
خماوف من �أزمـــــة 
متوين بالفرينــــة 

و�ل�سميـــــــــد

هاج�ش �لغـــــ�ش 
يخـــــــــيـــــــم على 
�المتحانات �ملهنية   

بعد غلق 45 مطحنة متهمة بنهب �حلبوب وز�رة �لرتبية خ�س�ست 7565 من�سبا للرتقية يف 27  رتبة
20

03

خا�س بامل�سا�س بحقوق الطفل منذ مطلع العام اجلاري

بجيجــل  مروع  مرور  حادث  يف  جريحا  و13  قتلى   05
وت�سول ��ستغالل  �أو  عنف  حاالت  عن  باأنف�سهم  �بلغو�  طفال   760
05
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درجات �حلر�رة و�سلت �إىل 60° 

موجة حر �سديـــدة 
ر�ب�سة باملنطقة خالل 

هذه �ل�سائفـــــــة

مهازل ديــــو�ن 
�حلج و �لعمــرة 
وماتكبده حجاج 

�لواليــــــة 

�نطالق حتويل 
�لتموين من غاز 

�لربوبان �إىل �لغاز 
�لطبيعي بالقر�رة 

06غرداية07الوادي

فيما يتلقى الناخب الوطني جمال بلما�سي اإ�سادة كبري ..

حمرز: "لقب �أمم �أفريقيا هدفنا 
ومو�جهـــة �ل�سنغال �سعبة "

على خلفية تاأهل اخل�سر لنهائي الكان
قمــــــــــع وتهجم مييني متطرف على اجلزائرييـــــــــن يف فرن�سا

م�سر “اخل�سر” اإىل  اأن�سار  لنقل  اإ�سافية  ع�سكريـــــــة  طائرات    3 •
• بلما�سي: "ل�ست �سانعا للمعجزات.. و�سعرت بالظلــم يف لقاء نيجرييــا"

• بوجناح: "لي�س اأمامنا �سوى العودة للجزائـــــــــــــر بلقب الكان"

•باليلي: 
هذا العلم مات 

لأجله ال�سهداء.. 
ونحن م�ستعدون 

للموت لإ�سعاد 
اجلزائريني

من �أبناء �لعائالت �ملعوزة 

��ستفـــادة زهاء 1500 
طفل من �جلنوب �لكبري 

من خميمات �سيفيــــة

06
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حدث وال حـرج
02

�صــورة و تعليــق

�سلطاين: تتويج �جلز�ئر بالكاأ�ش طريقنا لرئا�سيات �سفافة

توقف �مل�سعد �لهو�ئي )�حلامة -�ملدنية(:

 �إجالء �أكرث من 50 
�سخ�سا عالقا

 متكنت م�سالح احلماية لولية اجلزائر من اإجالء اأكرث من 
50 �سخ�سا كانوا عالقني داخل عربتي خط امل�سعد الهوائي 

الرابط بني بلوزداد مبحطة حديقة التجارب احلامة و 
ريا�س الفتح باملدنية بالعا�سمة، دون ت�سجيل اأية خ�سائر 

مادية اأو ب�سرية، ح�سبما اأفاد به املكلف بالإعالم لدى 
نف�س الهيئة.

واأو�سح املالزم اأول خالد بن خلف اهلل، اأن عطبا تقنيا 
اأدى اإىل توقف امل�سعد يف الهواء حيث مت اإجالء اأكرث من 
بالعربيتني  عالقني  كانوا  الأعمار  خمتلف  من  �سخ�سا   50

اأ�سيبوا بحالة من الذعر واخلوف، بعد توقف فجائي 
للم�سعد.

واأ�سار امل�سدر اإىل اأنه مت التكفل بهوؤلء الأ�سخا�س 
وتهدئتهم. كما مت ت�سخري �ساحنة ذات �سالمل ميكانيكية 

و�سيارات اإ�سعاف لإجالئهم بنجاح دون ت�سجيل اأية 
اإ�سابات.

واعتربت موؤ�س�سة "ميرتو اجلزائر" و"موؤ�س�سة النقل 
اجلزائري بوا�سطة الكوابل " يف بيان لهما يوم ال�سبت، اأن 

احلادث ناجم عن عطب تقني على م�ستوى امل�سعد الهوائي 
الرابط بلوزداد مبحطة حديقة التجارب احلامة و ريا�س 

الفتح باملدنية باجلزائر العا�سمة.
واأ�سار ذات امل�سدر اأنه مت لأ�سباب اأمنية وقف ت�سغيل 

خط التيليفريك، واإجالء اأفقي لالأ�سخا�س املتواجدين 
بامل�سعد الهوائي بالتعاون مع اأعوان احلماية املدنية مربزا 

اأن 55 م�سافرا كانوا حم�سورين داخل عربتني ت�ستغالن 
على م�ستوى اخلط، مت اإجالوؤهم يف اأح�سن الظروف وفقا 

للربوتوكول القانوين املعتمد.
وقد ا�ستغرقت عملية الإنقاذ 2 �ساعتني و 10 دقائق.

واأ�ساف امل�سدر اأنه مت تخ�سي�س حافالت ل�سمان حركة 
نقل املواطنني على م�ستوى اخلط املذكور بداية من 

ال�ساعة 15 �سا زوال وذلك لغاية اإعادة ت�سغيل اخلط 
واإ�سالح العطب.

يرى الرئي�س الأ�سبق حلركة جمتمع ال�سلم، اأبوجرة �سلطاين، اأن تتويج اجلزائر بالكاأ�س الإفريقية متهيد لرئا�سيات 
�سفافة ونزيهة، معتربا اأن النتائج التي حققها حماربو ال�سحراء حتى الآن ل ينبغي قراءتها ريا�سيا فح�سب بل �سيا�سيا.

وجاء يف ر�سالة ل�سلطاين،: “كان منتخبنا الوطني يخو�س مباريات ت�سفيات الكان اأو كاأ�س العامل، وهو ي�سعر اأنه يتيم، 
بال انتماء، بال وطن، كان يح�س اأنه يلعب لفائدة من يريدون رد كل ف�سل لإجنازاتهم، ولو كان ت�سجيل هدف اأو تتويجا 

ببطولة”. م�سيفا يف نف�س ال�سياق: “كنا منلك لعبني دوليني جنوما يف فرقهم، ولكننا مل نكن منلك فريقا وطنيا 
من�سجما، فكان هوؤلء الالعبون ي�سعرون اأنهم غرباء يف وطنهم. فلما حترر ال�سعب اجلزائري من الو�ساية والأبوة 

والقرارات الفوقية، حترر لعبونا من عقدة الت�سجيل، و�ساروا ي�سعرون اأنهم يحاربون ل�سرف وطن ، وفرحة �سعب، 
وكرامة اأمة ولي�س من اأجل تغطية ف�سل باأفراح اأكرثها كان م�سطنعا.... قبل اأن ت�سفر املقابلة النهائية، يوم اجلمعة 

املقبل، عن الفريق الذي �سوف يتوج بالكاأ�س، نعلن اأننا ك�سبنا فريقا، و�سرفنا اأمة، و�سنعنا ملحمة والبقية حت�سيل 
حا�سل”.

واأكد املتحدث، اأن اجلزائر قادرة على اأن تذهب 
بعيدا يف جمالت كثرية، اإذاآ تالحمت قوى 

ال�سعب مع الإرادة ال�سيا�سية املعلنة، والنتقال 
من املبادرة اإىل الفعل امليداين بروح وطنية 

عازمة على طي �سفحة املا�سي..
واأردف �سلطاين يف ذات ال�سدد: “اإن هذه الروح 

الوطنية العالية �سوف تتحول اإىل نقطة انطالق 
حللحلة الأزمة ال�سيا�سية، وامل�سي بنف�س الروح 

الوطنية قدما نحو ا�ستكمال الفرحة الكربى، 
بتالحم ال�سفوف، وتهيئة الأجواء لنتخاب 
رئي�س للجمهورية، يلتف حوله ال�سعب، كما 

التف حول فريقه الوطني، الذي ناأمل اأن يعود 
اإىل اأر�س الوطن متوجا بالكاأ�س”.

�إ�سهار�ت والفتات تبعث على �لغر�بة و�أخرى حتمل �أخطاء "عربية كانت �أم 
فرن�سية" ومر�قبون يت�ساءلون: �أين �أنتم يا مر�قبي �لتجارة من هذه �الأخطاء؟

�ل�سفري �لفرن�سي: “نريد �حلفاظ على مكانة 
�للغة �لفرن�سية يف �جلز�ئر”

اأكد ال�سفري الفرن�سي باجلزائر كزافييه درينكورت ان بالده تريد احلفاظ على مكانة اللغة الفرن�سية باجلزائر وذلك خالل 
ت�سريحاته لو�سائل الإعالم م�ساء اأم�س، على هام�س حفل نظمته ال�سفارة مبنا�سبة العيد الوطني الفرن�سي .

و قال درينكورت”نريد احلفاظ على عالقات البلدين، خا�سة يف املجال 
الرتبوي، والذي يلخ�سه التعاون املطلق بني املعاهد الفرن�سية واجلزائرية، 

التبادلت بني اجلامعات، وتدري�س اللغة الفرن�سية، نعمل جميًعا هنا 
لتطوير هذا الإرث. الذي ورثناه ” .وعن م�ستقبل العالقات بني البلدين، 

اأو�سح ال�سفري ان بالده ترغب يف “الإبقاء على متانتها بغ�س النظر عن 
التطورات التي �ستحدث يف امل�ستقبل ”ويف �سياق حديثه عن احلراك 

ال�سعبي اأبدى ال�سفري  انبهاره “بقوة التغيري الهائلة التي كانت نائمة يف 
هذا البلد” م�سيفا انه “يف غ�سون �سهور قليلة، وجدنا اأنف�سنا يف جزائر 

متغرية، مع وجهات نظر جديدة ، واجلزائر اليوم لي�ست هي التي عرفتها 
خالل �سنواتي هنا ” قبل ان ي�ستطرد قائال ” عادت اجلزائر، يف وقت 

ق�سري، اإىل تقليدها القدمي املتمثل يف الدولة الثورية.

�خلارجية �ل�سعودية 
حتذر �حلجاج من جلب 

ماء زمزم
حذرت وزارة 

اخلارجية 
ال�سعودية، احلجاج 

من خمالفة 
املقايي�س العاملية 

يف املطارات 
الدولية فيما 

يتعلق بالأوزان 
والأحجام،   ماء زمزم خالل رحالت عودتهم.وجاء يف ن�س 

تعليمة وزارة اخلارجية ال�سعودية،” اإن عبوات ماء زمزم 
امل�سموح بها جوا مع احلجاج عند عودتهم لبالدهم هي فقط 
العبوة التي ينتجها م�سروع خادم احلرمني ال�سريفني، ويتم 

و�سعها يف غالف بال�ستيكي اأمني وغالف كرتوين عليه �سعار 
امل�سروع، وتنقل عرب الرحالت العائدة اأي الطائرات الفارغة يف 

مرحلة القدوم”.
واأ�ساف نف�س امل�سدر: “يجب اأن تكون حقائب الأمتعة التي 

ي�سطحبها احلجاج معهم تتوافق مع املقايي�س العاملية من حيث 
الأوزان والأحجام املحددة مبوجب التعليمات ال�سادرة من الهيئة 

العامة للطريان املدين، مع عدم قبول الأحجام الكبرية التي 
تعيق عملية الت�سغيل داخل ال�سالت و�ساحة املطار”، حمذرا 

�سائقي احلافالت وال�سيارات من نقل اأغرا�س احلجاج ذات الوزن 
الزائد.

واأو�سحت التعليمة اأنه خالل ال�سنوات الفارطة مت ت�سجيل 
خمالفات كثرية، اأقدم احلجاج على ارتكابها من خالل حمل 

اأغرا�س ذات اأحجام كبرية وزائدة احلجم.
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على خلفية تاأهل �خل�سر لنهائي �لكان

قمع وتهجم مييني متطرف على �جلز�ئريني يف فرن�سا
لوؤي ي

-------------------
اجلبهة  حزب  زعيمة  زعمت  و 
الوطنية �سابقا والتجمع الوطني 
االحتفاالت  اأن  حاليا،  بفرن�سا 
ال  اجلزائريون  بها  يقوم  التي 
من  فرح  ب�سلة الحتفاالت  متت 
قبل حمبي  كرة القدم وترف�ض 
فرن�سا اأن تكون هذه االحتفاالت 
تهدف اإىل اإثبات القوة والوجود 

الوا�سع لهم.
التجمع  رئي�سة  ا�ستغلت  كما 
مارين  الفرن�سي،  ال��وط��ن��ي 
وهاجمت  االأحداث  تلك  لوبان، 
بالتورط  واتهمتهم  اجلزائريني 

يف اأعمال ال�سغب.
وط��ال��ب��ت ل��وب��ان، ب�����رورة 
يف  نائبها  موقف  مع  الت�سامن 
ب�رورة  االأوروب���ي،  الربملان 
حظر رفع علم اجلزائر يف فرن�سا.
احلا�سل  اجلدل  على  رداً  لكن، 
�سلوكيات  ب�ساأن  فرن�سا  يف 
اجلزائريني،  امل�سجعني  بع�ض 
غ����رد امل�����س��ت�����س��ار، امل��ح��ل��ل  
امل�سهور،   الفرن�سي  الريا�سي 
"بالن�سبة  ق��ائ��ًا  مينيز،  بيري 
�سلوك  ينتقدون  الذين  الأولئك 

اجلزائر..  انت�سار  بعد  البع�ض 
انت�سار  بعد  الكارثة  فلنتذكر 
وال�سلوك  الفرن�سي  املنتخب 
خال  اجلزائري  لل�سعب  املثايل 
املظاهرات يف بلدهم.  وعلينا اأن 

ال ن�سوه �سورة اجلميع".
للتجمع  ال���ربمل���اين  وك����ان   
جوليان  الفرن�سي  الوطني 
املتطرف  لليمني  املمثل  اأودول 
اجلزائري  املنتخب  هزمية  متنى 
اأجل  من  نيجرييا،  منتخب  اأمام 
بالعا�سمة  االحتفاالت  توقف 

الفرن�سية باري�ض.
وزي��ر  على  اأعتمد  "ال  وق��ال 
كري�ستوف  الفرن�سية  الداخلية 
التي  التجاوزات  ملنع  كا�ستاين 
اأنا  اإيليزي،  �سوارع  ت�سهدها 
نيجرييا  من  العًبا   11 يف  اأثق 
اإىل  اجلزائر  م�سجعي  الإر�سال 
املناف�سة  هذه  واإنهاء  منازلهم 

العنيفة".
االآن  غا�سب  ج��ول��ي��ان  لكن 
حتما الأن اجلزائر فازت وتاأهلت  
وعلم  اإفريقيا،  كاأ�ض  لنهائيات 

اجلزائر يرفرف عالًيا يف فرن�سا.
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
توقيف  عن  اأم�ض،  الفرن�سية، 

االأح��د،  م�ساء  �سخ�سا   282
يف  وقعت  ا�ستباكات  خ��ال 
عدد من املدن، اإثر تاأهل منتخب 
اإفريقيا  اأمم  كاأ�ض  لنهائي  اجلزائر 
لكرة القدم التي جتري مبارياتها 

يف م�ر.
و�سع  املوقوفني،  اأ�سل  وم��ن 
بح�سب  االحتجاز،  قيد   249
وزارة  اأ���س��درت��ه��ا  ح�سيلة 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  يف  الداخلية 

من �سباح اأم�ض.
اأن  ال�������وزارة  واأو����س���ح���ت 
"ب�سكل  مرتبطة  االعتقاالت 
اأ�سا�سي" باالأحداث التي وقعت 
بتاأهل  االحتفاالت  هام�ض  على 
بتجاوزات  وك��ذل��ك  اجل��زائ��ر، 
بالعيد  االح��ت��ف��االت  خ���ال 
 14 يف  الفرن�سي  ال��وط��ن��ي 

جويلية.
مواجهات  االأحد،  ليلة  واندلعت 
وم�سجعني  ال�����رط��ة  ب���ني 
اجلزائري يف عدد من  للمنتخب 
املدن الفرن�سية بعد فوز منتخب 
النيجريي،  نظريه  على  اجلزائر 
النهائية  ن�سف  امل��ب��اراة  يف 

لكاأ�ض االأمم االإفريقية.
بلو"  "فران�ض  اإذاع��ة  وبح�سب 

يوم  ليلة  بني  ال�سلطات  اأوقفت 
االأحد وفجر االثنني 25 م�سجعا 
الأوام���ر  االن�سياع  رف�����س��وا 
جادة  يف  ال�رطة  وتعليمات 

ال�سانزيليزيه.
اإطاق  على  قليلة  دقائق  فبعد 
املباراة  انتهاء  ل�سفارة  احلكم 
واإعان فوز اجلزائر، نزل االآالف 
اجلزائري  املنتخب  م�سجعي  من 
مدن  ع��دة  يف  ال�����س��وارع  اإىل 
باري�ض  راأ�سها  وعلى  فرن�سية، 

ومر�سيليا وليون.
ال�سانزيليزيه  ج��ادة  ت  وغ�سّ
بامل�سجعني  العا�سمة  و�سط 

اجلزائرية  االأعام  حملوا  الذين 
مطلقني  اجلزائر"  "حتيا  وهتفوا 

العنان الأبواق �سياراتهم.
مينوت"   20" موقع  وبح�سب 
الفرح  مظاهر  حتولت  الفرن�سي 
واالحتفاالت يف بع�ض االأماكن 
اإىل مواجهات مع ال�رطة. وقال 
ا�ستخدمت  ال�رطة  اإن  املوقع 
يف  للدموع  امل�سيلة  القنابل 
جادة ال�سانزيليزيه قرابة ال�ساعة 
املحلي،  بالتوقيت  فجرا  الثانية 
الذين  امل�سجعني  تفرق  لكي 
با�ستهداف  ب��دوره��م  ق��ام��وا 
و�سوهد  باملفرقعات.  ال�رطة 

يقودون  وهم  امل�سجعني  بع�ض 
النارية  ودراجاتهم  �سياراتهم 
ا�ستدعى  مم��ا  ك��ب��رية  ب�رعة 

تدخل ال�رطة.
فتحولت  ليون  مدينة  يف  اأم��ا 
�سغب  الأع��م��ال  االح��ت��ف��االت 
وم��واج��ه��ات م��ع ال�����رط��ة، 
على  م�سجعون  اأق���دم  حيث 
ال�سيارات  م��ن  ع��دد  اإح���راق 
كما  امل��ه��م��ات،  وح���اوي���ات 
جنوب  مر�سيليا  مدينة  �سهدت 
من  عدد  بني  مواجهات  الباد، 
وعنا�ر  امللثمني  امل�سجعني 

مكافحة ال�سغب.

انتهز اليمني الفرن�سي املتطرف احتفال رعايا من دول املغرب العربي وخا�سة اجلزائريني بانت�سار اخل�سر يف كاأ�س اأمم اإفريقيا لرفع جرعة 
العداء بعدما طالبوا بحظر رفع العلم اجلزائري.

وز�رة �لرتبية خ�س�ست 7565 من�سبا للرتقية يف27  رتبة

قطاع  اإىل  اليوم  االأنظار  تتجه   
تنظيم  يتّم  حيث  الوطنية  الرتبية 
 8 نحو  لرتقية  وطنية  م�سابقة 
اأمام  عليا  ملنا�سب  موظف  اآالف 
عودة  من  الرتبية  مدراء  خماوف 
هذا  على  ليطغى  جمددا  الغ�ض 
ت�سييق  ظل  يف  الهام  االمتحان 
الذي  االأول،  امل�سوؤول  اخلناق من 
اأي��ة جت��اوزات خا�سة  من  ر  ح��َذّ
بحركة  للقيام  ي�ستعد  وان���ه 
وا�سعة يف �سلك املدراء 40 منهم 
والعودة  للتقاعد  �سيحالون  من 

للمنا�سب االأ�سلية.
وت��ل��ق��ى م����دراء ال��رتب��ي��ة عرب 
الواليات تعليمات م�سددة قدمها 
وزير  الرتبية عبد احلكيم بلعابد 
االأ�سبوع  لهم  اجتماع  ىخر  يف 
ال��ن��دوة  تقنية  ع��رب  امل��ا���س��ي، 
اآو  اأين حذر من جتاوزات  املرئية 
اآو  امل�سابقة  غ�ض قد يقع يف هذه 
�سوهدت  التي  كتلك  ف�سائح، 
ال��ب��ك��ال��وري��ا  ام��ت��ح��ان��ات  يف 
،ح��ي��ث ت���ورط م�����س��وؤول��ون يف 
املديريات يف حماولة منح اأجوبة 
تكون  قد  التي  ،و  للممتحنني 
ا�ستبعادهم عن  رئي�سيا يف  �سببا 
ذات  وح�سب  لاأبد.  مديرياتهم 
�رامة  رغ��م  و  فاإنه  امل�سادر 
الوزير  قدمها  التي  التعليمات 
مينحها  فر�سة  اآخر  تعترب  والتي 
جديتهم  الإثبات  للمدراء  الوزير 
اتخاذ  يتم  مل  انه  اإال  العمل،  يف 
امليدان  يف  ملمو�سة  اإج���راءات 
الإ�سفاء نوع من امل�سداقية على 
تعرف  والتي  املهنية  االمتحانات 

وا�سعة،  غ�ض  ح��االت  �سنويا 
التدابري  بذات  االحتفاظ  مت  حيث 
املعتمدة يف االمتحانات الر�سمية 
ظل  يف  االإج�����راء،  م��راك��ز  يف 
نق�ض كبري  ت�سجيل  خماوف من 
الذين  احلرا�ض  االأ�ستاذة  عدد  يف 
خرجوا يف عطلة ال�سيف منذ ال� 
4 من جويلية اجلاري. يف الوقت 
مدير   40 يغادر  اأن  يتوقع  الذي 
تربية من خال حركة التغيريات 
الرتبية  وزي��ر  بها  �سيقوم  التي 
خال االأيام املقبلة، حيث �سيحال 
�سيعاد  للتقاعد يف حني  بع�سهم 
، يف  االأ�سلية  رتبهم  اإىل  اآخرون 
حني �سيتم االحتفاظ  ب�10مدراء 
التي  التقارير  على  بناء  اأكفاء 
ق��دم��ت ل��وزي��ر ال��رتب��ي��ة ح��ول 
امل��دراء.  لهوؤالء  املهني  امل�سار 
الوطنية  الرتبية  وزارة  وحددت 
اجل���اري  ج��وي��ل��ي��ة   16 ت��اري��خ 
املهنية  لامتحانات  م��وع��دا 
 7565 ت�سم  وال��ت��ي  للرتقية 
رتبة.    27 يف  للرتقية  من�سبا 
االمتحانات  اأو  امل�سابقة  ت�سم  و 
منها  رتبة   27 للرتقية  املهنية 
 61 ت�سمل  التي  مقت�سد  رتبة 
امل�سابقة  ت�سمل  حني  يف  من�سبا 
رتبة  يخ�ض  فيما  من�سبا   1828
لرتبة   523 و   ، تربية  م�رف 
ملن�سب   299 و  توجيه  م�ست�سار 
لرتبة   301 و  مقت�سد  نائب 
 1274 و  باملخرب  رئي�سي  ملحق 
ومئات  خم��ربي  مللحق  من�سبا 
مدر�سة  مدير  لرتبة  املنا�سب 
و  ثانوية  ومدير  ناظر  و  ابتدائية 

الثانوية  اإىل مدير  اإ�سافة  غريها، 
وم�ست�سار  الرتبية  وم�ست�سار 
وم�رف  ال��رتب��ي��ة  يف  رئي�ض 
ومفت�ض   ، للرتبية  رئي�سي 
التعليم االبتدائي ومفت�ض التعليم 
للمخرب  تقني  ومعاون  املتو�سط 
للتوجيه  رئي�سي  وم�ست�سار 
 . واملهني  املدر�سي  واالإر���س��اد 
 61 مقت�سد  رتبة  ح��ددت  وق��د 
احلائزين  لفائدة  حددت  من�سبا 
يف  اللي�سان�ض  ���س��ه��ادة  على 
معادلة  �سهادة  اأو  العايل  التعليم 
واالإداري��ة  القانونية  العلوم  يف 
العلوم  االقت�سادية،  العلوم   ،
علوم  التجارية،  العلوم  املالية، 
فيما  املحا�سبة  يف   ، الت�سيري 
حددت رتبة م�رف تربية 1828 
احلا�سلني  للمرت�سحني  من�سبا 
اجلامعية  الدرا�سات  �سهادة  على 
 ، النف�ض  علم  يف  التطبيقية 
توجيه  م�ست�سار  اأن  ح��ني  يف 
لفائدة  خ�س�ست  من�سبا   523
املرت�سحني احلا�سلني على �سهادة 
 ، الرتبية  علوم  يف  اللي�سان�ض 
اأما   ، ، علم االجتماع  النف�ض  علم 
حدد  التي  مقت�سد  نائب  رتبة 
لها299  من�سبا تخ�س�ض لفائدة 
 4 اأربعة  اأمت��وا  الذين  املرت�سحني 
االأق��ل  على  كاملة  �سدا�سيات 
العلوم  يف  العايل  التعليم  من 
العلوم  واالإداري����ة،  القانونية 
االقت�سادية، العلوم املالية، علوم 
والعلوم  واملحا�سبة  الت�سيري 

التجارية.
لوؤي ي

هاج�ش �لغ�ش يخيم على �المتحانات �ملهنية   
�جلاري �لعام  مطلع  منذ  �لطفل  بحقوق  بامل�سا�ش  خا�سا  �إخطار�   760

الوطنية  الهيئة  تلقت 
الطفولة  وترقية  حلماية 
خا�سا  اإخ���ط���ارا   760
الطفل  بحقوق  بامل�سا�ض 
من  املمتدة  الفرتة  خ��ال 
 13 اإىل  الفارط  جانفي   1

جويلية اجلاري.
وك�سفت املفو�سة الوطنية 
حلماية الطفولة، مرمي �ريف 
توجيه 350 منها اإىل ق�ساة 
تتطلب  لكونها  االأح��داث، 
الق�سائية. احلماية  تدخل 
مبنا�سبة  �ريف  اأكدت  كما 
الوطني  باليوم  االحتفال 
اأن الهيئة وجهت  للطفولة، 
م�سالح  اإىل  اإخطارا   380
املتواجدة  املفتوح  الو�سط 
الأنها  الوطني  الرتاب  عرب 

اجتماعية،  معاجلة  تتطلب 
م��ع��اجل��ة  مت���ت  ح���ني  يف 
بالتن�سيق  اأخرى  اإخطارات 
م��ع ب��ع�����ض ال��ق��ط��اع��ات 
هذا  ويف  املعنية.  الوزارية 
م�سلحة  تقوم  ال�سياق، 
مبتابعة  املفتوح  الو�سط 
خطر  يف  االأطفال  و�سعية 
التخاذ االإجراءات الازمة، 
وت�����س��ه��ر ع��ل��ى ت��ق��دمي 
ال�رورية  امل�ساعدات 
عند  املعني  الطفل  الأ�رة 
ال�رورة، وذلك بالتن�سيق 
باحلماية  املكلفة  الهيئة  مع 
غ��رار  على  االجتماعية، 
م���دي���ري���ات ال��ن�����س��اط 
الواليات.  االجتماعي، عرب 
العمرية  الفئة  وبخ�سو�ض 

االأطفال،  من  الفئة  لهذه 
امل�سوؤولة  ذات  اأ�سافت 
يتجاوز  ال  اأطفال   409 اأن 
و713  �سنوات   6 �سنهم 
ما  �سنهم  ي��رتاوح  اآخرين 
�سنة   13 و  �سنوات   7 بني 
و272 طفا يرتاوح �سنهم 
�سنة،   18 و   14 ب��ني  م��ا 
االإخطارات  هذه  اأن  مربزة 
مواطنون  بها  ق��ام  التي 
اأنف�سهم  اأط��ف��ال  حتى  اأو 
بحاالت  معظمها  يتعلق 
العنف،  اأو  املعاملة  �سوء 
االقت�سادي  اال�ستغال  اأو 
تعري�سهم  اأو  لاأطفال 
اأو  الت�رد  اأو  ل��اإه��م��ال 

الت�سول.
لوؤي ي

�أطفال �أبلغو� باأنف�سهم عن حاالت عنف �أو ��ستغالل 
وت�سول



 • )15 األف و 133 ميغاوات  من ا�ستهالك الطاقة عرب املربدات(• ) �سونالغاز �سجلت 60 مليار دينار ديون يف 2018 (
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�لرئي�ش �ملدير �لعام ملجمع �سونالغاز يوؤكد:

 ترقية �ملو�رد �لب�سرّية عن�سر �أ�سا�سي و فّعال يف �لّتنمية �ملُ�ستد�َمة

املدير  �ساهر  بوخلراف  اأ���رف 
اأم�ض،  �سونالغاز  ملجمع  العام 
الوطني  املركز  تد�سني  على 
ل��ات�����س��االت، االت�����س��االت 
االإداري  املجمع  م�ستوى  على 
التكفل  مهامه  منجلي،  علي 
ب��ان�����س��غ��االت ال���زب���ائ���ن و 
يف  بوخلراف  قال  و  �سكاويهم، 
النادي  احت�سنه  جهوي  لقاء 
بق�سنطينة،  للجي�ض  اجلهوي 
كبريا  تطورا  �سهد  قطاعه  اأن 
التي  الديون  م�سكلة  حل  بعد 
هو  و  املا�سية  ال�سنة  �سجلها 
االآن يعمل يف اأريحية باالعتماد 
اأن  مو�سحا  اإط��ارات��ه،  على 
االهتمام  املجمع  اأول���وي���ات 
باعتبارها  الب�رية،  ب��امل��وارد 

للتنمية  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
هناك  اإىل  م�سريا  االقت�سادية  
لتغطية  املجمع  تطوير  برنامج 
و  الب�رية،  الطاقة  يف  احلاجة 
جممع  يحتل  قوله  ح��د  على 
بعد  الثانية  املرتبة  �سونلغاز 

�سوناطراك من ناحية التوظيف
اإطار  يف  يدخل  ح�سبه  اللقاء 
املوؤ�س�سة، حيث  داخل  االت�سال 
بالذكرى  االحتفال  مع  تزامن 
عام  املجمع  الإن�ساء  اخلم�سني 
ذل��ك  يف  اأع��ط��ي��ت   ،1969
االإ�سرتاتيجية  حول  توجيهات 
اإع��ط��اء  اأج���ل  م��ن  املنتهجة 
خال  من  للقطاع  ديناميكية 
لاإطارات،  املتوا�سل  التكوين 
بالن�سبة  القطاع   ع�رنة  و 

و  الكهرباء  �سبكات  لو�سع 
حت�سني الطاقة الكهربائية، ويف 
االت�سال  و  التكنولوجية  جمال 
و االإعام االآيل، و حتدث املدير 
الربنامج  عن  للمجمع  العام 
حيث  املتجددة،  للطاقة  اخلا�ض 
عن  يزيد  م��ا  القطاع  �سجل 
من  ك��ل  يف  م��ي��غ��اوات   350
و  الكبري،   اجلنوب  و  اله�ساب 
اإىل  ق��ال  كما  املجمع  ي�سعى 
ال��دول   ب��ني   ال�راكة  توطيد 
بني  التن�سيق  اأجل  من  االأجنبية 
الطاقة  جمال  يف  اخلرباء  كرباء 
موجودة  حمطة   23 اأن  م�سريا 
تعطي  الوطني  ال���رتاب  ع��رب 
الربنامج  تطبيق  يف  قويا  دفعا 
مرافقة  طريق  عن  امل�سطر،  

الطاقة  يف  ميدانيا  الفاعلني 
املتجددة و باخل�سو�ض النجاعة 

الطاقوية.
اإط��ارات  اأم��ام  املتحدث  اأكد  و 
ق�سنطينة  وايل  و  ق��ط��اع��ه 
ع��ب��د ال�����س��م��ي��ع ���س��ع��ي��دون، 
باملنا�سبة  كلمة  األ��ق��ى  ال��ذي 
جمال  يف  اال�ستثمارات  اأن  
مرة  الأول  و  متوا�سلة،  الطاقة 
األف   15 ن�سبة  املجمع   يحقق 
و 133 ميغاوات  من ا�ستهاك 
الطاقة عرب املربدات، م�سريا اأن 
اأريحية  يف  عمل  اليوم  قطاع 
التي  الديون،  م�سكلة  حل  بعد 
60 مليار  املا�سية  ال�سنة  بلغت 
دينار، لي�سري يف �سياق حديثه، 
التدابري  كل  اتخذت  الدولة  اأن 
ماديا،  املجمع  و�سعية  لت�سوية 
و  الو�سية  ال���وزارة  اأن  كما 
و�سعت  احلكومة  طريق  عن 
و  لتطوير  خا�سة  �سيا�سة 
ترقية القطاع من كل النواحي، 
العمل  ظروف  حت�سني  ال�سيما 
االأعوان،  و  للموظفني  بالن�سبة 
لاإ�سارة اأن عدد اأعوان التوزيع 
على  عون  األف   92 حدود  بلغ 
اللقاء  ال��وط��ن��ي،  امل�����س��ت��وى 
اجلهوي تخللته عملية تن�سيب 
اأربعة مدراء توزيع يف كل من 
باتنة  العا�سمة،  خن�سلة،  والية 

و برج بوعريريج. 
علجية عي�ض

�أول حمطة لتوليدها عن طريق �لطاقة �لنووية... �حلكومة تخطط لبناء 

ثلث �إنتاج �جلز�ئر من �لغاز �لطبيعي يذهب 
لتوليد �لكهرباء

لوؤي ي
------------------

تعمل  اجلزائر  اإن  عرقاب  قال  و 
ك��ف��اءات  تطوير  على  حاليا 
اأول  بناء  اإىل  للتو�سل  وطنية 
حمطة جزائرية لتوليد الكهرباء 
النووية،  الطاقة  طريق  ع��ن 
اال�ستعماالت  اإىل  باالإ�سافة 
خا�سة  و  الطاقة،  لهذه  االأخرى 

يف املجال الطبي وال�سيدالين.
نف�ض  يف  عرقاب  اأو�سح  كما 
الطاقة  اإنتاج  اأن  ال�سياق، كذلك 
يعتمد  العامل  عرب  الكهربائية 
بن�سبة ترتاوح بني 6 و 8 باملائة 
على الطاقة النووية، م�سيفا اأن 
اأربعة  على  حتوز  التي  اجلزائر 
الطاقة  للبحث يف جمال  مراكز 
النووية الأهداف �سلمية  ت�سبو 
اإىل حتقيق هذا الهدف. كما اأكد 
اإن�ساء  مراحل  اأن  الطاقة  وزير 
عن  الكهرباء  لتوليد  حمطة  
يحتاج  النووية  الطاقة  طريق 
اإىل مدة طويلة يرتاوح بني 15 و 
20 �سنة، الفتا اأنه ميكن تقلي�ض 

املدة يف اجلزائر الأنها حتوز  هذه 
هذا  يف  عالية  ك��ف��اءات  على 
املجال. وذكر انه يتم حاليا اإنتاج 
طريق  عن  الكهربائية  الطاقة 
الغاز الطبيعي. حيث يبلغ اإنتاج 
مكعب  مرت  مليار   144 اجلزائر 
45 مليار مرت مكعب منه   من 
الغاز الطبيعي ي�ستعمل لتوليد 
ل�سالح  الكهربائية  الطاقة 

ذات  يف  ذك��ر  كما  ال�سكان. 
الطاقة  ا�ستهاك  اأن  االإط���ار 
الكهربائية �سيبلغ ذروته ما بني 
حيث  اأوت،   15 و  جويلية   15
ال�رورية  الو�سائل  توفري  مت 
بحوايل  الو�سع  ه��ذا  ملواجهة 
15600 مغاواط، م�سيفا انه يف 
هذه  اال�ستهاك  جتاوز  ما  حالة 
خمزون  توفري  مت  فقد  الكمية 

.اأم��ا  ميغاوات   17000 ق��دره 
املحتملة  االأ�رار  يخ�ض  فيما 
ت�سّيد  التي  النووية  للمفاعل 
ال�سكنية،  املناطق  من  بالقرب 
املفاعات  هذه  اأن  عرقاب  اأكد 
اأن تكون م�سدرا الأي  ال ميكن 
ت�سم  الأن��ه��ا  لل�سكان  ���رر 
وفقا  االأم���ن  ����روط  جميع 

للمعايري الدولية.

ك�سف وزير �لطاقة حممد عرقاب خالل زيارة عمل و تفقد ملركز �لبحث للطاقة �لنووية بالدر�رية، �سعي �جلز�ئر �إىل �إنتاج 
�لكهرباء عن طريق �لطاقة �لنووية.

��ستقبال �أزيد من 11 مليون تلميذ 
وطالب جامعي يف �لدخول �ملقبل

من املتوقع اأن ت�ستقبل املوؤ�س�سات 
ال��رتب��وي��ة واجل��ام��ع��ي��ة وم��راك��ز 
الدخول  خال  املهني  التكوين 
البيداغوجي ملو�سم 2020/2019، 
متمدر�ض  مليون   11 من  اأزي��د 
ح�سب  ومتكون،  جامعي  وطالب 
للوزارة  اإح�سائيات  به  اأفادت  ما 

االأوىل.  
ن�رتها  التي  االأرق���ام  تفيد  و 
اجتماع  غ��داة  االأوىل  ال���وزارة 
خ�س�ض  مو�سع  م�سرتك  وزاري 
ا�ستقبال  االجتماعي،  للدخول 
متمدر�ض  مايني   09" من  اأزي��د 
لكل  جامعي  طالب  مليون  و1.8 
يف  متكون  األف  و380  االأط��وار 
قطاع التكوين والتعليم املهنيني".
املدر�سي  ال��دخ��ول  و�سي�سهد 
امل�سدر-،  ذات  -ح�سب  املقبل 
دخول حيز اخلدمة "اأكرث من 695 
من�ساأة درا�سية جديدة، منها 452 
و99  متو�سطة  و144  ابتدائية 
 273 على  ع��اوة  وه��ذا  ثانوية، 

مطعما مدر�سيا جديدا".
كما �سيتعزز قطاع التعليم العايل 
من  ب�"اأكرث  العلمي  والبحث 
جديد،  بيداغوجي  مقعد   62.000
جديد  �رير   31.000 من  واأكرث 
لفائدة الطلبة، لت�سل بذلك طاقة 
من  اأك��رث  اإىل  االإجمالية  االإي��واء 

658 األف �رير".
التكوين  قطاع  �سيعرف  وبدوره، 
 24" دخ���ول  والتمهني  املهني 
حيز  ج��دي��دة  تكوين  موؤ�س�سة 
تقدر  ا�ستيعاب  بطاقة  اخلدمة 
األف مرتب�ض،   15.000 باأكرث من 
لت�ساف بذلك اإىل 1295 موؤ�س�سة 

موجودة حاليا".
االجتماع  ه��ذا  ف���اإن  ل��اإ���س��ارة 
نور  االأول  الوزير  تراأ�سه  الذي 
لدرا�سة  ُخ�س�ض  ب��دوي،  الدين 
االجتماعي  الدخول  حت�سريات 
املتعلقة  تلك  فيها  مب��ا  املقبل، 
مت  حيث  البيداغوجي.  بالدخول 
املتخذة  االإج��راءات  عر�ض  خاله 
وزاري���ا،  قطاعا   17 ط��رف  م��ن 
املرحلية  تقاريرهم  الوزراء  وقدم 
التح�سريات،  ه��ذه  بخ�سو�ض 
ال��ق��رارات  تنفيذ  م��دى  خا�سة 
املتخذة خال املجل�سني الوزاريني 
اأب��ري��ل   23 ي��وم��ي  املنعقدين 
و19مايو 2019 بخ�سو�ض نف�ض 

املو�سوع.
املقدمة،  العرو�ض  اإث��ر  وعلى 
"اأهمية  على  االأول  الوزير  اأك��د 
امل��وع��د و������رورة جتند  ه���ذا 
ظل  يف  ال�سيما  الإجناحه،  اجلميع 
بادنا،  بها  متر  التي  الفرتة  هذه 
للجهود  م�ساعفة  تتطلب  والتي 
تعلق  م��ا  خا�سة  وت�سافرها، 
يعترب  ال��ذي  املدر�سي  بالدخول 
اأولوية االأولويات يف هذه املرحلة، 
واأن كل العراقيل والنقائ�ض يجب 

التكفل بها يف حينها".
املدر�سي  للدخول  فبالن�سبة 
الوزير  قرر  واملهني،  واجلامعي 
اإجناز  وترية  يف  "الت�ريع  االأول 
دخولها  املرتقب  الهياكل  خمتلف 
ن�سبة  تعرف  والتي  اخلدمة،  حيز 
وزي��ر  وتكليف  معتربة،  تقدم 
على  �سخ�سيا  بال�سهر  املالية 
ال�رورية  املالية  امل��وارد  جتنيد 
لذلك، واإيفاد جلان تفتي�ض متعددة 
مدى  على  لاطاع  القطاعات 
على  ميدانيا  االأ���س��غ��ال  ت��ق��دم 

مع  الوطن،  واليات  كل  م�ستوى 
للمن�ساآت  خا�سة  اأهمية  اإي��اء 
الواقعة بوالية اجلزائر نظرا حلجم 

الطلب الكبري امل�سجل".
اإياء  "�رورة  على  �سدد  كما 
ذوي  ل��ف��ئ��ة  ق�����س��وى  اأه��م��ي��ة 
الرفع  عرب  اخلا�سة،  االحتياجات 
من م�ستوى التكفل باملتمدر�سني 
من هذه الفئة مبا ي�سمن لهم نف�ض 
كلف  حيث  التمدر�ض"،  فر�ض 
بتجنيد  املالية  وزير  االأول  الوزير 
ال�رورية  املالية  امل��وارد  "كل 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  لتاأطري 
"م�ساألة  اأن  موؤكدا  وتاأهيلها"، 
االح��ت��ي��اج��ات  ب���ذوي  التكفل 
جمتمعية  قيمة  ه��ي  اخل��ا���س��ة، 
القطاعات  كل  على  يجب  نبيلة 

جت�سيدها يف اإطار براجمهم".
الوزير  كلف  ال�ساأن  ه��ذا  ويف 
الوطنية  الرتبية  قطاعات  االأول 
باأن  العايل  والتعليم  والتكوين 
مواردها  من  ج��زءا  "تخ�س�ض 
البيداغوجية  وطاقاتها  الب�رية 
ال يقل عن %3 لفائدة متمدر�سي 
اإن�ساء  يتم  اأن  على  الفئة  ه��ذه 
املدجمة  ال��درا���س��ي��ة  االأق�����س��ام 
واملهياأة للتكفل بهذه الفئة، ابتداء 

من املو�سم الدرا�سي املقبل".
الوزير  كلف  ال�سياق،  ذات  يف 
والعمل  الداخلية  وزي��ري  االأول 
اإ����راك  اآل��ي��ات  يف  ب�"النظر 
واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
املن�ساأة �سمن خمتلف برامج دعم 
اأداء  عملية  يف  ال�سباب  ت�سغيل 
اجلماعات  واإ�راك  اخلدمات  هذه 
تفعيل  خال  من  ال�سيما  املحلية، 
املتعلق  اجلديد  التنظيمي  االإطار 

بتفوي�سات املرفق العام".
التابعة لقطاع  وبالن�سبة للهياكل 
اإجنازها  واجل��اري  العايل  التعليم 
بتخ�سي�ض  التكفل  "�سيتم 
ال�����روري��ة  امل��ال��ي��ة  املنا�سب 
املالية  وزارة  طرف  من  ل�سريها 
اإجنازها،  اأ�سغال  ا�ستكمال  عند 
اإجن��از  يف  املنتهج  ال�سبيل  وه��و 
يف  العمومية  امل�����س��اري��ع  ك��ل 
العمومية،  النفقات  تر�سيد  اإطار 
االمتياز  مراكز  دور  تفعيل  وكذا 
التكوين  جم��ال  يف  وملحقاتها 
باالعتماد  وال��ت��م��ه��ني،  املهني 
ملطابقة  ا�ستباقية  مقاربة  على 
احتياجات  مع  التكوين  منتوج 
مع  وتكييفها  ال��ع��م��ل،  ���س��وق 
وكل  ن�ساط  كل  خ�سو�سيات 
ال���رتاب  م��ن��اط��ق  م��ن  منطقة 

الوطني".
االأول  الوزير  اأمر  ال�ساأن،  هذا  يف 
يف  املتاحة  امل��وارد  ب�"ا�ستغال 
ال�سندوق  راأ�سها  وعلى  القطاع 
التمهني  ل��ت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي 
يعد  الذي  املتوا�سل،  والتكوين 
مك�سبا لفائدة مرتب�سي القطاع"، 
املهني  التكوين  وزي��ر  دعا  كما 
اجتماع  خال  عر�ض  "تقدمي  اإىل 
مراكز  ح��ول  املقبل  احل��ك��وم��ة 
االمتياز وو�سعية هذا ال�سندوق 

اخلا�ض".
يف نف�ض ال�سياق، اأ�سدى تعليمات 
"تقدمي  بغية  املالية  وزي��ر  اإىل 
اقرتاحات حول اال�ستغال االأمثل 
امل�ستغلة  غ��ري  املالية  للموارد 
خمتلف  م�ستوى  على  املتوفرة 

ال�سناديق اخلا�سة".
ق/و



�أ�سرف على تخرج �لدفعة �ل�ساد�سة لالأئّمة  يو�سف بلمهدي يخاطب �الأئمة و يوؤكد:

�الإمام د�عية و لي�ش قا�ش يحاكم �لنا�ش و عليه �أن يتبنى �خلطاب 
�لديني �ملعتدل

علجية عي�ش
------------------

ال�سوؤون  وزير  بلمهدي  يو�سف  اأ�رف 
تخرج  على  اأم�ض،  االأوق��اف  و  الدينية 
املتفوقني  تكرمي  و  ال�ساد�سة   الدفعة 
للتكوين  الوطني  املعهد  خريجي  من 
التي  و  اخلا�سة  لاأ�ساك  املتخ�س�ض 
القراآين تلقوا  التعليم  اأ�ستاذ   28 ت�سم  
تكوينا ملدة �سنتني، و 17 اإماما مدر�سا 
حفل  يف  �سنوات  ثاث  ملدة  تكونوا 
بهيج، �سم اإطارات ال�سوؤون الدينية و 
بح�سور ال�سلطات املدنية و الع�سكرية  
ال�سميع  عبد  ق�سنطينة  وايل  يتقدمهم 
اإطارات  اأمام  بلمهدي  قال  و  �سيدون، 
االإمام و هو يخاطب  اإن منهج  قطاعه، 
عامة النا�ض داخل و خارج امل�سجد يقود 
العنف  على  يق�سي  و  اال�ستقرار  اإىل 
يف كل االأمور ال�سيا�سية و االجتماعية 
م�سريا اإىل اأهمية اخلطاب امل�سجدي، يف 
هداية الب�رية و اإعادة االأمل يف االأمة 
،  و لذلك على االإمام اأن يكون داعية و 
لي�ض قا�ِض يحاكم النا�ض على اأفعالهم، 
يف  نحن  بالقول:  بلمهدي  ا�ستطرد  و 
و  النا�ض،  مع  التعامل  فقه  اإىل  حاجة 
امل�سجد ف�ساء مفتوح لكل النا�ض حتى 

الهادف وحده كما  للمنحرفني، واحلوار 
قال، ي�سمن �روط النه�سة.

و  الدينية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  ح��ذر  و   
خطاب  ين�روا  اأن  من  االأئمة  االأوقاف 
الياأ�ض يف االأمة  و على االإمام اأن يتبنى 
اخلطاب احلّي الذي يعيد احلياة ال�سليمة 
حّملها  ر�سالة  هي  النا�ض،   قلوب  اإىل 
موظفا  لي�ض  باأنه   لاإمام،  بلمهدي 
عند الدولة ، و اإمنا حامل ر�سالة نبوية ، 
مذكرا ب�روط "االإمامة " و كيف �سار 
وهو  النبوة  نهج  على  ال�سالح  ال�سلف 
الب�رية  يهدي  و  االإ�سام  دين  ين�ر 
اإياهم  مذكرا  ال�سواب،  طريق  اإىل 
من  االإ�ساح  رجال  و  العلماء  مبناقب 
بادي�ض  ابن  احلميد  عبد  العامة  بينهم 
امل�سلمني  العلماء  جمعية  اأع�ساء  و 
اجلزائريني و االإمام البغامي،  و ال�سيخ 
باعت  التي  ن�سومر  فاطمة  و  احل��داد 
و  ال�ساح  ���راء  اأج��ل  من  مكتبتها 
حماربة الكفار، و علماء و دعاة اآخرين 
على غرار الداعية ال�سيخ اأحمد �ريف 
على  الدفعة  �سميت  ال��ذي  الرفاعي 
اجلليلة  بخدماته  اعرتافا  هذا  و  ا�سمه 
جهاده  و  الدين   راية  اإعاء  �سبيل  يف 
ماي   28 يوم  تويف  القلم،  و  بالفكر 

. 2014
بالتطور  ب��ل��م��ه��دي  اأ����س���اد  ق��د  و   
الب�رية،  بلغته  ال��ذي  التكنولوجي 
م�سريا  اإىل القراءة االإلكرتونية للقراآن 
و اأنه وجب اال�ستثمار يف التكنولوجية، 
م�سريا اأن االأمة االإ�سامية لها خزانات 
اإلكرتونية و اأن  لها منتوج اإلكرتوين ، 

فيه  ا�ستثمر  اأحد  املنتوج  ال  اأن هذا  اإال 
من الطاب و الباحثني و حتى القراء، و 
اأن الكتاب االإلكرتوين  هي داللة على 
التكنولوجية  اأن  و  خا�سة  فوائده،  له 
عن  االآخر  مع  للتوا�سل  ج�را  خلقت 
التوا�سل  مواقع  و   االإنرتنت  طريق 
ال�سوؤون  لوزير  وكانت  االجتماعي،  

على  ميدانية  وقفة  االأوقاف  و  الدينية 
هياكل قطاعه ، اين اأ�رف على تد�سني  
منجلي  علي  مبدينة  االعت�سام  م�سجد 
كما   ، م�سلٍّ  2000 ل�"  ي�سع  الذي  و 
وقف على م�روع اإجناز املركز الثقايف 
تاأخرا كبريا من  االإ�سامي الذي عرف 

حيث االإجناز.

ر�سالة �ساخنة وجهها يو�سف بلمهدي وزير �ل�سوؤون �لدينية و �الأوقاف لالأئّمة و هو ي�سرف على تخرج و تكرمي �لدفعة �ل�سا�سة الإطار�ت قطاعه. حيث �أكد على دور �الإمام يف هد�ية �لنا�ش و �إ�سالح 
ذ�ت �لبني م�سري� �أن ر�سالة �الإمام لي�ست تاأمينا فكريا للنا�ش و �إمنا هي تاأمني �جتماعي و �قت�سادي، حينما يتم�سك �الإمام مبنهج �لد�عية حتى يكون طاقة �إيجابية، مو�سحا �أهمية �خلطاب �لديني 

�ملعتدل، �لذي يبني و ال يهدم ويجمع و ال يفرق و قد حملت �لدفعة �ل�ساد�سة  ��سم �ل�سيخ �أحمد �سريف �لرفاعي.
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 �حلر�ك �ل�سعبي �أعاد �لنظر يف تكوين �لنخب بطريقة جديدة

الل�سان  فل�سفة  يف  ال��ب��اح��ث  اع��ت��رب 
الربوفي�سور  النخب  و�سو�سيولوجية 
حممد خل�ر معقال اأن رفع �سور ال�سيخ 
حممد  وال�سهيد  بادي�ض  بن  عبداحلميد 
اجلزائر  ح��راك  يف  مهيدي  بن  العربي 
يحمل رمزية وداللة خا�ستني، م�سيفا اأن 
اأعاد النظر يف تكوين النخب  هذا احلراك 

بطريقة جديدة.
يف تف�سريه لظاهرة حراك النخب اجلزائرية 
وحمطاتها التاريخية،  اأو�سح الربوفي�سور 
اأن  احلركة  اأم�ض االإثنني،  اجلامعي معقال 
كانت  احلاج  م�سايل  قادها  التي  الوطنية 
كانت  الأنها  نخبوية  تكن  ومل  ثورية 
التمركز  وفكرة  الثورية  للنظرية  تفتقر 
والتكوين ، م�سيفا اأن النواة الثانية لهذه 
روج  الذي  عبا�ض  فرحات  مثلها  النخبة 

الأفكار احلرية والتقدم والدميقراطية.

لهذه  الثالثة  النواة  اأن  اإىل  معقال  واأ�سار 
العلماء  جمعية  متثلها  كانت  النخب 
التي    )  1931 يف  )تاأ�س�ست  امل�سلمني 
النواتني  عن  تختلف  –ح�سبه-  كانت 
وهي  هامة  خا�سية  بامتاكها  االأخريني 
اأنها كانت نخبوية و متتلك برناجما يحمل 
الكبري  امل��وؤرخ  بف�سل  تاريخيا  ر�سيدا 
اأول كتاب عن  الذي و�سع  امليلي  مبارك 
وجهابذة  واحلديث،  القدمي  اجلزائر  تاريخ 
الفكر التقدمي كتوفيق املدين الذي كان 
ومتفتحا  اأر�سان  �سكيب  باأفكار  مولعا 

على الثورة الرو�سية. 
مل  بظاهرة  اهتمت  النخبة  هذه  اأن  وراأى 
تهتم بها النواتان االأخريان، وهي تدري�ض 
الواقع  وفهم  لقراءة  االإمكانيات  واإعطاء 
ن�سيجا  خلقت  التي  املدار�ض  �سبكة  عرب 
جديدة  اأفكار  وتقدمي  مرة،  الأول  وطنيا 

داخل احل�سارة العربية االإ�سامية
واأو�سح املتدخل اأن اأبرز ما كان يعيق هذه 
النخبة التي مثلت جمعية العلماء امل�سلمني 
هو ن�سووؤها يف و�سط ا�ستعماري قل�ض 
من حقوقها ومل مينحها الفر�سة اأو ي�سمح 

لها بالرتويج الأفكارها اجلديدة.
بادي�ض  بن  ال�سيخ  اإن عودة ظهور  قال  و 
ال�سعبي  احل��راك  يف  العلماء  وجمعية 
للجزائر منذ انطاقته يف 22 فيفري، بعد 
يف  ككل  االإ�ساحية  احلركة  اختفت  اأن 
ال�سلطة  وتدخل  وال�ستينات  اخلم�سينات 
�سنة  الثاثني  يف  اأحيانا  ال�ستغالها 
جتعلنا  الرمزية  العودة  هذه  اإن  االأخ��رية، 
نف�سه؟  يعيد  التاريخ  فعا  هل  نت�ساءل: 
لكن  نف�سه  يعيد  ال  التاريخ  اأن  �سحيح 
اإ�سارة مهمة  املفاجئ يعطي  الظهور  هذا 

يجب االنتباه لها.
مع  ظهر  الذي  الثاين  الرمز  اأن  اأ�ساف 
احلراك  م�سريات  يف  بادي�ض  بن  ال�سيخ 
بن مهيدي،  العربي  ال�سهيد  هو  ال�سعبي 
وهو ما دفعني -يقول- للت�ساوؤل: ملاذا بن 
مهيدي بالذات ولي�ض كرمي بلقا�سم  مثا 
رغم اأنه من جمموعة ال�ستة التي فجرت 
الذي  بو�سياف  حممد  لي�ض  اأو  الثورة، 
بن  حتى  اأو  للجمهورية،  كرئي�ض  اغتيل 
بولعيد الذي يعرتف له باأنه االأب احلقيقي 
للثورة اجلزائرية، اأو ديدو�ض مراد اأو رابح 

بيطاط؟
يجيب معقال : نظرتي اأن بن مهيدي كان 
الع�سو الوحيد من جمموعة ال�ستة الذي 
امل�سلمني.  العلماء  متدر�ض مبدار�ض جمعية 
كما اأنه كان �سلة و�سل بني اأول نوفمرب 
طالته  ال��ذي  ال�سومام  وموؤمتر   1954

الكثري من القراءات التحريفية خ�سو�سا 
�سد عبان رم�سان، لكن بن مهيدي كان 
�سلة و�سل بني الثوار وهذا املوؤمتر ، وهنا 
ال ميكن اأن نن�سى مقولته ال�سهرية "ارموا 

بالثورة لل�سارع يحت�سنها ال�سعب".
وعّدد الربوفي�سور اجلامعي حممد خل�ر 
معقال اأبرز  حمطات النخب اجلزائرية منذ 
اال�ستقال معتربا اأن خطاب بومدين يف 
اأن  اأثبت   1974 عام  االأمريكية  الواليات 
اجلزائر متتلك كفاءات ونخب دولية وعزز 
موقف النخب اجلزائرية وتكاثر بحا�سيته 
وخدمه، م�سيفا اأن  "  بومدين كان لديه 
برنامج  وطني  تكونت بف�سله نخبة ذات 
طابع وطني ودويل. اأقول هذا الكام رغم 

اأين كنت معار�سا له".
يف  حمل   1980 ح��راك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
البداية مطالب جديدة تخ�ض الدميقراطية 
اأن  رغم  الحقا،  انحرفت  لكنها  احلرية،  و 
بك�ر  تنبوؤه  هو  احلراك  هذا  يف  ما  اأبرز 

احلزب العتيد.

رافق   1996 د�ستور  اأن  معقال  واعترب 
موؤكدا  اجلزائرية،  للنخب  ح��راك  تطور 
املواطنة  ق�سية  يتبنى  د�ستور  اأول  اأنه 
اأنه  رغم  احلريات  واحرتام  والدميقراطية 
اليمني  برئا�سة  اجلي�ض  قبل  من  و�سع 
زروال، م�سريا اإىل اأنه قدم طماأنة للنخب 
التي كانت يف حالة هروب للخارج بعد اأن 

اغتيل الكثري منها.
اأن النخب التي ن�ساأت يف نهاية  واأ�ساف 
�سهدت  الت�سعينات  وبداية  الثمانينات 
كانت  لكنها  م�سطهدة  طاقات  جتنيد 
اإط���ارات  ط��رف  م��ن  وم��وؤط��رة  م�سرية 
على  الوطني  التحرير  جبهة  داخل  من 
احلراك  اأن  م�سيفا  مدين،  عبا�سي  غرار 
يف  الوطنية  احلركة  كما  االإ�ساماوي، 
يف  املا�سي،  القران  من  الع�رينيات 
الثورية،  للنظرية  يفتقر  كان  الت�سعينات 
م�سيفا اأن حراك 22 فيفري اأعاد النظر يف 

تكوين النخب اجلزائرية بطريقة جديدة.
ق/و

مرور  حادث  يف  جريحا  و13  قتلى   05
مروع بجيجل 

اأكدت مديرية احلماية املدنية لوالية جيجل يف بيان لها، اأن عنا�رها تدخلوا جّراء 
 DFM حادث ا�سطدام بني �ساحنة ذات مقطورة و �ساحنة نفعية �سغرية من نوع
كان على متنها منا�رون للمنتخب الوطني على م�ستوى الطريق الوطني رقم 

43 و بالتحديد ببلدية �سيدي عبد العزيز والية جيجل.
واأفاد البيان اأن احلادث خلف مقتل 05 اأ�سخا�ض واإ�سابة  13 �سخ�سا اآخرين مت 
اإ�سعافهم يف عني املكان ثم نقلوا اىل امل�ست�سفى املحلي. يف حني مت نقل اجلثث اىل 

م�سلحة حفظ اجلثث.
ق/و

�لربوفي�سورخل�سر معقال يوؤكد:
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ي�ستفيد زهاء 1500 طفل من �أبناء �لعائالت �ملعوزة باجلنوب �لكبري للوطن، من خميمات �سيفية باجلز�ئر 
�لعا�سمة، ملدة 15 يوما بالن�سبة لكل فوج من هوؤالء �الطفال، ح�سبما علم  يوم �الأحد �ملا�سي، عن مديرة �لت�سامن 

و �لن�ساط �الجتماعي لوالية �جلز�ئر �ل�سيدة �سليحة معيو�ش.

��ستفادة زهاء 1500 طفل من �جلنوب 
�لكبري من خميمات �سيفية

حممد علي 
------------------- 

ان  ال�سيدة معيو�ض  اأو�سحت  و 
املخيمات ال�سيفية ملو�سم 2019 
املديرية  عليها  ت�رف  التي  و 
ب�سدد ا�ستقبال 1500 طفل من 
باجلنوب  املعوزة  العائات  اأبناء 
االأمر  يتعلق  و  للوطن،  الكبري 
اليزي  واليات   من  مب�ستفيدين 
ب�سكرة،  و  رقلة  و  و  تندوف  و 
مبخيمات  �سيمكثون  الذين  و 

 15 لفرتة  ت�سامنية  �سيفية 
�سهر  بنهاية  اآخرها  تنتهي  يوما 
ا�ستقبال  يتم  و  املقبل.  اأوت  
و  دفعات،  اأرب��ع  على  الوفود 
الو�سائل  ك��ل  ت�سخري  مت  ق��د 
ل�سمان  الب�رية  و  امل��ادي��ة 
ه��وؤالء  الإق��ام��ة  ظ��روف  اح�سن 
االطفال الذين �سي�ستفيدون من 
رحات يومية ملختلف �سواطئ 
زيارات  اىل  اإ�سافة   ، العا�سمة 
منظمة ملختلف املعامل ال�سياحية 

بالوالية ، ت�سيف املتحدثة.
ال��وف��ود  اق��ام��ة  ���س��ت��ك��ون  و 
اجلنوب  والي��ات  من  القادمة 
مراكز  خم�ض  م�ستوى  على 
من  كل  يف   ممثلة   ، بالعا�سمة 
و  بالرويبة  ال�سم  مدر�ستي  
املكفوفني  مدر�سة  و  ب��راق��ي 
بالعا�سور ، اإ�سافة اىل املركزين 
و  لبولوغني  البيداغوجيني 
على  ي�����رف  فيما  ال��دوي��رة. 
فرتة  خ��ال  االأط��ف��ال  مرافقة 

اإقامتهم بتلك املخيمات اأزيد من 
30 موؤطرا.

ي�سار اأن مراكز العطل والرتفيه 
على م�ستوى والية اجلزائر ) 10 
منذ  �رعت  قد  كانت   ) مراكز 
�سهر يونيو املن�رم يف ا�ستقبال 
نحو  10.000 طفل من خمتلف 
اأطفال  وكذا  اجلنوب،  والي��ات 
اإطار  الغربية  يف  من ال�سحراء 
برنامج املخيمات ال�سيفية الذي 
ترعاه وزارة ال�سباب والريا�سة.

مبجرد دفع ثمن حقيبة يد 
لزوجة �سقيقها �ملتويف جتد نف�سها 

ور�ء �لق�سبان بورقلة
ورقلة  ق�ساء  جمل�ض  ت��ن��اول 
ق�سية  ال��ف��ارط  االأح����د  ي���وم 
عامة  حتمل  بقيت  �سائكة... 
من  جلميع  ك���ربى  ا�ستفهام 
والتي  املحاكمة  جل�سة  ح�ر 
قيام  يف  تفا�سيلها  تتلخ�ض 
بزوجة  التقائها  عند   ) و  املتهمة) 
منها  له  وال��ذي  املتويف  �سقيقة 
حمكمة  م�ستوى  على  اأبناء   4
لتناول  دعتها  والتي  ورق��ل��ة، 
زوجة  حمل  وجراء  الغداء  وجبة 
قامت  بيدها  الأدبا�سها  ن(  االأخ) 
مبلغ  لها  بت�سديد  االخ  �سقيقة 
عند  يد  حقيبة  ل�راء  500دج 
مغادرة املدعوة )و( املطعم باجتاه 
رجال  داهمت  العائلي  م�سكنها 
واردة  معلومة  ج��راء  ال�رطة 
لهم يف وجود امراأة ترتدي حجابا 
املخدرات  من  كمية  اأزرق حتوز 
خ�سعت  اي��ن  بيعها  يف  ترغب 
وعرث  للتفتي�ض  االأخ���رية  ه��ذه 
الكيف  مادة  من  72غ  بحوزتها 
احلقيبة  داخل  مو�سوعة  املعالج 
املدعوة  فقط  ثمنها  دفعت  التي 
)و( للتخل�ض من هذه اجلرمية جاء 
يف ت�ريحها ان احلقيبة ل�سقيقة 
اياها  �سلمتها  وانها  )و(  زوجها 

هذا  واأن  ال��ع��ودة،  ثم  للحظات 
احلقيبة  ���راء  يف  يكمن  االم��ر 
احلقائب  لبيع  من �ساحب طاولة 
رجال  ورقلة  يف  احلجر  ب�سوق 
البائع  هذا  اىل  انتقلوا  ال�سبطية 
اعتبارا  ا�سرتت  من  اأن  واأخربهم 
املدعوة)  هي  الثمن  دف��ع  على 
ثمن  دفع  و(اأك��دت  ان)  حيث  و( 
حازتها وت�رفت  احلقيبة ولكن 
اال  )ن(  �سقيقها  زوج���ة  فيها 
بت�ريحات  رم��ت  ن�سرية  ان 
تناق�ض ذلك حيث انه بعد ايداع 
على  املوؤقت  احلب�ض  املتهمتني 
املخدرات  حيازة  جنحة  ا�سا�ض 
اأ�رت  املحكمة  البيع.  لغر�ض 
و4  )ن(  �ساحة  لتربئة  حكما 
�سنوات حب�سا نافذة للمتهمة )و( 
االتهام واحلكم كان حمل  بنف�ض 
)و( و    النيابة  ا�ستئناف من طرف 
ان املجل�ض ذهب بقراره اىل تاأييد 
احلكم بالرباءة) ن ( وتخفيف مدة 
احلب�ض )و (من 4�سنوات اىل عام 
ح�ر  من  كل     . نافذا  حب�سا 
حجم  يتقبل  مل  املحاكمة  جل�سة 
و(  على)  �سلطت  التي  اخل�سارة 

غرث تربئة �ساحة ن�سرية.
ابت�سام بن عطاءالله.

من �أبناء �لعائالت �ملعوزة... 

�نطالق عملية حتويل �لتموين من غاز �لربوبان �إىل �لغاز 
�لطبيعي بالقر�رة بغرد�ية 

جت�سيًدا للربنامج اال�ستثماري اخلا�ض مبديرية 
انطلقت  بغرداية،  والغاز  الكهرباء  توزيع 
عملية   ،2019 جويلية   15 االثنني  ام�ض 
الغاز  اإىل  الربوبان  غاز  من  التموين  حتويل 

الطبيعي مبدينة القرارة.
تاأتي هذه العملية كمرحلة اأخرية ُمربجمة يف 
م�روع حتويل التموين من غاز الربوبان اإىل 
الغاز الطبيعي مبدينة القرارة، الذي ُر�سد له 

مبلغ مايل تعدى 9،4 مليارات �سنتيم. 
اإجناز  مّت  امل�روع،  من  االأوىل  املرحلة  يف 
اأ�سغال اإي�سال �سبكة نقل الغاز الطبيعي اإىل 
كلم   50،718 من  اأزيد  امتداد  على  القرارة 
ومّت اإجناز ُموّزع عمومي بقدرة 15000 مرت 

مكّعب معياري يف ال�ّساعة. 
للتوزيع  اإجناز �سبكة  مّت  الثانية،  املرحلة  ويف 
اأزيد من  لتمكني  14،487 كلم،  امتداد  على 
امتيازات  من  اال�ستفادة  من  زبون   8500

الغاز الطبيعي.
�سيتّم  امل�روع  من  االأخرية  املرحلة  وخال 
الزبائن  منازل  رب��ط  تو�سيات  حتويل 
les déte - ال�سغط  خمّف�سات  )تتغيري 
كل  �سي�ستفيد  ذلك  اإىل  اإ�سافة   ،)deurs
 )les becs( الو�سات  تغيري  من  زب��ون 
العملية  وخ��ال  كهرومنزليني.  جلهازين 
حول  حت�سي�سية  مطويات  الزبائن  �سيتلقى 
اأعوان  و�سيقوم  للغاز،  االآم��ن  اال�ستعمال 
للزبون،  الداخلية  ال�سبكة  بفح�ض  املديرية 
التقنية  للمقايي�ض  مطابقتها  من  والتاأّكد 

واالأمنية الّازمة.
جتدر االإ�سارة اإىل اأّن امتياز التوزيع بغرداية 
والب�رية  املادية  االإمكانيات  كافة  �سّخر  قد 
الظروف  اأح�سن  يف  العملية  باإجناز  الكفيلة 

التقنية واالأمنية، ويف االآجال املحّددة لها.
بن عامر.ع

باالأغو�ط  جو�ن  �سهر  يف  مرورية  حو�دث   09 يف  جريحا   15
العمومي  لاأمن  الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
من  جوان  �سهر  خال  االأغواط  والية  باأمن 
ال�سنة اجلارية، )09( حوادث مرور ج�سمانية 
اإثرها  على  مت  االخت�سا�ض،  قطاع  ع��رب 
و  اجلن�سني  من  �سخ�سا   )15( جرح  ت�سجيل 
من خمتلف االأعمار، كما مت خال نف�ض الفرتة 
جنحة   )67( جزافي�ة،  غرامة  حترير)841( 
بالتن�سيق.  متعلقة  خمالف��ة   )60( مرورية، 
كما قامت امل�سلحة الوالئية لاأمن العمومي 
الربنامج  اإط��ار  يف  و  الفرتة  نف�ض  خ��ال 
املتعلق  املتوا�سل  التوعوي  التح�سي�سي 
بتن�سيط   " املرورية  ال�سامة   " مب��ج��ال     
التوعوية  التح�سي�سية  احلمات  من  العديد 

حول هذا املجال لفائدة 
الطريق،  م�ستعملي 
ف�سل  و  ت���زام���ن���ا 
ي�سهد  الذي  ال�سيف، 
ارت��ف��اع��ا يف درج��ات 
ذل��ك من  و  احل����رارة، 
مطويات  توزيع  خال 
توعوية  حت�سي�سية 
و  ن�سائح  ت��ق��دمي  و 
ل�سائقي  اإر����س���ادات 
مبختلف  امل��رك��ب��ات 
ك��ذا  و  اأ���س��ن��اف��ه��ا، 

م�ستعملي الدرجات النارية، تدعوهم للتقيد 
و االلتزام بقواعد ال�سياقة ال�سليمة و االآمنة.  
ق/ج

...موؤكدون حجزهم تذ�كر باجتاه �ملدينة �ملنورة 

مهزلة ديو�ن �حلج و �لعمرة 
بحجاج والية غرد�ية 

والية  من  حاجا   120 حوايل  عرّب 
غرداية يف وقفة �سلمية اأمام مقر 
ملا  ال�سديد  ا�ستيائهم  عن  الوالية 
اأ�سموه تاعبا مب�ساعرهمن خا�سة 
من  الدينية  ب��االأم��ور  تعلق  م��ا 
الذي  العمرة  و  احلج  ديوان  طرف 
دون  و  النهار  و�سح  يف  تاعب 
اأي روح للم�سوؤولية، بحجوزاتهم 
االإلكرتونية لفائدة وكالة �سياحية 
و   ، التوجيه  هذا  يف  نفوذ  �سبقها 
الق�سية  لهذه  احلجاج  ده�ض  قد 
يف  الطويل  عنائهم  بعد  خا�سة 
االلكرتوين،  باملوقع  الت�سجيل 
تذاكر  على  للح�سول  املخ�س�ض 
ال�سفر عرب �ركة اخلطوط اجلوية 
املدينة  اىل  مبا�رة  اجل��زائ��ري��ة 
املنورة ، ليتفاجوؤوا بتغيري ال�ركة 
اخلطوط  �ركة  اىل  لهم  الناقلة 
الوجهة  كذا  و  ال�سعودية  اجلوية 
اىل جدة  و حتى التوقيت بدون اأي 
باالأحرى  اأو  بامل�سوؤولية  اإح�سا�ض 
تعلق  م��ا  خا�سة  باالإن�سانية، 
اأركان  من  اخلام�ض  بالركن  االأمر 
وثيقة  اىل  بالرجوع  و   ، االإ�سام 
فقد  بحوزتهم  التي  االأوىل  احلجز 
بند عدم تغيري ال موعد  اإدراج  مت 
كان  مهما  وجهتها  ال  و  الرحلة 

الظرف ، و قد اتهم احلجاج ديوان 
التاعب  بهذا  العمرة  و  احل��ج 
املرجوة  الفائدة  من  م�ستغربني 
من الت�سجيل االلكرتوين، اإْذ  هو 
غري موؤّمن من االحتيال و الن�سب 
ي�سعب  املوقع  هذا  اأن  خا�سة   ،
هذا  رداءة  ظل  يف  اإليه  الولوج 
التطبيق املغلق با�ستمرار يف وجه 
احلجاج ، و ب�سفته امل�سوؤول االأول 
املعهودة  كعاهدته  و  الوالية،  عن 
امل�ستعجلة  الق�سايا  يف  بالتدخل 
فعالة  حلول  اإيجاد  اأ�رها،  لفك 
الدين م�ري  ميدانيا... تدّخل عز 
قيام  عند  مبا�رة  الوالية  وايل 
احلجاج بالوقفة و ا�ستدعاء ممثلني 
للنظر يف الق�سية عن قرب و كذا 
العليا املخولة  بال�سلطات  ات�ساله 
و  اإن�ساف  اأجل  من  الق�سية  بهذه 
الغرداويني،  احلجاج  رغبة  تلبية 
اأنهم كانوا �سحية تاعب  خا�سة 
يكونوا  مل  و  نطاقهم  عن  خارج 
احلجاج  ع��رّب  ق��د  و   ، فيه  �سببا 
من  املوقف  لهذا  ارتياحهم  عن 
الوايل معلقني اآمالهم يف فك هذه 
اأن مو�سم احلج  االأزمةن خا�سة و 

على اأبواب الدخول .
بن عامر.ع
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موجة حر �سديدة ر�ب�سة باملنطقة خالل 
هذه �ل�سائفة

عا�سوري مي�سه
-------------------

لنهار  احل��رارة  درج��ات  و�سلت  حيث 
حلدود  االأخرية  الثاثة  االأيام  من  كّل 
الأكرث  و  الظل!  حتت  مئوية  درجة   50
اأ�سعة  حت��ت  مئوية  درج���ة   60 م��ن 
�سبه  يف  مت�سببة  احلارقة.  ال�سم�ض 
حظر جتول يف كل مدن و قرى الوالية، 
و جلوء املوطنني للمكوث يف منازلهم 
مكيفات  ن�سمات  حت��ت  منتع�سني 
منها  يخلو  اأن  ي�ستحيل  التي  الهواء 

منزل بالوالية. 
ل�  املواطنني  من  العديد  اأ���ر  حيث 
التي  ال��رع��ب  حالة  ع��ن  "التحرير" 
انتابتهم من جراء هذا االرتفاع الكبري 
الف�سل  بداية  منذ  احل��رارة!  درجة  يف 
اال�ستعجاالت  م�سالح  وا�ستقبلت   ،

الطبية عديد احلاالت من االغماءات و 
�سيق التنف�ض نتيجة �ربات ال�سم�ض 
احل���ارة م��ن ج��ه��ة، و ال��رط��وب��ة غري 
غرف  يف  التكييف  الأجهزة  ال�سحية 
كانت  و  هذا  اأخ��رى.  جهة  من  املنازل 
مدينة  �سوارع  يف  جولة  "التحرير"  ل� 
ليوم  النهار  منت�سف  خال  ال��وادي 
اأم�ض، حيث كانت جل الطرق خالية من 
ال�سيارات  بع�ض  عدا  احلركة  و  املارة 
توقف  فيما  احل�ري!  بالنقل  اخلا�سة 
يف  املواطنني  م��ع  االإداري   العمل 
فيما  الظهرية،.  بعد  االإدارات  اأغلب 
حما�سيلهم  قطف  يف  الفاحون  بداأ 
احلر  موجة  من  ت�ررها  اتقاء  لبيعها 
اإىل  اليد  ذات  قليلو  يلجاأ  فيما  هذه،! 
اجلو  حرارة  لتخفيف  التقليدية  الطرق 
من تبليل الرمل و النوم عليه اأو تبليل 

االأغطية و االحتماء حتتها! فيما ين�سح 
حتت  اخل��روج  عن  باالمتناع  االأطباء 
مظلة  لب�ض  و  احلارقة  ال�سم�ض  اأ�سعة 

املاء  �رب  و  للراأ�ض،  واٍق  �سا�ض  اأو 
بكميات كبرية م�ستمرة.

ت�سرب هذه �الأيام موجة حر �سديد منطقة �لو�دي و ما جاورها، نتيجة رياح �ل�سموم �جلنوبية �أو ما ي�سمى حمليا بال�سهيلي �لتي تع�سف خالل 
كامل فرت�ت �ليوم نهار� و ليال. 

درجات �حلر�رة و�سلت �إىل 60° 

مطالب بتح�سني �لوجه �حل�سري ملدينة �لـو�دي
يتفق معظم �سكان مدينة الوادي، وحتى �سكان املدن 
عدم  على  لها،  الزائرين  وحتى  املجاورة  والبلديات 
واليتهم،  لعا�سمة  احل�ري  الت�سيري  عن  ر�ساهم 
تعانيه  مما  ال�سديدين  وا�ستيائهم  تذمرهم  عن  وعربوا 
مدينة الوادي، جراء الفو�سى التي تكاد تكون �ساملة 

على كافة االأ�سعدة. 
الداخلون  يلم�سه  بات  ما  ذلك،  �سدارة  يف  وياأتي 
واخلارجون يوميا من واإىل املدينة، عرب كافة مداخلها 
االأربعة، حيث يثري اأ�سحاب املركبات، م�سكلة تردي 
ال  والتي  الوالية،  لعا�سمة  الرئي�سة  املداخل  و�سع 
توحي باأنه ب�سدد الدخول اإىل مدينة، وعا�سمة لوالية 
حدودية، بحجم مدينة االألف قبة وقبة، والتي يفرت�ض 
اأن تكون املعامل ال�سياحية، الدالة على كونها عا�سمة 
واالأديبة  الرحالة،  عليها  اأطلقت  مثلما  االألف،  القباب 
املا�سي، حيث تغيب  القرن  اإيربهاردت مطلع  اإيزابيل 
وب�سكل جلي ال�سمة التي متيزها من موقعها، واأهميتها 
كمدينة حدودية، حيث تنعدم فيها املرافق الدالة على 
مدن  اأكرب  من  واحدة  تعد  اأنها  رغم  هذا  مدينة،  اأنها 
قاطبة،  اجلنوب  م�ستوى  على  مدينة  واأكرب  الباد، 
بتعداد �سكاين يفوق 200 األف ن�سمة، كما اأنها حتوز 
على اأحد اأكرب واأهم االأ�سواق الوطنية باالإ�سافة، اإىل 
اأ�سواقها  يق�سدون  الذين  التون�سيني  الرعايا  ع�رات 

للتب�سع منها.
منذ  والية  م�ساف  اإىل  ارتقت  اأنها  من  الرغم  فعلى 
متباينة،  فرتات  على  عرفوها  الذين  اأن  اإال  �سنة،   35
اأنها  زيارتهم،  وخ��ال  ب�راحة  ع��ربوا  القدم،  منذ 
اأثاره  ما  وهو  االأم��ام  اإىل  ولي�ض  اخللف،  نحو  ت�سري 
من  ت�سيريها  على  اأ�رفوا  ممن  امل�سوؤولني،  من  عدد 

بالقرية  لها  خال و�سفهم 
اأ�سار  الذي  االأمر  الكبرية، 
�سابق،  وال  اأي�سا  اإل��ي��ه 
للو�سع  تعجب  عندما 
املزري الظاهر للعلن، على 
قبل  كانت  مدينة  مامح 
�سياحية  عقدين  من  اأزي��د 

بامتياز.
مبداخل  يتعلق  فيما  اأم��ا 
�سيان،  ف��االأم��ر  امل��دي��ن��ة 
املنطقة  �سكان  اأب��دى  اإذ 
خمتلف  م��ن  وزواره������ا 
وخارجه  ال��وط��ن،  جهات 
افتقادها  من  ا�ستغرابهم 
اجليدة،  ال��ط��رق  ل�سبكة 
ن�سبيا،  حت�سنت  اأنها  رغم 
املدينة  م��ظ��اه��ر  وح��ت��ى 
باأنها  للزائر  توحي  غائبة، 

املدن  م�ساف  اإىل  ترتقي  ال 
وهناك،  هنا  املرتامية  واالأتربة  فاالأو�ساخ  النظيفة، 
اأ�سبحت ت�سكل ديكورا مازما للمدينة، فالقاذورات 

واالأو�ساخ منت�رة يف كل االأحياء تقريبا.
الوالية،  بعا�سمة  امل�سجلة،  النقائ�ض  وانعك�ست 
الواجهة  يف  الواقعة  البلديات  على  كئيبة  ب�سورة 
املوؤدية اإليها، وياحظ الزائر للوهلة االأوىل اأن جتمعات 
املوؤ�رات  الأدنى  تفتقر  برمتها،  وبلديات  �سكانية، 
على  للمنطقة،  املميز  ال�سياحي،  الطابع  على  الدالة 
مظاهر  عنها  تغيب  التي  غمرة،  قرية  مظهر  غ��رار 

واالأمر  لها،  احل�ري  والتح�سني  العمراين،  التنظيم 
الناحية  من  خليفة  حا�سي  مدينة  على  ينطبق  ذاته 
ال�سمالية ال�رقية، ف�سا عن املدخل الغربي للوالية 
والذي جت�سده �سورة بلدية اأميه ون�سه، حيث النقائ�ض 
احل�سارية غائبة باجلملة عن هذه الواجهات املذكورة، 
بينها،  االأف�سل  يعد  الذي  ال�سمايل،  املدخل  با�ستثناء 
م�ساريع  وبعث  ميزانية  ر�سد  يتطلب  الذي  االأم��ر 
تهيئة، من �ساأنها اإعطاء �سورة م�رفة ملنطقة وادي 

�سوف.
نزار .ف

نا�سدو� و�يل �لوالية للتدخل لفتحه

حر�رة �لطق�ش ي�ساعفها غلق �أبو�ب �مل�سبح �لبلدي بتك�سبت �أمام �ل�سباب
تك�سبت  بحي  البلدي  امل�سبح  فتح  تاأخر  �سكل 
كبرًيا  ا�ستياء  ال�سباب  اأمام  اأبوابه  الوالية،  بعا�سمة 
يف اأو�ساطهم بعدما بلغت بهم حرارة الطق�ض وانعدام 

املرافق الرتفيهية...
الوالية  وايل  ال�وادي،  مبدينة  ال�سباب  ع�رات  ودعا 
امل�سبح  بفتح  التدخل  اإىل  �سعيد"  بن  القادر  "عبد 
البلدي بحي تك�سبت خ�سو�سا ونحن يف عز ف�سل 
يف  هوؤالء  واأبدى  احلرارة،  درجات  وارتفاع  ال�سيف 
امل�سبح  غلق  من  امتعا�سا  "التحرير"  مع  حديثهم 
ال�سبان  ملئات  ال�سابق مق�سدا وقبلة  يعترب يف  ،الذي 
الوقت  بع�ض  ق�ساء  يف  الراغبني  ال�سغار  واالأطفال 

تفوق  التي  احل��رارة،  دراج��ات  من  عنهم  والتخفيف 
اأماكن  انعدام  48 درجة، ويف ظل  االأحيان  يف بع�ض 
يفتقر  التي  اخل�راء،  امل�ساحات  اأو  والت�سلية  الرتفيه 

اإليها حي تك�سبت بالوادي.
اأو  التقليدية  االآبار  اإىل  يلجوؤون  اأنهم  بع�سهم  وقال 
اأو  الطرقات  بع�ض  حمور  على  املوجودة  النافورات 
املخاطر  رغم  اال�ستمتاع  اأجل  من  الفاحني  خزانات 
التي حتدق بهم، التي كانت �سببا يف هاك العديد من 
االأبرياء �سنويا، وعلى الرغم من اأن مياهها ملوثة وغري 

�ساحلة، اإال اأنها تبقى ماذهم الوحيد.
ببلدية  واأطفال حي تك�سبت  �سباب  ينا�سد  ذلك،  اإىل 

عند  جدية  وقفة  للوقوف  الو�سية  اجلهات  الوادي،   
مطلبهم ب�رورة اإعادة فتح امل�سبح البلدي.

ف�وزي .ق

مر�قبون يطالبون 
ب�سرورة مر�جعة 
تكليف �ملتطوعني 
يف م�ساجد �لوالية

بقلم/ مبارك قدودة
لوالية  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  تعرف 
بخ�سو�ض  ملحوظا  عجزا  ال���وادي 
توظيف اأئمة جدد مما دفعها اإىل تكليف 
امل�ساجد  تنامي  ظل  يف  الثغرات  ل�سد 
مراعاة  دون  وذلك  الوالية،  اجلديدة يف 
هذا  وعن  التكليف  هذا  عن  يرتتب  ما 
وبنيوية  اجتماعية  م�ساكل  من  االإجراء 
النهاية  يف  لتتحمل  املجتمع،  الأف��راد 
عند  الدينية  ال�سوؤون  مديرية  عواقبها 
ال��ذي  امل�سار  ع��ن  املجتمع  ان��ح��راف 
ت�سكيل  يف  ال��دول��ة  مناهج  ر�سمته 
واأمواج  الهزات  من  املح�سنني  االأفراد 

الرياح التي تهب من كل �سوب.
ال�سلمي  ال�سعبي  احل���راك  ظ��ل  ويف 
مراقبون  يرى  كما  الباد،  تعرفه  الذي 
�رورة  واالجتماعي  الديني  للو�سع 
اأملتها  التي  التكليفات  هذه  مراجعة 
ظروف خا�سة حني اخرتقت فيها اأغلب 
و�سار  الدولة  احل�سابية  املوؤ�س�سات 
خا�سعا  بامل�ساجد  املتطوعني  تكليف 
والعاقات  االإيديولوجي  لانتماء 
غريها  دون  ال�سيا�سية  واالنتماءات 
واملو�سوعية  ال��ك��ف��اءة  معايري  م��ن 
عن�را  يعترب  الذي  واالعتدال،  واحلياد 
متطوع  اأي  الختيار  ومدعما  اأ�سا�سيا 
يف  عرفت  التي  امل�ساجد  منابر  العتاء 
للم�سلني  م�سفرا  االأخرية خطابا  االآونة 
�سكل  يف  منهم  ال�����س��ب��اب  خ��ا���س��ة 
املدى  على  اأكلها  توؤتي  هادفة  ر�سائل 
على  اأكله  يوؤتي  ما  ومنها  الق�سري، 
يتوىل  فيما  البعيد.  اأو  املتو�سط  املدى 
االأدمغة  م�سح  حلقات  تن�سيط  اآخرون 
بديلة  اإيديولوجية  اأفكار  حملها  لتحل 
ويف  ب�سهولة؛  منها  التخل�ض  ي�سعب 
االإره��اب  يف  املخت�سني  الأح��د  حتليل 
اأ�سا�ض  دوما  لي�سا  الفقروالبطالة  اأن 
االأعمال  برجل  مثا  و�رب  االرهاب 
اأعظم  قهر  الذي  باذن"   " ال�سعودي 
من  الرو�ض  طرد  بعد  العامل  يف  دولة 
برجي  تدمري  ا�ستطاع  حيث  اأفغان�ستان 
هذا  اأ�ساف  كما  نيويورك  يف  التجارة 
نائمة  خايا  لارهاب  اإن  قائا،  اخلبري 
له  يلجاأ  الباد  يف  �سيا�سي  �سند  وله 
الدولة  على  يحتم  مما  ال�رورة  عند 
العناية الكافية باحلا�سنة ال�سعبية حتى 
عن  الغريب  الفكر  هذا  وراء  ينجر  ال 
الذي  تعبريه  ح�سب  اال�سامية  االأم��ة 
العربية  ال��دول  بع�ض  اأن  حتليله  ختم 
امل�سجد  يف  التطوع  هذا  جراء  �سهدت 
ماآ�ٍض عديدة، متثلت يف ان�ساء موؤ�س�سات 
موازية ملوؤ�س�سات الدولة من اأمن مواٍز  
االأوج��ه  متعددة  خريية  جمعيات  اإىل 
اإىل  ال�سباب  بت�سفري  بع�سها  يعني 
بال�ساح  مدججني  ليعودوا  التوتر  بوؤر 
وباملهارات القتالية وتكوين جي�ض مواٍز  
ال مرجعية له وال اأهداف  �سوى ا�سقاط 

الدول .
قدودة مبارك

ر�أي
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�سقف يتجاوز  بومرد��ش  �سو�طئ  على  �لو�فدون 
م�سطاف ماليني   3،7  

حممد علي 
قا�سي  اآي��ت  امل��ازم  اأو�سح  و 
االت�سال،  خلية  م�سوؤول  اأحمد، 
الوافدين  من  املذكور  العدد  اأن 
مرات  بعدة  ت�ساعف  -ال��ذي 
رم�سان-  �سهر  انق�ساء  بعد 
امل�سطافني  عدد  بكثري  يتجاوز 
اال�سطياف  ف�سلوا  ال��ذي��ن 
يف  ال��والي��ة  ���س��واط��ئ  مبجمل 
�سنة  من  الزمنية  الفرتة  نف�ض 
بقليل  جتاوز  الذي  و   ،  2018

. م�سطاف  ن�سف  و  املليون 
ال�����س��واط��ئ  ت�����س��ت��ق��ب��ل  و 
قور�سو  غ��رار  على  الكربى 
جنات  راأ����ض  و  ب��وم��ردا���ض  و 
دل�ض  و  ال��ب��ح��ري  زم���وري  و 
-ي�سيف  ال��ب��ح��ري  وب����ودواو 
العدد   ،- قا�سي  اأي��ت  ال�سيد 
خا�سة  و  امل�سطافني  من  االأكرب 
حيث  االأ�سبوع  نهاية  عطلة  يف 
يف  ال�سواطئ  ه��ذه  ا�ستقبلت 
 ( االأخ����رية  االأ���س��ب��وع  عطلة 
يقل  ال  ما  ال�سبت(  و  اجلمعة 

م�سطاف.  600.000 عن 
امل��خ��ي��م��ات  ت�ستقطب  ك��م��ا 
ال�سباب  دور  و  ال�سيفية 
و  ال�����س��ب��اب  خم��ي��م��ات  و 
الواقعة  االبتدائية  امل��دار���ض 
انطاق  منذ  ال�ساحل  على 
اأخ��رى  كبرية  اأع��دادا  املو�سم، 
خمتلف  اإطار  يف  املخيمني  من 
يف  خا�سة  الت�سامنية  الربامج 
والي��ات  بني  ما  التبادل  اإط��ار 
و  العليا  اله�ساب  و  اجلنوب 
الوطن. من  الداخلية  الواليات 

هذا  امل�����س��در  نف�ض  اأرج���ع  و 
امل�سطافني  من  الكبري  االإقبال 
امل�سموحة  �ساطئا   47 على 

اإىل  ال��والي��ة  ع��رب  ال�سباحة 
تتمثل  ال��ع��وام��ل،  م��ن  جملة 
املو�سم  ه��ذا  متيز  يف  ب��رزه��ا  اأ
ب��ارت��ف��اع درج���ات احل���رارة و 
ظ��روف  حت�����س��ن  و  ال��رط��وب��ة 
االأمن،  و  االإيواء  و  اال�ستقبال 
خال  من  ال�روريات  كل  و 
التنظيف  و  التهيئة  اأ�سغال 
معظم  منها  ا�ستفادت  التي 
لت�سهيل  ال��والي��ة  ���س��واط��ئ 

امل�سطافني. توافد 
الكبري  التوافد  هذا  يف  وي�ساهم 
التدابري  كذلك  للم�سطافني 
خطوط  لتعزيز  اتخذت  التي 
يتم  حيث  الوالية،  نحو  النقل 
 150 ع��ن  يزيد  م��ا  ا�ستغال 
امل�سطافني  لنقل  جديدا  خطا 
للوالية  النائية  البلديات  من 
اىل  ال�سواطئ  خمتلف  نحو 
النقل  خمطط  تعزيز  ج��ان��ب 
من  اآخ���ر  ع���دد  بتخ�سي�ض 
كبرية  اأع��داد  لنقل  احلافات، 
والي��ات  م��ن  امل�سطافني  م��ن 

والبليدة  البويرة  و  وزو  تيزي 
. الوالية  و غريها نحو �سواطئ 
يف  �سعت  و  الوالية  باأن  يذكر 
وزواره��ا  امل�سطافني  متناول 
مو�سم  ب��ر���س��م  ال�����س��ي��اح  م��ن 
ال�سنة،  ل��ه��ذه  اال���س��ط��ي��اف 
عائلية  �سيفية  خميمات  ثاثة 
���ري��را،   750 ب�سعة  ج��دي��دة 
خميمات  خم�سة  اإىل  ت�ساف 
ج��دي��دي��ن  ف��ن��دق��ني  و  اأخ����رى 
)واح���د مب��دي��ن��ة ب��وم��ردا���ض و 
ب�سعة  قور�سو(  ببلدية  اآخ��ر 
�ريرا   180 تتجاوز  اإجمالية 
فندق  م�روع   58 جممل  من 
ذلك  جراء  ارتفع  االإجناز.و  قيد 
للمخيمات  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 
 12 اإىل  العائلية  ال�سيفية 
جمملها  يف  توفر  �سيفيا  خميما 
منت�رة  �ريرا   6550 قرابة 
املمتد  الوالية  �ساحل  كل  عرب 
كلم   100 عن  يزيد  طول  على 
 47 منها  �ساطئا   63 ي�سم  و 
لل�سباحة.و  م�سموحا  �ساطئا 

م��ن ���س��اأن ه���ذه ال��ه��ي��اك��ل و 
على  ال�سغط  تخفيف  املن�ساآت 
�سنة  م��ن  املت�ساعد  الطلب 
ال�سياحية  الوجهة  على  الأخرى 
بر�سم  ا�ستقطبت  التي  للوالية 
 15 ال��ف��ارط ق��راب��ة  امل��و���س��م 
جهة  من  م�سطاف.و  مليون 
خلية  م�����س��وؤول  ذك��ر  اأخ���رى 
احلماية  م�سالح  باأن  االت�سال 
لهذا  ج��ن��دت  ال��ت��ي   ، امل��دن��ي��ة 
ح��ار���ض   300 زه���اء  امل��و���س��م 
ح��ار���س��ا   120 و  م��و���س��م��ي 
ال�سواطئ  كل  لتغطية  حمرتفا 
مو�سم  ب��داي��ة  منذ  �سجلت   ،
مت  تدخا   4541 اال�سطياف 
 121 نحو  حتويل  خالها  من 
ال�سحية  املراكز  نحو  م�سطافا 
بعني  م�سطافا   862 اإ�سعاف  و 
م�سطافا   3554 اإنقاذ  و  املكان 
غرقى   7 ت�سجيل  و  الغرق  من 
غري  و  حمرو�سة  �سواطئ  يف 

. الوالية  عرب  حمرو�سة 

جتاوز عدد �لو�فدين على �سو�طئ بومرد��ش، منذ بد�ية �سهر جو�ن كل �لتوقعات، حيث تعدى �سقف 3،7 ماليني م�سطاف من 
خمتلف واليات �لوطن، خا�سة منها �لواليات �لد�خلية، ح�سبما �أفاد به م�سدر من �حلماية �ملدنية.

 منذ بد�ية �سهر جو�ن

الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل 
ب��ت��اب��اط   امل��دن��ي��ة  للحماية 
باملكان  م��رور  ح��ادث  ب�سبب 
الطريق  ال�سور  ذراع  امل�سمى 
فج  بلدية    08 رق��م  الوطني 
يف  متثل  احل���ادث   ، احلو�سني 
خلف   ، �سيارتني   بني  ا�سطدام 
يبلغان   ( جريحني   02 احل��ادث 
68 �سنة  79 �سنة  و  من العمر 
خمتلفة. ا�سابات  لديهم   ،  )
عني  يف  اإ�سعافهما  مت  اجلريحان 

جناح  على  ونقلهما  امل��ك��ان 
مل�ست�سفىتاباط  ال�����رع��ة 
الوحدة  اأع��وان  تدخل  و     ...
املدنية  للحماية  ال��ث��ان��وي��ة 
ب��ق�����ر ال��ب��خ��اري م��ن اأج��ل 
امل�سمى  باملكان  مرور  حادث 
ق�ر  بلدية  اجلنوبية  العمارات 
ال��ب��خ��اري، احل���ادث مت��ث��ل يف 
دراجة  و  �سيارة  بني  ا�سطدام 
جريحا  احل��ادث  خلف   ، نارية  
�سنة(،   25 العمر  م��ن  )يبلغ 

اجلريح  خمتلفة.  ا�سابات  لديه 
املكان  ع��ني  يف  ا�سعافهم  مت 
ال�رعة  جناح  على  ونقلهم  
البخاري،و  ق�ر  مل�ست�سفى 
الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل 
بق�ر  امل��دن��ي��ة  ل��ل��ح��م��اي��ة 
مرور  حادث  اأجل  من  البخاري 
ال�سبع   عني  امل�سمى  باملكان 
يف  متثل  احلادث   ، �سانق  بلدية 
�ساحنة   و  �سيارة  بني  ا�سطدام 
 ( جرحى   04 احل��ادث  خلف   ،
�سنة    01 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
ا�سابات  لديهم   ،  ) �سنة   34 و 
ا�سعافهم  مت  خمتلفة.اجلرحى 
على  ونقلهم   املكان  عني  يف 
مل�ست�سفى  ال�����رع��ة  ج��ن��اح 
اأعوان  تدخل  البخاري.و  ق�ر 
للحماية  ال��ث��ان��وي��ة  ال��وح��دة 
من  البخاري  بق�ر  املدنية 
باملكان  م���رور  ح���ادث  اأج���ل 
بلدية  التيني�ض   حي  امل�سمى 
متثل  احل��ادث   ، البخاري  ق�ر 

ب��ني ���س��ي��ارة و  يف ا���س��ط��دام 
احلادث  خلف   ، نارية   دراج��ة 
العمر  يبلغان من   ( 02 جريحني 
24 �سنة ( ، لديهما  28 �سنة  و 
اجلريحان  خمتلفة.  ا�سابات 
املكان  عني  يف  ا�سعافهما  مت 
ال�رعة  جناح  على  ونقلهما 
البخاريو  ق�ر  مل�ست�سفى 
الثانوية  الوحدة  اأعوان  تدخل 
�سليمان  ببني  املدنية  للحماية 
باملكان  مرور  حادث  اأجل  من 
العباعبية   ف��رق��ة  امل�����س��م��ى 
متثل  احل��ادث   ، بو�سكن  بلدية 
خلف   ، ���س��ي��ارة   ان��ق��اب  يف 
ت��رتاوح   ( جرحى   04 احل��ادث 
و  ���س��ن��ة    33 ب��ني  اأع��م��اره��م 
ا�سابات  لديهم   ،  ) �سنة   76
ا�سعافهم  مت  خمتلفة.اجلرحى 
على  ونقلهم   املكان  عني  يف 
بني  مل�ست�سفى  ال�رعة  جناح 

. ن �سليما
                                    حممد م

باملدية متفرقة  مرور  حو�دث   05 فـي  جريحا   13

يف بادرة هي �الأوىل من نوعها.....

االحتفاالت  موا�سلة  اإط��ار  يف 
لعيدْي   57 ل��ذك��رى  امل��خ��ل��دة 
بادرت  وال�سباب،  اال�ستقال 
على  للمحافظة  الوطنية  املنظمة 
ال�سهداء  ر�سالة  وتبليغ  الذاكرة 
ذات  مبادرة  بتنظيم  بامل�سيلة 
تت�سمن  وح�ساري  اإن�ساين  بعد 
يف  النظافة  عمال  ا�ستخاف 
بالتن�سيق  وه��ذا  القمامة،  رفع 
واملوؤ�س�سات  الهيئات  جميع  مع 
عدة  م�ست  .العملية  بالوالية 
هذه  نالت  بالوالية،وقد  اأحياء 
كما  اجلميع  اإع��ج��اب  ال��ب��ادرة 
وكبار  ال�سغار  م�ساركة  عرف 
منهم  ا�ست�سعار  ال�سن،وهذا 
نظافة  على  املحافظة  باأهمية 
االأعمال  يف  وامل�ساركة  املدينة 
العمل  ثقافة  وتنمية  التطوعية 

املجتمع..  خلدمة  التطوعي 
وبقايا  القمامات  رفع  مت  حيث 
املبادرة  ولقيت  البناء،  عمليات 
مبا  العديد  ط��رف  من  ا�ستجابة 
كان  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  ذل��ك  يف 
انتظار  يف  ق��وي��ا،  ح�سورهم 
واأعطى  م�ستقبا.  تتو�سع  اأن 
ه���وؤالء امل��ت��ط��وع��ون م��ث��اال يف 
وفق  املواطنة،  مفهوم  تكري�ض 
امل�ساركني،  اأح��د  ت�ريحات 
اإىل  ر�سالة  اأنها  على  م�سددا 

مواطن  كل  ي�ساهم  كي  اجلميع 
وبالتايل  �سارعه،  تنظيف  يف 
ك��ك��ل. امل��ح��ي��ط  ت��ن��ظ��ي��ف  يف 
الوطنية  املنظمة  رئي�ض  وح�سب 
وتبليغ  الذاكرة  على  للمحافظة 
الكرمي  عبد  ال�سهداء  ر�سالة 
امل��ب��ادرة،  ه��ذه  تهدف  خ�ري 
من  نخبة  فيها  ���س��ارك  ال��ت��ي 
دك��ات��رة  بينها  م��ن  امل��ث��ق��ف��ني 
،من  وحمامني  واأطباء  وم��دراء 
البيئة  نظافة  على  احلفاظ  اأجل 
للوالية،  احل�����س��اري  واملظهر 
االإح�سا�ض  تعميق  عن  ف�سًا 
لدى  املجتمعية  بامل�سوؤولية 
ثقافة  تغيري  بجانب  املوظفني، 
جتاه  نظرتهم  وتغيري  املجتمع 
م��ه��ن��ة ال��ن��ظ��اف��ة واخل���دم���ات 
النظافة،  عمال  يقدمها  التي 
الذي  الكبري  بالدور  واالعرتاف 
باإخا�ض  املجتمع  يف  ي��وؤدون��ه 
النظافة  عمال  فئة  وتعد  وتفاٍن. 
اإليها.، من  من الفئات التي ينظر 
التي  اجلهود  حجم  ندرك  اأن  دون 
ورفاهية  راحة  اأجل  من  يبذلونها 
وحمايتهم  املجتمع،  اأف��راد  بقية 
قد  التي  واالأوبئة  االأمرا�ض  من 
القمامات،  هذه  تركت  اإن  تنت�ر 

وال�سوارع. الطرق  يف  لتتناثر 
حممد حمدادي 

تنظيم يوم لتعوي�ش عمال �لنظافة 
بامل�سيلة

حت�سد  اللهب  األ�سنة  ت��زال  ال 
النباتية،حيث  الرثوة  من  املزيد 
ت��دخ��ل��ت ال���وح���دة ال��ث��ان��وي��ة 
�سي  ل��دائ��رة  املدنية  للحماية 
غابة  حريق  اأجل  من  املحجوب 
اأوغ��اط   واد  امل�سمى  باملكان 
�سي  دائ��رة  ببلديةبوعي�سون 
خ�سائر  خّلف  احلريق  املحجوب.  
اأ�سجار  من  اآرا   12 يف  متمثلة 

+واأحرا�ض. �رو   ، البلوط 
اأعوان  طرف  من  اأُخمد  احلريق 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  الوحدة  
الغابة. باقي  حماية  مع  الغابات 
ال��وح��دة  اع���وان   ت��دخ��ل  كما 
لدائرة  املدنية  للحماية  الثانوية 
حريق  ج���راء  امل��ح��ج��وب  �سي 
بن  اأوالد  امل�سمى  باملكان  غابة 
بوع�رة  اأوالد  ببلدية  عي�سى  
احلريق  املحجوب.   �سي  دائرة 
 08 يف  متمثلة  خ�سائر  خلف 
 232 و  اأح��را���س��ا  ه��ك��ت��ارات 
150 حزمة تنب  �سجرة مثمرة و 
احلريق  نحل،  �سندوق   21 و 

الوحدة   اأعوان  طرف  من  اأخمد 
الغابات  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
و  هكتارابالغابة   23 حماية  مع 
و  زراعيا  حم�سوال  هكتارا   50

مثمرة. اأ�سجار 
ال��وح��دة  اأع�����وان   ت��دخ��ل  و 
املدنية  للحماية  الرئي�سية 
املتنقل  بالرتل  مدعمة  باملدية 
اخل���ا����ض مب��ك��اف��ح��ة ح��رائ��ق 
الزراعية  املحا�سيل  الغابات  
باملكان  غابة  حريق  اأج��ل  من 
عطلي  بني   ( بازيز  امل�سمى 
احلريق    ، متزقيدة  ببلدية    )
 7.5 يف  متمثلة  خ�سائر  خّلف 
 02  + حلبيا  هكتارات�سنوبرا 
هكتار اأدغال ، احلريق اأخمد من 
بالتن�سيق  الوحدة   اأعوان  طرف 
ال��غ��اب��ات، مع  م�����س��ال��ح  م��ع 
�سكنات  و  الغابة  باقي  حماية 
جممعات  اإىل  ،اإ�سافة  جماورة 
�سناديق   ، جماورة  ،حقول  تنب 

. نحل
م حممد 

خمتلفة  خ�سائر  تخّلف  حر�ئق   03
باملدية
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مل ي�سددو� قرو�ش �لوكالة �لوطنية لدعم ت�سغيل �ل�سباب

خالل �سهر جو�ن

مدر�ء مد�ر�ش �ل�سياقة ينا�سدون �لفريق قايد �سالح 
للتدخل حلل م�سكلتهم مع �لوز�رة �لو�سية

ف.حممد
لتعليم  املدار�ض  مدراء  قال  و 
ال�رائب  اأن   على   " ال�سباقة 
قد توؤدي بنا اإىل االإفا�ض نظرا 
الكارثية  االقت�سادية  للحالة 
قطاعنا،  ي�سهده  الذي  والركود 
م��ن ت���دن ل��اأ���س��ع��ار وت��دين 
وقلة  الرخ�سة  على  الطلب 
نيل  على  املقبلني  املرت�سحني 

ال�سباقة" رخ�سة 
اأن   " ال��ب��ي��ان  يف  اأك����دوا  و   ،
ال�سباقة  مدار�ض  من  العديد 
ب��واب��ه��ا وغ��رّي  ق��د اأغ��ل��ق��ت اأ
اننا  كما   . ن�ساطهم  اأ�سحابها 
تطهري  اأجل  من  جاهدين  نعمل 
ال��ذي  ال��ف�����س��اد  م��ن  قطاعنا 
ولكننا  طويل  وقت  منذ  ينخره 
من  ك��ب��ريا  جت��اوب��ا  نتلقى  ال 
معا  عملنا  فلو  املعنية.  الوزارة 
وت��واف��رت  اجل��ه��ود  وتكاتفت 
ننا  باأ متاأكدين  ف�سنكون  النية 
ون�ستطيع  مبتغانا  اإىل  �سن�سل 
تعليم  مدار�ض  قطاع  جنعل  اأن 
واأنظف  اأح�سن  من  ال�سباقة 
بف�سل  اجلزائر،  يف  القطاعات 

تدخل  بف�سل  ثم  تعاىل  الله 
الوطن  ب��ن��اء  اأ م��ن  املخل�سني 
طالب  البيان  ختام  يف  الغايل،و 
ال�سباقة  تعليم  مدار�ض  مدراء 
نائب  �سالح  قايد  الفريق  من 
التدخل  الوطني   الدفاع  وزير 
ح�سبهم  وذلك  م�سكلتهم   حلل 
ن��ه��م ع��ل��ى  ع��ل��م  ب��االأع��ب��اء  اأ

كبرية  عاتقكم  على  "امللقاة 
يريدون  ال  وان��ه��م  ومرهقة" 
اأخ���رى  م�ساكل  زي����ادة   اأن 
مل  كبرية  معاناة  بعد  ولكنهم 
وعا  جل  الله  اإال  لهم   يبق 
متاما  متاأكدين   قيادتكم،    ثم 
 ،".. بالقطاع  �ستهتمون  "اأنكم 
منا�سدتهم   لهم  الب��د  ف��ك��ان 

زاده��م   وم��ا  حالهم   وع��ر���ض 
هو  �ستن�سفونهم   "باأنكم   ثقة 
من  امليدان  يف  به  تقومون   ما 
الفا�سدين  اأيدي  على  ال�رب 
عالية  اجلزائر  راية  ترتفع  كي 
اأج��ل  م��ن  وال��دع��م   %. خفاقة 
اأح�سن  اإىل  ببادنا  الو�سول 

امل�ستويات. واأجّل  واأعلى 

�أطلق  مدر�ء مد�ر�ش تعليم �ل�سباقة لالحتادية �لوطنية ملد�ر�ش تعليم �ل�سباقة �ملن�سوي حتت لو�ء  �الحتـــاد �لعـام للتجــار 
و�حلرفـيـيـن �جلـز�ئـريـيـن،  �سرخة ��ستنجاد  �إىل �لفريق قايد �سالح نائب وزير �لدفاع �لوطني �ملكتب �لوطني للتدخل  
لدى  وز�رة �لنقل و �الأ�سغال �لعمومية  لالإ�سر�ع يف دفرت �ل�سروط، ح�سب �لتعديالت �لتي �قرتحتها كي يت�سنى �لعمل بها 
دون �أدنى عناء ، و كذ� الإلغاء �ل�سر�ئب �لكبرية �لتي فر�ست عليهم دون وجه حق يف �إطار ما ي�سمى بـ ح�سب بيان ت�سلمت 

REDRESSEMENT لتحرير ن�سخة منه�

....بعدما �أُغِلقت كل �الأبو�ب يف وجوههم

ع��اجل��ت امل�����س��ل��ح��ة ال��والئ��ي��ة 
ل��ل�����رط��ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة ب��اأم��ن 
خال  ق�سية  مع�سكر   والي��ة 
اإط��ار  يف   2019 ج��وان  �سهر  
اجلرمية  اأ�سكال  خمتلف  حماربة 
اأوق��ف  احل�����ري،  القطاع  عرب 
من  �سخ�سا   282 ن��ه��ا  ب�����س��اأ
اأطفال   05 و  ن�ساء   07 �سمنهم 
�سخ�سا   46 منهم  اأودع  ،حيث 
امل�سلحة  عاجلت  فقد  احلب�ض 
املن�رم  ج���وان  �سهر  خ��ال 
بامل�سا�ض  متعلقة  ق�سية   146
 168 فيها  تورط  باالأ�سخا�ض  
امل�سلحة  عاجلت  ،حيث  �سخ�سا 
بالقتل  متعلقتني   )02 ( ق�سيتني 
متعلقة  ق�سية   65 و  العمدي 
منها  اال�سخا�ض،  �سد  بالعنف 
بالعنف  متعلقة  ق�سايا   04
 28 ،اإ���س��اف��ة  ���س��د اال���س��ول 
ق�سية   30 و  تهديد    ق�سية 
جمال  يف  اأما  بال�سب؛   متعلقة 
باملمتلكات  املا�سة  الق�سايا 
ق�سية   46 امل�سلحة  فعاجلت 

�سخ�سا   56 فيها  ت���ورط   ،
يف  املعاجلة  الق�سايا  اأهم  ومتثلت 
بال�رقات  متعلقة  ق�سية   17
متعلقة  ق�سايا   08 و  الب�سيطة 
اإىل   ، املو�سوفة  بال�رقات 
خمتلفة  اأخ��رى  ق�سايا  جانب 
الغري  ملك  تخريب  غرار  على، 
جم��ال  يف  و  ق�����س��ي��ة   15 ب���� 
متكنت  فقد  املخدرات  مكافحة 
بامل�سلحة  املخت�سة  الفرقة 
الق�سائية،  لل�رطة  الوالئية 
خال  �سخ�سا   29 توقيف  من 
بعد   ،  2019 ج����وان  ���س��ه��ر 
متعلقة  ق�سية   21 يف  تورطهم 
املخدرات  وا�ستهاك  باملتاجرة 
اأ�سفرت   ، العقلية  ث��رات  وامل��وؤ
من  غ��رام��ات   308 حجز  ع��ن 
اأقرا�ض   108 و  املعالج  الكيف 
 17 منهم  اأودع  ،حيث  مهلو�سة 
تقدميهم  ،بعد  احلب�ض  �سخ�سا 
البقية  ا�ستفاد  و  العدالة.  اأمام 

االإفراج. �سيغ  من 
ن. مزادة

توقيف 282 �سخ�سا تورطو� 
يف 235 ق�سية �إجر�مية مبع�سكر

امام  تيارت  بوالية  موؤخرا  اأحيل 
خا�ض  ملف   1.000 ال��ع��دال��ة 
ت�سديد  عن  املتاأخرين  بال�سباب 
الوكالة  اإط���ار  يف  ال��ق��رو���ض 
ال�سباب  ت�سغيل  لدعم  الوطنية 
الوكالة  فرع  من  علم  ح�سبما 

بالوالية. املذكورة 
اأنه  اإىل  امل�سدر  ذات  اأ�سار  و 

خا�ض  ملف   1.000 حاليا  يوجد 
قرو�ض  من  امل�ستفيد  بال�سباب 
يف  م�سغرة  موؤ�س�سات  الإن�ساء 
لدعم  الوطنية  الوكالة  اإط��ار 
العدالة  اأمام  ال�سباب،  ت�سغيل 
اإطار  يف  ملف   300 يف  لتنظر 
اأخرى   700 و  اجلزائي  القانون 
يف اإطار القانون املدين.و اأو�سح 

لوكالة  تيارت  فرع  اأن  امل�سدر 
ا�ستنفد  ال�سباب  ت�سغيل  دعم 
كل  العدالة  اإىل  اللجوء  قبل 
االإجراءات من اأجل التو�سل اإىل 
حلول ودية و مرافقة املوؤ�س�سات 
التي تعرف م�ساكل و م�ساعدتها 
مربزا  م�ساريعها،  جت�سيد  على 
نتائج  حققت  الودية  الطرق  باأن 

 92 حت�سيل  مت  حيث  اإيجابية 
امل�ستحقة  القرو�ض  من  باملائة 
بلغت  التي  و     ،  2018 ل�سنة 
من  االأول  ال�سدا�سي  خ��ال 
يذكر  باملائة.و   36 اجلاريه  ال�سنة 
منذ  قام  للوكالة  تيارت  فرع  اأن 
من   اأكرث  بتمويل  بالوالية  فتحه 
7.000 ملف.                  ق/غ

لل�سباب  �لعد�لة  �أمام  1.000ملف 

امليدانية  ن�ساطاتها  اإط��ار  يف 
على  للحفاظ  الهادفة  امل�ستمرة 
العموميني،  واالأم��ن  ال�سكينة 
امل��رور  ف��رق  عنا�ر  اأوق��ف��ت 
ل��اأم��ن  ال��والئ��ي��ة  بامل�سلحة 
مع�سكر  والية  باأمن  العمومي 
�سهر  خ��ال  نارية  دراج��ة   69
رئي�ض  اأكد  املن�رم، حيث  جوان 
العاقات  و  االت�سال  خلية  
الوالية  اأمن  م�سالح  اأن  العامة، 
عمليات  خال  من  جاهدة  تعمل 
تنفذها  التي  امليدانية  املراقبة 
ال�سلوك  ملحاربة  ال�رطة  قوات 
و  االإزع���اج  ومظاهر  ال�سلبي 
يقوم  التي  اخلطرية  املناورات 
الدراجات  م�ستعملي  بع�ض  بها 
امل�سلحة  �سجلت  حيث  النارية، 
ج�سمانية  مرور  حوادث  ثاثة 
تتعلق   ، ج���وان  �سهر  خ���ال 
من  و  الو�سيلة  هذه  مب�ستعملي 

اأوقف  االإجراءات فقد  خال هذه 
بامل�سلحة  املرور  فرق  عنا�ر 
 69 العمومي  لاأمن  الوالئية 
ارت��ك��اب  بعد  ن��اري��ة،  دراج���ة 
مرورية  ملخالفات  اأ�سحابها 
حالة   19 �سمنها  من  خمتلفة 
التاأمني،  �سهادة  بانعدام  تتعلق 
ارت��داء  بعدم  تتعلق  حالة   26
عدم  ب�سبب  حالة   11 و  اخلوذة 
 09 اإىل  اإ�سافة  الوثائق،  تقدمي 
�سهادة  انعدام  ب�سبب  ح��االت 
التاأهيل...   و حاالت اأخرى على 
مرور  حوادث  الت�سبب يف  غرار 
لقواعد  االم��ت��ث��ال  ع��دم  وك��ذا 
متعلى  ،ح��ي��ث  امل����رور  ح��رك��ة 
 ، واملخالفات  اجلنح  ه��ذه  ث��ر  اإ
زيادة  باملح�رالبلدي،  و�سعها 
ق�سائية  ملفات  حترير   على 

للعدالة.     وحتويلها 
ن. مزادة

م�سالح �ل�سرطة تودع 69 در�جة 
نارية باملح�سر �لبلدي 

�سيدي  والي��ة  حجاج  وا�سل 
اأم��ام   احتجاجاتهم  بلعبا�ض  
بقرار  للتنديد  ال��والي��ة،  مقر 
اق��ت��ط��اع م��دي��ري��ة ال�����س��وؤون 
الرحلة   من   ي��ام   اأ  6 الدينية  
املقد�سة  البقاع   اإىل  املربجمة  
تاأجيل   بعد  احلج،  منا�سك  الأداء 
جويلية    17 م��ن  ت��اري��خ��ه��ا  
الأ�سباب  القادم   اأوت   6 اإىل 

. . . مبهمة.
ن��ا���س��د احل���ج���اج امل��ح��ت��ج��ون 
ب�رورة  املعنية  ال�سلطات  
املجحف   القرار   هذا  مراجعة 
تعبريهم،   حقهم،ح�سب  يف 
جميع  �سددوا  واأنهم   خا�سة 
فيها   مبا  عنهم   املرتتبة  النفقات 
يف  مت�سائلني  واالإيواء   االإقامة 
املديرية  كانت  اإن  ذاته  الوقت 
لتعوي�سهم   م�ستعدة   املعنية 

م���ادي���ا ع���ن امل����دة ال��ت��ي مت 
تكاليفها  املقدرة  تقلي�سها  
على   ، �سنتيم  مايني   10 بنحو 
�سمن   م�سددة  باأنها  اعتبار 
ب  املقدرة  االإجمالية  القيمة 
من  الرحلة   كثمن  مليون    53
ذات  . ويف  نهايتها  اإىل  بدايتها 
عن  املحتجون  اأعرب  ال�سياق، 
هذا  من  العميق  امتعا�سهم  
معنوياتهم   حطم  الذي  االإجراء 
ملدة  انف�سهم  برجموا  بعدما 
يتفاجوؤوا  اأن  قبل  كامل،   �سهر 
يوما    24 اإىل  امل��دة  بتقلي�ض 
ا�ست�سارتهم  حتى  دون  فقط،  
املدير  تن�سل  جهته   ،وم��ن 
الدينية  ل��ل�����س��وؤون  ال��والئ��ي 
�سحفي  ت�ريح  يف  واالأوقاف 
القرار،  هذا  عن  م�سوؤوليته  من 
ال��دي��وان  اإىل  ي��ع��ود  ال����ذي  

دون   والعمرة   للحج  الوطني 
اأو  م��ع��ل��وم��ات  اأي،  ت��ق��دمي��ه 
التي  االأ�سباب  حول  معطيات 
 ، التخاذه  املعنية  اجلهة  دفعت 
م�ساحله  باأن  بالقول  مكتفيا 
ت��ن�����س��ق م��ع ج��م��ي��ع اجل��ه��ات 
امل�سكل   ه��ذا  ح��ل   اج��ل  م��ن 
 . الرحلة  تاريخ  قبل  العوي�ض  
ذات  ك�سف  ال�سياق  ذات  ويف 
مل  م�ساحله  اأن  عن  املتحدث 
ي��واء  االإ حجوزات  بعد،   تنِه  
منذ  وانه  حيث  احلجاج  جلميع 
مت  االإ�سكان  اأر�سية  انطاق 
 136 ل�  احلجز  ال�ساعة   حلد 
م�سجا    280 اأ�سل  من  حاجا  
و  للحج   الوطني  الديوان  مع 
على  يوجد  بينما    ، العمرة 
حاجا   520 الوالئي  امل�ستوى  
عرب  م�����س��ج��ل��ون  ن�سفهم   ،

ي�سيف   ال�سياحية   الوكاالت 
. الوالئي   املدير 

م.رم�ساين

ع�سر�ت �حلجاج يحتجون جمدد� �أمام والية �سيدي بلعبا�ش

خالل �سهر جو�ن 2019 مبع�سكر 

جامعة وهر�ن1 

 �لتقيي�ش تخ�س�ش جديد حلاملي �سهادة �لبكالوريا
ت���ق���رتح ج��ام��ع��ة وه������ران 1 
�سهادة  حلاملي  بلة"  بن  "اأحمد 
جديدا  تخ�س�سا  البكالوريا 
ح�سبما  التقيي�ض،  لعلم  موجها 
املكلف  العميد  نائب  من  ا�ستفيد 
بحري  اأح��م��د  بالبيداغوجية 
التكويني  امل�سار  ه��ذا  .ويتوج 
اأبرزه  ح�سبما  مهني،  بلي�سان�ض 
هذا  اأن  الف��ت��ا  العميد،  ن��ائ��ب 
مبعهد  متوفرا  �سيكون  التكوين 
.ويتم  التطبيقية  التقنيات  علوم 
تدري�ض على م�ستوى هذا املعهد 

القيا�سات  و  الب�ريات  قيا�ض 
الفيزيائية و ت�سيري املوؤ�س�سات و 
االإدارات، ا�ستنادا لذات امل�سوؤول 
اجل��ان��ب  اأن  اإىل  اأ���س��ار  ال���ذي 
الو�سط  يف  يجري  التطبيقي 
علما  التقيي�ض  املهني.ويعترب 
للقيا�ض الدقيق الذي يتم تطبيقه 
يف �ستى امليادين ال�سناعية التي 
طرائق  جودة  حت�سني  يف  ت�ساهم 
املنتجات.وحت�سبا  و  الت�سنيع 
للدخول املقبل، خ�س�ست جامعة 
بيداغوجي  مقعد   4.200 وهران 

اجلدد  البكالوريا  �سهادة  حلاملي 
اختيارات  ع��دة  لديهم  ال��ذي��ن 
ميادين  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ني  م��ن 
معهد  ع��ن  التكوين.وف�سا 
فاإن  التطبيقية،  التقنيات  العلوم 
معهد  على  تتوفر  املوؤ�س�سة  هذه 
للرتجمة و خم�ض كليات موجهة 
الطبيعة  علوم  و  الطبية  للعلوم 
و  الفنون  و  االآداب  و  احلياة  و 
و  املطبقة  و  الدقيقة  العلوم 

العلوم االإن�سانية و االإ�سامية.
ق/غ
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بلما�سي: "ل�ست �سانعا للمعجز�ت.. و�سعرت 
بالظلــــــــــم يف لقاء نيجرييـــــــــا"

كاأ�ش �مم �فريقيا 2019 :

�أفر�ح فل�سطينية بتاأهل �جلز�ئر �إىل نهائي �أفريقيا

حمرز: "لقب �أمم �أفريقيا هدفنا.. ومو�جهة �ل�سنغال �سعبة"

رئي�ش �جلمهورية بن �سالح ي�سكر "�خل�سر"

�ل�سحف �جلز�ئرية حتتفي بتوهج حماربي �ل�سحر�ء

دروجبا: حمرز من �أف�سل العبي �لعامل

حمرز ي�سجل رقًما قيا�سًيا 
لن�سخة �لفر�عنة

مان�س�سرت  جنم  حمرز،  ريا�ض  اجلزائري  اأكد 
اأن منتخب باده حقق فوزا  االإجنليزي،  �سيتي 
�سعادته  عن  معربا  نيجرييا،  اأم��ام  م�ستحقا 
اأمم  كاأ�ض  لنهائي  ال�سحراء  حماربي  بقيادة 

اأفريقيا 2019.
واأ�ساف حمرز الذي توج بجائزة رجل املباراة، 
اللقاء:  عقب  ال�سحفي  باملوؤمتر  ت�ريحاته  يف 
ق��وي.  فريق  اأم��ام  �سعبة  م��ب��اراة  "خ�سنا 
اأن  ونعلم  �سعبنا،  باإ�سعاد  للغاية  فرحتنا كبرية 

جماهرينا ت�ساندنا بقوة".
القارية،  بالبطولة  التتويج  "نتمنى  واأردف: 
يف  االأه��م  ال��ه��دف  ه��و  ال��ك��ان  لقب  وح�سد 
جهدنا  ق�سارى  �سنقدم  لذلك  م�سريتي، 

بالكاأ�ض". للعودة 
الركلة  اأراد زمائي ت�سديد  "لقد  وقال حمرز: 
لكنني  الهدف،  منها  �سجلت  التي  الثابتة 
اإر�سالها  يف  وجنحت  يل،  يرتكوها  اأن  طلبت 

اإىل حيث اأردت".
واأو�سح اأن مباراة ال�سنغال يف الدور النهائي 
اأ�سود  اأن  خا�سة  للغاية،  �سعبة  �ستكون 

الترياجنا منتخب قوي للغاية.
جيدا،  اأداء  ونقدم  هدفا   12 "�سجلنا  واختتم: 
على  ق��ادرون  اأننا  اأعتقد  للنهائي.  وو�سلنا 
لقد  جيدا؛  ال�سنغال  ونعرف  باللقب،  التتويج 
فريق  وهم  املجموعات  مرحلة  يف  واجهناهم 

قوي."

فوز  ه��دف  حم��رز  و�سجل 
نيجرييا  على  باده  منتخب 
عمر  م��ن   ،95 بالدقيقة 
املباراة التي جمعتهما اليوم 
القاهرة  اإ�ستاد  على  االأح��د، 
البطولة  نهائي  ن�سف  يف 

القارية. 
 

القادر  عبد  اجلزائري  الرئي�ض  بعث 
اإىل  تهنئة  ر�سالة  �سالح،  ب��ن 
اإثر  على  وم�سجعيه  باده  منتخب 
النهائي  الدور  اإىل  "اخل�ر"  تاأهل 
مب�ر،  املقامة  اأفريقيا  اأمم  لكاأ�ض 
نظريه  على  ف���وزه  عقب  وذل���ك 
يف  االأح��د  م�ساء   ،1-2 النيجريي 

الدور ن�سف النهائي للبطولة.
التهنئة  بن �سالح يف ر�سالة  وقال 
البهجة  م��ن  غ��م��رة  يف  "ونحن 

تاأهل  �ساحبت  التي  ال�سعبية 
كاأ�ض  نهائي  اإىل  الوطني  الفريق 
اإال  ي�سعني  ال  القدم،  لكرة  اأفريقيا 
اجلزائري  ال�سعب  با�سم  اأتوجه  اأن 
نف�سي،  ع��ن  واأ���س��ال��ة  ق��اط��ب��ة 
الكثري  واالمتنان  الكبري  بال�سكر 
وم��درب،  العبني  جميعا،  اإليكم 
تقنيني ومنا�رين على هذا االإجناز 

الرائع".
بكل  حماربني  كنتم  "لقد  واأ�ساف 

نبيلة،  معاين  من  الكلمة  حتمله  ما 
جهد  ذرة  مثقال  تدخرون  ال  نراكم 
بال  لكم  يهداأ  ال  وبذلتموه،  اإال 
والن�ر  اإال  جفن  لكم  يجف  وال 
وطنية  ب��روح  مدججني  حليفكم، 
عينيكم  ون�سب  رفيعة،  وريا�سية 
املتقدمة  املراحل  هذه  اإىل  الو�سول 
املناف�سة  غ��م��ار  م��ن  وامل�����رف��ة 

القارية، وتلكم هي االحرتافية".
وتابع "ولكم اأعجبت والزلت، على 
واجلزائريات،  اجلزائريني  كل  غرار 
بامل�سار  العمر،  �رائح  مبختلف 
درب��ه  على  م�سى  ال��ذي  املميز 
البطولة  هذه  يف  الوطني  منتخبنا 
القارية، ولكم تاأثرت بتلك ال�سور 
عرب  االإعام  و�سائل  تناقلتها  التي 
امل�ستوى  اأب���رزت  والتي  ال��ع��امل، 
الوطنية  م��ن  وال��ف��ري��د  ال����راق 
اأبان  الذي  واالن�سباط  والتح�ر 
اجلزائريني  من  املنا�رون  عليه 
�ساأنهم  هو  وذلكم  واجلزائريات، 

رايتنا  باإعاء  االأم��ر  تعلق  كلما 
الوطنية".

اأمله  ع��ن  ���س��ال��ح،  ب��ن  واأع����رب 
اجلزائري  املنتخب  روؤية  يف  الكبري 
من  املزيد  يحقق  الريادة،  يف  دائما 
االأ�سعدة،  كل  على  االنت�سارات 
الكرة  عر�ض  على  الرتبع  ال  ومل 
الدولة  التزام  جدد  كما  االإفريقية. 
كل  وتوفري  م�ساعيها  مبوا�سلة 
يكلل  ك��ي  امل��وات��ي��ة  ال���ظ���روف 

بنجاحات اأخرى قاريا ودوليا.
الثالثة  املرة  هي  هذه  اأن  اإىل  ي�سار 
اجلزائري  املنتخب  فيها  يتاهل  التي 
اأمم  لبطولة  النهائية  املباراة  اإىل 
و�سل  حيث  القدم  لكرة  اأفريقيا 
 1980 ع��ام  يف  مرتني  للنهائي 
والتي خ�ر فيها من نيجرييا وعام 
1990 والتي فاز فيها على نيجرييا 
اأي�سا حمققا البطولة للمرة االأوىل، 
ويف حال فوزه �ستكون املرة الثانية 

التي يحقق فيها اخل�ر البطولة .

ال�سادرة  اجلزائرية  ال�سحف  تغنت 
ام�ض االإثنني مبا و�سفته ب� "االإجناز 
اجل��زائ��ري  للمنتخب  البطويل" 
االأمم  كاأ�ض  نهائي  اإىل  تاأهل  الذي 
على  املثري  ف��وزه  بعد  االأفريقية، 

.2-1 نيجرييا بنتيجة 
كبري  ب�سكل  ال�سحف  واأ���س��ادت 
ب��ال��اع��ب ري���ا����ض حم���رز جنم 
مان�س�سرت �سيتي االإجنليزي، والذي 
للمنتخب  احلا�سم  الهدف  �سجل 
ال��ث��واين االأخ���رية  اجل��زائ��ري يف 
�سورته  ت�سدرت  وقد  للمباراة، 

واجهة اأغلب ال�سحف.
ون�رت �سحيفة " كومبيتي�سيون" 

حمرز"،  "�سحر  باالإجنليزية  عنوانا 
كما نقلت ت�ريحا لاعب قال فيه 
الكرة،  �سي�سع  اأين  يعلم  كان  اإنه 
ت�سجيله  طريقة  اإىل  اإ���س��ارة  يف 

من  ج��اء  وال���ذي  ال��ث��اين،  للهدف 
�ربة حرة.

"لو�سوار  �سحيفة  وو���س��ف��ت 
"الفرعوين"،  ب�  حمرز  داجلريي"، 

ما  الوطن،  �سحيفة  اعتربت  بينما 
حتقق "اإجنازا بطوليا".

"يفعلها  الباد  �سحيفة  وذك��رت 
االأبطال"، متحدثة عن ليلة �سعيدة 
على  الفوز  بعد  اجلزائر  عا�ستها 

نيجرييا.
عري�سا  عنوانا  "ال�روق"  وكتبت 
�سحيفة  اأك���دت  كما  "مربوك" 
كاأ�ض  يريد  "ال�سعب  اأن  "اخلرب" 
ليربتي  �سحيفة  وكتبت  اأفريقيا"، 
"اخل�ر يف النهائي بعد 29 عاما".
وتوقعت �سحيفة "املجاهد"، تتويج 
منتخب بادها باللقب القاري على 

ال�سنغال. ح�ساب 

قال النجم االإيفواري ال�سابق، ديدييه دروجبا، 
االأحق  هما  واجلزائر  ال�سنغال  اإن  االأحد،  يوم 
قدماه  ملا   ،)2019 )كان  نهائي  اإىل  بالتاأهل 
النجوم  بجانب  البطولة،  مباريات  خ��ال 

واملواهب التي ي�سمها املنتخبان.
واأ����س���اف دروج���ب���ا، خ��ال 
اأنه  تلفزيونية،  ت�ريحات 
كبري  �راع  هناك  �سيكون 
ريا�ض  بني  النهائي،  يف 
حم���رز، جن��م اجل��زائ��ر، 
و����س���ادي���و م���اين، 

ليفربول. مهاجم 

باإمكانيات  ت�سيل�سي  اأ�سطورة  واأ�ساد 
حمرز، وا�سفا اإياه ب�"الاعب العاملي".
وتابع: "هدف حمرز يف �سباك نيجرييا 
بدون  يوؤكد  التوقيت،  هذا  يف  وثباته 
و�سل  التي  املكانة  ي�ستحق  اأنه  �سك 
اإليها، واأنه من اأف�سل العبي العامل يف 

الوقت الراهن".
على  االنت�سار  بهذا  اجلزائر  و�ربت 
امل��ب��اراة  يف  م��وع��ًدا   ،)2-1( نيجرييا 

تون�ض  هزمت  التي  ال�سنغال،  مع  النهائية 
)0-1( يف لقاء ن�سف النهائي االآخر.

حم��رز،  ري��ا���ض  اجل��زائ��ري  النجم  جن��ح 
رقم  الهدف  ت�سجيل  يف  االأح��د،  ي��وم 
االأمم  كاأ�ض  من  احلالية  بالن�سخة   100
االإفريقية، عندما هز �سباك نيجرييا يف 
الدقيقة 95، حمرًزا الهدف الثاين )-2
1( يف ا�ستاد القاهرة، ليقود حماربي 
للمرة  البطولة،  لنهائي  ال�سحراء 

الثالثة يف تاريخهم.
بالبطولة،   100 رقم  الهدف  وجاء 

من  ملحرز،  ومتقنة  قوية  ت�سديدة  طريق  عن 
ركلة حرة مبا�رة على حدود منطقة اجلزاء.

وبهدف حمرز، جنم مان�س�سرت �سيتي، اأ�سبحت 
ن�سخة  اأكرث  اإفريقيا،  اأمم  لكاأ�ض  ال�32  الن�سخة 

اأهداًفا. للبطولة ت�سهد 
اأقيمت  التي   2008 بطولة  بذلك  وتخطت 

بغانا، و�سهدت اإحراز 99 هدفا.
وهذا مع العلم باأن الن�سخة احلالية، هي االأوىل 

التي تقام مب�ساركة 24 منتخًبا.

جه  ا �سيو و
م��ن��ت��خ��ب 

نظريه  اجلزائر 
يف  ال�سنغايل، 

البطولة  نهائي 
اجلمعة  القارية، 
با�ستاد  امل��ق��ب��ل، 

القاهرة.

الفني  املدير  بلما�سي،  جمال  اأبدى 
باجليل  ف��خ��ره  اجل���زائ���ر،  ملنتخب 
ال��ذي  ال�سحراء،  ملحاربي  احل��ايل 
وو�سل  رائ��ع��ة  م�ستويات  ق��دم 
التي  االأفريقية  االأمم  كاأ�ض  لنهائي 

م�ر. ت�ست�سيفها 
نيجرييا  على  اجلزائر  منتخب  وفاز 
بهدفني مقابل هدف، يف دور االأربعة 

ببطولة كاأ�ض االأمم االأفريقية.
ال�سحفي  املوؤمتر  يف  بلما�سي  وقال 
�سعبة  مباراة  "خ�سنا  اللقاء:  عقب 
اأداًء  وقدمنا  نيجرييا  اأم��ام  للغاية 
واأهدرنا عدة  االأول  ال�سوط  مميزاً يف 

فر�ض".
ال�سوط  يف  ن�سغط  "مل  واأ���س��اف 
الفر�سة  نيجرييا  ومنحنا  الثاين 
الاعبني  ولكن  للمباراة،  للعودة 
والعقلية  ال�سخ�سية  قوة  اأظهروا 
جاء  الذي  نيجرييا  هدف  بعد  املميزة 

من �ربة جزاء".
ريا�ض  من  قاتل  بهدف  "عدنا  وتابع 
منحنا  االأخ��رية،  الدقيقة  يف  حمرز 
النهائي  ل��ل��دور  ال��ت��اأه��ل  ب��ط��اق��ة 

للبطولة".
وعن �ربة اجلزاء التي ح�سل عليها 
بلما�سي:  ق��ال  نيجرييا،  منتخب 
"�سعرت ببع�ض الظلم يف هذا القرار 

ورمبا يكون �سعوري خاطئا".
واأ�سار اإىل اأنه لي�ض �ساحرا اأو �سانع 
كل  �سيفعل  اأنه  مو�سحا  معجزات، 
القاري  اللقب  حتقيق  اأجل  من  �سئ 
غابت  ببطولة  اجلزائر  �سعب  واإ�سعاد 

عنه منذ 29 عامًا كاملة.
للمباراة،  نف�سيا  ا�ستعد  اأنه  واأو�سح 
فريقًا  �سيواجه  اأن���ه  ج��ي��دا  وع��ل��م 
الذي  مو�سى  اأحمد  وخا�سة  �ريعا 
بجانب  امل�ساحات  يف  اللعب  يجيد 
خلف  اللعب  نيجرييا  العبي  اإتقان 

املدافعني، م�سيداً باأداء ثاثي الو�سط 
يف منتخب اجلزائر.

الظهري  زف��ان  مهدي  اأن  واأو���س��ح 
االأمين العب جيد ولديه مميزات رائعة 
موؤكداً  قدراته،  يف  تهتز  مل  وثقته 
قام  حني  جيدة  مباراة  يقدم  مل  اأن��ه 
مباراة  يف  عطال  يو�سف  بتعوي�ض 
ولكنه  الثمانية،  بدور  ديفوار  كوت 
ظهر مب�ستوى اأف�سل يف لقاء نيجرييا.

البطولة  لنهائي  ال�سنغال  تاأهل  وعن 
قوية  ر�سالة  "هذه  بلما�سي:  قال   ،
بادنا،  يف  القدم  كرة  على  للقائمني 
اأنا واأليو �سي�سيه مدرب ال�سنغال من 
ال�سباب  الوطنيني  الفنيني  املديرين 
البع�ض،  بع�سنا  �سد  كثرياً  ولعبنا 
والفارق الوحيد بيننا اأنه يقود فريقه 

منذ 4 �سنوات تقريبا".

ع���م���ت االأف��������راح االأرا�����س����ي 
املنتخب  بتاأهل  ابتهاج  الفل�سطينية، 
بعد  اأفريقيا،  كاأ�ض  لنهائي  اجلزائري 
 ،2-1 النيجريي  نظريه   على  الفوز 
اجلمعة  النهائي،  يف  موعداً  لي�رب 
فازت  التي  ال�سنغال،  مع  املقبل، 

بدورها على تون�ض 1-0.
مُتني  الفل�سطينية  اجلماهري  وكانت 
يجمع  خال�ض  عربي  بنهائي  النف�ض 
ال�سقيقني اجلزائر وتون�ض، لكن ذلك 
ن�سور  خ�سارة  ب�سبب  يحدث  مل 

قرطاج.
عو�سوا  ال�سحراء  حماربي  لكن 
اجلميع  اأ�سابت  التي  احل��زن  حالة 
وحولتها  التون�سي،  ال���وداع  بعد 
االأرا���س��ي  اجتاحت  ع��ارم  لفرحة 
م�ستحق  تاأهل  عرب  الفل�سطينية، 
للنهائي، بف�سل الهدف القاتل للنجم 

الكبري ريا�ض حمرز.
وقال غ�سان بلعاوي، مدرب منتخب 
املنتخب  اأبكانا  لقد  �سابقًا،  فل�سطني 

اجلزائري، لكنه اأ�سعدنا يف النهاية.
كوورة  ملوقع  ت�ريح  يف  واأ�ساف 
ا�ستحق  اجلزائري  "املنتخب   : ال�سهري 
االأمور  ح�سم  باإمكانه  وكان  التاأهل، 
يف ال�سوط االأول، وحتى بعد تعادل 
حماربو  عاد  ج��زاء،  بركلة  نيجرييا 

�سغطهم  من  و���س��ددوا  ال�سحراء 
للغاية،  جيد  ب�سكل  وان��ت�����روا 
وحاولوا يف الدقائق االأخرية، وجنحوا 
العاملي  النجم  بقدم  الت�سجيل  يف 

ريا�سي حمرز".
هنية،  ال�سام  عبد  اأعلن  جهته،  من 
لل�سباب  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو 
�سا�سات  اإق��ام��ة  ع��ن  وال��ري��ا���س��ة، 
املقبل،  اجلمعة  يوم  عماقة  عر�ض 
ت�سجيع  اأجل  من  ميناء غزة  قلب  يف 
املنتخب اجلزائري يف املباراة النهائية 

اأفريقيا. لكاأ�ض 

وقال هنية من فل�سطني "عقدنا العزم 
الوقت  يف  معربًا  اجلزائر"،  حتيا  اأن 
ذاته عن فخره مبا قدمه املحاربون يف 

البطولة ويف لقاء نيجرييا.
منتخب  ق��ائ��د  اأع���رب  ذل���ك،  اإىل 
عن  جندية  �سائب  ال�سابق  فل�سطني 
بتاأهل  فل�سطيني  كل  وفخر  فخره 

للنهائي. اجلزائر 
عن  تقل  ال  بالتاأكيد  "فرحتنا  وقال 
اجلزائر  يف  واالأ�سقاء  االأه��ل  فرحة 

والعرب جميعًا"..
الريا�سي  املعلق  و�سف  جهته،  من 

من  الله  ج��اد  خليل  الفل�سطيني 
اجل��زائ��ر  ت��اأه��ل  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 

قائًا: للنهائي 
هذا  ع��ادي��ة،  ف��رح��ة  لي�ست  "هذه 
جنون، هذا احتفال وطني، هذه حلظة 
اليوم  اجلزائر  انت�سار   ... تاريخية 
دهرا  مزاجاتنا  حت�سني  يف  �سي�سهم 

كاما.. �سكرا للجزائر .
فل�سطني  يف  هنا  الفرحة  واأ�ساف 
يا  ننام  لن  ت�سدق.  ال  ت�سدق.  ال 

اجلزائر".
بوجناح: "لي�ش �أمامنا 
�سوى �لعودة للجز�ئر 

بلقب �لكان"
اأكد بغداد بوجناح مهاجم منتخب اجلزائر 

اأن فريقه عا�س اأوقاتا �سعبة خالل م�سواره 
ببطولة كاأ�س الأمم الأفريقية، خا�سة يف مباراة 
نيجرييا، اليوم الأحد، بن�سف النهائي، وكذلك 

يف مباراة كوت ديفوار بدور الثمانية.
وكانت مباراة اجلزائر ونيجرييا يف طريقها 

لالأ�سواط الإ�سافية بعد تعادلهما 1-1، قبل اأن 
يح�سم النجم ريا�س حمرز تاأهل اخل�سر للمباراة 

النهائية للكان، بهدف قاتل من ركلة ثابتة يف 
الدقيقة 95.

واأ�ساف بوجناح يف ت�سريحات تليفزيونية اأن 
مباراتهم املقبلة �سد ال�سنغال يف نهائي اأمم 

اأفريقيا، �ستكون غاية يف ال�سعوبة، م�سريا اإىل 
اأن الفوز على اأ�سود الترياجنا يف الدور الأول 

ل يعني �سمان الفوز يف لقاء 
اجلمعة املقبل.

وقال اإن منتخب ال�سنغال 
ي�سم عنا�سر مميزة يف 

ت�سكيلته، لكن رغم 
ذلك فلي�س اأمام حماربي 

ال�سحراء �سوى الفوز؛ 
لإ�سعاد ال�سعب 

اجلزائري، 
والعودة من 

القاهرة 
باللقب 
القاري 
للمرة 

الثانية 
يف 

تاريخ 
اجلزائر.

ومل حتقق اجلزائر 
لقب كاأ�س الأمم 

الأفريقية �سوى مرة 
وحيدة يف ن�سخة 

العام 1990، عندما 
ا�ست�سافت البطولة 

القارية على 
اأرا�سيها.

بلما�سي يك�سب �لرهان يف �ختياره 
لقديورة، بلعمري وباليلي !

مكا�سب �جلز�ئر يف "كان" 
ت�ستمر  2019

�سرب منتخب اجلزائر، موعًدا نارًيا مع نظريه ال�سنغايل، يوم 
اجلمعة املقبل، يف نهائي بطولة اأمم اأفريقيا، املقامة حالًيا يف م�سر.
وقطع حماربو ال�سحراء، تذكرة العبور للمباراة النهائية بعد الفوز 
اأمام  رد  دون  بهدف  ال�سنغال  منتخب  تغلب  فيما  نيجرييا،  على   2-1

تون�س.
وجنح جمال بلما�سي املدير الفني للمنتخب اجلزائري، يف ك�سب 

الرهان بعدما تعر�س لنتقادات لذعة قبل البطولة، وخا�سة عندما 
ا�ستدعى لعبني تدور حولهم ال�سكوك حول �سعف م�ستواهم. 

جمال بلعمري 
مبا�سرة بعد تعيينه على راأ�س العار�سة الفنية للخ�سر، قام بلما�سي 

با�ستدعاء بع�س الالعبني الذين مل يح�سلوا على الفر�سة مع 
الفريق، ويف مقدمتهم جمال بلعمري. 

مدافع ال�سباب ال�سعودي قدم م�ستويات مميزة يف بطولة اأمم اأفريقيا، 
وكان من اأ�سباب قوة املنتخب اجلزائري على م�ستوى الدفاع، بف�سل 

جودة الالعب وقوته البدنية.

عدالن قديورة 
كان عدلن قديورة من اأكرث الالعبني اجلزائريني ح�سوًل على 

النتقادات قبل كاأ�س اأمم اأفريقيا، حيث ا�ستغرب البع�س، ا�ستدعاء 
الالعب اإىل كتيبة املدرب جمال بلما�سي.

لكن قديورة اأثبت نف�سه يف البطولة القارية، وجنح يف رد العتبار 
اأمام النتقادات التي طالته، ليقود منتخب بالده اإىل نهائي امل�سابقة. 

يو�سف باليلي 
و�سع جمال بلما�سي، ثقته يف يو�سف باليلي جنم الرتجي الريا�سي 

التون�سي، وف�سله على بع�س الالعبني، لي�سارك ب�سكل اأ�سا�سي مع 
حماربي ال�سحراء، على ح�ساب يا�سني براهيمي.

وا�ستغرب البع�س، تفكري بلما�سي يف العتماد على باليلي، لكن 
الالعب اأثبت جدارته بهذه الثقة التي ح�سل عليها من املدرب.

مل تقت�سر مكا�سب منتخب اجلزائر على التاأهل لنهائي اأمم افريقيا 
بعد غياب 29 عاما، بل امتدت للنجاح يف ك�سر عقدة اإ�ستاد القاهرة.
فقبل مباراة الأحد، مل ينجح حماربو ال�سحراء يف حتقيق اأي فوز 

على هذا امللعب، منذ اأول مواجهة خا�سها عليه وجمعت بينه وبني 
املنتخب امل�سري عام 1969، يف ت�سفيات كاأ�س اأمم افريقيا 1970، 

والتي �سهدت فوز الفراعنة بهدف نظيف.
وكانت اجلزائر �سابقا قد جنحت يف حتقيق اأول انت�سار ر�سمي على 

املالعب امل�سرية، بعد الفوز على كينيا باإ�ستاد الدفاع اجلوي يف 
م�ستهل مبارياتها بالبطولة اجلارية حاليا، بنتيجة 2-0.

ومل يحقق املحاربون اأي انت�سار مب�سر من قبل، �سواء مبواجهاتهم 
اأمام منتخب الفراعنة اأو خالل م�ساركتهم يف اأمم اأفريقيا 1986، 

علما باأنهم مل يتواجدوا يف 2006 و1974 و1959 وهي البطولت التي 
نظمتها م�سر.

�إ�سادة كبرية بدور بلما�سي مع 
حماربي �ل�سحر�ء

مدرب نيجرييا: "خ�سرنــا 
�لرهان على �إرهاق 

�جلز�ئـــــر"

اأ�ساد لعبون جزائريون �سابقون، ام�س الإثنني، ببلوغ حماربي 
ال�سحراء، نهائي بطولة اأمم اأفريقيا، املقامة حالًيا يف م�سر.

واأرجع الالعبون، الف�سل يف بلوغ املباراة النهائية للمدرب جمال 
بلما�سي وريا�س حمرز لعب و�سط مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي.

و�سجل حمرز من اآخر حماولة يف املباراة لري�سل اجلزائر اإىل نهائي 
كاأ�س الأمم الأفريقية، بالفوز 1-2 على نيجرييا يف ن�سف النهائي.
وقال م�سطفى كوي�سي الالعب ال�سابق ملنتخب اجلزائر، اإن الف�سل 

يف و�سول الفريق لنهائي البطولة القارية، يعود للمدرب جمال 
بلما�سي، الذي توىل امل�سئولية يف يوليو/متوز من العام املا�سي.

واأ�ساف "جمال بلما�سي �سنع جمموعة قوية و�سلت اإىل نهائي 
كاأ�س الأمم الأفريقية".

كما امتدح كوي�سي، زمالء حمرز على دورهم البطويل قائال 
الالعبني  �سخ�سية  قوة  �سنعته  نيجرييا  لقاء  يف  "الفارق 

واملجموعة. اأرفع القبعة لالعبني".
واأثنى ح�سني ياحي لعب و�سط اجلزائر ال�سابق على 

ريا�س حمرز، اأف�سل لعب اأفريقي يف 2016، موؤكدا اأنه 
�ساحب الف�سل يف الفوز على نيجرييا.

وقال ح�سني ياحي "ريا�س حمرز قام بدور ريادي وبطويل يف 
هذه املباراة".

قال املدرب الأملاين ملنتخب نيجرييا، جرينوت 
روهر، اإنه �سيدر�س م�ستقبله بعد مواجهة تون�س، 
الأربعاء املقبل، لتحديد املركزين الثالث والرابع، 

يف كاأ�س الأمم الإفريقية التي ت�ست�سيفها م�سر.
وخ�سر منتخب نيجرييا اأمام اجلزائر )2-1(، 

اليوم الأحد، يف ن�سف نهائي البطولة.
وقال روهر، خالل املوؤمتر ال�سحفي بعد اللقاء: 

خطاأً  ارتكبنا  التاأهل،  لعدم  �سك  بال  "حزين 
وا�سًحا بعدم تقدير قوة اجلزائر، والرهان 

على اإرهاقهم بعد خو�س لقاء كوت ديفوار، 
الذي امتد لركالت الرتجيح".

وتابع: "املباراة كانت حافلة بالندية، 
وا�ستمر ال�سراع حتى اآخر حلظة.. املنتخب 

اجلزائري كان الأف�سل يف ال�سوط الأول، 
لكننا كنا الأف�سل يف ال�سوط الثاين".

وا�ستطرد: "كان الرهان على اأننا �سرنهق 
اجلزائر، و�سنذهب للوقت الإ�سايف.. 

لكن غاب عنا التوفيق با�ستقبال هدف 
عك�سي، وحدث معنا ما فعلناه يف جنوب 

اإفريقيا، يف دور الثمانية".
وعن اأ�سباب اخل�سارة، قال روهر: 

خط  يف  تفوق  اجلزائري  "املنتخب 
الو�سط، بجانب وجود اأخطاء دفاعية 
وا�سحة اأمام مهاجم قوي و�سريع، مثل 

بغداد بوجناح، واأي�سا ريا�س حمرز ويو�سف 
باليلي.. منتخب اجلزائر تطور ب�سورة رائعة، خا�سًة 

تكتيكيا".
وتابع: "اأهنئ الالعبني على ما قدموه، �سنعت فريقا �سابا 

قادرا على تقدمي الكثري لنيجرييا".
واأكد مدرب نيجرييا اأنه ينتظر مباراة قوية بني ال�سنغال 

واجلزائر، يف نهائي البطولة، اجلمعة املقبل.
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�ملتعلق باجلمعيات ال   2012/01/12 �ملوؤرخ يف   12/06 �لقانون رقم  طبقا الأحكام 
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عيادة �لدكتور ميدة �بر�هيم بحي �الأ�سنام- �لو�دي



يو�سف  اجلــزائــري  املنتخب  لعــب  ــه  وّج
عقب  للجزائريني،  موؤثرة  ر�سالة  باليلي 
خطف ورقة التاأهل للدور النهائي لكاأ�س 
منتخب  على  التغلب  بعد  اأفريقيا،  اأمم 
عن  قاتل  بهدف   ،2-1 بنتجية  نيجرييا 

طريق ريا�س حمرز.
ل�سبكة  �سحايف  ت�سريح  يف  باليلي  وقال 
املباراة:  بعد  �سبورت�س" القطرية  اإن  "بي 
ي�ستحق  ال�سعب  �سعبة،  كانت  "املباراة 
�سنحاول  كبرية،  كانت  الفرحة  الكاأ�س، 
بعد  ــري  ــزائ اجل لل�سعب  الــكــاأ�ــس  اإهـــداء 

كذلك  اأ�سكر  النهائية،  املــبــاراة  خو�س 
ال�سعب امل�سري على م�ساندته الكبرية".

من  مــات  العلم  "هذا  بــاليــلــي:  واأ�ــســاف 
للموت  م�ستعدون  ونحن  ال�سهداء،  اأجله 
اإ�سعاد  ـــل  اأج ــن  م ــدان  ــي امل اأر�ــســيــة  فــوق 
�سهداءنا  يرحم  واهلل  اجلزائري،  ال�سعب 

الأحرار".
ي�سعروا  مل  الالعبني  اأن  باليلي  واأكـــد 
بل  التعادل،  هــدف  قبول  بعد  بالياأ�س 
الفوز  حتقيق  على  عازمني  كانوا  بالعك�س 

من اأجل بلوغ الدور النهائي.
ت�سجيل  بعد  الــفــوز  ــر  ــزائ اجل وحققت 
94 من خمالفة  الهدف الثاين يف الدقيقة 

مبا�سرة نفذها القائد ريا�س حمرز.
 

منتخب  ـــب  لع فــيــغــويل  �ــســفــيــان  ـــال  ق
ا�ستحقوا  ال�سحراء  حماربي  اإن  اجلزائر 
يف  اليوم  نيجرييا  ح�ساب  على  التاأهل 

ن�سف نهائي كاأ�س الأمم الأفريقية.
خا�سة  ت�سريحات  يف  فيغويل  واأو�ــســح 
جمهودنا  كللت  الــفــرديــة  "املهارات  ل: 
الدقائق  يف  حمرز  هدف  بت�سجيل  اليوم، 

الأخرية. لقد كان هدفا ل ي�سدق".
وك�سف: "مواجهة ال�سنغال �ستكون �سعبة 
فريق  كــل  لأن  وذلــك  للغاية،  ومعقدة 
مواجهة  بعد  لالآخر  مفتوح  كتاب  مبثابة 

دور املجموعات".
وح�سمت مهارة ريا�س حمرز تاأهل اخل�سر 
�سنع  بعدما  اليوم،  اأفريقيا،  اأمم  لنهائي 
ركلة  من  الثاين،  و�سجل  الأول،  الهدف 
ثابتة �ساروخية يف الدقيقة 95، لتنتهي 

املباراة 2-1.
نظريه  اجلـــزائـــري  املــنــتــخــب  ويـــواجـــه 
املقبل  اجلمعة  يوم  النهائي  يف  ال�سنغايل 
القاهرة  ملعب  على  ــوز(  مت يوليو/   19(

الدويل.

�سبورت"  اإن  "بي  يف  امل�سري  املحلل  اأعــرب 
منتخب  لتاأهل  �سعادته  عن  فــاروق  هيثم 
ا�ستاد  على  اأفريقيا  كاأ�س  نهائي  اإىل  عربي 

القاهرة اأمام ال�سنغال.
وقال هيثم فاروق اإن فوزمنتخب اجلزائر هو 
فخر لكّل العرب بعد خروج جميع املنتخبات 

العربية.
م�ستحق  لكنه  �سعبًا،  كان  الفوز  اأن  واأ�ساف 

بعد الإرهاق الذي طاول الالعبني يف مباراة 
�ساحل العاج املاراثونية.

العالية  القتالية  بالروح  فاروق  هيثم  واأ�ساد 
"منتخب  اأبداها منتخب اخل�سر، وقال:  التي 
الفوز  يحقق  مل  اإذ  العقد،  كّل  ك�سر  اجلزائر 
نتيجة  اأق�سى  وكانت  القاهرة،  ا�ستاد  على 

حققها هي التعادل".
واعترب حملل "بي اإن �سبورت " ريا�س حمرز 

لياقته  "كانت  منازع:  دون  من  املباراة  رجل 
و�سكل  ــات  ــاه الجت ــّل  ك يف  وحتـــرك  عالية 
عبئًا كبرياً على دفاع منتخب نيجرييا قبل 
الدقيقة  يف  ال�سحرية  و�سفته  يخرج  اأن 
الأخرية، لريجح بها كفة منتخب اجلزائر".

مر�سحًا  بات  حمرز  باأن  فــاروق  هيثم  وختم 
جائزة  على  للمناف�سة  العادة  وفــوق  قويًا 

الكرة الذهبية.

املــبــاراة  اإىل  اجلـــزائـــر  منتخب  تــاأهــل 
النهائية من كاأ�س الأمم الأفريقية املقامة 
حالًيا يف م�سر، عقب فوزه على نيجرييا، 
الــدور  يف  الأحـــد،  يــوم   ،)2-1( بنتيجة 
يف  بال�سنغال  لي�سطدم  النهائي،  ن�سف 

نهائي البطولة.
اأن  الإ�سبانية،  "ماركا"  �سحيفة  وذكــرت 

من  النهائي  الـــدور  اإىل  اجلــزائــر  تــاأهــل 
يف  م�ساجرات  وقــوع  اإىل  اأدى  امل�سابقة، 
عدة مدن خمتلفة يف فرن�سا، عقب نهاية 
اجلزائرية  اجلماهري  بني  الأم�س،  مباراة 
الفرن�سي  الوطني  بالعيد  يحتفلون  ومن 

)يوم البا�ستيل(.
الفرن�سية  الداخلية  وزارة  اأن  واأ�سافت 

البالد  يف  ا  �سخ�سً  282 احتجاز  عن  اأعلنت 
وامل�ساجرات  ال�سغب  اأعمال  خلفية  على 
ليلة  مــن  متاأخر  ــت  وق يف  حــدثــت  الــتــي 

اأم�س.
اجلماهري  ــن  م الآلف  اأن  اإىل  ولفتت 
بتاأهل  لالحتفال  ال�سوارع  اإىل  خرجت 
اأنهم  اإىل  اأفريقيا، م�سريا  لنهائي  اجلزائر 

بالعيد  لالحتفال  ح�سروا  مبن  اختلطوا 
الو�سع،  تدهور  حتى  الفرن�سي،  الوطني 
امل�سيلة  الغازات  الأمن  قوات  وا�ستخدمت 

للدموع.
اأعمال �سغب عديدة حدثت  باأن  وختمت 
يف ليون ومار�سيليا، حيث اأحرقت العديد 

من ال�سيارات واحلافالت.

اأ�سقاءها  كعادتها  اجلزائرية  اجلماهري  تن�َس  مل 
"حماربو  فيها  فاز  التي  املواجهة  اأثناء  فل�سطني،  يف 
ا�ستاد  يف  لواحد  بهدفني  نيجرييا  على  ال�سحراء" 
الأمم  كاأ�س  نهائي  ن�سف  مناف�سات  �سمن  القاهرة، 
حمرز  ريا�س  النجم  ــاق  رف لي�سمن   ،2019 الأفريقية 

الو�سول لنهائي امل�سابقة القارية.
ُم�سور،  ت�سجيل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب  وانت�سر 
مدرجات  يف  املوجودة  اجلزائرية  اجلماهري  قيام  يظهر 
اأثناء  الفل�سطينيني،  اأ�سقائها  اإىل  تهتف  القاهرة  ا�ستاد 
مواجهة "حماربي ال�سحراء" اأمام نيجرييا يف ن�سف نهائي 

بطولة كاأ�س الأمم الأفريقية املقامة حاليًا يف م�سر.
وهتفت اجلماهري اجلزائرية بقولها: "فل�سطني ال�سهداء. 
امل�سجعني  مــن  كبري  تــرديــد  و�سط  ال�سهداء"،  فل�سطني 
احلا�سرين بكثافة يف ا�ستاد القاهرة، ليوا�سل اأبناء ال�سعب 
بجميع  الفل�سطينيني  اإخوتهم  ودعــم  تذكر  اجلــزائــري 

املباريات التي تخو�سها الأندية اأو املنتخبات الوطنية.
وتفاعلت اجلماهري الفل�سطينية يف مواقع التوا�سل 
اأ�سقائهم  هــتــافــات  مــع  "تويرت"،  الجــتــمــاعــي 
اأول  "يف  اأحدهم:  كتب  اإذ  بحقهم،  اجلزائريني 
كتري،  متحم�س  مكنت�س  اجلزائر،  اأ�سجع  مباراة 
من  عنها  يحكولنا  اللي  ال�سهداء،  فل�سطني  �سمعت  ب�س 
مت�س  ومفوت�س  باأذين،  �سمعتها  اجلزائر،  مباريات  مع  بغزة  �سغار  كنا 
اإن �ساء اهلل، ومن يومها اعتربت  غري اليوم وكلي ثقة برنوح النهائي 

نف�سي م�سجع جزائري بجواز �سفر فل�سطيني".
كّل  ال�سهدا"  "فل�سطني  هتاف  "بيكفي  اآخر:  فل�سطيني  م�سجع  واأ�ساف 

مباراة".
الأمم  كاأ�س  لبطولة  النهائية  املواجهة  يف  اجلزائر  منتخب  و�سيلتقي 
ا�ستطاع  الذي  ال�سنغال،  مناف�سهم  م�سر،  يف  حاليًا  املقامة  الأفريقية 
القارية  امل�سابقة  نهائي  ربع  يف  تون�س  منتخب  على  ب�سعوبة  التغلب 

بهدٍف نظيف.

2019، يوم  اإفريقيا  اأمم  تاأهلت ال�سنغال ب�سحبة اجلزائر لنهائي كاأ�س 
الثانية  اأطاحت  فيما   ،)1-0( تون�س  على  الأوىل  فازت  بعدما  الأحد، 

بنيجرييا )2-1(.
وكانت اجلزائر قد فازت على ال�سنغال )0-1( يف دور املجموعات.

القارية،  البطولة  وتعد هذه ثامن مرة يتواجه فيها منتخبان بنهائي 
ال�سبع  املــرات  وجــاءت  الن�سخة،  لنف�س  الأول  الــدور  يف  التقيا  بعدما 

املا�سية كالتايل:
1968 غانا   - الدميقراطية  • الكونغو 

لعب املنتخبان يف الدور الأول من بطولة 1968، وفازت غانا 1-2، قبل 
اأن تنجح الكونغو الدميقراطية يف ح�سم اللقب بهدف نظيف.

1982 ليبيا   - • غانا 
التقى املنتخبان يف الدور الأول، وتعادل 2/2، قبل اأن تتجدد املواجهة 
بركالت  غانا  ــازت  وف  ،1/1 تعادل  حيث  البطولة،  نهائي  يف  بينهما 

الرتجيح 7/6.
 1988 الكامريون   - • نيجرييا 

النهائي  يف  التقيا  ثم   ،1/1 وتعادل  الأول،  الــدور  يف  املنتخبان  لعب 
وفازت الكامريون 1-0.

1990 اجلزائر   - • نيجرييا 
فازت اجلزائر 1-5 يف الدور الأول، وكررت النت�سار يف النهائي 1-0.

 2006 ديفوار  كوت   - • م�سر 
فاز الفراعنة يف الدور الأول 1-3، ويف النهائي بركالت الرتجيح 4/2، 

بعد انتهاء املباراة بالتعادل ال�سلبي.
 2008 الكامريون   - • م�سر 

2-4 يف مرحلة املجموعات، قبل اأن حت�سم اللقب بالفوز  انت�سرت م�سر 
على الكامريون جمددا 1/0.

 2013 فا�سو  بوركينا   - • نيجرييا 
بهدف  نيجرييا  انت�سرت  بينما   ،1/1 الأول  الدور  يف  املنتخبان  تعادل 

نظيف يف املباراة النهائية.
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حمرز ي�سحك على مبوحلي يف تغريدة !

حمرز  ريا�ض  اجل��زائ��ري  النجم  ق��اد 
اأمم  كاأ�ض  نهائي  اإىل  ب��اده  منتخب 
"ال�ساروخي"  هدفه  بف�سل  اأفريقيا، 
يف  النيجريي  املنتخب  مرمى  يف 
ن�سف نهائي البطولة االأفريقية، ومل 
�سيتي  مان�س�سرت  فريق  جنم  يفّوت 
اأكرث  ليطلق  الفر�سة،  االإنكليزي 
"تويرت"  يف  ح�سابه  على  تغريدة  من 

مبا�رة بعد نهاية مباراة نيجرييا.
اجلماهري  حما�سة  حم��رز  واأ���س��ع��ل 
فيها  عرّب  قوية،  بر�سائل  اجلزائرية 
املحقق،  باالإجناز  وفخره  �سعادته  عن 
للمرة  القاّري  باللقب  التتويج  اأمل 
الثانية يف تاريخ اجلزائر، كما ا�ستغل 

نوع  الإ�سفاء  اأي�سًا  الفر�سة  ريا�ض 
وجه  حيُث  املنا�سبة،  على  املرح  من 
راي�ض  املرمى  حار�ض  لزميله  ر�سالة 
وهاب مبوحلي �سحك عليه فيها بعد 

ت�رفه عند ت�سجيل الهدف الثاين.
ح�سابه  على  حمرز  ريا�ض  وكتب 
تاأهل  �سور  على  معلقًا  "تويرت"،  يف 
وفرحة  اأفريقيا  اأمم  لنهائي  اجلزائر 
اأب��داً  يو�سف  ال  "م�سهد  اجلماهري: 
احلمد لله، �سعيد جداً وفخور باالجتاه 
وجذبت  اجلزائر"،  حتيا  النهائي،  للقاء 
اجلماهري  من  كبرياً  تفاعًا  التغريدة 
قدمه  ما  بكل  مدحت  التي  اجلزائرية 
خا�ض  ب�سكل  امل��ب��اراة  يف  الاعب 

ب�سكل  اجل��زائ��ري  واملنتخب 
عام.

مع  حم��رز  ت��ف��اع��ل  ي��خ��ل  ومل 
امل��زاح،  من  ال�سعيد  احل��دث  هذا 

فيها  تهّكم  اأخرى  تغريدة  فن�ر 
مبوحلي،  احلار�ض  زميله  على 
م�ستغربًا ت�رفًا بدر من االأخري 

الفوز،  هدف  ريا�ض  ت�سجيل  بعد 
وهم  اجلزائر  لاعبي  �سورة  ن�ر  اإذ 
ومعهم  للنهائي  بالتاأهل  يحتفلون 
قائًا:  عليها  وعلق  مبوحلي،  راي�ض 
"انتظروا قليًا، مل مير على ت�سجيلي 
للهدف الثاين �سوى 3 ثوان، وراي�ض 
وهو  الاعبني  اإىل  و�سل  مبوحلي 
يل  ف�ّروا  ال�سورة،  هذه  يف  يظهر 

ذلك من ف�سلكم".
التغريدة  حم��رز  ري��ا���ض  واأرف����ق 
بوجوه �سغرية �ساحكة، من منطلق 
اأن  املفرو�ض  من  ك��ان  احلار�ض  اأن 
للو�سول  الوقت  بع�ض  ي�ستغرق 
الاعبني واالحتفال معهم، لكنه  اإىل 

فرط  من  فائقة  ب�رعة  بذلك  قام 
فرحته بالهدف الغايل.

 باليلي: هذ� �لعلم مات الأجله �ل�سهد�ء.. 
نحن م�ستعدون للموت الإ�سعاد �جلز�ئريني

فيغويل : "�ل�سنغال كتاب مفتوح.. وهدف حمرز ال ي�سدق"

�ملحلل هيثم فاروق: ريا�ش حمرز مر�سح فوق �لعادة للكرة �لذهبية

تاأهل �جلز�ئر يثري �ال�ستباكات يف فرن�سا

 "فل�سطني �ل�سهد�ء" ي�سدح يف 
ملعب �لقاهرة بحناجر جز�ئرية

للمرة �لثامنة.. مو�جهة مكررة
 يف نهائي "�لكان"

13
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�أ�سرى فل�سطينيون

�الأ�سري�أحمد
�أبو خ�سر  

بقلم: �أ�سري حمرر-  ثائر حالحله
-------------------------

لنا  الربيطاين مل يرتك  ان اال�ستعمار 
والدمار  اخلراب  �سوى  خملفاته  من 
التع�سفية  العن�رية  وقوانينه 
املتنوعة،  الظلم  واأ�سكال  االإجرامية 
االإداري  االعتقال  ق��ان��ون  ومنها 

القانوين. وغري  الظامل 
الفل�سطيني  ال��ع��رب��ي  فال�سعب 
من  �رقتها  ومنذ  فل�سطني،  يف 
احلركة  قبل  من  االأ�سليني  اأهلها 
وهو  اال�ستعمارية،  ال�سهيونية 

والقهر.. واال�سطهاد  الظلم  يعاين 
الفل�سطينيني  من  االآالف  وعانى 
الذي  اجلائر،  االإداري  االعتقال  من 
اأي  بدون  واالأوقات،  االأعمار  ي�رق 

تهمة... اأو  ذنب 
واملعتقلني  االأ����رى  اإرادة  اأن  اإال 
ال�سهيوين  ال��ع��دو  ���س��ج��ون  يف 

اإ�سكال  ابتدعوا  وقد  اأقوى..  كانت 
والتحركات  الن�سال  من  متنوعة  
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة، وامل��واج��ه��ة 
االعتقال  �سيا�سة  لك�ر  الدائمة 

االإداري.
اخلاوية"،  "االأمعاء  معركة  فكانت 
عن  املفتوح  االإ����راب  وعنوانها 
االأ�سلحة  اأك��رث  باعتباره  الطعام، 
لل�سجان،  واإح��راج��ا  وق��وة  جن��اع��ة 
التي  وخم��اب��رات��ه،  اأم��ن��ه  والأج��ه��زة 
حلياة  امل��ح��دد  باعتبارها  تت�رف 
االأ�سري  الفل�سطيني  ونف�ض  وحركة 

ملعتقل. وا
عليها  اأط��ل��ق  التي  املعركة  فهذه 
االإرادة...  معركة   2012 عام  منذ 
وال��ك��رام��ة وال��ت��ح��دي وال��ث��ب��ات، 
كفاءتها  وعدم  املعركة  ق�سوة  رغم 
االأ���س��ري  اإرادة  ك��ان��ت  وت��وازن��ه��ا، 
ور�سالته  ق�سيته  بعدالة  واإمي��ان��ه 
والن�سالية،  واالإن�سانية  االأخاقية 

ال�سجان،  على  الن�ر  مفتاح  هي 
اأب�سع  اتخاذ  عن  يتوانى  ال  ال��ذي 
بحق  القمعية  االإج��راءات  واأق�سى 
االأ����رى امل�����رب��ني، ك��ال��ع��زل يف 
حقوقه  و�سلب  االنفرادية،  الزنازين 
و�سموده،   ن�ساله  بقوة  املنتزعة 
واالت�سال  اللقاء  من  املحامني  ومنع 
معرفة  حق  من  اأ�رته  وحرمان  به، 

خباره. اإ
هذه  خا�سوا  الذين  االأ���رى  فكل 
املا�سية  ال�سنوات  ط��وال  املعركة 
املحقة،  مطالبهم  حتقيق  ا�ستطاعوا 
ال�سجان،  م��ن  حقوقهم  وان��ت��زاع 
اخلاوية،  باأمعائهم  مطالبهم،  وفر�ض 
تك�ر:  ال  التي  االأ�سلحة  وامتاكهم 

ال�سلبة. واالإرادة  والوعي  االإميان 
بالثورة  اإال  ي��واج��ه  ال  الظلم  ان 
وعدم  ومواجهته،  عليه  واالنتفا�ض 
واالأ�ر  واالعتقال  عليه..  ال�سكوت 
واإجراما  ظلما  االأكرث  ولكن  جرمية. 

با  تهمة،  با  اعتقالك  يتم  ان  هو 
وت�سجن  حق،  وجه  با  اأمني،  ملف 
ث��م ت��خ��رج من  ل�����س��ن��وات ط���وال، 
جديد  من  اعتقالك  ويعاد  االأ���ر، 
ال  حتى  لك�رك،  حماولة  يف  وهكذا 
والثورة  واجلهاد  الن�سال  يف  تفكر 

اأخرى!.. مرة 
ف��اأ���س��غ��ر ���س��اب��ط ���س��ه��ي��وين يف 
وقهرك  ظلمك  حق  ميتلك  منطقتك 
النك  فقط  ل�سنوات،  واعتقالك 
رف�����س��ت ع��رو���س��ه واإغ���راءات���ه 
ت  عربرَّ النك  فقط  معه..  وتعاونت 
واأدواته..  املحتل  لوجود  عن رف�سك 
بالعي�ض  باحلق  طالبت  النك  فقط 

. وحرية  واإن�سانية  بكرامة 
م��ع��رك��ة االأ�������رى وامل��ع��ت��ق��ل��ني 
االنت�سار  م�سريها  الفل�سطينيني 
واأمعائه  بجوعه  ال�سجان،  على 
يك�ر  ال�سلبة  ب��اإرادت��ه  اخل��اوي��ة، 

احلرية..  اإىل  ويخرج  القيد 

ثورة �حلرية و�لكر�مة يف �ل�سجون �ل�سهيونية ... حتميتها �النت�سار

�الحتالل �الإ�سر�ئيلي ين�سب ر�د�ًر� جديد� على حدود غزة
نظام  االإ�رائيلي  االح��ت��ال  ن�سب 
�ركة  �سنع  من  املهام  متعدد  رادار 
مع  احلدود  على  االإ�رائيلية   "Elta"
خميم  �رق  يف  وحتديدا  غ��زة،  قطاع 

الربيج.
اإن  عربية،   اإعامية  تقارير  وقالت 
وحتديد  اكت�ساف  اجلديد  الرادار  مهام 
اأو  املدفعية  وقذائف  ال�سواريخ  مواقع 

من  اإطاقها  يتم  التي  الهاون  قذائف 
وموقع  م�سدر  وحتديد  غ��زة،  قطاع 

القريبة. اجلوية  االأهداف 
االحتال  ن�سب  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 

الع�سكري  الرادار  هذا  ملثل  االإ�رائيلي 
مئات  الإطاق  نظرا  جدا،  متاأخًرا  "جاء 
من  وال�سواريخ  القذائف  اآالف  ورمبا 

االإ�رائيلي". الداخل  على  غزة  قطاع 

11 موؤبدً�، خم�سني عامًا، و�ستة �سهور
ولد   1980 �سباط  من  الثالث  يف 
الظهر  �سيلة  يف  خ�ر  بو  اأ اأحمد 
كع�سكري  عمل  جنني.  ق�ساء 
يف  واعتقل  العامة،  الثانوية  بعد 
وحوكم   ،2002 العام  من  ني�سان 
وخم�سني  مرة،   11 بد  املوؤ بال�سجن 
اأخوة  �ستة  له  �سهور...  و�ستة  عامًا، 
اأحد  اأحمد  ويعد  اأخوات،  وثاث 
االأق�سى  �سهداء  كتائب  قادة  ابرز 

وجنني. نابل�ض  يف 
خمتارة  ع�سكرية  وحدة  قامت 
متكال[  �سيريت  ]وحدة  با�سم  تعرف 
 13 يف  باعتقاله  االأركان،  �رية  اأو 
يف  وجوده  ثناء  اأ  ،2002 ني�سان 
وكان  وجنني،  نابل�ض  بني  طوبا�ض 
الوقت  ذلك  يف  الكتائب  قائد  مع 

معا. اعتقالهما  ومت  عوي�ض  نا�ر 
ظافر"،  "اأم  خ�ر  بو  اأ نعمة  والدته 
منذ  الطعام  عن  باالإ�راب  بداأت 
وتقول:  االأ�رى،  مع  ت�سامنًا  يام  اأ
دعمًا  لاإ�راب  االن�سمام  "قررت 
يف  فهم  العادلة،  وملطالبهم  لاأ�رى 
يقتلهم  واالحتال  االأحياء  مدافن 

ال�سجون". تلك  يف  يوميًا 
جلنة  رئي�ض  خ�ر"  اأبو  "علي  والده 
"االأ�رى  يقول:  جنني،  يف  االأ�رى 
املطالب،  وحتقيق  الن�سال  قرروا 

ازرتهم". وموؤ دعمهم  وعلينا 
بداً  موؤ  11 بال�سجن  اأحمد  على  حكم 
بتهمة  اأ�سهر،  و�ستة  عاما  وخم�سون 
االأق�سى  �سهداء  لكتائب  االنتماء 
العمليات،  من  عدد  يف  وال�سلوع 
املحكمة  ب�رعيه  خ�ر  بو  اأ وطعن 
اإ�سدار  بعد  واأعلن  ال�سهيونية 
واأن  له،  القاطع  رف�سه  احلكم 
مقاومة  فل�سطيني  كل  حق  من 

االحتال.
حالته  تدهورت  خ�سري  بو  اأ اأحمد 
خطرية  م�ساعفات  ب�سبب  ال�سحية 
قدمه  اأ�ساب  التهاب  عن  نتجت 
االحتال  بر�سا�ض  امل�سابة  اليمنى 
ال�سجن  يف  وتعر�ض  اعتقاله،  خال 
ا�ستدعى  مما  ال�سجانني  من  العتداء 

امل�ست�سفى. اإىل  نقله 

والت�ريبات  امل�ساحلة  عن  احلديث  اأ�سبح   
ذات  واالط��راف  اجلهات  كل  من  ب�ساأنها 
العاقة جمرد قناع وغطاء لتحركات بعيدة 
ي�ستخدم  وبات  امللف،  هذا  عن  البعد  كل 
راف�سة  غالبيتها،  يف  تطبخ  اأمور  لتمرير 

النهاء االنق�سام.
االنق�سام  طرفا  واأو���س��ح،  اأدق  ب�سورة 
امل��ل��ف غ��ري معنيني  وال��و���س��ط��اء ورع���اة 
بامل�ساحلة، ولكل ا�سبابه واأهدافه وم�ساحله، 
فالرغبة باغاق هذا امللف غري متوفرة، وكل 
رعاته غري راغبني باجنازه، وكل التحركات 
لها  عاقة  ال  وعلنية،  �رية  ن�سهدها  التي 
والت�ريبات  االنق�سام  وانهاء  بامل�ساحلة 
ولقاءات  ات�ساالت  عن  يقال  وما  ب�ساأنه، 
التحركات  هذه  على  تغطية  بخ�سو�سه 

التي تتعلق مبلفني اثنني فقط وتوابعهما.
هذان امللفان، هما، كيفية مترير �سفقة القرن، 
يف  للم�ساركة  الفل�سطينية  القيادة  وجر 
ت�سويقه واملوافقة على بنوده، ما طبق منها، 
تفاهمات  فهو  الثاين،  امللف  ينتظر.اأما  وما 
التهدئة بني حركة حما�ض وا�رائيل بجهود 
عدة اأطراف يف مقدمتها م�ر، ولكل طرف 
امللفان،  هذان  بدقة،  له  املر�سوم  دوره  منها 
هما  واجنازهما  متريرها  من  االول  امل�ستفيد 
ورئي�ض  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�ض 
فهما على  نتنياهو،  بنيامني  ا�رائيل  وزراء 
اأوراق  اىل  وبحاجة  انتخابية  معركة  ابواب 
ب�ساأن  الت�ريبات  للفوز.اأما  مهمة  عديدة 
حوارات وات�ساالت ولقاءات امل�ساحلة، من 
جانبي االنق�سام ورعاة امللف فهي "خداع يف 
خداع" فم�ر لديها من االهداف وامل�سالح 
وال�سعي  االهمية  حيث  م��ن  يغطي  م��ا 
للتحقيق واالجناز اأكرث بكثري من امل�ساحلة، 
وحما�ض  فتح  حركتي  اأن  تدرك  والقاهرة 
واال�سباب  االنق�سام،  بانهاء  معنيتني  غري 
متباينة،  وم�ساريع  م�سالح  لهما  كثرية 
متناق�سة،  بتحالفات  مرتبطة  منها  وكل 
ال�سفة  يف  هذه  احلكم،  بكر�سي  وحتتفظان 
الغربية وتلك يف قطاع غزة، ولكل كر�سي 
داعموه يف االقليم وال�ساحة الدولية.الراعي 

واأهم  بكثري  اأكرب  باأمور  من�سغل  امل�ري 
التهدئة  امل�ساحلة،  ملف  من  له  بالن�سبة 
وال  اأه��م،  القومي  وامنه  اأه��م،  له  بالن�سبة 
وا�رائيل  حما�ض  بني  انفجارا  القاهرة  تريد 
يف خا�رتها، وما يجري يف �سيناء وت�سهده 
معنية  كوا�سنطن  وهي  معادلتها،  يف  رقم 
االنتخابات،  يف  نتنياهو  بنيامني  بنجاح 
امريكي  برتتيب  املنطقة  يف  دور  ومل�ر 
وال خروج عنه واخل�سية من اأن الراعي مللف 
امل�ساحلة من�سم لاطراف التي ال تريد وال 

ترغب يف انهاء االنق�سام.
يف االي��ام االخ��رية ك��رثت االح��ادي��ث عن 
وت�ريحات  متاحقة  ت�ريبات  امل�ساحلة، 
وكلها  غ��زة  يف  واخ��رى  الله  رام  يف  هنا 
هذه  كل  اأن  وتبني  طحني،  ب��دون  جعجعة 
ال�سباب  اثارة  والت�ريحات  الت�ريبات 
مكثفة  حت��رك��ات  ح���ول  م��ن  وال��غ��ب��ار 
واقناع  القرن"  "�سفقة  الرئي�ض  مو�سوعها 
ي�سري  حتى  بقبولها،  الفل�سطينية  القيادة 
قطار التنفيذ على ال�سكة ويخو�ض نتنياهو 
ملف  باجناز  االنتخابية  معاركهما  وترامب 
اال�رائيلي  الفل�سطيني  ال�����راع  ح��ل 

بال�سكل واملقا�ض املر�سوم.
وانطلقت  العراب،  هي  م�ر  اأن  يت�سح 
وج�ر  النظر،  وجهات  لتقريب  بحما�ض 
اىل  الفل�سطينية  بالقيادة  والدفع  الهوة، 
الت�ريحات  رغ��م  الرتامبية"  "احلظرية 
رف�سا  فل�سطينيني  لقياديني  املتاحقة 
ل�سفقة الرئي�ض االمريكي، حتركت القاهرة 
رئي�ض  فرج  وماجد  كامل  عبا�ض  بني  بلقاء 
والفل�سطيني،  امل�ري  املخابرات  جهاز 

ال�سيف  ح��ل��ول  ث���م 
على  امل�ري  املخابراتي 
مركزية فتح بح�سور فرج، 
لهذه  وا�سنطن  وم��ه��دت 
وع�سى  لعل  التحركات 
الفل�سطيني  اجلانب  ينزلق 
امل�ري،  للعراب  ودعما 
جاريد  ال�سهيوين  فال�سبي 
ك��و���س��ن��ري اأق�����س��م اأغ��ل��ظ 
ترامب  �سهره  ب��اأن  االمي��ان 
عبا�ض،  حممود  للرئي�ض  عميقا  حبا  يكن 
حفار  غرينبات  االمريكي  املبعوث  وتبعه 
وادارة  ثقته  معلنا  االق�سى  حتت  االنفاق 
ال  واأن  عبا�ض،  حممود  بالرئي�ض  رئي�سه 
تفكري بتغيري قيادته، فهداأت االأنف�ض وتقرر 
ح�سب ما اأوردته وكاالت االنباء، ايفاد وفد 
اىل  املخابرات  مدير  برئا�سة  فل�سطيني 

وا�سنطن.
كو�سنري الذي كان جنم حفل ور�سة البحرين 
القرن،  �سفقة  مع  العربية  الدول  اأن  اأدرك 
الفل�سطيني،  الغطاء  اىل  بحاجة  لكنها، 
هادئة  اأج���واء  يف  املركب"  "ي�سري  حتى 
بالعراب  فجيء  متاطمة،  اأم��واج  وب��دون 
امل�ري بعد ن�سب م�سيدة احلب الرتامبي، 
القاتلة  اللعبة  تنطلي  اأن  خويف"  "يا  و 
ا�سهار  فبعد  الفل�سطينية..  القيادة  على 
وتتويج  اال�رائيلية  اخلليجية  العاقات 
اأبوابه،  اأو�سع  من  بالتطبيع  املنامة  ور�سة 
بعد  وقيادتهم  الفل�سطينيني  جر  اال  يتبق  مل 
القيادة  باأن  وم�رية،  اأمريكية  تطمينات 
غري م�ستهدفة.. ولكن؟! كل هذه التحركات 
على  ي�ستد  واحل�سار  مرفوعة  والع�سا 
مال  ال  االربع،  اجلهات  ومن  الفل�سطينيني 
مقطوعة،  االمريكية  وامل�ساعدات  خليجيا 
والاجئني  القد�ض  ب�ساأن  ترامب  وق��رارات 
نافذة ومرتجمة عمليا وال رجعة عنها.. فاىل 
االمريكية  التحركات  هذه  بنا  �ستذهب  اأين 
عوا�سم  يف  املواربة  واالب��واب  امل�رية، 
وي�ستمر  العربية..  ال��ردة  واأنظمة  اوروب��ا 
الع�سابة  األ�سنة  على  االمريكي  الغزل 

االمريكي،  الرئي�ض  ح��ول  ال�سهيونية 
و�ساق  قدم  على  اال�ستيطانية  وامل�ساريع 
وت�ريحات االحزاب اال�رائيلية املتناف�سة 
ال�سفة  ب�سم  ب��راجم��ه��ا،  يوميا  ت��ط��رح 

وتهويدها.
حتركتا  ووا�سنطن  القاهرة  فان  وبو�سوح 
بعد م�ساورات بعيدا عن اأعني االعام، مع 
القرار وموؤ�س�سات  املحاور يف دوائر �سنع 
ال�سلطة على تباينها واختافها، وكل حمور 
واقرتاحاته  وافكاره  روؤيته  وعر�ض  طرح 
وامريكا، حتت عنوان،  على مبعوثي م�ر 
الفل�سطينية،  القيادة  مع  التعاطي  كيفية 
"الب�ساعة"  و  امل�سيدة،  اىل  جرها  و�سبل 
مبا  القبول  لك�سب  عر�سها،  ميكن  التي 
يتحرك به العراب امل�ري وترجمة "الغزل" 
ال�سق  اأف�سل  الفل�سطيني  االمريكي.املوقف 
واعرتفت  القرن،  �سفقة  من  االقت�سادي 
بهذا  كو�سنري  ل�سان  على  وا�سنطن 
مرتددة  العربية  واالنظمة  و�سببه،  الف�سل 
لل�سبب  علني،  ب�سكل  ال�سفقة  قبول  يف 
نف�سه، وبالتايل، انطلق العرابون و�سهاينة 
الفل�سطينية  القيادة  جلر  االبي�ض  البيت 
اىل   �� الحقا  تنك�سف  قد   �� مغريات  حتت 
وا�سنطن  تقدر  لن  وهنا،  املر�سوم..  الكمني 
حماية  على  االقليم  عوا�سم  من  وغريها 
يجري  ما  كل  يكن  مل  اذا  هذا  القيادة،  هذه 
من حتركات ولقاءات هدفه ا�سقاط واق�ساء 
املجهول،  اىل  الذاهبة  الفل�سطينية  القيادة 
القيادة  بقاء  ان  ال�سعب،  رغبة  غري  على 
وقوتها هو بالتحام ال�سعب معها. ويف ظل 
يف  �سواء  �ساحته  يف  ودويل  اقليمي  عبث 
عدم  من  تعاين  �ساحة  ال�سفة،  اأو  القطاع 
الكثري  فهناك  والدقيق،  ال�سليم  الرتتيب 
بعد  تخ�سع  مل  والثغرات  التجاوزات  من 
برتتيب  الكثرية  املناداة  رغم  "املعاجلة"  ل� 
وتطعيم  وتعزيز  امل�ساحلة،  واجن��از  البيت 
املواجهة  على  القادر  ال�سيا�سي  املطبخ 
بعيدا  ال�سائبة  واملواقف  القرارات  واتخاذ 
االجندة  ووكاء  واالرجتال  الع�سوائية  عن 

امل�سبوهة.

حتركات مريبة النتز�ع مو�فقة فل�سطينية على �سفقة �لقرن �أخبار فل�سطني
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مل ت�سف �ملعلومة �لتي ت�سمنتها �لربقية �مل�سربة لل�سفري �لربيطاين يف و��سنطن كيم د�رو�ش، من �ن كر�هية �لرئي�ش �المريكي دونالد تر�مب 
ل�سلفه بار�ك �وباما كانت �ل�سبب �لرئي�سي و�البرز ور�ء �ن�سحابه من �التفاق �لنووي، �سيئا جديد� ملا هو معروف لدى �جلميع يف هذ� �ل�ساأن.

تر�مب ورط �لعامل بان�سحابه �الأخرق 
من �التفاق �لنووي

حممد علي
------------------- 

�سهدتها  التي  املتاحقة  فالتطورات 
ترامب،  ان�سحاب  منذ  والعامل،  املنطقة 
قبل  من  املعلومة  هذه  اكدت  قد  كانت 

وب�سكل اكرث و�سوحا.
مل  العامل،  يف  نفوذها  كل  ورغم  امريكا 
قرار  يف  معها  بلد  اي  ح�سد  يف  تنجح 
ان�سحابها من االتفاق النووي، اال الكيان 
واالم���ارات  وال�سعودية  اال�رائيلي 
دور  لها  ودول  كيانات  وهي  والبحرين، 
ال�سيا�سة  اط��ار  يف  م��ع��روف  وظيفي 
االمريكية  العزلة  فهذه  االم��ريك��ي��ة، 
قرار  اعتباطية  على  دامغا  دليا  كانت 
غذتها  االعتباطية  وه��ذه  االن�سحاب، 
واحل�سد  والغرية  والكراهية  احلقد  نوازع 
�سخ�سية  تنخر  التي  العن�رية،  وحتى 

ترامب.
�سفتي  ب��ني  احلا�سل  الكبري  ال�����رخ 
العاقة  االطل�سي، وهو �رخ مل ت�سهده 
احلرب  انتهاء  منذ  واوروب��ا  امريكا  بني 
االن�سحاب  ب�سبب  الثانية،  العاملية 
االم���ريك���ي م��ن االت���ف���اق ال��ن��ووي، 
وحماوالت اوروبا، ايجاد اليات لتخفيف 
هذا  ب�سبب  ايران  حتملتها  التي  اخل�سائر 
احلليف  اقتناع  عدم  توؤكد  االن�سحاب، 
بالذارئع  الوثيق واال�سرتاتيجي المريكا، 
غري املنطقية التي عادة ما ي�ردها ترامب 

االتفاق  من  االخ��رق  ان�سحابه  لتربير 
النووي.

تهديده  عرب  كله،  للعامل  ترامب  حماربة 
مع  التجارية  تعاماته  تداعيات  من 
ارهابية  اقت�سادية  حربا  وفر�سه  ايران، 
�سادراتها  ت�سفري  بهدف  اي��ران  �سد 
الطائرات  حامات  وار�ساله  النفطية، 
وقاذفات  باتريوت  وبطاريات  وال�سفن 
ال�رق  منطقة  اىل  اجلنود  واالف  بي52 
االو�سط، وممار�سته �سيا�سة حافة الهاوية، 
عرب خلق ازمات امنية يف منطقة اخلليج 
م�سرية  طائرات  وار�ساله  الفار�سي، 
وتهديده  االيرانية،  االج���واء  الخ��رتاق 
العاري وال�سلف بابادة ايران وحموها من 
ال�سيا�سات، مل تزده اال  الوجود، كل هذه 
عزلة، ومل تزد حتى عدد املوؤيدين لقراره 
باالن�سحاب ، عن عدد الكيانات والدول 

االربع التي ذكرناها.
كل ما متكن ترامب من فعله بعد ان�سحابه 
ا�ستغاله  ه��و  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق  م��ن 
الذي  اال�ستثنائي  ال�سيا�سي  الو�سع 
االن�سحاب  قرارها  بعد  بريطانيا  فيه  متر 
على  وال�سغط  االوروب��ي،  االحت��اد  من 
ماي،  تريزا  من�سب  على  املتناف�سني 
يوؤيد  من  موقف  يف  بريطانيا  الظهار 
امل�سوؤولة  وغري  الطائ�سة  ترامب  �سيا�سة 
عن  ال�سغط  هذا  فتمخ�ض  اي��ران،  ازاء 
يف  ايرانية  نفط  لناقلة  بريطانيا  احتجاز 
انتهاكها  بحجة  ط��ارق،  جبل  م�سيق 
للحظر االوروبي املفرو�ض على �سوريا.

تداعيات هذا االجراء جاءت على عك�ض 
ادركت  فربيطانيا  ترامب،  يتمناه  كان  ما 
ورطها،  ترامب  ان  قيا�سية،  وب�رعة 
وعليها ان تتحرر من هذه الورطة با�رع 

عن  باالبتعاد  تتدرج  فاخذت  ميكن،  ما 
ان  تاكيدها  من  ب��دءا  املتعنت،  موقفها 
�سوريا،  بل  اي��ران  ي�ستهدف  ال  االج��راء 
الناقلة،  طاقم  ���راح  باطاق  وم��رورا 
لوزير  الهاتفي  باالت�سال  وان��ت��ه��اء 
خارجية  بوزير  هانت،  جريمي  خارجيتها 
وتعهده  ظ��ري��ف،  ج���واد  حممد  اي���ران 
اف�سل  الذي  االمر  الناقلة،  عن  باالفراج 
حماوالت ترامب لل�سيد يف املياه العكرة، 
تعر�ست  حالة  يف  اي��ران  تهديده  عرب 

لناقات النفط الربيطانية.
االوروب��ي��ة،  للرتويكا  اجلديد  التاكيد 
�رورة  على  واملانيا،  وفرن�سا  بريطانيا 
احلفاظ على االتفاق النووي، وما قيل عن 
ماكرون  امانويل  الفرن�سي  الرئي�ض  نية 
لزيارة ايران بهدف انقاذ االتفاق النووي، 
ورف�ض العامل ل�سيا�سة ترامب ازاء ايران 
ب�سكل  النووي  واالتفاق  عام  ب�سكل 
ال�سيا�سة  وذاك،  هذا  كل  وقبل  خا�ض، 
ايران  اعتمدتها  التي  احلكيمة وامل�سوؤولة 
يف مقابل البلطجة الرتامبية، خال اكرث 
م�سداقية  من�سوب  من  زادت  عام،  من 
يف  وزادت  الدويل،  ال�سعيد  على  ايران 
يقودها  التي  امريكا،  عزلة  من  املقابل 
يتخذ  كفوؤ"،  وغري  وخمتل  "احمق  رجل 
الدويل،  ال�سعيد  على  القرارات  اخطر 
اكرثها  وما  النف�سية،  عقد  من  انطاقا 

واخطرها العن�رية.

هل تفر�ش �أمريكا عقوبات على 
تركيا �أو ترو�سها يف �سوريا؟

معدات  من  �سحنة  اأول  دخول  مع 
اإىل  الرو�سية   400 ا�ض  منظومة 
على  االأمريكي  والغ�سب  تركيا 
هذا االإجراء فقد تنوعت التكهنات 
ب�ساأن كيفية تعامل ترامب مع هذه 

الق�سية.
اأن تركيا كانت ت�سعى خال  رغم 
املا�سيني  العامني  اأو  الفائت  العام 
ا�سرت�ساء كل من اأمريكا ورو�سيا 
ب�سورة متزامنة، وذلك من خال 
»ا�ض  ك�  رب��ح  ب���اأوراق  تاعبها 
400 « و»مقاتات اف 35« لكنها 
والقدر  للق�ساء  اأخريا  ا�ست�سلمت 
اللعبة  يف  رو�سيا  جانب  واأخ��ذت 
املذكورة عرب �رائها منظومة ا�ض 
400 من هذه الباد. وبالطبع مل مير 
هذا االإجراء من دون رد، واإمنا تلقت 
التهديد  نوع  من  هجمات  تركيا 
اأن  كما  ترامب  قبل  من  باحلظر 
الناتو األقى باللوم على هذا القرار.

تفر�ض  اأن  ب�ساأن  االآراء  وتختلف 
اأمريكا حظرا �سد اردوغان ب�سبب 
تكتفي  اأنها  اأو  بوتني  من  اقرتابه 
على  ي�سدد  فالبع�ض  برتوي�سها. 
فر�ض احلظر، وياأخذ بعني االعتبار 
فر�ض  ب�ساأن  االأمريكي  الوعيد 
هذا  نهاية  يف  تركيا  على  احلظر 

االأ�سبوع.
االأمريكي  احلظر  حتقيق  حال  يف 
االأول  ال��ه��دف  ف��اإن  تركيا  �سد 

عدم  يف  يتجلى  احلظر  ه��ذا  من 
لرتكيا   35 اف  مقاتات  ت�سليم 
عملية  متت  التي  املقاتات  تلك 
الطيارين  تدريب  وحتى  ت�سليمها 
االأتراك عليها منذ مدة ولكن االآن 
وتدعها  اأمريكا  عنها  �ستتخلى 

ناق�سة.
�سد  ت��رام��ب  ي�ستهدفه  ومم���ا 
هو  ه���ذا  ح��ظ��ره  اردوغ�����ان يف 
انقرة  ب��ني  التجارية  ال��ت��ب��ادالت 
 30 حجمها  والبالغ  ووا�سنطن 
قطاع  وك��ذل��ك  دوالر  م��ل��ي��ار 
اخلام  املواد  وا�سترياد  ال�سناعات 
يف  االأجنبية  اال�ستثمارات  واأخريا 

تركيا.
يرى  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل  ويف 
يكتفي  ل��ن  ت��رام��ب  اأن  البع�ض 
بفر�ض احلظر واإمنا �سي�سغط على 
اردوغان للثاأر منه وذلك من خال 
احلوؤول دون حتقيق منطقة اآمنة يف 
تنوي  الذي  االأمر  ال�سورية،  ادلب 
اآمالها  وتعقد حتقيق  تركيا حتقيقه 

يف �سوريا بذلك.
ترحيب  فاإن  املحللني  هوؤالء  ووفق 
ترامب بح�سور البلدان االأوروبية 
�سمال  يف  الع�سكرية  وقواتها 
اأ���س��ارت  وال���ذي  �سوريا  ���رق 
االأيام  خال  االإعام  و�سائل  اإليها 
االأخرية يك�سف عن ان ترامب يريد 

تروي�ض اردوغان.                ق.د

هل تت�سب تغريدة تر�مب �لعن�سرية يف عزله ؟
عنيفة  انتقادات  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�ض  يواجه 
موقع  على  تغريدات  ن�ره  بعد  بالعن�رية  تتهمه 
التوا�سل االجتماعي تويرت تهاجم ع�سوات دميوقراطيات 

يف الكونغري�ض ذات اأ�سول اأجنبية.
�سيل من االنتقادات اثارتها ت�ريحات الرئي�ض االمريكي 
ع�سوات  فيها  طالب  التي  العن�رية  ترامب  دونالد 
ديارهن. مل  بالعودة اىل  اجنبية  ا�سول  دميوقراطيات من 
بلدان  انهن يتحدرن من  النائبات لكنه قال  ي�سم ترامب 
تديرها حكومات كارثية. وا�سارة ترمب هنا اىل اأع�ساء 
حديًثا  املنتخبني  البي�ض  غري  الدميقراطيني  الكوجنر�ض 
بينهم  واإدارت��ه  الرئي�ض  �راحة  ينتقدون  كانوا  والذين 
النائبات الك�سندريا اأوكا�سيو كورتيز من نيويورك وهي 
من ا�سل بورتوريكي والنائبة عن ميني�سوتا الهان عمر 
الفل�سطينية  اىل  باال�سافة  �سومالية  ا�سول  من  وهي 

ت�ريحات  مي�سيغن.  من  طليب  ر�سيدة  النائبة  اال�سل 
جل�سات  احدى  يف  له  النائبات  انتقاد  بعد  جائت  ترامب 

الكونغر�ض .
األك�ساندريا  االأمريكي،  النواب  مبجل�ض  النائبة  وقالت 
�سيدي  هذا  من  اأ�سواأ  هناك  لي�ض   " كورتيز  اأوكا�سيو 
الرئي�ض، االعام االمريكي معلق على كل هذه املن�سات 
العلم  اأم��ام  والديهم  عن  االأطفال  ف�سل  يتم  حني  يف 
حتت  االو�ساف  بهذه  ونعتهم  الن�ساء  واهانة  االأمريكي 

ا�سم امريكي ال ميكن ال�سماح بذلك".
من جانبها قالت النائبة الهان عمر "ال اأفهم ملاذا يجب على 
دليا  يقدم  ان  االأمريكي  ال�سعب  اأو  اللجنة  اأع�ساء هذه 
الدولة  فاإّن  الكونغر�ض  اأع�ساء يف  ب�سفتنا  لت�سديقهم. 

الوحيدة التي نوؤّدي الق�سم لها هي الواليات املّتحدة".
على  ردت  عمر  الهان  ال�سومالية  اال�سول  ذات  النائبة 

ترامب على موقع التوا�سل االجتماعي توتري بالقول انها 
الواليات  حماية  اأجل  من  تكافح  الكونغر�ض  يف  كنائبة 
ف�ساًدا  واأكرثهم  الروؤ�ساء  باأ�سواأ  و�سفته  ما  من  املتحدة 

موؤكدة انه با�سلوبه هذا يغذي القومية البي�ساء.
ردا  لها  تغريدة  ويف  طليب  ر�سيدة  الفل�سطينية  النائبة 
يحرتم  ال  �سخ�سا  انه  قالت  ترامب  ت�ريحات  على 

القانون وانه اأيدلوجية خطرية ويجب عزلة.
هجوم  دانت  بيلو�سي  نان�سي  النواب  جمل�ض  رئي�سة 
الرهاب  تنم عن  انها  قالت  التي  تعليقاته  راف�سة  ترمب 
من االأجانب وتهدف اإىل تق�سيم االمريكيني. واأ�سافت اأن 
عظيمة  اأمريكا  اجعلوا  خطته  اأن  توؤكد  ترامب  تعليقات 
بي�ساء جمددا يف خطوة  دائما حول جعلها  جمددا كانت 

تغذي القومية البي�ساء.
ق.د

طر�بل�ش معركة  يف  ع�سكريا  حفرت  بدعم  فرن�سا  "�لوفاق" تتهم 
اتهم وزير الداخلية يف حكومة الوفاق الليبية املعرتف 
اإىل  قوات  باإر�سال  فرن�سا  با�ساغا،  فتحي  دوليا،  بها 
ليبيا لدعم "اجلي�ض الوطني الليبي" بقيادة امل�سري حفرت 

يف زحفه نحو العا�سمة طرابل�ض.
ونقلت وكالة "بلومربغ" عن با�ساغا ذكره يف مقابلة 
باأنها  باري�ض  اع��رتاف  اأن  م�راتة،  يف  معه  اأجريت 
عليها  عرث  التي  ال�سنع  اأمريكية  ال�سواريخ  �ساحبة 
قوات  تراجع  بعد  طرابل�ض،  جنوبي  غريان  مدينة  يف 
حفرت منها، يعد موؤ�را على وجود عنا�ر فرن�سيني 

على االأر�ض يدعمون قوات "اجلي�ض الوطني".
واأعرب با�ساغا عن �سكوك حكومة الوفاق يف �سدقية 
امل�سادة  ال�سواريخ  تلك  ب��اأن  باري�ض  ت�ريحات 
مبحاربة  املخت�سة  االأمنية  فرقها  اأحد  تركها  للدبابات 
لا�ستعمال،  قابلة  تعد  مل  وهي  ليبيا،  يف  االإره��اب 
موؤكدا اأن حكومة الوفاق طلبت خرباء من االأمم املتحدة 

والواليات املتحدة الإجراء فحو�ض للتاأكد من ذلك.
وقال با�ساغا، ح�سب الوكالة: "البعرة تدل على البعري، 
�سواريخ  اإن  قالت  عندما  نف�سها  فرن�سا  ووّرط��ت 

كانت  اإذا  فرن�سي.  اأمني  فريق  مع  كانت  "جافلني" 
فهذا  فرن�سي،  اأمني  لفريق  تابعة  "جافلن"  �سواريخ 
يعني اأن فرن�سا اعرتفت باأنها كانت متواجدة ع�سكريا 

ور�سميا يف غريان لدعم حفرت".
واأ�سار الوزير اإىل اأن فريقني فرن�سيني خا�سني مبحاربة 
بالتن�سيق مع  ليبيا  اأن عما يف غرب  �سبق  االإرهاب 
لكنهما  الوفاق،  حلكومة  التابعة  الع�سكرية  القيادة 

غادرا الباد مع جميع اأ�سلحتهما ومعداتهما.
ق.د

وزير �لدفاع �الير�ين:

�إ�سقاط طائرة �لتج�س�ش �الأمريكية 
�أ�ساب �خلرب�ء بالده�سة

طماأن وزير الدفاع االيراين 
نواب  حامتي،  امري  العميد 
ال�����س��ع��ب االي�����راين ب��ان 
االيرانية  امل�سلحة  القوات 
لتنفيذ  ا�ستعدادها  ويف ظل 
توا�سل  ال��ق��ي��ادة،  اأوام���ر 

تطوير قدراتها الدفاعية.
ح�سور  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
وبع�ض  ح��امت��ي  ال��ع��م��ي��د 
اأمام جلنة  وزارته  م�سوؤويل 
وال�سيا�سة  الوطني  االأمن 

ال�سورى  جمل�ض  يف  اخل��ارج��ي��ة 
قدم  حيث  االثنني  اليوم  اال�سامي 
تطورات  اخ��ر  عن  للجنة  تقريرا 
القوات  وا���س��ت��ع��دادات  املنطقة 
امل�سلحة واخر التطورات يف جمال 

ال�سناعات الدفاعية.
ال�سناعات  ان  حامتي  العميد  واكد 
يف  اليوم  هي  الباد  يف  الدفاعية 
تطورا  وت�سهد  و���س��ع  اف�سل 
ان  م�سيفا  يوم،  بعد  يوما  وتقدما 
من  جهدا  التدخر  الدفاع  وزارة 
والقدرات  الردع  قوة  تطوير  اجل 

الدفاعية اليران.

ط��ائ��رة  ا���س��ق��اط  اىل  وت���ط���رق 
من  امل�سرية  االمريكية  التج�س�ض 
ان  وق��ال:  االيرانية  القوات  قبل 
املتطورة  الطائرة  ه��ذه  ا�سقاط 
اخل��رباء  ا�ساب  الثمن  واملرتفعة 
النظام  قدرة  بالده�سة من  االجانب 
املعتدين  مواجهة  يف  اال�سامي 

والدفاع عن حرمة الباد.
ان  تقريره  يف  الدفاع  وزير  واكد 
تتحلى  ايران  يف  امل�سلحة  القوات 
على  احلا�سم  للرد  اجلهوزية  بكامل 
قبل  من  اأحمق  عمل  اأو  تهديد  اي 

االعداء.
ق.د

هذ� ماد�ر بني �مللك 
�ل�سعودي و3 روؤ�ساء وزر�ء 

لبنانيني �سابقني بجدة
بن  �سلمان  ال�سعودي  امللك  التقى 
�سابقني  روؤ�ساء  ثاثة  العزيز  عبد 
مكتبه  يف  اللبنانية  للحكومة 
جدة  مدينة  يف  ال�سام  بق�ر 

ال�سعودية.
وجنيب  �سام  مت��ام  من  كل  وك��ان 
التقوا  ال�سنيورة،  وف��وؤاد  ميقاتي 
�سعد  احل���ايل  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ض 
احل���ري���ري ق��ب��ل ت��وج��ه��ه��م اىل 
على  �سيطلعوه  كما  ال�سعودية. 

اىل  عودتهم  بعد  زيارتهم  نتيجة 
الزيارة  ان  م�سادر  وقالت  بريوت. 
حزب  مواجهة  �سبل  لبحث  تاأتي 
ا�سافة  احلر،  الوطني  والتيار  الله 
ابقاء  م�ساعي  امل�سادر  ا�سمته  ملا 
فيما  العربي.  حميطه  �سمن  لبنان 
�ستتخذ  الريا�ض  ان  ميقاتي  قال 
يريده  م��ا  م��ع  تن�سجم  خ��ط��وات 

اللبنانيون على حد تعبريه.
ق.د

ت�سرفات تر�مب كما ير�ها حمللون

�ل�سود�ن ��ستئناف �ملفاو�سات بني '�حلرية و�لتغيري' و '�لع�سكري' 
قوى  اإن  املدنية،  القوى  جتمع  ع�سو  كبا�سي،  حممد  قال 
الع�سكري  املجل�ض  مع  التوا�سل  يف  جادة  والتغيري  احلرية 
االنتقايل، على خاف ما يثار، موؤكدا ا�ستئناف املفاو�سات 

مع املجل�ض الع�سكري، اليوم  الثاثاء.
ل�"راديو �سبوتنيك" اأن م�سودة االتفاق مت حتويلها  واأ�ساف 
الإبداء  لدرا�ستها  الكتل  ولكافة  املعنية  الفنية  اللجان  اإىل 
املاحظات  ملناق�سة  اجتماع  عقد  اإىل  م�سريا  املاحظات، 

عليها.
اأنه مت التوافق على تاأجيل اللقاء امل�سرتك مع املجل�ض  وتابع 

التحفظات  �سياغة  يتم  حتى  الثاثاء،  اليوم  الع�سكري 
ونقاط اخلاف من خال اللجنة الفنية و�سياغتها يف اإطار 

قانوين.
واأ�سار "كبا�سي" اإىل اأن "املجل�ض الع�سكري يحاول اأن يحول 
ب�سورة كلية النظام الربملاين اإىل رئا�سي، وتركيز ال�سلطة 

للمجل�ض الرئا�سي ويتحدث عن ح�سانة مطلقة له".
�سلطات  عن  يتحدث  اأي�سا  الع�سكري  "املجل�ض  اإن  وقال 
املجل�ض ال�سيادي يف تعيني اجلهات الق�سائية والنائب العام، 
املجل�ض  ولي�ض  التنفيذية  اجلهة  هو  بذلك  يقوم  الذي  بينما 

ال�سيادي".
والتغيري  احلرية  قوى  اأن  املدنية  القوى  جتمع  ع�سو  واأكد 
جادة يف التوا�سل مع املجل�ض الع�سكري والعودة اىل لقاء 

م�سرتك حل�سم النقاط اخلافية بني الطرفني.
واأو�سح حممد كبا�سي اأن "هناك �سعوبة واجهت الو�سيط 
التاأثري حمدودة، الأنه  االإفريقي واالإثيوبي، الأن قدرتهم يف 
حتى التفاو�ض املبا�ر ا�ستمر 15 يوما، بينما معظم الق�سايا 

العالقة ال ت�ستحق هذا الزمن الطويل".
ق.د
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جتتهد �ل�سلطات �ملحلية بوهر�ن على �إثر�ء �لن�ساطات �لثقافية و�لفنية مبختلف بلديات �لوالية خالل مو�سم �ال�سطياف �حلايل، 
ال �سيما يف ظل �الإقبال �لكبري للزو�ر على �ملدينة و �سو�حلها يف كل �سيف ما جعلها حتتل �ملو�سم �لفارط �ملرتبة �الأوىل وطنيا؛ من 

حيث عدد �مل�سطافني �لذي جتاوز وفق �إح�سائية ر�سمية لوز�رة �ل�سياحة، �ل18 مليون م�سطاف .

برنامج ثقايف و فني ثري متو��سل بوهر�ن 

حممد علي 
------------------- 

رغبات  لتلبية  منها  �سعيا  و 
�سيوفها  و  امل��دي��ن��ة  �سكان 
لق�ساء �سيف ممتع مت التح�سري 
جيدا لهذا املوعد من خال اإن�ساء 
على  الغر�ض  لهذا  خا�سة  جلان 
مديريات  و  البلديات  م�ستوى 
الريا�سة.  و  ال�سباب  و  الثقافة 
تنظيم  مهمة  لها  اأ�سندت  حيث 
التظاهرات  من  العديد  وبرجمة 
ترافق  التي  الريا�سية  و  الفنية 
ال�سيفي،  املو�سم  ن�ساطات 
هذا  �سمن  يدخل  م��ا    ح�سب 
ثري  برنامج  اإع��داد  االإط���ار... 
منذ  ر�سميا  اإطاقه  مت  ومتنوع 
راعى  حيث  فقط،  اأيام  ب�سعة 
االأذواق  كامل  اأ�سحابه  فيه 
اجلميع،  الإر�ساء  منهم  �سعيا 

ي�سيف نف�ض امل�سدر.
برجمت  فقد  االأرق���ام،  بلغة  و 
باأغلب  متنوعة  فنية  �سهرة   44
غ��رار  على  ال��والي��ة،  بلديات 
البلديات  كذا  و  وه��ران  بلدية 
 9 اإىل  باالإ�سافة  ال�ساحلية، 
حفات فنية كربى و 6 عرو�ض 
للفن  معار�ض   3 و  م�رحية 
اأخرى  معار�ض   3 و  الت�سكيلي 

�سينمائية.

باملنا�سبة  املعد  الربنامج  ميتد  و 
اأغ�سط�ض  �سهر  نهاية  غاية  اإىل 
مع  يت�سادف  ال���ذي  امل��ق��ب��ل، 
للدخول  التنازيل  العد  بداية 
يتاأهب  ح��ي��ث  االج��ت��م��اع��ي، 
املدينة  مل��غ��ادرة  ال�سائحون 

والعودة اإىل واليات اإقاماتهم.
اللجنة  م�سوؤولة  �رحت  و 
ب��اأن  وه���ران  ببلدية  الثقافية 
املو�سم  برنامج  على  امل�رفني 
ال�سيفي هذه ال�سنة، يحر�سون 
اإىل  اأي�سا  الفر�سة  منح  على 
يف  ال��ه��واة  ال�سباب  الفنانني 
�سواء  االخت�سا�سات  خمتلف 
منها يف جمال الغناء اأو التمثيل 
اجلمهور  اأمام  مواهبهم  الإب��راز 
كمحطة  باأنف�سهم  التعريف  و 
الفني،  م�سوارهم  يف  مهمة 
اأخ��رى  مراحل  لولوج  حت�سبا 

م�ستقبا.
كما اأ�سارت نف�ض امل�سوؤولة اإىل 
والأول  تعتزم  وه��ران  بلدية  اأن 
ال�ساحات  يف  اأفام  عر�ض  مرة 
اأذواق  و  تتجاوب  العمومية 
اأفام  اأي�سا  منها  و  العائات 

موجهة باالأخ�ض اإىل االأطفال.
الرثي  الربنامج  عن  ف�سا  و 
ال�سلطات  عليه  ت�رف  ال��ذي 
اجلهوية  املديرية  ف��اإن  املحلية، 
و  للفنون  الوطني  ل��ل��دي��وان 
هي  �سطرت  ب��وه��ران  الثقافة 
يقل  ال  خا�سا  برناجما  االأخرى 

ثراء بعنوان "عي�سوا ال�سيف".
بوجه  الربنامج  هذا  يت�سمن  و 
عديدة  فنية  �سهرات  خا�ض 
مبختلف  الغناء  جنوم  ين�سطها 
قاعة  م�ستوى  على  طبوعه 
لفندق  ال��ك��ربى  امل��ح��ا���رات 

الأول  عر�ض  و  ''املرييديان''،  
قاعات  م�ستوى  على  م��رة 
عاملية  اأفاما  اجلزائرية  ال�سينما 
ك�سفت  ما  وفق  موؤخرا،  اأُنتجت 
�سابق،  وقت  يف  ل/واأج/  عنه 
نبيلة  للديوان،  اجلهوية  املديرة 

بن زرجب.
من  املعد  الربنامج  انطلق  قد  و 
للثقافة  الوطني  الديوان  طرف 
االأ���س��ب��وع  نهاية  االإع����ام  و 
بداية  تزامن  اأن  اإال  املن�رم، 
مع  العام،  هذا  ال�سيفي  املو�سم 
اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات  اإج��راء 
ل���اأمم ل��ك��رة ال��ق��دم و ت��األ��ق 
الذي  فيها  الوطني  املنتخب 
النهائي   يف    ال�سينغال  ياقي 
)00ر20  االأحداجلمعة  اليوم 
بظاله  األقى  قد  بالقاهرة  �سا( 
على الن�ساطات الفنية املربجمة 
املواقع  متتلئ  حيث  وه��ران،  يف 
مباريات  لعر�ض  املخ�س�سة 
''اخل�ر'' عرب �سا�سات عماقة 
على غرار �ساحة حديقة �سيدي 
و  املتو�سطية  احلديقة  و  احممد 
م�رح الهواء الطلق، عن اآخرها 
لت�سجيع  ال�سباب  و  بالعائات 

املنتخب اجلزائري.

بعنو�ن :"�إ�ساء�ت يف �لتاريخ �لد�خلي للوالية �الأوىل"�إىل غاية نهاية �أوت....

�لكاتب �سالح لغرور يقدم كتابه 
للجمهور بخن�سلة 

الرئي�سية  املكتبة  ببهو  مت 
بوالية  العمومية  للمطالعة 
جديد  اإ���س��دار  تقدمي  خن�سلة، 
يف  "اإ�ساءات  ب���  م��و���س��وم 
االأوىل  للوالية  الداخلي  التاريخ 
�سالح  للكاتب  التاريخية" 

لغرور.
ويتمثل االإ�سدار اجلديد ال�سادر 
العربية واملو�سوم، ح�سب  باللغة 
لغرور،  �سالح  املهند�ض  �ساحبه 
لغرور،  عبا�ض  ال�سهيد  �سقيق 
عن  �سادر  تاريخي  كتاب  يف 
والتوزيع  للن�ر  اخللدونية  دار 
اأراد  �سفحة،   297 من  يتكون 
بع�ض  وتدوين  اإبراز  خاله  من 
بالوالية  وقعت  التي  االأح��داث 
حرب  اإب��ان  التاريخية  االأوىل 
والتاأكيد  الوطنية  التحرير 
والغني  ال��ري��ادي  ال���دور  على 
اأورا����ض  ل��والي��ة  بالت�سحيات 

النمام�سة.
تقدميه  مت  الذي  الكتاب  وي�سم 
بح�سور جمع غفري من الكتاب 
والي��ة  ومثقفي  وامل���وؤرخ���ني 
االأول  اأ�سا�سيني،  خن�سلة ف�سلني 
من  مقتطفات  عن  عبارة  منهما 
الفرن�سية  ال�رطة  ا�ستجوابات 
عجول  عاجل  الراحل  للمجاهد 
بع�ض  عن  بتو�سيحات  مرفقة 
وقعت  التي  الهامة  االأح���داث 
والثانية  االأوىل  ال�سنتني  خال 

من الثورة التحريرية.
من  الثاين  الف�سل  يحتوي  كما 
التاريخ  يف  كتاب"اإ�ساءات 

االأوىل  ل��ل��والي��ة  ال��داخ��ل��ي 
من  جمموعة  على  التاريخية" 
الوثائق  م��ن  ع��دد  و  امل��ق��االت 
من  ال�سحفية،  وال�����س��ه��ادات 
مع  �سحفي  ح��دي��ث  �سمنها 
يف  ال�سابق  والعقيد  املنا�سل 
الراحل  الوطني  التحرير  جي�ض 
 )1925-2018( عودة  بن  عمار 
ال�22 التاريخية  ع�سو جمموعة 
اجلزائري  الوفد  اأع�ساء  واأح��د 
مع  اإيفيان  مفاو�سات  اأدار  الذي 

فرن�سا اال�ستعمارية.
لغرور  �سالح  الكاتب  وك�سف 
بالتوقيع  البيع  على هام�ض حفل 
العديد  له  اأن  التاريخي،  لكتابه 
تاريخية  ملوؤلفات  امل�ساريع  من 
تنف�ض  اأن  �ساأنها  من  جديدة 
الغبار عن خبايا الثورة التحريرية 
التي  النمام�سة،  اأورا�ض  مبنطقة 
الوافر  حظها  تنل  "مل  اأنها  يرى 
من التدوينات يف كتب التاريخ".
�سالح  الكاتب  ف��اإن  لاإ�سارة 
االإع���ام  يف  مهند�ض  ل��غ��رور 
الري  بوزارة  �سابق  واإطار  االآيل 
امل�ساهمات  من  العديد  ميلك  و 
العلمية والتاريخية يف ال�سحافة 
العربية  باللغتني  ال��وط��ن��ي��ة 
�سدر  اأن  و�سبق  والفرن�سيةن 
�سنة  ال�سهاب  دار  عن  كتاب  له 
2014 عن ال�سهيد عبا�ض لغرور 
من  ل��غ��رور،  "عبا�ض  بعنوان 

الن�سال اإىل قلب املعركة".
ق/ث

�إحياء عيدي �ال�ستقالل و �ل�سباب بتي�سم�سيلت 

فرقة "�أوتار زرياب" متّتع �جلمهور بو�سالت غنائية �أندل�سية
الطلق  ال��ه��واء  مب�رح  اجلمهور  ا�ستمتع 
يف  جميلة  غنائية  بو�سات  لتي�سم�سيلت 
الطابع االأندل�سني من اأداء فرقة "اأوتار زرياب" 

لبلدية عا�سمة الوالية ح�سبما لوحظ.
وقدمت هذه اجلمعية �سمن هذا احلفل املندرج 
يف اإطار الربنامج الثقايف والفني اإحياء لعيدي 
اال�ستقال و ال�سباب، الذي اختتم �سهرة اأم�ض 
باملرفق الثقايف املذكور، اأغاٍن  اأندل�سية جميلة 
اأمثال  اجلزائريني  الفنانني  عديد  بها  ا�ستهر 
"يدي  نوري كويف وحممد تومي على غرار 

فيك نحب�ض" و"يا ع�ساق عقلي م�سايل".
اجلمعية  لذات  فر�سة  احلفل  هذا  �سكل  كما 
املو�سيقية  الو�سات  من  جمموعة  لتقدمي 
�سماء  يف  باجلمهور  اأبحرت  التي  االأندل�سية 

عا�سمة االأندل�ض قرطبة.
�سعرية  ق��راءات  الغنائي  احلفل  هذا  وتخلل 
ال�سعراء  طرف  من  امللحونة  الق�سيدة  يف 
القادر  قا�سم �سيخاوي ومقا�سي حممد وعبد 
حجو، اللذين تطرقوا يف ق�سائدهم لبطوالت 
الثورة  اإب��ان  الون�ري�ض  منطقة  جماهدي 

التحريرية املجيدة.
جميع  بتكرمي  اأي�سا  احلفل  هذا  متيز  ولاإ�سارة 
الفرق الفنية والثقافية امل�ساركة، يف تن�سيط 
اإحياء  مبنا�سبة  املعد  والفني  الثقايف  الربنامج 
الذكرى ال�سابعة واخلم�سني لعيدي اال�ستقال 

وال�سباب.
ويذكر اأن هذا الربنامج املعد من طرف مديرية 
حفات  اإقامة  اأ�سبوع  طيلة  �سمل  الثقافة، 
و  االأندل�سية  و  البدوية  الطبوع  يف  غنائية 
�سهداء  ل�سور  معار�ض  اإقامة  و  الع�رية، 
تقدمي  جانب  اإىل  و  املجيدة  التحريرية  الثورة 
عرو�ض ترفيهية و م�رحية و بهلوانية لفائدة 

االأطفال.
ق/ث

م�ساركة 30 والية يف �ل�سالون 
�لوطني للفنون �لتقليدية 

و �لثقافات �ل�سعبية

انطلقت الطبعة االأوىل من ال�سالون 
الوطني للفنون التقليدية والثقافات 
ال�سعبية للرتاث اجلزائري غري املادي 
مبدينة  زعموم"  "علي  الثقافة  بدار 
البويرةن و ذلك مب�ساركة 30 والية 

من الوطن.
الطبعة  ه��ذه  برنامج  يت�سمن  و 
التي بادرت اإىل تنظيمها هذه الدار 
حمزة"  "برج  جمعية  مع  بالتعاون 
افتتاحها  على  اأ�رفت  و  للبويرة، 
معار�ض  تنظيم  املحلية،  ال�سلطات 
التقليدية  للماب�ض  خم�س�سة 
واملجوهرات و التقاليد اخلا�سة بكل 

والية م�ساركة.
التي  التظاهرة  برنامج  كما يت�سمن 
جويلية   من   18 غاية  اإىل  �ستدوم 
االأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  اجل���اري، 
الثقافية واملحا�رات و امل�رحيات 
ح�سبما  لاأطفال،  عمل  ور�سات  و 
الثقافة،  دار  مديرة  ل/واأج/  ذكرته 
عن  ك�سفت  التي  �رب،  �سليحة 
املحا�رات  من  �سل�سلة  تنظيم 
املادي  الرتاث غري  تتناول مو�سوع 
توطيد  يف  دوره  و  االأم��ازي��غ��ي 

�سين�سطها  االجتماعية،  الروابط 
و  حممد  غربى  االأ�ستاذين  من  كل 
تيزي  جامعة  من  �سعيد  بوزيري 

وزو.
و قالت املتحدثة : "ننظم هذا املعر�ض 
مبدينة  الثقافية  احلركة  لتن�سيط 
اخلمول"،  من  اإخراجها  و  البويرة 
م�سيفة اأنه �سيتم تخ�سي�ض �ساحة 
كل  الثقافة،  لدار  املجاورة  الوئام 
ال�سعبي  الرق�ض  و  للغناء  م�ساء 
املزيد  جلذب  ال�سحرية  االألعاب  و 
تن�سيط  و  املعر�ض  اإىل  الزوار  من 

املدينة.
لقاء  �سينظم  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة 
بني ال�سعراء القادمني من 30 والية، 
ق�سائد  الإل��ق��اء  فر�سة  �سيكون 
غري  الثقايف  ال��رتاث  عن  �سعرية 

املادي اجلزائري.
االأخ��ري،  اليوم  يف  �سي�ستفيد  كما 
زيارة  من  ال�سالون  يف  امل�ساركون 
موجهة اإىل املحطة املناخية تيكجدة 
على  فنيا  حفا  �سيح�رون  حيث 

�رفهم.
ق/ث
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�أو�سلو،  �تفاقية  �لثالوث �ملحرم بعد  �لعليم، يتمرد على  �لرو�ية ور�ويها  �سكري بطل  يف رو�يته �الأخرية يتمرد 
حتى ال ي�ساق مع �لقطيع، الئذ� بقرينه يو�سف �لكفيف �لذي يرى بحد�سه ما يجري من حوله بب�سرية تر�سم �أدق 
�لتفا�سيل منذ �أن خلع من �أ�سرته ومدينته يافا طفال يف نكبة 1948، وتيقن �أنه لن يعود �إليها، فعا�ش حار�ش يافا 
�لدنيا  �سكري، �لذي قذفته  لل�سغري  �أمان  �لرو�ية ظل وتعويذة  �ملب�سرين، ودخل  �الأم�ش ي�ستعيد ر�سمها بعيون 
الجئا يف خميم على �ساطئ بحر غزة ، يت�سادم مع �لفاقة و�لفقر و�لفقد ويعي�ش طفولة حمرومة بني �أ�سرة تعي�ش 

على قيم �لفد�ئي �ملهجر يف �ملنايف و�ملهاجر يرف�ش �مل�ساومة على حقه يف يافا.  
للرو�ئي  - م�سطفى �لنبيه-

بقلم/ غريب ع�سقالين
----------------------

يخو�ض  اليومي  واقعه  مع  وت�ساد  وبتفاعل   
�سكري  رحلة الق�ض بوعي فنان اختزن التاريخ 
رته باملعاناة واأرق  والفقر وعافر الدنيا التي عفرَّ
االأ�سئلة، و�راهة التزود باملعرفة، ليقود �سفينة 
الرواية يف بحر غام�ض تتقاذفه دوامات ت�سيق 
االأ�سباب  بني  املعاناة  اأ�سئلة  ح��ول  وتت�سع 
ال�راع  بواكري  مع  بداأت  رحلة  يف  والنتائج، 
الفل�سطيني ال�سهيوين ور�ست به على �سفاف 
اأخطاء  م�ستعيداً  ديفد،  كامب  اتفاقية  ر�سيف 
ومغامرات  قفزات  متاأما  املا�سي،  وعرثات 
وعودة  الفل�سطينية،  دول��ة  قيام  بيان  اإع��ان 
اأ�سلو  م�روع  نافذة  من  الفل�سطينية  ال�سلطة 

ال�سيقة.

حول بنية �لرو�ية:
دوائرها  تت�سع  لولبية  بنية  ال��رواي��ة  تعتمد 
يف  فتبدو  اللهاث،  عن  تتوقف  وال  وت�سيق، 
الظاهر اأ�سبه بالتقيوؤ بعد لهاث طويل، مع قدرة 
يتوقف  ال  منولوج  عرب  التاأويل  على  ظاهرة 
املوؤلف  ير�سد  منعرجات،  او  فوا�سل  عند 
وقوتهم،  �سعفهم  حاالت  يف  الرواية  اأبطال 
وف�سلهم،  و�سوابهم  ونكو�سهم   واإقدامهم 
و�سبابية االأحوال واملقامات من حولهم، وفتح 
الروؤى، واملراجعة  التبا�ض  للرمادي عند  اأقوا�سًا 

واملواجهة التفاقية زينت الهزائم ن�راً.

�سخ�سيات �لرو�ية 
احلكاية،  �سياق  ي�سبط  الذي  يو�سف:  الكفيف 
مقذوفا  /الوطن  يافا  عن  اإبعاده  خدعة  ويفند 
ع�سوائيا  نبت  لاجئني  خميم  يف  ج��ذوره  عن 
يافا  يف  لبيته  بديا  غزة،  مدينة  �ساطئ  على 
من  املكونة  العائلة  ت�سكن  طابقني  من  املكون 
االأم واالأب واالأخت ال�سغرى زهرة  يف الطابق 
حاييم  عائلة  ال�سفلي  الطابق  وت�سكن  العلوي، 
�سمعون،  وابنهم  �سارة  وزوجته  اليهودي 
الع�سابات  هجوم  الطابق  خال  البيت  يحرق 
ابنه  االأب  ويقذف  احل��ي،  على  ال�سهيونية 
يو�سف اإىل ال�سارع، لي�سقط يف �ساحنة هاربة 
دنيال  عائلة  معها  حاملة  اللد  اإىل  املوت  من 
اللد  ويف  داين،  وابنهم  دينا  وزوجته  امل�سيحية 
ترتكب ع�سابات املالباخ جمزرة يقتل فيها اأبوه 
واأخيه  وميوت  دينا  الثانية  واأمه  الثاين  دانيال 

الطفل داين عط�سا. 
مع  املتو�سط  االأبي�ض  البحر  يو�سف  يركب 
�ساقة  رحلة  وبعد  االإ�سماعيلية،  اإىل  املهاجرين 
يف �سيناء، يوؤكد له اجلندي  امل�ري ال�سعيدي 
رود�ض  معاهدة  يف  بيعت  فل�سطني  اأن  الطيب 
يف العام 1949، خمت�را خيانة العرب لق�سية 
فل�سطني بن�سيحة " اليحك جلدك غري ظفرك".
يف املخيم تقطته اأم �سابر املجدالوية، التي مات 
زوجها العامل يف بيارات الربتقال وتركها مع 
ابنا، حتى تتفرغ  ابنها املري�ض �سابر، فاتخذته 
للعمل خادمة يف البيوت، وعند توزيع البيوت 
على الاجئني �سجلته ابنا لها بتواطوؤ الاجئني 
غرفة  من  بيتا  لهم  و�رف  املخيم،  واملوظفني 
الذي  �سابر  اأخ��اه  رعاية  له  واأوكلت  واح��دة، 
مل  اأي�سًا  املخيم  اأهل  وبتواطوؤ  بال�سل،  مات 
الغوث  وكالة  تقطع  ال  حتى  وفاته  عن  يعلن 
اأم �سابر  اأدركت  التموين.. وعندما  ح�سته يف 
ذكاء الكفيف، اأخذته اإىل ال�سيخ فهمي ليحفظه 
منها،  ليتك�سب  القراآن  تاوة  ويعلمه  القراآن 

وحيدا،  يو�سف  عا�ض  �سابر   اأم  ماتت  وعندما 
العتمة،  �سباب  يف  االأم��ل  �سوء  الح  حتى 

بت�ساعد مع هتاف اجلماهري:
اإ�سكان.. يا عماء االأمريكان"  " ال توطني وال 
�سيناء،  يف  الاجئني  توطني  م�روع  و�سقوط 
و�سقوط ال�سهيد ح�سني بال �سهيداً واأ�سقط 
م�روع التوطني..ومت اعتقال االإخوان امل�سلمني 
يف  الواحات  �سجن  وترحيلهم  وال�سيوعيني 
م�ر، وانت�سار ق�سيدة معني ب�سي�سو مناف�ستو 

التمرد.   
"هناك.. هناك.. بعيدا بعبد

�سيحملني يا رفيقي.. اجلنود..
�سيلقون بي يف ظام الرهيب.. 

�سيلقون بي يف جحيم القيود.
�سكري: ابن املزارع اليافاوي الثائر االذي اتخذ 
الثورة �سبيا لتحرير فل�سطني، وا�سل ن�ساله 
قبل  من  املطارد  وب��ات  العرب،  نك�سة  بعد 
غادر  احل�سار،  عليه  �ساق  وعندما  االحتال، 
ق�راً ليلتحق بالثورة خارج الوطن حفاظا على 
اجلميلة  العا�سقة  وزوجته  وعلى  املخيم،  اأهل 
والطفان  وعدنان  غ�سان  واأوالده���ا  فاطمة 

�سكري و�سم�ض. 
خادمة  وتعمل يف  والفقر،  الوحدة  على  ت�سرب 
مطلع  منذ  املدينة  يف  االأف��ن��دي��ة  بيوت  يف 
يتدبرون  اأوالدها  تاركة  مغيبها،  حتى  ال�سم�ض 
غ�سان  ابنها  و�سلطة  ب��اإدارة   اليومي،  �ساأنهم 
واحلجارة  الرمل  ورف��ع  يف  العامل  ال�سارم 
و�سم�ض  �سكري  يبقى  فيما  البناء،  ور�ض  يف 
واحد  غرفة  من  املكون  البيت  يف  ال�سغرية 
من  الزاحفة  واالأفاعي  الهوام  لهجوم  معر�سة 
�سكري  يتبع  خوف  وذات  القريبة..  االحرا�ض 
الفرق  وي�ساهدان  تعمل،  حيث  امهم  و�سم�ض 
ال�سواحي..  يف  والنعيم  املخيم  يف  ال�سقاء  بني 
فيدرك ال�سبي �سكري املوؤرق واملتفوق درا�سيًا 
ي�ستعري  وملاذا  حافيا،  املدر�سة  اإىل  يذهب  ملاذا 
لل�سبورة  يتوجه  ندما  املقعد  يف  زميله  حذاء 

عندما ير�سحه املعلم حلل االأ�سئلة ال�سعبة. 
اجلريان  ي�ساعد  الذي  العطوف  اجلميل  عدنان 
واملحتاجني، يقراأ الظلم باأ�سلوب مقامر ومغامر، 
يجيد خفة اليد واأالعيب التحايل، تدفعه احلاجة 
وحب احلياة ل�رق النقود والب�سائع من الباعة 
منتقما لفقره، وف املخيم يهب مل�ساعدة اجلريان 
ل�سكري  املر�سى.. ي�سرتى  املحتاجني وي�سعف 
حذاًء وماب�ض جديدة، ويخطف �سواين االأكل 
مال  من  ال�رعية  ح�ستهم  باعتبارها  العزائم 

املو�رين.. 
اأدمن ال�رقة وتدهور �سلوكه بعيدا عن رقابة 
بالعمالة،  تورطه  �سبهة  انت�رت  حتى  غ�سان، 
�سارخا  مربحًا،  �ربا  ب�ربه  غ�سان  فيقوم 

مهتاجا معذبًا: 
"ابن الفدائي ال خون وال ي�رق" 

وبعد اأيام وجدت جثته ملقاة على كوم القمامة 
وبيان ملوث باتهام بالعمالة.

غ�سان: يكمل م�سوار اأبوه، ويعمل يف املقاومة، 
وامل�سبوهني،  العماء  بت�سفية  اأوامره  وي�سدر 
يعرتف،  ومل  ال��زن��ازي��ن،  يف  ويعذب  يعتقل 
ال�سحراوي،  النقب  �سجن  اإىل  ترحيله  ويتم 
وفرار  وال�سك  االأمني،  والهو�ض  املر�ض  حيث 

امل�سبوهني مبجرد التفاتة من ال�سجان.
والهم�ض  النف�ض  وح�ساب  مراجعة  يخو�ض 
اأم  اإذا  ما كان قتل عدنان خطاأ،  لبيا�ض روحه، 

�سواب..
اأبان النتفا�سة ويوم 6 /9/1988 ثار ال�سجناء، 

املعاملة،  �سوء  على  والتمر  االإ�راب  واأعلنوا 
توعدهم مدير ال�سجن ديفد ت�سيمخ وا�ستفزهم 
وقنابل  بالهروات  ال�سجن  قوات  وهاجمتهم   ،
وا�ست�سهد  اجلرحى،  و�سقط  واالأ�سلحة،  الغاز 
وب�سام  غزة،  قطاع  �سكان  من  ال�سوا  ا�سعد 

املودي من قرى جنني.
يف  تعي�ض  ال�سعثاء  امل�ساك�سة  الفقرية  فايزة: 
معلم  الفدائي  الأخيها  غرفة  غرفتني  من  بيت 
 ، واالأم  لاأب  الثانية  والغرفة  العربية،  اللغة 
اإىل  االأحد  يوم  ي�سطحبها  ح�سن  لها  ينت�ر 
مركز التغذية االإ�سافية " الطعمة" على بطاقة 
اأخته ال�سغرية وفاء من باب العدل بني الفقراء.. 
تكرب فايزة يف �سوارع املخيم وتدورت �سبية 
فيها  نبه  ال��ذي  ح�سن  مع  اأحامها  تعي�ض 
وفاء،  اأخته  مع  ر�سائله  عرب  الغافية  اأالأ�سواق 
وتعذيبها  اعتقالها  مت  الله  ا�ست�سهاد عبد  وبعد 
خرجت  كمدا،عندما  ابوها  ومات  الزنازين،  يف 

من املعتقل كانت اأمها تتوكاأ على ع�سا. 
العمر  حبيب  تنا�ساها  وقد  الريبة،  بها  حتيط 
وبعد  معها،  التوا�سل  وفاء  اأخته  على  وحظر 
جهود م�سنية عملت موظفة يف مكتبة الهال 
الدكتور  وتراأ�سها  اأن�ساأها  التي  بغزة،  االأحمر 
الباحث  �سكري  �سادقت  ال�سايف..  عبد  حيدر 
مرعوبًا  راأته،مفجوعًا  يوم  ويف  املعرفه..  عن 
على  فاأجل�سته  االأر���ض،  على  ي�سقط  يكاد 
االأر�ض.. وكاأنها  يتهاوى على  اأن  قبل  كر�سي 

حقنته ببل�سم ال�سفاء، قالت له: 
- يا �سديقي طريقنا معبدة بالكوارث.

واأعطته ق�سيدة ملحمود دروي�ض:
" كان ال�سعار املقد�ض �سيفا لنا

وعلينا، فماذا فعلَت بقلعتنا هذا النهار
عر�سَك  لكن  ال�سهادَة،  تخ�سى  الأنَك  تقاتل  مل 

نع�سك
ملك  يا  العر�ض  حتفظ  كي  النع�ض  فاأحمل 

االنتظار.

�الأب �لغائب �حلا�سر: 
قلب  يف  احلا�ر  الغائب  الفدائي  االأب  ي�سكن 
الذي  �سكري  ابنه  وعقل  ال�سابرة،  زوجته 
اأن�سانا ومنا�سا، من ر�سائله لوليفته  ا�ستعاده 
فاطمة، بعد خيار �سعب، مبغادرة القطاع حفاظا 
بعد  طورد  عندما  املخيم،  واأه��ل  اأ�رته  علي 

�سقوط غزة يف قب�سة االحتال. 
خارج  من  الن�سال  ملوا�سلة  االأ�سعب  اختار 
عا�ض  منت�راً،  العودة  على  واإ�راره  الوطن 
اجلي�ض  ودور  وماب�ساتها،  الكرامة،  معركة 
الثورة  ق��وات  م��ع  جنب  اىل  جنبا  االأردين 
الفل�سطينية، وعا�ر ت�سكيل الف�سائل وتبنيها 
عربية  لعوا�سم  تبعيتها  اأو  الفل�سطيني  للقرار 
مبرجعيات فكرية متباينة، حتى حدث وال�سدام 
اأيلول وجر�ض،  الفل�سطيني االأردين يف معارك 
قادة  وت�سفيات  الطائرات،  خطف  وعمليات 
�سيا�سية  لاأجندات  خدمة  فل�سطيني  وكوادر 
اإىل  الثورة  ق��وات  وانتقال  خمتلفة..  عربية 
لبنان وقيام دولة الفكهاين يف بريوت واحلرب 
االأهلية، واخلروج من بريوت اإىل املنايف البعيدة 
توزيع   بعد  تون�ض،  يف  املنظمة  ا�ستقرت  حتى 
حدود  عن  بعيدا  منفى  من  اأك��رث  يف  قواتها 
ر�سمها  املنفى  جتربة   املغت�سبة.  فل�سطني  
فاطمة، متنا�ض مع عفوية  الفدائي يف وجدان 
كنفاين،  غ�سان  �سابر  واأم  العلي  ناجي  فاطمة 
ونزق معني ب�سي�سو وهياجه، ومغم�ض ب�سفافية 

حممود دروي�ض وعناده.. 
حتى و�سلت الرحلة اإىل االنتفا�سة اإىل كامب 

الدكتور حيدر عبد  الوفد  رئي�ض  ال�ساهد  ديفد 
القد�ض  اإن   " املتوج�ض،  باحتياط  االأمر  ال�سايف 
املن�سودة  دولتنا  وطننا  عا�سمة  الفل�سطينية 
وهي بو�سلة الوجود الفل�سطيني"،  ورف�ض اأن 
يكون م�ساركا و�ساهد على انزياح مدريد اإىل 
املفكر  الهزيل"، وكاأنه راأى ما راآه  اأ�سلو  اتفاق 
الفل�سطيني العاملي ادوارد �سعيد: " اإن منظمة 
التحرير حولت نف�سها من حركة حترير وطني 
قيادة  وهن  انه  �سغرية..  بلدية  ي�سبه  ما  اإىل 

املنظمة مقابل دهاء اإ�رائيل"

و�سخ�سيات �أخرى مثل:
تعي�ض  التي  الت�سكيلية  الفنانة  مثل  �سوزان: 
فتتمرد  حمبة،  الله  اأن  وتوؤمن  والفن،  احللم 
اأحامها  من  يحرمها  التي  االأديان،  حاجز  على 
مع �سكري، فت�سحو من رومان�سيتها وتهرب 
من تعنت االأهل اإىل الدير ل�سبح راهبة فتف�سل، 
الت�سكيلي وليم وتغادر  الفنان  حتى تلتقي مع 
معه اإىل باري�ض، حتى ال  تكرر ماأ�ساة �سديقتها 
جوليا التي ذبحها اأبوها لتم�سكها بحب ب�سعيد 
يف  الديني  االإره���اب  ا�ستعال  بعد  امل�سلم، 
االنتفا�سة االأوىل، وظهور التنظيمات الدينية 

االإ�سامية، والتحري�ض يف امل�ساجد.. 

�أجند�ت �لر�سد و�لتوثيق: 
ي�ستعر�ض الراوي "�سكري" بطل الرواية  اأخبار 
الرواية،  م�رح  على  واجلماعات  االأ�سخا�ض 
وطباعها  ل�سلوكه  وفهمه  منها  موقفه  ويوؤول 
وربطها ملا يدور من حوله من مواقف واأحداث 
على �سوء جتاربه ال�سخ�سية، ومعاناته وقدره 
الذي جعله وكله يرفع راية العودة حتى تتحقق 
حتمل  ذل��ك  وعلى  كاملة،  فل�سطني  وتعود 
وخرباته  الفكرية،  ال��راوي  توجهات  الرواية 
االنتفا�سة1987،  ن��ار  على  ن�سجت  التي 
امل�سرية  واإيجابيات  �سلبيات  ك�سفت  والتي 
العربي  ال�����راع  تفجر  منذ  الفل�سطينية 

وامل�روع ال�سهيوين على ار�ض فل�سطني.
وعلى ذلك يطرح خيارات التقاط مفا�سا من 
الروائي  احلدث  مع  تتوازي  والوقائع  االأحداث 
امل�ستلهم باأدوات الفن يف �سفرية روائية تبلور 
املخلوق الروائي لي�ض مكما للتاريخي وفقط، 
وجتارب  وعي  لتطور  انعكا�ض  باعتباره  بل 
ال�راعات  م��راح��ل  يف  اجلمهور  وخ���ربات 
والعقائدية  ال�سيا�سية  والتقاطعات  واحلروب 
الروية  اكتظاظ  لتربير  املجتمع،  يف  والقيمية 
وال�سحايا  واملواجهات  واالأ�سخا�ض  باالأحداث 
واالأبرياء الذي دفعوا اأثمان اأخطاء اأو انحرافات 

غريهم.
وهنا يقفز �سوؤال احلروب واالأدب. 

احل��رب،  يوميات  ر�سد   ال��رواي��ة  يكفي  هل 
دون  والنتائج  والهزائم،  االنت�سارات  وتدوين 

متحي�ض لطرح التخاذ موقف منها؟ 
وعاًء  معينا  كونها  على  الرواية  ت�سكل  اأم 
على  احل���روب  انعكا�ض  بح�سب  ج��ام��ع��ا، 
اأفكارهم  بتنوع  االأطياف  خمتلف  من  االأف��راد 
الدينية،  ومعتقداتهم  ال�سيا�سية  ومواقفهم 
جهة  ومن  جهة،  من  وثقافته  وعيه  ح�سب  كل 
االأفراد  �سلوك  تبيان  وتو�سيح  عر�ض  مقابلة، 
التوهج واالنطفاء عند  واجلماعات، يف حاالت 

مواجهة املوت املرتب�ض اأو املفاجئ..
ال��راوي  اأ���رة  املثال  �سبيل  على  اأخذنا  ولو 
اأو  الفل�سطيني  لل�سعب  من��وذج��ا  �سكري، 
ل�ريحة الاجئني، كونها املخذولة يف النكبة، 

بعد  امل�سلحة  الثورة  اإبان  وامل�سحية وال�سحية 
ومعاناتها  ت�سحياتها  وامل�سطوب  النك�سة، 
بعد اأ�سلو، لعدم عاد االأب املهجر املقاوم بقيود 
التي  فاطمة  الزوجة  وواقع  املهجر،  من  اأ�سلو 
املخيم  جمتمع  بنفي  ومقهورة  مري�سة  ذوت 
لها، ا�سافة لتبخر م�ستقبل �سم�ض بعد خذالن 
غ�سان  اأمام  والنتائج  املعاين  والتبا�ض  حبيبها، 
الذي قتل اأخاه عدنان، وبعد كل هذا مل تعادت 

يافا الربيئة حا�سنة للجميع.

ر�سالة �لرو�ية و�لتقانات �لرو�ئية
الرواية،  ر�سالة  بني  وتاآلف  توافق  من  هل 
مكانا  الروائية  لبنية  املوظفة  ال�رد  وتقنيات 
ومقاماتها  �رد  واأمن��اط  و�سخ�سيات  وزمانا 
واأحوال تتوا�سج يف بنية الن�ض لت�سكل ن�سيجا 

حمكم البناء. 
ويف تقديري اإن م�سطفى النبيه جنح يف اعتماد 
الراوي العليم الذي اأناب عن �سخو�ض الرواية، 
�سخ�سية  مع  التكامل  و  التناغم  وبخا�سة يف 
يو�سف الكفيف، الذي اعتمد الب�سرية والروؤيا 
االأ�سياء  لروؤية  �سكري  م�ستعريا  الن�ر،  عن 
الغا�سب  املب�ر  بعني  الواقع  يف  واالأح��داث 
املتمرد، ما اأول جعل يون�ض يلوذ لنهايته وكاأنها 
�سهيل  بطاقة  �سكري  لينه�ض  حمتوم،  قدر 
يف  معاناة  االأ�سد  غ��زة،  املتناق�سات  مدينة 

مارثون الق�سية الفل�سطينية.
والق�سايا  االأ�سئلة   بع�ض  ثمة   : ولكن 

ت�ستدعيها الرواية بعد القراءة منها:
* هل تتمكن رواية االأطروحة ال�سيا�سية حمل 
وجمالياته  الفن  تقنيات  ي�ستثمر  روائي  عامل 
واال���س��رتج��اع  بالتهومي  ال��ل��غ��ة،  وم��راوغ��ة 
والرتميز  واالإ�سقاط  الوعي  وتيار  واالندياح 
والتنا�ض.. الخ، للو�سول اإىل م�سادقة القارئ!

فوت  العليم،  ال��راوي  على  الرواية  باعتماد   *
واإظهار  االأ�سوات  وتعدد  الرواة،  تعدد  فر�سة 
متايزها اإىل حيث يريد املوؤلف، ومل يرتك للقارئ 

م�ساحة امل�سارك املتفاعل.
حد  واإىل  حاول  النبيه  م�سطفى  اأن  اعتقد   *
كبري، وهذا يح�سب له لوال مروره �ريعا على 

بع�ض االأمور منها 
�سنه  من  ات�ساعًا  اكرث  �سكري  خطاب  جاء   *
وحماكمته  ديباجته  فجاءت  الق�ض  زمن  يف 
للق�سايا املثارة تتجاوز خرباته ووعيه، ما اظهر 
اخذ  وقد  ال�ستارة  خلف  يتخفي  املوؤلف  �سوت 

دور امللقن. 
ومل  ال�سجينة  فايزه  دور  تفعيل  مت  لو  حبذا   *
ا�ست�سلمت  التي  ال�سحية  دور  عند  يتوقف 
الأقدارها، ب�سبب نفور املجتمع ونكو�ض حبيب 

العمر ب�سلطة اأعراف املجتمع.

و�أخري�:
اإن الروائي م�سطفى النبيه، موؤرق متفاعل مع 
اأدق تفا�سيل ال�سقاء يف مدينته غزة، متعاي�ض 
ات�ساعها ال�ستيعاب  وم�سارك يفتح عينه على 
عن  يبحث  وال�سيا�سية،   االجتماعية  التغريات 
يقني يوؤكد حتليله الفكري وال�سيا�سي للحياة 
ير�سد  وال�سري  الكتب  بني  الهث  حوله،  من 
الق�سية  بان  وروؤيته  ليقدم  ويحلل  ويوثق 
جامعة،  عربية  ق�سية  ب��داأت  الفل�سطينية 
التي  العربية  ال�سعوب  على  عبئا  وانتهت 
تنا�سل للتحرر من ا�ستبداد اأنظمتها احلاكمة 
�سكلت  علمية  وثورة  عامليتني،  حربني  بعد 

لعامل اجلديد.
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ما هي بد�ئل مجتمــــع
�جليالتي 
و�ملثلجات 
لطفلك يف 

ف�سل �ل�سيف؟

طرق لال�ستفادة من �الإجازة �ل�سيفية و�ال�ستمتاع بها
اأن ت�سيع  التي ال يجب  ال�سيفية  االإجازة  مع قرب حلول 
يجب  الوقت  نف�ض  ويف  نافعة  غري  اأ�سياء  يف  ه��دًرا 
اال�ستمتاع فيها الأق�سى درجة من اأجل �سحن طاقتك لعام 

درا�سي جديد.
ويعتقد البع�ض اأن االأعمال املفيدة يف االإجازة قد حترمهم 
يعطل  قد  باالإجازة  اال�ستمتاع  اأن  العك�ض  اأو  املتعة  من 
هذه  ولكن  االإجازة  يف  بالوقت  اال�ستفادة  عن  ال�سخ�ض 

غري �سحيح.
التخطيط لاإجازة

يعد التخطيط لاإجازة هو من اأكرث االأ�سياء متعة، فعندئذ 
اأحامك التي تريد حتقيقها  تبداأ احلما�سة وت�ستطيع ر�سم 
يف ال�سيف ويف نف�ض الوقت ت�ستطيع تق�سيم وقتك وعمل 
جدول »مرن« لاأن�سطة التي ميكن اأن تقوم بها يف ال�سيف.
لاإجازة،  التخطيط  يف  االإف��راط  من  احلذر  يجب  ولكن 
بها  لا�ستمتاع  اإجازتك  يف  حرة  م�ساحة  ترك  من  والبد 
بنظام  االإجازة  وقت  بتق�سيم  نن�سح  ولهذا  ت�ساء،  كيفما 
الثلث والثلثني، بحيث ميكن التخطيط لاأن�سطة املفيدة يف 

ثلث االإجازة مع ترك م�ساحات حرة يف الثلثني االآخرين.
تطوير العاقات االجتماعية:

ا�ستغل وقت االإجازة يف تكوين �سداقات جديدة وكذلك 
تقوية العاقات القدمية والتي مل ت�ستطع تقويتها يف اأيام 

التقرب  حاول  باملذاكرة، كذلك  ان�سغالك  ب�سبب  الدرا�سة 
من اأفراد عائلتك واأقاربك، وق�ساء بع�ض الوقت املرح مع 

اأقاربك الذين هم يف املرحلة ال�سنية نف�سها.
املع�سكرات وور�ض العمل:

تعد االإجازة ال�سيفية الوقت االأمثل لان�سمام اإىل بع�ض 
التي  العمل  ور�ض  وكذلك  الك�سافة،  مثل  املع�سكرات 
ت�سقل مهاراتك وت�سيف اإليك مهارات جديدة ومتنوعة، 
اجتماعية  عاقات  �سبكة  تكوين  على  كذلك  وت�ساعدك 

لديهم نف�ض اهتماماتك.
التطوع

ا،  يعد التطوع من اأهم االأن�سطة التي ت�سقل املهارات اأي�سً
كما اأن االأعمال التطوعية ت�ساعدك يف االإح�سا�ض بالفخر 
وقت  يكون  اأن  وميكن  الداخلي،  ال�سام  وكذلك  واالإجناز 

ا اإذا ق�سيته ب�سحبة بع�ض االأ�سدقاء. التطوع مرًحا اأي�سً
بع�ض العمل

مهاراتك  ي�سقل  جزئي  دوام  ذات  بوظيفة  االلتحاق 
اأنه يعلمك امل�سوؤولية والثقة بالنف�ض،  ا كما  اأي�سً وخربتك 

وي�سجعك على اإحراز تقدم يف حياتك.
خال  االأوىل  االأولوية  العمل  اإعطاء  من  اح��ذر  ولكن 
اإجازتك ال�سيفية؛ الأنك �ستفتقد املرح والراحة عند بداية 

العام الدرا�سي و�ستعود اإليه مرهًقا.
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واملثلجات  "البوظة"  اجلياتي  اأن  تعتقدين  هل 
للطفل،  بالن�سبة  ال��ف��ائ��دة  ع��دمي��ة  ع��م��وم��ًا 
كنت  ل��ه��ا؟،اإذا  االأطفال  حب  من  وت�ستغربني 
فاأنت على خطاأ، فهناك فوائد للجياتي  كذلك 
لكي  اأ���س��ب��اب��ه  الطفل  ول���دى  وامل��ث��ل��ج��ات، 
داوود،  اأبو  حممد  الدكتور  ي�رح  كما  يحبها 

اخت�سا�سي طب االأطفال كالتايل:
حب االأطفال للجياتي 

• لذيذة الطعم وجتعل الطفل ي�سعر بالربودة.
احلليب  على  حتتوي  البوظة  اأن��واع  بع�ض   •
الكثري من  هناك  للطفل، الأن  مفيداً  يعترب  وهو 
ويتم  احلليب  �رب  يرف�سون  الذين  االأطفال 

تقدميه لهم ب�سور اأخرى منها اجلياتي.
اجلياتي  يتناول  حني  باملتعة  الطفل  ي�سعر   •
االأم  ت�ستطيع  فا  ولذلك  رفاقه  مع  امللونة 

حرمانه من هذه االأوقات اجلميلة.
ما هي م�سار اجلياتي واملثلجات للطفل؟

• بع�ض االأطفال ي�سابون باحتقان احللق ب�سبب 

الربودة.
يلتهمون  الأنهم  بال�سداع  ي�ساب  وبع�سهم   •

اجلياتي ب�رعة وبكمية كبرية.
ب�سبب  واملغ�ض  باالإ�سهال  ي�ساب  من  هناك   •
تلوث اجلياتي التي ال تباع يف اأماكن اآمنة مثل 
الناقلة  االأنواع  بع�ض  هناك  وكذلك  ال�سوارع، 
حلمى خطرة ب�سبب تلوث احلليب وعدم �سمان 

جودته.
�سهيته  الطفل  يفقد  بكرثة  اجلياتي  تناول   •
على  يحتوي  اجلياتي  الأن  بال�سمنة  وي�سيبه 
�سعرات عالية حيث ي�ساف له الكرمية والفواكه 

املجففة.
اجلياتي  بتناول  لطفلك  ي�سمح  م��رة  ك��م 

واملثلجات:
• ال يف�سل اأن يتناول الطفل اجلياتي اأكرث من 

مرتني يف االأ�سبوع.
• يف�سل اأن تربد يف البيت يف جو الغرفة.

حمام  يف  وج��وده  اأثناء  يتناولها  اأن  وميكن   •

�سعرات  يفقد  لكي  الدراجة  فوق  اأو  ال�سباحة 
حرارية.

 ما هي بدائل املثلجات واجلياتي؟
ب�سبب ال�رر الذي ت�سببه اجلياتي واملثلجات 
االأم  فعلى  القريب  اأو  البعيد  املدى  على  �سواء 
ومنها  للطفل  وتقدميها  البيت  يف  بدائل  �سنع 

على �سبيل املثال:
واتركيها  اأكيا�ض  يف  العنب  حبات  �سعي   •
حتى تتجمد، وميكن غر�ض االأعواد اخل�سبية بها 

لي�ستمع الطفل ب�سكلها مثل املثلجات.
طعمَا  يعطيها  بالفانيليا  العنب  حبات  غم�ض   •

لذيذا
هذا  على  الفواكه  باقي  له  تقدم  اأن  ميكن   •

ال�سكل.
وب�سكل  جممدة  تقدم  التي  الفواكه  ومن   •
بال�سوكوالتة  يغلف  والذي  املوز  فاكهة  جميل 
من  الطفل  �سامة  وب�رط  للطفل،  املحببة 

احل�سا�سية اجتاه املوز وال�سوكوالتة.

تعاين الن�ساء عامة من م�سكلة ت�ساقط ال�سعر، فان كنت 
تعانني من هذه امل�سكلة كل ما عليِك فعله هو خلطة خل 
التفاح لعاج ت�ساقط ال�سعر والتي جتعل �سعرِك �سحيًا 

وقويًا.
يعمل خل التفاح على تن�سيط الدورة الدموية يف فروة 
الراأ�ض ما يعزز منوه وتكاثره ويحّد من ت�ساقطه بن�سبة 

كبرية، بعيداً عن امل�ستح�رات الكيمائية املكلفة والتي 
قد ت�سبب م�سكلة احل�سا�سية الحتوائها على مركبات غري 

طبيعية.
الزبادي وزيت الزيتون اأ�سا�سي حلماية �سعر ال�سعوديات

ول� عاج ت�ساقط ال�سعر �سوف نقدم و�سفتني طبيعيتني 
با�ستخدام اخلل، االأمر الذي �سي�ساعدك حتمًا ويخّل�سك من 

هذه االآفة.
و�سفة خل التفاح وزيت الزيتون

• املكونات:
1. ملعقتان من زيت الزيتون.

2. ملعقة كبرية من خل التفاح.
• الطريقة:

1. قومي بخلط زيت الزيتون مع خل التفاح جيًدا.
2. دلكي فروة راأ�سك باخلليط ملدة 5 دقائق.

3. اتركي اخلليط على �سعرك ملدة �ساعة.
4. ا�سطفي �سعرك جيًدا بال�سامبو املنا�سب.

- احر�سي على تكرار الو�سفة مرتني اأ�سبوعًيا؛ حتى 
حت�سلي على نتائج ُمر�سية.

ن�سائح ل�سعر كثيف من خال هذه اخلطوات
و�سفة خل التفاح وماء الورد

• املكونات:
1. 5 اأوراق من النعناع.

2. ملعقة من خل التفاح.
3. كوب من ماء الورد.

• الطريقة:
1. قومي بغلي اأوراق النعناع مباء الورد.

2. اأ�سيفي خل التفاح اإىل اخلليط ال�سابق.
3. �سعي اخلليط يف زجاجة ملدة 24 �ساعة.

4. دلكي فروة راأ�سك باخلليط ال�سابق واتركيه حتى يجف.
5. ا�سطفي �سعرك جيًدا باملاء الفاتر.

- احر�سي على تكرار الو�سفة مرة كل اأ�سبوع؛ حتى 
حت�سلي على نتائج ُمر�سية.

�سبغات �سعر طبيعية بعيداً عن املواد الكيماوية امل�رة
فوائد اخلل لل�سعر

يوجد العديد من الفوائد التي ُيقّدمها اخلل لل�سعر. وفيما 
ياأتي �سنقوم بذكر البع�ض منها:

- ُيحافظ على توازن درجة احلمو�سة الطبيعية لل�سعر.
- يعمل على تنظيف ال�سعر. ُيقّلل من جتّعد ال�سعر.

- ُي�سيف الربيق والّلمعان لل�سعر. ُيقّلل من م�سامية ال�سعر.
ع من منو ال�سعر. - ُي�ِرّ

- مينع ت�سابك ال�سعر.
- مينع ت�ساقط ال�سعر.

ف اأطراف ال�سعر. - مينع التك�ّر وتق�سّ
- مينع ظهور الق�رة.

- يعمل على تغذية ال�سعر بفيتامني ب، وج، وعن�ر 
البوتا�سيوم.

- يحمي ال�سعر من االلتهابات.

تعزز الشمس مستويات السريوتونني - اهلرمون الطبيعي للسعادة 
يف اجلسم، وتسيطر على الشهية أيًضا، وبالتايل تساعد يف الصيام.

لكن هناك خطوات ال بد من اتباعها، لتعزيز غاييت السعادة 
واإلحساس بالشبع، تعرضها ألكساندرا شاتون اختصاصية تغدية، 

فندق ذا ريتريت أم غالريي باي سوفيتيل.
شروط تناول الفاكهه:

1 - ال تؤكل مع األطعمة األخرى، بل وحدها فهي تساعد على 
زيادة نسبة السكر يف الدم ببطء؛ ألن اجلهاز اهلضمي كان خاماًل 

أثناء الصيام. فيفضل أكلها قبل الوجبة. واالنتظار 30 دقيقة 
قبل تناول األطعمة األخرى.

2 - بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من التهاب املعدة أوالقرحة 
، فيجب االنتظار ملدة 3 ساعات قبل تناول الفاكهة لضمان هضم 

وجبة الطعام السابقة من اجلسم قبل أن إدخال الفاكهة.
وحال تناول الفاكهة بعد الوجبة الغذائية، 

3 -  جتنبوا الفواكه املعلبة واملجمدة أو اليت متت معاجلتها كوهنا 
عادة حتتوي على الكثري من السكر واملواد احلافظة أو إضافات 

كيميائية أخرى ضارة باجلسم.
4 - تناولوا الفواكه بشكلها األصلي أكثر فائدة من الناحية 

الغذائية؛ ألن العصري عادًة ما يفصل اللب، ويتم التخلص منه. 
وهو الذي حيتوي غالًبا على العناصر الغذائية الكلية، مبا يف ذلك 

األلياف والعديد من املغذيات النباتية.
5 – جتنبوا وضع السكريات املصنعة على العصائر، فهذا لن يعطي 

إال حريرات أكثر.
6 - نستهلك من خالل العصائر سعرات حرارية أكثر مما حنتاج 

إليه فال ميكن توفري عصري تفاح من تفاحة واحدة، وسنحتاج إىل 
تفاحتني أو 3 تفاحات. 

مشاكل هلا حلوهلا:
 1 – ملنع السمنة:

احصلوا على وجبة معتدلة عند اإلفطار، وساعات نوم جيدة، 
وامتنعوا عن السهر إىل حّد ما، فهذا سيمنع اإلفراط يف تناول 

الطعام على السحور، ما يقلل من خطر اإلصابة بالسمنة وأمراض 
القلب والسكري واالكتئاب وارتفاع ضغط الدم. فكلما كربت وجبة 

اإلفطار وثقلت تسبب ذلك بعسر اهلضم والنفخة.
2 - ملنع احلرقة:

خيلد الكثري من الناس إىل النوم بعد األكل مباشرة خالل شهر 
رمضان، حيث إن وقت وجباهتم يرتبط جبدول نومهم. وهذا 

النمط من احلياة يؤدي إىل الشعور حبرقة املعدة، وعدم الراحة 
وقلة النوم ويسبب تدرجييًا أمراضًا مثل ارجتاع املريء والقرحة 

اهلضمية والسرطانات وما إىل ذلك.
3 – حلفظ الطاقة:

عندما هتضم طعامك بشكل صحيح يف الفترة الزمنية املناسبة، 
فإن ذلك ميد اجلسم بالطاقة يف اليوم التايل.

4 - احلد من الوتر:
يؤمن علم النفس احلديث باإلضافة إىل الفلسفة اليوغية بثالثة 

أنواع من الضغوط اليت ميكن أن حتدث أثناء الصيام -اإلجهاد 
العضلي واإلجهاد العاطفي واإلجهاد العقلي، وهذه ميكن القضاء 

عليها مبمارسة يوغا قبل النوم، واليت تعرف بالنوم النفسي وهي 
تقنية تأمل قوية للغاية، تناسب مجيع الفئات العمرية. 

الطريقة ال�سحيحة لتناول الفاكهة وحلول لل�سمنة



 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

ميثاق �سرفنا الإعالمي

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

1 -جريدة التحرير منرب حر، يشجع على الكتابة وحرية 
التعبري. 

2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية التعبري حق إنساين طبيعي 
لكل األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على 
املشاركة املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  

والرأي املخالف.
بكل  الواقع،  نبض  بنقل  كإعالم-  تلتزم-  التحرير   -  4
حيادية وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب 

بالضرورة عن رأي وموقف اجلريدة.
ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
ومن متسكها  واحلقيقة،  للحق  والئها  ومن  الشعب،  بضمري 

بالثوابت الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعــالم  بتحرير  -وتؤمن   6
فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء  والرقابة، 
عن  بالدفاع  ــزام  ــت واالل الــوطــن،  حرية  من  اإلعــالم 

استقالليته واجب وطين ومهين مقدس.
ضمانات  بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
لذا  جمتمعي.  حق  هو  ونشرها  املعلومات  تداول  حرية 
للرأي  وصوهلا  وعرقلة  املعلومات  علي  الرقابة  تشجب 

العام. 
الرسالة اإلعالمية  استغالل  وتؤكد- كإعالم- عدم   - 8
يف املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو 
تشويه  أو  بتر  خالل  من  املعنوية  أو  الشخصية  اإلساءة 
احلقائق خلدمة غرض ما.وتؤكد على أن مجيع املستندات 
والوثائق واملواضيع اليت تصل اجلريدة ستحـاط بالسرية، 

كما أهنا  تصبح ملكا هلا، سواء نشرت أو مل تنشر. 
احترام  تقتضى  اإلعالم  حرية  أن  تؤمن  التحرير   -  9
الدفاع عن قيم  الثقايف واحلضاري، وتقتضى  تراث األمة 
بني  الــدويل،  القانون  وقواعد  السالم،  ومفاهيم  العدل 
أو  كراهية  أو  تضليل  أو  حتريض  دون  والشعوب،  الدول 

تعصب.
10 - وتؤكد أن صيانة شرف املهنة وآداهبا وأدواهتا أمانة 
يف أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين 

نلتزم به. 

معركة  وقوع   -  1212
العقاب التي انهزم فيها 

املوحدون وخ�سروا معظم 
اأمالكهم يف الأندل�س.

من  اأفراد   -  1951
احلزب ال�سوري القومي 

الجتماعي يغتالون 
رئي�س وزراء لبنان 

ريا�س ال�سلح يف العا�سمة 
الأردنية عّمان وذلك 
اإنتقاًما لإعدام اأنطون 

�سعادة.
اأحمد  ا�ستقالة   -  1979
ح�سن البكر من رئا�سة 
اجلمهورية العراقية، 
و�سدام ح�سني يتوىل 

مقاليد ال�سلطة.
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ُتغّطى اأ�سنان 
الإن�سان مباّدة املينا 
التي تتمّيز بالقوة 

البة، فهي  وال�سّ
-على خالف الّظن 
ال�سائع- اأقوى من 

العظام.

هـــــل تعلـــم

حــكمــة
ي�سخر من اجلروح كل من ل 

يعرف الأمل

الكلمات ال�ّسهمية
التعريف: �سيء كلما زاد غال

اجمع احلروف املرقمة  داخل املربعات لتجد احلل وكلما قل رخ�س  

     

    

3

4

5      

1

2     

اأول دولة يف 
العامل ا�ستخدمت 
طوابع الربيد

الدولة التي 
كانت تدعى
الرجل املري�س

للتخيري

عا�سمة 
بوليفيا

�سامل 
فاكهة برية
من الفواكه 

نادى
خازن النار

حلمه حرام 
مهنة اإدري�س
عليه ال�سالم 

حمكمة دولية 

يكف عن
ارتكاب املعا�سي

يريد

ينام

نقي�س ذل

حب

بحر )م( 
يعلم 

حترير رقبة 

زيادة حمرمة
يف املال 

يف فم الأفعى
ذو اأهمية 

ليذاع 
مكان العمل 

لبالأجنبية

للنداء
ا�سم يوم الأحد

يف اجلاهلية 

اجلموهرية ال�سوداء
عا�سمة كينيا

ميتطي 

يف القمي�س

والد

انطلق

عا�سمة الدمنارك 

بالإ�سارة يفهم 

وحدة نفطية 

يكرب ويتطور

خرب

جبل ناري
علم الإعراب

    5   4   3   2   1

أفقــــــــــــــــــي

عمــــــــــــــودي 
1ـ ألوانه تظهر بعد املطر ـ يلغي

2ـ حتليق يف السماء ـ فاكهة لذيذة قشرها أمحر وحباهتا كاجلوهر
3ـ منافس ومساو يف االمكانات ـ أغلى املعادن على اإلطالق

4ـ بشكل رأسي ـ أنت طلبت األكل لشعورك حباجته
5ـ واحد )باالجنليزية( ـ اغتاب ـ متشاهبان

6ـ خملوق صغري حيمل عشرة أمثال وزنه ـ شاي )باالجنليزية(.
7ـ متشابك بشكل منتظم ومكرر ـ ثين

8ـ دولة اوروبية معىن امسها بلد األرانب
9ـ أخف الغازات يف الطبيعة

10ـ من اخلضروات ـ تفضيل شيء على آخر

1ـ الذهب األبيض ـ املاشية مما 
يقتنيها البدوي أو الفالح ـ شقيق

2ـ وديع )مبعثرة( ـ أماكن اجتماع 
القوم

3ـ إذا تعدى اثنني شاع ـ يوم 
يبتدئ االنسان حياته

4ـ اشتهر يف التاريخ بتحويل 
التراب إىل ذهب ـ أبيض 

)باالجنليزية(
5ـ يضغط إلطالق النار ـ شجر 

صحراوي مثمر
6ـ قْرض ـ بناء للمراقبة

7ـ سقيا ـ دولة جنوب شرق 
أفريقية

8ـ يتحرك كاملوج ـ حيقق إجنازا
9ـ فيها طالبو العلم والشهادات ـ 

متشاهبان
10ـ الذهب البين ـ بلد امسها 

يعين بلد األحرار
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 اأخريا وبعد �سنوات من 
الكفاح والت�سحية يف 
�سبيل اإ�سعاد اّلخرين 

، ها هو رمز احلب  
بن  والطيبة " �سفيان 

حياة  دراح " يوّدع 
العزوبية  ويدخل 
القف�س الذهبي  يف 

اأجواء بهيجة ، وبهذه 
املنا�سبة ي�سعد طاقم 
التحرير وعلى راأ�سه 
 ، �سامل  ال�سحفي " عمر ذيب " وكل اأفراد عائلتي " بن 

 ، والتربيكات  التهاين  باأجمل  له  يتقدموا  بن دراح " اأن 
متمنني له حياة عامرة بال�سحة والهناء واأن يجعله رباطا 

قويا ل ينف�سل اأبدا بف�سل كرم اهلل العزيز ورحمته

الــوادي  44حالـة الطقـس ورقــلة 46قسنطينة  35وهـران  32اجلزائر 29
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خماوف من �أزمــــة متويـــن بالفرينـــة و �ل�سميــد
بعد غلق 45 مطحنـــــــة متهمــــــــة بنهب احلبــــــــــوب

لـــوؤي ي 
---------------------

واأو�سحت الوزارة يف بيان لها اأنه 
"تطبيقا لقرارات اجتماع احلكومة 
بتاريخ 10جويلية  2019 املتعلقة 
اإعادة  اإطار  يف  مطحنة   45 بغلق 
احلبوب،  ف��رع  تطهري  و  تنظيم 
و  ال�سناعة  وزي���رة  ت��راأ���س��ت 
يوم  ت��ام��ازي��رت  جميلة  املناجم 
امل�سوؤولني  �سم  اجتماعا  ال�سبت 
اأغروديف  العمومي  املجمع  عن 
خمطط  اإعداد  اأجل  من  فروعه  و 
العجز يف  عمل يهدف اىل تدارك 
قرار  عن  ينجم  قد  الذي  العر�ض 
ال�سلطات العمومية غلق املطاحن 

و ذلك لتفادي اي احتمال النقطاع 
او ا�سطراب يف متوين ال�سوق".

متازيرت  اأن  اإىل  االإ�سارة  متت  كما 
االجتماع  ه��ذا  خ��ال  اأعطت  قد 
قطاعها  الإط���ارات  "تعليمات 
اإعداد  و  الو�سائل  جميع  بت�سخري 
لتلبية  ال�روري  اللوج�ستيك 
ال�سيما  لل�سوق،  اجلديد  الطلب 
بعد غلق املطاحن ، من اأجل تفادي 
ا�سطراب  او  احتمال النقطاع  اأي 

متوين ال�سوق".
واأ�ساف ذات امل�سدر ان االجتماع 
قد �سمح كذلك "بدرا�سة و تقييم 
املطاحن  تخزين  و  انتاج  قدرات 
كذا  و  "اأغروديف"  ملجمع  التابعة 

�سمح  و  الفروع  توزيع  �سبكة 
االإمكانيات  بت�سجيل  التقييم،  هذا 
التي تتوفر عليها هذه املوؤ�س�سات 

العمومية".
اإىل  االأخ��ري  يف  البيان  وخل�ض 
تطرقت  التي  الوزيرة  باأن  التاأكيد 
املطاحن  مت��وي��ن  ا�سكالية  اىل 
ال��دي��وان  ِق��ب��ل  م��ن  العمومية 
اجلزائري املهني للحبوب من مادة 
تعليماتها  اأعطت  قد  اللني  القمح 
احل�س�ض  "حتديد  اأجل  من  اي�سا 
من   %  100 لبلوغ  ال�رورية 
قدرات تلك املطاحن لدى الديوان 
بغية  للحبوب،  املهني  اجلزائري 

تلبية الطلب الوطني".

مواقيت الصالة 
لوالية الوادي  وضواحيـها

�لفجر :     52 .  03
�لظهر :     38 .  12
�لع�سر :    20 .  16
�ملغرب :     47 .  19
�لع�ساء :    18.  21

اأعلنت اأم�س، وزارة ال�سناعة و املناجم عن التح�سري حاليا ملخطط عمل يهدف اإىل تفادي اأي 
انقطاع او ا�سطراب يف متوين ال�سوق على اإثر قرار غلق 45 مطحنة يف اإطار تطهري فرع احلبوب.

تبذلها  التي  املجهودات  اإط��ار  يف 
ورقلة   والية  باأمن  ال�رطة  م�سالح 
احل�رية  اجلرائم  مكافحة  اجل  من 
على  املحافظة   ، اأن��واع��ه��ا  ب�ستى 
االأ�سخا�ض و املمتلكات و املال العام ، 
متكنت م�سالح االأمن احل�ري ال�سابع 
من تفكيك جمعية اأ�رار حمرتفة يف 
والتعدد  الليل  ظرف  بتوفر   ، ال�رقة 
و العنف وجناية حماولة االغت�ساب، 
والتي راح �سحيتها �سابان يف العقد 

الثاين من العمر، تعود وقائع الق�سية 
م�سالح  اإىل  وردت  �سكوى  اث��ر 
مفادها  ال�سابع؛   احل�ري  االأم��ن 
متبوعة  ال�رقة  اإىل  تعر�سهما 
تلقي  عقب   ، االغت�ساب  مبحاولة 
م�سالح  عنا�ر  �رعت  ال�سكوى، 
عمليات  تكثيف  يف   احل�ري  امن 
التي  املتوا�سلة  التحري   و  البحث 
مكنتها من حتديد هوية امل�ستبه فيهم 
و اإلقاء القب�ض عليهم، اأين مت حتويلهم 

معهم.  التحقيق  لغر�ض  امل�سلحة  اإىل 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال  بعد  و 
�سدهم  جزائي  ملف  ت�سكيل  مت    ،
وكيل   / ال�سيد  اأم��ام  مبوجبه  قدموا 
اأين  ورقلة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

�سدر يف حقهم  اأمر اإيداع
اليومني  خال  و  ال�سياق  ذات  يف   
االأم��ن  عنا�ر  متكنت  ال�سابقني، 
�ساب  توقيف  من  ال�سابع  احل�ري 
هذا   ، العمر  من  الع�رينيات  يف 

االأخري متورط يف انتهك حرمة منزل 
�سحيتها  راح  والتي  بال�سب  متبوع 
بعد  الثالث.   العقد  يف  �سخ�سان 
اإىل  وحتويله  فيه  امل�ستبه  توقيف 
اإجراءات  ا�ستكمال  امل�سلحة من اجل 
ق�سائي  ملف  اإجن���از  مت  التحقيق، 
اجلهات  اأم��ام  وتقدميه  املتورط  �سد 
الق�سائية، التي اأ�سدرت يف حقه اأمر 

اإيداع احلب�ض.
ق/و

املهام  متعددة  �ساحنة   485 ت�سليم  مّت 
...م��ن   Sprinter“ نفعية  و�سيارات 
من  م�سّنعة  بنز”  مر�سيد�ض-  عامة 
م�سرتكة  ج��زائ��ري��ة   ال�����رك��ة   ط��رف 
بنز-  مر�سيد�ض  ال�سيارات  ل�سناعة 
االأف���راد،  لنقل  وخم�س�سة  ت��ي��ارت 

الب�سائع  نقل  االإ���س��ارة،  االإ���س��ع��اف، 
كل  لفائدة  وذل��ك،  ال��ن��ريان،  اإط��ف��اء  و 
ل��وزارة  للعتاد  املركزية  املديرية  من 
لاأمن  العامة  املديرية  الوطني،  الدفاع 
الوطني، املديرية العامة للحماية املدنية، 
عمومية  مدنية  اقت�سادية  وموؤ�س�سات 

بتيارت.
الوطني:  الدفاع  لوزارة  بيان  يف  وجاء 
اأخرى  مرة  لتثبت  العملية  هذه  “تاأتي 
ال�سناعية  املوؤ�س�سات  ق��درة  م��دى 
الوطني  للجي�ض  ال�سيارات  الإن��ت��اج 
لطلبات  اال�ستجابة  على  ال�سعبي، 

يف  وذلك  املحددة،  االآج��ال  يف  زبائنها 
وزارة  �سطرتها  التي  االإ�سرتاتيجية  ظل 
الهيئات  خمتلف  مع  الوطني،  الدفاع 
بعث  اإىل  والرامية  املعنية  واملوؤ�س�سات 
وتفعيل ال�سناعة الوطنية مبنتجات ذات 
جودة عالية، ومبوا�سفات عاملية.     ق/و

املحكمة  لدى  املحقق  امل�ست�سار  اأمر 
النقل  وزي��ر  بو�سع  اأم�����ض،  العليا 
نظام  حتت  زعان  الغني  عبد  ال�سابق 

الق�سائية. الرقابة 
الأق��وال  املحقق،  امل�ست�سار  وا�ستمع 
اأحمد  ق�سية  يف  زعان،  الغني  عبد 
الدين  حمي  االأعمال  ورجل  اأويحيى 
"�سيما  جممع  �ساحب  طحكوت  
عامة  �سيارات  لرتكيب  موتور" 
باجلزائر.  "هيونداي" الكورية اجلنوبية 
املحكم  لدى  املحقق  القا�سي  وك��ان 
باإيداع  االأول  اأم�ض  اأم��ر  قد  العليا 
اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  االأول  الوزير 
التحقيق،  ذم��ة  على  املوؤقت  احلب�ض 
الدين  حمي  االأعمال  رجل  ق�سية  يف 
مبنح  اأ�سا�سا  تتعلق  بتهم  طحكوت 
اإبرام  للغري، عند  امتيازات غري مربرة 
الت�ريعية  لاأحكام   خمالفة  �سفقة 
اإ�ساءة  اإىل  باالإ�سافة  والتنظيمية. 

نحو  على  عمدا  الوظيفة  ا�ستغال 
جمال  يف  والر�سوة  القانون،  يخرق 
و  امل�سالح  وتعار�ض  ال�سفقات  اإبرام 
اأن  العلم،  مع  عمومية...  اأموال  تبديد 

اأويحيى  اأحمد  ال�سابق  االأول  الوزير 
يوجد منذ تاريخ ال�13 من �سهر جوان 
الفارط رهن احلب�ض املوؤقت باملوؤ�س�سة 
اتهامه  خلفية  على  باحلرا�ض  العقابية 

كما  الف�ساد.  ق�سايا  من  العديد  يف 
املحكمة  لدى  املحقق  القا�سي  اأم��ر 
ب��اإي��داع  ال�سياق  نف�ض  يف  العليا 
واملناجم  لل�سناعة  ال�سابق  الوزير 
املوؤقت،  احلب�ض  رهن  يو�سفي  يو�سف 
ق�سية  يف  معه،  التحقيق  اإط��ار  يف 
طحكوت  الدين  حمي  االأعمال  رجل 
املفتوح  التحقيق  اإط���ار  يف  وذل��ك 
حيث  العليا،  املحكمة  م�ستوى  على 
امتيازات غري  املعني بجنح منح  يتابع 
اإبرام  عند  ب�سكل عمدي  للغري  مربرة 
الت�ريعية  لاأحكام  خمالفة  �سفقة 
ا�ستغال  واإ����س���اءة  والتنظيمي، 
موظف  ط��رف  م��ن  ع��م��دا  الوظيفة 
القوانني  يخرق  نحو  على  عمومي 
والتنظيمات وتعار�ض امل�سالح، وكذا 
ال�سفقات  اإب��رام  جم��ال  يف  الر�سوة 

العمومية وتبديد اأموال عمومية. 
لوؤي ي

تفكيك جمعية �أ�سر�ر  و�إلقاء  �لقب�ش على منتهك حرمة منزل بورقلة 

�جلي�ش ي�ستلم 485 عربة مر�سيد�ش ملوؤ�س�سات ع�سكرية ومدنية

ب�سبب ق�سية �أويحيى و طحكوت 

زعـــــالن حتت �لرقابــــــــة �لق�سائيــــــــــــة

زرو�طي تطلق م�سروع 
ال�ستقطاب �لتمويل �خلارجي

اأ�سرفت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، فاطمة 
الزهراء زرواطي، على انطالقة م�سروع يهدف اإىل 

تعزيز القدرات الوطنية ل�ستقطاب التمويل اخلارجي، 
حيث ح�سر الفتتاح 18 ممثال عن خمتلف القطاعات..

وقالت فاطمة الزهراء زرواطي يف من�سور لها على 
�سفحتها الر�سمية مبوقع فاي�سبوك: “اأ�سرفت على 
افتتاح ور�سة انطالق الربنامج التح�سريي مل�سروع 

يهدف اإىل تعزيز القدرات الوطنية ل�ستقطاب التمويل 
اخلارجي، عن طريق ال�سندوق الأخ�سر للمناخ ق�سد 

تخفي�س انبعاثات الغازات الدفيئة، وامل�ساعدة على 
التاأقلم مع التغريات املناخية بح�سور ممثلي 18 قطاعا، 

هيئات و خرباء
ق/و

�إ�سافية  ع�سكرية  طائر�ت   3
لنقل �أن�سار "�خل�سر" �إىل م�سر

قررت وزارة الدفاع الوطني، تخ�سي�س 3 طائرات نقل 
ع�سكرية اأخرى لفائدة  270 منا�سرا للمنتخب الوطني 

من اأجل التنقل اإىل م�سر لت�سجيع رفقاء ريا�س حمرز يف 
نهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا.

وجاء يف بيان لوزارة الدفاع الوطني اأنه “اإ�سافة 
اإىل بياننا ال�سحفي ، املتعلق بتخ�سي�س 6 طائرات 

نقل ع�سكرية، لفائدة �ستمائة 600 منا�سر للفريق 
الوطني لكرة القدم، مبنا�سبة نهائي كاأ�س اأمم اإفريقيا، 
�ستخ�س�س ثالث 3 طائرات نقل ع�سكرية اإ�سافية، اأي 

ت�سع 9 طائرات يف املجموع، لفائدة مائتني و�سبعني 270 
منا�سرا جزائريا.”.

وتابع ذات امل�سدر “�سي�سل العدد الإجمايل للمنا�سرين 
اإىل 870 منا�سرا، من اأجل دعم وت�سجيع اأ�سبال الفريق 
الوطني وحتفيزهم على الفوز بهذا اللقب القاري الهام.

ق/و


