  وا�ستمع 
واأمني  �سيا�سي  "اإيجاز  اإىل 
املو�سوعات،  من  عدد  حول 
تطورات  من  عدد  اإىل  اإ�سافة 
والدولية،  الإقليمية  الأحداث 
التو�سيات  ب�ساأنها  واتخذ 
الوكالة  بح�سب  الالزمة"، 

لالأنباء  الر�سمية  ال�سعودية 
�رضكة  اأعلنت  الهجوم،  وعقب 
يف  للنفط،  ال�سعودية  "اأرامكو" 
بيان، اإ�سابة ناقلة نفط عمالقة 
طفيفة.كما  لأ�رضار  وتعر�سها 
وموؤقت،  فوري  ب�سكل  اأعلنت، 
النفط  �سحنات  اإر�سال  تعليق 
اخلام عرب م�سيق باب املندب، 
فيه  املالحة  ت�سبح  اأن  اإىل 
الراهن  الو�سع  تقييم  مع  اآمنة، 
املنا�سبة  الإجراءات  لتخاذ 
خلام  الآجلة  العقود  وارتفعت 
برنت مبعدل 0.9 باملائة ليبلغ 
دولرا،   74.59 الربميل  �سعر 
)ال�ساعة  املا�سي  اخلمي�س 
ارتفاعه  بعد  ت.غ(،   00.19
الأربعاء،  باملائة   0.7 الفوري 

اإثر اإعالن الهجوم.
كما ارتفعت العقود الآجلة خلام 
ليبلغ  �سنتا،   22 تك�سا�س  غرب 
�سعر الربميل 69.52 دولرا يف 
التوقيت نف�سه واأظهرت بيانات 
اأن خمزونات الوليات املتحدة 
لها  م�ستوى  اأدنى  اإىل  هبطت 

منذ ثالثة اأعوام ون�سف العام.

ميناء احلديدة

عن  العربي  التحالف  ويتحدث 
حاجته اإىل ال�سيطرة على ميناء 
البحر  على  اليمني  احلديدة 
الأحمر، لإيقاف تهديد املالحة 
الدولية عرب م�سيق باب املندب 
منفذ  اآخر  هو  احلديدة  وميناء 
بحري يف حوزة احلوثيني، فيما 
�رضورة  على  التحالف  ي�سدد 
امليناء  لت�سليم  عليهم  ال�سغط 
اأن ت�سيطر  اأو  والن�سحاب منه، 
عليه قوات التحالف بالقوة، بعد 
القبول مببادرة  رف�س اجلماعة 

الأمم املتحدة.

ا�ستثمار  ال�سعودية  وحتاول 
حلركة  اجلماعة  تهديدات 
ال�سغط  يف  العاملية  ال�سحن 
واملجتمع  املتحدة  الأمم  على 
الرف�س  لتخفيف لهجة  الدويل، 
الع�سكرية  للعملية  القاطع 
ت�ستهدف  التي  املرتقبة 
ويتهم  احلديدة  ميناء  ا�ستعادة 
احلوثيني  العربي،  التحالف 
يف  احلديدة  ميناء  با�ستخدام 
التزود باأ�سلحة اإيرانية، وهو ما 

تنفيه اجلماعة وطهران.
و�سيوؤدي تعليق مرور النفط عرب 
زيادة  اإىل  املندب  باب  م�سيق 
تكلفة التاأمني على �سفن ال�سحن 
النفط،  وناقالت  التجارية 
النفط  اأ�سعار  ارتفاع  وبالتايل 
من  له  مبا  العاملي،  ال�سوق  يف 
انعكا�سات �سلبية على اقت�سادات 
معظم دول العامل وبداأت القوات 
من  باإ�سناد  اليمنية  احلكومية 
جوان   13 يف  العربي،  التحالف 
ع�سكرية  عملية  املا�سي، 
لتحرير مدينة احلديدة ومينائها 
املعركة  لكن  ال�سرتاتيجي، 
دخلت �سهرها الثاين من التجميد 
و�سلت  اأن  بعد  دولية،  ب�سغوط 
الدويل. احلديدة  مطار  اإىل 

ول  الدويل،  املجتمع  ويحذر 
والوليات  املتحدة  الأمم  �سيما 
املتحدة الأمريكية، من تداعيات 
امليناء  ا�ستعادة  ملحاولة  �سلبية 
معظم  ي�ستقبل  حيث  بالقوة، 
لليمن،  وامل�ساعدات  الواردات 
منذ  امل�ستمرة  احلرب  وخلفت 
اأو�ساعا  �سنوات  ثالث  من  اأكرث 
للغاية،  مرتدية  و�سحية  معي�سية 
وبات معظم �سكان اليمن بحاجة 

اإىل م�ساعدات اإن�سانية.

تزايدت حدة التوترات يف م�صيق باب املندب، بعد ا�صتهداف جماعة "احلوثي" ناقلتي نفط �صعوديتني الأربعاء املا�صي، ما اأحلق اأ�صرارا طفيفة 
باإحداهما، دون اأي ان�صكابات للنفط اخلام يف البحر قد توؤدي اإىل كارثة بيئية حتت وطاأة الهجوم، وب�صكل موؤقت، اأعلنت ال�صعودية وقف مرور كل 

�صحنات النفط اخلام عرب هذا اجلزء من البحر الأحمر، حتى ت�صبح املالحة عرب امل�صيق اآمنة من احلوثيني املتهمني بتلقي دعم اإيراين.

فتيل النفجار على و�صك النفجار

م٫�س 

با�ضتهداف ناقلتني �ضعوديتني.. هل ت�ضتعل حرب امل�ضائق؟ 
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عي�شة ق.

"الن�رس  ت�شكيلة  العبو  وحافظ 
كاملة  حظوظهم  على  االأ�شود" 
بطاقة  على  اللعب  اأجل  من 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  التاأهل 
ميلكون  حيث  القارية،  للمناف�شة 
اأن  باعتبار  اأيديهم  بني  التاأهل 
اأين  �شاحلهم  يف  تبقى  احل�شابات 
اللقاءين  يف  الفوز  اإىل  يحتاجون 

املجموعات  دور  من  املتبقيني 
الكونغويل  مازميبي  بي  تي  اأمام 
الثامن  مبلعبي  اجلزائر  ومولودية 
ماي ب�شطيف و5 جويلية من اأجل 
اإىل الدور املوايل  التاأهل مبا�رسة 
بقية املباريات  نتائج  انتظار  دون 
املجموعة،  نف�س  �شمن  اجلارية 
اجلزائر  مولودية  فوز  حالب  ويف 
يف مباراتيها اأمام تي بي مازميبي 
اجلديدي  احل�شني  والدفاع  اأم�س 

فاإن  باملغرب  املقبلة  اجلولة  يف 
الت�شكيلة ال�شطايفية �شوف حتتاج 
اأو ت�شجيل  اإىل الفوز بفارق هدف 
اأكرث من هدفني خالل لقاء اجلولة 
املجموعات  دور  من  االأخرية 
املناف�شة  يف  اجلزائر  ممثلي  بني 
العبو  �شّد  املقابل،  يف  القارية. 
"الكحلة" اأم�س الرحال اإىل كرواتيا 
التي  للمقابلة  التح�شري  اأجل  من 

تنتظرهم الثالثاء املقبل امام 

وفاق �ضطيف ي�ضيع فوزا باملتناول اأمام الدفاع اجلديديالت�شكيلة حتت�ج اإىل الفوز اأم�م م�زميبي واملولودية للت�أهل
ع�د وف�ق �شطيف ب�لتع�دل من اخلرجة التي ق�دته اإىل املغرب ملواجهة ن�دي الدف�ع احل�شني 

اجلديدي �شمن اجلولة الرابعة من دور جمموع�ت رابطة اأبط�ل اإفريقي� والتي انتهت بهدف يف 
كل �شبكة، وفّوت لعبو الوف�ق على اأنف�شهم فر�شة العودة ب�لزاد ك�مال من املغرب بعدم� �شيعوا 
الفوز خ��شة يف الدق�ئق الأخرية من املق�بلة اأين ارتطمت الكرة ب�لق�ئم �شيع على اإثره� رفق�ء 

الالعب عبد املوؤمن ج�بو حتقيق النق�ط الثالث

بلجياليل يت�ألق 
والت�شكيلة ج�هزة 

بدني�

�ضباب ق�ضنطينة 
يفوز يف اآخر 

الوديات والتحكيم 
و�ضمة عار

                     
اختتم فريق �شباب ق�شنطينة الرتب�س 
مبدينة  يجريه  الذي  التح�شريي 
اآخر  يف  بالفوز  التون�شية  قمرت 
م�شاء  خا�شها  التي  الودية  املباريات 
اأول اأم�س اأمام نادي امللعب التون�شي 
والتي انتهت لفائدة النادي اجلزائري 
قدور  الالعب  �شجلها  لهدف  بثنائية 
هذا  اجلديد  امل�شتقدم  بلجياليل 
اأول  �شجل  والذي  ال�شيفي  املركاتو 
بعدما  ال�شباب  بقمي�س  له  ظهور 
يعاين  كان  التي  االإ�شابة  من  تعافى 
منها واأ�شبح جاهزا للمناف�شة، و�شجل 
الهدفني يف ال�شوط االأول اأحدهما من 
اجلمهور  جعلت  مبا�رسة  خمالفة 
حيث  عليه،  للت�شفيق  يقف  التون�شي 
ترجم �شانع األعاب ت�شكيلة "ال�شيا�شي" 
ال�شيطرة املطلقة لزمالئه على اأطوار 
لوال  والتي  اللقاء  من  االأوىل  املرحلة 
اأثقل،  تكون  نتيجتها  لكانت  الت�رسع 
باخل�شونة  متيز  الثاين  ال�شوط  وكان 
التي لعب بها الفريق املناف�س والذي 
غري  بطريقة  يتدخلون  العبوه  كان 
الالعب عرو�شي  ريا�شية على زمالء 
الذي قدم مباراة يف امل�شتوى، واأظهر 
من  جاهزية  اأف�شل  زمالئه  رفقة 

الناحية البدنية.
اأن  اإال  للمقابلة  الودي  الطابع  ورغم 
التحكيم كان النقطة ال�شلبية بالدرجة 
متحيزا  كان  وانه  خا�شة  االأوىل 
حمرك  بطرد  وقام  املناف�س  للفريق 
الت�شكيلة بلجياليل من اأجل م�شاعدة 
النتيجة،  تعديل  يف  التون�شي  الفريق 
لفائدة  للمخالفات  ت�شفريه  وعدم 
عمراين  القادر  عيد  املدرب  اأ�شبال 
ربع  حدود  يف  املباراة  اأوقف  الذي 
من  باخلروج  العبيه  مطالبا  �شاعة 
امليدان وعدم اإكمال املواجهة ب�شبب 
اعتمدها  التي  اخل�شنة  التدخالت 

العبو امللعب التون�شي.
الودية  املباراة  عمراين  وا�شتغل 
التح�شريي  برناجمه  �شمن  االأخرية 
جتريب  اجل  من  تون�س  ترب�س  يف 
التعداد،  غالبية  واإقحام  الالعبني 
االأ�شماء يف  بع�س  جانب جتريب  اإىل 
منا�شب اأخرى من اأجل الوقوف على 
له  وال�شماح  االإ�شافة  قدرتها يف منح 
بخلق تعدد املنا�شب واال�شتفادة من 
عديد اخليارات لدى انطالق املو�شم 

الكروي اجلديد.
 

الوفد ع�د اأم�س 
وال�شتئن�ف الثالث�ء

وفد  البارحة  م�شاء  عاد  لالإ�شارة 
حيث  الوطن،  ار�س  اإىل  ال�شيا�شي 
يف  ال�رسق  بالعبي  البداية  كانت 
�شورة احلار�س رحماين وحداد الذين 
اأم�س  اأول  �شهرة  احلافلة  ا�شتقلوا 
رفقة اأع�شاء الطاقم الطبي وم�شوؤول 
بق�شنطينة،  االلتحاق  اأجل  من  العتاد 
عرب  اأم�س  الالعبني  بقية  عاد  بينما 
ق�شنطينة  مطاري  نحو  جوية  رحلة 
ووهران، اأين منحهم املدرب عمراين 
�شيكون  بينما  اأيام  ثالثة  تدوم  راحة 
املقبل  الثالثاء  التدريبات  ا�شتئناف 
للخرجة  التح�شري  موا�شلة  اأجل  من 
املقررة  الوطنية  البطولة  من  االأوىل 

اأمام ن�رس ح�شني داي.
عي�شة ق.

�شمن الألع�ب الإفريقية لل�شب�ب

املالكمة اجلزائرية حتقق املهمة تامة بح�ضد 6 ذهبيات

ر�شيد الط�و�شي مدرب وف�ق �شطيف

را�ض بالتعادل والف�ضل يف الت�ضجيل حرمنا من الفوز

اجلزائريون  املالكمون  حقق 
مناف�شات  يف   امل�شاركني  ال�شتة 
االفريقية  لالألعاب  الثالثة  الطبعة 
مهمة  ببالدنا  اجلارية  لل�شباب  
ميداليات  ل�شت  بانتزاعهم  تامة 
ذهبيةخالل املنازالت النهاية التي 
بالقاعة  اأم�س  اأول  م�شاء  جرت 
تر�شعت  الكيفان،  بربج  الريا�شية 
باملعدن  اجلزائرية  املالكمة 
النفي�س بف�شل املالكمني  يا�شمني 
ختري يف  وزن 54 كغ، ليلى �شمراين 
69 كغ، ه�شام معو�س 52 كغ، اأحمد 
جمال فا�شي 69  كغ، فريد الدويبي 
يف  ح�شيد  اأمني  وحممد  كغ   75
الفني  املدير  و�رسح  كغ،   91 وزن 

"اأقحمنا  مزيان:  مراد  الوطني 
متكنوا  هلل  واحلمد  عنا�رس  �شتة 
كلهم من انتزاع اللقب، وهذا جناح 
عن  را�س  جد  واأنا  وتام،  كامل 
املنازالت  وجرت  النتائج".   هذه 
ال�شباب  وزير  اأعني  حتت  النهائية 
الذي   حطاب،  حممد  والريا�شة 
تنقل اإىل القاعة متعددة الريا�شات 
البداية  كانت  حيث  الكيفان،  بربج 
اأجريت  بعدها  ثم  االإناث  مع  
يف  انتهت  التي  الذكور  نهائيات 
�شاعة متاأخرة من �شهرة  اجلمعة، 
على  كغ   54 ختري  ي�شمني  وفازت 
من  جو�شيب  اماندين  نداراتا 
بواقع 4-1، قبل  الو�شطى  افريقيا 

�شمراين  ليلى  مواطنتها  تهدي  ان 
الثاين  النفي�س  املعدن  كغ   69
بالتون�شية �شما  باإطاحتها  للجزائر 
لعجيلي بنتيجة 3-2.  وعند الذكور 
تغلب فاز ه�شام معو�س 52 كغ على 
نظريه املغربي 3-2، ويف وزن 69 
كغ نال الذهبي احمد جمال فا�شي 
69 كغ الفائز على اللوال  اأمينو من 
نيجرييا 4-1، يف حني عادت الغلبة 
لفريد دويبي يف نهائي وزن 75  كغ 
بنف�س  اوبونو  اوكيت  اوبي  على 
النتيجة، اأما حممد اأمني ح�شيد يف 
وزن 91 كغ فقد فاز على امل�رسي 

حممد عبد اهلل 1-4.
ع.ق./وك�لت

�شطيف  وفاق  مدرب  عرّب 
ر�شاه  عن  الطاو�شي  ر�شيد 
عاد  التي  التعادل  بنقطة 
الذي  التنقل  من  فريقه  بها 
ملواجهة  املغرب  اإىل  قاده 
اجلديدي،  احل�شني  الدفاع 
املغربي  املدرب  اأكد  حيث 
عقب  اإعالمية  ت�رسيحات  يف 
اأن فريقه كان  نهاية املواجهة 
املباراة  يف  االأف�شل  الطرف 
نتيجة  حتقيق  باإمكانه  وكان 
�شطيف  اإىل  والعودة  اأف�شل 
فر�شة  ت�شييع  وبرر  بالفوز، 
الذي  الت�رسع  اإىل  كامال  الزاد 
اأر�شية  على  اأ�شباله  اأداء  ميز 

يف  الالعبني  وف�شل  امليدان 
خلقوها  التي  الفر�س  حتويل 
ان  م�شتطردا  اأهداف،  اإىل 
الظروف التي �شبقت املواجهة 
جتعل التعادل نتيجة مر�شية وال 
متنع احتفاظ فريقه باحلظوظ 

كاملة من اأجل التاأهل.

حممد ف�شلي م�ش�عد 
الدف�ع اجلديدي:
اأردن� الفوز لكن 
الط�و�شي عرقلن�

الدفاع  مدرب  م�شاعد  اأكد 

اأن  ف�شلي  حممد  اجلديدي 
باللقاء  الفوز  يريد  كان  فريقه 
دخول  عند  هدفا  و�شطره 
الطاو�شي  اأر�شية امليدان لكن 
لعب دورا كبريا يف عدم حتقيق 
ملعرفته  امليدان  على  ذلك 
التي  اللعب  لطريقة  التامة 
التعادل  اأن  واعرتف  يعتمدونها، 
يبقى نتيجة عادلة نظرا ملعطيات 
املقابل  يف  اأ�شفه  رغم  املقابلة 
اأكد  التي  النتيجة  على  وحت�رسه 
ناديه على كف عفريت  ت�شع  اأنها 
اللعب  يف  بحظوظه  يتعلق  فيما 

على التعادل.
ع.ق.

ت�ضريحات:

الألعاب الإفريقية لل�ضباب/مبارزة: 
" العراقيل  رغم  تاريخية  نتائج  "حققنا 

اأكد رئي�س االحتادية اجلزائرية 
اأن  برناوي،  روؤوف  للمبارزة، 
كل  من  الرغم  "على  ريا�شته، 
التي  وال�شعوبات  العراقيل 
املا�شية"،  ال�شنة  عا�شتها 
بقوة  وعادت  جدارتها  اأثبتت 
تاريخية"  ل"نتائج  بتحقيقها 
يف  االأول  ال�شف  احتاللها  و 
�شمن  امليداليات،  ترتيب 
لل�شباب- االإفريقية  االألعاب 

باجلزائر  اجلارية   2018
برناوي  العا�شمة.و�رسح 
العراقيل  كل  "رغم   : ل"واج" 
تعر�شنا  التي  وال�شعوبات 
اإليها ال�شنة املا�شية من نق�س 
املواعيد  عن  وغياب  حت�شري 
القارية والعربية، اإال اأننا متكنا 
بالرتبع  جدارتنا  اإثبات  من 
على العر�س االإفريقي يف عدد 
امليداليات يف املبارزة"."هذه 
الأول  الأننا  تاريخية،  نتيجة 
االأوىل  املرتبة  نحقق  مرة 
يف  امليداليات  اإجمايل  يف 
مل  وهذا  الثالثة  االأ�شلحة 
بالن�شبة  قبل  من  يحدث 
للمبارزة اجلزائرية".فبح�شيلة 
 4 ذهبيات،   6( ميدالية   20
برونزيات(،   10 و  ف�شيات 
ترتيب  اجلزائر  ت�شدرت 
الفرق امل�شاركة يف مناف�شات 
مب�رس  متبوعة  املبارزة 
التوايل.وقال  على  وتون�س 
االأهداف  كل  "حققنا  اأي�شا: 
انطالق  قبل  امل�شطرة 
املناف�شات بن�شبة 100 باملائة 
يف  امليداليات  انتزعنا  بعدما 
التي  االخت�شا�شات  جميع 

عولنا عليها منذ البداية".
التي  املناف�شات  وجرت 
االأربعاء  اأم�س  اأول  اختتمت 
الفرق،  وح�شب  الفردي  يف 
حيث نالت اجلزائر يف الفردي 
فقط 14 ميدالية )3 ذهبيات، 
3 ف�شيات و 8 برونزيات(، يف 
على  الفرق  يف  حت�شلت  حني 
ذهبيات،   3( ميداليات  �شت 
ف�شية وبرونزيتني(.وقال اأي�شا: 
"جتاوزنا كل من م�رس وتون�س 
وهما احتاديتان قويتان و�شبق 
ميداليات  العبوها  انتزع  وان 
اي�شا"،  واوملبية  عاملية 
معتربا اأن "املبارزة اجلزائرية 
ال�شحيح،  الطريق  يف  ت�شري 
اأكرث". دعم  اإىل  بحاجة  لكنها 
وبرر م�شوؤول االحتادية اأ�شباب 
االخت�شا�شات  بع�س  خ�شارة 
النهائي  ن�شف  اأو  النهائي  يف 
مقارنة  ال�شن  "�شغر  اإىل 
اأ�رسكنا  حيث  املناف�س  مع 
ومنها  اال�شاغر  من  عنا�رس 
مل  اأنها  �شحيح  االأداين.  من 
لكنها  الذهب  على  تتح�شل 
التتويج". من�شة  اإىل  �شعدت 

هذه  فاإن  املتحدث،  وح�شب 
باإعادة  �شمحت  االألعاب 
ال�شكة  اإىل  املنتخبات  بع�س 
ال�شي�س  غرار  على  ال�شحيحة 
و  )ذكور(.  ال�شيف  و  )ذكور( 
�شمحت  "الدورة  اأي�شا:  اأورد 
على  االأ�شماء  بع�س  باكت�شاف 
غرار كرايرة �رسيف )ال�شيف( 

الذي ينتمي اإىل فئة اال�شاغر 
اأعتاب  على  كان  والذي 
الذهبية لوال بع�س االأمور غري 
يكتفي  جعلته  التي  الريا�شية 
كثريا  عليه  نعول  و  بالف�شية. 

الأنه ميثل م�شتقبل املبارزة".
الفيدرالية،  م�شوؤول  وح�شب   
غيابها  وبعد  اجلزائر  فاإن 
ال�شنة  القارية  عن املناف�شات 
قوية  عودة  �شجلت  املا�شية، 
"�شطح" اإفريقيا.  اإىل  وارتقت 
و اأفاد: "عدنا من بعيد بعدما 
االإفريقية  البطولة  عن  غبنا 
بكوت  جرت  التي   2017
نرتاجع  جعلنا  مما  ديفوار 
ال  القاري  الرتتيب  يف  كثريا 
النقاط".و  ناحية  من  �شيما 
ال�شاحة  على  "غيابنا  اأ�شاف: 
القارية يف ال�شنة املا�شية كان 
نطاقنا،  عن  خارجة  الأ�شباب 
وقفت  اإدارية  اأمورا  اأن  حيث 
�شدا اأمامنا لعدة اأ�شهر. عدنا 
 2018 يف  القارية  ال�شاحة  اإىل 
منها  ميدالية   18 وحققنا 
خم�س ذهبيات خالل البطولة 
االإفريقية لالأوا�شط و االأ�شبال 
بالغو�س بنيجرييا �شهر مار�س 

املا�شي".
ال�شنة  هذه  العودة  اأن  ويرى 
لكن  كبريا"  "حتديا  ت�شكل 
ويف  اجلزائري  املنتخب 
هذا  "رفع  الثالثة  االأ�شلحة 
انتزاع  من  ومتكن  التحدي 
اإىل  اوملبياد  تاأ�شريتني اثنتني 
باالأرجنتني".  2018 ال�شباب 
وح�شبه فاإنه لو مل يتم "توقيفنا 
لكنا  املا�شيني  العامني  خالل 
لكن  اأح�شن"،  نتائج  حققنا 
"اأثبتت  الوطنية  العنا�رس 
كبرية". مبوؤهالت  متتعها 
ال�شباب  اوملبياد  اإىل  وتاأهلت 
االرجنتينية  اأير�س  ببوينو�س 
زبوج  من  كل   )2018 )اكتوبر 
عدودة  وبن  )�شيف(  ي�رسى 
اإثر احتاللهما  �شيماء )�شي�س( 
بني  من  االأول  املركز 
املبارزين االأفارقة امل�شاركني 
يف البطولة العاملية التي جرت 
فريونا  مبدينة  الفارط  اأبريل 
ان  الرئي�س  اأكد  االيطالية.و 
االوملبياد  يف  "امل�شاركة 
حت�شريا  تتطلب  ال�شبانية 
نتائج م�رسفة،  لتحقيق  مكثفا 
تتدرب  مناف�س  اإيجاد  وعلينا 
املنتخبات  الأن  العباتنا  معه 
مع�شكرات  يف  كلها  حاليا 
ي�شعب  مما  مغلقة  حت�شريية 
عنا�رس  على  العثور  علينا 
تتدرب مع بن عدودة وزبوج".
امل�شتقبلي  الهدف  ويبقى 
على  االول  للرجل  بالن�شبة 
هو  اجلزائرية  املبارزة  راأ�س 
"التح�شري للتاأهل اإىل االلعاب 
بطوكيو   2020 االوملبية 
وتقدمي وجه م�رسف خاللها".
بالتنويه  امل�شوؤول  واختتم 
بتنظيم االألعاب االإفريقية التي 
�شمحت، ح�شبه، بالوقوف على 
للجزائر  احلقيقي  امل�شتوى 
املنتخبات  بقية  مع  مقارنة 
مما ي�شمح بت�شحيح االخطاء.
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عي�شة ق.

ت�شكيلة  العبو  يقدم  �أن  وينتظر 
�مل�شتوى  يف  مبار�ة  »�شو�شطارة« 
تنقلهم  �ملنتظر  �أن�شارهم  �أمام 
ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  �إىل  بقوة 
�لالعب  رفقاء  ت�شجيع  �أجل  من 
ر�شو�ن �رشيفي عن قرب ودفعهم 
�مل�شتوى  يف  مبار�ة  تقدمي  �إىل 
ممثل  �أن  باعتبار  ونتيجة  �أد�ء 
�جلز�ئر يف �ملناف�شة �لقارية يعول 

على  بقدرته  �أن�شاره  �إقناع  على 
�للقب  �إحر�ز  �أجل  من  �لتناف�س 
�لهدف  وهو  �لعام  هذ�  �الإفريقي 
�لرئي�س  �إد�رة  �شطرته  �لذي 
�لت�رشيحات  ظل  يف  حد�د  علي 
ل�رشكة  �لعام  للمدير  �ملتتالية 
�لتي  �الحتاد عبد �حلكيم �رش�ر 
نيل  على  �لتناف�س  خاللها  ي�رش 
وينتظر  �لقارية.  �لكاأ�س  لقب 
�لفرن�شي  �ملدرب  يحدث  ال  �أن 
كبرية  تغيري�ت  فروجي  تيريي 

حيث  �لت�شكيلة،  م�شتوزى  على 
�لتعد�د  بنف�س  يحتفظ  �شوف 
�لذي لعب مبار�ة �جلولة �ملا�شية 
وبن�شبة  �لفريق  نف�س  �أمام 
�شوى  �لت�شكيلة  تعرف  لن  كبرية 
�مليد�ن  و�شط  و�حد� يف  تغيري� 
عبد  �لالعب  �إقحام  خالل  من 
�أ�شا�شيا  للعب  غيث  بن  �لروؤوف 
�لذي  كودري  زميله حمزة  مكان 
�الحتياط،  �إىل  يتحول  �شوف 
وذلك بالنظر لالأد�ء �لكبري �لذي 

قدمه بن غيث عند دخوله بديال 
فوز�  ومنحه  �لثاين  �ل�شوط  يف 
ثمينا للنادي �لعا�شمي من خالل 
ويحتاج  �لفوز.  هدف  ت�شجيل 
�لفوز  حتقيق  �إىل  �الحتاد  العبو 
�لثالث  �لنقاط  على  و�حلفاظ 
من �أجل تر�شيم �لتاأهل �إىل �لدور 
كاأ�س  مناف�شة  من  �لنهائي  ربع 
�لكاف، وعدم �نتظار نتائج بقية 
�ملباريات يف �جلولتني �ملتبقيتني 

من كاأ�س �لكاف.

احتاد اجلزائر / رايون �شبور اليوم ابتداء من ال�شاعة 20:00

اأبناء �ضو�ضطارة ي�ضعون اإىل الفوز و�ضمان التاأهل
يجدد فريق احتاد اجلزائر العهد مع املناف�شة القارية عندما يالقي �شهرة اليوم نادي رايون �شبورت الرواندي يف مباراة 

اجلولة الرابعة من دور جمموعات كاأ�س الكاف والتي يحت�شنها ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة، حيث يدخل لعبو 
الحتاد اأر�شية امليدان وهم ي�شتهدفون حتقيق الفوز من اجل تاأكيد النتيجة اليجابية التي �شجلوها يف العا�شمة 

الرواندية كيغايل اأين عادوا بالفوز من خارج الديار وهو نف�س ال�شيناريو الذي ي�شتهدفون تكراره مبنا�شبة لقاء اليوم 
عرب حتقيق الفوز ذهابا واإيابا على املناف�س

�شريف الوزاين غري را�س عن التعداد 
وديكيما�س يرف�س عر�س الإدارة

بالغ يهدد بوحف�ص احل�ضول على 
اأمواله وامل�ضكن اأو ف�ضخ العقد

 تاألقه يرفع �شقف طموحات 
م�شوؤويل اإدارة ال�شد

بوجناح يوقع خما�ضية يف 
ودية كاركا ال�ضلوفيني

�إىل  بالغ  �شفيان  �أبو  �لالعب  عاد 
رئي�س  مع  �لتهديد  لغة  ��شتعمال 
حممد  بلوزد�د  �شباب  فريقه 
�الأخري  �إيفاء  عدم  بعد  بوحف�س 
خالل  له  قطعها  �لتي  بالوعود 
�ملفاو�شات بينهما و�لتوقيع على 
م�شادرنا  ك�شفت  حيث  �لعقد، 
�أن  �لبلوزد�دي  �لبيت  د�خل  من 
بوحف�س  مع  �للهجة  �شّدد  بالغ 
تلم�شان  يف  �لفريق  مع  �ملتو�جد 
حت�شبا  �لنادي  يرتب�س  حيث 
�لكروي  �ملو�شم  بلنطالق 
فردي  �جتماع  وخالل  �جلديد، 
�لالعب  �شّعد  �لرجلني  بني 
�ل�شيفي  �ملركاتو  هذ�  �لقادم 
من مولودية �جلز�ئر �للهجة، �أين 
�الأمو�ل  منحه  رئي�شه  من  طالب 
�لتي مت �التفاق عليها قبل �لتوقيع 
على �لعقد و�شمان م�شكن له من 
تو�جده  خالل  فيه  �الإقامة  �أجل 
عدم  حال  ويف  �لعا�شمة  يف 
بف�شخ  هدد  �لوعود  بتلك  �اليفاء 
مثلما  و�لرحيل  �لفريق  مع  �لعقد 
فوزي  �حلار�س  فعيه  �ن  �شبق 
�شاو�شي �لذي ف�شخ �لعقد و�ختار 
�ل�شاعد  �شفوف  �إىل  �الن�شمام 
بوعريريج. يف  برج  �هلي  �جلديد 
�ملقابل عقد بوحف�س �جتماعات 
فردية مع �لالعبني وعلى �نفر�د، 
على  العبيه  مع  حديثه  تركز  �أين 
�الأمو�ل وقام بطماأنتهم بخ�شو�س 
حال  �أمو�لهم  على  �حل�شول 

�ل�شكوك  ظل  يف  وذلك  توفريها 
يف  �لالعبني  تنتاب  �أ�شحت  �لتي 
عدم �إيفاء بالتعهد�ت �لتي قطعها 
برجمت  �أخرى،  جهة  من  لهم. 
ودية  مبار�ة  »�لعقيبة«  �أبناء  �إد�رة 
�شتخو�شها  و�لتي  �ليوم  للت�شكيلة 
�أمام جمعية وهر�ن، حيث �شيكون 
�لفريق على موعد مع �لتنقل �إىل 
خو�س  �أجل  من  وهر�ن  مدينة 
�ملو�جهة مبلعب �لفريق �مل�شيف، 
مبدينة  �ملقابلة  برجمة  وتاأتي 
يف  �ملناف�شني  غياب  �إىل  وهر�ن 
يلزم  ما  وهو  �لزيانيني  عا�شمة 
عناء  بر� وحتمل  للتنقل  �لت�شكيلة 
من  �لباهية  عا�شمة  �إىل  �ل�شفر 
�أجل خو�س �للقاء �لودي، وذكرت 
�جلديد  �ملدرب  �أن  م�شادرنا 
عدم  عرب  �لوز�ين  �رشيف  للفريق 
يحوزه  �لذي  �لتعد�د  على  ر�شاه 
�لفريق بعدما وقف على �لالعبني 
عرب  �أين  �لتدريبية  �حل�شة  خالل 
�لت�شكيلة  �أن  �لنادي  من  ملقربني 
متلك عنا�رش ال ت�شتحق مكانة يف 
�حلار�س  �أن  علمنا  بينما  �لفريق، 
ديكيما�س  خالد  لل�شباب  �ل�شابق 
له  قدمته  �لذي  �لعر�س  رف�س 
�أجل  من  �لبلوزد�دية  �الإد�رة 
�اللتحاق بالعار�شة �لفنية و�لعمل 
�شيو��شل  حيث  للحر��س،  مدربا 
عامر  بن  �ملدرب  ذلك  �إثر  على 

عمله خالل �لفرتة �ملقبلة.
عي�شة ق.

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تاألق 
بغد�د بوجناح ب�شورة الفتة خالل 
�أول  خا�شها  �لتي  �لودية  �ملبار�ة 
�أمام  �لقطري  �ل�شد  فريقه  �أم�س 
فاز  �أين  �ل�شلوفيني،  كاركا  نادي 
بنتيجة  �لقطري  �لنالدي  خاللها 
رد  دون  �هد�ف  ثمانية  عري�شة 
منها  �خل�رش  مهاجم  ن�شيب  كان 
خما�شية كاملة، حيث ترك ب�شمته 
ثنائية  وقع  بعدما  بطريقة خا�شة 
�ملقابلة  من  �الأول  �ل�شوط  يف 
وين�شب  �لتاألق  يو��شل  �أن  قبل 
�إ�شافته  �إثر  �ملبار�ة  رجل  نف�شه 
�ل�شوط  يف  كاملة  �أهد�ف  لثالثة 
و�شيف  فريقه  خاللها  قاد  �لثاين 
�ملقبل  �ملو�شم  �لقطري  �لدوري 
خالل  عري�س  فوز  حتقيق  �إىل 
يجريه  �لذي  �لتح�شريي  �لرتب�س 
للمو�شم  حت�شري�  �شلوفينيا  يف 
كان  �ملقابل  يف  �ملقبل،  �لكروي 

مو�طنه يوغرطة حمرون له ن�شيب 
�لعري�شة  �لنتيجة  يف  �الآخر  هو 
�لهدف  ت�شجيل  على  ب�شم  بعدما 
�لثامن يف �للقاء �ختتم به مهرجان 

�الأهد�ف ب�شلوفينيا.
ويتم تر�شيح �بن مدينة وهر�ن من 
خالل  كبرية  ب�شورة  �لتاألق  �جل 
خا�شة  �ملقبل  �لكروي  �ملو�شم 
»�لزعيم«  ت�شكيلة  م�شوؤويل  و�أن 
و�أن  خا�شة  كثري�  عليه  يعولون 
�لفريق عل موعد مع خو�س �لدور 
ربع �لنهائي ملناف�شة دوري �أبطال 
نادي  خالله  يالقي  و�لتي  �آ�شيا 
��شتقالل طهر�ن �الإير�ين ذهابا يف 
يف  بقطر  و�إيابا  بطهر�ن  �أوت   27
�ملقابلة  �لقادم، وهي  �شبتمرب   17
�لتي يعول م�شوؤولو �لنادي �لقطري 
من �أجل جتاوزها و�لذهاب بعيد� 

يف �ملناف�شة �لقارية.
عي�شة ق.

 ياأمل يف احل�شول على فر�شة
 الحرتاف يف اأوروبا

املاليل يجري جتارب 
رفقة اأجنيه الفرن�ضي

يتو�جد �لالعب �لدويل �جلز�ئري فريد �ملاليل بفرن�شا 

�أين يجري �لتجارب يف �شفوف نادي �أجنيه �لنا�شط يف 

�لدرجة �الأوىل �لفرن�شية، حيث �ن�شم �ملاليل �إىل �لفريق 

�الأول الأجنيه من �أجل �لتدرب مع �ملجموعة و�لعمل على 

�إقناع �لطاقم �لفني للفريق باإمكانياته حيث يتدرب حتت 

�أنظار مدرب �لفريق �الأول يف �نتظار �حل�شم يف م�شريه من 

�أجل �لتوقيع على �لعقد مع �إد�رة �أجنيه من عدمه، ويعمل 

�لالعب متعدد �ملنا�شب و�لذي يلعب على �الأروقة كجناح 

من �أجل �إقناع �لطاقم �لفني للفريق �لفرن�شي مب�شتوياته 

وهو �لقادم من �شفوف نادي بار�دو من �جل �حل�شول على 

فر�شة �الحرت�ف يف �أوروبا و�لعمل على حت�شني �إمكانياته 

و�لرفع من �مل�شتوى من خالل �الحتكاك بامل�شتوى �لعايل، 

و�لتي يريد �ن تكون بد�يتها من �لفريق �لذي ير�أ�شه �لفر�نكو 
جز�ئري �شعيد �شعبان.

ع.ق.

مولودية اجلزائر

املغرتب �ضعيبي يوقع 
مو�ضمني

و��شلت �إد�رة نادي مولودية �جلز�ئر عملية �ال�شتقد�مات 
�ين  �جلديد،  �لكروي  للمو�شم  حت�شبا  �لت�شكيلة  وتدعيم 
�شعيبي  �إليا�س  �ملغرتب  �لالعب  رفقة  ر�شميا  تعاقدت 
�لذي  �لفرن�شي،  موناكو  نادي  رديف  من  �مل�شتقدم 
مو�شمني  ملدة  بالنادي  يربطه  �لذي  �لعقد  على  وقع 
ثامن  لي�شبح  �لعا�شمي  �لفريق  �إد�رة  عنه  �أعلنت  مثلما 
�ملولودية  �ل�شيف يف �شفوف  �مل�شتقدمني �جلديد هذ� 
زكريا  من  كل  رفقة  �شابق  وقن  يف  �لتعاقد  مت  بعدما 
من�شور  بوردمي،  �لرحمان  عبد  عرو�س،  �إ�شالم  حدو�س، 
عبد  و�حلار�س  مامون  وليد  حا�شي،  فار�س  عثمان،  بن 

�لقادر مر�شلي.
بالن�شبة  �ال�شتقد�مات  �آخر  �شيعبي  �لالعب  وي�شبح 
�النتقاالت  �شوق  ويغلق  �ل�شائفة  هذه  »�لعميد«  لت�شكيلة 
بالن�شبة لالإد�رة، حيث مت ��شتقد�مه بعد خو�س �لالعب 
�للعب  خالل  من  موناكو  خارج  جتربتني  عاما   21 �لبالغ 
�إعارة لفريق �أجاك�شيو مو�شم 2018/2017 وخو�س جتربة 
ق�شرية رفقة نادي ووكر �ن�شربوك �لنم�شاوي �لذي عانى 

معه من لعنة �الإ�شابات �أثرت على م�شتو�ه مع �لفريق.
ع.ق.

كونتي يقرتب من العودة اإىل الكالت�ضيو
كونتي  �أنطونيو  �ملدرب  �قرتب 
لت�شيل�شي  �ل�شابق  �لفني  �ملدير 
�الإجنليزي من �لعودة للتدريب يف 
�ل�شيف  خالل  �الإيطايل  �لدوري 
كالت�شيو  موقع  و�أكد  �جلاري، 
مريكاتو، �أن م�شئويل نادي ميالن 
بدالاً  كونتي،  مع  �لتوقيع  يريدون 

�حلايل  �ملدرب  على  �الإبقاء  من 
وذكر  جاتوزو،  جينارو  �إيفان 
�لتخطيط  بد�أ  ميالن  �أن  �ملوقع 
يف كيفية �إقناع كونتي بقبول مهمة 
�أن  ا  منوهاً �لرو�شونريي،  تدريب 
للنادي  �جلديد  �لريا�شي  �ملدير 
كونتي  مع  �شيتحدث  ليوناردو، 

لتعيينه  �ملقبل،  �الأ�شبوع  خالل 
تقارير  وكانت  للفريق.  مدرباًا 
رغبة  عن  ك�شفت  قد  �شحفية 
على  �لبلوز  مقا�شاة  يف  كونتي 
عقب  لها،  تعر�س  �لتي  �الأ�رش�ر 
�إعالن رحيله عن �لفريق، وذكرت 
�أن  �شبورت«،  »برمييوم  �شبكة 

على  �حل�شول  يف  يرغب  كونتي 
�لتي  �خل�شائر  عن  تعوي�شات 
�أن  يرى  �أنه  مو�شحة  تلقاها، 
ب�شكل متاأخر رغم  �إعالن رحيله 
نهاية �ملو�شم بفرتة طويلة منعه 

من �إيجاد فريق �آخر.
ق.ر.



 تفا�صيل اتفاق جوفنتو�س
 وميالن ب�صاأن بونوت�صي

اقرتب نادي جوفنتو�س من اإعادة ليوناردو بونوت�صي مدافع ميالن، اإىل �صفوفه جمدًدا 
خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية احلالية، وانتقل بونوت�صي اإىل �صفوف ميالن يف ال�صيف 

املا�صي، بعدما ق�صى 7 �صنوات يف البيانكونريي، وذكرت �صبكة »�صكاي �صبورت« اأن 
جوفنتو�س وميالن تو�صال التفاق ب�صاأن عودة بونوت�صي اإىل ال�صيدة العجوز، مقابل 

انتقال ماتيا كالدارا العب اليويف اإىل ميالن، واأ�صافت اأن كال الناديني اتفقا على انتقال 
االأرجنتيني غونزالو هيغواين مهاجم اليويف اإىل الرو�صونريي على �صبيل االإعارة، م�صرية اإىل 

اأن ليوناردو املدير العام مليالن �صيجتمع مع جوفنتو�س لتحديد �صيغة االإعارة.

توخيل يعد مب�صاعدة نيمار
تعهد املدرب االأملاين لفريق باري�س �صان جرمان الفرن�صي توما�س توخيل م�صاعدة الربازيلي نيمار على 

العودة بقوة اإىل املالعب، بعد خو�س االأخري م�صواراً �صعباً يف نهائيات كاأ�س العامل، وا�صتبعد توخيل 44 عاماً 
املخاوف ب�صاأن التعامل مع ال�صخ�صيات الكربى يف النادي الفرن�صي، وهو يقود ت�صكيلة من النجوم يف الفريق 

الباري�صي على راأ�صهم نيمار، ومن املنتظر اأن يعود نيمار لاللتحاق بالفريق الفرن�صي، بعد خيبة الربازيل اأمام 
بلجيكا بخ�صارتها 1-2 يف الدور ربع النهائي للمونديال الرو�صي، كذلك تعر�س الالعب ملوجة انتقادات جراء 

مبالغته يف ردود الفعل حيال تعر�صه للعرقلة من قبل العبي املنتخبات املناف�صة يف املونديال، وقد و�صل 
االأمر اإىل حد اإطالق و�صم خا�س بذلك على و�صائل التوا�صل االجتماعي.

املان يونايتد يغلق الباب يف وجه توتنهام
ي�صعى نادي توتنهام االإجنليزي لتعزيز �صفوفه من نظريه مان�ص�صرت يونايتد خالل فرتة 
االنتقاالت ال�صيفية اجلارية، واأكدت �صحيفة »مرتو« اأن مان�ص�صرت يونايتد وجه ر�صالة 
لنظريه توتنهام، واأخربهم اأن الفرن�صي اأنتوين مار�صيال لن يرحل عن النادي يف الوقت 

احلايل، واأو�صحت اأن اإدارة ال�صياطني احلمر ت�صعى لتمديد عقد مار�صيال البالغ من العمر 
23 عاًما ملدة عام اآخر. وذكرت اأن الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�ص�صرت 

يونايتد ي�صعى لبيع الالعب، لكن اإد وودوارد املدير التنفيذي للنادي يريد احلفاظ عليه، 
الأنه يثق يف اإمكانيات مار�صيال، وغادر مار�صيال مع�صكر الفريق االإجنليزي يف الواليات 
املتحدة االأمريكية، وذلك ب�صبب والدة طفله الثاين، ونوهت اأن الالعب الفرن�صي يريد 

مغادرة النادي االإجنليزي ب�صبب قلة امل�صاركة يف املباريات، وذلك بعد التعاقد مع الت�صيلي 
األيك�صي�س �صان�صيز يف املريكاتو ال�صتوي املا�صي.

األيغري: رونالدو �صي�صعب مو�صم جوفنتو�س
�صدد ما�صيمليانو األيغري املدير الفني جلوفنتو�س على �صعوبة املو�صم اجلديد الذي 

�صينطلق بعد اأ�صابيع قليلة، ال�صيما بعد التعاقد مع كري�صتيانو رونالدو، وقال األيغري خالل 
املوؤمتر ال�صحفي الذي نقله احل�صاب الر�صمي للنادي على تويرت قبل مواجهة بنفيكا 
الودية: »املو�صم املقبل �صيكون اأكرث �صعوبة«، واأو�صح »الفرق �صتواجهنا ب�صكل اأقوى 

كفريق بطل، اإ�صافة اإىل تعاقدنا مع العب مثل رونالدو، املناف�صون �صيكون لديهم حافز 
اأكرب«، واأ�صاف األيغري: »�صنلعب مباراة الغد بطريقة 4-4-2، كان�صيلو يف اجلهة اليمنى 
بينما برياتو يف اجلهة الي�رسى«، وتابع »كيلليني �صيتواجد يف الدفاع بجانب العب اآخر، 

ا �صيلعبون«، وواجه اأم�س جوفنتو�س  بينما بيانيت�س، خ�صرية، ماركيزيو، فافيلي وبرييرا اأي�صً
نظريه بنفيكا يف اإطار مناف�صات بطولة الكاأ�س الدولية لالأبطال ا�صتعداًدا للمو�صم اجلديد.

 االحتاد الرو�صي ميدد عقد
 ت�صرييت�صي�صوف لعامني

اأعلن االحتاد الرو�صي لكرة القدم عن متديد عقد مدرب املنتخب االأول ملدة عامني، 
وجاء يف تغريدة ن�رست يف �صفحة منتخب رو�صيا الر�صمية عرب موقع التوا�صل االجتماعي 

تويرت: »االحتاد الرو�صي لكرة القدم يعلن عن توقيع عقد جديد مع مدرب املنتخب 
الرو�صي �صتاني�صالف ت�صرييت�صي�صوف ملدة عامني مع خيار التمديد لعامني اإ�صافيني«، 

وتاألق منتخب رو�صيا ب�صكل ملفت يف كاأ�س العامل الذي انتهى منذ اأقل من اأ�صبوعني 
بو�صوله اإىل ربع نهائي املونديال وخروجه بركالت الرتجيح من كرواتيا الو�صيفة. وقال 
االحتاد »�صيدرب �صتاني�صالف ت�صريت�صي�صوف املنتخب يف األعاب دوري االأمم وت�صفيات 

كاأ�س اأوروبا 2020«، �صاكراً املدرب على عمله الناجح خالل املونديال الذي اأقيم بني 14 
جوان و15 جويلية، وقال ت�صريت�صي�صوف الذي كرمه الرئي�س الرو�صي فالدميري بوتني اأم�س 

مع العبي املنتخب اإنه �صعيد مبوا�صلة العمل مع منتخب رو�صيا، وتابع: »نحن مدركون 
مل�صوؤولياتنا و�صنقوم بعملنا بجدارة«.

كلوب يتهم رامو�س بالق�صوة والوح�صية

انتقد يورغن كلوب املدير الفني لليفربول، »الأ�صلوب الوح�صي ل�صريجيو رامو�س مدافع ريال مدريد، يف نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا للمو�صم املن�رسم، وحول تدخل رامو�س العنيف على حممد �صالح، جنم الريدز قال كلوب يف ت�رسيحات نقلتها �صحيفة 
»مريور« الربيطانية: »نحن نفتح هذه الزجاجة ثانيًة، �صاهدت ما حدث مرة اأخرى بالطبع«، واأ�صاف: »لو �صاهدت االأمر مرة 
اأخرى، واأنت ل�صت مع ريال مدريد، فاإنك �صتعتقد اأنه قا�ٍس ووح�صي، لن تقول اإنه حتٍد رائع، �صالح كان يحاول احلفاظ على 
الكرة، امل�صكلة اأنني راأيت نف�س احلكم يقود مباريات يف كاأ�س العامل بعد ذلك«، وتابع املدرب االأملاين: »اأعتقد اأنه يف موقف 
مثل هذا، نحن بحاجة ل�صخ�س اأف�صل للُحكم، لو كانت تقنية الفيديو متاحة لكان يجب اأن نحكم على هذه اللقطة مرة اأخرى«، 
ووا�صل: »ال اأعتقد اأن �صالح كان �صي�صاب دائًما، يف موقف مثل هذا، لكنه مل يكن حمظوًظا ل�صت متاأكًدا اأننا �صنخو�س التجربة 
ذاتها مرة اأخرى«. وحول ت�رسيحات رامو�س بعد املباراة، قال كلوب: »قال رامو�س الكثري من االأ�صياء التي مل تعجبني، ك�صخ�س 
مل يعجبني رد فعله«.وا�صتطرد: »هناك الكثري من املواقف لرامو�س، منذ اأن بداأ لعب كرة القدم.. لقد كان م�صوؤواًل عن البطاقة 
احلمراء، التي ح�صل عليها كوادرادو، لكن مل يتحدث اأحد عن ذلك«.وا�صرت�صل كلوب: »كان يجب اأن يتحلى احلكم بال�صجاعة، 

التخاذ قرار ب�صاأن تلك اللعبة، مل يكن االأمر �صحيًحا، لكن هذا ما حدث، وال ميكننا تغيريه«.
وبخ�صو�س التقارير التي اأفادت باإ�صابة احلار�س كاريو�س بارجتاج يف املخ خالل نهائي كييف، قال: »كيف ميكننا اأن نتخيل اأن 
العب مل يظهر اأي �صيء من هذه االأ�صياء قبل تلك املباراة، اأنه �صيفعلها! يف النهاية كان هو امل�صوؤول بن�صبة 100%، الطبيب اأخربه 
باأنه يجب اأن يخرج لكن كانت لديه روؤيته اخلا�صة«، واأ�صاف: »كنت اأعلم ما الذي �صيفكر به النا�س، لكن من قام بالت�صخي�س كان 
رئي�س ق�صم االرجتاج يف امل�صت�صفى بالواليات املتحدة االأمريكية، لقد قال اإنه من املحتمل اأن يكون الالعب قد تاأثر لكننا مل 
ن�صتخدم هذا االأمر كذريعة، اأردنا تو�صيح االأمر فقط«، واختتم كلوب بقوله: »امل�صكلة هي اأن النا�س ال ي�صدقون ذلك، ثم اأننا 

ا�صتقدمنا حار�س مرمى جديد، لكن حتى لو فزنا يف املباراة النهائية، كنا �صنتجه الألي�صون الأنه احلار�س الذي نريده«.

اأنه من  اإرن�صتو فالفريدي املدير الفني لفريق بر�صلونة،  اأكد 
املتوقع اأن يجري النادي الكتالوين تعاقدات اأخرى خالل فرتة 
االنتقاالت ال�صيفية اجلارية، وقال فالفريدي، يف ت�رسيحات 
من  باملزيد  نقوم  اأن  املتوقع  »من  �صبورت  �صحيفة  نقلتها 

التعاقدات، جلعل الفريق اأكرث قدرة على املناف�صة، مع االأخذ 
يف عني االعتبار رحيل اأندري�س اإنيي�صتا«، واأ�صاف: »الربازيلي 
ميكنه  باأنه  الكتالوين  النادي  ويعتقد  �صاب  العب  مالكوم 

م�صاعدتنا خالل الفرتة املقبلة«.
اإىل  مدريد  ريال  جنم  رونالدو،  كري�صتيانو  رحيل  وعن 
مغادرة  مثل  للملكي  كبرية  خ�صارة  »اإنها  اأو�صح  جوفنتو�س، 
ال«،  اأم  ذلك  الحظوا  اإذا  �صرنى  بر�صلونة،  ل�صفوف  اإنيي�صتا 
ونوه: »جميع الفرق حتاول حت�صني �صفوفها ب�صكل اأف�صل من 
العام ال�صابق، والنتائج هي التي تظهر ذلك«، وتابع »ناأمل اأن 
يكون هذا مو�صم عثمان دميبلي، ننتظر منه الكثري، الأنه العب 
ا�صتثنائي، لقد عانى من االإ�صابة خالل املو�صم ال�صابق، اأما 
داخل  التناف�صية  لوجود  مهم  اأمر  فهذا  مالكوم،  ب�صان  القلق 
الدفاع،  خط  يف  االأمور  ت�صري  كيف  »�صرنى  واأمت  الفريق«، 
يجب  املقبلة،  االأيام  �صيحدث خالل  ما  ونرى  ننتظر  دعونا 

علينا االنتظار و�صنح�صل على اأف�صل املدافعني«.

فالفريدي: رحيل كري�صتيانو خ�صارة كبرية
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ثالثي بر�صلونة اجلديد يف اأول اختبار �صعب
ي�صتعد بر�صلونة ملواجهة توتنهام اليوم �صمن مناف�صات بطولة كاأ�س االأبطال الدولية اأثناء املع�صكر التح�صريي للفريقني 
يف الواليات املتحدة، واأو�صحت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« اأنه بالرغم من عدم م�صاركة جنوم البار�صا مثل االأرجنتيني 
ليونيل مي�صي والربازيلي فيليب كوتينيو واالأورغواياين لوي�س �صواريز، ولكن اجلماهري تنتظر م�صاركة ال�صفقات اجلديدة، 
ا وذلك ب�صبب االإجازة التي ح�صل عليها،  وذكرت اأن االإجنليزي الدويل هاري كني العب توتنهام، �صيغيب عن املباراة اأي�صً

بعد م�صاركته يف بطولة كاأ�س العامل رفقة منتخب بالده، واأ�صارت اإىل اأن هذه املباراة �صتكون فر�صة جيدة ل�صفقات 
بر�صلونة اجلديدة اآرثر ميلو ومالكوم وكليمنت لنجليت الإثبات قدراتهم.
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حممد رم�ضان: كليبي رقم واحد على جرائم يومية يف حق الأغنية اجلزائرية

اليوتيوب رغم كاأ�س العامل

فيلم »تايل« يوؤكد تاألق 
�ضارليز ثريون

اأمام هذا الزخم غري املحدود من ماليني الأغاين التي تن�سب نف�سها دوما لفن الراي هل ياترى 
ي�ستطيع اأيا كان اأن ير�سم لنا. مالمح اأغنية الراي ،ويحطها اأمامنا على الطاولة ..ل فقط من اأجل 
فرز الغث منها من ال�سمني ولكن كذلك من اأجل  حتديد مناطقها اجلغرافية التي تن�سط وتتحرك 

بها؟ا اأي حتديد اإطارها اجلغرايف الذي ن�ساأت فيه وحتاول اأن تكون منه
بقلم :جمال ن�سراهلل

واملعلوم  اليوم  الوحيد  )الإطار   ...
هو امللهى  والكاباريه  األي�س كذلك( 
لكن هل كان مبكان  مبا�رشة عملية 
اإذ  النتيجة  �ستكون  .وكيف  الت�رشيح 
اأمام  نف�سه  الباحث  وجد  واأن  حدث 
..بل  كائن  لأي  ب�سلة  ميت  ل  ج�سم 
املعدات  من  فو�سى  عن  عبارة  هو 
نقول  ل  حتى  ال�سائكة  والأ�سالك 
والفزع  التقزز  على  الباعثة  الأذواق 
؟ا  هل ميكننا ت�سنيف كل ما يخرج 
للوجود اليوم يف خانة واحدة واإطار 
م�سبوط  والقول باأن هذا هو الراي 
التداخل  بحكم  لأنه  ل....  اأكيد   ...
املوطن  �رشاحة  مات  الرهيب  
والذي  الفني  الطابع  لهذا  الأ�سلي 
جمال  يف  جديدة  بقفزة  يب�رش  كان 
الثمانينات  بداية  مع  الغنائي  الفن 
ملنابره   والتوجه  ال�سعود  .لأن 
فلم   . ما  �رشوط  يتطلب  كان  يومها 
باملعنى  وهرانية  اأغنية  هناك  تعد 
اأو  بلعبا�سية  حتى  ول  ال�رشف 
م�ستغامنية ؟ا ولكن لالأ�سف �سار من 
لنف�سه ور�سة  يفتح  اأن  هب ومن دب 
اأفكاره  من  ي�ساء  ما  بها  يُفرغ  حرة 
واملتهافتة.فالهي  الطائ�سة  البالية  
ول  الفن  مدار�س  من  مدر�سة  من 
بل خليط  ؟ا  اجلن  مدرا�س  من  هي 
والت�سورات  النف�سية  الهتهتات  من 
والغلبة  احلكم  والعنيفة  املراهق 
فيها لالآلت املو�سيقية ال�ساخبة ول 

�سيء غري ذلك؟ا

ت�سويه مق�سود

املناطق  ببع�س  احلال  و�سل  لقد 
اأن  احلدود  اأقا�سي  ويف  املعزولة 
اإىل  وتن�سبها  الأغاين  بع�س  ت�سدر 
بل  كذلك  يعد  مل  الذي  الطابع  هذا 
�سار هجينا وعلى �سكل حتفة م�سوهة 
من كل اجلهات.؟؟هل كل هذا يحدث 
وفل�سفات  الفردية  احلريات  با�سم 
الذات التي تنا�سد الإعتالء والتحرر 
�سغرية.... قرية  العامل  اأن  بحجة 
الآن  اأ�سبحوا  ال�سباب  من  الكثري  اإن 
التكنولوجية  وي�ستعملون  ي�ستغلون 
ا�ستعمال �سيئا .ل يف �سقل املواهب 
والدفع بها نحو التاألق بل  اتخذوها 
و�سيلة لفر�س الذات كب�ساعة حتاول 
تقّبلها...وهو  على  اجلميع  اإرغام 
 . لها  يكن  مل  ما  ال�سديد  لالأ�سف 
ورغم ذلك وا�سلت معركتها ال�سنيعة 
هذه ل ل�سيء �سوى اأنه ل اأحد بقادر 
على رف�س هذه اجلعجعات التي هي 
بال �سك  بدون طحني ؟ا لأن هوؤلء 
بالفنانني. اأنف�سهم  يّدعون  الذين 

التطور  يتخّفون وراء  اأغلبهم  والذين 
الآلت.عاجزون  ل�سناعة  ال�سنيع 

حقا على الظهور للواجهات.والإتيان 
باأحلان جديدة  تعترب اإ�سافة  نوعية 

�سواء 
اجلزائرية. اأو  العربية  للمو�سيقى 
جهود  ويفربكون  يركبون  هم  بل 
الآخرين  بطريقة كيميائية وميتهنون 
.يجتهدون  اأنهم  خلفية  على  التمويه 
يف �سناعة فن يليق بالذوق الع�رشي.

ف�سارت اأعمالهم 
والت�سليل. التخدير  بجرع  �سبيهة 

املقايي�س  بع�س  حمرتمني  غري 
التي  اخلطوات  ول  عليها  املتعارف 
اأن  كذلك(  كان  اإن  فنان)  اأي  باإمكان 
جمرها  على  القدمني  حايف  مي�سي 
اأ�سهل  هو  ما  كل  يتبعون  ...فراحوا 
بالن�سبة  الفن  .وكاأن  اأ�رشع  هو  وما 
يجب  ,,فقط  تتوقف  األ  هو  اإليهم 
اأكرث...وت�سيطر  وتنتج  تتوا�سل  اأن 
على ال�ساحة ....على ح�ساب اجلودة 

والذوق العام
امل�سهد  يبدو  ب�سيط  بتعبري  هكذا 
العام حتى ل نقول �سوق الأغاين التي 
غالبا ما تو�سف بالهابطة لأنها لي�س 

كلماتها  نظري  احلياء  تخد�س  فقط 
املبتذلة ونغمها الن�ساز بل حتى اأنها 
ل متت ب�سلة لأي نوع من الفنون بل 
الفرق  لبع�س  اأعمى  تقليد  غالبها 
كل  من  ال�ساذة..ويت�سح  الأوروبية 
الهامة  الأ�سباب  اأحد  اأنه  هذا..عن 
يف  والعمداء  الأعمدة  جعلت  التي 
ح�سورهم  ي�سحبون  املجال  هذا 
..ويف  اإنذار  �سابق  دون  ويختفون 
ح�رشة  األف  وخواطرهم  قلوبهم 

و�سجن ؟ا
اجلزائر  يف  الدميغرايف  التدفق  اإن 
هو اأم الأ�سباب الرئي�سية التي اأعلت 
عدد  فاأ�سبح  هذا  التمّيع  �ساأن  من 
الإعجابات هو املقيا�س احلقيقي..

فلم تعد هناك نخبة اأو فئة ما يُن�سب 
اأن  .بيد  اأو كق�سية  الفن كر�سالة  لها 
�سابقا  الغناء  تنتج  كانت  التي  القلة 
كانت رزينة وثقيلة ولي�ست مت�سارعة 
متهافتة...لأن اأغنية اليوم هي �سورة 
اأكرب  لتفكري  م�سبوط  ب�سكل  عاك�سة 
ترتجم  بل  الجتماعية  ال�رشائح 
التفكريية  للمنظومة  احلقيقي  اللب 
تقت�رش  ل  الظاهر  ورمبا  لديهم. 
يف  حتى  بل  اجلزائر  على  فقط 
م�رش وتون�س واملغرب.اإىل درجة اأن 

اختلط احلابل بالنابل
�سلوكات  من  تنده�س  ومثلما 
وت�رشفات الكثريين داخل املجتمع. 
كذلك ًت�سدم من الطرائق التي يتغنون 
بها وهم يعتقدون باأنه غناء لكنه يف 
جافة  يومية  تقارير  جمرد  اجلوهر 
ال�سخ�سية....م�سجلني  اأحوالهم  عن 
�سدهم و�سمة عار وهي عدم الوعي 
اأقل  التي ميكن على  الع�رش  بق�سايا 
اأخالقية  باأ�ساليب  ترجمتها  تقدير 

وراقية.

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

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

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

للم�ستقبل.

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

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

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

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

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

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

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

اأنغام وحممد عبده يك�ضفان مفاجاآت حفلهما يف الأوبرا

اآخر كالم.. عر�س املو�ضم الأخري من Game of thrones فى اأوائل 2019

حتدث فنان العرب حممد عبده 
تفا�سيل  عن  اأنغام,  والنجمة 
الذي  الأول  الغنائي  حفلها 
 , الأربعاء  اليوم  �سوياً  �سيجمعها 
اإقامته على م�رشح دار  واملقرر 

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

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

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

ميثل م�رش من وجهة نظره«

ال�سائعات  من  الكثري  انت�سار  بعد   
باحتمالية  افادت  والتى  موؤخراً 
الثامن  املو�سم  عر�س  تاأجيل 
الدراما  م�سل�سل  من  والأخري 
 Game ال�سهري  العلمي  واخليال 
of thrones, وعر�سه اأواخر عام 
 HBO ل�سبكة  يت�سنى  حتى   2019
خو�س م�سابقة الأميى للعام 2020, 
للم�سل�سل  املنتجة  ال�سبكة  اأكدت 
العام  اأوائل  عر�س املو�سم اجلديد 

اجلديد.
وك�سفت �سبكة HBO, على خو�س 

املعاجلة  فرتة  اجلديد  املو�سم 
املوؤثرات  وا�سافة  الب�رشية 
بعد  حالياً  والب�رشية  ال�سوتية 
انتهاء  على  امل�سل�سل  �سناع  اعالن 
ت�سوير املو�سم الأخري من ال�سل�سلة 
ال�سهرية, واأكدت ال�سبكة على عر�س 
املو�سم اجلديد فى الربع الأول من 

عام 2019.
بداأ    Game of thrones
اأ�سهر  من  ويعد   ,2011 عام  عر�سه 
م�سل�سالت اخليال العلمى الدرامية, 
منذ  كبرًيا  جناًحا  امل�سل�سل  وحقق 

 »HBO« �سبكة  على  عر�سه  بداية 
على  وح�سل  تر�سح  كما  الأمريكية, 
يروى  وهو  اجلوائز,  من  العديد 
ق�سة ملحمية بني 7 ممالك تت�سارع 
عن  مقتب�س  وهو  العر�س,  على 
اجلليد  »اأغنية  الروائية  ال�سل�سلة 
مارتن,  اأر  اأر  جورج  للكاتب  والنار« 
كبري من  بطولته عدد  وي�سارك فى 
النجوم اأبرزهم, اإميليا كالرك, كيت 
نيكولج  هيدى,  لينا  هارينجتون, 
دانكلينج,  بيرت  والدوا,  كو�ستري 

�سوفى ترنر, ماي�سى ويليامز.
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قاملة..هنا التاريخ 
،الإبداع و اجلمال الطبيعي

ندخل ولية قاملة يف اأيام �سيفية، ونحن على علم بان زيارتها 
يف ال�ستاء اأو الربيع تكون زيارة �سياحية اأجمل واأبدع، ملا فيها 

من �سهول خ�سراء وحمامات معدنية، لكن �سيجد الزائر لها بع�ض 
املحطات التي حتتاج امل�ساهدة والتاأمل، فكان ال�سفر لكتابة اأوراق 

التاريخ و الفن و�سحر الطبيعة.

وليد بوعديلة

عن جغرافية املكان..

من  جمموعة  بني  الوالية  تتمركز    
،و  �شماال  عنابة  فتجاور  الواليات، 
وق�شنطينة  ،و�شكيكدة  �رشقا  الطارف 
غربا، واأم البواقي جنوبا، و�شوق اهرا�س 

يف �رشقها و جنوبها.
من  جمموعة  على  الوالية  توفر    
اجلبال مثل جبل ماونة،جبل دباغ، جبل 
وادي  امل�شهورة  وديانها  ومن  هوارة،... 
بو  �شد  الكربى  �شدودها  ومن  �شيبو�س 
منطقة  ،وهي  دباغ  حمام  قرب  همدان 
والطماطم،  بالقمح  م�شهورة  فالحية 
وقد الحظنا الكثري من ال�شاحنات تنتظر 
مدخل  يف  الطماطم  حموالت  لتفريغ 
م�شنع  لوجود  حممود،  بوعاتي  مدينة 

لت�شبري الطماطم...
و�شاهدنا  الفالحني ينتظرون يف ظروف  
 20 رقم  الوطني  الطريق  �شعبة جدا يف 
�شكيكدة.و�شعارهم  و  قاملة  بني  الرابط 
حمتاج«،فهل  وال  »�شاقي  املثل  هو 
الفالحي  القطاع  على  امل�شوؤولون  ينتبه 
وخطط  فكر  ومن  ومعاناتهم؟  لهوؤالء 
على  وهم  البارد  باملاء  مل�شاعدتهم 
حافة الطرق ينتظرون دورهم يف ظروف 
مناخية حارة قا�شية؟اأين هي اجلمعيات 

الت�شامنية ونا�س اخلري يف قاملة؟
قاملة  منطقة  يف  الفالحون  يعاين  كما 
يهدد  وهذا  ال�شقي،  مياه  نق�س  من 
الدرك  فرق  اأوقفت  وقد  حما�شيلهم، 
بع�س  بهيليوبولي�س  موؤخرا  الوطني 
ل�شقي  عتادا  ي�شتعملون  الفالحني 
الب�شاتني با�شتعمال املياه القذرة بالقرب 

من وادي �شيبو�س... 
املنابع  من  كثري  على  قاملة  وتتوفر 
حمام  بلدية  يف  املعدنية  واحلمامات 
علي(،  اأوالد  )حمام  بولي�س  وهيليو  دباغ 
يزورها الكري من ال�شياح  عرب الوطن يف 
مبياه  للعالج  والربيع  واخلريف  ال�شتاء 
وتاأخذ   ، اال�شتمتاع  و  للعالج  احلمامات 
الوالية حلة جميلة بهية خ�رشاء، لفتتت 

االأ�شقاء العرب واالأجانب عرب العامل.

هنا التاريخ ..هنا الرجال..

التاريخ  يف  متجذرة  منطقة  هي 
من  جمموعة  االإن�شاين،�شهدت 
احل�شارات، ، هي مالقا اأو مالكا يف العهد 
امللكة،و�شكلت  اأي  البونيقيوالقرطاجني 
مراكز  وهيبون  و�شريتا  طاغ�شت  مع 
النوميدية...وتوالت  للح�شارة  عمران 
املحطات التاريخية)الروماين، الوندايل، 

البيزنطي، اال�شالمي...( .
 ليقدم اأهل قاملة ن�شاطا جهاديا بطوليا 
قاملة  الفرن�شي،وتعرف  اال�شتعمار  �شد 
 20 1945،وهجومات  8ماي  جمازر 
معركة  معاركها  ابرز  من  اأوت1955،و 
معارك  وهناك   ،1958 �شنة  يف  مرمورة 
عدي،   بني  دباغ1956،  قلعة  يف   اخرى 
اجلحفة  ال�شطحة-بوحمدان،جبل 

–تاملوكة....
و من رجال التاريخيني للمنطقة جند اأبو 

)رئي�س  القاملي  الرحمان  هبد  القا�شم 
احلمادية  الدولتني  يف  االن�شاء  ديوان 
هواري  الراحل  الرئي�س  واملوحدية(، 
بوجمعة،  �شويداين  ال�شهيد  بومدين، 
ال�شهيد  احلواتي،  بروق  بن  ال�شهيد 
الطاهر دحمون، املجاهد �شاحلبوبنيدر 
،املجاهد املرحوم عبد اهلل حدادي)من 

هيليوبولي�س(....
الرتاث  �شكلوا  الذين  املثقفني  ومن 
نذكر  للمنطقة  والفني  واالأدبي  الفكري 
�شالح،  خوالدية  ال�شيا�شي  املفكر 
العقون)له  الرحمان  املوؤرخ عبد  االأديب 
وال�شيا�شي  القومي  الكفاح  تاريخ  كتب« 
رواية  معا�رش«و  مذكرات  خالل  من 
حممد  ،ال�شاعر  الفتاة«...(  و«زينب 
الوطنية  بق�شائده  رقطان)معروف  بن 
الدكتور  التاريخ  يف  احلما�شية(،الباحث 
�شالح فركو�س)له كتبا عن مراحل تاريخية 
وامل�شلح   للجزائر(،املربي  خمتلفة 
�رشيدي)مفت�س  الكرمي  عبد  الراحل 
امللك  عبد  الدكتور  العربية(  اللغة 
الكتب  من  جمموعة  له  �شالطنية)موؤرخ 
حول التاريخ القدمي للمنطقة واجلزائر(، 
عبد  الدكاترة:بلقا�شمبلعرج،  وكذلك 
،وردة  عميار  العيا�شي  بومهرة،  العزيز 
اأكادميية  �شنة)رئي�س  معلم،اأحمد 
ال�شغري  حممد  املدين(،  املجتمع 

غامن،...

اأهل الفكر والإبداع...

ا�شم  ذكر  غري  من  قاملة  نذكر  وال 
الغني  عبد  الروائي  وال�شاعر  الدكتور 
قدم  وثقايف  نا�شط جمعوي  وهو  خ�شة، 
االإبداع،  و  التاريخ  و  الفن  لقاملة  الكثري 
»الزلزلة«(من�شورة  رواية  موؤلفاته  ومن 
وغنوة«  �شعر«كلمة  وديواين  دم�شق(  يف 
و » ويبقى العامل اأ�شئلتي«وكتب م�رشحية 
ونتمنى  وتاريخها،  قاملة  اجماد  عن 
اإىل جانب  تكّرمه  اأن  املحلية  لل�شلطات 
بها  عرفوا  الذين  قاملة  وحرائر  رجال 
ومبورثها الثقايف وطنيا وعربيا وعامليا،

الطبيعي  ال�شفر يف  اجلمال   ومن يريد 
�شعر  فليقراأ  للمنطقة  الثوري  واملجد 
اأعماله  من  عا�شوري)  اأحمد  ال�شاعر 
اأحزان غابة ال�شبار،  البحرية اخل�رشاء، 
لوجنا...(، ومن املبدعني القامليني نذكر 
ال�شاعرة  غموقات،  ا�شماعيل  الروائي 
احلليم  عبد  ال�شاعر   زياية،  ف�شيلة 
�شهريار،  �شحوة  ديوان  �شاحب  خمالفة 
نوار)  يا�شني  والروائي  الت�شكيلي  الفنان 
 « الريح  »كاف  رواية  نله  وقا�س  روائي 
قاملة  يف  الثوري  الن�شال  ت�شور  التي 

وال�شمال الق�شنطيني(،... 
الباحثة  نذكر  الوالية  مبدعات  من  و 
الكاتبة فوزية ع�شا�شلة،ال�شاعرة الدكتورة 
الرتجمة  باحثة يف  �شامية عليوي) وهي 
االإعالمية  االأجنبي(  و  املقارن  واالأدب 
الفجر(،  جريدة  )مديرة  حزام  حدة 
ال�شعبيواالعالمية  الرتاث  يف  الباحثة 

وردة زرقني...
وليعذرنا املبدعون الذين مل نذكرهم يف 
هذا املقام،فلهم كل املحبة والتقدير ، 
الوطن،  و  قاملة  ي�شهم يف خدمة  والكل 
ت�شري  قطرة..  على  املثل«قطرة  يقول 

االأملانية  الفنانة  ر�شمت  وقد  غدير«. 
ا�شتقرت  عيا�س«-التي  هاتني  »بتينا 
وجبالها  قاملة  اجلزائر-  يف  وتزوجت 
يف  فنها  وعر�شت  ال�شعبي،  موروثها  و 
ال�شم�س  بعنوان«حتت  االأملانية  املدن 

اجلزائرية«.
اجلمعيات  من  الكثري  قاملة  يف  و 
الثقافية و االجتماعية، فلجمعية العلماء 
يف  ن�شيط  فرع  اجلزائريني  امل�شلمني  
امليدان الرتبوي والتعليمي واالجتماعي، 
وجمعية »التاريخ واملعامل االأثرية« تقدم 
جمهودا كبريا يحتاج لدعم ر�شمي كبري، 
وتاريخيةو  تراثية  ملتقيات  تنظم  فهي 
ت�شدر جملة »املعامل« التي تهتم بكل ما 
ال�رشق  هو تاريخي  عن قاملة ومنطقة 
اجلزائري ، وهناك جمعيات  يف ميادين 

ثقافية- اجتماعية متعددة... 

قاملة ..بدايات اللقاء

الذي  الغربي  ندخل قاملة  من مدخلها 
رغم  ق�شنطينة،  باب  القاملية  ي�شميه 
انه طريق يوؤدي اإىل اجتاهني االأول نحو 
ومنر  ق�شنطينة،  نحو  الثاين  و  �شكيكدة 
)اأوازي�س  ال�شخم  التجاري  املركز  على 
الطريقة  على  وهو  املدخل،  مول(يف 
االأوربية ويوفر موقفا لل�شيارات ومنطقة 

األعاب لالأطفال.
و�شوارع قاملة تكادتنعدم بها احلركة يف 
الظهرية، فقد �شهدت درجة حرارة عالية 
جويلية2018،  اأيام  يف  اخلم�شني  قاربت 
يف  �شغريةجدا  احلافالت  وحمطة 
املدينة  اأهل  املدينة،وي�شري  مدخل 
باب  ال�شوق،  باالأبواب)باب  للجهات 
اأن  ويبدو  �شكيكدة...(،  باب  عنابة، 
مل�شاريع  حتتاج  واملجد  التاريخ  قاملة 
تنموية كثرية، مثل حمطة حافالت كربى 
وترامواي وتليفريك وطرق مزدوجة مع 
الوالياتاملجاورةو......،فال يكفي ربطها 
تنموي؟؟  تراجع  ظل  يف  تاريخي  مبجد 
وعلى ال�شلطات املركزية االلتفات لهذه 
الوالية ، يقول املثل« اأنا نقولك اأ�شيدي 

..واأنت اأعرف مقامي«.
حركية  ال�شوارع  اكرث  التطوع  �شارع  اإن 
املحالت  بني  يجمع  وهو  جتارية، 
والقدمية،  اجلديدة  التجارية  واملراكز 
لكنه يقدم �شورة �شيئة للمدينة ونا�شها، 
وخملفات  النفايات    تراكم  ظل  يف 
املحلية  ال�شلطات  على  و  املحالت، 
لتحويل  ا�شرتاتيجية  حلول  عن  البحث 
يوجد  عنه  وبعيدا   ، ال�شارع  هدا  �شورة 
�شويداين  هو�شارع  نظيف  جميل  �شارع  
ال�شارع  هذا  مدخل  ويف  بوجمعة، 
ال�شهيد  مالمح  عن  معربا  متثاال  جند 
تاريخيا  معلما  جند  كما  �شويداين. 
للمجاهدين االأبطال يف حي الكرمات...

والكبرية  العريقة  العائالت  ومن 
تومي،  بن  عائالت:  نذكر  قاملة  يف 
)م�شهورين  دهال،نوي�شي،عباد 
ين  ر م�شهو ( ميية عا ز ، ) ف لو ملا با
الت�شكيلي(،حمالوي،  الفن  يف 
�رشيدي،عي�شاين،جواق،زياية،حومر، 
قاملة  �شعيدي،تواتي...ولكن  بعلي، 
التحوالت  الكثريبعد  ت�شتقطب  �شارت 
االجتماعية وا�شتقربها كل اجلزائريني..

يا  وقال  تايل  من  جاء  »املثل  يقول 
مايل«.

اأمام متثال بومدين

بومدين  هواري  للرئي�س  متثاال  وجند 
 19 حي  يف  الطرق  مفرتق  يف  بربنو�شه 
مار�س.. )بالقرب من عمارة ال�شاتيام...

اأن  والحظنا  طوابق(..   6 من  عمارة 
قامة التمثال ق�شرية.. والرحيل الراحل 
واالأفراح  االأعرا�س  ومركبات  طويل؟؟.. 
متر لزاما عرب التمثال ، و ال�شواح ياأخذون 

ال�شور مع رمز الرئي�س املجاهد.
و مع متثال بومدين، تالحقت اأمام خميالنا 
ال�شبعينات  جلزائر  ال�شور  من  الكثري 
وامل�شاريع اال�شرتاكية ، ثم عدنا للواقع 
الباتني(  الطاهر)  قهدور  حي  و�شعدنا 
اإىل  ليال  وزوارها  قاملة  اأهل  ،فيلجاأ 
املفتوحة،  امل�شاحات  حيث  احلي  هذا 
اأهل  ي�شميها  والذرة)  البوراك  وباعة 
ويحفظ  ي�شرت  واهلل  بامل�شتورة..  ال�رشق 
جند  واملثلجات،و  واأهله(  الوطن  هذا 
االأطفال يلعبون والعائالت تت�شامر لوقت 
جمموعة  قاملة   ويف  الليل.  من  متاأخر 
من امل�شاجد اأبرزها م�شجد ابن بادي�س 
و�شط املدينة )تقابله �شاحة فيها نافورة 
تعاين االإهمال؟؟(وامل�شجد العتيق)كانت 
العلماء يف املا�شي  ت�رشف علي جمعية 
الزاهري(  زهري  العالمة  من  باإدارة  و 
عمراين  منط  وفق  بناوؤه  اأعيد  الذي 
يف  جميل  اإ�شالمي   مغاربي  هند�شي 
مالك  االإمام  وم�شجد  دعنونة  �شارع 
وم�شجد القد�س،...و يف اأغلب امل�شاجد 
�شناعات  الوالية  ويف  قراآنية،  مدار�س 
تقليدية خا�شة باحللي والفخار والطرز 
والزرابي...لكنها تعاين من غياب الدعم 

و الت�شويق...
متحف  املدينة  يف  يوجد   كما 
 ، اال�شالمي  الثقايف  للمجاهد،املركز 
يف  ال�شافعي  املجيد  عبد  الثقافة  دار 
اجلامعة  من  بالقرب  املدينة  اأعايل 
الطلق   الهواء  الق�شاء،م�رشح  وجمل�س 
يف  الروماين  امل�رشح  وخزارة،  دباغ  يف 
ال�شار ع  و هو قريب من  و�شط املدينة 
اجلهوي  امل�رشح  نوفمرب،  اأول  الرئي�شي 
حممود تريكي واإىل جانبه مقر اخلزينة 
الدولة  دراهم  على  العمومية)حافظوا 
..حافظوا(  املالية  نا�س  يا  واملجتمع.. 
املقاهي  فيها  كربى  �شاحة  مقابله  ويف 
و  التهيئة  تاريخي،لكن  ومعلم  ال�شعبية 

النظافة غائبتان؟؟

 يف م�سبح مركب 
الربكة...

رائد،  اأطفايل)خالد،  اإر�شاء  الأجل 
املركب  م�شبح  نحو  اجتهت  �شاجد( 
اأوالد  حمام  منطقة  ب  الربكة  املعدين 
علي ببلدية هيليوبولي�س) �شهدت جمازر 
الثامن ماي1945..حيث حرق اال�شتعمار 
من  جرمية  االأفران..هي  يف  االأهايل 
جرائمه يا نا�س..ال تن�شوا..نقلب �شفحة 
وميكن  نا�س(،  يا  نحرقها  وال  التاريخ.. 
الوطني  الطريق  عرب  للمنطقة  الو�شول 

رقم 80 بني قاملة و�شكيكدة، وهي قريبة 
من بلدية بوعاتي.

حمالت  للقرية   الرئي�شي  ال�شارع  يف 
م�شتلزمات  الزوار  على  تعر�س 
اأن  الحظنا  وال�شباحةوقد  اال�شتحمام 
يرتدون  ال  القرية  مطاعم  يف  العمال 
اخلدمات  تقدمي  اأثناء  الالزمة  املاآزر 
رغم  الطابع ال�شياحي للمكان وزواره يف 
توحيد  ونقرتح  الوالية،  منخارج  الغالب 
الأنها  للمنطقة،  هوية  ومنحها  املاآزر 
والالزم  ..يانا�س...)  �شياحية  منطقة 
نرتقي  لكي  منه(،  مهرب  وال  الزم، 
يف  جزئياته  بكل  ال�شياحي  بامل�شهد 

حمام اأوالد علي؟
يتوفر مركب الربكة على نزلني، االأول)اأ( 
غرفة،  ب80  والثاين)ب(  غرفة  ب120 
وقد ا�شتغربنا عدم وجود ت�شمية للنزلني 
يف  الالتينية  باحلروف  االإدارة  واكتفاء 
االأ�شعار،  و  باخلدمات  التعريف  وثيقة 
ونقرتح مثال الت�شميات ال�شياحية التالية: 
ال�شعادة،  ال�شم�س،  ال�شنبلة،  النجمة، 
اجلميلة، النزهة، العائلة ال�شعيدة،...كما 
لل�شائح،  الراحة  الغرف كل و�شائل  توفر 
الفح�س  و  للعالج  قاعة  املركب  ويف 
الطبي وقاعة للمحا�رشات وطعم مفتوح 
للنزالء و�شيوف املنطقة عموما و هناك 
املركب  يتوفر  امل�شبح.كما  كافيرتيا يف 
على  االإقامات املجهزة) بانغالو( ب�شت 
للمركب  العائالت  وتاأتي  وباأربع.  اأ�رشة 
ال�شتاء  يف  وداخله  الوطن  خارج  من 
للحمامات  ق�شدا  والربيع  واخلريف 
تنبع  فاملياه  الطبيني،  والتدليك  والعالج 
و  املغنيزيوم  وفيها  درجة،  بحرارة57 
وال�شوديوم  ال�شلفات  و  البيكاربونات 
تعالج  وهي  والبوتا�شيوم،  الكال�شيوم  و 
احلمام-  يف  التعريفة  اللوحة  –بح�شب 
اأمرا�س املفا�شل واالأع�شاب واالأمرا�س 
واجللدية  والروؤية   النف�شية  الع�شبية 

وغريها...
مراقبني  اأربعة  االإدارة  خ�ش�شت  لقد 
جوانب  على  توزعوا  ال�شباب  من 
راقبت  وقد  االأطفال،)  ملراقبة  امل�شبح 
دار.. زنقة..دار..  مراقبتهم..نتقة.. 

ووجدت  اأطفايل...(  مغادرة  غاية  اإىل 
حر�شهم ون�شاطهم رغم �شعوبة املهمة 

مع كرثة االأطفال.
باالأطفال   امتالأ  قد  امل�شبح  وجدنا   
من  ال�شباحة  تنطلق  و�شعادة،و  مرح  يف 
م�شاءا،  ال�شاد�شة  لغاية  �شباحا  العا�رشة 
�شن  بح�شب  دج  و500  400دج  مببلغ 
االأطفال، وهنا نقرتح على اإدارة املركب 
القيام بتخفي�شات للعائالت التي حت�رش 
مثال  100دج  خ�شم  طفلني،   من  باأكرث 
على  العائالت  طفل،لت�شجيع  عن   كل 

احل�شور.
و االأطفال ي�شبحون حتت مراقة االأهل يف 
طاوالت مغطاة مبظالت �شخمة جميلة 
عدم  والحظنا   ، ال�شم�س،  لهيب  متنع 
وهي  فيها  لالنزالق  مائية  األعاب  وجود 
التي يرغب فيها االأطفال، الأن ال�شباحة 
فقط قد ت�شبب امللل، ويحتاج االأطفال 
للرتفيه والتن�شيط امل�شبحي )هو موجود 

يف مدن االألعاب املائية الكربى(.
كما اأن الكافترييا قد كلفت �شابا بهندام 
مبا  العائالت  بخدمة  اأنيق  �شياحي 

وماأكوالت..(  م�رشوبات  من  يحتاجونه 
االنتباه  هذا  على  املركب  الإدارة  �شكرا 

لقيمة الهندام يف الت�شويق ال�شياحي(.
ويف ال�شاعة الرابعة م�شاء بداأت االأنغام 
تنبعث يف ال�شاحة،وا�شتمعنا » يا ليلي.. يا 
ليال وا�س با�س ن�شكيلك ياما .. اأو قالوا 
غمة...«فما  قلبي  يف  �شغري  ال..  يل..ال 
والغم   الهم  عن  االأغنية  هذه  عالقة 
باملتعة الطفولية يف امل�شبح؟، و بع�س 
مع  تن�شجم  وال  فرن�شي  بل�شان  االأغاين 
الطفولة، وقد طلبنا من املكلفني  �شن 
اأو العي�شاوة  باملو�شيقى و�شع املالوف 
يوجد  ال  فقالوا   ، االأطفال  اأغاين  اأو 
عندنا هذا، ونرجو من االإدارة االنتباه 
تعرب  مو�شيقى  بو�شع  وت�شارع  لالأمر. 

عن هوية وتاريخ املنطقة.

اجلبال ف�ساء الرتويح..

بجبالها  معروفة  املنطقة  اإن 
يق�شدون  ال�شتاء  يف  فال�شياح   ،
جبال ماونة اعايل بلدية بن جراح 
خ�ش�شت  وقد  بالثلج،  لال�شتماع 
غابية  م�شاحات  البلديات  بع�س 
للرتفيه ال�شياحي ال�شيفي للعائالت 
 ، بومهرة  بلدية  مثل  واالأطفال، 
بعد  م�شاءا  تكون  زيارتها  حيث 
اخلام�شة عند تراجع لهيب حرارة  
االألعاب  بع�س  وفيها  الظهرية، 
العمل  الكثري من  لكن  و  لالأطفال، 
ال�شياحة  وم�شالح  ينتظر مديرية 
الغابات لالرتقاء بال�شياحة اجلبلية 
�شيف  يف  احلارة  االأجواء  ظل  يف 
القاملية  العائالت  وتلجاأ  قاملة.. 
للمدن ال�شاحلية املجاورة هربا من 
واملر�شى  قرباز  احلرارة)�شواطئ 
و�شطايبيو�رشايدي  ب�شكيكدة 
ليال  يق�شد  من  ومنها  بعنابة...(، 
طريق  اجتاه  يف  قريةحمييمن 
يف  ال�شواء  الأكل  اأهرا�س  �شوق 
و  الزوار  يتجه  مميزة،كما  اأجواء 
العرائ�س  منطقة  اإىل  القامليون 
ال�شاللة  مركب  او  دباغ  بحمام 
يف  النف�س  عن  للرتويح  و  للنزهة 
منطقة  وهي  عائلية،  جل�شات 
وبها  حتديدا،  الربيع  يف  �شياحية 
اأ�شغال يف جهة ال�شالالت لتحقيق 
لكن  املطلوبة،  ال�شياحية  التنمية 
اأ�شعار  غالء  من  ي�شتكون  الزوار 

املطاعم.

اأخريا....

زيارتنا  عن  االنطباعات  بع�س  هده 
من  عليه  تتوفر  ما  و  قاملة  ملدينة 
 ، �شياحية  اإمكانات  و  ثقايف  تراث 
كلها،  نذكرها  مل  كثرية  اإمكانات  وهي 
وبالتاأكيد ان اأهل قاملة ي�شتحقون اكرث 
و  االقت�شادية  التنموية  املجاالت  يف 
اجلزائر  لتعيد  الثقافية...  و  ال�شياحية 
الرجال  وعرق  ال�شهداء  حق  من  بع�شا 
رحلة  واإىل  التاريخية.  املنطقة  لهذه 

اأخرى باإذن اهلل.
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الكاتبة ال�سابة رفيدة بوبكر جلريدة الو�سط 

الق�صة الق�صرية قادرة اأداء 
دور مماثل للن�ص الروائي 

بوبكر رفيدة طالبة جامعية ما�سرت اأدب عربي تخ�س�ص نقد حديث ومعا�سر من اأوائل الدفعة يف 
تخ�س�سي ومت تكرميي يف اجلامعة من قبل رئي�ص ق�سم الآداب واللغة العربية كان يل ال�سرف اأن 

�ساركت يف امل�سابقة الوطنية للق�سة الق�سرية وحت�سلت فيها على املرتبة 2 وطنيا بق�ستي املعنونة 
بـ  »�سيم الدنف العنيد » والتي هي عباره عن مونولوغ حتمل يف طياتها طابع حداثي و�سعريه 
ال�سرد ، لي�سان�ص لغة واأدب عربي ، تخ�س�ص نقد حديث ومعا�سر جامعة حممد خي�سر ب�سكرة

حاورها / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

بداية فلنتعرف عن 
رفيدة... مواهبك 

وميولتك ؟

 ، تعاىل  اهلل  لكتاب  حافظة    ،
الأوىل  املرتبة  على  متح�صلة 
اأحكام  م�صابقة  يف  ولئيا 
الولية  يف  املقامة  التجويد 
على  متح�صلة   ،  2010 �صنة 
م�صابقة  يف  الثانية  املرتبة 
فار�س القرءان اخلا�صة باأحكام 
التجويد بجامعة حممد خي�رض 
بب�صكرة ، متح�صلة على �صهادة 
يف  الأوائل  الطلبة  �صمن  تفوق 
بق�صم  واللغات  الآداب  كلية 
بجامعة  العربية  واللغة  الدب 
بتاريخ  بب�صكرة  خي�رض  حممد 
على  متح�صلة   ،2018  -03-10
�صهادة تقديرية نظري امل�صاركة  
ال�صالم  مهرجان  فعاليات  يف 
املقام يف جامعة حممد خي�رض 
الأندية  اأ�رضة  قبل  من  بب�صكرة 
باجلامعة  والثقافية  العليمة 
22/21فيفري  باأيام:  نف�صها 
�صهادة  على  متح�صلة   ،  2017
للمرتبة الثانية وطنيا من طرف 
وايل ولية ب�صكرة نظري جناحي 
الق�صرية  الق�صة  م�صابقة  يف 
املنظمة من قبل جمعية ب�صكرة 
تقراأ الثقافية بال�صرتاك مع دار 
عنوان  حتت  الق�صة   ، املثقف 
،متح�صلة  العنيد  الدنف  �صيم 
بتقدير  التميز  و�صام  على 
القارئ  منتدى  قبل  من  ممتاز، 
اليمني، التي متت يف تاريخ:22 
2018م  مار�س   4 اإىل  فرباير 
يف  فائزة   ، ال�صقيق  باليمن 
املنظم  المل  �صناعة  م�رضوع 
بن  حممد  مبادرات  قبل  من 
اآل مكتوم العاملية بدبي  را�صد 
، م�صاركة يف ندوة علمية بكلية 
الآداب  ق�صم  واللغات  الآداب 
 : بـ  املعنونة  العربية  واللغة 
واأبعاده  للطفل  املوجه  ال�صعر 
-03-13 تاريخ:  يف  التعليمية 

تيه  بقراءة يف ق�صيدتي:   2018
ندوة  يف  م�صاركة   ، العا�صقني 
واللغات  الآداب  بكلية  علمية 
العربية  واللغة  الآداب  ق�صم 
اجلمالية  الأبعاد   : بـ  املعنونة 
يف  للطفل  املوجهة  الق�صة  يف 
بقراءة   2018-04-18 تاريخ: 
يف ق�صتي : �صيم الدنف العنيد 
الن�صاط  اإحياء  يف  م�صاركة   ،
 « الزيبان  اإبداعات  الثقايف« 
فائزة   ، واللغات  الآداب  بكلية 

بق�صة  كاتب اجلامعة  مب�صابقة 
فئة  يف   « الروح  على  رق�س   «
يف  املقامة   ، الق�صرية  الق�صة 
جامعة حممد خي�رض بب�صكرة، 
واملنظمة  الأوىل  طبعتها  يف 
العلوم  رواد  نادي  طرف  من 
�صعار)الكتابة  حتت  الإن�صانية 
ال�صعر  بيت  ع�صو يف   ، ر�صالة( 
ب�صكرة  ولية  فرع  اجلزائري 
 ، التنظيم  م�صوؤول  من�صب   ،
�صرب  بعنوان:  يل  مقال  ن�رض 
 ، م�صعي  ف�صيلة  للكاتبة  يانا 
ال�رضدي  الطرح  ا�صرتاتيجية 
بجريدة  القارئ   واقتنا�س 
النادي  �صفحة  يف  اجلمهورية 
وهران  يف  ال�صادرة  الأدبي 
علياء  ال�صحفية  باإ�رضاف 
لغات   ثالث  اأتقن  بوخاري 

العربية ،الرتكية ، الجنليزية  

من التعليم العايل 
والبحث العلمي اإىل 

التاأليف ...كيف ذلك 
؟

والتاأليف  الكتابة  احلقيقة  يف 
اأن  قبل  ت�صكنني  كانت  روح 
واإن  الأكادميي،  اجلانب  األج 
لزاما  كان  الكتابة  عن  حتدثت 
لأنها  القراءة  اأذكر  اأن  علي 
وحبي  لقلمي،  الأول  النربا�س 
دفعني  والكتابة  القراءة  لعامل 
اإىل اتباع  اأوتي من قوة  بكل ما 
ميويل يف اجلامعة متجهة نحو 
العربية  واللغة  الآداب  �صعبة 
الآداب  عامل  اىل  اأدخل  وبهذا 
بابها  من  العربية  واللغة 
كثريا  ذلك  ،ف�صاعدين  الوا�صع 
و�صب  موهبتي  �صقل  على  
�صليمة  قوالب  يف  اأكتبه  ما 
�رضف  عن  ناهيك  و�صحيحة، 
ودكاترة  باأ�صاتذة  معرفتي 
توجيهي  يف  الف�صل  لهم  كان 
وت�صجيعي  ون�صحي  واإر�صادي 
اأي�صا ، ممتنة لهم كثريا واأغتنم 
الفر�صة كي اأوجه لق�صم الأدب 
حممد  بجامعة  العربية  واللغة 
واأ�صمى  اأرقى  بب�صكرة   خي�رض 
والتقدير وعلى  ال�صكر  عبارات 
علي  الق�صم  رئي�س  راأ�صهم 
بخو�س اأ�صيف اأي�صا اأن اجلانب 
الأكادميي قد حرك يف الرغبة 
من  العلم  حب  على  اجلاحمة 
واملطالعة  القراءة  وحب  جهة 

لكتابة من جهة اأخرى.
الكتابة  بكل توا�صع؛ نعم بداأت 
ما  اأول  وكان  �صنة   15 �صن  يف 
اأزال  ما  الأم  كتبته خاطرة عن 

من  الرغم  على  بها  اأحتفظ 
اأنني  اإل  فيها  التي  الخطاء 

احتفظ بها كما هي

هل هناك من �سجعك 
على هذه اخلطوة اأم 
اأنها كانت مفاجاأة ملن 

يعرف رفيدة ؟

عليه  اأنا  وما  عليه،  كنت  ما 
الآن؛ بف�صل اهلل تعاىل ثم بف�صل 
قدوتي  كانا  اللذين  والداي 
القرءان  وف�صل  الأعلى،  ومثلي 
اإذ  املعامل،  وا�صح  كان  الكرمي 
اأن  منذ  العربية  اللغة  اأحببت 
بداأت يف حفظه والغو�س يف كل 
ما يتعلق به من تف�صري واأحكام 
التجويد وترتيله، بالإ�صافة اإىل 
بداياتها  كانت  التي  مكتبتي 
الذي  الكرمي  والدي  من  كتب 
على  فاأكرث  اأكرث  �صجعني 
املطالعة واقتناء الكتب وتكوين 

مكتبتي اخلا�صة

هل تعتربي من وجهة 
نظرك التاأليف 

موهبة مل تكت�سفيها 
�سابقا ، اأم هي فر�سة 

منحتها لك احلياة 
لي�سطع جنمك 

م�ستقبال بني كبار 
الكتاب واملوؤلفني ؟

يف احلقيقة ، فر�صة منحها يل 
الوالدين اأول ثم منحتها لنف�صي 
املوهبة  هذه  تكن  مل  ؛  ثانيا 
يل  قدمتها  فر�صا  اأغتم  مل  لو 
مقبلة  اأنا  ملا  حبي    ، احلياة 
عليه �صقى موهبتي، ومنت اأكرث 

فاأكرث، وزادين تعلقا فيها

هل لديك ا�سدار مت 
ن�سره  ؟

الإ�صدار الذي يحمل اإ�صمي يف 
طياته ، هو كتاب » اأ�صوات  2« 
احلامل لـ  50 قا�س وقا�صة من 
والذي  الوطن  اأنحاء  خمتلف 
باملرتبة  الفائزة  ق�صتي  فيه 
خمطوط  يل  وحاليا  وطنيا،   2
اهلل  �صاء  اإن  للن�رض  التنقيح  قيد 

تعاىل

لو نتحدث قليال كم 
املدة التي ق�سيتها 
لإنهاء املخطوط ؟

ب�رضاحة من مدة طويلة جدا ، 
يف  كثريا  مرتددة  كنت   ولأنني 
الن�رض ، فتباعد الزمن يف ذلك 
، اإذ يل راأي حول الن�رض ال�رضيع 
والتدفق والغزارة، فاأحبذ القلة 
النافعة ، كذلك التوئدة والتنقيح 
الن�رض  قبل   للكتابة  امل�صتمر 
خو�س  قبل  جدا  مهم  لأمر 
راأيي  هذا  ويبقى  الن�رض،  غمار 
اإىل  الن�رض وما  ال�صخ�صي حول 

ذلك

ما هو �سعورك واأنت 
ت�ساركي يف كتاب 

اأ�سوات 2 مع 50 قا�سا 
؟

الكبرية،  بامل�صوؤولية  ال�صعور 
الن�رض  بعد  ينتظرين  ما  حول 
والنقاد  القّراء  يقراأ  اأن  وبعد 
الهنّي  بال�صيء  فلي�س  اأكتب،  ما 
اأن حتمل قلما وتكتب، وترتجم 
اأخاطب  دائما   ، وراأيك  فكرك 
رفيدة  احذري   : قائلة  نف�صي 
اأنواع  اأ�صد  حتملني  فاأنت 

الأ�صلحة خطرا، اإّنه القلم 

ماذا دونت يف 
املخطوط ، وماهي 

اأم املو�سوعات التي 
عاجلتها يف خمطوطك 

؟

�صيكون بحول اهلل تعاىل ، عبارة 
اأو   ، جدا  ق�صرية  ق�ص�س  عن 
وم�صات ق�ص�صية، اأو بورتريهات 
 ... ق�ص�صية  مقطوعات  اأو   ،
اأما   ، الت�صميات  هي  متعددة 
املو�صوعات  اأي  الفحوى  عن 
متنوعة،  فهي   ، اأدرجتها  التي 
واأترك احلرية للقارئ ، للك�صف 

عنها وتاأويلها وقراءتها

ماهي ال�سعوبات التي 
واجهتك ؟

اأواجه  الك�صل – ت�صحك قليال -  
�صعوبات  عن  اأما  كبريا  ك�صال 
لعامل  دخويل  وعند  فاأنا  اأخرى، 
وكذا،  والثقافه  والن�رض  الكتابه 
مليئة  ال�صاحه  اأن  اكت�صفت 
بالأ�صواك ، واأخ�صى من القول اأنها 
حتمل قروح متعفنة ، اأخ�صى على 
نف�صي منها، واأخ�صى على كل مبدع 
اأنني اأملك طاقة  منها كذلك ، اإل 
 ، والتاأقلم  التعاي�س  كبرية جدا يف 

كيف ل ووالدي �صندي الأكرب، بعد 
الذي  والرجل    ، وجل  عز  املوىل 
اأتكئ عليه كلّما مالت بي احلياة ، 
فيقيم يل ظهري ، بن�صائحه واآراءه 

، فخورة جدا به 

ماهي الن�سائح التي 
وجهت لك خا�سة 
يف طريقة كتابتك 
وتوجيهك للكتاب 

ون�سره ؟

طبق  يف  يل  ُقدمت  ن�صيحة  اأهم 
يل  قدمتها  ر�صالة  يف  ذهب،  من 
اأ�صتاذة در�صتني يف طور املتو�صط 
وكانت  �صمام  ن�صيمة  الأ�صتاذة 
اأ�صتاذة اللغة العربية حينها، قائلة 

يل :
وداومي   ، الكرمي  القرءان  اقرئي 
على ال�صتماع اإليه وطالعي الكتب 
الأدبية ، ا�صتمري يف الكتابة فاأنت 
تتمتعني بقدرة اأّخاذة على متكنك 
من الأ�صاليب الأدبية الراقية كانت 
ر�صالتها وقتها قد �صجعتني كثريا 
الال�صعور  يف  قبعت  اأنها  اأنكر  ول 
لتكون جزء من جناحي الآن، كم اأنا 
بتاريخ  كانت  الر�صالة   ، لها  ممتنة 
لها  قدمت  عندما   2007/09/30
اأربع  اأبا�رض بعد  اأن  خرب�صات قبل 
�صنوات يف الكتابة بجدية ، ليكون 
النطالقة  ع�رض  اخلام�س  �صن 
عن  ناهيك  القلم  حلمل  الفعلية 
يف  هم  َمن  ِمن  العديد  ن�صائح 

جمال الكتابة

ال�سباب اجلزائري ل 
يغريه الن�سر اللكرتوين 

، ملاذا براأيك

ال�صباب  جل  اأن  اأرى   ، بالعك�س 
بدايته  اأن  ولي�س فقط اجلزائري، 
مواقع  وعرب  اللكرتوين  الن�رض 
بعد  ثم   ، الجتماعي  التوا�صل 
بالن�رض  يبا�رض  اإلكرتونيا  جناحه 
خمتلفة  ذلك  واأ�صباب  ورقيا 

طبعا...

ن�سيحة اأخرية لل�سباب  
فاقد الأمل ؟

اأن احلياة �صعبة  : �صحيح  �صاأقول 
لنا  اأننا ل نعلم ما يخبئه  ، و  جدا 
الغد ، ولكن خبئ لها ح�صن الظن 
لتحقيق  جاهدا  واعمل   ، باهلل 
حياة  المل  اأن  تن�صى  ل  اأحالمك 
عليك اأن تعي�صها، توكل على اهلل ، 
الأ�صباب  اتخذ  و  اأهدافك  �صطر 
النهاية  لي�س  ولكنه  وارد  الف�صل   ،
حلو  �رضاب  الليمونة  من  ا�صنع   ،
كل  ويف   ، هوادة  بال  وام�صي 
بال�صالة  نف�صك  مللم  انك�صار 
ل   ، دائما  بنف�صك  وثق   ، والدعاء 
جتزع حلوادث الدنيا فما حلوادث 

الدنيا .. بقاء 

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

الغد  قائد  اأنت  اليوم  قارئ  يا 
لها  وا�صنع  الأمه  تخذل  فال   ،
جمدها ، و�صن دينك        ووطنك 

واأخالقك..
الأ�صتاذ  لك  الكبري  �صكري 
 ، ال�صيق  احلوار  على  خل�رض 
اجلريدة  ولطاقم  لك  متنياتي 
التوفيق وال�صداد ، ورد وريحان 
لكل من ي�صجعني خا�صة ، وكل 
املبدعني عامة ، ذات الأمر مع 

جريدتكم الكرمية
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 6 طرق لتجنب لدغة
 البعو�ض اخلطرية

تُعّد بعو�سة النمر الآ�سيوي من اأخطر اأنواع البعو�ض، وهي ح�رشة يكرث 
تواجدها يف الأماكن التي يتم تخزين املياه فيها بطرق غري منتظمة 

وغري �سحية. وتنقل البعو�سة ما يزيد عن 22 مر�سا فريو�سيا، واأخطرها 
فريو�ض حمى ال�سنك اأو الذجن، وهو مر�ض فريو�سي ينتقل عن طريق 

لدغة البعو�سة، وينتقل من �سخ�ض لآخر عن طريق الإن�سان وذلك 
مبجرد تعر�سه للدغ من قبل احل�رشة. من هنا، نقدم لك 6 ن�سائح 

حلماية نف�سك من خطر لدغة بعو�سة النمر ال�سيوي:

اخلزانات مياه  من  القرتاب  جتنب   1-

يكرث تواجد بعو�سة النمر ال�سيوي يف اخلزانات فهي تبي�ض من 50 
اإىل 300 بي�سة يف املرة الواحدة يف املاء. من هنا احذر القرتاب من 

خزانات املياه.

البعو�ض يرقات  مبيدات  ا�ستخدم   2-

بحال تواجدت اآبار اأو برك مياه بالقرب من منزلك، ل ترتدد يف 
ا�ستخدام مبيدات يرقات البعو�ض اإذ حتتوي على مواد كيماوية تق�سي 

على بعو�سة النمر الآ�سيوي.

املنا�سب الب�سرة  غ�سول  ا�ستخدم   3-

ا�ستخدم الغ�سول املنا�سب لب�رشتك واحر�ض على اأن يحتوي على مادة 
الإيكاريدين الفعالة والطاردة للح�رشات.

الداكنة املالب�ض  عن  -4ابتعد 

غالبا ما حتب بعو�سة النمر الآ�سيوي الألوان الداكنة، لذلك احر�ض على 
ارتداء مالب�ض فاحتة اللون ووا�سعة كي تتجنب لدغة البعو�ض.

البعو�ض نامو�سيات  ا�ستخدم   5-

تعترب نامو�سيات البعو�ض من الو�سائل املهمة ملكافحة لدغات بعو�سة 
النمر الآ�سيوي خا�سة حلماية الأطفال. من هنا �سع النامو�سيات على 

الأبواب والنوافذ و على �رشير الأطفال.

منزلك يف  ال�سموع  �سع   6-

ميكنك الق�ساء على البعو�ض من خالل و�سع ال�سموع يف منزلك اإذ تبعث 
مبركب ثنائي اأك�سيد الكربون الذي يقتل البعو�ض.

بعو�صة »النمر الآ�صيوي« اأخطر 
احل�صرات يف العامل.. 

  ل �سك اأن البعو�ض هو اأخطر احل�رشات علي الإطالق، اإذ اأن البعو�ض 
على وجه التحديد بكافة اأ�سكاله و�سوره، يعمل كو�سيلة نقل، يقوم بنقل 

الأمرا�ض من مكان اإىل اآخر وتتناول كثري من ال�سحف، احلديث حول 
بعو�سة النمر الآ�سيوي وامل�رشي، ويف ف�سل ال�سيف غالبا ما يذهب 
الأ�سخا�ض اإىل الأماكن ال�سياحية، وهم اأكرث الأ�سخا�ض عر�سة لهذه 

الأمرا�ض، الذي ينقلها بعو�ض النمر الآ�سيوي، ولكن كيف يحمي هوؤلء 
الأ�سخا�ض الذين توجهون الأماكن ال�سياحية من هذا البعو�ض؟.

ويعترب هذا النوع من اأخطر احل�رشات يف العامل، ول تتمثل امل�سكلة يف 
احل�رشة نف�سها، ولكنها تعترب من م�سببات الكثري من الأمرا�ض، التي 

يتم نقلها عن طريق البعو�ض، وخا�سة مع النت�سار الكبري لبعو�ض النمر 
الأ�سيوي وامل�رشي.   وتعمل بعو�سة النمر ب�سكل اأ�سا�سي على نقل ثالثة 
اأمرا�ض، زيكا و�سيكونغونيا وحمى ال�سنك، وتتم الإ�سابة بهذه الأمرا�ض 

عن طريق الفريو�سات، التي توجد ب�سكل اأ�سا�سي يف اآ�سيا واإفريقيا 
واأمريكيا اجلنوبية والو�سطى، وبالطبع ل يُفرق البعو�ض ما بني ال�سكان 

املحليني وال�سياح.

املالريا 

تعترب املالريا من اأهم الأمرا�ض، التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض، 
والتي �سهدت تراجًعا كبرًيا يف الآونة الأخرية، بف�سل نتائج برامج 

املكافحة الناجحة من ناحية، واإىل تزايد تلوث املياه من ناحية اأخرى، 
نظًرا لأن البعو�سة الناقلة ملر�ض املالريا حتتاج ملياه نظيفة لتكاثرها، 

على العك�ض من بعو�سة النمر، ولذلك تراجع خطر الإ�سابة باملالريا 
يف الكثري من البلدان الواقعة يف جنوب اآ�سيا واأمريكا اجلنوبية بدرجة 
كبرية. التطعيمات وعدم وجود التطعيمات يعترب من اأكرب امل�سكالت 

بالن�سية لالأمرا�ض التي يتم نقلها عن طريق البعو�ض، ولذلك فاإن 
احلماية من البعو�ض تكون هي الو�سيلة الفعالة الوحيدة �سد الأمرا�ض، 
ونظرا لوجود اأنواع من البعو�ض تن�سط خالل الليل واأخرى اأثناء النهار، 
فاإنه يتعني على ال�سياح حماية اأنف�سهم من البعو�ض على مدار ال�ساعة. 

منها حمى النيل الغربي، واأخطرها حمى ال�سنك، وفريو�ض »زيكا«

بعو�ض النمر تنقل ما يزيد عن 22 مر�صا فريو�صيا 
اأظهرت نتائج ر�سد احل�رشات الناقلة 
يف  النمر  بعو�ض  انت�سار  لالأمرا�ض 
عدة اأماكن باجلزائر،مت اكت�ساف هذه 
البعو�سة، ذات اللون الأ�سود واملنقطة 
بالأبي�ض كالنمر، يعد موطنها الأ�سلي 

جنوب �رشق اأ�سيا.

اأين تنت�سر؟

كبري  ب�سكل  تنت�رش  احل�رشة  هذه 
املياه  تخزين  يتم  التي  الأماكن  يف 
تتكاثر  حيث  حمكم،  غري  ب�سكل  بها 
عذبة  مياه  وجود  حال  يف  احل�رشة 
هذه  داخل  وتزداد  وتنمو  مك�سوفة 
واأ�سجار  مياه  بوجود  وترتبط  املياه، 
يتم  حيث  وخارجها،  املنازل  بجانب 
وبراميل  عبوات  داخل  املياه  و�سع 
هذه  لظهور  يوؤدي  ما  تغطيتها  دون 
البعو�سة  هذه  بها.  وتكاثرها  احل�رشة 
املاء، ومتر  داخل  اأيام   7 تعي�ض ملدة 

ثم  البي�سة  هي  تطور  مراحل  باأربعة 
الريقة ثم ال�رشنقة ثم احل�رشة البالغة، 
�سطح  على  البي�ض  الأنثى  ت�سع  حيث 

املاء الراكد، يفق�ض البي�ض بعد يومني 
وتتغذى  تعي�ض  �سغرية  يرقات  وتخرج 
تتحول  اأيام  اأربعة  بعد  املاء  داخل 

بدورها  والتي  �رشنقة  اإىل  الريقات 
�رشورية  فاملياه  بعو�سة،  اإىل  تتحول 

يف حياة هذه البعو�سة.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�سة الن�ساط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�سان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�سة التمارين البندية ال�ساقة التي ترهق ج�سم الإن�سان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية كالت�سلب اجلانبي ال�سموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �ستيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �سخ�سوا مبر�ض الت�سلب اجلانبي ال�سموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�سد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون بنية ج�سدية قوية وميار�سون اأق�سى متارين اللياقة البدنية، من الرك�ض والتجديف وكرة ال�سلة وغريها من 

الألعاب الريا�سية الثقيلة.

ماذا تفعل اإن تعر�صت لل�صعة بعو�ض النمر؟

مكافحة بعو�ض النمر 

لل�سعات  تعر�سهم  فور  الأ�سخا�ض  على 
بعو�ض موؤملة نهارا واأثناء تواجدهم حتت 
الأ�سجار البحث عن اأماكن تكاثر بعو�سة 
التوجه  يجب  كما  منها،  والتخل�ض  النمر 
اأو الت�سال بالبلدية اأو دائرة �سحة البيئة 
ومكافحة  املنطقة  عن  بالك�سف  وتقوم 
املبيدات  ر�ض  خالل  من  البعو�سة 
تلك  املوجودة يف  املياه املخزنة  واإزالة 

املنطقة.
تغطي  طويلة  مالب�ض  بارتداء  ويُن�سح 
خارج  التواجد  اأثناء  والأيدي  الأرجل 
البعو�ض،  ن�ساط  اأوقات  يف  لياًل  املنزل 
للبعو�ض  وا�ستخدام م�ستح�رشات طاردة 
النمر  بعو�سة  قر�سة  بني  التميز  وميكن 
البعو�ض  اأن  حيث  غريها،  من  الآ�سيوي 
املتعارف عليه يلدغ اأثناء الليل، اأما النمر 

املنزل  وخارج  النهار  اأثناء  تلدغ  فهي 
ما  تنقل  البعو�سة  هذه  بداخله.  ولي�ض 
يزيد عن 22 مر�سا فريو�سيا منها حمى 
ال�سنك،  حمى  واأخطرها  الغربي،  النيل 
اللدغ  اأعرا�ض  اأهم  من  »زيكا«  وفريو�ض 
باجللد  واحمرار  �سديدة  بحكة  الإ�سابة 
انت�سار  اأن  موؤكدا  �سلب،  وتورم  وانتفاخ 
ال�سباح  �ساعات  يف  يكون  البعو�سة  هذه 

الباكر ويف �ساعات الغروب.
اجللد  بح�سا�سية  امل�سابون  ين�سح  و 
مراجعة  احل�رشة  بهذه  لدغهم  حال  ويف 
طبيب خمت�ض لتفادي ح�سول اأي اأمرا�ض 
كافة  ودعا  البعو�سة،  هذه  ب�سبب  جلدية 
النمر  لقر�سة  يتعر�سون  ومن  املواطنني 
الآ�سيوي و�سع املاء البارد على الفور، اأو 

اأي �سيء يقلل احل�سا�سية.

اإن اأي كميه مياه راكدة مك�سوفة لأكرث من ع�رش 
اأيام تكون فر�سة لتكاثر بعو�سة النمر ، الأمر الذي 

يجب اأن نحر�ض على عدم القيام به، وان ل ن�سع 
اأوعية يف حميط املنزل وبها مياه، وجتفيف املياه 

الراكدة وامل�ستنقعات يف �ساحات املنزل وحول 
الأ�سجار واأحوا�ض الزهور، كما يجب اإغالق احلفر 
المت�سا�سية وحفر معاجلة املياه العادمة باإحكام 

وتغطية فتحات موا�سري التهوية ب�سبك ناعم، وتنظيف 
وجتفيف امل�سارب والأوعية امل�ستخدمة ل�سقاية 

احليوانات والطيور مرة كل اأ�سبوع  واأ�ساف اأنه 
يجب اإغالق اآبار جتميع مياه الأمطار وو�سع �سبك 

على فتحات اأنابيب تو�سيل املياه، واملحافظة على 
جماري مياه الأمطار واملياه العادمة خالية من 

النفايات والإطارات التالفة و اأي مواد متنع جريان 
املياه وي�سبح منا�سباً لتكاثر البعو�ض.

ومتتاز بعو�سة النمر باأنها ل تطري مل�سافات بعيدة، 
وعندما تل�سع ال�سخ�ض تبقى يف حميط ومكان 
تكاثرها، وتاأتي على ال�سخ�ض من خالل رائحة 

ج�سمه.
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ال�ضيدة خديجة – ر�ضي اهلل عنها ...  وفاء بال حدود
�سلم  و  عليه  اهلل  �سلى  اهلل   ر�سول  كان 
يزال  فال  دوًما،  ويذكرها  اإليها،  يحن 
يذكر ف�سائلها حتى تغار اإحدى زوجاته، 
وكان يكرم �سويحبات خديجة، فاإذا ذبح 
اأو طبخ اأهدى اإليهن، اإكراًما لها. وهي يف 
قربها !  واإذا ذكَرها ذاكُرها يف ح�رضة 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – اإذا 
لها،  يرق   – و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – به 
ويذكرها، وي�ستغفر لها، ويذكر ف�سائلها 
حديثة،  عليه  يقطع  عار�ٌض  ياأتيه  حتى 
حتْوُل   – عائ�سة  ك�سجرة   – و�سجرة 
احلديث  وبني  اهلل  ر�سول  بني  بغريتها 
يح�سل،  العك�ض  اأن  بيد  خديجة،  عن 
خديجة  من  ونالت  عائ�سة  غارت  فاإذا 
فقالت:  �رضتها  من  املراأة  تنال  كما 

 ،« منها  اهلل بخري  اأبدلك  قد   ! » عجوٌز 
يف  اهلل  ر�سول  فيزيد  بلة،  الطينة  زادت 
ف�سلها  عن  احلديث  من  ويكرث  ذكرها 
تاأتيه  احلال حتى  وي�ستمر   ، واأكرث  اأكرث 
عن  احلديث  تقطع  �سارفة  اأو  عادية 
ف�سل خديجة ! ويوم بدر ] يف رم�سان 2 
هـ [، جاءت كل ع�سرية تفتدي اأ�رضها 
الَْعا�ِض  اأبو  وكان  امل�سلمني،  نُيوب  من 
بِْن الّرِبيِع - زوج زينب – بني الأ�سارى، 
بنت  وبني  بينه  فرق  قد  الإ�سالم  وكان 
 ،- و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
واأرادت زينب – الوفية بنت الوفية – اأن 
تنقذ زوجها من الأ�رض، علها تَرد له يًدا 
من اأياديه البي�ساء، اأو ي�رضح اهلل �سدره 
لالإ�سالم .  وبينا النا�ُض يتوافدون على 

النبي – �سلى اهلل عليه و�سلم – كل ٌيدفع 
الفداء لقاء قب�ض اأ�سريه؛ اإذ بعثت زينب 
و�سلم  �سلى اهلل عليه   – اهلل  بنت ر�سول 
- يف فداء اأبي العا�ض مباٍل وبعثت فيه 
بقالدة خلديجة، كانت اأَدخلتها بها على 
اأبي العا�ض .  وجيء باملال والقالدة اإىل 
 ،  - و�سلم  عليه  اهلل  �سلى   – اهلل  ر�سول 
عينا  وقعت  فلما  العا�ض،  اأبي  لإطالق 
ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم – على 
�َسِديَدًة،  ِرّقًة  لََها  َرّق  خديجة،  قالدة 
اإْن   «  :  - اأ�سحابه  ي�ست�سمح   – َوَقاَل 
َوتَُرّدوا   ، اأَ�ِسرَيَها  لََها  تُْطِلُقوا  اأَْن  َراأَيْتُْم 
َعلَيَْها َمالََها ، َفاْفَعلُوا » َفَقالُوا : نََعْم يَا 
َر�ُسوَل اهلّلِ . ففعلوا ] ابن ه�سام 652/1 

) بت�رضف ( [

نيات ينبغي ا�ضت�ضحابها 
قبل دخول رم�ضان 

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

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

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

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

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

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني النا�ض 

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

واجلدية بالإلتزام به .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وهذا هو �ساأن كل الب�رض، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

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

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

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

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

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

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

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

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

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

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

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�ضن الظن وح�ضن العمل
 

يهود ي�ضهدون 
بنبوة نبينا �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم

حممد  نبينا  نبوة  ب�سدق  اليهود  �سِهدت 
�سلى اهلل عليه و�سلم  قال اهلل عز وجل : 
ٌق  ِدّ ُم�سَ ْن ِعنِد اهلّلِ  ِمّ ِكتَاٌب  ا َجاءُهْم  َومَلَّ  (
َا َمَعُهْم َوَكانُواْ ِمن َقبُْل يَ�ْستَْفِتُحوَن َعلَى  مِلّ
ا َعَرُفواْ َكَفُرواْ  ا َجاءُهم َمّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َفلََمّ

ِبِه َفلَْعنَُة اهلَلّ َعلَى الَْكاِفِريَن (
اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال : كان غالم  عن 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يهودي يخدم 
فمر�ض ، فاأتاه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
يعوده فقعد عند راأ�سه فقال له : اأ�سلم . 

فنظر اإىل اأبيه وهو عنده ، فقال له : اأطع 
اأبا القا�سم �سلى اهلل عليه و�سلم ، فاأ�ْسلََم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وهو  ، فخرج 
اأنقذه من النار .  يقول : احلمد هلل الذي 

رواه البخاري .
اأبا  يُطيع  اأن  ابنه  اأمـر  اليهودي  فهذا 
القا�سم ، مما يدّل على اأنه يعلم يف قرارة 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  نبوة  ب�سدق  نف�سه 

و�سلم .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل

اأقوال غري امل�ضلمني حول �ضخ�ص النبي �ضلى اهلل عليه و �ضلم
)وا�سنجتون  الأمريكي  امل�ست�رضق   يقول    
واأعظم  النبيني  خامت  حممد  »كان  اإيرفنج(: 
الر�سل الذين بعثهم اهلل تعاىل ليدعوا النا�ض 

اإىل عبادة اهلل«.
ويقول : الربوفي�سور يو�سيودي كوزان ـ مدير 
)اأعظم حدث يف حياتي هو  مر�سد طوكيو: 

درا�سة  حممد  اهلل  ر�سول  حياة  در�ست  اأنني 
وافية، واأدركت ما فيها من عظمة وخلود(.

د.هانز  ال�سوي�رضي  الالهوت  عامل  ويقول   
كوجن : )ـ بحثت يف التاريخ عن مثل اأعلى لهذا 
حممد  العربي  النبي  يف  فوجدته  الإن�سان، 

�سلى اهلل عليه و�سلم(.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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النقاب  بور�شه  �رشكة  ك�شفت 
من  اجلديد  املوديل  عن 
التي   ،Macan اأيقونتها 
الأرا�شي  موديالت  لفئة  تنتمي 
املناف�شة  نار  لت�شعل  الوعرة، 
اإم  وبي   GLC مر�شيد�س  مع 
ال�رشكة  واأو�شحت   X3 دبليو 

اجلديد  املوديل  اأن  الأملانية 
من Macan يتميز من اخلارج 
 LED ك�شافات  خالل  من 
يف  املمتد  الإ�شاءة  و�رشيط 
ال�شيارة، يف حني ميتاز  موؤخرة 
ال�شا�شة  من خالل  الداخل  من 
 11 قيا�س  الكبرية  اللم�شية 

قيا�شي  ات�شال  مع  بو�شة، 
والرتتيب  الإنرتنت،  ب�شبكة 

اجلديد للكون�شول الأو�شط.
من  الأ�شا�شي  املوديل  ويعتمد 
حمرك  �شواعد  على  ال�شيارة 
 185 بقوة  الأ�شطوانات  رباعي 
كيلووات/252 ح�شان، يف حني 

 Macan S املوديل  يعتمد 
 3.0 �شعة  تربو  حمرك  على 
كيلووات/354   260 وبقوة  لرت 
املوديل  دفع  ويتوىل  ح�شان 
Macan Turbo حمرك تربو 
مزدوج �شعة 2.9 لرت وبقوة 324 

كيلووات/440 ح�شان.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�شهرية

�شناعة ال�شيارات الأوروبية ترحب 
بالتفاق التجاري مع اأمريكا

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مطورة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�شورة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املقود، 
الأ�شرتالية  لل�شوق  املخ�ش�شة 
مبحركات  والآ�شيوية  والأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�شانا.

رحب احتاد م�شنعي ال�شيارات 
البناء"  "احلوار  بـ  الأوروبي، 
رئي�س  بني  التجارة  ب�شاأن 
كلود  الأوروبية جان  املفو�شية 
الأمريكي  والرئي�س  يونكر 
"اإريك  وقال  ترامب،  دونالد 
التنفيذي  الرئي�س  يونارت"، 
"�شناعتنا  بيان  يف  لالحتاد، 
يف  ميكن  ما  باأف�شل  تزدهر 
احلواجز  من  اخلالية  البيئة 
التفاق  اأن  م�شيفا  التجارية"، 
الذي تو�شل اإليه يونكر وترامب 
يف  "خطوة  املا�شي  الأربعاء 
اأجل  من  ال�شحيح  الجتاه 

تخفيف التوترات التجارية".
يف  اأعرب  قد  الحتاد  كان 
من  قلقه  عن  �شابق  وقت 
بفر�س  الأمريكية  التهديدات 
ال�شيارات  واردات  على  ر�شوم 
وقطع غيارها، يف الوقت الذي 
الأوروبي  الحتاد  فيه  حترك 
ال�شلب  �شناعة  حماية  نحو 
الر�شوم  زيادة  بعد  املحلية 
الأمريكية على واردات ال�شلب 

والألومنيوم.
وزير  قال  فيما  ذلك  ياأتي 
"�شتيفن  الأمريكي  اخلزانة 
اإن  اخلمي�س  اأم�س  مون�شن" 
الإدارة الأمريكية قررت جتميد 

على  ر�شوم  فر�س  اقرتاح 
من  املتحدة  الوليات  واردات 
بعد  غيارها،  وقطع  ال�شيارات 
عاملة  "خطوط  اإىل  التو�شل 
الأوروبي  الحتاد  مع  لتفاق" 
جانبي  بني  التجارة  ب�شاأن 

املحيط الأطل�شي.
"�شي. لقناة  "مون�شن"  وقال 
التلفزيونية  اإن.بي.�شي" 
"الآن  الأمريكية  القت�شادية 
حقيقي"،  اتفاق  اإىل  �شنحوله 
م�شيفا اأن الر�شوم التي تفر�شها 
الوليات املتحدة على وارداتها 
من  والألومنيوم  ال�شلب  من 
والإجراءات  الأوروبي  الحتاد 
التي اتخذها الحتاد  امل�شادة 
املنتجات  من  جمموعة  �شد 
"اول  �شيكون  الأمريكية 
مو�شوع" على طاولة املحادثات 
بني الوليات املتحدة والحتاد 

الأوروبي.
"املرحلة  اإن  مون�شن  واأ�شاف 
حل  تقدمي  �شتكون  الأوىل 
فوري لهذه املو�شوعات بحيث 
على  ر�شوم  اأي  هناك  تكون  ل 
لدينا  اأن  اعتقد  اجلانبني.. 
اإىل  )للو�شول  ممهدة  اأر�شا 
النزاع  حل  وامتنى  اتفاق( 

ب�رشعة كبرية".

اخللف اإيل  بال�شيارة  الدوران  عند  هامة  ن�شائح  "هيونداي" تقدم 

قدمت ال�شفحة الر�شمية لعالمة 
يف  اجلنوبية  الكورية  هيونداي 
م�رش، ن�شائح هامة يجب علي 
عند  اتباعها  ال�شيارات  قائدي 
اخللف  اإيل  بال�شيارة  الدوران 
اخلطوات  هيونداي  وعر�شت 

اإتباعها  يجب  التي  ال�شحيحة 
تتمثل  والتي  الدوران،  عند 
اأولها  هامة،  خطوات  اأربع  يف 
يجب  كما  بال�شرب،  التحلي 
علي قائد ال�شيارة اأن يتجه اإيل 

اأق�شي ي�شار الطريق .

حملة  �شمن  هيونداي  وتابعت 
يجب  تهمنا"،  "�شالمتك 
قبل  بدقة  الطريق  اإيل  النظر 
والتاأكد  الدوران،  قرار  اتخاذ 
املنا�شبة  الآمنة  امل�شافة  من 
يف  القادمة  ال�شيارات  مع 

ن�شحت  واأخريا  الطريق  نف�س 
حارة  تغيري  بعدم  هيونداي، 
والإبقاء  الدوران  بعد  الطريق 
من  التاأكد  حلني  الي�شار  علي 
ال�شري  حارة  تغيري  اإمكانية 

باأمان.

تدابري مهمة عند ال�شفر بال�شيارة
مع اقرتاب مو�شم ال�شيف والإجازات اأ�شارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�شحاب ال�شيارات مواءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�شاءة عند النطالق بال�شيارة 
املحملة بالكامل. واأو�شحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�شاءة 
الك�شافات، نظراً لأن حمولة �شندوق الأمتعة جتعل ال�شيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�شل الك�شافات اإ�شاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي اإىل خطر اإبهار ال�شيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�شاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�شيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�شتغرق وقتا اأطول، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�شيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�شياء  و�شع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�شفل  الثقيلة يف  الأ�شياء  بو�شع  ين�شح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�شيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�شقف حتى  �شندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.
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في�سبوك تخ�سر %20 
من قيمتها ال�سوقية بعد 

نتائج مالية خميبة
�أكرب  في�سبوك  �سجلت    
�ل�سوقية  قيمتها  يف  �نخفا�ض 
وذلك  �ل�رشكة  تاريخ  طو�ل 
�أن �نخف�ض �ل�سهم بن�سبة  بعد 
�ل�رشكة  �أعلنت  �أن  بعد   %20
يف  متو��سعة  مالية  نتائج  عن 
لتخ�رش   2018 �لثاين من  �لربع 

مليار   120 �إىل  ماي�سل  بالتاي 
فعل  ردة  �ل�سوقية  قيمتها  من 
�أن  بعد  جائت  �ل�سلبية  �ل�سهم 
من  �أي�سا  في�سبوك  حذرت 
تباطوؤ �لنمو يف �لأ�سهر �لقادمة 
باإنفاق  �ستقوم  �أنها  موؤكده 
لتح�سني  �ملال  من  �لكثري 

ومعاجلة  في�سبوك  �سمعة 
بعد  �مل�ستخدمني  خماوف 
كامربيدج  ق�سية  يف  ماحدث 

�أناليتيكا.
�أنها  في�سبوك  �أعلنت  �أي�سا 
م�ستخدم  مليار   2.23 متلك 
مقارنة   %11 بزيادة  ن�سط 

وهذ�   2017 يف  �لفرتة  بنف�ض 
يعني �أبطاأ ن�سبة منو يف تاريخ 
�ل�رشكة  و�أكدت  في�سبوك 
تباطوؤ  ��ستمر�ر  تتوقع  �نها 
�مل�ستخدمني  �أعد�د  منو 
عن  �ملذكورة  �لأ�سباب  لنف�ض 
�خل�سو�سية و�سمعة في�سبوك.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�سام�سونغ تلمح 
لقدوم غالك�سي 
نوت 9 ببطارية 

4000mAh
حملة  �ليوم  �سام�سونغ  بد�أت    
غالك�سي  لهاتف  قوية  ترويجية 
يتم  �أن  �ملنتظر  من  و�لذي   9 نوت 
�لك�سف عنه ب�سكل ر�سمي يف حدث 
مدينة  �لقادم يف  �أوت   9 يوم  �سخم 

نيويورك.
بجملة  �حلملة  عنونت  �سام�سونغ 
 A lot can change in a day
يف  تغيريه  يتم  قد  �لكثري  �أن  وتعني 
�لإعالنات  ركزت  حيث  و�حد  يوم 
و�سعة  �لأد�ء  هي  �أمور   3 على 

�لتخزين بالإ�سافة �إىل �لبطارية.

�لتلميح لبطارية ب�سعة كبرية يتناغم 
�لأيام  خالل  ت�رشيبه  مامت  مع 
جيد�ً  متابعاً  كنت  فاإذ�  �ملا�سية 
من  �لكثري  �أن  ف�ستجد  لالأخبار 
�مل�سادر ذكرت �أن �لهاتف �سيحمل 
بطارية ب�سعة 4000 مللي �مبري لأول 
�لأمور مطلوبة ب�سدة من  مرة بقية 
�سام�سونغ مثل �لأد�ء �لعايل و�ل�رشيع 
وجتنب �لبطء بعد فرتة من �لزمان 
�لتي  �لتخزين  �سعة  �إىل  بالإ�سافة 
 265GB 128 وGB يتوقع �ن تكون

.512GB و

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ض  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�ض« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ض �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ض  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ض  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�ض �آي دي« يف �آي فون �إك�ض، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�ض �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�ض �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�ض غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�ض يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�ض ب�سبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�ض غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

في�س بوك توقف 
م�سروع طائرات م�سّية 

لتوفي الإنرتنت

�أوقفت في�ض بوك �لربنامج �لذي �أطلقته �سنة 2014 بهدف 
�إىل  �لنفاذ  تتيح  �مل�سرّية  �لطائر�ت  من  �أ�سطول  ت�سنيع 
و�أكدت  �لتقنية  هذه  من  �ملحرومة  �ملناطق  يف  �لإنرتنت 
عن  �ل�ساأن  هذ�  يف  �أ�سدرته  �لذي  �لبيان  يف  �ملجموعة 
نيتها مو��سلة تطوير �لأجهزة �لطائرة لتوفري �لإنرتنت يف 
�ملناطق �لنائية، لكن مع تركيز جهودها مع �رشكائها على 

�لإنتاج �ل�سناعي.

وتعتزم في�ض بوك �إغالق مكاتبها يف بريدجووتر يف جنوب 
لطائر�ت  »�أكويال«  م�رشوع  يطّور  كان  �إجنلرت� حيث  غرب 
بوك  في�ض  وتتعاون  �ل�سم�سية  بالطاقة  تعمل  طّيار  بال 
�إيربا�ض على تطوير طائر�ت �سم�سية بدون  مع  خ�سو�ساً 
طّيار ��سمها »هاب�ض«وتعمل غوغل من جهتها على م�رشوع 
»لون« �لذي يوّفر �لنفاذ �إىل �لإنرتنت يف �ملناطق �ملعزولة 

من خالل مناطيد هيليوم حتلّق يف �ل�سرت�تو�سفري.



ال�سلطات  طرف  من  عاجل  تدخل  ،ب�رضورة 
اإرغام  اأجل  من  الثقافة  قطاع  على  الو�سية 
اعتذار  تقدمي  على   16 �سيتي  ر�سا  الفنان 
تطاول  بعدما  و�سكانها  ورقلة  باإ�سم  ر�سمي 
وزاد  ال�ساكنة  ا�ستفز  الذي  الأمر  وهو  عليهم 

من حدة الحتقان و الت�سنج املحلي .
الوقفة  يف  امل�ساركني  من  عدد  وقال 
الغاء  ال�سلمية املطالبة ب�رضورة  الحتجاجية 
املر�سودة  الأموال  وحتويل  الفنية  ال�سهرات 
باملرافق  دعمهم  و  التنمية  بعث  لإعادة  لها 
�سلمي  كان  احتجاجهم  اأن   ، ال�رضورية  
حلد  يفهموا  مل  لكنهم   ، وواعي  وح�ساري 
كتابة هاته الأ�سطر الأ�سباب التي تقف خلف 
التهجم عليهم من طرف فنان جتاوز اخلطوط 

احلمراء .
 ومعلوم اأن �سكان باقي الوليات اجلنوبية على 
غرار كل من اأدرار ، مترنا�ست ، ايليزي و ب�سار 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  اأعلنوا  قد 

ل�سكان  والالم�رضوط  املطلق  دعمهم  عن 
ورقلة خالل وقفاتهم الحتجاجية املنددة ،و 
املعار�سة لفكرة اقامة حفالت فنية قد تلتهم 

املاليري دون جدوى . 

�أحمد باحلاج   

مطالب بفتح حتقيق و معاقبة �ملعني

ر�سا �سيتي 16  يتطاول على ورقلة و�سكانها
تعالت �الأ�سو�ت  بوالية ورقلة �ملطالبة ب�سرورة تدخل جاد من �سناع �لقر�ر بالبالد وعلى ر�أ�سهم وزير �لثقافة  

بخ�سو�ض تطاول �لفنان ر�سا �سيتي 16 على ورقلة و�سكان ، بعد �لوقفة �الحتجاجية �لناجحة و�لتي متخ�ض عنها 
�إلغاء حفل فني لهذ� �لفنان  طالب �ملئات من قاطني �الأحياء �ل�سعبية و �لتجمعات �ل�سكنية �جلديدة بوالية ورقلة

اغتيال الفعل الثقايف
يف ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي كانت 

�أغلب �ل�سحف �ليومية و �الأ�سبوعية 

تتناف�ض يف �إ�سد�ر مالحق تعنى 

باالإبد�ع �الأدبي و متابعته نقديا 

وكنتيجة حتمية لهذ� �لتوجه برزت 

�أ�سماء عديدة  �سنعت �ألقها على 

�ل�سعيدين �لوطني و �لعربي و منها 

من ترجمت �أعماله �إىل �أكرث من لغة 

و باتت �لن�سو�ض و �ملالحق ذ�تها حمل 

�هتمام �لدر��سات �جلامعية يف كليات 

�الآد�ب د�خل �جلز�ئر و خارجها

ل�سبب ما-ال عالقة له بالتطور 

�لتكنلوجي- مت و�أد كثري من هذه 

�لتجارب �لر�ئدة و �ختفت ع�سر�ت 

�الأ�سماء �لتي كانت ت�سنع ذلك 
�لوهج،�لبع�ض ح�سده ر�سا�ض 

جماعات �ملوت مثل �ل�سهيد عبد�هلل 

�ساكري،و �لبع�ض �ختار �لغربة هروبا 

من �أر�ض تتنكر الأبنائها،و �لبع�ض 
�الآخر �بتلعته �حلياة .

ما مقدر �خل�سارة �لتي منينا بها جميعا 

بعد هذ� �لفقد �ملوؤمل الأ�سماء كثرية 

�سنعت �ساهمت يف مو�جهة حالة 

�لتيئي�ض �لعارمة ،�ل�سيا�سة �لر�سمية 

يف قطاع �لثقافة مل تتغري فهي جتتهد 

فقط يف توفري �أوجه ل�سرف �مليز�نية 

�لعامة و تنا�ست �لتاأ�سي�ض لتقاليد 

ثقافية ت�ساعد يف تهذيب �ملز�ج �لعام 
،و �لرقي بالذوق �لفني .

موقف

�أمن تيزي وزو

حملة �سد جتار 
املخدرات 

نفذت نهاية ال�سبوع املا�سي عنا�رض فرق مكافحة 
املخدرات التابعة لأمن تيزي وزو عدة حمالت 

تطهريية و�سددت اخلناق على عدد من املروجني 
للمخدرات وحتديدا على م�ستوى حي الكارير الواقع 

بقلب املدينة وذلك على امتداد  خمتلف الأحياء 
و ح�سب م�سادر اأمنية فقد اأ�سفرت هذه العمليات 
عن اإيقاف واإحالة عدد كبري من مروجي الأقرا�ص 
املهلو�سة، وم�ستهلكي املخدرات  مع و�سع حدا 
لعن�رض خطري يقطن بحي املار�سي و هواملكنى 

الع�سفور  رفقة عدة متهمني ينحدرون من خمتلف 
الأحياء ال�سعبية بتيزي وزو ، من الذين يعرت�سون �سبيل 

املارة، ويعربدون يف ال�سوارع العامة كما حجزت 
كمية معتربة  من اأقرا�ص املهلو�سة و املخدرات واأكد 

م�سدرنا الأمني  اأن احلملة تاأتي يف اإطار احلد من 
ا�ستفحال ظاهرة جتارة  املخدرات و قد نوهت  جلان 

الأحياء بتيزي وزو بجهود فرق مكافحة املخدرات 
التابعة لأمن تيزي وزو للق�ساء على متزعمي وموزعي 

هذه املادة، التي يكون �سحيتها،بالدرجة الأوىل، 
تالميذ  و اأطفال وت�سببها كذلك يف جرائم خطرية.

ح- كرمي
�حلاج # ود�د 
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�ت�ساالت �جلز�ئر 
عر�ص ترويجي للتوا�سل خا�ص مبو�سم احلج 2018

عر�سا  اجلزائر  ات�سالت  اأطلقت 
احلج  مبو�سم  خا�ص   جديدا  ترويجيا 
�سبتمرب   20 غاية  اإىل  ي�ستمر   )2018(
ال�سبت  اأم�ص  اأورده  ما  ح�سب  اجلاري، 
اأن  البيان  واأو�سح  املوؤ�س�سة.  لهذه  بيان 
هذا العر�ص �سالح على جميع املكاملات 
نحو متعاملي الثابت و  النقال باململكة 
العربية ال�سعودية وب�سعر ا�ستثنائي يقدر 

بـ 3.5 دج / 30 ثانية  فقط، كما �سي�سمح 
ات�سالت  لزبائن  اخلا�ص  العر�ص  هذا 
»ادوم   خدمة  يف  وامل�سرتكني  اجلزائر 
الأ�سعار  اأف�سل  من  بال�ستفادة   « ثابت 
مع  ات�سال  على  للبقاء  بها  املعمول 
بالبقاع  املتواجدين  وذويهم  اأقاربهم  
احلج،  منا�سك  اأداء  اأجل  من  املقد�سة 

ي�سيف البيان.

رئي�ص ريال مدريد نادم على بيع رونالدو
اأن  الإ�سبانية،  »اآ�ص«  �سحيفة  اأكدت 
رئي�ص ريال مدريد، فلورنتينو برييز، 
ي�سعر بندم �سديد ب�سبب التفريط يف 
خدمات الالعب الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو، ل�سالح يوفنتو�ص الإيطايل، 
وتوقع برييز باأنه من ال�سهل عليه �سم 
لعب مميز لتعوي�ص رحيل رونالدو، 
وكان يعول كثريا على �سم الربازيلي 
رئي�ص  اآمال  خيب  الذي  نيمار، 

ال�ستمرار  بقراره  امللكي،  الفريق 
جريمان  �سان  باري�ص  �سفوف  يف 
اأ�سيب  كما  الفرن�سي.  الدوري  بطل 
بعد  كبرية  ب�سدمة  برييز  فلورنتينو 
التخلي  الإجنليزي  ت�سيل�سي  رف�ص 
البلجيكي  الفريق،  و�سط  لعب  عن 
الالعب  اإ�رضار  رغم  هازارد،  اإيدين 
قمي�ص  بارتداء  حلمه  حتقيق  على 

املريجني.

يف حو�دث مرور خالل 48 �ساعة

وفاة 15 اأ�سخا�ص و اإ�سابة 72 اآخرين بجروح 
اآخرون   72 اأ�سيب  و  اأ�سخا�ص   15 تويف 
بجروح يف  20 حادث مرور الأكرث دموية 
طرقات  عرب  الأخرية  �ساعة   48 خالل 
مل�سالح  بيان  اأفاده  ما  ح�سب  الوطن، 
ال�سبت و من جهة  اأم�ص  احلماية املدنية 
وحدات  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  اأخرى 
اأجل  من  تدخلت  املدنية  احلماية 
انت�سال  ثالثة جثث يف البحر بوهران )2( 
م�ستغامن  بولية  اأخرى  و   )1( و�سكيكدة 

مائية،  بدراجة  �ساب  ا�سطدام  اإثر   على 
من  بامل�سيلة  جثة  لنت�سال  تدخلت  كما 
بركة ماء. و اأ�سار بيان احلماية املدنية اأن 
وحداتها �سجلت اأي�سا وفاة طفل يبلغ من  
العمر 12 �سنة بربكة مائية الواقعة ببلدية 
اأن  يذكر  امل�سيلة  بولية  بو�سياف  حممد 
اإخماد  اجل  املدنية من  احلماية  وحدات 
،و  خمتلفة  �سناعية  حرائق ح�سارية   08

يف 8 وليات.
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