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الثالثاء � 03سبتمرب  2019املوافـق ل  3حمرم 1441هـ
رغم تعليمات احلكومة ال�صارمة بتوفري ال�سكن الوظيفي

�أ�ساتذة بورقلة ينتف�ضون �ضد
طردهم من ال�سكنات الوظيفية
� أحمد باحلاج
دفع قرار مدير الرتبية بوالية ورقلة
القا�ضي ب�إخالء ال�سكنات الوظيفة
بعدد من الأ�ساتذة القادمني من
خمتلف واليات الوطن للخروج
لل�شارع والتنديد مبا �أ�سموه بالقرار
التع�سفي .
جتمهر الع�رشات من الأ�ستاذة

بالأطوار الدرا�سية الثالثة
كاالبتدائي املتو�سط والثانوي
�،أمام مقر مديرية الرتبية بوالية
ورقلة  ،احتجاجا منهم على ما
و�صفوه بالقرار غري امل�س�ؤول
ال�صادر عن مدير القطاع والقا�ضي
بطردهم من ال�سكنات الوظيفية
الفردية واجلماعية  ،الأمر الذي
جعلهم عر�ضة للت�رشد يف ال�شارع

وذلك تزامنا مع الدخول املدر�سي
اجلديد  ،2020-2019وهو االمر
الذي يتنافى مع تو�صيات وتعليمات
احلكومة القا�ضية بتوفري كل
الظروف ل�ضمان دخول اجتماعي
ملو�سم درا�سي هادئ .
� إىل جانب ذلك فقد هدد الأ�ساتذة
املحتجون القادمون للعمل بوالية
ورقلة من خمتلف واليات الوطن

خبر في
صورة

بلما�ضي يتابع مقابلة ليا�سما وال�صام

�سجل الناخب الوطني جمال بلما�ضي ح�ضوره مبلعب عمر حمادي
ببولوغني من اجل متابعة املقابلة التي جمعت �سهرة �أول �أم�س فريقي
احتاد العا�صمة وجمعية عني مليلة �ضمن اجلولة الثالثة من البطولة
الوطنية ،حيث كان جال�سا يف املن�صة ال�رشفية للملعب مرفوقا مب�ساعده
ومدرب احلرا�س عمار بورا�س من اجل معاينة العبي الفريقني والوقوف
على الأف�ضل ق�صد منحهم فر�صة االن�ضمام �إىل املنتخب الوطني
واال�ستدعاء للرتب�صات واملباريات م�ستقبال.

بالدخول يف عطلة مر�ضية و
االمتناع عن االلتحاق بحجرات
التدري�س بحجة افتقارهم للإيواء
 ،حيث هدد املت�رضرون من
امل�شكل القائم بالت�صعيد من
�ضاهرة احلرقة يف
تزايد م�ستمر

جنح الالعب الدويل زين الدين
فرحات يف رد االعتبار لنف�سه
وت�سجيل عودة جمددة �إىل �صفوف
املنتخب الوطني بعد �أكرث من
عام على ا�ستبعاده عن �صفوف
الت�شكيلة الوطنية منذ املباراة
الودية التي لعبها اخل�رض �صيف
العام � 2018أمام منتخب الربتغال،
حيث عانى متو�سط ميدان اخل�رض
من انتقادات كبرية من طرف
رواد موقع التوا�صل االجتماعي
«فاي�سبوك» قبل �أن يرد بالعمل واملثابرة ويتلقى �أول دعوة من الناخب
الوطني بلما�ضي منذ تعيينه على ر�أ�س العار�ضة الفنية الوطنية.

متكنت عنا�رص �أمن دائرة �أوالد ميمون  33كلم �رشق والية تلم�سان  من�  إحباط
حماولة �إغراق املدينة ب 340قنينة جعة من خمتلف الأنواع  والإحجام   
وتوقيف�  شخ�صان .
العملية جاءت على اثر معلومات تلقتها م�صالح الأمن حول وجود  مركبة
من نوع �سامبول حمملة بكمية هامة من امل�رشوبات الكحولية قادمة من
والية �سيدي بلعبا�س  عرب الطريق الوطني رقم   07ليتم ن�صب كمني انتهى
بتوقيف املركبة وحجز الكمية من امل�رشوبات التي كانت حمملة بال�صندوق
اخللفي للمركبة ،  كما مت توقيف �سائق املركبة ومرافقه  وتقدميهما �أمام
العدالة .

تن�صيب خلية �أزمة جراء الفي�ضانات الأخرية
ت�سبب يف عزلة ال�سكان ف�ضال
عن حي مرج الذيب الذي
ي�شهد هو الآخر ارتفاعا يف
من�سوب املياه عرب �شوارعه.
من جهته� ,أو�ضح مدير احلماية
املدنية بالنيابة بالوالية ,زوبري
ال�سبتي�,أن م�صاحله �سخرت
كل عتادها منذ م�ساء ال�سبت
�إىل الأحد املا�ضية بالإ�ضافة

تقنيات �إخماد حرائق الغابات تي�سم�سيلت

�إىل �أزيد من  150عن�رصا من
احلماية املدنية من خمتلف
الرتب للتحكم يف الو�ضع,
م�شريا �إىل �أنه مت �أي�ضا طلب
الدعم من واليات ق�سنطينة
و ميلة وقاملة لتزويد فرق
التدخل مب�ضخات امت�صا�ص
مياه الأمطار و كذا مبزيد من
الأعوان.

البويرة

التهاب جنوين لأ�سعار الأدوات املدر�سية

ت�شهد �أ�سعار الأدوات املدر�سية
هذه الأيام على م�ستوى
املحالت التجارية بوالية البويرة
�إرتفاعا جنونيا �إ�ستاء له �أولياء
التالميذ الذين وجدوا �أنف�سهم
يف حرية من �أمرهم بعد �أن
نخرت منا�سبات �سابقة �آخرها
عيد الأ�ضحى املبارك جيوبهم ,
وخالل جولة �إ�ستطالعية قامت
بها يومية « الو�سط « مبدينة
البويرة �شد �إنتباهنا منظر
املحالت التجارية التي عر�ضت

عددا هائال من احلقائب واللوام
املدر�سية وكذا امل�آزر وب�أ�سعار
جد مرتفعة حيث ترتاوح �أ�سعار
حقائب الظهر ما بني  2500دج
و  4000دج منها بع�ض احلقائب
التي يفوق �سعرها مبلغ  5000دج
بحجة �أنها مزودة ببع�ض الأدوات
املدر�سية االخرى على غرار
املقلمات ولوح الكتابة وغريها
وهي الأ�سعار التي �إعتربها
التجار عادية جدا مقارنة
ب�أ�سعار اجلملة التي �أكدوا

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

حجز مركبة حمملة ب 340قنينة
خمر وتوقيف مهربان بتلم�سان

�سكيكدة

ن�صبت مبقر والية �سكيكدة
خلية �أزمة ت�ضم ممثلني عن
خمتلف املديريات التنفيذية
ملتابعة الو�ضع و اتخاذ التدابري
الالزمة جراء الفي�ضانات
التي ت�شهدها كل من بلديتي
�سكيكدة و حمادي كرومة منذ
م�ساء ال�سبت املن�رصم و التي
ت�سبب فيها الت�ساقط الغزير

تب�سة

متكنت قوات ال�رشطة التابعة لأمن دائرة بئر العاتر نهار ام�س من ا�سرتجاع
م�رسوقات متثلت يف  383الة خياطة جديدة م�ستوردة من دولة الهند كانت
متواجدة ب�أحد امل�ستودعات اخلا�صة بتخزين ال�سلع بذات املدينة العملية
التي تورط فيها  04ا�شخا�ص �أحدهم قا�رص وهذا بعد قيام �صاحب
امل�ستودع ب�إيداع �شكوى على م�ستوى مقر امن الدائرة وبعد عمليات البحث
والتحري التي ا�سفرت توقيف القا�رص و املتورطني ليتم مبا�رشة اتخاذ
الإجراءات القانونية �ضدهم من اجل تقدميهم امام اجلهات الق�ضائية مع
ارجاع امل�رسوقات ل�صاحبها.
عزيزي ر�شيد تب�سة

فرحات يرد على امل�شككني

للأمطار ,ح�سب ما علم �أم�س
االثنني من م�صالح الوالية.
و �أفاد ذات امل�صدر �أن عملية
امت�صا�ص املياه ال تزال
م�ستمرة حلد ال�ساعة خ�صو�صا
على الطريق الوطني �« 44أب»
مبدخل مدينة �سكيكدة و كذا
حي الإخوة �ساكر حيث غمرت
ال�سيول مداخل العمارات ,ما

لهجة خطابهم يف حالة ما مل جتد
مطالبهم �أذانا �صاغية .
من جهتها ك�شفت م�صادر من
مديرية الرتبية بوالية ورقلة � ،أن
جلوء مدير الرتبية لإ�صدار قرار

�إخالء ال�سكنات الوظيفية على
خلفية رف�ض امل�ستفيدين من
هذه ال�سكنات ت�سديد م�ستحقات
االيجار املقدرة بـ  3000دج
�شهريا .

�أنها ارتفعت مقارنة بال�سنوات
الفارطة حمملني جتار اجلملة
امل�س�ؤولية و�أ�شاروا ب�أن تقلي�ص
رخ�ص الإ�سترياد �أثر على �سوق
التجزئة �أي�ضا .
لكن كل هذه التربيرات ال تقنع
االولياء الذين وجدنا بع�ض من
تقربنا منهم يف قمة ال�سخط
واال�ستياء و�شبهوا �رشاء الأدوات
املدر�سية ب « الغرامات «
املفرو�ضة عليهم عند الدخول
املدر�سي يف كل �سنة م�شريين

�إىل �أن �أطفالهم باتوا ي�شرتطون
عالمات جتارية معينة من
احلقائب ب�سبب �صور �أبطال
الر�سوم املتحركة التي حتملها
وهو ما ي�ستغله البائعون لرفع
الأ�سعار نظرا للإقبال الكبري
على هذه النوعية كما ال يقت�رص
االرتفاع على �أ�سعار احلقائب
وامل�آزر فقط بل تعدى ذلك
�أ�سعار الكراري�س وغريها من
الأدوات الأخرى .

�أح�سن مرزوق

ر�سكلة �أزيد من  320عونا
للحماية املدنية

ا�ستفاد م�ؤخرا  324عونا للحماية املدنية بوالية تي�سم�سيلت من عملية
ر�سكلة يف تقنيات �إخماد حرائق الغابات ح�سبما علم لدى مديرية احلماية
املدنية و�أو�ضح ذات امل�صدر ب�أن ه�ؤالء الأعوان قد مت تكوينهم طيلة
�شهرين يف مقايي�س ذات �صلة بالتقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف جمال
التدخل بالأماكن الغابية اجلبلية الوعرة لإطفاء احلرائق وكيفية ا�ستغالل
م�صادر املياه الطبيعية يف عملية حما�رصة وال�سيطرة على النريان.
وبا�رشت املديرية املذكورة خالل الأ�سبوع الأخري من �شهر �أغ�سط�س
املن�رصم يف توزيع ه�ؤالء الأعوان عرب الوحدات الثانوية للحماية املدنية
ومن جهة �أخرى ,ك�شف ذات امل�صدر عن تدعيم قطاع احلماية املدنية
بالوالية م�ؤخرا بثماين �شاحنات �إطفاء خفيفة جديدة ذات �صهريج والتي
�ستوجه للتدخل ال�رسيع يف حالة ن�شوب حريق داخل امل�سالك الوعرة
باملناطق الغابية للجهة.

يف حادث مرور باجللفة

هالك �شخ�ص وتفحمه بالكامل
لقي �شخ�ص حتفه يف حادث مرور وقع �أم�س االثنني بوالية اجللفة ,ح�سب ما
علم من م�صالح احلماية املدنية و�إ�ستنادا لذات امل�صدر ,فقد وقع احلادث
املروري املميت الذي وقع باجلهة ال�شمالية للوالية ,على حمور الطريق
الوطني رقم واحد باملدخل ال�شمايل ملدينة حا�سي بحبح ,جراء انحراف
�سيارة �سياحية بالقرب من قاعدة احلياة ل�رشكة كو�سيدار وتعر�ضت ال�سيارة
التي يعود ترقيمها لوالية تيارت �إىل احرتاق كلي بعد انحرافها وانقالبها
على الطريق ,وخلف ذلك تفحم �سائقها.
ويف الوقت الذي مل يتعرف على هوية ال�ضحية الذي مت حتويله مل�صلحة
حفظ اجلثث مب�ست�شفى حا�سي بحبح  ,فتحت من جهتها م�صالح الدرك
الوطني حتقيقا ملعرفة �أ�سباب ومالب�سات هذا احلادث املميت.
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الفريق قايد �صالح من ورقلة

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

فتح جميع امللفات ،دون ا�ستثناء

.

رهان الع�صابة وعمالئها الت�شوي�ش على الدخول املدر�سي

قال الفريق قايد �صالح �أم�س �أنه من الأجدر �أن يتم ا�ستدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ � 15سبتمرب اجلاري ،على �أن يجرى اال�ستحقاق الرئا�سي يف الآجال املحددة قانونا ،وهي
�آجال معقولة ومقبولة تعك�س مطلبا �شعبيا ملحا .كما جدد التنويه ب�شجاعة و�إ�صرار رجال العدالة على اجتثاث �آفة الف�ساد من بالدنا ،من خالل فتح جميع امللفات ،دون
ا�ستثناء ،كما �أ�شاد بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خالل رفع منحة التمدر�س بن�سبة معتربة ،توفريا للظروف املالئمة لإجناح الدخول املدر�سي:
م�.س
«فلقد �سبق و�أن �أ�رشت يف مداخلتي
ال�سابقة �إىل �أولوية ال�رشوع اجلدي يف
التح�ضري لإجراء االنتخابات الرئا�سية
خالل الأ�سابيع القليلة القادمة ،وها
�أنا اليوم �أ�ؤكد على �أننا وانطالقا
من مهامنا و�صالحياتنا واحرتامنا
للد�ستور ولقوانني اجلمهورية ،نرى
�أنه من الأجدر �أن يتم ا�ستدعاء الهيئة
الناخبة بتاريخ � 15سبتمرب اجلاري،
على �أن يجرى اال�ستحقاق الرئا�سي
يف الآجال املحددة قانونا ،وهي
�آجال معقولة ومقبولة تعك�س مطلبا
�شعبيا ملحا.
ويف هذا الإطار و�إذ �أنوه مرة �أخرى
باجلهود املبذولة من قبل الهيئة
الوطنية للو�ساطة واحلوار ،و�أ�شيد
بالنتائج امل�شجعة التي حققتها
يف وقت ق�صري ،على نهج احلوار
اجلاد والبناء والهادف ،ال يفوتني
�أن �أجدد الدعوة للم�ضي قدما
بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد
الر�ؤى و�إيجاد الآليات التي جت�سد
امل�سعى امللح املتمثل يف الت�رسيع
يف تنظيم االنتخابات الرئا�سية،
ال�سيما من خالل التن�صيب العاجل
للهيئة الوطنية امل�ستقلة لتح�ضري
وتنظيم ومراقبة االنتخابات ،التي
�ست�رشف على جميع مراحل العملية
االنتخابية ،وهو ما ي�ستدعي �أي�ضا
تعديل بع�ض مواد قانون االنتخابات
ليتكيف مع متطلبات الو�ضع الراهن،
ولي�س كما يطالب به البع�ض ب�أن هذا

التعديل يجب �أن يكون جذريا ومعمقا
ومي�س جميع املواد مما ي�ستلزم وقتا
�أطول.
قائد الأركان قال �أن االنتخابات التي
تعد موعدا هاما يف تاريخ اجلزائر
�ستحمل حتما بني طياتها ما يتيح
قطع املزيد من الأ�شواط على درب
�إر�ساء دولة احلق والقانون ،وعلى
ذكر دولة القانون ،ف�إننا جندد التحية
لرجال العدالة الأوفياء ،الذين ن�ؤكد
مرة �أخرى مرافقتنا لهم والوقوف �إىل
جانبهم ،وننوه ب�شجاعتهم و�إ�رصارهم
على �أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون،
من خالل فتح جميع امللفات ،دون
ا�ستثناء ،وفق �إرادة قوية ملكافحة
الف�ساد واجتثاثه نهائيا من هذه
الأر�ض الطيبة ،عالوة على الإ�شادة
مب�سعى فر�ض االن�ضباط وال�رصامة
وا�ستعادة هيبة الدولة ،وهو امل�سعى
الذي يعد اليوم �أكرث من �رضورة
لت�صحيح الأخطاء و�إعادة م�سار البناء
�إىل اجتاهه ال�صحيح.
ويف نف�س ال�سياق ،ولإف�شال رهان
الع�صابة وعمالئها على الت�شوي�ش على
الدخول املدر�سي املقبل ،من خالل
زرع بذور ال�شك والبلبلة يف �صفوف
التالميذ و�أوليائهم ،تتوا�صل جهود
الدولة يف توفري الظروف املالئمة
لإجناح هذا الدخول املدر�سي ،حيث
اتخذت احلكومة كافة الإجراءات
ووفرت كل الإمكانيات املادية
والب�رشية ل�ضمان دخول مدر�سي يف
�أح�سن الظروف ،ال�سيما من خالل
رفع عالوة التمدر�س بن�سبة معتربة،
وهو الإجراء الذي من �ش�أنه تعزيز

دور الدولة وحر�صها على تخفيف
الأعباء على املتمدر�سني و�أوليائهم».
الفريق �أ�شار �إىل �أن اجلزائر ولعدة
اعتبارات كانت و�ستبقى م�ستهدفة
من طرف �أعدائها ،الذين ما لبثوا
يخططون يف ال�رس والعلن لعرقلة
عمل احلكومة وم�ؤ�س�سات الدولة
وخلق حالة من االن�سداد والغليان يف
اجلبهة االجتماعية� ،أمال يف حتقيق
م�آربهم و�أهدافهم اخلبيثة يف عرقلة
م�سار احلوار الوطني و�إطالة عمر
الأزمة:
«ويف هذا ال�صدد بالذات ،ف�إنني
�أعلم يقينا ب�أنكم على وعي تام،
ب�أن اجلزائر ولعدة اعتبارات كانت
و�ستبقى م�ستهدفة من طرف
�أعدائها ،وال يراد لها ب�أن تبني
نف�سها اقت�صاديا واجتماعيا وعلميا
وتكنولوجيا ،وتكون متح�صنة ومنيعة
بكل �أ�سباب القوة� ،سالح ه�ؤالء
الأعداء يف ذلك هو املحاولة من
جديد جتريد ال�شعب اجلزائري من
كل ركائز قوته ،املتمثلة �أ�سا�سا يف
مقومات �شخ�صيته الأ�سا�سية وثوابته
الوطنية وقيمه ،ال�سيما تلك النابعة
من ثورة نوفمرب اخلالدة ون�سيجه
املجتمعي املتالحم.
هذا التالحم الذي �أزعج الع�صابة،
وما لبثت تخطط يف ال�رس والعلن لفك
روابطه وقطع و�شائجه اعتمادا على
�أذنابها املند�سني يف هياكل خمتلف
امل�ؤ�س�سات ،الذين �أوكلت لهم مهمة
عرقلة عمل احلكومة وم�ؤ�س�سات
الدولة وخلق حالة من االن�سداد
والغليان يف اجلبهة االجتماعية� ،أمال

رئي�س حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة

خال�صات جلنة احلوار كانت �صادمة
ك�شف رئي�س حركة البناء الوطني
عبد القادر بن قرينة ،عن تلقي حزبه
ملذكرة ا�ست�شارية من جلنة احلوار
والو�ساطة حول �أهم اخلال�صات التي
خرجت بها جلنة كرمي يون�س بعد
جل�سات احلوار ،م�شريا �إىل �أن م�ضمون
هذه املذكرة كان �صادما حلزبه،
�سيما ما تعلق با�ستمرار �سيا�سة
التعيني يف هيئة تنظيم االنتخابات
املزمع �إن�شا�ؤها ،وموا�صلة �إق�صاء
ال�شباب با�شرتاط �سن � 40سنة.
وافاد بيان اعالمي من بن قرينة حتت
عنوان «خال�صات جلنة الو�ساطة
واحلوار»  ،ب�أنه «و�صلنا �أول �أم�س
ال�سبت � 31أوت مذكرة من الأ�ستاذ
كرمي يون�س رئي�س الهيئة الوطنية
للو�ساطة و احلوار موجهة ب�صفة
ر�سمية حلركتنا بعنوان ا�ست�شارة
تت�ضمن مرفقات ثالث ،هي م�رشوع
التقرير التمهيدي عن نتائج جوالت
الو�ساطة و احلوار ،وم�رشوع القانون
الع�ضوي املتعلق ب�أحداث ال�سلطة
امل�ستقلة لالنتخابات ،وم�رشوع
تعديل القانون الع�ضوي لالنتخابات»،

منتقدا ما ا�سماه « اق�صاء فئة ال�شباب
وا�شرتاط �سن الأربعني  ،40وكذا
ا�ستمرار منهجية التعيني عرب ا�ستبدال
�سلطة حكومية معينة ب�سلطة حكومية
�أخرى معينة� ،إ�ضافة �إىل االبتعاد
عن التفوي�ض املتعلق باالنتخابات
الرئا�سية و تعومي املقرتحات بح�شو
يتعلق باالنتخابات البلدية والوالئية
والربملانية التي لي�ست حمل النقا�ش
االن على حد تعبريه ،و�أو�ضح نف�س
املتحدث بان هذه املقرتحات
خميبة للآمال وال تراعي واقع
اجلزائر اجلديدة ،بل هي تراجع
رهيب باملقارنة حتى مع املقرتح
املن�سوب منذ �أ�شهر للحكومة احلالية
و التي تداولته عديد من مواقع
التوا�صل االجتماعي وبع�ض الو�سائل
الإعالمية ح�سبه ،الفتا اىل وجود
تكري�س ملنطق التعيني يف امل�شاريع
املقرتحة من طرف هيئة الو�ساطة
واحلوار ،عندما يتم ا�ستبدال �سلطة
وزارة الداخلية ب�سلطة �أخرى معينة
من طرف رئي�س الدولة.
كما �أ�ضاف بن قرينة ب�أن»تلك

اخلال�صات التي و�صلتنا كانت �صادمة
حقيقة ،مما ال يجعلنا ن�سمح لأنف�سنا
�إ�ضفاء �رشعية على قبول عملها،
الذي ت�أكد لنا ب�أنه ال يعك�س مطلقا
�أر�ضية عني بنيان ك�أبرز جتمع وطني
انخرط يف احلل الد�ستوري ،و ال على
املقرتحات العديدة التي تقدمت بها
الأحزاب ال�سيا�سية التمثيلية منفردة،
و التي تقا�سمنا معها نف�س الر�ؤى
واملقرتحات» .ولوح نف�س امل�صدر
ب�سحب الثقة من نتائج و خال�صات
الهيئة �إال اذا تراجعت عن ذلك،
وكانت �صدى حقيقيا ملقرتحات
ت�شكيل �سلطة وطنية م�ستقلة
حقيقية ،وعن طريق االنتخاب بعيدا
عن التعيني من ال�سلطة القائمة ،و
عدم تهمي�ش فئة ال�شباب من �أي
م�ؤ�س�سات �سوف تت�شكل الحقا ،
وكذا اقت�صار الت�رشيع خ�صو�صا على
�إجراء �إنتخابات رئا�سية نزيهة دون
التعومي با�ستحقاقات �أخرى ،فتلك
حملها الور�شات الوا�سعة املنتظر من
الرئي�س القادم تناولها بحوار وطني
الحقا ح�سبه.
�س.ب

يف حتقيق م�آربهم و�أهدافهم اخلبيثة
يف عرقلة م�سار احلوار الوطني
و�إطالة عمر الأزمة ،و�سيلتهم يف ذلك
الدعاية املغر�ضة والأفكار الهدامة
التي يعملون على بثها دون انقطاع
يف ال�ساحة ال�سيا�سية والإعالمية،
م�ستغلني يف ذلك حرية التعبري و�إبداء
الر�أي امل�ضمونة د�ستوريا ،لكنهم
تنا�سوا عن ق�صد �أن هذه احلرية
يجب �أن ال تتخطى حدودها وتتجاوز
الأخالقيات املتعارف عليها ،لت�سقط
�إىل م�ستويات منحطة ت�صل �إىل حد
ال�شتم والقذف وكيل التهم الباطلة،
وهو �أمر غري مقبول قانونا و�أخالقا
وعرفا.
ومن هذه الأفكار التي د�أبت الع�صابة
على بثها ،والتي يروج لها بع�ض
املحللني املزعومني �سواء عن
ق�صد �أو عن �سذاجة ،م�س�ألة مطالبة
بع�ض الأحزاب ال�سيا�سية التحاور،
بل التفاو�ض مبا�رشة مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،اقتداء بتجارب بع�ض دول
املنطقة يف التعامل مع الأزمات،
متنا�سني �أن اجلزائر بتاريخها العريق
وب�شعبها الأبي ومبواقفها الريادية
الثابتة هي من تكون دائما القدوة
ولي�س العك�س ،وهي حماولة فا�شلة
�أخرى تهدف �إىل توريط اجلي�ش يف
م�ستنقع ال�سيا�سة ،رغم �أنها تعلم علم
اليقني موقفنا الثابت من هذا الأمر
الذي �أكدنا �أكرث من مرة بخ�صو�صه
على �أن اجلي�ش الوطني ال�شعبي
متم�سك باحلل الد�ستوري للأزمة،
انطالقا من �إميانه ب�أن الدولة
الع�رصية هي دولة امل�ؤ�س�سات،

والتم�سك بالد�ستور هو عنوان
�أ�سا�سي للحفاظ على كيان الدولة
وا�ستمراريتها ،ويعمل على مرافقة،
و�أ�ؤكد هنا على كلمة مرافقة م�ؤ�س�سات
الدولة وال�شعب وم�سعى احلوار ،الذي
�أ�ؤكد مرة �أخرى �أن اجلي�ش الوطني
ال�شعبي لن يكون طرفا فيه� ،إىل غاية
انتخاب رئي�س للجمهورية يف �أقرب
الآجال ،حري�صا كل احلر�ص ،على
الن�أي بنف�سه عن كافة احل�سا�سيات
واحل�سابات ال�سيا�سية� .إن التحامل
على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هو جزء
من خمطط خبيث هدفه الو�صول �إىل
تقييد �أو حتييد دور اجلي�ش ،الذي قدم
در�سا للجميع ،يف الوفاء والإخال�ص
وحماية الوطن ،وبرهن ميدانيا على
قدرته يف �أن يج�سد عمق الرابطة
القوية بني ال�شعب وجي�شه ،وكانت
قيادته �سباقة يف اال�ستجابة للمطالب
ال�شعبية قبل �أية جهة �أخرى ،مما
هدد م�صالح الع�صابة و�أذنابها و�أف�شل
خمططاتها يف �إعادة �صياغة امل�شهد
الوطني العام ح�سب �أهوائها وم�صالح
�أ�سيادها».
الفريق �أكد �أن اجلي�ش الوطني
ال�شعبي لي�س �ضد حرية التعبري
واختالف الآراء البناءة ،لكنه لن
ي�سكت على حماوالت عرقلة عمل
م�ؤ�س�سات الدولة و�سيت�صدى لهذه
املحاوالت بكل �رصامة ،انطالقا من
مهامه و�صالحياته الد�ستورية:
«وعليه ،و�إذ ن�ؤكد على �أننا ل�سنا �ضد
حرية التعبري واختالف الآراء البناءة،
و�أننا �ضد �سيا�سة الإق�صاء والتهمي�ش،
ف�إننا يف اجلي�ش الوطني ال�شعبي ن�ؤكد

�أي�ضا �أننا لن ن�سكت على حماوالت
عرقلة عمل م�ؤ�س�سات الدولة
و�سنت�صدى بكل �رصامة ،انطالقا
من مهامنا و�صالحياتنا الد�ستورية،
لهذه املحاوالت التي ترمي �إىل �إطالة
عمر الأزمة وعرقلة امل�سار التنموي
للوطن ،والوقوف �ضد �إرادة ال�شعب
الذي �أكد يف عدة منا�سبات على �أنه
لي�س يف حاجة �إىل مثل هذه الأفكار
التي تهدم وال تبني ،ال�سيما يف هذه
املرحلة الدقيقة من تاريخ بالدنا
املعا�رص ،ولدينا معلومات م�ؤكدة
�سنك�شفها يف الوقت املنا�سب عن
ت�آمر بع�ض الأحزاب �ضد الوطن
وال�شعب ،هذه الأحزاب املرفو�ضة
�شعبيا ،ال هم لها �سوى االنتقاد
والعويل ،كما يقال يف املثل ال�شعبي
«الل�سان طويل والذراع ق�صري» ،نطلب
منها بهذه ال�سانحة �أن تتقي اهلل
يف �شعبها ووطنها وتتحلى بالقليل
من الكرامة وال�رشف ،والتم�سك
ب�أخالقيات العمل ال�سيا�سي ،وتكف
عن و�ضع العقبات على طريق
مبادرات املخل�صني للخروج بالبالد
من الأزمة
ي�شار �أن الكلمة جاءت �ضمن جولة
تفقدية وموا�صلة للزيارات امليدانية
�إىل خمتلف النواحي الع�سكرية ،حيث
�رشع الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان
اجلي�ش الوطني ال�شعبي ،ابتداء من
�أم�س االثنني � 02سبتمرب  ،2019بزيارة
عمل وتفتي�ش �إىل قطاعات ووحدات
الناحية الع�سكرية الرابعة بورقلة.

وزير االت�صال ح�سن رابحي

ال حل دون حوار يتجاوز ثقافة الإلغاء و الإق�صاء
�أكد وزير االت�صال ,الناطق الر�سمي
للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة,
ح�سن رابحي �أم�س االثنني باجلزائر
العا�صمة ,على �أهمية احلوار يف
الظروف التي متر بها البالد اليوم
والتي ت�ستدعي التقارب يف الأفكار
بعيدا عن ثقافة الإق�صاء لل�سري
باجلزائر قدما نحو ما يتمناه اجلميع
ويف مداخلته يف الندوة املنظمة من
طرف �إذاعة القر�آن الكرمي حول
�أهمية احلوار ,اعترب الوزير �أن «
احلوار كمبد�أ ح�ضاري و�أولوية يف
بالدنا اليوم تفر�ضه ظروف نعي�شها
معا وهو ما ي�ستدعي التقارب يف
الأفكار والر�ؤى بعيدا عن ثقافة
الإلغاء والإق�صاء التي لن جتدي نفعا
يف ال�سري باجلزائر قدما نحو ما
يتمناه اجلميع».
و�أ�ضاف �أنه من ال�رضوري �إر�ساء
«حوار يلتقي فيه اجلميع من �أجل
امل�صلحة العليا بال ح�سابات �ضيقة
وم�صالح خا�صة جتتمع فيه الأفكار
�سيما يف ظل رعاية م�ؤ�س�سة اجلي�ش
الوطني ال�شعبي وما توليه قيادته من
حر�ص كبري ومن يقظة فائقة لتفويت

الفر�ص على من ال يريدون خريا
لل�شعب اجلزائري»ووا�صل القول �أن
حر�ص ويقظة اجلي�ش وقيادتها نابع
من «مرجعيتها النوفمربية الأ�صيلة
والثابتة و�إميانا منها بال�رضورة
امللحة للقطيعة مع كل ما من �ش�أنه
ال�رضر وامل�سا�س بحرمة البالد
ومبناعة م�ؤ�س�ساتها ال�سيادية».
و�أ�شار الوزير بهذا اخل�صو�ص �إىل �أن
عمل الدولة «من�صب على �رضورة
احلوار واالت�صال» من خالل تكثيف
الت�شاور بني خمتلف القطاعات بغية
�إيجاد خمرج لالزمة التي لها ت�أثري
على راهن اجلزائر من كل النواحي
وبعد تذكريه ب�أنها ( الدولة) «م�ستعدة
« لدخول اجتماعي يكون يف م�ستوى
تطلعات ال�شعب� ,أكد الناطق الر�سمي
للحكومة �أنها «�ستبقى باملر�صاد
�أي�ضا ملحاوالت املغر�ضني لإطالة
عمر الأزمة ب�سعيهم اخلبيث
لإجها�ض الأفكار النرية وت�سخريهم
للفكر الأحادي ال�ضيق الذي ال يخدم
م�صلحة الوطن».
و�أ�شاد يف هذا الإطار ب» اخلريين
الذين لبوا نداء الوطن ل�صالح و�ساطة

تلم الإرادات البناءة وحوار قوامه
الت�شاور امل�س�ؤول الذي م�آله االنتقال
�إىل مرحلة جديدة من خالل تنظيم
انتخابات رئا�سية دميقراطية يف
اقرب الآجال ت�ؤمن م�ستقبل البالد
من املخططات الهدامة لأعداء
اجلزائر».
ويف �سياق ذي �صلة ,اعترب الوزير �أن
قطاع االت�صال على وعي بالتحديات
الراهنة وهو يف م�ستوى امل�س�ؤولية
القا�ضية برفعها ومبرافقة املبادرات
واجلهود الرامية �إىل تعزيز احلوار
وتكري�سه كواجب وطني لإي�صال
البالد اىل بر االمان.
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كرمي يون�س

ع�ضو باللجنة تلقى تهديدات بالقتل
.
.

المنثل النظام و اللجنة ولدت من رحم احلراك
لو كنت فا�سدا لكنت الآن يف �سجن احلرا�ش

رد رئي�س جلنة احلوار والو�ساطة كرمي يون�س على االنتقادات التي طالته هو و �أع�ضاء اللجنة  ،م�ؤكدا ب�أن
جلنة احلوار والو�ساطة لي�ست معينة من قبل رئا�سة الدولة ،ولي�ست ناطقة با�سم احلراك ال�شعبي.
�إميان لوا�س
عرب كرمي يون�س الأم�س
خالل اجتماعه عن �أ�سفه
من ال�ضغوطات التي تعر�ض
لها �أع�ضاء جلنة احلوار و
الو�ساطة  ،م�شريا « عدد من
الأع�ضاء قرروا االن�سحاب
من اللجنة ،بع�ض �ضغط
ال�شارع وبالتحديد من
بلكور ا�شتغلوا مع اللجنة
ب�ضعة ايام فقط وان�سحبوا
ب�سبب �ضغوطات ال�شعب،
كما �أن �سعيد مقدم مت
تهديده بالقتل بعد ان�ضمامه
للهيئة».
و�أكد كرمي يون�س ب�أن جلنة
احلوار والو�ساطة المتثل
الدولة و لي�س النظام هو
من عينها ،ولي�س احلراك
من كلفها باحلديث عنه،
قائال « الرئا�سة مل تعني
جلنة احلوار ،ولي�س ال�شعب
من كلفنا ،نحن خرجنا من
ال�شعب ومن رحم احلراك،
و �إمنا ت�شكلت طواعية و
جاءت لتلبة النداء الوطني ،
كل �أع�ضاء اللجنة هم ابناء
ال�شعب ،ي�سعون جاهدين
اليجاد حلوال لالزمة
وامل�أزق ال�سيا�سي الذي

ت�شهده البالد منذ �أ�شهر. ».
ويف �سياق مت�صل� ،أ�ضاف
املتحدث «تخليت عن
النظام منذ ، 2004فلما
كنا يف النظام الحظنا
وا�ستقلت
انحرافات،
من املجل�س رغم انف
امل�س�ؤولني ،الذين كانوا
ي�سريون الدولة التي كانت
ترف�ض اال�ستقاالت حينها،
واحلمد هلل �أننا معكم  ،ولو
كنت فا�سدا لكنت االن يف
�سجن احلرا�ش» ،م�ضيفا «
مار�ست ع�ضوية احلكومة
�3سنوات ،حيث
ملدة
انتخبت رئي�س املجل�س
ال�شعبي الوطني ،ويف
ال�شهور الأوىل من ال�سنوات
املا�ضية �أثناء ممار�ستي
الحظت
مل�س�ؤولياتي
انزالقات ،و ا�ستقلت
مبا�رشة من املجل�س
ال�شعبي الوطني».
و نفى كرمي يون�س طرده
من الواليات باعتباره مل
يذهب �إىل �أي والية ،م�ؤكدا
ب�أن بقاءه على ر�أ�س جلنة
احلوار رغم االنتقادات التي
طالته �إميانا منه باملهمة
التي �إختار ها طواعية
و �إعترب رئي�س جلنة

« ،وذلك من �أجل اخلروج
من الأزمة ال�سيا�سية التي
تعي�شها منذ �أ�شهر وك�شف
يف ال�سياق ذاته� ،أن احلوار
مت مع حوايل 30حزبا ،و
مت االت�صال مع ما يقارب
ما �6آالف جمعية ،منها
106وطنية من 26والية.
نوار زدام
ندعم احلوار للخروج
من الأزمة ال�سيا�سية
احلوار والو�ساطة ب�أن كل
من يرف�ض احلوار الذي
تديره جلنة كرمي بن يون�س
هي �ضد فكرة الهدنة يف
اجلزائر  ،قائال « الأ�صوات
الراف�ضة للحوار هي لي�ست
�ضد الأ�شخا�ص يف جلنة
احلوار و �إمنا هي �أطراف
التريد اخلري للبالد «.
بخ�صو�ص ميزانية
و
اللجنة� ،أو�ضح كرمي يون�س
�أن هيئته المتلك امتيازات
�أو رواتب و�إمنا كل الأع�ضاء
يعملون تطوعيا خلدمة
البلد ،خ�صو�صا يف ظل ما
ت�شهده من �أزمة وان�سداد
�سيا�سي.
وجدد كرمي يون�س على
�أن حل الأزمة ال يخرج

عن اجللو�س على طاولة
حوار وطني جاد وجامع
ي�شارك فيه كل الفاعلني
من منظمات  ،جمعيات،
�أحزاب �سيا�سية ،وممثلني
عن املجتمع املدين
ملحاولة تقريب الر�ؤى
واخلروج بخارطة طريق
ت�سمح ب�إيجاد الآليات
الكفيلة للخروج من الأزمة.
�أكد من�سق هيئة احلوار
والو�ساطة ،كرمي يون�س،
�أنه مل يتم احتكار احلوار
ووجهات النظر باعتباره
بني اجلزائريني ،م�ضيفا «
نحن متطوعون ولن نرتك
البالد حترتق وبال �أمل
و�س�أوا�صل مهمتي ،رغم
�أن ال�شعب مل يكلفني بها

�أكد نوار زدام رئي�س
جمعية الوفاء الوطني و
الت�ضامن دعمه للحوار
الوطني للخروج من الأزمة
ال�سيا�سية التي تعي�شها
البالد منذ  22فيفري
املا�ضي  ،مقرتحا حل
جدري للأزمة الذي تعي�شها
البالد و�شدد املتحدث
على �رضورة ا�ستدعاء و
جتنيد اجلميع  ،م�شريا
الميكن �أن حتاور كل ال�شعب
اجلزائري ،مع الإ�رساع يف
تن�صيب اللجنة ال�سيا�سية
لتنظيم االنتخابات تت�شكل
من اجلمعيات الوطنية
ودعا املتحدث �إىل �رضورة
ت�سبيق م�صلحة البالد على
امل�صلحة ال�شخ�صية .

ب�أمر من  الوزير الأول  نور الدين بدوي  لرد املظامل لأهلها

وزارة العمل� :إعادة درا�سة � 45ألف ملف «االفانبو�ست» مرفو�ض
العمل  وال�ضمان
ك�شفت  وزارة
االجتماعي يف  مرا�سلة موجهة
�إىل املديريات اجلهوية ل�صندوق
مطابقة اخلدمات االجتماعية
«الأفانبو�ست» ب�رضورة �إعادة  فتح
ودرا�سة امللفات  املرفو�ضة  خالل

الفرتة املمتدة مابني -2014-2013
  2015وذلك من خالل االعتماد
على حم�رض تقدم الأ�شغال  املعد
من قبل مديرية ال�سكن  املودع
بامللف يوم �إيداع امللف .
القرار جاء ب�أمر من الوزير الأول نور

الدين بدوي على خلفية ال�شكاوي
املقدمة من طرف املواطنني
املق�صيني الذين ر�أو  انهم تعر�ضوا
للظلم  خالل درا�سة ملفاتهم  التي
بها� أمام  ال�صناديق
تقدموا
اجلهوية ملطابقة اخلدمات

االجتماعية  خالل �سنوات 2013
و 2014و 2015والتي جتاوز عددها
ال� 45ألف  ملف والتي�  أبلغ
�أ�صحابها برف�ضها دون �إثباث
ال�سبب .
حممد بن ترار

�ضربة موجعة لبقايا القاعدة يف تون�س

م�صرع الإرهابي اجلزائري الباي العكروف

م�.س/وكاالت

متكنت م�صالح الأمن التون�سي من
الق�ضاء �أم�س على �أمري كتيبة عقبة
بن نافع و�أحد �أبرز الإرهابيني يف
املغرب العربي امللقب بالباي
العكروف العملية النوعية متت
على �إثر الكمني الذي نفذته
وحدات اجلي�ش واحلر�س الوطنيني
مبعتمدية حيدرة من والية
الق�رصين ،املعني يحمل اجلن�سية
اجلزائرية و مدرج يف اللوائح
الدولية للإرهابيني و م�صنف من
بني �أخطر العنا�رص ،كان قد �شارك
يف كل العمليات الإرهابية يف جبال
تون�س كما �شارك يف عمليات دموية
يف اجلزائر .
جرت العملية يف �إقليم منطقة
حيدرة من والية الق�رصين التون�سية
احلدودية مع اجلزائر� ،أدت �إىل

مقتل �أمري كتيبة «عقبة بن نافع»،
امللقب بـ «باي العكروف» ،وهو �أحد
�أبرز الإرهابيني يف منطقة املغرب
العربي ،هذه املجموعة الإرهابية
املعروفة حتت م�سمى كتيبة عقبة
نافع تدين بالوالء لتنظيم القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي و متثل هي
الفرع املحلّي للتنظيم الإرهابي
و تورد التقارير �أنه الفرع الأكرث
ن�شاطا يف تون�س ،حيث يقف وراء
�أغلب الهجمات الإرهابية الدموية
يف تون�س و يف املناطق احلدودية
املحاذية للجزائر
الكتيبة هي جماعة متطرفة ك ّونها
�أمري تنظيم القاعدة باملغرب «�أبو
م�صعب عبد الودود» ويعرف كذلك
با�سم «عبد املالك دروكدال»،
تقودها يف الغالب قيادات جزائرية،
لكن �أبرز عنا�رصها تون�سيون
كانوا ين�شطون يف جماعة «�أن�صار

ال�رشيعة» التي �صنّفتها تون�س
والواليات املتحدة الأمريكية
تنظيما �إرهابيا �سنة � ،2013إىل
جانب املقاتلني اجلزائريني.
وعادة ما تعتمد جماعة عقبة بن
نافع على �أ�سلوب املباغتة والغدر
يف تنفيذ عملياتها الإرهابية ،وقد
تو ّرطت يف �أغلب و�أعنف الهجمات
الإرهابية التي �رضبت تون�س
طوال ال�سنوات املا�ضية خا�صة
يف املناطق اجلبلية القريبة من
اجلزائر ،وبفر�ض احل�صار عليها،
جل�أت �إىل زراعة الألغام من �أجل
منع تقدم قوات الأمن ،وقد �أدى
ذلك �إىل مقتل و�إ�صابة عدد كبري
من القوات الأمنية التون�سية.
وكانت �أوىل العمليات الإرهابية
التي تبنتها كتيبة عقبة ابن نافع
يف دي�سمرب  ،2012يف كمني ن�صب
لدورية بجبل ال�شعانبي و�رسقت

�أ�سلحتهم وبدالتهم الع�سكرية،
واختفت املجموعة لأكرث من
عام ،ثم عادت �إىل الظهور يف �أوت
 2016و�أعلنت تبنيها لهجوم �إرهابي
�أ�سفر عن مقتل  3ع�سكريني
و�إ�صابة � 9آخرين يف جبل �سمامة
مبدينة الق�رصين على احلدود مع
اجلزائر.
وخالل العامني املا�ضيني ،واجه
هذا التنظيم ح�صارا �شديدا على
معاقله يف اجلبال ،وتع ّر�ض �إىل
هزائم متتالية ،بعد ت�صفية �أغلب
قادته وم�سلحيه على الأرا�ضي
التون�سية� ،آخرهم مقتل قائده
اجلزائري بالل الق ّبي و�أحد
م�ساعدي زعيم تنظيم القاعدة
يف بالد املغرب الإ�سالمي ،خالل
كمني ن�صبته قوات احلر�س التون�سي
يف املرتفعات الغربية للبالد� ،أواخر
�شهر يف املا�ضي.

وزير الرتبية يراهن على دخول مدر�سي ا�ستثنائي

ت�أجيل توزيع كتاب التاريخ
بعد حتفظ وزارة املجاهدين
•       التكفل بخريجي املدار�س العليا منذ 2016
•        الدر�س االفتتاحي بطعم احلراك

ك�شف وزير الرتبية الوطنية عبد
احلكيم بلعابد ،عن الأرقام املتعلقة
بالدخول املدر�سي ،2020-2019
بداية من �أزيد من � 9110آالف تلميذ،
م�ؤكدا �أن كل الإجراءات مت اتخاذها
خالل فرتة ال�صيف ،م�ؤكدا �أن كل
احلاجيات مت توفريها ،يف حني حدد
الدر�س االفتتاحي حتت عنوان «حب
الوطن والوفاء له» ،حمددا نقاطه
الرئي�سية يف �ضبط النف�س وحماربة
حماوالت نهب خريات البالد
بح�سبهم ،وهو ما ين�سجم والو�ضع
احلايل ،يف �إ�شارة من الوزير ملحاربة
الف�ساد.
و�أو�ضح وزير الرتبية� ،أم�س ،خالل
الندوة الوطنية ملديري الرتبية
اخلا�صة بالدخول املدر�سي
 ،2020/2019بخ�صو�ص الهياكل
الرتبوية فحددها يف  656مرفقا
تربويا ب 426ابتدائية و 93ثانوية
بالإ�ضافة �إىل  161م�ؤ�س�سة ينتظر
ت�سليمها نهاية ال�سنة اجلارية .مقابل
 1061من�صبا بيداغوجيا ،م�ؤكدا �أنه
مت ت�سجيل عدد معترب على م�ستوى
العا�صمة يف ظل عمليات الرتحيل
والإ�سكان واحلاجات املرتتبة عنها،
ب 93 ،م�ؤ�س�سة و 70جممعا تربويا،
 7ثانويات و 17متو�سطة و 17مطعما
بالإ�ضافة لعدد من �أق�سام التو�سعة.
�أما بخ�صو�ص املنح املعلن عنها
�أول �أم�س ،ف�أكد �أن ال�سلطات
ت�رشف على توزيع الكتب جمانا
على  3مليون معزو بقيمة  6.5مليار
دج ،بالإ�ضافة لرفع منحة التمدر�س
املقرة �سنة  1996من  400دج اىل
 3000دج ،ورفع منحة التمدر�س من
 3000دج �إىل  5000دج.
و�أكد وزير الرتبية �أن كل املرافق
الرتبوية جاهزة متاما ال�ستقبال
الدخول املدر�سي هذا الأربعاء،
م�ضيفا بخ�صو�ص الفيا�ضات
امل�سجلة �أنه ال انعكا�سات على
م�ستوى امل�ؤ�س�سات الرتبوية،
م�ضيفا �أن م�صالح وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية اتخذت كافة
الإجراءات والتدابري ور�صد الأموال
الكافية لإعادة ت�أهيل املرافق
املت�رضرة.
�أما بخ�صو�ص ملف البكالوريا
فا�ستبعد �أي تغيريات خالل بكالوريا
دورة  2020و�إن مل يح�سم يف الأمر،
قائال �أن امللف مرتبط بالإ�صالحات
املتعلقة باملرحلة الثانوية ،وهو ما
يعني �أن �سريورة عمل تلك اللجان
ومواعيدها هي من �ستحدد �إن كان
�سيتم الف�صل يف ا�ستحداث �أي تغيري
من عدمه.
بلعابد يجدد وعود الق�ضاء
على �أق�سام الأميونت
راهن وزير الرتبية الوطنية على
الق�ضاء على الأق�سام اجلاهزة
امل�شبعة بالأمنيونت ،وهو امللف
الذي يراوح مكانه منذ �سنوات،
رغم �أن العديد من الأطراف دقت
ناقو�س اخلطر عدة مرات ،خا�صة
�أن املادة م�رسطنة ويق�ضي التالميذ
ما يقارب � 8ساعات على م�ستواها
يوميا ،وهو ما يهدد �صحتهم ،يف
حني �أن امللف بقي حبي�س الوعود
ل�سنوات متتالية.

التكفل بخريجي املدار�س العليا
من 2016
وبخ�صو�ص فائ�ض خريجي املدار�س
العليا فك�شف عن رخ�صة من الوزير
الأول نور الدين بدوي تخ�ص التكفل
بكل الفائ�ض خالل ال�سنوات الأخرية
منذ  2016و�صوال �إىل  ،2019كا�شفا
عن رقم � 4000أ�ستاذ ،يف حني �أ�ضاف
بخ�صو�ص نق�ص الت�أطري ب�أنه يجب
التفريق بني نق�ص الت�أطري حيث يتم
ت�سجيل غياب يف املن�صب وعدم
توفر موظف له ،يف حني �أن ما يحدث
�أحيانا هو عدم التحاق �صاحب
املن�صب مبن�صبه فيتم تعوي�ضه ب�آخر،
داعيا لعدم احت�ساب غياب املعني
وك�أنه نق�ص يف الت�أطري ،خا�صة �أن
م�صاحله بح�سبه عينت بع�ض مدراء
الرتبية املنتدبني بداية من واليات
اجلنوب.
ت�أجيل توزيع كتاب التاريخ بعد
حتفظ وزارة املجاهدين
�أما الكتب اجلديدة املحولة للجهات
املخت�صة من �أجل الف�صل فيها،
ف�أو�ضح �أنه مت ت�سجيل  22كتابا
جديدا ملرحلة التعليم الإلزامي 11
لالبتدائي و 11للمتو�سط ،م�ؤكدا �أنه
مت جتهيزها �إال �أنها وجهت للم�صالح
املخت�صة ليتم تطمني املجتمع فوجه
كتاب اللغة العربية للمجل�س الأعلى
للغة العربية ،ومل ي�سجل عليها �سوى
بع�ض املالحظات الب�سيطة ،وكتاب
الرتبية الإ�سالمية الذي زكته وزارة
ال�ش�ؤون الدينية وكتاب التاريخ لوزارة
املجاهدين التي كلفت بدورها مركز
البحوث التاريخية باخلطوة ،قائال
�أنه قدم مالحظاته وبناء عليه فلن
يوزع الكتاب خالل ال�سنة الدرا�سية
اجلارية.
بلعابد يدعو النقابات املقاطعة
للرتاجع
علق وزير الرتبية الوطنية على
مقاطعة النقابات املن�ضوية حتت
لواء الكنفدرالية اجلزائرية ب�أن
�أبواب احلوار تبقى مفتوحة �أمام
اجلميع �سواء تعلق الأمر بالنقابات
املقاطعة �أو بالنقابات املعتمدة
حديثا ،ليرتفع العدد �إىل  15نقابة
بقطاع الرتبية ،م�ضيفا ت�سجيل دعوته
للنقابات املقاطعة بالإقبال على
احلوار واجللو�س على طاولة واحدة
كون العمل النقابي يف الأ�سا�س يهدف
حلل امل�شاكل القطاعية املطروحة
يف امليدان لتحقيق منفعة موظفي
القطاع.
هذا والتزمت النقابات املن�ضوية
حتت لواء الكنفدرالية اجلزائرية
مبقاطعة ن�شاطات احلكومة التزاما
منها بالبيان امل�شرتك املعلن
عنه مار�س الفارط ،مو�ضحني �أن
خطوتهم ت�أتي ان�سجاما مع احلراك
ال�شعبي الراف�ض حلكومة نور الدين
بدوي واعتبارها حكومة مرفو�ضة
�شعبية وجب تغيريها بحكومة كفاءات
تعمل على ت�رصيف الأعمال جديا،
متداركني �أن املقاطعة لي�س لها �أي
عالقة بوزير القطاع �إمنا تخ�ص
رف�ض حكومة بدوي ككل.
�سارة بومعزة
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حديث الزنازين

مدمنو ال�سجون ...حكايات غريبة
وواقع �أغرب
«ع�سويل بال�صتي راين مويل» هي العبارة التي ا�شتهرت بها ال�سجون م�ؤخرا  ..للذين ال ي�ستطيعون مفارقة امل�ؤ�س�سات العقابية ،يحنون
�إليها بعد خروجهم منها لبع�ض ال�ساعات �أو الأيام � ....إنهم امل�سبوقون ق�ضائيا يف العديد من اجلرائم� ،أتيحت لهم فر�صة ثانية للعودة
للأهل واالندماج يف املجتمع وتطليق عامل الإجرام� ،إال �أنهم يرتكبون جرائم �أخرى مبجرد �إطالق �سراحهم ويعودون مرة ثانية �إىل
�أح�ضان ال�سجن ،ولنا عينة من حماكم العا�صمة لهذه الفئة التي تورطت يف جرائم �أخرى يف غ�ضون �أيام بعد �إطالق �سراحها..
م.ثيزيري
تورط ع�رشات املفرج عنهم بعد
انق�ضاء مدة عقوبتهم يف ق�ضايا
�إجرامية خمتلفة �أعادتهم �إىل
امل�ؤ�س�سات العقابية ،ب�أوامر
من ق�ضاة التحقيق لدى حماكم
�إقليم االخت�صا�ص يف انتظار
حماكمتهم بتاريخ اجلل�سات ..،
ومن �أهم الق�ضايا التي تورط
فيها ه�ؤالء والذين ترتاوح
�أعمارهم ما بني  18و 37
عاما ،متثلت يف ال�رسقة
واالعتداء ،احليازة و ا�ستهالك
الأ�سلحة
املخدرات،حمل
البي�ضاء املحظورة و ال�رضب
واجلرح العمدي ،و تورط ه�ؤالء
منهم من �أ�صحاب ال�سوابق ممن
متت �إعادتهم �إىل ال�سجون ،عادة
ما يرتكبون نف�س اجلرائم التي
�سبق وان ُحكموا ب�سببها ،وعن
�سبب عودة ه�ؤالء للإجرام بعد
�إطالق �رساحهم قبل انتهاء مدة
عقوبتهم �،رصحت م�صادرنا
ب�أن التحقيقات معهم �أف�ضت
للتو�صل �إىل �صعوبة الت�أقلم
واحل�صول على الأموال يف غياب
من�صب عمل ،مما ي�ضطرهم
ل�سلك الطريق ال�سهل للك�سب
ال�رسيع واملتمثل يف احلرام ،من
جهتها ك�شفت امل�صادر التي
�أوردتنا اخلرب ب�أن معدل جرائم
ال�رسقة واالعتداء يرتفع ب�شكل
خميف خالل الأ�شهر القليلة
التي تلي العفو الرئا�سي ،حيث
ال مير يوم دون ت�سجيل حاالت
ال�رسقة التي تطال الهواتف
النقالة ،احلقائب اليدوية و
�أقراط الأذنني ،بالإ�ضافة �إىل
اال�ستيالء على ر�ؤو�س املا�شية و
ال�سطو على املنازل واملحالت
،ويف هذا الإطار ميكن الإ�شارة
�إىل �أن الفرتة التي تلت ا�ستفادة
امل�ساجني من العفو الرئا�سي
وقعت خاللها عدة جرائم
،هذا و�أوقفت عنا�رص مقرات
االمن احل�رضي عدة �أ�شخا�ص
�أفرج عنهم م�ؤخرا  ... ،ومن
خالل هذا املقال �سن�رسد لكم
قراءنا الكرام بع�ض الأمثلة هذه
احلاالت للذين تورطوا عقب
خروجهم من ال�سجون يف ق�ضايا
خمتلفة..

يعتدي على عدد من
ال�ضحايا عقب مغادرته
ال�سجن
تورط هذا ال�شاب البالغ من
العمر � 25سنة يف ثالثة ملفات
ق�ضائية مقرتنة بال�رسقة
اقرتفها خالل �شهر رم�ضان
املن�رصم ،وذلك بعد � 5أيام من
خروجه من امل�ؤ�س�سة العقابية
 ،حيث �ألقي عليه القب�ض من
قبل م�صالح �أمن باب الزوار
بعد تطابق موا�صفات قدمها
� 3ضحايا اعتداءات ،منهم
طالبتان جامعيتان وتلميذ
بالثانوي ،تعر�ضوا �إىل ال�رسقة
بالعنف واالعتداء عليهم
بوا�سطة �سكني خالل �أيام،
بحيث �شوه املتهم وجه تلميذ
و�سبب �إ�صابات خطرية على
م�ستوى رجل �ضحية �آخر ،حيث
كان يرت�صد �ضحاياه يف �أماكن
معزولة ويعتدي عليهم يف �أيام
رم�ضان ،من بينهم قا�رص �شوه
وجهه با�ستعمال «كيتور» و�سبب
له عجزا ملدة  15يوما ،و�أدين
على �أ�سا�س اجلنح املتابع بها
واملتمثلة يف ال�رسقة با�ستعمال
العنف والتهديد ،وال�رضب
واجلرح العمدي ب�سالح �أبي�ض،
بعقوبة � 7سنوات و � 10سنوات
حب�سا نافذا وعاد مرة ثانية �إىل
امل�ؤ�س�سة العقابية بعد � 5أيام
من خروجه منها.
�شاب يُعاد �إىل ال�سجن بعد
�ساعات من �إطالق �سراحه
�أوقفت م�صالح ال�رشطة
باحلرا�ش �شابا يف الع�رشين
من العمر ،بعد �ساعات من
�إطالق �رساحه  ،وبحوزته قطعة
خمدرات موجهة لال�ستهالك
ال�شخ�صي ،ليعاد مرة �أخرى
�إىل امل�ؤ�س�سة العقابية ب�أمر من
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة
احلرا�ش الذي ا�ستمع �إىل �أقواله
ووجهت له تهمة احليازة بغر�ض
ا�ستهالك املخدرات ،ومبثوله
�أمام حمكمة احلرا�ش اعرتف
باجلرم املن�سوب �إليه ،وهو ما
دفع القا�ضي �إىل ت�أنيبه على
فعلته التي �أعادته �إىل ال�سجن

بعد �ساعات قليلة من �إطالق
�رساحه منه  ،وهو ما يعد
فر�صة للم�سجونني امل�ستفيدين
ملراجعة �أعمالهم م�ستقبال،
ليطالب وكيل اجلمهورية
بت�سليط عقوبة عام حب�ساً نافذاً
�ضده.
يفرج عنه ف ُي�سجن بعد
�أيام
ق�ضية هذا املحبو�س ال تختلف
كثريا عن ق�ضايا باقي املوقوفني
الذين �أعيدوا �إىل امل�ؤ�س�سات
العقابية بعد �أيام من �إطالق
�رساحهم ،فقد مت القب�ض على
املتهم عقب خروجه من �سجن
احلرا�ش بعدما ا�ستفاد من
العفو الرئا�سي  ،قبل انق�ضاء
العقوبة امل�سلطة عليه يف ق�ضية
خمدرات ،وذلك ب�سبب ق�ضية
تورط فيها �سابقا واملتعلقة
بالعنف
ال�رسقة
بجنحة
با�ستعمال �سالح �أبي�ض و�أدين
على �أ�سا�سها غيابيا بعقوبة 5
�سنوات حب�سا نافذا ،وهو احلكم
الذي مت ت�صحيحه فيما بعد
ورفعت عقوبته �إىل � 7سنوات،
ومبثوله �أمام حمكمة احلرا�ش
نفى عالقته بالق�ضية املتعلقة
ب�رسقة ثالثة �أ�شخا�ص بالعنف
رفقة متهم �آخر �سبق حماكمته
بعدما تعرف عليه ال�ضحايا
الذين عر�ضت عليهم �صور
مل�سبوقني ق�ضائيا وتعرفوا على
املتهم و�أكدوا �أنه ال�شخ�ص الذي

اعتدى عليهم ،بحيث تعر�ضوا
�إىل ال�رسقة بنف�س الطريقة
و�سلبت منهم مبالغ مالية
ُ
وهواتف نقالة وجموهرات.
يتو�سل للقا�ضية ل ُتفرج
عنه بعد عودته لل�سجن
مرة ثانية

عن العمل ملدة  15يوما ب�سبب
خالفات �سابقة كانت بينهما،
وبناء على ذلك توجه ال�ضحية
�إىل مركز الأمن و�أودع �شكوى
�ضد املتهم ،الأخري الذي
اعرتف باجلرم املن�سوب �إليه
�أثناء مثوله �أمام هيئة املحكمة،
و�رصح ب�أن ال�ضحية ا�ستفزه ،ما
جعله يعتدي عليه ،طالبا من
القا�ضية �أن تعفو عنه ،كونه مل
مي�ض على خروجه من ال�سجن
�سوى �أيام قليلة.

تو�سل �شاب يف عقده الثاين من
العمر للقا�ضية حمكمة ال�رشاقة
وطلب منها �أن تفرج عنه بعد
عودته ال�سجن بعد �أيام من
يعود �إىل �أح�ضان ال�سجن
خروجه منه ،وذلك عقب تورطه
يف ق�ضية ال�رضب واجلرح بعد  20يوما من مغادرته
العمدي با�ستعمال �سالح �أبي�ض،
التي طالت �صديقه الذي اعتدى هو �شاب يف عقده الثاين ،كان
عليه ب�سكني على م�ستوى الر�أ�س موقوفا مب�ؤ�س�سة احلرا�ش
م�سببا له جروحا بليغة وعجزا لتورطه يف ق�ضية �إجرامية،

�أُطلق �رساحه بتاريخ  5جويلية
بعد �أن ا�ستفاد من العفو
الرئا�سي ،غري �أنه بعد  20يوما
من خروجه من امل�ؤ�س�سة
العقابية ا�شتاق �إليها ومل ي�ستطع
العي�ش خارجها ،فتورط يف جرم
حماولة ال�رسقة بعد �أن تواط�أ مع
�رشيكه املتواجد يف حالة فرار،
واعتدى على ال�ضحية ،بعد �أن
�أ�شهر يف وجهه �سكينا وهدده
به ،ليقوم �رشيكه ب�رسقة هاتفه
النقال ،وقب�ض على املتهم بعد
املوا�صفات التي قدمها ال�ضحية
لل�رشطة ،وات�ضح �أنه م�سبوق
ق�ضائيا ومل مي�ض على خروجه
من امل�ؤ�س�سة العقابية �سوى 20
يوما ،وبعد توقيفه ح ّول مبا�رشة
�إىل وكيل اجلمهورية مبحكمة
�سيدي �أحممد الذي �أمر
ب�إيداعه احلب�س امل�ؤقت عن
تهمة حماولة ال�رسقة ،ومبثوله
�أمام املحكمة �أنكر عالقته
بالق�ضية جملة وتف�صيال،
و�رصح �أنه خرج من ال�سجن
منذ �أيام قليلة فقط ،م�ضيفا
�أنه �سي�ستفيد من قر�ض يف �إطار
«�أون�ساج» مل�رشوعه اخلا�ص،
وقال �إنه ينوي االندماج يف
املجتمع� ،أما عن الق�ضية فقال
�إن �شخ�صا �آخر اعتدى على
ال�ضحية و�سلبه هاتفه النقال،
طالبا من القا�ضية �أن تفرج
عنه ،غري �أن وكيل اجلمهورية
مل يقتنع بال�سيناريو الذي فربكه
والتم�س �ضده عقوبة � 3سنوات
حب�سا نافذا.
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الأمني العام للفرع النقابي الكناك بتمرنا�ست بلهات �إبراهيم لـ"الو�سط"

احتواء الو�ضع مير عن طريق
تنحية املدير الوالئي
 .املدير انتهك حرمة منازل املوظفات لإقناعهم بالعدول عن االحتجاج

قال الأمني العام للفرع النقابي الكناك بتمرنا�ست � ،أن خروج العمال لل�شارع للمطالبة برحيل
املدير الوالئي جاء بعد ا�ستنفاذ كافة احللول الودية املمكنة يف انتظار ما �ست�سفر عنه نتائج
التحقيق للجنة الوطنية التي و�صلت لتمرنا�ست يوم �أم�س االثنني .
�أحمد باحلاج

فتح الأمني العام للفرع النقابي
للوكالة الوالئية لل�صندوق
الوطني للت�أمني عن البطالة
بتمرنا�ست بلهات �إبراهيم ،
يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به
يومية «الو�سط» ،النار على
املدير الوالئي لل�صندوق وحمله
م�س�ؤولية تبعات العجز الكبري
يف حلحلة الرتاكمات  ،ناهيك
عن ا�ستغالله املن�صب ملمار�سة
التع�سف واالهانات واملعاملة
الال �إن�سانية من عبارات م�سيئة
وعدم احرتام العمال من طرف
مدير ال�صندوق .
كما وجه بلهات ابراهيم اتهامات
باجلملة للمدير غري املرغوب
فيه بانتهاجه �إىل كل �أ�ساليب
الرتهيب والتخويف للعمال
متذرعا بعالقاته يف املديرية
العامة و �أنه ح�سب ت�رصيحاته
لهم يقول ب�أن كل عمال املديرية
العامة حتت ت�رصفه املطلق و �أنه

الأمر الناهي الذي ال �أحد يطوله
 ،م�ؤكدا يف ذات ال�صدد �أن �إحتواء
الو�ضع مير عن طريق تنحية
املدير الوالئي غري املرغوب فيه
ح�سب قول حمدثنا الذي ذهب
يف معر�ض حديثه معنا �إىل �أبعد
من ذلك قائال « املدير انتهك
حرمة منازل املوظفات لإقناعهم
بالعدول عن االحتجاج «

ومعلوم �أنعمال الوكالة الوالئية
للت�أمني عن البطالة بتمرنا�ست
جل�أوا �أم�سية الأربعاء من
الأ�سبوع المن�رصم لتنظيم وقفة
احتجاجية للمطالبة بر�أ�س
املدير الذي حملوه م�س�ؤولية
تبعات التعفن الذي تتخبط فيه
الوكالة  ،مع ا�ستغالله ملن�صبه
لتحقيق �أغرا�ض �شخ�صية ،.

ويف �سياق مت�صل فقد نفى عبد
الغاين خربا�ش يف ت�رصيح �سابق
له مع يومية «الو�سط»جميع
التهم املن�سوبة �إليه  ،حممال
العمال م�س�ؤولية تبعات اللجوء
لالحتجاج كرد �رصيح منهم على
رف�ضهم لنظام العمل معه الذي
يت�سم بال�شفافية والنزاهة ح�سب
قوله .

متو�سطة البور بورقلة

جمعيات �أولياء تالميذ تهدد بت�أجيل
الدخول املدر�سي
هددت جمعيات �أولياء تالميذ
متو�سطة ال�شهيد حممد رحماين
بقرية البور ببلدية انقو�سة
التابعة لوالية ورقلة  ،بت�أجيل
الدخول االجتماعي واملو�سم
الدرا�سي اجلديد� ،إىل غاية
تدارك النقائ�ص كاالكتظاظ ،
عدم ا�ستقرار الطاقم الرتبوي
والبيداغوجي .
�أولياء
جمعيات
توعدت
التالميذ مبتو�سطة ال�شهيد
حممد رحماين بقرية البور
ببلدية �أنقو�سة  ،يف مرا�سلة
موجهة لوزير الرتبية الوطنية
و ال�سلطات الوالئية واملحلية
 ،بت�أجيل الدخول االجتماعي
للمو�سم الدرا�سي اجلديد
اخلا�ص بطور املتو�سط وذلك
نظرا للو�ضعية الكارثية التي
�آلت �إليها م�ؤ�س�ستهم ،من تدين
يف النتائج حيث �إحتلت ذيل
الرتتيب على م�ستوي الوالية
بن�سبة قدرت بـ) ، ( %09نتيجة
لعدة عوامل والتي ت�أتي يف
مقدمتها االكتظاظ الذي ترتب
عنه تدين م�ستمر فى النتائج

وزيادة معتربة يف الت�رسب
املدر�سي حيث فاقت ن�سبته 11
� ، %إذ يتواجد بامل�ؤ�س�سة �أكرث
من  700تلميذ ،مق�سمني على
 21فوج م�ؤطرين يف  17حجرة
درا�سية  ،خا�صة اذا علمنا �أن
ال�سلطات املعنية قد وعدتهم
بتج�سيد م�رشوع متو�سطة
جديدة منذ �سنة  2009لكن
ذلك بقي جمرد حرب على ورق
 ،ناهيك عن احللول الرتقيعية
التي �أنهكت التالميذ والأولياء –
بداية بنقل تالميذ بع�ض الأحياء
�إىل متو�سطة �أنقو�سه( العقلة
–اخلبنة* دبي�ش)مع الإ�ستعانة
ببع�ض احلجرات بالثانوية -كل

هذه احللول مل تفي بالغر�ض.
يف ظل نق�ص الطاقم امل�رشف
� ،إذ يتواجد بامل�ؤ�س�سة ثالث
م�ساعدين تربويني وم�رشف
وهو عدد �ضئيل مقارنة بعدد
التالميذ  .اىل جانب ذلك فقد
حذرت جمعيات �أولياء التالميذ
بقرية من العواقب الوخيمة
التي قد تنجر عن عدم �إ�ستقرار
الطاقم الرتبوي و البيداغوجي
�إذ �شهدت حركة م�ستمرة طيلة
املوا�سم الأخرية وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص عدم توفر
�أ�ستاذ الرتبية الفنية منذ مو�سم
.2009/2008
ي�ضاف �إىل ذلك جملة من

امل�شاكل التقليدية على غرار
تواجد بامل�ؤ�س�سة �أكرث من
 300تلميذ ن�صف داخلي فى
ظل �إنعدام الطباخ وم�ساعديه،
دون ن�سيان عدم توفر �ساحة
خم�ص�صة للريا�ضة ناهيك
عن قاعة للريا�ضة� ،إ�ضافة
�إىل الو�ضعية الكارثية لل�ساحة
امل�ؤ�س�سة �أدت لوقوع عدت
حوادث  ،و عدم وجود قاعة
للإعالم الآيل رغم توفر
التجهيزات منذ مو�سم ،2016
�إ�ضافة �إىل ذلك �إهرتاء �أجهزة
التكييف يف ظل ارتفاع درجة
احلرارة خا�صة يف االمتحانات
الر�سمية .ولهذا فقد طالب
نف�س اجلمعيات وب�إحلاح
كبري ب�رضورة الإ�رساع يف
�إن�شاء متو�سطة جديدة حلل
هذه امل�شاكل وتلبي الآفاق
امل�ستقبلية املنوطة بها خا�صة
�إذا �أخذنا بعني االعتبار �إن
امل�ؤ�س�سة ت�ستقبل تالميذ �سبع
�إبتدائيات متواجدة باملنطقة
.
�أحمد باحلاج

بلدية تني زواتني

البطالة ،الأمرا�ض
و انقطاع الكهرباء

ا�شتكى قاطنو بلدية تني زواتني
بتمرنا�ست  ،من النقائ�ص العديدة
يف �شتى املجاالت ،والتي �أرقت
يومياتهم ب�سبب غياب �إرادة
حقيقية من ال�سلطات املحلية
للنهو�ض بواقع التنمية املحلية.
نا�شد الع�رشات من �سكان بلدية
تينزواتني بتمرنا�ست  ،يف ات�صالهم
بجريدة «الو�سط» ،امل�س�ؤول الأول
على الوالية  ،ب�رضورة برجمة
زيارة ميدانية لهم للوقوف على
حجم املعاناة التي يكابدونها مع
النقائ�ص التنموية واالجتماعية
التي يتخبطون فيها منذ عقود
من الزمن ،حيث مل يخف ه�ؤالء
امتعا�ضهم ال�شديد من التف�شي
املقلق لظاهرة البطالة ،التي
�رضبت ب�أطنابها ب�سبب النق�ص
الفادح يف منا�صب العمل بالوكالة
املحلية للت�شغيل ،مرجعني ال�سبب
يف ذلك للتوزيع غري العادل لعرو�ض
العمل املقدمة لوكالة الت�شغيل
الوالئية ،ويف �سياق ذي �صلة ،فقد
ذهب حمدثونا �إىل �أبعد من ذلك،
عندما رف�ضوا جملة وتف�صيال
الولوج لال�ستثمار الفالحي ،
ب�سبب العراقيل البريوقراطية يف
احل�صول على القرو�ض البنكية
كالتحدي ،يف �إطار �إن�شاء م�ستثمرة
فالحية وتربية احليوانات �إ�ضافة
لقر�ض الرفيق ،ويف انتظار تدخل
من ال�سلطات الو�صية لإيجاد
حلول جذرية للم�شكل القائم،
يبقى لزاما على العاطلني عن
العمل معاي�شة الو�ضع املزري
لأجل غري م�سمى .
من جهة ثانية فقد رفعت جمعيات
حملية مرا�سالت عديدة لل�سلطات

املحلية من �أجل مطالبتها ب�رضورة
انت�شالهم من الواقع البيئي املزري
ب�سبب االنت�شار الفظيع للقمامات
وا�صطبالت احليوانات ،وهو
ما اجنر عنه ارتفاع خميف يف
معدالت الإ�صابة بالأمرا�ض
الفتاكة كالل�شامنيا اجللدية
والطفح اجللدي ،حيث �شددت
نف�س املرا�سالت على �رضورة
تفعيل ن�شاط م�صالح النظافة
والوقاية بالبلدية مع دعم هذه
الأخرية مب�شاريع اجلزائر البي�ضاء
لرفع �أطنان القمامات ،الأو�ساخ
والأكيا�س البال�ستيكية املكد�سة
يف ال�شوارع ،مع �شن حملة
وا�سعة النطاق لتطهري الأحياء
من ا�صطبالت احليوانات التي
تغزو الأحياء ال�شعبية والتجمعات
ال�سكنية الريفية اجلديدة بطريقة
غري قانونية .
و تزامنا مع ا�ستمرار ف�صل ال�صيف
املعروف باالرتفاع املقلق لدرجة
احلرارة ،التي جتاوزت �سقف 48
درجة مئوية حتت الظل ،فقد
�ألقت مع�ضلة التذبذب احلا�صل
يف توفري املياه ال�صاحلة لل�رشب
بظاللها على يوميات املواطنني .
وعلى �صعيد �أخر فقد ت�ساءل
�سكان البلدية املذكورة يف
خ�ضم حديثهم معنا ،عن الوجهة
احلقيقية مل�صري الأموال ال�ضخمة
التي ر�صدتها احلكومة على مدار
اخلم�س ع�رشة �سنة الأخرية
يف �إطار تنمية مناطق اجلنوب
احلدودية ،واملخ�ص�صة من طرف
ال�صندوق الوطني لتنمية مناطق
اجلنوب الكبري واله�ضاب العليا.
�صالح ،ب

برج باجي خمتار –رقان

�إرتفاع مقلق ملعدالت حوادث
املرور املميتة

يعي�ش م�ستعملو الطريق الوطني
الرابط بني املقاطعة الإدارية
برج باجي خمتار –رقان بوالية
�أدرار  ،على وقع �صفيح �ساخن
 ،يف ظل مت�سكهم بغلقه لإعادة
ترميمه و ت�أهيله للتخفيف من
االرتفاع املقلق ملعدالت حوادث
املرور املميتة طالب الع�رشات
من م�ستعملي الطريق الرابط بني
الوالية املنتدبة برج باجي خمتار
–رقان بوالية �أدرار  ،يف ت�رصيح لهم
مع يومية «الو�سط» ،من وزارة النقل
والأ�شغال العمومية  ،وال�سلطات
الوالئية ب�أدرار ب�رضورة التدخل
العاجل لإ�صدار قرار يق�ضي بغلق
هذا الطريق لغاية ر�صد عملية
ا�ستعجالية لإعادة ترميمه وت�أهيله

ومن ثم الق�ضاء نهائيا عن النقاط
ال�سوداء التي كانت وراء االرتفاع
املقلق ملعدالت حوادث املرور
املميتة  .من جهة ثانية فقد �أجمع
املتتبعني لل�ش�أن املحلي يف معر�ض
حديثهم معنا على �أن الطريق
املذكور حتول لكابو�س يق�ض
م�ضاجع م�ستعمليه يف ظل غياب
�إرادة حقيقية من �صناع القرار
بالبالد لفك العزلة عن �سكان
املناطق احلدودية ومن ثم �إنعا�ش
احلركة التجارية يف �شتى املجاالت
 .و يف �سياق مت�صل فقد هدد
ال�ساكنة باخلروج لل�شارع والت�صعيد
من لهجة خطابهم يف حالة ما مل
جتد مطالبهم �أذانا �صاغية .
�أحمد باحلاج
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كانت م�سرحا لآخر عملية ع�سكرية حلزب اهلل

"�أفيميم"  ...م�ستعمرة ن�ش�أت
بعد جمزرة �صهيونية
�أعلن "حزب اهلل" اللبناين ،عن تدمري �آلية ع�سكرية �إ�سرائيلية قرب احلدود اجلنوبية للبنان ،فيما عرف
با�سم عملية "�أفيميم" ،تلك الثكنة وامل�ستعمرة ال�صهيونية على احلدود اللبنانية الفل�سطينية ،ليطفو على
ال�سطح احلديث عن "�أفيميم" وا�سمها الأ�صلي ،وهو قرية �صلحا الفل�سطينية املهجرة التي نفذ االحتالل
بحقها جمزرة ب�شعة ،لين�شئ مكانها امل�ستعمرة.
ق.د/وكاالت
تقع قرية �صلحة يف �شمال
فل�سطني ،وبلغ عدد �سكانها
وقت النكبة نحو 1240
ن�سمة ،وكانت تقع داخل
احلدود اللبنانية حتى تنازل
عنها االنتداب الفرن�سي
لالنتداب الربيطاين لت�صبح
�إحدى القرى الفل�سطينية
يحدها من ال�شمال الغربي
�صفد ،ومن ال�شمال قرية
مارون الر�أ�س ،ومن اجلنوب
قرية فارة ،ومن ال�رشق قريتا
عيرثون وعلما ومن الغرب
قرية يارون.
يف � 30أكتوبر عام ،1948
وقبل جمزرة حوال بيوم
واحد ،اجتاحت الع�صابات
ال�صهيونية القرية ال�صغرية،
ونفذت خاللها واحدة من
�أب�شع املجازر املن�سية،
والتي راح �ضحيتها 105
�شهداء من �أبناء القرية،
قتلتهم و�أعدمتهم الع�صابات
ال�صهيونية بدم بارد ،حيث
ن�سفت تلك الع�صابات البيوت
وفجرتها فوق �أ�صحابها،
والتي نتج عنها � 84شهيد،
قبل �أن تعدم � 21آخرين.

ويقول امل�ؤ ّرخ الإ�رسائيلي،
بيني موري�س عن مذابح تلك
الفرتة" :تظل التفا�صيل عن
الفظائع التي ارتكبت هزيلة،
حيث �أن �أغلب الوثائق
املتّ�صلة بذلك� ،سواء لدى
قوات الدفاع الإ�رسائيلية
�أو وزارة العدل ـ مبا يف
ذلك تقارير جلان التق�صي
املختلفة ـ ال يزال �رسيا،
�إال �أن بع�ضها متاح مثل
توثيق املدنيني ،والقليل مِ ن
الوثائق الع�سكرية التي جنت

مِ ن م�صفاة الرقابة ،والتي
تظهر �أن الفظائع الرئي�سية
ارتكبت يف �صلحا و�صف�صاف
واجل�ش وحوال".
الع�صابة التي ارتكبت
جمزرة �صلحا ،هي قوات
اللواء ال�سابع "�شيفع" ،ح�سب
موري�س ،م�ضي ًفا" :يبدو �أن
القوات فجرت منزال ،ميكن
�أن يكون م�سجد القرية ،ما
�أ�سفر عن مقتل من � 60إىل
� 94شخ�صا كانوا بداخله"،
كما ينقل امل�ؤرخ م�ضمون

�سواحل �شرقي ليبيا

ر�سالة و�صلت من حاييم
مو�شيه �شابريا� ،أحد ال�سا�سة
الأوائل يف الدولة ال�صهيونية،
بتاريخ  8نوفمرب عام ،1948
�إىل �إي�سار بئريي ،رئي�س
جهاز ا�ستخبارات اجلي�ش
الإ�رسائيلي ،وفيها "ق ّواتنا
قتلت  84رجال وامر�أة وطف ً
ال
يف �صلحا 42 ،يف �صف�صاف،
 52يف حوال ،وعلى الأقل 4
موارنة م�سيحيني يف قرية
اجل�ش".
امل�ؤرخ الفل�سطيني ،وليد

اخلالدي ي�ؤكد �أن اللواء
"�شيفع" ال�صهيوين �أُمِ ر
بالتوجه مِ ن قرية �سع�سع،
ريا
التي �شهدت مذبحة وتهج ً
لأهلها� ،صوب ال�شمال
ال�رشقي من �أجل احتالل
املالكية ،يف �أثناء تقدمه
واجه "مقاومة خفيفة"
بالقرب مِ ن �صلحا ،وفقا
ملا ورد يف "تاريخ حرب
اال�ستقالل" ،وهو الرواية
ال�صهيونية الر�سمية.

الق�صة الكاملة لـ"الزورق ال�سريع املهجور"
ك�شفت �صحيفة The
Malta Independent
املالطية �أن الزورق ال�رسيع
الذي عرث عليه مهجورا يف
يوليو املا�ضي قرب ميناء
الزويتينة ،كانت ت�ستخدمه
�رشكة ع�سكرية خا�صة يف
مهمة على ال�سواحل الليبية
ونقلت ال�صحيفة عن م�صادر
ع�سكرية مطلعة �أن الزورق
املطاطي الذي ت�ستخدمه
يف العادة قوات العمليات
اخلا�صة ،والذي عرث عليه
يف منطقة تبعد عن بنغازي
بنحو  150كليومرتا ،كان يف
مهمة �رسية ملراقبة �شحنات
الأ�سلحة.
و�أبلغت امل�صادر الع�سكري
ال�صحيفة ب�أن فريقا من
ال�رشكة الع�سكرية اخلا�صة
كان يف مهمة على �سواحل
ليبيا على منت زورقني
�رسيعني ،تعطل �أحدهما

فا�ضطر الفريق �إىل تركه
على ال�شاطئ والعودة يف
زورق واحد �إىل مالطا ،حيث
احتجزت ال�سلطات عددا من
ركابه لعدم ح�صولهم على
ت�أ�شريات لدخول اجلزيرة
وذكرت ال�صحيفة املالطية
�أن مواقع �إخبارية ليبية ذكرت
يف البداية �أن الزورق ال�رسيع
الذي عرث عليه قرب ميناء
لزويتينة يعود للقوات امل�سلحة
املالطية ،فيما رجحت �أخرى
�أن يكون الزورق قد ا�ستعمل
من قبل قوات خا�صة �أو فريق
ا�ستخباراتي لدولة غربية �ضد
مت�شددين من تنظيم "داع�ش"
ين�شطون يف املنطقة.
و�أبلغت القوات امل�سلحة
املالطية ال�صحيفة ب�أن
الزورق ال�رسيع املذكور
لي�س من ممتلكاتها ،فيما
قالت ال�رشكة املالكة� ،إن
الزورق ا�ست�ؤجر من قبل

�رشكة مالطية ت�شتغل يف
جمال �صناعة النفط والغاز
ال�ستخدامه يف عمليات
الدعم اللوج�ستي.
و�أفادت ال�رشكة �صاحبة
الزورق ب�أن العميل الذي
ا�ست�أجره �أبلغها ب�أن الزورق
�أ�صيب ب�أ�رضار نتيجة �سوء
الأحوال اجلوية ،وغمرته
املياه وكان من امل�ستحيل
�إنقاذه ،ولذلك مت التخلي
عنه.
وعلّقت ال�صحيفة املالطية،
م�شرية �إىل �أن املعلومات
اجلديدة التي ح�صلت

عليها ،تظهر �أن الأ�شخا�ص
الذين ا�ست�أجروا الزورقني
ال�رسيعني مل يكونوا �رصحاء
مع ال�رشكة امل�ؤجرة وك�شفت
امل�صادر الع�سكرية لل�صحيفة
�أن جمموعتني تنتميان ل�رشكة
خا�صة يقودها �شخ�ص من
جنوب �إفريقيا كانتا على
منت زورقني �رسيعني قبالة
�سواحل بنغازي يف مهمة
"ملراقبة �شحنات الأ�سلحة
املتجهة �إىل ليبيا" ،م�ضيفة
�أن املتعاقدين اخلا�صني من
املحتمل �أنهم كانوا يعملون
على دعم قوات امل�شري

خليفة حفرت ودفعت امل�صادر
الع�سكرية باحتمال �أن يكون
املتعاقدون اخلوا�ص قد
ا�ستخدموا من طرف �رشكة
�أمنية حملية خا�صة بعد �أن
مت التعاقد معها بالباطن من
قبل �رشكة ع�سكرية �أمريكية
خا�صة.
ور�أت امل�صادر الع�سكرية
�أن قائد هذه املجموعة
الأمنية الغام�ضة يف حلظة ما
"جتمدت الدماء يف عروقه"
من اخلوف وقرر التوجه �إىل
مالطا� ،إال �أن �أحد الزورقني
�أ�صيب ب�أعطال يف حمركاته،
وتعني التخل�ص منه ،فيما
انتقل ركابه �إىل الزورق
الثاين.
وك�شف م�صدر �أن الكثري
من املعدات فقدت يف هذه
العملية ال�رسية ،التي قيل �أنه
ال يوجد ما يوحي ب�أنها "غري
قانونية".

 3330م�ستوط ًنا
اقتحموا الأق�صى يف �أوت
القد�س
مركز
قال
ال�ش�أن
لدرا�سات
الإ�رسائيلي والفل�سطيني
�إن �أعداد امل�ستوطنني
الذين اقتحموا امل�سجد
الأق�صى املبارك ،خالل
�أوت املن�رصم ،ت�صاعد
ب�شكل كبري ،و�أو�ضح املركز
يف بيان �صحفي االثنني �أن
عدد امل�ستوطنني الذين
اقتحموا الأق�صى خالل
ال�شهر املن�رصم بلغ 3330
م�ستوطنًا ،بينهم عنا�رص
يف جي�ش االحتالل
بلبا�سهم الع�سكري ،وما
ي�سمون بـ "طالب الهيكل
املزعوم".
و�أ�شار �إىل �أن من بني
3180
املقتحمني
م�ستوطنًا ،و 150من
"طالب الهيكل" ،ووزير
الزراعة الإ�رسائيلي �أوري
ارئيل.
وبني �أن االقتحام الأو�سع
كان يف �أول �أيام عيد
الأ�ضحى املبارك الذي
وافق ما ي�سمى بـ "ذكرى
خراب الهيكل" ،اٍذ بلغ
عددهم  1729م�ستوطنًا،
وقاد االقتحام املتطرف
"يهودا غليك"و�أفاد ب�أن
ال�شهر املا�ضي �شهد جملة
من االعتداءات وحاالت
الطرد طالت املعتكفني
داخل امل�سجد الأق�صى،
وتدني�سه واقتحامه من
وجنود
امل�ستوطنني
و�رشطة االحتالل.

وقال مدير عام مركز
القد�س عماد �أبو عواد:
�إن "اقتحامات الأق�صى
يف ازدياد ،ما ي�شري �إىل �أن
ال�صهيونية الدينية باتت
م�ؤثرا كبريا على �سري
احلكومة الإ�رسائيلية ،كما
�أن نتنياهو يف ظل وجوده
يف احلكومة الدينية بات
لل�صهيونية الدينية الت�أثري
الكبري".
و�أ�ضاف �أن" :ال�صهيونية
الدينية ا�ستطاعت �أن
ت�ستغل هذه الظروف
احلالية بزيادة االقتحامات
�إىل احلد الأكرب الذي
تطمح �إليه ،ورمبا حاولت
ت�أكيد التق�سيم الزماين
من خالل �ساعات اقتحام
و�إغالق معينة للأق�صى".
و�أو�ضح �أن ما يحدث خطري
جدا ،وا�ستمراره بالت�أكيد
ًّ
�سي�ؤدي �إىل املزيد من
االقتحامات واالنتهاكات
بحق الأق�صى.
عواد
�أبو
وطالب
الفل�سطينية
ال�سلطة
والأردن والدول العربية
والإ�سالمية ،بالتحرك من
�أجل احلد من هذا التوجه،
نوعا
بحيث نلحظ �أن هناك ً
من التخدير وردود الفعل
كانت �أقل من امل�أمول،
وهذا يعطي االحتالل ومن
ورائه ال�صهيونية الدينية
املزيد من الأطماع من
�أجل مزيد من ال�سيطرة
على الأق�صى.

فل�سطني املحتلة

 220طفال �أ�سريا يتعر�ضون
للتعذيب ب�سجون االحتالل

نا�شد الأ�رسى الأ�شبال يف
�سجن جمدو� ،أم�س االثنني،
الإن�سانية
امل�ؤ�س�سات
واحلقوقية كافة الوقوف
�إىل جانبهم ملواجهة ظروف
اعتقالهم ال�صعبة وقال
مدير نادي الأ�سري يف جنني
منت�رص �سمور� ،إن �سلطات
االحتالل ما تزال تعتقل
� 220أ�سريا من الأ�شبال
يف معتقالت "عوفر"
و"جمدو"
و"الدامون"
ويعي�شون يف ظروف ال
�إن�سانية ،ويتعر�ضون ل�شتى
�أنواع التعذيب النف�سي
واجل�سدي املنايف للأعراف
واملواثيق الدولية.
وقال الأ�سري املحرر �أن�س

عدنان حمار�شة ( 17عاما)،
من بلدة يعبد جنوب غرب
جنني حلظة الإفراج عنه
بالأم�س بعد اعتقال �سنتني،
�إن الأ�رسى الأ�شبال يعي�شون
يف ظروف ال �إن�سانية
وقاهرة ب�سبب �سيا�سة
العقاب التع�سفي بحقهم من
عزل وحرمانهم من الزيارة،
وتعر�ضهم لأ�ساليب تعذيب
قا�سية خالل التحقيق.
و�أو�ضح حمار�شة �شقيق
الأ�سري عمر� ،أنه وبعد انتهاء
التحقيق مع حمار�شة ،مل
يتلق العالج املنا�سب لو�ضعه
ال�صحي ،خالل احتجازه
يف ق�سم الأطفال مبعتقل
"جمدو".
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«ال�صعود الإثيوبي»:

�سد النه�ضة وتغري موازين القوى يف �إفريقيا
«احلرب القادمة يف املنطقة �ستكون على مياه النيل» ..كانت هذه حتذيرات الأمني العام الأ�سبق بطر�س بطر�س غايل يف منت�صف العقد
الأخري من القرن املا�ضي ،وقد تعززت مثل هذه التخوفات يف �ضوء عدة متغريات ،منها( :تزايد عدد ال�سكان يف الدول الأفريقية ،والتغريات
املناخية ،وندرة املياه ،ونق�ص الغذاء).
�إعداد� :شروق عادل/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و
الأبحاث املتقدمة
وخالل ال�سنوات الأخرية ،بدا
وا�ضحاً �أن �إثيوبيا تتطلع �إىل
تو�سيع نفوذها الإقليمي يف
�أفريقيا ،وكذلك ك�سب ثقل
�سيا�سي على امل�ستوى الدويل.
ويف �سبيل ذلك ،ف�إنها ت�سعى
�إىل تغيري �شكل وخريطة ال�رصاع
الهيدروبوليتيكي (ال�رصاع على
املياه) يف القارة ال�سمراء من
خالل �إن�شاء م�رشوع �سد النه�ضة
الذي يعد مبثابة «نقطة حتول»
يُتوقع �أن تغري موازين القوى
والنفوذ يف �أفريقيا ،وقد �أثار
هذا امل�رشوع حفيظة دول
امل�صب يف نهر النيل ،وعلى
ر�أ�سها م�رص ،ملا �سي�سببه من
�أخطار على �أمنها القومي.
يف هذا الإطار ن�رشت دورية
The
Washington
الأمريكية،
Quarterly
املتخ�ص�صة يف ال�ش�ؤون الدولية،
مقاالً حتت عنوان�« :سد النه�ضة
الإثيوبي الكبري :هل ينهي �أقدم
�رصاع جيو�سا�سي �أفريقي؟»
Ethiopia>s
«Grand
Renaissance
Dam:
Ending Africa>s Oldest
»?Geopolitical Rivalry
 ،حيث تناول خالله Goitom
امل�ست�شار
Gebreluel
مبعهد ال�سيا�سة والقانون
الدويل يف �أو�سلو بالرنويج،
�إ�شكالية تغري التوازن الإقليمي
يف �أفريقيا ب�سبب «ال�صعود
املفاجئ» لإثيوبيا كقوة �إقليمية،
وحماوالتها امل�ستميتة للحفاظ
على هذه املكانة ،كما يعر�ض
الكاتب ال�سيناريوهات املحتملة
للتعامل مع م�رشوع �سد النه�ضة.
تطور ال�صراع املائي بني
م�صر ودول حو�ض النيل
بداي ًة ي�ستعر�ض الكاتب خلفية
تاريخية للنزاع احلايل بني دول
حو�ض نهر النيل ،م�ؤكداً �أن
اخلالف القانوين بني م�رص
و�إثيوبيا ب�ش�أن مياه النهر مطروح
منذ �أم ٍد طويل .ففي فرتة
اال�ستعمار الربيطاين مل�رص،
مت توقيع اتفاقيتني لتنظيم مياه
نهر النيل ،الأوىل عام  1902بني
بريطانيا و�إثيوبيا ،ومل ت�صدق
الأخرية عليها .واالتفاقية
الثانية وقعتها حكومة اال�ستعمار
الربيطاين بني م�رص وال�سودان

مبد�أ (الإخالل با�ستقرار دول
املنبع) مبعنى تدعيم عنا�رص
التمرد امل�سلحة يف هذه الدول؛
مما ي�ضعف نظامها ال�سيا�سي،
فت�صبح تلك الدول غري قادرة
على امتالك املقومات التي
مُتكنها من الإ�رضار مب�صالح
م�رص املائية (املحرر :تنفي
القاهرة مثل هذه التدخالت،
وهي بوجه عام خطاب �إثيوبي
لي�س باجلديد ،ومل يثبت فعلياً
تدخل م�رص لدعم حركات مترد
يف دول املنبع ،بل كان مدخلها
�سابقاً دعم هذه الدول وتوطيد
العالقات معها ،وهو ما تراجع
كثرياً يف العقد الأخري قبل ثورة
 25جانفي )2011
�أما الإ�سرتاتيجية الثانية،
فتتمثل يف اجلهود الدبلوما�سية
امل�رصية ،حيث مل تتوان القاهرة
يف �إر�سال البعثات الدبلوما�سية
وال�شعبية وممار�سة ال�ضغوط
يف هذا ال�ش�أن لوقف متويل �أي
م�رشوعات تقام على نهر النيل
من �ش�أنها الإ�رضار بامل�صالح
امل�رصية املتعلقة بالأمن
املائي ،و�سيطرة م�رص ونفوذها
على جمرى النهر.

عام  ،1929وح�صلت مبقت�ضاها
القاهرة على امتيازات مائية
– دون الرجوع �إىل دول املنبع
ومنها �إثيوبيا  -مثل احلق يف
ح�صولها على  48مليار مرت
مكعب من مياه النيل �سنوياً،
والتحكم يف النهر �أثناء فرتات
اجلفاف ،وكذلك حق م�رص يف
االعرتا�ض على �أي م�رشوعات
�أو �سدود تقام على النهر.
وبعد اال�ستقالل من االحتالل
الربيطاين ،وقعت كل من
القاهرة واخلرطوم اتفاقية مياه
نهر النيل عام  1959لتوفري �إطار
ال�سيطرة
قانوين يتيح مزيداً من
ح�صتها من املياه ،ناهيك عن
والتحكم يف مياه النيل ،ومل
دوره يف تغيري التوازن املائي
يتم الرجوع �أي�ضاً لدول املنبع
لدول حو�ض النيل ،وما �سي�سببه
�أو ا�ست�شارتها يف مثل هذه
من �آثار �سلبية على امل�ستوى
االتفاقيات ،مما جعلها ترف�ض
ال�سيا�سي وتغيري يف اجلغرافيا
االعرتاف بها من الأ�سا�س.
ال�سيا�سية ،مما ي�رض مب�صالح
إىل
�
النيلية
وهكذا انق�سمت الدول
م�رص كدولة �أفريقية كربى.
جمموعتني ،الأوىل دول امل�صب
وي�ؤكد الكاتب �أن القاهرة يف
(م�رص وال�سودان) ،والثانية دول
تعاملها مع �أزمة �سد النه�ضة،
املنبع (�إثيوبيا وكينيا و�أوغندا
تواجه الكثري من التحديات� ،أولها
وبوروندي ورواندا وتنزانيا
�صعود �إثيوبيا كقوة �إقليمية ،فبعد
من �إمكانية اللجوء لهذا احلل
�أزمة �سد النه�ضة
والكونغو الدميقراطية) ،ولكل
�أن عانت �أدي�س �أبابا من التفكك
الع�سكري ،وذلك لعدد من
جمموعة �أ�سانيدها القانونية
وال�رصاعات الداخلية بني
يتطرق الكاتب �إىل نوعني من االعتبارات ،منها �أن م�رص تعاين
التي تدعم حقوقها يف مياه النيل
الطوائف املتعددة ،ا�ستطاعت
اخليارات املحتملة لإدارة �أزمة من حالة عدم ا�ستقرار �سيا�سي
من وجهة نظرها .فمن ناحية
�أن تتوحد يف ظل وجود حكومة
�سد النه�ضة الإثيوبي ،وهما وتدهور اقت�صادي داخلي لن
ت�ستند كل من م�رص وال�سودان �سد النه�ضة الإثيوبي وتغري قوية تولت مقاليد احلكم وجنحت
متنكها من الدخول يف �أي حرب،
يف تر�سيخ حكمها .وتزامن كالتايل:
ميزان القوى يف القارة
�إىل مبد�أ «احلق التاريخي
مع هذا اال�ستقرار ال�سيا�سي - ،اخليار الدبلوما�سي :فقد كما �أن حرباً كهذه �ستكون ذات
املكت�سب يف مياه النهر» ،وكذلك
مبد�أ «االلتزام بعدم ت�سبب دول ا�ستغلت �إثيوبيا التوترات التي قدرة �إثيوبيا على حتقيق تنمية �شكلت كل من م�رص وال�سودان نتائج �سلبية ،بل بالأحرى مدمرة
املجرى املائي يف �رضر بالغ ذي �شابت املنطقة وامل�شكالت اقت�صادية وبناء جي�ش قوي لدية و�إثيوبيا جلنة من اخلرباء لكل من الطرفني امل�رصي
�ش�أن لغريها من دول املجرى» ،الداخلية التي �أ�ضعفت عدداً من خربة يف التعامل مع النزاعات لفح�ص ودرا�سة م�رشوع �سد والإثيوبي ،لأنه يف حال ن�شوبها
النه�ضة ،حيث تكونت اللجنة �ست�ستعني م�رص بالدعم العربي،
واملن�صو�ص عليه يف املادة الدول التي لديها عالقات مت�أزمة واحلروب.
 7من اتفاقية الأمم املتحدة مع �أدي�س �أبابا مثل (م�رص ،ليبيا ،وبالإ�ضافة �إىل اجلهود الداخلية من � 10أع�ضاء (كل دولة لها و�ستلج�أ �إثيوبيا للدعم الإفريقي،
ب�ش�أن قانون ا�ستخدام املجاري ال�صومال ،و�إريرتيا) ،حيث التي بذلتها �إثيوبيا لفر�ض ع�ضوان و�أربعة خرباء دوليون) ،مما �سي�ؤدي �إىل نتائج يف غاية
املائية الدولية يف الأغرا�ض غري تزامنت هذه التطورات مع نف�سها كقوة �إقليمية ،فقد �ساعد لكن نتائج الدرا�سة التي قامت اخلطورة.
ا�ستقرار النظام ال�سيا�سي يف موقعها اجلغرايف يف حل الكثري بها هذه اللجنة مل يتم الإف�صاح �أخرياً ،يرجح  Goitomتعامل
املالحية.
�أدي�س �أبابا وازدهار اقت�صادها ،من النزاعات القارية ،مما �أدى عنها �إطالقاً ،مما �أف�سح املجال القاهرة مع الق�ضية من منطق
�أما دول املنبع ،فت�ستند �إىل مبد�أ ومن ثم فقد �أعلنت �إثيوبيا عن �إىل تع�ضيد مكانتها الإقليمية ،لأدي�س �أبابا لالدعاء ب�أن �سد الأمر الواقع ،والتعامل مع وجهة
«ال�سيادة» وحقها يف ا�ستغالل نيتها يف �إن�شاء �سد النه�ضة حيث �أ�ضحت �أدي�س �أبابا عا�صمة النه�ضة لن ي�رض مب�صالح �أي النظر الإثيوبية ب�ش�أن �إيجابية بناء
املوارد داخل �أرا�ضيها ب�أي يف عام  ،2011لي�صبح �أول �سد دبلوما�سية للمنطقة .فعلى �سبيل من دول حو�ض النيل ،وبرز احلل �سد النه�ضة والفوائد امل�شرتكة
طريقة حتددها الدولة ،وتعتمد لإنتاج الطاقة الكهرومائية على املثال قادت �إثيوبيا الو�ساطة ال�سلمي �أي�ضاً يف الوفود ال�شعبية الناجتة عنه ،ومنها توفريه مل�رص
�أي�ضاً على مبد�أ «اال�ستخدام النيل الأزرق .وقد �أدى هذا حلل م�شكلة احلرب الأهلية يف والدبلوما�سية التي �أر�سلتها كميات كبرية من الطاقة النظيفة
العادل» يف املادة  7من اتفاقية امل�رشوع �إىل ت�أجج ال�رصاع يف جنوب ال�سودان ،كما �ساهمت يف م�رص �إىل �أدي�س �أبابا يف حماولة وب�أ�سعار رخي�صة ،بالإ�ضافة �إىل
ظهور بع�ض الدرا�سات التي
الأمم املتحدة ال�سابق الإ�شارة القارة ،ملا �سيحدثه من �أ�رضار الو�صول �إىل اتفاق بني احلكومة حلل الأزمة.
 احلل الع�سكري :ثمة حتذيرات �أكدت �أن ال�سد يف حالة �إدارتهلها �أعاله.
على دول امل�صب ،كما �سيعطي ال�صومالية واملتمردين.
دول املنبع ،وعلى ر�أ�سها �إثيوبيا ،ويرى � Goitomأن كل هذه ب�أن احلرب القادمة �ستكون بطريقة �صحيحة لن ي�ؤثر على
املزيد من القوة للتحكم يف العوامل ،بالإ�ضافة �إىل دور حرباً على املياه ،كما تعالت ح�صة م�رص من املياه .ويدلل
كيف تعاملت م�صر مع
جمرى النيل ،حيث تبلغ �سعة �إثيوبيا يف حماربة الإرهاب ،الأ�صوات يف القاهرة واملنادية الكاتب على هذا التوجه بالتحول
تهديدات �أمنها املائي؟
خزان ال�سد  74مليار مرت مكعب �أك�سبها مكانة قوية �إقليمياً ،للحكومة بو�ضع كافة اخليارات يف ال�سيا�سة امل�رصية وظهور
انتهجت م�رص ا�سرتاتيجيتني من املياه �سنوياً ،وهو ما يفوق وجعلها حليف �أ�سا�سي للغرب على الطاولة يف التعامل مع مبادرات مطالبة بالتفاو�ض
وب�صفة خا�صة الواليات املتحدة �أزمة �سد النه�ضة ،وبالفعل مع �أدي�س �أبابا ل�ضمان عدم
متوازيتني يف تعاملها مع ح�صة م�رص بن�سبة .%40
تهديدات �أمنها املائي ،وتتمثل ومن جانبها ،فقد اعرت�ضت التي قدمت لها دعماً �سيا�سياً لوحت م�رص با�ستخدام احلل امل�سا�س ب�أمن م�رص املائي.
الإ�سرتاتيجية الأوىل – وفقاً القاهرة على فكرة �إن�شاء �سد واقت�صادياً ،ف�ض ً
ال عن تعزيز الع�سكري لإيقاف م�رشوع ويف حال حتقق ذلك� ،ست�صبح
ال�سد ،وذلك حفاظاً على الأمن العالقات بني م�رص و�إثيوبيا
ملا ذكره  - Goitomيف النه�ضة لأنه �سينهي �سيطرتها عالقاتها مع �إ�رسائيل.
القومي امل�رصي ،ورغم كل ذلك تعاونية �أكرث من كونها عدائية
اخرتاق م�رص لدول حو�ض التي ا�ستمرت �آالف ال�سنني
فقد قلل اخلرباء واملحللون وتناف�سية.
اخليارات املتاحة ب�ش�أن
النيل ،واعتمدت يف ذلك على على مياه النيل ،كما �أنه يهدد
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�شركة �أروقة االمل للجنوب
�شركة ذات ا�سهم را�س مالها 5.310.000دج
�ساحة جي�ش التحرير الوطني /ورقلة
�س ت رقم  07 :ب 0123950
اعالن
تت�شرف �شركة �أروقة االمل للجنوب (�ش .م)
بورقلة بدعوة جميع م�ساهميها حل�ضور اجلمعية
العامة العادية املقرر انعقادها بتاريخ � 29سبتمرب
 2019على التا�سعة �صباحا مبقر ال�شركة الكائن
ب�ساحة جي�ش الوطني ورقلة و ذلك للنظر يف
جدول االعمال التايل:
1جتديد عهدة �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركةح�ضور اجلميع �ضروري و اكيد
رئي�س جمل�س الإدارة
الو�سط2019/09/03:

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

Le Chiffre d’Affaires

�إ�شهارPUB

حكم باحلجر

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�سرة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا
يف ال�شكل  :قبول �إعادة ال�سري يف الدعوى
يف املو�ضوع � :إفراغ احلكم ال�صادر قبل الف�صل يف املو�ضوع عن حمكمة
حا�سي بحبح ق�سم �ش�ؤون الأ�سرة و امل�ؤرخ يف  2019 -02- 07حتت رقم
الفهر�س  19- 00625واعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي
خليفي حممود املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2019 -08
 04حتت رقم  19 -138و بالنتجة احلكم مبايلي :احلجز على املدعى عليها تناين م�سعودة املولودة يف 1999 -11- 14
ببلدية اجللفة والية اجللفة لأبيها احلاج  ،و لأمها عكروط عي�شة،
 ،مع �أمر املدعي بن�شر هذا احلكم ب�أحد اجلرائد اليومية الوطنية
للإعالم  ،و �أمر �ضابط احلالة املدنية لبلدية اجللفة والية اجللفة
بالت�أ�شري مبنطوق هذا احلكم على هام�ش عقد ميالد املدعي عليها يف
ال�سجالت الأ�صلية للحالة املدنية .
رف�ض ما زاد عن ذلك من طلبات لعدم الت�أ�سي�س  ،و حتميل املدعي
امل�صاريف الق�ضائية و املقدرة بت�سعمائة دينار جزائري ( 900دج)
بذا �صدر هذا احلكم و �أف�صح به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة يف
التاريخ املذكور �أعاله و ل�صحته وقع على �أ�صله كل من الرئي�س و �أمني
ال�ضبط .
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الو�سط2019/09/03:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة
بلدية ورقلة
الرقم 2019/ 18

on

و�صل ت�سجيل الت�صريح بت�أ�سي�س جمعية حملية
مبقت�ضى القانون  06/12امل�ؤرخ يف � 18 :صفر  1433ه املوافق ل
 12يناير  2012املتعلق باجلمعيات مت هذا اليوم 2019/ 08/ 22 :
ت�سليم و�صل الت�صريح بت�أ�سي�س اجلمعية املحلية ذات الطابع
الثقايف و امل�سماة :
اجلمعية � :أول نوفمرب  1954للبارود  ،ورقلة
الكائن مقرها  :حي م�سجد �سيدي ال�شيخ املخادمة  ،ورقلة
رئي�س اجلمعية ال�سيد(ة)  :بلقا�سم عوامر
تاريخ و مكان امليالد  1981/ 09/ 23 :بورقلة
العنوان  :حي املخادمة  ،ورقلة
مالحظة  :الت�أ�سي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام الإجباري
ب�شكليات الإ�شهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية �إعالمية
واحدة و ذات توزيع وطني وفقا لأحكام املادة  18الفقرة  02من
القانون ال�سالف الذكر

2018

bilité et Contrôle de Gestion

e la formation
0 000DA

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي

ouradia Alger

الو�سط2019/09/03:

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,
XQ DJUpPHQW Gp¿QLWLI SRUWDQW
autorisation
d’exercice
de
l’activité de stockage et de
distribution des carburants
(extension et augmentation de
FDSDFLWp G¶XQ SRLQW GH YHQWH
de carburants), a été accordé à
Monsieur BELLABAS AMAR, sis
jODFRPPXQHGH'MHOIDZLOD\D
[GH 'MHOID FRQIRUPpPHQW DX
GLVSRVLWLRQV GX GpFUHW H[pFXWLI
GXIpYULHU
Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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حمرقة الأحياء
من قال �أننا �أرقام ،حجارة ؟!! نحن ب�شر منوت من �أجل احلرية  ..لنا �أر�ض ووطن
و�أمهات وزوجات و�أبناء يحبوننا ونحبهم  ،لنا تاريخ وحا�ضر وم�ستقبل ..مل نقاتل
من �أجل املوت يوم ًا بل قاتلنا من �أجل حياة حرة كرمية ،نحياها فوق تراب �أر�ضنا
الفل�سطينية  .حتتفل (�إ�سرائيل) بذكرى املحرقة يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر ني�سان
ح�سب التقومي العربي ويف هذا اليوم يحرمون على �أنف�سهم كل و�سائل الرتفيه وتقام
مرا�سم احلداد وت�شتعل كل و�سائل الإعالم ُ ،ت�سخر لتن�شر بطولتهم و تذكر العامل
ب�ضحاياهم وتنت�شر املعار�ض وال�صور ويبتكر املخرجون �أجمل الأفالم التي تعرب عن
فاجعتهم ب�أ�سلوب �إن�ساين ي�شد العامل �إليهم .
بقلم  /م�صطفى النبيه
ال ملقابر �شهداء الأرقام
� ..أعيدوا لنا جثث �أبنائنا
لتكتحل عيوننا بر�ؤية
قبورهم
�إىل كل العامل احلر  ..لن
نكون يوم ًا معر�ض ًا لل�صور ،
نباع يف املزاد العلني� ،إن كنا
�أحياء �أو �أموات ..
رغم �أهوال اجلرمية بعيداً عن
العدد احلقيقي لل�ضحايا  ،ما زالت
امل�شاهد لإن�سانية التي ابدعها
املخرجون حا�رضة وتتنا�سى
يومياً يف ر�أ�س العامل � ..أقولها
ب�رصاحة  ..نحن الفل�سطينيني
ال ن�شمت باملوت ،نحن �ضد
االرهاب وترويع الأبرياء  ،رغم
ما تعر�ضنا ونتعر�ض �إليه من
وح�شية و قهر وجرائم ال حت�صى
وعذابات خلقت لت�شتيتنا و
م�صادرة م�شاعرنا فقد ذقنا �ألواناً
من العذاب جرعنا �إياه العدو
الإ�رسائيلي الذي يتباكى على
�ضحاياه  ..لقد جعل من �أج�سادنا
وقوداً للنار  ،للمحارق التي �أبتكر
ها منذ االنتداب الربيطاين على
فل�سطني حتى يومنا هذا ،فكل
يوم ق�صف و و�ضحايا  ،وموت
م�ؤجل معد �سلفاً للذين ينجون
من حرائقهم  ..ميوتون من
غدرهم ،يعذبونهم ،يحطمون
نفو�سهم ،يقتلونهم حرماناً
ولوعة  .مل ي�شبع املحتل من
التوغل يف حلمهم و قتل �أبنائهم
وامت�صا�ص دمائهم  ،يريد
�أن يحطم معنوياتهم  ،يعذبهم
 ،يت�شفى بهم وينكر عليهم �أن
يت�أن�سوا بقبور �شهدائهم ،فيخفي
جثثهم يف مقابر �رسية ويتباهى
بجرمه ويعمل على ت�رشيع هذه
القذارة �أمام الر�أي العام .
�ألي�س من حق �شهداءنا الأبطال
�أن تكون لهم قبوراً معلومة يف
�أوطانهم لت�شفي عط�ش وحنني
�أمهاتهم وذويهم ؟!! � ..ألي�س من
حقنا �أن نتنف�س حرية بعد �سنوات
الن�ضال وال�صمود؟!!  ..عار على
قوى اخلري �أن تلتزم ال�صمت

وتقف حمايدة وهم يعلمون �أن
االحتالل العن�رصي املتطرف
غول لن يتوانى حلظة يف تنفيذ
�أب�شع اجلرائم بحق �أبنائنا
املفقودين وال�شهداء  ..يتاجرون
يف حلمهم ويبيعون �أع�ضاءهم
،يجرون عليهم التجارب العلمية
وهم �أحياء  ..فاملحتل وح�ش
قاتل  ،جمرم ،ب�شع  ،نازي ..
ميكر بهم و بعائالتهم  ،بهجته
ت�شتد عندما يزرع ال�شك ويرتك
�ضحاياه يعي�شون مرارة وح�رسة
االنتظار ،فهو يتقن فن التعذيب
اجلماعي ،فال ح�سيب وال رقيب
يردعه . .فلتنه�ضوا يا �أحرار
العامل  ،فلتنه�ضوا يا �أحرار العامل
،ا�ستيقظوا من غفوتكم واطلقوا
حناجركم يف وجه الطاغوت ،
�أما �آن لهذه الأ�صوات ال�ضعيفة
�أن ترتجل!! امل�أ�ساة �إن �سقطت
النخوة من الكون وحتول الإن�سان
ملجرد �آلة جامدة �أو رقماً تابعاً
 ،فاعلموا �أننا خارج ال�سياق
ن�شق طريق التهلكة �صوب جهنم
وعلى الأر�ض ال�سالم  ...فالقهر
واالهمال وال�ضغط عنا�رص �إن
اجتمعت حتماً �سيكون انفجار
رهيب ف�إياكم ثم اياكم �أن
تتهموا امل�ضطهدين املقهورين
بالإرهاب و�أنتم من �صنعتموهم
اللحظة
لهذه
و�أهلتموهم
القبيحة  ..فيا �أدعياء احلرية
�،أيها املت�شدقني بالإن�سانية ،
يا جتار حقوق الإن�سان ,ما قيمة
القوانني و امل�ؤمترات واخلطب
والتغني باحلريات
الرنانة
والأخالق و تعزيز الثقافات
الإن�سانية والعامل من حولنا يعج
بالأو�ساخ و القوي ي�أكل ال�ضعيف
واملحايدون ال يب�رصون �إال
بعني واحدة ويعي�شون العمى ،
يباركون وي�شجعون ب�صمتهم هذا
اجلرم  ..يحملون �شعار اً  ..ال
نرى  ..ال ن�سمع  ..ال نتكلم .
ع�رشات ال�سجون ال�رسية ومقابر
�شهداء الأرقام تنت�رش من حولنا
وقد مت الك�شف عن بع�ضها
بوا�سطة م�صادر �صحفية �أجنبية
و�إ�رسائيلية و هذا غي�ض من

في�ض ! وما �أخفي كان �أعظم .
وهي على النحو التايل :
 - 1مقربة �شهداء الأرقام
املجاور جل�رس " بنات يعقوب "
وتقع يف منطقة ع�سكرية عند
ملتقى احلدود الإ�رسائيلية ..
ال�سورية ويوجد بها ما يقارب
 500قرب ل�شهداء فل�سطينيني
ولبنانيني �سقطوا يف حرب 1982
وما بعدها
 - 2مقربة �شهداء االرقام  -2-تقع
يف املنطقة الع�سكرية املغلقة
بني مدينة اريحا وج�رس داميه يف
غور الأردن وهي حماطة بجدار
و مكتوب عليها " مقربة �ضحايا
العدو " ويوجد فيها �أكرث من100
– 5003
قرب وحتمل �أرقام
 - 5107ومن الوا�ضح �أن الت�سل�سل
الرقمي يحدد عدد ال�ضحايا يف
مقابر �أخرى
 - 3مقربة الأرقام "�شحيطة
" تقع يف قرية وادي احلمام ،
الواقعة بني جبل �أرييل وبحرية
طربيا � ،شمال مدينة طربيا
غالبية اجلثامني ل�شهداء معارك
منطقة الأغوار ما بني عامي
1975 -1965
 - 4مقربة االرقام "ريفيدمي "
تقع يف غور الأردن وحتتوي على
مئات مقابر ال�شهداء  .ومما
يثري امل�شاعر �أن هذه املدافن
رملية قليلة العمق ،مما يعر�ضها
لالجنراف فتظهر اجلثامني منها
،فت�صبح عر�ضة لنه�ش الكالب
ال�ضالة واحليوانات املتوح�شة
ال�شهداء ال ميوتون �أحياء عند
ربهم يرزقون هذه عقيدتنا التي
ن�ؤمن بها ...لذا نحن ال نخ�شى
املوت ..ال ي�ؤرقنا �أين �ستدفن
جثتنا �أو كيف ...بعد �أن تتحرر
منها الروح وحتلق يف الف�ضاء
فكل �أر�ض فل�سطني وطن لنا..
لكن ما ي�ؤملنا حقيقة وي�شعرنا
بغ�صة جترت احللق لي�س الأموات
ال�شهداء بل الأحياء الذين
يتكبدون الأمل والقهر واحل�رسة
وهم يبحثون عن قرب ل�شهدائهم
يهتدون �إليه ليطفئوا �شوقهم
وحنينهم ...فالوجع هو احلنني

 ..الوجع حنني لن يتوقف ..
عط�ش �سيدة عجوز هجرها
النوم وما زالت تعي�ش الهذيان
واجلنون تنوح وتنوح وهي تنتظر
ابنها  ،تبحث عن طيفه تتعلق
ب�شعرة  ،بخيط �أمل حتى لو كان
م�صدرها الوهم والكذب وهي
تدرك ذلك وتقنع نف�سها �أن ما
يحدث حقيقة وتبقى تعي�ش
اخلرافة لت�ستمر على قيد احلياة
،فتعانق مالب�سه� ..أوراقه ..كتبه
،ت�شم رائحته يف ج�سدها يف
دمها يف روحها ،تدور هائمة يف
بيتها يف �شارعها  ،ت�ستح�رضه يف
خميلتها  ،حتلم �أن تروي ظمئها
�أن تعانقه �أن ت�ضمه �أن تقول له
� :أين كنت يا �صغريي  ..تعال
كم �أ�شتاق �أن �أ�ضمك �أن �أراك
حياً �أو ميتاً و�إن كنت ميتاً �أحلم
�أن �أزور قربك  ..تقنع نف�سها
امل�سكينة �أنه �سيعود و�ستجد له
قرب تقر�أ عليه الفاحتة و�ستبكي
وتبكي حتى القحط وحتكي
له عن �شوقها وحنينها وكيف
�أفنت زهرة �شبابها وهي تراقب
قدوم طيفه ومازالت تنتظر
 ..حتى فارقت احلياة و مل يعد
ابنها املفقود ال حياً و ال ميتاً.
احلنين وجع من نوع �آخر �أكرب
من طاقة الب�رش خملوق عجيب
يحب�س الدموع  ،يخنقنا  ،ي�أكل
الأخ�رض والياب�س  ،ي�شعلنا حتى
االحرتاق  ..احلنني عواطف
مكبوتة ،انفجار وتدفق م�شاعر
،جوع امر�أة ما زالت تنتظر
زوجها  ،تعي�ش احل�رسة والغربة
،في�أكلها ال�شوق وي�رسق �شبابها
ويغزو �شعرها الأبي�ض وتغرق
يف بحور الأحزان وتنزف دموع
و مازالت تنتظر عودة حبيبها
املنا�ضل الذي خرج ومل يعد ،
ال على الأقدام وال حمموالً على
الأكتاف وغرب عمرها ومازالت
تنتظر  .الفجيعة تكمن يف
حكاية طفل حرم من قول �أبي
،انهكته الوحدة فعا�ش الوجع ..
كرب ا�شتياقاً وهو ينتظر من يهتم
به و يتابع مراحل منو �شخ�صيته و
ي�ضمه وي�سانده يف كل املواقف

وي�شجعه يف �أحلى و�أ�صعب
و�أحلك الأوقات ..مازال الطفل
الكبري  ،يعي�ش حالة ال�شك ويتابع
�أجمل مفا�صل حياته وهي تغرب
وتقتل يف املهد  ،مازال يت�س�أل
�أين والدى �أما زال حياً �أم ميتاً ؟
ف�إن كان حي �أين هو؟ و �إن كان
ميت �أين قربه ؟ غثيان ،هذيان،
ا�ضطراب  ..فما يحدث ب�شع
يف�ضح نف�سه بنف�سه  ،انتهاك
فا�ضح لالتفاقات واملواثيق
الدولية وخا�صة للمادة ()17
من اتفاقية جنيف الأوىل للعام
 ، "1949التي ت�ؤكد على ت�سليم
اجلثامني �إىل ذويهم واحرتام
كرامة املتوفني ومراعاة
طقو�سهم الدينية خالل عمليات
الدفن  ،االحتالل هو االحتالل،
لن يجعل من البندقية �آنية
زهور ،لن يرحم امل�ست�ضعفني
املنهكني ،مازال يبتكر الو�سائل
لي�رشع جرائمه ب�شكل قانوين ..
فوزير ما ي�سمى بالأمن الداخلي
" الإ�رسائيلي " جلعاد �أردان
ووزيرة الق�ضاء " الإ�رسائيلي
" ايليت �شاكيد قاموا بتمرير
م�رشوع مينح �سلطات االحتالل
�صالحية احتجاز جثامني �شهداء
نفذوا عمليات بطولية �ضد
�أهداف �إ�رسائيلية ،وقد �صودق
علي القانون بالقراءة الأوىل
 ..قوى ال�رش منذ الأزل تتوحد
وتتبادل الأدوار لت�صنع اخلراب
فاالحتالل ورث من الأمريكان
و�سائل القمع يف حرب فيتنام
فهم من اخفوا جثث الفيتناميني

وحاولوا �أ ن يخدعوهم ب�أن هناك
�أ�صوات كاذبة لأرواح هائمة
حتى يق�ضوا على املزيد من
املقاومني وكما فعل الفرن�سيني
يف اجلزائر والإيطاليني يف
ليبيا واالنتداب الربيطاين يف
فل�سطني ،فالبند الثالث من
املادة  133للعام  1945من قانون
الع�سكري
الطوارئ ،يعطي القائد
َّ
�صالحياتٍ بتحديد مكان وزمان
وترتيبات دفْنِ اجلثامني بدون
�إعالم ذويهم  ،بعد قرار ما
تُ�س ّمى "حمكمة العدل ال ُعليا"
فقد مت دفن ال�شهداء و�إخفائهم
يف مقابر الأرقام حتى يومنا
هذا فعلى مدار التاريخ هناك
م�رسحية ب�شعة يقودها قتلة
حمرتفني ..لذا نحتاج ل�صحوة
�إن�سانية تزلزل عرو�شهم ،
نحتاج حل�شد كل الأ�صوات
العامل
النظيفة احلرة يف
وخري و�سيلة يف ظل تكنلوجيا
و�سائل التوا�صل االجتماعي .
فيا كل الأحرار يا كل املثقفني
والفنانني واملبدعني  ،انت�رصوا
للحياة� ،ساهموا بكلمة  ،بلوحة
فنية ،ب�أغنية  ،برق�صة تعبريية
 ،ان�رشوا الفنون الإن�سانية التي
حترك امل�شاعر وتعيد للعامل
�صورته اجلميلة و�إن�سانيته
املفقودة ولنطلق ها�شتاغ بكل
اللغات  ..ال ملقابر الأرقام ..
حلمنا لي�س رخي�صاً  ..من حق
�شهدائنا �أن يكون لهم قبور
معلومة يف �أوطانهم ..فلننتزع
هذا احلق.
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�شهداء املقابر و�أحياء يف امل�شاعر
�أي �إن�سان ميوت ال ينتهي بنظر الذين يحبونه �إ َّ
ال �إذا غ�سلوه بالدموع ،والدموع هي ذرات الرتاب الأخرية التي جُت ّلل امليت وتقول انه انتهى ،اال جثامني
ال�شهداء الفل�سطينيني املحتجزين لدى االحتالل الإ�سرائيلي فهم ينتظروا دموع �أهاليهم ل ُتجلل جثامينهم وتقول �أنهم انتهوا.
بقلم :الكاتبة الفل�سطينية:
متارا حداد.
ميوت ال�شهيد الفل�سطيني يف مقابر
الأرقام اال�رسائيلية وذويهم ميوتون
�ألف مرة ،ينتظرون رفات �أوالدهم
ال�شهداء لتكفينهم بالكفن الذي
ينتظرهم ع�رشات ال�سنني ،يحت ُج
الأهايل على �أمل عودتهم وفتح
باب العزاء لهم وا�ستقبال ا ُ
ملعزيني
ور�صد حلظات وطنية داخل منازل
ذوي ا�رس ال�شهداء وال�شعور بالفخر
ب�أبنائهم� ،آملني بتحول م�ساكنهم
�إىل مزارات ال�ستقبال اجلثامني
وبناء قبور لو�ضع رفات الرموز
املنا�ضلة.
رغم العزاء لذويهم �إال �أن تَ�سلُم رفات
ال�شهداء �ستتحول املنازل احلزينة
�إىل طقو�س فرح فل�سطيني وتهليل
بربكة �أج�ساد ال�شهداء والآالف
ينتظرهم و�سط الدموع والزغاريد
�أمام الك�شف عن م�صريهم ودفنهم
بعزة وكرامة.
ينتهك االحتالل اال�رسائيلي
اخل�صو�صية الآدمية حول دفن
ال�شهداء عرب احتجاز جثامينهم يف
مقابر الأرقام والثالجات املربدة،
حيث تهدف من ذلك �إذالل الروح
الفل�سطينية عرب و�ضع اجلثمان
يف ثالجة املوت وحجز الرفات
يف مقابر الأرقام ،وهذا انتهاك

لأب�سط القوانني الدولية واالن�سانية،
حيث تن�ص اتفاقية جنيف الأوىل يف
املادة  17ب�إلزام الدول املتعاقدة
باحرتام جثامني �ضحايا احلرب
من الإقليم املحتل ومتكني ذويهم
من دفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية
والوطنية.
ي�ستخدم االحتالل الإ�رسائيلي
احتجاز جثامني ال�شهداء ك�آلية
عقاب وردع كل من ت�سول لنف�سه
الدفاع عن الأر�ض والوطن والكرامة،
واال�ستخفاف باجل�سد الفل�سطيني
و�إذالل ذويهم و�أقاربهم.
مقابر الأحياء:
االحتالل
�سلطات
حتتجز
الإ�رسائيلي فيما تعرف بـ"مقابر
الأرقام"  253جثمانا� ،إىل جانب
اعداد كبرية من ال�شهداء الآخرين
املحتجزين منذ قرار االحتالل
العودة الحتجاز اجلثامني يف �أكتوبر
من العام  2015وترف�ض ا�رسائيل
ت�سليمهم لذويهم.
ويقيم االحتالل الإ�رسائيلي مقابر
�رسية عرفت با�سم مقابر الأرقام،
وهي عبارة عن مدافن ب�سيطة،
حماطة باحلجارة بدون �شواهد،
ومثبت فوق القرب لوحة معدنية
حتمل رقماً معيناً ،ولهذا �سميت
مبقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام
بدي ً
ال لأ�سماء ال�شهداء.

ويعلن االحتالل هذه املقابر
مناطق ع�سكرية مغلقة ،وهي غري
ثابتة وتتك�شف معطيات مت�ضاربة
بني فرتة و�أخرى حولها ،ترف�ض
�سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
�إعطاء �شهادات وفاة لذوي
ال�شهداء �أو تقدمي قوائم ب�أ�سماء من
حتتجز جثامينهم و�أماكن وظروف
احتجازهم.
حقل جتارب:
تتهم دوماً عائالت ال�شهداء
املحتجزين لدى االحتالل �سلطات
االحتالل مبعاملة اجلثامني كحقل
جتارب علمية ،فلم تقت�رص ا�رسائيل
فقط على احتجاز اجلثامني بل
بجعل اج�سادهم كحقل اختبارات
والطبية
العلمية
لتجاربهم
والكيماوية.
حمالت وطنية ال�سرتداد
جثامني ال�شهداء:
بني الفينة واالخرى يتم اطالق
حمالت وطنية ال�سرتداد جثامني
ال�شهداء املحتجزة والك�شف عن
م�صري املفقودين ،من�صاتها على
�شبكات التوا�صل االجتماعي،
وامل�سريات التي جتوب املحافظات
الفل�سطينية وامل�ؤمترات التي تُنظم
من اجل ذلك.
تهدف احلمالت �إىل زيادة حجم
ال�ضغط ال�شعبي والر�سمي ،والتذكري
باملعاناة التي تعي�شها ع�رشات

العائالت الفل�سطينية والعربية
املحرومة من �إلقاء نظرة الوداع
على رفات ذويهم ودفنهم؛ ب�سبب
تعنت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
ورف�ضها االفراج عن جثامينهم،
وترمي احلملة �إىل �إجبار االحتالل
الإ�رسائيلي على الإفراج عن
جثامني "مقربة الأرقام" ،وك�شف
م�صري املفقودين ،وتعتمد على
و�سائل قانونية و�سيا�سية لتحقيق
�أهدافها.
املطلوب:
ال�شعبية
الفعاليات
تكثيف
ر�أي
وت�شكيل
واجلماهريية
عام وطني �ضاغط ال�سرتداد
اجلثامني املحتجزة لدى االحتالل
اال�رسائيلي.
يجب ان يكون هناك دور فاعل
للم�ؤ�س�سات احلقوقية من اجل
الدفاع عن هذه الق�ضية االن�سانية.
يجب تفعيل ادوار القوى واالحزاب
الوطنية والف�صائلية لل�ضغط من
اجل ا�سرتجاع اجلثامني.
تفعيل و�سائل الإعالم املحلية و
الف�ضائيات ووكاالت الأنباء الي�صال
�صوت ذوي ال�شهداء.
تبني احلكومة للحملة الوطنية
وو�ضع �أهدافها على �سلم الأوليات
و املطالب الوطنية الفل�سطينية.
تكليف وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية
بالعمل على �إثارة ق�ضية جثامني

ال�شهداء املحتجزة لدى احلكومة
الإ�رسائيلية مع احلكومات و الهيئات
املعتمدة لديها و الأمم املتحدة ،و
العمل مع املنظمات املدافعة عن
حقوق الإن�سان ،وو�سائل الإعالم
بهدف ف�ضح ال�سيا�سة العن�رصية
حلكومة �إ�رسائيل و ال�ضغط عليها
لتنفيذ �إلتزاماتها ح�سب القانون
الدويل الإن�ساين و اتفاقيات جنيف
بهذا اخل�صو�ص.
بناء نواة ل�شبكة �إقليمية دولية
�ضاغطة على حكومة دولة الإحتالل
الإ�رسائيلي.
املتابعة القانونية حول ا�سرتداد
اجلثامني واللجوء للق�ضاء ،حيث
ت�ؤكد �أن من بني و�سائلها �إثارة
مطالبها �أمام املحاكم الإ�رسائيلية
واال�ستعانة مبحامني وهيئات
ا�ست�شارية قانونية يف هذا الإطار.

موا�صلة احلملة الوطنية لن�شاطاتها
اجلماهريية و ال�سيا�سية و
الدبلوما�سية و القانونية حملياً
واقليمياً ودولياً للعمل يف �إطار اجلهد
الوطني لتدويل ق�ضية اجلثامني
املتحجزة لدى االحتالل.
ختام ًا:
ق�ضية جثامني ال�شهداء الفل�سطينيني
االحتالل
لدى
املتحجزين
اال�رسائيلي فاقت اخلطوط احلمراء
النتهاك االحتالل االن�سانية وعدم
احرتام القوانني الدولية واالممية
بارجاع اجلثامني اىل ذويهم ودفنهم
ح�سب ال�رشائع الدينية ،وهذا االمر
يحتاج من اجلميع رفع ال�صوت عاليا
للدفاع عن حق طبيعي من حقوق
االن�سان وهو حق دفن امليت يف
املوقع املنا�سب ويف ار�ضه ووطنه
وبني عائلته.

الأ�سري ب�سام ال�سايح

�صاحب امللف الطبي الأكرث �أمل ًا يزاحم احلرية من �أجل حقه يف احلياة
تقرير�:إعالم الأ�سرى

ي�ستحق الأ�سري املري�ض ب�سام
�أمني حممد ال�سايح (46عاماً) من
�سكان مدينة نابل�س ثور ًة �أخري ًة
لأجله ،حلقه يف �أن يخرج للحرية
ويواجه مر�ض ال�رسطان ويحاربه
يف بيته بني ذويه ويف �أح�ضان
دعمهم ،ال يف �سجون االحتالل
وم�سلخ الرملة الذي ف َّر منه
هارباً قبل �أ�شه ٍر قليل ٍة �إىل �سجن
جلبوع بعد حربٍ مع م�صلحة
ال�سجون .الأ�سري املري�ض بنوعني
ٍ
و�ضعف يف ع�ضلة
من ال�رسطان
القلب وت�ضخ ٍم يف الكبد ووجود
ماء يف الرئتني ،كان يعامل معاملة
الأ�سري امل�صاب مبر�ض الزكام
يف �سجن جلبوع ،ومن قبله يف
ما ي�صطلح الأ�رسى على ت�سميته

مب�سلخ الرملة� ،إدارة ال�سجون
تعامله �أينما حل معاملة �أي
مري�ض مبر�ض عابر ،م�سكنات
وفح�ص عام وفقط ،يف حني
�أن اجلميع يعرف الإجراءات
ال�صحية التي تتبع مع مري�ض
ال�رسطان خالل رحلة ال يعلم
�إال خالقه �إن كان ختامها �شفا ًء
�أو ابتالء .ب�سام ال�سايح وج�سده
املكد�س بالأمرا�ض ال يعقل �أن
ي�شكل خطراً على االحتالل ،وما
من م�سوغ ال�ستمرار اعتقاله يف
ظل الأخبار الأخرية التي ت�صل
تباعاً عن و�ضعه ال�صحي وت�ؤكد
و�صوله مرحلة اخلطر الأخرية،
غري �أن هذه الإجراءات املمار�سة
بحقه ت�أتي انتقاماً لتهم ٍة وجهت
له بانتمائه خللية �إيتمار والتي
نفذت عام  ،2015عملي ًة �أ�سفرت

عن مقتل م�ستوط ٍن وزوجته؛
انتقاماً حلرق عائلة الدواب�شة.
خالل الفرتة الق�صرية املا�ضية
نُقل الأ�سري ب�سام ال�سايح �إىل عدة
م�ست�شفيات تابعة لالحتالل منها
م�ست�شفى العفولة ،كما و ًنقل من
�سجن جلبوع الذي حارب لأجل
�أن ينقل �إليه ليعود مرة �أخرى
�إىل م�سلخ الرملة ،فقد خا�ض
الأ�سري املري�ض ال�سايح �سل�سلة
من املطالبات بنقله من عيادة
الرملة �إىل جلبوع ،بعد �أن تعر�ض
لكافة �صنوف الإهمال الطبي ،يف
عيادة تعامل مر�ضى ال�رسطان
معاملة مر�ضى الزكام ،وقد �أبلغ
ال�سايح عائلته بنف�سه ب�أن نقله �إىل
جلبوع �أفرحه فقد �أ�صبح مبقدوره
�أن يتك�أ على غريه من الأ�رسى
الأ�صحاء دون �أن ي�شعر بت�أنيب

ال�ضمري من �أنه قد يزيد من
�آالمهم ،كما كان يحدث يف م�سلخ
الرملة الذي يقبع فيه الأ�رسى
املر�ضى ب�سجالت طبية �صعبة.
اليوم يواجه الأ�سري ب�سام ال�سايح
ظروفاً ا�ستثنائية من املر�ض،
فقد �أ�صيب م�ؤخراً بت�ضخ ٍم يف
ٍ
و�ضعف متزايد يف عمل
الكبد،
ع�ضلة القلب ،فقد و�صلت قدرتها
على العمل �إىل  ،%25وهناك مياه
موجودة على رئتيه .ال�سايح ومنذ
العام  ،2015وحتديداً يف الثامن
من �شهر �أكتوبر ،اعتقل لدى
االحتالل بتهمة ا�شرتاكه يف تنفيذ
عملية �إيتمار ،وحتى اليوم ال
يزال حكمه امل�ؤبد املكرر ثالث
مرات� ،إ�ضافة �إىل  30عاماً �أخرى
معلقاً ،ب�سبب �أو�ضاعه ال�صحية،
وهو كذلك يعاين من نوعني من

ال�رسطان ،يف دمه ويف عظامه،
منذ قرابة الثماين �سنوات ،عالو ًة
على انتكا�ساته الأخرية ،ومل يعد
ج�سده الهزيل يق َو على مقاومة
املر�ض ،يف ظل التطورات الأخرية
يف و�ضعه ال�صحي .الأ�سري ال�سايح
يحرم من زيارة عائلته ،فزوجته
املحررة منى ال�سايح حمرومة من
حقها يف زيارته منذ �أكرث من عام
ب�سبب املنع الأمني ،وتعاين والدته
ظروفاً �صحية �صعبة جتعلها غري
قادرة على زيارته ب�شك ٍل دوري� ،أو
زيارة �شقيقه املعتقل منذ العام
� 2002أجمد ال�سايح واملحكوم
بال�سجن مدة  20عاماً .الأ�سري
ب�سام ال�سايح لديه �أحالمه الكثرية
التي ي�ستحق �أن يعي�شها ،طموحه
و�إنهائه درا�سة درجة البكالوريو�س
يف الإعالم واملاج�ستري يف التنمية

ال�سيا�سية ال يجب �أن يذهب �أدراج
الرياح ،ب�سام �إن�سا ٌن ك�سائر �أبناء
�شعبه يحب احلياة ما ا�ستطاع
�إليها �سبي ً
ال ،وي�ستحق �أن ينال
حريته قبل فوات الأوان .ال �أحد
يعلم الو�ضع ال�صحي الكامل
للأ�سري ال�سايح كما هو الآن
وحجم �أوجاعه ،الأ�سري الذي
ورغم �أمرا�ضه وتعبه الكبري �إال
�أنه دائم االبت�سامة يف �صوره التي
يخرجها لعائلته يف اخلارج ،يُكنّى
بني زمالئه الأ�رسى ومعارفه ب�أبي
�أيوب وهو ا�س ٌم ينا�سب �صربه
وجلده ،ب�سام كان من املمكن
�أن يعي�ش حياة طبيعية غري �أنه
رف�ض �إال �أن ي�سرتد جزءاً من
كرامة �شعبه ،ولأجل ذلك ي�ستحق
�أن حتدث لأجل املطالبة بحريته
ثورةٌ ما.
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ريا�ضة
الك�أ�س العربية للأندية:

ن�سور اجلنوب يواجهون ال�شباب
ال�سعودي يف � 23سبتمرب بب�شار

التعداد ينطلق يف حت�ضري مقابلة غورماهيا بعد ت�أجيل داربي العميد

احتاد العا�صمة يتم�سك بال�صدارة وعمل
كبري ينتظر دزيري
عاد فريق احتاد العا�صمة من بعيد و�سجل فوزا ثمينا خالل املقابلة التي خا�ضها �سهرة اول �أم�س �أمام جمعية
عني مليلة حل�ساب اجلولة الثالثة من الرابطة املحرتفة الأوىل� ،أين متكن حامل اللقب املو�سم املن�صرم من قلب
الطاولة على الزوار وحتويل الت�أخر بهدف �إىل انت�صار بثالثية لهدفني ،ويف هذا ال�صدد ّ
متكن �أ�شبال املدرب
بالل دزيري من حتقيق الأهم واالحتفاظ بالنقاط الثالث يف ملعبهم بع�ض ال�صعوبات التي وجدوها على
ملعبهم من �أجل اخلروج منه �ساملني وغامنني بنقاط املواجهة
عي�شة ق.

وحقق النادي العا�صمي الأهم �أين
وا�صل م�شواره يف البطولة الوطنية
بدون خط�أ رغم ال�صعوبات
التي يواجهها النادي ب�سبب
ق�ضيته مع العدالة وقرار جتميد
احل�ساب البنكي الذي ت�سبب يف
غياب ال�سيولة املالية من اجل
دفع رواتب الالعبني والتكفل
مب�صاريف خمتلف التنقالت التي
تنتظر الت�شكيلة داخل وخارج
الوطن �أين ترتبط مب�شاركة قارية
بلعب رابطة ابطال �إفريقيا ،هذه
العراقيل مل تتوقف عقبة يف
وجه ت�شكيلة �أبناء "�سو�سطارة"

بل زادت الالعبني قوة و�إ�رصارا
من اجل ت�رشيف الوان الفريق
ودخول البطولة الوطنية بقوة من
�أجل الدفاع على اللقب بقوة ،لهذا
الغر�ض جنح الفريق يف التم�سك
ب�صدارة جدول الرتتيب وتقا�سمها
مع خم�سة �أندية ويتعلق الأمر بكل
من �شبيبة القبائل� ،شباب بلوزداد،
مولودية اجلزائر� ،أهلي برج
بوعريريج ومولودية وهران.
ف ّوت رفقاء الالعب م�صطفى
خرياوي حتقيق فوز بنتيجة �أثقل
بعدما �ضيعوا عدة �أهداف �أمام
املرمى وكانوا الطرف الأف�ضل
طيلة �أطوار املقابلة ،حيث نّ
تفن
كل من الاليف ،بن �شاعة وعرجي

يف ت�ضييع فر�ص الت�سجيل �أمام
املرمى ،املر الذي يجعل الطاقم
الفني لالحتاد �أمام عمل كبري
خالل التدريبات حت�سبا لت�صحيح
الأخطاء على جانب حت�سني
املنظومة الدفاعية التي مل
تكنفي يومها �أمام عني مليلة والتي
تلقت هدفني منها هدف جاء بعد
اربع دقائق فقط على انطالق
املواجهة.
يف املقابل� ،سيكون الطاقم الفني
لت�شكيلة االحتاد �أمام وقت كاف
من �أجل ت�صحيح الأخطاء من جهة
وا�سرتجاع العبيه امل�صابني من
جهة �أخرى ،بعدما قررت الرابطة
املحرتفة لكرة القدم ت�أجيل

مباراة الداربي التي جتمع االحتاد
واجلار مولودية اجلزائر التي
كانت مقررة بتاريخ � 11سبتمرب
املقبل �إىل تاريخ الحق� ،أين
ميلك االحتاد �سبعة العبني رفقة
املنتخب الأوملبي الذي �سيكون
على موعد مع خو�ض مباراة غانا
�ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل
الألعاب الأوملبية طوكيو ،2020
بالإ�ضافة �إىل ذلك �سوف يح�رض
العبو النادي العا�صمي ملباراتهم
�أمام غورماهيا الكيني �ضمن
الدور ال�ساد�س ع�رش مل�سابقة
رابطة �أبطال �إفريقيا.

�شباب ق�سنطينة ي�سجل �أ�سو�أ بداية يف البطولة الوطنية

الفان :مل افكر يف اال�ستقالة وم�شكل الفريق نف�سي
نفى مدرب فريق �شباب
ق�سنطينة ديني�س الفاين
الأخبار الرائجة التي انت�رشت
حول تفكريه يف اال�ستقالة من
من�صبه على ر�أ�س العار�ضة
الفنية للنادي وري املن�شفة بعد
الهزمية اجلديدة التي �سقطت
فيها ت�شكيلة "ال�سيا�سي" يف
التنقل الذي قادها �إىل عا�صمة
الغرب اجلزائري من �أجل
مواجهة مولودية وهران نهاية
الأ�سبوع املن�رصم ،حيث ك�شف
املدرب الفرن�سي يف ت�رصيحات
�إعالمية �أنه مل يفكر �إطالقا

يف اال�ستقالة من النادي ومل
تراوده ابدا فكرة الرحيل عن
الفريق رغم البداية املتوا�ضعة
التي ي�سجلها مع الت�شكيلة
هذا املو�سم اجلديد ،و�أو�ضح
�أنه يعلم �أين مكمن اخللل
يف التعداد ويدرك جيدا �أن
الت�شكيلة تعاين م�شاكل نف�سية
وحتتاج على حتقيق فوزا يف
مباراة من اجل االنطالق بقوة
يف بقية اللقاءات.
و�شدد الفان �أن العبيه قدموا
مباراة كبرية وكانوا الأقرب
�إىل حتقيق الفوز خا�صة يف

ظل �صناعة الفر�ص التي كانت
لهم امام املرمى ،لكن الفعالية
كانت غائبة �أمام املرمى ومل
ينجحوا يف الت�سجيل ب�سبب
الت�رسع وغياب الرتكيز ،و�أ�شار
املتحدث �أنهم ملزمون بالرتكيز
والعمل خالل الفرتة املقبلة من
اجل ت�صحيح الأخطاء وحت�سني
�أداء الالعبني ق�صد العودة بقوة
يف اللقاءات املقبلة.
ويواجه ديني�س الفان انتقادات
الذعة من طرف �أن�صار
"ال�سيا�سي" بعد البداية ال�سيئة
يف البطولة الوطنية �أين عجز

الفريق عن حتقيق الفوز
بعد مرور ثالث جوالت على
انطالق املو�سم اجلديد ،حيث
�سقط يف فخ الهزمية بلقائي
�شبيبة ال�ساورة ومولودية
وهران وتعادل مبلعبه �أمام
مولودية اجلزائر ،وهوما
جعلهم يطالبون ب�إقالته وتغيري
املدرب بحثا عن حت�سن النتائج
وعودة الالعبني �إىل اللعب بقوة
من �أجل التناف�س على الأدوار
الأوىل يف البطولة الوطنية.
عي�شة ق.

بطولة كرة القدم ملا بني اجلهات

ت�أجيل انطالق املناف�سة �إىل يوم � 20سبتمرب

�ستعطى �إ�شارة انطالق بطولة
ما بني اجلهات التي كانت مقررة
�آنفا يوم � 14سبتمرب اجلاري ،يوم
 20من نف�س ال�شهر| ،ح�سب ما
�أعلن عنه اليوم �أول ام�س بيان

الرابطة الكروية ،ويو�ضح نف�س
امل�صدر دون حتديد �أ�سباب
هذا الت�أجيل ما يلي ":لقد
ح�صلت الرابطة على موافقة
ت�أجيل البطولة يوم اخلمي�س

املا�ضي من قبل االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم" ،من
جهة �أخرى ،مت �إثبات �إ�شارة
انطالق البطولة الوطنية للهواة
ليوم � 13سبتمرب ب�إجراء مباريات

جمموعة "ال�رشق" فيما تتوا�صل
مناف�سات جمموعتي "الو�سط"
و "الغرب" يوم ال�سبت 14
�سبتمرب القادم.
ق.ر.

ال�ساورة
�سي�ستقبل نادي �شبيبة ّ
�أحد ممثلي الكرة اجلزائرية يف
الك�أ�س العربية للأندية مناف�سه
ال�شباب ال�سعودي ،يوم 23
�سبتمرب مبلعب � 20أوت  1955يف
ب�شار ابتداء من التا�سعة م�ساء
ح�سب الربنامج الذي ك�شف عنه
االحتاد العربي لكرة القدم على
موقع التوا�صل االجتماعي تويرت،
و�ستدور مباراة الإياب يف الفاحت
�أكتوبر املقبل مبلعب الريا�ض
ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة �إال
ربع بتوقيت اجلزائر ،وكانت �شبيبة
ال�ساورة قد ك�سبت ت�أهلها للدور
ّ
ال�ساد�س ع�رش بفوزها بالدورة
الت�أهيلية للمجموعة الثانية التي
جرت بالدار البي�ضاء املغرب
من � 19إىل � 25أوت ،حيث �سجل

�أ�شبال املدرب م�صطفى جاليت
ثالثة انت�صارات متتالية �أمام
على التوايل ،نادي فومبوين (جزر
القمر) بخما�سية نظيفة ،وتيليكوم
جيبوتي ( )0-1و النادي البنزرتي
التون�سي (.)0-1
�أما املمثالن اجلزائريان �آخران يف
هذه املناف�سة ،مولود ّية اجلزائر
و�شباب ق�سنطينة فقد كانا معفيني
من الدور التمهيدي .وكان �شباب
ق�سنطينة فاز يوم الثالثاء املا�ضي
بق�سنطينة على املحرق البحريني
( )1-3يف مباراة الذهاب ،فيما
يخو�ض "العميد" مباراته يوم 24
�سبتمرب املقبل مبلعب  5جويلية
�أمام نادي ظفار ال ُعماين.
ق.ر.

كرة الطائرة ال�شاطئية بوهران

فوز الثنائي �سليبات وح�شروف
بالدورة الوطنية

فاز الثنائي �سليبات حبيب
وح�رشوف حممد من وهران
بالدورة الوطنية من املرحلة
الأخرية للطبعة  21لقافلة لكرة
الطائرة ال�شاطئية التي اختتمت
�سهرة ال�سبت املن�رصمب�شاطئ
"�سان روك" بعني الرتك وهران،
و تغلب يف النهائي �سليبات
وح�رشوف على كل من كرمي يون�س
وبوحف�ص خل�رض من ندرومة
بنتيجة  09-21 / 0-2و،06-21كما
عادت املرتبة الثالثة للثنائي من
املحمدية والية مع�سكر امل�ش ّكل
من براين خل�رض و زاهر حممد
الفائز يف �شوط واحد  10-21على
ثنائي من نف�س املدينة املتكون
من حقيقي بن �أحمد وقارة حممد
�أمني ،وعرفت هذه املرحلة
الأخرية املنظمة على مدار يومني
من طرف الرابطة الوالئية للكرة
الطائرة بالتن�سيق مع مديرية
ال�شباب والريا�ضة لوالية وهران
م�شاركة  12ثنائي رجال ت�ألقوا

يف املراحل ال�سابقة ميثلون عدة
واليات من الوطن.
وقد �شملت القافلة ال�شاطئية لهذه
ال�صائفة على عدة دورات بدايتها
كانت من و�سط مدينة وهران
مرورا ب�شواطئ "�سان روك" و
مر�سى احلجاج ومداغ ومركب
الأندال�سيات كما ا�شتملت مباراة
ا�ستعرا�ضية لذوي االحتياجات
اخلا�صة وبرامج تن�شيطية موجهة
للم�صطافني وم�سابقات للأطفال
الذين ا�ستفادوا من هدايا
متنوعة.وتهدف هذه التظاهرة
ح�سب املنظمني� -إىل تعميمريا�ضة الكرة الطائرة ،وامل�ساهمة
يف تن�شيط مو�سم اال�صطياف.
ويف ختام هذه الطبعة مت توزيع
اجلوائز على الفائزين بح�ضور
ممثلي مديرية ال�شباب و الريا�ضية
بالوالية و الرابطة الوالئية لكرة
الطائرة ووجوه ريا�ضية من غرب
الوطن.
ق.ر.

دورة الواليات املتحدة املفتوحة للتن�س �أوا�سط

ريحان ي�شرع يف املناف�سة
�أمام ال�سوي�سري ليندروريدي
�سيواجه الالعب اجلزائري
للتن�س ،يو�سف ريحان ع�شية
اليوم ال�سوي�رسي ليندرو ريدي
يف الدور الأول للجدول النهائي،
لدورة الواليات املتحدة الأمريكية
املفتوحة اجلارية من � 1إىل 8
�سبتمرب على مالعب فلو�شنغ
ميدوز بنيويورك الواليات
املتحدة ،ويحتل ال�شاب اجلزائري
البالغ من العمر � 18سنة حاليا
املركز  58يف الت�صنيف الدويل
للأوا�سط ،حيث �أدرج مبا�رشة يف
اجلدول النهائي للدورة (درجة �أ)

على غرار مناف�سه ال�سوي�رسي
امل�صن 53عامليا.
و يف حال ت�أهله� ،سيواجه ريحان
الفائز من لقاء الأمريكي براندون
ناكا�شيما (ر�أ�س املجموعة  )11و
الفرن�سي كرييان جاكي.قبل الدورة
الأمريكية ،كان ال�شاب اجلزائري
قد �شارك يف دورات كبرية �أخرى
منها روالن قارو�س (فرن�سا) و
ومبليدون (�أجنلرتا) ،لكنه مل يكن
حمظوظا يف عملية القرعة التي
�أوقعته �أمام العبني �أقوياء �أق�صوه
من الدور الأول.
ق.ر.
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ريا�ضة
أمر على تناف�س غوارديوال كلوب وبوكيتينيو

بعدما اقت�صر ال

بلما�ضي ي�ستبعد من القائمة النهائية جلوائز الفيفا
�سقط ا�سم الناخب الوطني جمال بلما�ضي من قائمة �أف�ضل املدربني املتناف�سني
على جائزة �أف�ضل مدرب يف العامل للعام  2019التي يقدمها االحتاد الدويل لكرة
القدم �سنويا ،حيث ك�شفت �أم�س الهيئة الكروية العاملية عن هوية الثالثي الطي
يت�ضمن القائمة النهائية املعنية بالتناف�س حول لقب �أف�ضل مدرب وخلت من
ا�سم مدرب اخل�ضر ،بعدما انح�صرت يف كل من اال�سباين بيب غوارديوال مدرب
مان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي ،الأملاين يورغن كلوب مدرب ليفربول الإجنليزي
والأرجنتييني ماوري�سيو كونتينيو مدرب توتنهام الإجنليزي
عي�شة ق.
ورغم �أن تواجد بلما�ضي
يف القائمة النهائية لأف�ضل
املدربني يف العامل والذي �سوف
يتم التعرف على الأف�ضل بتاريخ
� 23سبتمرب املقبل خالل احلفل
الذي �سوف تنظمه الفيفا ف�إن
تتويج بلما�ضي بلقب ك�أ�س
�إفريقيا للأمم رفقة املنتخب

الوطني والتي جرت يف ال�صائفة
احلالية مب�رص كان ي�شفع له دخول
التاريخ من �أو�سع �أبوابه ل�ضم
ا�سمه �إىل قائمة �أف�ضل ثالثة
مدربني يف العامل ،خا�صة و�أنهç
حقق لقبا قاريا يف ظروف �صعبة
مر بها اخل�رض قبل التحاقه على
ر�أ�س العار�ضة الفنية الوطنية
وجنح خالل فرتة ق�صرية مل
تتجاوز العام من �إهداء اجلزائر

لقبا قاريا �أكري املتفائلني لذم
يكن ينتظر حتقيقه ومن خارج
الديار خا�صة وزان اخل�رض مل
ي�صعدوا من�صة التتويج منذ
 29عاما كامال جنح بلما�ضي
يف �إعادتهم �إليها و�أرجعهم �إىل
�سنوات املجد بف�ضل �أ�سلوبه
يف العمل واالن�ضباط يف خمتلف
الأمور الفنية واالن�ضباطية.
واختار االحتاد الدوري للعبة

�سليماين وفرحات �ضمن الت�شكيلة
املثالية لليغ1
تواجد الثنائي الدويل اجلزائري
�إ�سالم �سليماين وزين الدين
فرحات �ضمن الت�شكيلة املثالية
للجولة الرابعة من دوري الدرجة
الأوىل الفرن�سية ،حيث مت اختيار
العبا اخل�رض للت�شكيلة املثالية
عن مباريات جولة نهاية الأ�سبوع
املن�رصم بعد الت�ألق الالفت الذي
قدماه مع فريقيهما موناكو ونيم
ّ
على التوايل ،خا�صة و�أن الثنائي
ترك ب�صمته وا�ضحة بعدما كانا

هدافني يف اجلولة الرابعة من
«الليغ ،»1وكان �سليماين جنما فوق
العادة خالل املقابلة التي خا�ضها
�أول �أم�س �أمام موناكو وهو الطي
وقع ثنائية يف مرمى �سرتا�سبورغ
جعله يرفع ح�صاده التهديفي �إىل
جمموع ثالثة �أهداف ،وف ّوت
مهاجم اخل�رض فر�صة دخول
التاريخ من �أو�سع الأبواب بعدما
�ض ّيع ت�سجيل ثالثية تاريخية يف
الليغ 1خا�صة و�أنه كان على مقربة

من هدف عاملي.
بينما وا�صل فرحات �إح�صائياته
الإيجابية يف الدوري الفرن�سي
وهو الذي متكن من افتتح عداده
التهديفي يف الليغ 1بعدما ان�ضم
هذه ال�صائفة �إىل نيم قادما
من لوهافر النا�شط يف الدرجة
الثانية الفرن�سية ،جعلته ي�ستحق
مركزا بني العبي الت�شكيلة
املثالية لليغ.1
ع.ق.

بن �شاعة يلفت �أنظار بلما�ضي
�سجل جمال بلما�ضي مدرب
املنتخب الوطني ح�ضوره م�ساء
�أول �أم�س مبلعب بولوغني ،ملتابعة
مباراة اجلولة الثالثة من البطولة
الوطنية بني احتاد العا�صمة
وجمعية عني مليلة ،وا�ستغل
بلما�ضي فر�صة تواجده بالعا�صمة،
للإ�رشاف على املع�سكر الإعدادي

ملنتخب املحاربني ،للتنقل �إىل
امللعب ملعاينة بع�ض الأ�سماء ،التي
يفكر يف ا�ستدعائها للمع�سكرات
املقبلة ،حيث ك�شفت م�صادر �أن
امل�س�ؤول الأول على العار�ضة
الفنية الوطنية �أبدى �إعجابه
مبهاجم احتاد العا�صمة زكريا
بن �شاعة ،حيث دون عدة نقاط

�إيجابية ب�ش�أنه ومن املنتظر �أن
يوجه له الدعوة م�ستقبلاً  ،ويعترب
بن �شاعة من �أبرز املهاجمني يف
البطولة الوطنية ،حيث خطف
الأنظار بف�ضل مهاراته الكبرية،
وقدرته على الو�صول �إىل مرمى
اخل�صم من �أن�صاف الفر�ص.
ق.ر.

�أونا�س يلعب �آخر ربع �ساعة من املقابلة

عطال يعود بقوة ويقود ني�س �إىل الفوز برين
�سجل الالعب الدويل اجلزائري
ّ
يو�سف عطال م�شاركته �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية لفريقه ني�س
خالل املقابلة التي قادته �إىل
خارج القواعد من اجل مواجهة
امل�ضيف ملعب رين ،وقاد ناديه
�إىل العودة بفوز ثمني �ضمن
الدوري الفرن�سي بعدما انتهت
املقابلة بنتيجة هدفني لواحد،
كان ن�صيب عطال الوقوف حول
ا�ستفادة زمالئه من ركلة جزاء
جلبها بنف�سه بعدما تع ّر�ض �إىل
العرقلة داخل منطقة العمليات
�إثر قيامه مبراوغة مدافعني من

املناف�س قبل �أن يت�سبب احد
العبي اخل�صم يف �إ�سقاطه �أر�ضا
ومينحه احلكم ركلة ال غيار
عليها تكفل زميله �سيريمان يف
تنفيذها بنجاح جنح على �إثرها
يف تعديل النتيجة قبل �أن ي�ضيف
ني�س الهدف الثاين ويعود بالزاد
كامال ،وجنح عطال يف الت�أكيد
بالعودة �إىل م�ستواه املعهود
بعدما تعافى نهائيا من الإ�صابة
التي كان يعاين منها على
م�ستوى الكتف خالل م�شاركته
مع املنتخب الوطني يف ك�أ�س
�إفريقيا خا�صة و�أن املدرب

باتريك �إيفرا �أقحمه جناح �أي�رس
وكان ن�شيطا يف الهجوم.
بينما �سجل مواطنه �آدم اونا�س
�أول الدقائق للعب بقمي�ص ناديه
اجلديد الذي التحق ب�صفوفه
قادما كمن نابويل الإيطايل على
�شكل �إعارة ملو�سم واحد� ،أين
لعب �آخر ربع �ساعة من املقابلة
والتي كانت كافية ليظهر البع�ض
من الإمكانيات التي يحوزها
خا�صة بعد لقطة التوزيعة الرائعة
التي منحها لأحد زمالئه الذي
�ضيع ا�ستغاللها يف الت�سجيل.
عي�شة ق.

اختيار قائمة تقت�رص على

�أمام املتوج بلقب دوري �أبطال

يكفيه فخرا �أنه مت اختياره �ضمن

خالل اخت�صارها يف تناف�س

الأوروبيةذ ،فيما ارت�أى ا�ستبعاد

يف �إجناز تاريخي مل ي�سبق له �أي

مدربي الأندية وح�سب من

حامل �أربعة �ألقاب يف �إجنلرتا

�أوروبا ومن�شط نهائي املناف�سة

مدرب اخل�رض من القائمة والذي

�أف�ضل ع�رشة مدربني يف العامل

مدرب عربي و�إفريقي �سابقا.

قاد موناكو �إىل العودة بالتعادل من �سرتا�سبورغ

�سليماين ي�سجل ثنائية ويتحول
حلديث الإعالم الفرن�سي
ت�ألق الالعب الدويل اجلزائري
�إ�سالم �سليماين و�ساهم يف
�إنقاذ ناديه موناكو من الهزمية
بعدما قاده �إىل العودة من مدينة
�سرتا�سبورغ بالتعادل �أمام فريق
املدينة بنتيجة هدفني يف كل �شبكة
�ضمن اللقاء الذي جرى �أم�سية �أول
�أم�س حل�ساب اجلولة الرابعة من
دوري الدرجة الأوىل الفرن�سية،
وقدم مهاجم الت�شكيلة الوطنية ما
ّ
عليه بعدما �سجل امل�شاركة �ضمن
الت�شكيلة الأ�سا�سية بعدما و�ضع
فيه املدرب الربتغايل ليوناردو
جاردمي الثقة الأمر الذي كافئه
�سليماين من خاللها بتوقيع ثنائية
هي الوىل له يف الدوري الفرن�سي
ورفع ح�صيلته التهديفية منذ
انطالق املو�سم اجلديد �إىل ثالثة
�أهداف ،وافتتح ابن عني البنيان
باب الت�سجيل بعد مرور  11دقيقة
فقط على انطالق املقابلة ،ورغم
�أن املحليني عادلوا النتيجة قبل

نهاية ال�شوط الأول �إال �أن �سليماين
عاد ومنح التقدم للزوار قبل
خم�س دقائق على نهاية املرحلة
الأوىل ،لكن الفريق املحلي عاد
فغي ال�شوط و�سجل التعادل،
وف ّوت �سليماين على نف�سه دخول
تاريخ الدوري الفرن�سي عندما
�ضيع هدفا بطريقة عاملية عرب
مق�صية جميلة جنح حار�س
�سرتا�سبورغ يف الت�صدي لها مفوتا
على �سليماين رفع الغلة التهديفية
�إىل ثالثية.
تريزيغيه :تخلي مدرب لي�سرت
عن �سليماين جنون

�أ�شاد الدويل الفرن�سي ال�سابق
دافيد تريزيغيه بامل�ستوى الذي
يقدمه �سليماين مع ناديه موناكو
الذي انتقل له خالل املركاتو
ال�صيفي احلايل قادما من لي�سرت
�سيتي االجنليزي على �شكل �إعارة

ملو�سم واحد ،ويف هذا ال�صدد
قال املهاجم ال�سابق للمنتخب
الفرن�سي ان �سليماين مهاجم
مذل لديه �إمكانيات كبرية يف
اخلط الأمامي يف ظل النقائ�ص
وال�ضعف الذي يعانيه نادي
الإمارة الفرن�سية على م�ستوى
اخلط الدفاعي ،و�شدد املتحدث
�أن الهدف الأول الذي �سجله
�سليماين جاء بطريقة رائعة ت�ؤكد
�أنه �سوف يرتك ب�صمته في�س
الدوري الفرن�سي ولديه امل�ؤهالت
لإنهاء املو�سم هداف «الليغ.»1
يف �سياق منف�صل ،عرب تريزيغيه
عن تعجبه لتفريط مدرب لي�سرت
يف خدمات الهداف ال�سابق لفريق
�شباب بلوزداد ،و�أو�ضح �أنه جنوين
�أن يرتك العب مبميزاته يغادر
ويرتك الفريق ويعلن عدم احلاجة
�إىل خدماته ،م�ضيفا �أنه �صفقة
جيدة ملوناكو.
عي�شة ق.

فان دايك يناف�س رونالدو ومي�سي
على جائزة الأف�ضل
�أعلن االحتاد الدويل لكرة القدم
املر�شحني جلوائز «»The Best
وقائمة �أف�ضل  3العبني ،للفوز
بجائزة �أف�ضل العب يف العامل هذا
العام ،و�ضمت القائمة ،الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو جنم جوفنتو�س
والأرجنتيني ليونيل مي�سي قائد
بر�شلونة والهولندي فريجيل فان
دايك مدافع ليفربول ،وكان لوكا
مودريت�ش العب خط و�سط ريال
مدريد قد توج باجلائزة العام
املا�ضي ،بينما ح�صد الربتغايل
كري�ستيانو رونالدو اجلائزة يف
ن�سختي  2016و ،2017و�سيتجدد

ال�رصاع بني الثالثي مرة �أخرى،
بعدما تفوق فريجيل فان دايك
على رونالدو ومي�سي م�ؤخ ًرا ،حني
توج بجائزة �أف�ضل العب يف �أوروبا
لعام  ،2019وتوج فان دايك مع
فريقه بلقب دوري �أبطال �أوروبا
على ح�ساب توتنهام ،كما بلغ نهائي
دوري الأمم الأوروبية مع هولندا
التي �سقطت �أمام الربتغال .بدوره
توج مي�سي هدافا للن�سخة الأخرية
من الت�شامبيونزليغ بر�صيد 12
هدفا وح�صل مع بر�شلونة على
لقب الدوري الإ�سباين ،من جانبه،
كان كري�ستيانو هداف املرحلة

النهائية من دوري الأمم الأوروبية
الذي توج به مع منتخب الربتغال،
كما حقق لقب الدوري الإيطايل
مع جوفنتو�س ،وا�شتعل ال�رصاع
على جائزة �أف�ضل العبة يف
العامل ،بني الثالثي لو�سي برونز
العبة �أوملبيك ليون ،و�أليك�س
مورجان �أورالندو برايد وميغان
رابينوي ريجني ،ومن ا ُ
ملقرر �أن
يحت�ضن ملعب «�سان �سريو» يف
مدينة ميالنو ب�إيطاليا ،حفل توزيع
الن�سخة الرابعة من اجلائزة يوم 23
�سبتمرب احلايل.
وكاالت
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ريا�ضة دولية

بايل ينقذ ريال مدريد من اخل�سارة ويطرد

�سجل الويلزي غاريث
بايل ثنائية لفريقه
ريال مدريد ليعود فيها
امللكي متعادالً من �أر�ض
مناف�سه فياريال 2-2
يف املرحلة الثالثة من
الدوري الإ�سباين ،و�سجل
بايل قبل �أن يطرد يف
الثواين الأخرية ،يف حني
�سجل لفريق الغوا�صات
ال�صفراء الذي تقدم
مرتني جريارد مورينو
وموي�سي�س غوميز ،وهو
التعادل الثاين توالياً لريال
مدريد بعد �أن تقا�سم
النقاط مع بلد الوليد
املرحلة املا�ضية 1-1
ف�صار يف جعبته  5نقاط
يف املركز اخلام�س� ،أما
فياريال فحقق النقطة
الثانية فقط وهو يف
املركز .16

وح�صل بايل على بطاقتني
�صفراوين متتاليتني يف
نهاية املباراة ليخرج
يف الدقيقة الرابعة من
الوقت بدل ال�ضائع،
و�سيغيب بالتايل الولزي
فريقه
مباراة
عن
املقبلة �ضد ليفانتي بعد
فرتة التوقف الدويل يف
منت�صف �سبتمرب املقبل،

وكان مدرب ريال مدريد
الفرن�سي زين الدين
زيدان اعرب قبل بداية
الدوري الإ�سباين بان بايل
غري مرغوب به يف �صفوف
الفريق وطالبه بالرحيل
ب�أق�سى �رسعة ممكنة
لكن انتقاله اىل الدوري
ال�صيني مل يح�صل يف
اللحظة الأخرية ليبقى يف

�صفوف الفريق امللكي.
�أتلتيكو
منجهته،حقق
مدريد فوزه الثالث
توالياً وجاء على ح�ساب
�ضيفه �إيبار بنتيجة
 2-3يف املرحلة الثالثة
من مناف�سات الدوري
الإ�سباين ،وقلب �أتلتيكو
مدريد ت�أخره يف النتيجة
بثنائية نظيفة �سجلها

الربازيلي �شارل دياز
و�أنايتز �أربيال� ،إىل فوز
بثالثية حملت توقيع
الربتغايل جواو فيليك�س
وفيتولو والغاين توما�س
بارتي ،بهذا الفوز املثري
والثمني رفع �أتلتيكو
ر�صيده �إىل  9نقاط معزّزاً
مركزه يف ال�صدارة ،فيما
بقي �إيبار يف املركز 18
بنقطة وحيدة.
ويف مباراة �أخرى حل�ساب
اجلولة ذاتها ،حقق
غرناطة فوزاً �سه ً
ال على
م�ضيفه �إ�سبانيول بثالثية
نظيفة �سجلها �أنطونيو
بويرتا وكارلو�س فرنانديز
والنيجريي رامون عزيز،
ورفع غرناطة ر�صيده �إىل
 4نقاط يف املركز الثامن،
فيما بقي �إ�سبانيول يف
املركز  19بنقطة وحيدة.

نافا�س يودع العبي ريال مدريد
ودع احلار�س الكو�ستاريكي
كيلور نافا�س زمالئه يف ريال
مدريد داخل غرف مالب�س
ملعب «ال �سرياميكا» عقب
نهاية مواجهة فياريال �أول
�أم�س يف ختام ثالث جوالت
الليغا ،ولن يعود نافا�س
�إىل العا�صمة الإ�سبانية
من �أجل و�ضع الرتو�ش
خالل ال�ساعات القليلة
املقبلة على �صفقة انتقاله
لباري�س �سان جريمان
الفرن�سي،وخا�ض احلار�س

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

تغري تفكري �صاحب 32
عاما الذي �سيوقع على
عقود انتقاله للبي �إ�س
جي �أم�س .ورغم تقدميه
م�ستوى متميز خالل فرتة
�إعداد هذا املو�سم �أثناء
�إ�صابة كورتوا ،ظل نافا�س
حبي�سا ملقاعد البدالء مع
بداية املواجهات الر�سمية
يف الليغا،وي�سدل نافا�س
بذلك ال�ستار على حقبة
ناجحة يف عرين املريينغي
على مدار � 5أعوام دخل

خاللها التاريخ كونه كان
احلار�س الأ�سا�سي و�صاحب
ف�ضل كبري يف ح�صد لقب
دوري الأبطال  3مرات
متتالية،ومنذ ان�ضمامه من
�صفوف ليفانتي يف ،2014
�شارك نافا�س مع الريال
يف  162مباراة يف جميع
البطوالت ،كما �ساهم يف
تتويج الريال بلقب الليغا
مرة  ،2017-2016وباملثل
يف ك�أ�س ال�سوبر الإ�سباين
 2017وك�أ�س ال�سوبر

الأوروبي مرتني 2014
و ،2017ومونديال الأندية
 4مرات  2014و2016
و 2017و،2018وتت�ضمن
ال�صفقة يف املقابل انتقال
حار�س الفريق الباري�سي،
الفرن�سي �ألفون�س �أريوال
للفريق املدريدي ،وذلك
بعد �أن جنح بطل فرن�سا
يف �ضم حار�س �إ�شبيلية
الإ�سباين �رسخيو ريكو على
�سبيل الإعارة مع �إمكانية
ال�رشاء نهائيا.

�إنرت ميالن يعود بفوز ثمني �أمام كالياري
عاد �إنرت ميالن بفوز
ثمني  1-2من �أر�ض
م�ضيفه كالياري �أول
ام�س يف املرحلة الثانية
من مناف�سات الدوري
الإيطايل ،افتتح الأرجنتيني
الوتارو مارتينيز الت�سجيل
لإنرت يف الدقيقة ،27
وعادل جواو بيدرو النتيجة
لكالياري يف الدقيقة ،50
قبل �أن يخطف البلجيكي
روميلو لوكاكو الفوز لإنرت
يف الدقيقة  72من ركلة
جزاء،بهذا الفوز رفع �إنرت
ر�صيده �إىل  6نقاط يف
ال�صدارة بفارق الأهداف
عن جوفنتو�س ،فيما بقي

كالياري يف املركز  18بال
نقاط.
بدوره بقي تورينو م�شاركاً
لإنرت وجوفنتو�س يف
ال�صدارة بر�صيد  6نقاط
بفوزه املثري  2-3على
م�ضيفه �أتاالنتا الذي
جت ّمد ر�صيده عند 3
نقاط يف املركز التا�سع،
�سجل كيفن بونيفازي
و�أليك�س بريينغري و�أرماندو
�إيزو ثالثية تورينو ،فيما
�سجل الكولومبي دوفان
زاباتا ثنائية �أتاتالنتا يف
الدقيقتني  38و.54
بدوره عاد فريونا بفوز
�صعب  0-1من �أر�ض

ال�صاعد ليت�شي لريتقي
�إىل املركز اخلام�س بفارق
الأهداف عن بولونيا
الرابع ،فيما بقي ليت�شي
يف املركز 19بال نقاط،
ويف مباريات �أخرى ،ح�سم
جنوى ال�سابع مواجهته مع
فيورنتينا  ،1-2واكت�سح
�سا�سوولو � 11ضيفه
�سمبدوريا الأخري ،1-4
وفاز بارما الثامن على
م�ضيفه �أودينيزي العا�رش
.1-3
بينما انتهى ديربي
العا�صمة الإيطالية بني
الزيو روما و�ضيفه روما
بالتعادل  ،1-1على

ملعب الأوملبيكو افتتح
روما ال�رصبي �ألك�سندر
كوالروف  17من ركلة
جزاء ،ثم عادل لويز
البريتو  58لروما ،و�صار
ر�صيد الزيو  4نقاط،
�أما روما فلم يفز حتى
الآن وبات لديه نقطتان
من تعادلني ،ويف مباراة
قطبي العا�صمة ،انتزع
روما التقدم بركلة جزاء
�سجلها ال�رصبي �ألك�سندر
كوالروف يف الدقيقة 17
بعد مل�سة يد على مواطنه
�سريغي ميلينكوفيت�ش-
�سافيت�ش داخل منطقة
اجلزاء ،وانتظر الزيو

حتى الدقيقة  58لتحقيق
التعادل عرب الإ�سباين
لوي�س �ألربتو بت�سديدة من
داخل منطقة اجلزاء ،هزت
�شباك مواطنه باو لوبيز،
و�أ�ضاع الفريقان �سل�سلة من
املحاوالت اخلطرة على
مدى ال�شوطني ،لكن خ�شبات
املرميني تدخلت �أكرث من
مرة ،مبعدل مرتني للحول
دون ت�سجيل روما ،و�أربع
مرات للت�صدي ملحاوالت
من الزيو ،واكتفى روما
بتحقيق النقطة الثانية له
يف مباراتني ،بعدما كان
قد تعادل مع جنوى  3-3يف
املرحلة الأوىل.

تعادل مثري يح�سم ق ّمة �أر�سنال وتوتنهام

مواجهة مثرية تقدم فيها توتنهام
بثنائية وعادل �أر�سنال النتيجة قبل
النهاية.ح�سم التعادل الإيجابي
 2-2مواجهة ديربي لندن بني
�أر�سنال وجاره توتنهام �أول �أم�س
يف املرحلة الرابعة من الدوري
الإجنليزي املمتاز� ،سجل كري�ستيان
�إيريك�سون وهاري كني من ركلة جزا
ثنائية توتنهام ،فيما جاءت ثنائية
�أر�سنال عرب �ألك�سندر الكازيت و�أوباميانغ ،بهذا التعادل رفع �أر�سنال
ر�صيده �إىل  7نقاط يف املركز اخلام�س ،ورفع توتنهام ر�صيده �إىل 5
نقاط يف املركز التا�سع.
يف املقابل ،حقق ايفرتون فوزا �صعباً على وولفرهامبتون� ،سجل لإيفرتون
ري�شارلي�سون هدفني و�أليك�س ايووبي و�سجل لوورهامبتون رومني �ساي�س
وويلي بويل ،وهذا الفوز الثاين اليفرتون فبات ر�صيده  7نقاط فيما لقي
وولفز خ�سارة �أوىل بعد ثالثة تعادالت.

زيدان :من املهم �أال نخ�سر

�أعرب الفرن�سي زين الدين زيدان
املدير الفني لريال مدريد عن
عدم ر�ضاه عن التعادل �ضد فياريال
�ضمن مناف�سات اجلولة الثالثة
من الليغا ،وقال زيدان ،خالل
ت�رصيحات نقلتها �صحيفة «ماركا»
الإ�سبانية« :كنا يف حالة جيدة حتى
جاء الهدف الثاين ،يف �أول ربع �ساعة
مل نكن يف امل�ستوى ،لكن بعد ذلك
كان رد فعل الفريق جيدًا»،و�أردف:
«كنا ن�ستحق ت�سجيل املزيد من الأهداف ،ويجب �أن نتح�سن يف الدفاع
لأننا نعرف ما الذي ميكننا فعله يف الهجوم».
وعن خط�أ رامو�س يف الهدف الأول� ،أجاب« :هذه الأ�شياء حتدث يف كرة
القدم ،لكنني ركزت ب�شكل �أكرب مع رد فعل الفريق ،والآن علينا �أن نُفكر
يف املباراة املقبلة»،وتابع« :اللعب بثنائي هجومي كانت اخلطة ملباراة
اليوم ،لأننا كنا نعلم ب�أن اخل�صم لديه م�شاكل يف خط الو�سط ،ولكننا
مل نتمكن من حتقيق الأهداف التي كنا نريدها» ،واختتم« :غياب القوة
الدفاعية مل ندخل املباراة بالقوة الدفاعية املطلوبة ،وهو �أمر مهم
دائ ًما ،ولكنني �أكرر ب�أن ال�شيء الإيجابي كان رد الفعل ،لأنه من املهم
�أال نخ�رس».

واندا تثري التكهنات حول م�ستقبل
�إيكاردي
�أ�شعلت واندا نارا زوجة ووكيلة
�أعمال ماورو �إيكاردي مهاجم �إنرت
ميالن التكهنات حول م�ستقبل
الالعب ،قبل غلق باب املريكاتو
ال�صيفي اجلاري ،ون�رشت واندا
�صورة عرب ح�سابها ال�شخ�صي على
موقع �إن�ستغرام ،لتهنئة �ألي�ساندرو
لوبيز زميل �إيكاردي ال�سابق يف �إنرت
والعب بوكا جونيورز احلايل بذكرى
ميالده ،و�أنهت الر�سالة بجملة «نراك قريبًا»،و�ألهبت هذه الر�سالة م�شاعر
جماهري البوكا يف ظل الإ�صابة التي يُعاين منها املهاجم �آبيال ،و�أزمات
�إيكاردي مع فريقه �إنرت ميالن قبل خو�ض ال�سوبر كال�سيكو يف ن�صف
نهائي كوبا ليربتادوري�س �ضد ريفر بليت.
وخرجت واندا يف ت�رصيح ناري ل�شبكة  Tycللتعليق على الأمر بقولها:
«بوكا هو بوكا� ،أمتنى لإيكاردي �أن ين�ضم له حتى ولو ملدة � 6أ�شهر� ،سيكون
�أم ًرا ال يُ�صدق»،و�أعلن �إنرت ميالن منذ عدة �أ�شهر ،خروج �إيكاردي من
ح�سابات الفريق يف امل�ستقبل وطرحه للبيع ،بينما بد�أ الالعب �إجراءات
رفع دعوى ق�ضائية �ضد النادي يف ال�ساعات القليلة املا�ضية.
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ثقافة

«ثلوج الليلة الأخرية» للراحل
ناجي ..رواية تولد يتيمة
«ثلوج الليلة الأخرية» ،هي رواية يتيمة بح�سب �أ�سرة الروائي الراحل جمال ناجي ،لي�ست لأنها الوحيدة ،بل لأنها خرجت للحياة بغياب
كاتبها ،الذي تويف قبل �أن يودع الرواية للطباعة.
وكاالت
الروائي جمال ناجي ()2018-1954
الذي بد�أ الكتابة بروايته «الطريق
�إىل بلحارث» ( )1982التي حتدث
فيها عن الغربة وحياة ال�صحراء
و�شم�سها الالهبة وغمو�ضها ،ختم
روايته الأخرية بالثلج وهو يعي�ش
�صقيع غربتي احلياة املعا�رصة التي
متزق الإن�سان وت�شوه �أعماقه بالزيف
واملخاتلة ،وغربة الوطن حيث ولد يف
عقبة جرب ب�أريحا الفل�سطينية.
تتناول الرواية ال�صادرة يف الذكرى
الأوىل لرحيله عن دار ال�رشوق بع ّمان
ق�صة �صديقني ال تربطهما البغ�ضاء
وال املحبة ،و�إمنا نوع من ال�رضورة
التي يقت�ضيها ال�رسد مثل خمترب
لك�شف �شبكة من العالقات املعقدة
وامللتب�سة واملغلفة بال�شك التي
ين�سجها الإن�سان يف احلياة بقدرية
ما.
وخالل حوارات ال�صديقني يخرتق
الروائي كثريا من امل�ساحات
ال�سائدة بالأ�سئلة ال�صادمة واجلريئة
التي تعيد التفكري يف احلياة بنظرة
م�ضادة لل�سائد ،وهي احلوارات التي
ال ي�ستطيع معها القارئ التمييز بني
اجلالد وال�ضحية.

يقول ناجي يف الرواية �إن «�شخ�صياتها
ت�سللت �إىل تعرجات ذاكرتي ،عبثت يف
م�ساحات روحي و�أوراقي ..وكل ما
فعلته �أنني �أعدت ترتيب حكاياتهم
ومناكفاتهم».
ومل يكن �س�ؤال املوت بعيدا عن
�أجواء الرواية يف ا�ستهالله بعنوان
«قبل القراءة» لتقع هواج�س الكاتب
بني �شهرزاد التي هزمت املوت ب�ألف
ليلة وليلة ،وكلكام�ش يف دورة البحث
عن �سخف اخللود ،واالختبارات التي
عر�ضها هومريو�س لأودي�سيو�س الذي
تغلب على كل املحن.
الوعي النقي�ض
الرواية التي حمل غالفها لوحة
للكاتب حتكي ب�أ�سلوب تعدد الأ�صوات
التي يكون فيها املتكلم العليم ،وال
تخلو الرواية من ح�س بولي�سي يف
تطور الأحداث مبا تنطوي على �ألغاز
يخفيها �شخو�ص الرواية ،وحادثة قتل
غام�ضة وجتارة �أكرث غمو�ضا ،وهي
بالن�سبة للم�ؤرخة هند �أبو ال�شعر
«مكا�شفة ذكية و�صادمة».
تقوم الرواية التي تقع يف 278
�صفحة من القطع املتو�سط على
ثالث �شخ�صيات ،هم :كايد ،وعثمان
و�سهاد ،ويتحدث كل واحد منهم

عن حياته وعالقته بالآخر و�شكوكه
التي ال يخفيها اجتاهه ،التي و�صفها
النا�رش فتحي الب�س ب�أنها نوع من
«الوعي النقي�ض» الذي يف�رس ر�ؤية
الكاتب وهواج�سه �إزاء راهن الأمة
الواهن ،وتراجع قوى التنوير �أمام
قوى الظالم.
وقال النا�رش الب�س �إنه كان اتفق مع
الكاتب على ن�رش الرواية ،ولكن �سفره
حال دون ذلك ،واتفق على ت�سلم
الرواية بعد عودته ب�أ�سبوع ليفاج�أ
برحيل جمال ناجي الفاجع ويت�سلم
الن�سخة من الورثة.
تغو�ص الرواية يف �أعماق �شخو�صها
الذين تفتك بهم نوازع ال�رش التي
ت�سيطر عليهم ،ورمبا يكون مرد ذلك
ال�رش هو �إخفاء ه�شا�شة الإن�سان
و�ضعفه.
فخاخ �سردية
وين�سج الروائي جمال ناجي خيوط
الرواية �ضمن فخاخ �رسدية تت�صل
بواقعة ا�ستبدال معطف مع �صديقه،
مبا يف املعطف من وثائق وجهاز
خلوي ونقود ،تتيح لكل واحد منهما
حماولة القب�ض على �رس الآخر،
ولكن الروائي مبا ميلك من احرتاف
ومهارة ي�ستطيع �أن ينجو من الوقوع

للكاتب فخري �صالح

�صدور كتاب «كراهية الإ�سالم :كيف ي�صور
اال�ست�شراق اجلديد العرب وامل�سلمني»
يف م�ؤلفه اجلديد بعنوان «كراهية
الإ�سالم :كيف ي�صور اال�ست�رشاق
اجلديد العرب وامل�سلمني» ،يقدم
فخري �صالح اخلطاب الغربي عرب
مناذج لكتاب مثل �أديب نوبل فيديار
�سوراجربا�ساد واال�سمني الأمريكيني
الأكرث �شهرة يف درا�سات العامل
الإ�سالمي برنارد لوي�س و�صمويل
هنتغتون.
ويعترب �صالح �أن ه�ؤالء الكتاب
و�أمثالهم هم نتيجة احلاجة الغربية
اال�سرتاتيجية لبناء عدو جديد ،وهي
�صورة �أيديولوجية ولي�ست علمية وال
مو�ضوعية.
حتوالت اال�ست�شراق
وينظر �صالح الختالف الظرف
وال�سياق واللحظة املعا�رصة الذي
�أ�سهم يف حتوالت اال�ست�رشاق ،و�أ�صبح
يخدم �أغرا�ض بقاء القطب الأوحد
متمثال يف الإمرباطورية الأمريكية
التي تعمل على تكري�س هيمنتها
و�سيطرتها ال�سيا�سية واالقت�صادية
حول العامل.
وهكذا يبدو اال�ست�رشاق اجلديد خاليا
من املعرفة النظرية والدرا�سات
الأدبية احلقيقية ،بل يركز على
م�صالح الإمرباطورية اال�سرتاتيجية،
وفاقمت ال�شعبوية وت�صاعد اليمني
يف حتول اال�ست�رشاق الأمريكي عن

التقاليد النظرية املتوارثة من القرن
الع�رشين.
من اال�ست�شراق الأوروبي �إىل
اال�ست�شراق الأمريكي
وبدا التحول الهائل من اال�ست�رشاق
الأوروبي �إىل اال�ست�رشاق الأمريكي
وا�ضحا منذ االنتخابات الرئا�سية
الأمريكية لعام  ،2016عندما �ألقى
ترامب خطابا يف يونغ�ستاون (�أوهايو)،
قال فيه �إن تهديد الإ�سالم املتطرف
كان م�شابها لل�رشور العظيمة يف القرن
الع�رشين.
و�أ�ضاف ترامب حينها «ال ميكننا
ال�سماح للأيديولوجية البغي�ضة
للإ�سالم الراديكايل -ا�ضطهاده
للن�ساء واملثليني والأطفال وغري
امل�ؤمنني -بالإقامة �أو االنت�شار داخل
بالدنا».

التقليد اال�ست�شراقي اجلديد
وتبدو هذه النظرة مت�أ�صلة يف التقليد
اال�ست�رشاقي اجلديد املت�سم باحلدة،
واخللط بني العنف املتطرف وبني
نقد الإ�سالم ذاته ،متاما كما تخلط
�إدارة ترامب بني اجلماعات الإ�سالمية
العنيفة واملعتدلة.
وي�ستند خطاب اال�ست�رشاق اجلديد
للم�صادر الإعالمية بدال من
الدرا�سات املعرفية واللغوية والأدبية
التي راجت منذ القرن الثامن ع�رش يف
درا�سة ال�رشق الأو�سط ،وكما ا�ستخدم
اال�ست�رشاق القدمي وخطاب التنوير
والتح�رض لتربير احلقبة اال�ستعمارية
يجري ا�ستخدام اال�ست�رشاق اجلديد
خلدمة «احلرب على الإرهاب»،
بغ�ض النظر عن ال�ضحايا وجناح
وكاالت
اال�سرتاتيجية.

يف الك�شف الذي يبقيه حتى �سقوط
الثلوج يف الليلة الأخرية.
يقول عثمان �أحد �شخو�ص الرواية
الرئي�سة« :يوم �أح�س كايد بازدياد
�شكوكي وا�ستحكامها بي ،قال يل،
بد�أت تخيفني ،لأن ما قلته يعني �أال
�سبيل �إىل خال�صك من �شكوكك �إال
مبوتك» ..ويت�ساءل ،من منا الطيب
ومن ال�رشير ،يا اهلل كم هي بليدة
الأر�ض وقاحلة دون كايد ،وكم هي
احلياة خاوية من دون �سهاد.

ويقول كايد� :أين اليقني يف هذه
احلياة ،و�أين ال�صواب ،بل �أين اخلط�أ..
وحينما قال عثمان :انقر�ضت الده�شة
يف عاملنا ،كان حمقا».
جتربة الراحل جمال ناجي تنوعت
بني الكتابة الق�ص�صية والروائية
مع �أنه بد�أ يف كتابة ال�شعر ،وتناول
العديد من املوا�ضيع التي تت�صل
بحياة ال�صحراء ،وحتوالت العوملة،
واالنقالبات الفكرية التي يعاين
منها املثقف ،و�سيطرة ر�أ�س املال

وحتديدا امل�ؤ�س�سات النقدية التي
خربها من خالل عمله يف البنوك،
وعمله النقابي وال�سيا�سي.
ومن مقوالت ناجي الذي ت�سلم رئا�سة
رابطة الكتاب الأردنيني لعدد من
الدورات�« :إننا ال نريد �أن ن�سي�س
الثقايف ،بل نريد �أن نثقف ال�سيا�سي»،
وكان مهتما باملجتمع املدين من
خالل رئا�سته لدورية �أفكار التي
ت�صدر عن وزارة الثقافة الأردنية
بعدد من امللفات.

للكاتبة ال�شهرية غرات�سيا ديليدا

�أهواء حديثة وكولومبا ..رواية من الأدب الإيطايل

�أهواء حديثة وكولومبا” رواية من
الأدب الإيطايل للكاتبة ال�شهرية
غرات�سيا ديليدا التي ا�شتهرت
بغزارة �إنتاجها الأدبي وح�صلت
على جائزة نوبل للآداب عام 1926
لتكون ثاين امر�أة حت�صل على هذه
اجلائزة.
ترجم الرواية ال�صادرة عن الهيئة
العامة ال�سورية للكتاب نبيل ر�ضا
املهايني عن الإيطالية بلغة ب�سيطة
مراعيا �رشوط الكتابة الأدبية
وحمافظا على الدالالت الفنية التي
متيز العمل الروائي.
الرواية حتكي �رصاعا عاطفيا

لرجل ا�سمه انتونيو �أعجب بامر�أتني
واحدة من الريف والأخرى من
املدينة ليخرج يف النهاية خايل
الوفا�ض غري قادر على اتخاذ قرار
من تلقاء نف�سه بل يرتك القرار
ملاريا بنت املدينة كي تن�سحب من
اخلطبة كرها به وللثانية كولومبا
كي ترف�ض طلبه ليدها ت�ضحية به
وبنف�سها.
وتنق�سم �أهواء انتونيو بني حمبته
للمدينة و�صخبها وبني ميوله �إىل
الريف ونقائه يف �رصاع نف�سي
غريب تت�ألق يف تناوله الكاتبة ديليدا
عرب غو�ص �إىل �أعماق ال�شخ�صية.

تقع الرواية يف مئة �صفحة من
القطع املتو�سط �أما الكاتبة
ديليدا فولدت يف جزيرة �رسدينيا
�سنة  1871وتوفيت عام  1936من
�أعمالها روايات الأم زهرة �ساردينيا
وحنني ورماد والهروب �إىل م�رص
وارز لبنان.
�أما املرتجم املهايني فهو خريج
امل�رسح والتلفزيون من �أكادميية
الفنون اجلميلة ب�إيطاليا من �أعماله
املرتجمة �إىل �أي قبيلة تنتمي
اللربتو مورافيا والأم لغرات�سيا
ديليدا و�رساب النطونيو تابوكي.
وكاالت

ال�صادر عن دار التكوين للن�شر والرتجمة

احلنظل والرحيق ..ر�ؤى وهواج�س يف ال�شعر
واحلياة لل�شاعر علي كنعان
“احلنظل والرحيق” ر�ؤى وهواج�س
يف ال�شعر واحلياة لل�شاعر واملرتجم
علي كنعان على �شكل قراءات يعود
بها لذكرياته خمتارا حمطات
عري�ضة من حياته وجتاربه وعالقته
ب�شخ�صيات عاي�شها �أو تعرف عليها
ب�أ�سلوب حميمي وجداين.
يف الكتاب نرى �أن ال�شعر هو لغة
الروح وخلجات الوجدان يف رحلة
احلياة مبا فيها من �أمل وفرح و وجع
وال ميكن �أن يقا�س مب�صطلح واحد
لأنه يعرب عن احلالة االنفعالية

الوجدانية عند كل �شاعر والتي
تختلف من واحد لآخر وتعرب عن
ذاتية مكثفة ومعزولة.
ومن خالل مرور امل�ؤلف يف الكتاب
على �شعراء من �سورية ولبنان
وغريهم جند �أن هناك ملحات
متناثرة من تيار وا�سع يف حركة
ال�شعر احلديث مل تنف�صل عن روائع
الرتاث بل قدمت كثريا من تطلعات
جماهريها كما فعل علي اجلندي
وريا�ض ال�صالح ح�سني ونزيه �أبو
عف�ش وم�صطفى خ�رض وعبد

البا�سط ال�صويف و�آخرون.
يف الكتاب ال�صادر عن دار التكوين
للن�رش والرتجمة مير ال�شاعر على
جيل من الأدباء الفل�سطينيني ولد
يف خما�ض ثورة فل�سطني الكربى
�إثر ا�ست�شهاد ال�شيخ عز الدين
الق�سام وعانى مرارة النكبة واكتوى
بنريان نك�سة حزيران ثم مير يف
ر�ؤاه وهواج�سه على �آخرين من
الذين قدموا �إىل ال�شعر ابتكارات
جديدة.
وكاالت
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ثقافة

للم�ؤلف غرمي غيلوت�ش

فالرت بنيامني :تراكيب نقدية
�صدر عن �سل�سلة «ترجمان» يف املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب فالرت بنيامني:
تراكيب نقدية ،وهو ترجمة مرمي عي�سى بالعربية لكتاب غرمي غيلوت�ش .Walter Benjamin
اً
مدخل يلقي ال�ضوء من خالل قراءة مت�أنية ودقيقة على �أهم �أعمال فالرت
ومي ّثل هذا الكتاب
بنيامني� ،إىل جانب بع�ض من مقاالته وخواطره التي مل حتظ بال�شهرة نف�سها التي عرفتها
ريا جديدً ا ور�ؤية مبتكرة لال�ستمرارية التي طبعت
كتاباته الأخرى .ويقدم امل�ؤلف فيه تف�س ً
ن�صو�ص بنيامني ال�صعبة دو ًما ،واملتباينة �أحيا ًنا كما تبدو.
وكاالت
بنيامني املفكر املعا�صر

يت�ألف الكتاب (� 416صفحة بالقطع
ومفهر�سا) من
الو�سط ،موث ًقا
ً
مدخل و�سبعة ف�صول وخامتة.
ويقول امل�ؤلف ،يف مدخل الكتاب،
وعنوانه «بنيامني بو�صفه مفك ًرا
رصا �أ�سا�س ًّيا»� ،إن ثمة مفهومني
معا� ً
حمور ّيَني يف هذا الكتاب ،الأول
هو الفكرة القائلة �إن هناك حياة
الحقة لل�شيء ،وال �سيما العمل
الفني ،والثاين هو �شخ�صية
املهند�س متعدد التقنيات� .إنهما
يلتقطان حلظتني من تفكري بنيامني
الديالكتيكي :الهدم و(�إعادة)
البناء؛ �إذ ت�شري احلياة الالحقة
�إىل �سريورة االنحالل والتدمري
ال�صبورة التي يبزغ فيها ال�شيء من
�سياقات �سابقة ،جم ّردًا من بع�ض
مزاياه الأ�صلية ومكت�سبًا يف الوقت
نف�سه �إ�ضافات جديدة .وبح�سبه،
ّ
املت�شظية
مت ّثل �أعمال بنيامني
مزيجا انتقائ ًّيا وم�ستف ًزّا �إىل ح ّد
ً
كبري من املفاهيم واملو�ضوعات
واحلوافز امل�ستقاة من جمموعة
مميزة ومتنوعة من امل�صادر:
ال�صوفية وامل�شيحانية اليهوديتني،
والرومان�سية الأملانية املبكرة،
واحلداثة ،وال �سيما ال�رسيالية،
ومارك�سية غري �أرثوذك�سية �إىل ح ّد
بعيد .وت�ش ّكل كتابات بنيامني كوكبة
معقدة �أو تركيبًا معقدًا مع كتابات
عدد من الأ�صدقاء والرفقاء ،الذين
ت�سهم ت�أثرياتهم املتباينة يف ت�شكيل
الطبيعة املتناق�ضة والغام�ضة
واملحيرّ ة التي تت�سم بها مفاهيم
بنيامني الأ�سا�سية.
حمايث و�أمنوذجي و�سوداوية
يق ّدم غيلوت�ش ،يف الف�صل الأول من
الكتاب« ،النقد املحايث والنقد
ً
عر�ضا للمو�ضوعات
الأمنوذجي»،
الرئي�سة يف �أطروحة بنيامني لنيل

الدكتوراه ،وي�أخذ من فكرة فيخته
عن الت�أمل بو�صفه حتق ًقا م�ستم ًّرا
لوعي الذات نقطة انطالقه،
وي�شري �إىل الكيفية التي ترجم بها
الرومان�سيون هذه الفكرة يف ميدان
الفن ،حيث يُنظر �إىل النقد ال بو�صفه
ا�ستعادة ملق�صد ما �أ�صلي ق�صده
امل�ؤلف ،بل بو�صفه تدخلاً ت�أويل ًّيا
يف حياة العمل الفني الالحقة؛ �إذ
يتغري املعنى ويُعاد ت�شكيله مع كل
قراءة وفهم للعمل الفني يف �سياقات
وتراكيب تاريخية جديدة .وتكمن
فكرة النقد املحايث يف قلب عمل
بنيامني ،ال يف نقده الأدبي فح�سب،
بل يف درا�ساته لل�سلع احلديثة
والأ�شكال املعمارية املدينية
وو�سائل االت�صال اجلماهريي
تلخي�صا لفهم
كذلك .ويورد امل�ؤلف
ً
بنيامني عددًا من املفاهيم الرئي�سة
ً
وا�ستعرا�ضا
يف الرومان�سية املبكرة
لأهميتها.
يف الف�صل الثاين« ،املجاز
وال�سوداوية» ،يقول امل�ؤلف �إن
بنيامني يت�صور النقد ويقدمه
بو�صفه عملية من الهدم و(�إعادة)
البناء ،بحيث يتمكن العمل الفني،
تف�سخه وحترره من
من خالل
ّ
الت�أويالت وال�سياقات التقليدية
(احلياة الالحقة) ،من �أن يعيد
متو�ضع ذاته ويعيد ت�شكيلها
وافتداءها بو�صفها جز ًءا من
ن�سق �أو�سع (مثل الف�سيف�ساء،
ٍ
ومثل الرتكيب) .والإذالل و(�إعادة)
الهند�سة ،هذان العمالن النقديان،
ال يعيدان خلق العمل الفني فح�سب
(�أي ت�سليط ال�ضوء عليه ب�أ�سلوب
جديد) ،بل يعيدان خلق النقد � ً
أي�ضا
جن�سا (�إعادة و�ضع مفهومه
بو�صفه ً
وحتديد وجهته بو�صفه ممار�سة)،
حيث يتجه النقد �إىل اللحظة التي
تتجلى فيها حقيقة العمل الفني
فج�أة يف الوقت الذي تخرج الفكرة
�إىل ال�ضوء بو�صفها تركيبًا� ،أي
مبعنى �آخر� ،إىل حلظة
حيث يتجه،
ً
الأ�صل.

مدينة مبمرات م�سقوفة

�أما يف الف�صل الثالث« ،من م�شهد
املدينة �إىل عامل الأحالم» ،فيذهب
غيلوت�ش �إىل �أن تو�سيع الآفاق
النقدية ال يعني التخلي عن مبادئ
النقد املحايث التي ط ّورها بنيامني
يف دورة �إنتاجه الأملانية .بل على
العك�س� ،ستنتقل هذه املبادئ من
العامل الن�صي �إىل عامل التحليل
رصا:
املادي ،وتكت�سب ت�رصي ًفا معا� ً
اً
بدل من العمل
ال�شكل ال�سلعي
الفني بو�صفه �شذرة مونادولوجية،
اً
بدل من
واحلطام املعماري
الن�صو�ص ا ُ
مل َذلَة ،وال�صورة الفكرية
اً
بدل من الأطروحة ،واملونتاج
ال�سينمائي اً
بدل من الف�سيف�ساء،
وال�صورة الديالكتيكية اً
بدل من �أ�صل
التكوين .ورمبا تغريت مفردات
بنيامني املفهومية� ،إال �أن املبادئ
بقيت نف�سها :التهدمي ،والت�ش ّذر،
و(�إعادة) البناء ،والتمثيل.
ويرى امل�ؤلف ،يف الف�صل الرابع،
«باري�س واملمرات امل�سقوفة»،
�أن م�رشوع املمرات امل�سقوفة
يتميز ب�أنه درا�سة عميقة و�آ�رسة
لأ�صل الثقافة الر�أ�سمالية احلديثة
وتطورها .يف هذه الدرا�سة،
يتو�سع بنيامني يف �إعادة ت�شكيل
النقد املعا�رص من خالل تقدمي
نق ٍد تاريخي مادي م�سهب لباري�س
القرن التا�سع ع�رش ،وهو نقد
غري تقليدي متا ًما ،لكنه مو ٍح.
وحتقي ًقا لهذه الغاية ،يتح ّول عدد
من املبادئ النقدية التي طورها
�ساب ًقا يف ما يتعلق بالتحليل
الن�صي �إىل تقنيات لقراءة ثقافة
املا�ضي القريب املادية .ومثل
�سابقتها الأملانية� ،أولت دورة
الإنتاج الباري�سية الأهمية للك�شف
املحايث عن امل�ضمون احلقيقي،
والإذالل واحلياة الالحقة ،واملوناد
والتمثيل املت�ش ّذر .وميثل م�رشوع
املمرات ،يف الوقت نف�سه ،انخراط
بنيامني الثابت والوا�ضح مع التقليد

املارك�سي وي�ش ّكل ،من حيث
املو�ضوعات واملفاهيم ،مقابلاً
مه ًّما للتحليل املادي التقليدي
ميا له.
وتقو ً
ثقافة ونقد و�أزمات

يرى غيلوت�ش ،يف الف�صل اخلام�س،
«الثقافة والنّقد يف �أزمة»� ،أن
عب،
بنيامني يقول �إن بريخت رّ
ب�صفته املهند�س اجلمايل الأمثل
ومتعدد التقنيات ،عن جتارب
حا�سمة و�أظهر ا�ستجابات جوهرية
حيال الظروف ال�سيا�سية املتقلقلة
ِ
واملهدّدة باطراد يف ذلك الع�رص،
تفجر الثقافة الربجوازية
وحيال
ّ
التقليدية .وو�سط هذه الأزمات،
كانت ال�رضورات ال�سيا�سية ،ال
التف�صيالت الفل�سفية ،هي ما يقف
وراء كتابات بريخت وبنيامني،
وهي ما �ش ّكل �أ�سا�س �صداقتهما.
ومن امله ّم الإدراك �أن افتتان
بنيامني بتقنيات الدراما امللحمية
ينطوي � ً
أي�ضا على ا�ستمرارية مهمة
ملحاولته املتوا�صلة �إعادة خلق
النقد وعلى تطوير و�إعادة ت�شكيل
لها؛ نقد مل يعد يُنظر �إليه على �أنه
م�سعى �أدبي مميز (�أو مركزي) ،بل
ً
م�رشوع ثقايف �أو�سع وتدخل �سيا�سي
عاجل.
يف الف�صل ال�ساد�س« ،بنيامني
على الهواء  -بنيامني عن الهالة»،
يكتب غيلوت�ش« :على الرغم من
�أنّ ت�أمالت بنيامني ب�ش�أن الراديو
والت�صوير وال�سينما تع ّد من بني
�أكرث كتاباته املادية �رصاح ًة ،ف�إنها
لتعب عن ر�ؤية مارك�سية
تتّحد
رّ
�شديدة اخل�صو�صية حول الإمكانية
الراديكالية التي تتمتع بها و�سائل
الإعالم اجلديدة والأ�شكال الثقافية
ال�شعبية» .وب�ضمها �إىل نظرائها من
الأعمال غري التقليدية ،ميكن
احل�صول على تقومي للثقافة
ال�شعبية /الرائجة التي تتجنب
اخليا َرين املفهو َمني التقليديَني
الفج :مطرقة
للتحليل املارك�سي
ّ

االحتفال ال�ساذج بالثقافة ال�شعبية
بو�صفها التعبري الأ�صيل عن
الربوليتاريا والفن الثوري اخلا�ص
بها� ،أو �سندان اال�ستنكار الكلبي لهذه
الثقافة بو�صفها �أداة �أيديولوجية يف
يد الطبقة الر�أ�سمالية امل�سيطرة.
حب من النظرة الأخرية

جمع امل�ؤلف يف الف�صل ال�سابع،
«حب من النظرة الأخرية» ،عددًا
من مو�ضوعات بنيامني املحورية
يف ثالثينيات القرن الع�رشين،
م�أخوذة من كرث ٍة من انت�صاراته
�ضيقة النطاق :املجاز ،وال�سوداوية
وال�سلعة ،وحتول الفن واجلماليات
والتجربة يف املرتوبول احلديث،
والت�سكع وال�صدمة والتذكر،
والكارثة والإنقاذ والأمل .ت�ش ّكل
هذه املو�ضوعات تركيبًا يتخذ
حمو ًرا له �سوناتة بودلري «�إىل
عابرة» .يف احلقيقة� ،إنها احلوافز
التي يجدها بنيامني يف قلب عمل
بودلري ما �إن يُ ْطلَق بعك�س التيار،
على الرغم من �أنها ان�شغاالته
واهتماماته اخلا�صة فعلاً  .هكذا،
يتملّك بنيامني بودلري يف نقده
للحداثة ،متا ًما كما ا�ستخدم غوته
يف النقد املحايث؛ فهذا ما يرى �أنه
راهنية بودلري.
يقول غيلوت�ش ،يف «خامتة :نحو
تركيب معا�رص»� ،إن الهدف من
وراء هذا الكتاب قراءة بنيامني
وفهمه وتذ ّكره بو�صفه �إحدى �أهم
�شخ�صيات النظرية االجتماعية
املعا�رصة .وانطال ًقا من هذا
امل�سعى ،حاول امل�ؤلف توفري

مقدمة �إىل �أعمال بنيامني� :إنها
مدخل �إىل �أفكاره ،ودعوة �إىل
اال�شتباك معها واالن�ضمام �إليها
وت�شكيل تراكيب جديدة برفقتها،
ودعوة �إىل تفعيلها يف �رصاعات
اليوم االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية؛ �إذ يجب على املرء
�أال يكون تلمي ًذا لن�صو�صه فح�سب،
بل مهند�سها كذلك .ويختم:
«هذه لي�ست خامتة ،بل نقطة
انطالق نحو مزي ٍد من الإقحامات
امل�ستمرة ،ونحو تراكيب م�ستقبلية
ال نهاية لها» .غرمي غيلوت�ش باحث
وحما�رض �أول يف علم االجتماع
يف جامعتي �سالفورد والنك�سرت
يف بريطانيا� .صدر لهMyth « :
and Metropolis: Walter
،»Benjamin and the City
و» Siegfried Kracauer:
Our Companion in
� ،»Misfortuneإ�ضافة �إىل
مقاالت كثرية يف النظرية النقدية،
واملناظر احل�رضية والثقافة
املرئية.
ترجمة :مرمي عي�سى حائزة
�شهادة البكالوريو�س يف الأدب
الإنكليزي من جامعة ت�رشين
ال�سورية ،واملاج�ستري يف الرتجمة
الإلكرتونية وال�سمعية  -الب�رصية.
�أ�ستاذة حما�رضة ملادة الرتجمة
يف ق�سم اللغة الإنكليزية يف جامعة
ت�رشين .ترجمت عددًا من الكتب،
منها« :الفيلم الوثائقي» لباتري�شيا
�أوفدرهايد ،و»يف العلمنة :نحو
نظرية عامة منقحة» لديفيد
مارتن.

ترجمة غائب طعمة فرمان

قريب ًا �إىل القارئ العربي ..خمتارات �أدبية لـ" �إيفان تورغنيف"
ت�صدر دار «املدى» قريباً ،كتاب
«�إيفان تورغنيف ..ق�ص�صاً،
روايات ق�صرية ،مقطوعات
نرثية» ،للمرتجم غائب طعمة
فرمان ،يف جمع لأعمال خمتارة
من م�ؤلفات الأديب الرو�سي الكبري
�إيڤان �سريجييفيت�ش تورغينيف.
و�إيڤان �سريجييفيت�ش تورغينيف،
هو روائي رو�سي ولد يف  9نوفمرب

يف �أوريول  1818وتويف يف � 22أوت
 1883يف بوجيفال.
تورغينيف
�إيفان
وكان
ً
ً
م�شهورا عامليا بكتابة الرواية
وامل�رسحيات والق�ص�ص الق�صرية،
ومن �أعظم �أعماله الق�ص�صية هي
جمموعة ق�ص�ص ق�صرية بعنوان
«مذكرات �صياد» وهي متثل
ركن الرواية الرو�سية الواقعية،

وكما تعد روايته «الآباء والبنون»
من �أعظم روايات القرن التا�سع
ع�رش.
وكانت بداية حياة تورغينيف
يف �أمالك العائلة قرب �أوريل،
وكان �سليل �أ�رسة رو�سية عريقة،
وكان �أبوه عقيداً يف �إحدى كتائب
اخليالة ،ومات عندما كان �إيفان
بعمر ال�ساد�سة ع�رشة ،ليرتكه

هو و�أخوه نيكوال�س برعاية �أمه
فارفارا ،التي كانت وريثة �أ�رسة
ليتفينوف ،وكان متلك �أرا�ضي
وا�سعة والعديد من الأقنان.
ودر�س ل�سنة يف جامعة مو�سكو ثم
در�س يف جامعة �سان بطر�سربغ
ثم �أر�سل �إىل برلني عام ،1843
وكان قد تلقى تعليمه املنزيل من
معلمني �أملان وفرن�سيني ،وكان

تعليمه يف جممله �أجنبياً ،وكانت
�أمه تتحدث الرو�سية مع خدمها،
وكان يدين لدخوله عامل الأدب �إىل
�أحد الأقيان لدى عائلته ،والذي
كان يقر�أ له �أبياتاً من ق�صائد
رو�سياد بقلم خريا�سكوف ،وهو
�شاعر معروف يف القرن الثامن
ع�رش ،وكانت �أعماله الأوىل
ت�شتمل على ق�صائد و�أق�صو�صات

�صغرية ،والقت ا�ستح�سان الناقد
الرو�سي بيلين�سكي.
ويو�ضع تورغينيف مع عظماء
الكتاب يف زمانه ،وكانت درا�سته
للنف�س الب�رشية عميقة ،فقد
تعاطف مع خمتلف الفئات
الب�رشية ،كما ُغلِب على كتاباته
الت�شا�ؤم واالكتئاب.
وكاالت
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املخرج امل�سرحي قوا�سمي يو�سف ،يف حوار مثري لـ»الو�سط «

ثقافة

"على اجلهات الو�صية فتح الأبواب لل�شباب اجلزائري املبدع"
فتح املخرج امل�سرحي قوا�سمي يو�سف ،رئي�س فرقة» مالئكة اخل�شبة» من وهران قلبه يف حوار ح�صري مع يومية «الو�سط» وي�أتي هذا بعد تتويج
م�سرحية « اخلي�ش واخليا�شة» للمخرج فار�س عبد الكرمي باجلائزة الكربى يف فعاليات الدورة  52من املهرجان الوطني مل�سرح الهواة مب�ستغامن
 ،ولقد وجه قوا�سمي نداء للجهات الو�صية لفتح الأبواب �أمام املواهب اجلزائرية ال�شابة لتفجري طاقاتها الإبداعية  ،وبالتايل فعلى امل�س�ؤولني
توفري اجلو املنا�سب والأر�ضية اخل�صبة وكل الإمكانيات الالزمة لهواة امل�سرح من خمتلف الواليات اجلزائرية لتقدمي الإ�ضافة احلقيقية للم�سرح
اجلزائري العريق الذي لديه مواهب المثيل لها على الإطالق فهاته الفرق تعمل جاهدة لت�شريف الراية الوطنية يف خمتلف التظاهرات
امل�سرحية الوطنية والدولية � ،إال �أنها اليوم بحاجة ما�سة �إىل الدعم واالهتمام �أكرث بهذه الفرق ال�شابة التي من �ش�أنها �إنعا�ش احلركة امل�سرحية
اجلزائرية وبالتايل فالبد من ا�ستغالل الطاقات الكامنة له�ؤالء املبدعني ال�شباب وا�ستثمارها يف �أعمال م�سرحية هادفة تعود باملنفعة للجزائر.
حاوره :حكيم مالك
بداية نهنئكم بفوزكم
باجلائزة الكربى يف الدورة
 52من املهرجان الوطني
مل�سرح الهواة مب�ستغامن،
فما هو انطباعك بعد هذا
التتويج امل�ستحق؟
لقد �سبق لفرقتنا «مالئكة
اخل�شبة» من وهران امل�شاركة
يف املهرجان الوطني مل�رسح
الهواة مب�ستغامن وحت�صلنا
يف ال�سابق على جائزة وهذه
هي امل�شاركة الثانية لنا يف
هذا املهرجان  ،وال�شيء الذي
�أ�سعدين كثريا هذه املرة هو
ميالد خمرج ثاين يف فرقتنا
امل�رسحية �أال وهو �صديقي
املخرج امل�رسحي «فار�س عبد
الكرمي» الذي �أخرج م�رسحية
«اخلي�ش واخليا�شة « التي توجت
احلمد هلل باجلائزة الكربى يف
هذا احلدث امل�رسحي الذي
يحظى ب�سمعة طيبة حيث
ح�صدنا اجلائزة الأوىل يف هذا
املهرجان بعدما كنت �سابقا
وعليه
املخرج امل�رسحي
فلقد �أف�سحت الطريق �أمامه و
�ساهمنا كفرقة واحدة يف �صنع
خمرج �آخر ونحن م�ستمرين يف
هذا الدرب ويف النهج الذي
بنيته مع هذه الفرقة امل�رسحية
التي �أتر�أ�سها حاليا فامل�رسح
الذي ي�شاء البع�ض �إطالق عليه
ت�سمية «امل�رسح الفقري « نحن
نعتربه م�رسحنا احلقيقي عن
طريق توظيفنا لو�سائل ب�سيطة
لإجناز م�رسحياتنا  ،وهذا
يتم عرب االعتماد على ج�سد
و�صوته
املمثل امل�رسحي
باعتبار �أن ج�سد الإن�سان
هو �آلة  ،فامل�رسحية الأوىل
التي فزنا بها �سابقا وظفنا
فيها (اجلورنال )�أما م�رسحية
«اخلي�ش واخليا�شة « التي فازت
يف الدورة  52من هذا املهرجان
كانت بال�شا�ش وهي عبارة
عن �سينوغرافيا �أو مبا ي�سمى
بامل�صطلح احلقيقي بالدعم
الركحي فنحن نعتمد كثريا على
هذا املنهاج .
ماهي الر�سالة التي
حتملها م�سرحية «اخلي�ش
واخليا�شة» ؟
ال�صاحب �ساحب� ،إىل طريقته
حتى و�إن مل ترد ذلك لنف�سك،
حتى و�إن كانت طريقتك غري

طريقته «حميدة» « ،حرارة»،
«هري�سة»و» الدودة» ،مثال �صغري
من �أالف الأمثلة يف الدنيا على
الأ�صدقاء والأ�صحاب  ،ق�صتهم
بد�أت هنا وانتهت هنالك  ،ق�صة
مليئة باملغامرات والأحداث ،
التقوا يف �أجمل مرحلة يف حياة
كل �شاب �أيام الثانوية  ،وعا�شوا
معا يف قرح ويف فرح .بعثنا الروح
يف ق�صتهم ويف �شخ�صياتهم
وحواراتهم لتتج�سد حكايتهم
على الركح ،مقتب�سة من الواقع
املعا�ش ،يعي�شه كل فرد  ،حبكت
الق�صة يف م�رسحية اجتماعية
كوميدية  ،حتت عنوان « اخلي�ش
واخليا�شة» واعتمدنا فيه هذه
امل�رسحية على ن�ص «زريبة»
للكاتب بلكروي حممد والتي
اقتب�ست من ق�صة «�أ�صبحت
رئي�س بلدية» من كتاب «
الكر�سي للكاتب الرتكي عزيز
ن�سني ولقد �شارك يف هذه
امل�رسحية نخبة من املمثلني
ال�شباب واملتمثلني يف كل من:
بلكروي حممد،وعبد الفتاح
قدور براهيم املدعو «تفاحة»
ودحة �إبراهيم اخلليل وزين
الدين �سماعني وهذا العر�ض
هو من �إنتاج  2019وتوىل
الإ�ضاءة وال�صوت واملو�سيقى
التقني بو�شيبة غازي و املالب�س
�أومو�سى خديجة .
هل لك �أن حتدثنا عن
فرقتكم امل�سرحية «مالئكة
اخل�شبة «؟
ت�أ�س�ست فرقتنا امل�رسحية
املو�سومة بـ «مالئكة اخل�شبة
« يف  2013 / 10/09بوهران
 ،و من بني �أعمالها »:الوحل»
يف  2014و»الأرنب والقنفد» يف
 2016و»اخلي�ش واخليا�شة « يف
 2019فهذه الفرقة هي حماولة
منا �إر�ضاء �أنف�سنا يف الأول
لأننا م�ؤمنني بر�سالة امل�رسح
ومدمنني على ممار�سته ف�أغلب
�أع�ضاء فرقتنا امل�رسحية هم
طالب جامعيني ولقد بد�أنا
م�شوارنا مع امل�رسح قبل �أن
نكون �أكادمييني وحاليا نحن
ندر�س يف جامعة وهران يف
ق�سم الفنون الدرامية فالبع�ض
منا اختار االخت�صا�ص يف
الفنون الدرامية والبع�ض الآخر
اختار الفنون ال�سينمائية وهناك
من يدر�س املا�سرت والآخر
الدكتوراه وبالتايل فنحن نحمل
فكرا م�رسحيا نروج له دائما

بوا�سطة �أعمالنا امل�رسحية
�إي�صال �صوتنا للعامل ،حيث
كانت لفرقتنا جمموعة من
التتويجات وامل�شاركات ففي
�سنة � 2014شاركنا يف الدورة الـ
 14من الأيام الوطنية مل�رسح
الواحات بورقلة وحت�صلنا على
جائزة �أح�سن �أداء جماعي ،
�إ�ضافة مل�شاركتنا يف الطبعة
الأوىل من الأيام الوطنية للفنون
الدرامية بتي�سم�سيلت وفزنا
بجائزة �أح�سن �سينوغرافيا ،
كما �أننا توجنا يف نف�س ال�سنة
باملرتبة الثانية يف الطبعة
 47من املهرجان الوطني
مل�رسح الهواة مب�ستغامن ،
و�سجلت فرقتنا م�شاركة �أخرى
باملهرجان الدويل للم�رسح
املحرتف ببجاية يف طبعته
ال�ساد�سة  ،مع م�شاركتنا يف
الدورة  19من الأيام الوطنية
مل�رسح الهواة بالقليعة  ،ويف
 2015افتكينا جائزة النخلة
املغاربية
الذهبية ب�أدرار
يف طبعتها ال�سابعة لأح�سن
عر�ض متكامل وجائزتي �أح�سن
�سينوغرافيا و�أح�سن ن�ص ،ويف
نف�س ال�سنة فزنا بجائزة �أح�سن
�إخراج وجائزة �أح�سن �أداء
رجايل ملمثل من الفرقة يف
مهرجان م�رسح الهواة ببجاية
ويف  2016نلنا جائزة �أح�سن
عر�ض متكامل بالأيام الوطنية
عز الدين جموبي الأوىل مب�رسح
عزابة بوالية �سكيكدة وفازت
فرقتنا يف فيفري  2018بجائزة
اللب�ؤة الف�ضية لأح�سن عر�ض
متكامل بالأيام الوطنية للم�رسح
الواقعي يف طبعتها الثالثة .

�أوجه ر�سالة له�ؤالء من منرب
يومية «الو�سط» نحن جنلب لكم
اجلوائز والإجنازات فعندما
جنلب لهم اعتماد م�صادق عليه
من طرف وايل والية وهران
يتم قبوله يف حني مت منعنا
من التح�ضريات قبل امل�شاركة
يف هذا املهرجان امل�رسحي
رغم �أننا حت�صلنا �سابقا على
جائزة وطنية يف املهرجان
الوطني مل�رسح الهواة مب�ستغامن
و�رشفنا واليتنا الباهية وهران ،
وعليه ف�أنا �أ�شيد دائما بالأقالم
ال�صحفية التي تدعمنا دائما
وت�ؤمن مبوهبتنا.

هل تلقيتم دعما من
جهات ما؟
مل نتلقى �أي دعم مايل من �أي
جهة ولقد قدمنا �إىل والية
م�ستغامن ب�أموالنا و�إمكانيتنا
اخلا�صة � ،سوى منحنا قاعة
الرق�ص ملدة يومني من طرف
مدير امل�رسح اجلهوي مراد
�سنو�سي من �أجل التح�ضريات
فيها �إال �أنها ال تكفي فنحن قبل
امل�شاركة يف املهرجان الوطني
مل�رسح الهواة مب�ستغامن نقوم
بالتح�ضريات يف» حديقة
الع�شاق» مبدينة وهران والتي
تطل على امليناء  ،ولقد جلئنا
�إىل هذا املكان بالتحديد لكوننا
طرقنا كل الأبواب كدار ال�شباب
وجدناها مغلقة يف وجهنا لذا

ما هو النداء الذي توجهه
من منرب «الو�سط»؟
نحن نوجه نداء لوزارة الثقافة
وامل�س�ؤولني «افتحوا الأبواب
�أمام ال�شباب اجلزائري املبدع»
 ،امنحوا الراغبني االعتماد
لإن�شاء فرق م�رسحية حرة
تكون حا�ضنة للمواهب ال�شبابية
التي تع�شق امل�رسح  ،فنحن
ل�سنا جمربين االعتماد على
التعاونيات امل�رسحية والكلمة
التي �أوجهها لهم من منربكم»:
خلو النا�س تخدم « فطموحنا
هو تقدمي �أعمال م�رسحية
للمجتمع وخدمة لبلدي اجلزائر
ولل�شباب واجلمهور اجلزائري ،
وعليه ف�أنا دائما �أتلقى ر�سائال

عدة من طرف املواهب ال�شابة
بوهران من �أجل دعمهم �إال
�أنني مل �أجد الدعم �أو ال�صوت
امل�سموع من طرف دور ال�شباب
ودور الثقافة من �أجل توزيع
عرو�ضنا امل�رسحية يف خمتلف
واليات الوطن.
ما تقييمك مل�ستوى الفرق
امل�سرحية امل�شاركة يف
الدورة 52؟
للأ�سف ال�شديد مل يح�صل
لنا ال�رشف ملتابعة العرو�ض
امل�رسحية للفرق امل�شاركة
يف فعاليات الدورة  52من
املهرجان الوطني للم�رسح

الهواة مب�ستغامن  ،فلقد عر�ضنا
م�رسحيتنا بامل�رسح اجلهوي
�سي اجلياليل بن عبد احلليم
مب�ستغامن وعدنا بعدها مبا�رشة
�إىل الباهية وهران � ،إال �أننا
كنا نرغب باالحتكاك مع هذه
الفرق امل�رسحية امل�شاركة
يف املناف�سة الر�سمية ملعرفة
وهذا
امل�ستوى احلقيقي
لكوننا مل نكن مقيمني طيلة
�أيام املهرجان مب�ستغامن  ،لذا
نرجو من املحافظة املهرجان
�أن ت�أخذ هذا بعني االعتبار يف
الطبعات القادمة لتفتح املجال
لتبادل الآراء ووجهات النظر مع
خمتلف الفرق امل�رسحية.
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اكت�شاف �سبب غري متوقع
للإ�صابة بالأرق الدائم!
حذرت درا�سة جديدة �أجرتها
جامعة مي�سوري-كولومبيا من
�أن ليلة واحدة فقط من �رشب
اخلمر قد جتعل النوم �أكرث
�صعوبة لبقية احلياة ويقول
فريق البحث �إن الأمر يتطلب
 4م�رشوبات كحولية يف جل�سة
واحدة فقط ،لإحلاق ال�رضر
بجني ينظم عملية النوم ،ما قد
يت�سبب يف الإ�صابة ب�أرق دائم.
وقال امل�ؤلف الرئي�سي للبحث،
الدكتور ماهي�ش تاكر ،وهو
�أ�ستاذ يف علم الأع�صاب
بجامعة مي�سوري-كولومبيا� ،إن
«النوم م�شكلة كبرية للمدمنني
على الكحول .و�إذا كنت ت�رشب
اخلمر� ،ست�شعر باحلرمان من
النوم يف اليوم التايل و�ستحتاج
�إىل �رشب املزيد من الكحول
للخلود �إىل النوم».
وبالن�سبة للدرا�سة ،قام الباحثون
بتعري�ض الفئران مل�ستويات
�رشاهة ال�رشب التي ر�صدت لدى

الب�رش .ويف ال�ساعات التالية،
�شهدت الفئران زيادة كبرية يف
حركة العني �أثناء النوم .ومل
تظهر �أي زيادة يف الأدينو�سني
(مادة كيميائية تعزز النوم) وال
حتى الرغبة يف النوم واكت�شف
الفريق �أن تناول م�رشوب كحويل
يقلل من ن�شاط اجلني الذي
يتحكم بالنوم ويعرف با�سم
« .»ENT1و�أو�ضح الباحثون �أن
الأمر كان مفاجئا ،حيث توقعوا
�أن يت�أثر اجلني بعد عدة جل�سات
من �رشب اخلمر ،ولي�س واحدة
فقط .و�أ�شاروا �إىل �أن الدرا�سة
اجلديدة ال تو�ضح فقط كيف
ميكن �أن ي�ؤدي الإكثار من �رشب
اخلمر �إىل ا�ضطراب النوم ،بل
قد ي�سلط ال�ضوء على كيفية
ت�أثري ا�ضطرابات النوم �سلبا
على الأ�شخا�ص ،لتدفعهم �إىل
�إدمان الكحول.
ووفقا للمعهد الوطني للإدمان
على الكحول ،ف�إن �رشب اخلمر

منط يجعل تركيز الكحول يف
الدم ي�صل �إىل  0.08غرام �أو
�أكرث .ويحدث هذا عادة عندما
ي�ستهلك الرجل  5ك�ؤو�س كحول
�أو �أكرث� ،أو ت�ستهلك الن�ساء
 4م�رشوبات �أو �أكرث ،خالل
�ساعتني فقط وهناك بالفعل
خماطر معروفة على املدى

الق�صري عندما يتعلق الأمر
ب�رشب اخلمر ،مبا يف ذلك الر�ؤية
امل�شوهة و�ضعف الذاكرة يذكر
�أن واحدا من كل  6بالغني يف
الواليات املتحدة ي�رشب اخلمر
 4مرات على الأقل �شهريا ،وفقا
ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض
والوقاية منها.

درا�سة تربط �صبغ ال�شعر ب�سرطان الثدي
ك�شفت نتائج درا�سة �أجراها
الربوفي�سور ،كيفان مقبل،
حل�ساب مركز م�ست�شفى الأمرية
غري�س� ،أن �صبغ ال�شعر 6
مرات يف ال�سنة يزيد من خطر
الإ�صابة ب�رسطان الثدي ،بن�سبة
%14وعقب درا�سته ملفات الن�ساء
امل�صابات ب�رسطان الثدي ،ن�صح
الربوفي�سور قائال« :من الأف�ضل
عند �صبغ ال�شعر ا�ستخدام

و�سائل ومواد حتتوي على �أقل
كمية من الأمينات العطرية ،من
�أجل �أن يكون ت�أثريها يف ال�شعر
واجللد �أقل ما ميكن .كما ال
ين�صح ب�صبغ ال�شعر �أكرث من مرة
كل � 3-2أ�شهر».
يذكر �أن علماء جامعة ييل �أعلنوا
قبل خم�س �سنوات �أن �صبغ ال�شعر
املتكرر يزيد من خطر الإ�صابة
ب�رسطان الدم بن�سبة .%30

اكت�شاف مادة غذائية تخف�ض الإجهاد والعدوانية
جامعة
علماء
اكت�شف
ما�سات�شو�ست�س لويل الأمريكية،
�أن تناول الأطفال الأحما�ض
الدهنية غري امل�شبعة �أوميغا 3-
ب�صورة دورية منتظمة ،يخف�ض
م�ستوى الإجهاد والعدوانية
لديهم وبينت نتائج درا�سة
العلماء �أن �سلوك الأطفال الذين
يتناولون �أوميغا� 3-أكرث هدوءا
مقارنة ب�أقرانهم ،ما ينعك�س
�إيجابيا على اجلهاز الع�صبي
لوالديهم.
ووفقا للخرباء ،يرتبط ال�سلوك
العدواين وحتى الإجرامي
بعوامل بيولوجية .ويفرت�ض

احذروا مادة

 5خطوات �صحية
ملحاربة انتفاخ املعدة!

العلماء �أن تعوي�ض النق�ص يف
الأحما�ض ال�رضورية ي�سمح
مبنع ال�سلوك العدواين يف
املجتمع .كما «ميكن للإجهاد
�أن ي�سبب تغريات فيزيولوجية
ت�ؤدي �إىل زيادة العدوانية
املت�رسع»وحت�سن
وال�سلوك
�أوميغا 3-عمل الدماغ واالنتباه
والذاكرة ،ومن �أف�ضل م�صادرها
امل�أكوالت البحرية و�أكدت
نتائج درا�سات �سابقة �أن تناول
الأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة
والأ�سماك واملواد الغذائية
الغنية ب�أوميغا 3-يخف�ض من
معدل الوفيات.

الرتيكلو�سان يف معاجني الأ�سنان!

بالإ�صابة ب�رسطان القولون
ادة للبكترييا ميكن �أن تت�سبب
�أن مادة الرتيكلو�سان امل�ض
تركيب الكثري من منتجات
معة ما�سات�شو�ست�س الأمريكية
الرتيكلو�سان التي تدخل يف
�أكد علماء من جا
ادة
درا�سة علمية عن خطورة م
فئران التجارب املري�ضة
موقع «»MedicalXpress
لها ت�أثري الرتيكلو�سان على
والتهابه ون�رش
العلماء جتربة در�سوا خال
لأ�سنان وال�صابون .و�أجرى
جميع الفئران دون ا�ستثناء.
التنظيف كمعجون ا
�رسطان القولون والتهابه لدى
ران و�أثر �سلبا على تنوعها
نها ت�سببت يف تطور مر�ض
بكترييا احليوية يف �أمعاء الفئ
وال�سليمة فوجدوا �أ
أن تريكلو�سان غري تركيب ال
تربهن للمرة الأوىل على �أن
إىل �أن «هذه التجربة �أكدت �
ون ت�شانغ� ،إن «هذه النتائج
و�أ�شار الباحثون �
قال م�رشف الدرا�سة ،غاد
قة احل�سا�سة من اجل�سم»و
نط
الهام يف هذه امل
يف �صناعة معاجني الأ�سنان
ؤثر �سلبيا على حالة الأمعاء».
ت�ستخدم يف الوقت احلايل
الرتيكلو�سان ي�
ات
طري
طناعية م�ضادة للجراثيم والف
نان قبل تركيب احل�شوات لها.
الرتيكلو�سان هو مادة ا�ص
الرتيكلو�سان يف عالج الأ�س
يذكر �أن
ات املختلفة .كما ي�ستخدم
ومزيل العرق و�أنواع املنظف
وال�صابون

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم
اتباع نظام غذائي �صحي �أو املحافظة على اللياقة اجل�سدية
وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

 1جتنب تناول الطعام يف وقت مت�أخر منامل�ساء
تقول جانيت هايد ،خبرية التغذية وم�ؤلفة كتاب «Gut
« :»Makeoverي�ستعد اجلهاز اله�ضمي ليعمل ب�شكل �أف�ضل
خالل النهار ،حيث تتباط�أ الوظائف اله�ضمية يف الليل .وقد
تطورنا لتناول الطعام يف �ضوء النهار» .لذا يجب االمتناع عن
تناول الطعام قبل �ساعتني من النوم.

 2تناول كميات �أقل من ال�سكروتو�ضح جانيت بالقول« :لي�س من املعروف بال�ضبط ملاذا
ي�ؤدي ال�سكر �إىل �إحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري
املفيدة ،وكذلك االنتفاخ ،ولكن الأمر ي�ستحق العالج»وحتذر
اخلبرية من �أن «املحليات ال�صناعية ،مثل تلك املوجودة يف
م�رشوبات احلمية الغذائية ،قد ثبت �أنها ت�سبب عدم توازن
البكترييا لدى احليوانات ،لذا قد يكون من املفيد جتنبها �إذا
كنا نرغب بالتخل�ص من االنتفاخ».

 3ال�صيام عن الطعام ملدة ال تقل عن � 12ساعةتقول جانيت �إن «وجود فرتة �صيام متتد من � 12إىل � 14ساعة
بني الع�شاء والفطور ،ميكن �أن حتفز فقدان الوزن ومنو
البكترييا املفيدة يف الأمعاء ،والتي ميكن �أن حت�سن عملية
الأي�ض وتوازن هرمونات اجلوع».

 4اللجوء للأطعمة املخمرة �أو املخللةحتوي الأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�سبة
للمعدة ،لذا يجب �إ�ضافتها �إىل النظام الغذائي.

 5تناول اخل�ضار والفواكه�أو�ضحت جانيت �أنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن،
ي�صابون بالتوتر ويبتعدون عن الأطعمة الغنية بالألياف .لذا
تن�صح ب�أهمية اخل�ضار املختلفة والفواكه بالن�سبة ل�صحة
القناة اله�ضمية على املدى الطويل.
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�إ�سالميات

يا نف�س توبي �...إىل رحاب الرحيم الرحمن

�xإنها ذكرى� ..أذكر بها نف�سي و�أنفا�سي ونفو�س
�إخواين من امل�ؤمنني يف امل�رشق �أو يف املغرب
ويف كل مكان وزمان وهي دعوة� ..إىل رحاب
الرحيم الرحمن .ال دعوة للرتخ�ص وال �إىل متجيد
العرثة الهابطة� ،أو هتاف بجمال امل�ستنقع.
وهي �إ�ضاءات ..لإقالة العرثة ..و�شحذ اخلوف
والرجاء ..وا�ستثارة املراقبة واحلياء بالندم
واال�ستغفار .وهي دعوة للنف�س ..للنهو�ض بها
نحو اال�ستعالء ،وجماهدتها بنور العلم والطاعة
والفرار من اجلهل واملع�صية .هي انطالقة من
قيود اخلطايا والآثام �إىل رحمة اهلل ذي اجلالل
والإكرام ..وال تقل �إن ذنوبي كثرية ،ف�إن رحمة اهلل
�أعظم ،وعفوه �أو�سع و�أ�شمل .واعلم �أن كل تائب
البد له من الهم والغم وال�ضيق يف �أول التوبة،
و�أمل بفراق حمبوبه ،وهذا الأمل والقب�ض الذي
يح�صل دليل على حياة القلب وقوة اال�ستعداد،
فعالمة ال�سعادة �أن تكون ح�سنات العبد خلف
ظهره و�سيئاته ن�صب عينيه ،فكلما تذكرت الذنوب
واخلطايا ..فارجع �إىل ربك وا�ستغفراهلل.
وابك على خطيئتك ..ثم اجعل املوت والأجل بني
عينيك .وتفكر فيما م�ضى من الذنوب ..كما قال
مالك بن دينار رحمه اهلل« :البكاء على اخلطيئة

ف�ضل الدعاء
يطلب الداعي
الدعاء هو �أن
َ
ينفعه وما يك�شف ُ
�ض َّره؛
ما
ُ
وحقيقته �إظهار االفتقار �إىل
اهلل ،والترب�ؤ من احلول والقوة،
ُ
وا�ست�شعار
العبودية،
�سمة
وهو
ُ
ِ
الذلة الب�شرية ،وفيه معنى
ِ
الثناء على اهلل عز وجل،
ِ
إ�ضافة اجلود والكرم �إليه.
و�
ِ
ٌ
طاعة هلل ،وامتثال
الدعاء
ُ
لأمره
قال تعاىلَ « :و َق َ
ون
ال َر ُّب ُك ُم ادْ ُع يِ
�أَ ْ�س َت ِج ْب َل ُك ْم ِ�إ َّن ا َّل ِذ َ
ين َي ْ�س َت ْكبرِ ُ ونَ
َع ْن ِع َبا َد ِتي َ�س َيدْ ُخ ُلونَ َج َه َّن َم
اخ ِر َ
ين»�[ .سورة غافر :الآية
َد ِ
]60
الدعاء عبادة
�ص َّلى هَّ ُ
ّ
َ
َ
الل َعل ْي ِه َو َ�سل َم :
قال َ
ْ
ُ
هُ
ُّ
اء َو ال ِع َبا َدة»[ .رواه
«الد َع ُ
الرتمذي وابن ماجه]،
الدعاء �أكرم �شيء على اهلل
تعاىل
ُ
هّ
َ
�ص َّلى الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم :
قال َ
�س َ�ش ْي ٌء َ�أ ْك َر َم َع َلى ِهّ
اللَ
« َل ْي َ
َت َعالىَ ِم ْن ُّ
اء»[ .رواه
الد َع ِ
�أحمد والبخاري ،وابن ماجة،
والرتمذي واحلاكم و�صححه،
ووافقه الذهبي]
الدعاء �سبب لدفع غ�ضب اهلل
�ص َّلى هَّ ُ
الل َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َمَ « :م ْن
قال َ
هّ
َ
َ
َ
مَ ْ
ل َي ْ�س�أ ْل الل َي ْغ َ
�ض ْب َع َل ْي ِه».
َ
ماجة،
الرتمذي ،وابن
[رواه
ُّ
و�صححه احلاكم ،ووافقه
الذهبي ،وح�سنه الألباين]

يحط اخلطايا كما حتط الريح الورق الياب�س».
�أكرث من التوبة واال�ستغفار ،وعليك بال�صالة يف
جوف الليل ،وال�صدقة على املحتاجني ف�إنهما
مطفئتان للخطايا كما يطفئ املاء النار وما
ي�صيب امل�ؤمن من هم وال غم وال �أذى �إال ك َّفر
اهلل بها عنه اخلطيئات .وبعد ذلك �أ�شكر اهلل
على الهداية والتوفيق .وتذكر ما �أعده اهلل لعباده
التائبني من عظيم الثواب واحل�سنات ..فما ما
هي �إال �أنفا�س معدودات و�أيام معلومات ،ف�إذا
الدار غري الدار ..واحلال غري احلال .كما قال
�س َما َذا تَ ْك�سِ ُب
ربنا تبارك وتعاىلَ ﴿ :و َما تَ ْد ِري نَ ْف ٌ
الل َ
�ض تمَ ُوتُ �إِ َّن هَّ
�س ِب َ�أ ِّي َ�أ ْر ٍ
َغدًا َو َما تَ ْد ِري نَ ْف ٌ
ري ﴾ [لق َمان .]34 :اللهم اجعلنا من
َعلِي ٌم َخ ِب ٌ
التوابني ،واجعلنا من املتطهرين .واجعل اللهم
خري �أعمارنا �أواخرها ،وخري �أعمالنا خوامتها،
وخري �أيامنا يوم نلقاك ،فاطر ال�سموات والأر�ض
عامل الغيب وال�شهادة �أنت ولينا يف الدنيا والآخرة،
توفنا م�سلمني و�أحلقنا بال�صاحلني واجعل لنا ل�سان
�صدق يف الآخرين .واجعلنا اللهم من ورثة جنة
النعيم� ..إنك وحدك �أهل التقوى و�أهل املغفرة.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللم�سلمني وامل�سلمات
وللم�ؤمنني وامل�ؤمنات.

�أحفاد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
يعرف احلفيد على �أنّه ابن
الولد� ،أما ابن البنت فيعرف
با�سم ال�سبط ،وفيما يتعلّق
بر�سول اهلل عليه �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم فلم يكن له �أي �أحفا ٍد
من �أبنائه الذكور ،وذلك ب�سبب
ال�سن� ،إال
موتهم وهم �صغار
ّ
ٍ
أ�سباط من بناته،
� ّأن له ثمانية �
وهم خم�سة ذكور ،و�أ�سما�ؤهم

هي :علي :وهو ابن زينب ر�ضي
اهلل عنها من زوجها العا�ص بن
عبد �شم�س ،وي�شار �إىل �أنّه تويف
ال�سن� .أمامة :هي
�صغرياً يف
ّ
�أخت علي ،والتي حملها عليه
ال�سالم �أثناء �صالته .احل�سن،
واحل�سني ،وحم�سن :هم �أبناء
فاطمة من زوجها علي بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنهما� .أم كلثوم،

وزينب :هن بنات فاطمة وعلي
بن �أبي طالب .عبد اهلل :هو
ابن رقية من خليفة امل�سلمني
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
مالحظة :تز ّوج عثمان بن
عفان �أم كلثوم ابنة ر�سول اهلل
عليه ال�سالم بعد وفاة اختها
رقية� ،إال �أنّها توفيت دون �أن
تنجب.

التوبة واال�ستغفار يف القر�آن الكرمي
فقد حفل القر�آن الكرمي بذِ كر التوبة
واال�ستغفار يف �آيات عديدة ،و�سور
خمتلفة ،وبيان ف�ضل اهلل � -سبحانه  -يف
َقبول توبة التائبني ،ومغفرة ذنوب
امل�ستغفرين ،ومنذ بد�أ اخلليقة قد
�أخط�أ �أبو الب�رش جمي ًعا �آدم  -عليه
ال�سالم  -فع�صى �أمر ربه ،ب�إغوا ٍء
من ال�شيطان الرجيم ،ثم تاب و�أناب،
فاجتباه اهلل  -تعاىل  -وتاب عليه.
وهذا هو �ش�أن كل الب�رش ،يذنبون �ساعة
الغفلة والغواية ،ثم يجدون باب رحمة
مفتوحا لقبول توبتهم،
اهلل �أمامهم
ً

في�ستغفرون ويتوبون ،فيَقبل اهلل  -تعاىل
 منهم تلك التوب َة؛ ليكبت ال�شيطان،ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحم ٌة من اهلل  -تعاىل -
ت�شمل جمو َع التائبني ب�صدق و�إخال�ص،
ولوالها لف َق َد الإن�سان الأمل يف رحمة
اهلل ،وا�ستمر�أ الذنوب ،وظل �سائ ًرا
يف غ ِّيه وطغيانه ،حتى يوافيه الأجل
املحتوم ،وهو من رحمة اهلل حمروم،
أ�س من رحمة اهلل،
ويف ذلك قنوط وي� ٌ
ال ير�ضاهم اهلل ،ومن ثم كانت الآية
اجلامعة ،وهي قوله  -تعاىل ُ ﴿ :-ق ْل

ين �أَ�سرْ َفُوا َعلَى �أَنْف ُِ�س ِه ْم
ِي الَّذِ َ
يَا عِ بَاد َ
لاَ تَ ْقن َُطوا مِ ْن َر ْح َم ِة هَّ
اللِ �إِ َّن هَّ
الل َ يَ ْغ ِف ُر
ُوب َجمِ ي ًعا �إِ ّنَ ُه ُه َو ال ْ َغفُو ُر ال َّرحِ ي ُم
ال ّ ُذن َ
﴾ [الزمر ،]53 :وكذلك �آيات التوبة
تهب منها ن�سمات
واال�ستغفار التي ّ ُ
رحمة اهلل بعباده املذنبني ،فاحت ًة باب
الأمل يف قبول التوبة ،وغفران الذنوب،
بل و�إبدال الذنوب ح�سنات للتائبني
َاب
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إ اَِّل َم ْن ت َ
�صالحِ ً ا َف�أُولَئ َ
ِك يُبَ ِّد ُل
َو�آَ َم َن َو َعمِ َل َع َملاً َ
الل ُ َ�س ِّيئَا ِت ِه ْم َح َ�سنَاتٍ َو َكا َن هَّ
هَّ
الل ُ َغفُو ًرا
َرحِ ي ًما ﴾ [الفرقان.]70 :

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رسق ال�سيدة رابعه العدوية ر�ضى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا �سوى ( �إبريق )
فلما هم باخلروج قالت له  :يا هذا �إن كنت من ال�شطار فال تخرج �إال ب�شئ
فقال  :مل �أجد فى بيتك �شئ
قالت له  :يا م�سكني خذ هذا الأبريق  ....وتو�ض�أ
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملوالك عزوجل
لعل اهلل يرحمك  ....قال نعم
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت � :سيدى وموالى هذا عبدك قد �أتى �إىل داري
فلم يجد �شيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه من ف�ضلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل فظل ي�صلى من الع�شاء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته
�ساجدا  ...فلما �أنهى �صالته فقالت له  :كيف كانت ليلتك ؟ قال بخري فقد جرب اهلل ك�رسى وقبل عذرى وغفر ذنبى
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا ل�صنيعها
فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت � :إلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�ضعة بني يديك �أترى تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رسها يا رابعة من �أجلك قبلناه وب�سببك قربناه
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يف الطبعة الـ  12من مهرجان الديوان بب�شار

املعلمة اللة خرية ت�صنع احلدث ب�آلة القومربي الوترية
متكنت املعلمة اللة خرية واحدة من الن�ساء القالئل الالئي يعزفن على �آلة القومربي الوترية �أن ت�سيطر على م�شاعر املعجبني احلا�ضرين يف
ال�سهرة الأوىل من الطبعة ال  12من املهرجان الوطني الثقايف ملو�سيقى ورق�ص الديوان التي انطلقت �سهرة ال�سبت بب�شار.
وعند مرورها الأول على خ�شبة
الركح خالل هذه التظاهرة الفنية
فاج�أت اللة خرية مع فرقتها
املو�سيقية الن�سوية ،وكلهن ينحدرن
من عائلة تربت بني �أح�ضان فن
الديوان بغرداية ،اجلمهور من
خالل �أداء مو�سيقى القرقابو و
خا�صة �إتقان هذه الفنانة ال�شابة
وا�سمها احلقيقي بو�شارب خرية
العزف على �آلة القومربي.
وقالت املعلمة خرية « لقد ن�ش�أت
وكربت و�سط جو ثقافة الدندون،
وهي واحدة من املتغريات
الفنية اجلهوية ملو�سيقى الديوان
بغرداية .وتعلمت العزف على �آلة
القومربي بف�ضل والدتي الفقيدة
احلاج �أيوب مريامة التي كانت
�أي�ضا من عا�شقات مو�سيقى
الديوان منذ �صغرها «.
و�أ�شارت الفنانة �أنها تعلمت العزف

على �آلة القومربي الإيقاعية
ذات الأوتار التي يعتمد عليها
يف الطقو�س املو�سيقية للديوان
والتي كانت يف املا�ضي يقت�رص
العزف عليها على الرجال فقط
�ضمن فرق الديوان« ،لأنني كنت
دائما �أع�شق فن الديوان وممار�سة
الدندون الن�سوي ،كما هو ال�ش�أن
لدينا نحن يف غرداية حيث قمنا
بت�أ�سي�س الفرقة الن�سوية يف 2007
« والتي حتمل ت�سمية «دندون اللة
خرية»« .وت�شكل ال�سهرة الأوىل من
هذا احلدث الثقايف والفني الوطني
بالن�سبة يل وفرقتي املتكونة
من نحو ع�رشة فنانات م�شاركة
فنية كبرية وهامة ،رغم ح�ضورنا
يف عديد التظاهرات الثقافية
والفنية �سيما يف واليات تيزي وزو
و ق�سنطينة واجلزائر» ،كما ذكرت
ذات الفنانة .وباملنا�سبة �أعربت
اللة خرية عن فرحتها العميقة
لال�ستقبال الذي خ�صه لها �سكان

ح�صدت م�رسحية «�أيام �صفراء» من
�إنتاج مركز الهناجر للفنون� ،أبرز
جوائز املهرجان القومي للم�رسح
امل�رصي ،يف دورته الثانية ع�رشة التي
�أ�سدل ال�ستار عليها م�ساء اجلمعة.
وتتناول امل�رسحية االختالفات
الأيدولوجية ورف�ض قبول الآخر،
من خالل ق�صة زوج وزوجة ،و�شقيق
الزوجة ،الذي ينتمي كل منهم �إىل
اجتاه فكري خمتلف.
وفازت امل�رسحية بجوائز �أف�ضل
عر�ض م�رسحي ،و�أف�ضل ديكور التي
ح�صل عليها فادي فوكيه ،و�أف�ضل
�إخراج ،التي ح�صل عليها �أ�رشف
�سند.
ويف باقي اجلوائز فاز وليد يو�سف،
بجائزة �أف�ضل ت�أليف م�رسحي ،عن
عر�ض «حدث يف بالد ال�سعادة» من
�إنتاج امل�رسح احلديث.
وفازت كرمية بدير بجائزة �أف�ضل
ت�صميم حركي عن عر�ض «حدث يف
بالد ال�سعادة» ،فيما ذهبت جائزة
�أف�ضل مو�سيقى� ،إىل جمال ر�شاد عن
عر�ض «الطوق والأ�سورة» منا�صف ًة
مع باهر جمال عن عر�ض «�أيام
�صفراء».
وفازت بجائزة �أف�ضل ت�صميم �أزياء
مروة عودة عن عر�ض «ت�سجيل
دخول» منا�صف ًة مع �أمرية �صابر
عن عر�ض «�أوبرا بنت عربي» ،وفاز
بجائزة �أف�ضل �إ�ضاءة حممد عبد

املح�سن عن عر�ض «�أيام �صفراء»
منا�صف ًة مع �إبراهيم الفرن عن عر�ض
«الب�ؤ�ساء».
وذهبت جائزة �أف�ضل دور رجايل ثانٍ،
�إىل حامت اجليار عن عر�ض «�سلطان
احلرافي�ش» منا�صف ًة مع عابد عناين
عن عر�ض «�أيام �صفراء».
�أما جائزة �أف�ضل ممثلة دور ن�سائي
ثانٍ ،فح�صلت عليها نهاد فتحي عن
عر�ض «�أوبرا بنت عربي» منا�صف ًة مع
مارتينا عادل عن دورها يف عر�ض
«الطوق والأ�سورة».
وفاز بجائزة �أف�ضل ممثل يف دور
�أول رامي الطمباري عن عر�ض «�أيام
�صفراء» منا�صف ًة مع �أحمد الرافعي
عن عر�ض «الرهان» من �إنتاج نقابة
املهن التمثيلية.
وفازت بجائزة �أف�ضل ممثلة يف
دور �أول ،رباب طارق عن عر�ض
«�أيام �صفراء» منا�صف ًة مع جيهان
رجب عن عر�ض «طقو�س الإ�شارات
والتحوالت» ،من �إنتاج الهيئة العامة

وكاالت

ب�شار وهو ،كما قالت« ،جمهور
يتمتع بر�صيد كبري من املعرفة
باملو�سيقى ورق�ص الديوان ،مما
ي�شكل ذلك �سواء بالن�سبة يل �أو
لفرقتي حمفزا ملوا�صلة طريقي
يف ترقية وم�شاركة املر�أة يف
تطوير هذا الفن الأ�صيل الذي كان
�إىل وقت قريب حمتكرا من قبل
الرجال» .وبر�أيها « �أن املهرجان
الوطني الثقايف ملو�سيقى ورق�ص
الديوان بب�شار يعد دون �شك
الف�ضاء الوحيد الذي �سمح
بالتعريف بالن�ساء الفنانات يف
مو�سيقى الديوان �سيما املعلمات
مثلي ،والتي الزالت م�ساحتها
حمدودة يف جمال ممار�سة طقو�س
فن الديوان ،كما هو ال�ش�أن حاليا
لعديد عازفات هذه الآلة بغرداية
والالئي ال يتمكن ولأ�سباب متعددة
من امل�شاركة يف تظاهرات ذات
بعد وطني»« .نتوخى من خالل
هذه امل�شاركة الأوىل يف هذا

املهرجان �إبراز ح�ضور املر�أة
العا�شقة ملو�سيقى الديوان �سواء
على ال�ساحة الفنية الوطنية �أو
من خالل طقو�س املمار�سات

للديوان ،والالئي يتواجدن يف
خمتلف مراحل التح�ضري و�سري
طقو�س الديوان� ،سيما يف متغريه
الدندون يف غرداية» ،كما ذكرت

املعلمة اللة خرية التي ترت�أ�س
اجلمعية الن�سوية للدندون بوالية
غرداية ذات الطابع ال�سياحي
بامتياز.

«�أيام �صفراء» حت�صد �أبرز جوائز املهرجان فيلم «�أجنل هاز فولِن» يت�صدر �إيرادات
ال�سينما للأ�سبوع الثاين
القومي للم�سرح امل�صري

لق�صور الثقافة.
ومنحت جلنة التحكيم جائزتها
اخلا�صة لعر�ض «�سيما م�رص» من
�إخراج خالد جالل و�إنتاج �صندوق
التنمية الثقافية ،وجائزة التميز
لعر�ض «جرميا يف املعادي» من
�إخراج �أ�رشف عبد الباقي.
وتناف�س على جوائز املهرجان 67
عر�ضاً م�رسحياً ،على مدى �أ�سبوعني
�ضمن ثالث م�سابقات يف دورة حملت
ا�سم املمثل واملخرج الراحل كرم
مطاوع.
و�أقيم حفل ختام املهرجان على
امل�رسح الكبري بدار الأوبرا امل�رصية،
و�أحياه كورال �أطفال �أوبرا القاهرة
بقيادة املاي�سرتو م�صطفى حممود.
وكانت مفاج�أة احلفل الفنانة �صفاء �أبو
ال�سعود التي �شاركت يف توزيع اجلوائز
و�صعدت �إىل امل�رسح لت�شارك كورال
الأطفال �أداء �أغنية «يف الكتب قرينا»
التي قدمتها لأول مرة قبل �أكرث من
 25عاماً.

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

ت�صدر فيلم احلركة والإثارة
«�أجنل هاز فولِن» �إيرادات دور
ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية
للأ�سبوع الثاين على التوايل،
يف عطلة طويلة لنهاية الأ�سبوع
بالواليات املتحدة ،ح�سب
تقديرات ا�ستوديوهات ال�سينما
م�ساء الأحد.
وحقق الفيلم ،الذي ي�شارك يف
بطولته جريارد بتلر ،ومورغان
فرميان وجادا بينكيت �سميث،
والن�س ريديك� ،إيرادات بـ 14.5
مليون دوالر.
واحتل املركز الثاين فيلم
املغامرة والكوميديا «غود بويز»،
الذي ي�شارك يف بطولته الأطفال
جاكوب ترميبالي ،وكيث �إل
ويليامز ،وبرادي نون ،بـ 11.59
مليون دوالر.

�أحمد الفي�شاوي يظهر ب�شخ�صيتني يف «عقد اخلواجة»

يجري الفنان �أحمد الفي�شاوي
حت�ضريات بدنية لفيلمه اجلديد
«عقد اخلواجة» ،الذي يقوم
ببطولته مب�شاركة الفنانة اللبنانية
هيفاء وهبي والفنان �أحمد داود.
النجم امل�رصي
وقال
�أحمدالفي�شاوي� ،إنه يظهر
ب�شخ�صيتني �ضمن �أحداث الفيلم،

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

وجاء يف املركز الثالث فيلم
الر�سوم املتحركة واملغامرة
«ذا ليون كينغ» الأ�سد امللك،
الذي ي�شارك يف �أداء �أ�صوات
�شخ�صياته دونالد غلوفر ،و�سيث
روجن ،وبيون�سيه ،بـ  9.24ماليني
دوالر.
وحل يف املركز الرابع فيلم
«فا�ست �آند فيوريو�س بريزنت�س:

هوبز �آند �شو» ،الذي ي�شارك يف
بطولته دوين جون�سون ،وجي�سون
�ستاثام ،و�إدري�س �إلبا ،وهيلني
مريين ،بـ  8.05ماليني دوالر.
وتراجع للمركز اخلام�س فيلم
الدراما «�أوفركمر» ،والذي ي�شارك
يف بطولته �أليك�س كندريك،
و�شاري ويدمان ،وبري�سيال �شرير،
بـ  7.86ماليني دوالر.

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ولكنه ال ي�شعر بتخوف من هذه
اخلطوة ،بح�سب قوله ،م�ضيفاً �أنه
يجري بروفات حت�ضريية للفيلم
متهيداً النطالق ت�صويره خالل
الفرتة املقبلة.
يذكر �أن فيلم «عقد اخلواجة» من
ت�أليف ور�شة لل�سيناري�ست �أمني
جمال و�إخراج حممد حماقي.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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بي �إم دبليو تطلق �سيارة ريا�ضية جبارة

ا�ستعر�ضت بي �إم دبليو م�ؤخرا
جتاربها لأحدث مناذج �سيارة ""Z4
الريا�ضية ،املنتظر طرحها العام
املقبل و�أو�ضحت ال�رشكة �أن اختبارات
منوذج " "M40i Z4جرت يف حلبة
""Autodrome de Miramas

جنوبي فرن�سا ،وجرى خاللها التحقق
من ت�سارع ال�سيارة وثباتها على
املنعطفات بالإ�ضافة �إىل قدرات
منظومة الفرامل ونظام التعليق،
والعديد من خ�صائ�صها امليكانيكية
والإلكرتونية.

وتعمدت بي �إم دبليو متويه هيكل
ال�سيارة �أثناء االختبارات بطالء خا�ص
لإخفاء تفا�صيله ،لكن بع�ض امل�صادر
املقربة منها �أكدت �أنها �ست�أتي �شبيهة
بنموذج " "Z4الذي ا�ستعر�ضته العام
الفائت مع بع�ض التعديالت على

�شكل �شبك املربد الأمامي والأ�ضواء
الأمامية واخللفية كما ت�شري الت�رسيبات
�إىل �أن هذه ال�سيارة �ستزود مبحرك
توربيني جبار بثماين �أ�سطوانات،
ونظام تعليق ريا�ضي خا�ص المت�صا�ص
ال�صدمات عند ال�رسعات العالية.

مر�سيد�س تطلق ن�سخة كهربائية من �شاحنات " "Sprinterاملغلقة
ا�ستعر�ضت �شركة مر�سيد�س
م�ؤخرا ن�سختها الكهربائية من
�شاحنات " "Sprinterاملغلقة
ال�شهرية وبالرغم من �أن ال�شركة
مل تذكر الكثري من التفا�صيل
عن اخل�صائ�ص التقنية لل�سيارة،
�إال �أنها �أكدت �أن بطاريتها التي
�أتت با�ستطاعة  55كيلوواط
�ستكفيها لقطع م�سافة  150كلم
بال�شحنة الواحدة ،وذلك عند
قيادتها داخل املدينة ويف ظروف
االزدحام املروري ،و�ستكفي لقطع
م�سافات �أكرب على الطرق ال�سريعة
و�أو�ضحت مر�سيد�س �أن مدة �شحن بطارية هذه ال�سيارة �سترتاوح ما بني � 6إىل � 8ساعات يف حال
مت �شحنها يف املنزل� ،أما يف حال �شحنها يف حمطات اخلدمة اخلا�صة ف�ستنخف�ض هذه املدة �إىل
�ساعتني .وميكن ل�شاحنات ""eSprinterاجلديدة نقل حموالت ت�صل �إىل  1040كلغ ب�سرعة
�أق�صاها  120كلم� /ساعة.

كيف تعرف �إذا كان م�ؤ�شر �سرعة ال�سيارة واقعيا �أم ال؟
عليك االهتمام مب�ؤ�رش ال�رسعة يف
ال�سيارة ،لأنه من م�صادر الأمان التي
توفرها �رشكات ال�سيارات لك ،وان
اعطى امل�ؤ�رش قراءة غري �صحيحه
فهذا قد ي�ؤدي اىل و�ضعك حتت
طائلة امل�س�ؤولية ،ما �سينتج عنه
خمالفة املرور لك .اما عن كيفية
قراءة عداد ال�رسعة ل�رسعة ال�سيارة،
ف�إن ذلك يتم من خالل كابل ممتد اىل
علبة الرتو�س اخلا�صة بناقل احلركة
املثبت يف ال�سيارة ويعمل على قيا�س
معدل التغري يف النب�ضات الكهربائية
الناجتة عن احلركة .بعد ذلك يقوم
م�ؤ�رش ال�رسعة برتجمة تلك النب�ضات
وقيا�س املدة بني كل
�إ�شارة و�أخرى،
ومن خاللها

ميكنه قراءة ال�رسعة التي تتحرك
عليها ال�سيارة وعند �سماع ا�صوات
خافته يف لوحة العدادات يعترب
العالمات االولية الذي ي�صدرها كابل
ال�رسعة قبل تعر�ضها للتلف
كما ي�صاحب تلك ال�ضو�ضاء قفزات
مل�ؤ�رش ال�رسعة بني الأرقام املوجودة
يف لوحة العدادات ،وهو ما ي�شري �إىل
وجود خلل وا�ضح يجب االنتباه �إليه
واذا الحظت ب�أن عداد ال�رسعة قفز
من �رسعة اىل اخرى دون املرور
بال�رسعات البينية فهذا يعني ان
كابل عداد ال�رسعة قد تعر�ض للتلف
او اجهزة اال�ست�شعار مل تعد تر�سل
�إ�شاراتها بدقه

اىل عداد ال�رسعة كما ميكن حل
هذه امل�شكلة بوا�سطة �أحد الفنيني
الذي �سيقوم با�ستبدال كابل ال�رسعة،
�أو �سيقوم بتنظيف احل�سا�سات
وامل�ست�شعرات الأخرى .وان �شاهدت
ب�أن عداد ال�رسعة ال

يظهر قراءة �أو م�ؤ�رش ال�رسعة ال ي�شري
�إال على الرقم “�صفر” رغم قيادتك
لل�سيارة ،فهذا يدل على �أن كابل
ال�رسعة قد انقطع� ،أو احل�سا�سات
قد تعر�ضت للتلف متامًا .ومن �أبرز
ا�سباب التي تقوم بتعطيل
عداد
وانقطاع
ال�رسعة وتلفها هي

�أف�ضل � 13سيارة  SUVوبيك �أب
ميكنك االعتماد عليها لأطول زمن ممكن
مع �إزياد متو�سط فرتة
�إمتالك املركبات لـ � 6سنوات
ون�صف ،ف�إن �إمكانية الإعتماد
طويل الأمد �أ�صبح �أحد
�أهم ما يبحث عنه عمالء
ال�سيارات عامة و�شاحنات
البيك �أب والـ  SUVsخا�صة.
لذلك قامت JD Power
للأبحاث بدرا�سة �شملت
 35,000عميل امتلك �سيارته
ملدة � 3سنوات �أو �أكرث،
لتك�شف نتائج تلك الدرا�سة
عن قائمة ب�أف�ضل � 13سيارة
ميكنك الإعتماد عليهم لفرتة
�أطول ،وقد �أحتلت مركبات
تويوتا ولكز�س �أغلب مراكز
تلك القائمة� .إال �أن مركبات
تويوتا ولكز�س مل حت�صدا
كثريا من التف�ضيل فيما

يتعلق باملزايا التكنولوجية
والرتفيهية ،فكال من �صانعتي
ال�سيارات مازالتا تعمالن
على تطوير دمج كل من
الإعتمادية والرفاهية يف نف�س
املركبة -1 .بي �إم دبليو X3
� -2شفرولية �سيلفرادو HD
 /جم�س �سيريا HD
 -3جم�س يوكون
 -4هوندا ريدج الين
 -5هيونداي تو�سان
 -6لكز�س RX
 -7كيا �سبورتاج
 -8ني�سان مورانو
 -9تويوتا فور رانر
 -10تويوتا  FJكروزر
 -11تويوتا هايالندر
 -12تويوتا �سيينا
 -13تويوتا تندرا

املربع نت – ف�صل ال�صيف وما
ي�صاحبه من حرارة اجلو ال�شديدة
والأتربة ،متثل عبئا على ال�سيارات
وحمركاتها ،ويف بع�ض الأحيان
يقع قائدي ال�سيارات يف �أخطاء
ت�رض وتتلف �سياراتهم مع الوقت،
ون�ستعر�ض هنا عدد من تلك
الأخطاء ،لتفادي ارتكابها.

ال�صيف لالرتفاع ال�شديد للحرارة
للحفاظ على املحرك من التلف.

� 5أخطاء �شائعة تدمر حمرك
ال�سيارة خالل ال�صيف

 )1نق�ص مياه تربيد
الردياتري
يعتمد حمرك ال�سيارة يف دورة
التربيد على املياه والهواء خلف�ض
حرارته ،ومع االرتفاع الرهيب
لدرجات احلرارة يف ال�صيف
تتناق�ص املياه داخل الردياتري
لتبخرها ،مما ي�ؤدي لزيادة درجة
حرارة املحرك ب�صورة �شديدة
مما ي�ؤدي حلدوث م�شكلة به،
فيجب املالحظة ال�شديدة
مل�ستوى املاء وتزويده دائما.
 )2اختيار الزيت املنا�سب
للمحرك
كل �سيارة ولها زيت ذو درجة لزوجة
منا�سب له ،وتختلف الزيوت عند
الأ�ستخدام يف ال�صيف عن ال�شتاء
يف درجة اللزوجة ،ويجب املتابعة
الدائمة للزيوت خ�صو�صا يف

 )3زيادة درجات املكيف
املفاجئة
عند �سري ال�سيارة وت�شغيل املكيف
ب�صورة مفاجئة وعلى الدرجة
الق�صوى ي�ؤدى لتلف املحرك،
لإ�ضافة حمل مفاجئ �شديد له،
فيجب ت�شغيل درجات املكيف
تدريجيا ويف�ضل من و�ضع الثبات.
 )4مكان ركن ال�سيارة
عند ركن ال�سيارة يف مكان
مك�شوف معر�ض لأ�شعة ال�شم�س
لفرتات طويلة ،ي�ؤدى �إىل عدة
�أ�رضار لل�سيارة ومنها �صعوبة
تربيد ال�سيارة �رسيعا ،وت�أثر طالء
ال�سيارة وت�آكله ،وت�شقق �إطارات
ال�سيارة للتلف �أي�ضاً.
 )5ملء كامل خلزان الوقود
يجب عدم ملء خزان الوقود
خا�صة يف ف�صل ال�صيف ،لالرتفاع
ال�شديد لدرجة احلرارة مما ي�ؤدى
لعملية التبخر ،ومع عدم وجود
م�ساحة يف اخلزان قد حتدث
م�شكلة.

رولز روي�س كولينان � 2020ستعر�ض اختباراتها
النهائية على نا�شيونال جيوغرافيك

�ستنهي رولز روي�س
�آخر اختبارات
كولينان � 2020أمام
العامة ،حيث �أعلنت
تعاونها مع نا�شيونال
جيوغرافيك لن�رش
مقاطع فيديو و�صور
ت�ستعر�ض عمليات
تطويرها .ي�سمى “التحدي النهائي” و�ستظهر فيه كولينان � 2019أثناء
اختبارها يف مواقع مثل �أوروبا والواليات املتحدة وال�رشق الأو�سط
لآخر مرة قبل تد�شينها العاملي يف وقت الحق من العام اجلاري.
�ستكون كولينان �أول  SUVتطلقها �صانعة ال�سيارات الربيطانية ،وتتميز
ت�ستهدف رولز روي�س توفري �أف�ضل جودة جتربة قيادة يف العامل مع
كولينان حيث تقول �أن موديلها اجلديد �سيثبت نف�سه “يف كل �أنحاء
الأر�ض” – �أي عرب االختبارات التي �سيتم عر�ضها للـ  SUVللعامة.
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مايكرو�سوفت تطلق تطبيق �إخباري
جديد مل�ستخدمي الهواتف الذكية

طرحت �رشكة مايكرو�سوفت
تطبيق اخباري جديد مل�ستخدمي
الهواتف الذكية التي تعمل على
نظامي �أندرويد و iOSوذلك
ليحل بدي ً
ال لتطبيقها الإخباري
ال�سابق  MSNوالذي كان متوفراً
للم�ستخدمني على النظامني.
ويعترب التطبيق اجلديد مبثابة
�إعادة تد�شني للتطبيق ال�سابق

لكن مع عالمة جتارية جديدة
بت�سميته Microsoft News
بدالً من  MSNوالذي كان نابع
من ت�سمية اخلدمة الإخبارية
ال�شهرية التي �أطلقتها ال�رشكة
منذ  ،1995حيث �أنه بالرغم من
طرح التطبيق اجلديد �إال �أنه
مازال يحمل املحتوى اخلا�ص
بخدمة  ،MSNوهو ما يعني �أن

ال�رشكة مازالت تعمل على بقية
التغيريات.
�أن
مايكرو�سوفت
وقالت
التطبيق اجلديد يحمل ا�سماً
خمتلفاً لكنه مبني على خدمة
ال�رشكة الإخبارية التي تقدمها
للم�ستخدمني عرب مواقع مثل
 .MSNو�ستظهر خدمات
التطبيق الإخبارية اجلديدة �ضمن

ك�شفت �شبكة تويرت عن �أنها �ستبد�أ
بعر�ض الإعالنات املختلفة �ضمن
الفيديوهات التي يتم ن�رشها على
ال�شبكة وذلك يف  12دولة خمتلفة.
تظهر
الإعالنات
و�ستبد�أ
للم�ستخدمني يف مقدمة مقاطع
الفيديو ب�شكل �شبيه لإعالنات
يوتيوب القابلة والغري قابلة
للتخطي ،حيث �أن �إعالن تويرت
�سيظهر يف الفيديوهات التي حتمل
حمتوي م�شابه �أو قريب �إىل حمتوى
الإعالن.
وت�سعى �رشكة تويرت من خالل هذا
الأمر �إىل رفع م�ستوى الإعالنات
و�أنواعها على ال�شبكة ،حيث ت�أمل
حتقيق �إيرادات �أكرب من تلك
الإعالنات خا�صة و�أنها ا�ستطاعت

حتقيق �أرباح لأول مرة يف الربع
الأول من العام بعد �سنوات طويلة،
ولذلك يبدو الأمر منطقياً بال�سري
على نهج �إعالنات الفيديو لزيادة
الدخل يُذكر �أن ال�رشكة كانت تعاين
من منو امل�ستخدمني على ال�شبكة
وحتقيق خ�سائر متتالية ،لكن بعودة
م�ؤ�س�سها جاك دور�سي ملن�صب
املدير التنفيذي بد�أت ال�شبكة
حتقق الأرقام املميزة �أخرياً.

حتديث �أوريو ي�صل لهواتف �سام�سونغ
تطبيق خا�ص بويندوز  ،10مت�صفح غالك�سي  S7و Edge S7

ايدج ،تطبيق �سكايب� ،أجهزة �إك�س
بوك�س ،موقع  ،Outlookوكذلك
كتطبيق منف�صل على نظامي
�أندرويد و.iOS
التطبيق اجلديد يجلب خا�صة
الو�ضع الليلي �أو الواجهة
الداكنة وميكن حتميله جلميع
امل�ستخدمني

�إل جي تطلق هاتفها G7
 ThinQاجلديد

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها
الذكي  ThinQ G7بكامريا معدلة،
مع االعتماد على تقنية الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن جهازها اجلديد مزود بنظام
غوغل �أندرويد  8ومعالج كوالكوم
 845 Snapdragonمع ذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  4جيغابايت
وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.
وي�أتي الهاتف �إل جي اجلديد
ب�شا�شة قيا�س  6.1بو�صة وتعمل
بدقة  1440 x 3120بيك�سل وبتن�سيق
 ،19.5:9بالإ�ضافة �إىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا
وامل�ست�شعرات .وتر ّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�شعرات 16
ميغابيك�سل ،وميتاز �أحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية ،من �أجل التقاط
�صور �أكرث و�ضوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة ،مع ت�شوي�ش �أقل عند
ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية .وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء
اال�صطناعي لإعدادات ال�صورة ،حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء
واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير ،ويف ظل
ظروف الإ�ضاءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من �أدوات امل�ساعدة ،وتوفر
الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه  19و�ضعا للت�صوير.
ومن �ضمن املزايا الأخرى ،التي يتمتع بها الهاتف ،الرتكيز على جودة
النغمات ،حيث يوفر هاتف �إل جي � ThinQ G7صوتا بجودة ،DTS:X
بالإ�ضافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�شغيل ال�صوت عن طريق �سماعة
الر�أ�س .كما ميتاز هاتف �إل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم
طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو (حزيران) باللون الأ�سود
والرمادي.

تويرت تبد�أ بعر�ض الإعالنات
يف الفيديو

�أخريا بد�أت �سام�سونغ ب�شكل ر�سمي يف
ترقية هواتف غالك�سي  S7و غالك�سي S7
�إيدج لأحدث ن�سخة من نظام الت�شغيل
اندرويد واملعروفة ب�إ�سم اندرويد �أوريو
.8.0
التحديث بدء بالو�صول فعلياً لهواتف
جالك�سي ا�س  7يف الهند وبع�ض الدول
اال�سيوية ودول اخلليج العربي و�صوال
للواليات املتحدة الأمريكية ومن
املنتظر ان تتو�سع عمليات التحديث
جلميع الدول تباعاً خالل الأيام
القادمة.
�سيقدم التحديث واجهة �سام�سونغ

اجلديدة  9.0 Experienceللهاتفني
بالإ�ضافة �إىل الكثري من التح�سينات
والإ�صالحات لأداء اجلهاز مع
التح�سينات الأمنية من �رشكة قوقل
� ،أي�ضا �سيقدم التحديث مزايا نظام
اندرويد �أوريو الرئي�سية مثل �صورة داخل
�صورة واالكمال التلقائي واخت�صارات
التطبيقات بالإ�ضافة لل�صور التعبريية
اجلديدة وامكانية تكرار التطبيقات
وغريها من املزايا � ،إذا كنت من
مالك هذه االجهزة ميكنك البحث عن
التحديث بدءاً من اليوم وانتظار و�صوله
لهاتفك يف �أي حلظة.

الك�شف ر�سمي ًا عن
Galaxy Note10
مت الإعالن ر�سمياً �أول ام�س عن
هاتف  10 noteيف حدث مميز يف
مدينة نيويورك و هو متاح للطلب
امل�سبق بن�سختني .ن�سخة  6جيجابيت
للذاكرة الع�شوائية مع  128جيجابيت
ل�سعة التخزين �أو  8جيجابيت للذاكرة
الع�شوائية مع  512جيغابيت ل�سعة
التخزين مع العلم �أن كل ن�سخة �سوف
متنحك خيار �رشيحتني ات�صال مع
�إمكانية ا�ستبدال ال�رشيحة الثانية
بالذاكرة اخلارجية ،و الهاتف حا�صل
على معيار  IP68املقاوم للماء و الأتربة
كما يدعم الهاتف تقنية ال�شحن ال�رسيع
و تقنية ال�شحن الال�سلكي.

الت�صميم
و ي�أتي الهاتف متوفر بعدد من الألوان
املختلفة مثل اللون الأزرق و الأ�سود و
البنف�سجي كما يوجد اللون النحا�سي و
لكن للأ�سف لن يكون متوفر يف ال�سوق

ال�سعودي و ال�شيء اجلميل �أنه �سيتوافق
لون الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف
الأزرق �سوف ي�أتي بلون مميز و هو اللون
الأ�صفر.
و ي�أتي الهاتف ب�سماكة و وزن ملحوظة
مقارنة بهاتف  8 noteحيث �سوف
ي�أتي الهاتف ب�سمك  8.8ملم و بوزن
 201جرام و لتوجد م�شكلة من ناحية
ال�سمك و الوزن لأنه مت زيادة �سعة
البطارية لت�صبح  4000ملي �أمبري و
ال�شا�شة بدل ما كانت ت�أتي مبقا�س 6.3
بو�صة �أ�صبحت  6.4بو�صة و ذلك من
خالل تقلي�ص م�ساحة الإطار املوجود
ب�أ�سفل �شا�شة الهاتف املحمول .كما �أنه
�أ�صبح اقل عر�ضا و ذلك ب�سبب الأنحاء
املوجود يف �شا�شة الهاتف املحمول
�أ�صبحت �أقل.
كما مت �إ�ضافة طبقة زجاجية من نوع
 5 grolliaيف اجلهة الأمامية و اخللفية
من الهاتف مع وجود �إطار من املعدن.
و �سوف تالحظ �أن كامريا الهاتف كانت

ت�أتي باللون الأ�سود �أما الآن �سوف ت�أتي
بنف�س مفهوم لون الهاتف و التي مت
و�ضعها ب�شكل عر�ضي و �أ�سفلها ت�أتي
تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية
�سوف يتم ت�شغيل الهاتف بوا�سطة نظام
الت�شغيل  8.1 androidو من خالل
معالج  9810 Exynosو لكن بع�ض
الدول �سوف يتم ت�شغيل الهواتف بها من
خالل  .845 snapdragonو قامت
ال�رشكة بتطوير نظام التربيد يف الهاتف
حيث مت ا�ستخدام الكربون بدالنا من
ال�سيليكون و ذلك لأبعاد احلرارة ب�شكل
�أ�رسع.كما �أن امل�شتت اخلا�ص باحلرارة
�أ�صبح �أكرب بثالثة �أ�ضعاف من امل�شتت
احلراري العادي امل�ستخدم يف كثري
من الهواتف املحمول حيث حر�صت
�سام�سوجن بتوفري كل ما يلزم لإبعاد
م�شاكل احلرارة عن املعالج لتقدمي

�سام�سوجن ت�صبح �أكرب ُم�ص ِنع
للقطع االليكرتونية
ك�شفت عمالقة التقنية الكورية
�سام�سونغ عن توقعها لعائدات و�أرباح
الربع الأول من العام يف تقريرها
املايل ،والذي �شهد ارتفاعاً كبرياً يف
مبيعات ال�رشكة للقطع �أو الرقاقات
امل�ستخدمة يف الأجهزة الإليكرتونية.
وا�ستطاعت �سام�سونغ بذلك حتقيق

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل  14.7مليار
دوالر يف �أول ربع من  2018وبزيادة
 %19عن الربع الأول من العام املا�ضي
وفق تقديراتها .لتتمكن بذلك من ك�رس
احتكار انتل لل�صدارة على مدار  25عاما
املا�ضية .ويعترب هذا الرقم �أعلى �أي�ضا
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني

يف الفرتة املا�ضية .وللعلم ف�إن ال�رشكة
مل تك�شف عن تفا�صيل التقرير املايل
ب�شكل كامل ،والذي بالعادة ي�صدر مع
نهاية �شهر �أبريل .لكنها �أعلنت فقط عن
رقم قيا�سي يف املبيعات والأرباح دون
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة،
ال�شا�شات ،البطاريات … ،وغريها.
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اكت�شاف طفرة تقي من
فريو�س الإيدز

متكن علماء يف معهد Instituto de Salud
 Carlos IIIالإ�سباين ،من العثور على
طفرة جينية ،حتمي من الإ�صابة بفريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية «الإيدز»وجاء يف
نتائج الدرا�سة ،التي ن�رشتها جملة PLOS
 Pathogensالعلمية� ،أن احلديث يدور
عن طفرة يف جني  ، TNPO3الذي ي�ؤدي
�إىل تطور وا�ستفحال مر�ض نادر� -ضمور
ع�ضالت الع�ضد واحلو�ض .ولكن هذه الطفرة
حتمي املري�ض ،يف ذات الوقت ،من فريو�س
نق�ص املناعة الب�رشية املكت�سب .لقد �أظهرت
الدرا�سات املختربية « ( « in vitroخارج
الكائن احلي)� ،أن خاليا املر�ضى الذين
يعانون من هذه الطفرة ،تقاوم الإ�صابة بعدوى
الإيدز .ويرى العلماء �أنه ميكن ا�ستخدام،
خاليا املر�ضى الذين يعانون من هذا املر�ض،
من �أجل تكوين ا�سرتاتيجيات لعالج الإيدز.

يف ال�ساعات الأخرية من
املريكاتو

�صفقة تبادلية بني الريال
و�سان جريمان
ي�ستعد نادي باري�س �سان جريمان للإعالن عن
التعاقد مع حار�س مرمى الكو�ستاريكي كيلور
نافا�س من ريال مدريد ،مقابل التخلي عن
حار�سه الفرن�سي �ألفون�سو �أريوال ل�صالح النادي
امللكي ون�رش موقع El Chiringuito
الإ�سباين فيديو للحظة مغادرة نافا�س ملكاتب
باري�س �سان جريمان ،بعد توقيع عقود
ان�ضمامه لفريق العا�صمة الفرن�سية وذكرت
تقارير �إعالمية� ،أن نافا�س وقع عقدا مع «البي
�إ�س جي» ميتد لثالثة موا�سم ،و�سيتقا�ضى راتبا
�سنويا قدره  6ماليني يورو وان�ضم احلار�س
الدويل الكو�ستاريكي لريال مدريد �صيف عام
 2014قادما من ليفانتي ،حيث جنح يف �إثبات
نف�سه وجدارته ،و�أ�صبح احلار�س الأول للنادي
امللكي بعد رحيل الأ�سطورة �إيكر كا�سيا�س،
وخا�ض  104مباريات يف خمتلف البطوالت مع
«املريينغي» ،وتوج معه بـ 11لقبا جتدر الإ�شارة
�إىل �أن �سوق انتقاالت الالعبني �ستغلق يف
�أغلب الدول الأوروبية اليوم ،يف متام ال�ساعة
الـ 12ليال.

املن�سق اجلهوي للمجتمع املدين
باجلنوب ال�شرقي ي�ؤكد :

جلنة احلوار قطعت الطريق
�أمام �أعداء الداخل واخلارج
�أكد املن�سق اجلهوي لفعاليات املجتمع
املدين باجلنوب ال�رشقي علي بن عيوة ،
�أن املجهودات اجلبارة املبذولة من طرف
جلنة الو�ساطة و احلوار  ،جنبت البالد الكثري
من املتاهات التي قد ال حتمد عقباها .
و �أو�ضح نف�س املتحدث يف ت�رصيح له � ،أن
عمل جلنة الو�ساطة واحلوار باجلزائر ي�سري
بوترية مت�سارعة ومدرو�سة  ،وهو الأمر الذي
قطع الطريق �أمام �أعداء اجلزائر من الداخل
واخلارج املتم�سكني بخيار املرحلة االنتقالية
وما يتبعها من �سلبيات قد ت�ؤدي بالبالد ملرحلة
اخلطر  ،م�شددا يف ذات ال�سياق على �أن اخليار
الأول و الأخري للخروج من املخا�ض الع�سري
الذي متر به البالد هو الإ�رساع يف ت�شكيل جلنة
وطنية م�ستقلة ملراقبة ومتابعة االنتخابات
الرئا�سية  .من جهة ثانية فقد ذهب املن�سق
اجلهوي لفعاليات املجتمع املدين باجلنوب
اىل �أبعد من ذلك عندما �أكد بلغة الواثق من
نف�سه � ،أن نائب وزير الدفاع الوطني وقائد
هيئة الأركان العامة للجي�ش الوطني ال�شعبي
الفريق �أحمد قايد �صالح قد �أخذ على عاتقه
املحافظة على هيبة الدولة يف �إ�شارة وا�ضحة
منه على �أن اجلزائر دولة م�ؤ�س�سات  .من جهة
ثانية فقد �أو�ضح بن عيوة �أن مكافحة الف�ساد
يف �شتى القطاعات �سي�ستغرق وقت طويال
وال يجب رهن االنتخابات الرئا�سية باجتثاث
الف�ساد من جذوره .
�صالح  ،ب
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ت�شكيل جلنة لتطهري قوائم املربني بورقلة

مربوالإبل يحتجون على الت�صريحات
اال�ستفزازية لرئي�س الغرفة
�أحمد باحلاج
جتمهر الع�رشات من مربي
الإبل بورقلة �أمام مقر الغرفة
الفالحية بالوالية وذلك على
خلفية الت�رصيحات اال�ستفزازية
للنا�شطني يف هذه ال�شعبة من
طرف رئي�س الغرفة الذي اتهمهم
ب�أنهم مربون غري حقيقيون .
قال ممثلي مربي الإبل بوالية
ورقلة � ،أن تنظيمهم وقفة
احتجاجية جاء تنديدا و ا�ستنكار
للت�رصيحات اال�ستفزازية ال�صادرة
يف حقهم من طرف رئي�س الغرفة
الفالحية لوالية ورقلة بعد اتهمهم
ب�أنهم مربيون وهميون  ،ناهيك
عن انتهاجه ل�سيا�سة املفا�ضلة يف
توزيع مادة ال�شعري عليهم -ح�سبهم

 ،رغم �أن وزارة الفالحةوالتنمية الريفية وال�صيد البحري
واملوارد ال�صيدية منحتهم احلق
يف اال�ستفادة من هذه املادة 07
مرات عو�ض مرتني يف ال�سنة
مثلما هو معمول به من طرف
الغرفة الفالحية .

من جهة ثانية فقد ت�ساءل نف�س
املتحدثني عن الأ�سباب التي
دفعت برئي�س الغرفة الفالحية
بوالية ورقلة بنفيه لوجود �شعبة
تربية املوا�شي وحرمانهم كذلك
من احلق يف اال�ستفادة من مادة
ال�شعري .

اىل جانب ذلك فقد ذهب �أكرث
من متحدث يف املو�ضوع �إىل
�أبعد من ذلك بالت�أكيد على �أن
واقع الفالحة بوالية ورقلة يندى
له اجلبني يف ظل غياب �إرادة
حقيقة من �صناع القرار بالوالية
لتطهري القطاع من ما و�صفوهم
بامل�س�ؤولني العاجزين على
انت�شال الرثوة احليوانية والنباتية
من ب�ؤر ال�ضياع والهالك .
من جهته ك�شف نائب رئي�س الغرفة
الفالحية بورقلة � ،أن عملية التوزيع
ملادة ال�شعري �ستكون مبا�رشة بعد
ا�ستكمال عملية تطهري القوائم
من املربيني الوهمني م�ؤكدا �أن
عدد مربي الإبل بورقلة م�ضخم،
وقد مت ت�شكيل جلنة للإ�رشاف
على العملية .

تب�سة

خالل � 24ساعة الأخرية

مديرية الرتبية بتب�سة

�إرهاب الطريق يح�صد
�أرواح � 10أ�شخا�ص

يتميز الدخول املدر�سي  2020/2019بتدعيم
القطاع بعدة موافق وهياكل جديدة ح�سب
خلية االعالم واالت�صال مبديرية الرتبية لوالية
تب�سة �سيتم التكفل بالتالميذ املرحلني �إىل
القطب ال�سكني اجلديد الدكان بتب�سة ،والعمل
جار لت�سجيلهم مع العلم �أن  05جممعات
مدر�سية قد �أقرتها مديرية الرتبية للتكفل
بتالميذ هذا احلي ال�سكني الكبري.
مع الدخول بفتح متو�سطة جديدة مبنطقة
عني ال�شانية بالعوينات وهو ما �سيعفي قرابة
 200تلميذ من معاناة التنقل يوميا للمتو�سطات
مبقر هذه البلدية كما يتميز كذلك الدخول
املدر�سي بفتح  03ملحقات للتعليم املتو�سط
مبنطقتي ق�سطل والدير بعني الزرقاء ،مع
�إمكانية فتح ملحقة مبنطقة فم املطلق
التابعة �إداريا لبلدية العقلة املاحلة
كما برجمت مديرية الرتبية فتح  04جممعات
مدر�سية من جمموع  11جممع مدر�سي ،زائد
تعوي�ضيتني � 05أخرى للتالميذ املرحلني

بعد �إ�سكانهم ،كما تدعم القطاع بـ  70ق�سما
تو�سيعيا منها  25ميثلون  03نواة مدر�سية ،
وينتظر فتح متو�سطة عني ال�شانية ومتو�سطة
�أخرى تعوي�ضية ببلدية الكويف ف�ضال عن
برجمة  03متو�سطات �أخرى للفتح بينما ال
تزال الأ�شغال جارية بثانوية بلدية فركان من
جهة اخرى عدد امل�ؤطرين الرتبويني يقارب
 18506لت�أطري � 174ألف تلميذ منهم � 29ألف
يف االبتدائي .اما عملية الت�ضامن املدر�سي
منحة  3000دينار جزائري على م�ستوى
امل�آمن و�سيتم توزيعها مبا�رشة بعد التحاق
التالميذ مب�ؤ�س�ساتهم مع العلم �أن احل�صة
املمنوحة للوالية تقارب � 70ألف ح�صة مع
توفري الكتاب املدر�سي للم�ؤ�س�سات الرتبوية
كما يتوقع ا�ستالم وفتح  03مطاعم جديدة
بتب�سة ونقرين بطاقة  100و 200و جبة يوميا
منها ن�صف داخلية بثانوية املريج و قاعة
ريا�ضية بثانوية بغاغة �صالح بدائرة الونزة
عزيزي ر�شيد تب�سة

وزارة البيئة

دليل للم�صطلحات التقنية املتعلقة بالبيئة
�أعلنت وزارة البيئة و الطاقات املتجددة،
�أم�س االثنني يف بيان لها ،عن �إ�صدار دليل
للم�صطلحات التقنية املتعلقة بالبيئة و
الطاقات املتجددة ي�ضم  4237م�صطلحا
باللغتني الر�سميتني العربية و الأمازيغية �إىل
جانب اللغة الفرن�سية و يعترب هذا العمل
الرتجمي ،ح�سب البيان« ،ثمرة ملمو�سة
للجهود املبذولة يف �إطار حتقيق اتفاقية
ال�رشاكة املربمة بني وزارة البيئة و الطاقات
املتجددة و كل من املجل�س الأعلى للغة
العربية و املحافظة ال�سامية للأمازيغية».

و حتى يت�سنى اال�ستفادة من الدليل� ،ستتكفل
الوزارة بتوزيعه يوم � 30سبتمرب اجلاري ،تزامنا
مع اليوم العاملي للرتجمة الذي �سينظم حتت
�شعار «الرتجمة و لغات ال�سكان الأ�صليني»و
�سيتم توزيع الدليل على م�ستوى جميع الهيئات
الوزارية و مديريات و دور البيئة
لتمكني جميع �رشكائها من �أكادمييني و مهنيني
و �إعالميني و م�ستثمرين و ممثلي املجتمع
املدين من اال�ستعمال ال�صحيح و املحكم
لهذه امل�صطلحات التقنية يف عملهم اخلا�ص
و الت�شاركي ،ي�ضيف نف�س امل�صدر.

�سيدي بلعبا�س

فتح ع�شر م�ؤ�س�سات تربوية جديدة

�سيتعزز قطاع الرتبية ب�سيدي بلعبا�س بفتح
ع�رش م�ؤ�س�سات تربوية جديدة وذلك يف
�إطار الدخول املدر�سي ل�سنة 2020-2019
ح�سب ما علم �أم�س االثنني لدى املديرية
املحلية للقطاع و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه
مت ا�ستالم هذه الهياكل الرتبوية اجلديدة

التي �سيتم فتحها للتالميذ عرب خمتلف

مناطق الوالية ال�سيما الأحياء ال�سكنية
اجلديدة املدجمة وذلك لتمكني تالميذ
العائالت املرحلة م�ؤخرا ل�سكنات جديدة
من التمدر�س يف ظروف مالئمة.

لقي ع�رشة �أ�شخا�ص حتفهم و�أ�صيب �سبعة
اخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف 05
حوادث مرور مت ت�سجيلها خالل ال � 48ساعة
الأخرية على امل�ستوى الوطني ح�سب ما
�أورده �أم�س االثنني بيان للحماية املدنية.
و�سجلت اثقل ح�صيلة على م�ستوى والية
�أدرار بوفاة  05ا�شخا�ص و �إ�صابة � 01أخر
بجروح على اثر �إنقالب �سيارة من الوزن
اخلفيف ،احلادث وقع على الطريق الوطني
ببلدية ودائرة برج باجي خمتار كما قامت
م�صالح احلماية على �إثر الت�ساقط الغزير
للأمطار خا�صة على م�ستوى واليات تب�سة،
ب�سكرة  ،باتنة ،الطارف بعدة تدخالت متثلت
يف �إنقاذ الأ�شخا�ص املح�صورين داخل
مركباتهم ب�سبب �إرتفاع من�سوب املياه وكذا
�إمت�صا�ص املياه املت�رسبة لل�سكنات و �إنقاذ
الأ�شخا�ص.

يف � 22سبتمرب اجلاري

الإعالن عن الفائز
ب�أح�سن مل�صق ل�سيال 24

�أعلنت حمافظة املعر�ض الدويل للكتاب
باجلزائر �سيال  ، 24املقرر تنظيمه يف
� 30أكتوبر �إىل غاية  09نوفمرب  2019عن
متديد الآجال ال�ستقبال املقرتحة املتعلقة
بالإعالن عن م�سابقة �أح�سن مل�صق للطبعة
الرابعة والع�رشين لهذا احلدث الذي يحظى
بجماهريية كبرية لدى خمتلف �رشائح املجتمع
اجلزائري �إىل غاية � 15سبتمرب اجلاري يف حني
�سيتم الإعالن عن املل�صق الفائز من قبل جلنة
التحكيم يوم � 22سبتمرب . 2019

بعد ت�سجيل حالة وفاة بينهم

مر�ضى الق�صور الكلوي
بتي�سم�سيلت يف �إ�ضراب

�أ�رضب مر�ضى الق�صور الكلوي بتي�سم�سيلت
�أم�س عن اللحاق بامل�صلحة احتجاجا على
الأو�ضاع الال�إ�سانية داخل م�ست�شفى الوالية و
طالبوا ب�إيفاد جلنة حتقيق لك�شف املق�رصين .

حذرت «غوغل» م�ستخدمي «�آيفون»
من تعر�ض هواتفهم للقر�صنة «ب�صمت
وهدوء» من قبل مواقع �إلكرتونية
احتيالية ويقول عمالق التكنولوجيا �إن
جمرد زيارة موقع �إلكرتوين خمرتق،
كان كافيا لل�سماح لقرا�صنة الإنرتنت
باخرتاق الهاتف ب�صمت ،ما يتيح لهم
الو�صول �إىل ال�صور والر�سائل اخلا�صة.
و�أو�ضح فريق م�رشوع «زيرو» التابع
لـ»غوغل»� ،أن القرا�صنة متكنوا
يف ال�سابق من الو�صول �إىل ال�صور
ومعلومات املوقع اخلا�صة .كما حذر
خرباء الإنرتنت من �أن حملة القر�صنة
�أثرت على معظم مناذج «�آيفون»،
وا�ستمرت مدة عامني و�سيكون هذا
اخللل ،الذي جرى �إ�صالحه الآن،
م�صدر قلق ملالكي هواتف «�آيفون»،
خا�صة و�أن الأجهزة معروفة مبيزات
اخل�صو�صية والأمان وقال �إيان بري،
الذي يعمل يف فريق «زيرو» ،نحن
نقدر �أن املواقع هذه ت�ستقبل الآالف
من الزوار يف الأ�سبوع ،م�ضيفا �أنه مل
يُكت�شف �سوى «جمموعة �صغرية من
مواقع الويب املخرتقة»ويف حال ت�أثر
ما ال يقل عن  2000زائر على مدار
عامني ،فقد يعني ذلك �أن �أكرث من
� 200ألف م�ستخدم تعر�ضوا النتهاك
اخل�صو�صية.

ترامواي اجلزائر

توقف جزئي يف اخلدمة

�سجل ترامواي اجلزائر توقفا جزئيا
يف اخلدمة �صبيحة �أم�س االثنني 2
�سبتمرب على ال�ساعة � 9سا و  28د ب�سبب
مظاهرات على خط الرتامواي يف حمطة
�سيدي دري�س ,ح�سبما ما �أفادت به �رشكة
ا�ستغالل الرتامواي « �سيرتام اجلزائر»
يف بيان لها وح�سب نف�س امل�صدر فقد
مت احلفاظ على اخلدمة بني حمطتي
املعدومني (العنا�رص) وميموين حمود
(برج الكيفان)و جاء يف ذات البيان انه
قد مت ا�ستبدال اخلدمة بحافالت ايتوزا
بني املحطتني ل�ضمان نقل امل�سافرين و
�أعربت «�سيرتام اجلزائر» عن اعتذارها
للزبائن عن االزعاج الناجم عن هذا
التوقف .

وفاة ال�سفري الرو�سي
يف م�صر

�أعلنت وزارة اخلارجية الرو�سية عن
وفاة ال�سفري الرو�سي يف م�رص� ،سريغي
كريبيت�شينكو ،يف امل�ست�شفى بالعا�صمة
امل�رصية القاهرة عن عمر يناهز 68
عاما ،و�أ�شارت اخلارجية الرو�سية �إىل �أن
�سريغي كريبت�شينكو تويف ،اليوم االثنني،
يف امل�ست�شفى ب�شكل مفاجئ.
من جانبها� ،أكدت ال�سفارة الرو�سية يف
م�رص يف بيان لها �أن الوفاة كانت مفاجئة،
مو�ضحة �أنه �سيتم فتح باب التعازي يف
ال�سفارة يومي � 5-4سبتمرب اجلاري وولد
ال�سفري الرو�سي عام  ،1951وينتمي �إىل
�أ�رسة عريقة من �أب كان يعمل كمقاتل
فى الفرقة  103التابعة حلر�س الكرملني،
ووالدته امل�ستعربة الرو�سية فالرييا
نيكوالييفنا كريبيت�شينكو.
وخدم ال�سفري الرو�سي يف العديد من
البلدان العربية ،حيث كانت بدايته يف
اململكة العربية ال�سعودية يف عام -1991
 ،1995وبعد ذلك خدم يف الإمارات
العربية املتحدة منذ عام  1998حتى
عام  ،2000وخدم بعد ذلك يف ليبيا من
� 2000إىل  ،2004ثم بعد ذلك يف �سوريا
من � 2006إىل  ،2011و�أخريا يف م�رص
من � 2011إىل �أن مت �إعالن وفاته اليوم
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