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حديث الزنازين

وزارة العمل 

وزير الرتبية 

وزير االت�سال ح�سن رابحي
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الفريق قايد �ضالح من ورقلة

الأجدر ا�ستدعاء الهيئة الناخبة يف 15 �سبتمرب اجلاري
�س3

رهان الع�ضابة وعمالئها الت�ضوي�س على الدخول املدر�ضي 

فتح جميع امللفات، دون ا�ضتثناء
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رغم تعليمات احلكومة ال�سارمة بتوفري ال�سكن الوظيفي

اأ�ساتذة بورقلة ينتف�سون �سد 
طردهم من ال�سكنات الوظيفية

 اأحمد باحلاج 

دفع قرار مدير الرتبية بوالية ورقلة 
القا�سي باإخالء ال�سكنات الوظيفة 
من  القادمني  االأ�ساتذة  من  بعدد 
للخروج  الوطن  واليات  خمتلف 
لل�سارع والتنديد مبا اأ�سموه بالقرار 

التع�سفي .
االأ�ستاذة  من  الع�رشات  جتمهر 

الثالثة  الدرا�سية  باالأطوار 
والثانوي  املتو�سط  كاالبتدائي 
بوالية  الرتبية  مديرية  مقر  ،اأمام 
ما  على  منهم  احتجاجا   ، ورقلة 
امل�سوؤول  غري  بالقرار  و�سفوه 
ال�سادر عن مدير القطاع والقا�سي 
الوظيفية  ال�سكنات  من  بطردهم 
الذي  االأمر   ، واجلماعية  الفردية 
ال�سارع  يف  للت�رشد  عر�سة  جعلهم 

وذلك تزامنا مع الدخول املدر�سي 
االمر  وهو   ،2020-2019 اجلديد 
الذي يتنافى مع تو�سيات وتعليمات 
كل  بتوفري  القا�سية  احلكومة 
اجتماعي  دخول  ل�سمان  الظروف 

ملو�سم درا�سي هادئ .
 اإىل جانب ذلك فقد هدد االأ�ساتذة 
املحتجون القادمون للعمل بوالية 
الوطن  واليات  خمتلف  من  ورقلة 

و  مر�سية   عطلة  يف  بالدخول 
بحجرات  االلتحاق  عن  االمتناع 
لالإيواء  افتقارهم  التدري�س بحجة 
من  املت�رشرون  هدد  حيث   ،
من  بالت�سعيد  القائم  امل�سكل 

لهجة خطابهم يف حالة ما مل جتد 
مطالبهم اأذانا �ساغية .

من  م�سادر  ك�سفت  جهتها  من 
اأن   ، مديرية الرتبية بوالية ورقلة 
قرار  الإ�سدار  الرتبية  مدير  جلوء 

على   الوظيفية  ال�سكنات  اإخالء 
من  امل�ستفيدين  رف�س  خلفية 
ال�سكنات ت�سديد م�ستحقات  هذه 
دج   3000 بـ  املقدرة  االيجار 

�سهريا .

خبر في 
صورة

تب�سة

ال�سرطة ت�سرتجع 383 الة خياطة 
م�ستوردة �سرقت من م�ستودع

متكنت قوات ال�رشطة التابعة الأمن دائرة بئر العاتر نهار ام�س  من ا�سرتجاع 
م�رشوقات متثلت يف 383 الة خياطة جديدة م�ستوردة من دولة الهند كانت 
متواجدة باأحد امل�ستودعات اخلا�سة بتخزين ال�سلع بذات املدينة العملية 
�ساحب  قيام  بعد  وهذا  قا�رش  اأحدهم  ا�سخا�س   04 فيها  تورط  التي 
امل�ستودع باإيداع �سكوى على م�ستوى مقر امن الدائرة وبعد عمليات البحث 
ليتم مبا�رشة اتخاذ  القا�رش  و املتورطني  التي ا�سفرت  توقيف  والتحري 
االإجراءات القانونية �سدهم من اجل تقدميهم امام  اجلهات الق�سائية مع 

عزيزي ر�سيد تب�سةارجاع امل�رشوقات ل�ساحبها.

حجز مركبة حمملة ب340 قنينة 
خمر وتوقيف مهربان بتلم�سان

متكنت عنا�رش اأمن دائرة اأوالد ميمون 33 كلم �رشق والية تلم�سان  من  اإحباط 
حماولة اإغراق املدينة ب340 قنينة جعة من خمتلف االأنواع  واالإحجام   

وتوقيف  �سخ�سان .
االأمن حول وجود  مركبة  تلقتها م�سالح  اثر معلومات  العملية جاءت على 
الكحولية قادمة من  نوع �سامبول حمملة بكمية هامة من امل�رشوبات  من 
والية �سيدي بلعبا�س  عرب الطريق الوطني رقم 07  ليتم ن�سب كمني انتهى 
بتوقيف املركبة وحجز الكمية من امل�رشوبات التي كانت حمملة بال�سندوق 
اخللفي للمركبة  ، كما مت توقيف �سائق املركبة ومرافقه  وتقدميهما اأمام 

العدالة .

تقنيات اإخماد حرائق الغابات  تي�سم�سيلت 
ر�سكلة اأزيد من 320 عونا 

للحماية املدنية 
عملية  من  تي�سم�سيلت  بوالية  املدنية  للحماية  عونا   324 موؤخرا  ا�ستفاد 
ر�سكلة يف تقنيات اإخماد حرائق الغابات ح�سبما علم لدى مديرية احلماية 
طيلة  تكوينهم  مت  قد  االأعوان  هوؤالء  باأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  املدنية 
جمال  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  بالتقنيات  �سلة  ذات  مقايي�س  يف  �سهرين 
ا�ستغالل  وكيفية  الوعرة الإطفاء احلرائق  الغابية اجلبلية  باالأماكن  التدخل 

م�سادر املياه الطبيعية يف عملية حما�رشة وال�سيطرة على النريان.
اأغ�سط�س  �سهر  من  االأخري  االأ�سبوع  خالل  املذكورة  املديرية  وبا�رشت 
الثانوية للحماية املدنية  املن�رشم يف توزيع هوؤالء االأعوان عرب الوحدات 
املدنية  احلماية  قطاع  تدعيم  عن  امل�سدر  ذات  ك�سف  اأخرى،  جهة  ومن 
والتي  اإطفاء خفيفة جديدة ذات �سهريج  بثماين �ساحنات  بالوالية موؤخرا 
الوعرة  امل�سالك  داخل  حريق  ن�سوب  حالة  يف  ال�رشيع  للتدخل  �ستوجه 

باملناطق الغابية للجهة.

يف حادث مرور باجللفة
هالك �سخ�ص وتفحمه بالكامل 

لقي �سخ�س حتفه يف حادث مرور وقع اأم�س االثنني بوالية اجللفة، ح�سب ما 
علم من م�سالح احلماية املدنية واإ�ستنادا لذات امل�سدر، فقد وقع احلادث 
الطريق  على حمور  للوالية،  ال�سمالية  باجلهة  وقع  الذي  املميت  املروري 
الوطني رقم واحد باملدخل ال�سمايل ملدينة حا�سي بحبح، جراء انحراف 
�سيارة �سياحية بالقرب من قاعدة احلياة ل�رشكة كو�سيدار وتعر�ست ال�سيارة 
انحرافها وانقالبها  اإىل احرتاق كلي بعد  تيارت  لوالية  التي يعود ترقيمها 

على الطريق، وخلف ذلك تفحم �سائقها.
الذي مت حتويله مل�سلحة  ال�سحية  الذي مل يتعرف على هوية  الوقت  ويف 
الدرك  ، فتحت من جهتها م�سالح  حفظ اجلثث مب�ست�سفى حا�سي بحبح 

الوطني حتقيقا ملعرفة اأ�سباب ومالب�سات هذا احلادث املميت.

�سكيكدة  والية  مبقر  ن�سبت 
عن  ممثلني  ت�سم  اأزمة  خلية 
التنفيذية  املديريات  خمتلف 
ملتابعة الو�سع و اتخاذ التدابري 
الفي�سانات  جراء   الالزمة 
بلديتي  من  كل  ت�سهدها  التي 
�سكيكدة و حمادي كرومة منذ 
التي  و  املن�رشم  ال�سبت  م�ساء 
الغزير  الت�ساقط  فيها  ت�سبب 

اأم�س  علم  ما  لالأمطار، ح�سب 
االثنني من م�سالح الوالية.

اأن عملية  اأفاد ذات امل�سدر  و 
تزال  ال  املياه  امت�سا�س 
م�ستمرة حلد ال�ساعة خ�سو�سا 
»اأب«  الوطني 44  الطريق  على 
كذا  و  �سكيكدة  مدينة  مبدخل 
حي االإخوة �ساكر حيث غمرت 
ما  العمارات،  مداخل  ال�سيول 

ف�سال  ال�سكان  عزلة  ت�سبب يف 
الذي  الذيب  مرج  حي  عن 
يف  ارتفاعا  االآخر  هو  ي�سهد 

من�سوب املياه عرب �سوارعه.
من جهته، اأو�سح مدير احلماية 
املدنية بالنيابة بالوالية، زوبري 
�سخرت  م�ساحله  ال�سبتي،اأن 
ال�سبت  م�ساء  منذ  عتادها  كل 
باالإ�سافة  املا�سية  االأحد  اإىل 

من  عن�رشا   150 من  اأزيد  اإىل 
خمتلف  من  املدنية  احلماية 
الو�سع،  يف  للتحكم  الرتب 
طلب  اأي�سا  مت  اأنه  اإىل  م�سريا 
ق�سنطينة  واليات  من  الدعم 
فرق  لتزويد  وقاملة  ميلة  و 
امت�سا�س  مب�سخات  التدخل 
مياه االأمطار و كذا مبزيد من 

االأعوان.

بلما�سي يتابع مقابلة ليا�سما وال�سام
حمادي  عمر  مبلعب  ح�سوره  بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب  �سجل   
ببولوغني من اجل متابعة املقابلة التي جمعت �سهرة اأول اأم�س فريقي 
البطولة  من  الثالثة  اجلولة  �سمن  مليلة  عني  وجمعية  العا�سمة  احتاد 
الوطنية، حيث كان جال�سا يف املن�سة ال�رشفية للملعب مرفوقا مب�ساعده 
ومدرب احلرا�س عمار بورا�س من اجل معاينة العبي الفريقني والوقوف 
الوطني  املنتخب  اإىل  االن�سمام  فر�سة  منحهم  ق�سد  االأف�سل  على 

واال�ستدعاء للرتب�سات واملباريات م�ستقبال.

فرحات يرد على امل�سككني
الدين  زين  الدويل  الالعب  جنح 
لنف�سه  االعتبار  رد  يف  فرحات 
وت�سجيل عودة جمددة اإىل �سفوف 
من  اأكرث  بعد  الوطني  املنتخب 
�سفوف  عن  ا�ستبعاده  على  عام 
املباراة  منذ  الوطنية  الت�سكيلة 
�سيف  اخل�رش  لعبها  التي  الودية 
العام 2018 اأمام منتخب الربتغال، 
حيث عانى متو�سط ميدان اخل�رش 
طرف  من  كبرية  انتقادات  من 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  رواد 

»فاي�سبوك« قبل اأن يرد بالعمل واملثابرة ويتلقى اأول دعوة من الناخب 
الوطني بلما�سي منذ تعيينه على راأ�س العار�سة الفنية الوطنية.

املدر�سية  االأدوات  اأ�سعار  ت�سهد 
م�ستوى  على  االأيام  هذه 
املحالت التجارية بوالية البويرة 
اأولياء  له  اإ�ستاء  جنونيا  اإرتفاعا 
اأنف�سهم  وجدوا  الذين  التالميذ 
اأن  بعد  اأمرهم  من  حرية  يف 
اآخرها  �سابقة  منا�سبات  نخرت 
عيد االأ�سحى املبارك جيوبهم ، 
قامت  اإ�ستطالعية  جولة  وخالل 
مبدينة   « الو�سط   « يومية  بها 
منظر  اإنتباهنا  �سد  البويرة 
التي عر�ست  التجارية  املحالت 

عددا هائال من احلقائب واللوام 
وباأ�سعار  املاآزر  وكذا  املدر�سية 
اأ�سعار  ترتاوح  مرتفعة حيث  جد 
دج   2500 بني  ما  الظهر  حقائب 
و 4000 دج منها بع�س احلقائب 
التي يفوق �سعرها مبلغ 5000 دج 
بحجة اأنها مزودة ببع�س االأدوات 
غرار  على  االخرى  املدر�سية 
وغريها  الكتابة  ولوح  املقلمات 
اإعتربها  التي  االأ�سعار  وهي 
مقارنة  جدا  عادية  التجار 
اأكدوا  التي  اجلملة  باأ�سعار 

بال�سنوات  مقارنة  ارتفعت  اأنها 
اجلملة  جتار  حمملني  الفارطة 
تقلي�س  باأن  واأ�ساروا  امل�سوؤولية 
�سوق  على  اأثر  االإ�سترياد  رخ�س 

التجزئة اأي�سا .
تقنع  ال  التربيرات  هذه  كل  لكن 
من  بع�س  وجدنا  الذين  االولياء 
ال�سخط  قمة  يف  منهم  تقربنا 
واال�ستياء و�سبهوا �رشاء االأدوات 
 « الغرامات   « ب  املدر�سية 
الدخول  عند  عليهم  املفرو�سة 
م�سريين  �سنة  كل  يف  املدر�سي 

ي�سرتطون  باتوا  اأطفالهم  اأن  اإىل 
من  معينة  جتارية  عالمات 
اأبطال  �سور  ب�سبب  احلقائب 
حتملها  التي  املتحركة  الر�سوم 
لرفع  البائعون  ي�ستغله  ما  وهو 
الكبري  لالإقبال  نظرا  االأ�سعار 
على هذه النوعية كما ال يقت�رش 
احلقائب  اأ�سعار  على  االرتفاع 
ذلك  تعدى  بل  فقط  واملاآزر 
من  وغريها  الكراري�س  اأ�سعار 

االأدوات االأخرى .
اأح�سن مرزوق

البويرة

التهاب جنوين الأ�سعار االأدوات املدر�سية

�سكيكدة

تن�سيب خلية اأزمة جراء الفي�سانات االأخرية 

�ساهرة احلرقة يف 
تزايد م�ستمر
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الفريق قايد �سالح من ورقلة

الأجدر ا�ستدعاء الهيئة 
الناخبة يف 15 �سبتمرب اجلاري

.         فتح جميع امللفات، دون ا�ستثناء
.         رهان الع�سابة وعمالئها الت�سوي�ش على الدخول املدر�سي 

قال الفريق قايد �سالح اأم�ش اأنه من الأجدر اأن يتم ا�ستدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 �سبتمرب اجلاري، على اأن يجرى ال�ستحقاق الرئا�سي يف الآجال املحددة قانونا، وهي 
اآجال معقولة ومقبولة تعك�ش مطلبا �سعبيا ملحا. كما جدد التنويه ب�سجاعة واإ�سرار رجال العدالة على اجتثاث اآفة الف�ساد من بالدنا، من خالل فتح جميع امللفات، دون 

ا�ستثناء، كما اأ�ساد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خالل رفع منحة التمدر�ش بن�سبة معتربة، توفريا للظروف املالئمة لإجناح الدخول املدر�سي:

م.�ش

اأ�رشت يف مداخلتي  واأن  »فلقد �سبق 
ال�سابقة اإىل اأولوية ال�رشوع اجلدي يف 
التح�سري الإجراء االنتخابات الرئا�سية 
وها  القادمة،  القليلة  االأ�سابيع  خالل 
وانطالقا  اأننا  على  اأوؤكد  اليوم  اأنا 
واحرتامنا  و�سالحياتنا  مهامنا  من 
نرى  اجلمهورية،  ولقوانني  للد�ستور 
اأنه من االأجدر اأن يتم ا�ستدعاء الهيئة 
اجلاري،  �سبتمرب   15 بتاريخ  الناخبة 
الرئا�سي  اال�ستحقاق  يجرى  اأن  على 
وهي  قانونا،  املحددة  االآجال  يف 
مطلبا  تعك�س  ومقبولة  معقولة  اآجال 

�سعبيا ملحا.
اأخرى  مرة  اأنوه  واإذ  االإطار  ويف هذا 
الهيئة  قبل  من  املبذولة  باجلهود 
واأ�سيد  واحلوار،  للو�ساطة  الوطنية 
حققتها  التي  امل�سجعة  بالنتائج 
احلوار  نهج  على  ق�سري،  وقت  يف 
يفوتني  ال  والهادف،  والبناء  اجلاد 
قدما  للم�سي  الدعوة  اأجدد  اأن 
بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد 
جت�سد  التي  االآليات  واإيجاد  الروؤى 
الت�رشيع  يف  املتمثل  امللح  امل�سعى 
الرئا�سية،  االنتخابات  تنظيم  يف 
العاجل  التن�سيب  خالل  من  ال�سيما 
لتح�سري  امل�ستقلة  الوطنية  للهيئة 
التي  االنتخابات،  ومراقبة  وتنظيم 
العملية  مراحل  �ست�رشف على جميع 
اأي�سا  ي�ستدعي  ما  وهو  االنتخابية، 
االنتخابات  تعديل بع�س مواد قانون 
ليتكيف مع متطلبات الو�سع الراهن، 
ولي�س كما يطالب به البع�س باأن هذا 

التعديل يجب اأن يكون جذريا ومعمقا 
ومي�س جميع املواد مما ي�ستلزم وقتا 

اأطول.
قائد االأركان قال  اأن االنتخابات التي 
اجلزائر  تاريخ  يف  هاما  موعدا  تعد 
يتيح  ما  طياتها  بني  حتما  �ستحمل 
قطع املزيد من االأ�سواط على درب 
وعلى  والقانون،  احلق  دولة  اإر�ساء 
ذكر دولة القانون، فاإننا جندد التحية 
نوؤكد  الذين  االأوفياء،  العدالة  لرجال 
مرة اأخرى مرافقتنا لهم والوقوف اإىل 
جانبهم، وننوه ب�سجاعتهم واإ�رشارهم 
على اأداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، 
دون  امللفات،  جميع  فتح  خالل  من 
ملكافحة  قوية  اإرادة  وفق  ا�ستثناء، 
هذه  من  نهائيا  واجتثاثه  الف�ساد 
االإ�سادة  على  عالوة  الطيبة،  االأر�س 
وال�رشامة  االن�سباط  فر�س  مب�سعى 
الدولة، وهو امل�سعى  وا�ستعادة هيبة 
�رشورة  من  اأكرث  اليوم  يعد  الذي 
لت�سحيح االأخطاء واإعادة م�سار البناء 

اإىل اجتاهه ال�سحيح.
رهان  والإف�سال  ال�سياق،  نف�س  ويف 
الع�سابة وعمالئها على الت�سوي�س على 
الدخول املدر�سي املقبل، من خالل 
�سفوف  يف  والبلبلة  ال�سك  بذور  زرع 
جهود  تتوا�سل  واأوليائهم،  التالميذ 
املالئمة  الظروف  توفري  يف  الدولة 
الإجناح هذا الدخول املدر�سي، حيث 
االإجراءات  كافة  احلكومة  اتخذت 
املادية  االإمكانيات  كل  ووفرت 
يف  مدر�سي  دخول  ل�سمان  والب�رشية 
خالل  من  ال�سيما  الظروف،  اأح�سن 
معتربة،  بن�سبة  التمدر�س  رفع عالوة 
تعزيز  �ساأنه  من  الذي  االإجراء  وهو 

تخفيف  على  وحر�سها  الدولة  دور 
االأعباء على املتمدر�سني واأوليائهم«.
ولعدة  اجلزائر  اأن  اإىل  اأ�سار  الفريق 
م�ستهدفة  و�ستبقى  كانت  اعتبارات 
لبثوا  ما  الذين  اأعدائها،  طرف  من 
لعرقلة  والعلن  ال�رش  يف  يخططون 
الدولة  وموؤ�س�سات  احلكومة  عمل 
وخلق حالة من االن�سداد والغليان يف 
حتقيق  يف  اأمال  االجتماعية،  اجلبهة 
واأهدافهم اخلبيثة يف عرقلة  ماآربهم 
عمر  واإطالة  الوطني  احلوار  م�سار 

االأزمة:
فاإنني  بالذات،  ال�سدد  هذا  »ويف 
تام،  وعي  على  باأنكم  يقينا  اأعلم 
كانت  اعتبارات  ولعدة  اجلزائر  باأن 
طرف  من  م�ستهدفة  و�ستبقى 
تبني  باأن  لها  يراد  وال  اأعدائها، 
وعلميا  واجتماعيا  اقت�ساديا  نف�سها 
ومنيعة  متح�سنة  وتكون  وتكنولوجيا، 
هوؤالء  �سالح  القوة،  اأ�سباب  بكل 
من  املحاولة  هو  ذلك  يف  االأعداء 
من  اجلزائري  ال�سعب  جتريد  جديد 
يف  اأ�سا�سا  املتمثلة  قوته،  ركائز  كل 
مقومات �سخ�سيته االأ�سا�سية وثوابته 
النابعة  تلك  ال�سيما  وقيمه،  الوطنية 
ون�سيجه  اخلالدة  نوفمرب  ثورة  من 

املجتمعي املتالحم. 
الع�سابة،  اأزعج  الذي  التالحم  هذا 
وما لبثت تخطط يف ال�رش والعلن لفك 
روابطه وقطع و�سائجه اعتمادا على 
هياكل خمتلف  املند�سني يف  اأذنابها 
مهمة  لهم  اأوكلت  الذين  املوؤ�س�سات، 
وموؤ�س�سات  احلكومة  عمل  عرقلة 
االن�سداد  من  حالة  وخلق  الدولة 
والغليان يف اجلبهة االجتماعية، اأمال 

يف حتقيق ماآربهم واأهدافهم اخلبيثة 
الوطني  احلوار  م�سار  عرقلة  يف 
واإطالة عمر االأزمة، و�سيلتهم يف ذلك 
الهدامة  واالأفكار  املغر�سة  الدعاية 
انقطاع  دون  بثها  على  يعملون  التي 
واالإعالمية،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
م�ستغلني يف ذلك حرية التعبري واإبداء 
لكنهم  د�ستوريا،  امل�سمونة  الراأي 
احلرية  هذه  اأن  ق�سد  عن  تنا�سوا 
يجب اأن ال تتخطى حدودها وتتجاوز 
االأخالقيات املتعارف عليها، لت�سقط 
اإىل حد  ت�سل  منحطة  م�ستويات  اإىل 
الباطلة،  التهم  وكيل  والقذف  ال�ستم 
اأمر غري مقبول قانونا واأخالقا  وهو 

وعرفا. 
ومن هذه االأفكار التي داأبت الع�سابة 
بع�س  لها  يروج  والتي  بثها،  على 
عن  �سواء  املزعومني  املحللني 
ق�سد اأو عن �سذاجة، م�ساألة مطالبة 
التحاور،  ال�سيا�سية  االأحزاب  بع�س 
املوؤ�س�سة  مع  مبا�رشة  التفاو�س  بل 
الع�سكرية، اقتداء بتجارب بع�س دول 
االأزمات،  مع  التعامل  يف  املنطقة 
متنا�سني اأن اجلزائر بتاريخها العريق 
الريادية  ومبواقفها  االأبي  وب�سعبها 
القدوة  دائما  تكون  من  هي  الثابتة 
فا�سلة  حماولة  وهي  العك�س،  ولي�س 
يف  اجلي�س  توريط  اإىل  تهدف  اأخرى 
م�ستنقع ال�سيا�سة، رغم اأنها تعلم علم 
االأمر  الثابت من هذا  اليقني موقفنا 
بخ�سو�سه  مرة  من  اأكرث  اأكدنا  الذي 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأن  على 
لالأزمة،  الد�ستوري  باحلل  متم�سك 
الدولة  باأن  اإميانه  من  انطالقا 
املوؤ�س�سات،  دولة  هي  الع�رشية 

عنوان  هو  بالد�ستور  والتم�سك 
الدولة  كيان  على  للحفاظ  اأ�سا�سي 
مرافقة،  على  ويعمل  وا�ستمراريتها، 
واأوؤكد هنا على كلمة مرافقة موؤ�س�سات 
الدولة وال�سعب وم�سعى احلوار، الذي 
الوطني  اجلي�س  اأن  اأخرى  مرة  اأوؤكد 
ال�سعبي لن يكون طرفا فيه، اإىل غاية 
اأقرب  يف  للجمهورية  رئي�س  انتخاب 
على  احلر�س،  كل  حري�سا  االآجال، 
احل�سا�سيات  كافة  عن  بنف�سه  الناأي 
التحامل  اإن  ال�سيا�سية.  واحل�سابات 
جزء  هو  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  على 
من خمطط خبيث هدفه الو�سول اإىل 
تقييد اأو حتييد دور اجلي�س، الذي قدم 
واالإخال�س  الوفاء  يف  للجميع،  در�سا 
وبرهن ميدانيا على  الوطن،  وحماية 
الرابطة  عمق  يج�سد  اأن  يف  قدرته 
وكانت  وجي�سه،  ال�سعب  بني  القوية 
قيادته �سباقة يف اال�ستجابة للمطالب 
مما  اأخرى،  جهة  اأية  قبل  ال�سعبية 
هدد م�سالح الع�سابة واأذنابها واأف�سل 
خمططاتها يف اإعادة �سياغة امل�سهد 
الوطني العام ح�سب اأهوائها وم�سالح 

اأ�سيادها«.
الوطني  اجلي�س  اأن  اأكد  الفريق 
التعبري  حرية  �سد  لي�س  ال�سعبي 
لن  لكنه  البناءة،  االآراء  واختالف 
عمل  عرقلة  حماوالت  على  ي�سكت 
لهذه  و�سيت�سدى  الدولة  موؤ�س�سات 
املحاوالت بكل �رشامة، انطالقا من 

مهامه و�سالحياته الد�ستورية:
»وعليه، واإذ نوؤكد على اأننا ل�سنا �سد 
حرية التعبري واختالف االآراء البناءة، 
واأننا �سد �سيا�سة االإق�ساء والتهمي�س، 
فاإننا يف اجلي�س الوطني ال�سعبي نوؤكد 

حماوالت  على  ن�سكت  لن  اأننا  اأي�سا 
الدولة  موؤ�س�سات  عمل  عرقلة 
انطالقا  �رشامة،  بكل  و�سنت�سدى 
الد�ستورية،  و�سالحياتنا  مهامنا  من 
لهذه املحاوالت التي ترمي اإىل اإطالة 
عمر االأزمة وعرقلة امل�سار التنموي 
ال�سعب  اإرادة  �سد  والوقوف  للوطن، 
اأنه  اأكد يف عدة منا�سبات على  الذي 
اإىل مثل هذه االأفكار  لي�س يف حاجة 
تبني، ال�سيما يف هذه  تهدم وال  التي 
بالدنا  تاريخ  من  الدقيقة  املرحلة 
موؤكدة  معلومات  ولدينا  املعا�رش، 
عن  املنا�سب  الوقت  يف  �سنك�سفها 
الوطن  �سد  االأحزاب  بع�س  تاآمر 
املرفو�سة  االأحزاب  هذه  وال�سعب، 
االنتقاد  �سوى  لها  هم  ال  �سعبيا، 
ال�سعبي  املثل  يقال يف  كما  والعويل، 
»الل�سان طويل والذراع ق�سري«، نطلب 
اهلل  تتقي  اأن  ال�سانحة  بهذه  منها 
بالقليل  وتتحلى  ووطنها  �سعبها  يف 
والتم�سك  وال�رشف،  الكرامة  من 
وتكف  ال�سيا�سي،  العمل  باأخالقيات 
طريق  على  العقبات  و�سع  عن 
بالبالد  للخروج  املخل�سني  مبادرات 

من االأزمة
جولة  �سمن  جاءت  الكلمة  اأن  ي�سار 
تفقدية وموا�سلة للزيارات امليدانية 
اإىل خمتلف النواحي الع�سكرية، حيث 
�رشع الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
من  ابتداء  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
اأم�س االثنني 02 �سبتمرب 2019، بزيارة 
عمل وتفتي�س اإىل قطاعات ووحدات 

الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة.

رئي�ش حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

خال�سات جلنة احلوار كانت �سادمة 
الوطني  البناء  حركة  رئي�س  ك�سف 
عبد القادر بن قرينة، عن تلقي حزبه 
احلوار  جلنة  من  ا�ست�سارية  ملذكرة 
والو�ساطة حول اأهم اخلال�سات التي 
بعد  يون�س  كرمي  جلنة  بها  خرجت 
جل�سات احلوار، م�سريا اإىل اأن م�سمون 
حلزبه،  �سادما  كان  املذكرة  هذه 
�سيا�سة  با�ستمرار  تعلق  ما  �سيما 
االنتخابات  تنظيم  هيئة  يف  التعيني 
اإق�ساء  اإن�ساوؤها،  وموا�سلة  املزمع 

ال�سباب با�سرتاط �سن 40 �سنة.
وافاد بيان اعالمي من بن قرينة حتت 
الو�ساطة  جلنة  »خال�سات  عنوان 
اأم�س  اأول  »و�سلنا  باأنه   ، واحلوار« 
االأ�ستاذ  من  مذكرة  اأوت   31 ال�سبت 
الوطنية  الهيئة  رئي�س  يون�س  كرمي 
ب�سفة  موجهة  احلوار  و  للو�ساطة 
ا�ست�سارة  بعنوان  حلركتنا  ر�سمية 
م�رشوع  هي  ثالث،  مرفقات  تت�سمن 
جوالت  نتائج  عن  التمهيدي  التقرير 
القانون  و احلوار، وم�رشوع  الو�ساطة 
ال�سلطة  باأحداث  املتعلق  الع�سوي 
وم�رشوع  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
تعديل القانون الع�سوي لالنتخابات«، 

منتقدا ما ا�سماه » اق�ساء فئة ال�سباب 
وكذا   ،40 االأربعني  �سن  وا�سرتاط 
ا�ستمرار منهجية التعيني عرب ا�ستبدال 
�سلطة حكومية معينة ب�سلطة حكومية 
االبتعاد  اإىل  اإ�سافة  معينة،  اأخرى 
باالنتخابات  املتعلق  التفوي�س  عن 
تعومي املقرتحات بح�سو  و  الرئا�سية 
والوالئية  البلدية  باالنتخابات  يتعلق 
النقا�س  لي�ست حمل  التي  والربملانية 
نف�س  تعبريه، واأو�سح  حد  على  االن 
املقرتحات  هذه  بان  املتحدث 
واقع  تراعي  وال  لالآمال  خميبة 
تراجع  هي  بل  اجلديدة،  اجلزائر 
املقرتح  مع  حتى  باملقارنة  رهيب 
املن�سوب منذ اأ�سهر للحكومة احلالية 
مواقع  من  عديد  تداولته  التي  و 
الو�سائل  التوا�سل االجتماعي وبع�س 
وجود  اىل  الفتا  ح�سبه،  االإعالمية 
امل�ساريع  يف  التعيني  ملنطق  تكري�س 
الو�ساطة  هيئة  طرف  من  املقرتحة 
�سلطة  ا�ستبدال  يتم  عندما  واحلوار، 
معينة  اأخرى  ب�سلطة  الداخلية  وزارة 

من طرف رئي�س الدولة.
قرينة  باأن«تلك  بن  اأ�ساف  كما 

اخلال�سات التي و�سلتنا كانت �سادمة 
حقيقة، مما ال يجعلنا ن�سمح الأنف�سنا 
عملها،  قبول  على  �رشعية  اإ�سفاء 
مطلقا  يعك�س  ال  باأنه  لنا  تاأكد  الذي 
اأر�سية عني بنيان كاأبرز جتمع وطني 
انخرط يف احلل الد�ستوري، و ال على 
املقرتحات العديدة التي تقدمت بها 
االأحزاب ال�سيا�سية التمثيلية منفردة، 
الروؤى  نف�س  معها  تقا�سمنا  التي  و 
امل�سدر  نف�س  واملقرتحات«. ولوح 
خال�سات  و  نتائج  من  الثقة  ب�سحب 
ذلك،  عن  تراجعت  اذا  اإال  الهيئة 
ملقرتحات  حقيقيا  �سدى  وكانت 
م�ستقلة  وطنية  �سلطة  ت�سكيل 
حقيقية، وعن طريق االنتخاب بعيدا 
و  القائمة،  ال�سلطة  من  التعيني  عن 
اأي  من  ال�سباب  فئة  تهمي�س  عدم 
 ، الحقا  تت�سكل  �سوف  موؤ�س�سات 
الت�رشيع خ�سو�سا على  اقت�سار  وكذا 
دون  نزيهة  رئا�سية  اإنتخابات  اإجراء 
فتلك  اأخرى،  با�ستحقاقات  التعومي 
حملها الور�سات الوا�سعة املنتظر من 
وطني  بحوار  تناولها  القادم  الرئي�س 

الحقا ح�سبه.

وزير الت�سال ح�سن رابحي

ل حل دون حوار يتجاوز ثقافة الإلغاء و الإق�ساء
الر�سمي  الناطق  االت�سال،  وزير  اأكد 
بالنيابة،  الثقافة  ووزير  للحكومة 
باجلزائر  االثنني  اأم�س  رابحي  ح�سن 
يف  احلوار  اأهمية  على  العا�سمة، 
اليوم  البالد  بها  متر  التي  الظروف 
االأفكار  يف  التقارب  ت�ستدعي  والتي 
لل�سري  االإق�ساء  ثقافة  عن  بعيدا 
باجلزائر قدما نحو ما يتمناه اجلميع 
الندوة املنظمة من  ويف مداخلته يف 
حول  الكرمي  القراآن  اإذاعة  طرف 
 « اأن  الوزير  اعترب  احلوار،  اأهمية 
يف  واأولوية  ح�ساري  كمبداأ  احلوار 
نعي�سها  ظروف  تفر�سه  اليوم  بالدنا 
يف  التقارب  ي�ستدعي  ما  وهو  معا 
ثقافة  عن  بعيدا  والروؤى  االأفكار 
االإلغاء واالإق�ساء التي لن جتدي نفعا 
ما  نحو  قدما  باجلزائر  ال�سري  يف 

يتمناه اجلميع«.
اإر�ساء  ال�رشوري  من  اأنه  واأ�ساف 
اأجل  من  اجلميع  فيه  يلتقي  »حوار 
�سيقة  ح�سابات  بال  العليا  امل�سلحة 
االأفكار  فيه  جتتمع  خا�سة  وم�سالح 
اجلي�س  موؤ�س�سة  رعاية  �سيما يف ظل 
الوطني ال�سعبي وما توليه قيادته من 
حر�س كبري ومن يقظة فائقة لتفويت 

خريا  يريدون  ال  من  على  الفر�س 
اأن  القول  اجلزائري«ووا�سل  لل�سعب 
نابع  وقيادتها  اجلي�س  ويقظة  حر�س 
االأ�سيلة  النوفمربية  »مرجعيتها  من 
بال�رشورة  منها  واإميانا  والثابتة 
�ساأنه  من  ما  كل  مع  للقطيعة  امللحة 
البالد  بحرمة  وامل�سا�س  ال�رشر 

ومبناعة موؤ�س�ساتها ال�سيادية«.
واأ�سار الوزير بهذا اخل�سو�س اإىل اأن 
�رشورة  على  »من�سب  الدولة  عمل 
تكثيف  خالل  من  واالت�سال«  احلوار 
بغية  القطاعات  بني خمتلف  الت�ساور 
تاأثري  لها  التي  لالزمة  خمرج  اإيجاد 
النواحي  كل  من  اجلزائر  راهن  على 
وبعد تذكريه باأنها ) الدولة(  »م�ستعدة 
»  لدخول اجتماعي يكون يف م�ستوى 
تطلعات ال�سعب، اأكد الناطق الر�سمي 
باملر�ساد  »�ستبقى  اأنها  للحكومة 
الإطالة  املغر�سني  ملحاوالت  اأي�سا 
اخلبيث  ب�سعيهم  االأزمة  عمر 
وت�سخريهم  النرية  االأفكار  الإجها�س 
للفكر االأحادي ال�سيق الذي ال يخدم 

م�سلحة الوطن«.
اخلريين  ب«  االإطار  هذا  يف  واأ�ساد 
الذين لبوا نداء الوطن ل�سالح و�ساطة 

قوامه  وحوار  البناءة  االإرادات  تلم 
الت�ساور امل�سوؤول الذي ماآله االنتقال 
تنظيم  خالل  من  جديدة  مرحلة  اإىل 
يف  دميقراطية  رئا�سية  انتخابات 
البالد  م�ستقبل  توؤمن  االآجال  اقرب 
الأعداء  الهدامة  املخططات  من 

اجلزائر«.
اأن  الوزير  ويف �سياق ذي �سلة، اعترب 
قطاع االت�سال على وعي بالتحديات 
امل�سوؤولية  م�ستوى  يف  وهو  الراهنة 
القا�سية برفعها ومبرافقة املبادرات 
احلوار  تعزيز  اإىل  الرامية  واجلهود 
الإي�سال  وطني  كواجب  وتكري�سه 

البالد اىل بر االمان. �ش.ب
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اإميان لوا�س

الأم�س  يون�س  كرمي  عرب 
اأ�سفه  عن  اجتماعه  خالل 
من ال�سغوطات التي تعر�س 
و  احلوار  جلنة  اأع�ساء  لها 
الو�ساطة ، م�سريا » عدد من 
الن�سحاب  قرروا  الأع�ساء 
�سغط  بع�س  اللجنة،  من 
من  وبالتحديد  ال�سارع  
اللجنة  مع  ا�ستغلوا  بلكور 
وان�سحبوا  فقط  ايام  ب�سعة 
ال�سعب،  �سغوطات  ب�سبب 
مت  مقدم  �سعيد  اأن  كما 
تهديده بالقتل بعد ان�سمامه 

للهيئة«.
باأن جلنة  يون�س  واأكد كرمي 
لمتثل  والو�ساطة  احلوار 
هو  النظام  لي�س  و  الدولة 
احلراك  ولي�س  عينها،   من 
عنه،  باحلديث  كلفها  من 
تعني  مل  الرئا�سة   « قائال 
جلنة احلوار،  ولي�س ال�سعب 
نحن خرجنا من  كلفنا،  من 
احلراك،  رحم  ومن  ال�سعب 
و  ت�سكلت طواعية    اإمنا  و 
جاءت لتلبة النداء الوطني ،  
ابناء  اللجنة هم  اأع�ساء  كل 
جاهدين  ي�سعون  ال�سعب، 
لالزمة  حلول  ليجاد 
الذي  ال�سيا�سي  واملاأزق 

ت�سهده البالد منذ اأ�سهر.« .
اأ�ساف  مت�سل،   �سياق  ويف 
عن  »تخليت  املتحدث 
،فلما   2004 منذ  النظام 
لحظنا  النظام  يف  كنا 
وا�ستقلت  انحرافات، 
انف  رغم  املجل�س  من 
كانوا   الذين  امل�سوؤولني،  
كانت  التي  الدولة  ي�سريون 
حينها،   ال�ستقالت  ترف�س 
واحلمد هلل اأننا معكم  ، ولو 
يف  الن  لكنت  فا�سدا  كنت 
  « م�سيفا  احلرا�س«،  �سجن 
احلكومة  ع�سوية  مار�ست  
حيث  3�سنوات،  ملدة  
املجل�س  رئي�س  انتخبت 
ويف  الوطني،  ال�سعبي 
ال�سهور الأوىل من ال�سنوات 
ممار�ستي  اأثناء  املا�سية 
لحظت  مل�سوؤولياتي 
ا�ستقلت   و  انزلقات، 
املجل�س  من  مبا�رشة 

ال�سعبي الوطني«.
طرده  يون�س  كرمي  نفى  و 
مل  باعتباره  الوليات  من  
يذهب اإىل اأي ولية، موؤكدا 
جلنة  راأ�س  على  بقاءه  باأن 
احلوار رغم النتقادات التي 
باملهمة  منه  اإميانا  طالته 

التي اإختار ها طواعية 
جلنة  رئي�س  اإعترب  و 

كل  باأن  والو�ساطة  احلوار 
الذي  احلوار  يرف�س  من 
يون�س  تديره جلنة كرمي بن 
يف  الهدنة  فكرة  �سد  هي 
اجلزائر ، قائال » الأ�سوات 
لي�ست  للحوار هي  الراف�سة 
جلنة  يف  الأ�سخا�س  �سد 
اأطراف  هي  اإمنا  و  احلوار 

لتريد اخلري للبالد ».
ميزانية  بخ�سو�س  و  
يون�س   كرمي  اأو�سح  اللجنة، 
امتيازات  لمتلك  هيئته  اأن 
اأو رواتب واإمنا كل الأع�ساء 
خلدمة  تطوعيا  يعملون 
ما  ظل  يف  خ�سو�سا  البلد، 
وان�سداد  اأزمة  من  ت�سهده 

�سيا�سي.
على  يون�س   كرمي  وجدد 
يخرج  ل  الأزمة  حل  اأن 

طاولة  على  اجللو�س  عن 
وجامع  جاد  وطني  حوار 
الفاعلني  كل  فيه  ي�سارك 
جمعيات،   ، منظمات  من 
وممثلني  �سيا�سية،  اأحزاب 
املدين  املجتمع  عن 
الروؤى  تقريب  ملحاولة 
طريق  بخارطة  واخلروج 
الآليات  باإيجاد  ت�سمح 
الكفيلة للخروج من الأزمة.

احلوار  هيئة  من�سق  اأكد 
يون�س،   كرمي  والو�ساطة، 
احلوار  احتكار  يتم  مل  اأنه 
باعتباره  النظر  ووجهات 
 « م�سيفا  اجلزائريني،   بني 
نرتك  ولن  متطوعون  نحن 
اأمل  وبال  حترتق  البالد  
رغم  مهمتي،   و�ساأوا�سل 
بها  يكلفني  مل  ال�سعب  اأن 

اخلروج   اأجل  من  وذلك   ،«
التي  ال�سيا�سية  الأزمة  من 
وك�سف  اأ�سهر  منذ  تعي�سها 
احلوار  اأن  ذاته،  ال�سياق  يف 
و  30حزبا،  حوايل  مع  مت  
يقارب  ما  مع  الت�سال   مت 
منها  جمعية،  6اآلف  ما 

106وطنية من 26ولية.
نوار زدام

ندعم احلوار للخروج 
من الأزمة ال�سيا�سية 

رئي�س  زدام   نوار  اأكد  
و  الوطني  الوفاء  جمعية 
للحوار  دعمه  الت�سامن  
الأزمة  من  للخروج  الوطني 
تعي�سها  التي  ال�سيا�سية 
فيفري   22 منذ  البالد 
حل  مقرتحا   ، املا�سي  
جدري لالأزمة الذي تعي�سها 
املتحدث  و�سدد  البالد  
و  ا�ستدعاء  �رشورة   على 
م�سريا   ، اجلميع  جتنيد 
لميكن اأن حتاور كل ال�سعب 
اجلزائري، مع  الإ�رشاع يف 
ال�سيا�سية  اللجنة  تن�سيب 
تت�سكل  النتخابات   لتنظيم 
الوطنية  اجلمعيات  من 
ودعا املتحدث اإىل �رشورة 
على  البالد  م�سلحة  ت�سبيق 

امل�سلحة ال�سخ�سية .

كرمي يون�س 

ع�سو باللجنة تلقى تهديدات بالقتل
.          لمنثل النظام  و اللجنة ولدت من رحم احلراك 

.          لو كنت فا�سدا لكنت الآن يف �سجن احلرا�س

رد رئي�س جلنة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س على النتقادات التي طالته هو و اأع�ساء اللجنة ، موؤكدا باأن 
جلنة احلوار والو�ساطة لي�ست معينة من قبل رئا�سة الدولة، ولي�ست ناطقة با�سم احلراك ال�سعبي.

باأمر من  الوزير الأول  نور الدين بدوي  لرد املظامل لأهلها

وزارة العمل:   اإعادة درا�سة  45 األف ملف »االفانبو�ست« مرفو�ض 
العمل  وال�سمان  ك�سفت  وزارة 
موجهة  يف  مرا�سلة  الجتماعي 
ل�سندوق  اجلهوية  املديريات  اإىل 
الجتماعية  اخلدمات  مطابقة 
اإعادة  فتح  ب�رشورة  »الأفانبو�ست« 
ودرا�سة امللفات  املرفو�سة  خالل 

الفرتة املمتدة مابني 2014-2013-
العتماد  خالل  من  2015  وذلك 
الأ�سغال  املعد  تقدم  حم�رش  على 
ال�سكن  املودع  مديرية  قبل  من 

بامللف يوم اإيداع امللف .
القرار جاء باأمر من الوزير الأول نور 

ال�سكاوي  خلفية  على  بدوي  الدين 
املواطنني  طرف  املقدمة من 
تعر�سوا  راأو  انهم  الذين  املق�سيني 
ملفاتهم  التي  درا�سة  للظلم  خالل 
بها اأمام  ال�سناديق  تقدموا 
اخلدمات  ملطابقة  اجلهوية 

 2013 �سنوات  الجتماعية  خالل 
والتي جتاوز عددها  و2015  و2014 
والتي  اأبلغ  األف  ملف  ال45 
اإثباث  دون  برف�سها  اأ�سحابها 

ال�سبب .
حممد بن ترار

�ضربة موجعة لبقايا القاعدة يف تون�س 

م�سرع االإرهابي اجلزائري  الباي العكروف
م.�س/وكالت

من  التون�سي  الأمن  م�سالح  متكنت 
الق�ساء اأم�س على اأمري كتيبة عقبة 
يف  الإرهابيني  اأبرز  واأحد  نافع  بن 
بالباي  امللقب  العربي  املغرب 
متت  النوعية  العملية  العكروف 
نفذته  الذي  الكمني  اإثر  على 
وحدات اجلي�س واحلر�س الوطنيني 
ولية  من  حيدرة  مبعتمدية 
اجلن�سية  يحمل  ،املعني  الق�رشين 
اللوائح  يف  مدرج  و  اجلزائرية 
من  م�سنف  و  لالإرهابيني  الدولية 
بني اأخطر العنا�رش، كان قد �سارك 
يف كل العمليات الإرهابية يف جبال 
تون�س كما �سارك يف عمليات دموية 

يف اجلزائر .
منطقة  اإقليم  يف  العملية  جرت 
حيدرة من ولية الق�رشين التون�سية 
اإىل  اأدت  اجلزائر،  مع  احلدودية 

نافع«،  بن  »عقبة  كتيبة  اأمري  مقتل 
امللقب بـ »باي العكروف«، وهو اأحد 
اأبرز الإرهابيني يف منطقة املغرب 
الإرهابية  املجموعة  هذه  العربي، 
كتيبة عقبة  املعروفة حتت م�سمى 
نافع تدين بالولء لتنظيم  القاعدة 
هي  متثل  و  الإ�سالمي  املغرب  يف 
الإرهابي  للتنظيم  املحلّي  الفرع 
الأكرث  الفرع  اأنه  التقارير  تورد  و 
وراء  يقف  حيث  تون�س،  يف  ن�ساطا 
الدموية  الإرهابية  الهجمات  اأغلب 
احلدودية  املناطق  و يف  تون�س  يف 

املحاذية للجزائر
كّونها  الكتيبة هي جماعة متطرفة 
»اأبو  باملغرب  القاعدة  تنظيم  اأمري 
م�سعب عبد الودود« ويعرف كذلك 
دروكدال«،  املالك  »عبد  با�سم 
تقودها يف الغالب قيادات جزائرية، 
تون�سيون  عنا�رشها  اأبرز  لكن 
»اأن�سار  جماعة  يف  ين�سطون  كانوا 

تون�س  �سّنفتها  التي  ال�رشيعة« 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 
اإىل   ،2013 �سنة  اإرهابيا  تنظيما 

جانب املقاتلني اجلزائريني.
بن  عقبة  جماعة  تعتمد  ما  وعادة 
والغدر  املباغتة  اأ�سلوب  على  نافع 
وقد  الإرهابية،  عملياتها  تنفيذ  يف 
توّرطت يف اأغلب واأعنف الهجمات 
تون�س  �رشبت  التي  الإرهابية 
خا�سة  املا�سية  ال�سنوات  طوال 
من  القريبة  اجلبلية  املناطق  يف 
عليها،  احل�سار  وبفر�س  اجلزائر، 
اأجل  من  الألغام  زراعة  اإىل  جلاأت 
اأدى  ،وقد  الأمن  قوات  تقدم  منع 
كبري  عدد  واإ�سابة  مقتل  اإىل  ذلك 

من القوات الأمنية التون�سية.
الإرهابية  العمليات  اأوىل  وكانت 
نافع  ابن  عقبة  كتيبة  تبنتها  التي 
ن�سب  كمني  يف   ،2012 دي�سمرب  يف 
و�رشقت  ال�سعانبي  بجبل  لدورية 

الع�سكرية،  وبدلتهم  اأ�سلحتهم 
من  لأكرث  املجموعة  واختفت 
عام، ثم عادت اإىل الظهور يف اأوت 
2016 واأعلنت تبنيها لهجوم اإرهابي 
ع�سكريني   3 مقتل  عن  اأ�سفر 
�سمامة  جبل  يف  اآخرين   9 واإ�سابة 
مع  احلدود  على  الق�رشين  مبدينة 

اجلزائر.
واجه  املا�سيني،  العامني  وخالل 
على  �سديدا  ح�سارا  التنظيم  هذا 
اإىل  وتعّر�س  اجلبال،  يف  معاقله 
اأغلب  ت�سفية  بعد  متتالية،  هزائم 
الأرا�سي  على  وم�سلحيه  قادته 
قائده  مقتل  اآخرهم  التون�سية، 
واأحد  القّبي  بالل  اجلزائري 
القاعدة  تنظيم  زعيم  م�ساعدي 
الإ�سالمي، خالل  املغرب  بالد  يف 
كمني ن�سبته قوات احلر�س التون�سي 
يف املرتفعات الغربية للبالد، اأواخر 

�سهر يف املا�سي.

عبد  الوطنية  الرتبية  وزير  ك�سف 
املتعلقة  الأرقام  بلعابد، عن  احلكيم 
 ،2020-2019 املدر�سي  بالدخول 
بداية من اأزيد من 9110 اآلف تلميذ، 
موؤكدا اأن كل الإجراءات مت اتخاذها 
كل  اأن  موؤكدا  ال�سيف،  فرتة  خالل 
احلاجيات مت توفريها، يف حني حدد 
الدر�س الفتتاحي حتت عنوان »حب 
نقاطه  حمددا  له«،  والوفاء  الوطن 
وحماربة  النف�س  �سبط  يف  الرئي�سية 
البالد  خريات  نهب  حماولت 
والو�سع  ين�سجم  ما  وهو  بح�سبهم، 
احلايل، يف اإ�سارة من الوزير ملحاربة 

الف�ساد.
خالل  اأم�س،  الرتبية،  وزير  واأو�سح 
الرتبية  ملديري  الوطنية  الندوة 
املدر�سي  بالدخول  اخلا�سة 
الهياكل  بخ�سو�س   ،2020/2019
مرفقا   656 يف  فحددها  الرتبوية 
ثانوية  و93  ابتدائية  ب426  تربويا 
ينتظر  موؤ�س�سة   161 اإىل  بالإ�سافة 
ت�سليمها نهاية ال�سنة اجلارية. مقابل 
1061 من�سبا بيداغوجيا، موؤكدا اأنه 
مت ت�سجيل عدد معترب على م�ستوى 
الرتحيل  عمليات  ظل  يف  العا�سمة 
والإ�سكان واحلاجات املرتتبة عنها، 
ب، 93 موؤ�س�سة و70 جممعا تربويا، 
7 ثانويات و17 متو�سطة و17 مطعما 
بالإ�سافة لعدد من اأق�سام التو�سعة.

عنها  املعلن  املنح  بخ�سو�س  اأما 
ال�سلطات  اأن  فاأكد  اأم�س،  اأول 
جمانا  الكتب  توزيع  على  ت�رشف 
على 3 مليون معزو بقيمة 6.5 مليار 
دج،  بالإ�سافة لرفع منحة التمدر�س 
اىل  دج   400 من   1996 �سنة  املقرة 
3000 دج، ورفع منحة التمدر�س من 

3000 دج اإىل 5000 دج.
املرافق  كل  اأن  الرتبية  وزير  واأكد 
ل�ستقبال  متاما  جاهزة  الرتبوية 
الأربعاء،  هذا  املدر�سي  الدخول 
الفيا�سات  بخ�سو�س  م�سيفا 
على  انعكا�سات  ل  اأنه  امل�سجلة 
الرتبوية،  املوؤ�س�سات  م�ستوى 
الداخلية  وزارة  م�سالح  اأن  م�سيفا 
كافة  اتخذت  املحلية  واجلماعات 
الإجراءات والتدابري ور�سد الأموال 
املرافق  تاأهيل  لإعادة  الكافية 

املت�رشرة.
البكالوريا  ملف  بخ�سو�س  اأما 
فا�ستبعد اأي تغيريات خالل بكالوريا 
دورة 2020 واإن مل يح�سم يف الأمر، 
قائال اأن امللف مرتبط بالإ�سالحات 
املتعلقة باملرحلة الثانوية، وهو ما 
اللجان  تلك  عمل  �سريورة  اأن  يعني 
ومواعيدها هي من �ستحدد اإن كان 
�سيتم الف�سل يف ا�ستحداث اأي تغيري 

من عدمه.
 

بلعابد يجدد وعود الق�ساء 
على اأق�سام الأميونت

 
على  الوطنية  الرتبية  وزير  راهن 
اجلاهزة  الأق�سام  على  الق�ساء 
امللف  وهو  بالأمنيونت،  امل�سبعة 
�سنوات،  منذ  مكانه  يراوح  الذي 
دقت  الأطراف  من  العديد  اأن  رغم 
خا�سة  مرات،  عدة  اخلطر  ناقو�س 
اأن املادة م�رشطنة ويق�سي التالميذ 
�ساعات على م�ستواها   8 يقارب  ما 
يف  �سحتهم،  يهدد  ما  وهو  يوميا، 
الوعود  حبي�س  بقي  امللف  اأن  حني 

ل�سنوات متتالية.

التكفل بخريجي املدار�س العليا 
من 2016

 
وبخ�سو�س فائ�س خريجي املدار�س 
الوزير  من  رخ�سة  فك�سف عن  العليا 
الأول نور الدين بدوي تخ�س التكفل 
بكل الفائ�س خالل ال�سنوات الأخرية 
كا�سفا   ،2019 اإىل  و�سول   2016 منذ 
عن رقم 4000 اأ�ستاذ، يف حني اأ�ساف 
يجب  باأنه  التاأطري  نق�س  بخ�سو�س 
يتم  التاأطري حيث  نق�س  التفريق بني 
وعدم  املن�سب  يف  غياب  ت�سجيل 
توفر موظف له، يف حني اأن ما يحدث 
�ساحب  التحاق  عدم  هو  اأحيانا 
املن�سب مبن�سبه فيتم تعوي�سه باآخر، 
املعني  غياب  احت�ساب  لعدم  داعيا 
اأن  خا�سة  التاأطري،  يف  نق�س  وكاأنه 
مدراء  بع�س  عينت  بح�سبه  م�ساحله 
وليات  من  بداية  املنتدبني  الرتبية 

اجلنوب.
 

تاأجيل توزيع كتاب التاريخ بعد 
حتفظ وزارة املجاهدين

 
اأما الكتب اجلديدة املحولة للجهات 
فيها،  الف�سل  اأجل  من  املخت�سة 
كتابا   22 ت�سجيل  مت  اأنه  فاأو�سح 
 11 الإلزامي  التعليم  ملرحلة  جديدا 
اأنه  للمتو�سط، موؤكدا  لالبتدائي و11 
مت جتهيزها اإل اأنها وجهت للم�سالح 
املخت�سة ليتم تطمني املجتمع فوجه 
الأعلى  للمجل�س  العربية  اللغة  كتاب 
العربية، ومل ي�سجل عليها �سوى  للغة 
وكتاب  الب�سيطة،  املالحظات  بع�س 
وزارة  زكته  الذي  الإ�سالمية  الرتبية 
ال�سوؤون الدينية وكتاب التاريخ لوزارة 
املجاهدين التي كلفت بدورها مركز 
قائال  باخلطوة،  التاريخية  البحوث 
فلن  عليه  وبناء  مالحظاته  قدم  اأنه 
الدرا�سية  ال�سنة  خالل  الكتاب  يوزع 

اجلارية.
بلعابد يدعو النقابات املقاطعة  

للرتاجع

على  الوطنية  الرتبية  وزير   علق 
حتت  املن�سوية  النقابات  مقاطعة 
باأن  اجلزائرية  الكنفدرالية  لواء 
اأمام  مفتوحة  تبقى  احلوار  اأبواب 
بالنقابات  الأمر  تعلق  �سواء  اجلميع 
املعتمدة  بالنقابات  اأو  املقاطعة 
نقابة   15 اإىل  العدد  ليرتفع  حديثا، 
بقطاع الرتبية، م�سيفا ت�سجيل دعوته 
على  بالإقبال  املقاطعة  للنقابات 
واحدة  طاولة  على  واجللو�س  احلوار 
كون العمل النقابي يف الأ�سا�س يهدف 
املطروحة  القطاعية  امل�ساكل  حلل 
موظفي  منفعة  لتحقيق  امليدان  يف 

القطاع.
املن�سوية  والتزمت النقابات  هذا 
اجلزائرية  الكنفدرالية  لواء  حتت 
التزاما  احلكومة  ن�ساطات  مبقاطعة 
املعلن  امل�سرتك  بالبيان  منها 
اأن  مو�سحني  الفارط،  مار�س  عنه 
احلراك  مع  ان�سجاما  تاأتي  خطوتهم 
الدين  نور  حلكومة  الراف�س  ال�سعبي 
مرفو�سة  حكومة  واعتبارها  بدوي 
�سعبية وجب تغيريها بحكومة كفاءات 
جديا،  الأعمال  ت�رشيف  على  تعمل 
اأي  لها  لي�س  املقاطعة  اأن  متداركني 
تخ�س  اإمنا  القطاع  بوزير  عالقة 

رف�س حكومة بدوي ككل.
�سارة بومعزة

وزير الرتبية يراهن على دخول مدر�ضي ا�ضتثنائي

تاأجيل توزيع كتاب التاريخ 
بعد حتفظ وزارة املجاهدين

2016 منذ  العليا  املدار�س  بخريجي  •       التكفل 
احلراك بطعم  الفتتاحي  •        الدر�س 



24 �ساعةالثالثاء 03  �سبتمرب  2019  املوافـق  ل 3 حمرم   1441هـ 5

م.ثيزيري

 
تورط ع�رشات املفرج عنهم بعد 
انق�ضاء مدة عقوبتهم يف ق�ضايا 
اإىل  اأعادتهم  خمتلفة  اإجرامية 
،باأوامر  العقابية  املوؤ�ض�ضات 
لدى حماكم  التحقيق  من ق�ضاة 
انتظار  يف  االخت�ضا�ص  اإقليم 

حماكمتهم بتاريخ اجلل�ضات ،..
تورط  التي  الق�ضايا  اأهم  ومن 
ترتاوح  والذين  هوؤالء  فيها 
  37 و   18 بني  ما  اأعمارهم 
ال�رشقة  يف  ،متثلت  عاما 
ا�ضتهالك  و  ،احليازة  واالعتداء 
االأ�ضلحة  املخدرات،حمل 
ال�رشب  و  املحظورة  البي�ضاء 
واجلرح العمدي ،و تورط هوؤالء 
منهم من اأ�ضحاب ال�ضوابق ممن 
متت اإعادتهم اإىل ال�ضجون ،عادة 
التي  اجلرائم  نف�ص  يرتكبون  ما 
،وعن  ب�ضببها  ُحكموا  وان  �ضبق 
بعد  لالإجرام  هوؤالء  �ضبب عودة 
اإطالق �رشاحهم قبل انتهاء مدة 
م�ضادرنا  ،�رشحت  عقوبتهم 
اأف�ضت  معهم  التحقيقات  باأن 
التاأقلم  �ضعوبة   اإىل  للتو�ضل 
واحل�ضول على االأموال يف غياب 
ي�ضطرهم  ،مما  عمل  من�ضب 
للك�ضب  ال�ضهل  الطريق  ل�ضلك 
ال�رشيع واملتمثل يف احلرام ،من 
التي  امل�ضادر  ك�ضفت  جهتها 
اأوردتنا اخلرب باأن معدل جرائم 
ب�ضكل  يرتفع  واالعتداء  ال�رشقة 
القليلة  االأ�ضهر  خالل  خميف 
،حيث  الرئا�ضي  العفو  تلي  التي 
ت�ضجيل حاالت  دون  يوم  ال مير 
الهواتف  تطال  التي  ال�رشقة 
و  اليدوية  ،احلقائب  النقالة 
اإىل  ،باالإ�ضافة  االأذنني  اأقراط 
اال�ضتيالء على روؤو�ص املا�ضية و 
ال�ضطو على املنازل واملحالت 
االإ�ضارة  االإطار ميكن  ،ويف هذا 
اإىل اأن الفرتة التي تلت ا�ضتفادة 
الرئا�ضي  العفو  من  امل�ضاجني 
جرائم  عدة  خاللها  وقعت 
مقرات  عنا�رش  واأوقفت  ،هذا 
اأ�ضخا�ص  عدة  احل�رشي  االمن 
... ومن     ، اأفرج عنهم موؤخرا 
لكم  �ضن�رشد  املقال  هذا  خالل 
قراءنا الكرام بع�ص االأمثلة هذه 
عقب  تورطوا  للذين  احلاالت 
خروجهم من ال�ضجون يف ق�ضايا 

خمتلفة..

  يعتدي على عدد من 
ال�سحايا عقب مغادرته 

ال�سجن

من  البالغ  ال�ضاب  هذا  تورط 
ملفات  ثالثة  �ضنة يف   25 العمر 
بال�رشقة  مقرتنة  ق�ضائية 
رم�ضان  �ضهر  خالل  اقرتفها 
اأيام من  املن�رشم، وذلك بعد 5 
العقابية  املوؤ�ض�ضة  من  خروجه 
من  القب�ص  عليه  األقي  حيث   ،
الزوار  باب  اأمن  م�ضالح  قبل 
قدمها  موا�ضفات  تطابق  بعد 
منهم  اعتداءات،  �ضحايا   3
وتلميذ  جامعيتان  طالبتان 
ال�رشقة  اإىل  تعر�ضوا  بالثانوي، 
عليهم  واالعتداء  بالعنف 
اأيام،  خالل  �ضكني  بوا�ضطة 
تلميذ  وجه  املتهم  �ضوه  بحيث 
على  خطرية  اإ�ضابات  و�ضبب 
م�ضتوى رجل �ضحية اآخر، حيث 
اأماكن  يف  �ضحاياه  يرت�ضد  كان 
اأيام  يف  عليهم  ويعتدي  معزولة 
بينهم  قا�رش �ضوه  رم�ضان، من 
»كيتور« و�ضبب  با�ضتعمال  وجهه 
واأدين  يوما،   15 ملدة  عجزا  له 
بها  املتابع  اجلنح  اأ�ضا�ص  على 
واملتمثلة يف ال�رشقة با�ضتعمال 
وال�رشب  والتهديد،  العنف 
اأبي�ص،  ب�ضالح  العمدي  واجلرح 
�ضنوات   10 و  �ضنوات   7 بعقوبة 
حب�ضا نافذا وعاد مرة ثانية اإىل 
اأيام   5 بعد  العقابية  املوؤ�ض�ضة 

من خروجه منها.

  �ساب ُيعاد اإىل ال�سجن بعد 
�ساعات من اإطالق �سراحه 

ال�رشطة  م�ضالح  اأوقفت 
الع�رشين  يف  �ضابا  باحلرا�ص 
من  �ضاعات  بعد  العمر،  من 
اإطالق �رشاحه ، وبحوزته قطعة 
لال�ضتهالك  موجهة  خمدرات 
اأخرى  مرة  ليعاد  ال�ضخ�ضي، 
اإىل املوؤ�ض�ضة العقابية باأمر من 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
احلرا�ص الذي ا�ضتمع اإىل اأقواله 
ووجهت له تهمة احليازة بغر�ص 
ومبثوله  املخدرات،  ا�ضتهالك 
اعرتف  احلرا�ص  حمكمة  اأمام 
ما  وهو  اإليه،  املن�ضوب  باجلرم 
على  تاأنيبه  اإىل  القا�ضي  دفع 
ال�ضجن  اإىل  اأعادته  التي  فعلته 

اإطالق  من  قليلة  �ضاعات  بعد 
يعد  ما  وهو   ، منه  �رشاحه 
للم�ضجونني امل�ضتفيدين  فر�ضة 
م�ضتقبال،  اأعمالهم  ملراجعة 
اجلمهورية  وكيل  ليطالب 
بت�ضليط عقوبة عام حب�ضاً نافذاً 

�ضده.

  يفرج عنه فُي�سجن بعد 
اأيام

ق�ضية هذا املحبو�ص ال تختلف 
كثريا عن ق�ضايا باقي املوقوفني 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  اأعيدوا  الذين 
اإطالق  من  اأيام  بعد  العقابية 
على  القب�ص  فقد مت  �رشاحهم، 
املتهم عقب خروجه من �ضجن 
من  ا�ضتفاد  بعدما  احلرا�ص 
انق�ضاء  قبل   ، الرئا�ضي  العفو 
العقوبة امل�ضلطة عليه يف ق�ضية 
ق�ضية  ب�ضبب  وذلك  خمدرات، 
واملتعلقة  �ضابقا  فيها  تورط 
بالعنف  ال�رشقة  بجنحة 
واأدين  اأبي�ص  �ضالح  با�ضتعمال 
 5 بعقوبة  غيابيا  اأ�ضا�ضها  على 
�ضنوات حب�ضا نافذا، وهو احلكم 
بعد  فيما  ت�ضحيحه  مت  الذي 
�ضنوات،   7 اإىل  عقوبته  ورفعت 
احلرا�ص  حمكمة  اأمام  ومبثوله 
املتعلقة  بالق�ضية  عالقته  نفى 
بالعنف  اأ�ضخا�ص  ثالثة  ب�رشقة 
�ضبق حماكمته  اآخر  متهم  رفقة 
ال�ضحايا  عليه  تعرف  بعدما 
�ضور  عليهم  عر�ضت  الذين 
مل�ضبوقني ق�ضائيا وتعرفوا على 
املتهم واأكدوا اأنه ال�ضخ�ص الذي 

تعر�ضوا  بحيث  عليهم،  اعتدى 
الطريقة  بنف�ص  ال�رشقة  اإىل 
مالية  مبالغ  منهم  و�ُضلبت 

وهواتف نقالة وجموهرات.

 يتو�سل للقا�سية لُتفرج 
عنه بعد عودته لل�سجن 

مرة ثانية

تو�ضل �ضاب يف عقده الثاين من 
العمر للقا�ضية حمكمة ال�رشاقة 
بعد  عنه  تفرج  اأن  منها  وطلب 
من  اأيام  بعد  ال�ضجن  عودته 
خروجه منه، وذلك عقب تورطه 
واجلرح  ال�رشب  ق�ضية  يف 
العمدي با�ضتعمال �ضالح اأبي�ص، 
التي طالت �ضديقه الذي اعتدى 
عليه ب�ضكني على م�ضتوى الراأ�ص 
وعجزا  بليغة  جروحا  له  م�ضببا 

ب�ضبب  يوما   15 العمل ملدة  عن 
بينهما،  كانت  �ضابقة  خالفات 
ال�ضحية  توجه  ذلك  على  وبناء 
�ضكوى  واأودع  االأمن  مركز  اإىل 
الذي  االأخري  املتهم،  �ضد 
اإليه  املن�ضوب  باجلرم  اعرتف 
اأثناء مثوله اأمام هيئة املحكمة، 
و�رشح باأن ال�ضحية ا�ضتفزه، ما 
من  طالبا  عليه،  يعتدي  جعله 
كونه مل  عنه،  تعفو  اأن  القا�ضية 
ال�ضجن  مي�ص على خروجه من 

�ضوى اأيام قليلة.

  يعود اإىل اأح�سان ال�سجن 
بعد 20 يوما من مغادرته

كان  الثاين،  عقده  يف  �ضاب  هو 
احلرا�ص  مبوؤ�ض�ضة  موقوفا 
اإجرامية،  ق�ضية  يف  لتورطه 

جويلية   5 بتاريخ  �رشاحه  اأُطلق 
العفو  من  ا�ضتفاد  اأن  بعد 
يوما  بعد 20  اأنه  الرئا�ضي، غري 
املوؤ�ض�ضة  من  خروجه  من 
العقابية ا�ضتاق اإليها ومل ي�ضتطع 
العي�ص خارجها، فتورط يف جرم 
حماولة ال�رشقة بعد اأن تواطاأ مع 
�رشيكه املتواجد يف حالة فرار، 
اأن  بعد  ال�ضحية،  على  واعتدى 
وهدده  �ضكينا  وجهه  يف  اأ�ضهر 
به، ليقوم �رشيكه ب�رشقة هاتفه 
النقال، وقب�ص على املتهم بعد 
املوا�ضفات التي قدمها ال�ضحية 
م�ضبوق  اأنه  وات�ضح  لل�رشطة، 
ق�ضائيا ومل مي�ص على خروجه 
من املوؤ�ض�ضة العقابية �ضوى 20 
يوما، وبعد توقيفه حّول مبا�رشة 
مبحكمة  اجلمهورية  وكيل  اإىل 
اأمر  الذي  اأحممد  �ضيدي 
عن  املوؤقت  احلب�ص  باإيداعه 
ومبثوله  ال�رشقة،  حماولة  تهمة 
عالقته  اأنكر  املحكمة  اأمام 
وتف�ضيال،  جملة  بالق�ضية 
ال�ضجن  من  خرج  اأنه  و�رشح 
م�ضيفا  فقط،  قليلة  اأيام  منذ 
اأنه �ضي�ضتفيد من قر�ص يف اإطار 
اخلا�ص،  مل�رشوعه  »اأون�ضاج« 
يف  االندماج  ينوي  اإنه  وقال 
املجتمع، اأما عن الق�ضية فقال 
على  اعتدى  اآخر  �ضخ�ضا  اإن 
النقال،  هاتفه  و�ضلبه  ال�ضحية 
تفرج  اأن  القا�ضية  من  طالبا 
اجلمهورية  وكيل  اأن  غري  عنه، 
مل يقتنع بال�ضيناريو الذي فربكه 
�ضنوات   3 عقوبة  �ضده  والتم�ص 

حب�ضا نافذا. 

حديث الزنازين

مدمنو ال�سجون ...حكايات غريبة 
وواقع اأغرب

 »ع�سويل بال�ستي راين مويل« هي العبارة التي ا�ستهرت بها ال�سجون موؤخرا .. للذين ال ي�ستطيعون مفارقة املوؤ�س�سات العقابية، يحنون 
اإليها بعد خروجهم منها لبع�ض ال�ساعات اأو االأيام .... اإنهم امل�سبوقون ق�سائيا يف العديد من اجلرائم، اأتيحت لهم فر�سة ثانية للعودة 
لالأهل واالندماج يف املجتمع وتطليق عامل االإجرام، اإال اأنهم يرتكبون جرائم اأخرى مبجرد اإطالق �سراحهم ويعودون مرة ثانية اإىل 

اأح�سان ال�سجن، ولنا عينة من حماكم العا�سمة لهذه الفئة التي تورطت يف جرائم اأخرى يف غ�سون اأيام بعد اإطالق �سراحها..



تالميذ  �أولياء  جمعيات  هددت 
متو�شطة �ل�شهيد حممد رحماين 
�نقو�شة  ببلدية  �لبور  بقرية 
بتاأجيل   ، ورقلة  لوالية  �لتابعة 
و�ملو�شم  �الجتماعي  �لدخول 
غاية  �إىل  �جلديد،  �لدر��شي 
 ، كاالكتظاظ  �لنقائ�ص  تد�رك 
�لرتبوي  �لطاقم  ��شتقر�ر  عدم 

و�لبيد�غوجي .
�أولياء  جمعيات  توعدت 
�ل�شهيد  مبتو�شطة  �لتالميذ 
�لبور  بقرية  رحماين  حممد 
مر��شلة  يف   ، �أنقو�شة  ببلدية 
�لوطنية  �لرتبية  لوزير  موجهة 
و�ملحلية  �لوالئية  �ل�شلطات  و 
�الجتماعي  �لدخول  بتاأجيل   ،
�جلديد   �لدر��شي  للمو�شم 
وذلك  �ملتو�شط  بطور  �خلا�ص 
�لتي  �لكارثية  للو�شعية  نظر� 
تدين  من  موؤ�ش�شتهم،  �إليها  �آلت 
ذيل  �إحتلت  حيث  �لنتائج  يف 
�لوالية  م�شتوي  على  �لرتتيب 
نتيجة    ،  ( بـ(%09  قدرت  بن�شبة 
يف  تاأتي  و�لتي  عو�مل  لعدة 
مقدمتها �الكتظاظ �لذي  ترتب 
�لنتائج  فى  م�شتمر  تدين  عنه  

�لت�رسب  يف  معتربة  وزيادة 
�ملدر�شي حيث فاقت ن�شبته 11 
�أكرث  باملوؤ�ش�شة  يتو�جد  �إذ   ،  %
على  مق�شمني  تلميذ،   700 من 
17 حجرة  موؤطرين يف  فوج   21
�أن  علمنا  �ذ�  خا�شة   ، در��شية 
وعدتهم  قد  �ملعنية  �ل�شلطات 
متو�شطة  م�رسوع  بتج�شيد 
لكن   2009 �شنة  منذ  جديدة 
ورق  على  بقي جمرد حرب  ذلك 
�لرتقيعية  �حللول  عن  ناهيك   ،
�لتي �أنهكت �لتالميذ و�الأولياء – 
بد�ية بنقل تالميذ بع�ص �الأحياء 
�لعقلة  �أنقو�شه)  متو�شطة  �إىل 
–�خلبنة* دبي�ص(مع  �الإ�شتعانة 
كل  بالثانوية-  �حلجر�ت  ببع�ص 

بالغر�ص.  تفي  مل  �حللول  هذه 
�مل�رسف  �لطاقم  نق�ص  يف ظل 
ثالث   باملوؤ�ش�شة   يتو�جد  �إذ   ،
وم�رسف  تربويني   م�شاعدين 
بعدد  مقارنة  �شئيل  عدد  وهو 
. �ىل جانب ذلك فقد  �لتالميذ 
حذرت جمعيات �أولياء �لتالميذ 
�لوخيمة  �لعو�قب  من  بقرية 
�لتي قد تنجر عن عدم �إ�شتقر�ر 
�لبيد�غوجي   و  �لرتبوي  �لطاقم 
م�شتمرة طيلة  �شهدت حركة  �إذ 
�شبيل  وعلى  �الأخرية  �ملو��شم 
توفر  عدم  �حل�رس  ال  �ملثال 
�أ�شتاذ �لرتبية �لفنية منذ مو�شم  

 .2009/2008
من  جملة  ذلك  �إىل  ي�شاف 

غر�ر  على  �لتقليدية  �مل�شاكل 
من  �أكرث  باملوؤ�ش�شة  تو�جد  
فى  د�خلي  ن�شف  تلميذ   300
وم�شاعديه،  �لطباخ  �إنعد�م  ظل 
�شاحة  توفر  عدم  ن�شيان  دون 
ناهيك  للريا�شة  خم�ش�شة 
�إ�شافة  للريا�شة،  قاعة  عن 
لل�شاحة  �لكارثية  �لو�شعية  �إىل 
عدت  لوقوع  �أدت  �ملوؤ�ش�شة 
قاعة  وجود  عدم  و   ، حو�دث 
توفر  رغم  �الآيل  لالإعالم 
 ،2016 مو�شم  منذ  �لتجهيز�ت 
�أجهزة  �إهرت�ء  ذلك  �إىل  �إ�شافة 
درجة  �رتفاع  ظل  يف  �لتكييف  
�حلر�رة  خا�شة يف  �المتحانات 
طالب  فقد  ولهذ�  �لر�شمية. 
وباإحلاح  �جلمعيات  نف�ص 
يف  �الإ�رس�ع   ب�رسورة   كبري   
حلل  جديدة  متو�شطة  �إن�شاء  
�الآفاق  وتلبي  �مل�شاكل  هذه 
بها خا�شة   �ملنوطة  �مل�شتقبلية 
�إن  �العتبار   بعني  �أخذنا  �إذ� 
�شبع  تالميذ  ت�شتقبل  �ملوؤ�ش�شة 
باملنطقة  متو�جدة   �إبتد�ئيات 

.
�أحمد باحلاج
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�لنقابي  للفرع  �لعام  �الأمني  فتح 
لل�شندوق  �لوالئية  للوكالة 
�لبطالة  عن  للتاأمني  �لوطني 
 ، �إبر�هيم  بلهات  بتمرن��شت 
به  خ�ص  �شحفي  ت�رسيح  يف 
على  �لنار  »�لو�شط«،  يومية 
وحمله  لل�شندوق  �لوالئي  �ملدير 
�لكبري  �لعجز  تبعات  م�شوؤولية 
ناهيك   ، �لرت�كمات  حلحلة  يف 
�ملن�شب ملمار�شة  ��شتغالله  عن 
و�ملعاملة  و�الهانات  �لتع�شف 
م�شيئة  عبار�ت  من  �إن�شانية  �لال 
طرف  من  �لعمال  �حرت�م  وعدم 

مدير �ل�شندوق .
كما وجه بلهات �بر�هيم �تهامات 
�ملرغوب  غري  للمدير  باجلملة  
�أ�شاليب  كل  �إىل  بانتهاجه  فيه 
للعمال  و�لتخويف  �لرتهيب 
�ملديرية  يف  بعالقاته  متذرعا 
ت�رسيحاته  ح�شب  �أنه  و  �لعامة  
لهم يقول باأن كل عمال �ملديرية 
�لعامة حتت ت�رسفه �ملطلق و �أنه 

�الأمر �لناهي �لذي ال �أحد يطوله  
، موؤكد� يف ذ�ت �ل�شدد �أن �إحتو�ء 
تنحية  طريق  عن  مير  �لو�شع 
�ملدير �لوالئي غري �ملرغوب فيه 
ذهب  �لذي  حمدثنا  قول  ح�شب 
�أبعد  �إىل  يف معر�ص حديثه معنا 
�نتهك  �ملدير   « قائال  ذلك  من 
حرمة منازل �ملوظفات الإقناعهم 

بالعدول عن �الحتجاج »

�لوالئية  �لوكالة  �أنعمال  ومعلوم 
بتمرن��شت  �لبطالة  عن  للتاأمني 
من  �الأربعاء  �أم�شية  جلاأو� 
وقفة  لتنظيم  �لمن�رسم  �الأ�شبوع 
بر�أ�ص  للمطالبة  �حتجاجية 
م�شوؤولية  حملوه  �لذي  �ملدير 
فيه  تتخبط  �لذي  �لتعفن  تبعات 
ملن�شبه  ��شتغالله  مع   ، �لوكالة 
 ،. �شخ�شية  �أغر��ص  لتحقيق 

ويف �شياق مت�شل فقد نفى عبد 
�لغاين خربا�ص يف ت�رسيح �شابق 
»�لو�شط«جميع  يومية  مع  له 
حممال   ، �إليه  �ملن�شوبة  �لتهم 
�للجوء  تبعات  م�شوؤولية  �لعمال 
لالحتجاج كرد �رسيح منهم على 
�لذي  معه  �لعمل  لنظام  رف�شهم 
يت�شم بال�شفافية و�لنز�هة ح�شب 

قوله .

قال �الأمني �لعام للفرع �لنقابي الكناك بتمرن��ست ، �أن خروج �لعمال لل�سارع للمطالبة برحيل 
�ملدير �لوالئي جاء بعد ��ستنفاذ كافة �حللول �لودية �ملمكنة يف �نتظار ما �ست�سفر  عنه نتائج 

�لتحقيق للجنة �لوطنية �لتي و�سلت لتمرن��ست يوم �أم�س �الثنني .

�الأمني �لعام للفرع �لنقابي الكناك بتمرن��ست بلهات �إبر�هيم لـ"�لو�سط"

�أحمد باحلاج 

احتواء الو�ضع مير عن طريق 
تنحية املدير الوالئي 

.   �ملدير �نتهك حرمة منازل �ملوظفات الإقناعهم بالعدول عن �الحتجاج 

متو�سطة �لبور بورقلة

جمعيات اأولياء تالميذ تهدد بتاأجيل
 الدخول املدر�ضي 

زو�تني  تني  بلدية  قاطنو  ��شتكى 
بتمرن��شت ، من �لنقائ�ص �لعديدة 
�أرقت  و�لتي  �ملجاالت،  �شتى  يف 
�إر�دة  غياب  ب�شبب  يومياتهم 
�ملحلية  �ل�شلطات  من  حقيقية 

للنهو�ص بو�قع �لتنمية �ملحلية.
بلدية  �شكان  من  �لع�رس�ت   نا�شد 
تينزو�تني بتمرن��شت ، يف �ت�شالهم 
بجريدة »�لو�شط«، �مل�شوؤول �الأول 
برجمة  ب�رسورة   ، �لوالية  على 
على  للوقوف  لهم  ميد�نية  زيارة 
يكابدونها مع  �لتي  �ملعاناة  حجم 
و�الجتماعية  �لتنموية  �لنقائ�ص 
عقود  منذ  فيها  يتخبطون  �لتي 
هوؤالء  يخف  مل  حيث  �لزمن،  من 
�لتف�شي  من  �ل�شديد  �متعا�شهم 
�لتي  �لبطالة،  لظاهرة  �ملقلق 
�لنق�ص  ب�شبب  باأطنابها  �رسبت 
بالوكالة  �لعمل  �لفادح يف منا�شب 
�ملحلية للت�شغيل، مرجعني �ل�شبب 
يف ذلك للتوزيع غري �لعادل لعرو�ص 
�لت�شغيل  لوكالة  �ملقدمة  �لعمل 
�لوالئية، ويف �شياق ذي �شلة، فقد 
ذهب حمدثونا �إىل �أبعد من ذلك، 
وتف�شيال  جملة  رف�شو�  عندما 
 ، �لفالحي  لال�شتثمار  �لولوج 
�لبريوقر�طية يف  �لعر�قيل  ب�شبب 
�لبنكية  �لقرو�ص  على  �حل�شول 
كالتحدي، يف �إطار �إن�شاء م�شتثمرة 
�إ�شافة  �حليو�نات  وتربية  فالحية 
لقر�ص �لرفيق، ويف �نتظار تدخل 
الإيجاد  �لو�شية  �ل�شلطات  من 
�لقائم،  للم�شكل  جذرية  حلول 
عن  �لعاطلني  على  لز�ما  يبقى 
�ملزري  �لو�شع  معاي�شة  �لعمل 

الأجل غري م�شمى .
من جهة ثانية فقد رفعت جمعيات 
حملية مر��شالت عديدة لل�شلطات 

�ملحلية من �أجل مطالبتها ب�رسورة 
�نت�شالهم من �لو�قع �لبيئي �ملزري 
للقمامات  �لفظيع  ب�شبب �النت�شار 
وهو  �حليو�نات،  و��شطبالت 
يف  خميف  �رتفاع  عنه  �جنر  ما 
باالأمر��ص  �الإ�شابة  معدالت 
�جللدية  كالل�شامنيا  �لفتاكة 
�شددت  حيث  �جللدي،  و�لطفح 
�رسورة  على  �ملر��شالت  نف�ص 
�لنظافة  م�شالح  ن�شاط  تفعيل 
هذه  دعم  مع  بالبلدية  و�لوقاية 
�الأخرية مب�شاريع �جلز�ئر �لبي�شاء 
�الأو�شاخ  �لقمامات،  �أطنان  لرفع 
�ملكد�شة  �لبال�شتيكية  و�الأكيا�ص 
حملة  �شن  مع  �ل�شو�رع،  يف 
لتطهري �الأحياء  �لنطاق  و��شعة 
�لتي  �حليو�نات  ��شطبالت  من 
و�لتجمعات  �ل�شعبية  �الأحياء  تغزو 
�ل�شكنية �لريفية �جلديدة بطريقة 

غري قانونية .
و تز�منا مع ��شتمر�ر ف�شل �ل�شيف 
�ملعروف باالرتفاع �ملقلق لدرجة 
 48 �شقف  جتاوزت  �لتي  �حلر�رة، 
فقد  �لظل،  حتت  مئوية  درجة 
�حلا�شل  �لتذبذب  مع�شلة  �ألقت 
لل�رسب  �ل�شاحلة  �ملياه  توفري  يف 
بظاللها على يوميات �ملو�طنني .

ت�شاءل  فقد  �أخر  �شعيد  وعلى 
يف  �ملذكورة  �لبلدية  �شكان 
�لوجهة  عن  معنا،  حديثهم  خ�شم 
�حلقيقية مل�شري �الأمو�ل �ل�شخمة 
�لتي ر�شدتها �حلكومة على مد�ر 
�الأخرية  �شنة  ع�رسة  �خلم�ص 
�جلنوب  مناطق  تنمية  �إطار  يف 
�حلدودية، و�ملخ�ش�شة من طرف 
مناطق  لتنمية  �لوطني  �ل�شندوق 

�جلنوب �لكبري و�له�شاب �لعليا.
�سالح ،ب

 البطالة، االأمرا�ض 
و انقطاع الكهرباء 

 اإرتفاع مقلق ملعدالت حوادث 
املرور املميتة 

 بلدية تني زو�تني  

برج باجي خمتار –رقان

�لوطني  �لطريق  م�شتعملو  يعي�ص 
�الإد�رية  �ملقاطعة  بني  �لر�بط 
بوالية  –رقان  خمتار  باجي  برج 
�شاخن  �شفيح  وقع  على   ، �أدر�ر 
الإعادة  بغلقه  مت�شكهم  ظل  يف   ،
من  للتخفيف  تاأهيله  و  ترميمه 
حو�دث  ملعدالت  �ملقلق  �الرتفاع 
�لع�رس�ت  طالب  �ملميتة   �ملرور 
بني   �لر�بط  �لطريق  م�شتعملي  من 
خمتار  باجي  برج  �ملنتدبة  �لوالية 
–رقان بوالية �أدر�ر ، يف ت�رسيح لهم 
مع يومية »�لو�شط«، من وز�رة �لنقل 
و�ل�شلطات   ، �لعمومية  و�الأ�شغال 
�لتدخل  ب�رسورة  باأدر�ر  �لوالئية 
بغلق  يق�شي  قر�ر  الإ�شد�ر  �لعاجل 
عملية  ر�شد  لغاية  �لطريق  هذ� 
وتاأهيله  ترميمه  الإعادة  ��شتعجالية 

�لنقاط  عن  نهائيا  �لق�شاء  ثم  ومن 
�الرتفاع  ور�ء  كانت  �لتي  �ل�شود�ء 
�ملرور  حو�دث  ملعدالت  �ملقلق 
�ملميتة . من جهة ثانية فقد �أجمع 
�ملتتبعني لل�شاأن �ملحلي يف معر�ص 
�لطريق  �أن  على  معنا  حديثهم 
يق�ص  لكابو�ص  حتول  �ملذكور 
غياب  ظل  يف  م�شتعمليه  م�شاجع 
�لقر�ر  �شناع  من  حقيقية  �إر�دة 
�شكان  عن  �لعزلة  لفك  بالبالد 
�إنعا�ص  ثم  ومن  �حلدودية  �ملناطق 
�حلركة �لتجارية يف �شتى �ملجاالت  
هدد  فقد  مت�شل  �شياق  يف  و   .
�ل�شاكنة باخلروج لل�شارع و�لت�شعيد 
مل  ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة  من 

جتد مطالبهم �أذ�نا �شاغية .
�أحمد باحلاج 



�شمال  يف  �شلحة  قرية  تقع 
�شكانها  عدد  وبلغ  فل�شطني، 
 1240 نحو  النكبة  وقت 
داخل  تقع  وكانت  ن�شمة، 
تنازل  حتى  اللبنانية  احلدود 
الفرن�شي  االنتداب  عنها 
لت�شبح  الربيطاين  لالنتداب 
الفل�شطينية  القرى  اإحدى 
الغربي  ال�شمال  من  يحدها 
قرية  ال�شمال  ومن  �شفد، 
الراأ�س، ومن اجلنوب  مارون 
قرية فارة، ومن ال�رشق قريتا 
الغرب  ومن  وعلما  عيرثون 

قرية يارون.
 ،1948 عام  اأكتوبر   30 يف 
بيوم  حوال  جمزرة  وقبل 
الع�شابات  اجتاحت  واحد، 
ال�شغرية،  القرية  ال�شهيونية 
من  واحدة  خاللها  ونفذت 
املن�شية،  املجازر  اأب�شع 
 105 �شحيتها  راح  والتي 
القرية،  اأبناء  من  �شهداء 
قتلتهم واأعدمتهم الع�شابات 
حيث  بارد،  بدم  ال�شهيونية 
ن�شفت تلك الع�شابات البيوت 
اأ�شحابها،  فوق  وفجرتها 
�شهيد،   84 عنها  نتج  والتي 

قبل اأن تعدم 21 اآخرين.

االإ�رشائيلي،  املوؤّرخ  ويقول 
بيني موري�س عن مذابح تلك 
عن  التفا�شيل  "تظل  الفرتة: 
الفظائع التي ارتكبت هزيلة، 
الوثائق  اأغلب  اأن  حيث 
لدى  �شواء  بذلك،  املّت�شلة 
االإ�رشائيلية  الدفاع  قوات 
يف  مبا  ــ  العدل  وزارة  اأو 
التق�شي  جلان  تقارير  ذلك 
�رشيا،  يزال  ال  ــ  املختلفة 
مثل  متاح  بع�شها  اأن  اإال 
ِمن  والقليل  املدنيني،  توثيق 
الوثائق الع�شكرية التي جنت 

والتي  الرقابة،  م�شفاة  ِمن 
الرئي�شية  الفظائع  اأن  تظهر 
ارتكبت يف �شلحا و�شف�شاف 

واجل�س وحوال". 
ارتكبت  التي  الع�شابة   
قوات  هي  �شلحا،  جمزرة 
اللواء ال�شابع "�شيفع"، ح�شب 
اأن  "يبدو  م�شيًفا:  موري�س، 
منزال، ميكن  القوات فجرت 
ما  القرية،  م�شجد  يكون  اأن 
اإىل   60 من  مقتل  عن  اأ�شفر 
بداخله"،  كانوا  �شخ�شا   94
م�شمون  املوؤرخ  ينقل  كما 

حاييم  من  و�شلت  ر�شالة 
مو�شيه �شابريا، اأحد ال�شا�شة 
االأوائل يف الدولة ال�شهيونية، 
نوفمرب عام 1948،  بتاريخ 8 
رئي�س  بئريي،  اإي�شار  اإىل 
اجلي�س  ا�شتخبارات  جهاز 
"قّواتنا  وفيها  االإ�رشائيلي، 
قتلت 84 رجال وامراأة وطفاًل 
يف �شلحا، 42 يف �شف�شاف، 
 4 االأقل  وعلى  حوال،  يف   52
قرية  يف  م�شيحيني  موارنة 

اجل�س".
وليد  الفل�شطيني،  املوؤرخ 

اللواء  اأن  يوؤكد  اخلالدي 
اأُِمر  ال�شهيوين  "�شيفع" 
�شع�شع،  قرية  ِمن  بالتوجه 
التي �شهدت مذبحة وتهجرًيا 
ال�شمال  �شوب  الأهلها، 
احتالل  اأجل  من  ال�رشقي 
تقدمه   اأثناء  يف  املالكية، 
خفيفة"  "مقاومة  واجه 
وفقا  �شلحا،  ِمن  بالقرب 
حرب  "تاريخ  يف  ورد  ملا 
الرواية  وهو  اال�شتقالل"، 

ال�شهيونية الر�شمية.

اأعلن "حزب اهلل" اللبناين، عن تدمري اآلية ع�سكرية اإ�سرائيلية قرب احلدود اجلنوبية للبنان، فيما عرف 
با�سم عملية "اأفيميم"، تلك الثكنة وامل�ستعمرة ال�سهيونية على احلدود اللبنانية الفل�سطينية، ليطفو على 

ال�سطح احلديث عن "اأفيميم" وا�سمها االأ�سلي، وهو قرية �سلحا الفل�سطينية املهجرة التي نفذ االحتالل 
بحقها جمزرة ب�سعة، لين�سئ مكانها امل�ستعمرة.

ق.د/وكاالت

كانت م�سرحا الآخر عملية ع�سكرية حلزب اهلل

ن�ش�أت م�شتعمرة  "�أفيميم" ... 
 بعد جمزرة �شهيونية
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يف  االأ�شبال  االأ�رشى  نا�شد 
االثنني،  اأم�س  �شجن جمدو، 
االإن�شانية  املوؤ�ش�شات 
الوقوف  كافة  واحلقوقية 
اإىل جانبهم ملواجهة ظروف 
وقال  ال�شعبة  اعتقالهم 
مدير نادي االأ�شري يف جنني 
�شلطات  اإن  �شمور،  منت�رش 
تعتقل  تزال  ما  االحتالل 
االأ�شبال  من  اأ�شريا   220
"عوفر"  معتقالت  يف 
و"جمدو"  و"الدامون" 
ال  ظروف  يف  ويعي�شون 
ل�شتى  ويتعر�شون  اإن�شانية، 
النف�شي  التعذيب  اأنواع 
واجل�شدي املنايف لالأعراف 

واملواثيق الدولية.
اأن�س  املحرر  االأ�شري  وقال 

عدنان حمار�شة )17 عاما(، 
غرب  جنوب  يعبد  بلدة  من 
عنه  االإفراج  حلظة  جنني 
باالأم�س بعد اعتقال �شنتني، 
اإن االأ�رشى االأ�شبال يعي�شون 
اإن�شانية  ال  ظروف  يف 
�شيا�شة  ب�شبب  وقاهرة 
العقاب التع�شفي بحقهم من 
عزل وحرمانهم من الزيارة، 
تعذيب  الأ�شاليب  وتعر�شهم 

قا�شية خالل التحقيق.
�شقيق  حمار�شة  واأو�شح 
االأ�شري عمر، اأنه وبعد انتهاء 
مل  حمار�شة،  مع  التحقيق 
يتلق العالج املنا�شب لو�شعه 
احتجازه  خالل  ال�شحي، 
مبعتقل  االأطفال  ق�شم  يف 

"جمدو".

فل�سطني املحتلة

220 طفال �أ�شري� يتعر�شون 
للتعذيب ب�شجون �الحتالل �سواحل �سرقي ليبيا

�لق�شة �لك�ملة لـ"�لزورق �ل�شريع �ملهجور" 
 The �شحيفة  ك�شفت 
 Malta Independent
ال�رشيع  الزورق  اأن  املالطية 
يف  مهجورا  عليه  عرث  الذي 
ميناء  قرب  املا�شي  يوليو 
ت�شتخدمه  كانت  الزويتينة، 
يف  خا�شة  ع�شكرية  �رشكة 
الليبية  ال�شواحل  على  مهمة 
م�شادر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
الزورق  اأن  مطلعة  ع�شكرية 
ت�شتخدمه  الذي  املطاطي 
العمليات  قوات  العادة  يف 
عليه  عرث  والذي  اخلا�شة، 
بنغازي  عن  تبعد  منطقة  يف 
يف  كان  كليومرتا،   150 بنحو 
مهمة �رشية ملراقبة �شحنات 

االأ�شلحة.
الع�شكري  امل�شادر  واأبلغت 
من  فريقا  باأن  ال�شحيفة 
اخلا�شة  الع�شكرية  ال�رشكة 
�شواحل  على  مهمة  يف  كان 
زورقني  منت  على  ليبيا 
اأحدهما  تعطل  �رشيعني، 

تركه  اإىل  الفريق  فا�شطر 
يف  والعودة  ال�شاطئ  على 
اإىل مالطا، حيث  زورق واحد 
احتجزت ال�شلطات عددا من 
على  ح�شولهم  لعدم  ركابه 
اجلزيرة  لدخول  تاأ�شريات 
املالطية  ال�شحيفة  وذكرت 
اأن مواقع اإخبارية ليبية ذكرت 
اأن الزورق ال�رشيع  يف البداية 
ميناء  قرب  عليه  عرث  الذي 
لزويتينة يعود للقوات امل�شلحة 
املالطية، فيما رجحت اأخرى 
ا�شتعمل  قد  الزورق  يكون  اأن 
من قبل قوات خا�شة اأو فريق 
ا�شتخباراتي لدولة غربية �شد 
مت�شددين من تنظيم "داع�س" 

ين�شطون يف املنطقة.
امل�شلحة  القوات  واأبلغت 
باأن  ال�شحيفة  املالطية 
املذكور  ال�رشيع  الزورق 
فيما  ممتلكاتها،  من  لي�س 
اإن  املالكة،  ال�رشكة  قالت 
قبل  من  ا�شتوؤجر  الزورق 

يف  ت�شتغل  مالطية   �رشكة 
والغاز  النفط  �شناعة  جمال 
عمليات  يف  ال�شتخدامه 

الدعم اللوج�شتي.
�شاحبة  ال�رشكة  واأفادت 
الذي  العميل  باأن  الزورق 
الزورق  باأن  اأبلغها  ا�شتاأجره 
�شوء  نتيجة  باأ�رشار  اأ�شيب 
وغمرته  اجلوية،  االأحوال 
امل�شتحيل  من  وكان  املياه 
التخلي  مت  ولذلك  اإنقاذه، 

عنه.
املالطية،  ال�شحيفة  وعلّقت 
املعلومات  اأن  اإىل  م�شرية 
ح�شلت  التي  اجلديدة 

االأ�شخا�س  اأن  تظهر  عليها، 
الزورقني  ا�شتاأجروا  الذين 
�رشحاء  يكونوا  مل  ال�رشيعني 
ال�رشكة املوؤجرة وك�شفت  مع 
امل�شادر الع�شكرية لل�شحيفة 
اأن جمموعتني تنتميان ل�رشكة 
من  �شخ�س  يقودها  خا�شة 
على  كانتا  اإفريقيا  جنوب 
قبالة  �رشيعني  زورقني  منت 
مهمة  يف  بنغازي  �شواحل 
االأ�شلحة  �شحنات  "ملراقبة 
م�شيفة  ليبيا"،  اإىل  املتجهة 
من  اخلا�شني  املتعاقدين  اأن 
يعملون  كانوا  اأنهم  املحتمل 
امل�شري  قوات  دعم  على 

خليفة حفرت ودفعت امل�شادر 
يكون  اأن  باحتمال  الع�شكرية 
قد  اخلوا�س  املتعاقدون 
�رشكة  طرف  من  ا�شتخدموا 
اأن  بعد  خا�شة  حملية  اأمنية 
بالباطن من  التعاقد معها  مت 
اأمريكية  ع�شكرية  �رشكة  قبل 

خا�شة.
الع�شكرية  امل�شادر  وراأت 
املجموعة  هذه  قائد  اأن 
االأمنية الغام�شة يف حلظة ما 
عروقه"  يف  الدماء  "جتمدت 
اإىل  التوجه  وقرر  اخلوف  من 
الزورقني  اأحد  اأن  اإال  مالطا، 
باأعطال يف حمركاته،  اأ�شيب 
فيما  منه،  التخل�س  وتعني 
الزورق  اإىل  ركابه  انتقل 

الثاين.
الكثري  اأن  م�شدر  وك�شف 
هذه  يف  فقدت  املعدات  من 
العملية ال�رشية، التي قيل اأنه 
ال يوجد ما يوحي باأنها "غري 

قانونية".

القد�س  مركز  قال 
ال�شاأن  لدرا�شات 
والفل�شطيني  االإ�رشائيلي 
امل�شتوطنني  اأعداد  اإن 
امل�شجد  اقتحموا  الذين 
خالل  املبارك،  االأق�شى 
ت�شاعد  املن�رشم،  اأوت  
ب�شكل كبري، واأو�شح املركز 
يف بيان �شحفي االثنني اأن 
الذين  امل�شتوطنني  عدد 
خالل  االأق�شى  اقتحموا 
بلغ 3330  ال�شهر املن�رشم 
عنا�رش  بينهم  م�شتوطًنا، 
االحتالل  جي�س  يف 
وما  الع�شكري،  بلبا�شهم 
الهيكل  "طالب  بـ  ي�شمون 

املزعوم".
بني  من  اأن  اإىل  واأ�شار 
 3180 املقتحمني 
من  و150  م�شتوطًنا، 
ووزير  الهيكل"،  "طالب 
اأوري  االإ�رشائيلي  الزراعة 

ارئيل.
االأو�شع  االقتحام  اأن  وبني 
عيد  اأيام  اأول  يف  كان 
الذي  املبارك  االأ�شحى 
"ذكرى  بـ  ي�شمى  ما  وافق 
بلغ  اٍذ  الهيكل"،  خراب 
م�شتوطًنا،   1729 عددهم 
املتطرف  االقتحام  وقاد 
باأن  غليك"واأفاد  "يهودا 
ال�شهر املا�شي �شهد جملة 
وحاالت  االعتداءات  من 
املعتكفني  طالت  الطرد 
االأق�شى،  امل�شجد  داخل 
من  واقتحامه  وتدني�شه 
وجنود  امل�شتوطنني 

و�رشطة االحتالل.

مركز  عام  مدير  وقال 
عواد:  اأبو  عماد  القد�س 
االأق�شى  "اقتحامات  اإن 
يف ازدياد، ما ي�شري اإىل اأن 
باتت  الدينية  ال�شهيونية 
�شري  على  كبريا  موؤثرا 
احلكومة االإ�رشائيلية، كما 
وجوده  ظل  يف  نتنياهو  اأن 
بات  الدينية  احلكومة  يف 
التاأثري  الدينية  لل�شهيونية 

الكبري".
"ال�شهيونية  اأن:  واأ�شاف 
اأن  ا�شتطاعت  الدينية 
الظروف  هذه  ت�شتغل 
احلالية بزيادة االقتحامات 
الذي  االأكرب  احلد  اإىل 
حاولت  ورمبا  اإليه،  تطمح 
الزماين  التق�شيم  تاأكيد 
اقتحام  �شاعات  من خالل 

واإغالق معينة لالأق�شى".
واأو�شح اأن ما يحدث خطري 
بالتاأكيد  وا�شتمراره  ا،  جًدّ
من  املزيد  اإىل  �شيوؤدي 
واالنتهاكات  االقتحامات 

بحق االأق�شى.
عواد  اأبو  وطالب 
الفل�شطينية  ال�شلطة 
العربية  والدول  واالأردن 
بالتحرك من  واالإ�شالمية، 
اأجل احلد من هذا التوجه، 
بحيث نلحظ اأن هناك نوًعا 
الفعل  وردود  التخدير  من 
املاأمول،  من  اأقل  كانت 
وهذا يعطي االحتالل ومن 
الدينية  ال�شهيونية  ورائه 
من  االأطماع  من  املزيد 
ال�شيطرة  من  مزيد  اأجل 

على االأق�شى.

3330 م�شتوطًن� 
�قتحمو� �الأق�شى يف �أوت



اإعداد: �شروق عادل/
مركز امل�شتقبل للدرا�شات و 

الأبحاث املتقدمة

بدا  الأخرية،  ال�سنوات  وخالل 
اإىل  تتطلع  اإثيوبيا  اأن  وا�سحاً 
يف  الإقليمي  نفوذها  تو�سيع 
ثقل  ك�سب  وكذلك  اأفريقيا، 
الدويل.  امل�ستوى  على  �سيا�سي 
ت�سعى  فاإنها  ذلك،  �سبيل  ويف 
اإىل تغيري �سكل وخريطة ال�رصاع 
على  )ال�رصاع  الهيدروبوليتيكي 
من  ال�سمراء  القارة  يف  املياه( 
خالل اإن�ساء م�رصوع �سد النه�سة 
حتول«  »نقطة  مبثابة  يعد  الذي 
القوى  موازين  تغري  اأن  يُتوقع 
اأثار  وقد  اأفريقيا،  يف  والنفوذ 
دول  حفيظة  امل�رصوع  هذا 
وعلى  النيل،  نهر  يف  امل�سب 
من  �سي�سببه  ملا  م�رص،  راأ�سها 

اأخطار على اأمنها القومي.
دورية  ن�رصت  الإطار  هذا  يف 
 The Washington
الأمريكية،   Quarterly
املتخ�س�سة يف ال�سوؤون الدولية، 
مقالً حتت عنوان: »�سد النه�سة 
اأقدم  ينهي  هل  الكبري:  الإثيوبي 
اأفريقي؟«  جيو�سا�سي  �رصاع 
 Ethiopia>s Grand«
 Renaissance Dam:
 Ending Africa>s Oldest
 »?Geopolitical Rivalry
 Goitom تناول خالله  حيث   ،
امل�ست�سار   Gebreluel
والقانون  ال�سيا�سة  مبعهد 
بالرنويج،  اأو�سلو  يف  الدويل 
الإقليمي  التوازن  تغري  اإ�سكالية 
»ال�سعود  ب�سبب  اأفريقيا  يف 
املفاجئ« لإثيوبيا كقوة اإقليمية، 
للحفاظ  امل�ستميتة  وحماولتها 
يعر�ض  كما  املكانة،  هذه  على 
املحتملة  ال�سيناريوهات  الكاتب 
للتعامل مع م�رصوع �سد النه�سة.

تطور ال�شراع املائي بني 
م�شر ودول حو�ض النيل

خلفية  الكاتب  ي�ستعر�ض  بدايًة 
دول  بني  احلايل  للنزاع  تاريخية 
اأن  موؤكداً  النيل،  نهر  حو�ض 
م�رص  بني  القانوين  اخلالف 
واإثيوبيا ب�ساأن مياه النهر مطروح 
فرتة  ففي  طويل.  اأمٍد  منذ 
مل�رص،  الربيطاين  ال�ستعمار 
مياه  لتنظيم  اتفاقيتني  توقيع  مت 
النيل، الأوىل عام 1902 بني  نهر 
ت�سدق  ومل  واإثيوبيا،  بريطانيا 
والتفاقية  عليها.  الأخرية 
الثانية وقعتها حكومة ال�ستعمار 
وال�سودان  م�رص  بني  الربيطاين 

مبقت�ساها  وح�سلت   ،1929 عام 
مائية  امتيازات  على  القاهرة 
املنبع  دول  اإىل  الرجوع  دون   –
يف  احلق  مثل   - اإثيوبيا  ومنها 
مرت  مليار   48 على  ح�سولها 
�سنوياً،  النيل  مياه  من  مكعب 
فرتات  اأثناء  النهر  يف  والتحكم 
يف  م�رص  حق  وكذلك  اجلفاف، 
م�رصوعات  اأي  على  العرتا�ض 

اأو �سدود تقام على النهر.
الحتالل  من  ال�ستقالل  وبعد 
من  كل  وقعت  الربيطاين، 
اتفاقية مياه  القاهرة واخلرطوم 
نهر النيل عام 1959 لتوفري اإطار 
قانوين يتيح مزيداً من ال�سيطرة 
ومل  النيل،  مياه  يف  والتحكم 
املنبع  لدول  اأي�ساً  الرجوع  يتم 
هذه  مثل  يف  ا�ست�سارتها  اأو 
ترف�ض  جعلها  مما  التفاقيات، 

العرتاف بها من الأ�سا�ض.
وهكذا انق�سمت الدول النيلية اإىل 
الأوىل دول امل�سب  جمموعتني، 
دول  والثانية  وال�سودان(،  )م�رص 
واأوغندا  وكينيا  )اإثيوبيا  املنبع 
وتنزانيا  ورواندا  وبوروندي 
ولكل  الدميقراطية(،  والكونغو 
القانونية  اأ�سانيدها  جمموعة 
التي تدعم حقوقها يف مياه النيل 
ناحية  فمن  نظرها.  وجهة  من 
وال�سودان  م�رص  من  كل  ت�ستند 
التاريخي  »احلق  مبداأ  اإىل 
املكت�سب يف مياه النهر«، وكذلك 
دول  ت�سبب  بعدم  »اللتزام  مبداأ 
املجرى املائي يف �رصر بالغ ذي 
املجرى«،  دول  من  لغريها  �ساأن 
املادة  يف  عليه  واملن�سو�ض 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  من   7
ا�ستخدام املجاري  ب�ساأن قانون 
املائية الدولية يف الأغرا�ض غري 

املالحية.

اأما دول املنبع، فت�ستند اإىل مبداأ 
ا�ستغالل  يف  وحقها  »ال�سيادة« 
باأي  اأرا�سيها  داخل  املوارد 
وتعتمد  الدولة،  حتددها  طريقة 
»ال�ستخدام  مبداأ  على  اأي�ساً 
اتفاقية  العادل« يف املادة 7 من 
الإ�سارة  ال�سابق  املتحدة  الأمم 

لها اأعاله.

كيف تعاملت م�شر مع 
تهديدات اأمنها املائي؟

ا�سرتاتيجيتني  م�رص  انتهجت 
مع  تعاملها  يف  متوازيتني 
وتتمثل  املائي،  اأمنها  تهديدات 
وفقاً   – الأوىل  الإ�سرتاتيجية 
يف   -  Goitom ذكره  ملا 
حو�ض  لدول  م�رص  اخرتاق 
على  ذلك  يف  واعتمدت  النيل، 

دول  با�ستقرار  )الإخالل  مبداأ 
عنا�رص  تدعيم  مبعنى  املنبع( 
التمرد امل�سلحة يف هذه الدول؛ 
ال�سيا�سي،  نظامها  ي�سعف  مما 
قادرة  غري  الدول  تلك  فت�سبح 
التي  املقومات  امتالك  على 
مب�سالح  الإ�رصار  من  ُتكنها 
تنفي  )املحرر:  املائية  م�رص 
التدخالت،  هذه  مثل  القاهرة 
اإثيوبي  خطاب  عام  بوجه  وهي 
فعلياً  يثبت  ومل  باجلديد،  لي�ض 
تدخل م�رص لدعم حركات ترد 
كان مدخلها  بل  املنبع،  دول  يف 
وتوطيد  الدول  هذه  دعم  �سابقاً 
تراجع  ما  وهو  معها،  العالقات 
كثرياً يف العقد الأخري قبل ثورة 

25 جانفي 2011(
الثانية،  الإ�سرتاتيجية  اأما 
الدبلوما�سية  اجلهود  يف  فتتمثل 
امل�رصية، حيث مل تتوان القاهرة 
الدبلوما�سية  البعثات  اإر�سال  يف 
ال�سغوط  وممار�سة  وال�سعبية 
اأي  تويل  لوقف  ال�ساأن  هذا  يف 
النيل  نهر  على  تقام  م�رصوعات 
بامل�سالح  الإ�رصار  �ساأنها  من 
بالأمن  املتعلقة  امل�رصية 
املائي، و�سيطرة م�رص ونفوذها 

على جمرى النهر.

�شد النه�شة الإثيوبي وتغري 
ميزان القوى يف القارة

التي  التوترات  اإثيوبيا  ا�ستغلت 
وامل�سكالت  املنطقة  �سابت 
الداخلية التي اأ�سعفت عدداً من 
الدول التي لديها عالقات متاأزمة 
مع اأدي�ض اأبابا مثل )م�رص، ليبيا، 
حيث  واإريرتيا(،  ال�سومال، 
مع  التطورات  هذه  تزامنت 
يف  ال�سيا�سي  النظام  ا�ستقرار 
اقت�سادها،  وازدهار  اأبابا  اأدي�ض 
عن  اإثيوبيا  اأعلنت  فقد  ثم  ومن 
النه�سة  �سد  اإن�ساء  يف  نيتها 
�سد  اأول  لي�سبح   ،2011 عام  يف 
على  الكهرومائية  الطاقة  لإنتاج 
هذا  اأدى  وقد  الأزرق.  النيل 
يف  ال�رصاع  تاأجج  اإىل  امل�رصوع 
اأ�رصار  من  �سيحدثه  القارة، ملا 
�سيعطي  كما  امل�سب،  دول  على 
دول املنبع، وعلى راأ�سها اإثيوبيا، 
يف  للتحكم  القوة  من  املزيد 
�سعة  تبلغ  حيث  النيل،  جمرى 
خزان ال�سد 74 مليار مرت مكعب 
يفوق  ما  وهو  �سنوياً،  املياه  من 

ح�سة م�رص بن�سبة %40.
اعرت�ست  فقد  جانبها،  ومن 
�سد  اإن�ساء  فكرة  على  القاهرة 
�سيطرتها  �سينهي  لأنه  النه�سة 
ال�سنني  اآلف  ا�ستمرت  التي 
يهدد  اأنه  كما  النيل،  مياه  على 

عن  ناهيك  املياه،  من  ح�ستها 
املائي  التوازن  تغيري  يف  دوره 
النيل، وما �سي�سببه  لدول حو�ض 
امل�ستوى  على  �سلبية  اآثار  من 
اجلغرافيا  يف  وتغيري  ال�سيا�سي 
مب�سالح  ي�رص  مما  ال�سيا�سية، 

م�رص كدولة اأفريقية كربى.
يف  القاهرة  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
النه�سة،  �سد  اأزمة  مع  تعاملها 
تواجه الكثري من التحديات، اأولها 
�سعود اإثيوبيا كقوة اإقليمية، فبعد 
اأن عانت اأدي�ض اأبابا من التفكك 
بني  الداخلية  وال�رصاعات 
ا�ستطاعت  املتعددة،  الطوائف 
تتوحد يف ظل وجود حكومة  اأن 
قوية تولت مقاليد احلكم وجنحت 
وتزامن  حكمها.  تر�سيخ  يف 
ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  هذا  مع 
تنمية  حتقيق  على  اإثيوبيا  قدرة 
اقت�سادية وبناء جي�ض قوي لدية 
النزاعات  مع  التعامل  يف  خربة 

واحلروب.
الداخلية  اإىل اجلهود  وبالإ�سافة 
لفر�ض  اإثيوبيا  بذلتها  التي 
نف�سها كقوة اإقليمية، فقد �ساعد 
الكثري  موقعها اجلغرايف يف حل 
اأدى  مما  القارية،  النزاعات  من 
الإقليمية،  مكانتها  تع�سيد  اإىل 
حيث اأ�سحت اأدي�ض اأبابا عا�سمة 
دبلوما�سية للمنطقة. فعلى �سبيل 
الو�ساطة  اإثيوبيا  قادت  املثال 
يف  الأهلية  احلرب  م�سكلة  حلل 
جنوب ال�سودان، كما �ساهمت يف 
اتفاق بني احلكومة  اإىل  الو�سول 

ال�سومالية واملتمردين.
هذه  كل  اأن   Goitom ويرى 
دور  اإىل  بالإ�سافة  العوامل، 
الإرهاب،  حماربة  يف  اإثيوبيا 
اإقليمياً،  قوية  مكانة  اأك�سبها 
للغرب  اأ�سا�سي  حليف  وجعلها 
وب�سفة خا�سة الوليات املتحدة 
�سيا�سياً  دعماً  لها  قدمت  التي 
تعزيز  عن  ف�ساًل  واقت�سادياً، 

عالقاتها مع اإ�رصائيل.

اخليارات املتاحة ب�شاأن 

اأزمة �شد النه�شة

من  نوعني  اإىل  الكاتب  يتطرق 
اأزمة  لإدارة  املحتملة  اخليارات 
وهما  الإثيوبي،  النه�سة  �سد 

كالتايل:
فقد  الدبلوما�سي:  اخليار   -
وال�سودان  م�رص  من  كل  �سكلت 
اخلرباء  من  جلنة  واإثيوبيا 
�سد  م�رصوع  ودرا�سة  لفح�ض 
اللجنة  تكونت  حيث  النه�سة، 
لها  دولة  )كل  اأع�ساء   10 من 
دوليون(،  خرباء  واأربعة  ع�سوان 
قامت  التي  الدرا�سة  نتائج  لكن 
يتم الإف�ساح  اللجنة مل  بها هذه 
عنها اإطالقاً، مما اأف�سح املجال 
�سد  باأن  لالدعاء  اأبابا  لأدي�ض 
اأي  مب�سالح  ي�رص  لن  النه�سة 
من دول حو�ض النيل، وبرز احلل 
ال�سلمي اأي�ساً يف الوفود ال�سعبية 
اأر�سلتها  التي  والدبلوما�سية 
م�رص اإىل اأدي�ض اأبابا يف حماولة 

حلل الأزمة.
- احلل الع�سكري: ثمة حتذيرات 
�ستكون  القادمة  احلرب  باأن 
تعالت  كما  املياه،  على  حرباً 
واملنادية  القاهرة  يف  الأ�سوات 
اخليارات  كافة  بو�سع  للحكومة 
مع  التعامل  يف  الطاولة  على 
وبالفعل  النه�سة،  �سد  اأزمة 
احلل  با�ستخدام  م�رص  لوحت 
م�رصوع  لإيقاف  الع�سكري 
الأمن  على  حفاظاً  وذلك  ال�سد، 
القومي امل�رصي، ورغم كل ذلك 
واملحللون  اخلرباء  قلل  فقد 

احلل  لهذا  اللجوء  اإمكانية  من 
من  لعدد  وذلك  الع�سكري، 
العتبارات، منها اأن م�رص تعاين 
�سيا�سي  ا�ستقرار  من حالة عدم 
لن  داخلي  اقت�سادي  وتدهور 
تنكها من الدخول يف اأي حرب، 
ذات  �ستكون  كهذه  حرباً  اأن  كما 
نتائج �سلبية، بل بالأحرى مدمرة 
امل�رصي  الطرفني  من  لكل 
ن�سوبها  حال  يف  لأنه  والإثيوبي، 
العربي،  �ست�ستعني م�رص بالدعم 
و�ستلجاأ اإثيوبيا للدعم الإفريقي، 
غاية  يف  نتائج  اإىل  �سيوؤدي  مما 

اخلطورة.
تعامل   Goitom يرجح  اأخرياً، 
منطق  من  الق�سية  مع  القاهرة 
الأمر الواقع، والتعامل مع وجهة 
النظر الإثيوبية ب�ساأن اإيجابية بناء 
امل�سرتكة  والفوائد  النه�سة  �سد 
الناجتة عنه، ومنها توفريه مل�رص 
كميات كبرية من الطاقة النظيفة 
اإىل  بالإ�سافة  رخي�سة،  وباأ�سعار 
التي  الدرا�سات  بع�ض  ظهور 
اإدارته  حالة  يف  ال�سد  اأن  اأكدت 
على  يوؤثر  لن  �سحيحة  بطريقة 
ويدلل  املياه.  من  م�رص  ح�سة 
الكاتب على هذا التوجه بالتحول 
وظهور  امل�رصية  ال�سيا�سة  يف 
بالتفاو�ض  مطالبة  مبادرات 
عدم  ل�سمان  اأبابا  اأدي�ض  مع 
املائي.  م�رص  باأمن  امل�سا�ض 
�ست�سبح  ذلك،  حتقق  حال  ويف 
واإثيوبيا  م�رص  بني  العالقات 
عدائية  كونها  من  اأكرث  تعاونية 

وتناف�سية.

م�ساهمةالثالثاء 03  �شبتمرب  2019  املوافـق  ل 3 حمرم   1441هـ 8
»ال�شعود الإثيوبي«:

�سد �لنه�سة وتغري مو�زين �لقوى يف �إفريقيا
»احلرب القادمة يف املنطقة �شتكون على مياه النيل«.. كانت هذه حتذيرات الأمني العام الأ�شبق بطر�ض بطر�ض غايل يف منت�شف العقد 

الأخري من القرن املا�شي، وقد تعززت مثل هذه التخوفات يف �شوء عدة متغريات، منها: )تزايد عدد ال�شكان يف الدول الأفريقية، والتغريات 
املناخية، وندرة املياه، ونق�ض الغذاء(.
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الو�سط:2019/09/03الو�سط:2019/09/03

الو�سط:2019/09/03

حكم باحلجر
رقم اجلدول : 19 /01377
رقم الفهر�س : 19 /02314
تاريخ احلكم : 19 /06 /13

و لهذه الأ�سباب

ابتدائيا  علنيا  الأ�سرة  �سوؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
ح�سوريا 

يف ال�سكل : قبول اإعادة ال�سري يف الدعوى 
يف املو�سوع : اإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة 
حا�سي بحبح ق�سم �سوؤون الأ�سرة و املوؤرخ يف 07 -02- 2019 حتت رقم 
الفهر�س 00625 -19 واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي 
  2019  -08 بتاريخ  املحكمة  �سبط  اأمانة  لدى  املودعة  حممود  خليفي 

حتت رقم 138- 19 و بالنتجة احلكم مبايلي :  04-
 1999   -11-  14 يف  املولودة  م�سعودة  تناين  عليها  املدعى  على  احلجز 
ببلدية اجللفة ولية اجللفة لأبيها احلاج ، و لأمها عكروط عي�سة، 
الوطنية  اليومية  اجلرائد  باأحد  احلكم  هذا  بن�سر  املدعي  اأمر  مع   ،
اجللفة  ولية  اجللفة  لبلدية  املدنية  احلالة  �سابط  اأمر  و   ، لالإعالم 
بالتاأ�سري مبنطوق هذا احلكم على هام�س عقد ميالد املدعي عليها يف 

ال�سجالت الأ�سلية للحالة املدنية .
املدعي  حتميل  و   ، التاأ�سي�س  لعدم  طلبات  من  ذلك  عن  زاد  ما  رف�س 

امل�ساريف الق�سائية و املقدرة بت�سعمائة دينار جزائري )900 دج( 
العلنية املنعقدة يف  اأف�سح به جهارا باجلل�سة  بذا �سدر هذا احلكم و 
التاريخ املذكور اأعاله و ل�سحته وقع على اأ�سله كل من الرئي�س و اأمني 

ال�سبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ورقلة 
دائرة ورقلة 
بلدية ورقلة

الرقم   18   /2019

و�سل ت�سجيل الت�سريح بتاأ�سي�س جمعية حملية
1433 ه املوافق ل  18 �سفر  06/12 املوؤرخ يف :  مبقت�سى القانون 
12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم : 22 /08 /2019 
الطابع  ذات  املحلية  اجلمعية  بتاأ�سي�س  الت�سريح  و�سل  ت�سليم 

الثقايف و امل�سماة : 
اجلمعية : اأول نوفمرب 1954 للبارود ، ورقلة 

الكائن مقرها : حي م�سجد �سيدي ال�سيخ املخادمة ، ورقلة 
رئي�س اجلمعية ال�سيد)ة( : بلقا�سم عوامر 

 تاريخ و مكان امليالد : 23 /09 /1981 بورقلة 
العنوان : حي املخادمة ، ورقلة 

مالحظة : التاأ�سي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري 
ب�سكليات الإ�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة و ذات توزيع وطني وفقا لأحكام املادة 18 الفقرة 02 من 

القانون ال�سالف الذكر 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

�سركة اأروقة المل للجنوب
�سركة ذات  ا�سهم را�س مالها 5.310.000دج

�ساحة جي�س التحرير الوطني /ورقلة
�س ت رقم : 07 ب 0123950

اعالن
.م(  )�س  للجنوب  المل  اأروقة  �سركة  تت�سرف 
بورقلة بدعوة جميع م�ساهميها حل�سور اجلمعية 
العامة العادية املقرر انعقادها بتاريخ 29 �سبتمرب 
2019 على التا�سعة �سباحا مبقر ال�سركة الكائن 
يف  للنظر  ذلك  و  ورقلة  الوطني  جي�س  ب�ساحة  

جدول العمال التايل: 
ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عهدة  -1جتديد 

ح�سور اجلميع �سروري و اكيد 
رئي�س جمل�س الإدارة  

  INVESTPLUS 

invest@investplusalger
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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بقلم / م�صطفى النبيه

الأرقام  �صهداء  ملقابر  ل   
اأبنائنا  جثث  لنا  اأعيدوا   ..
بروؤية  عيوننا  لتكتحل 

قبورهم
لن   .. احلر   العامل  كل   اإىل 
 ، لل�صور  معر�صًا  يومًا  نكون 
كنا  اإن  العلني،  املزاد  يف  نباع 

اأحياء اأو اأموات ..
عن  بعيداً  اأهوال اجلرمية    رغم 
العدد احلقيقي  لل�ضحايا ، ما زالت 
ابدعها  التي  لإن�ضانية  امل�ضاهد 
وتتنا�ضى  حا�رضة  املخرجون 
اأقولها   .. العامل   يومياً  يف راأ�س 
الفل�ضطينيني  نحن    .. ب�رضاحة 
�ضد  ،نحن  باملوت  ن�ضمت  ل 
رغم   ، الأبرياء  وترويع  الرهاب 
من  اإليه  ونتعر�س  تعر�ضنا  ما 
وح�ضية و قهر وجرائم ل حت�ضى  
و  لت�ضتيتنا   خلقت  وعذابات 
م�ضادرة م�ضاعرنا  فقد ذقنا األواناً 
العدو  اإياه   جرعنا  العذاب  من 
على  يتباكى  الذي  الإ�رضائيلي 
�ضحاياه .. لقد جعل من اأج�ضادنا 
وقوداً للنار ، للمحارق التي  اأبتكر 
ها  منذ النتداب الربيطاين على  
فكل  هذا،  يومنا  حتى  فل�ضطني 
وموت   ، و�ضحايا  و  ق�ضف  يوم  
ينجون  للذين  �ضلفاً  معد  موؤجل 
من  ميوتون    .. حرائقهم  من 
،يحطمون    ،يعذبونهم  غدرهم  
حرماناً  ،يقتلونهم   نفو�ضهم  
من  املحتل  ي�ضبع  مل    . ولوعة 
التوغل يف حلمهم  و قتل اأبنائهم 
يريد    ، دمائهم   وامت�ضا�س 
يعذبهم   ، معنوياتهم  يحطم  اأن 
اأن  عليهم  وينكر  بهم  يت�ضفى   ،
يتاأن�ضوا بقبور �ضهدائهم  ،فيخفي 
ويتباهى  �رضية  مقابر  يف  جثثهم 
ت�رضيع  هذه  ويعمل على  بجرمه 
 . العام  الراأي  اأمام  القذارة  
األي�س من حق  �ضهداءنا الأبطال 
يف  معلومة  قبوراً  لهم  تكون  اأن 
وحنني   عط�س  لت�ضفي  اأوطانهم 
اأمهاتهم وذويهم  ؟!! .. األي�س  من 
حقنا اأن نتنف�س حرية بعد �ضنوات 
الن�ضال وال�ضمود؟!!  .. عار على  
ال�ضمت  تلتزم  اأن  اخلري  قوى 

اأن  يعلمون  وهم  حمايدة  وتقف 
املتطرف  العن�رضي  الحتالل 
غول  لن يتوانى  حلظة يف تنفيذ  
اأبنائنا  بحق   اجلرائم  اأب�ضع 
املفقودين وال�ضهداء ..  يتاجرون 
اأع�ضاءهم  ويبيعون   حلمهم   يف 
العلمية  التجارب  ،يجرون  عليهم 
وح�س  فاملحتل    .. اأحياء  وهم 
 .. نازي   ، ،ب�ضع  جمرم   ، قاتل 
بهجته   ، بعائالتهم  و  بهم   ميكر 
ت�ضتد  عندما يزرع  ال�ضك  ويرتك 
مرارة وح�رضة  يعي�ضون  �ضحاياه  
النتظار   ،فهو يتقن فن  التعذيب 
رقيب  ول  ،فال ح�ضيب  اجلماعي 
اأحرار  يا  فلتنه�ضوا    . يردعه. 
العامل ، فلتنه�ضوا يا اأحرار العامل  
،ا�ضتيقظوا من غفوتكم  واطلقوا 
 ، الطاغوت  وجه  يف  حناجركم  
ال�ضعيفة   الأ�ضوات  لهذه  اآن  اأما 
اإن �ضقطت  اأن ترتجل!!  املاأ�ضاة 
النخوة من الكون وحتول الإن�ضان 
ملجرد اآلة جامدة  اأو  رقماً تابعاً 
ال�ضياق  خارج  اأننا  فاعلموا    ،
ن�ضق طريق  التهلكة �ضوب جهنم  
فالقهر   ... ال�ضالم  الأر�س  وعلى 
اإن  عنا�رض   وال�ضغط  والهمال 
انفجار   �ضيكون  حتماً  اجتمعت 
اأن  اياكم  ثم  فاإياكم  رهيب 
املقهورين   امل�ضطهدين   تتهموا 
�ضنعتموهم   من  واأنتم  بالإرهاب 
اللحظة   لهذه  واأهلتموهم 
احلرية  اأدعياء  فيا   .. القبيحة 
 ، بالإن�ضانية  املت�ضدقني  ،اأيها  
يا جتار حقوق الإن�ضان، ما قيمة 
واخلطب  املوؤمترات  و  القوانني 
باحلريات  والتغني  الرنانة  
الثقافات  تعزيز  و  والأخالق 
الإن�ضانية  والعامل من حولنا  يعج  
ال�ضعيف   ياأكل  القوي  و  بالأو�ضاخ 
اإل  يب�رضون   ل  واملحايدون 
 ، العمى   ويعي�ضون  واحدة   بعني 
يباركون  وي�ضجعون ب�ضمتهم هذا  
ل   .. اً  �ضعار  يحملون    .. اجلرم 
 . نتكلم  ل     .. ن�ضمع  ل   .. نرى 
ع�رضات ال�ضجون ال�رضية ومقابر  
حولنا  من  تنت�رض  الأرقام  �ضهداء 
بع�ضها  عن   الك�ضف  مت  وقد 
اأجنبية  �ضحفية  م�ضادر  بوا�ضطة 
من  غي�س  هذا  و  واإ�رضائيلية  

 . اأعظم   كان  اأخفي  وما   ! في�س 
وهي على النحو التايل :

الأرقام     �ضهداء  مقربة    -  1
 " يعقوب  بنات   " املجاور جل�رض 
عند  ع�ضكرية   منطقة  يف  وتقع 
 .. الإ�رضائيلية   احلدود   ملتقى 
يقارب  ما  بها  ويوجد  ال�ضورية  
فل�ضطينيني  ل�ضهداء  قرب   500
ولبنانيني �ضقطوا يف حرب 1982  

وما بعدها
2 - مقربة �ضهداء الرقام -2- تقع 
املغلقة   الع�ضكرية  املنطقة  يف 
بني مدينة اريحا وج�رض داميه  يف 
غور الأردن  وهي حماطة بجدار 
�ضحايا  مقربة   " عليها  مكتوب  و 
العدو " ويوجد فيها اأكرث من100 
 –  5003 اأرقام     وحتمل  قرب  
5107 - ومن الوا�ضح  اأن الت�ضل�ضل 
الرقمي  يحدد عدد ال�ضحايا يف 

مقابر اأخرى 
"�ضحيطة  الأرقام    مقربة   -  3
 ، احلمام  وادي  قرية  يف  تقع   "
وبحرية  اأرييل  جبل  بني  الواقعة 
طربيا  مدينة  �ضمال    ، طربيا 
معارك  ل�ضهداء  اجلثامني  غالبية 
عامي  بني  ما  الأغوار  منطقة 

  1975  -1965
 " "ريفيدمي  الرقام  مقربة   -  4
تقع يف غور الأردن وحتتوي على 
ومما   . ال�ضهداء  مقابر   مئات 
املدافن  هذه  اأن  امل�ضاعر  يثري 
يعر�ضها  ،مما  العمق  قليلة  رملية 
لالجنراف فتظهر اجلثامني منها 
الكالب  لنه�س  عر�ضة  ،فت�ضبح 

ال�ضالة واحليوانات املتوح�ضة
عند  اأحياء  ميوتون  ل  ال�ضهداء  
التي  عقيدتنا  هذه  يرزقون  ربهم 
نخ�ضى  لذا نحن ل   بها...  نوؤمن 
�ضتدفن  اأين  يوؤرقنا   ل  املوت.. 
تتحرر  اأن  بعد  كيف...  اأو  جثتنا 
الف�ضاء   يف  وحتلق   الروح  منها 
لنا..  وطن  فل�ضطني  اأر�س  فكل 
وي�ضعرنا  حقيقة   يوؤملنا  ما  لكن 
بغ�ضة  جترت احللق لي�س الأموات 
الذين  الأحياء  بل  ال�ضهداء 
واحل�رضة  والقهر  الأمل  يتكبدون 
وهم يبحثون عن قرب  ل�ضهدائهم  
�ضوقهم   ليطفئوا  اإليه  يهتدون 
احلنني  هو  فالوجع  وحنينهم...  

 .. يتوقف   لن  حنني   الوجع   ..
هجرها  عجوز  �ضيدة  عط�س 
الهذيان  تعي�س  زالت  وما  النوم  
واجلنون تنوح وتنوح  وهي تنتظر 
تتعلق   طيفه  عن  تبحث   ، ابنها  
اأمل حتى لو كان  ب�ضعرة ، بخيط 
وهي  والكذب  الوهم  م�ضدرها 
ما  اأن  نف�ضها  وتقنع  ذلك  تدرك 
تعي�س  وتبقى  حقيقة  يحدث 
اخلرافة لت�ضتمر على قيد احلياة  
كتبه   اأوراقه..  مالب�ضه..  ،فتعانق 
يف   ج�ضدها  يف  رائحته   ،ت�ضم  
دمها يف  روحها  ،تدور هائمة يف 
بيتها يف �ضارعها  ، ت�ضتح�رضه يف 
خميلتها ، حتلم  اأن تروي ظمئها  
اأن تقول له  اأن ت�ضمه  اأن تعانقه  
.. تعال   يا �ضغريي    اأين  كنت   :
اأراك  اأن  اأ�ضمك  اأن  اأ�ضتاق  كم 
اأحلم   واإن كنت ميتاً  اأو ميتاً   حياً 
نف�ضها  تقنع     .. اأزور قربك   اأن 
له  و�ضتجد  �ضيعود  اأنه  امل�ضكينة 
قرب  تقراأ عليه  الفاحتة و�ضتبكي 
وحتكي  القحط   حتى  وتبكي 
وكيف   وحنينها   �ضوقها  عن   له 
تراقب  وهي  �ضبابها  زهرة  اأفنت 
تنتظر  ومازالت  طيفه   قدوم 
يعد  مل  و  احلياة  فارقت  حتى   ..
ميتاً.   و  ل  املفقود ل حياً  ابنها 
احلنين وجع  من نوع اآخر  اأكرب 
عجيب  خملوق  الب�رض  طاقة  من 
ياأكل   ، يخنقنا   ، الدموع  يحب�س 
الأخ�رض والياب�س  ، ي�ضعلنا حتى 
عواطف  احلنني    .. الحرتاق  
مكبوتة  ،انفجار وتدفق م�ضاعر  
تنتظر  زالت  ما  امراأة   ،جوع  
زوجها  ، تعي�س احل�رضة والغربة 
�ضبابها  وي�رضق  ال�ضوق  ،فياأكلها 
وتغرق  الأبي�س  �ضعرها  ويغزو 
يف بحور الأحزان وتنزف  دموع 
حبيبها   عودة  تنتظر  مازالت  و 
 ، يعد  ومل  خرج  الذي  املنا�ضل 
ل على الأقدام  ول حممولً على 
الأكتاف وغرب عمرها ومازالت 
يف  تكمن  الفجيعة    . تنتظر  
اأبي  حكاية طفل  حرم من قول 
،انهكته الوحدة  فعا�س الوجع  ..  
كرب ا�ضتياقاً وهو ينتظر  من يهتم 
به و يتابع مراحل منو �ضخ�ضيته و 
ي�ضمه  وي�ضانده يف كل املواقف 

واأ�ضعب   اأحلى  يف  وي�ضجعه 
واأحلك  الأوقات ..مازال الطفل 
الكبري ، يعي�س حالة ال�ضك ويتابع 
اأجمل مفا�ضل حياته وهي تغرب 
يت�ضاأل   مازال   ، املهد  وتقتل يف 
اأين والدى اأما زال حياً اأم ميتاً ؟ 
فاإن كان حي اأين هو؟  و اإن كان 
ميت اأين قربه  ؟  غثيان ،هذيان، 
ب�ضع  يحدث  فما   .. ا�ضطراب  
انتهاك   ، بنف�ضه  نف�ضه  يف�ضح 
واملواثيق  لالتفاقات  فا�ضح  
 )17( للمادة  وخا�ضة  الدولية  
للعام  الأوىل  جنيف  اتفاقية  من 
ت�ضليم  على  توؤكد  التي   ،  "1949
واحرتام  ذويهم  اإىل  اجلثامني 
ومراعاة  املتوفني  كرامة 
طقو�ضهم الدينية خالل عمليات 
الدفن ، الحتالل هو  الحتالل،  
اآنية  البندقية  من  يجعل  لن 
امل�ضت�ضعفني   يرحم  ،لن  زهور 
الو�ضائل  يبتكر  ،مازال  املنهكني 
 .. قانوين  ب�ضكل  لي�رضع جرائمه 
فوزير  ما ي�ضمى بالأمن الداخلي 
اأردان   جلعاد   " الإ�رضائيلي   "
الإ�رضائيلي   " الق�ضاء  ووزيرة 
بتمرير  قاموا  �ضاكيد   ايليت   "
الحتالل  �ضلطات  م�رضوع مينح 
�ضالحية احتجاز جثامني �ضهداء 
�ضد  بطولية  عمليات  نفذوا 
�ضودق  وقد  اإ�رضائيلية،  اأهداف 
الأوىل  بالقراءة  القانون   علي 
.. قوى ال�رض  منذ الأزل تتوحد 
لت�ضنع اخلراب  الأدوار   وتتبادل 
الأمريكان   من   ورث  فالحتالل 
فيتنام  حرب   يف  القمع  و�ضائل 
فهم من اخفوا  جثث الفيتناميني 

وحاولوا اأ ن يخدعوهم باأن هناك 
هائمة  لأرواح  كاذبة  اأ�ضوات 
من  املزيد  على  يق�ضوا  حتى 
املقاومني  وكما فعل الفرن�ضيني 
يف  والإيطاليني  اجلزائر  يف 
يف  الربيطاين  والنتداب  ليبيا 
من  الثالث  ،فالبند  فل�ضطني 
املادة 133 للعام 1945 من قانون 
الطوارئ ،يعطي القائد الع�ضكرَيّ 
�ضالحياٍت بتحديد مكان وزمان 
بدون  اجلثامني  دْفِن  وترتيبات 
ما  قرار  بعد   ، ذويهم  اإعالم 
الُعليا"  العدل  "حمكمة  تُ�ضّمى 
فقد مت دفن ال�ضهداء واإخفائهم 
يومنا  حتى  الأرقام  مقابر  يف 
هذا  فعلى مدار التاريخ  هناك 
قتلة   يقودها  ب�ضعة  م�رضحية 
ل�ضحوة  نحتاج  لذا  حمرتفني..  
 ، عرو�ضهم  تزلزل  اإن�ضانية 
الأ�ضوات  كل   حل�ضد  نحتاج 
العامل  يف   احلرة  النظيفة 
تكنلوجيا   ظل  يف  و�ضيلة   وخري 
 . الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
املثقفني  كل  يا  الأحرار  كل  فيا 
انت�رضوا   ، واملبدعني  والفنانني 
بلوحة    ، بكلمة  �ضاهموا  للحياة، 
تعبريية  برق�ضة   ، ،باأغنية  فنية 
التي  الإن�ضانية  الفنون  ان�رضوا   ،
للعامل  وتعيد  امل�ضاعر  حترك 
واإن�ضانيته  اجلميلة  �ضورته 
املفقودة  ولنطلق ها�ضتاغ   بكل 
 .. الأرقام  ل ملقابر    .. اللغات 
حق  من   .. رخي�ضاً  لي�س  حلمنا 
قبور  لهم  يكون  اأن  �ضهدائنا 
..فلننتزع  اأوطانهم  يف  معلومة 

هذا احلق. 

من قال اأننا اأرقام ،حجارة ؟!!   نحن ب�صر  منوت من اأجل احلرية .. لنا  اأر�ض ووطن  
واأمهات وزوجات واأبناء يحبوننا ونحبهم ، لنا  تاريخ وحا�صر وم�صتقبل..  مل  نقاتل 
من اأجل املوت يومًا  بل قاتلنا  من اأجل حياة  حرة كرمية ،نحياها فوق تراب اأر�صنا  

الفل�صطينية .  حتتفل )اإ�صرائيل( بذكرى املحرقة يف ال�صاد�ض والع�صرين  من �صهر ني�صان 
ح�صب التقومي العربي ويف هذا اليوم  يحرمون على  اأنف�صهم كل و�صائل الرتفيه وتقام 

مرا�صم احلداد وت�صتعل كل و�صائل الإعالم ، ُت�صخر لتن�صر بطولتهم  و تذكر العامل 
ب�صحاياهم  وتنت�صر املعار�ض  وال�صور ويبتكر املخرجون اأجمل الأفالم  التي تعرب عن  

فاجعتهم  باأ�صلوب اإن�صاين ي�صد العامل اإليهم .

حمرقة الأحياء 
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�شهداء املقابر واأحياء يف امل�شاعر
بقلم :الكاتبة الفل�سطينية: 

متارا حداد.

ميوت ال�سهيد الفل�سطيني يف مقابر 
االأرقام اال�رسائيلية وذويهم ميوتون 
اأوالدهم  رفات  ينتظرون  مرة،  األف 
الذي  بالكفن  لتكفينهم  ال�سهداء 
يحتُج  ال�سنني،  ع�رسات  ينتظرهم 
وفتح  عودتهم  اأمل  على  االأهايل 
باب العزاء لهم وا�ستقبال امُلعزيني 
ور�سد حلظات وطنية داخل منازل 
ذوي ا�رس ال�سهداء وال�سعور بالفخر 
م�ساكنهم  بتحول  اآملني  باأبنائهم، 
اجلثامني  ال�ستقبال  مزارات  اإىل 
الرموز  رفات  لو�سع  قبور  وبناء 

املنا�سلة.
رغم العزاء لذويهم اإال اأن تَ�سلُم رفات 
احلزينة  املنازل  �ستتحول  ال�سهداء 
وتهليل  فل�سطيني  فرح  اإىل طقو�س 
واالآالف  ال�سهداء  اأج�ساد  بربكة 
والزغاريد  الدموع  و�سط  ينتظرهم 
اأمام الك�سف عن م�سريهم ودفنهم 

بعزة وكرامة.
اال�رسائيلي  االحتالل  ينتهك 
دفن  حول  االآدمية  اخل�سو�سية 
ال�سهداء عرب احتجاز جثامينهم يف 
املربدة،  والثالجات  االأرقام  مقابر 
الروح  اإذالل  ذلك  من  تهدف  حيث 
اجلثمان  و�سع  عرب  الفل�سطينية 
الرفات  وحجز  املوت  ثالجة  يف 
انتهاك  وهذا  االأرقام،  مقابر  يف 

الأب�سط القوانني الدولية واالن�سانية، 
حيث تن�س اتفاقية جنيف االأوىل يف 
املتعاقدة  الدول  باإلزام   17 املادة 
احلرب  �سحايا  جثامني  باحرتام 
ذويهم  ومتكني  املحتل  االإقليم  من 
الدينية  لتقاليدهم  وفقا  دفنهم  من 

والوطنية.
االإ�رسائيلي  االحتالل  ي�ستخدم 
كاآلية  ال�سهداء  جثامني  احتجاز 
لنف�سه  ت�سول  من  كل  وردع  عقاب 
الدفاع عن االأر�س والوطن والكرامة، 
الفل�سطيني  باجل�سد  واال�ستخفاف 

واإذالل ذويهم واأقاربهم.

مقابر الأحياء:
االحتالل  �سلطات  حتتجز 
بـ"مقابر  تعرف  فيما  االإ�رسائيلي 
جانب  اإىل  جثمانا،   253 االأرقام" 
االآخرين  ال�سهداء  من  كبرية  اعداد 
االحتالل  قرار  منذ  املحتجزين 
العودة الحتجاز اجلثامني يف اأكتوبر 
ا�رسائيل  وترف�س   2015 العام  من 

ت�سليمهم لذويهم.
مقابر  االإ�رسائيلي  االحتالل  ويقيم 
االأرقام،  با�سم مقابر  �رسية عرفت 
ب�سيطة،  مدافن  عن  عبارة  وهي 
�سواهد،  بدون  باحلجارة  حماطة 
معدنية  لوحة  القرب  فوق  ومثبت 
�سميت  ولهذا  معيناً،  رقماً  حتمل 
االأرقام  تتخذ  الأنها  االأرقام  مبقابر 

بدياًل الأ�سماء ال�سهداء.

املقابر  هذه  االحتالل  ويعلن 
غري  وهي  مغلقة،  ع�سكرية  مناطق 
مت�ساربة  معطيات  وتتك�سف  ثابتة 
ترف�س  حولها،  واأخرى  فرتة  بني 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �سلطات 
لذوي  وفاة  �سهادات  اإعطاء 
ال�سهداء اأو تقدمي قوائم باأ�سماء من 
وظروف  واأماكن  جثامينهم  حتتجز 

احتجازهم.
حقل جتارب:

ال�سهداء  عائالت  دوماً  تتهم 
املحتجزين لدى االحتالل �سلطات 
كحقل  اجلثامني  مبعاملة  االحتالل 
جتارب علمية، فلم تقت�رس ا�رسائيل 
بل  اجلثامني  احتجاز  على  فقط 
اختبارات  كحقل  اج�سادهم  بجعل 
والطبية  العلمية  لتجاربهم 

والكيماوية.
حمالت وطنية ل�سرتداد 

جثامني ال�سهداء:
اطالق  يتم  واالخرى  الفينة  بني 
جثامني  ال�سرتداد  وطنية  حمالت 
عن  والك�سف  املحتجزة  ال�سهداء 
على  من�ساتها  املفقودين،  م�سري 
االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
وامل�سريات التي جتوب املحافظات 
الفل�سطينية واملوؤمترات التي تُنظم 

من اجل ذلك.
حجم  زيادة  اإىل  احلمالت  تهدف 
ال�سغط ال�سعبي والر�سمي، والتذكري 
ع�رسات  تعي�سها  التي  باملعاناة 

والعربية  الفل�سطينية  العائالت 
الوداع  نظرة  اإلقاء  من  املحرومة 
ب�سبب  ودفنهم؛  ذويهم  رفات  على 
تعنت �سلطات االحتالل االإ�رسائيلي 
جثامينهم،  عن  االفراج  ورف�سها 
اإجبار االحتالل  اإىل  وترمي احلملة 
عن  االإفراج  على  االإ�رسائيلي 
وك�سف  االأرقام"،  "مقربة  جثامني 
على  وتعتمد  املفقودين،  م�سري 
لتحقيق  و�سيا�سية  قانونية  و�سائل 

اأهدافها.
املطلوب:

ال�سعبية  الفعاليات  تكثيف 
راأي  وت�سكيل  واجلماهريية 
ال�سرتداد  �ساغط  وطني  عام 
اجلثامني املحتجزة لدى االحتالل 

اال�رسائيلي.
فاعل  دور  هناك  يكون  ان  يجب 
اجل  من  احلقوقية  للموؤ�س�سات 
الدفاع عن هذه الق�سية االن�سانية.

يجب تفعيل ادوار القوى واالحزاب 
من  لل�سغط   والف�سائلية  الوطنية 

اجل ا�سرتجاع اجلثامني.
و  املحلية  االإعالم  و�سائل  تفعيل 
الف�سائيات ووكاالت االأنباء الي�سال 

�سوت ذوي ال�سهداء.
الوطنية  للحملة  احلكومة  تبني 
االأوليات  �سلم  اأهدافها على  وو�سع 

و املطالب الوطنية الفل�سطينية.
اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  تكليف 
جثامني  ق�سية  اإثارة  على  بالعمل 

احلكومة  لدى  املحتجزة  ال�سهداء 
االإ�رسائيلية مع احلكومات و الهيئات 
املعتمدة لديها و االأمم املتحدة، و 
العمل مع املنظمات املدافعة عن 
االإعالم  وو�سائل  االإن�سان،  حقوق 
العن�رسية  ال�سيا�سة  ف�سح  بهدف 
عليها  ال�سغط  و  اإ�رسائيل  حلكومة 
القانون  ح�سب  اإلتزاماتها  لتنفيذ 
الدويل االإن�ساين و اتفاقيات جنيف 

بهذا اخل�سو�س.
دولية  اإقليمية  ل�سبكة  نواة  بناء 
�ساغطة على حكومة دولة االإحتالل 

االإ�رسائيلي.
ا�سرتداد  حول  القانونية  املتابعة 
حيث  للق�ساء،  واللجوء  اجلثامني 
اإثارة  و�سائلها  بني  من  اأن  توؤكد 
اأمام املحاكم االإ�رسائيلية  مطالبها 
وهيئات  مبحامني  واال�ستعانة 

ا�ست�سارية قانونية يف هذا االإطار.

موا�سلة احلملة الوطنية لن�ساطاتها 
و  ال�سيا�سية  و  اجلماهريية 
حملياً  القانونية  و  الدبلوما�سية 
واقليمياً ودولياً للعمل يف اإطار اجلهد 
اجلثامني  ق�سية  لتدويل  الوطني 

املتحجزة لدى االحتالل.
ختامًا:

ق�سية جثامني ال�سهداء الفل�سطينيني 
االحتالل  لدى  املتحجزين 
اال�رسائيلي فاقت اخلطوط احلمراء 
وعدم  االن�سانية  االحتالل  النتهاك 
واالممية  الدولية  القوانني  احرتام 
بارجاع اجلثامني اىل ذويهم ودفنهم 
ح�سب ال�رسائع الدينية، وهذا االمر 
يحتاج من اجلميع رفع ال�سوت عاليا 
حقوق  من  طبيعي  حق  عن  للدفاع 
يف  امليت  دفن  حق  وهو  االن�سان 
املوقع املنا�سب ويف ار�سه ووطنه 

وبني عائلته.

الأ�سري ب�سام ال�سايح 

�شاحب امللف الطبي الأكرث اأملًا يزاحم احلرية من اأجل حقه يف احلياة
تقرير:اإعالم الأ�سرى

ب�سام  املري�س  االأ�سري  ي�ستحق 
اأمني حممد ال�سايح )46عاماً( من 
اأخريًة  ثورًة  نابل�س  مدينة  �سكان 
الأجله، حلقه يف اأن يخرج للحرية 
ويواجه مر�س ال�رسطان ويحاربه 
اأح�سان  ويف  ذويه  بني  بيته  يف 
االحتالل  �سجون  يف  ال  دعمهم، 
منه  فَرّ  الذي  الرملة  وم�سلخ 
�سجن  اإىل  قليلٍة  اأ�سهٍر  قبل  هارباً 
م�سلحة  مع  حرٍب  بعد  جلبوع 
ال�سجون. االأ�سري املري�س بنوعني 
ع�سلة  يف  و�سعٍف  ال�رسطان  من 
ووجود  الكبد  يف  وت�سخٍم  القلب 
ماء يف الرئتني، كان يعامل معاملة 
الزكام  مبر�س  امل�ساب  االأ�سري 
يف  قبله  ومن  جلبوع،  �سجن  يف 
ت�سميته  االأ�رسى على  ي�سطلح  ما 

ال�سجون  اإدارة  الرملة،  مب�سلخ 
اأي  معاملة  حل  اأينما  تعامله 
م�سكنات  عابر،  مبر�س  مري�س 
حني  يف  وفقط،  عام  وفح�س 
االإجراءات  يعرف  اجلميع  اأن 
مري�س  مع  تتبع  التي  ال�سحية 
يعلم  ال  رحلة  خالل  ال�رسطان 
�سفاًء  ختامها  كان  اإن  خالقه  اإال 
وج�سده  ال�سايح  ب�سام  ابتالء.  اأو 
اأن  يعقل  ال  باالأمرا�س  املكد�س 
على االحتالل، وما  ي�سكل خطراً 
يف  اعتقاله  ال�ستمرار  م�سوغ  من 
ت�سل  التي  االأخرية  االأخبار  ظل 
وتوؤكد  ال�سحي  و�سعه  عن  تباعاً 
االأخرية،  اخلطر  مرحلة  و�سوله 
غري اأن هذه االإجراءات املمار�سة 
وجهت  لتهمٍة  انتقاماً  تاأتي  بحقه 
والتي  اإيتمار  خللية  بانتمائه  له 
اأ�سفرت  2015، عمليًة  عام  نفذت 

وزوجته؛  م�ستوطٍن  مقتل  عن 
الدواب�سة.  عائلة  حلرق  انتقاماً 
املا�سية  الق�سرية  الفرتة  خالل 
نُقل االأ�سري ب�سام ال�سايح اإىل عدة 
تابعة لالحتالل منها  م�ست�سفيات 
من  وًنقل  كما  العفولة،  م�ست�سفى 
الأجل  حارب  الذي  جلبوع  �سجن 
اأخرى  مرة  ليعود  اإليه  ينقل  اأن 
خا�س  فقد  الرملة،  م�سلخ  اإىل 
�سل�سلة  ال�سايح  املري�س  االأ�سري 
عيادة  من  بنقله  املطالبات  من 
الرملة اإىل جلبوع، بعد اأن تعر�س 
لكافة �سنوف االإهمال الطبي، يف 
ال�رسطان  مر�سى  تعامل  عيادة 
اأبلغ  وقد  الزكام،  مر�سى  معاملة 
ال�سايح عائلته بنف�سه باأن نقله اإىل 
جلبوع اأفرحه فقد اأ�سبح مبقدوره 
االأ�رسى  من  غريه  على  يتكاأ  اأن 
بتاأنيب  ي�سعر  اأن  دون  االأ�سحاء 

من  يزيد  قد  اأنه  من  ال�سمري 
اآالمهم، كما كان يحدث يف م�سلخ 
االأ�رسى  فيه  يقبع  الذي  الرملة 
�سعبة.  طبية  ب�سجالت  املر�سى 
ال�سايح  ب�سام  االأ�سري  يواجه  اليوم 
املر�س،  من  ا�ستثنائية  ظروفاً 
يف  بت�سخٍم  موؤخراً  اأ�سيب  فقد 
عمل  يف  متزايد  و�سعٍف  الكبد، 
ع�سلة القلب، فقد و�سلت قدرتها 
على العمل اإىل 25%، وهناك مياه 
موجودة على رئتيه. ال�سايح ومنذ 
الثامن  يف  وحتديداً   ،2015 العام 
لدى  اعتقل  اأكتوبر،  �سهر  من 
االحتالل بتهمة ا�سرتاكه يف تنفيذ 
ال  اليوم  وحتى  اإيتمار،  عملية 
ثالث  املكرر  املوؤبد  يزال حكمه 
مرات، اإ�سافة اإىل 30 عاماً اأخرى 
ال�سحية،  اأو�ساعه  ب�سبب  معلقاً، 
من  نوعني  من  يعاين  كذلك  وهو 

عظامه،  ويف  دمه  يف  ال�رسطان، 
منذ قرابة الثماين �سنوات، عالوًة 
يعد  االأخرية، ومل  انتكا�ساته  على 
مقاومة  على  يقَو  الهزيل  ج�سده 
املر�س، يف ظل التطورات االأخرية 
يف و�سعه ال�سحي. االأ�سري ال�سايح 
فزوجته  عائلته،  زيارة  من  يحرم 
املحررة منى ال�سايح حمرومة من 
حقها يف زيارته منذ اأكرث من عام 
ب�سبب املنع االأمني، وتعاين والدته 
ظروفاً �سحية �سعبة جتعلها غري 
قادرة على زيارته ب�سكٍل دوري، اأو 
العام  منذ  املعتقل  �سقيقه  زيارة 
واملحكوم  ال�سايح  اأجمد   2002
االأ�سري  عاماً.   20 مدة  بال�سجن 
ب�سام ال�سايح لديه اأحالمه الكثرية 
اأن يعي�سها، طموحه  التي ي�ستحق 
واإنهائه درا�سة درجة البكالوريو�س 
يف االإعالم واملاج�ستري يف التنمية 

ال�سيا�سية ال يجب اأن يذهب اأدراج 
اأبناء  ك�سائر  اإن�ساٌن  ب�سام  الرياح، 
ا�ستطاع  ما  احلياة  يحب  �سعبه 
ينال  اأن  وي�ستحق  �سبياًل،  اإليها 
اأحد  ال  االأوان.  فوات  قبل  حريته 
الكامل  ال�سحي  الو�سع  يعلم 
االآن  هو  كما  ال�سايح  لالأ�سري 
الذي  االأ�سري  اأوجاعه،  وحجم 
اإال  الكبري  وتعبه  اأمرا�سه  ورغم 
اأنه دائم االبت�سامة يف �سوره التي 
يخرجها لعائلته يف اخلارج، يُكّنى 
بني زمالئه االأ�رسى ومعارفه باأبي 
�سربه  ينا�سب  ا�سٌم  وهو  اأيوب 
املمكن  من  كان  ب�سام  وجلده، 
اأنه  غري  طبيعية  حياة  يعي�س  اأن 
من  جزءاً  ي�سرتد  اأن  اإال  رف�س 
كرامة �سعبه، والأجل ذلك ي�ستحق 
اأن حتدث الأجل املطالبة بحريته 

ثورةٌ ما. 

ّلل امليت وتقول انه انتهى، ال جثامني  اأي اإن�سان ميوت ل ينتهي بنظر الذين يحبونه اإَلّ اإذا غ�سلوه بالدموع، والدموع هي ذرات الرتاب الأخرية التي جتجُ
جلل جثامينهم وتقول اأنهم انتهوا. ال�سهداء الفل�سطينيني املحتجزين لدى الحتالل الإ�سرائيلي فهم ينتظروا دموع اأهاليهم لتجُ
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عي�سة ق.

وحقق �لنادي �لعا�صمي �لأهم �أين 
و��صل م�صو�ره يف �لبطولة �لوطنية 
�ل�صعوبات  رغم  خطاأ  بدون 
ب�صبب  �لنادي  يو�جهها  �لتي 
جتميد  وقر�ر  �لعد�لة  مع  ق�صيته 
يف  ت�صبب  �لذي  �لبنكي  �حل�صاب 
�جل  من  �ملالية  �ل�صيولة  غياب 
و�لتكفل  �لالعبني  رو�تب  دفع 
�لتي  �لتنقالت  مب�صاريف خمتلف 
وخارج  د�خل  �لت�صكيلة  تنتظر 
�لوطن �أين ترتبط مب�صاركة قارية 
�إفريقيا، هذه  �بطال  ر�بطة  بلعب 
يف  عقبة  تتوقف  مل  �لعر�قيل 
"�صو�صطارة"  �أبناء  ت�صكيلة  وجه 

و�إ�رص�ر�  قوة  �لالعبني  ز�دت  بل 
�لفريق  �لو�ن  ت�رصيف  �جل  من 
بقوة من  �لوطنية  �لبطولة  ودخول 
�أجل �لدفاع على �للقب بقوة، لهذ� 
�لتم�صك  يف  �لفريق  جنح  �لغر�ض 
ب�صد�رة جدول �لرتتيب وتقا�صمها 
مع خم�صة �أندية ويتعلق �لأمر بكل 
من �صبيبة �لقبائل، �صباب بلوزد�د، 
برج  �أهلي  �جلز�ئر،  مولودية 

بوعريريج ومولودية وهر�ن.
م�صطفى  �لالعب  رفقاء  فّوت 
�أثقل  بنتيجة  فوز  خري�وي حتقيق 
�أمام  �أهد�ف  عدة  �صيعو�  بعدما 
�لأف�صل  �لطرف  وكانو�  �ملرمى 
تفّن  حيث  �ملقابلة،  �أطو�ر  طيلة 
كل من �لاليف، بن �صاعة وعرجي 

�أمام  �لت�صجيل  فر�ض  ت�صييع  يف 
�ملرمى، �ملر �لذي يجعل �لطاقم 
كبري  عمل  �أمام  لالحتاد  �لفني 
لت�صحيح  حت�صبا  �لتدريبات  خالل 
حت�صني  جانب  على  �لأخطاء 
مل  �لتي  �لدفاعية  �ملنظومة 
تكنفي يومها �أمام عني مليلة و�لتي 
تلقت هدفني منها هدف جاء بعد 
�نطالق  على  فقط  دقائق  �ربع 

�ملو�جهة.
يف �ملقابل، �صيكون �لطاقم �لفني 
كاف  وقت  �أمام  �لحتاد  لت�صكيلة 
من �أجل ت�صحيح �لأخطاء من جهة 
من  �مل�صابني  لعبيه  و��صرتجاع 
جهة �أخرى، بعدما قررت �لر�بطة 
تاأجيل  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 

مبار�ة �لد�ربي �لتي جتمع �لحتاد 
�لتي  �جلز�ئر  مولودية  و�جلار 
�صبتمرب   11 بتاريخ  مقررة  كانت 
�أين  لحق،  تاريخ  �إىل  �ملقبل 
رفقة  �صبعة لعبني  �لحتاد  ميلك 
�صيكون  �لذي  �لأوملبي  �ملنتخب 
على موعد مع خو�ض مبار�ة غانا 
�إىل  �ملوؤهلة  �لت�صفيات  �صمن 
 ،2020 طوكيو  �لأوملبية  �لألعاب 
يح�رص  �صوف  ذلك  �إىل  بالإ�صافة 
ملبار�تهم  �لعا�صمي  �لنادي  لعبو 
�صمن  �لكيني  غورماهيا  �أمام 
مل�صابقة  ع�رص  �ل�صاد�ض  �لدور 

ر�بطة �أبطال �إفريقيا.

التعداد ينطلق يف حت�سري مقابلة غورماهيا بعد تاأجيل داربي العميد

احتاد العا�ضمة يتم�ضك بال�ضدارة وعمل 
كبري ينتظر دزيري

الكاأ�س العربية لالأندية:

ن�ضور اجلنوب يواجهون ال�ضباب 
ال�ضعودي يف 23 �ضبتمرب بب�ضار

�ل�ّصاورة  �صبيبة  نادي  �صي�صتقبل 
يف  �جلز�ئرية  �لكرة  ممثلي  �أحد 
مناف�صه  لالأندية  �لعربية  �لكاأ�ض 
 23 يوم  �ل�صعودي،  �ل�صباب 
يف   1955 �أوت   20 مبلعب  �صبتمرب 
م�صاء  �لتا�صعة  من  �بتد�ء  ب�صار 
عنه  ك�صف  �لذي  �لربنامج  ح�صب 
على  �لقدم  لكرة  �لعربي  �لحتاد 
تويرت،  �لجتماعي  �لتو��صل  موقع 
�لفاحت  يف  �لإياب  مبار�ة  و�صتدور 
�لريا�ض  مبلعب  �ملقبل  �أكتوبر 
�إل  �ل�صاد�صة  �ل�صاعة  من  �بتد�ء 
ربع بتوقيت �جلز�ئر، وكانت �صبيبة 
للدور  تاأهلها  ك�صبت  قد  �ل�ّصاورة 
بالدورة  بفوزها  ع�رص  �ل�صاد�ض 
�لتي  �لثانية  للمجموعة  �لتاأهيلية 
�ملغرب  �لبي�صاء  بالد�ر  جرت 
�صجل  حيث  �أوت،   25 �إىل   19 من 

جاليت  م�صطفى  �ملدرب  �أ�صبال 
�أمام  متتالية  �نت�صار�ت  ثالثة 
على �لتو�يل، نادي فومبوين )جزر 
�لقمر( بخما�صية نظيفة، وتيليكوم 
�لبنزرتي  �لنادي  و   )0-1( جيبوتي 

�لتون�صي )0-1(.
�أما �ملمثالن �جلز�ئريان �آخر�ن يف 
�جلز�ئر  مولودّية  �ملناف�صة،  هذه 
و�صباب ق�صنطينة فقد كانا معفيني 
�صباب  وكان  �لتمهيدي.  �لدور  من 
ق�صنطينة فاز يوم �لثالثاء �ملا�صي 
بق�صنطينة على �ملحرق �لبحريني 
فيما  �لذهاب،  مبار�ة  يف   )1-3(
 24 يوم  مبار�ته  "�لعميد"  يخو�ض 
جويلية   5 مبلعب  �ملقبل  �صبتمرب 

�أمام نادي ظفار �لُعماين. 
ق.ر.

عاد فريق احتاد العا�سمة من بعيد و�سجل فوزا ثمينا خالل املقابلة التي خا�سها �سهرة اول اأم�س اأمام جمعية 
عني مليلة حل�ساب اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين متكن حامل اللقب املو�سم املن�سرم من قلب 

الطاولة على الزوار وحتويل التاأخر بهدف اإىل انت�سار بثالثية لهدفني، ويف هذا ال�سدد متّكن اأ�سبال املدرب 
بالل دزيري من حتقيق الأهم والحتفاظ بالنقاط الثالث يف ملعبهم بع�س ال�سعوبات التي وجدوها على 

ملعبهم من اأجل اخلروج منه �ساملني وغامنني بنقاط املواجهة

حبيب  �صليبات  �لثنائي  فاز 
وهر�ن  من  حممد  وح�رصوف 
�ملرحلة  من  �لوطنية  بالدورة 
لكرة  لقافلة   21 للطبعة  �لأخرية 
�ختتمت  �لتي  �ل�صاطئية  �لطائرة 
�ملن�رصمب�صاطئ  �ل�صبت  �صهرة 
وهر�ن،  �لرتك  بعني  روك"  "�صان 
�صليبات  �لنهائي  يف  تغلب  و 
وح�رصوف على كل من كرمي يون�ض 
ندرومة  من  خل�رص  وبوحف�ض 
بنتيجة 2-0 / 21-09 و21-06،كما 
من  للثنائي  �لثالثة  �ملرتبة  عادت 
�مل�صّكل  مع�صكر  ولية  �ملحمدية 
حممد  ز�هر  و  خل�رص  بر�ين  من 
�لفائز يف �صوط و�حد 21-10 على 
�ملتكون  �ملدينة  نف�ض  من  ثنائي 
من حقيقي بن �أحمد وقارة حممد 
�ملرحلة  هذه  وعرفت  �أمني، 
�لأخرية �ملنظمة على مد�ر يومني 
للكرة  �لولئية  �لر�بطة  طرف  من 
مديرية  مع  بالتن�صيق  �لطائرة 
وهر�ن  لولية  و�لريا�صة  �ل�صباب 
تاألقو�  رجال  ثنائي   12 م�صاركة 

�ل�صابقة ميثلون عدة  يف �ملر�حل 
وليات من �لوطن.

وقد �صملت �لقافلة �ل�صاطئية لهذه 
�ل�صائفة على عدة دور�ت بد�يتها 
وهر�ن  مدينة  و�صط  من  كانت 
و  روك"  "�صان  ب�صو�طئ  مرور� 
ومركب  ومد�غ  �حلجاج  مر�صى 
مبار�ة  ��صتملت  كما  �لأند�ل�صيات 
�لحتياجات  لذوي  ��صتعر��صية 
�خلا�صة وبر�مج تن�صيطية موجهة 
لالأطفال  وم�صابقات  للم�صطافني 
هد�يا  من  ��صتفادو�  �لذين 
�لتظاهرة  هذه  متنوعة.وتهدف 
تعميم  �إىل  �ملنظمني-  -ح�صب 
ريا�صة �لكرة �لطائرة، و�مل�صاهمة 
�ل�صطياف. مو�صم  تن�صيط  يف 
توزيع  مت  �لطبعة  هذه  ختام  ويف 
بح�صور  �لفائزين  على  �جلو�ئز 
ممثلي مديرية �ل�صباب و �لريا�صية 
لكرة  �لولئية  �لر�بطة  و  بالولية 
�لطائرة ووجوه ريا�صية من غرب 

�لوطن.
ق.ر.

كرة الطائرة ال�ساطئية بوهران

فوز الثنائي �ضليبات وح�ضروف 
بالدورة الوطنية

�جلز�ئري  �لالعب  �صيو�جه 
ع�صية  ريحان  يو�صف  للتن�ض، 
ريدي  ليندرو  �ل�صوي�رصي  �ليوم 
�لنهائي،  للجدول  �لأول  �لدور  يف 
لدورة �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 
 8 �إىل   1 من  �جلارية  �ملفتوحة 
فلو�صنغ  مالعب  على   �صبتمرب 
�لوليات  بنيويورك  ميدوز 
�ملتحدة، ويحتل �ل�صاب �جلز�ئري 
حاليا  �صنة   18 �لعمر  من  �لبالغ 
�لدويل  �لت�صنيف  يف   58 �ملركز 
�أدرج مبا�رصة يف  لالأو��صط، حيث 
�أ(  )درجة  للدورة  �لنهائي  �جلدول 

�ل�صوي�رصي  مناف�صه  غر�ر  على 
�مل�صن53 عامليا.

ريحان  �صيو�جه  تاأهله،  و يف حال 
�لفائز من لقاء �لأمريكي بر�ندون 
ناكا�صيما )ر�أ�ض �ملجموعة 11( و 
�لفرن�صي كرييان جاكي.قبل �لدورة 
�جلز�ئري  �ل�صاب  كان  �لأمريكية، 
قد �صارك يف دور�ت كبرية �أخرى 
و  )فرن�صا(  قارو�ض  رولن  منها 
يكن  لكنه مل  )�أجنلرت�(،  ومبليدون 
�لتي  �لقرعة  عملية  يف  حمظوظا 
�أوقعته �أمام لعبني �أقوياء �أق�صوه 

من �لدور �لأول.

بطولة  �نطالق  �إ�صارة  �صتعطى 
ما بني �جلهات �لتي كانت مقررة 
�آنفا يوم 14 �صبتمرب �جلاري، يوم 
20 من نف�ض �ل�صهر|، ح�صب ما 
بيان  �م�ض  �أول  �ليوم  عنه  �أعلن 

�لر�بطة �لكروية، ويو�صح نف�ض 
�أ�صباب  حتديد  دون  �مل�صدر 
:"لقد  يلي  ما  �لتاأجيل  هذ� 
مو�فقة  على  �لر�بطة  ح�صلت 
�خلمي�ض  يوم  �لبطولة  تاأجيل 

�لحتادية  قبل  من  �ملا�صي 
من  �لقدم"،  لكرة  �جلز�ئرية 
�إ�صارة  �إثبات  مت  �أخرى،  جهة 
للهو�ة  �لوطنية  �لبطولة  �نطالق 
ليوم 13 �صبتمرب باإجر�ء مباريات 

جمموعة "�ل�رصق" فيما تتو��صل 
"�لو�صط"  مناف�صات جمموعتي 
 14 �ل�صبت  يوم  "�لغرب"  و 

�صبتمرب �لقادم.
ق.ر.

دورة الوليات املتحدة املفتوحة للتن�س اأوا�سط

ريحان ي�ضرع يف املناف�ضة 
اأمام ال�ضوي�ضري ليندروريدي

بطولة كرة القدم ملا بني اجلهات

تاأجيل انطالق املناف�ضة اإىل يوم 20 �ضبتمرب

�صباب  فريق  مدرب  نفى 
لفاين  ديني�ض  ق�صنطينة 
�نت�رصت  �لتي  �لر�ئجة  �لأخبار 
من  �ل�صتقالة  تفكريه يف  حول 
�لعار�صة  ر�أ�ض  على  من�صبه 
�لفنية للنادي وري �ملن�صفة بعد 
�لهزمية �جلديدة �لتي �صقطت 
يف  "�ل�صيا�صي"  ت�صكيلة  فيها 
�لتنقل �لذي قادها �إىل عا�صمة 
�أجل  من  �جلز�ئري  �لغرب 
نهاية  وهر�ن  مولودية  مو�جهة 
�لأ�صبوع �ملن�رصم، حيث ك�صف 
�ملدرب �لفرن�صي يف ت�رصيحات 
�إطالقا  يفكر  مل  �أنه  �إعالمية 

ومل  �لنادي  من  �ل�صتقالة  يف 
عن  �لرحيل  فكرة  �بد�  تر�وده 
�لفريق رغم �لبد�ية �ملتو��صعة 
�لت�صكيلة  مع  ي�صجلها  �لتي 
و�أو�صح  �جلديد،  �ملو�صم  هذ� 
�خللل  مكمن  �أين  يعلم  �أنه 
�أن  جيد�  ويدرك  �لتعد�د  يف 
نف�صية  م�صاكل  تعاين  �لت�صكيلة 
يف  فوز�  حتقيق  على  وحتتاج 
مبار�ة من �جل �لنطالق بقوة 

يف بقية �للقاء�ت.
قدمو�  �أن لعبيه  و�صدد لفان 
�لأقرب  وكانو�  كبرية  مبار�ة 
يف  خا�صة  �لفوز  حتقيق  �إىل 

ظل �صناعة �لفر�ض �لتي كانت 
لهم �مام �ملرمى، لكن �لفعالية 
ومل  �ملرمى  �أمام  غائبة  كانت 
ب�صبب  �لت�صجيل  يف  ينجحو� 
�لت�رصع وغياب �لرتكيز، و�أ�صار 
�ملتحدث �أنهم ملزمون بالرتكيز 
و�لعمل خالل �لفرتة �ملقبلة من 
�جل ت�صحيح �لأخطاء وحت�صني 
�أد�ء �لالعبني ق�صد �لعودة بقوة 

يف �للقاء�ت �ملقبلة.
ويو�جه ديني�ض لفان �نتقاد�ت 
�أن�صار  طرف  من  لذعة 
"�ل�صيا�صي" بعد �لبد�ية �ل�صيئة 
عجز  �أين  �لوطنية  �لبطولة  يف 

�لفوز  حتقيق  عن  �لفريق 
على  جولت  ثالث  مرور  بعد 
�نطالق �ملو�صم �جلديد، حيث 
بلقائي  �لهزمية  فخ  يف  �صقط 
ومولودية  �ل�صاورة  �صبيبة 
�أمام  مبلعبه  وتعادل  وهر�ن 
وهوما  �جلز�ئر،  مولودية 
جعلهم يطالبون باإقالته وتغيري 
�ملدرب بحثا عن حت�صن �لنتائج 
وعودة �لالعبني �إىل �للعب بقوة 
من �أجل �لتناف�ض على �لأدو�ر 

�لأوىل يف �لبطولة �لوطنية.
عي�سة ق.

�سباب ق�سنطينة ي�سجل اأ�سواأ بداية يف البطولة الوطنية

الفان: مل افكر يف اال�ضتقالة وم�ضكل الفريق نف�ضي

ق.ر.
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عي�سة ق.

بلما�ضي  تواجد  اأن  ورغم 
لأف�ضل  النهائية  القائمة  يف 
املدربني يف العامل والذي �ضوف 
يتم التعرف على الأف�ضل بتاريخ 
23 �ضبتمرب املقبل خالل احلفل 
فاإن  الفيفا  تنظمه  �ضوف  الذي 
كاأ�س  بلقب  بلما�ضي  تتويج 
املنتخب  رفقة  لالأمم  اإفريقيا 

الوطني والتي جرت يف ال�ضائفة 
احلالية مب�رص كان ي�ضفع له دخول 
ل�ضم  اأبوابه  اأو�ضع  من  التاريخ 
ثالثة  اأف�ضل  قائمة  اإىل  ا�ضمه 
 çواأنه العامل، خا�ضة  مدربني يف 
حقق لقبا قاريا يف ظروف �ضعبة 
مر بها اخل�رص قبل التحاقه على 
الوطنية  الفنية  العار�ضة  راأ�س 
مل  ق�ضرية  فرتة  خالل  وجنح 
اإهداء اجلزائر  العام من  تتجاوز 

لذم  املتفائلني  اأكري  قاريا  لقبا 
خارج  ومن  حتقيقه  ينتظر  يكن 
مل  اخل�رص  وزان  خا�ضة  الديار 
منذ  التتويج  من�ضة  ي�ضعدوا 
بلما�ضي  جنح  كامال  عاما   29
اإىل  واأرجعهم  اإليها  اإعادتهم  يف 
اأ�ضلوبه  بف�ضل  املجد  �ضنوات 
يف العمل والن�ضباط يف خمتلف 

الأمور الفنية والن�ضباطية.
للعبة  الدوري  الحتاد  واختار   

على  تقت�رص  قائمة  اختيار 
من  وح�ضب  الأندية  مدربي 
تناف�س  يف  اخت�ضارها  خالل 
اإجنلرتا  يف  األقاب  اأربعة  حامل 

اأبطال  دوري  بلقب  املتوج  اأمام 
املناف�ضة  نهائي  ومن�ضط  اأوروبا 
ا�ضتبعاد  ارتاأى  فيما  الأوروبيةذ، 
مدرب اخل�رص من القائمة والذي 

يكفيه فخرا اأنه مت اختياره �ضمن 
العامل  يف  مدربني  ع�رصة  اأف�ضل 
يف اإجناز تاريخي مل ي�ضبق له اأي 

مدرب عربي واإفريقي �ضابقا.

بعدما اقت�سر االأمر على تناف�س غوارديوال كلوب وبوكيتينيو

بلما�ضي ي�ضتبعد من القائمة النهائية جلوائز الفيفا
�سقط ا�سم الناخب الوطني جمال بلما�سي من قائمة اأف�سل املدربني املتناف�سني 

على جائزة اأف�سل مدرب يف العامل للعام 2019 التي يقدمها االحتاد الدويل لكرة 
القدم �سنويا، حيث ك�سفت اأم�س الهيئة الكروية العاملية عن هوية الثالثي الطي 

يت�سمن القائمة النهائية املعنية بالتناف�س حول لقب اأف�سل مدرب وخلت من 
ا�سم مدرب اخل�سر، بعدما انح�سرت يف كل من اال�سباين بيب غوارديوال مدرب 
مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، االأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول االإجنليزي 

واالأرجنتييني ماوري�سيو كونتينيو مدرب توتنهام االإجنليزي

قاد موناكو اإىل العودة بالتعادل من �سرتا�سبورغ

�ضليماين ي�ضجل ثنائية ويتحول 
حلديث الإعالم الفرن�ضي

اجلزائري  الدويل  الالعب  تاألق 
يف  و�ضاهم  �ضليماين  اإ�ضالم 
الهزمية  من  موناكو  ناديه  اإنقاذ 
العودة من مدينة  اإىل  بعدما قاده 
فريق  اأمام  بالتعادل  �ضرتا�ضبورغ 
املدينة بنتيجة هدفني يف كل �ضبكة 
�ضمن اللقاء الذي جرى اأم�ضية اأول 
الرابعة من  اجلولة  اأم�س حل�ضاب 
الفرن�ضية،  الأوىل  الدرجة  دوري 
وقّدم مهاجم الت�ضكيلة الوطنية ما 
عليه بعدما �ضجل امل�ضاركة �ضمن 
و�ضع  بعدما  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
ليوناردو  الربتغايل  املدرب  فيه 
كافئه  الذي  الأمر  الثقة  جاردمي 
�ضليماين من خاللها بتوقيع ثنائية 
هي الوىل له يف الدوري الفرن�ضي 
منذ  التهديفية  ح�ضيلته  ورفع 
انطالق املو�ضم اجلديد اإىل ثالثة 
البنيان  عني  ابن  وافتتح  اأهداف، 
باب الت�ضجيل بعد مرور 11 دقيقة 
فقط على انطالق املقابلة، ورغم 
قبل  النتيجة  عادلوا  املحليني  اأن 

نهاية ال�ضوط الأول اإل اأن �ضليماين 
قبل  للزوار  التقدم  ومنح  عاد 
خم�س دقائق على نهاية املرحلة 
عاد  املحلي  الفريق  لكن  الأوىل، 
التعادل،  و�ضجل  ال�ضوط  فغي 
نف�ضه دخول  �ضليماين على  وفّوت 
عندما  الفرن�ضي  الدوري  تاريخ 
عرب  عاملية  بطريقة  هدفا  �ضيع 
حار�س  جنح  جميلة  مق�ضية 
�ضرتا�ضبورغ يف الت�ضدي لها مفوتا 
على �ضليماين رفع الغلة التهديفية 

اإىل ثالثية.

تريزيغيه: تخلي مدرب لي�سرت 
عن �سليماين جنون 

ال�ضابق  الفرن�ضي  الدويل  اأ�ضاد 
الذي  بامل�ضتوى  تريزيغيه  دافيد 
موناكو  ناديه  مع  �ضليماين  يقدمه 
املركاتو  خالل  له  انتقل  الذي 
لي�ضرت  من  قادما  احلايل  ال�ضيفي 
�ضيتي الجنليزي على �ضكل اإعارة 

ال�ضدد  هذا  ويف  واحد،  ملو�ضم 
للمنتخب  ال�ضابق  املهاجم  قال 
مهاجم  �ضليماين  ان  الفرن�ضي 
يف  كبرية  اإمكانيات  لديه  مذل 
النقائ�س  ظل  يف  الأمامي  اخلط 
نادي  يعانيه  الذي  وال�ضعف 
م�ضتوى  على  الفرن�ضية  الإمارة 
اخلط الدفاعي، و�ضدد املتحدث 
�ضجله  الذي  الأول  الهدف  اأن 
�ضليماين جاء بطريقة رائعة توؤكد 
في�س  ب�ضمته  يرتك  �ضوف  اأنه 
الدوري الفرن�ضي ولديه املوؤهالت 

لإنهاء املو�ضم هداف »الليغ1«.
تريزيغيه  عرب  منف�ضل،  �ضياق  يف 
لي�ضرت  مدرب  لتفريط  تعجبه  عن 
يف خدمات الهداف ال�ضابق لفريق 
�ضباب بلوزداد، واأو�ضح اأنه جنوين 
يغادر  مبميزاته  لعب  يرتك  اأن 
ويرتك الفريق ويعلن عدم احلاجة 
�ضفقة  اأنه  م�ضيفا  خدماته،  اإىل 

جيدة ملوناكو.
عي�سة ق.

�ضليماين وفرحات �ضمن الت�ضكيلة 
املثالية لليغ1

اجلزائري  الدويل  الثنائي  تواجد 
الدين  وزين  �ضليماين  اإ�ضالم 
املثالية  الت�ضكيلة  �ضمن  فرحات 
للجولة الرابعة من دوري الدرجة 
الأوىل الفرن�ضية، حيث مت اختيار 
املثالية  للت�ضكيلة  اخل�رص  لعبا 
عن مباريات جولة نهاية الأ�ضبوع 
املن�رصم بعد التاألق الالفت الذي 
ونيم  قّدماه مع فريقيهما موناكو 
الثنائي  واأن  خا�ضة  التوايل،  على 
كانا  بعدما  وا�ضحة  ب�ضمته  ترك 

من  الرابعة  اجلولة  يف  هدافني 
»الليغ1«، وكان �ضليماين جنما فوق 
العادة خالل املقابلة التي خا�ضها 
اأول اأم�س اأمام موناكو وهو الطي 
وقع ثنائية يف مرمى �ضرتا�ضبورغ 
جعله يرفع ح�ضاده التهديفي اإىل 
وفّوت  اأهداف،  ثالثة  جمموع 
دخول  فر�ضة  اخل�رص  مهاجم 
بعدما  الأبواب  اأو�ضع  من  التاريخ 
يف  تاريخية  ثالثية  ت�ضجيل  �ضّيع 
الليغ1 خا�ضة واأنه كان على مقربة 

من هدف عاملي.
اإح�ضائياته  فرحات  وا�ضل  بينما 
الفرن�ضي  الدوري  يف  الإيجابية 
وهو الذي متكن من افتتح عداده 
ان�ضم  بعدما  الليغ1  يف  التهديفي 
قادما  نيم  اإىل  ال�ضائفة  هذه 
الدرجة  يف  النا�ضط  لوهافر  من 
ي�ضتحق  جعلته  الفرن�ضية،  الثانية 
الت�ضكيلة  لعبي  بني  مركزا 

املثالية لليغ1.
ع.ق.

فان دايك يناف�س رونالدو ومي�ضي 
على جائزة الأف�ضل

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  اأعلن 
 »The Best« جلوائز  املر�ضحني 
للفوز  لعبني،   3 اأف�ضل  وقائمة 
بجائزة اأف�ضل لعب يف العامل هذا 
الربتغايل  القائمة،  و�ضمت  العام، 
كري�ضتيانو رونالدو جنم جوفنتو�س 
قائد  مي�ضي  ليونيل  والأرجنتيني 
فان  فريجيل  والهولندي  بر�ضلونة 
لوكا  وكان  ليفربول،  مدافع  دايك 
ريال  و�ضط  مودريت�س لعب خط 
العام  باجلائزة  توج  قد  مدريد 
الربتغايل  ح�ضد  بينما  املا�ضي، 
يف  اجلائزة  رونالدو  كري�ضتيانو 
و�ضيتجدد  و2017،   2016 ن�ضختي 

اأخرى،  مرة  الثالثي  بني  ال�رصاع 
دايك  فان  فريجيل  تفوق  بعدما 
على رونالدو ومي�ضي موؤخًرا، حني 
توج بجائزة اأف�ضل لعب يف اأوروبا 
مع  دايك  فان  وتوج   ،2019 لعام 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  فريقه 
على ح�ضاب توتنهام، كما بلغ نهائي 
هولندا  مع  الأوروبية  الأمم  دوري 
التي �ضقطت اأمام الربتغال.  بدوره 
توج مي�ضي هدافا للن�ضخة الأخرية 
 12 بر�ضيد  الت�ضامبيونزليغ  من 
على  بر�ضلونة  مع  وح�ضل  هدفا 
لقب الدوري الإ�ضباين، من جانبه، 
املرحلة  هداف  كري�ضتيانو  كان 

النهائية من دوري الأمم الأوروبية 
الذي توج به مع منتخب الربتغال، 
الإيطايل  الدوري  لقب  حقق  كما 
ال�رصاع  وا�ضتعل  جوفنتو�س،  مع 
يف  لعبة  اأف�ضل  جائزة  على 
برونز  لو�ضي  الثالثي  بني  العامل، 
واأليك�س  ليون،  اأوملبيك  لعبة 
وميغان  برايد  اأورلندو  مورجان 
اأن  امُلقرر  ومن  ريجني،  رابينوي 
يف  �ضريو«  »�ضان  ملعب  يحت�ضن 
مدينة ميالنو باإيطاليا، حفل توزيع 
الن�ضخة الرابعة من اجلائزة يوم 23 

�ضبتمرب احلايل.
وكاالت

اأونا�س يلعب اآخر ربع �ساعة من املقابلة

عطال يعود بقوة ويقود ني�س اإىل الفوز برين
�ضّجل الالعب الدويل اجلزائري 
�ضمن  م�ضاركته  عطال  يو�ضف 
الت�ضكيلة الأ�ضا�ضية لفريقه ني�س 
اإىل  قادته  التي  املقابلة  خالل 
خارج القواعد من اجل مواجهة 
امل�ضيف ملعب رين، وقاد ناديه 
�ضمن  ثمني  بفوز  العودة  اإىل 
انتهت  بعدما  الفرن�ضي  الدوري 
لواحد،  هدفني  بنتيجة  املقابلة 
كان ن�ضيب عطال الوقوف حول 
جزاء  ركلة  من  زمالئه  ا�ضتفادة 
اإىل  تعّر�س  بعدما  بنف�ضه  جلبها 
العمليات  منطقة  داخل  العرقلة 
اإثر قيامه مبراوغة مدافعني من 

احد  يت�ضبب  اأن  قبل  املناف�س 
لعبي اخل�ضم يف اإ�ضقاطه اأر�ضا 
غيار  ل  ركلة  احلكم  ومينحه 
يف  �ضيريمان  زميله  تكفل  عليها 
اإثرها  تنفيذها بنجاح جنح على 
يف تعديل النتيجة قبل اأن ي�ضيف 
ني�س الهدف الثاين ويعود بالزاد 
التاأكيد  يف  عطال  وجنح  كامال، 
املعهود  م�ضتواه  اإىل  بالعودة 
بعدما تعافى نهائيا من الإ�ضابة 
على  منها  يعاين  كان  التي 
م�ضاركته  خالل  الكتف  م�ضتوى 
كاأ�س  يف  الوطني  املنتخب  مع 
املدرب  واأن  خا�ضة  اإفريقيا 

باتريك اإيفرا اأقحمه جناح اأي�رص 
وكان ن�ضيطا يف الهجوم.

اونا�س  اآدم  مواطنه  �ضجل  بينما 
اأول الدقائق للعب بقمي�س ناديه 
ب�ضفوفه  التحق  الذي  اجلديد 
قادما كمن نابويل الإيطايل على 
اأين  واحد،  ملو�ضم  اإعارة  �ضكل 
لعب اآخر ربع �ضاعة من املقابلة 
والتي كانت كافية ليظهر البع�س 
يحوزها  التي  الإمكانيات  من 
خا�ضة بعد لقطة التوزيعة الرائعة 
الذي  زمالئه  لأحد  منحها  التي 

�ضيع ا�ضتغاللها يف الت�ضجيل.
عي�سة ق.

بن �ضاعة يلفت اأنظار بلما�ضي
مدرب  بلما�ضي  جمال  �ضجل 
م�ضاء  ح�ضوره  الوطني  املنتخب 
اأول اأم�س مبلعب بولوغني، ملتابعة 
البطولة  من  الثالثة  اجلولة  مباراة 
العا�ضمة  احتاد  بني  الوطنية  
وا�ضتغل  مليلة،  عني  وجمعية 
بلما�ضي فر�ضة تواجده بالعا�ضمة، 
لالإ�رصاف على املع�ضكر الإعدادي 

اإىل  للتنقل  املحاربني،  ملنتخب 
امللعب ملعاينة بع�س الأ�ضماء، التي 
للمع�ضكرات  ا�ضتدعائها  يف  يفكر 
اأن  م�ضادر  ك�ضفت  حيث  املقبلة، 
العار�ضة  على  الأول  امل�ضوؤول 
اإعجابه  اأبدى  الوطنية  الفنية 
زكريا  العا�ضمة  احتاد  مبهاجم 
نقاط  عدة  دون  حيث  �ضاعة،  بن 

اأن  املنتظر  ومن  ب�ضاأنه  اإيجابية 
ويعترب  م�ضتقباًل،  الدعوة  له  يوجه 
املهاجمني يف  اأبرز  من  �ضاعة  بن 
خطف  حيث  الوطنية،  البطولة 
الكبرية،  مهاراته  بف�ضل  الأنظار 
مرمى  اإىل  الو�ضول  على  وقدرته 

اخل�ضم من اأن�ضاف الفر�س.
ق.ر.



ودع احلار�س الكو�ستاريكي 
كيلور نافا�س زمالئه يف ريال 
مدريد داخل غرف مالب�س 
ملعب »ال �سرياميكا« عقب 
اأول  نهاية مواجهة فياريال 
اأم�س يف ختام ثالث جوالت 
نافا�س  يعود  ولن  الليغا، 
االإ�سبانية  العا�سمة  اإىل 
الرتو�س  و�سع  اأجل  من 
القليلة  ال�ساعات  خالل 
املقبلة على �سفقة انتقاله 
جريمان  �سان  لباري�س 
احلار�س  الفرن�سي،وخا�س 

رحلة  اآخر  الكو�ستاريكي 
الفريق  يف  كالعب  له 
امللكي اإىل مدينة فياريال، 
بني  املواجهة  انتهت  حيث 
 2-2 بالتعادل  الفريقني 
نافا�س  خاللها  وجل�س 
البدالء،وكان  مقاعد  على 
الدويل  احلار�س  جللو�س 
االحتياطيني  مقاعد  على 
تيبو  البلجيكي  للحار�س 
و�سول  عن  ف�سال  كورتوا، 
الفريق  جانب  من  عر�س 
يف  كبريا  دورا  الباري�سي، 

 32 �ساحب  تفكري  تغري 
على  �سيوقع  الذي  عاما 
اإ�س  للبي  انتقاله  عقود 
تقدميه  ورغم  اأم�س.  جي 
فرتة  خالل  متميز  م�ستوى 
اأثناء  املو�سم  هذا  اإعداد 
نافا�س  كورتوا، ظل  اإ�سابة 
مع  البدالء  حبي�سا ملقاعد 
بداية املواجهات الر�سمية 
نافا�س  الليغا،وي�سدل  يف 
حقبة  على  ال�ستار  بذلك 
ناجحة يف عرين املريينغي 
دخل  اأعوام   5 مدار  على 

كان  كونه  التاريخ  خاللها 
احلار�س االأ�سا�سي و�ساحب 
لقب  ح�سد  يف  كبري  ف�سل 
مرات   3 االأبطال  دوري 
متتالية،ومنذ ان�سمامه من 
 ،2014 يف  ليفانتي  �سفوف 
الريال  مع  نافا�س  �سارك 
جميع  يف  مباراة   162 يف 
يف  �ساهم  كما  البطوالت، 
الليغا  بلقب  الريال  تتويج 
وباملثل   ،2017-2016 مرة 
االإ�سباين  ال�سوبر  كاأ�س  يف 
ال�سوبر  وكاأ�س   2017

 2014 مرتني  االأوروبي 
االأندية  ومونديال  و2017، 
و2016   2014 مرات   4
و2018،وتت�سمن  و2017 
ال�سفقة يف املقابل انتقال 
الباري�سي،  الفريق  حار�س 
اأريوال  األفون�س  الفرن�سي 
وذلك  املدريدي،  للفريق 
فرن�سا  بطل  جنح  اأن  بعد 
اإ�سبيلية  حار�س  �سم  يف 
االإ�سباين �رسخيو ريكو على 
اإمكانية  مع  االإعارة  �سبيل 

ال�رساء نهائيا.

بفوز  ميالن  اإنرت  عاد 
اأر�س  من   1-2 ثمني 
اأول  كالياري  م�سيفه 
الثانية  املرحلة  يف  ام�س 
الدوري  مناف�سات  من 
االإيطايل، افتتح االأرجنتيني 
الت�سجيل  مارتينيز  الوتارو 
 ،27 الدقيقة  يف  الإنرت 
وعادل جواو بيدرو النتيجة 
 ،50 الدقيقة  يف  لكالياري 
البلجيكي  يخطف  اأن  قبل 
الإنرت  الفوز  لوكاكو  روميلو 
ركلة  من   72 الدقيقة  يف 
اإنرت  رفع  الفوز  جزاء،بهذا 
يف  نقاط   6 اإىل  ر�سيده 
االأهداف  بفارق  ال�سدارة 
بقي  فيما  جوفنتو�س،  عن 

كالياري يف املركز 18 بال 
نقاط.

بدوره بقي تورينو م�ساركاً 
يف  وجوفنتو�س  الإنرت 
نقاط   6 بر�سيد  ال�سدارة 
على   2-3 املثري  بفوزه 
الذي  اأتاالنتا  م�سيفه 
 3 عند  ر�سيده  جتّمد 
التا�سع،  املركز  يف  نقاط 
بونيفازي  كيفن  �سجل 
واأليك�س بريينغري واأرماندو 
فيما  تورينو،  ثالثية  اإيزو 
دوفان  الكولومبي  �سجل 
يف  اأتاتالنتا  ثنائية  زاباتا 

الدقيقتني 38 و54.
بفوز  فريونا  عاد  بدوره 
اأر�س  من   0-1 �سعب 

لريتقي  ليت�سي  ال�ساعد 
اإىل املركز اخلام�س بفارق 
بولونيا  عن  االأهداف 
ليت�سي  بقي  فيما  الرابع، 
نقاط،  19بال  املركز  يف 
ويف مباريات اأخرى، ح�سم 
جنوى ال�سابع مواجهته مع 
واكت�سح   ،1-2 فيورنتينا 
�سيفه   11 �سا�سوولو 
 ،1-4 االأخري  �سمبدوريا 
على  الثامن  بارما  وفاز 
العا�رس  اأودينيزي  م�سيفه 

.1-3
ديربي  انتهى  بينما 
بني  االإيطالية  العا�سمة 
روما  و�سيفه  روما  الزيو 
على   ،1-1 بالتعادل 

افتتح  االأوملبيكو  ملعب 
األك�سندر  ال�رسبي  روما 
ركلة  من   17 كوالروف 
لويز  عادل  ثم  جزاء، 
و�سار  لروما،   58 البريتو 
نقاط،   4 الزيو  ر�سيد 
حتى  يفز  فلم  روما  اأما 
نقطتان  لديه  وبات  االآن 
مباراة  ويف  تعادلني،  من 
انتزع  العا�سمة،  قطبي 
جزاء  بركلة  التقدم  روما 
األك�سندر  ال�رسبي  �سجلها 
 17 الدقيقة  يف  كوالروف 
بعد مل�سة يد على مواطنه 
ميلينكوفيت�س- �سريغي 
منطقة  داخل  �سافيت�س 
الزيو  وانتظر  اجلزاء، 

لتحقيق   58 الدقيقة  حتى 
االإ�سباين  عرب  التعادل 
من  بت�سديدة  األربتو  لوي�س 
داخل منطقة اجلزاء، هزت 
لوبيز،  باو  مواطنه  �سباك 
واأ�ساع الفريقان �سل�سلة من 
على  اخلطرة  املحاوالت 
مدى ال�سوطني، لكن خ�سبات 
من  اأكرث  تدخلت  املرميني 
للحول  مرتني  مبعدل  مرة، 
واأربع  روما،  ت�سجيل  دون 
ملحاوالت  للت�سدي  مرات 
روما  واكتفى  الزيو،  من 
له  الثانية  النقطة  بتحقيق 
كان  بعدما  مباراتني،  يف 
قد تعادل مع جنوى 3-3 يف 

املرحلة االأوىل.

تعادل مثري يح�سم قّمة �أر�سنال وتوتنهام
توتنهام  فيها  تقدم  مثرية  مواجهة 
بثنائية وعادل اأر�سنال النتيجة قبل 
االإيجابي  التعادل  النهاية.ح�سم 
بني  لندن  ديربي  مواجهة   2-2
اأم�س  اأول  توتنهام  وجاره  اأر�سنال 
الدوري  من  الرابعة  املرحلة  يف 
االإجنليزي املمتاز، �سجل كري�ستيان 
اإيريك�سون وهاري كني من ركلة جزا 
ثنائية  جاءت  فيما  توتنهام،  ثنائية 

اأر�سنال  رفع  التعادل  بهذا  واأوباميانغ،  الكازيت  األك�سندر  عرب  اأر�سنال 
 5 اإىل  ر�سيده  توتنهام  ورفع  اخلام�س،  املركز  يف  نقاط   7 اإىل  ر�سيده 

نقاط يف املركز التا�سع.
يف املقابل، حقق ايفرتون فوزا �سعباً على وولفرهامبتون، �سجل الإيفرتون 
ري�سارلي�سون هدفني واأليك�س ايووبي و�سجل لوورهامبتون رومني �ساي�س 
وويلي بويل، وهذا الفوز الثاين اليفرتون فبات ر�سيده 7 نقاط فيما لقي 

وولفز خ�سارة اأوىل بعد ثالثة تعادالت.

زيد�ن: من �ملهم �أال نخ�سر
زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  اأعرب 
عن  مدريد  لريال  الفني  املدير 
عدم ر�ساه عن التعادل �سد فياريال 
الثالثة  اجلولة  مناف�سات  �سمن 
خالل  زيدان،  وقال  الليغا،  من 
»ماركا«  نقلتها �سحيفة  ت�رسيحات 
االإ�سبانية: »كنا يف حالة جيدة حتى 
جاء الهدف الثاين، يف اأول ربع �ساعة 
مل نكن يف امل�ستوى، لكن بعد ذلك 
كان رد فعل الفريق جيًدا«،واأردف: 

»كنا ن�ستحق ت�سجيل املزيد من االأهداف، ويجب اأن نتح�سن يف الدفاع 
الأننا نعرف ما الذي ميكننا فعله يف الهجوم«.

وعن خطاأ رامو�س يف الهدف االأول، اأجاب: »هذه االأ�سياء حتدث يف كرة 
القدم، لكنني ركزت ب�سكل اأكرب مع رد فعل الفريق، واالآن علينا اأن نُفكر 
يف املباراة املقبلة«،وتابع: »اللعب بثنائي هجومي كانت اخلطة ملباراة 
ولكننا  الو�سط،  م�ساكل يف خط  لديه  اخل�سم  باأن  نعلم  كنا  الأننا  اليوم، 
مل نتمكن من حتقيق االأهداف التي كنا نريدها«، واختتم: »غياب القوة 
مهم  اأمر  وهو  املطلوبة،  الدفاعية  بالقوة  املباراة  ندخل  مل  الدفاعية 
باأن ال�سيء االإيجابي كان رد الفعل، الأنه من املهم  اأكرر  دائًما، ولكنني 

اأال نخ�رس«.

و�ند� تثري �لتكهنات حول م�ستقبل 
�إيكاردي

ووكيلة  زوجة  نارا  واندا  اأ�سعلت 
اإنرت  اإيكاردي مهاجم  اأعمال ماورو 
م�ستقبل  حول  التكهنات  ميالن 
املريكاتو  باب  غلق  قبل  الالعب، 
واندا  ون�رست  اجلاري،  ال�سيفي 
�سورة عرب ح�سابها ال�سخ�سي على 
األي�ساندرو  لتهنئة  اإن�ستغرام،  موقع 
لوبيز زميل اإيكاردي ال�سابق يف اإنرت 
والعب بوكا جونيورز احلايل بذكرى 

ميالده، واأنهت الر�سالة بجملة »نراك قريبًا«،واألهبت هذه الر�سالة م�ساعر 
جماهري البوكا يف ظل االإ�سابة التي يُعاين منها املهاجم اآبيال، واأزمات 
ن�سف  ال�سوبر كال�سيكو يف  قبل خو�س  اإنرت ميالن  فريقه  مع  اإيكاردي 

نهائي كوبا ليربتادوري�س �سد ريفر بليت.
وخرجت واندا يف ت�رسيح ناري ل�سبكة  Tyc للتعليق على االأمر بقولها: 
»بوكا هو بوكا، اأمتنى الإيكاردي اأن ين�سم له حتى ولو ملدة 6 اأ�سهر، �سيكون 
اإيكاردي من  اأ�سهر، خروج  اإنرت ميالن منذ عدة  اأمًرا ال يُ�سدق«،واأعلن 
ح�سابات الفريق يف امل�ستقبل وطرحه للبيع، بينما بداأ الالعب اإجراءات 

رفع دعوى ق�سائية �سد النادي يف ال�ساعات القليلة املا�سية.

غاريث  الويلزي  �سجل 
لفريقه  ثنائية  بايل 
فيها  ليعود  مدريد  ريال 
اأر�س  امللكي متعادالً من 
 2-2 فياريال  مناف�سه 
من  الثالثة  املرحلة  يف 
و�سجل  االإ�سباين،  الدوري 
يف  يطرد  اأن  قبل  بايل 
حني  يف  االأخرية،  الثواين 
الغوا�سات  لفريق  �سجل 
تقدم  الذي  ال�سفراء 
مورينو  جريارد  مرتني 
وهو  غوميز،  وموي�سي�س 
التعادل الثاين توالياً لريال 
تقا�سم  اأن  بعد  مدريد 
الوليد  بلد  مع  النقاط 
 1-1 املا�سية  املرحلة 
نقاط   5 جعبته  يف  ف�سار 
اأما  اخلام�س،  املركز  يف 
النقطة  فحقق  فياريال 
يف  وهو  فقط  الثانية 

املركز 16.

وح�سل بايل على بطاقتني 
يف  متتاليتني  �سفراوين 
ليخرج  املباراة  نهاية 
من  الرابعة  الدقيقة  يف 
ال�سائع،  بدل  الوقت 
الولزي  بالتايل  و�سيغيب 
فريقه  مباراة  عن 
بعد  ليفانتي  �سد  املقبلة 
يف  الدويل  التوقف  فرتة 
املقبل،  �سبتمرب  منت�سف 

مدريد  ريال  مدرب  وكان 
الدين  زين  الفرن�سي 
بداية  قبل  اعرب  زيدان 
الدوري االإ�سباين بان بايل 
غري مرغوب به يف �سفوف 
بالرحيل  وطالبه  الفريق 
ممكنة  �رسعة  باأق�سى 
الدوري  اىل  انتقاله  لكن 
يف  يح�سل  مل  ال�سيني 
اللحظة االأخرية ليبقى يف 

�سفوف الفريق امللكي.
اأتلتيكو  منجهته،حقق 
الثالث  فوزه  مدريد 
ح�ساب  على  وجاء  توالياً 
بنتيجة  اإيبار  �سيفه 
الثالثة  املرحلة  يف   2-3
الدوري  مناف�سات  من 
اأتلتيكو  وقلب  االإ�سباين، 
النتيجة  يف  تاأخره  مدريد 
�سجلها  نظيفة  بثنائية 

دياز  �سارل  الربازيلي 
فوز  اإىل  اأربيال،  واأنايتز 
توقيع  حملت  بثالثية 
فيليك�س  جواو  الربتغايل 
توما�س  والغاين  وفيتولو 
املثري  الفوز  بهذا  بارتي، 
اأتلتيكو  رفع  والثمني 
ر�سيده اإىل 9 نقاط معّززاً 
فيما  ال�سدارة،  مركزه يف 
 18 املركز  يف  اإيبار  بقي 

بنقطة وحيدة.
ويف مباراة اأخرى حل�ساب 
حقق  ذاتها،  اجلولة 
على  �سهاًل  فوزاً  غرناطة 
بثالثية  اإ�سبانيول  م�سيفه 
اأنطونيو  �سجلها  نظيفة 
بويرتا وكارلو�س فرنانديز 
عزيز،  رامون  والنيجريي 
ورفع غرناطة ر�سيده اإىل 
4 نقاط يف املركز الثامن، 
يف  اإ�سبانيول  بقي  فيما 
املركز 19 بنقطة وحيدة.
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»ثلوج الليلة الأخرية« للراحل 
ناجي.. رواية تولد يتيمة

»ثلوج الليلة الأخرية«، هي رواية يتيمة بح�سب اأ�سرة الروائي الراحل جمال ناجي، لي�ست لأنها الوحيدة، بل لأنها خرجت للحياة بغياب 
كاتبها، الذي تويف قبل اأن يودع الرواية للطباعة.

 وكالت

 )2018-1954( ناجي  جمال  الروائي 
»الطريق  بروايته  الكتابة  بداأ  الذي 
حتدث  التي   )1982( بلحارث«  اإىل 
ال�صحراء  وحياة  الغربة  عن  فيها 
ختم  وغمو�صها،  الالهبة  و�صم�صها 
يعي�ش  وهو  بالثلج  الأخرية  روايته 
التي  املعا�رصة  احلياة  غربتي  �صقيع 
متزق الإن�صان وت�صوه اأعماقه بالزيف 
واملخاتلة، وغربة الوطن حيث ولد يف 

عقبة جرب باأريحا الفل�صطينية.
الذكرى  يف  ال�صادرة  الرواية  تتناول 
الأوىل لرحيله عن دار ال�رصوق بعّمان 
البغ�صاء  تربطهما  ل  �صديقني  ق�صة 
ال�رصورة  من  نوع  واإمنا  املحبة،  ول 
خمترب  مثل  ال�رصد  يقت�صيها  التي 
املعقدة  العالقات  من  �صبكة  لك�صف 
التي  بال�صك  واملغلفة  وامللتب�صة 
بقدرية  احلياة  يف  الإن�صان  ين�صجها 

ما.
يخرتق  ال�صديقني  حوارات  وخالل 
امل�صاحات  من  كثريا  الروائي 
واجلريئة  ال�صادمة  بالأ�صئلة  ال�صائدة 
بنظرة  احلياة  يف  التفكري  تعيد  التي 
التي  لل�صائد، وهي احلوارات  م�صادة 
بني  التمييز  القارئ  معها  ي�صتطيع  ل 

اجلالد وال�صحية.

يقول ناجي يف الرواية اإن »�صخ�صياتها 
ت�صللت اإىل تعرجات ذاكرتي، عبثت يف 
ما  وكل  واأوراقي..  روحي  م�صاحات 
حكاياتهم  ترتيب  اأعدت  اأنني  فعلته 

ومناكفاتهم«.
عن  بعيدا  املوت  �صوؤال  يكن  ومل 
بعنوان  ا�صتهالله  يف  الرواية  اأجواء 
الكاتب  هواج�ش  لتقع  القراءة«  »قبل 
بني �صهرزاد التي هزمت املوت باألف 
البحث  ليلة وليلة، وكلكام�ش يف دورة 
عن �صخف اخللود، والختبارات التي 
عر�صها هومريو�ش لأودي�صيو�ش الذي 

تغلب على كل املحن.

الوعي النقي�ض

لوحة  غالفها  حمل  التي  الرواية 
للكاتب حتكي باأ�صلوب تعدد الأ�صوات 
ول  العليم،  املتكلم  فيها  يكون  التي 
يف  بولي�صي  ح�ش  من  الرواية  تخلو 
تطور الأحداث مبا تنطوي على األغاز 
يخفيها �صخو�ش الرواية، وحادثة قتل 
وهي  غمو�صا،  اأكرث  وجتارة  غام�صة 
ال�صعر  اأبو  هند  للموؤرخة  بالن�صبة 

»مكا�صفة ذكية و�صادمة«.
 278 يف  تقع  التي  الرواية  تقوم 
على  املتو�صط  القطع  من  �صفحة 
ثالث �صخ�صيات، هم: كايد، وعثمان 
منهم  واحد  كل  ويتحدث  و�صهاد، 

و�صكوكه  بالآخر  وعالقته  حياته  عن 
التي ل يخفيها اجتاهه، التي و�صفها 
من  نوع  باأنها  الب�ش  فتحي  النا�رص 
روؤية  يف�رص  الذي  النقي�ش«  »الوعي 
الأمة  راهن  اإزاء  وهواج�صه  الكاتب 
اأمام  التنوير  قوى  وتراجع  الواهن، 

قوى الظالم.
مع  اتفق  كان  اإنه  الب�ش  النا�رص  وقال 
الكاتب على ن�رص الرواية، ولكن �صفره 
ت�صلم  على  واتفق  ذلك،  دون  حال 
ليفاجاأ  باأ�صبوع  عودته  بعد  الرواية 
ويت�صلم  الفاجع  ناجي  جمال  برحيل 

الن�صخة من الورثة.
�صخو�صها  اأعماق  يف  الرواية  تغو�ش 
التي  ال�رص  نوازع  بهم  تفتك  الذين 
ت�صيطر عليهم، ورمبا يكون مرد ذلك 
الإن�صان  ه�صا�صة  اإخفاء  هو  ال�رص 

و�صعفه.

فخاخ �سردية

خيوط  ناجي  جمال  الروائي  وين�صج 
تت�صل  �رصدية  فخاخ  �صمن  الرواية 
بواقعة ا�صتبدال معطف مع �صديقه، 
وجهاز  وثائق  من  املعطف  يف  مبا 
منهما  واحد  لكل  تتيح  ونقود،  خلوي 
الآخر،  �رص  على  القب�ش  حماولة 
الروائي مبا ميلك من احرتاف  ولكن 
الوقوع  من  ينجو  اأن  ي�صتطيع  ومهارة 

�صقوط  حتى  يبقيه  الذي  الك�صف  يف 
الثلوج يف الليلة الأخرية.

الرواية  �صخو�ش  اأحد  عثمان  يقول 
بازدياد  كايد  اأح�ش  »يوم  الرئي�صة: 
يل،  قال  بي،  وا�صتحكامها  �صكوكي 
األ  يعني  قلته  ما  لأن  تخيفني،  بداأت 
اإل  �صكوكك  من  خال�صك  اإىل  �صبيل 
الطيب  منا  من  ويت�صاءل،  مبوتك«.. 
بليدة  هي  كم  اهلل  يا  ال�رصير،  ومن 
هي  وكم  كايد،  دون  وقاحلة  الأر�ش 

احلياة خاوية من دون �صهاد.

هذه  يف  اليقني  اأين  كايد:  ويقول 
احلياة، واأين ال�صواب، بل اأين اخلطاأ.. 
وحينما قال عثمان: انقر�صت الده�صة 

يف عاملنا، كان حمقا«.
تنوعت  ناجي  جمال  الراحل  جتربة 
والروائية  الق�ص�صية  الكتابة  بني 
وتناول  ال�صعر،  كتابة  يف  بداأ  اأنه  مع 
تت�صل  التي  املوا�صيع  من  العديد 
العوملة،  وحتولت  ال�صحراء،  بحياة 
يعاين  التي  الفكرية  والنقالبات 
املال  راأ�ش  و�صيطرة  املثقف،  منها 

التي  النقدية  املوؤ�ص�صات  وحتديدا 
البنوك،  يف  عمله  خالل  من  خربها 

وعمله النقابي وال�صيا�صي.
ومن مقولت ناجي الذي ت�صلم رئا�صة 
من  لعدد  الأردنيني  الكتاب  رابطة 
ن�صي�ش  اأن  نريد  ل  »اإننا  الدورات: 
الثقايف، بل نريد اأن نثقف ال�صيا�صي«، 
من  املدين  باملجتمع  مهتما  وكان 
التي  اأفكار  لدورية  رئا�صته  خالل 
الأردنية  الثقافة  وزارة  عن  ت�صدر 

بعدد من امللفات.

من  رواية  وكولومبا”  حديثة  اأهواء 
ال�صهرية  للكاتبة  الإيطايل  الأدب 
ا�صتهرت  التي  ديليدا  غرات�صيا 
وح�صلت  الأدبي  اإنتاجها  بغزارة 
على جائزة نوبل لالآداب عام 1926 
امراأة حت�صل على هذه  ثاين  لتكون 

اجلائزة.
الهيئة  عن  ال�صادرة  الرواية  ترجم 
ر�صا  نبيل  للكتاب  ال�صورية  العامة 
املهايني عن الإيطالية بلغة ب�صيطة 
الأدبية  الكتابة  �رصوط  مراعيا 
وحمافظا على الدللت الفنية التي 

متيز العمل الروائي.
عاطفيا  �رصاعا  حتكي  الرواية 

لرجل ا�صمه انتونيو اأعجب بامراأتني 
من  والأخرى  الريف  من  واحدة 
خايل  النهاية  يف  ليخرج  املدينة 
الوفا�ش غري قادر على اتخاذ قرار 
القرار  يرتك  بل  نف�صه  تلقاء  من 
ملاريا بنت املدينة كي تن�صحب من 
كولومبا  وللثانية  به  كرها  اخلطبة 
به  ت�صحية  ليدها  طلبه  ترف�ش  كي 

وبنف�صها.
حمبته  بني  انتونيو  اأهواء  وتنق�صم 
اإىل  ميوله  وبني  و�صخبها  للمدينة 
نف�صي  �رصاع  يف  ونقائه  الريف 
غريب تتاألق يف تناوله الكاتبة ديليدا 

عرب غو�ش اإىل اأعماق ال�صخ�صية.

من  �صفحة  مئة  يف  الرواية  تقع 
الكاتبة  اأما  املتو�صط  القطع 
�رصدينيا  جزيرة  يف  فولدت  ديليدا 
من   1936 عام  وتوفيت   1871 �صنة 
اأعمالها روايات الأم زهرة �صاردينيا 
م�رص  اإىل  والهروب  ورماد  وحنني 

وارز لبنان.
خريج  فهو  املهايني  املرتجم  اأما 
اأكادميية  من  والتلفزيون  امل�رصح 
الفنون اجلميلة باإيطاليا من اأعماله 
تنتمي  قبيلة  اأي  اإىل  املرتجمة 
لغرات�صيا  والأم  مورافيا  للربتو 

ديليدا و�رصاب لنطونيو تابوكي.
 وكالت

للكاتبة ال�سهرية غرات�سيا ديليدا

اأهواء حديثة وكولومبا.. رواية من الأدب الإيطايل

“احلنظل والرحيق” روؤى وهواج�ش 
يف ال�صعر واحلياة لل�صاعر واملرتجم 
علي كنعان على �صكل قراءات يعود 
حمطات  خمتارا  لذكرياته  بها 
عري�صة من حياته وجتاربه وعالقته 
ب�صخ�صيات عاي�صها اأو تعرف عليها 

باأ�صلوب حميمي وجداين. 
لغة  هو  ال�صعر  اأن  نرى  الكتاب  يف 
رحلة  يف  الوجدان  وخلجات  الروح 
احلياة مبا فيها من اأمل وفرح و وجع 
ول ميكن اأن يقا�ش مب�صطلح واحد 
النفعالية  احلالة  عن  يعرب  لأنه 

والتي  �صاعر  كل  عند  الوجدانية 
عن  وتعرب  لآخر  واحد  من  تختلف 

ذاتية مكثفة ومعزولة.
ومن خالل مرور املوؤلف يف الكتاب 
ولبنان  �صورية  من  �صعراء  على 
ملحات  هناك  اأن  جند  وغريهم 
حركة  يف  وا�صع  تيار  من  متناثرة 
ال�صعر احلديث مل تنف�صل عن روائع 
الرتاث بل قدمت كثريا من تطلعات 
اجلندي  علي  فعل  كما  جماهريها 
اأبو  ونزيه  ح�صني  ال�صالح  وريا�ش 
وعبد  خ�رص  وم�صطفى  عف�ش 

البا�صط ال�صويف واآخرون.
التكوين  دار  ال�صادر عن  الكتاب  يف 
على  ال�صاعر  مير  والرتجمة  للن�رص 
ولد  الفل�صطينيني  الأدباء  من  جيل 
الكربى  فل�صطني  ثورة  خما�ش  يف 
الدين  عز  ال�صيخ  ا�صت�صهاد  اإثر 
الق�صام وعانى مرارة النكبة واكتوى 
يف  مير  ثم  حزيران  نك�صة  بنريان 
من  اآخرين  على  وهواج�صه  روؤاه 
ابتكارات  ال�صعر  اإىل  قدموا  الذين 

جديدة.
وكالت

ال�سادر عن دار التكوين للن�سر والرتجمة

احلنظل والرحيق.. روؤى وهواج�س يف ال�شعر 
واحلياة لل�شاعر علي كنعان

»كراهية  بعنوان  اجلديد  موؤلفه  يف 
ال�صت�رصاق  ي�صور  كيف  الإ�صالم: 
يقدم  وامل�صلمني«،  العرب  اجلديد 
عرب  الغربي  اخلطاب  �صالح  فخري 
فيديار  نوبل  اأديب  مثل  لكتاب  مناذج 
الأمريكيني  وال�صمني  �صوراجربا�صاد 
العامل  درا�صات  يف  �صهرة  الأكرث 
و�صمويل  لوي�ش  برنارد  الإ�صالمي 

هنتغتون.
الكتاب  هوؤلء  اأن  �صالح  ويعترب 
الغربية  احلاجة  نتيجة  هم  واأمثالهم 
لبناء عدو جديد، وهي  ال�صرتاتيجية 
ول  علمية  ولي�صت  اأيديولوجية  �صورة 

مو�صوعية.
حتولت ال�ست�سراق

الظرف  لختالف  �صالح  وينظر 
الذي  املعا�رصة  واللحظة  وال�صياق 
اأ�صهم يف حتولت ال�صت�رصاق، واأ�صبح 
الأوحد  القطب  بقاء  اأغرا�ش  يخدم 
الأمريكية  الإمرباطورية  يف  متمثال 
هيمنتها  تكري�ش  على  تعمل  التي 
والقت�صادية  ال�صيا�صية  و�صيطرتها 

حول العامل.
وهكذا يبدو ال�صت�رصاق اجلديد خاليا 
والدرا�صات  النظرية  املعرفة  من 
على  يركز  بل  احلقيقية،  الأدبية 
ال�صرتاتيجية،  الإمرباطورية  م�صالح 
اليمني  وت�صاعد  ال�صعبوية  وفاقمت 
عن  الأمريكي  ال�صت�رصاق  حتول  يف 

القرن  النظرية املتوارثة من  التقاليد 
الع�رصين.

من ال�ست�سراق الأوروبي اإىل 
ال�ست�سراق الأمريكي

ال�صت�رصاق  من  الهائل  التحول  وبدا 
الأمريكي  ال�صت�رصاق  اإىل  الأوروبي 
الرئا�صية  النتخابات  منذ  وا�صحا 
األقى  عندما   ،2016 لعام  الأمريكية 
ترامب خطابا يف يونغ�صتاون )اأوهايو(، 
قال فيه اإن تهديد الإ�صالم املتطرف 
كان م�صابها لل�رصور العظيمة يف القرن 

الع�رصين.
ميكننا  »ل  حينها  ترامب  واأ�صاف 
البغي�صة  لالأيديولوجية  ال�صماح 
-ا�صطهاده  الراديكايل  لالإ�صالم 
وغري  والأطفال  واملثليني  للن�صاء 
املوؤمنني- بالإقامة اأو النت�صار داخل 

بالدنا«.

التقليد ال�ست�سراقي اجلديد

وتبدو هذه النظرة متاأ�صلة يف التقليد 
ال�صت�رصاقي اجلديد املت�صم باحلدة، 
وبني  املتطرف  العنف  بني  واخللط 
تخلط  كما  متاما  ذاته،  الإ�صالم  نقد 
اإدارة ترامب بني اجلماعات الإ�صالمية 

العنيفة واملعتدلة.
اجلديد  ال�صت�رصاق  خطاب  وي�صتند 
من  بدل  الإعالمية  للم�صادر 
الدرا�صات املعرفية واللغوية والأدبية 
التي راجت منذ القرن الثامن ع�رص يف 
درا�صة ال�رصق الأو�صط، وكما ا�صتخدم 
التنوير  وخطاب  القدمي  ال�صت�رصاق 
ال�صتعمارية  احلقبة  لتربير  والتح�رص 
اجلديد  ال�صت�رصاق  ا�صتخدام  يجري 
الإرهاب«،  على  »احلرب  خلدمة 
وجناح  ال�صحايا  عن  النظر  بغ�ش 

ال�صرتاتيجية.

للكاتب فخري �سالح 

�شدور كتاب »كراهية الإ�شالم: كيف ي�شور 
ال�شت�شراق اجلديد العرب وامل�شلمني«

  وكالت
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للموؤلف غرمي غيلوت�ش

فالرت بنيامني: تراكيب نقدية
�سدر عن �سل�سلة »ترجمان« يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب فالرت بنيامني: 

 .Walter Benjamin تراكيب نقدية، وهو ترجمة مرمي عي�سى بالعربية لكتاب غرمي غيلوت�ش
وميّثل هذا الكتاب مدخالاً يلقي ال�سوء من خالل قراءة متاأنية ودقيقة على اأهم اأعمال فالرت 

بنيامني، اإىل جانب بع�ش من مقاالته وخواطره التي مل حتظ بال�سهرة نف�سها التي عرفتها 
ا وروؤية مبتكرة لال�ستمرارية التي طبعت  ا جديداً كتاباته االأخرى. ويقدم املوؤلف فيه تف�سرياً

ا كما تبدو. ا، واملتباينة اأحياناً ن�سو�ش بنيامني ال�سعبة دوماً

 وكاالت 

بنيامني املفكر املعا�سر

يتاألف الكتاب )416 �صفحة بالقطع 
من  ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط، 
وخامتة.  ف�صول  و�صبعة  مدخل 
الكتاب،  مدخل  يف  املوؤلف،  ويقول 
مفكًرا  بو�صفه  »بنيامني  وعنوانه 
معا�رًصا اأ�صا�صًيّا«، اإن ثمة مفهومني 
الأول  الكتاب،  هذا  يف  حموريَّني 
حياة  هناك  اإن  القائلة  الفكرة  هو 
العمل  �صيما  ول  لل�صيء،  لحقة 
�صخ�صية  هو  والثاين  الفني، 
اإنهما  التقنيات.  متعدد  املهند�س 
يلتقطان حلظتني من تفكري بنيامني 
و)اإعادة(  الهدم  الديالكتيكي: 
الالحقة  احلياة  ت�صري  اإذ  البناء؛ 
والتدمري  النحالل  �صريورة  اإىل 
ال�صبورة التي يبزغ فيها ال�صيء من 
بع�س  من  جمّرًدا  �صابقة،  �صياقات 
الوقت  الأ�صلية ومكت�صبًا يف  مزاياه 
وبح�صبه،  جديدة.  اإ�صافات  نف�صه 
املت�صّظية  بنيامني  اأعمال  متّثل 
حّد  اإىل  ا  وم�صتفًزّ انتقائًيّا  مزيًجا 
واملو�صوعات  املفاهيم  من  كبري 
جمموعة  من  امل�صتقاة  واحلوافز 
امل�صادر:  من  ومتنوعة  مميزة 
اليهوديتني،  وامل�صيحانية  ال�صوفية 
املبكرة،  الأملانية  والرومان�صية 
ال�رصيالية،  �صيما  ول  واحلداثة، 
حّد  اإىل  اأرثوذك�صية  غري  ومارك�صية 
بعيد. وت�صّكل كتابات بنيامني كوكبة 
اأو تركيبًا معقًدا مع كتابات  معقدة 
عدد من الأ�صدقاء والرفقاء، الذين 
ت�صهم تاأثرياتهم املتباينة يف ت�صكيل 
والغام�صة  املتناق�صة  الطبيعة 
مفاهيم  بها  تت�صم  التي  واملحرّية 

بنيامني الأ�صا�صية.

حمايث واأمنوذجي و�سوداوية
يقّدم غيلوت�س، يف الف�صل الأول من 
والنقد  املحايث  »النقد  الكتاب، 
للمو�صوعات  ا  عر�صً الأمنوذجي«، 
لنيل  بنيامني  اأطروحة  يف  الرئي�صة 

فيخته  فكرة  من  وياأخذ  الدكتوراه، 
ا  م�صتمًرّ حتقًقا  بو�صفه  التاأمل  عن 
انطالقه،  نقطة  الذات  لوعي 
بها  ترجم  التي  الكيفية  اإىل  وي�صري 
الرومان�صيون هذه الفكرة يف ميدان 
الفن، حيث يُنظر اإىل النقد ل بو�صفه 
ق�صده  اأ�صلي  ما  ملق�صد  ا�صتعادة 
تاأويلًيّا  تدخاًل  بو�صفه  بل  املوؤلف، 
اإذ  الالحقة؛  الفني  العمل  حياة  يف 
كل  مع  ت�صكيله  ويُعاد  املعنى  يتغري 
قراءة وفهم للعمل الفني يف �صياقات 
وتكمن  جديدة.  تاريخية  وتراكيب 
فكرة النقد املحايث يف قلب عمل 
بنيامني، ل يف نقده الأدبي فح�صب، 
احلديثة  لل�صلع  درا�صاته  يف  بل 
املدينية  املعمارية  والأ�صكال 
اجلماهريي  الت�صال  وو�صائل 
ا لفهم  كذلك. ويورد املوؤلف تلخي�صً
بنيامني عدًدا من املفاهيم الرئي�صة 
ا  يف الرومان�صية املبكرة وا�صتعرا�صً

لأهميتها.
»املجاز  الثاين،  الف�صل  يف 
اإن  املوؤلف  يقول  وال�صوداوية«، 
ويقدمه  النقد  يت�صور  بنيامني 
و)اإعادة(  الهدم  من  عملية  بو�صفه 
الفني،  العمل  يتمكن  بحيث  البناء، 
من  وحترره  تف�ّصخه  خالل  من 
التقليدية  وال�صياقات  التاأويالت 
يعيد  اأن  من  الالحقة(،  )احلياة 
ت�صكيلها  ويعيد  ذاته  متو�صع 
من  جزًءا  بو�صفها  وافتداءها 
الف�صيف�صاء،  )مثل  اأو�صع  ن�صٍق 
و)اإعادة(  والإذلل  الرتكيب(.  ومثل 
النقديان،  العمالن  الهند�صة، هذان 
ل يعيدان خلق العمل الفني فح�صب 
باأ�صلوب  عليه  ال�صوء  ت�صليط  )اأي 
ا  جديد(، بل يعيدان خلق النقد اأي�صً
بو�صفه جن�ًصا )اإعادة و�صع مفهومه 
ممار�صة(،  بو�صفه  وجهته  وحتديد 
التي  اللحظة  اإىل  النقد  يتجه  حيث 
الفني  العمل  حقيقة  فيها  تتجلى 
فجاأة يف الوقت الذي تخرج الفكرة 
اأي  تركيبًا،  بو�صفها  ال�صوء  اإىل 
حيث يتجه، مبعنًى اآخر، اإىل حلظة 

الأ�صل.

مدينة مبمرات م�سقوفة

م�صهد  »من  الثالث،  الف�صل  يف  اأما 
املدينة اإىل عامل الأحالم«، فيذهب 
الآفاق  تو�صيع  اأن  اإىل  غيلوت�س 
التخلي عن مبادئ  النقدية ل يعني 
النقد املحايث التي طّورها بنيامني 
على  بل  الأملانية.  اإنتاجه  دورة  يف 
من  املبادئ  هذه  �صتنتقل  العك�س، 
التحليل  عامل  اإىل  الن�صي  العامل 
املادي، وتكت�صب ت�رصيًفا معا�رًصا: 
العمل  من  بدًل  ال�صلعي  ال�صكل 
مونادولوجية،  �صذرة  بو�صفه  الفني 
من  بدًل  املعماري  واحلطام 
الن�صو�س امُلَذلَة، وال�صورة الفكرية 
واملونتاج  الأطروحة،  من  بدًل 
الف�صيف�صاء،  من  بدًل  ال�صينمائي 
وال�صورة الديالكتيكية بدًل من اأ�صل 
مفردات  تغريت  ورمبا  التكوين. 
املبادئ  اأن  اإل  املفهومية،  بنيامني 
والت�صّذر،  التهدمي،  نف�صها:  بقيت 

و)اإعادة( البناء، والتمثيل.
الرابع،  الف�صل  يف  املوؤلف،  ويرى 
امل�صقوفة«،  واملمرات  »باري�س 
امل�صقوفة  املمرات  م�رصوع  اأن 
واآ�رصة  عميقة  درا�صة  باأنه  يتميز 
احلديثة  الراأ�صمالية  الثقافة  لأ�صل 
الدرا�صة،  هذه  يف  وتطورها. 
ت�صكيل  اإعادة  يف  بنيامني  يتو�صع 
تقدمي  خالل  من  املعا�رص  النقد 
لباري�س  تاريخي مادي م�صهب  نقٍد 
نقد  وهو  ع�رص،  التا�صع  القرن 
موٍح.  لكنه  متاًما،  تقليدي  غري 
عدد  يتحّول  الغاية،  لهذه  وحتقيًقا 
طورها  التي  النقدية  املبادئ  من 
بالتحليل  يتعلق  ما  يف  �صابًقا 
ثقافة  لقراءة  تقنيات  اإىل  الن�صي 
ومثل  املادية.  القريب  املا�صي 
دورة  اأولت  الأملانية،  �صابقتها 
للك�صف  الأهمية  الباري�صية  الإنتاج 
احلقيقي،  امل�صمون  عن  املحايث 
والإذلل واحلياة الالحقة، واملوناد 
م�رصوع  وميثل  املت�صّذر.  والتمثيل 
املمرات، يف الوقت نف�صه، انخراط 
بنيامني الثابت والوا�صح مع التقليد 

حيث  من  وي�صّكل،  املارك�صي 
مقاباًل  واملفاهيم،  املو�صوعات 
التقليدي  املادي  للتحليل  ا  مهًمّ

وتقومًيا له.

ثقافة ونقد واأزمات

يرى غيلوت�س، يف الف�صل اخلام�س، 
اأن  اأزمة«،  يف  والّنقد  »الثقافة 
عّب،  بريخت  اإن  يقول  بنيامني 
الأمثل  اجلمايل  املهند�س  ب�صفته 
جتارب  عن  التقنيات،  ومتعدد 
حا�صمة واأظهر ا�صتجابات جوهرية 
حيال الظروف ال�صيا�صية املتقلقلة 
الع�رص،  ذلك  يف  باطراد  دة  واملهِدّ
البجوازية  الثقافة  تفّجر  وحيال 
الأزمات،  هذه  وو�صط  التقليدية. 
ل  ال�صيا�صية،  ال�رصورات  كانت 
التف�صيالت الفل�صفية، هي ما يقف 
وبنيامني،  بريخت  كتابات  وراء 
�صداقتهما.  اأ�صا�س  �صّكل  ما  وهي 
افتتان  اأن  الإدراك  املهّم  ومن 
امللحمية  الدراما  بتقنيات  بنيامني 
ا على ا�صتمرارية مهمة  ينطوي اأي�صً
خلق  اإعادة  املتوا�صلة  ملحاولته 
ت�صكيل  واإعادة  تطوير  وعلى  النقد 
لها؛ نقد مل يعد يُنظر اإليه على اأنه 
اأدبي مميز )اأو مركزي(، بل  م�صعًى 
م�رصوع ثقايف اأو�صع وتدخل �صيا�صي 

عاجل.
»بنيامني  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
الهالة«،  عن  بنيامني   - الهواء  على 
من  الرغم  »على  غيلوت�س:  يكتب 
الراديو  ب�صاأن  بنيامني  تاأمالت  اأّن 
بني  من  تعّد  وال�صينما  والت�صوير 
اأكرث كتاباته املادية �رصاحًة، فاإنها 
مارك�صية  روؤية  عن  لتعّب  تّتحد 
�صديدة اخل�صو�صية حول الإمكانية 
و�صائل  بها  تتمتع  التي  الراديكالية 
الإعالم اجلديدة والأ�صكال الثقافية 
ال�صعبية«. وب�صمها اإىل نظرائها من 
ميكن  التقليدية،  غري  الأعمال 
للثقافة  تقومي  على  احل�صول 
تتجنب  التي  الرائجة  ال�صعبية/ 
التقليدينَي  املفهوَمني  اخلياَرين 
مطرقة  الفّج:  املارك�صي  للتحليل 

ال�صعبية  بالثقافة  ال�صاذج  الحتفال 
عن  الأ�صيل  التعبري  بو�صفها 
اخلا�س  الثوري  والفن  البوليتاريا 
بها، اأو �صندان ال�صتنكار الكلبي لهذه 
الثقافة بو�صفها اأداة اأيديولوجية يف 

يد الطبقة الراأ�صمالية امل�صيطرة.

حب من النظرة االأخرية

ال�صابع،  الف�صل  يف  املوؤلف  جمع 
عدًدا  الأخرية«،  النظرة  من  »حب 
املحورية  بنيامني  مو�صوعات  من 
الع�رصين،  القرن  ثالثينيات  يف 
انت�صاراته  من  كرثٍة  من  ماأخوذة 
�صيقة النطاق: املجاز، وال�صوداوية 
واجلماليات  الفن  وحتول  وال�صلعة، 
احلديث،  املرتوبول  يف  والتجربة 
والتذكر،  وال�صدمة  والت�صكع 
ت�صّكل  والأمل.  والإنقاذ  والكارثة 
يتخذ  تركيبًا  املو�صوعات  هذه 
»اإىل  بودلري  �صوناتة  له  حموًرا 
احلوافز  اإنها  احلقيقة،  عابرة«. يف 
عمل  قلب  يف  بنيامني  يجدها  التي 
التيار،  بعك�س  يُْطلَق  اإن  ما  بودلري 
ان�صغالته  اأنها  من  الرغم  على 
هكذا،  فعاًل.  اخلا�صة  واهتماماته 
نقده  يف  بودلري  بنيامني  يتملّك 
ا�صتخدم غوته  كما  للحداثة، متاًما 
يف النقد املحايث؛ فهذا ما يرى اأنه 

راهنية بودلري.
نحو  »خامتة:  يف  غيلوت�س،  يقول 
من  الهدف  اإن  معا�رص«،  تركيب 
بنيامني  قراءة  الكتاب  هذا  وراء 
اأهم  اإحدى  بو�صفه  وتذّكره  وفهمه 
الجتماعية  النظرية  �صخ�صيات 
هذا  من  وانطالًقا  املعا�رصة. 
توفري  املوؤلف  حاول  امل�صعى، 

اإنها  بنيامني:  اأعمال  اإىل  مقدمة 
اإىل  ودعوة  اأفكاره،  اإىل  مدخل 
اإليها  والن�صمام  معها  ال�صتباك 
برفقتها،  جديدة  تراكيب  وت�صكيل 
�رصاعات  يف  تفعيلها  اإىل  ودعوة 
وال�صيا�صية  الجتماعية  اليوم 
املرء  على  يجب  اإذ  والقت�صادية؛ 
لن�صو�صه فح�صب،  تلميًذا  يكون  األ 
ويختم:  كذلك.  مهند�صها  بل 
نقطة  بل  خامتة،  لي�صت  »هذه 
الإقحامات  من  مزيٍد  نحو  انطالق 
امل�صتمرة، ونحو تراكيب م�صتقبلية 
ل نهاية لها«. غرمي غيلوت�س باحث 
الجتماع  علم  يف  اأول  وحما�رص 
ولنك�صرت  �صالفورد  جامعتي  يف 
 Myth  « له:  �صدر  بريطانيا.  يف 
 and Metropolis: Walter
 ،»Benjamin and the City
 Siegfried Kracauer: و« 
 Our Companion in
اإىل  اإ�صافة   ،»Misfortune
النقدية،  النظرية  مقالت كثرية يف 
والثقافة  احل�رصية  واملناظر 

املرئية.
حائزة  عي�صى  مرمي  ترجمة: 
الأدب  يف  البكالوريو�س  �صهادة 
ت�رصين  جامعة  من  الإنكليزي 
الرتجمة  يف  واملاج�صتري  ال�صورية، 
الب�رصية.   - وال�صمعية  الإلكرتونية 
الرتجمة  ملادة  حما�رصة  اأ�صتاذة 
يف ق�صم اللغة الإنكليزية يف جامعة 
الكتب،  من  عدًدا  ترجمت  ت�رصين. 
لباتري�صيا  الوثائقي«  »الفيلم  منها: 
نحو  العلمنة:  و«يف  اأوفدرهايد، 
لديفيد  منقحة«  عامة  نظرية 

مارتن.

ترجمة غائب طعمة فرمان

قريبًا اإىل القارئ العربي.. خمتارات اأدبية لـ" اإيفان تورغنيف"
كتاب  قريباً،  »املدى«  دار  ت�صدر 
ق�ص�صاً،  تورغنيف..  »اإيفان 
مقطوعات  ق�صرية،  روايات 
طعمة  غائب  للمرتجم  نرثية«، 
خمتارة  لأعمال  جمع  يف  فرمان، 
من موؤلفات الأديب الرو�صي الكبري 

اإيڤان �صريجييفيت�س تورغينيف.
تورغينيف،  �صريجييفيت�س  واإيڤان 
هو روائي رو�صي ولد يف 9 نوفمب 

يف اأوريول 1818 وتويف يف 22  اأوت 
1883 يف بوجيفال.

تورغينيف  اإيفان  وكان 
الرواية  بكتابة  عاملياً  م�صهوراً 
وامل�رصحيات والق�ص�س الق�صرية، 
ومن اأعظم اأعماله الق�ص�صية هي 
بعنوان  ق�صرية  ق�ص�س  جمموعة 
متثل  وهي  �صياد«  »مذكرات 
الواقعية،  الرو�صية  الرواية  ركن 

والبنون«  »الآباء  روايته  تعد  وكما 
التا�صع  القرن  روايات  اأعظم  من 

ع�رص.
تورغينيف  حياة  بداية  وكانت 
اأوريل،  قرب  العائلة  اأمالك  يف 
عريقة،  رو�صية  اأ�رصة  �صليل  وكان 
وكان اأبوه عقيداً يف اإحدى كتائب 
اإيفان  كان  عندما  ومات  اخليالة، 
ليرتكه  ع�رصة،  ال�صاد�صة  بعمر 

اأمه  برعاية  نيكول�س  واأخوه  هو 
اأ�رصة  وريثة  كانت  التي  فارفارا، 
اأرا�صي  متلك  وكان  ليتفينوف، 

وا�صعة والعديد من الأقنان.
ودر�س ل�صنة يف جامعة مو�صكو ثم 
بطر�صبغ  �صان  جامعة  يف  در�س 
 ،1843 عام  برلني  اإىل  اأر�صل  ثم 
وكان قد تلقى تعليمه املنزيل من 
وكان  وفرن�صيني،  اأملان  معلمني 

وكانت  اأجنبياً،  جممله  يف  تعليمه 
اأمه تتحدث الرو�صية مع خدمها، 
وكان يدين لدخوله عامل الأدب اإىل 
والذي  عائلته،  لدى  الأقيان  اأحد 
ق�صائد  من  اأبياتاً  له  يقراأ  كان 
وهو  خريا�صكوف،  بقلم  رو�صياد 
الثامن  القرن  يف  معروف  �صاعر 
الأوىل  اأعماله  وكانت  ع�رص، 
ت�صتمل على ق�صائد واأق�صو�صات 

الناقد  ا�صتح�صان  �صغرية، ولقت 
الرو�صي بيلين�صكي.

عظماء  مع  تورغينيف  ويو�صع 
درا�صته  وكانت  زمانه،  الكتاب يف 
فقد  عميقة،  الب�رصية  للنف�س 
الفئات  خمتلف  مع  تعاطف 
كتاباته  على  ُغِلب  كما  الب�رصية، 

الت�صاوؤم والكتئاب.
وكاالت



حاوره: حكيم مالك 

بفوزكم  نهنئكم  بداية 
باجلائزة الكربى يف الدورة 
الوطني  املهرجان  من   52
مب�ستغامن،  الهواة  مل�سرح 
هذا  بعد  انطباعك  هو  فما 

التتويج امل�ستحق؟ 
»مالئكة  لفرقتنا   �سبق  لقد 
امل�ساركة  وهران   اخل�سبة« من 
مل�رسح  الوطني  املهرجان  يف 
وحت�سلنا  مب�ستغامن  الهواة  
وهذه  جائزة   على  ال�سابق   يف 
يف  لنا  الثانية  امل�ساركة  هي 
الذي  وال�سيء   ، املهرجان  هذا 
هو  املرة  هذه  كثريا   اأ�سعدين 
فرقتنا  يف  ثاين  خمرج  ميالد 
�سديقي  وهو  اأال  امل�رسحية  
املخرج امل�رسحي »فار�س عبد 
م�رسحية  اأخرج  الذي  الكرمي«  
»اخلي�س واخليا�سة »  التي توجت 
يف  الكربى  باجلائزة  هلل  احلمد 
الذي  امل�رسحي  احلدث  هذا  
حيث  طيبة  ب�سمعة  يحظى 
االأوىل يف هذا  ح�سدنا اجلائزة 
�سابقا   كنت   بعدما  املهرجان 
وعليه  امل�رسحي   املخرج 
فلقد اأف�سحت الطريق  اأمامه و 
�ساهمنا كفرقة واحدة  يف �سنع 
اآخر ونحن م�ستمرين يف  خمرج 
الذي  النهج  ويف  الدرب   هذا 
بنيته مع  هذه الفرقة امل�رسحية 
فامل�رسح  حاليا   اأتراأ�سها  التي 
الذي ي�ساء البع�س  اإطالق عليه  
ت�سمية »امل�رسح الفقري »  نحن 
نعتربه  م�رسحنا احلقيقي  عن 
ب�سيطة  لو�سائل  توظيفنا  طريق 
وهذا   ، م�رسحياتنا  الإجناز 
ج�سد  على  االعتماد  عرب   يتم 
و�سوته   امل�رسحي   املمثل 
االإن�سان  ج�سد  اأن  باعتبار 
االأوىل   فامل�رسحية    ، اآلة  هو 
وظفنا  �سابقا   بها  فزنا  التي 
م�رسحية  (اأما  )اجلورنال  فيها 
»اخلي�س واخليا�سة » التي فازت   
يف الدورة 52 من هذا املهرجان 
عبارة  وهي   بال�سا�س   كانت 
ي�سمى  مبا  اأو  �سينوغرافيا  عن 
بالدعم  احلقيقي  بامل�سطلح 
الركحي فنحن نعتمد كثريا على 

هذا املنهاج .

التي  الر�سالة  ماهي 
»اخلي�ش  م�سرحية   حتملها 

واخليا�سة« ؟
طريقته  اإىل  �ساحب،  ال�ساحب 
لنف�سك،  ذلك  ترد  مل  واإن  حتى 
غري  طريقتك  كانت  واإن  حتى 

»حرارة«،   ، »حميدة«  طريقته 
»هري�سة«و« الدودة«، مثال �سغري 
من اأالف االأمثلة يف الدنيا على 
االأ�سدقاء واالأ�سحاب ، ق�ستهم 
بداأت هنا وانتهت هنالك ، ق�سة 
 ، واالأحداث  باملغامرات  مليئة 
التقوا يف اأجمل مرحلة يف حياة  
كل �ساب اأيام الثانوية ، وعا�سوا 
معا يف قرح ويف فرح .بعثنا الروح 
�سخ�سياتهم  ويف  ق�ستهم  يف 
حكايتهم  لتتج�سد  وحواراتهم 
الواقع  الركح، مقتب�سة من  على 
املعا�س، يعي�سه كل فرد ، حبكت 
اجتماعية  م�رسحية  يف  الق�سة 
كوميدية ، حتت عنوان » اخلي�س 
هذه  فيه   واعتمدنا  واخليا�سة« 
»زريبة«  ن�س  على  امل�رسحية 
والتي  حممد  بلكروي  للكاتب 
»اأ�سبحت  ق�سة  من  اقتب�ست 
 « كتاب  من  بلدية«  رئي�س 
عزيز  الرتكي  للكاتب  الكر�سي 
هذه  يف  �سارك  ولقد  ن�سني   
املمثلني  من  نخبة  امل�رسحية  
ال�سباب  واملتمثلني يف كل من: 
الفتاح  حممد،وعبد  بلكروي 
»تفاحة«  براهيم  املدعو  قدور 
وزين  اخلليل  اإبراهيم  ودحة 
العر�س  وهذا  �سماعني  الدين 
وتوىل   2019 اإنتاج  من  هو 
واملو�سيقى   وال�سوت   االإ�ساءة 
التقني بو�سيبة غازي و املالب�س 

اأومو�سى خديجة  . 

عن  حتدثنا  اأن  لك  هل   
فرقتكم امل�سرحية »مالئكة 

اخل�سبة »؟ 
امل�رسحية  فرقتنا  تاأ�س�ست 
اخل�سبة  »مالئكة  بـ  املو�سومة  
بوهران     2013  /  10/09 » يف 
الوحل«  اأعمالها:«  بني  من  و   ،
يف 2014 و«االأرنب والقنفد« يف 
» يف  و«اخلي�س واخليا�سة   2016
2019   فهذه الفرقة هي  حماولة 
االأول  يف  اأنف�سنا  اإر�ساء  منا 
امل�رسح  بر�سالة  موؤمنني  الأننا 
ومدمنني على ممار�سته   فاأغلب  
هم  امل�رسحية   فرقتنا  اأع�ساء 
بداأنا  ولقد  جامعيني   طالب 
اأن  قبل  امل�رسح  مع  م�سوارنا 
نحن  وحاليا   اأكادمييني   نكون 
يف  وهران  جامعة  يف  ندر�س 
فالبع�س   الدرامية  الفنون  ق�سم 
يف  االخت�سا�س   اختار  منا 
الفنون الدرامية والبع�س االآخر 
اختار الفنون ال�سينمائية  وهناك 
واالآخر  املا�سرت  يدر�س   من 
الدكتوراه  وبالتايل فنحن نحمل  
دائما  له  نروج   فكرا م�رسحيا  

امل�رسحية  اأعمالنا  بوا�سطة 
،حيث   للعامل   �سوتنا  اإي�سال 
من  جمموعة  لفرقتنا   كانت 
ففي  وامل�ساركات  التتويجات 
�سنة 2014 �ساركنا يف الدورة الـ 
مل�رسح  الوطنية  االأيام  من   14
على  وحت�سلنا  بورقلة  الواحات 
 ، جماعي  اأداء  اأح�سن  جائزة 
الطبعة  يف  مل�ساركتنا  اإ�سافة 
االأوىل من االأيام الوطنية  للفنون 
وفزنا  بتي�سم�سيلت  الدرامية 
 ، �سينوغرافيا  اأح�سن  بجائزة 
ال�سنة  نف�س  يف  توجنا  اأننا  كما 
الطبعة  يف  الثانية  باملرتبة 
الوطني  املهرجان  من    47
 ، مب�ستغامن  الهواة  مل�رسح 
اأخرى  م�ساركة  فرقتنا  و�سجلت 
للم�رسح  الدويل  باملهرجان 
طبعته   يف  ببجاية  املحرتف 
يف  م�ساركتنا  مع   ، ال�ساد�سة 
الوطنية  االأيام  من   19 الدورة 
ويف   ، بالقليعة  الهواة  مل�رسح 
النخلة  جائزة  افتكينا    2015
املغاربية  باأدرار   الذهبية 
الأح�سن  ال�سابعة   طبعتها  يف 
عر�س متكامل وجائزتي اأح�سن 
،ويف  ن�س  واأح�سن  �سينوغرافيا 
نف�س ال�سنة فزنا بجائزة اأح�سن  
اأداء  اأح�سن  وجائزة  اإخراج 
يف  الفرقة   من  ملمثل  رجايل 
ببجاية  الهواة  م�رسح  مهرجان 
اأح�سن  جائزة  نلنا    2016 ويف 
الوطنية  باالأيام  متكامل  عر�س 
عز الدين جموبي االأوىل مب�رسح 
وفازت   �سكيكدة  بوالية  عزابة 
فرقتنا يف فيفري 2018 بجائزة 
عر�س  الأح�سن  الف�سية  اللبوؤة 
متكامل باالأيام الوطنية للم�رسح 

الواقعي يف طبعتها الثالثة .

من  دعما  تلقيتم  هل 
جهات ما؟ 

مل نتلقى اأي دعم  مايل من اأي 
والية  اإىل  قدمنا  ولقد  جهة  
واإمكانيتنا  باأموالنا   م�ستغامن 
قاعة   منحنا  �سوى   ، اخلا�سة 
طرف   من  يومني  ملدة  الرق�س 
مراد  اجلهوي  امل�رسح  مدير 
التح�سريات  اأجل  من  �سنو�سي 
فيها اإال اأنها ال تكفي فنحن  قبل 
امل�ساركة يف  املهرجان الوطني 
نقوم  مب�ستغامن  الهواة  مل�رسح 
حديقة  يف«  بالتح�سريات 
الع�ساق«  مبدينة وهران  والتي 
ولقد جلئنا   ، امليناء  على  تطل 
اإىل هذا املكان بالتحديد  لكوننا 
طرقنا كل االأبواب كدار ال�سباب  
لذا  مغلقة يف وجهنا   وجدناها 

منرب  من   لهوؤالء  ر�سالة  اأوجه 
يومية »الو�سط«  نحن جنلب لكم 
فعندما  واالإجنازات   اجلوائز 
جنلب لهم اعتماد م�سادق عليه 
وهران  والية  وايل  طرف  من 
منعنا  مت  حني   يف  قبوله  يتم 
من التح�سريات  قبل امل�ساركة 
امل�رسحي  املهرجان  هذا  يف 
رغم اأننا  حت�سلنا   �سابقا على  
املهرجان   يف   وطنية  جائزة 
الوطني مل�رسح الهواة مب�ستغامن  
و�رسفنا  واليتنا الباهية وهران ، 
وعليه فاأنا اأ�سيد دائما  باالأقالم 
دائما  تدعمنا  التي  ال�سحفية  

وتوؤمن مبوهبتنا.

ما هو النداء الذي توجهه 
من منرب »الو�سط«؟

نحن نوجه نداء  لوزارة الثقافة 
االأبواب  »افتحوا  وامل�سوؤولني 
اأمام ال�سباب اجلزائري املبدع« 
االعتماد   الراغبني  امنحوا   ،
حرة    م�رسحية  فرق  الإن�ساء 
تكون حا�سنة للمواهب ال�سبابية 
فنحن   ، امل�رسح   تع�سق  التي 
على  االعتماد  جمربين  ل�سنا 
والكلمة  امل�رسحية   التعاونيات 
منربكم:«  من  لهم  اأوجهها  التي 
فطموحنا   « تخدم  النا�س  خلو 
م�رسحية  اأعمال  تقدمي  هو 
للمجتمع وخدمة لبلدي اجلزائر  
 ، ولل�سباب واجلمهور اجلزائري 
ر�سائال  اأتلقى  دائما  فاأنا  وعليه 

عدة من طرف املواهب ال�سابة  
اإال  دعمهم  اأجل  من  بوهران  
ال�سوت  اأو  الدعم  اأجد  مل  اأنني 
امل�سموع  من طرف دور ال�سباب 
توزيع  اأجل  من  الثقافة  ودور 
عرو�سنا امل�رسحية يف خمتلف 

واليات الوطن.

الفرق  ما تقييمك مل�ستوى 
يف  امل�ساركة  امل�سرحية 

الدورة 52؟ 
يح�سل  مل  ال�سديد   لالأ�سف 
العرو�س  ملتابعة  ال�رسف  لنا 
امل�ساركة  للفرق  امل�رسحية  
من   52 الدورة  فعاليات  يف 
للم�رسح  الوطني  املهرجان 

الهواة مب�ستغامن ، فلقد عر�سنا 
اجلهوي  بامل�رسح  م�رسحيتنا 
احلليم  عبد  بن  اجلياليل  �سي 
مب�ستغامن وعدنا بعدها مبا�رسة  
اأننا  اإال   ، وهران  الباهية  اإىل 
باالحتكاك مع  هذه  كنا نرغب 
امل�ساركة  امل�رسحية   الفرق 
الر�سمية  ملعرفة  املناف�سة  يف 
وهذا  احلقيقي     امل�ستوى 
طيلة  مقيمني   نكن  مل  لكوننا 
اأيام املهرجان  مب�ستغامن ،  لذا 
نرجو من املحافظة  املهرجان 
االعتبار يف  بعني  هذا  تاأخذ  اأن 
الطبعات القادمة لتفتح املجال 
لتبادل االآراء ووجهات النظر مع 

خمتلف الفرق امل�رسحية.  
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املخرج امل�سرحي قوا�سمي يو�سف، يف حوار مثري لـ«الو�سط »

املبدع" اجلزائري  لل�شباب  الأبواب  فتح  الو�شية  اجلهات  "على 
 فتح املخرج امل�سرحي قوا�سمي يو�سف  ،رئي�ش فرقة« مالئكة اخل�سبة« من وهران قلبه يف حوار ح�سري مع يومية »الو�سط« وياأتي هذا  بعد  تتويج 

م�سرحية » اخلي�ش واخليا�سة«  للمخرج فار�ش عبد الكرمي باجلائزة الكربى  يف فعاليات الدورة 52 من املهرجان الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن 
، ولقد  وجه  قوا�سمي  نداء  للجهات الو�سية  لفتح الأبواب اأمام املواهب اجلزائرية ال�سابة لتفجري طاقاتها الإبداعية ، وبالتايل فعلى امل�سوؤولني 

توفري اجلو املنا�سب والأر�سية اخل�سبة وكل الإمكانيات الالزمة لهواة امل�سرح من خمتلف الوليات اجلزائرية لتقدمي الإ�سافة احلقيقية للم�سرح 
اجلزائري العريق الذي لديه  مواهب لمثيل لها على الإطالق فهاته الفرق تعمل جاهدة لت�سريف الراية الوطنية يف خمتلف التظاهرات 

امل�سرحية الوطنية والدولية ،  اإل اأنها اليوم  بحاجة ما�سة  اإىل الدعم والهتمام اأكرث  بهذه الفرق ال�سابة  التي من �ساأنها اإنعا�ش احلركة امل�سرحية 
اجلزائرية  وبالتايل فالبد من ا�ستغالل الطاقات الكامنة لهوؤلء املبدعني ال�سباب وا�ستثمارها يف اأعمال م�سرحية هادفة تعود باملنفعة للجزائر.
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اكت�صاف �صبب غري متوقع 
للإ�صابة بالأرق الدائم!

�أجرتها  جديدة  در��سة  حذرت 
من  مي�سوري-كولومبيا  جامعة 
�رشب  من  فقط  و�حدة  ليلة  �أن 
�أكرث  �لنوم  جتعل  قد  �خلمر 
ويقول  �حلياة  لبقية  �سعوبة 
يتطلب  �لأمر  �إن  �لبحث  فريق 
جل�سة  يف  كحولية  م�رشوبات   4
�ل�رشر  لإحلاق  فقط،  و�حدة 
بجني ينظم عملية �لنوم، ما قد 

يت�سبب يف �لإ�سابة باأرق د�ئم.
للبحث،  �لرئي�سي  �ملوؤلف  وقال 
وهو  تاكر،  ماهي�ش  �لدكتور 
�لأع�ساب  علم  يف  �أ�ستاذ 
�إن  مي�سوري-كولومبيا،  بجامعة 
للمدمنني  كبرية  م�سكلة  »�لنوم 
ت�رشب  كنت  و�إذ�  �لكحول.  على 
من  باحلرمان  �ست�سعر  �خلمر، 
و�ستحتاج  �لتايل  �ليوم  يف  �لنوم 
�لكحول  من  �ملزيد  �رشب  �إىل 

للخلود �إىل �لنوم«.
وبالن�سبة للدر��سة، قام �لباحثون 
مل�ستويات  �لفئر�ن  بتعري�ش 
�رش�هة �ل�رشب �لتي ر�سدت لدى 

�لتالية،  �ل�ساعات  ويف  �لب�رش. 
يف  كبرية  زيادة  �لفئر�ن  �سهدت 
ومل  �لنوم.  �أثناء  �لعني  حركة 
�لأدينو�سني  يف  زيادة  �أي  تظهر 
ول  �لنوم(  تعزز  كيميائية  )مادة 
و�كت�سف  �لنوم  يف  �لرغبة  حتى 
�لفريق �أن تناول م�رشوب كحويل 
�لذي  �جلني  ن�ساط  من  يقلل 
با�سم  ويعرف  بالنوم  يتحكم 
»ENT1«. و�أو�سح �لباحثون �أن 
�لأمر كان مفاجئا، حيث توقعو� 
�أن يتاأثر �جلني بعد عدة جل�سات 
و�حدة  ولي�ش  من �رشب �خلمر، 
�لدر��سة  �أن  �إىل  و�أ�سارو�  فقط. 
كيف  فقط  تو�سح  ل  �جلديدة 
ميكن �أن يوؤدي �لإكثار من �رشب 
بل  �لنوم،  ��سطر�ب  �إىل  �خلمر 
كيفية  على  �ل�سوء  ي�سلط  قد 
�سلبا  �لنوم  ��سطر�بات  تاأثري 
�إىل  لتدفعهم  �لأ�سخا�ش،  على 

�إدمان �لكحول.
للإدمان  �لوطني  للمعهد  ووفقا 
على �لكحول، فاإن �رشب �خلمر 

يف  �لكحول  تركيز  يجعل  منط 
�أو  غر�م   0.08 �إىل  ي�سل  �لدم 
�أكرث. ويحدث هذ� عادة عندما 
�لرجل 5 كوؤو�ش كحول  ي�ستهلك 
�لن�ساء  ت�ستهلك  �أو  �أكرث،  �أو 
خلل  �أكرث،  �أو  م�رشوبات   4
بالفعل  وهناك  فقط  �ساعتني 
�ملدى  على  معروفة  خماطر 

�لأمر  يتعلق  عندما  �لق�سري 
ب�رشب �خلمر، مبا يف ذلك �لروؤية 
يذكر  �لذ�كرة  و�سعف  �مل�سوهة 
يف  بالغني   6 كل  من  و�حد�  �أن 
�لوليات �ملتحدة ي�رشب �خلمر 
4 مر�ت على �لأقل �سهريا، وفقا 
ملر�كز �ل�سيطرة على �لأمر��ش 

و�لوقاية منها.

�أكد علماء من جامعة ما�سات�سو�ست�ش �لأمريكية �أن مادة �لرتيكلو�سان �مل�سادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب بالإ�سابة ب�رشطان �لقولون احذروا مادة الرتيكلو�صان يف معاجني الأ�صنان!
و�لتهابه ون�رش موقع »MedicalXpress« در��سة علمية عن خطورة مادة �لرتيكلو�سان �لتي تدخل يف تركيب �لكثري من منتجات 
�ملري�سة  �لتجارب  فئر�ن  على  �لرتيكلو�سان  تاأثري  خللها  در�سو�  جتربة  �لعلماء  و�أجرى  و�ل�سابون.  �لأ�سنان  كمعجون  �لتنظيف 

و�ل�سليمة فوجدو� �أنها ت�سببت يف تطور مر�ش �رشطان �لقولون و�لتهابه لدى جميع �لفئر�ن دون ��ستثناء.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن »هذه �لتجربة �أكدت �أن تريكلو�سان غري تركيب �لبكترييا �حليوية يف �أمعاء �لفئر�ن و�أثر �سلبا على تنوعها 
�لرتيكلو�سان يوؤثر �سلبيا على حالة �لأمعاء«.�لهام يف هذه �ملنطقة �حل�سا�سة من �جل�سم«وقال م�رشف �لدر��سة، غادون ت�سانغ، �إن »هذه �لنتائج تربهن للمرة �لأوىل على �أن 
�لأ�سنان  �لوقت �حلايل يف �سناعة معاجني  للجر�ثيم و�لفطريات ت�ستخدم يف  ��سطناعية م�سادة  �لرتيكلو�سان هو مادة  �أن  يذكر 

و�ل�سابون ومزيل �لعرق و�أنو�ع �ملنظفات �ملختلفة. كما ي�ستخدم �لرتيكلو�سان يف علج �لأ�سنان قبل تركيب �حل�سو�ت لها.

اكت�صاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية

درا�صة تربط �صبغ ال�صعر ب�صرطان الثدي

جامعة  علماء  �كت�سف 
�لأمريكية،  لويل  ما�سات�سو�ست�ش 
�لأحما�ش  �لأطفال  تناول  �أن 
�لدهنية غري �مل�سبعة �أوميغا -3 
يخف�ش  منتظمة،  دورية  ب�سورة 
و�لعدو�نية  �لإجهاد  م�ستوى 
در��سة  نتائج  وبينت  لديهم 
�لعلماء �أن �سلوك �لأطفال �لذين 
هدوء�  �أكرث  �أوميغا-3  يتناولون 
ينعك�ش  ما  باأقر�نهم،  مقارنة 
�لع�سبي  �جلهاز  على  �إيجابيا 

لو�لديهم.
�ل�سلوك  يرتبط  للخرب�ء،  ووفقا 
�لإجر�مي  وحتى  �لعدو�ين 
ويفرت�ش  بيولوجية.  بعو�مل 

يف  �لنق�ش  تعوي�ش  �أن  �لعلماء 
ي�سمح  �ل�رشورية  �لأحما�ش 
يف  �لعدو�ين  �ل�سلوك  مبنع 
للإجهاد  »ميكن  كما  �ملجتمع. 
فيزيولوجية  تغري�ت  ي�سبب  �أن 
�لعدو�نية  زيادة  �إىل  توؤدي 
�ملت�رشع«وحت�سن  و�ل�سلوك 
و�لنتباه  �لدماغ  عمل  �أوميغا-3 
و�لذ�كرة، ومن �أف�سل م�سادرها 
و�أكدت  �لبحرية  �ملاأكولت 
تناول  �أن  �سابقة  در��سات  نتائج 
�لأحما�ش �لدهنية غري �مل�سبعة 
�لغذ�ئية  و�ملو�د  و�لأ�سماك 
من  يخف�ش  باأوميغا-3  �لغنية 

معدل �لوفيات.

�أجر�ها  در��سة  نتائج  ك�سفت 
مقبل،  كيفان  �لربوفي�سور، 
�لأمرية  حل�ساب مركز م�ست�سفى 
 6 �ل�سعر  �سبغ  �أن  غري�ش، 
خطر  من  يزيد  �ل�سنة  يف  مر�ت 
بن�سبة  �لثدي،  ب�رشطان  �لإ�سابة 
14%وعقب در��سته ملفات �لن�ساء 
�مل�سابات ب�رشطان �لثدي، ن�سح 
�لأف�سل  »من  قائل:  �لربوفي�سور 
��ستخد�م  �ل�سعر  �سبغ  عند 

�أقل  على  حتتوي  ومو�د  و�سائل 
�لعطرية، من  �لأمينات  كمية من 
�ل�سعر  تاأثريها يف  يكون  �أن  �أجل 
ل  كما  ميكن.  ما  �أقل  و�جللد 
ين�سح ب�سبغ �ل�سعر �أكرث من مرة 

كل 2-3 �أ�سهر«.
يذكر �أن علماء جامعة ييل �أعلنو� 
قبل خم�ش �سنو�ت �أن �سبغ �ل�سعر 
�ملتكرر يزيد من خطر �لإ�سابة 

ب�رشطان �لدم بن�سبة %30.

    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يو�جه كثريون �سعور� غري مريح لدى �نتفاخ �ملعدة رغم 
�تباع نظام غذ�ئي �سحي �أو �ملحافظة على �للياقة �جل�سدية 

وفيما يلي طرق حماربة �نتفاخ �ملعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية �لتغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�ستعد �جلهاز �له�سمي ليعمل ب�سكل �أف�سل 

خلل �لنهار، حيث تتباطاأ �لوظائف �له�سمية يف �لليل. وقد 
تطورنا لتناول �لطعام يف �سوء �لنهار«. لذ� يجب �لمتناع عن 

تناول �لطعام قبل �ساعتني من �لنوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�سح جانيت بالقول: »لي�ش من �ملعروف بال�سبط ملاذ� 
يوؤدي �ل�سكر �إىل �إحد�ث خلل يف �لبكترييا �ملفيدة وغري 

�ملفيدة، وكذلك �لنتفاخ، ولكن �لأمر ي�ستحق �لعلج«وحتذر 
�خلبرية من �أن »�ملحليات �ل�سناعية، مثل تلك �ملوجودة يف 
م�رشوبات �حلمية �لغذ�ئية، قد ثبت �أنها ت�سبب عدم تو�زن 

�لبكترييا لدى �حليو�نات، لذ� قد يكون من �ملفيد جتنبها �إذ� 
كنا نرغب بالتخل�ش من �لنتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ال تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت �إن »وجود فرتة �سيام متتد من 12 �إىل 14 �ساعة 
بني �لع�ساء و�لفطور، ميكن �أن حتفز فقد�ن �لوزن ومنو 

�لبكترييا �ملفيدة يف �لأمعاء، و�لتي ميكن �أن حت�سن عملية 
�لأي�ش وتو�زن هرمونات �جلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  لالأطعمة  اللجوء   4-

حتوي �لأطعمة �ملخمرة على �لبكترييا �ملحببة بالن�سبة 
للمعدة، لذ� يجب �إ�سافتها �إىل �لنظام �لغذ�ئي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

�أو�سحت جانيت �أنه عندما يعاين �لنا�ش من �نتفاخ مزمن، 
ي�سابون بالتوتر ويبتعدون عن �لأطعمة �لغنية بالألياف. لذ� 

تن�سح باأهمية �خل�سار �ملختلفة و�لفو�كه بالن�سبة ل�سحة 
�لقناة �له�سمية على �ملدى �لطويل.
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يا نف�س توبي  ...�إىل رحاب �لرحيم �لرحمن
x�إنها ذكرى.. �أذكر بها نف�سي و�أنفا�سي ونفو�س 
�إخو�ين من �ملوؤمنني يف �مل�رشق �أو يف �ملغرب 

ويف كل مكان وزمان وهي دعوة.. �إىل رحاب 
�لرحيم �لرحمن. ال دعوة للرتخ�س وال �إىل متجيد 

�لعرثة �لهابطة، �أو هتاف بجمال �مل�ستنقع. 
وهي �إ�ساء�ت.. الإقالة �لعرثة.. و�سحذ �خلوف 

و�لرجاء.. و��ستثارة �ملر�قبة و�حلياء بالندم 
و�ال�ستغفار. وهي دعوة للنف�س.. للنهو�س بها 

نحو �ال�ستعالء، وجماهدتها بنور �لعلم و�لطاعة 
و�لفر�ر من �جلهل و�ملع�سية. هي �نطالقة من 
قيود �خلطايا و�الآثام �إىل رحمة �هلل ذي �جلالل 

و�الإكر�م.. وال تقل �إن ذنوبي كثرية، فاإن رحمة �هلل 
�أعظم، وعفوه �أو�سع و�أ�سمل. و�علم �أن كل تائب 

البد له من �لهم و�لغم و�ل�سيق يف �أول �لتوبة، 
و�أمل بفر�ق حمبوبه، وهذ� �الأمل و�لقب�س �لذي 
يح�سل دليل على حياة �لقلب وقوة �ال�ستعد�د، 
فعالمة �ل�سعادة �أن تكون ح�سنات �لعبد خلف 

ظهره و�سيئاته ن�سب عينيه، فكلما تذكرت �لذنوب 
و�خلطايا.. فارجع �إىل ربك و��ستغفر�هلل.

و�بك على خطيئتك.. ثم �جعل �ملوت و�الأجل بني 
عينيك. وتفكر فيما م�سى من �لذنوب.. كما قال 

مالك بن دينار رحمه �هلل: »�لبكاء على �خلطيئة 

يحط �خلطايا كما حتط �لريح �لورق �لياب�س«. 
�أكرث من �لتوبة و�ال�ستغفار، وعليك بال�سالة يف 
جوف �لليل، و�ل�سدقة على �ملحتاجني فاإنهما 

مطفئتان للخطايا كما يطفئ �ملاء �لنار وما 
ر  ي�سيب �ملوؤمن من هم وال غم وال �أذى �إال كَفّ
�هلل بها عنه �خلطيئات.  وبعد ذلك �أ�سكر �هلل 

على �لهد�ية و�لتوفيق. وتذكر ما �أعده �هلل لعباده 
�لتائبني من عظيم �لثو�ب و�حل�سنات.. فما ما 
هي �إال �أنفا�س معدود�ت و�أيام معلومات، فاإذ� 
�لد�ر غري �لد�ر.. و�حلال غري �حلال. كما قال 

ربنا تبارك وتعاىل: ﴿ َوَما تَْدِري نَْف�ٌس َماَذ� تَْك�ِسُب 
 َ ْر�ٍس مَتُوُت �إَِنّ �هلَلّ ِيّ �أَ َغًد� َوَما تَْدِري نَْف�ٌس ِباأَ

َعِليٌم َخِبرٌي ﴿ ]لقَمان: 34[. �للهم �جعلنا من 
�لتو�بني، و�جعلنا من �ملتطهرين. و�جعل �للهم 
خري �أعمارنا �أو�خرها، وخري �أعمالنا خو�متها، 

وخري �أيامنا يوم نلقاك، فاطر �ل�سمو�ت و�الأر�س 
عامل �لغيب و�ل�سهادة �أنت ولينا يف �لدنيا و�الآخرة، 
توفنا م�سلمني و�أحلقنا بال�ساحلني و�جعل لنا ل�سان 

�سدق يف �الآخرين. و�جعلنا �للهم من ورثة جنة 
�لنعيم.. �إنك وحدك �أهل �لتقوى و�أهل �ملغفرة. 

ربنا �غفر لنا ولو�لدينا وللم�سلمني و�مل�سلمات 
وللموؤمنني و�ملوؤمنات.

ف�سل �لدعاء
الدعاء هو اأن يطلَب الداعي 

ه؛  َرّ ما ينفُعه وما يك�سف �سُ
وحقيقته اإظهار االفتقار اإىل 

اهلل، والتربوؤ من احلول والقوة، 
وهو �سمُة العبوديِة، وا�ست�سعاُر 

الذلِة الب�سرية، وفيه معنى 
الثناِء على اهلل عز وجل، 

واإ�سافِة اجلود والكرم اإليه.
الدعاُء طاعٌة هلل، وامتثال 

الأمره
ُكُم اْدُعوِن  قال تعاىل: »َوَقاَل َرُبّ

وَن  َتْكرِبُ َنّ اَلِّذيَن َي�سْ اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم اإِ
َم  َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ

َداِخِريَن«. ]�سورة غافر: االآية 
]60

الدعاء عبادة
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ

َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة«. ]رواه  »الُدّ
الرتمذي وابن ماجه،[

الدعاء اأكرم �سيء على اهلل 
تعاىل

ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم :  َلّى اهلَلّ قال �سَ
 ِ ْكَرَم َعَلى اهلَلّ »َلْي�َس �َسْيٌء اأَ

َعاِء«. ]رواه  َتَعاىَل ِمْن الُدّ
اأحمد والبخاري، وابن ماجة، 

والرتمذي واحلاكم و�سححه، 
ووافقه الذهبي[

الدعاء �سبب لدفع غ�سب اهلل
ُ َعَلْيِه َو�َسَلَّم: »َمْن  َلّى اهلَلّ قال �سَ

ْب َعَلْيِه«.  َ َيْغ�سَ اأَْل اهلَلّ َلْ َي�سْ
، وابن ماجَة،  الرتمذُيّ ]رواه 

و�سححه احلاكم، ووافقه 
الذهبي، وح�سنه االألبان[

�أحفاد �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
�بن  �أّنه  على  �حلفيد  يعرف   
فيعرف  �لبنت  �بن  �أما  �لولد، 
يتعلّق  وفيما  �ل�سبط،  با�سم 
بر�سول �هلل عليه �أف�سل �ل�سالة 
�أحفاٍد  �أي  له  يكن  فلم  و�ل�سالم 
�لذكور، وذلك ب�سبب  �أبنائه  من 
�إال  �ل�سّن،  �سغار  وهم  موتهم 
بناته،  من  �أ�سباٍط  ثمانية  له  �أّن 
و�أ�سماوؤهم  ذكور،  خم�سة  وهم 

هي: علي: وهو �بن زينب ر�سي 
�هلل عنها من زوجها �لعا�س بن 
عبد �سم�س، وي�سار �إىل �أّنه تويف 
هي  �أمامة:  �ل�سّن.  يف  �سغري�ً 
عليه  حملها  و�لتي  علي،  �أخت 
�حل�سن،  �سالته.  �أثناء  �ل�سالم 
�أبناء  هم  وحم�سن:  و�حل�سني، 
�أبي  فاطمة من زوجها علي بن 
طالب ر�سي �هلل عنهما. �أم كلثوم، 

وزينب: هن بنات فاطمة وعلي 
هو  �هلل:  عبد  طالب.  �أبي  بن 
�مل�سلمني  خليفة  من  رقية  �بن 
عثمان بن عفان ر�سي �هلل عنه.

بن  عثمان  تزّوج  مالحظة:   
�هلل  ر�سول  �بنة  كلثوم  �أم  عفان 
�ختها  وفاة  بعد  �ل�سالم  عليه 
�أن  دون  توفيت  �أّنها  �إال  رقية، 

تنجب.

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�ستغفار يف �آيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل �هلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�ستغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�سالم - فع�سى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�سيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ساأن كل �لب�رش، يذنبون �ساعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�سيطان، 

ويرحم �الإن�سان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع �لتائبني ب�سدق و�إخال�س، 
ولوالها لفَقَد �الإن�سان �الأمل يف رحمة 

�هلل، و��ستمر�أ �لذنوب، وظل �سائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �هلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة �هلل، 

ال ير�ساهم �هلل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �هلَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ال�ستغفار �لتي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�سنات للتائبني 
�ل�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ �هلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

�لل�س ور�بعة �لعدوية
دخل ل�س ي�رشق �ل�سيدة ر�بعه �لعدوية ر�سى �هلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا �سوى ) �إبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� �إن كنت من �ل�سطار فال تخرج �إال ب�سئ 
فقال : مل �أجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذ� �الأبريق .... وتو�ساأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�سالة رفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذ� عبدك قد �أتى �إىل د�ري

فلم يجد �سيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه من ف�سلك وثو�بك فلما فرغ من �سالته وجد �ل�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو �لعبادة و�لقرب من �هلل  فظل ي�سلى من �لع�ساء حتى وقت �ل�سحر ودخلت عليه �ل�سيد ر�بعه فوجدته 

�ساجد� ... فلما �أنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�سيا من د�رها �ساكر� ل�سنيعها 

فرفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : �إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك �أترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�سببك قربناه
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

يف الطبعة الـ 12 من مهرجان الديوان بب�سار

املعلمة للة خرية ت�شنع احلدث باآلة القومربي الوترية
متكنت املعلمة اللة خرية واحدة من الن�ساء القالئل الالئي يعزفن على اآلة القومربي الوترية اأن ت�سيطر على م�ساعر املعجبني احلا�سرين يف 

ال�سهرة االأوىل من الطبعة ال 12 من املهرجان الوطني الثقايف ملو�سيقى ورق�ص الديوان التي انطلقت �سهرة ال�سبت بب�سار.
وكاالت 

خ�شبة  على  االأول  مرورها  وعند 
الركح خالل هذه التظاهرة الفنية 
فرقتها  مع  خرية  اللة  فاجاأت 
املو�شيقية الن�شوية، وكلهن ينحدرن 
فن  اأح�شان  بني  تربت  عائلة  من 
من  اجلمهور  بغرداية،  الديوان 
و  القرقابو  مو�شيقى  اأداء  خالل 
ال�شابة  الفنانة  هذه  اإتقان  خا�شة 
خرية  بو�شارب  احلقيقي  وا�شمها 

العزف على اآلة القومربي.
وقالت املعلمة خرية  » لقد ن�شاأت 
الدندون،  ثقافة  وكربت و�شط جو 
املتغريات  من  واحدة  وهي 
الديوان  ملو�شيقى  اجلهوية  الفنية 
اآلة  على  العزف  وتعلمت  بغرداية. 
الفقيدة  والدتي  بف�شل  القومربي 
كانت  التي  مريامة  اأيوب  احلاج 
مو�شيقى  عا�شقات  من  اأي�شا 

الديوان منذ �شغرها ». 
واأ�شارت الفنانة اأنها تعلمت العزف 

االإيقاعية  القومربي  اآلة  على 
عليها  يعتمد  التي  االأوتار  ذات 
للديوان  املو�شيقية  الطقو�ش  يف 
يقت�رش  املا�شي  يف  كانت  والتي 
فقط  الرجال  على  عليها  العزف 
كنت  »الأنني  الديوان،  فرق  �شمن 
دائما اأع�شق فن الديوان وممار�شة 
ال�شاأن  هو  كما  الن�شوي،  الدندون 
قمنا  حيث  غرداية  يف  نحن  لدينا 
بتاأ�شي�ش الفرقة الن�شوية يف 2007 
» والتي حتمل ت�شمية »دندون اللة 
خرية«.  »وت�شكل ال�شهرة االأوىل من 
هذا احلدث الثقايف والفني الوطني 
املتكونة  وفرقتي  يل  بالن�شبة 
م�شاركة  فنانات  ع�رشة  نحو  من 
ح�شورنا  رغم  وهامة،  كبرية  فنية 
الثقافية  التظاهرات  عديد  يف 
والفنية �شيما يف واليات تيزي وزو 
و ق�شنطينة واجلزائر«، كما ذكرت 
اأعربت  وباملنا�شبة  الفنانة.  ذات 
العميقة  فرحتها  عن  خرية  اللة 
�شكان  لها  خ�شه  الذي  لال�شتقبال 

»جمهور  قالت،  كما  وهو،  ب�شار 
املعرفة  من  كبري  بر�شيد  يتمتع 
مما  الديوان،  ورق�ش  باملو�شيقى 
اأو  يل  بالن�شبة  �شواء  ذلك  ي�شكل 
طريقي  ملوا�شلة  حمفزا  لفرقتي 
يف  املراأة  وم�شاركة  ترقية  يف 
تطوير هذا الفن االأ�شيل الذي كان 
قبل  من  حمتكرا  قريب  وقت  اإىل 
الرجال«.  وبراأيها » اأن املهرجان 
ورق�ش  ملو�شيقى  الثقايف  الوطني 
�شك  دون  يعد  بب�شار  الديوان 
�شمح  الذي  الوحيد  الف�شاء 
يف  الفنانات  بالن�شاء  بالتعريف 
املعلمات  �شيما  الديوان  مو�شيقى 
م�شاحتها  الزالت  والتي  مثلي، 
حمدودة يف جمال ممار�شة طقو�ش 
حاليا  ال�شاأن  هو  كما  الديوان،  فن 
بغرداية  االآلة  لعديد عازفات هذه 
والالئي ال يتمكن والأ�شباب متعددة 
ذات  تظاهرات  يف  امل�شاركة  من 
خالل  من  »نتوخى  وطني«.  بعد 
هذا  يف  االأوىل  امل�شاركة  هذه 

املراأة  ح�شور  اإبراز  املهرجان 
�شواء  الديوان  ملو�شيقى  العا�شقة 
اأو  الوطنية  الفنية  ال�شاحة  على 
املمار�شات  طقو�ش  خالل  من 

يف  يتواجدن   والالئي  للديوان، 
و�شري  التح�شري  مراحل  خمتلف 
متغريه  �شيما يف  الديوان،  طقو�ش 
ذكرت  كما  غرداية«،  يف  الدندون 

ترتاأ�ش  التي  خرية  اللة  املعلمة 
بوالية  للدندون  الن�شوية  اجلمعية 
ال�شياحي  الطابع  ذات  غرداية 

بامتياز.

من  �شفراء«  »اأيام  م�رشحية  ح�شدت 
اأبرز  للفنون،  الهناجر  مركز  اإنتاج 
للم�رشح  القومي  املهرجان  جوائز 
امل�رشي، يف دورته الثانية ع�رشة التي 

اأ�شدل ال�شتار عليها م�شاء اجلمعة.
االختالفات  امل�رشحية  وتتناول 
االآخر،  قبول  ورف�ش  االأيدولوجية 
و�شقيق  وزوجة،  زوج  ق�شة  من خالل 
اإىل  منهم  كل  ينتمي  الذي  الزوجة، 

اجتاه فكري خمتلف.
اأف�شل  بجوائز  امل�رشحية  وفازت 
التي  ديكور  واأف�شل  عر�ش م�رشحي، 
واأف�شل  فوكيه،  فادي  عليها  ح�شل 
اأ�رشف  عليها  ح�شل  التي  اإخراج، 

�شند.
يو�شف،  وليد  فاز  اجلوائز  باقي  ويف 
عن  م�رشحي،  تاأليف  اأف�شل  بجائزة 
من  ال�شعادة«  بالد  يف  »حدث  عر�ش 

اإنتاج امل�رشح احلديث.
اأف�شل  بجائزة  بدير  كرمية  وفازت 
»حدث يف  عن عر�ش  ت�شميم حركي 
جائزة  ذهبت  فيما  ال�شعادة«،  بالد 
اأف�شل مو�شيقى، اإىل جمال ر�شاد عن 
منا�شفًة  واالأ�شورة«  »الطوق  عر�ش 
»اأيام  عر�ش  عن  جمال  باهر  مع 

�شفراء«.
اأزياء  ت�شميم  اأف�شل  بجائزة  وفازت 
»ت�شجيل  عر�ش  عن  عودة  مروة 
�شابر  اأمرية  مع  منا�شفًة  دخول« 
وفاز  عربي«،  بنت  »اأوبرا  عر�ش  عن 
عبد  حممد  اإ�شاءة  اأف�شل  بجائزة 

�شفراء«  »اأيام  عر�ش  عن  املح�شن 
منا�شفًة مع اإبراهيم الفرن عن عر�ش 

»البوؤ�شاء«.
وذهبت جائزة اأف�شل دور رجايل ثاٍن، 
اإىل حامت اجليار عن عر�ش »�شلطان 
عناين  عابد  مع  منا�شفًة  احلرافي�ش« 

عن عر�ش »اأيام �شفراء«.
ن�شائي  دور  ممثلة  اأف�شل  جائزة  اأما 
عن  فتحي  نهاد  عليها  فح�شلت  ثاٍن، 
عر�ش »اأوبرا بنت عربي« منا�شفًة مع 
عر�ش  يف  دورها  عن  عادل  مارتينا 

»الطوق واالأ�شورة«.
دور  يف  ممثل  اأف�شل  بجائزة  وفاز 
اأول رامي الطمباري عن عر�ش »اأيام 
الرافعي  اأحمد  مع  منا�شفًة  �شفراء« 
نقابة  اإنتاج  من  »الرهان«  عر�ش  عن 

املهن التمثيلية.
يف  ممثلة  اأف�شل  بجائزة  وفازت 
عر�ش  عن  طارق  رباب  اأول،  دور 
جيهان  مع  منا�شفًة  �شفراء«  »اأيام 
االإ�شارات  »طقو�ش  عر�ش  عن  رجب 
العامة  الهيئة  اإنتاج  من  والتحوالت«، 

لق�شور الثقافة.
جائزتها  التحكيم  جلنة  ومنحت 
من  م�رش«  »�شيما  لعر�ش  اخلا�شة 
�شندوق  واإنتاج  جالل  خالد  اإخراج 
التميز  وجائزة  الثقافية،  التنمية 
من  املعادي«  يف  »جرميا  لعر�ش 

اإخراج اأ�رشف عبد الباقي.
 67 املهرجان  جوائز  على  وتناف�ش 
عر�شاً م�رشحياً، على مدى اأ�شبوعني 
�شمن ثالث م�شابقات يف دورة حملت 
كرم  الراحل  واملخرج  املمثل  ا�شم 

مطاوع.
على  املهرجان  ختام  حفل  واأقيم 
امل�رشح الكبري بدار االأوبرا امل�رشية، 
القاهرة  اأوبرا  اأطفال  كورال  واأحياه 

بقيادة املاي�شرتو م�شطفى حممود.
وكانت مفاجاأة احلفل الفنانة �شفاء اأبو 
ال�شعود التي �شاركت يف توزيع اجلوائز 
لت�شارك كورال  اإىل امل�رشح  و�شعدت 
االأطفال اأداء اأغنية »يف الكتب قرينا« 
من  اأكرث  قبل  مرة  الأول  قدمتها  التي 

25 عاماً.

»اأيام �شفراء« حت�شد اأبرز جوائز املهرجان 
القومي للم�شرح امل�شري

الفي�شاوي  اأحمد  الفنان  يجري 
اجلديد  لفيلمه  بدنية  حت�شريات 
يقوم  الذي  اخلواجة«،  »عقد 
ببطولته مب�شاركة الفنانة اللبنانية 

هيفاء وهبي والفنان اأحمد داود.
امل�رشي  النجم  وقال  
يظهر  اإنه  اأحمدالفي�شاوي، 
الفيلم،  اأحداث  ب�شخ�شيتني �شمن 

هذه  من  بتخوف  ي�شعر  ال  ولكنه 
اخلطوة، بح�شب قوله، م�شيفاً اأنه 
للفيلم  حت�شريية  بروفات  يجري 
خالل  ت�شويره  النطالق  متهيداً 

الفرتة املقبلة.
يذكر اأن فيلم »عقد اخلواجة« من 
اأمني  لل�شيناري�شت  ور�شة  تاأليف 

جمال واإخراج حممد حماقي.

فيلم »اأجنل هاز فوِلن« يت�شدر اإيرادات 
ال�شينما لالأ�شبوع الثاين

واالإثارة  احلركة  فيلم  ت�شدر 
دور  اإيرادات  فوِلن«  هاز  »اأجنل 
ال�شمالية  اأمريكا  يف  ال�شينما 
التوايل،  على  الثاين  لالأ�شبوع 
االأ�شبوع  لنهاية  طويلة  عطلة  يف 
ح�شب  املتحدة،  بالواليات 
ال�شينما  ا�شتوديوهات  تقديرات 

م�شاء االأحد.
يف  ي�شارك  الذي  الفيلم،  وحقق 
ومورغان  بتلر،  جريارد  بطولته 
�شميث،  بينكيت  وجادا  فرميان 
 14٫5 بـ  اإيرادات  ريديك،  والن�ش 

مليون دوالر.
فيلم  الثاين  املركز  واحتل 
املغامرة والكوميديا »غود بويز«، 
الذي ي�شارك يف بطولته االأطفال 
اإل  وكيث  ترميبالي،  جاكوب 
 11٫59 بـ  نون،  وبرادي  ويليامز، 

مليون دوالر.

فيلم  الثالث  املركز  يف  وجاء 
واملغامرة  املتحركة  الر�شوم 
امللك،  االأ�شد  كينغ«  ليون  »ذا 
اأ�شوات  اأداء  يف  ي�شارك  الذي 
و�شيث  غلوفر،  دونالد  �شخ�شياته 
روجن، وبيون�شيه، بـ 9٫24 ماليني 

دوالر.
فيلم  الرابع  املركز  يف  وحل 
بريزنت�ش:  فيوريو�ش  اآند  »فا�شت 

ي�شارك يف  الذي  �شو«،  اآند  هوبز 
وجي�شون  دوين جون�شون،  بطولته 
وهيلني  اإلبا،  واإدري�ش  �شتاثام، 

مريين، بـ 8٫05 ماليني دوالر.
فيلم  اخلام�ش  للمركز  وتراجع 
الدراما »اأوفركمر«، والذي ي�شارك 
كندريك،  األيك�ش  بطولته  يف 
و�شاري ويدمان، وبري�شيال �شرير، 

بـ 7٫86 ماليني دوالر.

اأحمد الفي�شاوي يظهر ب�شخ�شيتني يف »عقد اخلواجة«
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مع �إزياد متو�سط فرتة 
�إمتالك �ملركبات لـ 6 �سنو�ت 
ون�سف، فاإن �إمكانية �لإعتماد 

طويل �لأمد �أ�سبح �أحد 
�أهم ما يبحث عنه عمالء 

�ل�سيار�ت عامة و�ساحنات 
�لبيك �أب و�لـ SUVs خا�سة.

 JD Power لذلك قامت 
لالأبحاث بدر��سة �سملت 

35،000 عميل �متلك �سيارته 
ملدة 3 �سنو�ت �أو �أكرث، 

لتك�سف نتائج تلك �لدر��سة 
عن قائمة باأف�سل 13 �سيارة 

ميكنك �لإعتماد عليهم لفرتة 
�أطول، وقد �أحتلت مركبات 
تويوتا ولكز�س �أغلب مر�كز 
تلك �لقائمة. �إل �أن مركبات 

تويوتا ولكز�س مل حت�سد� 
كثري� من �لتف�سيل فيما 

يتعلق باملز�يا �لتكنولوجية 
و�لرتفيهية، فكال من �سانعتي 

�ل�سيار�ت ماز�لتا تعمالن 
على تطوير دمج كل من 

�لإعتمادية و�لرفاهية يف نف�س 
 X3 ملركبة. 1- بي �إم دبليو�
 HD 2- �سفرولية �سيلفر�دو

HD �جم�س �سيري /
3- جم�س يوكون

4- هوند� ريدج لين
5- هيوند�ي تو�سان

RX 6- لكز�س
7- كيا �سبورتاج

8- ني�سان مور�نو
9- تويوتا فور ر�نر

10- تويوتا FJ كروزر
11- تويوتا هايالندر

12- تويوتا �سيينا
13- تويوتا تندر�

يف  �ل�رسعة  مبوؤ�رس  �لهتمام  عليك 
�لتي  �لأمان  لأنه من م�سادر  �ل�سيارة، 
و�ن  لك،  �ل�سيار�ت  �رسكات  توفرها 
�سحيحه  غري  قر�ءة  �ملوؤ�رس  �عطى 
حتت  و�سعك  �ىل  يوؤدي  قد  فهذ� 
عنه  �سينتج  ما  �مل�سوؤولية،  طائلة 
كيفية  عن  �ما  لك.  �ملرور  خمالفة 
�ل�سيارة،  �ل�رسعة ل�رسعة  قر�ءة عد�د 
فاإن ذلك يتم من خالل كابل ممتد �ىل 
�حلركة  بناقل  �خلا�سة  �لرتو�س  علبة 
�ل�سيارة ويعمل على قيا�س  �ملثبت يف 
�لكهربائية  �لنب�سات  يف  �لتغري  معدل 
يقوم  ذلك  بعد  �حلركة.  عن  �لناجتة 
موؤ�رس �ل�رسعة برتجمة تلك �لنب�سات 

كل  بني  �ملدة  وقيا�س 
و�أخرى،  �إ�سارة 

خاللها  ومن 

تتحرك  �لتي  �ل�رسعة  قر�ءة  ميكنه 
��سو�ت  �سماع  وعند  �ل�سيارة  عليها 
يعترب  �لعد�د�ت  لوحة  يف  خافته 
كابل  ي�سدرها  �لذي  �لولية  �لعالمات 

�ل�رسعة قبل تعر�سها للتلف
قفز�ت  �ل�سو�ساء  تلك  ي�ساحب  كما 
ملوؤ�رس �ل�رسعة بني �لأرقام �ملوجودة 
�إىل  �لعد�د�ت، وهو ما ي�سري  يف لوحة 
�إليه  �لنتباه  يجب  و��سح  خلل  وجود 
قفز  �ل�رسعة  عد�د  باأن  لحظت  و�ذ� 
�ملرور  دون  �خرى  �ىل  �رسعة  من 
�ن  يعني  فهذ�  �لبينية  بال�رسعات 
للتلف  تعر�س  �ل�رسعة قد  كابل عد�د 
تر�سل  تعد  مل  �ل�ست�سعار  �جهزة  �و 

بدقه  �إ�سار�تها 

حل  ميكن  كما  �ل�رسعة  عد�د  �ىل 
�لفنيني  �أحد  بو��سطة  �مل�سكلة  هذه 
�لذي �سيقوم با�ستبد�ل كابل �ل�رسعة، 
�حل�سا�سات  بتنظيف  �سيقوم  �أو 
و�ن �ساهدت  �لأخرى.  و�مل�ست�سعر�ت 

ل  �ل�رسعة  عد�د  باأن 

يظهر قر�ءة �أو موؤ�رس �ل�رسعة ل ي�سري 
قيادتك  رغم  “�سفر”  �لرقم  على  �إل 
كابل  �أن  على  يدل  فهذ�  لل�سيارة، 
�حل�سا�سات  �أو  �نقطع،  قد  �ل�رسعة 
�أبرز  ومن  متاًما.  للتلف  تعر�ست  قد 
��سباب �لتي تقوم بتعطيل 
عد�د  و�نقطاع 
هي  وتلفها  �ل�رسعة 

كيف تعرف اإذا كان م�ؤ�سر �سرعة ال�سيارة واقعيا اأم ال؟
رولز روي�ض ك�لينان 2020 �ستعر�ض اختباراتها 

النهائية على نا�سي�نال جي�غرافيك
�ستنهي رولز روي�س 

�آخر �ختبار�ت 
كولينان 2020 �أمام 

�لعامة، حيث �أعلنت 
تعاونها مع نا�سيونال 

جيوغر�فيك لن�رس 
مقاطع فيديو و�سور 

ت�ستعر�س عمليات 
تطويرها. ي�سمى “�لتحدي �لنهائي” و�ستظهر فيه كولينان 2019 �أثناء 

�ختبارها يف مو�قع مثل �أوروبا و�لوليات �ملتحدة و�ل�رسق �لأو�سط 
لآخر مرة قبل تد�سينها �لعاملي يف وقت لحق من �لعام �جلاري.

�ستكون كولينان �أول SUV تطلقها �سانعة �ل�سيار�ت �لربيطانية، وتتميز   
ت�ستهدف رولز روي�س توفري �أف�سل جودة جتربة قيادة يف �لعامل مع 
كولينان حيث تقول �أن موديلها �جلديد �سيثبت نف�سه “يف كل �أنحاء 

�لأر�س” – �أي عرب �لختبار�ت �لتي �سيتم عر�سها للـ SUV للعامة.

اأف�سل 13 �سيارة SUV وبيك اأب 
ميكنك االعتماد عليها الأط�ل زمن ممكن جبارة ريا�سية  �سيارة  تطلق  دبلي�  اإم  بي 

موؤخر�  دبليو  �إم  بي  ��ستعر�ست 
 "Z4" �سيارة  مناذج  لأحدث  جتاربها 
�لعام  طرحها  �ملنتظر  �لريا�سية، 
�ملقبل و�أو�سحت �ل�رسكة �أن �ختبار�ت 
حلبة  يف  جرت   "M40i  Z4" منوذج 
 "Autodrome de Miramas"

�لتحقق  فرن�سا، وجرى خاللها  جنوبي 
على  وثباتها  �ل�سيارة  ت�سارع  من 
قدر�ت  �إىل  بالإ�سافة  �ملنعطفات 
�لتعليق،  ونظام  �لفر�مل  منظومة 
�مليكانيكية  خ�سائ�سها  من  و�لعديد 

و�لإلكرتونية.

هيكل  متويه  دبليو  �إم  بي  وتعمدت 
�ل�سيارة �أثناء �لختبار�ت بطالء خا�س 
�مل�سادر  بع�س  لكن  تفا�سيله،  لإخفاء 
�ملقربة منها �أكدت �أنها �ستاأتي �سبيهة 
�لعام  ��ستعر�سته  �لذي   "Z4" بنموذج 
على  �لتعديالت  بع�س  مع  �لفائت 

و�لأ�سو�ء  �لأمامي  �ملربد  �سبك  �سكل 
�لأمامية و�خللفية كما ت�سري �لت�رسيبات 
مبحرك  �ستزود  �ل�سيارة  هذه  �أن  �إىل 
�أ�سطو�نات،  بثماين  جبار  توربيني 
ونظام تعليق ريا�سي خا�س لمت�سا�س 

�ل�سدمات عند �ل�رسعات �لعالية.

5 اأخطاء �سائعة تدمر حمرك 
ال�سيارة خالل ال�سيف

وما  �ل�سيف  ف�سل   – نت  �ملربع 
ي�ساحبه من حر�رة �جلو �ل�سديدة 
و�لأتربة، متثل عبئا على �ل�سيار�ت 
�لأحيان  بع�س  ويف  وحمركاتها، 
�أخطاء  يف  �ل�سيار�ت  قائدي  يقع 
�لوقت،  �سيار�تهم مع  وتتلف  ت�رس 
تلك  من  عدد  هنا  ون�ستعر�س 

�لأخطاء، لتفادي �رتكابها.

1( نق�ص مياه تربيد 
الردياتري

دورة  يف  �ل�سيارة  حمرك  يعتمد 
�لتربيد على �ملياه و�لهو�ء خلف�س 
�لرهيب  �لرتفاع  ومع  حر�رته، 
�ل�سيف  يف  �حلر�رة  لدرجات 
�لردياتري  د�خل  �ملياه  تتناق�س 
درجة  لزيادة  يوؤدي  مما  لتبخرها، 
�سديدة  ب�سورة  �ملحرك  حر�رة 
به،  م�سكلة  حلدوث  يوؤدي  مما 
�ل�سديدة  �ملالحظة  فيجب 

مل�ستوى �ملاء وتزويده د�ئما.

2( اختيار الزيت املنا�سب 
للمحرك

كل �سيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة 
عند  �لزيوت  وتختلف  له،  منا�سب 
�لأ�ستخد�م يف �ل�سيف عن �ل�ستاء 
يف درجة �للزوجة، ويجب �ملتابعة 
يف  خ�سو�سا  للزيوت  �لد�ئمة 

للحر�رة  �ل�سديد  لالرتفاع  �ل�سيف 
للحفاظ على �ملحرك من �لتلف.

3( زيادة درجات املكيف 
املفاجئة

عند �سري �ل�سيارة وت�سغيل �ملكيف 
�لدرجة  وعلى  مفاجئة  ب�سورة 
�ملحرك،  لتلف  يوؤدى  �لق�سوى 
له،  �سديد  مفاجئ  حمل  لإ�سافة 
�ملكيف  درجات  ت�سغيل  فيجب 
تدريجيا ويف�سل من و�سع �لثبات.

4( مكان ركن ال�سيارة

مكان  يف  �ل�سيارة  ركن  عند 
�ل�سم�س  لأ�سعة  معر�س  مك�سوف 
عدة  �إىل  يوؤدى  طويلة،  لفرت�ت 
�سعوبة  ومنها  لل�سيارة  �أ�رس�ر 
تربيد �ل�سيارة �رسيعا، وتاأثر طالء 
�إطار�ت  وت�سقق  وتاآكله،  �ل�سيارة 

�ل�سيارة للتلف �أي�ساً.

5( ملء كامل خلزان الوقود

�لوقود  خز�ن  ملء  عدم  يجب 
خا�سة يف ف�سل �ل�سيف، لالرتفاع 
�ل�سديد لدرجة �حلر�رة مما يوؤدى 
وجود  عدم  ومع  �لتبخر،  لعملية 
حتدث  قد  �خلز�ن  يف  م�ساحة 

م�سكلة.

مر�سيد�ض تطلق ن�سخة كهربائية من �ساحنات "Sprinter" املغلقة
ا�ستعر�ست �سركة مر�سيد�ص 

موؤخرا ن�سختها الكهربائية من 
�ساحنات "Sprinter" املغلقة 

ال�سهرية وبالرغم من اأن ال�سركة 
مل تذكر الكثري من التفا�سيل 

عن اخل�سائ�ص التقنية لل�سيارة، 
اإال اأنها اأكدت اأن بطاريتها التي 

اأتت با�ستطاعة 55 كيلوواط 
�ستكفيها لقطع م�سافة 150 كلم 
بال�سحنة الواحدة، وذلك عند 

قيادتها داخل املدينة ويف ظروف 
االزدحام املروري، و�ستكفي لقطع 

م�سافات اأكرب على الطرق ال�سريعة 
واأو�سحت مر�سيد�ص اأن مدة �سحن بطارية هذه ال�سيارة �سترتاوح ما بني 6 اإىل 8 �ساعات يف حال 

مت �سحنها يف املنزل، اأما يف حال �سحنها يف حمطات اخلدمة اخلا�سة ف�ستنخف�ص هذه املدة اإىل 
�ساعتني.  وميكن ل�ساحنات "eSprinter"اجلديدة نقل حموالت ت�سل اإىل 1040 كلغ ب�سرعة 

اأق�ساها 120 كلم/ �ساعة.
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�ستبد�أ  �أنها  عن  تويرت  �سبكة  ك�سفت 
�سمن  �ملختلفة  �لإعالنات  بعر�ض 
على  ن�رشها  يتم  �لتي  �لفيديوهات 

�ل�سبكة وذلك يف 12 دولة خمتلفة.
تظهر  �لإعالنات  و�ستبد�أ 
مقاطع  مقدمة  يف  للم�ستخدمني 
لإعالنات  �سبيه  ب�سكل  �لفيديو 
قابلة  و�لغري  �لقابلة  يوتيوب 
تويرت  �إعالن  �أن  حيث  للتخطي، 
�لتي حتمل  �لفيديوهات  �سيظهر يف 
حمتوي م�سابه �أو قريب �إىل حمتوى 

�لإعالن.
تويرت من خالل هذ�  وت�سعى �رشكة 
�لإعالنات  م�ستوى  رفع  �إىل  �لأمر 
تاأمل  حيث  �ل�سبكة،  على  و�أنو�عها 
تلك  من  �أكرب  �إير�د�ت  حتقيق 
��ستطاعت  و�أنها  خا�سة  �لإعالنات 

�لربع  يف  مرة  لأول  �أرباح  حتقيق 
طويلة،  �سنو�ت  بعد  �لعام  من  �لأول 
بال�سري  منطقياً  �لأمر  يبدو  ولذلك 
لزيادة  �لفيديو  �إعالنات  نهج  على 
�لدخل يُذكر �أن �ل�رشكة كانت تعاين 
�ل�سبكة  على  �مل�ستخدمني  منو  من 
بعودة  لكن  متتالية،  وحتقيق خ�سائر 
ملن�سب  دور�سي  جاك  موؤ�س�سها 
�ل�سبكة  بد�أت  �لتنفيذي  �ملدير 

حتقق �لأرقام �ملميزة �أخري�ً.
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مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري 
جديد مل�ستخدمي �لهو�تف �لذكية

مايكرو�سوفت  �رشكة  طرحت 
تطبيق �خباري جديد مل�ستخدمي 
على  تعمل  �لتي  �لذكية  �لهو�تف 
وذلك   iOSو �أندرويد  نظامي 
�لإخباري  لتطبيقها  بدياًل  ليحل 
�ل�سابق MSN و�لذي كان متوفر�ً 

للم�ستخدمني على �لنظامني.
مبثابة  �جلديد  �لتطبيق  ويعترب 
�ل�سابق  للتطبيق  تد�سني  �إعادة 

جديدة  جتارية  عالمة  مع  لكن 
 Microsoft News بت�سميته 
نابع  كان  و�لذي   MSN من  بدلً 
�لإخبارية  �خلدمة  ت�سمية  من 
�ل�رشكة  �أطلقتها  �لتي  �ل�سهرية 
من  بالرغم  �أنه  حيث   ،1995 منذ 
�أنه  �إل  �جلديد  �لتطبيق  طرح 
�خلا�ض  �ملحتوى  يحمل  ماز�ل 
�أن  بخدمة MSN، وهو ما يعني 

بقية  على  تعمل  ماز�لت  �ل�رشكة 
�لتغيري�ت.

�أن  مايكرو�سوفت  وقالت 
��سماً  يحمل  �جلديد  �لتطبيق 
خدمة  على  مبني  لكنه  خمتلفاً 
تقدمها  �لتي  �لإخبارية  �ل�رشكة 
مثل  مو�قع  عرب  للم�ستخدمني 
خدمات  و�ستظهر   .MSN
�لتطبيق �لإخبارية �جلديدة �سمن 

تطبيق خا�ض بويندوز 10، مت�سفح 
�يدج، تطبيق �سكايب، �أجهزة �إك�ض 
بوك�ض، موقع Outlook، وكذلك 
نظامي  على  منف�سل  كتطبيق 

.iOSأندرويد و�
خا�سة  يجلب  �جلديد  �لتطبيق 
�لو�جهة  �أو  �لليلي  �لو�سع 
جلميع  حتميله  وميكن  �لد�كنة 

�مل�ستخدمني 

تويرت تبد�أ بعر�ض �لإعالنات 
يف �لفيديو

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

�أخري� بد�أت �سام�سونغ ب�سكل ر�سمي يف 
 S7 و غالك�سي S7 ترقية هو�تف غالك�سي
�لت�سغيل  نظام  من  ن�سخة  لأحدث  �إيدج 
�ندرويد و�ملعروفة باإ�سم �ندرويد �أوريو 

.8.0
لهو�تف  فعلياً  بالو�سول  بدء  �لتحديث 
�لدول  وبع�ض  �لهند  7 يف  ��ض  جالك�سي 
و�سول  �لعربي  �خلليج  ودول  �ل�سيوية 
ومن  �لأمريكية  �ملتحدة  للوليات 
�لتحديث  عمليات  تتو�سع  �ن  �ملنتظر 
�لأيام  خالل  تباعاً  �لدول  جلميع 

�لقادمة.
�سام�سونغ  و�جهة  �لتحديث  �سيقدم 

للهاتفني   9.0  Experience �جلديدة 
�لتح�سينات  من  �لكثري  �إىل  بالإ�سافة 
مع  �جلهاز  لأد�ء  و�لإ�سالحات 
قوقل  �رشكة  من  �لأمنية  �لتح�سينات 
نظام  مز�يا  �لتحديث  �سيقدم  �أي�سا   ،
�ندرويد �أوريو �لرئي�سية مثل �سورة د�خل 
و�خت�سار�ت  �لتلقائي  و�لكمال  �سورة 
�لتعبريية  لل�سور  بالإ�سافة  �لتطبيقات 
�لتطبيقات  تكر�ر  و�مكانية  �جلديدة 
من  كنت  �إذ�   ، �ملز�يا  من  وغريها 
�لبحث عن  �لجهزة ميكنك  مالك هذه 
�لتحديث بدء�ً من �ليوم و�نتظار و�سوله 

لهاتفك يف �أي حلظة.

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �لعتماد على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي.

و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�سول ع�سو�ئي �سعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�سا�سة قيا�ض 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�سماعة و�لكامري� 

و�مل�ست�سعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�ست�سعر�ت 16 

ميغابيك�سل، وميتاز �أحدهما بعد�سة و��سعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�سور �أكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت �ل�سابقة، مع ت�سوي�ض �أقل عند 

��ستعمال �لعد�سة و��سعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي لإعد�د�ت �ل�سورة، حيث تتعرف �لكامري� على �لأ�سياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�سويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�سوير، ويف ظل 
ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة يتم ��ستعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�ساعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن �ملز�يا �لأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
بالإ�سافة �إىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل �ل�سوت عن طريق �سماعة 
�لر�أ�ض. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�لأتربة و�سيتم 

طرحه يف �لأ�سو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �لأ�سود 
و�لرمادي.

�لك�سف ر�سميًا عن 
 Galaxy Note10

عن  �م�ض  �أول  ر�سمياً  �لإعالن  مت 
يف  مميز  حدث  يف   10  note هاتف 
للطلب  متاح  هو  و  نيويورك  مدينة 
جيجابيت   6 ن�سخة  بن�سختني.  �مل�سبق 
جيجابيت   128 مع  �لع�سو�ئية  للذ�كرة 
للذ�كرة  جيجابيت   8 �أو  �لتخزين  ل�سعة 
ل�سعة  جيغابيت   512 مع  �لع�سو�ئية 
�سوف  ن�سخة  كل  �أن  �لعلم  مع  �لتخزين 
مع  �ت�سال  �رشيحتني  خيار  متنحك 
�لثانية  �ل�رشيحة  ��ستبد�ل  �إمكانية 
حا�سل  �لهاتف  و  �خلارجية،  بالذ�كرة 
على معيار IP68 �ملقاوم للماء و �لأتربة 
كما يدعم �لهاتف تقنية �ل�سحن �ل�رشيع 

و تقنية �ل�سحن �لال�سلكي.

الت�سميم

�لألو�ن  �لهاتف متوفر بعدد من  ياأتي  و 
�ملختلفة مثل �للون �لأزرق و �لأ�سود و 
�لنحا�سي و  �للون  �لبنف�سجي كما يوجد 
�ل�سوق  يكون متوفر يف  لن  لالأ�سف  لكن 

�ل�سعودي و �ل�سيء �جلميل �أنه �سيتو�فق 
لون �لهاتف مع لون �لقلم معاد� �لهاتف 
�لأزرق �سوف ياأتي بلون مميز و هو �للون 

�لأ�سفر.
و ياأتي �لهاتف ب�سماكة و وزن ملحوظة 
�سوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
بوزن  و  ملم   8.8 ب�سمك  �لهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�سكلة  لتوجد  و  جر�م   201
�سعة  زيادة  مت  لأنه  �لوزن  و  �ل�سمك 
و  �أمبري  ملي   4000 لت�سبح  �لبطارية 
�ل�سا�سة بدل ما كانت تاأتي مبقا�ض 6.3 
من  ذلك  و  بو�سة   6.4 �أ�سبحت  بو�سة 
�ملوجود  �لإطار  م�ساحة  تقلي�ض  خالل 
باأ�سفل �سا�سة �لهاتف �ملحمول. كما �أنه 
�أ�سبح �قل عر�سا و ذلك ب�سبب �لأنحاء 
�ملحمول  �لهاتف  �سا�سة  يف  �ملوجود 

�أ�سبحت �أقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  �إ�سافة  مت  كما 
grollia 5 يف �جلهة �لأمامية و �خللفية 
من �لهاتف مع وجود �إطار من �ملعدن. 
و �سوف تالحظ �أن كامري� �لهاتف كانت 

تاأتي باللون �لأ�سود �أما �لآن �سوف تاأتي 
مت  �لتي  و  �لهاتف  لون  مفهوم  بنف�ض 
تاأتي  �أ�سفلها  و  عر�سي  ب�سكل  و�سعها 

تقنية ب�سمة �لأ�سبع

الأداء و البطارية

�سوف يتم ت�سغيل �لهاتف بو��سطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android �لت�سغيل 
بع�ض  لكن  و   9810  Exynos معالج 
�لدول �سوف يتم ت�سغيل �لهو�تف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
�ل�رشكة بتطوير نظام �لتربيد يف �لهاتف 
من  بدلنا  �لكربون  ��ستخد�م  مت  حيث 
�ل�سيليكون و ذلك لأبعاد �حلر�رة ب�سكل 
�أ�رشع.كما �أن �مل�ستت �خلا�ض باحلر�رة 
�أ�سبح �أكرب بثالثة �أ�سعاف من �مل�ستت 
كثري  يف  �مل�ستخدم  �لعادي  �حلر�ري 
حر�ست  حيث  �ملحمول  �لهو�تف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بتوفري  �سام�سوجن 
لتقدمي  �ملعالج  عن  �حلر�رة  م�ساكل 

�سام�سوجن ت�سبح �أكرب ُم�سِنع 
للقطع �لليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



اكت�شاف طفرة تقي من 
فريو�س الإيدز

 Instituto de Salud متكن علماء يف معهد
على  العثور  من  الإ�سباين،   Carlos III
بفريو�س  الإ�سابة  من  حتمي  جينية،  طفرة 
يف  »الإيدز«وجاء  الب�رشية  املناعة  نق�س 
 PLOS جملة  ن�رشتها  التي  الدرا�سة،  نتائج 
يدور  احلديث  اأن  العلمية،   Pathogens
يوؤدي  الذي   ،  TNPO3 جني  يف  طفرة  عن 
�سمور  نادر-   مر�س  وا�ستفحال  تطور  اإىل 
ع�سالت الع�سد واحلو�س. ولكن هذه الطفرة 
الوقت، من فريو�س  ذات  املري�س، يف  حتمي 
نق�س املناعة الب�رشية املكت�سب. لقد اأظهرت 
)خارج   «  in vitro  « املختربية  الدرا�سات 
الذين  املر�سى  خاليا  اأن  احلي(،  الكائن 
يعانون من هذه الطفرة، تقاوم الإ�سابة بعدوى 
ا�ستخدام،  ميكن  اأنه  العلماء  ويرى  الإيدز. 
خاليا املر�سى الذين يعانون من هذا املر�س، 

من اأجل تكوين ا�سرتاتيجيات لعالج الإيدز.

يف ال�ساعات الأخرية من 
املريكاتو

�شفقة تبادلية بني الريال 
و�شان جريمان 

ي�ستعد نادي باري�س �سان جريمان لالإعالن عن 
التعاقد مع حار�س مرمى الكو�ستاريكي كيلور 
عن  التخلي  مقابل  مدريد،  ريال  من  نافا�س 
حار�سه الفرن�سي األفون�سو اأريول ل�سالح النادي 
 El Chiringuito موقع  ون�رش  امللكي 
الإ�سباين فيديو للحظة مغادرة نافا�س ملكاتب 
عقود  توقيع  بعد  جريمان،  �سان  باري�س 
وذكرت  الفرن�سية  العا�سمة  لفريق  ان�سمامه 
تقارير اإعالمية، اأن نافا�س وقع عقدا مع »البي 
اإ�س جي« ميتد لثالثة موا�سم، و�سيتقا�سى راتبا 
احلار�س  وان�سم  يورو  ماليني   6 قدره  �سنويا 
الدويل الكو�ستاريكي لريال مدريد �سيف عام 
2014 قادما من ليفانتي، حيث جنح يف اإثبات 
نف�سه وجدارته، واأ�سبح احلار�س الأول للنادي 
كا�سيا�س،  اإيكر  الأ�سطورة  رحيل  بعد  امللكي 
وخا�س 104 مباريات يف خمتلف البطولت مع 
»املريينغي«، وتوج معه بـ11 لقبا جتدر الإ�سارة 
يف  �ستغلق  الالعبني  انتقالت  �سوق  اأن  اإىل 
ال�ساعة  اليوم، يف متام  الأوروبية  الدول  اأغلب 

الـ12 ليال.

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين 
باجلنوب ال�سرقي يوؤكد :

جلنة احلوار قطعت الطريق 
اأمام اأعداء الداخل واخلارج

املجتمع  لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  اأكد 
 ، عيوة  بن  علي  ال�رشقي  باجلنوب  املدين 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة  املجهودات  اأن 
جلنة الو�ساطة و احلوار ، جنبت البالد الكثري 
 . عقباها  حتمد  ل  قد  التي  املتاهات  من 
اأن   ، له  ت�رشيح  يف  املتحدث  نف�س  اأو�سح  و 
ي�سري  باجلزائر  واحلوار  الو�ساطة  جلنة  عمل 
بوترية مت�سارعة ومدرو�سة ، وهو الأمر الذي 
قطع الطريق اأمام اأعداء اجلزائر من الداخل 
واخلارج املتم�سكني بخيار املرحلة النتقالية 
وما يتبعها من �سلبيات قد توؤدي بالبالد ملرحلة 
اخلطر ، م�سددا يف ذات ال�سياق على اأن اخليار 
الع�سري  املخا�س  من  للخروج  الأخري  و  الأول 
الذي متر به البالد هو الإ�رشاع يف ت�سكيل جلنة 
النتخابات  ومتابعة  ملراقبة  م�ستقلة  وطنية 
الرئا�سية  . من جهة ثانية فقد ذهب املن�سق 
باجلنوب  املدين   املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
الواثق من  بلغة  اأكد  اأبعد من ذلك عندما  اىل 
وقائد  الوطني  الدفاع  وزير  نائب  اأن   ، نف�سه 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  العامة  الأركان  هيئة 
الفريق اأحمد قايد �سالح قد اأخذ على عاتقه 
املحافظة على هيبة الدولة يف اإ�سارة وا�سحة 
منه على اأن اجلزائر دولة موؤ�س�سات . من جهة 
ثانية فقد اأو�سح بن عيوة اأن مكافحة الف�ساد 
طويال  وقت  �سي�ستغرق  القطاعات  �ستى  يف 
باجتثاث  الرئا�سية  النتخابات  ول يجب رهن 

�سالح ، بالف�ساد من جذوره .

اأحمد باحلاج

مربي  من  الع�رشات  جتمهر 
الغرفة  مقر  اأمام  بورقلة  الإبل 
على  وذلك  بالولية  الفالحية 
ال�ستفزازية  الت�رشيحات  خلفية 
من  ال�سعبة  هذه  يف  للنا�سطني 
طرف رئي�س الغرفة الذي اتهمهم 

باأنهم  مربون غري حقيقيون .
بولية  الإبل  مربي  ممثلي  قال 
وقفة  تنظيمهم  اأن   ، ورقلة 
احتجاجية جاء  تنديدا و ا�ستنكار 
للت�رشيحات ال�ستفزازية ال�سادرة 
يف حقهم من طرف رئي�س الغرفة 
الفالحية لولية ورقلة بعد اتهمهم 
ناهيك   ، وهميون  مربيون  باأنهم 
عن انتهاجه ل�سيا�سة املفا�سلة يف 
توزيع مادة ال�سعري عليهم -ح�سبهم 

الفالحة  وزارة   اأن  رغم   ،-
البحري  وال�سيد  الريفية  والتنمية 
واملوارد ال�سيدية  منحتهم احلق 
 07 املادة  هذه  من  ال�ستفادة  يف 
ال�سنة  يف  مرتني  عو�س  مرات 
طرف  من  به  معمول  هو  مثلما 

الغرفة الفالحية .

نف�س  ت�ساءل  فقد  ثانية  جهة  من 
التي  الأ�سباب  عن  املتحدثني 
الفالحية  الغرفة  برئي�س  دفعت 
�سعبة  لوجود  بنفيه  ورقلة  بولية 
كذلك  وحرمانهم  املوا�سي  تربية 
مادة  من  ال�ستفادة  يف  احلق  من 

ال�سعري .

اأكرث  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اىل 
اإىل  املو�سوع  يف  متحدث  من 
اأن  على  بالتاأكيد  ذلك  من  اأبعد 
يندى  ورقلة  بولية  الفالحة  واقع 
اإرادة  غياب  ظل  يف  اجلبني  له 
بالولية  القرار  �سناع  من  حقيقة 
و�سفوهم  ما  من  القطاع  لتطهري 
على  العاجزين  بامل�سوؤولني 
والنباتية  احليوانية  الرثوة  انت�سال 

من بوؤر ال�سياع والهالك .
من جهته ك�سف نائب رئي�س الغرفة 
الفالحية بورقلة ، اأن عملية التوزيع 
ملادة ال�سعري �ستكون مبا�رشة بعد 
القوائم  تطهري  عملية  ا�ستكمال 
اأن  موؤكدا  الوهمني  املربيني  من 
بورقلة م�سخم،  الإبل  عدد مربي 
لالإ�رشاف  جلنة  ت�سكيل  مت  وقد 

على العملية  .

ت�سكيل جلنة لتطهري قوائم املربني بورقلة

مربوالإبل يحتجون على الت�شريحات 
ال�شتفزازية لرئي�س الغرفة  

تب�سة

مديرية الرتبية بتب�شة

»غوغل« حتذر

»اآيفون«  هواتف 
»ب�شمت«  قر�شنت 

ت ا ل�شنو
»اآيفون«  م�ستخدمي  »غوغل«  حذرت 
من تعر�س هواتفهم للقر�سنة »ب�سمت 
اإلكرتونية  مواقع  قبل  من  وهدوء« 
اإن  التكنولوجيا  احتيالية ويقول عمالق 
خمرتق،  اإلكرتوين  موقع  زيارة  جمرد 
الإنرتنت  لقرا�سنة  لل�سماح  كافيا  كان 
لهم  يتيح  ما  ب�سمت،  الهاتف  باخرتاق 
الو�سول اإىل ال�سور والر�سائل اخلا�سة.

التابع  »زيرو«  م�رشوع  فريق  واأو�سح 
متكنوا  القرا�سنة  اأن  لـ«غوغل«، 
ال�سور  اإىل  الو�سول  من  ال�سابق  يف 
حذر  كما  اخلا�سة.  املوقع  ومعلومات 
القر�سنة  اأن حملة  خرباء الإنرتنت من 
»اآيفون«،  مناذج  معظم  على  اأثرت 
هذا  و�سيكون  عامني  مدة  وا�ستمرت 
الآن،  اإ�سالحه  جرى  الذي  اخللل، 
»اآيفون«،  هواتف  ملالكي  قلق  م�سدر 
مبيزات  معروفة  الأجهزة  واأن  خا�سة 
بري،  اإيان  وقال  والأمان  اخل�سو�سية 
نحن  »زيرو«،  فريق  يف  يعمل  الذي 
الآلف  ت�ستقبل  هذه  املواقع  اأن  نقدر 
مل  اأنه  م�سيفا  الأ�سبوع،  يف  الزوار  من 
من  �سغرية  »جمموعة  �سوى  يُكت�سف 
تاأثر  حال  املخرتقة«ويف  الويب  مواقع 
مدار  على  زائر   2000 عن  يقل  ل  ما 
من  اأكرث  اأن  ذلك  يعني  فقد  عامني، 
لنتهاك  تعر�سوا  م�ستخدم  األف   200

اخل�سو�سية.
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وفاة ال�شفري الرو�شي 
يف م�شر

عن  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
الرو�سي يف م�رش، �سريغي  ال�سفري  وفاة 
بالعا�سمة  امل�ست�سفى  يف  كريبيت�سينكو، 
 68 يناهز  عمر  عن  القاهرة  امل�رشية 
عاما، واأ�سارت اخلارجية الرو�سية اإىل اأن 
�سريغي كريبت�سينكو تويف، اليوم الثنني، 

يف امل�ست�سفى ب�سكل مفاجئ.
يف  الرو�سية  ال�سفارة  اأكدت  جانبها،  من 
م�رش يف بيان لها اأن الوفاة كانت مفاجئة، 
التعازي يف  باب  فتح  �سيتم  اأنه  مو�سحة 
ال�سفارة يومي 4-5 �سبتمرب اجلاري وولد 
اإىل  وينتمي   ،1951 عام  الرو�سي  ال�سفري 
كمقاتل  يعمل  كان  اأب  من  عريقة  اأ�رشة 
فى الفرقة 103 التابعة حلر�س الكرملني، 
فالرييا  الرو�سية  امل�ستعربة  ووالدته 

نيكولييفنا كريبيت�سينكو.
من  العديد  يف  الرو�سي  ال�سفري  وخدم 
يف  بدايته  كانت  حيث  العربية،  البلدان 
اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1991-

الإمارات  يف  خدم  ذلك  وبعد   ،1995
حتى   1998 عام  منذ  املتحدة  العربية 
ليبيا من  ذلك يف  بعد  عام 2000، وخدم 
�سوريا  ذلك يف  بعد  ثم  اإىل 2004،   2000
م�رش  يف  واأخريا   ،2011 اإىل   2006 من 
اليوم  وفاته  اإعالن  مت  اأن  اإىل   2011 من 
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يتميز الدخول املدر�سي 2020/2019 بتدعيم 
ح�سب  جديدة   وهياكل  موافق  بعدة  القطاع 
خلية العالم والت�سال مبديرية الرتبية لولية 
اإىل  املرحلني  بالتالميذ  التكفل  �سيتم  تب�سة  
القطب ال�سكني اجلديد الدكان بتب�سة، والعمل 
جممعات   05 اأن  العلم  مع  لت�سجيلهم  جار 
للتكفل  الرتبية  مديرية  اأقرتها  قد  مدر�سية 

بتالميذ هذا احلي ال�سكني الكبري.
مبنطقة  جديدة  متو�سطة  بفتح  الدخول  مع 
عني ال�سانية بالعوينات وهو ما �سيعفي قرابة 
200 تلميذ من معاناة التنقل يوميا للمتو�سطات 
الدخول  كذلك  يتميز  كما   البلدية  مبقر هذه 
املدر�سي بفتح 03 ملحقات للتعليم املتو�سط 
مع  الزرقاء،  بعني  والدير  ق�سطل  مبنطقتي 
املطلق  فم  مبنطقة  ملحقة  فتح  اإمكانية 

التابعة اإداريا لبلدية العقلة املاحلة
كما برجمت مديرية الرتبية فتح 04 جممعات 
مدر�سية من جمموع 11 جممع مدر�سي، زائد 
املرحلني  للتالميذ  اأخرى   05 تعوي�سيتني  

بـ 70 ق�سما  القطاع  اإ�سكانهم، كما تدعم  بعد 
 ، مدر�سية  نواة   03 ميثلون   25 منها  تو�سيعيا 
وينتظر فتح متو�سطة عني ال�سانية ومتو�سطة 
عن  ف�سال  الكويف  ببلدية  تعوي�سية   اأخرى 
ل  بينما  للفتح   اأخرى  متو�سطات   03 برجمة 
تزال الأ�سغال جارية بثانوية  بلدية فركان  من 
يقارب  الرتبويني  املوؤطرين  عدد  اخرى  جهة 
18506 لتاأطري 174 األف تلميذ  منهم 29 األف 
املدر�سي  الت�سامن  عملية  اما  البتدائي.  يف 
م�ستوى  على  جزائري  دينار   3000 منحة 
التحاق  بعد  مبا�رشة  توزيعها  و�سيتم  املاآمن 
احل�سة  اأن  العلم  مع  مبوؤ�س�ساتهم   التالميذ 
مع  ح�سة  األف   70 تقارب  للولية  املمنوحة 
الرتبوية   للموؤ�س�سات  املدر�سي  الكتاب  توفري 
جديدة  مطاعم   03 وفتح  ا�ستالم  يتوقع  كما 
بتب�سة ونقرين بطاقة 100 و200 و جبة يوميا 
قاعة  و  املريج  بثانوية  داخلية  ن�سف  منها 

ريا�سية بثانوية بغاغة �سالح  بدائرة الونزة  
عزيزي ر�سيد تب�سة

�سيتعزز قطاع الرتبية ب�سيدي بلعبا�س بفتح 
يف  وذلك  جديدة  تربوية  موؤ�س�سات  ع�رش 
اإطار الدخول املدر�سي ل�سنة 2020-2019 
اأم�س الثنني لدى املديرية  ح�سب ما علم 
اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح  للقطاع  املحلية 
اجلديدة  الرتبوية  الهياكل  هذه  ا�ستالم  مت 

خمتلف  عرب  للتالميذ  فتحها  �سيتم  التي 
ال�سكنية  الأحياء  ل�سيما  الولية  مناطق 
تالميذ  لتمكني  وذلك  املدجمة  اجلديدة 
ل�سكنات جديدة  موؤخرا  املرحلة  العائالت 

من التمدر�س يف ظروف مالئمة.

�سيدي بلعبا�س

فتح ع�شر موؤ�ش�شات تربوية جديدة 

خالل 24 �ساعة الأخرية

اإرهاب الطريق يح�شد 
اأرواح 10 اأ�شخا�س 

اأ�سخا�س حتفهم واأ�سيب �سبعة  لقي ع�رشة  
 05 يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  اخرون 
حوادث مرور مت ت�سجيلها خالل ال 48 �ساعة 
ما  ح�سب  الوطني  امل�ستوى  على  الأخرية 

اأورده اأم�س الثنني بيان للحماية املدنية.
ولية  م�ستوى  على  ح�سيلة  اثقل  و�سجلت 
اأخر   01 اإ�سابة  و  ا�سخا�س   05 بوفاة  اأدرار 
الوزن  من  �سيارة  اإنقالب  اثر  على  بجروح 
اخلفيف، احلادث وقع على الطريق الوطني 
برج باجي خمتار كما  قامت  ودائرة  ببلدية 
الغزير  الت�ساقط  اإثر  على  احلماية  م�سالح 
تب�سة،  وليات  م�ستوى  لالأمطار خا�سة على 
ب�سكرة ، باتنة، الطارف بعدة تدخالت متثلت 
داخل  املح�سورين  الأ�سخا�س  اإنقاذ  يف 
مركباتهم ب�سبب اإرتفاع من�سوب  املياه وكذا 
اإمت�سا�س املياه املت�رشبة  لل�سكنات و اإنقاذ 

الأ�سخا�س. 

يف 22 �سبتمرب اجلاري

الإعالن عن الفائز
 باأح�شن مل�شق ل�شيال 24 

للكتاب  الدويل  املعر�س  حمافظة  اأعلنت    
يف  تنظيمه  املقرر    ،  24 �سيال  باجلزائر 
عن   2019 نوفمرب    09 غاية  اإىل  اأكتوبر    30
املتعلقة  الآجال  ل�ستقبال املقرتحة   متديد 
للطبعة  اأح�سن مل�سق  بالإعالن  عن م�سابقة  
الرابعة والع�رشين  لهذا احلدث  الذي يحظى 
بجماهريية كبرية  لدى خمتلف �رشائح املجتمع 
اجلزائري  اإىل غاية 15 �سبتمرب اجلاري يف حني 
�سيتم الإعالن  عن املل�سق الفائز من قبل جلنة 

التحكيم يوم 22 �سبتمرب 2019 .

بعد ت�سجيل حالة وفاة بينهم

مر�شى الق�شور الكلوي 
بتي�شم�شيلت يف اإ�شراب 

بتي�سم�سيلت   الكلوي  الق�سور  مر�سى  اأ�رشب 
على  احتجاجا  بامل�سلحة  اللحاق  عن  اأم�س  
و  الولية  م�ست�سفى  داخل  الالاإ�سانية  الأو�ساع 
طالبوا باإيفاد جلنة حتقيق لك�سف املق�رشين .

جزئيا  توقفا  اجلزائر  ترامواي  �سجل 
 2 الثنني  اأم�س  �سبيحة  اخلدمة  يف 
�سبتمرب على ال�ساعة  9 �سا و 28 د ب�سبب 
مظاهرات على خط الرتامواي يف حمطة 
�سيدي دري�س، ح�سبما ما اأفادت به �رشكة 
اجلزائر«   �سيرتام   « الرتامواي  ا�ستغالل 
فقد  امل�سدر  نف�س  وح�سب  لها  بيان  يف 
حمطتي  بني  اخلدمة  على  احلفاظ  مت 
حمود  وميموين  )العنا�رش(  املعدومني 
انه  البيان  ذات  يف  جاء  الكيفان(و  )برج 
ايتوزا  بحافالت  اخلدمة  ا�ستبدال  مت  قد 
و  امل�سافرين  نقل  ل�سمان  املحطتني  بني 
اعتذارها  عن  اجلزائر«  »�سيرتام  اأعربت 
هذا  عن  الناجم  الزعاج  عن  للزبائن 

التوقف  . 

ترامواي اجلزائر

توقف جزئي يف اخلدمة  

املتجددة،  الطاقات  و  البيئة  وزارة  اأعلنت 
دليل  اإ�سدار  عن  لها،  بيان  يف  الثنني  اأم�س 
و  بالبيئة  املتعلقة  التقنية  للم�سطلحات 
م�سطلحا   4237 ي�سم  املتجددة  الطاقات 
اإىل  الأمازيغية  و  العربية  الر�سميتني  باللغتني 
العمل  هذا  يعترب  و  الفرن�سية  اللغة  جانب 
ملمو�سة  »ثمرة  البيان،  ح�سب  الرتجمي، 
اتفاقية  حتقيق  اإطار  يف  املبذولة  للجهود 
ال�رشاكة املربمة بني وزارة البيئة و الطاقات 
للغة  الأعلى  املجل�س  من  كل  و  املتجددة 

العربية و املحافظة ال�سامية لالأمازيغية«.

و حتى يت�سنى ال�ستفادة من الدليل، �ستتكفل 
الوزارة بتوزيعه يوم 30 �سبتمرب اجلاري، تزامنا 
مع اليوم العاملي للرتجمة الذي �سينظم حتت 
الأ�سليني«و  ال�سكان  لغات  و  »الرتجمة  �سعار 
�سيتم توزيع الدليل على م�ستوى جميع الهيئات 

الوزارية و مديريات و دور البيئة 
لتمكني جميع �رشكائها من اأكادمييني و مهنيني 
املجتمع  ممثلي  و  م�ستثمرين  و  اإعالميني  و 
املحكم  و  ال�سحيح  ال�ستعمال  من  املدين 
لهذه امل�سطلحات التقنية يف عملهم اخلا�س 

و الت�ساركي، ي�سيف نف�س امل�سدر. 

وزارة البيئة 

دليل للم�شطلحات التقنية املتعلقة بالبيئة 
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