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خالل املوؤمتر الوطني للحزب 

جبهة امل�ستقبل تـــحدد 
موقفها  من الرئا�سيات  

نــــــــهاية �ســــــــبتمــــــــــــرب
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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رئي�سة الكنفدرالية العامة للموؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة نغزة :

نراهن على نتائج املنتدى القت�سادي 
الدويل » AME لال�ستثمار 

مولودية العا�سمة 

 الإطاحة بقا�سي
 �سعيد وكازوين

للتنديد بتواجد 47  تلميذا بكل ق�سم 

اأولياء التالميذ ببلديات بتمرنا�ست 
�ساخطون ويهددون بالحتجاج 

الكولريا بالعا�سمة

13 حالة غادرت امل�ست�سفى 
بعد �سفاء تام من الداء  

ن�سطاء يتهمون املعني بالتكتم عن ف�سائح امللف بورقلة

 حملة توقيعات لالإطاحة برئي�ص
 جلنة الت�سغيل باملجل�ص الولئي 

�س13

�س4 

�س6 �س4

�س3

�س6

.     قانون املالية 2019 يج�سد تراجعا عن التزامات اأويحيى
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 نا�سل من اجل احياء ذكرى 
حترير وهران من اال�سبان

املجاهد �سي اجلياليل 
امل�سريف يف ذمة اهلل

انتقل اليوم اإىل رحمة اهلل املجاهد واملنا�سل ال�سيخ �سي اجلياليل امل�رشيف 

اأحد ال�سخ�سيات الوطنية املنا�سلة يف ثورة التحرير املظفرة ع�سو جمل�س 

الأمة �سابقا رافع الراحل املجاهد بوهران عن اإحياء الذكرى ال�سنوية 

لتحرير وهران من الحتالل ال�سباين تقلد منا�سب �سامية يف الدولة وعرف 

بتوا�سعه وثقافته الوا�سعة وقد عرف الرجل بن�ساله يف �سبيل اإحياء العديد 

من التظاهرات العلمية والتناريخية مبدينة وهران منها التظاهرة العلمية< 

»اجلمال واجلالل يف الت�سوف« للطريقة الطيبيبة بوهران لل�سيخ القطب 

العارف باهلل ال�سيخ �سيدي احل�سني الوهراين وكانت التظاهرة حتت رعاية 

رئي�س املجل�س الإ�سالمي الأعلى الدكتور اأبو عبد اهلل غالم اهلل هذا ويعترب 

املجاهد واملنا�سل �سي اجلياليل امل�رشيف اأحد اأهم ال�سخ�سيات التاريخية 

والوطنية ومن الأ�رشة الثورية التي اأعطت الكثري ح�سب �سهادات جماهدين 

ورفقاء الراحل الذين اأكدوا لنا اأن الراحل يحتفظ بالعديد من الكتابات 

التاريخية الهامة التي توثق لثورة التحرير و تاريخ اجلزائر املعا�رش اإ�سافة 

اإىل ذالك اأنه من حفظة كتاب اهلل وترعرع منذ ال�سغر يف الكتاتيب 

 م.اأ

طريقة غريبة للقاء الوزير يف 
�سيدي بلعبا�س

اأقدم �ساب من مدينة تالغ على ال�سعود فوق جرار فالحي امام مقر وكالة 

الت�سغيل املحلية وطالب بلقاء وزير العمل زمايل ،حيث اأثار هذا الأخري 

�سجة كبرية بعد عدم ا�ستفادته من م�رشوع اون�ساج ولول تدخل م�سالح 

الآمن لكانت الكارثة خا�سة وان هذا الأخري كان يحمل ع�سى وهدد ب�رشب 
اأي �سخ�س يقرتب منه 

 �س.�سهيب

خبر في 
صورة

املطار الدويل هواري بومدين

اإف�سال حماولة تهريب 
اأموال بالعملة ال�سعبة

الت�سريحات اجلهوية تطغى 
على ت�سيري رابطة كرة القدم

يبدو اأن القرارات التي اتخذها عبد الكرمي مدوار بحق احتاد احلرا�س 
البطولة  باأن  تبني  موؤ�رشات  اأعطت  قد  بلوزداد  و�سباب  القبة  ورائد 
مو�سما  ت�سجيل  نحو  ت�سري  بق�سميها  العام  لهذا  املحرتفة  الوطنية 
كارثيا على طول اخلط، يف ظل ت�ساعد نربة الت�رشيحات اجلهوية بني 

رئي�س الرابطة وروؤ�ساء الفرق امُلطبق عليها القانون ح�سب مدوار.

خــــرجة زرواطـــــــي تــــــلهب 
مواقع التوا�سل االجتماعي

اأثارت اخلرجة امليدانية املرتبطة بتنظيف 
النفايات عرب بع�س بلديات العا�سمة لوزير البيئة 
فاطمة الزهراء زرواطي �سجة كبرية عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي، �سيما واأنها  اأكدت باأن 
ال�سعب يفتقد حل�س النظافة قبل يوم من خرجتها 
اأول اأم�س، خطوة جعلت الكثري من املدونني عرب 
�سفحات الفاي�سبوك يوؤكدون باأن الوزيرة حتملت 

م�سوؤوليتها ونزلت لل�سارع من اأجل التوعية، يف 
حني راأى الأكرثية باأن الوزيرة كان لزاما عليها 
مراقبة �سري قطاعها عرب امل�سوؤولني املحليني 
وعدم اخلروج بهذه الطريقة ال�سعبوية ح�سب 

و�سفهم، خا�سة واأن قطاع البيئة كارثي على اأكرث 
من جبهة.

مزدوج  بفرن�سا  مغرتب  �ساب  تورط 
اجلن�سية اأمام حمكمة الدار البي�ساء 
الت�رشيح  تهمتي  بتهمة  بالعا�سمة 
الت�رشيع اخلا�س  الكاذب ، وخمالفة 
الأموال  وروؤو�س  ال�رشف  بحركة 
اأمام  اإدعائه  بعد   ، اخلارج  واىل  من 
 5 ملبلغ  بحيازته  اجلمارك  م�سالح 
مليون   100 يعادل  ما  اأي  اأورو  اآلف 
�سنتيم يف حماولة منه لتهريب نف�س 

املبلغ بعد عودته من فرن�سا  .
يف  املتهم  توقيف  جرى  وقد  هذا 
بداية �سهر النوفمرب الفارط من قبل 
م�سالح �رشطة احلدود على م�ستوى 
بومدين  هواري  الدويل  املطار 
بعد  اجلمارك  اأعوان  مع  بالتن�سيق 

اأين  فرن�سا  لدولة  رحتله  من  و�سلوه 
اجلمارك  مل�سالح  حينها  �رشح 
اأورو  اآلف   5 مبلغ  على  يحوز  اأنه 
مليون   100 مبلغ  يعادل  ما  اأي 
اإظهار  منه  طلب  اأن  وبعد  �سنتيم 
ملكان  بن�سيانه  يتحجج  راح  املبلغ 
اأثارت  التي  احلجة  وهي  لها  و�سعه 
خا�سة  اجلمارك  م�سالح  ا�ستغراب 
وتتفطن   ، هينا  يكن  مل  املبلغ  اأن  و 
بعدها باأنه حاول من خالل ت�رشفه 
ملبالغ  تهريبه  اإحتمالية  جتريب 
خالل  املبلغ  نف�س  اإدخال  و  اأخرى 
بذلك  وتقوم   ، اأخرى   مرتا  عودته 
قامت  التي  الأمن  م�سالح  باإخطار 
وحتويله  املتهم  بتوقيف  جهتها  من 

احلال  حمكمة  جمهورية  وكيل  على 
اإرتاأى بتحويله على املحاكمة  الذي 
وفقا لإجراءات الإ�ستدعاء املبا�رش 
بعدما ن�سبت له اجلرم �سالف الذكر 
اأم�س  املحكمة  لهيئة  اأكد  حيث   ،
اأنه قد  خالل مواجهته لهاته التهمة 
ن�سي فعال املبلغ املايل بفرن�سا وهو 
طلبت  اأن  بعد  اكت�سفه  الذي  الأمر 
منه م�سالح اجلمارك عر�س املبلغ 
، ليطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع عقوبة 
6 اأ�سهر حب�سا نافذا مع غرامة مالية 
النطق  تاأجيل  مع  املخالفة،  بقيمة 

باحلكم جلل�سات لحقة .
 ل.م

املوافقة على تعيني ال�سفري اجلديد الإ�سبانيا لدى اجلزائر 

بني دوالة بتيزي وزو

ت�سمم  جماعي ي�سيب10 اأ�سخا�س

مباحثات جزائرية يابانية

وافقت احلكومة اجلزائرية على 
كالفو  موران  فريناندو  تعيني 

مفو�سا  �سفريا  ب�سفته  �سوتيلو 
اإ�سبانيا  ململكة  العادة  فوق 

اجلزائرية  اجلمهورية  لدى 
ح�سبما  ال�سعبية،  الدميقراطية 

ال�سوؤون  لوزارة  بيان  به  اأفاد 
اخلارجية.

بينهم  من  اأ�سخا�س   10 اأم�س  تعر�س 
بعر�س  غذائي  لت�سمم  ون�ساء  اأطفال 
تيزي  ولة  دوالة يف  بني  اأقيم مبنطقة 
وزو تفا�سيل احلادثة ح�سب م�سادر من 
ا�ستقبلت عيادة  بداأت حينما  املنطقة 
متعددة اخلدمان جمنون ببني دوالة يف 
تناولهم  بعد  باأكملها  عائلة  وزو  تيزي 
مبا�رشة  بعدها  لتظهر  الع�ساء  لوجبة 
علهم اأعرا�س الت�سمم من حمى وتقيوؤ 
ال�رشعة  جناح  على  ويتم  واإ�سهال، 
حتويل امل�سابني اإىل امل�ست�سفى حيث 

وتلقوا  الأولية  لالإ�سعافات  خ�سعوا 
العالج ونظرا للحالة ال�سحية احلرجة 
ل 10 اأ�سخا�س من بينهم اأربعة اأطفال 
و ن�ساء مت و�سعهم حتت العناية الطبية 
�سخ�سيني  غادر  حني  يف  املركزة 
امل�ست�سفى بعد حت�سن حالتهم ال�سحية 
امل�سابني  دم  من  عينة  اخذ  مت  وقد 
التي  الأ�سباب  اإىل  والو�سول  لتحليلها 
ب�ساأنها  فتحت  والتي  الت�سمم  اإىل  اأدت 

م�سالح الأمن حتقيقاته.
 ح كرمي

بحث وزير التجارة �سعيد جالب 
التعاون  تعزيز  �سبل  باجلزائر 
التجاري وترقية ال�ستثمارات بني 
اجلزائر ودولتي اليابان ومالوي، 
منف�سلني  لقاءين  يف  ذلك  و 
املنتدب  الوزير  من  كل  مع 
والتجارة  القت�ساد  وزارة  لدى 

يوجي  ال�سيد  الياباين  وال�سناعة 
املالوي  الربملان  ورئي�س  موتو، 
ح�سبما  م�سووي،  ماكوا  ري�سارد 
اأفاد به بيان للوزارة و يف لقاءه مع 
ال�سيد جالب  يوجي موتو تطرق 
بني  التجارية  العالقات  واقع  اإىل 
اجلزائر واليابان والتي و�سفها بـ 

»اجليدة«  كما ناق�س الطرفان �سبل 
حتقيق  �رشاكات فاعلة وناجحة 
النوعية  ال�ستثمارات  لتوطني 
القطاعات  وتنمية  البلدين،  بني 
ال�ساأن  هذا  يف  لفتا   ، الواعدة 
اأبرز الفر�س ال�ستثمارية يف  اىل 

خمتلف القطاعات. 

من جانبه اأعرب الوزير املنتدب 
والتجارة  القت�ساد  وزارة  لدى 
اهتمام  عن  الياباين  وال�سناعة 
التعاون  هذا  بتعزيز  بالده 
التجارية  بال�رشاكة  والرقي 
اىل  البلدين  بني  والقت�سادية 

ارقى امل�ستويات.
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ال�سلم  رئي�س حركة جمتمع  ك�سف 
خالل  اأم�س،  مقري،  الرزاق  عبد 
بالعا�سمة  نظمها  التي  الندوة 
الهياكل  جتديد  اجتماع  خالل 
عن  ك�سف  للحزب،  املحلية 
�سيناريوهات احلركة من رئا�سيات 
جمل�س  اأن  قال  والتي   ،2019
نهاية  اجتماعه  خالل  ال�سورى 
ال�سنة �سيف�سل فيها، حمددا على 
التوافق  مببادرة  مت�سكهم  راأ�سها 
خالل  من  طرحها  التي  الوطني 
للعبور  الأطياف  كافة  اجتماع 
النتقالية،  املرحلة  اإجناح  نحو 
عن  �سيك�سفون  اأنهم  مو�سحا 
املقبل،  الأ�سبوع  مبادرتهم  نتائج 
م�ساوراتهم  خالل  اأنهم  موؤكدا 
يلم�سوا  مل  الأطراف  خمتلف  مع 
رف�سا لها اإمنا اختالف روؤى حول 
اأم  الرئي�س  يقودها  ومن  طريقتها 
مو�سحا  املنا�سب،  الوقت  انتظار 
اأن مت�سكهم باملبادرة مطروح اإىل 
الأطراف  ارتاأت  متى  حلظة  اآخر 

حتقيق التوافق.
جمموعة  مقري  واأورد 
ف�سل  حالة  يف  �سيناريوهات 
مبادرتهم، بداية من تقدمي مر�سح 
حول  بالتحالف  موحد  معار�سة 
موؤكدا  املعار�سة،  من  �سخ�سية 
على  والأقدر  حظا  الأوفر  اأنهم 
تر�سيح  اأي  املعار�سة،  متثيل 
املعار�سة،  مر�سح  لتمثل  حم�س 
كون حم�س بح�سبه متلك الكفاءات 
اأنهم  متداركا  لذلك،  الالزمة 
بني  بالنقا�س  يقبلون  ذلك  رغم 
يف  بالبديل،  واإقناعهم  املعار�سة 
حالة التفاق على هكذا حتالف.

عليه  فاأبقى  املقاطعة  خيار  اأما 
مقري �سمن القائمة مرجحا كفته 
العهدة  اجتاه  يف  ال�سري  حالة  يف 
احتمالية  باملقابل  اخلام�سة، 
تقدمي احلركة ملر�سحها اخلا�س، 
حتمل  على  قدرتهم  موؤكدا 
جمع  على  القدرة  مع  امل�سوؤولية 

مطلقا  �سهولة،  بكل  التوقيعات 
بتو�سيحه  مبكرة  رئا�سيات  حملة 
خمططا  �سيت�سمن  برناجمه  اأن 
العهدة  واأن  �سنة،   20 مدار  على 
الأوىل �ستكون الرهان على تطبيق 
مبادرة التوافق الوطني كونهم تيار 
الوطنية،  التيارات  كل  من  قريب 
اجلزائر  حتويل  على  الرتكيز  مع 
لقبلة للخدمات بداية من ال�سياحة 
اخلطوط  و�سط  مكانة  وافتكاك 
لتتحول  الطريان  يف  الأبرز 
ثورة  مع  عبور  ملنطقة  اجلزائر 
والبنكية،  املالية  اخلدمات  يف 
 130 و�سعه  متكاملة  برنامج  عرب 
خبريا بح�سبه، ومن ثم بلوغ العهدة 

الثانية.
اخلام�سة  العهدة  مللف  وبالعودة 
قال مقري اأن ال�سوؤال ال�سحيح هنا، 
اأم ل؟، هل  هل هناك دميقراطية 
�ست�سمن موؤ�س�سات الدولة احليادية 
اجلمهورية،  رئي�س  تر�سح  اإذا 
حني  يف  النحياز،  �سيناريو  بدل 

بخ�سو�س  ال�سابق  طرحه  جدد 
اأنه  قال  التي  اخلام�سة  العهدة 
بخفوت  م�ست�سهدا  يرتاجع،  طرح 
قائال  ال�سابقة،  املوالة  دعوات 
للظروف  عائد  تراجعها  �سبب  اأن 
ال�سحية للرئي�س اأو ب�سبب املر�س 
ولي�س ل�سبب اآخر، وهو تدارك منه 
ملا رافق ت�رصيحاته ال�سابقة حول 
دعوات  مبلف  واإرافقه  املو�سوع 

اجلي�س للتدخل.
وحول مو�سوع املوؤ�س�سة الع�سكرية 
الأكرث  واأنها  قوية  بكونها  فاأ�ساد 
متداركا  باجلزائر،  وقوة  تنظيما 
بلد  اأي  يف  ال�سحية  الأجواء  اأن 
ت�ستدعي اأن تكون كل املوؤ�س�سات 
قوية، قائال اأن ما يهمهم اأن تكون 
موحدة،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
العزل  عمليات  بخ�سو�س  اأما 
عليها  فعلق  الأخرية  والتعيينات 
باأنها �ساأن داخلي واأنهم كحزب ل 
يتدخلون، وما يهمهم هو اأن تبقى 
موحدة وتوؤدي واجباتها الد�ستورية 

كون  اجلزائريني  لكل  تكون  واأن 
اأكرب نكبة اأن ي�سعر املواطنون اأنها 
معني،  مر�سح  اأو  حلزب  منحازة 
اأن من �سيجيب عن ذلك  مو�سحا 
هو  منها  واملطلوب  الزمن،  هو 
حتقيق  على  م�ساعدة  تكون  اأن 
الدميقراطية  وحتمي  التوافق 
بعدم التدخل يف ترجيح كفة حزب 

اأو مر�سح.

قانون املالية 2019 
يج�سد تراجعا عن 

التزامات اأويحيى
 

الأويل  امل�سمون  مقري  انتقد 
 ،2019 املالية  قانون  مل�رصوع 
معتربا اأنه يك�سف عن مدى ت�سارب 
ال�سابقة  الر�سمية  الت�رصيحات 
بداية من وعود الوزير الأول اأحمد 
ال�رصامة  اإىل  بالعودة  اأويحيى 
حيث  النقود،  طبع  عملية  يف 
لنعا�س  �سابقا  ا�ستخدمت  اأنها 
مليزانية  توجيهها  اأي  امل�ساريع 
اأن وثيقة قانون  التجهيز، يف حني 
كفة  غلبة  تك�سف   2019 املالية 
بـ7.5  بارتفاعها  الت�سيري  ميزانية 
الت�سيري  تراجع  مقابل  باملائة، 
منو  ن�سبة  وتوقع  باملائة  بـ6.1 
اأن الوعود  بـ2.6 باملائة، يف حني 
الـ2019  بحدود  قالت  ال�سابقة 

�سريتفع لـ7 باملائة.
اجلباية  تراجع  على  مقري  ورد 
لقانون  امل�رصب  امل�رصوع  �سمن 
اإعفاء  اإىل  ومرده   ،2019 املالية 
املواطنني من مزيد من ال�رصائب 
التي  اجلباية  كون  واه،  تربير  باأنه 
التي  هي  امليزانية  من  ترفع 
من  ولي�س  املوؤ�س�سات  من  تاأتي 
متوقعا  الب�سطاء،  املوظفني 
بخ�سو�س 2019 باأن ي�سري الو�سع 
النقود  طباعة  من  املزيد  باجتاه 
مليار   3000 اجلزائر  تتجاوز  واأن 
دينار املربمج طباعتها على مدار 
القادمة  ال�سنة  خالل  �سنوات   5

فقط.

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  ك�سف 
 بخ�سو�س  زمايل  مراد  الجتماعي 
جلنة  توجد  اأنه  ال�ساقة  املهن  حتديد 
تعمل  خرباء  من  تت�سكل  خا�سة  تقنية 
املعايري  حتيد  كيفية  على  بجهد 
اخلا�سة بت�سنيف املهن ال�ساقة وحال 
هناك  �ستكون  عملها  من  النتهاء 
من  الفاعلني  خمتلف  مع  م�ساورات 

هيئات و�رصكاء اجتماعيني
زمايل الذي وقف اأول اأم�س على ور�سة  

ال�سطناعية  الأع�ساء  مركز  اإجناز 
العديد  يوفر   الذي  اجلهوي 
الحتياجات  ذوي    متطلبات  من 
،اأين  وليات   6 م�ستوى  على  اخلا�سة 
اأعطى تعليمات من اأجل احرتام اآجال 
امل�رصوع  وعاين  اأي�سا مقر ال�سندوق 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
على  باملنا�سبة  اأ�رصف  اأين   الأجراء 
الكرا�سي  من  ح�سة  توزيع  عملية 
ذوي  لفائدة   املتحركة  الكهربائية 

الحتياجات اخلا�سة ،هذا وكان الوزير 
املحلية  الت�سغيل  وكالة  مقر  د�سن  قد 
الوطني  ال�سندوق  اأن  اأكد   ،كما  بتالغ 
م�سدد  �سعبة  و�سعية  يعي�س  للتقاعد 
بهذه  والعمال  وعي املواطن  على 
اأن  ال�سياق  نف�س  يف  ،م�سريا  الو�سعية 
بل  قانوين  فراغ  من  تعاين  ل  اجلزائر 
�سمحت  قانونية  تر�سانة   على  تتوفر 
باإن�ساء التعددية النقابية حيث نح�سي 
و  عمالية    65 و  نقابية  101جمعية 

الآمر  لكن  العمل  باأرباب  خا�سة   36
 هو  الوزير  ح�سب  حاليا  املطروح 
القوانني  تكييف   كيفية  يف  التفكري 
احلالية مع ما يح�سل من تطورات يف 
عامل ال�سغل ،اإذ اأو�سح اأن قانون املالية 
التكميلي ل�سنة 2018 قد منح فيه رئي�س 
اجلمهورية مبلغ 500 مليار ل�سد العجز 
للتقاعد  الوطني  بال�سندوق  احلا�سل 

الذي عرف عجزا بقيمة 580 مليار
  �ص.�سهيب

رئي�ص حركة حم�ص مقري

 زمايل من �سيدي بلعبا�ص

�سارة بومعزة 

 نحن الأقدر على تقدمي مر�سح 
حتالف املعار�سة للرئا�سيات 

جلنة تقنية وخرباء لتحيد املهن ال�ساقة بعد م�ساورات مع الفاعلني

ب�سبب تف�سي وباء الكولريا يف �ستة واليات، 
الطالبي احلر يوؤكد:

على الوزارة عدم الهروب اإىل الأمام 

خالل املوؤمتر الوطني للحزب 

 جبهة امل�ستقبل حتدد موقفها 
من الرئا�سيات  نهاية �سبتمرب

احلر  الطالبي  العام  الحتاد  اأكد 
 6 عرب  الكولريا  وباء  انت�سار  اأن 
التعليم  وزارة  على  يوجب  وليات 
رفع  العلمي  والبحث  العايل 
وال�سحة  النظافة  معايري  م�ستوى 
مطالب  واأن  �سيما  اجلامعية، 
لي�ست  اجلانب  هذا  يف  الطالب 
ذات  اأو�سح  حني  اليوم، يف  وليدة 
على  ملزمة  الو�ساية  اأن  امل�سدر 
الطالب،  ملطالب  ال�ستجابة 
العتماد  عدم  اإىل  دعاها  فيما 
الأمام  اإىل  الهروب  �سيا�سة  على 

�سيما واأن مطالبهم م�رصوعة.
الحتاد  �سدد  ال�سدد  هذا  ويف 
بيان  عرب  احلر  الطالبي  العام 
منه،  ن�سخة  على  »الو�سط«  حتوز 
مع  الفعلي  التعامل  �رصورة  على 
باختيار  املتعلقة  الطلبة  رغبات 
تكرار  وعدم  اجلامعية  الأحياء 
يف  املا�سي،  املو�سم  �سيناريو 
�سكليا  املوقع  دور  انح�سار  ظل 
ودعا  اأخر،  �سيء  منه  اأكرث  فقط 
و�سع  اإىل  الو�ساية  امل�سدر  ذات 
الكتظاظ  مل�سكل  جذرية  حلول 
الذي دائما ما كان عائقا للطلبة، 
املا�سية  ال�سنوات  �سهدت  حيث 
من  العديد  البيان-  -ي�سيف 
الظاهرة  هذه  اجلامعية  الأحياء 
اخلدمات  بتح�سني  مطالب  مع 
والإطعام،  بالتجهيزات  املتعلقة 
الحتاد  راح  ال�سياق  ذات  ويف 

ذلك  من  اأكرث  اإىل  احلر  الطالبي 
املقدمة  اخلدمات  باأن  اأكد  ملا 
مقارنة   كثريا  متدنية  للطالب 
–ح�سب  الكبري  الإنفاق  بحجم 
يف  املعرو�س  امل�سدر-  ذات 
لوزارة  الر�سمية  الت�رصيحات 

التعليم العايل والبحث العلمي.
ويف �سياق اأخر ثمن ذات امل�سدر 
اجلامعية  الت�سجيالت  رقمنة 
كبري  ب�سكل  حتفظ  فيما  الأولية 
الرغبات،  معاجلة  طريقة  على 
التقلي�س  جدوى   ل  باأنه  موؤكدا 
املتاحة  الختبارات  عدد  يف 
الرغبات،  ا�ستمارة  يف  للطالب 
�سيلجاأ  الطالب  واأن  خ�سو�سا 
ح�سوله  حل  يف  الثانية  للمرحلة 
ذات  ويف  الرابع،  اخليار  على 
من  احلر  الطالبي  �سدد  اجلانب 
للطلبة  الفر�س   تكافوؤ  وجود  عدم 
فيما  اجلغرايف،  الإقليم  باختالف 
ت�سيري  طريقة  باأن  الأخري  يف  اأكد 
التحويالت اجلامعية غري وا�سحة، 
حيث قال البيان:« هذا ما �سجلناه 
العام املا�سي، ما جعل العديد من 
التحويل  الطلبة يفقدون حقهم يف 
يلوجون  يعلهم  الذي  معدلهم  حتى 
يف التخ�س�س املراد التحويل له«، 
مطالبا من الو�ساية يف هذه النقطة 
ب�رصورة اإلغاء املربر ما دام معدل 

الطالب ي�سمح له.
علي عزازقة

احلايل  �سبتمرب  نهاية  �سيكون 
حزب  رئي�س  لإعالن  موعدا 
العزيز  »عبد  امل�ستقبل  جبهة 
عدمه  من  تر�سحه  بلعيد« 
ظل  وهذا يف   ،2019 لرئا�سيات 
الأحزاب  من  العديد  اإعالن 
من  موقفها  عن  ال�سيا�سية 
اأكدت  حني  يف  احلدث،  هذا 
املبادرة  باأن  امل�ستقبل  جبهة 
بع�س  اأطلقتها  التي  ال�سيا�سية 
احلرب  حبي�سة  تبقى  الأحزاب 
تطبيقها  لكون  غري،  ل  والورق 

على الواقع �سعب جدا.
املكلف  اأبرز  ال�سدد  هذا  ويف 
جبهة  م�ستوى   على  بالإعالم 
الروؤوف  »عبد  امل�ستقبل، 
موعد  تفا�سيل  عن  معمري«، 
بلعيد« عن  العزيز  »عبد  اإعالن 
 ،2019 رئا�سيات  من  موقفه 
ربطه  ات�سال  يف  اأو�سح  حيث 
يف  �سيكون  اأنه   « »بالو�سط 
الذي  للحزب  الوطني  املوؤمتر 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  �سيتم 
هذا  �سيكون  حيث  احلايل، 
احلدث اخلا�س باحلزب م�رصحا 
اأحزاب  تاأكيد  وهذا ظل  لذلك، 
الرئي�س  تدعم  باأنها  املولة 

اإذا  خام�سة  لعهدة  »بوتفليقة« 
»عبد  واأن  �سيما  ذلك،  اأراد  ما 
تر�سح  قد  كان  بلعيد«  العزيز 
وخرج  ال�سابقة  الرئا�سيات  يف 
»�سيطرة«  ظل  يف  اليدين  �سفر 
تلك  على  »بوتفليقة«  الرئي�س 
ويف  كبرية.  بن�سبة  النتخابات 
اإىل  حمدثنا  تطرق  اأخر  �سياق 
ال�سيا�سية،  املبادرات  ملف 
امل�ستقبل  جبهة  باأن  اأكد  حيث 
مل تتلقى اأي دعوة من قبل حزب 
جبهة التحرير الوطني، يف اإطار 
اخلا�سة  ال�سيا�سية  املبادرة 
حركة  باأن  اأو�سح  فيما  به، 
ال�سباقة  كانت  ال�سلم  جمتمع 
الذي  اللقاء  وو�سف  ذلك،  يف 
�سابق  وقت  يف  احلزبني  جمع 
بالعادي  املا�سي  ال�سهر  من 
واأمذن حم�س مل تطلب  خا�سة 
�رصاحة  امل�ستقبل  جبهة  من 
الن�سمام اإليها، فيما كان اللقاء 
مع حركة البناء الوطني ت�ساركيا 
هذه  قيادة  واأن  خا�سة  غري  ل 
ملف  اإىل  تتطرق  مل  الأخرية 
املبادرة اخلا�سة بهم واملتمثلة 

باجلزائر للجميع.
علي عزازقة

اأبرز رئي�ص حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري ال�سيناريوهات املطروحة اأمام احلركة بخ�سو�ص 
رئا�سيات 2019، مو�سحا اأن م�ساركتهم �ستكون اإما يف اإطار التحالف بني املعار�سة اأو مب�ساركة حم�ص 
منفردة مطلقا حملة رئا�سيات مبادرة عرب ذلك، متداركا بتم�سكهم مببادرة التوافق، يف حني رجح 
كفة املقاطعة يف حالة ال�سري يف اجتاه العهدة اخلام�سة لبوتفليقة، جمددا ت�سريحه برتاجع كفتها.



رئي�سة  �أ�سادت  جهتها  ومن 
لأرباب  �ملتو�سطية  �لحتاد�ت 
نغزة  بالدور  �سعيدة  �لأعمال 
�لعامة  للكنفدر�لية  �لفعال 
�لذي  �جلز�ئرية  للموؤ�س�سات 
�ل�ستثمار  ت�سجيع  على  ي�ساعد 
يف �لقارة �لإفريقية من �أجل دعم 
و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية 
�لديناميكية  من  هو  جزء  فعمله 
�لعاملية  �لتي ت�سمل جميع �جلهات 
�ملتو�سطية  فيما  �لأوروبية 
عامة  ملحة  �أعطت 
عن  BUSINESSMED �لتي 
�ملبادرة  هذه  من  جزء  تعد 
لت�سجيع  ممتازة  ومن�سة   �لهامة 
يف  �ملبا�رش  �لأجنبي  �ل�ستثمار 
قوية  لتعزيز  ور�فعة  �خلارج 
و�لتكامل  �ملتو�سطي  �حلو�ر 
�لتي  و�لقت�سادي  �لجتماعي 

�لأبي�ض  �لبحر  قار�ت  جتمع 
�لحتاد،  �ل�رشكات  من  �ملتو�سط 
�ملمثل �لرئي�سي للقطاع �خلا�ض، 
�لذي ميثل م�سالح �لحتاد�ت 22 

�أ�سحاب �لعمل يف �ملنطقة �لأورو-
منتدى  �أن  متو�سطي   كا�سفة 
»STARS AFRICA »  �سي�سم 
يف  �لعمل  �أرباب  منظمات  �أكرب 

�إفريقيا و�أوروبا و �لبحر �ملتو�سط 
�لدولية  �لعمل  منظمة  مب�ساركة 
ومكتب �لعمل �لدويل ي�سهد  هذ� 
خم�سني  حو�يل  م�ساركة  �لأخري 
وفود  برفقة  �أعمال  منظمة    50
�لعديد  ذلك  يف  )مبا  �ل�رشكات 
�أكرث  مع   ، �لنا�سئة(  �ل�رشكات  من 
من 500 �سيف دويل من �مل�ستوى 
�لعايل  من �خلرب�ء ورجال �أعمال 
و�لقادة  �ل�سخ�سيات  و�أعظم 
من  و�ل�سيا�سيني  �لقت�ساديني 
�لأبي�ض  و�لبحر  و�أوروبا  �إفريقيا 
�ملتو�سط وي�سمل برنامج جل�سات 
و  �لتنويع   يف   عمل  وور�ض  عامة 
�لبنية �لتحتية و �لأعمال �لزر�عية 
و �لتكنولوجيا ، �ملدن �مل�ستد�مة 
�لتعليم   و  �لرقمية   �ل�سناعة،   ،
وكذ� �لتدريب ، �لتمويل ، �ل�سحة ، 
�لطاقة  ،و مكان �ل�سوق وم�سابقة 
�إفريقيا   نا�سئة يف  لأف�سل �رشكة 

�لعام.

لولية  �ل�سحة  مدير  �أكد 
�أن  مري�وي   حممد  �جلز�ئر 
بد�ء  �مل�سابني  من  حالة   13
قد   14 �أ�سل  من  �لكولري� 
ثبوت  بعد  �مل�ست�سفى  غادرت 
خمرب  من  �سادرة  بتحاليل 
من  �لتام  �سفائهم   با�ستور 
يف  مري�وي  قال  و  �لد�ء  هذ� 
�مل�سابني  عدد  �أن  ت�رشيح 
�جلز�ئر  بولية  �لكولري�  بد�ء 
منها   13 �أن  و  حالة   14 بلغ 
�متثلت لل�سفاء �لتام و غادرت 
يف  �ملتخ�س�ض  �مل�ست�سفى 
�لهادي  �ملعدية  �لأمر��ض 

فيما  �سابقا(،  )�لقطار  فلي�سي 
بقي �سخ�ض  و�حد فقط على 
م�سطفى  م�ست�سفى  م�ستوى 
�سفي  �لذي  و  �جلامعي  با�سا 
مل  �أنه  غري  �لد�ء  من  متاما 
يف  بعد  �مل�ست�سفى  يغادر 
�نتظار نتائج �لتحاليل �لنهائية 

�ل�سادرة من خمرب با�ستور.  
و كانت وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان 
قد  �مل�ست�سفيات،  و�إ�سالح 
ذ�ت  يف  لها  بيان  يف  �علنت 
�لتي  بخ�سو�ض �حلالت  �ليوم 
على  �سابقا  متو�جدة  كانت 
�لقطار،  م�ست�سفى  م�ستوى 

�ملوؤ�س�سة  كلها  »غادرت  �أنها 
لل�سفاء«�أكدت  مثولها  بعد 
�ليومية  �ملتابعة  خالل  من 
للو�سعية �لوبائية لد�ء �لكولري� 
عن   ، �لوطني  �مل�ستوى  على 
�ل�ست�سفاء  حالت  �نخفا�ض 
بن�سبة 56 باملائة خالل �لأيام 
�أو�سحت  �لثالثة �لأخرية. كما 
�لتي غادرت  �أن عدد �حلالت 
متاثلها  بعد  �مل�ست�سفى  
�أي  حالة،   120 بلغ  قد  لل�سفاء 
باملائة   61 ن�سبة  يعادل  ما 
للحالت  �لإجمايل  �لعدد  من 
�لوباء  �أن  موؤكدة  �مل�سجلة، 

منح�رش�  �لآن  حد  �إىل  »يبقى 
�لبليدة  ولية  م�ستوى  على  
�ملو�رد  وزير  فقط«وكان 
�ملائية ح�سني ن�سيب قد جدد 
للمخرب  زيارته  هام�ض  على 
�ملياه  ت�سيري  ل�رشكة  �لرئي�سي 
و�لتطهري بوهر�ن تاكيده �أم�ض 
�حلنفيات  »مياه  �أن  �لأربعاء، 
�أي  بها  ولي�ض  جد�  �سليمة 
�إ�سكال حيث �أنها مادة غذ�ئية 
لرقابة  تخ�سع  حيوية  جد 
دقيقة«. و�برز يف ذ�ت �ل�سياق 
�أن »هذه �ملياه ذ�ت جودة ول 

عالقة لها باأي وباء«.

ت�سببت حر�ئق �لغابات يف �تالف 
هكتار   1.700 قاربت  م�ساحة 
�لفاحت  من  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�أغ�سط�ض   29 غاية  �ىل  يونيو 
�ليوم  به  �فاد  ح�سبما   ،2018
�لعامة  للمديرية  بيان  �خلمي�ض 

للغابات.
هذه  �نه  �مل�سدر  ذ�ت  و�و�سح 
بوؤرة   562 ت�سجيل  �سهدت  �لفرتة 
�جمالية  م�ساحة  �سملت  حريق 
تقدر ب 1.701،75 هكتار موزعة 
بني 31ر863 هكتار من �لغابات و 
05ر282 هكتار� من �لحر��ض  و 

�لدغال،  من  هكتار�  5539ر556  
�ي مبعدل 19 حريقا يوميا و 

حريق،  لكل  هكتار   3 م�ساحة  
ح�سب نف�ض �مل�سدر.

�لعامة  �ملديرية  ح�سيلة  وح�سب 
�لكرث  �ملنطقة  فان   للغابات 
هي  �لغابات  حر�ئق  من  ت�رشر� 
ب68ر1038  �ل�رشق   منطقة 
متبوعة  حريقا   126 و  هكتار� 
بالو�سط ب 24ر473 هكتار و323 
حريقا ثم �لغرب )82ر189 هكتار� 
و 32 حريقا( من جهة �خرى ، مت 
ت�سجيل خالل �لأ�سبوع �ملمتد بني 

�أوت لوحده 126 حريقا  23 و 29 
تقدر  �جمالية  م�ساحة  �سمل 
67ر61  منها  هكتار   4ر189  ب 
45ر56  و  �لغابات  من  هكتار� 
28ر71  و  �لحر��ض  من  هكتار� 
مبعدل  �ي  �لدغال،  من  هكتار 
بلغت   وم�ساحة  يوميا  حريق   18
وباملقارنة  /�حلريق  هكتار  5ر1 
 ،2017 �سنة  من  �لفرتة  نف�ض  مع 
ت�سجيل  عن  �ملديرية  ك�سفت 
م�ساحة  �أتلف  حريق   2.343
�جمالية قدرت ب 51.908 هكتار 
�لغابات  منها 27.821 هكتار من 

و �أ�سافت ذ�ت �ملديرية ،�أن جهاز 
�لوقاية و مكافحة حر�ئق �لغابات 

�لذي مت و�سعه 
�سيتم   2018 جو�ن  �لفاحت  منذ 
نهاية  غاية  �ىل  فيه  �ل�ستمر�ر 
�كتوبر   31 يف  �ملرتقبة  �حلملة 

�ملقبل.
وب�سبب �لأخطار �مل�ستمرة خالل 
�ملديرية  وجهت  �لفرتة،   هذه 
�سكان  �سيما  للموطنني  ند�ء 
�جلو�ر بالتحلي مبزيد من �ليقظة 
�لنذ�ر  خمطط  يف  و�مل�ساهمة 

و�لوقاية.

رئي�سة الكنفدرالية العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية �سعيدة نغزة :

الك�لريا بالعا�سمة

من 1 ج�ان اإىل 29 اأوت اجلاري 

 حكيم مالك

نراهن على نتائج املنتدى االقت�صادي 
الدويل » AME لال�صتثمار 

13 حالة غادرت امل�صت�صفى بعد �صفاء تام من الداء  

احلرائق �صملت 1700 هكتارا
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وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي

 تدابريللتكفل باالأحياء امل�صنفة 
�صمن »النقاط البيئية ال�صوداء« 

وزير امل�ارد املائية ح�سني ن�سيب من وهران

ا�صتحداث جممع �صناعي 
لتحلية مياه البحر 

و�لطاقات  �لبيئة  وزيرة  �أعلنت 
�لزهر�ء  فاطمة  �ملتجددة، 
عن  باجلز�ئر  زرو�طي، 
تف�سيلية  لدر��سة  �لتح�سري 
للتكفل بالأحياء �مل�سنفة �سمن 
عرب  �ل�سود�ء«  �لبيئية   »�لنقاط 
تت�سمن   ، �جلز�ئر  ولية  �إقليم 
حلول م�ستد�مة مل�ساكل �لتلوث 
�سليمة   بيئة  �سمان  �سانها  من 
�لعالن  هذ�  جاء  و  للمو�طن 
تنظيف  حملة  هام�ض  على 
وز�رة  بها  بادرت  �لتي  �ملحيط 
�ملتجددة   �لطاقات  و  �لبيئة 
�لوطني  �لقطر  وليات  كل  عرب 
�أعطيت  حيث  �خلمي�ض  �ليوم 
�جلز�ئر  من  �نطالقها،  �سارة  
�لعا�سمة  بح�سور زرو�طي �لتي 

�ساهمت بدروها يف 
�سهدت  �لتي  �لتنظيف  عمليات 
طرف  من  و��سعة  م�ساركة 
�لهيئات  و  �ملحلية  �ل�سلطات 
منظمات  كذ�  و  �ل�سلة  ذ�ت 
عموم  و  �ملدين  �ملجتمع  
�لوزيرة  تابعت  و  �ملو�طنني 
جدي  �هتمام  »هناك  تقول  
للتكفل مب�سكل �لرمي �لع�سو�ئي 
بالعا�سمة«،مو�سحة  للنفايات  
نظافة  على  »�حلفاظ  �ن 
�ل�سلطات  مهام  من  لي�ض  �لبيئة 
يعترب  بل   ، فح�سب  �لعمومية 
ي�ستدعي  ت�ساركي«  عمل 
تعبئته  و  �ملو�طن  �نخر�ط 

لتكون 
ي�سهم  ما  ح�رشية  �سلوكياته 
و  �لبيئة  على  �ملحافظة  يف 
تثمني مو�ردها و ��سافت قولها  
»مهما توفرت �لإر�دة �ل�سيا�سية 
و�لتكنولوجيات و�لأغلفة �ملالية 
�مل�سطرة  �ل�ستثمار�ت  لتمويل 
�سمن ��سرت�تيجيات �ملحافظة 
�إجر�ء�ت  �لبيئة تبقى كلها  على 
�ملتوخاة  �لأهد�ف  حتقق  لن 
ما مل ي�سارع �ملجتمع �إىل تبني 

ثقافة بيئية بكل �بعادها ».
�حلملة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر   
�سعار«جيب  حتت  جاءت  �لتي 

جري�نك نقوها » جاءت يف �إطار 
�لتح�سي�سية  �حلمالت  �سل�سلة 
�ملحيط  على  للمحافظة 
�لوزيرة   �أكدته  ح�سبما  و�لبيئة، 
زيارتها  بد�ية  يف  حطت  �لتي 
باب  ببلدية  �لكاليتو�ض  حي  يف 
�لو�دي ،حيث  �ساهمت �سخ�سيا 
جانب  �إىل  �لتنظيف  عملية  يف 
و  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 

�ملو�طنني.
على  �لأوىل  �مل�سوؤولة  وكانت 
عن  �أعربت  قد  �لبيئة  قطاع 
للو�سعية  �ل�سديد   ��ستيائها 
�لكارثية �لتي يعي�سها هذ� �حلي 
على غر�ر معظم �أحياء �لعا�سمة 
،و ت�سجيعا لكل مبادرة للحفاظ 
دعت  �خلارجي،  �ملحيط  على 
بال�سلوك  �لقتد�ء  �إىل  �لوزيرة 
�آخر  حي  ل�سكان  �حل�ساري 
ببلدية  �لكاليتو�ض  حلي  جماور 
عن  عربت  حيث  �لو�دي  باب 
�سكان  ملجهود�ت  �رتياحها 
�لنموذجي من حيث  هذ� �حلي 
�لتنظيم و �حل�ض �ملدين ل�سكانه 

ب�رشورة حماية �لبيئة.  
حي  �إىل  زرو�طي  توجهت  و  
�آحممد  �سيدي  ببلدية   9 فوج  
با�ض  ببلدية  �لنخيل  كذ� حي  و 
�أخرى  مرة  �أكدت  جر�ح،�أين 
على عزم �ل�سلطات على �لتكفل  
و�لق�ساء  �خلارجي  باملحيط 
�لبيئية  »�لنقاط  كل  على 
�رشورة  على  م�سددة  �ل�سود�ء« 
خمتلف  يف  �ملو�طن  �إ�رش�ك 
�حلفاظ  �ىل  �لر�مية  �مل�ساعي 
على �لبيئة  و يف ردها عن �سوؤ�ل 
كانت  �إذ�  ما  حول  لل�سحافة 
هناك  �سلة ما بني هذه �حلملة 
و  بروز وباء  �لكولري� يف عدد من 
�مل�سوؤولة  ذ�ت  نفت   ، �لوليات 
و  مل  �حلملة  �ن  مو�سحة  ذلك، 
لن تكون »بظرفية« بل تندرج يف 
�لتي  »�مل�ستمرة«  �جلهود  �إطار 
للمحافظة  للوز�رة  بها  تقوم 
على �ملحيط و �لطار �ملعي�سي 

للمو�طن . 

ح�سني  �ملائية  �ملو�رد  وزير  �أ�سار 
�مكانية  �إىل  بوهر�ن  ن�سيب 
�سناعي  جممع  ��ستحد�ث 
�مل�رشوع  وهو  �لبحر  مياه  لتحلية 
»�لتفكري  مرحلة  يف  يوجد  �لذي 
�أ�سبحت  و�ملباحثات««لقد 
�لتي  �لبلد�ن  �أكرب  بني  من  �جلز�ئر 
مياه  حتلية  جمال  يف  ��ستثمرت 
قوي  تو�جد  ي�سجل  و�لذي  �لبحر 
يف �لعر�ض �لوطني للمياه �ل�ساحلة 
لل�رشب« كما �أبرز �لوزير يف ت�رشيح 
زيارته  هام�ض  على  لل�سحافة 
م�سري�  وهر�ن  ولية  �ىل  �لتفقدية 
�سناعي  جممع  �إن�ساء  �أهمية  �ىل 
يف جمال تقنيات حتلية مياه �لبحر. 
�مل�رشوع  هذ�  حول  �لتفكري  »ويتم 

ن�سيب  ي�سيف  �سوناطر�ك«  مع 
�أجال  حول  تفا�سيل  تقدمي  دون 
»حتلية  �أن  و�أبرز  �مل�رشوع  هذ� 
�جلز�ئر  يف  ت�ساهم  �لبحر  مياه 
�لعر�ض  من  باملائة   17 ب  حاليا 
لل�رشب  �ل�ساحلة  للمياه  �لوطني 
عقب  باملائة   25 ن�سبة  و�سنتجاوز 
�جنازها  �جلاري  �لوحد�ت  و�سع 
حيز �خلدمة«وتوجد �أربع حمطات 
لتحلية مياه �لبحر يف طور �لإنطالق 
بالطارف وغرب �جلز�ئر �لعا�سمة 
�لوزير  ح�سب  وبجاية  و�سكيكدة 
�ىل  باحلاجة  »�سن�سعر  �أنه  م�سيفا 
حتلية  �سناعة  يف  �أكرث  �لنخر�ط 
مياه �لبحر حيث يتم �لتفكري مبعية 

�سوناطر�ك«.

ك�سفت �سعيدة نغزة رئي�سة الكنفدرالية العامة للم�ؤ�س�سات اجلزائرية ورئي�سة الحتادات املت��سطية لأرباب الأعمال ونائب رئي�س 
املكتب الدويل لل�سغل عن تنظيم  املنتدى القت�سادي الدويل » AME لال�ستثمار »باجلزائر العا�سمة يف 22 و 23 �سبتمرب 2018  

داعية  اإىل تعزيز الروابط بني جمتمعات الأعمال يف اإفريقيا واأوروبا ومنطقة البحر الأبي�س املت��سط واجلمع بني النظم البيئية 
لل�سباب وريادة الأعمال يف اإفريقيا عرب تدعيم ال�سركات النا�سئة والبتكار وبالتايل هناك حاجة اإىل تقييم الإجراءات ال�سعبية يف 

جمالت التعليم والتدريب واملهارات والقابلية للت�ظيف وريادة الأعمال.
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على هام�ش الدخول املدر�سي واجلامعي

اجلزائر ورهانات الأمن الرتبوي و الثقايف؟
يف الوقت الذي اجتهت اأنظار ال�سلطة واملعار�سة و الإعالم و املواطن الغلبان اإىل تتبع اأرقام ت�ساقط اأ�سعار البرتول يف ال�سوق العاملية، جريا 
خلف البعد البطني لهذا الإن�سان اجلزائري، ن�سي اجلميع اأن يف اجلزائر يعي�ش اإن�سان له ما مييزه من قيم ولغة ودين وثقافة وتاريخ، فلم 

نهتمم كلنا بهذا الإن�سان يف بعده املعنوي و القيمي.
بقلم الدكتور وليد بوعديلة

وكان علينا �أن نتتبع �أخبار قطاعات 
�ل�سياحة،  و  �لثقافة  و  �لرتبية 
جتاذبات  على  �لإطالع  ثم 
عن  �مل�ستويات  وخمتلفة  عديدة 
�لرتبوية،  �ملنظومة  �إ�سالحات 
�جتماعيا  �ملطروحة  �لق�سايا  و 
من  وغريها  ودينيا،  وثقافيا 
باملجتمع  �خلا�سة  �لق�سايا 
بني  �لفرق  نفهم  لكي  �جلز�ئري 
�لدولة  منظور  من  �لأولويات 

و�ملجتمع.

املعلم اجلزائري واملعلم 
الأملاين؟

�لعنكبوتية  �ل�سبكة  �نفجرت  لقد 
�لوطنية  �لف�سائية  و�لقنو�ت 
مب�ساهد  مدة  منذ  و�لأجنبية 
م�سرية  يف  �ملتعاقدين  �لأ�ساتذة 
جز�ئرنا  يف  ومعاناتهم  �لكر�مة 
�لرتبية  وز�ر�ت  �إطار�ت  �أذلت  ،و 
�ملقيم،  و�لطبيب  �ملعلم  و�ل�سحة 
على  يرقد  وهو  له  تلتفت  ومل 
�لأر�ض وي�رضب عن �لطعام، و �إننا 
�لرئي�ض  �ل�سيد  يعلم  هل  نت�ساءل: 
�أبناء  لي�سو�  �ملعلمني  هوؤلء  باأن 
رجال  �و  �لربملانيني  �أو  �لوزر�ء 
عانو�  ملا  و�إل  و�لأعمال؟  �ملال 
وحتدو�  �ل�سابقة  �ل�سنو�ت  كل 
�لظروف �ل�سعبة لتعليم �أبنائنا يف 
لأجل  و�ملدن  �مل�ساتي  و  �لبو�دي 
�أجر زهيد؟ وكذلك يجهد �لطبيب 
تتوفر  ل  م�ست�سفيات  يف  �ملقيم 

على �أب�سط و�سائل �لعمل؟

اإنهم اأبناء ال�سعب الفقري 
وهم اأحفاد ال�سهداء 

الأبطال وفقط .

كرة  لالعبي  م�سرية  عن  ن�سمع  مل 
�لقدم لأن �أمو�لهم خارج �لرقابة؟ 
ملغنيي  م�سرية  عن  ن�سمع  مل  كما 
ن�سمع  مل  كما  ؟  �لليلية  �ملالهي 
�مل�سوؤولني  كبار  لأبناء  م�رضة  عن 
�لحتجاج  لأجل  �لوطن  هذ�  يف 
عن �لتوظيف �أو �لعالج �أو �لرو�تب 
�لحتجاج  �أو  )�أو…(  �ل�سكن  �أو 
لهم  لي�ض  فهل  م�سكل،  �أي  �سد 
معلمي  م�ساكل  مثل  �مل�ساكل 
�لإكمالية  و  �لبتد�ئية  �ملد�ر�ض 
منذ  و�لثانوية؟…ب�رض�حة 
�سنو�ت ونحن ن�ساهد �ملعلم يعاين 
�خلبز  يالحق  و  �ل�رضطة  هر�و�ت 
و�حلليب وي�سارع لأجل �سكن كرمي 

ولبا�ض حمرتم…
حلول  �لرتبية  وز�رة  �أدخلت  وقد 
وقد  �لنوعي،   للتوظيف  جديدة 
حال  �لكتابية  �مل�سابقة  تكون 
يف  و�مل�ساو�ة  �ل�سفافية  لتحقيق 
�للغة  دخل  ما  لكن  �لرتبية،  قطاع 
�للغة  معلم  توظيف  يف  �لفرن�سة 
�لعربية يف �لبتد�ئي؟ وما موقف 
من  بوتفليقة  و�ملجاهد  �لرئي�ض 

تطبيق  �إىل  يعود  �لأمر  �إن  هذ�؟ 
�لرتبية  وز�رة  �تفاقية  �أفكار 
يف  �لرتبية  وز�رة  مع  �جلز�ئرية 
فرن�سا، وقد ظهرت مالمح �لتنازل 
عن �لهوية و�للغة حتى قبل �لت�ساور 
منذ �سنو�ت خلت ، عند ��ستقبال 
�ساحة  يف  �لفرن�سة  �لرتبية  وزيرة 
�أن�سد  وقد  جز�ئرية،  مدر�سة 
عبد  �لأمري  و�أحفاد  �أطفالنا  فيها 
�لقادر و�بن بادي�ض �أغنية بالل�سان 
فاأين  بال�سيفة؟  ترحيبا  �لفرن�سي 
�لرتحيب بل�سان �للغة �لر�سمية يف 
يف  باأنها  �ل�سيفة  لتنتبه  �لد�ستور 
�لرتحيب  و�أين  �سيادة؟  ذ�ت  دولة 
لبا�سا  �لأطفال-مثال-  باإلبا�ض 
ما  �إن  تقليديا جز�ئريا؟ ب�رض�حة 
�ساهدته –و هو قابل للتكر�ر- من 
�لفرن�سية  �لرتبية  لوزيرة  ��ستقبال 
دفعني لل�سك يف �ن �مل�سهد د�خل 
�حلرة  �جلز�ئر  �ر�ض  يف  مدر�سة 

�مل�ستقلة؟
عميق  بوعي  نقر�أ  �أن  علينا  رمبا 
حاجي  فريد  �لدكتور  كتاب 
يف  �لفرن�سية  �لثقافية  »�ل�سيا�سة 
�ل�سادر  �جلز�ئر-1937-1837« 
عن د�ر �خللدونية �سنة 2013 ،وهو 
يك�سف  لأنه  ميد�نه  هام يف  كتاب 
�لفرن�سة  و�لت�رضيعان  �ملمار�سات 
على  بالعتماد  �ل�ستعمارية 
�ملجتمع  لقولبة  �لر�سمية  �لوثائق 
و�سياغة هوية جديدة له ، وهو ما 
يبدو م�ستمر� يف جز�ئر �ل�ستقالل 

�ل�سيا�سي و�لتخبط �لثقايف؟؟
لعالقات  ن�سوق  �أن  يكفي  ل   
�قت�سادية وجتارية كبرية مع �لدول 
لو�قعنا  نلتفت  �أن  دون  �لكربى 
�لجتماعي،  و  و�لثقايف  �لرتبوي 
مع  وزر�ئنا  �سور  تكفي  ول 
�أو  مريكل  �لأملانية  �مل�ست�سارة 
من  وغرهم  �لأمريكي   �لرئي�ض 
�ملتح�رضة  �لدول  يف  �مل�سئولني 
�جلز�ئر  بان  لنقول  �ملتقدمة  و 
�ل�سويد  �أو  �أمريكا  �أو  �أملانيا  مثل 
عن  �بحثو�  وهنا  كند�....،  �أو 
ومكانته  �أجرته  و  �ملعلم  و�قع 
�أمريكا  �أو  �أملانيا  يف  �لجتماعية 
و�ل�سويد ....، و�بحثو� عن �ملكانة 
�ل�سوي�رضي  للمعلم  �لجتماعية 
عودو�  �لربيطاين…ثم  وللمعلم 
ملاذ�  �ستعرفون  و  معلمنا  لو�قع 
نرتقب  وملاذ�  نتقدم؟  مل  نحن 
ترقب  من  �أكرث  �لبرتول  �أ�سعار 

مناهج وبر�مج �لرتبية ؟

البرتول والتعليم؟

بروؤية   - قاللة  �سليم  �لدكتور  نبه 
يف  �سنو�ت-  قبل  ��ست�رض�فية- 
يف  �ملن�سورة  �ل�ست�رض�فية  روؤ�ه 
�إىل  �ليومي-  �ل�رضوق  جريدة 
فنحن  خا�سة،  جز�ئرية  ظاهرة 
ول  �لبرتول  ثمن  لرت�جع  نهتم 
ويف  �لتعليم،  م�ستوى  لرت�جع  لهتم 
رئي�ض  كان  �ملا�سية عندما  �لأيام 
يف  للم�ساركة  �أمريكا  يف  �حلكومة 
�لنووي يف  موؤمتر دويل عن �لأمن 

و�ملعلمون  �لأ�ساتذة  كان  �لعامل، 
�ملد�ر�ض،  يف  ولي�ض  �ل�سو�رع  يف 
وعن  يحميهم  قانون  عن  يبحثون 
�أجر يوفر لهم �لكر�مة ويحقق لهم 
�لأمن  ليتحقق  �لجتماعي  �لأمن 

�لرتبوي للمدر�سة �جلز�ئرية.
على  تر�سم  كلها  �جلز�ئر  وكاأن 
�حليطان مع �أطفالها، تر�سم و�سعا 
�لأجيال؟  ومربي  للمعلم  ماأ�ساويا 
لدولة  كاريكاتورية  م�ساهد  تر�سم 
�نهارت مع تر�جع �أ�سعار �لبرتول؟ 
�ملال  يف  ومهازل  ف�سائح  وتر�سم 

و�لإعالم و�إد�رة �ل�ساأن �لعام؟..
رئا�سة  ترتك  �أن  ميكن  وهل 
ي�ستمر  �ن  وحكومتها  �جلمهورية 
�لطاقة  لعمال  م�ستقبلي  �إ�رض�ب 
�أكرث  و �رضكة �سوناطر�ك حتديد� 
ب�سمتها  فعلت  كما  �أ�سبوع  من 
�ملتو��سل  وتهديدها  �لرهيب 
و  �ل�سحة  قطاعي  �إ�رض�ب  مع 
�لرتبية؟.؟�إذ� حتركت ب�رضعة فهذ� 
يعني �أن عائد�ت �لبرتول �أهم من 
و�آليات عالج  �لعقول  بر�مج تربية 

�ملو�طن �لفقري.
�لإن�سان،  من  �أهم  �لبرتول  ولأن 
�لعقول  على  مقدمة  و�لبطون 
�لتغريبية  �لأفكار  عادت  فقد 
هدوء  يف  حتديد�(  )�لفرن�سية 
يف  �لفاعلة  �لنقابات  عن  وبعيد� 
�لرتبية ومن دون �هتمام من �أولياء 
جمعية  نبهت  �أن  �إىل  �لتالميذ، 
بهذ�  �ملجتمع  �مل�سلمني  �لعلماء 
�لأ�رضة  يزحف على  �لذي  �خلطر 

و�ملدر�سة.

اأي مدر�سة لهذا الوطن؟

ومتفتحة  �أ�سيلة  مدر�سة  نريد 
�لثقايف  و  �لرتبوي  �لتفكري  على 
دون  من  �نفتاح  وهو  �لأجنبي، 
دون  من  تفاعل  و  لهويتنا  م�سخ 
ول  نق�ض  ول  ل�سخ�سيتنا.  ت�سويه 
�لرتبوي  بعدنا  يف  عيب  ول  خلل 
جتارب  من  ��ستفدنا  �إن  و�لعلمي 
�لإبر�هيمي  و�ل�سيخ  بادي�ض  �بن 
ميد�ن  يف  �جلز�ئر  علماء  وكل 
�لرتبوي  و  �لجتماعي  �لإ�سالح 

و�لفكري.
من  عليه  �طلعنا  ما  وبح�سب 
لالإ�سالح  �لثاين  �جليل  فل�سفة 
لإقامة  يطمح  فهو  �لرتبوي، 
نقا�ض فكري لغوي د�خل �لق�سم ، 
ويتحول �ملعلم �إىل موجه للنقا�ض، 
�ملتعلم  على  �لرتكيز  يتم  كما 
كما  وقدر�ته،  مو�هبه  و�كت�ساف 
�إىل  �لمتحان  يف  �لرتكيز  يتجه 
�أ�سئلة �لذكاء ل �لذ�كرة و�لهتمام 
�لرتبية  ووز�رة  �حلفظ.  ل  بالفهم 
تكوينية  وندو�ت  ور�سات  تنظم 
�لروؤية  هذه  لت�سويق  للمفت�سني 
�جلديدة ، ثم �لت�سال عرب ندو�ت 

تكوينية باملعلمني لإفهامهم.
وننبه هنا �إىل �أمر هام يف �لعملية 
�لتعليمية، فال يجب �أن نركز على 
تغيري �لأدو�ت و�ملفاهيم من غري 
، مبعنى  �ساملة  �إ�سرت�تيجية  توفر 

هي  �لتدري�ض  ظروف  تبقى  �أن 
ذ�ته،  هو  �ملعلم  ويبقى  ذ�تها، 
�لذهنية،  �لنف�سية،  �أبعاده  يف 
مع  �لأمر  وكذلك  �لجتماعية… 
�لإد�ريني…  �ملفت�سني  �ملدر�ء، 
ينجز  �أن  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  فعلى 
�لنظرة  يحول  جذريا  تغيري� 
�لرتبويني،  للفاعلني  �لجتماعية 
جميع  يف  �ملدر�سة  من  ويجعل 
من  برتولية  �رضكة  مثل  �لأطو�ر 
�ملايل،  �لأمني،  �لهتمام  حيث 
�لرتكيز  مع  �لب�رضي،…  �ملادي، 
جميع  يف  �لكم  ولي�ض  �لكيف  على 
�لتالميذ  عدد  �مل�ستويات) 
عدد  �لكتب،  عدد  �لق�سم،  يف 
�لدرو�ض…(  عدد  �حل�س�ض، 
ولي�ض  �لتدري�ض  و�لنتباه ملحتوى 
�لناجحني)بت�سخيم  لأعد�د 
مدر�ء  لإر�ساء  �لعالمات 

�لرتبية؟؟(
�لنظرة  هذه  تتحقق  مل  �إذ� 
�لأخطاء  �سنعيد  �لإ�سرت�تيجية 
و�لباحث  �لدكتور  يقول  �ل�سابقة، 
عن  ف�سيل  �لقادر  عبد  �لرتبوي 
يف  �لتعليم  نظام  �إ�سالحات 
حتدث  مل  �ل�سابقة:”  �ل�سنو�ت 
من  كثري�  م�ست  �لتي  �لجر�ء�ت 
م�ستوى  يف  �يجابيا  �أثر�  جو�نبه 
ما  حتقق  ومل  نظامه،  و  �لتعليم 
كانت تهدف �إليه �لوز�رة يف جمال 
�لرتقاء مب�ستوى �لأد�ء،�إذ مل تعالج 
ملعاجلته  بحاجة  �لنظام  كان  ما 
ومل تلم�ض نقاط �ل�سعف �لتي كان 
�لنظام يعانيها وما يز�ل.”)جريدة 

�لب�سائر9-15 جو�ن 2014(
فالنقائ�ض موجدة بالتاأكيد ويجب 
�لأيديولوجيا  عن  بعيد�  معاجلتها 
�أجنز- قد  و  �ل�سيا�سي،  و�لطرح 

�مللك  عبد  �لدكتور  مثال- 
عن  قيمة  طويلة  در��سة  مرتا�ض 
للكتب  �لعربية  �ل�سياغة  تقومي   ”
�لبتد�ئية”  �ملرحلة  �ملدر�سة يف 

وك�سف �لكثري من �لأخطاء، وعلى 
�لعودة  �لرتبية  �لوز�رة  خرب�ء 
�لكتفاء  �لدر��سة،وعدم  لهذه 
قمعت  ��ستعمارية  دولة  بخرب�ء 
فكيف  بالأم�ض،  وثقافتنا  تاريخنا 
�لنهو�ض  نريد  ونحن  �ليوم  تفيدنا 

�قت�ساديا و�سيا�سيا و…؟؟؟
تربويني  بخرب�ء  فال�ستعانة 
من  �لكثري  يطرح  فرن�سيني 
�لبيد�غوجيون  ويعرف  �لعالمات، 
�لتعليمي  �لجتاه  بان  �للغويون  و 
بني  �لربط  على  يعتمد  �لفرن�سي 
مبعنى  و�ملجتمع،  و�لثقافة  �للغة 
مناذج  خالل  من  �للغة  تقدمي 
�ل�ستعمال  يف  موجودة  تد�ولية 

�ليومي للتلميذ.
�لرتبوي  �خلبري  يقرتح  فهل 
�جلز�ئري؟  �لتلميذ  قيم  �لفرن�سي 
�ن  �لفرن�سي  للمكون  ميكن  هل 
ي�سهم يف تكوين �ملفت�ض �جلز�ئري 
�لبطولة  بن�ض فرن�سي عن مفهوم 
عبد  لالأمري  بطولية  مبمار�سات 
�لقادر، �ل�سيخ �حلد�د، بوعمامة…
و�سول للعربي بن مهيدي؟ �م هل 
يكون  �ن  �لفر�سي  للخبري  ميكن 
�لكولوين  �لظلم  بنماذج  �جلز�ئري 
لالأر�ض  �ل�ستعماري  و�لتدمري 
وب�رضية  لغوية  مب�ساهد  و�لثقافة 
فرن�سا  جرن�لت  ممار�سات  عن 

مثال مثال؟؟؟
و�ل�سجال  �جلدل  كهذ�  وقبل 
�جلز�ئر  تتوفر  �أل  نت�ساءل: 
�لقدرة  لهم  تربويني  خرب�ء  على 
�ملنهجية  �لبد�ئل  �قرت�ح  على 
موؤ�س�سات  توجد  �أل  و�ملعرفية؟ 
وجمعيات تهتم بالدفاع عن �لهوية 
وت�سهم يف �لتعريف بعلماء �جلز�ئر 
ومربيها ومفكريها؟ ملاذ� ل تنفتح 
�ملوؤ�س�سات  على  �لرتبية  وز�رة 
موؤ�س�سة  مثل  و�لفكرية  �لرتبوية 
بادي�ض  �بن  �حلميد  عبد  �ل�سيخ 
�لدر��سات  �لكثري من  �لتي ن�رضت 

نظمت  كما  �جلز�ئر،  علماء  عن 
ما  �لندو�ت،ومنها  و  �مللتقيات 
جمعته يف كتاب عن �ل�سيخ �لب�سري 

�لإبر�هيمي؟
�جلز�ئرية  �جلامعة  تنتج  �أمل 
باحثني يف �للغة و �لرتبية و �لأدب و 
�لتعليمية…؟ وماذ� نفعل مبخابر 
يف  �لأكادميي  �لعلمي  �لبحث 
�لأ�رضة،  �ملو�طنة،  �لرتبية،  �أمور 
تبذير  هو  �لأمر  �أن  �أم  �لهوية…؟ 
وننفق  فنبذر  فقط؟  �لعام  للمال 
�لفرن�سيني ثم نخدم  على �خلرب�ء 

هويتهم و لغتهم…

يف الأخري

�إن ميد�ن �لرتبية ميد�ن خطري 
تلهينا  �أن  يجب  ول  وهام، 
و�لبرتولية  �لبطنية  �ن�سغالتنا 
و�ملجتمعي  �لرتبوي  مل�سرينا 
بع�ض  وتوجد  و�مل�ستقبلي، 
منظومتنا  يف  �ليجابيات 
للحو�ر  �لتاأ�سي�ض  يجب  ،لكن 
من  �لكثري  لت�سحيح  و�لت�سال 
�سخامة  عن  �لناجت  �لختالل 
عدد �ملنت�سبني لقطاع �لرتبية.

�ملتعلقة  �لأفكار  تفعيل  ويجب 
�لعربية  للغة  �لعتبار  باإعادة 
و�إعادة �لنظر يف حجم ونوعية 
تعليم �للغات �لأجنبية بالرتكيز 
تفعيل  مع  �لجنليزية،  على 
�ملدر�سي  �لت�رضب  مو�جهة 
�ملد�ر�ض  يف  �لعنف  وظاهرة 
خارج  �لقر�ءة  وحميطها،ترقية 
وتن�سيط  �لدر��سة  �أوقات 
يف  و�لريا�سي  �لثقايف  �مليد�ن 
�ملدر�سة… وعلى �لدولة �أن ل 
تركز على �لأمن �لطاقوي على 
و�لفكري  �للغوي  �لأمن  ح�ساب 
بان  نن�سى  �أن  دون  �لرتبوي.  و 
ولي�ست  جز�ئرية  �جلز�ئر 

 ).…(
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املن�رصم  الأ�سبوع  نهاية  عقد 
الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
القادر  عبد  بورقلة  التنفيذية 
مو�سعة  عمل  جل�سة  جالوي 
من  الفاعلني  جميع  �سمت 
اإ�سافة  مدراء تنفيذيني وولئيني 
 ، والبلديات  الدوائر  لروؤ�ساء 
�رصورة  على  اجلميع  حث  حيث 
دخول  ل�سمان  اجليد  التح�سري 
 ، ناجح  مدر�سي  و  اجتماعي 
�سدد  فقد  ال�سياق  ذات  ويف 
القادر  عبد  بورقلة  الأول  الرجل 
جتند  �رصورة  على  جالوي 
وجمعيات  م�سوؤولني  من  اجلميع 
ملوا�سلة  مواطنني  و  حملية 
حملة النظافة عرب جميع الأحياء 
ال�سكنية  والتجمعات  ال�سعبية 
لتفادي  ورقلة  بولية  اجلديدة 
ت�سجيل حالت اإ�سابة بالأمرا�ض 

املتنقلة عن طريق املياه .
وايل  طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
بهذا  املكلفة  اللجان  ورقلة 
الإمكانيات  كافة  بتوفري  امللف 
ل�سمان جناح  والب�رصية   املادية 
ت�ستهدف  التي  النظافة  حمالت 
املوؤ�س�سات  احلالية  املرحلة  يف 
اخلارجي  واملحيط  الرتبوية 

العتبار  بعني  الأخذ  مع   ، لها 
النقائ�ض امل�سجلة  وال�سهر على 
تداركها ل�سمان دخول اجتماعي 

ومدر�سي ناجح .
اأمر  فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
املعنية  امل�سالح  جميع  جالوي 
توزيع  من  النتهاء  يف  بالإ�رصاع 
املقدرة  املدر�سية  املنحة 
الآجال  اأقرب  يف  دج   3000 بـ 
لعملية  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�ض 
توزيع 2800 حمفظة املخ�س�سة 

واملنحدرين  املعوزين  للتالميذ 
الدخل  ذوي  فئة  عائالت  من 
توزيع  عملية  وكذالك  املحدود  
متت  التي  املدر�سي  الكتاب 
من  املن�رصم  جوان  �سهر  خالل 

ال�سنة اجلارية .
الولئية  ال�سلطات  اأن  ومعلوم 
منت�سف  برجمت  قد  كانت 
خرجة  املن�رصم  الأ�سبوع 
تفقدية لعديد امل�ساريع الرتبوية 
والتاأهيل  الرتميم  وعمليات 

املوؤ�س�سات  منه  ا�ستفادت  التي 
املدر�سية  واملطاعم  الرتبوية 
املح�سوبة  امل�ساريع  ناهيك عن 
اأين   ، العايل   التعليم  على قطاع 
توجيهات  الولية  وايل  وجه 
املحليني  للم�سوؤولني  �سارمة 
بالجناز  املكلفة  واملوؤ�س�سات 
الت�سليم  اآجال  احرتام  اأجل  من 
ووفق للمعايري القانونية والتقنية 
دفاتر  يف  عليها  املن�سو�ض 

ال�رصوط .

نا�سطون وبطالون يف ورقلة   �رصع 
احتجاجية  عري�سة  اعداد  يف   ،
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  ملطالبة 
زعطوط  م�سطفى  الولئي 
ب�رصورة تغيري رئي�ض جلنة الت�سغيل 
ت�سيري  ب�سبب عجزه عن  باملجل�ض 
للخربة  افتقاره  وكذا  ذاتها  اللجنة 
التطورات  مل�سايرة  توؤهله  التي 

احلا�سلة يف ملف الت�سغيل . 
اأطلق جمموعة من الفاعلني يف ملف 
الت�سغيل يف ورقلة ، حملة توقيعات 
الت�سغيل  جلنة  برئي�ض  لالإطاحة 
الذي  الولئي  ال�سعبي  باملجل�ض 
الأو�ساط  يف  عليه  مغ�سوب  اأ�سبح 
 ، العاملة  اليد  مللف  املتابعة 
اإعداد  ويعكف ن�سطاء وبطالون يف 
باإم�ساءات  مرفوق  مف�سل  تقرير 
لبطالني من خمتلف مناطق الولية 
لرئي�ض  لحق  وقت  يف  �سريفع 
الولية  ووايل  الولئي  املجل�ض 
اللجنة  رئي�ض  باإبعاد  للمطالبة   ،
ال�سلبي  لتعاطيه  نظرا  املذكورة 
يف  امل�سجل  احلا�سل  احلراك  مع 

�سفوف البطالني هذه الأيام . 
 ، احلملة  موؤطري  من  عدد  وقال 
باملجل�ض  الت�سغيل  رئي�ض جلنة  اأن 
موؤهل  غري   ، الولئي  ال�سعبي 
مللف  الآنية  واملتابعة  لالإ�رصاف 
عن  ح�سبهم  اإّبان  كما   ، الت�سغيل 
امللف  بواقع  دراية  وعدم  �سعف 
مما و�سع اللجنة يف قف�ض التهام 
املتعلقة  الق�سايا  يف  ل�سيما 
واعترب   ، التوظيف  بخروقات 
جلنة  موقف  اأن  املتحدثون 
امللف  يف  يحدث  ما  من  الت�سغيل 
 ، باملتخاذل  �سوى  و�سفه  ل ميكن 
كما ذهبوا اإىل اأبعد من ذلك عندما 

حيال  باملتواطئة  اللجنة  اتهموا 
املوؤامرات التي حتاك �سد بطايل 

الولية . 
مل  ملاذا  امل�ستكون  وت�ساءل 
اللجنة  لرئي�ض  ح�سور  اي  ي�سجل 
حاليا  يعرفها  التي  الأحدات  يف 
ملف الت�سغيل ، كما طرحت كذلك 
الغام�ض  دورها  حول  ا�ستفهامات 
التي  الق�سائية  املمار�سات  اإزاء 
يف  العمل  طالبي  لها  يتعر�ض 
اإجرائهم  اأثناء  البرتولية  ال�رصكات 

لالختبارات املهنية . 
جلنة  اأداء  من  الغا�سبون  وحتدث 
الت�سغيل ، عن اأمور اأخرى و�سفوها 
باخلطرية ول تن�سجم عمل املجل�ض 
منتخبة  كهيئة  الولئي  ال�سعبي 
ت�سرتا  هناك  اأن  اأكدوا  عندما   ،
التوظيف من طرف  على خروقات 
رئي�ض اللجنة الذي هو يف الأ�سا�ض 
 ، باحلجرية  الت�سغيل  وكالة  رئي�ض 
وهي امل�ساألة التي قالوا اأنها تخفي 
تدخال  ت�ستوجب  مهازل  وراءها 

عاجال ملعاجلتها. 
على  املبادرة  اأ�سحاب  و�سدد 
اللجنة  رئي�ض  مهام  انهاء  وجوب 
فيه  تتوفر  اآخر  �سخ�ض  وتعيني 
رئي�ض  كون   ، املطلوبة  ال�رصوط 
قطاع  على  حم�سوب  اللجنة 
اللجنة  ت�سيري  ميكنه  ول  الت�سغيل 
وطالب  بها،  املنوط  النحو  على 
 ، الولئي  املجل�ض  رئي�ض  هوؤلء 
الن�سغال  حيال  م�سوؤولياته  حتمل 
رئي�ض  تغيري  خالل  من  املطروح 
ان  قبل  وقت  اقرب  يف  اللجنة 
اإىل �سداع يف  الق�سية  تتحول هذه 

راأ�ض املجل�ض يف قادم الأيام.
اأحمد باحلاج 

امل�سرتكة  الأمن  م�سالح  متكنت   
املتخ�س�سة يف مكافحة اجلرمية 
ال�رصعية  غري  والهجرة  املنظمة 
رعية   500 واعتقال  توقيف  من 
اجلن�سيات  خمتلف  من  اإفريقي 
ال�رصعية  غري  الإقامة  بتهمة 
الكبري  البالد  جنوب  بوليات 

ح�سب املعلومات املتاحة .
اأن   ، »الو�سط«  يومية  علمت 
الوطنيني  والدرك  الأمن  م�سالح 
 ، غرداية   ، ورقلة  بوليات 
الأغواط، مترنا�ست ، اأدرار وب�سار 
ال�سنة  خالل  متكنت  قد  كانت   ،
 500 واعتقال  توقيف  من  اجلارية 
جن�سيات  يحملون  اإفريقي  رعية 

 ، ،النيجر  مايل  لدول  خمتلفة 
حتويلهم  ليتم  والكامريون   ت�ساد 
وبعد  املعنية  الخت�سا�ض  لدوائر 
ملفات  واجناز  معهم  التحقيق 
مبوجبها  مت  �سدهم  ق�سائية 
اجلمهورية  وكالء  على  اإحالتهم 
�سنة  جميعا  حقهم  يف  �سدر  اأين 
تغرمي  قبل  النفاذ  موقوفة  �سجن 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد  كل 
اإجراءات  ا�ستكمال  قبل  جزائري 
الوطني  الرتاب  من  ترحيلهم  
الأ�سلية  بلدانهم  نحو  مبا�رصة 
ال�رصعية وفق  الإقامة غري  بتهمة 

ما اأوردته م�سادرنا.
اأحمد باحلاج  

.      الإ�سراع يف توزيع املنحة املدر�سية و2800حمفظة على املعوزين

�سّدد على النظافة وحماربة الأمرا�ض املتنقلة عن طريق املياه 

اأحمد باحلاج 

وايل ورقلة يوا�سل لقاءاته حت�سريا 
للدخول الجتماعي واملدر�سي  

ببلديات  التالميذ  اأولياء  توعد   
وقفات  بتنظيم   ، مترنا�ست  
بالكتظاظ  للتنديد  احتجاجية 
بني  من  كان  الذي  الأق�سام  داخل 
العوامل الرئي�سية التي �ساهمت يف 
يف  الوطني  للرتتيب  الولية  تذيل 
النهائية خا�سة  المتحانات  نتائج 

بالطور املتو�سط .
ببلديات  التالميذ  اأولياء  وقال 
مع  لهم  ت�رصيح  يف  مترنا�ست  
متم�سكون  ،اأنه  »الو�سط«   يومية 
الإلتحاق  عدم  من  اأبنائهم  مبنع 
�سبتمرب  مطلع  الدرا�سة  مبقاعد 
القادم ، حيث �سيكون هذا القرار 
متبوع بحركات احتجاجية متفرقة 
اعت�سامات  تنظيم  اإىل  ت�سل  قد 
بال�سمت  للتنديد  مفتوحة 
املنتهج من طرف م�سالح الرتبية 
بالولية العاجزة عن الق�ساء على 
الأق�سام  داخل  الكتظاظ  ظاهرة 
وثانويات  واإكماليات   مبتو�سطات 
الولية  ، من جهتهم ك�سف اأولياء 
اأنه ل  النائية   بالبلديات  التالميذ 
علمي  حت�سيل  اأي  انتظار  ميكن 

حجرات  اأ�سبحت  بعدما  جيد 
التدري�ض حت�سى بكل واحدة منها  
فتح  حيث   ، فوق  فما  تلميذ    47
للتاأكيد  �سغرية  نافذة  حمدثينا 
الظاهرة املذكورة  اأن  من خاللها 
ت�سجيل  يف  كبري   ب�سكل  �ساهمت 
عجز فادح  لدى غالبية  التالميذ 
يف ه�سم املقرارات الدرا�سية عرب 
الف�سول الثالثة ، بدليل اأن الولية 
لل�سنة اخلام�سة ع�رص على التوايل 
ل تزال تقبع يف اآخر ترتيب وليات 
امتحانات  النتائج  يف  الوطني 

�سهادة البيام .
وبقوة  مطروح  الت�ساوؤل  ليبقى   
واملنتخبون  اأولياء  طرف  من 
عن   ، الولئي  ال�سعبي  باملجل�ض 
قطاع  على  القائمني  رف�ض  �رص 
بتمرنا�ست  يف   نورية بن غربيط  
لإجناز  جديدة   م�ساريع  ت�سجيل 
العجز  لفك  جديدة   مرافق 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  احلا�سل 
يتمتع  القطاع  اأن  رغم   ، احلالية 
 ، عليها  يح�سد  مالية  بحبوحة 
دومي  الولية  وايل  اأن  العلم  مع 

اأكرث  �سدد يف  قد  كان  اجلياليل   
تر�سيد  منا�سبة على �رصورة   من 
على  و�رصفها  املالية  النفقات 
يتم  ان  ياأمل  تربوية   م�ساريع 

ت�سليمها ع�سية الدخول املدر�سي 
دخول  ل�سمان  تقدير  اأق�سى  على 

اجتماعي هادئ .
اأحمد باحلاج 

للتنديد بتواجد 47  تلميذ بكل ق�سم 

اأولياء التالميذ ببلديات بتمرنا�ست �ساخطون ويهدد بالحتجاج 

ن�سطاء يتهمون املعني بالتكتم عن ف�سائح امللف بورقلة

خالل ال�سنة اجلارية 

حملة توقيعات لالإطاحة برئي�س جلنة 
الت�سغيل باملجل�س الولئي 

ترحيل 500 رعية اإفريقي من 
اجلنوب اإىل ولياتهم الأ�سلية 

يوا�سل وايل ولية ورقلة عقد �سل�سلة لقاءاته املارطونية مع الهيئة التنفيذية وال�سلطات املحلية ل�سبط 
جميع الرتتيبات والإجراءات ع�سية الدخول الجتماعي واملدر�سي اجلديد .
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اجلديدة  املن�ش�آت  وب��شتالم 
بوالية  الث�نوي�ت  جمموع  �شي�شبح 
 229 و  موؤ�ش�شة   100 �شطيف 
مو�شع,  ق�شم   384 و  متو�شطة 
ح�شب م� اأو�شحه املدير املحلي 
للرتبية عز الدين بزالة على ه�م�ش 
االجتم�ع الذي جرى مبقر الوالية 
مع�شكري,  ن��رص  الوايل  بح�شور 
و  القط�ع  اإط�رات  ج�نب  اإىل 
البلدية  ال�شعبية  املج�ل�ش  روؤ�ش�ء 
خمتلف  و  الدوائر  روؤ�ش�ء  و 
يف  املعنية  القط�ع�ت  و  الهيئ�ت 

هذا االإط�ر.
الحق�  �شطيف  والية  و�شتتعزز 
 10 و  اأخرى  ث�نوي�ت  بـخم�ش 
مو�شع�  ق�شم�   42 و  متو�شط�ت 
ا�شتن�دا  ح�لي�,  اإجن�زه�  يجري 
الذي  ب�لوالية  القط�ع  مل�شوؤول 
املن�ش�آت  هذه  جميع  اأهمية  اأبرز 
متدر�ش  ظروف  حت�شني  يف 

التالميذ عرب اإقليم الوالية.
املعمول  اإنرتنيت  نظ�م  وب�ش�أن 
�شيتعزز  ث�نوي�ت  اأربع  عرب  به 
االجتم�عي  الدخول  غ�شون  يف 
نف�ش  ي�شري  بنظ�م مم�ثل,  املقبل 
امل�شوؤول الذي اأف�د بدخول خالل 

اخلدمة  داخلية حيز  ن�شف   2018
اإىل  ت�ش�ف  ث�نوي�ت  ثالث  عرب 
موجودة  ك�نت  داخلية  ن�شف   83
الـ132  اأم�  الث�نوي  الطور  يف 
عليه�  يتوفر  التي  داخلية  ن�شف 
الطور املتو�شط ف�شتتعزز بن�شف 
واحدة  منه�  جديدتني  داخليتني 
�شت�شتلم بحلول الدخول املدر�شي 
نف�ش  اأ�ش�ف  م�  ح�شب  املقبل, 
املط�عم  وبخ�شو�ش  امل�شدر, 
عدده�  ي�شل  التي  املدر�شية 
من  مدر�شي  مطعم   729 اإىل 

نف�ش  اأو�شح  مهيكلة,   252 بينه� 
اأعطيت  تعليم�ت  ب�أن  امل�شوؤول 
التخ�ذ كل التدابري الالزمة لتعميم 
للتالميذ  �ش�خنة  وجب�ت  تقدمي 
للطور  املدر�شية  املط�عم  عرب 
رئي�ش  األح  جهته  ومن  االبتدائي 
خالل  املحلي  التنفيذي  اجله�ز 
�رصورة  على  االجتم�ع  هذا 
قبل  التح�شريات  كل  ا�شتكم�ل 
لتمكني  املدر�شي  الدخول  حلول 
درا�شية  �شنة  بدء  من  التالميذ 
هذا  يف  واأكد  ح�شنة  ظروف  يف 

ال�شي�ق على اأن الدولة قد �شخرت 
التي  ال�رصورية  الو�ش�ئل  ك�فة 
ت�شيري  خالل  من  تثمينه�  يتعني 
فر�شة  االجتم�ع  وك�ن  عقالين 
من  التي  امل�ش�ئل  لعديد  للتطرق 
اأن متكن من �شم�ن دخول  �ش�أنه� 
النظ�فة  غرار  على  جيد  مدر�شي 
يف الو�شط املدر�شي و ربط القرى 
الطبيعي  الغ�ز  ب�شبكة  املدا�رص  و 
عرب  ال�شبكة  بهذه  الربط  )معدل 
بـ95  ح�لي�  يقدر  �شطيف  والية 

ب�مل�ئة(.

�سيتعزز قطاع  الرتبية ب�سطيف يف الدخول املدر�سي املقبل مبن�ساآت جديدة من بينها 3 ثانويات 
و موؤ�س�سة واحدة للتعليم املتو�سط و 122 ق�سم مو�سع, ح�سب ما علم اليوم اخلمي�س خالل اجتماع 

مو�سع للمجل�س التنفيذي للوالية تناول التح�سريات اخلا�سة بالدخول املدر�سي 2019-2018.  

�سطيف 

حاوره م .اأمني .

من�ساآت تربوية جديدة يف الدخول املدر�سي املقبل 

الق�ساء على ال�سكن اله�س بتيبازة 

حتت �سعار " ال�سياقة بتاأين �سالمة للجميع "

حملة التنظيف بوالية البليدة

بداية من �سبتمرب

بعدما بلغ عدد امل�سافرين ب 11 مليون يف ال�سنة
ترحيل 300 عائلة ل�سكنات الئقة مب�سلمون

اأمن والية االأغواط يطلق حملة حت�سي�سية لفائدة �سواق احلافالت

معاجلة 353 موقعا و 
 رفع اأكرث 448 طن

 من النفايات املنزلية

"ترامواي" �سيدي 
بلعبا�س تطلق خدمة 
البطاقة بدون مل�س 

الوا�شعة  التنظيف  �شمحت عملية 
ال�ش�ع�ت  منذ  اإنطلقت  التي 
بلدي�ت  خمتلف  �شملت  و  االأوىل 
موقع�   353 مع�جلة  البليدة  والية 
من  طن�   448 من  اأكرث  رفع  و 
م�  ح�شب   , املنزلية  النف�ي�ت 

اأو�شحته م�ش�لح الوالية.
و �ش�رك يف هذه احلملة الوطنية 
التي م�شت كذلك خمتلف والي�ت 
الوطن - ا�شتن�دا لذات امل�شدر- 
900 عون� من خمتلف املوؤ�ش�ش�ت 
العمومية لكل من متيجة نظ�فة و 
و هيئ�ت عمومية  اإن�رة  و  حدائق 
اإىل  املدين  املجتمع  جمعي�ت  و 
له�  �شخر  كم�  املواطنني  ج�نب 
165 �ش�حنة و عت�د رفع ,و �شملت 
على  عالوة  هذه  التطهري  حملة 
التي  املرتاكمة  النف�ي�ت  رفع 
�شهدته� الوالية يف االآونة االأخرية 
من  العديد  ا�شتي�ء  اآث�رت  التي  و 
املواطنني عرب خمتلف �شفح�ت 
تنظيف  االجتم�عي  التوا�شل 
امل�شب�ت  و  العمومية  ال�ش�ح�ت 

من  طن   443 رفع  ج�نب  اإىل 
النف�ي�ت الثقيلة.

ال  التي  احلملة  هذه  ت�أتي  و 
الق�ش�ء  غ�ية  اإىل  متوا�شلة  تزال 
ي�شيف  ال�شوداء-  النق�ط  على 
امل�شدر- �شمن جملة االإجراءات 
التي اتخذته� ال�شلط�ت العمومية 
داء  انت�ش�ر  و  ظهور  اأعق�ب  يف 
الكولريا و فيم� خلفت هذه احلملة 
املواطنني  لدى  كبريا  ارتي�ح� 
عملي�ت  ت�شتمر  اأن  ي�أملون  الذين 
اأي�م االأ�شبوع  التنظيف على مدار 
و ال تقت�رص على فرتة دون اأخرى 
الورود  مدينة  ت�شتعيد  حتى 
من  العديد  دع�  املفقود,  لقبه� 
الق�ئمني  و  املحليني  امل�شوؤولني 
متيجة  نظ�فة  موؤ�ش�شة  على 
مواقيت  احرتام  اإىل  املواطنني 
رمي النف�ي�ت و  التحلي ب�شف�ت 
املواطنة و ذلك ب�عتب�ر اأن نظ�فة 
و  اجلميع  تعني  ق�شية  املحيط 
اأطراف  ك�فة  تك�ثف  ت�شتدعي 

املجتمع.

"�شيرتام"  موؤ�ش�شة  اأدخلت 
البط�قة  ابتك�ر  بلعب��ش  �شيدي 
حيز  �شتدخل  التي  مل�ش,  بدون 
�شهر  بداية  من  ابتداء  اخلدمة 
�شندا  تعد  �شبتمرب املقبل,  والتي 
يتم  ونفعي  و�رصيع  جديد ع�رصي 
التج�رية  الوك�الت  من  ا�شتالمه� 
اخلم�ش,البط�قة اجلديدة �شتعرف 
منه�  لل�شهر  جديدة  اأ�شع�را 
1000دج  ب  واملقدرة  الكال�شيكية 
ب  واملقدرة  �شينيور  وا�شرتاك 
 25 جينيفر حتت  بط�قة  دج,   720
ب�الإ�ش�فة  دج   840 مقدرة ب  �شنة 
ب��شرتاك ج�معي املقدرة ب 600 
املدر�شي  اال�شرتاك  وحتى  دج 
اال�شرتاك  غرار  على  دج   350 ب 
350دج. ب  واملقدر  االأ�شبوعي 

حيث
اأكد م�شوؤويل "�شيرتام" اأن من يريد 
اقتن�ء البط�قة يجب عليه التقرب 
بيع  نقطة  اأو  وك�لة  اأقرب  اإىل 
للوك�الت  الت�بعة  املحط�ت  وكل 
يريد  من  لكل  وعليه  التج�رية, 
اأن  مل�ش  بدون  البط�قة  خدمة 
يجمع ملف يحتوي على ن�شخة من 
بط�قة التعريف الوطنية اأو �شه�دة 
اإ�ش�فة  �شم�شية  و�شورة  مدر�شية 
به , كم� �رصح  خ��شة  ال�شتم�رة 
بلعب��ش  �شيدي  ترامواي  م�شوؤويل 
اأن اال�شرتاك�ت بلغت 13000 بط�قة 
مليون   11 بلغ  الرك�ب  عدد  وان 
م�ش�فر يف الع�م ومليون م�ش�فر يف 
ال�شهر و 45 األف م�ش�فر يف اليوم 

 �س. �سهيب

ببلدية  ع�ئلة   300 ا�شتف�دت 
�شكن�ت  من  بتيب�زة  م�شلمون 
برن�مج  اإط�ر  يف  الئقة  اجتم�عية 
لي�شل  اله�ش  ال�شكن  على  الق�ش�ء 
نه�ية  منذ  املرحلني  عدد  بذلك 
 8.200 قرابة  اإىل  امل��شية  ال�شنة 
م�شتفيدا, ح�شب م� اأف�د به مدير 

ال�شكن, حممد مرج�ين.
و  الفرحة  من  اأجواء  و�شط  و 
ع�شية  ت�أتي  اأنه�  خ��شة  ال�رصور 

الدخول االجتم�عي �رصعت 
املكلفة  الوالئية  اللجنة  اليوم 
املف�تيح  ت�شليم  يف  ب�لعملية 
بعد  ترحيلهم  و  للم�شتفيدين 
الوالئية  ال�شلط�ت  ت�شخري 
ل�ش�حن�ت و عم�ل بع�ش البلدي�ت 
يتعلق  و  التنفيذية.  املديري�ت  و 
االأمر بع�ئالت ك�نت تقطن ببيوت 
و  ق��شية  ظروف  يف  ق�شديرية 
اأربعة  على  موزعة  مالئمة   غري 

غربي  م�شلمون  ببلدية  مواقع 
مدير   به  اأف�د  م�  ح�شب  تيب�زة, 
م�شلمون  بلدية  اأن  مربزا  ال�شكن 
نه�ئي�  ق�شت  قد  تكون  ال�ش�حلية 
الق�شديرية  البيوت  ظ�هرة  على 
مع هذه العملية. كم� ت�شمح عملية 
االأوعية  ب��شرتج�ع  هذه  الرتحيل 
الإجن�ز  ا�شتغالله�  و  العق�رية 
جتهيزات عمومية خ��شة اأن بلدية 
غ�بية  جبلية  منطقة  م�شلمون 

ال�شلط�ت  فيه�  تع�ين  �ش�حلية  و 
عق�رية  اأوعية  توفري  من  املحلية 
الحت�ش�ن م�ش�ريع عمومية, ح�شب 
فقد  لالإ�ش�رة,  امل�شوؤول.  ذات 
امل�شتفيدة  الع�ئالت  عدد  بلغ 
اإط�ر  يف  اجتم�عية  �شكن�ت  من 
ال�شكن  على  الق�ش�ء  برن�جمي 
اله�ش و ال�شكن العمومي االإيج�ري 
قرابة  امل��شية  ال�شنة  نه�ية  منذ 

8.200 ع�ئلة.

والية  اأمن  م�ش�لح  اأطلقت 
حت�شي�شية  حملة  االأغواط 
�شواق  لف�ئدة  توعوية  و 
نقل  مركب�ت  و  احل�فالت 
م�شتوى  على  امل�ش�فرين 
ق�م  امل�ش�فرين,  نقل  حمط�ت 
رتب�ء  رفقة  اإط�رات  خالله�  
م�ش�لح  من  �رصطة  اأعوان  و 
جملة  بتقدمي  العمومي  االأمن 
مع  واالإر�ش�دات  الن�ش�ئح  من 
توزيع مطوي�ت حت�شي�شية تدعو 
توخي  اإىل  ال�ش�ئقني  هوؤالء 
ال�شي�قة  اأثن�ء  واحلذر  احليطة 
مع احرتام ق�نون املرور وعدم 
دون  املحددة,  ال�رصعة  جت�وز 

التغ��شي عن املراقبة الدورية 
�شالمة  على  حف�ظ�  للمركبة, 
امل�ش�فرين وم�شتعملي الطريق 
التح�شي�شية  املب�درة  الع�م. 
قبل  من  املنظمة  التوعوية 
يف  ت�أتي  الوالية  اأمن  م�ش�لح 
اإط�ر تفعيل املخطط االت�ش�يل 
من  الوطني,  لالأمن  اجلواري 
خالل اإطالق هذه املب�درة عرب 
لف�ئدة  الوطني  الرتاب  ك�مل 
ال�شيم�  احل�فالت,  �شواق 
الطويلة,  امل�ش�ف�ت  اأ�شح�ب 
تزامن� مع الدخول االجتم�عي 
الذي ي�شهد تنقل عدد كبري من 

املواطنني.
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يف الهجوم على حق عودة الفل�سطينيني 

من ح�سد وجد ...ومن تقاع�س انتحب؟ا

د. يو�سف مكي

�أجلت  �لتي  �ملو��ضيع  �ضمن 
للق�ضية  �لنهائي  �حلل  ملفاو�ضات 
�أو�ضلو،  �تفاقية  يف  �لفل�ضطينية، 
مو�ضوعان حيويان ومهمان بالن�ضبة 
مل�ضتقبل �ل�ضعب �لفل�ضطيني، هما 
مو�ضوع عروبة �لقد�س، وحق عودة 
بال�ضتات  �لفل�ضطينيني  �لالجئني 
�إحلاح  يكن  ومل  ديارهم.  �إىل 
على  »�لإ�رس�ئيليني«  �ملفاو�ضني 
مقبولة  حلول  �إىل  �لتو�ضل  تاأجيل 
�ملتفاو�ضة،  �لأطر�ف  جميع  من 
�ضعوبة  لوعي  �أو  �ضدفة،  جمرد 
�لأطر�ف  تقبله  حل  �إىل  �لتو�ضل 
جرى  بل  �ل�رس�ع،  يف  �ملنخرطة 
��ضتثمار  �أجل  من  ذلك،  تعمد 
�لق�ضيتني  هاتني  لت�ضفية  �لوقت 

جملة وتف�ضياًل.
ر�أينا  �لقد�س،  بعروبة  يتعلق  فيما 
�ملدينة  تهويد  ت�رسيع  مت  كيف 
�لعدو  مار�س  حيث  �ملقد�ضة، 
�ضلوكني ��ضتفز�زيني جتاهها. �لأول 
هو �لت�رسيع يف عملية �لتهويد، من 
من  كبري  عدد  بناء  مو��ضلة  خالل 

�مل�ضتوطنات، حتى متكن من ق�ضم 
من  �ملائة  يف  خم�ضني  من  �أكرث 
عمل  �أخرى،  جهة  ومن  �أر��ضيها. 
على تو�ضيع مناطقها، بحيث ت�ضمل 
�لغربية،  �ل�ضفة  من  كبرية  �أجز�ء 
بحيث تغدو م�ضتقباًل هذه �لأجز�ء 
جزء�ً من �لأر��ضي �لتي ينتهي من 
ق�ضمها، بعد تثبيت �ضمها �إىل كيانه 
�لأمر  �ضيا�ضة  وفر�س  �لغا�ضب، 
�لآخر،  �لأمر  �أما  جتاهها.  �لو�قع 
فهو �ل�ضغط على حلفاء »�إ�رس�ئيل« 
�لتاريخيني، باملو�فقة على �عتماد 
�أبدية  عا�ضمة  �ملقد�ضة  �ملدينة 

لكيانه �لغا�ضب. 
�إىل  �ل�ضيا�ضة  هذه  يف  جنح  وقد 
تعترب  �ل�ضياق،  هذ�  ويف  كبري.  حد 
�لأمريكي  �لرئي�س  �إد�رة  مو�فقة 
�ضفارة  نقل  على  ترمب،  دونالد 
قفزة  �لقد�س،  مدينة  �إىل  بالده 
�أن  رغم  �لطريق،  هذ�  على  نوعية 
هذه �خلطوة، من �لناحية �لقانونية، 
�ل�رسعية  قر�ر�ت  على  خروج  هي 
�لأر��ضي  �عتربت  �لتي  �لدولية، 
�حتاللها  جرى  �لتي  �لفل�ضطينية 

عام 1967م، �أر��ضي حمتلة.

فاإن  �لعودة،  بحق  يتعلق  فيما  �أما 
�لكامل  �لتعاون  خالل  ومن  �لعدو، 
�لأمريكية �ملتعاقبة،  �لإد�ر�ت  من 
لتفريغ  عديدة  �ضيا�ضات  �عتمد 
�لفل�ضطينيني  وجتريد  �حلق،  هذ� 
�إىل  �لعودة  حق  من  بال�ضتات 
هو  �خلطو�ت،  هذه  �أوىل  ديارهم. 
معاقل  يف  �لفل�ضطينيني  �رسب 
�لفل�ضطينية،  باملخيمات  وجودهم 
�لعربية  بالبلد�ن  �ملتو�جدة 
�ملجاورة: �لأردن، ولبنان، و�ضوريا، 

و�لعر�ق. 
جتني�س  جرى  �لأردن،  يف 
مو�طنني،  و�عتربو�  �لفل�ضطينيني، 
�لالجئني،  تن�ضحب عليهم �ضفة  ل 
�لغربية  �ل�ضفة  �ضم  بعد  خا�ضة 
ويف  للمملكة.  �لقد�س  و�رسقي 
�ضبتمرب  حرب  و�أبان  �ل�ضبعينات، 
عام 1970م، غادر عدد كبري منهم 

خارج �لبالد.
�حلرب  نالت  فقد  لبنان،  يف  �أما 
�لفل�ضطينيني،  من  كثري�ً  �لأهلية 
على  منهم،  كبري�ً  عدد�ً  و�أجربت 
�لغزو  وجاء  �خلارج.  �إىل  �لهجرة 
عام  بريوت،  ملدينة  »�لإ�رس�ئيلي« 

1982م، لي�ضهم هو �لآخر، يف ترحيل 
عن  �لفل�ضطينيني  �لالجئني  �آلف 
�ل�ضبعينات  منت�ضف  ومنذ  لبنان. 
حتى يومنا هذ� مت �رسب خميمات 
�لفل�ضطينيني: �ضرب� و�ضاتيال وعني 
و�لبد�وي،  �لبارد  ونهر  �حللوة 
و�لنبطية. كون هذه �ملخيمات قد 
�لفقري  �لعمود  تاريخًيّا،  �ضكلت 
لبنان.  يف  �لفل�ضطينية  للمقاومة 
يف  �لفل�ضطينيون  كان  ولالأ�ضف 
لل�ضيا�ضة  لي�س  �ضحايا  لبنان 
ا  �أي�ضً بل  وحدها،  »�لإ�رس�ئيلية«، 
ل�رس�عات حملية وعربية و�إقليمية 

ودولية. 
�لعر�ق، من  �حتالل  وعندما جرى 
نال  2003م،  عام  �لأمريكيني،  قبل 
ومت  منه.  ح�ضتهم  �لفل�ضطينيون 
�لفل�ضطينيني  �لالجئني  �آلف  طرد 
من  و��ضح  بتو�طوؤ  �لبالد،  من 
ن�ضبها  �لتي  �لعر�قية،  �حلكومة 

�لحتالل. 
�لالجئني  حال  يكن  ومل 
باأف�ضل  �ضوريا،  يف  �لفل�ضطينيني، 
من حال نظر�ئهم بالبلد�ن �لعربية 
من  �لكثري  نالو�  فقد  �لأخرى. 

ي�ضمى  ما  �إع�ضار  ب�ضبب  �حليف، 
»�لربيع �لعربي«، حيث جرى تدمري 
و�لذي  بالكامل،  �لريموك  خميم 
ي�ضم �لعدد �لأكرب منهم يف �ضوريا. 
ي�ضاف �إىل ذلك �ضيا�ضات �لت�ضييق 
عي�ضهم،  م�ضادر  على  �مل�ضتمرة 
غوث  وكالة  تقدمه  ما  وحتديًد� 
»�لأونرو�«  �لفل�ضطينيني  �لالجئني 
لهم من دعم بالكاد ي�ضد �حلاجات 
عي�ضهم.  متطلبات  من  �لأ�ضا�ضية 
�لإد�رة  �عتمدت  �ل�ضياق،  هذ�  يف 
�لتقتري،  �ضيا�ضة  �لأمريكية، 
لهذه  �مل�ضتحقة  �ملبالغ  وتقلي�س 
على  �ضلبًا  �نعك�س  مبا  �ملوؤ�ض�ضة، 
باملخيمات  �لفل�ضطينيني  �أو�ضاع 
�لأمريكي،  �لعد�ئي  �ملوقف  ،�أما 
يف  �ملقيمني  �لفل�ضطينيني  جتاه 
�ل�ضتات، فقد جنحت �إد�رة �لرئي�س 
حق  ملبد�أ  �لتنكر  �إىل  ترمب، 

�لعودة. 
لالإد�رة  �رسعة  �آخر  وكانت 
�ل�ضياق،  هذ�  يف  �لأمريكية 
�لالجئني  عدد  من  �لتقليل  هي 
و�لتي  �ل�ضتات،  يف  �لفل�ضطينيني 
�ملتحدة  �لأمم  �إح�ضاء�ت  ت�ضري 

�أنهم جتاوزو� �خلم�ضة ماليني  �إىل 
ن�ضمة، لي�ضبحو� من وجهة نظرها 
�لالجئون  هم  فقط،  مليون  ن�ضف 
فل�ضطني،  �أر�س  على  ولدو�  �لذين 
�لذين  �أما  منها.  خروجهم  قبل 
و�أمهات  �آباء  من  خارجها،  ولدو� 
من �لالجئني فاإنهم غري م�ضمولني 

بت�ضنيف �للجوء.
عجيبة  �ملفارقة  تبدو  وهنا 
وحلفاوؤهم  فال�ضهاينة،  وغريبة، 
�أ�ضطورة  يوؤيدون  �لأمريكيون، 
ل  �لذين  لليهود،  �لتاريخي  �حلق 
بفل�ضطني،  ر�بطة  �أي  تربطهم، 
حتت ذريعة �أن �أجد�دهم قبل �ألفي 
عام كانو� متو�جدين يف فل�ضطني، 
بينما يحجبون هذ� �حلق عن �أبناء 
على  �أجربو�  �لذي  �لفل�ضطينيني 

�لرحيل قبل عدة عقود.
�ضوف ت�ضتمر هذه �لغطر�ضة، ورمبا 
�لفل�ضطينيني  حق  حني  �إىل  ي�ضيع 
يف �لعودة �إىل ديارهم، ما مل يقف 
كل  يف  للحق،  و�ملنا�رسون  �لعرب 
فل�ضطني،  �ضعب  مع  �لعامل  �أنحاء 
بالأخالق،  و�لتز�ماً  للحق  �إحقاًقا 

و�نت�ضاًر� للكر�مة �لإن�ضانية.

جمال ن�سر اهلل

ل�ضنا هنا يف حالة فخر يوم ن�رسح باأننا كتبنا 
حول مو�ضوع  نظافة �ملدن و�لإن�ضان زهاء 
�لـ200مقال، وقد نُ�رس �أغلبها هنا بال�ضحف 
توؤرقنا  كانت  و�حدة  لغاية  وهذ�  �لوطنية، 
وتق�س م�ضجعنا.وهي �أننا كنا منني �لنف�س 
و�أعلى  متقدمة  مر�تب  يف  مدننا  ت�ضبح  �أن 
موؤخر�  علينا  تخرج  �أن  �مل�ضتويات..قبل 
�أننا  عن  كذلك  �لذكية،ول�ضنا  )�ملدن  مودة 
قد  هاهي  ولكن  �لأ�ضياء  مبخاطر  نتنباأ  كنا 
وغد�  �لكولري�  معنى  ما  فعال..و�إل  حدثت 

هذ�  من  نتخل�س  ل  قريب،فلرمبا  لناظره 
و�لعياذ  ثان  نوع  علينا  يطلع  حتى  �خلطر 
باهلل هو �لأخطر من �ضابقه.. فقط كنا ننقل 
�ل�ضور �ليومية و�لتي بحد ذ�تها مل تق�س على 
وتاريخي  ح�ضاري  كمك�ضب  فقط  �ل�ضياحة 
.وجعلت  للنا�س  �لعامة  باحلياة  �أ�رست  بل 
�لقمامة  �أهو�ل  وي�ضارع  يتخبط   �ملو�طن 
�ليومية.وبني قو�ضني �أ�ضحت كال�ضبح يطارده 
عن  �ملرتتبة  و�رحتل،و�لأ�ضباب  حل  �أينما 
�لقول  مت�ضعبة،دون  بل  وكثرية  متعددة  ذلك 
باأنها جرمية بكل �ملقايي�س �أبطالها كثريون.

عاديني،و�لذين  مو�طنني  �أو  كانو�  م�ضوؤولني 
مل يتقاع�ضو� فقط بل  و�حلق يقال تهاونو� 

و�لكيفيات  �ل�ضيغ   �إيجاد  يف  هو�ِن  �أ�ضد 
�لالزمة للخروج من عنق �لزجاجة..ـ وهاهم 
بعد  �إل  ينتبهو�  ...ومل  ـ  ؟�  بد�خلها  يقعون 
هو  �لر�أ�س..و�لدليل  على  �لفاأ�س  وقعت  �أن 
�حلمالت  ل�ضن  �لبلديات  م�ضالح  م�ضارعة 
�لك�ضافة  خرجات  يف  و�ملتمثلة  �مل�ضادة 
�جلماعية  �مل�ضاركة  �إىل  �ملو�طن  ودعوة 
�ضعار�ت  متبنية  ميد�نية  خرجات  يف 
��ضتعجاليه حلفظ ماء �لوجه ك�ضعار)�لبد�ية 
جز�ئر  �أجل  لكم..ومن  و�ل�ضتمر�رية  لكم 
�أن  �ملفرو�س  من  كان  �لتي  وهي  نظيفة( 
ت�ضع هذه �حل�ضابات مبكر� وقبال...و�إل ما 
تُل�ضق  كانت  �لتي  و�لقيم  �مُلثل  تلك  جدوى 

�ملوؤ�ض�ضات  يف  تد�ولها  ويتم  باجلدر�ن 
�لعالج..وملاذ�  من  خري  �لوقاية  ك�ضعار 
�مل�ضتوى  على  فقط  و�إخر�جها  ربطها  مت 
و�ل�ضو�رع  �لأحياء  نظافة  عن  �ل�ضحي،بدل 
و�مل�ضاحات �خل�رس�ء. لقد عجز م�ضوؤولينا 
�لعاديني  لالأفر�د  بالن�ضبة  �رس�حة،وحتى 
جنى   �ليومية،حتى  �لقمامة  مقارعة  على 
�لوخيمة.و�ملق�ضود  �لنتائج  هاته  �جلميع 
هو �ل�ضقوط بني خمالب �لأمر��س ؟� ويبقى 
�ل�ضوؤ�ل �ملطروح..هل �ضتنفع هذه �حلمالت 
�أم هي جمرد حقن مهدئة موؤقتا لي�س �إل؟� 
هذ�  على  تق�ضي  �أن  باإمكانها   و�ضي�ضري 
��ضتئ�ضالية  وبطر�ئق  نهاية  ب�ضفة  �لبعبع 

قد  �لأمر  �جلذور،لأن  من  ل  �أم  موؤكدة 
يكون ظرفيا حني يتم �إز�حة �أكو�م �لنفايات 
�إىل  حليمة  يقال)  كما  تعود  ما  �رسعان  ثم 
خرب�ء  جلب  وجب  �أنه  �أم  �لقدمية(  عادتها 
لنا  �أن ير�ضمو�  من �خلارج وخمت�ضني لأجل 
خمططا ميكنه �ل�ضمود ملدة ن�ضف قرن �أو 
�أزيد ،    �ضف  ما هو �لفرق يا ترى �لفرق 
�لأوروبية..�ضو�ء  و�ملدن  �لقرى  وبني  بيننا 
من  بكثري  �لأقل  �أو  �ل�ضكانية  �لكثافة  ذ�ت 
فيما  نكاية  نح�ضدها  و�لتي �رسنا  مدننا... 
كانت  كيف  جيد�  �أتذكر  ..وهنا  عليه  نحن 
بطون  د�خل  �ملفتوحة  �لر�ضائل  ع�رس�ت 
وكيف  �مل�ضوؤولني  على  تتهاطل  �ل�ضحف 

كان م�ضمونها هو حتذيرها من خطر �ضقي 
�ملحا�ضيل و�لأر��ضي �لفالحية  من �لأودية 
�لتي هي يف �لأ�ضل م�ضبات لقنو�ت �ل�رسف 

�ل�ضحي ..وهي 
ياأتي  ثم  �لنبات   بيولوجيا  يتغذى منها  �لتي 
�لتي  ...و�مليزة  و�حليو�ن  �لإن�ضان  دور 
يف  نعي�س  �أننا  هي  �جلز�ئريون  حفظها 
�لأ�ضباب  عن  بدل  �لنتائج  دوما  تعالج  دولة 
...�أي بعد �أن تعم �لكو�رث. ثم ن�ضارع ندب 
تغفره  مل  ما  و�ل�ضقيم...وهذ�  �لعاثر  حظنا 
لنا �لأقد�ر ولن يغفره لنا كذلك �لتاريخ... �إذ 
كنا حقا نريد تنمية م�ضتدمية.وقفز�ت نحو 

�لأف�ضل يف �ضتى مناحي حياتنا 
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من�سق  �أي�سا  وهو  ز�رين،  ماونغ  ودعا 
يف  �حلر"،  �لروهنغيا  "�ئتالف  يف 
حديث مع �لأنا�سول من مدينة كينت 
�لدويل  �ملجتمع  �ملتحدة،  باململكة 
ميامنار  قيادة  �سد  �إجر�ء  �تخاذ  �إىل 
ب�سبب هذه �مل�ساألة،وتاأتي ت�رصيحات 
�لأمم  بعثة  �أ�سدرت  �أن  بعد  ز�رين 
�حلقائق  لتق�سي  �مل�ستقلة  �ملتحدة 
�سابق  وقت  يف  تقرير�  ميامنار  يف 
"عمليات  يوثق  �جلاري  �لأ�سبوع  من 
قتل"،  وحو�دث  جماعية  �غت�ساب 
و�لأطفال  �لر�سع  حتى  ��ستهدفت 
�ل�رصب  �أ�سلوب  جانب  �إىل  �ل�سغار، 
قو�ت  �أيدي  على  و�لختفاء  �لوح�سي 
ميامنار.  وذكر حمققو �لأمم �ملتحدة 
�لنتهاكات  هذه  مثل  �أن  تقريرهم  يف 

رمبا ت�سكل "جر�ئم �سد �لإن�سانية". 
وقال ز�رين: "نحن �لآن ب�سدد و�سف 
�أعلى هيئة موثوقة حلقوق �لإن�سان يف 
�ملتحدة  بالأمم  ع�سو  لدولة  �لعامل 
على  حائزة  زعيمة  تديرها  )ميامنار( 
�سو  �سان  )�أونغ  لل�سالم  نوبل  جائزة 
ت�سي(، و�رصكائها يف �ل�سلطة جرن�لت 
�جلي�ش �مليامناري، باأنها مثل �أملانيا 
�لنازية"و�أ�ساف �أن "�لإبادة �جلماعية 
حدث  وقد  �لنازيون،  فعله  ما  هي 
و�سد  وكمبوديا  رو�ند�  يف  �أي�سا  هذ� 

�مل�سلمني �لبو�سنيني". 
و�سدد ز�رين على �أنه عندما يتم حتديد 
جماعية"،  "�إبادة  باأنها  ما  ق�سية 
على  تقع  معها  �لتعامل  م�سوؤولية  فاإن 
�لدول �لأع�ساء يف �لأمم  عاتق جميع 
�ملتحدةو�أردف: "�أعلى �لتز�م �سيا�سي 
و�أخالقي يقع على عاتق جمل�ش �لأمن 

�لتابع لالأمم �ملتحدة". 
وقال �إن "�إن�ساء حمكمة جنائية دولية 
لن  �لبو�سنة  �أو  لرو�ند�  حدث  مثلما 
م�سلمي  �أقلية  حتتاج  بل  كافيا،  يكون 
�لروهنغيا �إىل منطقة حممية يعي�سون 
�لب�رص"  ك�سائر  وكر�مة  باأمان  فيها 
�مل�ستقلة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ودعت 
�إىل  ميامنار  يف  �حلقائق  لتق�سي 
�لع�سكريني  �مل�سوؤولني  كبار  حماكمة 
�لأعلى  �لقائد  فيهم  يف ميامنار، مبن 
هلينغ،  �أونغ  مني  �جلرن�ل  للجي�ش 

�أمام �ملحكمة �جلنائية �لدولية بتهمة 
�رتكبت �سد  "�لإبادة �جلماعية" �لتي 

م�سلمي �لروهنغيا. 
"توقعاتي، يف عامل  �أن  و�أ�ساف ز�رين 
�لتابع  �لأمن  جمل�ش  �أن  هي  مثايل، 
بالتدخل  �سياأذن  �ملتحدة  لالأمم 
�لدويل بهدف �إيقاف �لفظائع، و�إعادة 
�أر��سيهم،  �إىل  �لروهنغيا  م�سلمي 
و�ل�سماح لهم بالعي�ش بكر�مة و�أمان". 

فر�ض عقوبات على 
حكومة ميامنار وجي�سها 

عدد  �إن  �حلقوقي  �لنا�سط  وقال 
يعي�سون  �لذين  �لروهنغيا  م�سلمي 
موجة  ب�سبب  حاليا  ميامنار  خارج 
/�آب  �أغ�سط�ش  منذ  �لأخرية  �جلر�ئم 
2017، يفوق �أولئك �لذين تركو� �لبالد 

بعد عقود من �لعنف. 
و�أ�سار ز�رين �إىل �أن �سيا�سة �ل�ستبعاد 
تنتهي،  �أن  يجب  �لروهنغيا  �سد 
يفر�ش  �أن  ينبغي  �لدويل  و"�ملجتمع 
عقوبات على حكومة ميامنار وجي�سها" 
�لروهنغيا  "م�سلمي  �أن  و�أو�سح 
�لعرقي،  للتطهري  حاليا  يتعر�سون 

يف  �لنهائي  �لهدف  يكون  �أن  ويجب 
هو  ميامنار  على  �لعقوبات  فر�ش 
جذري  ب�سكل  �لدولة  �سيا�سات  تغيري 
عليها  يرتكز  �لتي  �لهياكل  وتغيري 
يف  �لعام  �لر�أي  و�سانعو  �لع�سكريون 
�سكان  يدمر  �لذي  و�ل�سطهاد  �لقمع 
ور�أى  �أ�سا�سي"  ب�سكل  �ملنطقة  هذه 
�لنهائي  �لهدف  �أن  �حلقوقي  �لنا�سط 
يوفر  �أن  يجب  �ملتعددة  للعقوبات 
�لدولية"  "�حلماية  للروهنغيا  �أي�سا 
ل  بحيث  ذ�تي  حكم  "منطقة  و�إن�ساء 
)�مليامناري(  �لبورمي  للجي�ش  يُ�سمح 

مبو��سلة �لفظائع". 

حل على اأ�سا�ض دويل 

�أربع  لديها  ميامنار  فاإن  ز�رين،  ووفق 
و�لنظام  �جلي�ش  هي:  رئي�سية  ركائز 
�لبوذي و�لأحز�ب �ل�سيا�سية و�جلمهور 
وقال: "رف�ست جميع هذه �ملوؤ�س�سات 
ا قاطًعا،  �لأربع �لكربى �لروهنغيا رف�سً
ل  باأنهم  )�لروهنغيا(  �إبالغهم  ويتم 
وغري  )ميامنار(،  بورما  �إىل  ينتمون 
�لنا�سط  و�سدد  فيها"  بهم  مرغوب 
هذه  حل  �أن  على  �لبوذي  �حلقوقي 
بل  �لبالد،  د�خل  يكمن  ل  �مل�سكلة 

دويل  �أ�سا�ش  على  �سياغته  يجب 
ود�خل موؤ�س�سات �لأمم �ملتحدة. 

الدعم الرتكي 

م�سلمي  لق�سية  �لرتكي  �لدعم  وحول 
"�لرئي�ش  �أن  ز�رين  نّوه  �لروهنغيا، 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي 
وماز�ل  كانا  �لرتكية  و�حلكومة 
�إىل  و�أ�سار  �لروهنغيا"  ل�سعب  د�عمني 
�لوقت  يف  حتتاج  �لق�سية  "هذه  �أن 
�لأخالقية  تركيا  قيادة  �إىل  �لر�هن 
�أن  ز�رين  و�أكد  �جلادة"  و�سيا�ستها 
"تركيا ميكن �أن ت�ساعد حقاً يف ق�سية 
ميامنار من خالل �لو�سول �إىل ت�سكيل 
وغري  �لإ�سالمية  للحكومات  �ئتالف 
�لإ�سالمية يقر باأن ما يحدث هو �إبادة 
نكتفي  �أل  يجب  ثم  ومن  جماعية، 

بو�سع �ملتفرج". 
�ألف   500 من  �أكرث  "هناك  �إن  وقال 
يف  حما�رصين  ماز�لو�  �لروهنغيا  من 
يف  طردهم  �ملتوقع  ومن  ميامنار، 
حان  �لوقت  فاإن  وبالتايل  وقت،  �أي 

للتحرك وت�سكيل �ئتالف". 
لل�سعب  لي�ش  "ند�ئي  و�أو�سح: 
�أنا�سد  بل  )�مليامناري(،  �لبورمي 
�ملجتمعات  وكذلك  �لإ�سالمي  �لعامل 
�لروهنغيا  مل�ساعدة  �لإ�سالمية  غري 
بورما  بلدي  يف  لكن  ب�رص،  هوؤلء   ..
باأنهم  معهم  �لتعامل  يتم  )ميامنار( 
ملنظمة  ووفًقا  �حليو�نات"  من  �أقل 
�ألف  �أكرث من 750  �لعفو �لدولية، فاإن 
م�سلم روهنغي، معظمهم من �لأطفال 
�إىل  مناطقهم  من  هربو�  و�لن�ساء، 
ممار�سات  ب�سبب  بنغالدي�ش  �جلارة 
بوذية  �جلي�ش �مليامناري، وملي�سيات 
لها �عتباًر� من 25  متطرفة، تعر�سو� 
�أوت 2017 و�أ�سفرت تلك �جلر�ئم عن 
مقتل �آلف �لروهنغيا، ح�سب م�سادر 
حملية ودولية متطابقةوو�سفت �لأمم 
باأنها  �أر�كان  على  �حلملة  �ملتحدة، 

"منوذج مثايل للتطهري �لعرقي". 
�مل�سلمني  ميامنار  حكومة  وتعترب 
نظاميني"  غري  "مهاجرين  �لروهنغيا 

قال نا�سط حقوقي بوذي بارز، اإن اجلرائم التي ترتكب بحق اأقلية الروهنغيا امل�سلمة يف ميامنار يف 
عهد زعيمتها "اأونغ �سان �سو ت�سي"، ت�سبه تلك التي ارتكبت يف عهد "اأملانيا النازية". 

نا�سط بوذي

 ميامنار يف عهد "�شو ت�شي" ت�شبه اأملانيا النازية 

مع �سلطات ميامنار

�شحيفة عربية تك�شف �شفقات الأ�شلحة الإ�شرائيلية "القذرة" 
"هاآرت�ش"  �سحيفة  تو��سل 
�سفقات  عن  �لك�سف  �لإ�رص�ئيلية 
�لقذرة  "�لإ�رص�ئيلية"  �لأ�سلحة 
مع حكومة ميامنار، رغم �تهامات 
�لأمم �ملتحدة لها مبمار�سة "�إبادة 
�لروهنغيا  �أقلية  �سد  جماعية" 
مقال  يف  ذلك  جاء  �مل�سلمة 
حتليلي بعنو�ن "�سفقات �لأ�سلحة 
"�لإ�رص�ئيلية "�لقذرة مع ميامنار" 
�سحيفة  �لأربعاء،  �أم�ش  ن�رصته، 
بهدف  "�لإ�رص�ئيلية"  "هاآرت�ش" 
�ل�سالح  م�ساركة  عن  �لك�سف 
�لتطهري  عمليات  يف  �لإ�رص�ئيلي 
�لعرقي و�لديني يف ولية "�أر�كان" 

غربي ميامنار.
بعثة  تقرير  �إىل  �ملقال  و�أ�سار 
لتق�سي  �مل�ستقلة  �ملتحدة  �لأمم 
�حلقائق يف ميامنار �لأخري، �لذي 

جماعية  �غت�ساب  "عمليات  وثق 
حتى  ��ستهدفت  قتل"،  وحو�دث 
�إىل  �ل�سغار،  و�لأطفال  �لر�سع 
�لوح�سي  �ل�رصب  �أ�سلوب  جانب 
قو�ت  �أيدي  على  و�لختفاء 

ميامنار.
يف  �ملتحدة  �لأمم  حمققو  وذكر 
�لنتهاكات  �أن مثل هذه  تقريرهم 
�سد  "جر�ئم  ت�سكل  رمبا 

�لإن�سانية".
"�لتقارير  �أن  �ل�سحيفة  و�أو�سحت 
عن  موؤخر�ً  �سدرت  �لتي  �لأممية 
مل  ميامنار  يف  �لد�مية  �لأحد�ث 
من  �لإ�رص�ئيلية  �حلكومة  متنع 
يف  للم�ستبه  �ل�سالح  وبيع  �لتعاون 

�رتكابهم جر�ئم حرب".
قائد  ز�ر   ،2015 �سبتمرب  ويف 
هالينج  �أونغ  مني  ميامنار  جي�ش 

"�إ�رص�ئيل" و�لتقى كبار �مل�سوؤولني، 
�رص�ء  عن  مغادرته  قبل  ليعلن 
�أ�سلحة �إ�رص�ئيلية يف �سفقة تقدر 
�لدولر�ت،  بع�رص�ت �ملاليني من 
بح�سب �مل�سدر نف�سه ومل تك�سف 
ر�سمًيا  "�لإ�رص�ئيلية"  �حلكومة 
للنظام  باعتها  �لتي  �لأ�سلحة  عن 
�لع�سكري يف ميامنار، ولكن �سوًر� 
وت�رصيحات  �لنظام،  ن�رصها 
�لذي  �لأمر،  ف�سحت  ر�سمية، 
"�لإ�رص�ئيلية"  �حلكومة  تنفه  مل 
تتبع  عندما  �لق�سة  وبد�أت  لحًقا 
و�ملحامي  �لإن�سان  حقوق  نا�سط 
ماك"،  "�إيتاي  "�لإ�رص�ئيلي"، 
�لع�سكرية  �لعالقة  تطور�ت 
ميامنار،  نظام  مع  "�لإ�رص�ئيلية" 
منذ عام 2015، وربطها باجلر�ئم 
�سد  ميامنار  نظام  نفذها  �لتي 

م�سلمي �لروهنغيا، ما قاده مطلع 
تقدمي  �إىل   2017 �جلاري  �لعام 
�لعليا  �ملحكمة  �إىل  �لتما�ش 
بيع  بوقف  مطالبًا  "�لإ�رص�ئيلية"، 

�ل�سالح �إىل �لنظام هناك.
يف  ماك  قال  �خل�سو�ش،  وبهذ� 
"�عتمدت على �ملعلومات  حديث 
ن�رصه  ما  وحتديًد�  �ملن�سورة، 
على  ميامنار  يف  �جلي�ش  قائد 
وما  بوك،  في�ش  موقع  يف  ح�سابه 
بوحدة  م�سوؤول  زيارة  عن  نُ�رص 
�لتعاون �خلارجي يف وز�رة �لدفاع 
وما  ميامنار،  �إىل  "�لإ�رص�ئيلية" 
ن�رص عن بيع �ل�سفينة �حلربية وعن 
ا ما ن�رص  �لتدريب �لع�سكري، و�أي�سً
يف ميامنار عن �إبر�م �تفاق ل�رص�ء 
�حلكومة  مع  و�لتدريب  �لأ�سلحة 
يف  عليه  للم�سادقة  �لإ�رص�ئيلية 

�لربملان هناك".
على  �عتمدت  "لذ�،  و�أ�ساف: 
�ملهم  ولكن  من�سورة،  معلومات 
"�لإ�رص�ئيلية"  �حلكومة  رد  هو 
�أنها  على �للتما�ش، فهي مل تنِف 
تقوم بت�سدير �ل�سالح �إىل ميامنار، 
مل  كما  �لتدريب،  بعمليات  وتقوم 
"�لإ�رص�ئيلية"  �حلكومة  تو�فق 

على ن�رص تفا�سيل ما تقوم به".
وتابع ماك قائاًل، "لو مل يكن هناك 
ملا  ميامنار،  �إىل  �أ�سلحة  ت�سدير 
هذه  يف  �لنظر  �ملحكمة  و��سلت 
تبحث  ل  �ملحكمة  لأن  �لق�سية، 
يكن  مل  ولو  �فرت��سية،  �أمور  يف 
�نعقدت  ملا  لالأ�سلحة  بيع  هناك 

�ملحكمة للنظر يف �للتما�ش".
�إىل  �لتما�سه  ماك  تقدمي  وبعيد 
�لدفاع  وز�رة  ورد  �ملحكمة، 

يف  عليه  �ملبدئي  �لإ�رص�ئيلية 
مار�ش �ملا�سي باأن على �ملحكمة 
�أل تتدخل يف �لعالقات �خلارجية 
�أع�ساء  �إحدى  فاإن  لإ�رص�ئيل، 
وجهت  �لإ�رص�ئيلي  �لكني�ست 
�أفيغدور  �لدفاع  لوزير  ��ستجو�ًبا 
�إىل  �ل�سالح  بيع  عن  ليربمان 

ميامنار.
لل�سحيفة  �سابق  تقرير  و�أكد 
يف  �لبحرية  �سالح  �أن  ذ�تها 
�سفينة حربية  ��سرتى  قد  ميامنار 
جو  و�سو�ريخ  "�إ�رص�ئيلية"، 
�رصكة  طورت  كما  ومد�فع،  جو 
�لقتالية  �لطائر�ت  "�إ�رص�ئيلية" 
تار  �رصكة  وقامت  �لدولة،  لتلك 
�آيديال كون�سبت �أحد مزودي وز�رة 
�لدفاع �لإ�رص�ئيلية، بتدريب جي�ش 

ميامنار.

رئي�ض "العفو الدولية

 ندين �شمت الدول الكربى
 على ماأ�شاة الروهنغيا 

ملنظمة  �جلديد  �لعام  �لأمني  �أد�ن 
"�سمت"  نايدو،  كومي  �لدولية،  �لعفو 
حكومات �لدول �لكربى يف �لعامل على 
ميامنار  يف  �لروهنغيا  م�سلمي  ماأ�ساة 
وقال نايدو، يف مقابلة مع �لأنا�سول، �إن 
�ل�سادر  �لأخري  �لأمم �ملتحدة  "تقرير 
من  جبل  �إىل  ي�ساف  �ل�ساأن  هذ�  يف 
�لأدلة على �رتكاب �إبادة جماعية �سد 
م�سلمي �لروهنغيا يف ميامنار"و"كومي 
نايدو"، نا�سط حقوقي خم�رصم، و�أول 
�أمني عام للمنظمة من جنوب �إفريقيا، 
 15 �سن  يف  �ملدر�سة  من  طرده  مت 
�لف�سل  نظام  �حتج على  عاما، عندما 
�إىل  �نتقل  ثم  بالده،  يف  �لعن�رصي 
بريطانيا حتى ح�سل نيل�سون مانديال، 
على حريته ويجري "نايدو"، حالياً �أول 
زيارة له �إىل تركيا بعد تعيينه على ر�أ�ش 

منظمة �لعفو �لدولية. 
من�سبه  توىل  �لذي  نايدو،  و�أ�ساف 
كمنظمة  "نحن  �جلاري،  �أوت  مطلع 
�لعفو �لدولية، �سعد�ء باإ�سد�ر �لتحقيق 
�نتهاكات حقوق  عن  �مل�ستقل  �لأممي 
م�سلمي  �سد  �رتكبت  �لتي  �لإن�سان 
�حلقوقي  �مل�سوؤول  �لروهنغيا"وتابع 
على  �لتقرير  هذ�  "يوؤكد  قائاًل: 
�مليامناري  �جلي�ش  جرن�لت  �أ�سماء 
و�أعلنت  �جلر�ئم،  بتلك  �ملتهمني 
تقارير  �لدولية يف  �لعفو  عنهم منظمة 
�ملتحدة  �لأمم  بعثة  �سابقة"و�أ�سدرت 
�مل�ستقلة لتق�سي �حلقائق يف ميامنار، 
�لأ�سبوع  من  �سابق  وقت  يف  تقرير� 
�غت�ساب  "عمليات  يوثق  �جلاري، 
جماعية وحو�دث قتل"، ��ستهدفت حتى 
جانب  �إىل  �ل�سغار،  و�لأطفال  �لر�سع 
و�لختفاء  �لوح�سي  �ل�رصب  �أ�سلوب 
على �أيدي قو�ت ميامنار وذكر حمققو 
مثل  �أن  تقريرهم،  يف  �ملتحدة  �لأمم 
"جر�ئم  ت�سكل  رمبا  �لنتهاكات  هذه 

�سد �لإن�سانية".
�لبارز:  �حلقوقي  قال  �ل�سدد،  يف هذ� 
ملمو�سة  خطو�ت  باتخاذ  "�أو�سينا 
و�مل�سوؤولني  حما�سبتهم،  �أجل  من 
مل�سلمي  �آمنة  بيئة  و�سمان  �لآخرين، 
"من  �لعودة"وو��سل:  عند  �لروهنغيا 
�سمن �إجر�ء�تنا �أو�سينا جمل�ش �لأمن، 

�ملحكمة  �إىل  �لو�سع  هذ�  باإحالة 
دولية  �آلية  و�إن�ساء  �لدولية،  �جلنائية 
يف  ل�ستخد�مها  �لأدلة،  وحفظ  جلمع 

�أي �إجر�ء�ت جنائية يف �مل�ستقبل".
�حلقوقية  �ملنظمة  رئي�ش  و�أ�سار 
�لدولية، �إىل �أنه "لي�ش جمرد نز�ع، �إمنا 
جلي�ش  وحم�سوبة  متعمدة  حماولة  هو 
م�ستوى  �إىل  هذ�  ويرقى  ميامنار، 
عرقي"و�أردف  وتطهري  جماعية  �إبادة 
حملة  و��سع  نطاق  على  وثقنا  "ولذلك 
�لتطهري �لعرقي �لتي قام بها �جلي�ش، 
مبا يف ذلك �لقتل و�لغت�ساب و�لتعذيب 
و�لتجويع و�لرتحيل �لق�رصي، بالإ�سافة 
حلقوق  �أخرى  خطرية  �نتهاكات  �إىل 

�لإن�سان �سد م�سلمي �لروهنغيا".
لتوجيه  �ملتحدة  �لأمم  دعوة  وحول 
�سد  �جلماعية  بالإبادة  �تهامات 
�إىل  "نايدو"،  دعا  �مليامناري،  �جلي�ش 
قائال  �لإجر�ء�ت  وترية  من  �لإ�رص�ع 
وجتاهل  �إنكار  هو  �لعد�لة  "تاأخري  �إن 
وقتا  ذلك  "��ستغرق  للعد�لة"و�أ�ساف 
حكومة  خطى  وكانت  جد�،  طويال 
حل  �إيجاد  نحو  للغاية  بطيئة  ميامنار 
فاإن  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  مطلق، 
�لتي  و�لكربى  �لقوية  �حلكومات  بع�ش 
حقوق  تعزيز  على  تعمل  �أنها  يفرت�ش 
وتو�طاأت  �سيًئا،  تقل  مل  �لإن�سان، 
بذلك مع �نتهاكات حقوق �لإن�سان من 
منظمة  لأرقام  �سمتها"ووفًقا  خالل 
�ألف   750 من  �أكرث  فاإن  �لدولية،  �لعفو 
�لأطفال  م�سلم روهنغي، معظمهم من 
�إىل  مناطقهم  من  هربو�  و�لن�ساء، 
ممار�سات  ب�سبب  بنغالدي�ش  �جلارة 
بوذية  وملي�سيات  �مليامناري،  �جلي�ش 
 25 من  �عتباًر�  لها  تعر�سو�  متطرفة، 
�أوت 2017. و�أ�سفرت تلك �جلر�ئم عن 
م�سادر  ح�سب  �لروهنغيا،  �آلف  مقتل 
حملية ودولية متطابقة وو�سفت �لأمم 
باأنها  �أر�كان  على  �حلملة  �ملتحدة، 
�لعرقي"وتعترب  للتطهري  مثايل  "منوذج 
�لروهنغيا  �مل�سلمني  ميامنار  حكومة 
قادمني  نظاميني"  غري  "مهاجرين 
�لأمم  ت�سنفهم  فيما  بنغالدي�ش،  من 
يف  ��سطهاًد�  �لأكرث  "�لأقلية  �ملتحدة 

�لعامل".
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لـ"العربي  امل�صادر  وذكرت 
اجلديد" اأّن �رشوط "فتح" الثالثة 
هي متكني حكومة الوفاق الوطني 
مبا  غزة  قطاع  يف  كامل  ب�صكل 
ي�صمن اإعادة الوزراء اإىل اأعمالهم 
ومن  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  يف 
مع  التهدئة  مفاو�صات  وقف  ثم 
وموافقة  الإ�رشائيلي،  الحتالل 
على  "حما�س"  من  مكتوبة 
لالإجماع  يخ�صع  �صالحها  اأّن 
اأّن  "فتح"  وت�صرتط  الوطني. 
التي  التهدئة،  مفاو�صات  تكون 
غطاء  حتت  م�رش،  يف  جتري 
ب�صكل  ولي�س  التحرير،  منظمة 

ف�صائلي، وفق امل�صادر ذاتها.
م�رش  اأّن  اإىل  امل�صادر  ولفتت 
"فتح"  وفد  اإقناع  يف  ف�صلت 
يف  للبدء  "حما�س"  مع  بلقاء 
امل�صاحلة،  ملفات  تفعيل  اإعادة 
يف  التاأين  حالياً  تف�صل  اأنها  كما 
املعقدة  امللفات  ت�صابك  ظل 
وما و�صلها من تلميح  فل�صطينياً 
�صتفر�س  قا�صية  عقوبات  ب�صاأن 
الف�صائل  وقعت  اإن  القطاع  على 
مع  تهدئة  اتفاقية  غزة  يف 
الحتالل "الإ�رشائيلي" واأودعت 
من  موقفها  م�رش  لدى  "فتح" 
قبل  الفل�صطينية  امل�صاحلة 
ثالثة اأيام. ومن املتوقع اأن يطلع 
خالل  "حما�س"  من  وفد  عليه 
حتديد  دون  من  املقبلة،  الأيام 
اأعلن  والتي  الزيارة  لهذه  موعد 
بناًء  �صابق،  وقت  يف  تاأجيلها 
على التطورات التي قدمها وفد 

"فتح".
ومع هذا اخلالف، تراجعت اآمال 
وانتعا�س  بهدوء  الفل�صطينيني 

كثرياً  بهما  ُوعدوا  اقت�صادي، 
خالل ال�صهرين الأخريين، وباتت 
تتال�صى  بال�صتقرار  اأحالمهم 
الإعالمي  الرتا�صق  ت�صاعد  مع 
امل�صهد  اإىل  بقوة  عاد  الذي 
"حما�س"  وتبادلت  الفل�صطيني. 
كما  جمدداً،  التهامات  و"فتح" 
الطرفني  اإعالم  و�صائل  باتت 
الرتا�صق  من  ملزيد  م�رشحاً 
الأيام  مدار  على  والتهامات 
�رشح  ما  اأ�صدها  كان  املا�صية، 
به ع�صو اللجنة املركزية حلركة 
"فتح"، ح�صني ال�صيخ، الذي اتهم 
"حما�س" بالت�صاوق مع امل�صاريع 
لتدمري  والإ�رشائيلية  الأمريكية 
الق�صية الفل�صطينية. وعقب لقاء 
ف�صائل  ت�صعة  طلبت  غزة،  يف 
باإجراءات  البدء  فل�صطينية 
امل�صاحلة  اتفاقات  تطبيق 
وتعزيز ال�رشاكة الوطنية، و�صولً 
اإىل تنفيذ اتفاق القاهرة يف العام 
ال�رشورية  الآليات  وو�صع   2011
بيان  يف  الف�صائل  ودعت  لذلك. 
اإىل  "فتح"،  م�صرتك، تغيبت عنه 
اإجناح اجلهود امل�رشية  �رشورة 
على  م�صددة  الوحدة،  لتحقيق 
الت�رشيحات  وقف  "�رشورة 
امل�صيئة  التوتريية  الإعالمية 
اأمام حتقيق  العراقيل  التي ت�صع 
الوحدة  وا�صتعادة  امل�صاحلة 
و�صوياً مبا  معاً  والعمل  الوطنية، 
واإنهاء  الوطني،  امل�رشوع  يخدم 

مظاهر النق�صام البغي�س".
اإىل  بالدعوة  الف�صائل  وطالبت 
التح�صريية  للجنة  اجتماع  عقد 
عقد  لرتتيب  الوطني  للمجل�س 
ان�صجاماً  جديد،  وطني  جمل�س 
بريوت.  لقاء  خمرجات  مع 
عقد  فاإن  الف�صائل،  وبح�صب 
"يعزز  جديد،  وطني  جمل�س 

وي�صع  الوطنية،  الوحدة  حالة 
ملواجهة  وطنية  ا�صرتاتيجية 
وكافة  املرحلة،  حتديات 
امل�صاريع التي ت�صتهدف الق�صية 
الفل�صطينية، ويف مقدمها �صفقة 
دونالد(  الأمريكي  )الرئي�س 
بداأت  والتي  الت�صفوية،  ترامب 
القد�س  ق�صيتي  يف  معاملها 
الوكالة  خدمات  ملف  وتقلي�س 
العودة  بحق  والعبث  )اأونروا( 
فاإّن  الف�صائل،  ووفق  لالجئني". 
"تتعر�س  الفل�صطينية  الق�صية 
لت�صفيتها  م�صتميتة  ملحاولت 
الأمريكية.  الإدارة  قبل  من 
ويتزامن ذلك مع ا�صتداد العدوان 
املتعددة  باأ�صكاله  ال�صهيوين، 
ت�صهده  ما  ومع  واملختلفة، 
ق�صية الالجئني من تقلي�س اإدارة 
الوكالة لرباجمها الإغاثية وطرد 

مئات املوظفني خدمًة مل�رشوع 
ترامب �صد ال�صعب الفل�صطيني". 
البيان  على  املوقعة  والف�صائل 
و"اجلهاد  "حما�س"،  هي 
ال�صعبية  و"اجلبهة  الإ�صالمي"، 
و"اجلبهة  فل�صطني"،  لتحرير 
و"الحتاد  الدميقراطية"، 
ــ  الفل�صطيني"  الدميقراطي 
و"حركة  ال�صعب"،  و"حزب  فدا، 
و"اجلبهة  الوطنية"،  املبادرة 
العامة"،  القيادة  ــ  ال�صعبية 
و"طالئع حرب التحرير ال�صعبية 

ــ ال�صاعقة".

غرينبالت يحذر ال�سلطة: 
هناك من �سيمالأ الفراغ

الأمريكي  املبعوث  حّذر 
غرينبالت،  جي�صون  للمنطقة، 

حممود  الفل�صطيني،  الرئي�س 
مقاطعته  ا�صتمرار  من  عّبا�س، 
للق�صية  الأمريكية  للت�صوية 
هناك  "اإن  بالقول  الفل�صطينّية، 
واأو�صح  الفراغ".  �صيمالأ  من 
على  ن�رشه  بيان  يف  غرينبالت 
الإدارة  اإّن  "تويرت"  يف  ح�صابه 
الرئي�س  "تدعم جهود  الأمريكية 
ال�صي�صي،  الفتاح  عبد  امل�رشي، 
اتفاق  اإىل  للتو�صل  وحكومته 
وحما�س،  اإ�رشائيل  بني  تهدئة 
ال�صلطة  عودة  �رشوط  وحتقيق 
قبل  غزة("،  )اإىل  الفل�صطينّية 
الفل�صطينية  ال�صلطة  يحّذر  اأن 
من بديل يف حال رف�صها لذلك، 
غرينبالت  ت�رشيحات  وتاأتي 
الرئا�صة  اإعالن  بعد �صاعات من 
هاتفي  ات�صال  عن  الفل�صطينية 
م�صاء  وال�صي�صي،  عبا�س  بني 

الو�صاطة  لبحث  الأربعاء،  اأم�س، 
م�صاحلة  اإىل  للتو�صل  امل�رشّية 
تهدئة  واإىل  فل�صطينّية  وطنّية 
يف  الإ�رشائيلي  الحتالل  مع 
ت�رشيحات  وت�صابه  غّزة.  قطاع 
لل�صفري  ت�رشيحات  غرينبالت 
ديفيد  "اإ�رشائيل"،  يف  الأمريكي 
فريدمان، لأع�صاء من الكونغر�س 
بخ�صو�س  الأمريكي،  اليهودي 
اإّن  فيها  قال  القرن"،  "�صفقة 
يف  لالأو�صاع  ترتيب  اإعادة  اأي 
الفل�صطينّية  ال�صلطة  بدون  غّزة 
"جائزة �صخمة حلما�س"،  يعترب 
�صحيفة  عنه  نقلت  ملا  وفًقا 
عنه  اأ�صافت  التي  "هاآرت�س"، 
ال�صلطة  م�صاوئ  كاّفة  "رغم  اأّنه 
الفل�صطينّية، لكن اإن كنا �صنختار 
ف�صنختار  وال�صلطة،  حما�س  بني 

ال�صلطة".

اأكدت م�سادر فل�سطينية وم�سرية متطابقة، اأّن حركة "فتح" و�سعت ثالثة �سروط للقاء اقرتحته ال�ستخبارات امل�سرية مع حركة "حما�س"، لبحث ملف امل�ساحلة بينهما، متهيداً لإنهاء 
النق�سام الفل�سطيني امل�ستمر منذ اأكرث من 12 �سنة، وقالت امل�سادر اإّن وفد "فتح"، برئا�سة ع�سو جلنتها املركزية، عزام الأحمد، رف�س ب�سكل مطلق عقد لقاء ت�ساوري مع حركة "حما�س"، واأبلغ 

امل�سوؤولني عن ملف فل�سطني يف ال�ستخبارات امل�سرية اأّن "ل فائدة ول داعَي ملثل هذه اللقاءات مع حما�س".

م�سر تف�سل يف اإقناعها

م٫�س 

حما�س حركة  للقاء  �شروط  ثالثة  "فتح" ت�شرتط 

الثانية  العربية  القناة  اأفادت 
)ري�صت 13(، باأن ال�صفري الأمريكي 
فريدمان  ديفيد  "اإ�رشائيل"  لدى 
عقدت  مغلقة  جل�صة  خالل  قال 
موؤخرا باأن �صفقة الع�رش للت�صوية 
"لن تن�رش قريبا ول يوجد جدول 

زمني لها" وبح�صب م�صدر للقناة، 
فاإن فريدمان اأو�صح باأن املجتمع 
"ل  العربية  والدول  الدويل 
الفل�صطينية  الق�صية  ت�صغط حلل 
منها  متعددة،  لأ�صباب  �رشيعا 
ب�صاأن  الأخرية  امل�صتجدات 

الفل�صطينية  ال�صلطة  مواقف 
وتطورات ملفات اأخرى".

القناة  ح�صب  فريدمان  ونفى 
اإدارة  تكون  "اأن  الثانية  العربية 
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�س 
اإ�رشائيل  من  ثمنا  �صتطلب 

اإىل  ال�صفارة  بنقل  قيامها  مقابل 
ت�رشيحات  يناق�س  ما  القد�س، 
"اإن  ال�صاأن"وقال  بهذا  ترامب 
اإرادة  اإىل  بحاجة  ال�صالم  عملية 
ومن  الفل�صطينيني  من  ح�صنة 
يف  الو�صاع  اإ�رشائيل"وب�صاأن 

"اأن فر�س  فريدمان  اأ�صاف  غزة 
القطاع  يف  ت�صوية  اإىل  التو�صل 
الو�صع  وان  للغاية،  منخف�صة 
بال  "مر�س  هو  غزة  قطاع  يف 
اإ�رشائيل  نظر  وجهة  ومن  عالج، 
ل يوجد �صبب للذهاب اإىل حرب 

للتغيري  الوحيدة  الطريقة  لأن 
وهذا  الربي  الدخول  هي  بغزة 
اأي  اأن  كبريا"واعترب  يعترب خطرا 
فر�صة للتو�صل اىل اتفاق يف غزة 
جائزة  "�صيمثل  ال�صلطة  بدون 

حلما�س".

فريدمان

 �شفقة القرن "لن تن�شر قريبًا"

الأ�شري عمران اخلطيب.. 26 يوًما على الإ�شراب عن الطعام
الفل�صطيني،  الأ�صري  نادي  اأكد   
 60( اخلطيب  عمران  الأ�صري  اأن 
يوا�صل  جباليا  خميم  من  عاماً( 
 )26( منذ  الطعام  عن  اإ�رشابه 
بالإفراج املبكر عنه  يوماً مطالباً 

عن  الأ�صري  نادي  حمامي  ونقل 
اليوم  زيارته  اإثر  اخلطيب  الأ�صري 
يعاين  اأنه  "اأوهليكدار"  معتقل  يف 
الإ�رشاب من م�صاكل �صحية  قبل 
عديدة تفاقمت مع الإ�رشاب منها 

ارتفاع يف �صغط الدم، وم�صاكل يف 
الغ�رشوف، وكولي�صرتول وتخرث يف 
باملعدة  مزمنة  والتهابات  الدم، 
املحكوم  اخلطيب  الأ�صري  وذكر 
عاماً  و)12(  املوؤبد  بال�ّصجن 

الإفراج  وهو  وا�صح  مطلبه  اأن 
الإ�رشاب  يف  و�صي�صتمر  عنه، 
اإدارة  بثتها  التي  التهديدات  رغم 
خالل  له  الحتالل  معتقالت 
معتقل  من  ونقله  املا�صية  الأيام 

بتح�صني  وعود  وبثها  اآخر،  اإىل 
اأن  اإىل  لفتاً  اعتقاله؛  ظروف 
اأحد  اإىل  لنقله  احتمالية  هناك 
التابعة  املدنية  امل�صت�صفيات 
القادمة.  الأيام  خالل  لالحتالل 

اخلطيب  الأ�صري  اأن  اإىل  يُ�صار 
معتقل منذ عام 1997م وقد جرى 
حتديد حكم املوؤبد له بـ)45( عاماً 
اأنه  علماً  عاماً،   )21( منها  ق�صى 

اأب لأربعة اأبناء. 
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ال  �أنه  »ماركا«  �صحيفة  وذكرت 
يوجد تف�صري ر�صمي لعدم ح�صور 
�لنجم �لربتغايل، حيث مت �إدر�جه 
من  �ملدعوين  قائمة  يف  بالفعل 
ليغيب  �الأوروبي،  �الحتاد  قبل 
�أف�صل العبني بالعامل يف �ل�صنو�ت 
�ل�صحيفة  وقالت  �الأخرية 
ريال  مهاجم  غياب  �إن  �الإ�صبانية 
مدريد �ل�صابق مل يقلل من توهج 

و�لتي �صهدت  �ل�صجادة �حلمر�ء، 
بيكهام  ديفيد  مثل  جنوم  ح�صور 
ر�مو�س  و�صريجيو  وزوجته، 
وكيلور  �صالح  وحممد  وكاكا 
بجانب  عائلته،  رفقة  نافا�س 
بالفعل  فاز  �لذي  مودريت�س  لوكا 
�أوروبا  يف  العب  �أف�صل  بجائزة 
�صحيفة  �أرجعت  جانبها  من 
رونالدو  ح�صور  عدم  »�صبورت« 

حلفل ت�صليم جائزة �أف�صل العب 
معرفته  �إمكانية  �إىل  �أوروبا،  يف 
باجلائزة  �لفائز  بهوية  م�صبقا 
بجائزة  ر�مو�س  �صريجيو  وفاز 
نافا�س،  وكيلور  مد�فع،  �أف�صل 
بجائزة �أف�صل حار�س مرمى، كما 
�أف�صل  جائزة  مودريت�س  ح�صد 
جائزة  بجانب  و�صط،  العب 

�أف�صل العب يف �أوروبا.

غمو�ض حول �ضبب غياب رونالدو عن حفل اليويفا
غاب كري�ستيانو رونالدو، جنم يوفنتو�س، عن حفل توزيع جوائز الأف�سل يف 

اأوروبا، على الرغم من فوزه بجائزتي اأف�سل مهاجم يف دوري الأبطال، واأف�سل 
هدف وبالرغم من دعوته ر�سميا حل�سور احلفل، وحجز مقعد له بجوار 

املر�سحني جلائزة اأف�سل لعب يف القارة، وتواجد امل�سور اخلا�س به طوال 
احلفل، اإل اأن رونالدو كان اأبرز الغائبني عن احلفل.

الأملاين يورغن كلوب 

العبو ليفربول 
لي�ضوا بن�ضبة 

 %100
ملباريات 

»الربميرليغ«
قال �الأملاين يورغن كلوب 

�ملدير �لفني لليفربول، 
�إن العبي فريقه لي�صو� 

جاهزين بن�صبة 100% خلو�س 
مناف�صات �لدوري �الإجنليزي 

لكرة �لقدم )�لربميرليغ(
جاءت ت�رصيحات كلوب يف 

موؤمتر �صحفي عقب فوز 
ليفربول على بر�يتون بهدف 

دون رد يف �جلولة �لثالثة 
للم�صابقة �ملحلية. 

و�أكد كلوب »�لالعبون لي�صو� 
جاهزين بن�صبة 100%، هذ� 

هو �الأمر، ال ميكننا منح 
�لالعبني �إجازة �صيفية 
ق�صرية ونتوقع منهم �أن 

يعودو� بنف�س �الأد�ء، هذه 
�ملباريات تكون هي �الأهم 
يف �ملو�صم«و�أ�صاف »لقد 
كنت �أعلم قبل �للقاء �إنه 

هناك �لكثري من �لعمل علينا 
�لقيام به، ورمبا �أنتم تعرفون 

ذلك �الآن« و�أو�صح كلوب 
»9 نقاط بعد 3 مباريات ، 
لي�س هناك �أي �صيئ �صلبي 

يف ذلك، ولكن �إذ� تابعتم 
�للقاء فاإنكم �صوف ترون 

هناك �لكثري من �الأمور �لتي 
يجب علينا حت�صينها«وتابع 

�ملدرب �الأملاين ت�رصيحاته 
قائالاً »يف �ل�صوط �لثاين مل 
نقدم كما فعلنا يف �ل�صوط 

�الأول، رمبا يكون ذلك ب�صبب 
لغتي �الإجنليزية �أو �صيئ ما، 
لكننا مل نقدم ما �أظهرناه يف 

�ل�صوط �الأول«. 
و�أ�صار »بر�يتون كان لديهم 

بع�س �لفر�س، حار�صنا 
�ألي�صون قام بت�صديات ر�ئعة 

، هذ� �أمر ر�ئع بالن�صبة لنا 
و له ، 1-0 لي�س �لنتيجة 

�لتي نحققها غالباًا، لذلك 
�«،وعن رحيل  �أنا �صعيد جداً
�حلار�س �الأملاين كاريو�س، 

ا  قال كلوب »لقد قلنا له ود�عاً
ا ينتظر  يوم �أم�س، �إنه حقاً

هذه �خلطوة، �صتكون جيدة 
ا �أعتقد  بالن�صبة له، �أنا حقاً

�إنه حار�س ر�ئع يف هذ� 
�ل�صن، �أنا �صعيد من �أجله 

و �صعيد حل�صوله على هذه 
�لفر�صة«.

األبا ي�ضيد بقرار راكيتيت�ض

مان�ض�ضرت يونايتد يجدد اهتمامه بنجم روما

�أ�صاد غوردي �ألبا العب بر�صلونة، 
�إيفان  �لفريق  يف  زميله  بقر�ر 
رفقة  بالبقاء  ر�كيتيت�س، 
باري�س  �هتمام  رغم  �لبلوغر�نا، 
ب�صمه  �لفرن�صي  جريمان  �صان 
�ألبا يف ت�رصيحات ن�رصتها  وقال 
�صحيفة »ماركا«: »�إنه العب مهم 
على  و�صي�صاعدنا  �لفريق،  يف 

حتقيق �أهد�فنا«.
عقب  �رصح  قد  ر�كيتيت�س  وكان 
مبار�ة بلد �لوليد �أم�س، �لتي فاز 
�أنه  نظيف،  بهدف  بر�صلونة  بها 

�صي�صتمر رفقة �لبلوغر�نا.
وعن �لفوز �ل�صعب �أم�س، �أو�صح 
�أهم  من  �لع�صب  »حالة  �ألبا: 
وكان  �ملباريات،  جناح  �رصوط 

�إ�صابات،  حدوث  �ملمكن  من 
�أف�صل  �أننا  نُظهر  �أن  وميكن 
هذ�  بتح�صني  �لعامل  يف  دوري 
عرفنا  »لقد  �جلانب«و�أ�صاف: 
�صعب،  ملعب  يف  نعاين  كيف 
وتفوقنا يف �ل�صوط �الأول، ومتكنا 
يف �ل�صوط �لثاين من �ل�صمود بعد 

�لهدف«.

�إن  �صحفية،  تقارير  قالت 
جدد  يونايتد،  مان�ص�صرت 
�هتمامه بنجم روما �الإيطايل، 
فرتة  يف  ل�صمه  ي�صعى  و�أنه 

�النتقاالت �ل�صتوية �ملقبلة.
�أن  �صن«  »ذ�  �صحيفة  و�أكدت 
مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل 
لل�صياطني  �لفني  �ملدير 
مع  �لتعاقد  ي�صتهدف  �حلمر، 

بيليجريني،  لورينزو  �الإيطايل 
العب روما، يف جانفي �ملقبل 
يريد  مورينيو  �أن  و�أ�صافت 
من  �لبالغ  بيليغريني،  �صم 
�لقوة  لزيادة  ا،  عاماً  22 �لعمر 
و�لربط  �مللعب،  و�صط  يف 
و�لدفاع  �لهجوم  بني  ما 
كان  �لالعب  �أن  و�أو�صحت 
هدفا ملان�ص�صرت يونايتد، لكن 

يف  ل�صمه  يتحرك  مل  �لنادي 
�لذي  �ل�صعب  �ملريكاتو  ظل 
�الإجنليزي  �لعمالق  عا�صه 
رغم  باأنه  �ل�صحيفة  وختمت 
روما،  بالعب  �الهتمام  هذ� 
�إال �أن هناك �صك يف ��صتمر�ر 
مورينيو، يف تويل زمام �الأمور 
�الإجنليزي،  للفريق  �لفنية 

حتى جانفي �ملقبل.

مدافع ميالن يك�ضف 
�ضر االنهيار اأمام نابويل

اأحرز هدف الفوز لفريقه يف مرمى برايتون

�ضالح يقود ليفربول 
ل�ضدارة »الربميرليغ«

علق  ديفيد كاالبريا، مد�فع ميالن، 
فريقه  تلقاها  �لتي  �لهزمية  على 
مقابل  �أهد�ف  بثالثة  نابويل،  �أمام 
�جلولة  مناف�صات  �إطار  يف  هدفني، 
وقال  �الإيطايل  �لدوري  من  �لثانية 
»كالت�صيو  موقع  بح�صب  كاالبريا، 
جيد،  بعمل  قمنا  »لقد  مريكاتو«: 
وخلقنا بع�س �ملتاعب لنابويل، كان 
باإمكاننا �لفوز بهذه �ملبار�ة«و�أ�صاف 
لدينا  لي�س  نقاط،   3 �أ�صعنا  »لقد 

�خلربة  ذو  �لفريق  �لكافية،  �خلربة 
�أن  �لتحكم يف �ملبار�ة بعد  باإمكانه 
ي�صجل �لهدف �لثاين ونحن مل نفعل 
�الأول  نابويل  »هدف  ذلك«وتابع: 
غري كل �صيء، �إنه فريق يتمتع بخربة 
ر�ئع  �لبدنية  �لناحية  من  وهو  �أكرب، 
�جلانب«وكان  هذ�  يف  علينا  وتفوق 
ميالن قد تقدم بثنائية نظيفة، قبل 
�أن ينجح نابويل يف ت�صجيل 3 �أهد�ف 

وخطف نقاط �للقاء.

قاد �مل�رصي حممد �صالح فريقه 
ليفربول لتحقيق �لفوز على �صيفه 
�جلولة  يف  نظيف  بهدف  بر�يتون 
لكرة  �الإجنليزي  للدوري  �لثالثة 
�لفوز،  بهذ�  )�لربميرليغ(  �لقدم 
 9 �إىل  ليفربول  ر�صيد  �رتفع 
جتمد  بينما  �ل�صد�رة،  يف  نقاط 
نقاط   3 عند  بر�يتون  ر�صيد 
جاءت  ع�رص.   �لثاين  �ملركز  يف 
جانب  من  �رصيعة  �ملبار�ة  بد�ية 
عاملي  ��صتغل  �لذي  ليفربول 
�الأر�س و�جلمهور ل�صاحله، وبادل 
�ملناف�س �لهجمات يف رحلة بحث 
عن هدف �لتقدم يف �ملقابل، مال 
�لدفاعي مع  للتاأمني  بر�يتون  �أد�ء 
�ملرتدة  �لهجمات  على  �العتماد 

�خل�صائر  باأقل  للخروج  �ل�رصيعة 
�ملمكنة. 

لت�صهد   23 �لدقيقة  وجاءت 
عندما  لليفربول  �الأول  �لهدف 
فريمينيو  روبريتو  �لرب�زيلي  مرر 
مبا�رصة  �صددها  �صالح  �إىل  �لكرة 
العبو  بحث  وبعدها  �ملرمى  يف 
بر�يتون عن فر�صة �إدر�ك �لتعادل 
�ل�صوط  لينتهي  جدوى  دون  لكن 
بهدف  ليفربول  بتقدم  �الأول 
نظيف.  و�زد�دت �الإثارة يف �صوط 
�لذي  �لوقت  ففي  �لثاين،  �ملبار�ة 
�لتعادل،  عن  بر�يتون  فيه  بحث 
كثف العبو ليفربول من هجماتهم 
ثاٍن،  هدف  لت�صجيل  حماولة  يف 

لكن مل تتغري �لنتيجة. 

مهاجم كولن ال�ضابق 
يرحب بالعودة الأملانيا

ك�صفت تقارير �صحفية �أملانية، �أن 
�لفرن�صي �أنطوين مودي�صت، مهاجم 
ف�صخ  �ل�صيني،  كو�جنيان  تياجنني 
وبح�صب    � موؤخراً ناديه  مع  عقده 
مودي�صت  فاإن  »بيلد«،  �صحيفة 
حتى  ميتد  كان  �لذي  عقده  ف�صخ 
�لتز�م  عدم  ب�صبب   ،2020 �صيف 
�ملادية  باالأمور  �ل�صيني  �لنادي 

 � حراً �أ�صبح  و�لذي  �لالعب،  مع 
كولن  مهاجم  باأن  و�أفادت  �الآن 
�أوروبا،  �إىل  �لعودة  يف�صل  �ل�صابق 
ورمبا �أملانيا، فهو يحظى باهتمام 
وعلق  وكولن  دورمتوند  بورو�صيا 
ذلك،  على  �لفرن�صي  �ملهاجم 
قائالاً: »دورمتوند ناد عظيم، ولكن 

كولن حبي �لكبري«.
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الإق�ساء من دوري اأبطال 
اإفريقيا

دور  من  اجلزائر،  مولودية  اإق�صاء  عّجل 
املجموعات ببطولة دوري اأبطال اإفريقيا، 
كان  حيث  وكازوين،  �صعيد  قا�صي  باإقالة 
الدور  اإىل  الو�صول  يف  يطمح  الفريق 
كل  النادي  خ�رس  اأن  عقب  النهائي،  ربع 

البطوالت خالل املو�صم املا�صي.

التهامات املتبادلة

املولودية،  اإدارة  جمل�س  يتقبل  مل 
وكازوين،  �صعيد  بني  املتبادلة  االتهامات 
على  باللوم  يلقي  اأن  االأول  حاول  حيث 
غري  االإق�صاء،  م�صوؤولية  ويحمله  املدرب 
بالرتويج  واتهمه  بعنف  رد  الفرن�صي  اأن 
عن  امل�صوؤول  وباأنه  �صبيانية  الإ�صاعات 

ال�صفقات اجلديدة.

اإهدار الأموال

لعميد  املالكة  البرتولية  ال�رسكة  وفرت 
االأندية اجلزائرية، كل الظروف املنا�صبة 
للعمل ومنحت العديد من االأموال لقا�صي 
العا�صمي  النادي  قيادة  اأجل  من  �صعيد، 
نتائج  دون  ولكن  التتويج،  من�صات  اإىل 

ملمو�صة.

ال�سفقات ال�سيفية

قنبلة  املا�صي،  ال�صيفي  املريكاتو  �صّكل 
موقوتة انفجرت قبل اأيام فقط، حيث قام 
حمدودي  العبني  با�صتقدام  �صعيد  قا�صي 
يف  امل�صاعدة  ميكنهم  وال  امل�صتوى، 
املناف�صة على لقب دوري اأبطال اإفريقيا.

مولودية العا�سمة 

ال�ضفقات والنتائج ال�ضلبية وراء الإطاحة بقا�ضي �ضعيد وكازوين
انتهت حكاية املدير الريا�سي كمال قا�سي �سعيد واملدرب الفرن�سي برنارد كازوين، مع فريق مولودية اجلزائر، بعد الجتماع الطارئ الذي عقده 

رئي�ش جمل�ش الإدارة حممد حري�ش وكان القرار منتظًرا، من طرف رئي�ش جمل�ش الإدارة حممد حري�ش، بالنظر للأزمات و�سوء النتائج التي 
عرفها الفريق منذ قدوم كمال قا�سي �سعيد ويعر�ش  يف التقرير التايل اأبرز الأ�سباب التي اأدت اإىل الإطاحة بقا�سي �سعيد وبرنارد كازوين:

 انفجار يهز ملعب 
وفاق �ضطيف

9 اأهداف بقدم واحدة 
يف �ضوط واحد يف مباراة 

دولية لكرة القدم

بلما�ضي يحدد موعد الإعالن 
عن قائمة لقاء غامبيا

مدرج  خلف  عنيف  انفجار  وقع 
ب�صطيف،  مايو  من  الثامن  ملعب 
اأ�رسار  يف  يت�صبب  اأن  كاد  حيث 
ففي  ال�صبت  ام�س  اأول  ج�صيمة، 
دوري  مباراة  كانت  الذي  الوقت 
جنم  بني  جتري  الثانية،  الدرجة 
حدث  م�صتغامن،  وترجي  مقرة 
يت�صبب  اأن  كاد  والذي  االنفجار 
املدرج  خلف  ج�صيمة  اأ�رسار  يف 
يف   ،1945 مايو   8 مللعب  الكبري 

�صطيف.

م�صتوى  على  االنفجار  ووقع 
غرف  خلف  تقع  التي  امل�صخة 
للملعب  التابعة  املالب�س،  خلع 
ت�صاقط  يف  االنفجار  ت�صبب  وقد 
على  اخلر�صانة  من  كبرية  كتل 
الع�صب ي�صار اإىل اأن وفاق �صطيف 
اجلديد  ال�صاعد  يد  على  خ�رس 
رد  دون  بهدف  مليلة،  عني  اأمل 
�صمن  بباتنة،  نوفمرب  اأول  مبلعب 
الثانية  اجلولة  عن  املتاأخر  اللقاء 

من دوري املحرتفني

بطولة  اأن  من  الرغم  على 
االألعاب  دورة  يف  القدم  كرة 
 ،2018 االأ�صيوية  االأوليمبية 
قد  اإندوني�صيا،  يف  املقامة 
مراحل  يف  موؤخرا  دخلت 
اإال  االإق�صائية،  املباريات 
الذهبية  احلذاء  جائزة  اأن 

لل�صيدات تعترب قد ح�صمت.
و�صجلت الالعبة ال�صينية، وانغ 
�صان�صان، البالغة من العمر 28 
 9 بينهم  من  هدفا،   11 عاما 
واحدة،  مباراة  يف  اأهداف 
اإحدى  عن  بديال  فيها  نزلت 
الالعبة  و�صجلت  زميالتها 
اأن  بعد  الهاتريك،  هاتريك 
 56 الدقيقة  يف  املباراة  نزلت 
طاجيك�صتان،  منتخب  �صد 
و�صجلت  املا�صي  االثنني 
اأهداف  الثالثة  الالعبة 
خالل  اأهدافها  من  االأخرية 
الذي  ال�صائع،  بدل  الوقت 
املباراة  لتنتهي  دقائق،   3 بلغ 
بنتيجة 16 هدفا لل�صني مقابل 
وكانت  لطاجيك�صتان.  �صيئ  ال 
تلقت هزمية  قد  طاجيك�صتان 
من  النتيجة  بنف�س  مماثلة، 
ال�صمالية،  كوريا  منتخب 
االفتتاحية  مباراتهما  خالل 

واأنهت  املا�صي.  اجلمعة  يوم 
يف  مبارياتها  طاجيك�صتان 
دون   ،  Bاملجموعة ذيل 
بينما  نقاط،  اأية  حت�صد  اأن 
وذلك  واحدا،  هدفا  �صجلت 
جانب  من  هزمت  اأن  بعد 
اأهداف   6 بنتيجة  كونغ،  هونغ 
دور  ختام  لدى  هدف،  مقابل 
وتربعت  االأربعاء  املجموعات 
املجموعة،  قمة  على  ال�صني 
ت�صدرت   بينما  الثالثة،  بت�صع  
االأهداف  بح�صيلة  االآن،  حتى 
هدف  جانب  اإىل  الت�صعة، 
هونغ  �صد  مباراة  يف  اأحرزته 
 7 بـ  ال�صني  بفوز  انتهت  كونغ، 
وهدف  مقابل،  دون  اأهداف 
مباراة  خالل  اأحرزته  اآخر 
انتهت  ال�صمالية،  كوريا  �صد 
مقابل.  دون  بهدفني  بالفوز 
ال�صيني  املنتخب  و�صيواجه 
التايالندي،  نظريه  لل�صيدات 
يف  النهائي،  ربع  الدور  خالل 
وقت تتقدم فيه وانغ بفارق 6 
اأهداف عن مناف�صتيها، وهما 
والكورية  رونغ،  زاو  زميلتها 
يونغ،   - هيون  يل  اجلنوبية 
حيث يرتبع الثالثة على قائمة 

الهدافات.  

الوطني،  املنتخب  مدرب  حدد 
االإعالن  موعد  بلما�صي،  جمال 
باملع�صكر  اخلا�صة  القائمة  عن 
لقاء  ي�صبق  الذي  االإعدادي 
لدى  بلما�صي،  واأكد  غامبيا. 
�صيلعن  اأنه  عنابة  زيارته ملدينة 
اليوم بن�صبة كبرية عن قائمة 23 
املعنيني مبع�صكر غامبيا،  العبا 
�صاأعلن  كبرية  »بن�صبة  قال  حيث 
هناك  اأن  عنها«واأو�صح  اليوم 
مباريات  للعب  كبري  احتمال 
مبلعب  اجلزائري،  املنتخب 

و�صتعرف  بعنابة.  ماي  من   19
وهاب  من  كل  ح�صور  القائمة 
الدين  وعز  مبوحلي،  راي�س 
دوخة، و�صفيان فيغويل، وريا�س 
واألك�صندر  ونا�س،  واآدم  بودبوز، 
و�صيواجه  بوالية  وفريد  اأوكيغا، 
جامبيا،  املحاربني،  منتخب 
بباجنول،  اال�صتقالل  مبلعب 
من  الثانية  اجلولة  اإطار  يف 
الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اأمم 
الثامن  يوم  بالكامريون،  اأفريقيا 

من �صبتمرب القادم.

�سيدريك

 الفوز على تاجنانت بداية 
العودة للطريق ال�ضحيح

دعا حار�س �صباب بلوزداد �صيدي حممد �صيدريك، اإدارة النادي اإىل 

الفريق  واإيجاد حلول �رسيعة الإخراج  الو�صع احلايل،  اإدراك خطورة 

من الدوامة التي يعي�صها، واأكد �صيدريك، يف ت�رسيحات ل، اأن فريقه 

ال�صابق �صباب ق�صنطينة ميلك العبني مميزين، وميكنهم حتقيق نتائج 

اإيجابية يف املو�صم احلايل واأو�صح حار�س بلوزداد اأنه كان م�صتاء من 

عدة اأمور عقب اخل�صارة بنتيجة )3-0( اأمام عني مليلة، خا�صة بعد 

عودة الفريق اإىل املركز االأخري يف جدول الرتتيب. واأ�صار �صيدريك 

اأنه يجب حتقيق الفوز يف مباراة دفاع تاجنانت املقبلة، خا�صة  اإىل 

فريقه  العبي  اأن  على  م�صدًدا  بلوزداد،  �صباب  ملعب  على  تقام  اأنها 

ميلكون حما�ًصا كبرًيا، واملواجهة املقبلة �صتكون بداية العودة للطريق 

يف  �صتتح�صن  بلوزداد  �صباب  نتائج  اأن  اإىل  احلار�س  ونوه  ال�صحيح، 

امل�صتقبل القريب، مع اإكمال بع�س النقائ�س يف الفريق وزيادة تركيز 

الكبرية  وم�صاندته  بلوزداد  جمهور  بوفاء  �صيدريك  واأ�صاد  الالعبني 

بالدوري،  الثانية  اجلولة  مناف�صات  �صمن  بارادو  لقاء  خالل  للفريق 

متمنًيا ا�صتمرار الدعم خالل املباراة املقبلة اأمام دفاع تاجنانت.

اأتلتيكو مدريد يحقق باكورة 
انت�ضاراته يف الليغا 

افتتح فريق اأتلتيكو مدريد �صجل انت�صاراته يف املو�صم اجلديد 

رايو  �صيفه  ح�صاب  على  وذلك  القدم،  لكرة  االإ�صباين  للدوري 

فاليكانو، بفوزه عليه بهدف وحيد يف اجلولة الثانية لليغا ويدين 

ملهاجمه  انت�صاره  يف  بالف�صل  بالنكو�س«  »الروخي  اأتلتيكو 

الفرن�صي، اأنطوان غريزمان، الذي اأحرز هدف الفوز الوحيد 

التي جرت بينهما،  الـ 63، من عمر املباراة  له، عند الدقيقة 

اليوم ال�صبت، على ملعب »واندا ميرتوبوليتانو«.

اجلديد  املو�صم  يف  م�صواره  ا�صتهل  قد  مدريد  اأتلتيكو  وكان 

االثنني  يوم  فالن�صيا،  م�صيفه  اأمام  اأر�صه  خارج  بتعادل  لليغا، 

املا�صي، على ملعب »مي�صتايا« ،بينما خ�رس رايو فاليكانو يف 

اإ�صبيلية  �صيفه  اأمام  االأوىل  بعد  التوايل،  على  الثانية  مباراته 

)1-4(، االأحد املا�صي، �صمن اجلولة االفتتاحية للدوري.

مدرب �ضباب بلوزداد يحذر 
ب�ضبب تاأخر امل�ضتحقات

بلوزداد،  �صباب  الوزاين، مدرب  الطاهر �رسيف  �صي  طلب 
اخلا�صة  االأزمة  حل  �رسعة  بوحف�س،  حممد  الرئي�س  من 
منها بتاأخر م�صتحقات الالعبني وكان بوحف�س، قد وعد خالل  يعاين  التي  االأزمات  كل  �صينهي  باأنه  موؤمتر �صحفي، 
وطلب املدرب من بوحف�س اأن ي�صدد م�صتحقات الالعبني الالعبون عن طريق التعاقد مع �رسكة لت�صيري �صوؤون النادي 

يف اأقرب وقت، قبل اأن تزداد االأزمة.
�صومايال  املايل  الالعب  يح�رس  مل  مت�صل،  �صياق  �صيديبي، تدريبات �صباب بلوزداد منذ 3 اأيام، دون احل�صول ويف 
على اإذن من اجلهاز الفني وعلم  اأن ديربي العا�صمي بني 
من  الرابع  يوم  �صيلعب  اجلزائر،  ومولودية  بلوزداد  �صباب 

�صبتمرب القادم على ملعب 20 اأوت.

بن طالب ي�ضنع احلدث و يثري 
اأوملبيك مار�ضيليا 

اأحد  مع  للتعاقد  الفرن�صي،  مار�صيليا  اأوملبيك  ي�صعى 
االنتقاالت  باب  اإغالق  قبل  اجلزائر،  منتخب  جنوم 
اأن  اإىل  فوتبول(  )فران�س  جملة  واأ�صارت  ال�صيفية 
بن  بنبيل  و�صطه،  خط  تدعيم  يف  يرغب  مار�صيليا 

طالب، العب �صالكة االأملاين.
اأندوين  باإعجاب  يحظى  طالب  بن  اأن  واأ�صافت 
زوبيزاريتا املدير الريا�صي ملار�صيليا، اإال اأن ارتباط 
الالعب اجلزائري بعقد مع ناديه االأملاين حتى �صيف 
الناددي  اأن  اإىل  واأ�صارت  �صمه  مهمة  ي�صعب   ،2021
االأملاين �صيطمع يف احل�صول على مقابل مادي كبري، 
يف ظل متيز بن طالب باللعب اأمام خط الدفاع، اإ�صافة 
اإىل التقدم لالأمام وا�صتغالل �صالح الت�صديدات القوية 
العب  عاما(   23( طالب  بن  نبيل  اأن  اأي�صا  وذكرت 
توتنهام هوت�صبري ال�صابق، كان حمط اهتمام م�صوؤويل 
روما، قبل اإغالق باب االنتقاالت ال�صيفية يف اإيطاليا.



لعبو كرة القدم الأعلى اأجرا يف العامل
ن�رش موقع »Football League« عرب �صفحته على موقع للتوا�صل االجتماعي »فكونتاكتي«، 

�صورة »اإنفوغرافيك« الأكرث العبي كرة القدم يف العامل اأجرا.
ويرتّبع االأرجنتيني ليونيل مي�صي جنم بر�صلونة على عر�ش قائمة العبي كرة القدم االأعلى اأجرا 
يف العامل، بر�صيد 45 مليون يورو يف ال�صنة، ويليه زميله ال�صابق يف الفريق الكاتالوين، والنجم 
براتب 36  العامل،  اأغلى العب يف  نيمار، وهو  الربازيلي  �صان جريمان،  باري�ش  لنادي  احلايل 

مليون يورو.

قائمة لثمانية لعبني هم 
الأغلى اأجرا يف العامل:

1- االأرجنتيني ليونيل مي�صي )بر�صلونة( – )45 مليون يورو(

2- الربازيلي نيمار دا �صيلفا )باري�ش �صان جريمان( – )36 مليون يورو(
3- الربتغايل كري�صتيانو رونالدو )يوفنتو�ش( – )31 مليون يورو(

4- الت�صيلي األك�صي�ش �صان�صيز )مان�ص�صرت يونايتد( – )29 مليون يورو(
5- الويلزي غاريث بيل )ريال مدريد( – )21 مليون يورو(

6- الربازيلي هالك )�صانغاي - ال�صني( – )18 مليون يورو(
7- االإيطايل غريت�صيانو بيلي )�صاندونغ ليونينغ - ال�صني( – )14 مليون يورو(
8- االإيطايل اإيدير مارتينيز )جيانغ�صو �صونينغ - ال�صني( – )13 مليون يورو(.

مدرب بلد الوليد

ل�شنا مزارعني.. ون�شتحق نقطة من بر�شلونة
التي  املباراة  يف  العبيه،  باأداء  �صعادته  عن  غونزالي�ش،  �صريجيو  الوليد،  بلد  مدرب  اأعرب 
خ�رشها اأمام بر�صلونة 0-1، يف ثاين جوالت الدوري االإ�صباين وعقب انتهاء املباراة ال�صبت، قال 
غونزالي�ش »كنا نلعب ب�صكل جيد يف الن�صف �صاعة االأوىل من زمن اللقاء، عرفنا كيف ن�صمد 
ونواجه اخلطورة كي نتقدم ونتفوق على اأنف�صنا، قدمنا كرة قدم جيدة، و�صعينا للح�صول على 

نقطة مل تاأت يف النهاية، ورمبا كنا ن�صتحقها«.
من  بر�صلونة  ا�صتكى  التي  زورييا«  »خو�صيه  الفريق،  ملعب  اأر�صية  حول  �صوؤاله  على  وردا 
ولي�ش  قدم،  كرة  »مكون من العبني  اأي�صا  فريقه  اأن  الوليد  بلد  اأكد مدرب  حالتها املرتدية، 
مزارعني«واأبرز »ال اأحد يريد اللعب على اأر�صية �صيئة«، لكنه اأو�صح اأن النادي »مل يكن لديه 
الكثري ليقوم به، وفعل كل ما بو�صعه ليكون يف اأف�صل حالة«واأ�صار جونزالي�ش اإىل اأن الع�صب 

»كان هو نف�صه للجميع«، لذلك اعترب اأن اخليار الوحيد كان »التاأقلم« على الو�صع.

»اجلرمية الكاملة« اأبرز عناوين �شحف فرن�شا
اأ�صادت ال�صحف الفرن�صية، ال�صادرة اليوم االأحد، بباري�ش �صان جريمان، بعد فوزه على اآجنيه 
 ..MCN« :)3-1، م�صاء ال�صبت، يف اجلولة الثالثة من الدوري. وكتبت �صحيفة )لو باريزيان
الثالثي ال�صاحر لبي اإ�ش جي«بينما و�صفت �صحيفة )ليكيب( فوز الفريق الباري�صي بـ«اجلرمية 
الكاملة« يف حق اآجنيه ويف االأعلى اأ�صارت اإىل التحدي الذي ينتظر اأوملبيك مار�صيليا، اأمام 

�صيفه رين.
باري�ش  حا�صما..  زال  ما  »مبابي  االإلكرتوين:  موقعها  عرب  فوتبول(  )فران�ش  جملة  واأ�صافت 
مار�صيليا،  الأوملبيك  املرتقب  اللقاء  اإىل  اأي�صا  فلفتت  )بروفان�ش(،  �صحيفة  اآجنيه«اأما  يقهر 

اأمام رين.

كوليبايل ميدح اأن�شيلوتي بعد ثالثية ميالن
حر�ش ال�صنغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، على االإ�صادة بكارلو اأن�صيلوتي، املدير الفني 
الكالت�صيو وقال  الثانية من  اأهداف لهدفني، باجلولة  التغلب على ميالن، بثالثة  للفريق، بعد 
اأعطانا  لقد  اأوروبا،  �صيء يف  بكل  فاز  »اأن�صيلوتي  مريكاتو«:  »كالت�صيو  وفًقا ملوقع  كوليبايل، 
عقلية اأقوى، هذه املجموعة تتح�صن بالفعل، علينا اأن ن�صتمر على هذا املنوال«وتابع: »قمنا 

بعمل جيد، لقد �صجلوا هدفني من خالل ت�صويبتني، لكننا اأظهرنا عقليتنا«.
واأ�صاف: »عندما نلعب مبثل هذه الطريقة، عندما نرى مثل هذا االأداء، نعلم اأنه باإمكاننا اأن 

نذهب بعيًدا، بعد هدفنا االأول يف ميالن، كنا نعلم اأننا �صنفوز باملباراة«.

مودريت�ش .. ملك اأوروبا اجلديد 

بعدما جنح يف  اأوروبا  لقارة  ملًكا  نف�صه  االإ�صباين  مدريد  ريال  املحرتف يف  مودريت�ش  لوكا  الكرواتي  ب  ن�صّ
اأول  القارة العجوز للمرة االأوىل يف تاريخه واأ�صبح مودريت�ش هو  اأف�صل العب كرة القدم يف  التتويج بجائزة 
العب بالعامل يفوز بجائزتي اأف�صل العب باملونديال، واأف�صل العب يف اأوروبا منذ الظاهرة الربازيلية رونالدو 
عام 1998 ورغم اأنه لي�ش هداًفا اأو يجيد اللعب يف مركز الهجوم اإال اأنه جنح يف حتدي ال�صعاب واعتالء القمة 
والتتويج بجائزة اأف�صل العب يف اأوروبا ملو�صم 2017-2018. والالفت للنظر اأن مودريت�ش )32 عاًما( تخطى 
رونالدو  كري�صتيانو  والربتغايل  االإجنليزي،  ليفربول  يف  املحرتف  �صالح  حممد  امل�رشي  الهجومي  الثنائي 
املنتقل حديًثا ليوفينتو�ش االإيطايل و�صارك مودريت�ش مع ريال مدريد يف املو�صم املا�صي يف 43 مباراة يف كل 
البطوالت �صجل خاللهم هدفني و�صنع ثمانية اآخرين، حيث تّوج معه بلقب دوري اأبطال اأوروبا، وكاأ�ش العامل 
لالأندية، وكاأ�ش ال�صوبر االإ�صباين واالأوروبي ملو�صم 2017-2018 اأما على �صعيد منتخب بالده، فكان مودريت�ش 
اأحد اأهم العنا�رش االأ�صا�صية يف �صفوف بالده حيث قاده لتحقيق اإجناز تاريخي بالتاأهل اإىل املباراة النهائية 

لبطولة كاأ�ش العامل التي اأقيمت يف رو�صيا للمرة االأوىل يف تاريخ البالد. 
و�صاع احللم الكرواتي يف انتزاع اللقب العاملي ليكتفي بالو�صافة وامليدالية الف�صية بعدما خ�رش من فرن�صا يف 
النهائي بهدفني الأربعة اأهداف ونتيجة الأدائه املتميز مع منتخب كرواتيا، تّوج مودريت�ش بجائزة اأف�صل العب 

يف كاأ�ش العامل 2018. 
ومل يكن هناك جوائز فردية رفيعة يف م�صرية مودريت�ش مثل تلك التي توج بها االآن اأو بالكرة الذهبية الأف�صل 

العب يف املونديال ولكنه االآن اأ�صبح باإمكانه التتويج بالعديد من اجلوائز الفردية.

ثمينا  فوًزا  يوفنتو�ش  حقق 
بهدفني  الت�صيو،  نظريه  على 
مناف�صات  اإطار  يف  نظيفني، 
بطولة  من  الثانية  اجلولة 
يوفنتو�ش  االإيطايل  الدوري 
جنح يف احل�صول على 6 نقاط 
وحتقيق العالمة الكاملة بعد 
الكالت�صيو  من  جولتني  مرور 
كييفو  على  متتاليني  بفوزين 

فريونا والت�صيو.
الرابحني  اأبرز  وير�صد  

واخلا�رشين من اللقاء.

الرابحون
باولو ديباال

ظل  ديباال،  اأن  من  بالرغم 
البدالء  ملقاعد  حبي�ًصا 
ومل  املباراة  اأحداث  طوال 
ي�صارك فيها، اإال اأنه يعد من 
الرابحني وعقب نهاية اللقاء، 
األيجري،  ما�صيميليانو  خرج 
ليوفنتو�ش،  الفني  املدير 
ليوؤكد افتقاد الفريق لديباال، 
نظًرا لقدرته على الربط بني 
افتقده  ما  وهو  اخلطوط 

مواجهة  خالل  البيانكونريي 
األيجري  اعرتاف  الت�صيو 
دوًرا  �صيلعب  ديباال،  باأهمية 
يف  املقبلة،  الفرتة  خالل 
الت�صكيل  يف  باولو  وجود 

االأ�صا�صي.
كما اأن ت�رشيح األيجريي، مهم 
بالن�صبة ليدباال، بعد التقارير 
اأكدت خفوت جنمه مع  التي 
لكن  لليويف،  رونالدو  و�صول 
على  ليوؤكد  خرج  املدرب 
االأرجنتيني  الالعب  مكانة 

يف الفريق.

بريناردي�سكي

تاألق فيديريكو بريناردي�صكي، 
الثانية  للمباراة  اليويف،  مع 
�صارك  بعدما  التوايل،  على 
لبع�ش  فريونا،  كييفو  اأمام 
ت�صجيل  يف  وجنح  الدقائق 
هدف قاتل منح به يوفنتو�ش 
البطولة  يف  نقاط   3 اأول 
يحجز  اأن  املتوقع  ومن 
بريناردي�صكي، مكاًنا اأ�صا�صًيا 
يف ت�صكيلة اليويف بعد م�صتواه 

الرائع هذا املو�صم.

اخلا�سرون
كوادرادو

خوان  الكولومبي 
اأمين  جناح  كوادرادو، 
اأبرز  يعد  يوفنتو�ش، 
هذا  يف  اخلا�رشين 
اللقاء، خا�صة بعدما جنح 
بريناردي�صكي،  فيديريكو 
يف التاألق يف هذا املركز 
اأداًء  قدم  بريناردي�صكي، 
املركز  هذا  يف  رائًعا 
خالل  االأنظار  وخطف 
�صارك  التي  الدقائق 
مينى  جبهة  وكون  فيها، 
كان�صيلو،  جواو  مع  قوية 
الفريق،   اأمين  ظهري 
اخلطورة  م�صدر  كانت 
ومن  الت�صيو  مرمى  على 
تاألق  يكون  اأن  املتوقع 
موؤخًرا،  بريناردي�صكي 
كوادرادو  ابتعاد  �صببًا يف 
يف  الفريق  ت�صكيلة  عن 

املو�صم احلايل.

�صيموين اإنزاغي

لالت�صيو،  الفني  املدير 
نتائجه  �صل�صلة  وا�صل 
تلقيه  بعد  ال�صيئة، 
متتاليتني،  هزميتني 
مناف�صات  انطالق  منذ 
الت�صيو  فخ�رش  البطولة 
اأمام نابويل )2-1( بعدما 
بهدف  متقدًما  كان 
وخ�رش  مبلعبه،  نظيف 
 )0-2( يوفنتو�ش  اأمام 
ف�صل  قد  املدرب  وكان 
الن�صور  قيادة  يف  ا  اأي�صً
اأوروبا،  اأبطال  لدوري 
اإنرت  اأمام  الهزمية  بعد 
املا�صي،  املو�صم  بنهاية 
اإنزاجي  اأيام  اأن  ويبدو 
داخل  معدودة  باتت 
عدة  بعد  النادي، خا�صة 
املدير  بها  مر  اأزمات 
ت�رشيب  اأبرزها  الفني، 
كالوديو  مع  مكاملته 

لوتيتو، رئي�ش النادي.

كوادرادو اأبرز اخلا�شرين بعد موقعة يوفنتو�ش ولت�شيو

ريا�شة دوليةاجلمعة31 ال�سبت01  �سبتمرب  2018  املوافـق  ل21 ذو احلجة 1439هـ 14



فنياجلمعة31 ال�سبت01  �سبتمرب  2018  املوافـق  ل21 ذو احلجة 1439هـ 15

وفاة املغني ال�سوفيتي ال�سهري يو�سف كوبزون
ع�ضو  كوبزون،  يو�ضف  تويف 
واملغني  الرو�ضي  الدوما  جمل�س 
امل�ضهور حامل لقب فنان ال�ضعب 
وتناقلت  ال�ضوفيتي  االحتاد  يف 
اليوم،  الرو�ضية  االإعالم  و�ضائل 
نباأ وفاة كوبزون، و�رسدت مناقبه 
موقع  وقال  للوطن  وخدماته  
على  تغريدة  يف  رو«  »في�ضتي 
ال�ضعب  فنان  اليوم،  »تويف  تويرت: 
عن  كوبزون  يو�ضف  ال�ضوفيتي 
عمر ناهز 80 عاما«وذكّر املوقع، 
امل�ضت�ضفى  اإىل  نقل  الفنان،  باأن 
يف حالة خطرية، يوم 20 جويلية  
كوبزون  اأن  اإىل  واأ�ضار  املا�ضي. 
ال�رسطان  مر�س  من  يعاين  كان 

منذ 2005.
مقاطعة  يف  كوبزون  يو�ضف  ولد 
 11 يف  اأوكرانيا  ب�رسق  دونيت�ضك 
بحبه  ومتيز   .1937 عام  �ضبتمرب 
�ضن  ويف  الطفولة.  منذ  للغناء 
اأمام  الكرملني  يف  غنى  التا�ضعة 

ال�ضديد  اإعجابه  ونال  �ضتالني 
الغناء،  وفن  املو�ضيقى  در�س 
والتعليم  املو�ضيقى  معهد  يف 
»غني�ضنيه«نال  »معهد  الرتبوي 
اإن�ضاده  بف�ضل  ال�ضهرة  كوبزون 
عن  وخا�ضة  الوطنية  لالأغاين 
العظمى-  الوطنية  احلرب 
التلفزيوين  امل�ضل�ضل  يف  غنى 
ال�ضوفيتي، »17 حلظة من الربيع« 
حول ن�ضاط اجلا�ضو�س ال�ضوفيتي 
النازي  اجلي�س  يف  �ضتريلت�س 

خالل احلرب العاملية الثانية.
وكان  ال�ضيا�ضة،  كوزبون  مار�س 
الدوما،  جمل�س  اأع�ضاء  من 
وتراأ�س �ضناديق خريية مل�ضاعدة 
ال�رسطة  عنا�رس  عائالت 
واجلي�س، الذين قتلوا خالل اأداء 
نال  احلديثة.  رو�ضيا  يف  الواجب 
االأو�ضمة  من  العديد  كوبزون 
وامليداليات واالألقاب الرفيعة يف 

االحتاد ال�ضوفيتي ورو�ضيا.

مو�سكو حتت�سن مهرجان الثقافة الهندية

»ذا مغ« يت�سدر اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية 

نا�سر الق�سبي ينتقد ف�سائية عربية ب�سبب فيلم وثائقي 

والرعب  احلركة  فيلم  ت�ضدر   
»ذا  اجلديد  العلمي  واخليال 
اأمريكا  يف  ال�ضينما  اإيرادات  مغ« 
مليون   44.5 م�ضجال  ال�ضمالية 
جون  اإخراج  من  الفيلم  دوالر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�ضون �ضتاثام وبينغبينغ يل وريان 
احلركة  فيلم  وتراجع  ويل�ضون 
من  اأوت«  فول  اإمبو�ضيبل:  »مي�ضن 
املركز االأول الذي احتله االأ�ضبوع 
املا�ضي اإىل املركز الثاين حمققا 

20 مليون دوالر.
وهرني  كروز  توم  بطولة  والفيلم 
ومن  فريج�ضون  وريبيكا  كافيل 
كويري  ماك  كري�ضتوفر  اإخراج 
كما تراجع فيلم الر�ضوم املتحركة 
من  روبن«  »كري�ضتوفر  والكوميديا 
الثالث  املركز  اإىل  الثاين  املركز 
م�ضجال 12.4 مليون دوالر والفيلم 
وهايلي  مكريجور  يوان  بطولة 
ومن  كارمايكل  وبرونتي  اأتويل 

اإخراج مارك فور�ضرت.

نا�رس  ال�ضعودي،  املمثل  انتقد 
»العربية«  ف�ضائية  الق�ضبي، 
وثائقي  فيلم  ب�ضبب  االإخبارية، 
الراحل،  الكويتي  املمثل  عن 

عبد احل�ضني عبد الر�ضا.
له  تغريدة  يف  الق�ضبي  واأعرب 
ال�ضم  رف�ضه  عن  »تويرت«،  على 
الفيلم الوثائقي، »هذا ح�ضينوه«، 
والذي ت�ضتعد »العربية« لعر�ضه 
االأيام  خالل  �ضا�ضتها  على 
املقبلة وغرد نا�رس الق�ضبي: » 

مع كامل االأحرتام لقناة العربية 
اجلميل  املجهود  هذا  على 
الكبري  للراحل  التقدير  ومل�ضة 
ولكن التحفظ على العنوان )هذا 
بتاريخ  تليق  ال  خفة  ح�ضينوه( 

عبداحل�ضني عبدالر�ضا«.
وتويف عبد احل�ضني عبد الر�ضا، 
اأحد  يف   ،2017 اأوت   12 يف 
م�ضت�ضفيات لندن عن عمر ناهز 
الـ 78 عاما وكان الفنان الراحل 
اأيام  قبل  امل�ضت�ضفى،  اإىل  نقل 

تعر�ضه  اإثر  وفاته  من  قليلة 
يف  وجوده  اأثناء  �ضحية،  الأزمة 

العا�ضمة الربيطانية.
وولد عبد الر�ضا يف 15 جويلية 
موؤ�ض�ضي  اأحد  وهو   ،1939
احلركة الفنية يف منطقة اخلليج، 
بع�رسات  الفني  م�ضواره  وحفل 
وامل�ضل�ضالت  امل�رسحيات 
اأكرث  مدى  على  قدمها  التي 
من 5 عقود واأ�ض�س عبد الر�ضا 
فرقة امل�رسح العربي يف مطلع 

املا�ضي،  القرن  من  ال�ضتينيات 
يف  الوطني  امل�رسح  وفرقة 
مواهبه  وتعددت  ال�ضبعينيات، 
كما  والغناء،  التلحني  ف�ضملت 
الفني  االإنتاج  جمال  خا�س 
واألف عددا من االأعمال الفنية، 
»درب  م�ضل�ضلي  غرار  على 
الزلق« و«االأقدار«، وم�رسحيات 
»باي باي لندن« و«�ضيف العرب« 
و«عزوبي  املناخ«  و«فر�ضان 

ال�ضاملية«.

حتت�ضن حديقة »�ضوكولنيكي« يف مو�ضكو 
املكر�س  الهندية  الثقافة  مهرجان 
وي�ضتمر  الهند،  ا�ضتقالل  بعيد  لالحتفال 
اجلاري  اأوت   12 حتى   10 من  االحتفال، 
الثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�ضمن 
الهندية العديد من الفعاليات التي �ضتقام 
يف متنزه �ضوكولنيكي، وتبداأ االأن�ضطة من 
 10 ال�ضاعة  وتنتهي  الـ10 �ضباحا  ال�ضاعة 

م�ضاء كل يوم، والدخول جماين.
الثقافة  على  املهرجان  زوار  و�ضيتعرف 
خالل  من  جوانبها  مبختلف  الهندية 
جمموعة من الفعاليات الرتفيهية. ويتيح 
املجوهرات  على  االطالع  املهرجان 
والتوابل  ال�ضهرية  الهندية  التقليدية 

باأنواعها والهدايا التذكارية التي �ضتعر�س 
للبيع يف اأق�ضام حديقة �ضوكولنيكي.

و�ضتتمتع الن�ضوة باالألوان ال�ضاحرة لالأزياء 
�ضيتاح  التي  واأقم�ضتها املزرك�ضة  الهندية 
هناك  و�ضتكون  اأي�ضا،  للبيع  منها  ق�ضم 
ا�ضتعرا�ضات غنائية راق�ضة ي�ضارك فيها 
برفقة  كينغ،  اآ�س  ال�ضهري،  بوليوود  مغني 

200 راق�س وراق�ضة.
املركز  قبل  من  املهرجان  هذا  وينظم 
من  وبدعم  مو�ضكو  يف  الهندي  الثقايف 
الثقافة  ووزارة  رو�ضيا  يف  الهند  �ضفارة 
ياأتي تزامنا مع االحتفال  الرو�ضية، حيث 
 15 ي�ضادف،  الذي  الهند  ا�ضتقالل  بعيد 

اأوت.

بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�سرتك

اأعلن الفنان واملو�ضيقي اللبناين زياد الرحباين م�ضاء اأم�س 
اجلمعة، عن عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة 

فريوز بعد قطيعة دامت �ضنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز 
العام القادم.

وقال الرحباين اإنه يتوا�ضل يومياً مع فريوز بعد �ضوء تفاهم 
وقع بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�ضيا�ضي. 

واعترب اأن ما وقع مع فريوز هو جمرد �ضوء تفاهم ا�ضتفاد 
منه اأنا�س كثريون. وكان زياد الرحباين قد اأعلن قبل ثالث 

�ضنوات اأن والدته معجبة باالأمني العام مليلي�ضيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�ضن ن�رس اهلل، االأمر الذي اأغ�ضب فريوز و�ضقيقته 

املخرجة رميا.

�سامح ح�سني يطرح املل�سق 
الدعائي لفيلمه اجلديد »الرجل 

الأخطر«
طرح املمثل امل�رسي �ضامح ح�ضني املل�ضق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل االأخطر«، عرب �ضفحته الر�ضمية مبوقع في�س 

بوك. ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل االأخطر« بدور 
العر�س ال�ضينمائي يف مو�ضم ال�ضيف 2018. ويدور فيلم« 

الرجل االأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�ضويقي. فيلم 
»الرجل االأخطر« بطولة �ضامح ح�ضني، هالة فاخر، اإدوارد، 

رحمة ح�ضن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن اإخراج مرق�س 
عادل.

 اعتقال �سوزان �ساراندون
 ملعار�ستها �سيا�سة ترامب
األقت قوات االأمن االأمريكية القب�س على املمثلة، �ضوزان 

�ضاراندون، يف وا�ضنطن خالل مظاهرة احتجاج �ضد �ضيا�ضة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�س االأمريكي، دونالد 
ترامب.   ون�رست �ضحيفة »The Guardian« ما كتبته 

املمثلة �ضاراندون، البالغة من العمر 71 عاما، عرب ح�ضابها 
اخلا�س على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا 

اأقوياء. وا�ضلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�ضلطات اأكرث من 500 
امراأة، يوم اخلمي�س 28 جوان  اجلاري، خالل م�ضاركتهن 

يف م�ضرية احتجاج على �ضيا�ضة الرئي�س ترامب جتاه 
املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�ضل االآالف من اأفراد االأ�رس عن 

بع�ضهم على احلدود مع املك�ضيك.
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الرواية التاريخية.. 
العالقة بني الفن والواقع
حتظى الرواية التاريخية باهتمام متزايد من ِقَبل النا�سرين 

عربيًا، كا�ستجابٍة الجتاهات القراءة وملبداأ “العر�ش والطلب” 
يف �سوق الكتاب، بخا�سة بعد ت�سّدرها القوائم الق�سرية للجوائز 

االأدبية املعترَبة يف ال�سنوات االأخرية.

جعفر العقيلي /موقع نا�رش

ما  الكتابة  من  النوع  هذا  لكن 
االإ�شكاالت  من  بعدد  اطاً  محُ زال 
وبطبيعة  بالتجني�س،  املت�شلة 
والواقعي،  الفّني  بني  العالقة 
اأو  للوقائع  االإخال�س  واأولوية 
اللجوء اإىل التخييل، حتى اإن هناك 
من ينظر اإىل الرواية التاريخية على 
ال  توثيقي”  اأو  وثائقي  “عمل  اأنها 
اأكرث. واإن انطوى العملحُ على �شيء 
مما مل يذكره التاريخ، قد يحُعّد هذا 
“عيباً ونق�شاً” ي�شعه يف خانة “الال 

اأمانة”!
الرواية  كتبوا  الذين  بني  ومن 
الكاتبة  التاريخية عربياً، يربز ا�شم 
عا�شور،  ر�شوى  الراحلة  امل�رشية 
“غرناطة”  بثالثية  ا�شتحُهرت  والتي 
التي نالت اجلائزة االأوىل للمعر�س 
يف  العربية  املراأة  لكتاب  االأول 
القاهرة )1995(، بعد اأن نال اجلزء 
القاهرة  االأول منها جائزة معر�س 

للكتاب الأح�شن رواية )1994(.
عا�شور، كانت قد قالت خالل حواٍر 
التقرير قبل  اأجراه معها معّد هذا 
ا�شتخدام  حتبذ  ال  اإنها  رحيلها، 
ملا  التاريخية”،  “الرواية  م�شطلح 
اأحياناً،  �شلبية  ارتباطات  من  له 
هي  رواية  اأّي  باأن  ولقناعتها 
لًة  تاريخية مبعنى من املعاين. مف�شّ
اأحداثها  تدور  التي  “الرواية  تعبري 

يف املا�شي”.
“الطنطورية”،  �شاحبة  وبح�شب 
لكي  حتتاج  التاريخية  الرواية  فاإن 
على  الكاتبحُ  يتعرف  اأن  تحُنَجز، 
يطّل  واأن  يتناوله،  الذي  املا�شي 
وعنا�رش  الثقافة  مفردات  على 
توفره  ما  وهو  فيه،  اليومية  احلياة 
وتتم  و�شواها.  والوثائق  الكتب 
التح�شري  مرحلة  يف  اخلطوة  هذه 
الروائي  اأن  اإىل  االإ�شارة  للعمل، مع 
بالوثائق  الفراغات  مبلء  يقوم  ال 
بحثاً  ينجز  ال  الأنه  املعلومات،  اأو 
الإثبات حجة  ي�شعى  وال  درا�شة،  اأو 
اأو التدليل على فكرة، فكتابة العمل 

الروائي اأمر خمتلف.
ففي اإطار الرواية الواقعية، تو�شح 
يقف  الأن  الكاتب  يحتاج  عا�شور، 
ما  وهو  �شلبة،  معرفية  اأر�س  على 
توفره له القراءات، وهي قراءات لن 
تدخل ب�شكل مبا�رش يف الن�س، الأن 
يف  ومي�شي  منها  �شينطلق  اخليال 
تزّين  ال  “اأنت  اآخر  مبعنى  م�شاره. 
ن�شك اأو تدّعمه بوثائق اأو اأحاديث 
تغدو  بل  تاريخية،  وقائع  عن 
ح�شيلتك املعرفية )املرتاكم منها 
وما �شعيَت اإليه من اأجل هذا الن�س 
الن�س،  روافد  من  رافداً  املحدد( 
ي�شّب يف جمراه وي�شهم يف ت�شكيل 

بنيته ون�شيجه واإيقاعاته”.
االأجنا�س  مو�شوع  لعا�شور،  ووفقاً 
االأدبية اجلامدة “مو�شوع اإ�شكايّل”، 
االأدبي مت جتاوزها  ففكرة اجلن�س 

عقود،  منذ  النقدي  اخلطاب  يف 
واحلكي املدّون )على هيئة رواية( 
عن ب�رش يفعلون وينفعلون يف �شياق 
مرٌن  مفتوح،  “فن  بعينه،  تاريخي 
االأ�شطورة  اأقرب حلوت  ف�شفا�س، 
اأج�شام  ابتالع  على  قدرته  يف 

كاملة”.
من  به  توؤمن  عا�شور  كانت  ومما 
وحي جتربتها يف الكتابة االإبداعية، 
بـ”اإ�شقاط  ي�شمح  الرواية  �شكل  اأن 
الن�س،  وخارج  الن�س  بني  احلدود 
بحركة  االنتقال  للقارئ  يتيح  مبا 
تلقائية غريبة بينهما، حتى ليختلط 
ال�شفحات،  يقلّب  وهو  االأمر  عليه 
فال يعرف يف اأي حِيّز منهما يقيم”، 
وهذه ال�شمة يف فن الرواية هي ما 
يجعل الرواية “�شكاًل دميقراطياً”، 
باأ�شواتها  موؤلفها  �شلطة  تتحدى 
يف  هذا  ينح�رش  وال  املتعددة، 
املعنى الباختيني للكلمة، بل ي�شمل 
اأو  والتاريخ،  الن�س  بني  التقاطَع 
ع  “تقاطحُ حيث  والواقع،  املتخيَّل 
اأن�شاأه  عامٍل  بني  الفا�شلة  احلدود 
اأنه ميلكه ويحكم  فرٌد كاتب واهماً 
اأرحَب  تاريخي  وزمن  حدوده، 
الفرد  املوؤلفحُ  ي�شتطيع  ال  واأعقد، 

التحكَم يف م�شاراته”.
لذلك، كان اإقرارحُ عا�شور اأن احلدود 
الفا�شلة بني التاريخ والرواية -وبني 
“حدوٌد  كذلك-  والرواية  التاأريخ 
اأو  فيها  النظر  الإعادة  قابلة  ه�ّشة، 
امل�شعينَي  بني  واالنتقال  اإ�شقاطها 

ب�شال�شة وي�رش”.
االأردنية  الكاتبة  تقول  جهتها،  من 
�شميحة خري�س، اإن للتاريخ اإغواءه، 
د  ت�شاعحُ يفِتنحُهم  الروائيني  واإن 
وغرائبيتها  وتراجيديتها  االأحداث 
يرتكبه  تخييل  كّل  من  تهزاأ  التي 
الرواية  اإىل  فيتجهون  العقل، 

التاريخية.
الرواية،  هذه  تكتب  اأنها  وت�شيف 
االرتداد  يف  الرغبة  ب�شبب  لي�س 
فداحة  من  الهروب  اأو  للما�شي، 
من  اخلوف  اأو  الراهن،  احلدث 

بنا.  يحيط  الذي  الواقع  تناول 
من  جزءاً  ت�شبح  اأنها  مو�شحًة 
ها  بن�شّ التاريخي”  احلدث  “فتنة 
اجلديد، بل اإنها حتمل هذا احلدث 
قراءة  بتقدمي  خمتلف”  “اأفق  اإىل 
املا�شي  تن�شخ  ال  فهي  له،  مغايرة 
وال ت�شتعيد تفا�شيل كتب املوؤرخني 
ما  بقدر  م�شوا،  َمن  �شهادات  وال 
زوايا  من  املا�شي  ك�شف  حتاول 
يف  طمعاً  عنها،  م�شكوت  جديدة 
واملالب�شات  الراهن،  الواقع  فهم 
فيه  نحن  ما  اإىل  بنا  اأف�شت  التي 

اليوم.
التاريخية  الروايات  �شاحبة  وتقول 
الطوفان”  و“دفاتر  “يحيى” 
و“بابنو�س”، اإنها تطمع با�شت�رشاف 
�شفحات  تقليب  عرب  امل�شتقبل 
ذاكرة  تكون  اأن  وحتاول  املا�شي، 
دقيقة ال تحُن�شى، يف حني اأن االإن�شان 
تكرار  ويعيد  بالن�شيان،  مغَرم 
نف�شها  باك  ال�ِشّ يف  ويقع  اأخطائه 

كل مرة!
املغايرة،  قراءته  للروائي  اأّن  وترى 
وهي على االأغلب االأعم تتخندق يف 
�شّف املهم�شني واملظلومني، لذلك 
الوقائع،  بع�س  “يزّور”  اأن  يحدث 
ويجّمل  ت�شويهه  يريد  ما  في�شّوه 
ال�شياق:  هذا  يف  وتتابع  يريد.  ما 
ليقرتف  باحلرية  ي�شعر  “الروائي 
ي�شنع  وهو  روايته،  يف  ي�شاء  ما 
بقلقلة  تقوم  للواقع  موازية  رواية 
اأو  اأو تثور عليها  ال�شائدة  الروايات 
تتفح�شها، اإنه يف حلظة زهو عالية 
ملَْكهحُ وحده  اأن احلقيقة  فيها  يظن 
واأن كل ما قيل حول احلدث نف�شه 

جمرد تزوير”.
خري�س،  بح�شب  الروائيني  والأن 
يتمّنون  كما  العامل  ين�شجون 
الع�رش  ويقودون  ويحلمون، 
كاأنها  رواياتهم  العتناق  احلايل 
فاإنها  وحقيقية،  ح�شوراً  االأكرث 
ليبدو  الن�س  على  بالتحايل  تقوم 
حياة  بتناول  وذلك  للغاية،  واقعياً 

جانب  اإىل  حقيقية  �شخ�شيات 
فيختلط  املتخيلة،  �شخ�شياتها 
النهاية  يف  الرواية  لتكون  االأمر 
ولكن  م�شى،  ع�رٍش  على  “�شاهداً 
وغاياٍت  جديداً،  �شيئاً  ترى  بعيوٍن 
بنائه  واإعادة  العامل  هّد  اإىل  تطمح 

من جديد”.
وبالن�شبة اإىل الروائي االأردين اأحمد 
روايته  فازت  الذي  الطراونة، 
ال�شف�شافة”  “وادي  التاريخية 
لت  ِوّ وححُ الت�شجيعية  الدولة  بجائزة 
فاإن  �شخم،  م�رشحي  عمل  اإىل 
للروائي  يتيح  للتاريخ  اال�شتناد 
الإغناء  متنوعة  روافد  من  االإفادة 
خلو�س  ويدفعه  ال�رشدية،  عوامله 
اأدواته  وتطوير  التجريب  غمار 
الفنية وجتذير الوعي بفكرة الكتابة 

ككل.
بالتاريخ  االهتمام  اأن  يوؤكد  وهو 
منذ  العربية  الرواية  عن  يِغب  مل 
عند  متوقفاً  االأوىل،  اإرها�شاتها 
اأ�شئلة من املفيد طرحها هنا: اإىل 
ي�شتند  اأن  للتاريخ  ميكن  حّد  اأّي 
ذاته،  لتقدمي  االإبداعي  العمل  اإىل 
اأو يرتهن خليال املبدع الذي يبني 
عوامله اخلا�شة حول احلكاية االأم؟ 
اإىل اأي حد يحُ�شمح للمبدع اأن يجتزئ 
من هذه احلكاية مبا يخدم حكايته 

املختلَقة؟
الطراونة  يقول  ذلك،  من  انطالقاً 
كمادة  التاريخ  بني  العالقة  اإن 
تزال  ما  الرواية  فن  وبني  جامدة 
قدرات  حتكمها  جدلية”  “عالقة 
لتطويع  اأدواته  و�شطوة  الكاتب 
املادة التاريخية وت�شكيلها من غري 
على  الطرَفني  من  اأّي  يتجّنى  اأن 

االآخر.
ويرى اأن جت�شيد الوثيقة التاريخية 
ل�شخو�شها  اإعادة احلياة  من خالل 
وبخياٍل يحُنتج الواقعَة ب�رشِط الوعي 
بعيداً  مكانها  واإدراِك  بزماِنها 
قبل  االإبداع  �رشطحُ  هو  النقل،  عن 
فّخ  يف  �شنقع  واإاّل  اآخر،  �شيء  اأّي 

التوثيق.  التاأريخية و�شنبقى رهيني 
العمل  بني  التفريق  من  بد  فال 
ال�رشوط  مكتمل  الفني  االإبداعي 
حتى واإن كان تاريخياً، وبني العمل 
من  اخلايل  والتوثيقي  التاأريخي 

الفن.
عندما  احلّق  الروائي  اأن  ويو�شح 
ليحاكمه  فاإمنا  التاريخ  ي�شتدعي 
فهم  وليحاول  الواقع  ب�رشوط 
احلا�رش وتطوير الوعي به، خا�شة 
واأن الن�س الروائي يوؤّثث ما مل توؤّثثه 
الوثيقةحُ لتلك احلقبة، وهذا ما ي�شّوغ 
الواقعة  قد�شية”  “انتهاك  للروائي 
من  �شخو�س  واختالق  التاريخية، 

خمّيلته يحّملهم اأدوار البطولة.
يف  جتربته  الطراونة  وي�شتح�رش 
توؤرخ  التي  ال�شف�شافة”  “وادي 
االأردن(  )جنوب  الكرك  لـ“ثورة” 
على االأتراك اأواخر العهد العثماين. 
�شخ�شية  با�شتح�شار  قام  اإذ 
اجلمعي  ال�شمري  لتكون  “ح�شن” 
ملئات االأ�شخا�س الذين ق�شوا من 
الرواية  اأ�شواتهم يف  اأن ن�شمع  غري 
التي ت�شنَّف على اأنها “بوليفونية”، 
وهذا ي�شري اإىل م�شاحة كبرية متاحة 
�شمن  الواقعة  مع  للتعامل  للروائي 
نطاق التاريخ، �رشَط اأن يحافظ يف 
النظر  وجهات  تعدد  على  �رشدّيته 
اأاّل  و�رشَط  االأم،  للحكاية  ا�شتناداً 
احلكاية  هذه  مقا�شد  يخد�س 
تدور  التي  ال�رشاعات  واجتاهات 

فيها.
اأن ترّم  “واجب الرواية التاريخية 
ما اأحُهمل وتََك�رّش على حواف الزمن 
ومكتماًل”،  مّت�شقاً  امل�شهد  ليعود 
يقول الطراونة م�شت�شهداً بتجربته، 
اإذ اإن جميع كتب التاريخ التي وّثقت 
“ثورة الكرك”، مل ت�شتطع  اأحداث 
ل�شخ�ٍس  الداخلي  احلوار  ت�شويَر 
التاريخية  القلعة  حافة  على  يقف 
حّياً  به  يحُرمى  اأن  ينتظر  ال�شاهقة 
ربطه  اأن  بعد  �شحيق  قاٍع  اإىل 

االأتراك ب�شخرٍة تفوقه وزناً.

عن دار ال�ساقى للن�سرببريوت

�صدور كتاب »احلداثة املمتنعة فى اخلليج العربى«
للن�رش،  ال�شاقى  دار  عن  �شدر 
فى  املمتنعة  »احلداثة  كتاب 
عنوان  حتت  العربى«  اخلليج 
املجتمع  حتوالت  فرعى 
�شلمان  باقر  للكاتب  والدولة، 
�شمن  الكتاب  ويندرج  النجار، 
�شفحة   512 و�شيا�شة،  فكر  فئة 
املمتنعة  »احلداثة  كتاب  يتناول 

كيف  العربى«  اخلليج  فى 
العربى  اخلليج  منطقة  تخربنا 
املجتمع  عمق  فى  حتوالت  عن 
اإىل  باالإ�شافة  اأطرافه.  وعلى 
تغريات  اإىل  �شتقود  حتوالت 
االجتماعية  العالقات  منط  فى 
والهياكل  الثقافية  وال�شياقات 
ال�شلوك.  الأمناط  احلاكمة 

من  قدًرا  التغريات  هذه  وتواجه 
موؤ�ش�شاتية  قوى  من  املمانعة 
واأخرى اجتماعية وفق ما ذكرت 

الدار فى بيان لها.
من  حالة  ال�رشاع  هذا  ويخلق 
الفو�شى ويبعث فى بع�شهم رغبة 
هوياتهم  عن  التعبري  فى  عارمة 
ال�شغرية، وهى فى جلّها متّثالت 

اأو  املعلنة  ال�رشاعات  عن 
وح�ش�شها  القوة  على  امل�شترتة 

فى املجتمع.
العمالة  حالة  الكتاب  ي�رشح 
باتت  التى  اخلليج،  اإىل  الوافدة 
اإجماىل  من  كبرية  ن�شباً  متثل 
ال�شكان تتجاوز الن�شف فى بع�س 
كما  بعاداتها،  متفظة  الدول، 

بو�شع  تتعلق  اإ�شكاالت  يعر�س 
ال�شعيدين  املراأة اخلليجية على 
مو�شحاً  وال�شيا�شى،  االجتماعى 
جملة من الظواهر امل�شتجدة فى 
العالقات االجتماعية فى اخلليج 
التق�شيمات  باالعتبار  االأخذ  مع 

احل�رشية واالإثنية.
كاتب  النجار،  �شلمان  باقر 

وباحث بحرينى. �شدر له عن دار 
ال�شاقى »�رشاع التعليم واملجتمع 
»احلركات  العربى«،  اخلليج  فى 
الدينية فى اخلليج العربى«، حاز 
فى  الع�شية  »الدميقراطية  كتابه 
ال�شيخ  جائزة  العربى«  اخلليج 
اأبرز  اأحد  ويعد   ،2009 زايد 
منطقة  فى  االجتماع  علماء 
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للباحثة والأكادميية املغربية زهور كرام

كتاب جديد بعنوان »الفكر التنويري يف الر�ؤية 
امل�ستقبلية عند املهدي املنجرة«

�سدر، حديثا، للباحثة والأكادميية زهور كرام كتاب جديد بعنوان »الفكر التنويري يف 
الروؤية امل�ستقبلية عند املهدي املنجرة«،الكتاب، ال�سادر عن من�سورات دار دملون اجلديدة 

ب�سوريا، ي�ستدعي الإرث الفكري ال�ست�سرايف للراحل املهدي املنجرة �سمن �سياق عاملي 
ُيعرف بالهيمنة الإمربيالية و�سعيها الدوؤوب اإىل ال�سيطرة، و�سمن �سياق حملي من 

خ�سو�سياته التبعية وال�ستهالك وفقدان املبادرة.

م٫�س

»تطرح  كرام،  زهور  اإىل  فبالن�سبة 
بغية  بقوة  نف�سها  امل�ستقبليات 
بناء وعي جماعي حول ما يقع يف 
املنطقة وخارجها، ولعل الفهَم هو 
على  قادرة  اأجوبة  القرتاح  طريق 
وال  امل�سدود،  النفق  من  اإخراجنا 
يتحقق الفهم اإال عرب االطالع على 
امل�ساريع امل�ستقبلية العربية التي 
املنجرة  املهدي  م�رشوع  ميثل 

اأحدها«.
مقدمة  اإىل  الكتاب  ويتوزع 

حيث  ومالحق،  وتركيب  وف�سلني 
�سوؤال مركزي  التقدمي من  انطلق 
يحدد االأ�سباب الكامنة وراء قراءة 
وتلجاأ  االآن،  املنجرة  املهدي 
الباحثة اإىل تقدمي مربرات كثرية، 
على  يقوم  العاملي  ال�سياق  اإن  اإذ 
من  االإهانة.  ومترير  الرعب  بث 
هنا، تاأتي قدرة امل�ستقبليات على 
يف  الوقوع  من  ال�سعوب  حت�سني 
التح�سني  ويبداأ  الت�ساوؤم،  م�ستنقع 
عرب قراءة املا�سي واحلا�رش؛ الأن 
امُل�ستقبل  يجعل  التاريخي  اجلهل 
ينبغي  قراءة  وكل  �سبابية.  اأكرث 

�رشيح  ذاتي  نقد  على  تنبني  اأن 
لعقد  �رشورية  خطوة  بو�سفه 
واحلا�رش  املا�سي  مع  امل�ساحلة 
اإعادة  اإن  امل�ستقبل.  وا�ست�رشاف 
املنجرة  املهدي  ت�سورات  قراءة 
�ست�سمح  بنائها  واإعادة  وترتيبها 
ال�سيا�سات  حول  وعي  باإنتاج  لنا 
ا�ستح�سار  على  و�ستعمل  الدولية، 
ال�سمري  اإىل  يعيد  الذي  النموذج 

ر�سده بعدما انهارت القيم.
الروؤية  تقدمي  اإىل  الكتاب  وي�سعى 
املهدي  فكر  يف  امل�ستقبلية 
اإىل  االعتبار  واإعادة  املنجرة، 

اأعمدة  اأحد  يُ�سّكل  مغربي  �سوت 
التي  املغربية  الفكرية  النخبة 
�سافرت بالعقل املغربي نحو اآفاق 
للقارئ  ويتيح  عاملية،  اإن�سانية 
املثقف  منوذج  على  التعرف 
واملعرفة  االإميان  بقوة  املنخرط 
ق�سايا  يف  والكرامة  والعقل 
امل�ستقبل وال�سعوب. يتوزع الكتاب 
اإىل حمورين: املحور االأول يناق�ش 
»معنى الروؤية امل�ستقبلية« بو�سفها 
والتخطيط.  للتفكري  مو�سوعا 
ا�ستثمار  على  الروؤية  هذه  وتقوم 
فالروؤية  الثالثة؛  اأبعاده  يف  الزمن 

تنه�ش  املنجرة  لدى  امل�ستقبلية 
على  تقوم  دقيقة  منهجية  على 
املفاهيم  من  ن�سق  ت�سييد 
واملبادئ، اأما املبادئ فهي النظر 
باعتبارها  القيم  منظومة  اإىل 
الثقايف  والتوا�سل  مرجعا، 
وال�سباب  احل�ساري،  واحلوار 
املنجرة.  روؤية  وظيفي يف  مفهوم 
الثاين  املحور  ير�سد  بينما 
املفاهيم التي ا�ستثمرها املهدي 
امل�ستقبلية،  روؤيته  يف  املنجرة 
/ التوقع  االآتي:  النحو  على  وهي 
�سدام  املقا�سد،  اال�ستب�سار، 

اإكراهات  مفاهيم  احل�سارات، 
والن�سيان،  الذاكرة  الدميقراطية، 
الكاتبة  وتطرح  والتقدم.  احلداثة 
يقرتح  مركزيا  �سوؤاال  الرتكيب  يف 
طريق  بخريطة  الوعي  �رشورة 
ختمت  وقد  امل�ستقبلي،  التفكري 
املالحق:  من  مبجموعة  بحثها 
ملحق  املنجرة،  توقعات  ملحق 
جمل وتعبريات املهدي املنجرة، 
ملحق  والبيانات،  الر�سائل  ملحق 
املنجرة،  للمهدي  الذاتية  ال�سرية 
مركز  املنجرة يف  املهدي  ملحق 

ذاكرة املغرب املعا�رش.

خلف ال�سور بقليل لعبد ال�سميع بن �سابر..ر�اية االحتفاء بالهام�ش 
     الكتابة عن الهام�ش يف الرواية 
مادة  اإىل  الهام�ش  حتويل  هي 
للتخييل  مرجعا  جعله  اأو  اأدبية 
ت�سعى  ممار�سة  وهي   ، الروائي 
بعدما  الرواية  بورجوازية  لتجاوز 
االهتمام  على  االأدب  موؤرخو  درج 
اأو  الراقي  اأو  الر�سمي  باالأدب 
الكبار  باالأدباء  وبالتايل  الرفيع 
والعباقرة...  امل�ساهري  واالأعالم 
ي�سمى  ما  كل  الطرف عن  وغ�سوا 
اأو  اأو �سعبيا  اأو هام�سيا  اأدبا ثانويا 
هجينا... بدعوى اأن هذه االأ�سكال 
ال ترقى من حيث املكانة وال من 
حيث اللغة اإىل االآداب االأوىل فهي 
اإف�ساد  يف  تت�سبب  اآداب  »جمرد 
الذوق يف اإ�سارة اإىل م�سامينها غري 
االأخالقية اأو مو�سوعاتها املغرقة 
يف اخل�سو�سية واملحلية...« انظر 

الفن التا�سع ل�سعيد علو�ش .
وقد تناولت العديد من الدرا�سات 
هذا  واالقت�سادية  االجتماعية 
ـ متييز  املفهوم وم�ستقاته } فقر 
 ، والتحليل  ....{بالدر�ش  اق�ساء  ـ 
لينتقل اإىل الدرا�سات االأدبية ، ومن 
الدرا�سات  هذه  ا�ستقراء  خالل 
يدر�ش يف  الهام�ش  اأن  على  ،نقف 
هذا  ي�سم  ما  مع   ، املركز  مقابل 
الهام�ش من دونية واق�ساء ومتييز 
اأن  جند  للمعجم  نعود  حينما  و   .
املعاين  بهذه  مرتبط  التهمي�ش 
فالهام�ش هو حا�سية الكتاب واجلزء 
، وعلى هام�ش  الكتابة  اخلايل من 
اأي خارجا عنه ومبعزل منه  االأمر 
 : الهام�ش  على  يعي�ش  وفالن   ،
يف  مندمج  غري  منفردا  يعي�ش  اأي 
كما   ، منعزل   ، مهمل   ، املجتمع 
يحمل  »هم�ش«  اللغوي  اجلذر  اأن 
الرجل  فهم�ش   ، اإ�سافية  دالالت 
�سواب  غري  يف  الكالم  من  اأكرث   :
 ، ليثور  حترك   : اجلراد  وهم�ش   ،

وهم�سه الكلب : ع�سه ، فالدالالت 
املعجمية واإن كانت متعددة ولكنها 
تع�سد بع�سها البع�ش فالهام�ش هو 
واالق�ساء  والعزلة  والنبذ  احلا�سية 
على  وثورة  مترد  من  ي�ستتبعه  مع 
النظم االجتماعية املتعارف عليها 
. اإن اأدب الهام�ش هو اأدب للرف�ش ، 
اأدب للمعار�سة ، واأدب » ينتج خارج 
اأو  �سيا�سية  اأكانت  �سواء  املوؤ�س�سة 
اأكادميية  اأو  ثقافية  اأو  اجتماعية 
الرعاية  عن  بعيدا  يقع  الذي   ،
واالحت�سان بل ويجري العمل على 
ال�سوء  دائرة  من  وا�ستبعاده  نبذه 
ح�سن   « الرقابة  عليه  ت�سلط  وقد 
البحراوي ، جملة عالمات ، العدد 
اأن  الطبيعي  فمن  و    9  : �ش   18
على  بالثورة  الهام�ش  كتابة  تت�سم 
اخلطاب الر�سمي وجتاوز اخلطوط 
احلمراء وك�رش الطابوهات ، وف�سح 
املجال للمق�سيني ال�سماع �سوتهم 
، وميكن اعتبار رواية خلف ال�سور 
الذي  التوجه  هذا  �سمن  بقليل 
ي�ستقي مادته من عوامل املهم�سني 

وي�سمح لهم بالبوح .

يف  التهمي�س  تيمة  ـ   1
رواية خلف ال�سور 

بقليل

هي   « بقليل  ال�سور  خلف   « رواية 
للكاتب  الرواية  االأعمال  باكورة 
املغربي عبد ال�سميع بنا�رش ، وقد 
ق�س�سيتان  جمموعتان  �سبقتها 
االأوىل حب وبطاقة تعريف والثانية 
الرق�ش مع االأموت ، وتقع الرواية 
وتت�سدر �سفحة   ، 145 �سفحة  يف 
املوؤلف  ا�سم  جانب  اإىل  الغالف 
ت�سكيلية  لوحة  الرواية  وعنوان 
عي�سى  املغربي  الت�سكيلي  للفنان 

اإيكن .

اأ ـ التهمي�س يف العنوان 

ال�سور هو كل ما يحيط ب�سيء من 
يحيط  هنا  وال�سور   ، وغريه  بناء 
مقابل  يف   } املركز   { باملدينة 
خارجه  تقع  التي  البدائية  االأكواخ 
هوؤالء  ولكن   «  ،  } }الهام�ش 
يو�سعوها  اأن  اإال  اأبوا  القرويني 
وانت�رشت  كرثت  التي  باأكواخهم 
خارج ال�سور الكبري كبقع �رشطانية 

مقيتة »
تقع خلف هذا  الرواية  اأحداث  اإن 
ف�ساءين  بني  يف�سل  الذي  ال�سور 
احلياة  �رشوط  فيه  تتوفر  ف�ساء   ،
تنعدم  مهم�ش  وف�ساء   ، الكرمية 

فيه اأب�سط �رشوريات احلياة 
ب ـ التهمي�ش يف العناوين الفرعية 

حمل الق�سم االأول من الرواية ا�سم 
» حميم�سة«  البطل  ل�سخ�سية  علم 
اال�سم  هذا  يف  التهمي�ش  واليخفى 
حتقري  ت�سغري  م�سغرا  ورد  الذي 
وانعدام  احلجم  ق�رش  على  داللة 
من  الثاين  الق�سم  اأما   . ال�ساأن 
»مذكرات  ب  املو�سوم  الرواية 
رجل املزبلة« ، فقد ورد ا�سم رجل 
ف�ساء  وهو   ، املزبلة  اإىل  م�سافا 
الف�سالت وكل ما مل  للتخل�ش من 
ف�ساء  اإنه   ، حاجة  به  للنا�ش  تعد 
للتهمي�ش بامتياز  اأما الق�سم االأخري 
فقد جاء مو�سوما باملت�رشد ، وهو 
 ، التهمي�ش  اأخرى من �سور  �سورة 
املاأوى  انعدام  من  يقت�سيه  ما  مع 

والعمل ، والت�سكع بدون هدف .

ج ـ » تي�سكا »الف�ساء 
املهم�س 

يتجاور  الذي  احلي  اإنه  تي�سكا«   «
والقمل  اجلردان  مع  االإن�سان  فيه 
 ... تي�سكا   ... احل�رشات  و�سائر 
املرء  مزابله  ت�ستقبل  الذي  احلي 
خلف   ... اأنا�سه  قبل  بقذارتها 
�سدا  ي�رشب  الذي  العايل  ال�سور 
واالأكواخ  ال�ساهقة  العمارات  بني 
الواطئة » اإن ت�سيكا هو هذا احلي 
�سور  خلف  نبت  الذي  ال�سفيحي 
فبدا   ، جماليتها  لي�سوه  املدينة 
وجه  �سفحة  على  متقيح  كجرح 
الذي  القرويون  خلقه   ، جميل 
�سعوا خلف بريق املدينة ، و�رشاب 
العي�ش الكرمي ، لتتال�سى احالمهم 
نبت   ، الكوابي�ش  حملها  وحتل 
الكوارث  معه  جالبا  وتو�سع  تي�سكا 
املدينة  �سكان  ونقمة  واجلرائم 
�سكانه  ومن  منه  اأوج�سوا  الذين 
اأينما   ، البالد  ملوؤوا  تفو   «  : خيفة 
من  ي�سوده  ملا   « يخربونها  حلوا 
يحدث   « وعنف  وفو�سى  انحالل 
تقوم معارك دموية بني  اأن  اأحيانا 
املقاهي  اأو  الدكاكني  اأ�سحاب 
يف  احلمية  فت�رشي   ، اأنف�سهم 
نفو�ش اجلميع ، فيختلط كل �سيء 
يف  تتطاير  ال�سحون  الرائي  على 
كانت مكان  التي  والكرا�سي  الهواء 
تهديدا  �سارت  االأج�ساد  راحة 

للروؤو�ش غري املنتبهة » .
الكرامة  لهدر  ف�ساء  هو  تي�سكا 
اأب�سط  تنعدم  حيث  االن�سانية 
�رشوط احلياة ، فال ماء وال كهرباء 
، فهو جمرد اأكواخ يقطنها اأ�سحابها 
 ، والهوام  احل�رشات  مع  متعاي�سني 
داخلها  ويتغوطون  وياأكلون  ينامون 
» يا لل�سخرية ، حتى حاجتنا �رشنا 

نق�سيها داخل بيوتنا » 

د ـ ال�سخ�سيات املهم�سة 

حميم�سة  اأو  بوجمعة  يح�رش 
املهم�سة  ال�سخ�سية  على  كعالمة 
واقع  من  للخروج  ت�سعى  التي   ،
 ، يرتفع  ال  الواقع  ولكن  التهمي�ش 
فاأق�سى ما بلغه يف �سعيه هذا هو 
وقطع  النحا�سية  اال�سالك  جمع 
حيث   ، املزبلة  من  االملنيوم 
اأخرى  مهم�سة  �سخ�سية  �سيلتقي 
�سلك  الع�سكري املطرود من  وهو 
العي�ش على  اختار  والذي  اجلندية 
الهام�ش يف كوخ على اأطراف هذا 
تي�سكا  اإىل  االإنتماء  اإن   ، املطرح 
حميم�سة  بني  حاجزا  �سيقف 
من  �سعى  التي  املدينية  وحبيبته 
واأن  رجال«   « يكون  اأن  اإىل  اأجلها 
ي�ستغل لي�سمن لنف�سه �سقة ولكي ال 
تكون حبيبته » قذرة » كبقية فتيات 
كان  التهمي�ش  �سور  ولكن   ، تي�سكا 

اأعلى من اأحالمه وطموحاته 

هـ ـ التهمي�س والعنف

حت�رش تيمة العنف ك�سفة مالزمة 
للتهمي�ش ك�سكل من اأ�سكال التمرد 
فالرواية حتفل   ، الواقع  هذا  على 
اللفظي واجل�سدي  العنف  مبقاطع 
، فاالأب واالأم يف �رشاع دائم يطال 

االأبناء اأي�سا : ـ اأجي اأولد البغلة 
البغلة   : غ�سب  يف  رقية  عقبت 
ا�سكتي  ـ  البغل  بن  يا  قل   ، تلد  ال 
�سي  يرزقك  اهلل   ، اخلانزة  بنت  يا 

م�سيبة اأنت واأوالدك 
على  ين�سحب  الذي  العنف  هذا 
خ�سامات  من   ، تي�سكا  �سكان  كل 
لالأبناء  و�سب  و�رشب  االأزواج  بني 
اإىل   ، اجلريان  بني  و�سجار   ،
اأكواخ  هدمت  التي  ال�سلطة  عنف 
بتوفري  اأوهمتهم  بعدما  الت�سكيني 

�سكن الئق .
وحت�رش ال�سخرية ك�سكل من اأ�سكال 

الت�سكيني  على  املمار�ش  العنف 
م�رشب  فهم   ، مثال  املدر�سة  يف 
بالن�سبة  امل�سري  ل�سوء  االأمثال 
اأبناء املدينة » هل  للمتهاونني من 
تريديون اأن ت�سبحوا يف امل�ستقبل 

كاأبناء تي�سكا ؟ 
الذي  ال�ساخر  اخلطاب  هذا 
والهام�ش  املركز  بني  امليز  يغدي 
انتباه   «  : اللغة  م�ستوى  على  حتى 
بالن�سبة للتي�سكيني اأقول : متخر ال 

تعني ت�رشق » 

و ـ التهمي�س والتحر�س 

منزلة  من  يحط  التهمي�ش  اإن 
اإىل  ليتحول  قيمته  ويهدر  االإن�سان 
جمرد »حلم رخي�ش » ليقع التمرد 
واالأعراف  واالأخالق  القيم  على 
اخليانات  وت�سود  االجتماعية 
 « البذيئة  والتعاليق  والتحر�ش 
تتزوجني  عندما  اخلري  �ستذوقني 
و�ست�سبعني منه » ، » الردفان اللذان 
مرورك  جواز  هما  بهما  تعريينني 
تنفخيهما  مل  واإن   ، الزواج  نحو 

بقيت عان�سا » 

على �سبيل اخلتم

حتتفي  الذين  املهم�سني  اإن 
 ، جمد  بال  اأبطال  الرواية  بهم 
باأهداب  متعلقة  عادية  �سخ�سيات 
يف  تعي�ش  اأن  حتاول   ، احلياة 
القهر  تواجه   ، يرحم  ال  جمتمع 
عن  لها  وتبحث  واحلاجة  والقمع 
الطرق  وباأي  ال�سم�ش  حتت  مكان 
املمكنة ، حتلم بغد اأف�سل وحتفر 
يف ال�سخر للخروج من ال�سور الذي 
ت�سلقه  من  تتمكن  وقد   ، يطوقها 
ال�سور  خلف   « قابعة  تبقى  وقد 

بقليل » .
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�سري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�سبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

اأف�صل 5 مواد غذائية حلرق الدهون
 5 وال�شحة  التغذية  خرباء  حدد 
الدهون   حرق  ميكنها  منتجات 
بفعالية كبرية وحت�شني عمل التمثيل 
ون�رض  الإن�شان  ج�شم  يف  الغذائي 
موقع قناة »РЕН ТВ« التلفزيونية 
الرو�شية نتائج درا�شة حددت املواد 
الدهون  حرق  على  ت�شاعد  التي 
مر�شى  لدى  الوزن  وتخفي�ض 

ال�شمنة:
)احلر�شوف(:  �شوكي  الأر�شي   -1
الغذائية  بالألياف  الثمرة  لغنى هذه 
اإنتاج  تن�ّشط  الأك�شدة،  وم�شادات 
الكولي�شرتول  ن�شبة  وتنظم  ال�شفراء 

اأنها مادة مدرة للبول  يف الدم. كما 
ومزيلة لالحتقان.

منخف�شة  فاكهة  فروت:  غريب   -2
الإفراط  ومتنع  احلرارية  ال�شعرات 
يف تناول الطعام وتنظم ن�شبة ال�شكر 

يف الدم.
3- م�شل اللنب: ي�شاعد على تنظيم 
كتلة  من  ويزيد  الغذائي  التمثيل 

الع�شالت يف اجل�شم.
4- ال�شاي الأخ�رض: مفيد جدا لعمل 

الكبد ووقايته من الأمرا�ض.
ينقي  احلار:  الأحمر  الفلفل   -5

ال�رضايني وين�شط الدورة الدموية.

مادة غذائية متنع الإ�صابة بال�صرطان وتوقف منوه!

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وجد علماء اأمريكيون اأن تناول اأحما�ض 
دهنية من نوع معني ميكن اأن مينع الإ�شابة 

بال�رضطان واأن يوقف انت�شاره اأي�شا 
ون�رضت جملة »MedicalXpress« اأن 
العلماء اأكدوا على فائدة تناول اأوميغا 3 

لتفادي الإ�شابة بالأورام اخلبيثة وتطورها 
اإن وجدت لدى الإن�شان.

وقال اخلرباء، اإن تناول اأوميغا 3 
ي�شاعد اجل�شم على اإنتاج الكانابينويد 

والإيبوك�شيدات خالل عملية التمثيل 
الغذائي )الأي�ض(. و�شاعدت هذه املركبات 

الكيميائية، التي اأنتجها اجل�شم بتن�شيط 
من اأوميغا 3، على قتل اخلاليا ال�رضطانية 
لدى فئران التجارب، واأبطاأت تكوين اأوعية 

دموية جديدة مرتبطة باأن�شجة �رضطانية 
كما اأن الكانابينويد والإيبوك�شيدات، 

قمعت هجرة اخلاليا امل�شابة بال�رضطان 
اإىل اأن�شجة اأخرى يف اجل�شم واأوقفت 

امل�شاعفات اخلطرية التي ي�شببها مر�ض 
ال�رضطان عادة يذكر اأن املاأكولت البحرية 

وبذور الكتان تعد من اأهم م�شادر اأوميغا 
  .3

وجد علماء جامعة هارفارد 
اأن ارتفاع درجات حرارة 

الطق�ض لفرتة طويلة ن�شبيا 
يزيد من خطر الإ�شابة 

بالأمرا�ض اخلطرية 
وتنخف�ض قدرة الإن�شان على 
العمل ب�شكل كبري لدى ارتفاع 
احلرارة حيث يبداأ با�شتنزاف 
اآخر القدرات اجل�شدية لديه، 

وت�شاهم احلرارة املرتفعة 
بتدهور حاد يف �شحة الب�رض 

من جميع الأعمار وخا�شة 
من 18 حتى 75 عاما.

ولحظ الباحثون تدهور 
القدرات املعرفية لدى 

الطالب يف جامعة هارفارد، 

من الذين يعي�شون يف مبان 
قدمية دون تكييف بن�شبة 

13% اأكرث، مقارنة بزمالئهم 
الذين يعي�شون يف مبان 

مكيفة يف فرتة ال�شيف. 
كما ارتفعت ن�شبة انخفا�ض 

الرتكيز والأداء لدى بع�ض 
الطالب لهذا ال�شبب لـ 30 

و50%واأكد العلماء اأن البقاء 
لفرتات طويلة يف مناطق 
املناخ احلار دون و�شائل 
التكييف يزيد من خطر 

اأعرا�ض الأمرا�ض املزمنة 
)القلبية وال�شدرية( وميكن 

اأن يوؤدي للموت يف نهاية 
املطاف.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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www. elwassat.com نظافته �سلى اهلل عليه و�سَلّم

كان �سلى اهلل عليه و�سلم اأنظف خلق اهلل 
تعاىل بدناً، وثوباً، وبيتاً، وجمل�ساً، فلقد كان 

بدنه ال�رشيف نظيفاً و�سيئاً ـ و�ساءة النظافة 
د، اأي اأن  ف اأنور امُلتجِرّ ـ وكان كما ُو�سِ

دة من الثياب ُمنرية، وهذه  الأع�ساء املجَرّ
الإنارة اأ�سبابها كرثة النظافة، متاأِلّقة.

 ويف ال�سحيحني عن اأن�ٍس ر�سي اهلل عنه اأنه 
قال: ))َما َم�ِس�ْسُت َحِريًرا َول ِديبَاًجا اأَلنَْيَ ِمْن 

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم َول �َسِمْمُت  لَّى اهلَلّ َكِفّ النَِّبِيّ �سَ
ْو  ِريًحا َقُطّ اأَْو َعْرًفا َقُطّ اأَْطيََب ِمْن ِريِح اأَ

ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم((  وعن اأبي  لَّى اهلَلّ َعْرِف النَِّبِيّ �سَ
ِقْر�سافة قال:  ))ذهبت اأنا واأمي وخالتي 
فاأ�سلمن وبايعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 

و�سلم و�سافحن، فلما بايعنا ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم اأنا واأمي وخالتي ورجعنا من 

عنده من�رشفني قالت يل اأمي وخالتي: يا 
بني ! ما راأينا مثل هذا الرجل، ول اأح�سن 

منه وجها، ول اأنقى ثوبا ول األني كالما! 
وراأينا كاأن النور يخرج من فيه ـ اأي من فمه 

ـ (( فهو �سلى اهلل عليه و�سلَّم اأنظف خلق 
اهلل بدناً، واأنقاهم ثوباً، وكان �سلى اهلل عليه 
و�سلَّم ي�ستاك حني خروجه من منزله، وحني 

دخوله.
 وهذه �سفة النبي يف نظافة بدنه، وثيابه، 
وبيته، وجمل�سه، والتاألُّق الذي ورد يف هذه 

الأحاديث تاألُّق العناية، وتاألُّق النظافة.
الآن �سيكون الدر�س من الآن حتى نهايته 
ه بها النبي  يف التوجيهات النبويَّة التي وَجّ

اأ�سحابه الكرام يف �ساأن النظافة، لرتوا معي 
اأن النظافة جزءٌ من الدين، واأن النظافة 

اأ، نظافة القلب، ونظافة ال�رشيرة،  ل ُتَزّ
ونظافة النيَّة، ونظافة الهدف، ونظافة 

البدن، ونظافة الثياب، ونظافة امَلجل�س، 
ونظافة البيت، فالنظافة جزءٌ من الدين 
اأ.  فقد روى الرتمذي عن �سعٍد  ل يتجَزّ

ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلَّم 
ِيَّب نَِظيٌف  َ َطِيٌّب يُِحُبّ الَطّ قال:  ))اإَِنّ اهلَلّ

يُِحُبّ النََّظاَفَة َكِرمٌي يُِحُبّ الَْكَرَم َجَواٌد يُِحُبّ 
ُفوا اأَْفِنيَتَُكْم َول تَ�َسبَُّهوا ِبالْيَُهوِد((   وَد َفنَِظّ اْلُ

والأفنية �ساحات الدور، فالإن�سان النظيف 
يجذب النا�س اإليه، واملحل النظيف يجذب 
الزبائن اإليه، والبيت النظيف ُمريح، والثوب 

النظيف مريح، والنظافة �سيء وفخامة 
الثياب �سيءٌ اآخر، فالأغنياء ي�سرتون اأغلى 

فوا  الثياب، ولكن الفقراء ي�ستطيعون اأن ينِظّ
ثيابهم، فنظافة الثوب دليل التديُّن، اأما 

ارتفاع ثمن الثوب فدليل الغنى، اأما عالمة 
تديُّنك ال�سحيح نظافة الثوب، وعالمة 

غناك ارتفاع ثمن الثوب، والذي يرفعك عند 
اهلل ل ثمن الثوب، ولكن نظافته.

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  احل�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل الا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  للب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون الزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ الاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

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

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

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

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

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

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

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

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

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

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

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

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

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

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

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

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

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

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

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

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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ن�رش عدد من خرباء ال�سيارات 
فيه  �سنفوا  تقريرا  الرو�س 
وقدرة  جدارة  اأثبتت  مركبات 
مر  على  الأداء  يف  عالية 

ال�سنني.

من   "Land Cruiser"  -1
تويوتا:

رباعية  ال�سيارة  هذه  اأظهرت 
على  عالية  قدرات  الدفع 
خمتلف  يف  والعمل  التحمل 
وعلى  املناخية،  الظروف 

املمتدة  الطرق  خمتلف 
الرو�سي  الحتاد  اأرجاء  يف 

ال�سا�سع.

:"Porsche Boxster" -2
واحدة  املركبة  هذه  اأ�سبحت 
عند  املف�سلة  ال�سيارات  من 
�سكان املدن الرو�سية وخمتلف 
قدرا  واأظهرت  العامل،  مدن 
عاليا من القوة والأداء حتى مع 

مرور �سنوات من �رشائها.

:"Ford Explorer" -3
تعترب هذه املركبة من اأكرث من 
�سكان  لدى  �سعبية  ال�سيارات 
الحتاد  يف  اجلبلية  املناطق 
الرو�سي، واكت�سبت �سهرتها من 
العمل يف ظروف  على  قدرتها 
املناخ القا�سية �سديدة الربودة، 
واجتياز اأ�سعب الطرق الوعرة.

 Chevrolet"  -4
:"Corvette

كواحدة  ال�سيارة  هذه  �سنفت 

الريا�سية  ال�سيارات  اأف�سل  من 
وبقيت  العامل،  يف  ال�سخ�سية 
يف  اأطلقت  التي  مناذجها 
تعمل  املا�سي  القرن  �ستينيات 

بكفاءة حتى اليوم.

:"Toyota Avalon" -5
رواجا  ال�سيارة  هذه  تلقى 
الرو�سية  الأ�سواق  يف  وا�سعا 
بجودة  تتميز  كونها  والعاملية، 
يحافظ  الذي  والأداء  ال�سنع 

على جودته.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رشكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رش الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�ش مايباخ S560؟

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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في�صبوك تدخل عامل ت�صنيع املعاجلات!

�رشكة  �أن   Bloomberg موقع  ذكر 
في�سبوك ت�ستعد لإنتاج معاجلات �إلكرتونية 
جديدة لأجهزتها �لذكية �لقادمة ولتحقيق 
موؤخر�  في�سبوك  قامت  �خلطوة،  هذه 
�ملربمج  ر�بي،  �سهريار  با�ستقطاب، 
لرئي�س  نائبا  وعينته  غوغل،  يف  �ل�سابق 
تطوير  ق�سم  عن  وم�سوؤول  �ل�رشكة، 

�ملعاجلات و�لنو�قل �لرقمية.
كما �ختارت في�سبوك هذ� �ملربمج كونه 

 »Visual Core« عرف بتطويره ل�رش�ئح
و�لتي   ،»2  Pixel« لهو�تف  �ملخ�س�سة 
طورت خ�سي�سا لتح�سني جودة �ل�سور يف 
وخ�سو�سا يف ظروف  �لهو�تف،  كامري�ت 

�لإ�ساءة �ل�سيئة.
ومن �ملفرت�س �أن ي�ساعد �خلبري في�سبوك 
على تطوير معاجلات خم�س�سة لنظار�ت 
�لو�قع �لفرت��سي و�مل�ساعد�ت �ملنزلية 

�لذكية �لتي تنوي �ل�رشكة �إطالقها.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

microSD/HC/« با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�س�ض ل�سماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« �أن �رشكة 
على  عازمة  �ل�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  �أول  طرح 
من  �لإنرتنت  �سبكات  مع  �لتعامل 

.»5G« جليل �خلام�س�
�لتنفيذي  �ملدير  عن  �ملوقع  ونقل 
�إن  قوله،  �سوي  �إيريك  لل�رشكة 
�أول  ت�ستعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�س  �لعامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  �أن  �ملنتظر  ومن 
من  �لثاين  �لن�سف  يف  �لأ�سو�ق 
�أن  �إىل  �سوي  نف�سه«،و�أ�سار  �لعام 

بع�س  �سابقا  ��ستعر�ست  �رشكته 
�لتقنيات �ملتعلقة ب�سبكات �لإنرتنت 
ك�رش�ئح  �خلام�س،  �جليل  من 
و�لتي  �لإلكرتونية،   »970  Kirin«
�لهو�تف  ت�ساعد  �أن  �ملفرت�س  من 
من  �لبيانات  وحتميل  ��ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترت�وح  ب�رشعة  �لإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  �خلطوة  تلك  وتاأتي 
�أكدت  �لذي  �لوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  �لعديد  �أن  �ل�سني  فيه 
�لت�سال �لعاملة فيها �ستبد�أ باعتماد 

�سبكات »5G« �لعام �ملقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



ت�شارك  �أن  �ملنتظر  بر�ري««ومن  »ع�ش 
هذ�  متوين  يف  �لعربية  �لدول  خمتلف 
�مل�رصوع �لهام«, يقول عاطف يف ت�رصيح 
ملنطقة  زيارته  هام�ش  على  لل�شحافة 
�لعام  �لقائد  رفقة  �ل�شياحية  �ل�رصيعة 
حممد  �جلز�ئرية,  �لإ�شالمية  للك�شافة 
�لك�شفية  �لفرق  قادة  كذ�  و  بوعالق, 
�ل32  �لطبعة  فعاليات  يف  �مل�شاركة 
ي�شم  �لذي  �لعربي  �لك�شفي  للمخيم 
�أفو�جا ك�شفية متثل 17 دولة عربية على 
غر�ر �ل�شعودية و م�رص و لبنان و �شوريا و 
�لأردن و فل�شطني, بالإ�شافة �إىل ت�شجيل 
لأول مرة م�شاركة دولة غري عربية و هي 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�شكره  �مل�شوؤول  ذ�ت  وجه  وباملنا�شبة 

,و�متنانه �لكبريين لو�يل �لولية, م�شطفى 
قطعة  بتخ�شي�ش  تعهد  �لذي  �لعيا�شي, 
�لذي  �مل�رصوع  هذ�  لتوطني  �أر�ش 
�شيحت�شن �لعديد من �لن�شاطات �لك�شفية 
�لعربية  �ملنظمة  هذه  �شتنظمها  �لتي 
م�شتقبال, م�شري� �إىل �أن �لطبيعة �خلالبة 

تتمتع  �لتي  �لباهرة  �ل�شياحية  �ملناطق  و 
متثل  �ل�شياحية  �ل�رصيعة  منطقة  بها 
�لن�شاطات  لحت�شان  �ملنا�شب  �ملكان 
مهار�ت  لتعلم  �لر�مية  للك�شافة  �لرئي�شية 
جديدة و�شط �لطبيعية على غر�ر �لتخييم 

و كذ� �لتجو�ل.

م٫�س

البليدة 

اإن�شاء مقر للمنظمة الك�شفية العربية باأعايل ال�شريعة 
ك�شف الأمني العام للمنظمة الك�شفية العربية, عبد املجيد عاطف, بالبليدة عن التح�شري مل�شروع ت�شييد مقر 

خا�س باملنظمة الك�شفية العربية و هذا على م�شتوى اأعايل منطقة ال�شريعة ال�شياحية بالولية التي اأبهر جمالها 
جميع الأفواج الك�شفية التي زارتها منذ بداية الأ�شبوع اجلاري يف اإطار تظاهرة.

 �شوء يف
 اآخر النفق

�ل�شلك  �لعظمى من متقاعدي  �لغالبية 
�لدبلوما�شي و �إطار�ت �لدولة يف�شلون 
يف  يجري  ما  حيال  �ل�شمت  حاليا 
من  خائف  �لوطنية,�لبع�ش  �ل�شاحة 
ردود �لفعل و �لبع�ش �لآخر لي�ش لديه 
هو  فكر,و  �أو  ز�د  من  به  ي�شاهم  ما 
كنوع  �ملنا�شب  لهم  منحت  من  حال 
مريح  تقاعد  لتح�شيل  �ملكافاأة  من 
نظري خدمات قدموها يف وقت �شابق 
طرح  ميكنهم  و  �لز�د  ميلكون  �لذين 
حلول �أنو�ع,منهم من ينتظر �لإ�شارة �أو 
�لإيعاز ,و منهم من يعتقد �أن م�شاهمته 
من  له  يقدم  خدمات  بطلب  م�رصوطة 
�شانعي �لقر�ر,و هو �شنف متلكه �لعجز 
�لأح�شن  نحو  �لتغيري  �أن  يدرك  ول 
يتطلب ن�شال و �شرب� و تقبال , �ل�شاحة 
مفتوحة فقط �أمام دعاة �لتيئي�ش وقتل 
�لأمل �لذين يوزعون ب�شاعتهم عرب كل 
�لتو��شل  �ملنافذ ,و خ�شو�شا من�شات 
يف  �لأفاعيل  فعلت  �لتي  �لجتماعي 
�لأيام �لأخرية يف ظل �ن�شحاب �لقنو�ت 
ت�شويق  على  قدرتها  عدم  و  �لر�شمية 
�أفكارها ,�ل�شاحة ت�شع �جلميع و �لأمل 
يف �إيجاد حل باق ما بقيت �شم�ش تطلع 

من غروبها.

موقف

البحر يوا�شل ابتالع 
�شيوفه ب�شواطىء جيجل

غرق �شاب ب�شيدي 
عبد العزيز

تويف �شبيحة   �أم�ش �جلمعة �شاب  يدعى 
عبد  �شيدي  ب�شاطئ   غرقا   »« ي   , ز   »«
وح�شب  جيجل,   ولية  �رصق  �لعزيز  
م�شادرنا فاإن �ل�شحية  يبلغ من �لعمر 15 
�شنة ,ينحدر من ولية  باتنة, كان قد  ذهب 
�إىل  �ل�شاطئ �ملذكور لغر�ش �ل�شتجمام 
بحيث  �أقرب  كان  �أجله  لكن  و�ل�شباحة  
هامدة   جثة  ورمته  �لبحر  �أمو�ج  �بتلعته 
�لذين   �ل�شباب  قائمة  �ىل  بذلك  لينظم   ,
لقو� حتفهم  ب�شو�طئ عا�شمة �لكورني�ش 
مند  بد�ية مو�شم �ل�شطياف  �إىل يومنا 
هذ� و�لتي   جتاوز عددها 14 �شحية من 

خمتلف وليات �لوطن   .
احلاج ر�شيد هزيل # وداد 

العمالت الأ�شواأ خالل 2018

الأغواط

توزيع 800 اإ�شتفادة 
ملختلف ال�شيغ ال�شكنية 

برج باجي خمتار

�شبط بندقية ن�شف اآلية 
من نوع �شيمينوف

»بلومربغ«  وكالة  �شنفت 
ن�رصته  تقرير  يف  �لقت�شادية 
�لعمالت  �أ�شو�أ  �جلمعة,  �أم�ش 
 ,2018 لعام  �لنا�شئة  �لأ�شو�ق  يف 
�لأرجنتيني  �لبيزو  ت�شدر  حيث 
�أن  »بلومربغ«  وذكرت  �لقائمة 
�لعملة �لأرجنتينية تر�جعت مقابل 
بد�ية  منذ  �لأمريكية  نظريتها 
�لعام بن�شبة 51.7% م�شجلة بذلك 
�لنا�شئة  �لأ�شو�ق  يف  �أد�ء  �أ�شو�أ 

خالل �لعام �جلاري وجاءت �للرية 
يف  �لثانية  �ملرتبة  يف  �لرتكية 
مقابل  �نخف�شت  حيث  �لقائمة, 
�ملذكورة  �لفرتة  خالل  �لدولر 
�ملرتبة  يف  يليها   ,%43.6 بن�شبة 
�لذي  �لرب�زيلي,  �لريال  �لثالثة 
يلي  20.3%وفيما  بن�شبة  هبط 
ر�شم بياين يظهر �لعمالت �لأ�شو�أ 
�لأ�شو�ق  يف  �لدولر  مقابل  �أد�ء 

�لنا�شئة خالل 2018.

مبقر  �لجتماعات  قاعة  �إحت�شنت 
نهاية  بالأغو�ط  �جلديد  �لولية 
مقرر�ت  توزيع  حفل  �لأ�شبوع 
�إجتماعية  �شكنات  من  �ل�شتفادة 
مبجموع  �أر�شية  وقطع  وت�شاهمية 
�شكنية  وحدة  منها242  ��شتفادة   817
بني  �يجاري,من  �جتماعي  طابع  ذ�ت 
185 �شكن ببلدية عني ما�شي  ت�شاف 
�حلويطة  ببلدية  متبقية  ح�ش�ش  �ليها 
 158 ��شل  من  �شهرة  بن  نا�رص  وبنب 
 213 توزيع  جانب  �شكنية,�إىل  وحدة 
�لولية. بعا�شمة  ت�شاهمية  وحدة 

ببلدية  �أر�شية  قطعة   182 توزيع  وكذ� 

تاويالة,ويف  ببلدية  و180مماثلة  بريدة 
و�يل  مقالتي  �أحمد  �أكد  ذ�لك  خظم 
تكملة  جاءت  �لعملية  هذه  �لولية,�أن 
لتج�شيد �لربنامج �ل�شكنية �لتي ت�شمن 
�إ�شتفادة  Nلف  عن7  يزيد  ما  توزيع 
�ل�شنة  بد�ية  منذ  �ل�شيغ  خمتلف  يف 
�لعملية  تتو��شل  �ن  ,على  �جلارية 
ح�شبه - بتوزيع 9 �ألف وحدة �شكنية و 
�ل�شنة �جلارية  �أر�شية قيل نهاية  قطع 
ب1200  حمددة  ح�شة  تبقى  �أن  على 
خالل  للتوزيع  جاهزة  �شتكون  وحدة 

�ل�شد��شي �لأول من �ل�شنة �ملقبلة.
ع.ق

�إثر عملية بحث و تفتي�ش  �شبطت 
�ل�شعبي,  �لوطني  للجي�ش  مفرزة 
باجي  بربج   2018 �أوت   30 يوم 
�آلية  ن�شف  بندقية  خمتار/ن.ع.6, 
من  من نوع �شيمونوف, كما متكنت 
�لوطني  للجي�ش  �أخرى  مفرزة 

عنا�رص  مع  بالتن�شيق  �ل�شعبي 
�لدرك �لوطني بوهر�ن /ن.ع.2 من 
توقيف خم�شة )05( جتار خمدر�ت 
�ملعالج  �لكيف  من  كمية  وحجز 
و�شيارتني  كيلوغر�م  تقدر ب)128( 

�شياحيتني. 

�شيدي بلعبا�س

�شكان حي 95 م�شكن يحتجون 

�شيدي بلعبا�س

�شكان حي 95 م�شكن يحتجون 

�شعبية ماكرون عند اأدنى م�شتوياتها

يف  م�شكن   95 حي  �شكان  �أم�ش  �حتج 
�شيدي بلعبا�ش على تاأخر �إمتام �مل�رصوع 
عن  عربو�  ,حيث  �ملقاول  طرف  من 
يتخبطون  �لتي  �لو�شعية  من  �شخطهم 
فيها منذ حو�يل 12 �شنة بعد �أن �إ�شتلمو� 
توؤرقهم  وباتت  كاملة  غري  �ل�شكنات  هذه 
يف ظل �ل�شمت �لذي يخيم على و�شعيتهم 
من قبل �مل�شوؤولني ,حيث طالبو� يف هذ� 
�ملنا�شبة  �حلول  �إيجاد  ب�رصورة  �ل�شياق 
للخروج من هذ� �ملاأزق �غتنم �ملحتجون 
زيارة وزير �لعمل للولية من �جل �لتعبري 

وطالبو�  �لو�شعية  هذه  من  �شخطهم  عن 
من  �لفوري  �لتحرك  ب�رصورة  �لو�شاية 
وقت  �أقرب  يف  عنهم  �لغنب  رفع  �أجل 
ل  باتت  و�شعيتهم  و�ن  خا�شة  ممكن 
ت�شمح بال�شتمر�ر ,�إذ يعاين هوؤلء ظروفا 
�أن  ,كما  �ل�شنة  ف�شول  قا�شية يف خمتلف 
بع�شها  باإمتام  قامو�  �لتي  �ل�شكنات  هذه 
على ح�شب قدرة كل �شخ�ش تنعدم فيها 
�رصوريات �لعي�ش �لكرمي من ماء وكهرباء 

وماء وهو �لأمر �لذي �أرهق كاهلهم 
�س.�شهيب

م�شكن   95 حي  �شكان  �أم�ش  �حتج 
يف �شيدي بلعبا�ش على تاأخر �إمتام 
�مل�رصوع من طرف �ملقاول ,حيث 
�لو�شعية  من  �شخطهم  عن  عربو� 
�لتي يتخبطون فيها منذ حو�يل 12 
�شنة بعد �أن �إ�شتلمو� هذه �ل�شكنات 
ظل  يف  توؤرقهم  وباتت  كاملة  غري 
�ل�شمت �لذي يخيم على و�شعيتهم 
من قبل �مل�شوؤولني ,حيث طالبو� يف 
�إيجاد �حلول  �ل�شياق ب�رصورة  هذ� 

�ملنا�شبة للخروج من هذ� �ملاأزق
وزير  زيارة  �ملحتجون  �غتنم 
عن  �لتعبري  �جل  من  للولية  �لعمل 

�شخطهم من هذه �لو�شعية وطالبو� 
�لفوري  �لتحرك  ب�رصورة  �لو�شاية 
من �أجل رفع �لغنب عنهم يف �أقرب 
و�شعيتهم  و�ن  خا�شة  ممكن  وقت 
,�إذ  بال�شتمر�ر  ت�شمح  ل  باتت 
يف  قا�شية  ظروفا  هوؤلء  يعاين 
خمتلف ف�شول �ل�شنة ,كما �أن هذه 
�ل�شكنات �لتي قامو� باإمتام بع�شها 
على ح�شب قدرة كل �شخ�ش تنعدم 
�لكرمي من  �لعي�ش  فيها �رصوريات 
ماء وكهرباء وماء وهو �لأمر �لذي 

�أرهق كاهلهم .
�س.�شهيب

ك�شف ��شتطالع جديد للر�أي تر�جع ن�شبة 
تاأييد �لرئي�ش �لفرن�شي �إميانويل ماكرون 
�ل�شلطة  توليه  منذ  قيا�شي  م�شتوى  �إىل 
�لذي  �ل�شتطالع  وح�شب   2017 مايو  يف 
�جلمعة,  �ليوم  �لفرن�شية   BVA ن�رصته 
فاإن �أد�ء ماكرون ل ي�شتح�شنه �شوى %34 
�لنتيجة  هذه  كانت  و�إن  �لفرن�شيني,  من 
�أح�شن بقليل منها ل�شلفه فر�ن�شو� هولند 
خالل نف�ش �لفرتة, و�لتي كانت عند %32 
من   %28 فاإن  لال�شتطالع,  ووفقا  فقط 

ماكرون  �شيا�شات  يعتربون  �لفرن�شيني 
�نخفا�ش  فعالة  يرونها  و%27  عادلة, 
�لوزر�ء  رئي�ش  �شعبية  �أ�شاب  م�شابه 
�إدو�ر فيليب, �لذي ك�شف �ل�شتطالع �أنه 
بتاأييد 38% من �ملو�طنني, وهي  يحظى 
�أقل ن�شبة تاأييد له منذ تعيينه يف من�شبه, 
�أوت  و30   29 يومي  �ل�شتطالع  و�أجري 
نتائجه  وتتطابق  �شخ�ش,  �ألف  و�شمل 
ب�شكل عام مع نتائج ��شتطالع �آخر �أجري 

قبل �أ�شبوع.

ما بني ال17 و20  اأكتوبر املقبل  

الطبعة ال19 لل�شالون الدويل 
لل�شياحة وال�شفار باجلزائر 

�ملعار�ش  بق�رص  �ملقبل  �كتوبر  و20   17 بني  ما  �جلز�ئر  حتت�شن 
لل�شياحة   �لدويل  لل�شالون  ع�رص  �لتا�شعة  �لطبعة  �لبحري  بال�شنوبر 
�أورده بيان من حمافظة �ملهرجان �لدويل لل�شياحة  و�لأ�شفار --كما 
لل�شياحة  �لدويل  لل�شالون  �ل18  �لطبعة  فعاليات  وكانت   . و�لأ�شفار 
و�لأ�شفار �لتي نظمها �لديو�ن �لوطني لل�شياحة بني 19 و 22 مايو 2017 
حتت �شعار »�ل�شياحة : �لقت�شاد �مل�شتد�م« عرفت م�شاركة �أزيد من 
بينهم  �أجنبيا, من  بلد�  بينهم 25 م�شاركا ميثلون 11  250 عار�ش من 
»تون�ش وفل�شطني و�شوريا وم�رص وتركيا و �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وتعد  �ثيوبيا«.  و�لربتغال وكذ�  و فرن�شا ماليزيا  �ىل جانب �ملك�شيك 
هذه �لتظاهرة �ل�شياحية �لتي تنظم �شنويا--ح�شب �ملنظمني --«�أهم 
تظاهرة لفائدة جميع �ملتعاملني �ل�شياحيني �لوطنيني و�لجانب وكذ� 
و�لت�شال  �لحتكاك  خالل  من  �خلرب�ت  تبادل  �جل  من  �ملهنيني 
�ملبا�رص فيما بينهم وعر�ش منتوجاتهم �ل�شياحية جللب �أكربعدد من 

�ل�شياح.

مترنا�شت و عني قزام

 حجز 5300 قطعة األب�شة 
و اأجهزة ك�شف معادن

متفرقة  عمليات  يف  �ل�شعبي  �لوطني  للجي�ش  مفارز  �شبطت 
قطعة   )5300( �شاحنة)01(,  قز�م/ن.ع.6  عني  و  بتمرن��شت 
مولد�ت   )03( �ملعادن,  عن  للك�شف  �أجهزة   )04( �ألب�شة, 
�أوقف  كما  نارية,  ودر�جة  �شاغطة  مطارق   )02( كهربائية, 
,مهربا)01(   2 ع  ن  بلعبا�ش/  ب�شيدي  �لوطني  �لدرك  عنا�رص 
خمتلف  من  وحدة  ب)1272(  حمملة  �شاحنة  منت  على 
تهريب  حماولت  �حلدود  حر��ش  �أحبط  فيما  �مل�رصوبات, 
لكميات من �لوقود تقدر ب)12723( لرت بكل من �شوق �أهر��ش, 

تب�شة و �لطارف/ ن ع 5.

�شتوان ب�شيدي بلعبا�س

مقتل �شائق انقلبت عليه �شاحنته 
غرب  �شيتو�ن  ببلدية  �أم�ش  �أول  م�رصعه  �شاحنة  �شائق  لقي 
�شيدي بلعبا�ش بعد �ن �نقلبت عليه �شاحنته عندما كان ي�شري 
على �لطريق ,حيث مت نقله جثة هامدة �إىل �مل�شت�شفى يف حني 

فتحت م�شالح �لدرك حتقيقا يف �حلادثة            �س.�شهيب
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