
مع حتذيرات من ت�صعيدات مقبلة للتكتل النقابي

�لكال ي�شل �لثانويات يف23�أكتوبر

وزير الفالحة عبد القادر بوعزغي 
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حتتل املرتبة االأوىل وطنيا  من حيث معدالت االحتجاجات

ملف �لت�شغيل ... يتجاوز �مل�شوؤولني �ملحليني بورقلة  
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 اإال يف حاالت ا�صتثنائية وبني الدورتني
، خمت�صون يوؤكدون للو�صط

 با�شـــــتـــــــــثــــناء قانــــــــون 
 �ملــــــالية  �لت�شريع بــاأمر
 ال يتما�شى  مع �لد�شتور

�ص3
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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�ص4�ص24

حتت اإ�صراف مديرية 
ال�صناعات الع�صكرية

ت�شليم 508 عربة من 
عالمة مر�شيد�ض-بنز

انتخابات التجديد الن�صفي ملجل�ص االأمة باأدرار

�حتد�م �ل�شر�ع بني �الأفالن و�الأرندي 
درك الدويرة

 �الإطاحة  ب�شـــــبكتني خـــــــطريتني تــــحرتفان 
�ل�شرقة و�العــتد�ء على م�شتعملي �لطريق  

الطارف

 بحرية �لطيور �ملحمية
 دوليا متوت يف �شمت



عين

توج فيلم  »طائر بال وطن » املخرجة ال�سينمائية  لويزة قادري ابن مدينة 
امل�سيلة بجائزة مبهرجان �سيلكون  فايل لالأفالم الإفريقي بكاليفورنيا 

بالوليات املتحدة الأمريكية لت�رشف  هذه املبدعة بلدها وترفع الراية 
اجلزائرية  يف املحافل الدولية . 

)اأوبك(  83,24 دولرا  للنفط  الدول امل�سدرة  �سلة خامات منظمة  �سعر  بلغ    
للربميل, مقابل 84,09 دولرا يوم اخلمي�س الفارط, ح�سبما اأفادت به املنظمة  
اأم�س الثنني على موقعها اللكرتوين. وت�سم �سلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا 
يف قيا�س م�ستوى الإنتاج 15 نوعا و هي خام  �سحاري اجلزائري و اخلام البحري 

القطري واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي  وخام  الت�سدير الكويتي  وخام مربان 
الإماراتي  واليراين الثقيل والب�رشة اخلفيف  العراقي  وخام ال�سدر الليبي وخام 
بوين النيجريي  وخام  مرياي الفنزويلي وجريا  �سول النغويل  وربيع اخلفيف 

الغابوين  واأورينت الكوادوري, زافريو لغينيا  ال�ستوائية,و جينو الكونغويل.
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الدكت�ر تليالين يقاطع م�ؤمتر 
باك� ب�سبب »اإ�سرائيل«

عن  تليالين  اأح�سن  اجلامعي  والأ�ستاذ  امل�رشحي  الناقد  اأعلن   

 5 يومي  باأذربيجان  للم�رشح  باكو  ملوؤمتر   05 للدورة  مقاطعته 

اإقدام املنظمني على دعوة وفد  نوفمرب, وذلك على خلفية  و6 

عدة  جانب  اإىل  املوؤمتر  هذا  يف  للم�ساركة  اإ�رشائيلي  م�رشحي 

عمدوا  املنظمني  اأن  تليالين  واأو�سح  عربية.  م�رشحية  وفود 

يف  للعيان  ظهرت  بينما  دعوته  اإ�رشائيل يف  م�ساركة  اإخفاء  اإىل 

الدعوات الأخرى, مما يجعله يعترب ذلك نوعا من الحتيال الذي 

جزائري  م�رشحي  ناقد  حق  يف  الأذرية  الثقافة  وزارة  مار�سته 

العربية  الأمة  ق�سية  ويعدها  بل  الفل�سطينية  بالق�سية  ملتزم 

الإ�سالمية جمعاء »ل للتطبيع مع الكيان ال�سهيونى, و اهلل يعو�س 
علينا.«, على حد تعبريه.

ب�باكري ين�سر »اجلزائر يف 
اال�ست�سراق الرو�سي«

اأ�سدر ال�سحفي والكاتب عبد العزيز بوباكري موؤلفه الأخري حتت 

دار ن�رش »ميم«,  الرو�سي«, عن  ال�ست�رشاق  عنوان »اجلزائر يف 

بـ » ي�سّكل مو�سوع  بالفاي�سبوك  يف حني قّد كتابه على �سفحته 

رو�سيا  يف  العربّية  الّدرا�سات  حماور  من  هاما  حمورا  اجلزائر 

بدورها »جزءا من علم  تُوؤلّف  التي  �سابقا,  ال�سوفييتّي  واِلحّتاد 

وا�سع ومعروف بعلم اِل�ست�رشاق«. ولعلّنا ل نبالغ اإذا قلنا اإّن هذا 

املحور ميّثل اأخ�سب واأغنى هذه املحاور, بالنظر ملا ُحظي به 

من ِاهتمام امل�ست�رشقني وامل�ستعربني. وقد ِانعك�س هذا اِلهتمام 

الفائق يف العدد الهائل من الّدرا�سات اخلا�سة باجلزائر, والتي 
فاقت مائة درا�سة وبحث يف خمتلف الفروع العلمّية«.

قطار »البليدة-العا�سمة« يده�س �سابا بب�فاريك

تت�يج  اأمريكي للفيلم اجلزائري  "طائر بال وطن "

83,24 دوالرا لربميل

خبر في 
صورة

يف اإنتظار بيان لها يوم اخلمي�س املقبل

بلعياط: اأوامر من القيادة امل�حدة 
بعدم التعليق على اأزمة الربملان  

ب�جناح وبلحاج .... عالقة وطيدة

اأظهر الالعبان اجلزائريان بغداد بوجناح ونذير بلحاج عالقة وطيدة 
ال�سد وال�سيلية  التي جمعت فريقيهما  جتمعهما وذلك خالل املباراة 
�سمن دوري جنوم قطر,حيث التقى الالعبان بالأح�سان وتعانقا مطول 

عند اللتقاء على اأر�سيةامليدان يف �سورة لفتت الأنظار نحوهما.

ميه�بي يفتتح االأ�سب�ع الثقايف الك�ري

اأ�رشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح الأ�سبوع الثقايف 
الكوري الذي جرى �سهرة اأول اأم�س بق�رش الثقافة مفدي زكريا, حيث 
ح�رش الوزير حفال مو�سيقيا ن�سطته الفرقة املو�سيقية الكورية »�سي 
الآلت  بني  مزجت خاللها  مو�سيقية  مقطوعات  عزفت  والتي  اأوم« 

املو�سيقية التقليدية الكورية والآلتالغربية.

يف  اأم�س  يوم  �سبيحة  �سابا  لقي 
البليدة  ولية  بوفاريك  بلدية 
القطار  ده�سه  اأن  بعد  م�رشعه 

مبحطة القطار يف بوفاريك ح�سب 
ال�سفحات  من  العديد  نقلته  ما 
الجتماعي,  التوا�سل  مواقع  يف 

حادث ياأتي ليكمل عديد احلوادث 
احلديدية  ال�سكك  يف  وقعت  التي 
الوطن  وليات  من  العديد  عرب 

يوجب على  ما  �سابقة,  يف فرتات 
الو�ساية تعزيز نظام الأمن عربات 

حمطات القطار.

تتوا�سل حالة الإن�سداد 
الغرفة  تعرفها  الذي 
ال�سفلى للربملان يف ظل 
مت�سك بوحجة مبن�سبه 
و رف�سه الإ�ستقالة  من 
الربملان  قبة  رئا�سة 
اأمر  اأن تنحيته  باإعتبار 
،ومن  د�ستوري  غري 
خالل اإت�سال مع يومية 
الو�سط  املن�سق الوطني 
للقيادة املوحدة حلزب 
جبهة التحرير الوطني 
ما  حقيقة  ملعرفة  

مبنى  قبة  يف  يحدث 
و  يو�سف  زيغود 
املحتملة  التداعيات  
الذي  الإن�سداد  حلالة 
،اأفاد  الربملان  يعرفها 
بلعياط اأنه ل ي�ستطيع 
اأزمة  على  التعليق 
القيادة  لأن  الربملان 
املوحدة للحزب  اأعطت 
اإعطاء  بعدم  اأوامر 
بخ�سو�س  ت�سريح  اأي 
ال�سفلى  الغرفة  اأزمة 
اأنه  ،م�سريا  للربملان 

بيان  اإ�سدار  �سيتم 
يحدث  ما  بخ�سو�س 
يوم  الربملان  قبة  يف 
املقبل  اخلمي�س 
،لكن  نت�ساءل يف حالة 
ما كان جديد يف ق�سية 
الأيام  هذه  بوحجة 
القيادة  �ستقوم  هل 
بيانها  باإ�سدار  املوحدة 
التي  بالأزمة  املتعلق 
يعرفها املجل�س ال�سعبي 

الوطني .
اإ.ل

ف��سى الغرفة ال�سفلى للربملان م�ستمرة
الت�رشيحات  م�ستنقع  اأن  يبدو 
والت�رشيحات امل�سادة بني رئي�س 
ال�سعيد  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
بوحجة ونوابه مل يجف بعد, �سيما 
واأن الرجل الثالث يف الدولة دائما 
ما يغري فحوى خرجاته الإعالمية 

منذ  يعي�سه  الذي  ال�سغط  رغم 
معار�سوه  يرى  حني  يف  يوما,   15
رحيله  اأن  �سيا�سية  اأحزاب  من 
املتبقي  احلل  هو  ا�ستقالته  اأو 
النواب  لكون  اتخاذه  الواجب 

اأ�سبحوا يطيقون العمل معه.
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اإال يف حاالت ا�ستثنائية وبني الدورتني، خمت�سون يوؤكدون للو�سط

با�ستثناء قانون املالية الت�سريع باأمر ال يتما�سى مع الد�ستور
اأثارت ت�سريحات االأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي، اأحمد اأويحيى ، املتعلقة بتمرير قانون املالية وفق األية الت�سريع باأمر من قبل رئي�س اجلمهورية 
جدال وا�سعا يف ال�ساحة ال�سيا�سية، �سيما واأن املجل�س ال�سعبي الوطني يعي�س حالة من الفو�سى واالن�سداد ب�سبب عدم ا�ستجابة رئي�س الغرفة ال�سفلى للربملان 

ال�سعيد بوحجة لدعوات نوابه ب�سرورة اال�ستقالة، م�ساحة هذا اجلدل تتو�سع رغم ان املبداأ العام اإن كل م�ساريع القوانني تناق�س اأمام الغرفتني االأمر الوحيد 
الذي جاءت به املادة 138 من الد�ستور يف فقرته االأخرية هو م�سالة قانون املالية.

علي عزازقة

ويف هذا ال�صدد اأفاد اخلبري القانوين 
ربطه  ات�صال  يف  رخيلة«  »عامر 
القانون وا�صح يف هذه  باأن  بالو�صط 
الت�رشيع  اإىل  اللجوء  يتم  اإذ  النقطة، 
رئي�س  قبل  من  رئا�صية  باأمرية 
حال  ويف  الدورتني  بني  اجلمهورية 
فقط،  الذي  املالية  قانون  ت�رشيع 
بني  خالف  هنالك  كان  اإذا  ميرر 
النواب وال�صلطة التنفيذية، ويف هذا 
امل�صدر  ذات  �صدد  دائما  ال�صياق 
على اأن من غري قانون مالية ال ميكن 
مترير اأي قانون باأمرية رئا�صية لكون 
واجبة  قانون  اأي  م�رشوع  مناق�صة 

للربملان،  ال�صفلى  الغرفة  بهو  داخل 
قبل  من  باأمر  الت�رشيع  واأن  �صيما 
يف  اإال  يكون  ال  اجلمهورية  رئي�س 
حاالت ا�صتثنائية فقط، وهذا ما بني 
تطرق  اأخرى  جهة  ومن  الدورتني. 
الغرفة  ملف  اإىل  املتحدث  ذات 
االن�صداد  وحالة  للربملان  ال�صفلى 
التي األ اإليه، حيث اأكد اأن حال �صغور 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  من�صب 
حاالت  اأربع  يف  اإال  يكون  ال  الوطني 
قانونه  من  العا�رشة  املادة  ح�صب 
كما  احلاالت  هذه  وتكون  الداخلي، 
العجز،  اأو  التنايف   ، اال�صتقالة  يلي:« 
وحتى  الوفاة«، وهذه االأ�صباب ح�صب 
رخيلة غري موجودة اإطالقا ما يجعل 

ويف  قوة  موقف  يف  بوحجة  ال�صعيد 
اأبرز  اأخرى  جهة  ومن  قانوين،  ركن 
�صحب  حملة  باأن  القانوين  اخلبري 
الأي  ت�صتند  وال  قانونية  غري  الثقة 
الد�صتور  كان من  �صواء  قانوين  ن�رش 
اأو القانون الداخلي للمجل�س ال�صعبي 

الوطني.
ويف ذات ال�صياق �صار القانوين ر�صيد 
اأن  للو�صط  ت�رشيح  يف  اأكد  اإذ  خان، 
مترير  له  يجوز  اجلمهورية  رئي�س 
رئا�صية  باأمريه  وت�رشيعها  القوانني 
اأو  عطلة  يف  الربملان  كان  اإذا  اإال 
قانون  اأما  الدورتني،  بني  ما  مبعنى 
اإذا  عليه  التوقيع  له  فيمكن  املالية 
يوما   75 ملدة  الربملان  يناق�صه  مل 

من تاريخ اإيداعه، لكن ب�رشط اأن يتم 
عر�صه على الربملان بغرفتيه وتعترب 
الربملان  عليها  ي�صادق  اإذا مل  الغية 
اإىل  امل�صدر  ذات  وراح  بغرفتيه، 
احلاالت  باأن  اأبرز  ملا  ذلك  من  اأكرث 
التعامل  توجب  التي  اال�صتثنائية 
اذا  الرئي�س  يقررها  رئا�صية  باأمرية 
كانت هنالك خطر داهم البالد يهدد 
االأخري  الد�صتوربة. ويف  وموؤ�ص�صاتها 
اأن اخلطوة  �صدد ذات امل�صدر على 
التي قام بها نواب املواالة مع رئي�س 
ال�صعيد  الوطني  ال�صعبي  املجل�س 
بوحجة بعد جمعهم توقيعات خا�صة 
ب�صحب الثقة منه غري قانونية بتاتا، 
ال  الثقة  ل�صحب  اأ�صال  يوجد  ال  الأنه 

يف الد�صتور و ال يف النظام الداخلي 
يعترب  وقع  ما   »: م�صيفا  للربملان، 

ال�صيما  القوانني  يف  �صارخ  تدخل 
منها الد�صتور و النظام الداخلي«.

 انتخابات التجديد الن�سفي 
ملجل�س االأمة باأدرار

احتدام ال�سراع بني 
االأفالن واالأرندي 

قواعد  يف  االأيام  هذه  بداأت 
ال�صيا�صية  التح�صري  االأحزاب 
ال�رشي بغية الدخول يف االنتخابات 
الن�صفي  التجديد  حول  املرتقبة 
ملجل�س االأمة بوالية اأدرار وهذا 
االجتماعات  خالل  من  وا�صح 
خا�صة  وهناك  هنا  والتحركات 
واالأرندي  االأفالن  حزب  يف 
املر�صحان بقوة للدخول يف هذه 
ترجح  حيث  كالعادة  االنتخابات 
حزب  داخل  من  االأخبار  بع�س 
االأفالن باأنها تراهن على تقدمي 
رئي�س  عبداهلل  بحماوي  الدكتور 
ليكون  الوالئي  ال�صعبي  املجل�س 
زبريي  ال�صيناتو  زميلة  خليفة 
عهدته  اأو�صكت  والتي  القار  عبد 
على النهاية يف جمل�س االأمة اأما 
هذه  يفوت  مل  بدوره  االأرندي 
مو�صاوي  ال�صيد  بتقدمي  الفر�صة 
فونوغيل  بلدية  رئي�س  حممد 
االأمني الوالئي للحزب وهذا ناجت 
وثقة  ود  لك�صب  التحركات  عن 
االأحزاب  يف  املنتخبني  خمتلف 
الوالية  م�صتوي  تن�صط على  التي 
اأخري  فر�صيات  هناك  ولكن 
تقول بان هناك اتفاقيات م�صبقة 
االأمة  جمل�س  مقعد  باإعطاء 
تعيني  يتم  املقابل  ويف  الفالن 
رئي�س  نائب  وتزكية  انتخاب  او 
املجل�س ال�صعبي الوالئي البكري 
من  ال�صابق  ال�صيناتور  البكري 
يدخل  مل  والذي  االأرندي  حزب 

يف انتخاب املجل�س الوالئي على 
املتداولة  الفر�صية  هذه  اأ�صا�س 
فونوغيل  بلدية  رئي�س  لكن 
لهذه  الدخول  االأخر  هو  يطمح 
قويا  مناف�صا  ليكون  االنتخابات 
اأمام مر�صح االفالن بتحركه منذ 
الفرتة ال�صيفية خا�صة بعد اأن�صام 
اإيل حزبه منا�صلني ومنتخبني من 
هذه  كل  تواتي  مو�صي  حزب 
ال�صاربة  والكوالي�س  املعطيات 
ال�رشاع  يكون  بان  توحي  بقوة 
حم�صور  املقعد  على  والتناف�س 
واالأرندي  االأفالن  حزبي  بني 
املنتخبني  اإقناع  مدي  حول 
املر�صحني  الأحد  الت�صويت  يف 
القادمة  القليلة  االأيام  وتبقي 
اإيل  املر�صحني  مبعرفة  كفيلة 
يقلب  اآخر  مر�صح  دخول  حني 
تفاو�س  حمل  وي�صبح  املوازين 
لتغليب الكفة الأحدهم اإما الدكتور 
اأو  االأفالن  من  عبداهلل  بحماوي 
االأرندي  من  حممد  مو�صاوي 
باأنه يدخل  اأعلن �رشاحتنا  الذي 
يف  كبرية  ثقته  االنتخابات  هذه 
مع  املنتخبني  من  حزبه  قواعد 
اأخريني  منتخبني  تعاطف  وجود 
تبقي  ح�صب  اأخري  اأحزاب  من 
والقناعة  والثقة  ال�صداقة  فيها 
يف  اأ�صا�صيا  ال�صخ�صية  عامال 
بعيدة  عن  االنتخابات  هذه  مثل 

االنتماء ال�صيا�صي .
بو�سريفي بلقا�سم 

م�ساهل  يك�سف :

اجلزائر قدمت مقرتح الإ�سالح اجلامعة العربية

مع حتذيرات من ت�سعيدات مقبلة للتكتل النقابي

»الكال« ي�سل الثانويات يف 23 اأكتوبر

اخلارجية  ال�صوؤون  وزير  اأفاد 
عبد القادر م�صاهل اأن اجلزائر 
ملقرتح  اجلزائر  تقدمي  قامت 
من  العربية  الدول  جلامعة 
مع  للتما�صي  اإ�صالحها  اأجل 
العربي من  ال�صارع  م�صتجدات 
جرائم وحروب، مثمنا ما يحمل 
للدبلوما�صية  الوطني  اليوم 
اجلزائرية من مكا�صب لل�صعب 
القادر  عبد  اأ�صار  اجلزائري  
ت�رشيح  يف  االأم�س  م�صاهل 
الوطني  اليوم  رمزية  لالإذاعة 
اجلزائرية  للدبلوما�صية 
من  اأكتوبر  للثامن  امل�صادف 
حتمله  ما  يف  تكمن  �صنة  كل 

لل�صعب  ومكا�صب  معاين  من 
وللدبلوما�صية  اجلزائري 
رفع  مت  اأن  منذ  اجلزائرية 
االأمم  يف  عاليا  الوطني  العلم 

املتحدة .
و ثمن م�صاهل جهود الرئي�س يف 
تن�صيط الدبلوما�صية اجلزائر و 
مكانتها  اإىل  اجلزائر  اإرجاع 
اإن رئي�س   »: ، قائال  بني االأمم 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهور 
تن�صيط  على   1999 منذ  عمل 
وفق  اجلزائرية  الدبلوما�صية 
متحور  بحيث  الثابتة  مبادئها 
خطابه منذ الوهلة االأوىل على 
ثالثة اأهداف : اأولها اإطفاء نار 

الفتنة التي كانت تعي�صها البالد 
اجلزائر  بيت  ترتيب  وثانيها 
�صيا�صية  اإ�صالحات  خالل  من 
وثالثها  عميقة  واقت�صادية 
رجوع اجلزائر اإىل مكانتها بني 

االأمم«.
اإىل  الدبلوما�صية  رئي�س  ورجع 
الوحدة  ملنظمة   35 الـ  القمة 
انعقدت  التي  االإفريقية 
فيها  �صارك  والتي  باجلزائر 
رئي�س   45 من  اأكرث  مرة  والأول 
رقما  ميثل  ما  وهو  دولة 
امل�صتوى  على  قمة  قيا�صيا يف 
الذي  بالدور  اعرتافا  القاري 
كوزير  بوتفليقة  الرئي�س  لعبه 

قاد اجلمعية  للخارجية عندما 
العامة لالأمم املتحدة يف 1974 
خالل الدورة التا�صعة والع�رشين 
حتقق  والتي  العامة  للجمعية 
بف�صله فيها انت�صاران عظيمان 
هما طرد ممثلي نظام التمييز 
العن�رشي جلنوب اإفريقيا ومنح 
الفل�صطينية  التحرير  منظمة 
لل�صعب  وحيد  ممثل  من�صب 
الفل�صطينية، فكان ذلك مبثابة 
رمز للتحرر على م�صتوى القارة 
الق�صية  االإفريقية  ورمز بروز 
الفل�صطينية على م�صتوى االأمم 

املتحدة.
 اإميان لوا�س 

اجلزائر  ثانويات  جمل�س  قرر 
نورية  م�صالح  �صد  الت�صعيد 
اأكتوبر  بن غربيط، حمددا 23 
القطاع، حمملني  ل�صل  كموعد 
ذلك،  م�صوؤولية  الو�صاية 
عدم  اإىل  قرارهم  مرجعني 
ملطالبهم  الوزارة  ا�صتجابة 

التي �صبق رفعها.
ملجل�س  الوطني  املن�صق  اأكد 
عا�صور  اجلزائر  ثانويات 
»الكال«  اأن  اأم�س،  اإيدير، 
�صي�صل الثانويات يف 23 اأكتوبر 
املقبل، ليوم واحد مع االبقاء 
بناء على  على مقرتح جتديده 
مرجعا  الو�صاية،  ردود  طبيعة 
الو�صاية  متاطل  اإىل  قرارهم 
املوقع  املح�رش  تطبيق  يف 
التي  االإ�صكالية  وهي  بينهم، 
الرتبية،  وزارة  منها  تعاين 
ال�رشكاء  تهم  كرثة  ظل  يف 
بعدم  للو�صاية  االجتماعيني 
احرتام حما�رشها معهم. كما 

تغرق  الوزارة  اأن  الكال  اأ�صاف 
التي  االرجتالية  القرارات  يف 
تخلف الفو�صى و�صط القطاع، 
ال  جمملها  يف  اأنها  معتربا 

تراعي م�صلحة العمال.
اخلدمات  ملف  بخ�صو�س  اأما 
املجل�س  فاأعلن  االجتماعية 
مت�صكه بالتزام الوزارة ال�صابق 
حول  ا�صتفتاء  اإجراء  حول 
اخلدمات،  جلنة  عمل  طريقة 
موؤكدا رف�صهم لتجديد اللجنة 
�صنة اأمر . واأكد اأن التعديالت 
التي جاء بيها القانون االأ�صا�صي 
االعتبار  بعني  تاأخذ  مل  لرتبية 
لقد  قائال:  النقابة،  مطالب 
بع�س  تقدمي  يف  ت�رشعت 
العمومي  للوظيف  التعديالت 
و التي ال ت�صتجيب ملا ينتظره 

عمال الرتبية”.
من  النقابات  تكتل  بدوره 
االأ�صبوع  يجتمع  اأن  املنتظر 
احتمالية  يف  للنظر  املقبل 

التي  لالحتجاجات  العودة 
الفارطتني،  ال�صنتني  طبعت 
وتلخ�صت يف املطالب اخلا�صة 
بالتقاعد الن�صبي بعدما تخلت 
عنه احلكومة والقدرة املعي�صية 
وقانون  النقابية  واحلريات 
املرحلة  وا�صفني  العمل، 
�صيما  ال  والع�صيبة  باحل�صا�صة 

مييزها  واجتماعيا،  اقت�صاديا 
وتدين  رهيب  معي�صي  غالء 
قيا�صي للقدرة ال�رشائية جراء 
لقيمة  املمنهج  االنخفا�س 
ات�صاع  من  زاد  مما  الدينار 
بع�س  ورجوع  الفقر  ظاهرة 

االأمرا�س الوبائية اخلطرية.
�سارة بومعزة



يف  الأم�س  بوعزغي  القادر  عبد  واأو�ضح 
ندوة �ضحفية عقب اإفتتاح الطبعة الثامنة 
املوا�ضي  لرتبية  الدويل  للمعر�س  ع�رش 
والعتاد الفالحي حتت �ضعارمن اأجل زراعة 
الغذائي  الأمن  حتدي  ملواجهة  ذكية، 
املعار�س  بق�رش  امل�ضتدام  وال�ضحي 
الأوىل  اأن  البوادر  مفيدا   ، »�ضافك�س« 
ولالإمكانيات  املنتهجة  ال�ضيا�ضة  لنجاعة 
نتائج  بت�ضجيل  مكنت  امل�ضّخرة  واملوارد 
حم�ضو�ضة يف القيمة الإنتاجية، اإذ ناهزت 
 359 مقابل   2017 عام  دينار  مليار   3060
انتقل  فيما  2000؛  دينار فقط عام  مليار 
الناجت الداخلي اخلام، يف نف�س الفرتة، من 

8% عام 2000 اإىل %12،3عام 2017.
» هذه املعطيات  ال�ضدد  ذات  م�ضيفا يف 
على  الإيجابي  الأثر  لها  كان  القيا�ضية 
للمواطنني،  الغذائية  الحتياجات  تغطية 
فيما  70%. اأما  تفوق  اأ�ضبحت  التي 
هذه  مكنت  الإنتاجية،  املوؤ�رشات  يخ�س 
هائلة  منو  معدلت  بت�ضجيل  الأخرية 
ل�ضيما  الفالحية،  املنتجات  جميع  يف 
ويف  بل   %200 فاقت  منها،  الإ�ضرتاتيجية 
بع�ضها ناهزت 300%، اإن هذه املوؤ�رشات 
ال�ضيا�ضة  جناعة  حقيقة  ترتجم  الكربى 
الإجنازات  هذه  املنتهجة. اإن  الفالحية 
املزيد  بذل  يف  قدما  للم�ضي  ت�ضجعنا 
القطاعية  املكت�ضبات  لتعزيز  من اجلهود 
اأمام  جديدة  اآفاق  وفتح  وا�ضتدامتها، 
على  وانفتاحه  الفالحي  القت�ضاد  تنويع 

الأ�ضواق اخلارجية«
ويف  �ضياق مت�ضل قال بوعزغي  »اأن  هذه 
 550 م�ضاركة  تعرف  الطبعة  لل�ضالون 
موؤ�ض�ضة   250 بينها  من  عار�ضة،  موؤ�ض�ضة 
من  ممثلة  اأجنبية،  موؤ�ض�ضة  و300  وطنية 
بني 31 دولة، و�ضيمثل اأغلبيتهم املهنيني، 
اأر�ضية  �ضيما-�ضيب�ضا  من  يجعل  والذي 
خالل  من  والتي  وحوار  وعرو�س  تداول 
يف  فعالة  مب�ضاركة  �ضتمكن  لقاءاتها 
تطوير فالحة �ضليمة وم�ضتدامة، بالفعل، 
فهذا احلدث يطِمح من خالله اإبراز اأهم 
خا�ضة يف  مناق�ضتها  �ضيتم  التي  املحاور 
الزراعة  الزراعية،  اليكولوجية  جمال 
البيولوجية، ال�ضياحة الزراعية، ال�ضتثمار 
وتربية  البحري  ال�ضيد  احلليب،  �ضعبة  يف 
ت�ضدير  تعزيز  اأهمية  يف  وكذا  املائيات، 

الفواكه واخل�رشوات، وعرب ذات املتحدث  
الذي  الكبري  اإرتياحه  لالإهتمام  عن 
ع�رشة،  الثامنة  طبعته  يف  ال�ضالون  يوليه 
بت�ضجله للمحاور التي ترتبط وتتما�ضى مع 
التو�ضيات املنبثقة عن اجلل�ضات الوطنية 
للفالحة، م�ضريا اأنه  كان فر�ضة لنا لتاأكيد 
لقطاع  الإ�ضرتاتيجية  الأهمية  اأخرى  مرة 
الوطنية  ال�ضيادة  توطيد  يف  الفالحة 

وحتقيق الأمن الغذائي«
واأبز الوزير »اأن ديناميكية قطاع الفالحة، 
الأ�ضا�ضية  املوؤ�رشات  بتح�ضني  �ضمحت 
الثالثة،  مبكوناته  الفالحي  لالقت�ضاد 
وزيادة  ال�ضتثمار  ن�ضب  ارتفاع  من خالل 
حت�ّضن  عن  ف�ضال  املنتجات،  مردودية 
الوطنية  الحتياجات  تغطية  ن�ضبة 
ودفع  لال�ضترياد،  التدريجي  والنخفا�س 

الت�ضدير للمنتجات الفالحية الوطنية«.
بوعزغي  كل  دعا  اأخرى  جهة   من 
يف  والفاعلني  امل�ضتثمرين  الفالحني 
اجلهود  بذل  مبوا�ضلة  الفالحي  القطاع 
الفالحي  الإنتاج  وتعزيز  تثمني  اأجل  من 
تعد  التي  احلديثة،  التقنيات  وتطبيق 
الأمن  حتدي  لرفع  الأجنع  الو�ضيلة 
الغذائي، موؤكدا على حر�س الو�ضاية  على 
التي  الزراعية،  الغذائية  ال�ضناعة  ت�ضجيع 
تعتمد  التي  املرتكزات  اأهم  اأحد  متثل 
عليها ال�ضلطات العمومية وتوليها الأهمية 
الق�ضوى، لحتواء فائ�س الإنتاج الفالحي 
وتثمينه وتطوير ال�ضناعات التحويلية. اإننا 
الزراعة  �ضناعات  اندماج  باأن  يقني  على 
لالإنتاج  الوطني  النظام  مع  الغذائية 
تعزيز  بوادر  اأهم  اأحد  �ضي�ضكل  الفالحي 
على  واملحافظة  للبالد،  الغذائي  الأمن 

املوارد الطبيعية للبالد.
 وقال بوعزغي » اإن العملية املتميزة التي 
والتي  اأو�ضع نطاق،  بها موؤخرا على  قمنا 
املهنية  املجال�س  جتديد  مبوجبها  مت 
امل�ضرتكة ح�ضب ال�ضعب، ترمي اإىل �ضمان 
النمو  ديناميكية  بدعم  ي�ضمح  فعال  اإطار 
داعيا  كافة  الفالحة،  قطاع  يعرفها  التي 
واملوزعني  وال�ضناعيني  املنتجني 
للتجنيد والنخراط يف املجال�س املهنية 
امل�ضرتكة، كل ح�ضب �ضعبته، ولت�ضكيل قوة 
اجلزائرية  بالفالحة  تدفع  ون�ضاط  عمل 
وتوفيق  والعمل  الت�ضاور  من  مزيد  نحو 
الإنتاج  و�ضبط  املتعاملني  بني  امل�ضالح 
عر�س  �رشوط  مع  وتكييفه  الفالحي 

ال�ضوق الوطنية واخلارجية.«

الدويل  ال�ضالون  فعاليات   انطلقت 
 « النفايات  و  تثمني  ل�ضرتجاع 
ال�ضنوبر  املعار�س  بق�رش   ريفاد«، 
»املقاولتية  �ضعار  حتت  البحري، 
اإدارة   لتطوير  و�ضيلة  الدائرية، 
اأكدت  باملنا�ضبة،  النفايات«.  و 
املتجددة  الطاقات  و  البيئة  وزيرة 
�ضيتم  اأنه  زرواطي،  الزهراء  فاطمة 
ا�ضتعرا�س  ال�ضالون  هذا  خالل  من 

التجارب اخلا�ضة بالت�ضيري املدمج و 
التثمني و  الر�ضكلة و الفرز للنفايات 
من طرف العديد من املتعاملني يف 

امليدان 
واأ�ضافت الوزيرة اأن ال�ضالون فر�ضة 
لتبادل التجارب يف هذا املجال بني 
على  التعرف  و  املتعاملني  خمتلف 
املعدات و التقنيات امل�ضتخدمة يف 
جمال ا�ضرتجاع و معاجلة النفايات، 

ا�ضرتجاع  جمال  تعزيز  كذا  و 
ت�ضجيع  مع  النفايات  ر�ضكلة  و 
ال�ضتثمارو اإن�ضاء  موؤ�ض�ضات جديدة 
قبل  من  املنظم  ال�ضالون،  يعترب    و 
املتجددة،  والطاقات  البيئة  وزارة 
و  لل�ضناعة  اجلزائرية   الغرفة 
التجارة “كا�ضي” بالتعاون مع الوكالة 
للمهنيني   فر�ضة  للنفايات،  الوطنية 
و  الر�ضكلة  �رشاكة يف جمال  لإقامة 

التدوير يف اإطار القت�ضاد الأخ�رش، 
لتطوير  جديد،  منوذج   الذييمثل 
وكذا خلق  الوطني  القت�ضاد  وتنويع 
فر�س العمل وتعزيز التنمية املحلية 
 يفوق عدد امل�ضاركني به 50عار�ضا، 
بزيادة تفوق ع�رش موؤ�ض�ضات مقارنة 
اختريت  وقد  املا�ضية  بالطبعة 

ال�ضني ك�ضيف  �رشف  للطبعة .
ف.ن�سرين

الوطني  لالإحتاد  العام  الأمني   راهن 
عليوي،  حممد  اجلزائريني،  للفالحني 
اأم�س، على توفري اجلزائر رقم 29 مليون 
الأبقار،  من  راأ�س  األف  و900  غنم  راأ�س 
من  اجلزائر  �ضيمكن  الرقم  اأن  معتربا 
التوقف عن ا�ضترياد اللحوم كونه ميثل ثروة 
حيوانية كبرية، ما عدا املواعيد اخلا�ضة 
ارتفاع  لتفادي  رم�ضان  �ضهر  راأ�ضها  على 
ت�رشيحات  عليوي  دّعم  كما  الأ�ضعار. 
مبطالبة احلكومة بت�ضقيف اأ�ضعار اللحوم 
مع مراقبتها لتفادي امل�ضاربة التي كثريا 

من جعلتها تبلغ اأ�ضعارا خيالية.
احلليب،  ب�ضعبة  تعلق  فيما  عليوي  واأكد 
الإذاعة،  منتدى  على  �ضيفا  حلوله  خالل 
مليار  لتجميع  بعد  ت�ضل  مل  اجلزائر  اأن 
الذي  الرقم  �ضنويا، وهو  لرت من احلليب، 
قيمه باأنه �ضئيل حمددا رقم 4 ماليري لرت 
�ضنويا، للخروج من اإ�ضكالية ا�ضترياد بودرة 

احلليب.
كما اثار املتحدث اإ�ضكالية اإبقاء احلليب، 

احلليب  انتاج  غطاء  حتت  ت�ضتورد  والتي 
ل  قليلة  اأ�ضهر  بعد  ذبحها  يتم  باملقابل 
الأمر  ذلك  مرجعا  ال�ضنة،  ن�ضف  تتجاوز 
الرقابة،  غياب  اإىل  بالف�ضاد  و�ضفه  الذي 
فالحني  تخ�ضي�س  اإىل  دعا  حني  يف 
له  والتفرغ  احلليب  ب�ضعبة  خا�ضني 
اإعطائه حقه  اأجل  كتخ�ض�س فالحي من 

يف الإنتاج.
رقم  عن  فك�ضف  احلبوب  م�ضتوى  وعلى 
اأن  والأغرب  متوقفة،  مطحنة   340
دون  الأموال  من  ا�ضتفادوا  اأ�ضحابها 
مت�ضائال  الواقع،  اأر�س  على  ا�ضتثمارها 
الدعم  اأموال  ت�رشف  اأين  اأ�ضاليب  بهكذا 

من قبل الو�ضاية.
التي  الأخرية  اخل�ضائر  بخ�ضو�س  اأما 
خلفتها الفيا�ضات فاأو�ضح اأن كل الفالحني 
املوؤمنني مت تعوي�ضهم بعد اخل�ضائر التي 
الـتاأمني  �رشكات  طرف  من  تكبدوها، 
الفالحي،  للتعاون  الوطني   وال�ضندوق 
اأن الفالحني غري املوؤمنني فغري  يف حني 

عن  ك�ضف  باملقابل  بالتعوي�س.  معنيني 
عدة عراقيل جديدة يتعر�س لها الفالحني 
الفالحي،  الوطني  البنك  م�ضتوى  على 
ورقة  الفالحني  من  البنك  يطلب  حيث 
ما  وهو  والأتاوة،  لل�رشيبة  اخل�ضوع  عدم 
يقوم بتعطيل عمل الفالح وحترم الكثريين 
�ضطيف  بوليات:  م�ضت�ضهدا  التمويل  من 

تي�ضم�ضيلت وتيارت.
ويف �ضياق الأرا�ضي غري امل�ضتغلة فطالب 
ت�ضتغل  التي مل  لالأرا�ضي  باإلغاء الحتكار 
�ضنوات  الثالث  يتجاوز  زمني  ظرف  يف 
معتمدا  وي�ضتغلها  يخدمها  ملن  وتركها 
وعدم  احلديثة  التكنولوجيا  على  ذلك  يف 
م�ضيدا  البنكي  الدعم  على  التكال 
التي اعتربها واجهة  النموذجية  باملزارع 
اإىل  ي�ضل  فيها  ال�ضتثمار  وان  اجلزائر 
من  املجال  هذا  اأن  مربزا  مليار   1000
كبرية،  واأمول  تكنولوجيا  يتطلب  الفالحة 
امللفات  درا�ضة  بخ�ضو�س  م�ضيفا 
�ضيفرج  باأنه  واملعاينة  للدرا�ضة  املودعة 

كما  اأيام.   10 الـ  تتجاوز  ل  مدة  يف  عنها 
اأنه يف اإطار تطوير القطاع  مت تق�ضيم 700 
األف هكتار من الأرا�ضي على العديد من 
واأدرار  البي�س  غرار  على  الوطن  وليات 

وب�ضكرة والوادي واجللفة.
حذر  الفالحي  العقار  نهب  مو�ضوع  ويف 
اأن  معلنا  الو�ضع  خطورة  من  عليوي 
»اجلزائر كانت تزخر بعدة �ضهول فالحية- 
كثريا  ت�رشرت  واليوم  متيجة-  �ضهل  مثل 
منذ  وهذا  ناقو�س اخلطر  ندق  ما جعلنا 
مت  قانون  بالفعل  يوجد  واليوم  �ضنة،   12
الفالحية  الأرا�ضي  يحمي   2016 يف  �ضنه 
البطاطا  مادة  وبخ�ضو�س  النهب«.  من 
ك�ضف عليوي اأن املخزون من هذه املادة 
اأ�ضعارها  اأما عن  قنطار  مليون  اإىل  ي�ضل 
غري امل�ضتقرة فارجع ذلك اإىل امل�ضاربة 
التجارة  وزارة  الوقت  نف�س  يف  مطالبا 
لغلق  للمنتجني  جتزئة  اأ�ضواق  بتخ�ضي�س 

املجال اأمام النتهازيني وامل�ضاربني.
�سارة بومعزة

وزير الفالحة عبد القادر بوعزغي 

مب�ساركة 50 عار�سا  

الأمني العام لالإحتاد الوطني للفالحني اجلزائريني

اإميان لوا�س  

3000 مليار دينار للنهو�ض بالقطاع الفالحي

افتتاح ال�سالون الدويل ال�سرتجاع وتثمني النفايات«ريفاد«

منلك ثروة حيوانية متكننا من اال�ستغناء عن ا�سترياد اللحوم
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للمواطنني الغذائية  االحتياجات  من  باملائة   70 •       تغطية 

من  18  اإىل 21 اأكتوبر اجلاري ب�سافك�س

ال�سالون اجلزائري لالأثاث 
امل�سروع  هذا  نطمح ل�ستمرار  بوراوي:   •   اأمينة 

اجلزائري  لل�ضالون  الأوىل  الطبعة   �ضتنظم 
بق�رش  اإك�ضبو(  )�ضام  والدويل  الوطني  لالأثاث 
املعار�س، ال�ضنوبر البحري )�ضافك�س(، وذلك 
يف الفرتة املمتدة بني  18 و21 اأكتوبر اجلاري 
واحلجوزات  الت�ضجيالت  �ضت�ضتمر  حيث 
من  العا�رش  غاية  اإىل  بالعار�ضني  اخلا�ضة 
يقارب  ما  فيها   ت�ضارك  والذي  ال�ضهر  نف�س 
و�ضتخ�ض�س4  اأيام  م�ضاركة  عالمة   80
اأن  املنتظر  فمن  وعليه  والأعمال  »  للتجارة 
ا  تخ�ض�ضً الأكرث  الواجهة  املوعد،  هذا  ي�ضكل 
اجلزائرية يف جمال  التجارية  العالمات  لأهم 

الأثاث. 
ال�ضالون  منظمة  بوراوي،  اأمينة  اأكدت  ولقد 
بالقول  والدويل  الوطني  لالأثاث  اجلزائري 
جديد  مل�رشوع  املبادرين  نكون  اأن  »اأردنا 
طموحنا  حتقيق  على  العمل  مع  اجلزائر،  يف 
ملحرتيف  �ضنويا  موعدا  ال�ضالون  هذا  لي�ضبح 
هذا املجال وما مييز هذا ال�ضالون يف طبعته 
والبيع  لهذا  العر�س  اإمكانية  هو  الأوىل، 
امل�ضاركة  املوؤ�ض�ضات  من  مطلوبا  �ضيكون 
عدد  اأكرب  ل�ضتقطاب  تناف�ضية  اأ�ضعار  �ضمان 
يبحثون  ما  كل  �ضيجدون  الذين  الزوار،  من 
عنه �ضواًء ما يتعلق بالأثاث املعا�رش، الأثاث 

احلريف، اأثاث الأطفال، املطبخ، واملكاتب .
اأنهم  اك�ضبو«  »�ضام  �ضالون  منظمو   ك�ضف 
ملجموعة  العر�س  فر�ضة  منح  اإىل  ي�ضعون 
وكذا  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  من  وا�ضعة 

من  الأجنبية  ال�رشكات  لتمكني  احلرفيني، 
من  اجلزائري  امل�ضتهلك  وكذا  امل�ضاِركة 
التعرف عليها وعلى خمتلف خدماتها وبالتايل 
فمن املنتظر اأن يتجاوز هذا ال�ضالون اأكرث من 
وامل�ضتوردون،  امل�ضنعون،  منهم  م�ضاركا   80
وال�رشكات الأجنبية، �رشكات تن�ضيق احلدائق، 
عملية  اأن  موؤكدين  املجال  واملتخ�ض�ضون يف 
حجز م�ضاحات العر�س متوا�ضلة ولقد قدرت 

م�ضاحة العر�س بـ 1700 مرت مربع.
يف  كل  املتمثلون  املنظمون  اعترب  حني   يف 
يف  بول�س«in’puls  املخت�ضة  »اإْن  من 
والتجهيز  اجلماهريية  التظاهرات  جمايل 
 G كون�ضابت«  و«جي  للم�ضاحات،  الداخلي 
الأثاث  ح�ضب  بت�ضميم  concept املخت�ضة 
لتبادل  وفر�ضة  ترويجيا  الطلب  ن�ضاًطا 
وعائدا  للعار�ضني  احلقيقية  التجارية  الفر�س 
م�ضمونا لال�ضتثمار، �ضواء على م�ضتوى اأرقام 
خالل  من  حتقيقها  �ضيتم  التي  املبيعات 
املمكن  من  التي  الت�ضالت  يف  اأو  ال�ضالون، 
ال�ضنة وعليه فتنظيم  هذا  خالل  اإجراوؤها 
يف  ال�ضالون  الديناميكي  املتمثل  احلدث 
لأن  كبري،  حتد  الواقع  يف  هو  لالأثاث،  الأول 
خالل  من  العار�ضني  اإر�ضاء  هو  منه  الهدف 
من  ال�رشكات  بني  واجلمع  التجاري  التوا�ضل 
يف  واملهنيني  الزوار  ا�ضتقبال  و�ضمان  جهة، 

اأف�ضل الظروف من جهة اأخرى.
 حكيم مالك

ثمن وزير الفالحة والتنمية الريفية وال�سيد البحري عبد القادر بوعزغي ال�سيا�سة املنتهجة للدولة للنهو�س بالقطاع 
الفالحي وتطوير فر�س الإ�ستثمار من خالل توفري الإمكانيات واملوارد واأغلفة مالية معتربة مر�سودة للتكفل بالنقائ�س 

القطاع، مفيدا اأنه منذ عام 2000 اعتمادات مالية �سخمة فاقت 3000 مليار دينار اأ�سيفت لال�ستثمارات التي بادر بها القطاع 
اخلا�س يف العديد من ال�سعب الفالحية.

دور الديبلوما�سية مهم بالتعريف للمنتوج الوطني، مهماه:

 » ال�سناعات الغذائية الفالحية 
�سرورة لتنويع االقت�ساد«

دعا اخلبري القت�ضادي بوزيان مهماه احلكومة 
الغذائية  ال�ضناعات  على  الرتكيز  �رشورة  اإىل 
اقت�ضادية  ديناميكية  خلق  اأجل  من  الفالحية 
اأموال  ل�ضخ  املحروقات  قطاعات  ت�ضاعد 
طائلة يف اخلزينة العمومية، يف حني �ضدد على 
للم�ضاعد  اجلزائرية  ال�ضفارات  عمل  �رشورة 
عن  والبحث  الوطني  باملنتج  التعريف  على 

اأ�ضواق خارجية.
خالل  امل�ضدر  ذات  اأو�ضح  ال�ضياق  هذا  ويف 
ات�ضال ربطه بالو�ضط، باأن هناك نقطة هامة 
تتعلق بدور الدبلوما�ضية القت�ضادية ل�ضفاراتنا 
اعتقد  النقطة:«  هذه  اأو�ضح  حيث  باخلارج، 
باأدوارها  �ضفاراتنا  تقوم  كي  الوقت  حان  اأنه 
با�ضتك�ضاف  املرتبطة  والإ�ضرتاتيجية  الهامة 
وهذا  با�ضت�رشافها  القت�ضادية«،  الأ�ضواق 
اخلارجية  الأ�ضواق  يف  الأ�ضعار  ومتابعة 
اإمداد  مع  وال�ضتثمارات،  املناف�ضني  وو�ضعية 
القت�ضاد  بحقائق  التنفيذي  اجلهاز احلكومي 
والأ�ضواق اخلارجية مبا يدعم جهد املجموعة 
الوطنية يف ترقية ال�ضادرات خارج املحروقات. 
على  امل�ضدر  ذات  �ضدد  اأخر  جانب  ومن 
اأكد  اأين  الفالحية،  الغذائية  ال�ضناعات  ملف 
الرتكيز  الو�ضية  اجلهات  على  يتوجب  اأنه 

اأخرى  خليارات  اجلزائر  حاجة  ظل  يف  عليه 
ت�ضاعد قطاعات املحروقات خللق ديناميكية 
ن�رش  يجب  اأو�ضح:«  حيث  الوطني،  لالقت�ضاد 
لأنها  الفالحية،  الغذائية  ال�ضناعات  وتطوير 
الفالحي  القطاع  لتطوير  الرئي�ضي  املفتاح 

والزراعي باجلزائر
مو�ضوع  اإىل  مهماه  عاد  اأخر  جانب  ومن 
باملواد  مبا�رشة  ربطه  مت  الذي  الكولريا  وباء 
الفالحية التي قيل اأنها تُ�ضقى باملياه القذرة، 
على  يوجب  الأمر  بهذا  اجلزم  اأن  اأكد  حيث 
املدعي التدقيق من املعلومة وعدم اخلو�س 
املت�رشر  واأن  خا�ضة،  كافية  حجج  دون  فيها 
واأ�ضاف  الوطني،  املنتوج  هو  هذا  كل  من 
ذات امل�ضدر:« كان على اجلميع عدم التهويل 
�ضيما  وا�ضحة،  املعلومة مبعطيات  ربط  دون 
وان بع�س اجلهات عملت على ت�ضيي�س ق�ضية 

الكولريا لأ�ضباب جمهولة«.
ويف الأخري اأفاد ذات امل�ضدر باأنه حان الوقت 
ال�ضوق  ت�ضبط  لكي  الدولة  تدخل  اأجل  من 
منحها  وعدم  الفالح  وهذا مبرافقة  الداخلية 
كامل احلرية �ضيما واأن التكوين يجب اأن يكون 

املرافق الرئي�س له يف عمله.
علي عزازقة

حتت اإ�سراف مديرية ال�سناعات الع�سكرية

ت�سليم 508 عربة من 
عالمة مر�سيد�ض-بنز

اأم�س بالرويبة/ن.ع.1، حتت  مت 
ال�ضناعات  مديرية  اإ�رشاف 
عربة   )508( ت�ضليم  الع�ضكرية 
مر�ضيد�س-بنز،  عالمة  من 
بينها  من  عربة   )320( ت�ضمنت 
متعددة  و�ضاحنات  حافالت 
نفعية  و�ضيارات  املهام  
املديرية  لفائدة   )Sprinter(
الدفاع  بوزارة  للعتاد  املركزية 
اجلند،  لنقل  خم�ض�ضة  الوطني 
خزانات  اخلفيف،  الت�ضليح 
و�ضاحنات  والوقود،  املياه 
لإزاحة الثلوج وكذا )188( عربة 
اقت�ضادية  موؤ�ض�ضات  ل�ضالح 
مدنية عمومية وخا�ضة، م�ضنعة 
SA-PPL-« من طرف �رشكـة
 1 MB//SPAرويبة«/ن.ع.
ل�ضناعة  اجلزائرية  وال�رشكة 

ولية  ببو�ضقيف  ال�ضيارات 
فاإن  لالإ�ضارة،  تيارت/ن.ع.2. 
اأخرى  مّرة  تثبت  العملية  هذه 
ال�ضناعية  املوؤ�ض�ضات  قدرة 
لإنتاج ال�ضيارات للجي�س الوطني 
ال�ضعبي على ال�ضتجابة لطلبات 
املحددة،  الآجال  يف  زبائنها 
الإ�ضرتاتيجية  ظل  يف  وذلك 
الدفاع  وزارة  �ضطرتها  التي 
الهيئات  خمتلف  مع  الوطني 
والهادفة  املعنية  واملوؤ�ض�ضات 
ال�ضناعة  وتفعيل  بعث  اإىل 
الوطنية وت�ضنيع منتوج ذو جودة 
عاملية  مبوا�ضفات  ونوعية 
عر�س  مت  املنا�ضبة،  وبهذه 
مناذج جديدة من العربات اأمام 
ت�ضويقها  �ضيتم  والتي  احل�ضور، 

ابتداًء من �ضنة 2019.

ت: ب�سري عالوة
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بلدية برهوم 

اأمن والية امل�سيلة 
حتيي اليوم الوطني 

لل�سالمة املرورية
اجلوارية  الأن�شطة  ملختلف  جت�شيدها  اإطار  يف 
العامة  لها املديرية  التي تويل  الهادفة  والتح�شي�شية 
م�شالح  ام�س  نظمت  الهتمام،  بالغ  الوطني  للأمن 
اإحياء  مبنا�شبة  خا�شا  برناجما  امل�شيلة  ولية  اأمن 
ل13  امل�شادف  املرورية  لل�شلمة  الوطني  لليوم 
احل�رضي  الأمن  م�شتوي  علي  �شنة  كل  من  اأكتوبر 
بالو�شائل  للتعريف  معر�س  ت�شمن  برهوم  اخلارجي 
 1 بابتدائية  املرورية  الوقاية  يف  امل�شتعملة  التقنية 
وذلك  اأبنائهم  رفقة  املواطنني  لفائدة  نوفمرب1954 
حتت اإ�رضف نائب رئي�س امن الولية جتنبا للمخاطر 
حياة  على  احلوادث  هذه  مثل  ت�شببها  التي  العديدة 
الدولة  خزينة  من  الباهظة  والتكاليف  الإن�شان 
للمعاجلة، وكذا تنوير جميع �رضائح املجتمع خا�شة 
فئة الطفال مبخاطر حوادث املرور و�شبل تفاديها 
من خلل اإعطاء �رضوحات مف�شلة حول دور م�شالح 

ال�رضطة يف جمال الوقاية وال�شلمة املرورية .
عبدالبا�سط بديار 

امل�سيلة 

حملة جمانية للك�سف 
عن داء ال�سكري  

اأ�رضف �شباح اأم�س الأمني العام للولية امل�شيلة نيابة عن 
الأ�شبوع  فعاليات  افتتاح  »على  مقداد  »حاج  الولية  وايل 
للك�شف  املجاين  املبكر  الفح�س  و  التوعوي  التح�شي�شي 
ومن  امل�شيلة  ولية  وايل  ا�رضاف  حتت  ال�شكري  داء  عن 
جمعية  مع  وبالتن�شيق  بالولية،  ال�شحة  مديرية  تنظيم 
�شينما  ب�شاحة  عيادة  و�شع  مت  حيث  ال�شكري  مر�شى 
احلملة  هذه  وتهدف  امل�شيلة  مدينة  بو�شط  الفراح 
التح�شي�شية التي جتري حتت اإ�رضاف اأطباء ممار�شني و�شبه 
اأطباء من قطاع ال�شحة، اإىل حث اجلمهور العري�س على 
وحت�شي�س  الداء  هذا  عن  املبكر  الك�شف  فحو�س  اإجراء 
بداء  كبارا و�شغارا، ل�شيما امل�شابني  كل فئات املجتمع 
وكذا  والتغذية  الدواء  لأخذ  ال�شحيحة  بالطرق  ال�شكري، 
ذلك،  الراغبني يف  لكل  الك�شف  فر�شة  توفري  مع  الوقاية، 
داعني كل املواطنني لل�شتجابة اإىل هذه احلملة واخل�شوع 
اإىل حتاليل الك�شف ال�رضيع عن املر�س لتفادي تعقيداته 
ال�شحية واحلد من خطورته و�شجلت الفرق الطبية املعنية 

باحلملة التح�شي�شية اإقبال معتربا من طرف املر�شى .
عبدالبا�سط بديار 

�ساب يّحول قا�سرا اإىل منزله 
ويعتدي عليها جن�سيا يف 

�سيدي بلعبا�س
 

القب�س  الطفولة  حماية  بفرقة  ال�رضطة  قوات   األقت 
بعد  التوايل  على  �شنة   21 و   20 اأعمارهما  �شخ�شني  على 
اإبعاد فتاة قا�رض تبلغ من العمر 17 �شنة مع  تورطهما يف 
قدمت  ال�رضطة  قوات  باحلياء،  املخل  الفعل  ممار�شة 
ال�شالفي الذكر اأمام النيابة اأين اأ�شدرت يف حقهما اأمري 
ال�رضطة  قوات  ا�شتغلل  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات  اإيداع 
ملعلومات مفادها تعر�س فتاة تبلغ من العمر 17 �شنة اإىل 
الإبعاد مع ارتكاب الفعل املخل باحلياء من طرف �شخ�س 
للو�شول  حتقيق  بفتح  امل�شلحة  لتبا�رض  لديها،  معروف 
املتهم  توقيف  من  مكنت  التحريات  وتوقيفه  الفاعل  اإىل 
التحقيقات  الأخري ك�شفت  �شنة، هذا  العمر 20  البالغ من 
قام  حيث  ال�شحية،  مع  عاطفية  علقة  على  كان  اأنه 
�شنة   21 العمر  من  البالغ  ب�شديقه  بال�شتعانة  باإبعادها 
ال�شحية قام بتحويلها  على منت مركبة هذا الأخري خليل 
عليها،  باحلياء  املخل  الفعل  بارتكاب  وقام  م�شكنه  اإىل 
حيث بني تقرير طبي اأنها تعر�شت لعتداء جن�شي حديث 
امل�شلحة اأجنزت اإجراءا ق�شائيا �شد ال�شالفي الذكر عن 
تهمة الإبعاد لغر�س ارتكاب الفعل املخل باحلياء بالعنف 
على طفلة مل تكتمل 18 �شنة ، قدما مبوجبه اأمام النيابة 

التي اأمرت باإيداعهما احلب�س 
 �ص.�سهيب

اأقرتها  التي  الإجراءات  بداأت 
خارج  ال�شادرات  لت�شجيع  الدولة 
ح�شبما  ثمارها«،  »توؤتي  املحروقات 
رئي�س  مبع�شكر  الثنني  اأم�س  ذكر 
الوطنية  بالوكالة  الت�شال  م�شلحة 

لرتقية التجارة اخلارجية.
يوم  يف  بوعظمة،  بوعلم  واأبرز، 
الولئي  املكتب  نظمه  اإعلمي 
واحلرفيني  للتجار  العام  للإحتاد 
كن�شاط  الت�شدير  حول  اجلزائريني 
»الرتفاع  اأن  ا�شرتاتيجي،  جتاري 
خارج  ال�شادرات  جمال  يف  امل�شجل 
الثمانية  الأ�شهر  خلل  املحروقات 
املقدر  و  اجلارية  ال�شنة  من  الأوىل 
الثمار  من  هو  باملائة  1ر63  ب 
التي  والتحفيزات  للإجراءات  الأوىل 
اأقرتها الدولة لدعم ال�شادرات خارج 

املحروقات«.
جمموعة  اأمام  امل�شوؤول  نف�س  وقال 
واملتعاملني  والفلحني  التجار  من 
قيمة  »ارتفاع  اأن  القت�شاديني، 
خلل  املحروقات  خارج  ال�شادرات 
�شنة  من  الأوىل  الثمانية  الأ�شهر 
اإىل 2 مليار و 13 مليون دولر   2018
موؤ�رض جيد على الإقبال املتزايد من 
توجيه  على  القت�شاديني  املتعاملني 
ل  كان  واإن  اخلارج  نحو  منتجاتهم 
اأن  املاأمول«واأ�شاف  من  اأقل  يزال 
امل�شدرين  تواجه  حتديات  »عدة 
ال�شادرات  قيمة  لرفع  اجلزائريني 
املنتجات  على  الإقبال  وزيادة 
القيمة  ورفع  الأ�شواق  يف  اجلزائرية 
واأهمها  تخلقها  التي  امل�شافة 
املواد  ت�شنيع  و  حتويل  نحو  التوجه 
قبل ت�شديرها بدل ت�شديرها كمواد 
بعدها  اجلزائرية  لل�شوق  تعود  خام 
م�شنعة  ن�شف  اأو  م�شنعة  كمواد 

والأع�شاب  للنباتات  بالن�شبة  وخا�شة 
اإىل  املتحدث  نف�س  الطبية«ودعا 
اجلزائرية  املنتجات  تناف�شية  زيادة 
حت�شبا  خا�شة  وخارجيا  داخليا 
العاملية  للمنظمة  اجلزائر  لن�شمام 
التجاري  التبادل  واتفاق  للتجارة 
احلر مع الإحتاد الأوروبي من خلل 
حت�شني النوعية وتقليل تكاليف الإنتاج 
الأ�شواق اخلارجية  واللتزام مبعايري 
خا�شة يف جمال التعبئة و التغليف. و 
اأ�شار رئي�س م�شلحة الت�شال بالوكالة 
اخلارجية  التجارة  لرتقية  الوطنية 
اأن هيئته تعمل مع جمموعة من  اإىل 
رفع عدد  ال�شلة على  ذات  الأطراف 
من  الت�شدير  جمال  يف  املتعاملني 
ال�شغرية  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب  بني 
األف   300 اإىل  للو�شول  املتو�شطة  و 

موؤ�ش�شة 
بني   من  الت�شدير  جمال  يف  تن�شط 
3ر1 مليون موؤ�ش�شة �شغرية ومتو�شطة 

ذكر   ، جهته  ومن  اجلزائر  يف  تعمل 
املدير اجلهوي للتجارة لناحية �شعيدة 
عدة  اأقرت  »الدولة  اأن  اإدير  عي�شات 
م�شاعدات مالية لت�شجيع امل�شدرين 
من  بجزء  التكفل  بينها  اجلزائريني 
الأ�شواق  نحو  الب�شائع  نقل  تكاليف 
تكاليف  ببع�س  التكفل  و  اخلارجية 
الدولية  املعار�س  يف  امل�شاركة 
البحث  و  الوطنية  املنتجات  لعر�س 
اإ�شافة  اخلارج  يف  اأ�شواق  عن  لها 
ت�شهيلت  و  جمركية  اإعفاءات  اإىل 
اإدارية و تقنية على م�شتوى املوانئ و 

املطارات و املراكز احلدودية«.
اأبو  بهلويل  الأ�شتاذ  تناول  كما 
مو�شوع  مع�شكر  جامعة  من  الف�شل 
و  اجلزائريني  املنتجني  بني  التعاون 
خمتلف الإدارات لت�شجيع ال�شادرات 
و�شول  ت�شهيل  و  املحروقات  خارج 
الأ�شواق  نحو  اجلزائرية  املنتجات 

اخلارجية.

ل/منرية

متكن عنا�رض الكتيبة الإقليمية للدرك 
الوطني بالدويرة يف عمليتني متفرقتني 
الأوىل للفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
ب�شبكة  الإطاحة  من  اأح�شن  ببابا 
ق�شائيا  م�شبوقني  خطرية  اإجرامية 
خمت�شة  اأ�شخا�س  ثلثة  من  مكونة 
على  والإعتداء  ال�شيارات  �رضقة  يف 
م�شتعملي الطريق حتت طائلة التهديد 
البي�شاء   والأ�شلحة  النارية   بالأ�شلحة 
للدرك  الإقليمية  للفرقة  والثانية 

الوطني باخلراي�شية لنف�س الق�شية.
تاريخ  اإىل  تعود  الق�شية  وقائع 
الفرقة  تلقت  عندما   2018/10/02

اأح�شن  ببابا  الوطني  للدرك  الإقليمية 
الأ�شخا�س  اأحد  طرف  من  �شكوى 
النقال  هاتفه  ل�رضقة  تعر�شه  مفادها 
متوجها  كان  عندما  التهديد  حتت 
اأخرى من  اإىل مدينة درارية، و�شكوى 
�شخ�س اأخر يف نف�س اليوم لدى فرقة 
اإثر  على  الطريقة،  بنف�س  خراي�شية 
هاته ال�شكاوى با�رض حمققوا الفرقتني 
املتورطني  هوية  لتحديد  حترياتهم 
اأن  التحقيق  بني  حيث  واإيقافهم 
على   الإعتداء  بها  مت  التي  الطريقة 
الطريقة  نف�شها  هي  ال�شحيتني 
�شحايا  ثلث  �رضقة  يف  املنتهجة 

اآخرين خلل يومني حيث يعمد اأفراد 
الذين  ال�شحايا  تر�شد  اىل  الع�شابة 
اأو  احلافلت  مواقف  يف  يكونون 
الذي  ال�شيء  وهو   ، املعزولة  الأماكن 
اأ�رضار  بع�شابة  يتعلق  الأمر  اأن  يوؤكد 
حترتف ال�رضقة  حتت طائلة التهديد 
وفق تخطيط م�شبق و ا�شتئجار مركبة 

للإفلت بها. 
بالإ�شتغلل  و  الأبحاث  بتكثيف 
وباملقاربة  للمعلومـــــات  الدقيـق 
واملقارنة بني الإعتداءات ال�شابقة مت 
والأماكن  فيهم  امل�شتبه  هوية  حتديد 
التي يرتددون عليها ، حيث مت القب�س 

ك�شفت  كما   ، معهم  والتحقيق  عليهم 
اإىل  ميتد  ن�شاطهم  اأن  التحريات 
وليتي  غرار  على  املجاورة  الوليات 
بومردا�س و البويرة ،مع توقيف جميع 
اأفراد الع�شابة وهم م�شبوقني ق�شائيا 

ويقدر عددهم ب�شتة )06( اأ�شخا�س.
مت  احلال  ق�شية  يف  املتورطون 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
احلب�س  اإيداعهم  مت  ،اأين  املخت�شة 
باملوؤ�ش�شة العقابية لتورطهم يف جناية 
مع  ال�رضقة   ، اأ�رضار  جمعية  تكوين 
ظريف التعدد مع حجز املركبتني التي 

ت�شتعملن يف تنقلت اأفراد ال�شبكة.

وال�شكان  ال�شحة  وزارة    اأطلقت 
تطبيق  امل�شت�شفيات  واإ�شلح 
SIHA-(   ا�شم يحمل  جديد 

الهواتف  يو�شع  على  DZ(والذي 
املواطنني  حيث  لفائدة   النقالة 
اأماكن  بتحديد  الأخري  هذا  يقوم 

تواجد ال�شيدليات املفتوحة خلل  
ال�شيدليات املناوبة  على  النهار و 

امل�شتوى الوطني .
 كما اأن هذا التطبيق اجلديد يحدد 
ال�شت�شفائية  عرب  »  املوؤ�ش�شات 
الطبية  ن�شطة  اأن�شطتها  خمتلف 

اإ�شافة  وال�شتعجالت   واجلراحية 
كل  ت�شمل  اجلوارية  والتي  للهياكل 
و  اخلدمات  متعددة  العيادات  من 
قاعات  العلج ، موؤكدا ذات البيان 
ال�شحة  وزارة  عن  ال�شادر  اأم�س 
امل�شت�شفيات  وا�شلح  وال�شكان 

الذي حت�شلت يومية »الو�شط« على 
ن�شخة  منه  اأنه ميكن حتميل  هذا 
بلي  »غوغل  عرب   التطبيق 
لوزارة  اللكرتوين  �شتور« واملوقع  

ال�شحة.
حكيم مالك 

درك الدويرة

وزارة ال�سحة ت�سع تطبيقا جديدا على الهواتف النقالة:

.         العملية اأ�سفرت عن توقيف �ستة 06 اأ�سخا�ص وحجز مركبتني 

االإطاحة  ب�سبكتني خطريتني حترتفان ال�سرقة واالعتداء على م�ستعملي الطريق  

 )SIHA-DZ( يحدد اأماكن تواجد ال�سيدليات وامل�ست�سفيات عرب الوطن

رئي�ص م�سلحة االت�سال بالوكالة الوطنية لرتقية التجارة اخلارجية

نتائج اإيجابية الإجراءات ت�سجيع ال�سادرات خارج املحروقات 
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حتتل املرتبة االأوىل وطنيا  من حيث معدالت االحتجاجات

ملف الت�سغيل ... يتجاوز امل�سوؤولني املحليني بورقلة 
قال متابعون للحراك االجتماعي باجلنوب الكبري ، اأن عجز ال�شلطات املحلية بورقلة عن حلحلة ملف الت�شغيل 
ال�شائك ،كون قناعة لدى ال�شلطات العليا بالبالد اأن م�شكل البطالة هو م�شكل عوي�ص ي�شتوجب حلول عميقة 

ت�شع حد لتجاوزات واخلروقات التي يعرفها ملف ت�شيري اليد العاملة بعا�شمة اجلنوب ال�شرقي .

اأحمد باحلاج 

االحتجاجية  احلركات  اأثبتت 
التي  ورقلة  بوالية  املتنامية 
 ، وطنية  معدالت  اأعلى  �سجلت 
عجزوا  التنفيذيني  م�سوؤولني  اأن 
مللف  جذرية  حلول  اإيجاد  عن 
الت�سغيل والدليل ما ت�سهده الوالية 
يومي  ب�سكل  مطلبية  حركات  من 
الرئي�س  حمركها  يبقى  تقريبا 
الذي   ، البطالة  ملف  هو  دوما 
تعددت فيه  ا�ساليب االحتجاجات 
 ، الوالية  مقر  اأمام  التجمهر  من 
الوكالة الوالئية للت�سغيل و احتجاز 
الوقود  �سهاريج  لنقل  �ساحنات 
ناهيك   ، البوتان  غاز  وقارورات 
واالأخرى  الفينة  بني  التهديد  عن 
للمطالبة  اجلماعي  باالنتحار 
طرف  من  جاد  تدخل  ب�رضورة 
�سناع القرار بالبالد من اأجل اإلزام 
ال�رضكات  و  الت�سغيل  م�سوؤويل 
النفطية بالتطبيق ال�سارم لتعليمة 
املالك  عبد  االأ�سبق  االأول  الوزير 
اأولوية  ملنح  الرامية  �سالل 
النفطية  بال�رضكات  التوظيف 
فيهم  مبا  املنطقة  بطايل  لفائدة 
املدار�س   ، اجلامعات  خريجي 
العليا واملعاهد الكربى ومرتب�سي 
والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 

وحتى عدميي امل�ستوى .
من جهة ثانية فقد اأجمع عدد من 
هذا  اأن   ، ال�سغل  ب�سوق  املهتمني 
م�ستنقع  يف  يغرق  اأ�سبح  االأخري 
تداخل ال�سالحيات بني ال�رضكات 
دون   ، الت�سغيل  اأجهزة  و  النفطية 
تف�سي مظاهر املح�سوبية  ن�سيان 
�ساهمت  التي  والر�سوة  واملحاباة 
املئات  اإح�ساء  يف  مبا�رض  ب�سكل 
املبا�رض  التوظيف  حاالت  من 
القانونية  االأطر  على  املرور  دون 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . للت�سغيل 
من  املت�رضرين  اأ�سوات  تعالت 
امل�سجلة  واخلروق  التجاوزات 
الدقة   ، �رضورة  اىل  العمل  ب�سوق 
التنفيذيني  امل�سوؤولني  تعيني  يف 
ملف  على  املبا�رضين  واملراقبني 
لرتوي�س  املحلية  العاملة  اليد 
على  النفطية  ال�رضكات  مدراء 
غرار خدمات االآبار ، االأ�سغال يف 
االآبار واملوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
الت�سغيل  وكاالت  اإ�سافة مل�سوؤويل 
املتمردين  العمل  مفت�سيات  وكذا 
التي  والقوانني  التعليمات  على 
حيث  من  ال�سغل  �سوق  تنظم 

املبدئ واالأولوية .
ويف مو�سوع مت�سل فقد اأفاد وايل 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية 
لي�س  اأنه   ، �سحفي  ت�رضيح  يف 
م�سوؤويل  بع�س  اأداء  على  را�سي 
الكبري  عجزهم  ب�سبب  الت�سغيل 
احتواء  و  الرتاكمات  معاجلة  يف 
انتقلت  الذي  البطالني  احتقان 
�رضارته للتجمهر اليومي اأمام مقر 

الوالية .
 

تقارير اإدارية �شوداء 
على مكتب وزير العمل 

ليومية  مطلعة  م�سادر  اأ�رضت 
»الو�سط« ، اأن م�سالح وزارة العمل 
االجتماعي  وال�سمان  والت�سغيل 
اأ�سود من طرف  تقريرا  تلقت  قد 
خروقات  حول  م�سوؤولة  جهات 
الوكالة  يف  م�سوؤولني  وجتاوزات 
على  للت�سغيل  والوالئية  اجلهوية 
رئي�س  و  الوكالة  رئي�س  راأ�سهم 

جلنة جلب العرو�س .
اأن   ، امل�سادر  ذات  اأ�سافت  و 
را�سلت  التي  امل�سوؤولة  اجلهات 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
اأبدت  زمايل  مراد  االجتماعي 
رفعته  الذي  التقرير  خالل  من 
عدم ر�ساها على  اأداء امل�سوؤولني 
هناك  اأن  و  �سيما  املذكورين 
مرا�سالت رفعت للجهات  املحلية 
توظيف  عمليات  بوجود  تفيد 
خارج  من  الأ�سخا�س  م�سبوهة 
الوالية وهو ما يتنافى مع تو�سيات 
ال�سلطات العليا بالبالد التي حتث 
على الزامية منح اأولوية التوظيف 
التنامي  اأن  كما   ، املنطقة  الأبناء 
االحتجاجية  للحركات  الكبري 
القليلة  ال�سنوات  يف  للبطالني 
املا�سية جعل حما�سبة املت�سببني 
من  املنطقة  اأبناء  حرمان  يف 
ال�رضكات  نوعية يف  عرو�س عمل 
غرار  على  الكربى  البرتولية 
املجمع البرتويل �سوناطراك بات 
�رضورة ملحة للتخفيف من �سغط 
طالبي  غ�سب  وامت�سا�س  ال�سارع 
العمل . ويرى الكثري من املتابعني 
،ان  ورقلة  لوالية  املحلي  لل�سان 
يعلق  �سماعة  �سار  الت�سغيل  ملف 
امل�سوؤولني  من  الكثري  عليها 
و  ال�سيما  اخفاقاتهم  املحليني 
حلول  بدون  امللف  هذا  بقاء  اأن 
حقيقية ناجعة غطى على  الكثري 
من امل�ساكل التنموية التي تتخبط 
ال�رضف  م�ساكل  مثل  الوالية  فيها 
ال�سحي ، ال�سكن التهيئة احل�رضية 

و ال�سحة .

الوطنية  الوكالة  اأن  من  وبالرغم 
للت�سغيل  قامت موؤخرا با�ستحداث 
ا�سفاء  اجل  من  جديدة  اليات 
ت�رضيف  يف  والنزاهة  ال�سفافية 
عرو�س العمل  كالنظام االلكرتوين 
النظام  هذا  اأن  االإ   ،  « »الو�سيط 
االأعداد  امت�سا�س  يف  يفلح  مل 
بالوالية  ال�سغل  لطالبي  املتزايدة 
من  الهائل  العدد  يعك�سها  والتي 
االحتجاجات التي ي�سهدها ال�سارع 

املحلي ب�سكل يومي تقريبا .
قد  البطالني  اأن  بالذكر  جدير 
برحيل  املطالبة  �سعار  رفعوا 
للت�سغيل  الوالئية  الوكالة  رئي�س 
االإحتجاجية  احلركات  عديد  يف 
، كما رف�سوا مقرتح ا�ستقباله لهم 
اأن مطالبهم م�رضوعة وهو  بحجة 

على دراية بها ح�سب قولهم .

مفت�شية العمل هيكل 
بدون روح ...بعا�شمة 

البطالني ورقلة 

 حملت عديد اجلمعيات املحلية 
بورقلة  ال�سغل  مبلف  املهتمة 
من  كبري  جزء  العمل  مفت�سية   ،
العجز  بخ�سو�س  امل�سوؤولية 
لتف�سي  حد  و�سع  يف  الكبري 
و  املبا�رض  التوظيف  مظاهر 
العمل  بعرو�س  ال�سارخ  التالعب 
ال�رضكات  طرف  من  املقدمة 
الوطنية واالأجنبية للوكالة الوالئية 

للت�سغيل .
وعرائ�س  �سكاوى  طالبت 
احتجاجية رفعتها جمعيات حملية 
املركزية  ال�سلطات  من  فاعلة 
العمل  مفت�سية  اإلزام  ب�رضورة 
كاأداة  بها  املنوط  بالدور  بورقلة 
لتجاوزات  حد   لو�سع   ، رقابية 
واخلروقات التي ظل م�سكوت عنها 
التي  العمل  مفت�سية  طرف   من  
عو�س  املتفرج  دور  لعب  ف�سلت 
انطالقا  املبادرة  بزمام  االأخذ 
اليها  املرفوعة  ال�سكاوى   من 
بخ�سو�س تف�سي مظاهر التوظيف 
املبا�رض لبطالني من خارج الوالية 

الت�سغيل  دون املرور على وكاالت 
يتنافى  الذي  االأمر  و هو  املحلية 
احلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 
ومعلوم   . املنطقة  اأبناء  لفائدة 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأن 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي 
تعهد  قد  التنفيذية  الهيئة  على  
له  �سابق  �سحفي  ت�رضيح  يف 
يف  تورطه  يثبت  م�سوؤول  كل  بجر 
التي  الت�سغيل  بقوانني  التالعب 
تاأجيج  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
بدليل  االإجتماعية   اجلبهة  غليان 
التزايد املقلق ملعدالت احلركات 
تدخل  اإنتظار  ويف   . االحتجاجية 
يبقى   املعنية  امل�سالح  من  جاد 
غياب  وطاأة  حتت  يئنون  البطالني 
اإرادة حقيقية  من مفت�سية العمل 
اليد  مبلف  العبث  حلالة  و�سع  يف 
العاملة من طرف م�سوؤويل وكاالت 
الت�سغيل و مدراء الت�سيري واملوارد 
النفطية  بال�رضكات  الب�رضية 
االأبار  خدمات  غرار  على  الكربى 
واملوؤ�س�سة  االأبار  يف  االأ�سغال  و 
حتت  العاملني   للتنقيب  الوطنية 
العمالق  النفطي  املجمع  و�ساية 

�سوناطراك .

مطالب مب�شاءلة 
الرئي�ص املدير العام 

ل�شوناطراك 

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  مما 
املدير  لرئي�س  االأخري  الت�رضيح 
عبد  �سوناطراك  ملجمع  العام 
بخ�سو�س  قدور  ولد  املوؤمن 
اجلنوب  اأبناء  توجه  وجوب 
للتكوين قبل احلديث عن العمل ، 
و  املحلي  ال�سارع  غليان  اأجج  قد 
�ساهم ب�سكل كبري يف ات�ساع رقعة 
املناطق  لعديد  االحتجاجات 

املجاورة لورقلة .
وعرائ�س  �سكاوى  طالبت 
طرف  من  مرفوعة  احتجاجية 
مبلف  املهتمة  اجلمعيات  عديد 
اليد العاملة ، اإىل رئي�س اجلمهورية 

ب�رضورة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
م�سالح  لدى  العاجل  التدخل 
الوزارة االأوىل ووزارة الطاقة ، من 
العام  املدير  الرئي�س  تقدمي  اأجل 
املوؤمن  عبد  �سوناطراك  ل�رضكة 
ولد قدور اأمام امل�ساءالت القانونية 
لتقدمي تو�سيحات حول الغاية من 
ت�رضيحه بخ�سو�س تاأكيده على اأن 
اأبناء اجلنوب بحاجة لتكوين ، وهو 
ا�ستياء  اأثار موجة  الذي  الت�رضيح 
لدى  �سديد  وامتعا�س  عميق 
جنوب  بواليات  املحلي  ال�سارع 
البالد الكبري عموما ووالية ورقلة 
خا�سة   ، اخل�سو�س  وجه  على 
متم�سكني  البطالني  اأن  علمنا  اإذا 
من  الت�سعيد  موا�سلة  بخيار 
ت�سجيل  غاية  اىل  خطابهم  لهجة 
الواقع  اأر�س  على  ملمو�سة  حلول 
واملتمثلة  امل�رضوعة  ملطالبهم 
اأ�سا�سا يف �رضورة التطبيق ال�سارم 
عبد  االأ�سبق  االأول  الوزير  لتعليمة 
املالك �سالل الرامية ملنح اأولوية 
اجلنوب  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
ال�رضكات   م�ستوى  على  الكبري 
ال�سناعة  يف  العاملة  الوطنية 
موؤ�س�سات  غرار  على  النفطية 

يف  االأ�سغال   ، االأبار  خدمات 
االأبار واملوؤ�س�سة الوطنية للتنقيب 
االأ�سغال  �رضكة  اأقل  وبدرجة 
تطبيق  �رضط  الكربى  البرتولية  
مبداأ ح�سب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة  .
من  اأكد عدد  فقد  ثانية  من جهة 
االجتماعي  احلراك  موؤاطري 
معنا  حديثهم  معر�س  يف  بورقلة 
ولد  ت�رضيحات  من  الغاية  اأن   ،
�سيا�سة  انتهاج  موا�سلة  هو  قدور 
الهروب اىل االأمام وااللتفاف على 

ما و�سفوه ب�رضعية مطالبهم .

حركة احتجاجية   100
خالل ال�شنة اجلارية  

االخت�سا�س  دوائر  اأح�ست 
احلراك  مبتابعة  املكلفة  االأمنية 
 100  ، بورقلة  االجتماعي 
على  لل�سغط  احتجاجية  حركة 
مع  التجاوب  اأجل  من  امل�سوؤولني 
يف  املتمثل  امل�رضوع  مطلبهم 
احلق بالعمل يف ال�رضكات النفطية 
دون �سواها . حذرت تقارير اأمنية 
مرفوعة لل�سلطات املركزية ، من 
قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن التزايد املقلق ملعدالت 
باإح�ساء  االحتجاجية  احلركات 
100 احتجاج نظمه البطالون اأمام 
املحلية  الت�سغيل  وكاالت  مقر 
وحتى  الوالية  مقر  و  الوالئية  و 
ال�سناعة  يف  العاملة  ال�رضكات 
ب�رضورة  للمطالبة   ، النفطية 
�سناع  طرف  من  جاد  تدخل 
مع  اجلاد  للتجاوب  بالبالد  القرار 
اأ�سا�سا  مطلبهم امل�رضوع املتمثل 
الظفر  يف  اأحقيتهم  �رضورة  يف 
بال�رضكات  قارة  عمل  مبنا�سب 
العاملة يف ال�سناعة النفطية . اإىل 
م�سالح  �سجلت  فقد  ذلك  جانب 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة  االأمن 
ال�سغب ، منذ بداية العام اجلاري 
وحلد كتابة هاته االأ�سطر 25 تدخل 

الإعادة حفظ النظام العام .



تيزي  والية  وايل  اأم�س  اأعطى 
رئي�س  و  �شاطر  احلكيم  عبد  وزو 
يو�شف  الوالئي  الع�شبي  املجل�س 
الطبعة  افتتاح  ا�شارة  او�شي�س 
لل�شناعات  الوطني  لل�شالون   10
التظاهرة  هذه  وين�شط  التقليدية 
ماي   13 غاية   اىل  متتد  التي 
اإىل  وفدوا  حرفيا   100 اجلاري 
وميثلون  والية    20 من  وزو  تيزي 
الطبعة  تقليدية  ومهنة  ن�شاطا   25
يف كلمته  رئي�س املجل�س ال�شعبي 
األوالئي لتيزي وزو يو�شف او�شي�س 
امل�شاركة  على  حثهم  و  احلرفيني 
بقوة يف خمتلف الدورات التكوينية 

للرفع من جودة وت�شاميم و تغليف 
املنتجات وهو االأمر الذي �شيزيد 
م�شتو   من  باملائة    50 بن�شبة 
الداخلية  االأ�شواق  يف  تناف�شيتها 
دعا  كما  م�شتقبال  واخلارجية 
كافة  التقليدية  ال�شناعات  مدير 
مهاراتهم  اإي�شال  اإىل  احلرفيني 
هذا  على  للحفاظ  ال�شباب  جليل 
املوروث موؤكدا اأن قطب ال�شناعة 
على  يحوي  وزو  لتيزي  التقليدية 
متكن  مع  حريف  اآلف   12 حوايل 
من�شب  األف   31 خلق  من  هوؤالء 

�شغل.
ح- كرمي
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و  اآجال  احرتام  اىل  املدعوين 
االإجراءات التي حددتها ال�شلطات 
عليه  اأكد  ما  ح�شب  العمومية  
عنرتي  الدين  عز  الدائرة  رئي�س 
من  اأن  امل�شوؤول  نف�س  اأو�شح  و 
بهذه  معنية  عائلة   2003 "جمموع 
العملية فاإن 574 فقط ا�شتخرجوا 
االأ�شغال  يف  لل�رشوع  الرخ�س 
امل�شاعي  جميع  ا�شتكمال  بعد 
القانونية املتعلقة بالعقد و �شحب 
من  املمنوحة  املالية  االإعانة 

طرف الدولة".
و اأو�شح يف هذا ال�شياق باأن باقي 
امل�شتفيدين مل يودعوا بعد ملفاتهم 
الت�شهيالت  كل  من  الرغم  على 
التي تقدمها االإدارة املحلية التي 
�شخرت 17 مكتب درا�شات مكلف 
اأن  بعد  و  العائالت  هذه  مبرافقة 
مل   448( عقد   1755 باإعداد  اأفاد 
نزاعات  ب�شبب  ملفاتهم  يودعوا 
منح  و  اخل�شو�س(  على  عائلية 
اليوم  غاية  اإىل  مالية  اإعانة   1042
ملفات  يقدموا  مل  الذين  )اأولئك 
األح  االإعانة(  من  ي�شتفيدوا  مل 
نف�س امل�شوؤول على اأهمية التحلي 
بالوعي ب�شاأن هذه العملية الرامية 
اإىل حت�شني ظروف معي�شة ال�شكان 

امل�شتهدفني.
بالت�شهيالت  ذكر  اأن  بعد  و 
ال�شلطات  و�شعتها  التي  العديدة 
باخل�شو�س  يتعلق  فيما  املحلية 

الواجب  الر�شوم  كلفة  بتقلي�س 
البناء  رخ�شة  ال�شتخراج  دفعها 
تو�شعة  طلبات  على  الت�شديق  و 
حتت�شن  التي  العقارية  االأوعية 
امل�شوؤول  ذات  دعا  ال�شاليهات 

العائالت 
املعنية اال�شتفادة من هذه الفر�س 
املحددة  االآجال  انق�شاء  قبل 

ال�شتكمال هذه العملية.
من  نوع  لوحظ  قد  فقد  للتذكري 
العائالت  مئات  طرف  من  الرتدد 
املعنية بهذه العملية الذين يريدون 
بخالف ذلك اال�شتفادة  ب�شكن ذي 
يف  ال�رشوع  بدل  اجتماعي  طابع 
ال  التي  العملية  هي  و  الور�شات 
ي�شتطيعون القيام بها بالنظر على 
العقارية  االأوعية  �شكل  و  االأعباء 

التي ال تتوفر على مداخل و ب�شاأن 
الدائرة  رئي�س  االن�شغال ذكر  هذا 
احلي  هذا  يربط  طريق  باإجناز 
�رشق- ال�شيار  بالطريق  ال�شعبي 
غرب و ذلك بعد اأ�شار اإىل ت�شخري 
فرق مكلفة بفتح طرقات ت�شبب يف 
ان�شدادها قاطنون بنف�س املكان و 
ترغب  التي  العائالت  باأن  اأ�شاف 
ال  اجتماعي  ب�شكن  اال�شتفادة  يف 
بد عليها اأن تنتظر دورها و اإيداع 
املعمول  لالإجراءات  وفقا  ملف 

بالن�شبة للجميع.
و ذكر رئي�س الدائرة كذلك باأن حي 
القما�س قد ا�شتفاد موؤخرا بعديد 
�شملت  تاأهيل  الإعادة  العمليات 
مكتب  و  احل�رشية  املندوبية 
ب�شاأن  ،و  الطبية  العيادة  و  الربيد 

املوزعة  االجتماعية  ال�شكنات 
موؤخرا و التي ال تزال �شاغرة اأفاد 
نف�س امل�شوؤول باأنه مت فتح حتقيق 
التدابري  كل  تطبيق  اإىل  م�شريا 
الردعية من طرف الدولة يف حال 
النوع  لهذا  قانوين  غري  ا�شتغالل 

من ال�شكنات.
جهة  من  امل�شوؤول  نف�س  اأ�شار  و 
هلكت  التي  املراأة  اأن  اإىل  اأخرى 
يوم اجلمعة االأخري عقب االنهيار 
تقع  ه�شة  بناية  ل�شقف  اجلزئي 
املعروف   1955 اأوت   20 بحي 
ا�شتفادت  قد  الفول"  بـ"عوينة 
ذات  ب�شقة  اجلارية  ال�شنة  مطلع 
طابع اجتماعي مبدينة ما�شيني�شا 

ببلدية اخلروب.   

يبقى جناح برنامج اإعادة تاأهيل اأو اإعادة هيكلة �ساليهات حي القما�ص مبدينة ق�سنطينة "مرتبطا 
مبدى جتاوب و م�ساركة  امل�ستفيدين" 

ق�سنطينة

م٫�ص

برنامج الإعادة تاأهيل �شاليهات القما�ص 

وكالة التنمية االجتماعية الطارف

تيزي وزو

اأدرار

االأمن احل�سري الرابع ب�سعيدة

1000 م�شتفيد �شمن الربامج املمولة 

�شكان يطالبون باإ�شالح الطريق بني متزقيدة و تيزي را�شد  

ت�شجيل 1051 خمالفة 
مرورية من قبل م�شالح االأمن 

االإطاحة مبروج املخدرات 
باإ�شتعمال دراجة نارية 

لدي  باالإعالم  اأكد املالزم املكلف 
االأمن  م�شلحة  اأن  ادرار  والية  امن 
العمومي �شجلت عدة تدخالت منذ 
ال�شنة اجلارية 2018 �شمحت  بداية 
حوادث  يف  �شخ�شني  وفاة  باإح�شاء 
بجروح  �شخ�س   61 واإ�شابة  املرور 
 13 بينهم  من  اخلطورة  متفاوتة 
اأكرث  يف  تدخل  خالل  وهذا  قا�رش 
مبختلف  وقع  مرور  50حادث  من 
تلك  اأ�شفرت  كما  الوالية  مناطق 

التدخالت وغريها يف مراقبة حركة 
املركبات  عن ت�شجيل اأزيد من1051 
مع  جنحة  و155  مرورية  خمالفة 
و30دراجة  مركبة  وو�شع86  حجز 
املالزم  واأ�شاف  املح�رش  نارية يف 
فيها  ت�شببت  احلوادث  اأغلبية  بان 
اأ�شبحت  التي  النارية  الدراجات 
تقلق ال�شاكنة ليال مع �رشب قانون 

املرور عر�س احلائط
بو�سريفي بلقا�سم 

الق�شائية  ال�رشطة  فرقة  متكنت 
ب�شعيدة  الرابع  احل�رشي  باالأمن 
على اإثر دوريات باإقليم اخت�شا�شها 
من  يبلغ  ب�شخ�س  االإطاحة  من 
ترويج  ب�شدد  كان  �شنة   20 العمر 
العقلية  واملوؤثرات  املخدرات 
نوع  من  نارية  دراجة  م�شتعمال 
جيفاتي بحي الن�رش ب�شعيدة حيث 
لدى م�شاهدته قوات ال�رشطة الذ 
التي  النارية  دراجته  تاركا  بالفرار 
قر�س   12 بها  عرث  تفتي�شها  بعد 
الفرقة   ، بريزيفا  نوع  مهلو�س من 

املخت�شة وا�شلت البحث والتحري 
حالة  يف  وهو  توقيفه  غاية  اإىل 
اأقرا�س  اأربع  تناول  نتيجة  تخذير 
من النوع املذكور اآنفا ، وبالتن�شيق 
تفتي�س  مت  الق�شائية  اجلهات  مع 
على  العثور  ليتم  العائلي  م�شكنه 
من  ون�شف  اأقرا�س   09 ت�شعة 
باإحكام  خمباأة  كانت  اآخر  نوع 
�شده  اأجنز  حيث  مالب�شه  بخزانة 
نيابة  اأمام  قدم  و  ق�شائي  اإجراء 
اجلمهورية لدى حمكمة �شعيدة . 

خلدون.ع

�شخ�س   1000 يقارب  ما  ا�شتفاد 
�شمن  اجلارية  ال�شنة  خالل 
االجتماعي  الطابع  ذات  الربامج 
التنمية  وكالة  طرف  من  املمولة 
والية  عرب  ذلك  و  االجتماعية 
اليوم  به  اأفاد  ما  ح�شب  الطارف 
للن�شاط  املحلي  املدير  االأحد 

االجتماعي.
باأن  طرفاية  ال�شبتي  اأو�شح  و 
"هذه الوكالة مولت عديد الربامج 
الوالية  هذه  عرب  االجتماعية 
خالل �شنة 2018 مببلغ 150 مليون 

د.ج لفائدة حوايل 1000 �شخ�س"و 
ا�شتنادا لنف�س امل�شدر فاإن والية 
الطارف قد ا�شتفادت هذه ال�شنة 
للت�شامن  جزافية  منحة  بـ1494 
منها  االأول  ال�شطر  وجه  حيث 
م�شابني  و  م�شنني  اأ�شخا�س  على 
كامال  منحه  مت  مزمنة  باأمرا�س 
جت�شيده  يجري  الثاين  ال�شطر  و 
نف�س  اأو�شحه  ما  ح�شب  حاليا 
باملجهودات  ذكر  الذي  امل�شدر 
يف  الدولة  طرف  من  املبذولة 
اإطار الت�شامن الوطني و ا�شتفادت 

لذات  وفقا  كذلك  الطارف  والية 
ا�شتهدف  ثالث  ب�شطر  امل�شدر 
املنحة  اإطار  يف  �شخ�شا   1421

اجلزافية.
التنمية  وكالة  �شخرت  قد  و 
برنامج  اإطار  يف  االجتماعية 
ملنا�شب  االجتماعي  االإدماج 
العمل لفائدة 993 م�شتفيدا م�شريا 
جت�شيده  مت  االأول  ال�شطر  اأن  اإىل 
بن�شبة 100 باملائة و ذلك بالتعاون 
و  البلدية  ال�شعبية  املجال�س   مع 

هيئات اأخرى معنية.

و بالن�شبة لل�شنة احلالية فاإن والية 
اإدماج  اإطار  الطارف خ�ش�شت يف 
�شامني  )تقنيني  ال�شهادات  حاملي 
من�شب   341 اجلامعة(  خرجي  و 
نف�س  اأفاد  اأخرى  جهة  من  عمل 
قد  الطارف  والية  باأن  امل�شوؤول 
م�شاريع  بـ6  ال�شنة  هذه  ا�شتفادت 
اأ�شغال  برنامج  �شمن  م�شجلة 
العاملة  اليد  ذات  العامة  املنفعة 
م�شاريع  اإليها  ت�شاف  املكثفة 
التنمية  برنامج  �شمن  اأخرى 

املجتمعية.

متزقيدة  منطقة  �شكان  ي�شتكي 
و تيزي را�شد  ببلدية غرب والية 
و�شعية  تدهور   من  وزو   تيزي 
بني  الرابط  الوحيد  الطريق 
را�شد  تيزي  بلدية  و  و  القرية 
كبريا  تدهورا  يعرف  الذي 
للربط  الع�شوائي  احلفر  جراء 
تو�شيل  من  ال�شبكات  مبختلف 
املياه والكهرباء وغريها وح�شب 
ال�شعبي  باملجل�س  النائب 

االأرندي  حزب  عن  الوطني 
يف  مقدم  الطيب  وزو  لتيزي 
الوالية  وايل  اإىل  وجهها  ر�شالة 
عبد احلكيم �شاطر فاإن و�شعية 
م�شافة  على  املمتد  الطريق 
ال�شكان  يوميات  حولت  كلم   5
ف�شل  اأثناء  خا�شة  جحيم،  اإىل 
ال�شتاء، و تاأ�شف املرا�شل لكون 
يربطهم   الذي  الوحيد  الطريق 
البلديات  باقي  و  بالبلدية 

عمليات  يعرف  مل  املجاورة 
�شيانة اأو ترميم منذ اإجنازه يف 
القرن  من  الثمانينات  �شنوات 
من  ال�شكان  وطالب  املا�شي 
الوالئية  و  املحلية  ال�شلطات 
ال�شكاوي  من  العديد  عرب 
الطريق  اإ�شالح  يف  باالإ�رشاع 
من اأجل اإنهاء معاناتهم، و اأفاد 
زيد  بني  ببلدية  م�شوؤول  م�شدر 
اأن  ال�شكان  ان�شغاالت  على  ردا 

باإعداد  قامت  البلدية  م�شالح 
بطاقة فنية بخ�شو�س الطريق، 
له  االعتبار  اإعادة  واقرتحت 
�شمن م�شاريع الربامج القطاعية 
العمومية  االأ�شغال  مديرية  لدى 
و هي يف انتظار ت�شجيله،م�شريا 
ت�شمح  ال  البلدية  ميزانية  اأن 
بتخ�شي�س مبالغ ل�شيانة الطريق 

�شمن برامج التنمية املحلي
ح- كرمي

تيزي وزو

 100 حريف يف ال�شالون 
الوطني لل�شناعات التقليدية
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الغربة يف الأوطان  املواطن العربي.. اغرتاب وا�ضطراب فاحرتاب
مة العربي املت�صوف  اأقدم العلاّ
اأبي حيان التوحيدي على حرق 
العوز  اأ�صابه  اأن  بعد  كتبه، 
وعانى من �صظف العي�ش، وهو 
اخلطيب  الفيل�صوف،  الأديب 
املو�صوعي،  املفكر  الف�صيح، 
من  املعونة  ي�صاأل  ذهب  يوم 
الوزير  عباّاد«  بن  »ال�صاحب 
ومن  »البويهية«،  الدولة  يف 
بن  »احل�صن  العبا�صي  الوزير 
حممد بن عبد اهلل بن هارون« 
وعاد خائب الأمل وناقماً على 
احلال  به  �صاق  حني  ع�رصه. 
وا�صتدت �صكوته ومل ي�صغي له 
اأحد، قام بحرق كتبه وموؤلفاته 
مبتغاه،  اليا�ش  بلغ  عندما 
وقال: »الغريب احلق هو لي�ش 
من  بني  وطن  عن  ناأى  الذي 
ماء وطني وفقد اأهله واأحباءه، 
الإن�صان  ذلك  الغريب هو  اإمنا 
غريبا«  وطنه  يف  يعي�ش  الذي 
الأوطان  يف  الغرتاب  اإن 
امل�صاعر  اأنواع  اأ�صد  يولاّد 
لأنها  اأملاً  واأكرثها  الإن�صانية 
تنتج عن الظروف القت�صادية 
والجتماعية  وال�صيا�صية 
بالب�رص،  املحيطة  والثقافية 
وت�صبب لهم انهيار يف منظومة 
العلقات الجتماعية واختلل 
مما  الذات،  مع  العلقة  يف 
بني  فجوة  ن�صوء  اإىل  يوؤدي 
الفرد وذاته، وبينه وبني الأفراد 
اإنه  واملجتمع.  الآخرين 
الب�رصية  الذات  عن  النف�صام 
وكذلك  والتذمر،  وال�صتياء 
حالة  وهي  والعداء.  العزلة 
قرينة  تكون  التي  الغربة  غري 
من  هجرته  اأو  املرء  �صفر 
بلده اإىل بلد اآخر كخيار فردي 
اقت�صادية  �صخ�صية  ولأ�صباب 
العلمي،  للتح�صيل  اأو  كانت 
العلوم  لكت�صاب  اأو  للعمل 

واملعارف. ورمبا تكون الغربة 
عرب ال�صفر اأو الهجرة خل�صاً 
املتولدة  ال�صغوط  من  فردياً 
وال�رصاعات  الظروف  عن 
والقت�صادية  ال�صيا�صية 
يف  والجتماعية  والدينية 
�صاأناً  تبقى  اأنها  اإل  بلداننا، 
يقدم  فردياً  وخياراً  وقراراً 
عليه الفرد طواعية، وهي حالة 
نتحدث  التي  الغرتاب  غري 
ت�صابك  من  بالرغم  هنا،  عنه 
امل�صببات  بع�ش  يف  احلالتني 
لبلداننا  العام  امل�صهد  بخلفية 
واقعها  ب�صبب  التي  العربية 
حوايل  بهجرة  دفعت  املقيت 
عربي  مواطن  مليون   35
من  املئة  8 يف  ميثلون حوايل 
الكثري  العربي.  الوطن  �صكان 
علمية  كفاءات  اأ�صحاب  منهم 
ا�صرتاتيجية  وتخ�ص�صات 
تقدر  للعرب  بخ�صارة  ت�صببت 
وفق  دولر  مليار   200 بحوايل 
التقارير ال�صادرة عن اجلامعة 

العربية.

االغرتاب فل�سفيًا

اأول  فاإن  فل�صفي  كم�صطلح 
هو  الغرتاب  عن  حتدث  من 
»جورج  الأملاين  الفيل�صوف 
اعترب  الذي  هيغل«  فريدر�ش 
اأن الغرتاب هو قيام الإن�صان 
يف  فاعل  كفرد  نف�صه  بنفي 
املجتمع، فيتحول هو ذاته اإىل 
بالغرتاب  في�صاب  مو�صوع، 
عن  ثم  ذاته  عن  ينعزل  ثم 
حميطه. ول تنتهي هذه احلالة 
اإل حني يلم�ش الإن�صان اأن ذاته 
املجتمع  يف  كفرد  ال�صخ�صية 
واأحلمه  واأهدافه  ومو�صوعه 
يتطابقان، وهذا الأمر يتحقق 
من خلل قيام الفرد يف اإن�صاء 

هوية خا�صة به. واأو�صح هيغل 
اأن للغرتاب طريقني اأحدهما 
والنكفاء،  العزلة  اإىل  يوؤدي 
الإبداع  اإىل  يو�صل  والآخر 
»كارل  اعترب  فيما  والبتكار. 
مفهوم  حواّل  الذي  مارك�ش« 
فل�صفية  ظاهرة  من  الغرتاب 
الوجه  اأن  تاريخي،  فعل  اإىل 
اإىل  يوؤدي  للغرتاب  الأخر 
وتغيري.  ثورة  ثم  طبقي  �رصاع 
ومنهم  الفل�صفة  بع�ش  ويظن 
اأن الدين هو  »لودفيغ فورباخ« 
للب�رص،  الغرتاب  ي�صبب  الذي 
هي  الأديان  اأن  اعتبار  على 
حلم بالن�صبة للأفكار الإن�صانية 
الواقع.  يف  حتققها  من  ولبد 
وعامل  الفيل�صوف  راأى  بينما 
فروم«  »اإريك  الأملاين  النف�ش 
من  »الهروب  كتاب  �صاحب 
الن�صان  غربة  اأن  احلرية« 
النزعة  نتيجة  نف�صه  عن 
تفر�صها  التي  ال�صتهلكية 
ال�صناعية  املجتمعات 
فيها  قفزت  التي  املتطورة 
الإن�صان  اأ�صبح  حيث  احلداثة 
عبداً ملا ينتجه، بدلً اأن يكون 
املنتج يف خدمة الإن�صان، وهو 
الإن�صان  اأن ي�صبح  اإىل  اأدى  ما 
اأكرث �صكاً وقلقاً وعزلة وخوفاً 
لبناء  يف جمتمع مل يعد مهتماً 
طبيعية  اإن�صانية  علقات 

و�صليمة بني اأفراده.

الغرتاب  مفهوم  اإن 
كًل  لت�صمل  �صفافه  تت�صع 
ال�صيا�صي  الغرتاب  من 
والقت�صادي والثقايف والديني 
واحلقوقي  والجتماعي 
واليديولوجي  والرتبوي 
اغرتاب  اإىل  اإ�صافة  والقيمي، 
يف  الهائل  التطور  عن  ينتح 
تكنولوجيا املعلومات وو�صائل 

ت�صببه  واغرتاب  الت�صال، 
احلياة  اأمناط  على  متغريات 
ت�صبب  وجميعها  املعتادة، 
ال�صعور بالعجز والإحباط لدى 
الإن�صان، وتف�صله عن جمتمعه 

وتدفعه للنكفاء.
 

اغرتاب ال�سعوب العربية

اخلم�صينيات  فرتة  خلل 
القرن  من  وال�صتينيات 
الأفكار  انتع�صت  الع�رصين، 
العربية  املنطقة  يف  القومية 
عربي،  قومي  م�رصوع  وتبلور 
�صعار  العرب  القوميني  ورفع 
مواجهة  يف  العربية  النه�صة 
والرجعيات  الغربي  ال�صتعمار 
�صوء طالع  اأن من  اإل  العربية. 
هذا  اأن  العربية  ال�صعوب 
اأ�صحابه  دعا  الذي  امل�رصوع 
اإىل النهو�ش قد انتك�ش بداية 
العام  حزيران  هزمية  من 
الحتلل  �صت  كراّ التي   1967
من  لأرا�ش  الإ�رصائيلي 
ظهرت  ثم  عربية.  دول  ثلث 
واملارك�صية  الي�صارية  الأفكار 
عنها  تعبرياً  وجدت  والثورية، 
التي  والقوى  الأحزاب  يف 
نحو  ورومان�صية  ب�صدق  �صعت 
ف�صلت  لكنها  الواقع  تغيري 
النا�ش.  تطلعات  حتقيق  يف 
ال�صيا�صي  الإ�صلم  ا�صتفاد 
انهيار  بعد  الفراغ  مربع  من 
املنظومة ال�صرتاكية يف بداية 
الع�رصين،  القرن  ت�صعينيات 
الباردة،  احلرب  وانتهاء 
كبديل  م�رصوعه  طرح  ليعيد 
اأنقا�ش  على  حملياً  مقبول 
اأنهم  اإل  الي�صاري،  امل�رصوع 
الدعوي  بني  الأوراق  خلطوا 
اأ�صئلة  واأثاروا  وال�صيا�صي، 
اأكرث مما قدموا  ال�صعوب  عند 

معظم  ت�صتطيع  ومل  حلولً. 
تكون  اأن  العربية  الأنظمة 
ل�صعوبها  الطبيعي  احلا�صن 
القانون  دولة  بناء  خلل  من 
حماولة  جرت  ثم  واملواطنة. 
الفل�صطيني  امل�رصوع  تقوي�ش 
الذي اعترب راأ�ش رمح لل�صعوب 
القوة  ت�صتيت  ومت  العربية، 
الفل�صطينية يف عدة دول عربية 
بعد خروجها من بريوت العام 
1982. وتعر�ش الإن�صان العربي 
لنك�صار اآخر حني اأقدم العراق 
وقيام  الكويت،  احتلل  على 
املتحدة  والوليات  الغرب 
وخلل  بغداد.  باحتلل 
عانت  املا�صية  ال�صنوات 
كثرية  عربية  �صعوب  وماتزال 
من القتتال الداخلي الدموي. 
نف�صه  العربي  الإن�صان  فوجد 
من  متواترة  حلقات  اأمام 
النتكا�صات، حتى بت ل جتد 
دولة عربية واحدة على علقة 
عربية  دولة  مع  ودية  طبيعية 
انق�صامات  عن  ناهيك  اأخرى، 
عرقية  واأفقية،  عامودية 
ومذهبية داخل كل قطر عربي 
الهزائم  زالت  وما  حدة،  على 
هذا.  ليومنا  تتواىل  العربية 
فكيف ل ي�صعر الإن�صان العربي 
وانقطاع  والإحباط  بالغرتاب 

الأمل.
امل�صهد  خلفية  تكتمل  حتى 
املتغريات  معرفة  من  لبد 
التي اأ�صابت العامل ومن �صمنه 
املجتمعات العربية مع ت�صخم 
القت�صادية  ال�رصكات  عمل 
العملقة  اجلن�صيات،  متعددة 
من  بدًءا  للقارات  العابرة 
القرن  يف  الثمانينيات  اأوا�صط 
الع�رصين، والتي بداأت ت�صيطر 
وتغري  العاملية،  الأ�صواق  على 
ال�صتهلكية  الأمناط  من 

مزيداً  لها  يحقق  مبا  للب�رص، 
الكرة  حولت  الأرباح،  من 
كبرية  مدينة  اإىل  الأر�صية 
ثقافة  جوانبها  يف  اأ�صاعت 
اأف�صى  الذي  الأمر  العوملة، 
بنية  يف  حتولت  حدوث  اإىل 
املجتمعات العربية التي حتكم 
معظمها اأنظمة م�صتبدة ترتبط 
مب�صالح متعددة مع ال�صتعمار 
�صعوبها  كاهل  وتثقل  الغربي، 
ب�صنك احلياة والت�صييق عليهم 
فاأ�صيبت  والقمع،  بالقهر 
من  بحالة  العربية  اجلماهري 
بالعجز  وال�صعور  الإحباط 
اأمام الآخر، و�صاع بني ال�صباب 
على  القدرة  بعدم  الإح�صا�ش 
توفر اإمكانية النهو�ش العربي، 
وعدم مقدرة الأنظمة باأدواتها 
تغيري  اأي  اإجناز  على  احلالية 
الراهن.  الواقع  يف  وتطوير 
العربي  العامل  م�رصق  من 
يف  العرب  ي�صعر  مغربه  اإىل 
التي  باخليبات  الدول  معظم 
عليهم  وي�صيطر  تتوقف،  ل 
القنوط وعدم الثقة باأنظمتهم 
ول  ال�صيا�صية  بالأحزاب  ول 
بالقيادات   ول  بالأيديولوجيات 
يف اإجناز اأي من مهام امل�رصوع 
النه�صوي العربي، وعن حتقيق 
عت  اأي من الأهداف التي �صداّ
اأكرث  العباد خلل  روؤو�ش  فيها 
من  وبالرغم  قرن.  ن�صف  من 
والتطور  النهو�ش  اإمكانية  اأن 
حقيقية  اإمكانية  هي  العربي 
الجتماعي  احلراك  يف  كامنة 
دائم،  تطور  حالة  ويف  العربي 
واأدواته  النهو�ش  روافع  اأن  اإل 
وبراجمه والروؤى ال�صرتاتيجية 
اأ�صحاب  عن  غابت  جميعها 
يف  الإ�صلحي  امل�رصوع 
الي�صار ومن  العربي من  العامل 

اليمني.
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تخطيط جيد

�أن  ذكرت   14 �لعربية  �لقناة 
يعمل  كان  �ملنفذ  �ل�شاب 
يتبع  تدوير  �إعادة  م�شنع  يف 
ويعرف  بركان،  مل�شتوطنة 
و�ملد�خل  �ملكان  تفا�شيل 
موقع  �إىل  ودخل  و�ملخارج، 
�ل�شناعية،  �ملنطقة  �إد�رة 
و�شعد �إىل �لطابق �لثاين، و�أطلق 
�لنار على عدد من �مل�شتوطنني 
ومن  ثالًثا،  و�أ�شاب  �ثنني  قتل 
وبينت  �ملكان  من  �ن�شحب  ثم 
�لأمن  �أجهزة  لدى  تكن  مل  �أنه 
��شتخبار�تية؛  معلومات  �أي 
من  تعّد  بركان  منطقة  �إن  �إذ 
و�أعلن  �أمنياً  �لأماكن �ملح�شنة 
نائب رئي�س جمل�س م�شتوطنات 
بن  "د�فيدي  �لغربية  �ل�شفة 
مل  �لعملية  منفذ  �أن  ت�شيون" 
ت�رصيح  يحمل  وكان  يطَرد، 
و�ل�شاباك  �جلي�س  من  عمل 
�لذي  �لعمال  �أحد  وبح�شب 
فاإن  هاآرت�س؛  ل�شحيفة  حتدث 
�ل�شاب منفذ �لعملية كان يعمل 
لإعادة  م�شنع  يف  كهرباء  فنّي 
�أربعة  منذ  �لقمامة  تدوير 
عليه  يتعرف  مل  حيث  �أ�شهر، 
جيد�  �لإ�رص�ئيليون  �لعمال 

خالل هذه �ملّدة.
�ملنفذ  فاإن  للعامل؛  ووفقا   
خالل  �لعمل  �إىل  ياأِت  مل 
مدعيا  �ملا�شيني  �لأ�شبوعني 
�أن  مرجحا  مري�شا،  كان  �أنه 
لتنفيذ  خطط  قد  �ملنفذ 
�لعملية خالل �لوقت �لذي غاب 

فيه عن �لعمل.

هجوم منفرد

�أن  �أنه تبني  �إىل  �لقناة  و�أ�شارت 
حيث  كارلو،  نوع  من  �ل�شالح 
كان  حقيبة  عرب  �ملنفذ  �أدخله 
يحملها على ظهره، وهي قطعة 
من �شنع حملي، و�أنه مل تفت�شه 
خالل  غيابه  رغم  �لأمن  قو�ت 
�لأ�شبوعني �لأخريين عن �لعمل 
�أن  �لإ�رص�ئيلي  �جلي�س  ونفى 
يكون �لعامل قد طرد من عمله، 
ت�رصيحه  �نتهى  يكون  �أن  �أو 

�لأمني �خلا�س بالعمل.
 وت�شري �لتقدير�ت لدى �جلي�س 

�أن �ملنفذ نفذ هجومه مبفرده 
دون �أي م�شاعدة، وقرر �جلي�س 
�لتعزيز من قو�ته ون�رص كتيبتني 
ملالحقة منفذ �لعملية، خا�شًة 
بحوزته  يز�ل  ل  �ل�شالح  و�أن 
تفا�شيل  ويف  خطًر�  وي�شكل 
"و�لال"  موقع  ذكر  �لعملية؛ 
�لنار  �إطالق  عملية  منفذ  �أن 
��شتغرق حو�يل 10 دقائق لتنفيذ 
�أن  �لتحقيقات  وت�شري  �لعملية 
منعه  �شالحه  يف  حدث  خلال 
من �ل�شتمر�ر يف �إطالق �لنار.

�شجيج  �أن  �إىل  �أي�شا  ي�شار 
�مل�شنع  يف  تعمل  �لتي  �لآلت 
منع �لعمال �لآخرين من �شماع 
�لأمر  �لنار،  �إطالق  �شوت 
من  بالن�شحاب  له  �شمح  �لذي 
�ملكان ب�رصعة دون �أن يعرت�شه 
�لقناة  مر��شل  �أور هيالر،  �أحد 
"رئي�س  عن  نقل  �لعا�رصة، 
و�شل  �لذي  �لأركان"  هيئة 
�لقيادة  قائد  ي�شّمى  ما  رفقة 
قوله:  باد�ن،  ند�ف  �ملركزية 
ميام  �خلا�شة  "�لوحد�ت  �إن 
وكتيبة  دوفدوفان  و  و�ل�شاباك 
لوتار وعوكيت�س وكتيبة �ل�شامرة، 
حتاول �لبحث عن منفذ عملية 
�ليوم،  �لتي وقعت �شباح  بركان 
لل�شفة  بكتيبتني  �لدفع  وقررنا 

ملالحقة �ملنفذ".
م�شدر ع�شكري �إ�رص�ئيلي لقناة 
"كان" قال: "�أجهزة �أمن �ل�شلطة 
�ملبذولة  �جلهود  يف  ي�شاركون 
لإلقاء �لقب�س على منفذ عملية 

�أن  �لعلم  مع  بركان،  م�شتوطنة 
فيها  ح�شلت  �لتي  �ملنطقة 
�أي  "�شي"  منطقة  هي  �لعملية 

حتت �مل�شوؤولية �لإ�رص�ئيلية".

بركان ال�ضفة

حملل ل ل�شوؤون �لعربية  قال: �إنه 
رغم عدم كثافة �لعمل �ملقاوم 
يف �ل�شفة �لغربية ب�شبب �لتعاون 
و�لكيان،  �ل�شلطة  بني  �لأمني 
�لأر�س  على  �ملعطيات  �أن  �إل 
�لغربية  �ل�شفة  �أن  �إىل  ت�شري 
على  ع�شية  وهي  تهد�أ  ولن  مل 
�لرتوي�س وتابع �أنه من �لو��شح 
�ل�شفة  يف  �ملقاوم  �ل�شباب  �أن 
و�شيلة  �أي  عن  يبحث  �لغربية 

توؤمل �لكيان.
�ملوؤ�رص�ت  وح�شب  �أنه  وبنّي 
�ل�شفة  فاإن  للكيان؛  �لأمنية 
�لغربية قد تكون ملغمة بال�شبان 
بالعمليات  للقيام  �مل�شتعدين 
فاإن  كذلك  �لفردية،  �لنوعية 
�أجهزة �ل�شلطة �رّصبت لل�شاباك 
�ملفهوم  هذ�  حول  معلومات 
�لغربية  �ل�شفة  لو�قع  بالن�شبة 
�أن  �إىل  �ملحلل  و�أ�شار  �حلايل 
منطقة وقوع �لعملية لها دللت 
عديدة؛ من �أهمها �أن �ملنطقة 
فيها عدة بوؤر ��شتيطانية �أبرزها 
�أرئيل وبركان، وقد �شلبت �آلف 
�لفل�شطينيني،  من  �لدومنات 
وخلّفت لهم �لكو�رث و�مللوثات 
�مل�شانع،  عن  �لناجمة  �لبيئية 

تعّد  �لتي  بركان  كم�شتوطنة 
تت�رصب  �لتي  �ل�شموم  منبع 
يف  �لفل�شطينية  للمزروعات 
منطقة �شلفيت هذ� من ناحية، 
منطقة  تعّد  �أخرى  ناحية  ومن 
لعدد  نظًر�  �أمنيا  ح�شا�شة 
�لحتكاك  وحجم  �مل�شتوطنني 

مع �لفل�شطينيني.
ويرى "حملل " �أن منفذ �لعملية 
عمليته؛  لتنفيذ  جيد�  خطط 
د�خل  من  �مل�شادر  فبح�شب 
�أنه �لتحق بالعمل منذ  �مل�شنع 
مّدة ل تتجاوز �أربعة �أ�شهر، ما 
�ملكان،  تفا�شيل  ملعرفة  �أّهله 
�لتفكري  ن�شج  �إىل  ي�شري  وهذ� 

�ملقاوم يف �ل�شفة، وفق قوله.
 ووفق متابعته؛ قال �ملحلل: �إن 
هناك تقدير�ت �شهيونية توؤكد 
�أن �لعملية �شيت�شاعف جناحها 
وخطرها ح�شب طول مّدة بقاء 
قد  ما  طليقا،  �لعملية  منفذ 
�أخرى  عمليات  لتنفيذ  ي�شجعه 
من  "�شاباك"  يتمكن  �أن  قبل 
�أجهزة  معرفة مكانه مب�شاعدة 

�ل�شلطة.
هذه  �أن  �إىل  �ملحلل  و�أ�شار 
�لعمليات  �شل�شلة  مع  �لعملية 
�ل�شتيطان  �أن  توؤكد  �ل�شابقة 
باأمان،  تكون  لن  و�مل�شتوطنات 
�لكيان  �إعالم  يتناقله  ما  و�أن 
و�أن  �ملحتلة  �ل�شفة  هدوء  عن 
قطعان  يحمي  �لكيان  جي�س 
�لأمن  لهم  ويوفر  �مل�شتوطنني 

هو حم�س خيال.

لعل عملية منطقة بركان حملت ر�ضالة تقول اإن املراهنة على هدوء املقاومة يف ال�ضفة الغربية 
املحتلة رهان خا�ضر؛ فالعملية التي حتمل يف طياتها العديد من التفا�ضيل، �ضببت قلقا كبرياً 

للكيان ب�ضبب متكن املنفذ من مغادرة مكان العملية ب�ضالم.

رغم "التن�ضيق الأمني" املتوا�ضل

عملية "بركان".. �ملقاومة ال متوت وم�ضتوطنات �ل�ضفة دون �أمان

�الحتالل يفرج عن �ضقيقة منفذ عملية "بركان" بعد �عتقالها لياًل
�لحتالل  قو�ت  �أفرجت 
فريوز  �ل�شيدة  عن  �لإ�رص�ئيلي 
�شقيقة منفذ عملية  �شيخة  �أبو 
يف  �أم�س  �مل�شتوطنني  قتل 
�شمايل  "بركان"  م�شتوطنة 

بعد  وذلك  �لغربية،  �ل�شفة 
و�لتحقيق  ل�شاعات  �حتجازها 
يف  �ملحا�رص  وقال  معها. 
�رصمي،  ن�رص  �لنجاح  جامعة 
ملر��شلنا  فريوز  �ل�شيدة  زوج 

�إن قو�ت �لحتالل �أفرجت عن 
زوجته �شباح �ليوم، بعد �شاعات 
و��شتجو�بها  �حتجازها  من 
وكانت قوة من جي�س �لحتالل 
موظفي  �إ�شكان  دهمت  قد 

يف  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة 
حي �ملعاجني بنابل�س منت�شف 
و�عتقلت  �ملا�شية،  �لليلة 
حما�رصة  وهي  فريوز،  �ل�شيدة 

يف �جلامعة، و�أم لعدة �أطفال.

الوليات املتحدة

قانون �أمريكي ي�ضمح للمو�طنني 
مبقا�ضاة �ل�ضلطة �لفل�ضطينية

اإذاعة الحتالل

 �أمن �ل�ضلطة ي�ضارك يف �لبحث عن 
منفذ عملية "بركان"

ذكرت �شحيفة "هاآرت�س" �لعربية 
�شادقت  �ملتحدة  �لوليات  �أن 
للمو�طنني  يجيز  قانون  على 
يف  �أ�شيبو�  �لذين  �لأمريكيني 
بالـ"�إرهابية"  ت�شفها  �أعمال 
كيان  �أي  من  بتعوي�س  �ملطالبة 
من  �أمنية  م�شاعدة  يتلقى  دويل 
�لوليات �ملتحدة ووفقا للقانون، 
�أو�خر  يف  �لكونغر�س  �أقره  �لذي 
�لرئي�س  عليه  و�شادق  �أيلول 
�ملا�شي،  �لأربعاء  ترمب  دونالد 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  فاإن 
�ملحاكمة  يف  دعاوى  �شتو�جه 
يف  �رتكبت  ق�شايا  يف  �أمريكية 
ذلك،  ولتجنب  �لأخرية.  �لعقود 
�لفل�شطينية  �ل�شلطة  تتخلى  قد 
لقو�تها  �لأمريكي  �لدعم  عن 
�ملبادرة  م�شدر  ويعود  �لأمنية 
ي�شتثني  �لذي  �لقانون،  هذ�  �إىل 
�إىل  لـ"�إ�رص�ئيل"،  �مل�شاعد�ت 
�ل�شخمة  �لق�شائية  �لدعوى 
�أمريكيون،  مو�طنون  رفعها  �لتي 
�ل�شلطة  �شد  �ملا�شي،  �لعام 
رف�شتها  و�لتي  �لفل�شطينية، 

�ملحكمة �لعليا يف و��شنطن.
عدة  �لق�شائية  �لدعوى  وتناولت 
هجمات وقعت خالل �لنتفا�شة 
�لثانية، و�لتي قتل �أو جرح خاللها 

مو�طنون �أمريكيون.
بتعوي�س  �ملدعون  وطالب 
�ل�شلطة  من  دولر  مليار  قدره 
كان  ما  وهو  �لفل�شطينية، 

ورف�شت  �إفال�شها  �إىل  �شيوؤدي 
عدم  بادعاء  �لدعوى  �ملحكمة 
يف  �لنظر  ل�شالحية  �متالكها 
جهة  �شد  تعوي�شات  دعوى 
�لقر�ر، عمل  �أعقاب  �أجنبية ويف 
م�رصعون من �حلزب �جلمهوري 
خالل  من  �لقانون  تعديل  على 
�مليز�نية  يف  �لبنود  من  �شل�شلة 
�ل�شماح  يتم  بحيث  �لأمريكية، 
�شد  دعاوى  ب�شماع  للمحاكم 
�أمنية  م�شاعدة  يتلقى  كيان  �أي 
وتتعلق جميع �لبنود �ملذكورة يف 
�لت�رصيع بامل�شاعدة �لأمنية �لتي 
�لفل�شطينية،  �ل�شلطة  تتلقاها 
ولكنها غري ذ�ت �شلة بامل�شاعدة 
حت�شل  �لتي  �لو��شعة  �لأمنية 

عليها "�إ�رص�ئيل".
رئي�شة  فريدمان،  لر�  وقالت 
�ل�رصق  يف  �ل�شالم  موؤ�ش�شة 
�لت�رصيع  "هذ�  �إن   ، �لأو�شط، 
�لأذى  �إحلاق  �إىل  يهدف 
يت�شبب  قد  لكنه  بالفل�شطينيني، 
من  بعدد  �أكرب  �رصر  �إحلاق  يف 
�لتي تتلقى  دول �ل�رصق �لأو�شط 
�لوليات  من  �أمنية  م�شاعد�ت 

�ملتحدة ".
�لبلدين  فاإن  لفريدمان،  ووفقا 
ب�شكل خا�س  �للذين �شيتعر�شان 
م�رص  هما  �لق�شائية  للدعاوى 
على  حت�شالن  �للتان  و�لأردن 
وكبرية  متنوعة  �أمنية  م�شاعدة 

من �لوليات �ملتحدة.

�لر�شمية،  �لعربية  �لإذ�عة  ذكرت 
ت�شارك  �ل�شلطة،  �أمن  �أجهزة  �أن 
يف �جلهود �ملبذولة لإلقاء �لقب�س 
�لنار  �إطالق  عملية  منفذ  على 
وقت  "�أريئيل"ويف  م�شتوطنة  يف 
متاأثرين  �شهيونيان  ُقتل   ، �شابق 
بجروحهما �لتي �أ�شيبا بها و�أ�شيب 
نفذها  نار  �إطالق  عملية  يف  �آخر 
�ل�شناعية  �ملنطقة  يف  فل�شطيني 
على  �ملقامة  "بركان"  مب�شتوطنة 
�شمايل  �شلفيت  حمافظة  �أر�شي 
�ل�شفة �لغربية. ونقلت �لإذ�عة عن 
تك�شف  )مل  �شهيوين  �أمنّي  م�شدر 
�لأمنية  �لأجهزة  �أن  هويته(،  عن 
�لفل�شطينية تبذل جهًد� ��شتخبارًيّا 
ذلك  ومع  �ملو�شوع،  هذ�  حول 
�إىل  �لإ�رص�ئيلي  �مل�شدر  �أ�شار 
�أنه ل يوجد �أي ن�شاط ميد�ين من 
�لفل�شطينية؛  �لأمن  قو�ت  جانب 
لأن هذه �ملنطقة )ج( �لتي وقعت 
لل�شيطرة  تخ�شع  �لعملية  بها 
�تفاقية  وح�شب  �ل�شهيونية، 
فقد  1995؛  عام  �لثانية  "�أو�شلو" 
ق�شمت �ل�شفة �لغربية �إىل 3 مناطق 
�ملناطق  ومتثل  "ج"،  و  و"ب"  "�أ" 
م�شاحة  من  �ملائة  يف   18 "�أ" 
�ل�شلطة  عليها  وت�شيطر  �ل�شفة، 

�لفل�شطينية �أمنياً و�إد�رياً.
يف   21 ومتثل  "ب"  �ملناطق  �أما 
�ملائة من م�شاحة �ل�شفة فتخ�شع 

و�أمنية  فل�شطينية  مدنية  لإد�رة 
يف   61 "ج"  و�ملناطق  �إ�رص�ئيلية، 
تخ�شع  �ل�شفة  م�شاحة  من  �ملائة 
�شهيونية،  و�إد�رية  �أمنية  ل�شيطرة 
�شلطات  مو�فقة  ي�شتلزم  ما 
�أو  م�شاريع  �أي  على  �لحتالل 
و�دعت  بها.  فل�شطينية  �إجر�ء�ت 
هو  �لهجوم  منفذ  �أن  �لإذ�عة 
 23( "�لنعالوة"  �شيخة  �أبو  �أ�رصف 
�شمال  �شويكة  �شاحية  من  عاما( 
�ملحتلة،  �لقد�س  �شمال  طولكرم 
موقع  يف  �شفحته  على  وكتب 
)في�شبوك(  �لجتماعي  �لتو��شل 
"�للهم  قائال:  �لعملية  تنفيذ  قبيل 
ب�رصين مبا �أنتظره منك، فاأنت خري 
كتب  من�شوًر�  وو�شع  �ملب�رصين"، 
جرًب�..  �للهم  �شرًب�..  "�للهم  فيه 
�إىل  �لإذ�عة  قوة"و�أ�شارت  �للهم 
�أن �لتعليقات على �شفحته و�شفته 
ذكرت  ذ�ته،  �ل�شياق  بـ"�لبطل"ويف 
و�شائل �إعالم عربية متطابقة، �أن 
�لحتالل  جي�س  من  كبرية  قو�ت 
�ملنطقة،  �إىل  و�شلت  و�رصطته 
مت�شيط  عمليات  يف  و�رصعت 
مطلق  عن  �لنطاق  و��شعة  وبحث 
�لعا�رصة  �لقناة  و�أ�شارت  �لنار 
�جلي�س  تقدير�ت  �أن  �إىل  �لعربية، 
وجهاز �ملخابر�ت  "�شاباك" نبهت 
�إىل �أن منفذ �لعملية �لفد�ئية، قد 

يعاود �إطالق �لنار جمدًد�.
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توقعات تاأتي يف ظل ت�صاعد حدة 
احلكومة  ميزان  كفتي  بني  التوتر 
ممثلتني يف حزبي العدالة والتنمية 
بزعامة  احلكومي  االئتالف  قائد 
الدين  �صعد  احلكومة  رئي�س 
العثماين والتجمع الوطني لالأحرار 
احلاكم(  االئتالف  يف  )امل�صارك 
وزير  اأخنو�س،  عزيز  يراأ�صه  الذي 

الفالحة وال�صيد البحري.
موؤ�رشات  تطل  بعيد  وغري 
و�صفتها  واقت�صادية  اجتماعية 
"املقلقة"،  بـ  التقارير  بع�س 
والفوارق  البطالة  ن�صبة  بتزايد 
بني  الفقر  وتفاقم  االجتماعية، 

املغاربة.
عنينّ   ،2017 مار�س   17 ويف 
�صعد  ال�صاد�س،  حممد  امللك 
رئي�صا  عاما(   61( العثماين  الدين 
للحكومة، خلفا لعبد االإله بنكريان 
)63 عاما(، و�صمت حكومته اأحزابا 
كان �صلفه يرف�س دخولها للت�صكيلة 
الوزارية، ويعتربها �صبب "اإف�صال" 

ت�صكيل احلكومة بقيادته.

نريان �صديقة

انتقد  املا�صي،  �صبتمرب   24 يف 
النائب  العمراين"،  "�صليمان 
العدالة  العام حلزب  االأول لالأمني 
تدوينة  يف  املغربي،  والتنمية 
مبوقع  الر�صمي  ح�صابه  على 
قد  كان  ت�رشيحات  "في�صبوك"، 
العلمي"  الطالبي  "ر�صيد  بها  اأدىل 
املغربي  والريا�صة  ال�صباب  وزير 
الذي و�صف م�رشوع حزب العدالة 
اأن  معتربا  "الدخيل"،  بـ  والتنمية، 
البالد  "يريد تخريب  هذا احلزب 
لي�صهل عليه و�صع يده عليها"، وفق 

قوله.
يف  القيادي  "العلمي"،  وكان 
لالأحرار،  الوطني  التجمع  حزب 
�صبتمرب   18 يف  ب�صدة  انتقد  قد 
املا�صي "العدالة والتنمية"، خالل 
اجلامعة  افتتاح  يف  األقاها  كلمة 

مبراك�س  احلزب  ل�صبيبة  ال�صيفية 
)جنوب(.

العمراين"  "�صليمان  وو�صف 
"اخلطرية  بـ  "العلمي"  ت�رشيحات 
 ، املقبولة  وغري  وامل�صيئة 
ميثاق  �صافر  ب�صكل  تنتهك  التي 
اأحزاب  وقعته  الذي  االأغلبية"، 
19 فرباير  االئتالف احلكومي يف 
لعمل  مرجعية  وي�صكل  املا�صي، 

احلكومة .
:"حزب  قائاًل  العمراين  وتابع 
التجمع الوطني لالأحرار مل يتجاوز 
 395 اأ�صل  )من  مقعدا   37 بالكاد 
عام  الربملانية  االنتخابات  خالل 
2016(، لكنه حتكم بقدرة قادر يف 
التي  احلكومة  ت�صكيل  مفاو�صات 
لالأ�صتاذ  ت�صكيلها  مهمة  اأ�صندت 
عبد االإله بنكريان الذي نال حزبه 
بقيادته 125 مقعدا وعمل )التجمع 
الذراع  يِلنّ  على  لالأحرار(  الوطني 
واأثمرت م�صاعيه غري احلميدة يف 
خلق التعرث، )تعرث ت�صكيل احلكومة 
على مدى 6 اأ�صهر ما انتهى باإعفاء 
بنكريان من من�صبه وتكليف امللك 

للعثماين بت�صكيل احلكومة(".
اللفظي  الرتا�صق  يتوقف  مل 
واالتهامات املتبادلة بني احلزبني 
اأ�صدر  حيث  احلد،  هذا  عند 
انتقد  بيانا  والتنمية"  "العدالة 
العلمي، لريد هذه  فيه ت�رشيحات 
العام  االأمني  اأخنو�س  عزيز  املرة 
 26 يف   ، البيان  على  "التجمع"  لـ 
اإنه مل  قائال  املا�صي،  ال�صهر  من 
يعد ممكنا ا�صتهداف حزبه وميثل 
حزب "التجمع الوطني لالأحرار"، 
االئتالف  يف  االأقوى  ال�رشيك 
 38 اأ�صل  من  وزراء  بـ7  احلكومي 

وزيرا.

ا�صتباق التعديل 
احلكومي

ال�صيا�صي  املحلل  لزرق"  "ر�صيد 
املغربي قال اإن "تبادل االتهامات 
حزبي  بني  احلايل  وال�رشاع 
اأعاد  والتجمع،  والتنمية  العدالة 

النقا�س ال�صيا�صي القوي اإىل اللعبة 
ال�صيا�صية".

هذا  يكون  اأن  "ممكن  واأ�صاف 
االأغلبية  اأحزاب  داخل  ال�رشاع 
حيث  حكومي،  لتعديل  ا�صتباق 
باأكرب  للظفر  حزب  كل  يطمح 
قائال  الوزارات"وم�صى  من  ح�صة 
"هناك جانب �صلبي لهذا ال�رشاع، 
يف  انخرطت  االأحزاب  اأن  وهو 
وهو  االأهم  ون�صيت   ، بينها  �رشاع 
التنمية  منوذج  حول  النقا�س 
بالبالد"وقال "هناك �صيناريوهات 
تعديل  اإما  احلكومة،  مل�صتقبل 
تعيني  اإعادة  اأو  مو�صع،  حكومي 
االأغلبية  �صيختار  الذي  العثماين، 

من جديد".

�صراع مت�صعب

والتنمية  العدالة  حزب  بني  التوتر 
لي�س  لالأحرار  الوطني  والتجمع 
االئتالف  ي�صود  الذي  الوحيد 
فموؤخرا  املغرب،  يف  احلكومي 
اندلع خالف بني "العدالة والتنمية" 
واال�صرتاكية  التقدم  وحزب 

)ي�صاري(.
 12( واال�صرتاكية  التقدم  وقال 
ال�صهر  الربملان(،  يف  مقعدا 
رئي�س  اإن  بيان،  يف  املا�صي 
العثماين  الدين  �صعد  احلكومة 
اخلا�س  مطلبه  مع  يتجاوب  مل 
بتقدمي تو�صيحات حول مالب�صات 
اإلغاء حقيبة "كتابة الدولة املكلفة 
راأ�صها  على  كانت  والتي  باملاء"، 
القيادية البارزة باحلزب" �رشفات 
املا�صي،  اأوت   20 اأفيالل"ويف 
وافق العاهل املغربي على اقرتاح 
"الدولة  حقيبة  باإلغاء  العثماين 
املكلفة باملاء"، وفق بيان للديوان 
اأزمة داخل  اآنذاك وبداأت  امللكي 
عقب  احلكومية،  االأغلبية  اأحزاب 
اجلماعي"  "الغياب  حول  راج  ما 
الوطني  "التجمع  حزب  لوزراء 
لالأحرار" )ميني( برئا�صة اأخنو�س، 
يف  احلكومة  جمل�س  اجتماع  عن 
اعترب  والذي  املا�صي،  فرباير   8

"مقاطعة".

بعد  "املقاطعة"  هذه  وتاأتي 
رئي�س  بنكريان،  ت�رشيحات 
احلكومة ال�صابق )29 نوفمرب 2011 
- 5 اأفريل 2017( التي اأدىل بها يف 
الثالث من فرباير املا�صي بنكريان 
اأحد رموز "العدالة والتنمية" انتقد 
قائال:  اأخنو�س،  ت�رشيحاته  يف 
وال�صلطة  اأن زواج املال  "اأحذرك 
اإىل  اإ�صارة  خطر على الدولة"، يف 
رجال  من  اأي�صا  يعترب  االأخري  اأن 

االأعمال البارزين بالبالد.
احلكومي  االئتالف  وي�صم 
 124( والتنمية"  "العدالة  اأحزاب 
و"التجمع   ،)395 اأ�صل  من  مقعدا 
و"احلركة  مقعدا(،   37( الوطني" 
و"االحتاد  مقعدا(،   27( ال�صعبية" 
اال�صرتاكي" )20 مقعدا(، و"االحتاد 
الد�صتوري" )19 مقعدا(، و"التقدم 

واال�صرتاكية" )12 مقعدا(.

موؤ�صرات "مقلقة"

االئتالف  داخل  التوتر  ت�صاعد 
مل  وقت  يف  ياأتي  احلكومي 
االقت�صادي  الو�صع  انتقاد  يعد 

على  حكرا  بالبالد  واالجتماعي 
غري  املوؤ�ص�صات  اأو  النقابات 
الر�صمية، بل انخرطت املوؤ�ص�صات 
الر�صمية بالبالد يف قاطرة االنتقاد، 
على  موؤ�رشا  مراقبون  يعتربه  ما 

تعديل حكومي و�صيك.
دعا  املا�صي،  ال�صهر  وخالل 
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي 
)حكومي(، يف تقريره ال�صنوي الذي 
قدمه للملك حممد ال�صاد�س، اإىل 
و  الفـوارق،  حجـم  مـن  احلـد 
املجل�س  ودعا  الف�صــاد  حماربــة 
اإىل "ا�صـتعادة ثقــة املواطنيــن فــي 
وال�صيا�صــات  املوؤ�ص�صــات  قــدرة 
ظــروف  حت�صــني  علــى  العموميــة 
حجـم  مـن  واحلـد  عي�صـهم، 
وذلـك  )االجتماعية(،  الفـوارق 
علــى  اجلهـود  تركيـز  خـالل  مـن 
مبــداأ  وتعميــم  الف�صــاد،  حماربــة 
باملحا�صــبة،  امل�صــوؤولية  ربــط 
املنافيــة  املمار�صــات  وزجــر 

للتنافــ�س".
"احلـركات  اأن  اإىل  وخل�س 
)االحتجاجات(  االجتماعيـة 
االأخيـرة،  الفتـرة  خـالل  امل�صـجلة 

فـي  والبطالـة  الفقـر  اأن  اأبـرزت 
واالإق�صـاء  ال�صباب  �صفـوف 
ينظـر  ظواهـر  اأ�صحـت  والفـوارق، 
متزايـد  ب�صـكل  املواطنـون  اإليهـا 
اأ�صكال  من  مـن  �صـكال  ب�صفتهـا 
اأن  من  وحذر  )الظلم("  احليف 
علـى  ينعكـ�س  الفـوارق  "تفاقـم 
للبـالد"  االجتماعـي  التما�صـك 
اإن  تقريره  يف  املجل�س  ،وقال 
مـن  يعانـون  يـزالون  ال  "ال�صـباب 
احل�صـول  فـي  كبيـرة  �صعوبـات 
علـى من�صـب عمل، حيـث يتجـاوز 
�صفوفهـم  فـي  البطالـة  معـدل 
ال�صعيـد  علـى  البطالـة  معـدل 
يفـوق  كمـا  مـرة.   6.2 بــ  الوطنـي 
فــي   40 ال�صــباب  بطالــة  معــدل 
احل�صــري  الو�صــط  فــي  املائــة 
الو�صعيــة  هــذه  وحتيــل  )املدن(. 
ملختلــف  املحــدود  التاأثيــر  علــى 

برامــج اإدمــاج ال�صــباب".
باملغرب  البطالة  معدل  و�صجل 
الثاين  الربع  خالل  طفيفا  تراجعا 
من 2018 مقارنة مع الفرتة نف�صها 
من العام املا�صي، حيث انخف�س 

من 9،3 باملائة اإىل 9،1 باملائة.

تنذر الأجواء ال�صيا�صية باملغرب بتغريات حمتملة تتاأرجح بني تعديل حكومي مو�صع، خا�صة بعد اإعفاء عاهل البالد امللك حممد ال�صاد�س عدد من الوزراء يف وقت �صابق، كان اآخرهم وزير 
القت�صاد واملالية حممد بن �صعيد مطلع اأوت املا�صي، وبني انتخابات مبكرة ل يزال الكثري من املراقبني ي�صتبعدون اإجراءها يف الوقت الراهن.

املغرب

م٫�س 

�سراعات �سيا�سية ت�سبق "تعديل حكومي" حمتمل 

با�صم  تون�س  يف  يعرف  ملا  نتيجة 
ت  تغرينّ الربملانية"..  "ال�صياحة 
توازنات الكتل داخل جمل�س نواب 
ال�صعب يف تون�س يف بداية الدورة 
قبل  واالأخرية  اخلام�صة  النيابية 
والرئا�صية  الت�رشيعية  االنتخابات 
واأعلن   ،2019 اأواخر  املنتظرة 
رئي�س جمل�س نواب ال�صعب حممد 
يف  املا�صي،  االأ�صبوع  النا�رش، 
افتتاح اأ�صغال جمل�س نواب ال�صعب 
ترتيبا  جديدة  برملانية  لدورة 
حافظت  الربملانية  للكتل  جديا 
)اإ�صالمية(  النه�صة  حركة  فيه 
نائبا،   68 بـ  االأوىل  املرتبة  على 
الوطني"  "االئتالف  كتلة  وجاءت 

حزب  وتراجع  نائبا،   47 بـ  ثانية 
اإىل  ليربايل(  )و�صطي  تون�س  نداء 
املرتبة الثالثة بـ 43 نائبا، بعد اأن 
الربملانية  الدورة  "النداء"،  اأنهى 
املا�صي،  جويلية  خالل  املا�صية 

ثانيا بـ55 نائبا.
واالأربعاء املا�صي، ا�صتقال 4 نواب 
ليتقل�س  تون�س،  نداء  حزب  من 
اأن  بعد  نائبا،   39 اإىل  نوابه  عدد 
بـ89   ،2014 انتخابات  يف  فاز 
مقعدا من اأ�صل 217 نائبا، وحلنّت 
الأحزاب  )ائتالف  ال�صعبية  اجلبهة 
بـ15  الرابعة  املرتبة  يف  ي�صارية( 
نف�س  على  بذلك  حمافظة  نائب، 
عليه  ح�صلت  الذي  النواب  عدد 

اأكتوبر/ت�رشين  انتخابات  اإثر 
ة  االأول 2014، وتراجعت كتلة احلرنّ
نداء  عن  )من�صقة  تون�س  مل�رشوع 
املرتبة  اإىل   )2016 بداية  تون�س 
اخلام�صة، بـ14 نائبا بعد اأن كانت 
نائب  بـ19  الثالثة  املرتبة  على 
يف  الدميقراطية،  الكتلة  وجاءت 
املرتبة ال�صاد�صة، بـ12 نائبا، وهي 
جتمع لنواب اأحزاب معار�صة مثل 
)اجتماعي  االإرادة  تون�س  حركة 
وحركة  نواب(   4 دميقراطي/ 
ال�صعب )قومية/ 3 نواب(، والتيار 
 3 ي�صار/  )و�صط  الدميقراطي 
)حمافظ/  املحبة  وتيار  نواب( 

نائبني(.

)نواب  للوطن  الوالء  كتلة  وجاءت 
يف  اأحزاب(  عدة  من  من�صقون 
املرتبة ال�صابعة، بـ11 نائبا، وبقي 

7 نواب خارج الكتل.
ويرى �صليم اخلراط، رئي�س جمعية 
خمت�صة  )م�صتقلة  "البو�صلة"، 
الت�رشيعي  العمل  مراقبة  يف 
اجلديدة  الرتكيبة  اأن  والتنفيذي(، 
ال�صعب،  نواب  جمل�س  يف  للكتل 
النه�صة  كتلتي  توافق  اإىل  �صتوؤدي 
مبجموع  الوطني"،  و"االئتالف 
ن من مترير القوانني. اأ�صوات ميِكنّ

الرتتيب  "هذا  اخلراط،  واأ�صاف 
منظومة  �صيربز  للكتل  اجلديد 
�رشورية  جديدة  �صيا�صية 

املوؤ�ص�صات  بناء  ال�صتكمال 
املحكمة  تركيز  مثل  الد�صتورية 
اأع�صاء  الد�صتورية بانتخاب ثالثة 
فيها، وانتخاب رئي�س للهيئة العليا 
وجتديد  لالنتخابات  امل�صتقلة 

ثلث اأع�صائها"

الوطني"..  "الئتالف 
الكتلة اجلديدة 

ال�صاعدة

وبدا الفتا �صعود كتلة "االئتالف 
اأوت  نهاية  امل�صكلة  الوطني"، 
املرتبة  اإىل  "بالقفز"  املا�صي، 

خالل  الكتل  ترتيب  يف  الثانية 
االأخرية  الدورة  اأعمال  انطالق 
الثالثاء  ال�صعب،  نواب  ملجل�س 
االأ�صول  اإىل  وبالنظر  املا�صي 
"االئتالف  كتلة  لنواب  احلزبية 
دخولهم  عند  الـ47  الوطني"، 
اإثر  ال�صعب،  نواب  جمل�س 
اأكتوبر 2014، جند   26 انتخابات 
من  تتكونّن  اجلديدة  الكتلة  اأن 
و12  تون�س،  نداء  عن  نائبا   25
احلر  الوطني  االحتاد  عن  نائبا 
اآفاق  عن  نواب  و7  )ليربايل(، 
عن  نواب  و3  )ليربايل(،  تون�س 
حزب املبادرة الوطنية الد�صتورية 

)د�صتوري بورقيبي(. 

تون�س

 2019 انتخابات  على  الربملانية"..تنعك�س  "ال�سياحة 
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لهذا الغر�ض تدخل ت�شكيلة »الكناري« 
تكرار  تفادي  ال�شتهداف  امليدان 
اكتفت  اأين  املن�رصم  اللقاء  �شيناريو 
االأوملبي،  اأمام  ملعبها  على  بالتعادل 
موا�شلة  ل�شمان  الفر�شة  وا�شتالل 
االنفراد بال�شدارة واالبتعاد يف فارق 
بينما  املطاردين،  اأقرب  عن  النقاط 
التحدي  رفع  على  الديارتي  يعول 
وتفادي التعرث لتجاوز الو�شع ال�شعب 
موؤخرة  �شمن  عليه  يتواجدون  ايل 

جدول الرتتيب.
مليلة  عني  جمعية  املقابل،تبحث  يف 
جوالت  �شبع  بعد  الفوز  معانقة  عن 
على التوايل دون انت�شار، وذلك عندما 

ت�شت�شيف �شبيبة ال�شاورة يف مواجهة 
املدرب  ا�شبال  على  �شهلة  تكون  لن 
خل�رص عجايل، خا�شة بعد اال�شتفاقة 
يعود  والذي  اجلنوب  ملمثل  القوية 
الذي  وهو  الوطنية  البطولة  يف  بقوة 
وعينه  التوايل  على  انت�شارين  حقق 
على نتيجة ايجابية ت�شاهم يف اقرتاب 
رفقاء الالعب ن�رص الدين خوالد من 
وت�شييق اخلناق على  كوكبة املقدمة 

اأ�شحاب املراكز الثالث االأوىل.
بينما يبحث احتاد بلعبا�ض على نقاط 
االأمان والتي متنحه جرعة اأوك�شجني 
من اأجل اخلروج من منطقة اخلطر، 
وذلك عندما ي�شت�شيف مولودية بجاية 
املن�رصمة  اجلولة  يف  انتف�ض  الذي 
على  وفاز  الفارط  االأ�شبوع  نهاية 

ح�شاب دفاع تاجنانت، وعني املدرب 
الدين ما�شوي  »للموب« خري  اجلديد 
التوايل،  على  الثاين  الفوز  حتقيق 
قورايا  ميا  اأبناء  ا�شرتجاع  وتاأكيد 

الهيبة والعودة اإىل الطريق ال�شحيح.

املباريات برنامج 
 / مليلة  عني  جمعية 

ابتداء  ال�شاورة  �شبيبة 
15:00 من 

مولودية   / بلعبا�س  اإحتاد 
16:00 بجاية  ابتداء من 

دفاع   / القبائل  �شبيبة 
ابتداء من  تاجنانت  

17:45

الرائد يف رواق جيد ال�ضام واملكرة ت�ضطدمان با�ضتفاقة ال�ضاورة واملوباجلولة العا�شرة للرابطة املحرتفة الأوىل
جتري م�شاء اليوم مباريات اجلولة العا�شرة من الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي ت�شهد برجمة ثالث 

مباريات يف الربنامج قبل ا�شتكمال بقية اللقاءات يف اليومني املقبلني، ولهذا الغر�س فاإن الرائد �شبيبة 
القبائل يتواجد اأمام مهمة تبدو يف املتناول عندما ي�شت�شيف للجولة الثانية على الثانية على ميدانه 

ويالقي امل�شيف دفاع تاجنانت يف مباراة تبدو على الورق ل�شاحله من اجل حتقيق الفوز وتدارك تعرث 
اجلولة املن�شرمة مبيدانه امام اوملبي املدية

هزمية بوك�شاين يف 
البادمنتون �شمن 
الألعاب الأوملبية 

لل�شباب 

تاأهل بلمان 
وعرجون اإىل 

ن�ضف النهائي 
ال�ضباحة

اجلزائريان  ال�شباحان  تاأهل 
عبد  وعرجون  بلمان  من�شف 
�شباق  نهائي  ن�شف  اىل  اهلل 
100م على ال�شدر و100م على 
الظهر تواليا لالألعاب االأوملبية 
لل�شباب اجلارية حاليا ببوين�ض 
اير�ض االأرجنتني، وانهى بلمان 
الت�شفيات يف  افريقيا-  -بطل 
للمجموعة   اخلام�شة  املرتبة 
قدره  توقيتا  بتحقيقه  الثالثة 
ح�شل  بينما  و72ج،  ثا   03 1د 
مي�شال  افريقي هويل  اجلنوب 
على املركز االأول  بتوقيت 1د 
01 ثا و 37 ج، يف الرتتيب العام 
للم�شابقة حقق ممثل اجلزائر 
للمجموعات    15 التوقيت 
االأربع بفارق ثانيتني و35 ج عن 
اجلنوب اإفريقي هويل ما مكنه 
اىل  العبور  بطاقة  افتك   من 

ن�شف النهائي .
من جهته، نال عبد اهلل عرجون 
للمجموعة  اخلام�شة  املرتبة 
على  100م  ل�شباق  الرابعة 
ثا   56 توقيت  م�شجال  الظهر 
الرو�شي  ت�شدر  بينما  ج   93
هذه  كليمون  كولي�شنكوف 
54ثا  بتوقيت  املجموعة 
االألعاب  وجترى  ج،  و26 
اإىل   6 من  لل�شباب  االوملبية 
العا�شمة  18اأكتوبر اجلاري يف 
االأرجنتينية، وميثل اجلزائر يف 
املوعد الريا�شي ما جمموعه 
اخت�شا�شا   11 يف  ريا�شيا   30
القوى،  باألعاب  االأمر  ويتعلق 
املبارزة  املالكمة،  اجليدو، 
ال�شباحة،   ، الري�شة  كرة    ،
التجذيف،  اجلمباز،  ال�رصاع، 

امل�شارعة ورفع االثقال.
العبة  انهزمت  املقابل،  يف 
هالة  اجلزائرية  الري�شة  كرة 
زاهي  ال�شينية  امام  بوك�شاين 
بنتيجة  عامليا  الثانية  وانغ 
االأول  اليوم  �شمن    0-2
لالألعاب  الثامنة  للمجموعة 
وخ�رصت  لل�شباب،  االوملبية 
بطلة افريقيا يف ال�شوط االأول 
اأن  قبل   10 مقابل   21 بنتيجة 
بنف�ض  الثاين  ال�شوط  تخ�رص  
بوك�شاين  و�شتواجه  النتيجة، 
يف اللقاء القادم اليابانية ميزو 
قبل  عامليا  الرابعة  هرياري 
اأن تختتم لقاءاتها �شمن اليوم 
الثالث واالأخري اليوم مبواجهة 
ليوني�ض،  هيوت  الفرن�شية 
ثماين  عن  القرعة  واأ�شفرت 
جمموعات، وتتاأهل  الالعبتان 
جمموعة  لكل  والثانية  االوىل 
اإىل  الثالث  اجلوالت  عقب 
الدور ربع النهائي املربمج يف 

10 اأكتوبر.
وكالت

�شبيبة القبائل / دفاع تاجنانت

الكناري لتاأكيد البداية القوية والديارتي لتفادي الغرق

على خلفية م�شاركة لعبني �شمن املنتخب الوطني لأقل من 21 �شنة

تاأجيل مباراتي الباك والكابا ال�ضلف و�ضكيكدة اإىل تاريخ الحق

مباراته  القبائل  �شبيبة  فريق  يدخل 
تاجنانت  دفاع  ال�شيف  اأمام  اليوم 
هذا  القوية  بدايته  تاأكيد  بهدف 
املو�شم والبحث عن االحتفاظ بالزاد 
ميلك  حيث  القواعد،  داخل  كامال 
من  الفر�شة  القبائلي  النادي  العبو 
املن�رصمة  اجلولة  تعرث  تدارك  اأجل 
املدية،  اأوملبي  اأمام  ملعبهم  على 
واالحتفاظ بالنقاط الثالث يف اللقاء 
الديار،  داخل  التوايل  على  الثاين 
اأهمية  الوطنية  البطولة  رائد  ويدرك 
ملعبهم  على  الثالث  بالنقاط  الفوز 

نف�ض  على  بالبقاء  لهم  ت�شمح  والتي 
عن  االأقل  على  النقاط  يف  الفارق 
التح�شري  وبالتايل  مالحقيها،  اأقرب 
للخرجة املقبلة التي تنتظرهم خارج 
اأمام  اجلزائري  الغرب  اإىل  الديار 

مولودية وهران مبعنويات مرتفعة.
باتريك  الفرن�شي  املدرب  ويعول 
العالية  املعنويات  على  دوما�ض 
اجل  من  اأ�شباله  عليها  يتواجد  التي 
والتاأكيد  الريتم  نف�ض  على  املوا�شلة 
اأف�شل �شحوة  النادي يف  تواجد  على 
البطولة  يف  االأوىل  االأدوار  للعب 

الو�شع  ا�شتغالل  جانب  اإىل  الوطنية، 
املناف�ض  عليه  يتواجد  الذي  ال�شعب 
اخلروج  اأجل  من  الرتتيب  موؤخرة  يف 
دفاع  ميلك  ال  املقابل،  يف  بالفوز. 
على  العمل  �شوى  فر�شة  تاجنانت 
حتقيق نتيجة ايجابية من التنقل الذي 
يقوده اإىل مدينة تيزي وزو، خا�شة يف 
يتواجد  التي  ال�شعبة  الو�شعية  ظل 
حتتم  اخلطر،  منطقة  �شمن  عليها 
التي تعقد  عليه تفادي تلقي الهزمية 

و�شعيته يف املنطقة احلمراء.
ع.ق.

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأّجلت 
الرابطة  عن  مباراتني  القدم 
املحرتفة االأوىل والثانية، ب�شبب 
املعنية  االأندية  العبي  التزام 
رفقة  حت�شريي  ترب�ض  بخو�ض 
املنتخب الوطني لفئة اقل من 21 
عاما، ويتعلق االأمر بكل من نادي 
بوعريريج،  برج  واأهلي  بارادو 
�شكيكدة  و�شبيبة  ال�شلف  جمعية 
اجلولة  �شمن  يندرجان  اللذان 

االأوىل  الرابطتني  من  العا�رصة 
والثانية على التوايل، وياأتي قرار 
الهيئة الكروية التي يراأ�شها عبد 
اللقاءين  بتاأجيل  مدوار  الكرمي 
فريقي  لكون  الحق  تاريخ  اإىل 
ميلكان  ال�شلف  وجمعية  بارادو 
اأكرث من ثالثة العبني يف �شفوف 
 21 من  الأقل  الوطنية  الت�شكيلة 
مدرب  ا�شتدعى  بعدما  �شنة 
الت�شكيلة الوطنية بوعالم �شارف 

�شتة العبني من النادي العا�شمي 
الرابطة  رائد  واأربعة العبني من 
يف  امل�شاركة  اأجل  من  الثانية 
الرتب�ض التح�شريي الذي انطلق 
تاريخ  اإىل  ويتوا�شل  اأم�ض  اأول 
تتخلله  حيث  املقبل،  اأكتوبر   13
املنتخب  اأمام  وديتني  مباراتني 
و15   12 يومي  بالرباط  املغربي 

من ال�شهر احلايل.
ع.ق.

اأكرث من 40 م�ضارك بالبطولة 
الوطنية الع�ضكرية لل�ضطرجن

كال  من  م�شاركا   41 ين�شط   
خمتلف  ميثلون  اجلن�شني 
النواحي الع�شكرية وقيادة القوات 
واملدار�ض  الكربى  والوحدات 
الع�شكرية  الوطنية  البطولة 
لل�شطرجن التي انطلقت مناف�شاتها 
ام�ض بالناحية الع�شكرية ال�شاد�شة 
بتمرنا�شت، واأ�رصف على انطالق 
الع�شكري  الريا�شي  احلدث  هذا 
ونيابة عن قائد الناحية الع�شكرية 
ذات  اأركان  رئي�ض  ال�شاد�شة، 
�شعيب،  �شماحي  العقيد  الناحية 
امل�شاركني  باملنا�شبة  دعا  حيث 
اإىل التحلي بقواعد التناف�ض النزيه 
اأن  موؤكدا  الريا�شية،  االأخالق  و 

الريا�شة الع�شكرية تكت�شي اأهمية 
الع�شكري،  الفرد  اإعداد  يف  بالغة 
يف  ال�شامي  ال�شابط  ذات  واأبرز 
اأهمية  اأي�شا  االإفتتاحية  كلمته 
تنمية  يف  ودورها  ال�شطرجن  لعبة 
الذهنية  و  الفكرية  القدرات 
لالأفراد الع�شكريني مما �شينعك�ض 
امليداين،  اأدائهم  على   اإيجابا 
الوطنية  البطولة  اأطوار  وتتوا�شل 
ق�شم  التي  لل�شطرجن  الع�شكرية 
فريقا   18 اإىل  امل�شاركون  فيها 
العائلي  الرتفيه  مبركز  وجتري 
اأكتوبر   10 غاية  اإىل  بتمرنا�شت 

اجلاري.
ق.ر.

الإدارة تعاقب يحي �شريف بخ�شم �شهر 
وال�شتبعاد من �شفرية عني مليلة

ن�ضور اجلنوب يعولون على االإطاحة 
بال�ضام والعودة بالزاد كامال

على  ال�شاورة  فريق  يعول 
النتائج  �شل�شلة  موا�شلة 
ا�شتهداف  خالل  من  االيجابية 
االإطاحة بامل�شيف جمعية عني 
مليلة خالل املباراة التي جتمع 
البطولة  �شمن  اليوم  الفريقني 
اإىل  الفريق  تنقل  اأين  الوطنية، 
مدينة ق�شنطينة قبل ان يوا�شل 
اأجل  من  باتنة  نحو  ال�شفر 
اال�شتعداد للقاء »ال�شام«، حيث 
ا�شتفاد اأ�شبال املدرب نغيز من 
�شفوحي  ملعب  على  التدرب 
والتعود على االأر�شية قبل موعد 
�شتكون املواجهة  اأين  املقابلة، 
اإىل  القفز  اأجل  من  لهم  هامة 
العودة  حال  يف  املقدمة  كوكبة 
مقابل  الديار  اإىل  كامال  بالزاد 
تعرث اأ�شحاب املراكز االأوىل يف 
تعرف  و�شوف  الرتتيب،  جدول 
حلمري  الثنائي  غياب  املقابلة 
وعدم  االإ�شابة  ب�شبب  وتيبوتني 
جانب  اإىل  ال�شفاء  اإىل  متاثلهما 
�شيد علي يحي �رصيف املعاقب 

من طرف االإدارة.
ال�شاورة  �شبيبة  اإدارة  عاقبت 

�رصيف  يحي  علي  �شيد  العبها 
واحلرمان  �شهرية  اأجرة  بخ�شم 
قائمة  �شمن  اال�شتدعاء  من 
الفريق  يخو�شها  التي  املباراة 
مليلة،  عني  جمعية  اأمام  اليوم 
الالعب  اإحالة  اإثر  على  وذلك 
اأول اأم�ض على املجل�ض التاأديبي 
رفعه  الذي  التقرير  بعد  للفريق 
نغيز  نبيل  النادي  مدرب  �شده 
عقب  الالعب  احتجاج  عقب 
اجلولة  مباراة  خالل  تغيريه 
بلعبا�ض  احتاد  اأمام  املن�رصمة 
وانتقاده لقرارات الطاقم الفني، 
النادي  اإدارة  دفع  الذي  االأمر 
اأجل  من  الالعب  ا�شتدعاء  اإىل 
التاأديب،  جمل�ض  عرب  املرور 
اأين امتثل اأمام الناطق الر�شمي 
الذي  زرواطي  حممد  للفريق 
عن  ودفاعه  اأقواله  اإىل  ا�شتمع 
النف�ض قبل اأن يقرر خ�شم اأجرة 
على  واالتفاق  لالعب  �شهرية 
ال�شفرية  اإىل  ا�شتدعاءه  عدم 
باتنة  اإىل  الت�شكيلة  قادت  التي 

من اأجل اال�شتعداد للمباراة.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

وعرف املركز التحاق املحرتفني 
البداية  كانت  اأين  مبقرهن  تباعا 
االجنليزي  �سيتي  لي�سرت  بالعب 
ر�سيد غزال قبل اأن يلحق به بقية 
زمالئه تباعا على غرار براهيمي، 
فيغويل وبن زية الذين كانوا اأنهوا 
بعد  باكرا  اأنديتهم  مع  التزاماتهم 
البطوالت  يف  مبارياتهم  خو�ض 
الربتغايل،  بورتو  مع  االأوروبية 
الرتكيان  وفرنبات�سي  غاالتا�رساي 

على التوايل.
اجلدية  التح�سريات  وانطلقت 
خالل  من  االأم�سية  يف  مبا�رسة 
�سمن  تدريبية  ح�سة  اول  خو�ض 
�سطره  الذي  العمل  برنامج 
اإىل  ومنحه  بلما�سي  املدرب 
احل�سة  تكن  لك  حيث  العبيه، 
مرهقة نظرا لتعب الالعبني الذين 
اأنديتهم  مع  مباريات  خا�سوا 
االأ�سبوع املنق�سي وخا�سوا  نهاية 

رحالت لاللتحاق باأر�ض الوطن.
وميلك بلما�سي تفاوؤال كبريا ب�ساأن 

التاهل  تاأ�سيربة  ح�سم  اإمكانية 
العر�ض  نهائيات  اإىل  مبا�رسة 
الفوز  خالل  من  القاري  الكروي 
البنني  منتخب  اأمام  باللقاءين 
والرابعة  الثالثة  اجلولتني  �سمن 
من الت�سفيات، اأين �سيكون اإحراز 
6 نقاط كافيا ل�سمان التاأهل جون 
االأخريين  اللقاءين  نتيجة  انتظار 
غامبيا  اأمام  الت�سفيات  من 
امل�سوؤول  ي�سع  حيث  والطوغو، 
الفنية  العار�سة  علتى  االأول 
الوطنية ثقة كبرية يف االأ�سماء التي 

املهمة  حتقيق  اأجل  من  اختارها 
التاأهل  اأمر  التي تنتظرهم وح�سم 
اجلولة  اإىل  التاأجيل  وتفادي  باكرا 
االأخرية من الت�سفيات، خا�سة بعد 
االأ�سبوع  نهاية  منهم  العديد  تاألق 
�سورة  يف  فرقهم  مع  املا�سي 
عطال الذي ي�سجل العودة اإىل بيت 
اخل�رس بعد تهمي�سه يف املواعيد 
ال�سابقة، اإىل جانب �سليماين الذي 
�سجل هدفني يف الدوري االأوروبي 
جانب  اإىل  فرنبات�سي،  فريقه  مع 

براهيمي، حمرز ومبوحلي.

بلما�شي متفائل بح�شم �لتاأهل �إىل نهائيات �لعر�س �لكروي

اخل�ضر ي�ضرع يف التح�ضري ملواجهتي البنني
�شرع �أم�س �ملنتخب �لوطني يف ترب�شه �لتح�شريي ��شتعد�د� للمبار�تني �ملزدوجتني �أمام منتخب �لبننب �ملقررتني يومي 
12 و16 �أكتوبر �ملقبل حت�شبا للت�شفيات �ملوؤهلة �إىل كاأ�س �إفريقيا لالأمم �ملقررة �لعام �ملقبل يف �لكامريون، حيث �لتحق 

جميع �لالعبني 23 �ملعنيني بالقائمة �لتي �أعلنها �لناخب �لوطني جمال بلما�شي من �جل �لدخول �إىل مركز حت�شري 
�ملنتخبات �لوطنية ب�شيدي مو�شى و�لتح�شري للموعد �لهام �لذي ينتظرهم

�الإعالم �الجنليزي ينقلب عليه بعد ت�شييعه 
لركلة جز�ء �أمام ليفربول

حمرز يق�ضي ليلة �ضوداء 
وغوارديوال يوا�ضيه

زغبة يغيب �أمام �شباب ق�شنطينة و�وملبي �ملدية

الن�ضر االأ�ضود يك�ضب ثالث نقاط 
ثمينة قبل قمة ال�ضيا�ضي

اجلزائري  الويل  الالعب  واجه 
ام�ض  اأول  ليلة  حمرز  ريا�ض 
ناديه  على  ت�سييعه  بعد  �سعبة 
مان�س�سرت �سيتي فر�سة اخلروج 
اجلولة  قمة  من  بالفوز  غامنا 
االجنليزي  للدوري  الثامنة 
ملعب  عقدة  واإنهاء  املمتاز، 
ركلة  �سّيع  بعدما  »اأنفيلد«، 
على  دقفاءق  اربع  قبل  جزاء 
الذي  وهو  املقابلة  نهاية 
غوارديوال  بيب  مدربه  كلفه 
بت�سديدها، حيث ظهر متو�سط 
�سعب  و�سع  اخل�رس يف  ميدان 
خا�سة  املقابلة  نهاية  عقب 
منه  تنهمر  كانت  الدموع  وان 
الإدراكه تفويت نقطتني ثمينتني 
يف �سباق التتويج بلقب الدوري 
اأن الفريقني يتقا�سمان  باعتبار 
منا�سفة  الربميرليغ  �سدارة 
الفارط  املو�سم  لقب  وحامل 

فوت فر�سة االنفراد بالريادة.
وكان حمرز جدد النح�ض الذي 
ركالت  ت�سديد  يف  يالحقه 
الركلة  �سيع  عندما  اجلزاء 
اخلام�سة من اآخر ثماين ركالت 
قام بت�سديدها، وهو االأمر الذي 

يراجع  اال�سباين  مدربه  يجعل 
املقابالت  خالل  ح�ساباته 

املقبلة.
عن  اال�سباين  املدرب  وخرج 
اين  اللقاء،  نهاية  عقب  �سمته 
دافع بقوة عن العبه اجلزائري 
واأكد اأنه من طالب العبيه برتك 
الكرة اإىل حمرز من اأجل ت�سديد 
الوقت  ذلك  يف  اجلزاء  ركلة 
احل�سا�ض من املقابلة، م�سيفا 
اأنه وقف خالل التدريبات على 
الكرة  ت�سديد  يف  حمرز  قدرة 
الذي �سجعه  االأمر  ب�سكل جيد 
من  اأمامه  الفر�سة  ترك  على 
الثقة يف  الت�سجيل ومنحه  اأجل 
الالعب لكنه التوفيق مل يحالفه 
ال�سباك،  نحو  الكرة  حتويل  يف 
ركالت  ت�سييع  ان  م�سيفا 
ويدخل  اأحيانا  يحدث  اجلزاء 
ان  م�ستطردا  اللعبة،  �سياق  يف 
النجم  لغياب  جاء  حمرز  خيار 
اأغويرو  �سريخيو  االأرجنتيني 
اأر�سية امليدان بعدما كان  عن 
خرج من االأر�سية قبل االإعالن 

عن ركلة اجلزاء.
عي�شة ق.

من  �سطيف  وفاق  فريق  ا�ستفاق 
�سكة  اإىل  وعاد  التعرثات  �سل�سلة 
االنت�سارات بعد الفوز الثمني الذي 
الذي  ال�سعب  التنقل  من  به  عاد 
ملواجهة  البالد  غرب  اإىل  قاده 
�سمن  وهران  مولودية  امل�سيف 
اللقاء املتاأخر عن اجلولة التا�سعة 
من البطولة الوطنية، والتي عرف 
بالزاد  يعودون  كيف  الوفاق  العبو 
�سل�سلة  وي�ستدركون  منها  كامال 
غري  واالنطالقة  ال�سلبية  النتائج 
منذ  الوطنية  البطولة  املوفقة يف 
احلايل،  الكروي  املو�سم  انطالق 
ت�سجيل  من  الوفاق  ا�ستفاد  اأين 
هدفا  �سيبان  »احلمراوة«  مدافع 
�سد مرماه، رغم اأن اخلط االأمامي 
�سيع عدة فر�ض �سانحة من اأجل 
احلار�ض  مرمى  يف  الت�سجيل 
معزوزي اإال اأن قلة الرتكيز منعتهم 

من العودة بفوز اأثقل.
اأ�سبال  به  عاد  الذي  الفوز  و�سمح 
املدرب املغربي ر�سيد الطاو�سي 
كوكبة  من  االقرتاب  من  لهم 
املقدمة بعدما ارتقوا اإىل املركز 
الرابع وقل�سوا الفارق عن الو�سافة 
اإىل نقطتني، حيث ميلكون فر�سة 
احد  اإىل  االرتقاء  اأجل  من  ثمينة 
واللعب  االأوىل  الثالث  املراكز 

املو�سم،  هذا  االأوىل  االأدوار  على 
اإىل  للعودة  االإدارة  ت�ستهدف  اأين 
من�سة التتويجات حمليا وا�ستعادة 
فقدته  الذي  البطولة  لقب 
كانت  بعدما  املن�رسم  املو�سم 
املا�سي  قبل  ما  املو�سم  توجت 

.2017/2016
�سوف  االنت�سار  هذا  اأن  واالأكيد 
لرفقاء  هاما  معنويا  عامال  يكون 
الذين  ربيعي  ميلود  الالعب 
خو�ض  مع  موعد  على  يتواجدون 
مباراة قوية اأمام �سباب ق�سنطينة 
اجلولة  �سمن  غدا  املقررة 
الوطنية  البطولة  من  العا�رسة 
بعد  جمهور  دون  تلعب  والتي 
جمهور  االن�سباط  جلنة  معاقبة 
النادي ال�سطابفي، من اجل اإحراز 
ملعب  لعنة  وجتاوز  كامال  الزاد 
الوفاق  يجد  الذي مل  ماي  الثامن 
معامله على اأر�سيته هذا املو�سم، 
غياب  املواجهة  تعرف  و�سوف 
الذي  زغبة  م�سطفى  احلار�ض 
الوطني  املنتخب  برتب�ض  يرتبط 
من  تلقاها  التي  الدعوة  بعد 
ويغيب  بلما�سي  الوطني  الناخب 
واأوملبي  ال�سيا�سي  مواجهتي  عن 

املدية املقررة االثنني املقبل.
عي�شة ق.

االإعالن عن 30 مر�ضحا 
للتتويج بالكرة الذهبية

الفرن�سية  فوتبول«  »فران�ض  جملة  ك�سفت 

 10 اأول  اأ�سماء  القدم  كرة  ب�سوؤون  املتخ�س�سة 

مر�سحني للفوز بالكرة الذهبية الأف�سل العب يف 

العامل عن عام 2018، وبح�سب ما اأوردته »�سكاي 

نيوز« فقد �سمت القائمة الق�سرية االأوىل بع�ض 

بن  كرمي  الفرن�سي  مثل  املتوقعة،  غري  االأ�سماء 

االإ�سباين غري املوفق  زمية مهاجم ريال مدريد 

بيكر  األي�سون  والربازيلي  امللكي،  الفريق  مع 
حار�ض مرمى ليفربول االإجنليزي.

كري�ستيانو  الربتغايل  ال�سهرية  املجلة  واختارت 

الويلزي  االإيطايل،  جوفنتو�ض  مهاجم  رونالدو 

غاريث بيل جناح ريال مدريد، االأرجنتيني �سريخيو 

االإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  مهاجم  اأغويرو 

باري�ض  كافاين مهاجم  اإدين�سون  االأوروغوايانيني 

مدافع  غودين  ودييغو  الفرن�سي  جرمان  �سان 

دي  كيفن  البلجيكيني  االإ�سباين،  مدريد  اأتلتيكو 

بروين �سانع األعاب مان�س�سرت �سيتي وثيبو كورتوا 

روبرتو  والربازيلي  مدريد  ريال  مرمى  حار�ض 
فريمينو مهاجم ليفربول االإجنليزي.

ومن املقرر اأن تن�رس املجلة العريقة تباًعا اأ�سماء 

باقي املر�سحني للقب، وعددهم 30 العًبا، علًما 

من  الثالث  يف  �سيعلن  باللقب  الفائز  ا�سم  باأن 

دي�سمرب املقبل بحفل يعقد بالعا�سمة الفرن�سية 

فوتبول«  »فران�ض  ا�ستحدثت  وقد  باري�ض، 

الأف�سل  الذهبية  الكرة  هما  العام  هذا  جائزتني 

العبة، و«جائزة كوبا« »ن�سبة اإىل النجم الفرن�سي 

ال�سابق رميون كوبا« الأف�سل العب حتت �سن 21 
عاماً.

وكاالت

�لالعب �شجل هدفه 18 هذ� �ملو�شم وتعرث 
على ميد�نه

االإعالم القطري يحر�ض اإدارة 
ال�ضد على معاقبة بوجناح

التي خا�سها عاد الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح اإىل �سنع احلدث يف  نهاية املقابلة  بها عقب  التي قام  اللقطة  بعد  من قطر  الثامنة  اجلولة  �سمن  ال�سيلية  ال�سيف  اأمام  ال�سد  ناديه  ناديه رفقة  قمي�ض  رمي  على  الالعب  اأقدم  حيث  قطر،  جنوم  التي لقطة عفوية برمي قمي�ض الفريق على االأر�ض، وهي اللقطة التي حيث غادر مهاجم اخل�رس ار�سية امليدان وهو غا�سب، وقام يف ناديه ح�سبه وحرمهم من حتقيق الفوز ب�سبب قراراته التحكيمية، كل �سبكة، احتجاجا على عدم تقبله قرارات احلكم الذي مل ين�سف مبا�رسة بعد اإعالن احلكم على نهاية املقابلة بالتعادل هدف يف دوري  اللقطة  اإثارة زوبعة من االنتقادات �سده بعد تلك  »الزعيم« معاقة الالعب اعتبارا للت�رسف الذي قام وليكون عربة اعتبارا اأنه قام بلقطة غري ريا�سية وطالبوا على اإثر ذلك من اإدارة قام بها، بعدما فتح االإعالم القطري النار وو�سعوه يف فم املدفع ت�سبب يف 
املناف�ض وكان ابن مدينة وهران قد �سجل هدف فريقه الوحيد يف املقابلة ملن ت�سول له نف�سه تكرار نف�ض االأمر. لكن  الت�سجيل  باب  عربه  افتتح  اللقاء  من   66 قبل بالدقيقة  هدف  اإىل  جزاء  ركلة  حول  بعدما  التعادل  افتكاك  يف  اجلزائري ال�سابق نذير بلحاج، وهو الهدف 15 لبوجناح منذ انطالق ثالث دقائق على نهاية املقابلة وهو الذي ميلك يف �سفوفه الدويل جنح 

املو�سم الكروي و18 يف جمموع املناف�سات.
عي�شة ق.



اليبزيغ ي�صحق نورمربغ وينتزع الو�صافة
اأكرم ليبزيغ وفادة �صيفه نورمربغ و�صحقه بن�صف دزينة من الأهداف 6-0 وانتزع املركز 
الثاين يف ختام املرحلة ال�صابعة من الدوري الأملاين، وفر�ض الواعدان النم�صاوي مار�صيل 
�صابيت�رس والدويل تيمو فرينر  نف�صيهما جنمني للمباراة بت�صجيل كل منهما لثنائية، فيما 
افتتح ال�صلوفيني كيفن كامبل الت�صجيل يف الدقيقة الثالثة واأ�صاف الدويل الدمناركي الثاين 
يو�صف بول�صن يف الدقيقة ال�صابعة. وهو الفوز الثالث توالياً لاليبزيغ، و�صيف بطل املو�صم 
قبل املا�صي والرابع هذا املو�صم فرفع ر�صيده اإىل 14 نقطة وانتزع املركز الثاين بفارق 
الأهداف اأمام بورو�صيا مون�صنغالدباخ الذي كان فجر مفاجاأة مدوية بفوزه على م�صيفه 
افتتاح  يف   0-2 فولف�صبورغ  على  الفائز  برمين  وفريدر   ،0-3 اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن 
املرحلة، وهرتا برلني الذي �صقط يف فخ التعادل ال�صلبي اأمام م�صيفه ماينت�ض.  وانتزع 
اإينرتاخت فرانكفورت فوزاً ثميناً على م�صيفه هوفنهامي 2-1، ومنح الدويل الكرواتي اأنتي 
يوفيت�ض  لوكا  ال�رسبي  واأ�صاف   ،40 الدقيقة  يف  فرانكفورت  لإينرتاخت  التقدم  ريبيت�ض 
الثاين يف الدقيقة الأوىل من ال�صوط الأول، وتلقى اإينرتاخت فرانكفورت �رسبة موجعة يف 
الدقيقة 64 بطرد ريبيت�ض لتلقيه الإنذار الثاين، لكنه حافظ على فوزه رغم تقلي�ض اأ�صحاب 
الأر�ض للفارق يف الدقيقة 82 عرب الإجنليزي ري�ض نيل�صون، و�صعد اإينرتاخت فرانكفورت 

اإىل املركز ال�صابع بر�صيد 10 نقاط مقابل 7 نقاط لهوفنهامي 13.

البي اأ�س جي يدك �صباك ليون بخما�صية
حقق باري�ض �صان جريمان انت�صاراً كبرياً على ليون 5-0 يف قمة مواجهات اجلولة التا�صعة 
من الدوري الفرن�صي، وافتتح الربازيلي نيمار الت�صجيل يف الدقيقة التا�صعة من ركلة جزاء 
ثم  �صان جريمان فوزه التا�صع يف ت�صع مباريات منذ مطلع املو�صم احلايل لينفرد بالرقم 
على  الباري�صي  الفريق  ويحافظ  املو�صم،  مطلع  املتتالية يف  النت�صارات  بعدد  القيا�صي 

�صدارة »الليغ 1« بر�صيد 27 نقطة فيما يحتل ليون املركز ال�صاد�ض بر�صيد 14 نقطة.  
مباريات  ت�صع  املو�صم يف  له هذا  اخلام�صة  بخ�صارة جديدة هي  موناكو  مني  من جهته، 
ب�صقوطه على اأر�صه اأمام رين 1-2، و �صهدت هذه اجلولة �صعود مر�صيليا اإىل املركز الثالث 
بفوزه على كان 2-0، على ملعب لوي�ض الثاين يف المارة، تابع موناكو عرو�صه ال�صيئة هذا 
املو�صم و�صقط اأمام رين 1-2 ليقبع يف املركز 18، ومل يحقق موناكو الفوز �صوى يف مباراة 

واحدة من اأ�صل ت�صع خا�صها مقابل خم�ض هزائم وثالثة تعادلت.
وتقدم رين بوا�صطة دانيال دا �صيلفا بعد مرور 14 دقيقة ثم ازدادت الأمور �صعوبة على 
ال�صوط  من  الأوىل  الدقيقة  يف  راجي  اأندريا  الإيطايل  مدافعهم  بطرد  الأر�ض  اأ�صحاب 
الثاين، لكن الهداف الكولومبي راداميل فالكاو اأدرك التعادل ملوناكو بعدها بثالث دقائق 
ليمنح الأمل لفريقه باخلروج بنتيجة ايجابية، بيد اأن حامت بن عرفة جنح يف منح فريقه 
ثالث نقاط ثمينة عندما راوغ مدافعاً و�صدد بي�رساه كرة عجز عن الت�صدي لها احلار�ض 
الكرواتي دانيال �صوبا�صيت�ض، و�صعد مر�صيليا اإىل املركز الثالث بفوزه على كان بهدفني 
نظيفني �صجلهما مهاجمه اليوناين كو�صتانتينو�ض ميرتوغلو  واجلناح فلوريان توفان، ويف 

مباراة اأخرى فاز بوردو على �صيفه نانت بثالثية نظيفة.

كونتي مر�صح خلالفة لوبيتيغي
ذكرت تقارير �صحفية اأن ريال مدريد الإ�صباين و�صع عينه على مدرب اإيطايل، حال قرر 
الليغا، ونقل موقع »فوتبول  النتائج يف  لوبيتيغي، بعد تدهور  اإقالة جولني  الفريق امللكي 
اإيطاليا« اأن ريال مدريد يفكر يف ا�صتقدام الإيطايل اأنطونيو كونتي حال رحيل لوبيتيغي، 
على اعتبار اأن مدرب ت�صيل�صي ال�صابق هو املدير الفني الوحيد �صاحب القدرات املميزة، 
ول يدرب اأي فريق يف الوقت احلايل، واأ�صاف املوقع، اأن اأحد احللول اأمام اإدارة النادي 
امللكي يدور حول ترقية �صنتياغو �صولري مدرب فريق الكا�صتيا. يذكر اأن اأنطونيو كونتي 
يخو�ض حالًيا معركة قانونية مع البلوز بعدما رفع ق�صية �صد ت�صيل�صي، ب�صبب الإقالة غري 
العادلة له من وجهة نظره، ويهتم كونتي باحل�صول على اعرتاف من املحكمة، باأن ت�رسيحه 

من ت�صيل�صي كان غري عادل بجانب احل�صول على 10 ماليني يورو.

جون تريي يعتزل كرة القدم
اأعلن املدافع الإجنليزي جون تريي اعتزاله لعب كرة القدم بعد م�صرية مميزة امتدت لأكرث 
من 20 �صنة، وذكر تريي قائد منتخب اإجنلرتا ونادي ت�صيل�صي ال�صابق يف ح�صابه الر�صمي 
على  �صنة ل ت�صدق كالعب كرة قدم، قررت الآن اأّنه الوقت املنا�صب لعتزال كرة القدم«. 
وكان الالعب الذي اأنهى م�صريته مع اأ�صتون فيال قد حقق جناحات عظيمة مع ت�صيل�صي 
الذي لعب يف �صفوفه بني 1998 و 2017، وفاز تريي بجميع الألقاب املحلية مع ت�صيل�صي 

ودوري اأبطال اأوروبا. 

اإ�صبيلية يغتنم تعرث البار�صا ويت�صدر الليغا

الثامنة من امل�صابقة،  فالن�صيا 1-1 �صمن املرحلة  الإ�صباين فتعادل مع م�صت�صيفه  الدوري  ال�صيئة يف  نتائجه  بر�صلونة  تابع 
وخ�رس بر�صلونة فر�صة الإنفراد بال�صدارة مل�صلحة اإ�صبيلية 16 نقطة، مقابل 15 لرب�صلونة الذي ف�صل يف الفوز للمباراة الرابعة 
توالياً بعد تعادل مع جريونا 2-2، خ�صارة مع ليغاني�ض 1-2، تعادل مع بيلباو 1-1، وخا�ض بر�صلونة مباراة �صعبة رغم اأنه �صيطر 
على جمرياتها من ناحية ال�صتحواذ، فكانت البداية يف ملعب ملتهب بامل�صتايا ت�صببت بتلقي هدف مبكر للغاية لفالن�صيا عن 
طريق الأرجنتيني اإيزيكيل غاراي يف الدقيقة الثانية، وكما درجت العادة يف حلظة م�صيئة اأدرك ليو مي�صي  التعادل من ت�صديدة 
قوية يف الدقيقة 23. يف ال�صوط الثاين �صيطر الفريق الكتالوين لكنه مل يخلق العديد من الفر�ض، ويحتل فالن�صيا املركز 13 

بر�صيد 9 نقاط.
بينما تخطى اإ�صبيلية �صيفه �صلتا فيغو 2-1 وتقدم الفريق الأندل�صي 2-0 من توقيع بابلو �صارابيا وو�صام بن يدر 61، لكن �صفيان 
بوفال قل�ض الفارق لفريق املدرب اأنطونيو حممد دون اأن ينجح باإدراك التعادل، وتعر�ض لعب �صلتا املك�صيكي ني�صتور اأراوخو 
للطرد بعد نيله الإنذار الثاين يف الدقيقة 58، و�صار ر�صيد اإ�صبيلية 16 يف ال�صدارة م�صتفيداً من تعادل بر�صلونة وفالن�صيا 1-1، 

يف حني بقي ر�صيد �صلتا فيغو 10 نقاط يف املركز العا�رس.
وتلقى فياريال خ�صارة خارج اأر�صه اأمام اإ�صبانيول 1-3، و�صار ر�صيد اإ�صبانيول 14 نقطة بال�صرتاك مع ريال مدريد الرابع، لكنه 

يتاأخر اإىل املركز اخلام�ض بفارق الأهداف، اأما فريق الغوا�صات ال�صفراء فقد توقف ر�صيده عند النقطة 8 يف املركز 16.
يف املقابل، �صجل الأرجنتيني اأنخل كوريا هدف الفوز الوحيد ليقود فريقه اأتلتيكو مدريد يف مهمة تخطي ال�صيف ريال بيتي�ض 
1-0، واأحرز كوريا الهدف يف الدقيقة 74 اأثر ت�صديدة اأر�صية من خارج منطقة اجلزاء، ليخل�ض مدربه من تعادل كان قريباً 
من ال�صيف الأندل�صي، وا�صتغل اأتلتيكو مدريد جيداً خ�صارة جاره وغرميه ريال مدريد اأمام م�صيفه األفي�ض، وهو الفوز الرابع 
لأتلتيكو مدريد هذا املو�صم مقابل 3 تعادلت لي�صبح يف حوزته 15 نقطة، فيما جتمد ر�صيد ريال بيتي�ض عند 12 نقطة يف 

املركز ال�صابع بعدما مني بخ�صارته الثانية هذا املو�صم مقابل 3 انت�صارات ومثلها تعادلت.

ملخ�ض مباراة ليفربول ومان�ص�صرت �صيتي يوؤكد اأّن غوارديول 
لعب مباراة تكتيكية من الطراز الأول، مف�صاًل عدم املجازفة 
و�صيفه  ليفربول  تعادل  حيث  اأوروبا،  اأبطال  و�صيف  اأمام 
الثامنة من م�صابقة  �صلبا يف ختام املرحلة  �صيتي  مان�ص�صرت 
اأف�صلية لفريق على  اإذ مل تظهر  الدوري الإجنليزي املمتاز، 
وكان  و�صيتي،  ليفربول  مباراة  ملخ�ض  يثبته  ما  وهذا  اآخر، 
ليفربول  تاألق امل�رسي حممد �صالح من جانب  امللفت  من 
الأخري  اأّن  اإل  ال�صيتي  طرف  من  حمرز  ريا�ض  واجلزائري 
و�صار  القاتل،  الوقت  يف  جزاء  ركلة  باإهداره  احلظ  عانده 
مع  بالت�صاوي  نقطة   20 وليفربول  �صيتي  مان�ص�صرت  ر�صيد 

ت�صيل�صي لكن فارق الأهداف منح حامل اللقب ال�صدارة.

قيادة مدربه  املو�صم حتت  املتجدد هذا  اأر�صنال  اأّكد  بينما 
لقب  بقوة على  املناف�صة  اإميري عزمه على  اأوناي  الإ�صباين 
الدوري الإجنليزي بتحقيقه فوزاً ملفتاً على اأر�ض فولهام 1-5، 
على ملعب »كرافت كوجت«، اأبهر »املدفعجية« خ�صمهم بعر�ض 
هجومي كا�صح وقعوا خالله خم�صة اأهداف كاملة تداول على 
بيري  والغابوين  ثنائية  لكازيت  األك�صندر  الفرن�صي  ت�صجيلها 
اإميرييك اأوباميانغ ثنائية واأرون رام�صي، يف حني دّون الهدف 
الفوز  بهذا  �صورله،  اأندريه  الأملاين  الأر�ض  ل�صاحب  الوحيد 
ظّل  حني  يف  نقطة   18 اإىل  ر�صيده  اأر�صنال  يرفع  العري�ض، 

فولهام قابعاً يف املركز 17 بر�صيد خم�ض نقاط.
من جهته، عاد ت�صيل�صي ل�صكة النت�صارات بفوز �رسيح على 
م�صيفه �صاوثهامبتون 3-0، حقق ت�صيل�صي اأول فوز بعد تعادلني 
مريح  بانت�صار  وعاد  حملياً  وليفربول  هام  و�صت  مع  توالياً 
ر�صيد  بذات  نقطة   20 ت�صيل�صي  وميلك  �صاوثهامبتون،  على 
مان�ص�صرت �صيتي وليفربول، لكن ال�صدارة اآلت لكتيبة غوارديول 
بفارق الأهداف، وافتتح البلجيكي املتاألق يف الآونة الأخرية 
اإيدين هازار الت�صجيل بعد جمهود رائع لزميله رو�ض باركلي 
يف ا�صرتجاع الكرة لي�صجل الأول هدفه ال�صابع ويعزز �صدارته 
باركلي  اأ�صاف  الثاين  ال�صوط  مطلع  ويف  الهدافني،  لرتتيب 
ويليان  الربازيلي  نفذها  حرة  ركلة  من  الثاين  الهدف  نف�صه 
باركلي يف  ليتابعها  اأولفييه جريو مق�صية  الفرن�صي  و�صددها 
ال�صباك، وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�صها الأخرية، اختتم 

الأ�صباين األفارو موراتا بديل جريو، مهرجان الأهداف.

التعادل بقمة الربميرليغ وت�صيل�صي ي�صتعيد نغمة االنت�صارات
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وفاة كوميدي �سعودي معروف
الكوميدي  املمثل  تويف 
بن  حممد  ال�شاب  ال�شعودي 
رافعة، اأم�س الأحد، بحادث 
�شري يف مدينة حائل �شمايل 
وت�شدر  ال�شعودية  اململكة 
رافعة«  بن  »حممد  و�شم 
يف  تداول  الأكرث  قائمة 
الجتماعي  التوا�شل  موقع 
ونعى  اململكة،  يف  »تويرت« 
ال�شاب  خالله  من  املغردون 
عن  معربني  الراحل 
وفاته  خرب  من  �شدمتهم 

املفاجئ.
�شورا  ن�شطاء  وتداول 
اللحظات  وفيديوهات 
حيث  للراحل،  الأخرية 
قبل  ال�شعادة  قمة  يف  بدا 
احلادث الذي ح�شل له وما 

جمهولة  تفا�شيله  زالت 
يف  رافعة  بن  ويظهر 
فيديو، على منت �شيارة من 
هو  يقول  القدمي،  الطراز 
عام  موديل  اإنها  و�شائقها 
»لندروفر  نوع  ومن   1984
ت�شري  ديفيندر«وبينما 
ال�شيارة، ويوا�شل بن رافعة 
»�شناب  مقاطع  ت�شوير 
الفيديو:  حتت  كتب  �شات«، 
فيها  يوجد  ل  »ال�شيارة 
فرامل وحزام اأمان«واأعلنت 
وقت  بعد  رافعة  بن  وفاة 
ظهوره  من  جدا  ق�شري 
ما  القدمية،  ال�شيارة  يف 
وفاته  لربط  كثريين  دفع 
بال�شيارة القدمية التي كان 

يركبها.

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�صدر   
»ذا  اجلديد  العلمي  واخليال 
اأمريكا  يف  ال�صينما  اإيرادات  مغ« 
مليون   44.5 م�صجال  ال�صمالية 
جون  اإخراج  من  الفيلم  دوالر 
من  كل  وبطولة  تورتيلتاوب 
جي�صون �صتاثام وبينغبينغ يل وريان 
احلركة  فيلم  وتراجع  ويل�صون 
من  اأوت«  فول  اإمبو�صيبل:  »مي�صن 
املركز االأول الذي احتله االأ�صبوع 
املا�صي اإىل املركز الثاين حمققا 

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

اإخراج مارك فور�صرت.

نا�رص  ال�صعودي،  املمثل  انتقد 
»العربية«  ف�صائية  الق�صبي، 
وثائقي  فيلم  ب�صبب  االإخبارية، 
الراحل،  الكويتي  املمثل  عن 

عبد احل�صني عبد الر�صا.
له  تغريدة  يف  الق�صبي  واأعرب 
ال�صم  رف�صه  عن  »تويرت«،  على 
الفيلم الوثائقي، »هذا ح�صينوه«، 
والذي ت�صتعد »العربية« لعر�صه 
االأيام  خالل  �صا�صتها  على 
املقبلة وغرد نا�رص الق�صبي: » 

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

عبداحل�صني عبدالر�صا«.
وتويف عبد احل�صني عبد الر�صا، 
اأحد  يف   ،2017 اأوت   12 يف 
م�صت�صفيات لندن عن عمر ناهز 
الـ 78 عاما وكان الفنان الراحل 
اأيام  قبل  امل�صت�صفى،  اإىل  نقل 

تعر�صه  اإثر  وفاته  من  قليلة 
يف  وجوده  اأثناء  �صحية،  الأزمة 

العا�صمة الربيطانية.
وولد عبد الر�صا يف 15 جويلية 
موؤ�ص�صي  اأحد  وهو   ،1939
احلركة الفنية يف منطقة اخلليج، 
بع�رصات  الفني  م�صواره  وحفل 
وامل�صل�صالت  امل�رصحيات 
اأكرث  مدى  على  قدمها  التي 
من 5 عقود واأ�ص�س عبد الر�صا 
فرقة امل�رصح العربي يف مطلع 

املا�صي،  القرن  من  ال�صتينيات 
يف  الوطني  امل�رصح  وفرقة 
مواهبه  وتعددت  ال�صبعينيات، 
كما  والغناء،  التلحني  ف�صملت 
الفني  االإنتاج  جمال  خا�س 
واألف عددا من االأعمال الفنية، 
»درب  م�صل�صلي  غرار  على 
الزلق« و«االأقدار«، وم�رصحيات 
»باي باي لندن« و«�صيف العرب« 
و«عزوبي  املناخ«  و«فر�صان 

ال�صاملية«.

حتت�صن حديقة »�صوكولنيكي« يف مو�صكو 
املكر�س  الهندية  الثقافة  مهرجان 
وي�صتمر  الهند،  ا�صتقالل  بعيد  لالحتفال 
اجلاري  اأوت   12 حتى   10 من  االحتفال، 
الثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�صمن 
الهندية العديد من الفعاليات التي �صتقام 
يف متنزه �صوكولنيكي، وتبداأ االأن�صطة من 
 10 ال�صاعة  وتنتهي  الـ10 �صباحا  ال�صاعة 

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

باأنواعها والهدايا التذكارية التي �صتعر�س 
للبيع يف اأق�صام حديقة �صوكولنيكي.

و�صتتمتع الن�صوة باالألوان ال�صاحرة لالأزياء 
�صيتاح  التي  واأقم�صتها املزرك�صة  الهندية 
هناك  و�صتكون  اأي�صا،  للبيع  منها  ق�صم 
ا�صتعرا�صات غنائية راق�صة ي�صارك فيها 
برفقة  كينغ،  اآ�س  ال�صهري،  بوليوود  مغني 

200 راق�س وراق�صة.
املركز  قبل  من  املهرجان  هذا  وينظم 
من  وبدعم  مو�صكو  يف  الهندي  الثقايف 
الثقافة  ووزارة  رو�صيا  يف  الهند  �صفارة 
ياأتي تزامنا مع االحتفال  الرو�صية، حيث 
 15 ي�صادف،  الذي  الهند  ا�صتقالل  بعيد 

اأوت.

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

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

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

وقال الرحباين اإنه يتوا�صل يومياً مع فريوز بعد �صوء تفاهم 
وقع بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�صيا�صي. 

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

�صنوات اأن والدته معجبة باالأمني العام مليلي�صيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�صن ن�رص اهلل، االأمر الذي اأغ�صب فريوز و�صقيقته 

املخرجة رميا.

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

الأخطر«
طرح املمثل امل�رصي �صامح ح�صني املل�صق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل االأخطر«، عرب �صفحته الر�صمية مبوقع في�س 

بوك. ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل االأخطر« بدور 
العر�س ال�صينمائي يف مو�صم ال�صيف 2018. ويدور فيلم« 

الرجل االأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�صويقي. فيلم 
»الرجل االأخطر« بطولة �صامح ح�صني، هالة فاخر، اإدوارد، 

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

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

�صاراندون، يف وا�صنطن خالل مظاهرة احتجاج �صد �صيا�صة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�س االأمريكي، دونالد 
ترامب.   ون�رصت �صحيفة »The Guardian« ما كتبته 

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

اأقوياء. وا�صلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�صلطات اأكرث من 500 
امراأة، يوم اخلمي�س 28 جوان  اجلاري، خالل م�صاركتهن 

يف م�صرية احتجاج على �صيا�صة الرئي�س ترامب جتاه 
املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�صل االآالف من اأفراد االأ�رص عن 

بع�صهم على احلدود مع املك�صيك.
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ال�سادر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات،

يرَ ع�شر جامعات  �شِ
حكومية عربية يف كتاب

ُتعّد درا�سة مقاِرنة للجامعات العربية احلكومية اأمًرا �سرورًيا، لذا كان الهدف 
من كتاب �سري ع�سر جامعات حكومية عربية، ال�سادر حديًثا عن املركز العربي 

لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، التعرف اإىل جملة اأمور من خالل ا�ستعرا�ض 
اأو�ساع الهيئة التعليمية والطالب والإدارة، منطلًقا من فر�سية اأ�سا�سها ت�سابه 
يف الأو�ساع العربية ينعك�ض ت�سابًها يف اأو�ساع اجلامعات كموؤ�س�سات حكومية.

وكالت

 ي�صم هذا الكتاب )608 �صفحات 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
ة عن  بحوًثا ع�رشة، متثل عيرّنة معبرّ
كانت  الر�صمي،  اجلامعي  التعليم 
ُعقدت  ندوة  يف  مناق�صة  مو�صع 
للأبحاث  العربي  املركز  حرم  يف 
ببريوت،  ال�صيا�صات  ودرا�صة 
للتعرف  الأ�صا�س  يف  ُطرحت 
احلكومية  اجلامعات  اأحوال  اإىل 
اأمام  وا�صًعا  الباب  وفتح  العربية، 
اأ�صئلة كثرية ت�صتدعي و�صع بحوث 
راهنة،  وق�صايا  م�صكلت  تعالج 
اأدرّت  التي  الأ�صباب  ما  قبيل:  من 
اإىل تراجع التعليم اجلامعي وتدنرّ 
ما  تنازيل؟  م�صار  يف  م�صتوياته 
ال�صيا�صات التي اتُرّبعت للتمييز بني 
الجتماع  وفروع  العلمية  الفروع 
والإن�صانيات؟ ما الدور الذي قامت 
ما  املعرفة؟  ن�رش  جمال  يف  به 
حالة البحث العلمي؟ ما املوؤثرات 
اخلارجية  واملعرفية  العلمية 

لكت�صاب اخلبات العاملية؟
 

جامعة القاهرة: تاريخ 
و�سرية

جامعة  الأول،  الف�صل  يف   
يتناول  و�صرية،  تاريخ  القاهرة: 
مغيث  كمال  امل�رشي  الباحث 
منذ  امل�رشية  اجلامعة  �صرية 
بداأت عملها يف 11 مار�س 1925، 
ومرورها بحقب عدة، كثورة يوليو 
ال�صادات  اأنور  وعهدي   ،1952
وعلقتها  مبارك،  وح�صني 
بال�صلطة ال�صيا�صة، وق�صية احلرية 

واحلركة  م�رش،  يف  الأكادميية 
الطلبية يف اجلامعة.

اجلامعة ال�سورية 
»جامعة دم�سق« - اأول 

جامعة حكومية يف 
العامل العربي

يف الف�صل الثان، اجلامعة ال�صورية 
جامعة  اأول   - دم�صق«  »جامعة 
حكومية يف العامل العربي، يتناول 
ال�صمر  عمار  ال�صوري  الباحث 
منذ  ال�صورية  اجلامعة  تاريخ 
العثمان  احلكم  اأيام  يف  تاأ�صي�صها 
يف عام 1846، واإعادة تاأ�صي�صها يف 
عهد النتداب الفرن�صي، وعلقتها 
يف  ثم  �صورية،  يف  العامة  باحلياة 
بفرتتي  مروًرا  البعث،  حكم  عهد 
فالإنف�صال  م�رش  مع  الوحدة 
حني حتولت من اجلامعة ال�صورية 
يف  بحث  كما  دم�صق.  جامعة  اإىل 
احلرية الأكادميية وم�صاألة الحتاد 
ظل  يف  �صورية  لطلبة  الوطني 
البعث، و�صوؤون اجلامعة و�صجونها 
ع�صية الثورة ال�صورية يف عام 2011 

وخللها.
 

اجلامعة اللبنانية 
حتت وطاأة التحولت 

ال�سيا�سية

اجلامعة  الثالث،  الف�صل  يف   
التحولت  وطاأة  حتت  اللبنانية 
ال�صيا�صية، يحاول الباحث اللبنان 
عدنان الأمني تتبرّع اأبرز التحولت 
اللبنانية  اجلامعة  �صهدتها  التي 
ال�صيا�صية،  التقلبات  تاأثري  حتت 
عدة:  حقب  يف  �صريتها  متناوًل 

 ،)1959-1953( املارون  الزمن 
 ،)1959-1967( ال�صغب  وزمن 
 ،)1975  –  1967( املاأ�ص�صة  وزمن 
 ،)1992  –  1975( التفكك  وزمن 
 ،)2005 – ال�صوري )1993  والزمن 
 ،)2016  –  2005( ال�صيعي  والزمن 
اجلامعة  �صوؤون  اإدارة  يف  باحًثا 
التعليمية  وهيئتها  وكلياتها 

وحركتها الطلبية يف كل زمن.
 

اجلامعة الليبية: �ستون 
عاًما من م�سرية اأمة

يف الف�صل الرابع، اجلامعة الليبية: 
�صتون عاًما من م�صرية اأمة )نظرة 
الباحث  يحلل  نقدية(،  حتليلية 
رحيل  �صالح  فرج  حممد  الليبي 
اجلامعة  تاريخ  من  عقود  �صتة 
اليوم،  حتى  ن�صاأتها  منذ  الليبية 
بعهد  ثم  امللكي  بالعهد  مروًرا 
الثورة،  حقبة  ثم  القذايف،  معمر 
التحولت  تاأثري  على  م�صدًدا 
يقول:  اجلامعة.  على  ال�صيا�صية 
هناك  كان  القذايف،  حقبة  »يف 
تاأثري �صيا�صي قوي مار�صه النظام 
يف  حدث  مما  اأكرث  اجلامعة  على 
ما  حقبة  يف  اأو  امللكية،  املرحلة 
الرئي�س يف  وال�صبب  القذايف،  بعد 
القذايف  نظام  حماولة  هو  ذلك 
اجلامعي  املجتمع  دعم  ك�صب 
فكان  ال�صيا�صي،  مل�رشوعه 
بقوة  حا�رًشا  ال�صيا�صي  اخلطاب 
البامج  خلل  ومن  اجلامعة  يف 
والن�صاط  فيها،  تقام  كانت  التي 
ا،  اأي�صً فيها  ميار�س  كان  الذي 

ا الدعاية للنظام«. خ�صو�صً
 

ن�ساأة جامعة اخلرطوم 

وتطورها
 

جامعة  اخلام�س،  الف�صل  يف 
اخلرطوم، يتناول الباحث ال�صودان 
تاريخ  عثمان  حممد  املنعم  عبد 
وتطورها،  اخلرطوم  جامعة  ن�صاأة 
مركًزا على اأربعة حماور: احلوكمة 
والتطورات  الطلبية  واحلركات 
والجتاهات  البارزة،  الأكادميية 
والعلمية،  والأدبية  الفكرية 
متناوًل هذه املحاور عب احلقب 
التطور  بها  مر  التي  ال�صيا�صية 
احلديث.  لل�صودان  ال�صيا�صي 
اخلارجية  احلوكمة  يف  بحث  كما 
جلامعة  الداخلية  واحلوكمة 
الطلبية  واحلركات  اخلرطوم، 
الأكادميية  وتطوراتها  فيها، 

البارزة.

 جامعة تون�ض: اأُّم 
اجلامعات التون�سية بني 

ال�سلطة واملجتمع ويف 
العامل

 
يف الف�صل ال�صاد�س، جامعة تون�س: 
اأُمرّ اجلامعات التون�صية بني ال�صلطة 
-2016( العامل  ويف  واملجتمع 
التون�صي  الباحث  يطرح   ،)1960
حممد �صيف اهلل جملة ت�صاوؤلت: 
عرفتها  التي  التطورات  اأبرز  ما 
العلقات  كانت  كيف  ؟  جامعة 
من  بال�صلطة  وعلقتها  داخلها 
اأخرى؟  جهة  من  واملجتمع  جهة 
التي  التعاون  علقات  كانت  كيف 
يف  الأخرى  باجلامعات  ربطتها 
الأ�صئلة  هذه  عن  يجيب  العامل؟ 
يف  تون�صية  اجلامعة  �صرية  حملًل 

تاريخ  من  عدة  �صيا�صية  مراحل 
تون�س ما بعد ال�صتقلل.

 
تاريخ اجلامعة الأردنية 

والُبعد املوؤ�س�سي 
والطالبي

يف الف�صل ال�صابع، تاريخ اجلامعة 
الأردن  الباحث  قراأ  الأردنية، 
اجلامعة  تاريخ  برهم  ن�صيم 
رئي�صني:  داجًما اجتاهني  الأردنية 
من  اجلامعة  يتناول  ر�صمي  اجتاه 
عليه  يغلب  عام  موؤ�ص�صي  منظور 
�صورة  وير�صم  التاريخي،  ال�رشد 
اإىل  يتطرق  ول  للجامعة،  وردية 
عب  واجهتها  التي  الأحداث 
يتناول  اجتاه  والثان  م�صريتها؛ 
اجلامعة  وهيكل  املوؤ�ص�صي  البُعد 
الأكادميية،  وال�صوؤون  التنظيمي 
الطلبية  احلركة  على  ويركز 
الواقع  حماكاة  حماوًل  فح�صب، 
�صمولية  �صبغة  واإعطاء  جهة،  من 

من جهة اأخرى.
 

م�صرية جامعة  الثامن،  الف�صل  يف 
ير�صم  عاًما،  خم�صني  يف  الكويت 
اأيوب  فوزي  الكويتي  الباحث 
الكويت،  جلامعة  متكاملى  �صورة 
القانونية  اجلوانب  متناوًل 
كلياتها  وتطور  فيها،  والتنظيمية 
وم�صتواها  واخت�صا�صاتها، 
والعمل  والعلمي،  الأكادميي 
فيها،  الطلبية  واحلركة  النقابي 
اجلن�صني  بني  الختلط  وم�صاألة 
بال�صيا�صة  وعلقتها  حرمها،  يف 

العامة يف دولة الكويت.
 

جامعة �سنعاء: الن�ساأة 
والتطور والتحديات

 يف الف�صل التا�صع، جامعة �صنعاء: 
والتحديات  والتطور  الن�صاأة 
الباحث  يروي   ،)1970-2016(
املجاهد  اهلل  عبد  طارق  اليمني 
�صرية جامعة �صنعاء من موجبات 
التي  ال�صعوبات  وجتاوز  اإن�صائها 
بينها  والعلقة  ذلك،  اأعاقت 
 ،)2011-1990( احلكومة  وبني 
وواقعها يف ظل اخلطط اخلم�صية 
للحكومة، والتحديات التي واجهت 
فيها،  الطلبي  النقابي  العمل 
ظل  يف  واجهتها  التي  والتحديات 
 2011( ال�صيا�صية  الأزمة  تداعيات 

.)2016 –
 

جامعة ال�سلطان قابو�ض 
بعمان بني التحولت 

والتطورات خالل 
ثالثني عاًما

 
جامعة  والأخري،  العا�رش  الف�صل  يف 
التحولت  قابو�س:  ال�صلطان 
عاًما،  ثلثني  خلل  والتطورات 
ي�صعى الباحث الُعمان �صيف بن نا�رش 
املعمري اإىل الك�صف عن منو جامعة 
احلكومية  اجلامعة  قابو�س،  ال�صلطان 
من  ُعمان،  �صلطنة  يف  الوحيدة 
الت�رشيعية  ال�صياقات  ا�صتقراء  خلل 
والتدري�صية  والبحثية  والأكادميية 
مرت  التي  التطورات  وحتديد  فيها، 
التحديات  على  الرتكيز  مع  بها، 
امل�صتقبلية التي ميكن اأن تواجهها يف 
التعليم  ي�صهدها  التي  التطورات  ظل 

العايل يف العامل.

�شدور ملف العدد 116 »العودة املتخيلة«.. من جملة »الدرا�شات الفل�شطينية«
من   116 العدد  اأخرياً  �صدر 
جملة الدرا�صات الفل�صطينية 
»العودة  عنوان  حتت 
املتخيلة«. »هل ميكن تخيل 
عودة فل�صطينية اإىل فل�صطني، 
تلك  تكون  اأن  ميكن  وكيف 
طرحته  �صوؤال  العودة؟«؛ 
جملة الدرا�صات الفل�صطينية 
عليه  الإجابة  اإىل  و�صعت 
يُطلق  ما  يحفز  ملف  عب 
امل�صتقبل«.  »ذاكرة  عليه 
مثرّلت  الفل�صطينية،  النكبة 
حدث  ذكرى  الدوام  على 
من  �صنة   70 قبل  ح�صل 

اليوم، ول تزال تبعاته قائمة، 
احلدث  عن  الكثري  فُكتب 
ل  لكن  التداعيات،  وعن 
من  النكبة  اإخراج  من  بد 
املا�صي اإىل روؤية م�صتقبلية، 
اإنتاج  ت�صاهم يف  اأن  يُفرت�س 
تلك  لتحقيق  ا�صرتاتيجية 
ع�رشات  دعي  وقد  الروؤية. 
الكتاب واملثقفني للم�صاهمة 
تبويب  ومت  امللف،  هذا  يف 
جملة  اإىل  اأر�صلت  مادة   25
نوعها:  وفق  الدرا�صات، 
وحكايات  ولوحات،  ر�صوم 
وم�صاهد م�رشحية، ومقالت 

نظرية، ت�صب كلها يف هدف 
فتح الباب اأمام نقا�س وا�صع 
ثقايف  كم�رشوع  العودة  حول 

و�صيا�صي.
»جملة  كانت  وفيما 
يف  الفل�صطينية«،  الدرا�صات 
مواد  لت�صنيف  ور�صة  خ�صم 
نباأ  جاء  وحتريرها،  امللف 
املعتقلني  حمامية  وفاة 
فيليت�صيا  الفل�صطينيني، 
بيت  يف  لها  التي  لنغر 
اخرتنا  ة،  ق�صرّ معتقل  كل 
يتحدثوا  كي  اأبطالها  بع�س 
فيليت�صيا  مع  جتربتهم  عن 

لديهم  تركته  الذي  والأثر 
خ�صو�صاً،  عائلتهم  ولدى 
على  الفل�صطيني  واملجتمع 

وجه العموم.
وف�صًل عن امللف واملحور، 
مداخل:  باب  يف  مقالتان 
لأحمد جميل عزم، عنوانها 
وهم  القرن:  »�صفقة 
وحاربه  العرب  اخرتعه 
يف  تغو�س  الإ�رشائيليون«، 
تفككها  ال�صفقة:  هذه  عمق 
تفا�صيلها،  عن  وتك�صف 
تظهر  بخل�صة  وتخرج 
كانوا  خلفها  اللهثني  اأن 

العرب، فيما كانت اإ�رشائيل، 
امل�صتفيدة،  اأنها  املفرت�س 
هي من حاربها منذ البداية.

النائب  بقلم  اأخرى  مقالة 
عنونها  زحالقه  جمال 
د�صتور  القومية:  »قانون 
الإ�رشائيلي«،  الأبارتهايد 
القانون  بنود  فيها  يو�صح 
حمتواه،  ويحلل  العن�رشي، 
ويحدد خماطر هذا القانون 
الذي ياأتي ليوؤطر ت�رشيعياً ما 
قامت اإ�رشائيل بتنفيذه فعلياً 
منذ تاأ�صي�صها. يف العدد 116 
اأي�صاً، مقالة لن�رشين مغربي 

عن  والدخيل«  »الأ�صيل 
تاريخاً  الإ�رشائيليني  اخرتاع 
التوراتية،  الرواية  وفق 
اأ�صليون  اأنهم  اإثبات  بهدف 
على اأر�س فل�صطني. وتعتمد 
من  ذلك  اإبراز  يف  املقالة 
خلل حمتوى كتاب يغاآل بن 
يهوة«،  تاريخ  »موجز  نون، 
»وعد  بكتابي  ومقارنته 
جونز،  ل�صتيف  الأفعى« 
اخرتاع  مت  وكيف  و«متى 
ل�صلومو  اليهودي«،  ال�صعب 

�صاند.
وكالت
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الكاتبة ال�ساعدة مرمي رميو�ش تفتح قلبها« للو�سط »

»�صمائي ال�صغرية«...
رحلة اأدبية يف اأفق علمي

تعد الكاتبة ال�ساعدة مرمي بلقا�سم رميو�ش مبدعة من نوع خا�ش والتي ا�ستطاعت اأن جتمع  بني الأدب وال�سيدلة 
لتن�سج خيوط   باكورة اأعمالها »�سمائي ال�سغرية« ال�سادرة موؤخرا عن دار املثقف ، فهذه اخلواطر هي جزء من 

كيانها  وعاملها اخلا�ش  وموطن اأحالمها والذي ر�سمته  عن طريق  اأهدافها يف هذه احلياة ، فهذه ال�سابة متاألقة  
وموؤمنة بر�سالة الأدب والثقافة و�سادقة يف كتابتها  ،فلقد ك�سفت يف هذا احلوار احل�سري مع جريدة »الو�سط«  باأنها 

�ستخو�ش  جتربتها الأوىل ككاتبة يف املعر�ش الدويل للكتاب باجلزائر �سيال 23 لتعطي موعدا لقرائها الأعزاء من 
اأجل لقائهم  يف هذه التظاهرة الأدبية الكبرية التي �سي�سارك فيها عمالقة الأدب اجلزائري والعاملي .

حاورها: حكيم مالك

بداية كيف تعرف مرمي 
رميو�ش نف�سها للقراء؟

اخلام�سة  ذاُت  جزائرية  فتاة  اأنا 
على  ترعرعت  ربيعا،  والع�رشين 
ما�سي  اأبو  اإيليا  دواوين  اأوراق 
ُجربان،  روايات  زنابق  مع  وكربت 
روحي  يف  جتذرت  �سغري  منذ 
الأثر،  ويرتك  يرحل  من  فكرة 
والقلم  امِلحربة  من  فجعلت 
رفاقاً يل يف كِلّ زمان ومكان لكي 
اأ�ستطيع اأن اأزرع عن طريق الكتابة 

اأثري كما ح�سدته من ال�سابقني.
البكالوريا  �سهادة  على  حت�سلت   
مكنني  الذي  الأمر  جيد  بتقدير 
رغم  ال�سيدلة  عامل  ولوج  من 
موا�سلة  يف  اجلاحمة  رغبتي 
الأدب  يف  العليا  الدرا�سات 
العربي، لكن تخ�س�سي العلمي كان 
هذا  حت�سلت  اختيار،  ل  عا�سفة 
�سهادة  على  اهلل  من  وبف�سل  العام 
الدكتوراه يف ال�سيدلة رغم هذا مل 
متنعني �سواطئ جمايل العلمي من 
الإبحار عرب ُميويل الأدبي وحتقيق 

حلمي ككاتبة.

 كيف ا�ستطعت اأن 
جتمعي بني امليول الأدبي 

والواقع العلمي؟ ومن 
هو الأقرب اإىل وجدانك 

ال�سيدلة اأم الكتابة؟

هي  لرمبا  متناق�سني  بني  اجلمع 
ا�سم  حتمل  فيمن  متاأ�سلة  �سفة 
»مرمي« قد جتدين مرهفة احل�س 
اتخاذ  يف  جريئة  قوية،  لكنني 
متوا�سعة  حذرة،  لكنني  القرار 
رهيب...فبتايل  كربياء  لدي  لكن 
العلمي  تخ�س�سي  اأ�سبح  عندما 
الأدبي  ميويل  من  جعلت  قدرا 
موؤجال  وم�رشوعا  دائما  �سغفا 
ما  درا�ستي، وهذا  اإمتام  اإىل حني 
ح�سل بالتحديد وبعون من اهلل بعد 
�سهرين من ح�سويل على ال�سهادة 
جمعت ما كان يخطه قلمي اليومي 
اإىل  الأقرب   ، كتاب  دفتي  بني 
وجداين هي الكتابة، ففي كل مرة 
اأكتب اأح�س باأنني ولدت من جديد 
وعندما اأوثق حرويف على دفاتري 
بناء عامل خا�س  اأين ب�سدد  اأ�سعر 
بي، فالكتابة هي قب�سة يدي التي 
يف  اأ�سبح  وجتعلني  خيايل  حترر 
اأ�رشت  وكما   ، ال�سغرية  �سمائي 
�سابقا ال�سيدلة مل تكن رغبة اإمنا 
كانت قدرا، وا�سلت م�سواري فقط 
لأنني ل اأحبذ العودة اإىل الوراء، ل 
ال�ست  خالل  من  تعلمت  اأين  اأنكر 

الكثري  در�ستها  التي  ال�سنوات 
الأول  وفائي  بقي  لكن  الكثري، 

والأخري للكتابة.

حدثينا عن حمتوى 
باكورة اأعمالك »�سمائي 

ال�سغرية«؟

فّك  فّنية  باقة  ال�سغرية«  »�سمائي 
فت  عبرُي خواطرها ُقيود الّنرث واأ�سْ
عليها اأزهار القوايف رونقا وجمال 
النرث  من  خاطرة   33 من  تتكون 
هذا  فكرة  ا�ستنبطت  املقفى 
الأ�سلوب من مقولة »يحق لل�ساعر 
ل  ملا  فقلت  للناثر«  يحق  ل  ما 
وحكمة  ال�ساعر  �سلطة  بني  اأجعل 
حتمل  خواطر  �سكل  يف  الناثر 
عناوين خمتلفة: تفا�سيل، نفحات 
بني  اختالف،  جمرد  خريفية، 
الزرقاء،  احلرية  والواقع،  اخليال 
�سغرية«،  »�سوؤون  كتاب،  اأ�سغاث 
باطني  »نور  ذكريات«،  »�سجون 
فا�سل«،  »خط  حياة«،  ومتاهة 
»�رشيبة  وكربياء«،  »تكرب  »اأمي«، 
»ترانيم  الكذب«،  زمن  يف  ال�سدق 
اأمل«،« قرب ورب«،« مفارقات اآدم 
وغريها  الروح«  »عميق  وحواء«، 
... والكتاب يحوي على 67 �سفحة 
فقط، ما قل ودل، فاأنا دائما اأحبذ 
الكلمات  مبنى  جمال  بني  اجلمع 
يف  ترت�سخ  حتى  معا،  واملعنى 
ذهن القارئ الأفكار التي اأريد اأن 

اأو�سلها له عرب اأريج حرويف.

ملن اأهديت »�سمائي 
ال�سغرية«؟

اأهديت »�سمائي ال�سغرية« اإىل روح 
بوا�سع  اهلل  تغمده  الأديب  والدي 
رحمته وقد و�سعت ا�سمي الثالثي 
لقد  له،  تكرميا  الكتاب  خلفية  يف 
ربيعي  من  ال�سابع  يف  اأبي  فقدت 
حول  حتوم  بقيت  روحه  اأن  غري 
حرف  كل  على  وتتاأرجح  دفاتري 
اأكتبه، واأ�سيف اأنني اأهديت �سابقا 
يل  كانت  من  اإىل  تخرجي  مذكرة 
والدتي  واحد  اآن  يف  والأب  الأم 
يفتخر  اأن  مناي  فجل  الغالية 
ارتباطهما  زهرة  كنت  من  بي 
والدي  وهما  العنقود  واآخر  يوما 

الكرميني.

ماذا تنتظرين من 
ال�سالون الدويل للكتاب 

�سيال 23 ل�سنة 2018 
واأنت �ستقابلني القراء 

لأول مرة؟

املثقف  دار  اأ�سكر  اأن  اأريد  اأول 
وبالأخ�س  والتوزيع  للن�رش 
�سمرية  القديرتني  الأ�ستاذتني 
على  من�سوري  و�سليمة  من�سوري 
مل  هديف  الفر�سة،  هذه  اتاحي 
�سعر  جعلت  فقد  ت�سويقي  يكن 
الكتاب رمزي حتى يتمكن اجلميع 
اأنتظره  الذي  وال�سيء  اقتناءه  من 
عيون  يف  القبول  روؤية  هو  وب�سوق 
وذلك  كتابي  قراءته  بعد  القارئ 
�ستكون  التي  التوقيع  جل�سة  اأثناء 
يوم اخلام�س من نوفمرب 2018من 

ال�ساعة 14 اإىل 15 زوال.

من اأين ا�ستلهمت حب 
القراءة و�سغف الكتابة؟

فقد  يكن �سدفة،  القراءة مل  حب 
الكتب  منظر  على  عيناي  فتحت 
احت�سنتها  بيتنا،  يف  املتواجدة 
اأظافري  بنعومة  عليها  ورّبت 
مكان  كل  يف  جلي�سي  فاأ�سبحت 
وزمان اإذ كنت اأق�سي معظم وقتي 
الواحدة  اأقلب  اأوراقها  وحيدة بني 
تلو الأخرى بلهف و�سوق، رمبا كان 
الف�سول الذي مير به اأي طفل اأكرب 
كما  باملطالعة،  لال�ستمرار  دافع 
اأعتقد اأن اأي كاتب �سيمر مبرحلة 
بعد  الكتابة  مبا�رشة  ثم  القراءة 
يخوله  ما  الفكر  من  درجة  بلوغه 
اأفكاره  وتوثيق  القلم  حمل  اإىل 
اخلا�سة بالن�سبة يل �سغف الكتابة 
اأمكنني  )اإن  وموهبة  رغبة  كان 
�سيحكم(  من  فالقارئ  ذلك  قول 
يف  رغبتي  لرمبا  نف�سه  الوقت  يف 
الكتابة كان دافعها التطور الفكري 
ا�ستعمال  لكن  اأ�سهده  كنت  الذي 
القوايف يف كتاباتي كان كوحي من 

ال�سماء.

من هم الكتاب الذين 
تعتربينهم قدوتك 

الأعلى يف عامل الكتابة؟

ت�سدين  كانت  الأوىل  قراءاتي  يف 
يف  ما�سي«  اأبو  »اإيليا  اإيجابية 
كنت  اأنني  اأذكر  حيث  اأ�سعاره  جل 
وقت  ويف  قلب  ظهر  عن  اأحفظها 
بيت  اأول  اأبدا  اأن�سى  ل  قيا�سي، 
بل�سما  »كن  انتباهي  �سد  �سعري 
اأرقما...وحالوة  دهرك  كان  اإن 
يف  فقلت  علقما«  غريك  كان  اإن 
متتلكها  اإيجابية  طاقة  اأي  نف�سي 

اأيها العم.
به  يتميز  كان  الذي  الختالف 
الروح وخليلها هو  جدي »جربان« 
بعدها،  �سخ�سيتي  عليه  بنيت  من 
ي�رشب  الذي  احلكيم  الأديب  هذا 
املعنى  لب  اىل  الكلمات  ب�سهم 

يفهم  ل  عبارات  بوا�سطة  وذلك 
مق�سدها اإل من يرى بني ال�سطور 
قاله  ما  اأبرز  من  احلروف  وخلف 
ق�سيدته  يف  كياين  وا�ستوطن 
تهادى... ماء  فالهوا  املواكب« 
زهر  ركد...وال�سدا  ماء  والندى 
دون  جمد«،  زهر  متادى...والرثى 
اأن اأن�سى رهف واأمل مولنا جالل 
الدين الرومي من اأقرب اأقواله اإىل 
قلبي »ما تعرثت ارتباكا يا ح�سى...
اأو جنوحا لخت�سار الألف ميل...
ا�ستوى... ما  دربي  اأن  ذنبي  لي�س 
الطويل«،  اأحالمي  ثوب  ذنبي  كان 
قدوتي يف  الثالث  هوؤلء  كان  لقد 
من  موؤلفاتهم  حتمله  ملا  الكتابة 
اآن  يف  واملعنى  املبنى  جمالية 

واحد.

هل هناك تنوع يف 
الن�سيج الثقايف بني 

املبدعني اجلزائريني؟

ذلك،  يف  الرحمان  وتبارك  اأجل 
فمن خالل تعاملي مع دار املثقف 
موؤلفات  من  تن�رشه  وما  فقط 
متنوعة  عناوين  وجود  لحظت 
ويف �ستى املجالت وكذا باأ�ساليب 
وال�سعر  الرواية  طابع  من  خمتلفة 

اإىل املقالت العلمية وغريها.

ماهي نظرتك لالأدب 
اجلزائري ككاتبة 

وكقارئة يف اآن واحد؟

لغد  وتفاوؤل  فخر  كلها  نظرتي 
ذوي  كتاب  على  �سي�رشق  �ساطع 
رهيب،  وابداعي  فكري  م�ستوى 
بن  و«مالك  زكريا«  »مفدي  اأحفاد 
نبي« يحملون امل�سعل بل ويزيدون 
اجلزائري  فالأدب  وهجه،  من 
وتنوع  اللغة  اإتقان  من  يحمل 
الأفكار ما يخوله اأن يحتل املراكز 
اإي�سال  هو  احلق  فالأدب  الأوىل 
فكرة للقارئ قبل اأن يكون جتميل 

للكلمة.

يف ظل تنوع الإنتاجات 
والإ�سدارات الأدبية 
يف اجلزائر اليوم، فما 
موقع« اخلاطرة« »من 

خارطة الإبداع الأدبي؟ 
وهل نالت املنزلة التي 

ت�ستحقها؟
 

اأعتقد اأن موقع »اخلاطرة« ل يزال 
يف�سل  فالقارئ  ما  نوعا  متدين 
ت�سويق  اأو  ال�سعر  اإيقاع  اإما جمال 
تنل  مل  لالأ�سف  الرواية  اأحداث 

املنزلة التي ت�ستحقها لأين اأعتقد 
عن  النظر  وبغ�س  اخلاطرة  اأن 
الأ�سلوب امل�ستعمل �ستظل اأ�سدق 
ما يدون حربا على ورق وما يعرب 

قلب القارئ دون مرفئ.

ما هو الدور الذي تلعبه 
املراأة يف التاأثري على 
العقول داخل املجتمع 

اجلزائري؟

عنها  قال  التي  الأم  هي  املراأة 
 « ابراهيم  حافظ  الكبري  ال�ساعر 
اأعددت  اأعددتها  اإذا  مدر�سة  الأم 
اأن  اأريد  ل  الأعراق«  طيب  �سعبا 
املراأة  فيزيولوجية  يف  اأتعمق 
بالثبات  تت�سف  التي  النف�سية 
نف�سه  مع  م�سامل  كائن  فاملراأة 
بالعلم  مت�سبعة  كانت  اإذا  خا�سة 
والفكر والإن�سان الثابت يف طريقة 
التاأثري  ي�ستطيع  من  هو  تفكريه 
ل  اجلزائري  املجتمع  لالأ�سف 
ذكوري وهذه حقيقة  يزال جمتمع 
من  الواقع  اإمنا  ل�ساين  على  لي�ست 
ل  ال�سديد  ،لالأ�سف  ذلك  يربهن 
على  للمراأة  املجتمع  نظرة  تزال 
اأنها اأداة للطبخ و النفخ مهما بلغت 
الوعي �ستبقى يف نظره  درجة من 
ت�ستطيع  اأنها  احلقيقة  لكن  هكذا، 
اأي�سا جنبا اإىل اأخيها  طبخ العقول 
كوين  عن  النظر  بغ�س   ، الرجل 
خماطبة  دائما  اأحبذ  فاين  اأنثى 
بغ�س  كيان  ذي  كاإن�سان  الآخر 
النظر عن جن�سه ول اأميل لأي من 
الطرفني وهذا ما �سيظهر يف جل 
كتاباتي فاأنا اأحب خماطبة العقول 
القلوب، هذا يف موقعي ككاتبة  ل 
،اأما يف موقعي كمواطنة جزائرية 
ملجتمعي  اأثبت  اأن  اأردت  فاإين 
التاأثري  اأ�ستطيع  لكن  اأنثى  اأنني 
الآخرين  نفو�س  يف  ب�سمة  وو�سع 
بعد  القارئ  �سيربهنه  الأمر  وهذا 
هذا  يف  ،و  كتابي  على  التعقيب 
عائلتي  اأ�سكر  اأن  وددت  ال�سياق 
وجي�سي العظيم الذي �سيظل يوؤمن 
بقدراتي واأفكاري ويدعمني دائما 

واأبدا .

هل الكاتب �سادق يف ما 
يقوله يف موؤلفاته؟

الأول  اأ�سا�سيني  هدفني  كاتب  لكل   
�سدق  ومدى  تاأثريي  والثاين  ت�سويقي 
بالتاأثري  رغبته  مدى  يكمن يف  الكاتب 
اأن  اأعتقد  اأنا  بالت�سويق،  منه  اأكرث 
الكاتب ال�سادق هو الذي يكتب يف كل 
عادي  اإن�سان  احلقيقة  يف  لأنه  �سيء، 
باختالف  احلياة  دروب  كل  ومير عرب 
ينجح  الذي  الكاتب  اأن  اأح�س  �سكلها، 

يف اأ�سلوب واحد ومو�سوع واحد �سيقع 
نوعا ما  والبتذال فرتجح  التكلف  يف 
كفة �سدقه، حيث ي�سبح همه الوحيد 
باأي  النجاح  هذا  على  يحافظ  كيف 
اأنا  ن�سبي  الأمر  هذا  طبعا  طريقة، 
اأحتدث بعيدا عن الكاتب املتخ�س�س 
تخ�س�سه  جمال  عن  يكتب  الذي 
املثال  �سبيل  على  الب�رشية  كالتنمية 
الكتابة يف مو�سوع واحد �ستاأخذ  هنا 
هنا  كال�ساعر  اأو  التف�سيل  منحى 
اأ�سلوب ال�سعر �سياأخذ منحى التف�سيل 
اأ�ست�سعر �سدق الكاتب  اأنا  كوين قارئ 
كلماته على  اإ�سقاط  اإمكانية  يف مدى 
نف�سي وكوين كاتب اأنا اأ�ست�سعر �سدقي 
دون  الكلمات  بكتابة  جراأتي  مدى  يف 

حمو اأو تغيري .

ما هو طموحك يف جمال 
»ال�سيدلة«؟

لكن  جدا،  وا�سع  علم  ال�سيدلة   
»ال�سناعة  هي  فيه  �سدين  ما  اأكرث 
البحث  وميدان  ال�سيدلنية« 
املجال،  هذا  يف  العلمي  والتطور 
يدور  مذكرتي  مو�سوع  كان  فقد 
حبيبات  حجم  تاأثري  مدى  حول 
قر�س  ذوبان  على  الأولية  املواد 
يف  التعمق  اىل  اأطمح  الدواء، 
ال�سناعة  لتطوير  املجال  هذا 
لالأدوية والعتماد على  اجلزائرية 
بها  جناري  اأن  ن�ستطيع  مقايي�س 

املعايري العاملية.

ماهي اأبرز م�ساريعك 
امل�ستقبلية؟

هي رواية حتمل عنوان »التجديف 
ب�سدد  اأنا  »وحاليا  الياب�سة  على 
كتابتها واأمتنى اأن تكون حا�رشة يف 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  املعر�س 
�سيال 24 يف )2019( وتدور اأحداث 
روايتي الأوىل ايف م�سواري الأدبي 
بطل  يبذله  الذي  الإ�رشار  حول 
وهي  غايته  بلوغ  اأجل  من  الرواية 
الف�سل  على  التغلب  اىل  تهدف 

وقمع ال�ست�سالم.
 

كلمة اأخرية؟

جريدة  اأ�سكر  اأن  اأريد  اأول   
هذه  اإعطائي  على  »الو�سط« 
الأكرث  والفر�سة  النرية  امل�ساحة 
بعملها  املتميزة  رائعة    من 
بالتعامل  جدا  �رشرت  الدوؤوب، 
معكم يف الأخري اأرجوا من املوىل 
عز وجل اأن يوفق اجلميع ملا يحبه 
هدانا  الذي  هلل  واحلمد  وير�ساه 
لهذا وما كنا لنهتدي لول اأن هدانا 

اهلل.
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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�صري 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.

�صبغة 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�صادات الأك�صدة

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�صتودع 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.

فح�ض جديد للدم يعتمد على �صور الهاتف الذكي
للدم  جديداً  فح�شاً  باحثون  طّور 
يعتمد على تقنيات الهاتف الذكي 
لتوفري نتائج �رضيعة بطريقة �شهلة 
�شواء يف املنزل اأو عيادة الطبيب. 
ك�شف  اجلديد  الفح�ض  وي�شتطيع 
با�شتخدام  امل�شادة  الأج�شام 
املر�شى  على  ويوفر  الإنزميات، 

كبار ال�شن زيارة املخترب.
»بايو�شين�شور�ض  دورية  وبح�شب 
ن�رضت  التي  وبايواإليكرتونيك�ض« 
اجلديد  الدم  فح�ض  عن  تقريراً 
ي�شّمى  الذي  الفح�ض  هذا  يغني 
املخترب  زيارة  عن   Melisa

وهو  الفح�ض.  وقت  ويخت�رض 
كغم  ن�شف  يزن  جهاز  عن  عباره 
يحت�شن  مائي  �شخان  من  ويتاألف 
عينات من الدم ويحللها عن طريق 
بهاتف  التقاطها  يتم  التي  ال�شور 

حممول.
طّوره  الذي  الفح�ض  ويعتمد 
باحثون يف جامعة �شاوث فلوريدا 
على حتليل الربوتينات والهرمونات 
بوا�شطة اإنزمي ELISA الذي يتم 
فح�ض اأمرا�ض عديدة من خالله، 
نق�ض  ومر�ض  لمي  مر�ض  مثل 

املناعة الب�رضية. 

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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من عظمة هذ� �لّدين ورحمته �أّنه مل 
يجعل بني �لعبد ورّبه �أّي و��سطٍة من 

�لو�س�ئط، ف�إذ� �أر�د �لعبد �أن يدعو رّبه 
جّل وعال، رفع يده ب�لّدع�ء لين�جيه 

ويدعوه، فهو يعلم ب�أّنه ال يوجد بينه وبني 
رّبه جّل وعال حج�ب�ً �أو و��سطًة، ق�ل 

تع�ىل ) وق�ل ربكم �دعوين ��ستجب لكم 
(، ويفهم من هذه �الآية �لكرمية �أّن �هلل 
تع�ىل ي�سمع �لّدع�ء من عبده بدون �أن 
يكون بينه وبينه حج�ب، وكذلك �حل�ل 

حني ي�سعر �الإن�س�ن ب�أنه مري�ٌض مبتاًل يف 
نف�سه �أو م�له �أو ولده، ويريد �أن يع�لج ذلك 
ب�لّرقية، فكم� علم من �سّنة �لّنبي �سلّى �هلل 

عليه و�سلّم ب�أّن �لعني حٌق كم� �أّن �ل�سحر 
حّق، وعلى من �أر�د �لّتخل�ض من �حل�سد 

و�ل�ّسحر �أن يرقي نف�سه مب� ورد عن �لّنبي 
�سلّى �هلل عليه و�سلّم من �لّرقية و�الأدعية 

�لتي حتفظ �لّنف�ض من �لّ�رشور، وقد يلج�أ 
�مل�سلم �أحي�ن�ً �إىل من يرقي له ممن علم 

�سالحه وتقو�ه من �مل�سلمني، ولكن تبقى 
�لّرقية من خالل �ل�ّسخ�ض �مل�س�ب بنف�سه 

هو �أوىل و�أوجب و�أكرث �إخال�س�ً، ذلك 
ب�أّن �هلل تع�ىل يحّب �أن ي�سمع �سوت عبده 

�مل�سلم وهو يدعوه ويلج�أ �إليه، فكيف 
تكون �لّرقية من خالل �الإن�س�ن نف�سه : من 

�الأدعية و�الأذك�ر �لو�ردة يف �لّرقية، و�لتي 
�سّحت عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم، 

�أّنه ك�ن يقر�أ ب�ملعّوذ�ت وينفث فيه� على 
نف�سه، كم� ك�ن �لّنبي �لكرمي يرقي �حل�سن 

و�حل�سني عليهم� �ل�ّسالم، بقوله ب�سم �هلل 
�أرقيك من كّل �سيء يوؤذيك، ومن �رّش كّل 

نف�ٍض، �أو عني ح��سٍد �هلل ي�سفيك، �أو قوله 
�أعوذ بكلم�ت �هلل �لّت�مة، من كّل �سيط�ٍن 

وه�ّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، وكذلك قد ثبت 
ح�بة �لكر�م �أّنهم قروؤو� �لف�حتة  عن �ل�سّ

يوم�ً على رجٍل من قوٍم ك�ن لديغ�ً فك�أّن� 
ن�سط من عق�ل، وقد �أقّرهم �لّنبي �سلّى 

�هلل عليه و�سلّم على فعلهم هذ� �أقرهم 
على �أخذ �الأجرة عليه. ميكن لالإن�س�ن 

�لذي ي�سعر ب�أّنه قد �أ�س�به �سيءٌ من 
�ل�ّسحر �أن يقر�أ ب�آي�ٍت معّينة خم�سو�سٍة يف 
رّد كيد �ل�ّس�حرين، بقر�ءته� على م�ء زمزم 

مل� فيه من �لربكة، ثّم ي�رشبه بنّية �ل�ّسف�ء 
من �سحره �أو مر�سه، ويف كّل �الأحو�ل 
يجب �أن ي�ستح�رش �مل�سلم وهو يرقي 

نف�سه ب�أّن �هلل تع�ىل وحده هو �لذي ي�سفيه 
من �حل�سد و�ل�ّسحر و�ملر�ض، و�إّن� ك�نت 

�لّرقية جمّرد و�سليٍة من �لو�س�ئل �لتي حّثن� 
الة و  عليه� نبين� �لكرمي عليه �أف�سل �ل�سّ

�لّت�سليم.

كبائر الّذنوب
نوُب و�ملع��سي يف َوقِعه�   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�ض ويف نتيَجِته� و�الأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليه�، ومهم� ك�ن، ف�إنَّه� 

تَ�سرَتُِك يف كوِنه� خط�أ �لَعبِد مِلق�ِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلم�ءُ على ت�سنيِف 

غ�ِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكب�ئر، ويف �أ�سم�ئه� دالالٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، ف�لَكب�ئُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعن�ه� �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم الأمِره� وتنبيٌه ِلَطِره� وم� 

يرَتتَُّب عليه� �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنه�، وَقد 
َذَكره� �هللُ تَع�ىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَ�ِئَر َم� تُنَْهْوَن  فق�ل: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَ�ِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًي� ﴿، فدَلّ ِذكُره� على 

نوِب �إىل كب�ِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غ�ِئر، وُكلُّه� يف مق�ِم �هللِ كبرية، �إالَّ  و�سَ

غِر نظر�ً مل�  ُف ب�ل�سِّ ه� يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكرَبُ منُه، ف�لَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكرُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلم�ء �أن ال كبريَة مع �ال�سِتغف�ِر وال 
�سغريَة مع �الإ�رش�ر، و�أمثُل �الأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكب�ئر �أنَّه� م� يرَتتَُّب عليِه 
ني� �أو وعيٌد يف �الآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلم�ِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكب�ئر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل م� قيَل يف 

تعريفه�؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِته�ِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

اآيات واأحاديث وافقت اآراء عمر الفاروق
عليه  �هلل  �سلى  للنبي  قوله   
�تخذن�  لو  �هلل،  ر�سول  ي�  و�سلم 
م�سلى:  �إبر�هيم  مق�م  من 
َق�ِم  فنزلت �الآية )َو�تَِّخُذو�ْ ِمن َمّ
 .125 �لبقرة:  لًّى(  ُم�سَ �إِبَْر�ِهيَم 
ن�س�ءك  �إن  �هلل،  ر�سول  ي�  قوله 
و�لف�جر،  �لرب  عليهن  يدخل 
فلو �أمرتهن �أن يحتجنب، فنزلت 
�س�ألتموهن  )و�إذ�  �حلج�ب:  �آية 
ور�ء  من  ف�س�ألوهن  مت�ع�ً 
قوله   .53 �الأحز�ب:  حج�ب( 

عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  لن�س�ء 
يف  عليه  �جتمعن  وقد  و�سلم( 
َطلََّقُكَنّ  �إِْن  َربُُّه  )َع�َسى  �لغرية: 
 ) ِمنُْكَنّ َخرْي�ً  �أَْزَو�ج�ً  يُبِْدلَُه  �أَْن 
�لتحرمي: 5. ولعل نزول �لوحي 
�لذي  هو  »عمر«  لر�أي  مو�فق�ً 
عليه  �هلل  )�سلى  �لنبي  جعل 
�حلق  �هلل  جعل  يقول:  و�سلم( 
ل�س�ن عمر وقلبه. ق�ل يف  على 
�حلث على �لتدين يف �ل�سديق : 
�ل�سدق تع�ض يف  ب�إخو�ن  عليك 

�أكن�فهم، ف�إنهم زينة يف �لرخ�ء، 
�أمر  و�سع  �لبالء،  يف  وعدة 
�أخيك على �أح�سنه حتى يجيئك 
عدوك،  و�عتزل  منه،  يغلبك   �
من  �الأمني  �أال  و�حذر �سديقك 
خ�سى  من  �إال  �أمني  وال  �لقوم، 
فتتعلم  �لف�جر  �هلل فال ت�سحب 
على  تطلعه  وال  فجوره  من 
�رشك و�إ�ست�رش يف �أمرك �لذين 
يخ�سون �هلل تع�ىل. �آخر م� ق�ل 

�لف�روق يف خطبته �الأخرية.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 �أيه� �الأخوة ، »�هلل« َمن ؟ ق�ل بع�ض �لعلم�ء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وق�ل بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندن� يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �البن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�سي�ء م�ستحيلة ، �أم� �الأ�سي�ء �ملمكنة م� �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �أالَّ يكون ، 
و�إذ� ك�ن على م� هو �أو على غري م� هو ، �أم� و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �س�حب �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� ، ُجمعت �الأ�سم�ء �حل�سنى كله� يف » �هلل » ف�إذ� قلت 
ي� �هلل ، �أي ي� رحيم ي� قوي ي� غني ي� جب�ر ي� منتقم ي� علُيّ ، �إذ� قلت : ي� �هلل �الأ�سم�ء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �الأر�ض كله� �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سه� » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبع�ً �ملوؤمنون بد�فع من �إمي�نهم و تعظيم ربهم ، �أم� �لكف�ر 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعم�قهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض �أ�سياًل 
، �لكفر و �الإحل�د �سطحي ، هم يف �أعم�ق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إِاَلّ �أَْن َق�لُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �الأنع�م: 23[ ق�ل تع�ىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَ� َم� ُكنَّ� ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�الأنع�م: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �الإخال�ض، َمرُدّ  ق�ل �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبح�نه وتع�ىل، ف�أنزل �هلل �سبح�نه وتع�ىل �سورة �الإخال�ض، و�أج�بهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سف�ت �هلل تع�ىل من خالل �آي�ت �سورة �الإخال�ض، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تع�ىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَن� ربََّك، ف�أَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي ق�لو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد �إاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت �إاَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( ق�َل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وج�ء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، ف�أنزل �هلل  نزول �سورة �الإخال�ض كذلك �أّن �ليهود و�لّن�س�رى �س�ألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تع�ىل �سورة �الإخال�ض. ، فُرِوي عن �بن عب��ض ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فق�لو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخره�(، فق�ل: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لن� ربَّك �لذي تعبُد، ف�أنزل �هللُ 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 �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�شغيل -
- 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 �شركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

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

وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



�أخرى  مرة  فتحها  �أعيد  �لتي  �لأخرية  هذه   
بعدما �أغلقت �ل�سنو�ت �ملا�سية ب�سبب �خلطر 
�جنر�ف  جر�ء  �لبحرية  يهدد  �لذي  �لكبري 
�حلجارة و�لرتبة �إىل �لبحرية، كل هذه �لأ�سباب 
�ملحمية  هذه  خريطة  حمو  �ساأنها  من  �لتي 
بلدية  هوية  وطم�س  �لأر�س  فوق  من  �لدولية 
�سكان  يفهم  مل  با�سمها.  �مل�سماة  باأكملها 
بلدية بحرية �لطيور بولية �لطارف �رس عودة 
كانت  �أين  قبل  من  غلقها  مت  �لتي  �ملحجرة 
�لهيدروفالحي  م�رسوع  يف  ت�ستغل  قبل  من 
وكذ� م�رسوع �لطريق �ل�سيار �رسق غرب �لذي 
وبعد  توقفه مدة طويلة،  بعد  بعث من جديد 
دق ناقو�س �خلطر على هذه �ملحمية �لدولية 
من خطر هذه �ملحجرة وهو �ملو�سوع �لذي 
�أ�سال كثري� من �حلرب يف تلك �لفرتة مما �أدى 
ذلك  يف  �لولئي  �ل�سعبي  �ملجل�س  مبنتخبي 
ودفع  �ملحجرة  هذه  بغلق  باملطالبة  �لوقت 
و�يل ولية �لطارف �إىل غلقها نهائيا مع توجيه 
تعليمات �إىل م�سالح حمافظة �لغابات باإعادة 
بالأتربة  �ملحجرة  خلفتها  �لتي  �لهوة  ردم 

�حلجارة  �نزلق  من  للحد  ت�سجريها  و�إعادة 
و�لرتبة �إىل �لبحرية.

هذه  فتح  �إعادة  مت  �ل�سنو�ت  هذه  وبعد   
و�حلجارة  �لأتربة  جر  �أجل  من  �ملحجرة 
�ل�سوؤ�ل  ليبقى  �ل�سيار.  �لطريق  م�رسوع  �إىل 
�إعادة  �أو در��سة مت  �أ�سا�س  �أي  مطروحا على 
فتح هذه �ملحجرة وما ت�سكله من خطر كبري 

عن �لبحرية ؟ . 

�لدولية  �ملحمية  هذه  �لطيور  بحرية  حالت   
دون �إجناز م�رسوع طريق �جتنابي عن و�سط 
مدينة بحرية �لطيور لتفادي �لزدحام �ملروري 
د�خل �لن�سيج �ل�سكاين للطريق �لوطني رقم 44 
�أجنزت  �لتي  �لجتنابية  �لطرق  غر�ر  على 
�أن  �إل  �لع�سل،  وعني  بوثلجة  بلديتي  من  بكل 
�ل�سلطات �لولئية مل تر مانعا من �إعادة فتح 

�ملحجرة .

رزق اهلل �شريف

الطارف

بحرية الطيور املحمية دوليا متوت يف �صمت

ليبيا

القب�ض على �صابط 
�صاعقة م�صري �صابق

اجلي�ش  با�شم  املتحدث  اأعلن 

امل�شماري  اأحمد  العميد  الليبي 

ع�شماوي،  ه�شام  على  القب�ش 

اجلماعات  قيادات  اأخطر  اأحد 

خالل  م�شر،  يف  الإرهابية 

درنة  مدينة  يف  اأمنية  عملية 

الكامل  وا�شمه  ع�شماوي  وعمل 

م�شعد  ع�شماوي  علي  ه�شام 

قوات  يف  �شابطا  اإبراهيم، 

اأن  قبل  امل�شرية  ال�شاعقة 

اجلي�ش،  �شفوف  من  يطرد 

ق�شايا  من  عدد  يف  متورط  وهو 
العنف والإرهاب.

امل�شري  ال�شابط  هذا  ويبلغ 

عاما،   36 العمر  من  ال�شابق 

ويعد اأحد اأخطر قيادات تنظيم 

»اأن�شار بيت املقد�ش« الإرهابي، 

�شّكل  باأنه  التقارير  تفيد  فيما 

ا�شتبعاده  بعد  اإرهابية  خلية 

 2011 عام  امل�شري  اجلي�ش  من 

�شمت  املتطرفة،  اأفكاره  ب�شبب 

 4 بينهم  التكفرييني  من  عددا 

عن  مف�شولني  �شرطة  �شباط 
اخلدمة.

نوبل لالقت�صاد 
من ن�صيب باحثني 

اأمريكيني
حاز باحثا �لقت�ساد �لأمريكيان وليام نوردهاو�س 
وفقا  لالقت�ساد،  نوبل  جائزة  على  رومر  وبول 
ملا �أعلنته �لأكادميية �مللكية �ل�سويدية للعلوم، 
�لباحثني  �أن  �لأكادميية  وذكرت  �لثنني  �ليوم 
جهودهما  عن   2018 للعام  باجلائزة  فاز� 
لإدماج تغري �ملناخ و�لبتكار �لتكنولوجي د�خل 
�لأكادميية يف  �لكلي وقالت  حتليالت �لقت�ساد 
�لتحليل  نطاق  �أبحاثهما  نتائج  »و�سعت  بيان: 
مناذج  بناء  طريق  عن  كبري  ب�سكل  �لقت�سادي 
ت�رسح كيف يتفاعل �قت�ساد �ل�سوق مع �لطبيعة 
بحثه  بعد  �جلائزة  رومر  بول  و�ملعرفة«وحاز 
حتليل  يف  �لتكنولوجية  �لبتكار�ت  دمج  حول 
فاز  فيما  �لبعيد،  �ملدى  على  �لكلي  �لقت�ساد 
تغري�ت  دمج  عن  بحثه  بف�سل  نوردهاو�س، 
�ملدى  على  �لكلي  �لقت�ساد  حتليل  يف  �ملناخ 
��سم  �لقت�ساد  جائزة  على  ويطلق  �لبعيد. 
يف  �لقت�سادية  �لعلوم  يف  �ل�سويد  بنك  »جائزة 
�ملركزي  �لبنك  وميولها  نوبل«،  �ألفريد  ذكرى 

�ل�سويدي، ومنحت �أول مرة يف 1969.

القافلة الطبية الثالثة تب�صة

بلدية الونزة بتب�شة

العثور على جثة �صيخ 
يف درجة من التعفن 

�أ�رسف و�يل ولية تب�سة عن �لفتتاح 
�لّر�سمي  بف�ساء م�ست�سفى بن جدة 
تب�سة  لفعاليات  مدينة  بقلب  مهنية 
ة  �لطبية  �ملتنقلة  �خلا�سّ �لقافلة 
�أمر��س  عن  �ملبّكر  بالك�سف 
�لقلب  و�أمر��س  �ل�سّكري 
مو�ز�ة  م�ساعفاتهما  و  و�ل�رّس�يني 
بلدية  م�ستوى  على  �نطالقها  مع 
�لولية  يف  جنوب  »فركان«  �أق�سى 
وطاقمهما  �لعيادتني  تنّقل  �نتظار 
�لبلدّيات  �إىل  �س  �ملتخ�سّ �لطّبي 
متكني  بهدف  �ملربجمة  �لأخرى 
�ملناطق  �ساكنة  من  عدد  �كرب 
�لّنائية من �ل�ستفادة من �خلدمات 
�لقافلة  هذه  توؤّمنها  �لتي  �ل�سحّية 
�سة �إىل غاية �أو�خر �ل�ّسهر  �ملتخ�سّ

�جلاري . 
ع/ ر�شيد

تدخلت م�سالح �حلماية �ملدنية لولية 
�جل  حتويل  من  �أم�س  نهار  تب�سة 
حو�يل  �لعمر  من  �سيخ  يبلغ  جثة 
م�سلحة  �إىل  �لونزة   ببلدية  �سنة   68
مدينة  مب�ست�سفى  �جلثث  حفظ 
�لو�سط  م�سادر   �لونزة  وح�سب 

على  ملقاة  �ل�سيخ  وجدت  جثت  �أن 
�لتعفن  �لأر�س يف درجة متقدمة من 
بحي �لأمل بذ�ت �لبلدية فيما با�رست 
�لأمنية فتح حتقيق ملعرفة  �مل�سالح 

�أ�سباب �لوفاة
ع/ ر�شيد

مدينة البويرة

اأمطار خريفية تف�صح " بريكوالج " التهيئة

حتت �شعار : الف�شاء يوحد العامل !!      

جمعية البوزجاين حتي  
»اال�صبوع العاملي للف�صاء« 

�لتي  �ملعتربة  �لمطار  كميات  ت�سببت 
�إقليم  �لأخرية على  �لفرتة  تهاطلت خالل 
و�أ�سغال  �أعمال  ف�سح   ، يف  �لبويرة  ولية 
�لرئي�سية  �ل�سو�رع  عربخمتلف  �لتهيئة 
ي�سبه  ما  �ىل  �لتي حتولت  �لبويرة  مبدينة 
عنها  نتج  �لهو�ء  على  مائية  بحري�ت 
�ساعات  �أوىل  منذ  رهيبا  مروريا  �إختناقا 
بع�س  ت�رسيحات  ح�سب  �ل�سبيحة 
 « يومية  منهم  تقربت  �لذين  �ل�سائقني 
�سخطهم  جام  �سبو�  و�لذين   « �لو�سط 
كلما  �ملزرية  �لو�سعية  هذه  تكر�ر  على 

ت�ساقطت قطر�ت من �لمطار وهو نف�س 
مل�سناه  �لذي  و�ل�سخط  �لغ�سب  �نطباع 
�أمو�ج  يف  �لغارقة  �لحياء  �سكان  لدى 
�ملياه و�لتربة على غر�ر حي و�د دهو�س 
و�لطريق  و140  وليكوتاك   1100 وحي 
وجمل�س  للجامعة  �ملحاذي  �لرئي�سي 
رميهم  من  �سئمو�  �أنهم  موؤكدين  �لق�ساء  
�لتي  �ملزيفة  و�ل�سيانة  �لتهيئة  برب�مج 
حد  على  معها  �لأمطار  قطر�ت  جترفها 

قولهم .
اأح�شن مرزوق

�لأ�سبوع   « فعاليات  �لأيام،  هذه  �لعامل  يحي 
�لعاملي للف�ساء« من 4 �إىل 10�كتوبر من كل 
�جلمعية  �أقرتها  �لتي  �لفعالية  وهي   ، �سنة 
�لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 6دي�سمرب1999، 
وتكنولوجيا  علوم  مب�ساهمات  لالحتفال 
حياته  يف  �لإن�سان  و�سع  لتح�سني  �لف�ساء 
�أطلق �لحتاد  �أكتوبر 1957  ، ففي 4  �ليومية 
من  ��سطناعي  قمر  �أول  �ل�سوفياتي)�سابقا( 
وهو  �خلارجي  �لف�ساء  �إىل  �لإن�سان  �سنع 
ل�ستك�ساف  �ملجال  فتح  مما  »�سبوتنيك1« 
�لف�ساء و�أجج �ل�رس�ع �لذي كان قائما �سمن 
�ملع�سكرين  بني  �لباردة  باحلرب  عرف  ما 
�ل�رسقي و�لغربي حيث �نتقل من �لأر�س �إىل 

�ل�سيطرة على �لف�ساء.

غزو  نحو  �ملحموم  �لت�سابق  هذ�  و�أمام 
لدخول  يوما  10�كتوبر1967  كان  �لف�ساء، 
�لدول  لأن�سطة  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة 
�لف�ساء  و��ستخد�م  ��ستك�ساف  ميد�ن  يف 
و�لجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي، 
�ل�سماوية �لأخرى، حيز �لتطبيق، و يعتربهذ� 
ـ  عام  كل  من  �أكتوبر  4�ل10  من  ـ  �لأ�سبوع 
�كرب فعالية �سنوية تتعلق بالف�ساء يف �لعامل. 
فهيي تبني قوى �مل�ستقبل �لعاملة عن طريق 
�إلهام �لتالميذ و�لطلبة و�إبر�ز �لدعم لربنامج 
باأهمية  �لعام  �جلمهور  تثقيف  مع  �لف�ساء 
�لتعاون  تعزيز  وكذ�  �لف�سائية  �لأن�سطة 
�لف�ساء وتعليمها  �لتوعية مب�سائل  �لدويل يف 

للنا�سئة.

اأدرار

310 تدخال من قبل 
احلماية املدنية 

�لولئية  �ملديرية  لدي  بالإعالم  �ملكلف  �ملالزم  �أكد 
�إقليم  عرب  �لوحد�ت  خمتلف  ر�ن  باأدر�  �ملدنية  للحماية 
و�سلت  ن�ساطها  من  موؤخر�  تدخالت  عدة  �سجلت  �لولية 
�إجماليا �إيل 310 تدخال منها ما تعلق بالإ�سعافات و�لإجالء 
بت�سجيل 124 تدخال مت �إ�سعاف على �أثرها 127 �سخ�س مع 
ذ�ت  �سجلت  �ملرور  حو�دث  بخ�سو�س  �أما  وفيات   3 نقل 
�أما  وفاة  و2  20جريح  خلفت  خمتلفة  حو�دث   7 �مل�سالح 
فيما يخ�س �حلر�ئق مت ت�سجيل 10 حر�ئق خمتلفة مل تخلف 
خ�سائر ب�رسية و�أ�ساف �ملالزم مع تدخل م�سالح �حلماية 
�ملدنية خالل �ملر�فقة �لأمنية وخمتلف �لعمليات بت�سجيل 
�لإمطار  �ثر  ت�سجيل قر�بة 200 تدخل على  54 تدخال مع 

�لرعدية �لتي �رسبت موؤخر� . 
بو�شريفي بلقا�شم

�شيدي بلعبا�ش

ت�صجيل 50 ل�صعة عقرب 
منذ �صهر جوان يف مرحوم

ببلدية مرحوم  �جلو�رية  لل�سحة  �لعمومية  موؤ�س�سة  �سجلت 
بلعبا�س  50 حالة ل�سعة عقرب منذ  �سيدي  ولية  جنوب 
ذ�تها  �مل�سادر  ،وك�سفت  هذ�  يومنا  �إىل  جو�ن  �سهر  حلول 
�أن  معظم هذه �حلالت مت ت�سجيلها على م�ستوى �ملناطق 
خا�سة  �لعمر�ين  �لن�سيج  د�خل  �حلالت  وبع�س  �لريفية 
وهناك  هنا  من  �ملرت�مية  �حلجارة  بها  تكرث  �لتي  �لأماكن 
�مل�سدر  نف�س  ح�سب  و  فيها   �لأع�ساب  �نت�سار  وكذلك 
�أ�سخا�سا  ترت�وح  م�ست  ت�سجيلها  مت  �لتي  �حلالت  �أن 
�أية  ت�سجل  مل  �حلظ  �سنة  وحل�سن  14و49  �أعمارهم  بني 
حالة خطرية وذلك بعد تدخل �مل�سالح �ملذكورة يف �حلني 
�مل�ساد  باإعطائهم  �مل�سل  وذلك  بامل�سابني  و�لتكفل 
تام  ��ستعد�د  حالة  يف  هي  �ملوؤ�س�سة  �أن  ،و�أ�ساف  للت�سمم 
ملثل هذه �حلالت خا�سة وبال�سبط يف ف�سل �ل�سيف �لتي 

تكرث فيه مثل هذه �لعقارب و�لأفاعي 
 �ش.�شهيب
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بعدما كانت جنة يق�شدها الزوار للرتفيه على �شفافها وقبلة للطالب والباحثني للبحث العملي 
مما تزخر به هذه املحمية الدولية من كنوز طبيعية حيث تعترب مك�شبا ومعلما طبيعيا هاما 
�شيما واأنها تقع مبحاذاة الطريق الوطني رقم 44 ال�شريان القت�شادي للولية، اأ�شحت هذه 
البحرية مهددة بالندثار. جملة من املخاطر التي تواجهها من التلوث على طول ال�شنة اإىل 

اجلفاف �شيفا واأخريا املحجرة التي تعبد باأمتار فقط عن البحرية،
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