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 يف قب�ضة داع�ش
حت�صبا لعيد الأ�صحى

�ضــــــــب معــــــا�ضات 
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تقدمه يف ال�صن و جمود القاعدة ال�صيا�صية حلزبه

اآخر فر�ضة لنب فلي�ش لدخول ق�ضر املرادية

يقيم يف �صكيكدة و يعمل يف وظيفة حكومية

كاتب جزائري يتحول اإىل »اإ�ضرائيلي« يف ظروف غام�ضة
�ص5

�ص3
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 اخلبري يف الرتبية والتعليم 
عبد القادر بودرامة "للو�صط "

 حـــــــجــــار وقـــــــــع 
 فــــي فـــــخ �ضــــــوء 
�ص3التعبري والتاأويل

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�ص13

اإح�صائيات ر�صمية خلريطة العمل يف اجلزائر

 القطاع اخلا�ش ي�ضغل
 6.95 مليون عامل 

من اأ�صل 14 مليون

 جتميد اأكرث من 90
 األف  بطاقة �ضفاء 

�ص4

�ص4

مدرب نابويل يفكر يف تغيري 
اخلطة والعتماد عليه اأ�صا�صيا

 اأونا�ش يقلب الطاولة
 ويخلط اأوراق اأنت�ضيلوتي

رف�ص دعوات مقاطعة �صراء الأ�صاحي، حممد عليوي:

 28 مليون راأ�ش ما�ضية منها 
4 ماليني موجهة للنحر

�ص4 

�ص24

�ص 24

البويرة

 املطالبة با�ضتغالل القوائم
 الحتياطية يف م�ضابقات الرتبية 

عني الدفلى

توقيف �ضبكة خمت�ضة يف املتاجرة باملخدرات 
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ميهوبي يعزي عائلة املجاهد ميهوبي
تقّدم وزير الثقافة حممد ميهوبي بالتعزية اإىل عائلة املجاهد حممد ال�صالح 

مبقربة  الرثى  ووري  املنق�صي  الأ�صبوع  نهاية  املنية  وافته  بعدما  يحياوي 

التوا�صل  موقع  يف  الر�صمية  �صفحته  عرب  الوزير  ن�رش  حيث  يحي،  �صيدي 

الجتماعي »تويرت« تغريدة ذّكر من خاللها بن�صال ع�صو جمل�س الثورة ودوره 

خالل فرتة الثورة التحريرية اإىل جانب بقية زمالئه يف الن�صال الثوري.

البويرة

ملتقى حول مكانة املراأة يف املجتمع
يحت�صن اأم�س الأحد مقر ديوان موؤ�ص�صات ال�صباب »حممد اإ�صياخم » مبدينة 

البويرة ، فعاليات امللتقى الوطني حول مو�صوع » مكانة املراأة يف املجتمع 

اجلزائري » من تنظيم جتمع الطالبات الأحرار بجامعة البويرة ، ومن املنتظر 

اأن يكون النقا�س ثريا بتناول الأ�صاتذة املحا�رشون على غرار الأ�صتاذة عوي�صة 

بختي ويو�صف قا�صيمي وغريهم عديد النقاط املتعلقة بهذا املو�صوع الهام 

حول دور ومكانة املراأة اجلزائرية يف �صتى وخمتلف مناحي احلياة ال�صيا�صية 

والثقافية وكذا العادات والتقاليد التي تقيد اأحيانا حرية املراأة .

اأ.م

حماولة اإدخال خمور اإىل ور�شة 
امل�شجد الأعظم

كبرية  �صجة  اأثار  فيديو   ، موؤخرا  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  عرب  اإنت�رش   

ل�صندوق  حامل  وهو  للمحمدية  الأعظم  امل�صجد  بناء  بور�صة  عامل  اأظهر 

لي�صت  الف�صيحة   اأن هاته   بالذكر  و اجلدير   ، الكحولية  بامل�رشوبات  مليء 

الأوىل  من نوعها  التي تطال ور�صة بناء اأعظم م�رشوع ديني يف قارة اإفريقيا 

بالإعتداء  قيامهم  ب�صبب  اأفارقة  توقيف جمموعة  �صابقا  ، فقد مت  العامل  و 

لداخل  اأحدهم  اإدخال ع�صيقة  من  منعهم  لدى حماولته  الور�صة  رئي�س  على 
الور�صة .

 

خبر في 
صورة

عني الدفلى

تـــــــــدمري خمباأ للـــــــجماعـــــــات 
الإرهابية وا�شرتجاع اأ�شلحة 

�شبي�شيفيك يعلن تر�شحه للرئا�شيات

اأعلن النائب الربملاين ال�صابق املثري للجدل »طاهر مي�صوم« واملعروف 
با�صم »�صب�صيفيك«، عن اعتزامه الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية املرتقبة 
على  م�رش  املدية  لولية  ال�صابق  النائب  اأن  يبدوا  2019،و  �صنة  يف 
امل�صي قدما يف خطوته اجلديدة حيث قال اأنه �صيقاوم من ا�صماهم 
باحلركى وبح�صب مي�صوم فاإن الدافع وراء هذا الرت�صح »هو امل�صاهمة 

يف اإحداث التغيري«، بح�صب ت�رشيحات اأدىل بها لو�صائل الإعالم.

حمرز يزور زمالء ه ال�شابقني

ا�صتغل الالعب الدويل اجلزائري ريا�س حمرز فر�صة تواجد فريقه 
مواجهة  خو�س  اأجل  من  مان�ص�صرت  مبدينة  �صيتي  لي�صرت  ال�صابق 
الجنليزي  الدوري  الفتتاحية من  للجولة  يونايتد حت�صبا  مان�ص�صرت 
من اأجل زيارة زمالئه القدامى بقيادة جيمي فاردي ومواطنه ر�صيد 
غزال، اأين انتقل الالعب اجلديد ملان�ص�صرت �صيتي اإىل الفندق الذي 
اأقامت فيه ت�صكيلة »الثعالب« وزار الفريق الذي عرف اأوج العطاءيف 

للجي�س  مفرزة  متكنت 
اأم�س  ال�صعبي،  الوطني 
بحث  عملية  يف  اجلمعة، 
الدفلى،  بعني  وتفتي�س 
خمباأ  وتدمري  ك�صف  من 
للجماعات الإرهابية يحوي 
على اأ�صلحة ومولد كهربائي 
وجتهيزات اإعالم اآيل  ومواد 
اأورده  ما  ح�صب  غذائية، 
لوزارة  بيان  ال�صبت  اأم�س 

الدفاع الوطني. 
»يف  انه  البيان  يف  وجاء 
الإرهاب،  مكافحة  اإطار 
مفرزة  ودمرت  ك�صفت 

ال�صعبي،  الوطني  للجي�س 
يف   2018 اأوت   10 يوم 
بعني  وتفتي�س  بحث  عملية 
خمباأ  ن.ع.1،  الدفلى/ 
للجماعات الإرهابية يحوي 
نوع  من  اآلية  ن�صف  بندقية 
اآيل  وم�صد�س  �صيمونوف 
وجتهيزات  كهربائي  ومولد 
ات�صال،  وو�صائل  اآيل  اإعالم 
غذائية  مواد  اىل  بالإ�صافة 

واأغرا�س اأخرى«.
التهريب  حماربة  اطار  ويف 
حجز  املنظمة،  واجلرمية 
حرا�س ال�صواحل بالغزوات/ 

ن.ع.2 )6ر36( كيلوغرام من 
الكيف املعالج فيما اوقفت 
الوطني  للجي�س  مفرزة 
/ن.ع.4،  بب�صكرة  ال�صعبي 
�صاحنة  وحجزت  مهربا 
من  وحدة  ب5460  حمملة 

خمتلف امل�رشوبات«.
اوقفت  اخرى،  جهة  من 
الوطني  للجي�س  مفرزة 
الدرك  وعنا�رش  ال�صعبي 
تلم�صان  من  بكل  الوطني 
 15« وغرداية  والنعامة 
من  �رشعيا  غري  مهاجرا 

جن�صيات خمتلفة« .

امل�سيلة 

وفاة طفل واإ�شابة 7 اآخرين يف حادث مرور

اجللفة 

دورة تدريبية للح�شول رخ�شة ال�شيد  

توا�صل  املرور  حوادث  لزالت 
بعا�صمة  الأبرياء  اأرواح  ح�صد 
احل�صنة التي ا�صتفاقت اأم�س على 
حادث مميت وقع على م�صتوى رقم 
ولية  بوخمي�صة  حي  مبخرج   45
اأ�صفر  امل�صيلة وهو احلادث الذي 
عن وفاة طفل يبلغ من العمر عامني 
واإ�صابة �صبعة اأ�صخا�س من عائلة 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  واحدة 
اإثر انحراف و انقالب �صيارة اأجرة 
ولية  ترقيم   608 بيجو  نوع  من 

م�صيلة ح�صب ما اأفادت به م�صالح 
اإجالء  مت  قد  و  املدنية  احلماية 
العالج مب�صت�صفى  لتلقى  اجلرحى 
الزهراوي بعا�صمة الولية وحتويل 
م�صلحة  نحو  ال�صحية  جثمان 
ذات  م�صتوى  على  اجلثث  حفظ 
العمومية  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 
الأمن  م�صالح  ذلك  اإثر  وفتحت 
معّمقا  حتقيقا  اإقليميا  املوؤّهلة 

ملعرفة مالب�صات احلادث.
ع.ب

التكنولوجي  املعهد  احت�صن 
املتو�صطي الفالحي املتخ�ص�س 
دورة  فعاليات  اجللفة  لولية 
�صهادة  على  للح�صول  تدريبية 
التاأهيل حليازة رخ�صة ال�صيد يف 
على  نوعها  من  الأوىل  هي  بادرة 
يف  و�صارك  املحلي،  امل�صتوى 
هذه الدورة التدريبية التي نظمتها 
حمافظة الغابات وكذا الفيدرالية 

�صياد   75 زهاء  لل�صيد  املحلية 
الولية  بلديات  خمتلف  من 
الفيدرالية  رئي�س  بح�صور  وذلك 
الوطنية لل�صيد ال�صيد عمار زاهي 
اخلطوة  بهذه  بدوره  اأ�صاد  الذي 
اإياها يف الجتاه ال�صحيح  معتربا 
وفق  ال�صيادين  تدريب  اأجل  من 
والأ�ص�س  به  املعمول  القانون 
املعرفية التي ت�صبط ال�صيد ومن 

عبد  بلخريي  ال�صيد  اأكد  جانبه 
الولئية  اجلمعية  رئي�س  القادر 
هذه   « باأن  باجللفة  لل�صيادين 
الدورة التدريبية اأريد بها اأن حتث 
وحتفز ال�صيادين لكي يدخلوا يف 
اي�صا  �صاأنها  ومن  قانوين  اطار 
غيابه  طال  مياكنيزم  بعث  اإعادة 
لأزيد من 20 �صنة ما زاد يف رقعة 

ال�صيد الع�صوائي«.
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تقدمه يف ال�سن و جمود القاعدة ال�سيا�سية حلزبه

اآخر فر�سة لنب فلي�س لدخول ق�سر املرادية
�ستكون رئا�سيات 2019 مبثابة الفر�سة الأخرية لرئي�س طالئع احلريات علي بن فلي�س لولوج ق�سر الرئا�سة، وهذا بعد اأن خ�سر رهان دخوله يف 2004 و2014 
بفارق كبري من الأ�سوات على الرئي�س بوتفليقة، يف وقت جند فيه اأن اأ�سوات املوالة تعالت ب�سرورة تر�سيح بوتفليقة لعهدة خام�سة وهذا الذي قد يقلل من 

فر�سه التي تت�سابك اأي�سا مع عامل ال�سن وهو الذي يبلغ 74 �سنة.

علي عزازقة

معار�ضا  �أ�ضبح  �لذي  فلي�س  بن 
لل�ضلطة بعدما كان �أحد قياد�تها 
و�أمينا عاما حلزب جبهة �لتحرير 
ال  فر�ضة  �أمام  �أ�ضحى  �لوطني، 
مقاليد  ت�ضلم  �أجل  من  تعو�س 
بعدما  وهذ�  باجلز�ئر  �حلكم 
بن  مرتني،  �حللم  هذ�  تبخر 
بن�ضبة  ثانيا  حل  �لذي  فلي�س 
�الأ�ضو�ت  من  باملائة   12.2
�ضارك يف  بوتفليقة  �لرئي�س  ور�ء 
�ملحليات �ل�ضابقة وحت�ضل حزبه 
تهمة  جعلت  كارثية  نتائج  على 
�أن  رغم  م�ضهده  تت�ضدر  �لتزوير 
حتى  يكن  مل  �لبلديات  يف  متثيله 
يف �حلملة �النتخابية، �ضاحب 74 
�ضنة بد�أ ميوله للمعار�ضة ملا كان 
يف �الأفالن، ملا مت �نتخابه �أمينا 
يف  �لوطني  �لتحرير  جلبهة  عاما 
بن  لبوعالم  خلفا   2003 �ضبتمرب 
حمودة،  وقد �أعلن �حلزب �لعتيد 
فلي�س  بن  تر�ضيح  عزمها  عن 
على   2004 �أفريل  لرئا�ضيات 
�لرغم من ميل ما مي�ضى باحلركة 
�جلبهة  من  »جناح  �لت�ضحيحية 
بوتفليقة«�إىل  للرئي�س  مو�ل 
 ، بوتفليقة  �جلز�ئري   �لرئي�س 
�لق�ضاء  بعدها   �لق�ضاء  ليجمد 

�لوطني يف  �لتحرير  ن�ضاط جبهة 
30 دي�ضمرب 2003.

رئي�س �حلكومة �الأ�ضبق مل يتوقف 
من  عاد  حيث  �حلد،  هذ�  عن 
قبيل  �ضنو�ت  ع�رش  بعد  جديد 
 2014 �لرئا�ضية  �النتخابات 
�إىل  وحمبوه  �أن�ضاره  دعاه  حيث 
ليفر�س  �أخرى  مرة  �لرت�ضح 
يحمله  جاء  �لذي  �لتغيري  منطق 
�لوطني،  �لتجديد  وبرناجمه  هو 
وجاب   2014 لرئا�ضيات  فرت�ضح 
كل واليات �لوطن مناديا بالتغيري 
�ل�ضيا�ضية  �ملنظومة  و�إ�ضالح 
�حلالية و��ضتقالل �لق�ضاء ، �أن�ضاأ 
�لتي  �الأحز�ب  من  جمموعة  مع 
�النتخابية  حملته  يف  �ضاندته 
�الأخرية قطبا �ضمي قطب �لقوى 
من �أجل �لتغيري يف �جلز�ئر  ليقرر 
م�ضانديه  من  وباإحلاح  ذلك  بعد 
�إن�ضاء حزب �ضيا�ضي �ضماه طالئع 
فر�ضة  �أمام  �الأن  وهو  �حلريات، 
�أخرية �إذ� ما قرر �لو�ضول لكر�ضي 

�لرئا�ضة.

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
ح�سني بلخريات:

»طالئع احلريات غري 
قادر على املناف�سة يف 

الرئا�سيات«

و�أ�ضتاذ  �ل�ضيا�ضي  �خلبري  �أكد 
�لعلوم �ل�ضيا�ضية ح�ضني بلخري�ت 
غري  �حلريات  طالئع  حزب  باأن 
قادر على �لولوج يف جو �لرئا�ضيات 
بناء  على  �لظاهر  عجزه  ب�ضبب 
يف  ت�ضاعده  قوية  �ضعبية  قاعدة 
�ل�ضيا�ضيني،  مناف�ضيه  تخطي 
فلي�س  بن  حزب  �أن  على  م�ضدد� 
�أ�ضطو�نة  تكر�ر  حبي�س  ظل 
عو�س  �ل�ضيا�ضي  �لو�ضع  ��ضتنكار 
�أن يعمل على تقدمي برنامج بديل 

لهذه �الأو�ضاع.
خالل  �مل�ضدر  ذ�ت  و�أو�ضح 
باأن  »�لو�ضط«  به  خ�س  ت�رشيح 
طالئع �حلريات ي�ضتمر يف خطه 
�ل�ضيا�ضي �لذي تاأ�ض�س عليه و�لذي 
بديل  برنامج  طرح  ي�ضتطع  مل 
بقدر ما ميحور خطابه �ل�ضيا�ضي 
�ل�ضيا�ضي،  �لو�ضع  ��ضتنكار  حول 
لدى  حجته  ي�ضعف  �لذي  وهذ� 
م�ضيفا:«  �جلز�ئري،  �ل�ضعب 
وح�ضب  �حلريات  طالئع  حزب 
�ل�ضيا�ضية من  �ل�ضاحة  ما كان يف 
مبادر�ت خا�ضة باملعار�ضة �أثبت 
بانه �ضعيف وغري قادر على بناء 
مع  ثنائية  �ضيا�ضية  �رش�ركات 
�أمام  يجعله  ما  �ل�ضاحة،  مكونات 

فر�ضة �ضعيفة لدخول �لرئا�ضيات 
�أبرز  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف  كذلك«، 
بلخري�ت  ذكر  �ملتحدث  ذ�ت 
و�أكد  �ل�ضابقة،  �ملحليات  بنتائج 
�حلريات  طالئع  �أن  �أثببت  باأنها 
ال يز�ل بعيد عن بناء �ضعبيه قويه 
 5 على  �إال  يتح�ضل  مل  �أنه  بدليل 
�لوطني  �مل�ضتوى  على  بلديات 
متاما،  حمفزه  غري  نتيجة  وهي 
يحاول  �الأن  �حلزب  متابعا:«  
�النفتاح  �لر�هنة  �ملرحلة  يف 
من  �ملطروحة  �ملبادر�ت  على 
يف  طبيعي  �ضيء  وهو  �الأحز�ب 

�إطار �لعمل �ل�ضيا�ضي«.

عبدالغني بادي
بن فلي�س لديه رهاناته 

اخلا�سة

�لنا�ضط  �أ�ضار  �جلانب  ذ�ت  ويف 
�أن  �إىل  بادي  �لغني  عبد  �ل�ضيا�ضي 
طالئع �حلريات لي�س �لوحيد �لذي 
�لرئا�ضيات،  من  موقفه  يظهر  مل 
لكون هنالك �أحز�ب عديدة مل تعلن 
منها،  �لقليل  عد�  ما  موقفها  عن 
من  موقف  �تخذ  من  هنالك  حيث 
موقف  يتخذ  ومل  �خلام�ضة  �لعهدة 
بان  �أكد  بادي  �لرئا�ضيات،  من 
ال  وح�ضابات  رهانات  فلي�س  لنب 
جعله  �لذي  وهذ�  �الآخرون  ميلكها 

يرتيث ويدقق ح�ضاباته، خا�ضة و�أن 
حر�كا  ت�ضهد  �ل�ضيا�ضية  �ل�ضاحة 
مبادر�تيا قد ي�رش حتك بن فلي�س 
�ضياق  ويف  بادي،  �أكده  ما  ح�ضب 
باأن  �مل�ضدر  ذ�ت  �أو�ضح  �أخر، 
�حلريات  طالئع  يف  �الأول  �لرجل 
و�الأخرية  تعو�س  ال  فر�ضة  �أمام 
بالرئا�ضيات،  �لفوز  ر�د  �أ  ما  �إذ� 
خا�ضة و�أن عامل �ل�ضن �ضده �لذي 
�ضيا�ضي  و�قع  �أمام  �جلميع  يجعل 
�ضتجعلهم  ومعقدة،  خا�ضة  مبيزة 
�ملر�هنة  يف  ح�ضاباتهم  ير�جعون 
بهم  تقدم  �لذين  �ل�ضا�ضة  على 
�ل�ضبعني  جاوز  فلي�س   فنب  �لعمر، 

من �لعمر وهذه فر�ضته �الأخرية .

بعد اأن جعلتها بازارا ملنتجاتها، بوزيان مهماه:

ماكرون جمرب على تغيري 
نظرة فرن�سا للجزائر

. زيار ة ماكرون للجزائر مرتبة نهاية ال�سنة
بوزيان  �القت�ضادي  �خلبري  �أكد 
فرن�ضا  نظرة  باأن  مهماه 
�القت�ضادية �جتاه �جلز�ئر الز�لت 
�ال�ضتعماري  ما�ضيها  على  ترتكز 
�متد�د  �أنها  على  ي�ضورها  �لذي 
جعلها  �لذي  وهذ�  القت�ضادها، 
»باز�ر«  جمرد  �جلز�ئر  من  جتعل 
يف  غري،  ال  منتجاتها  فيها  ت�ضوق 
جمرب  ماكرون  باأن  �أو�ضح  حني 
زيارته �ملرتقبة على تغيري  خالل 
هذ� �لنمط و�لعمل على �ال�ضتثمار 
بجدية يف ظل جناح �ل�ضني وتركيا 
وبلد�ن �أخرى تعاملت مع �جلز�ئر 

على �أنها دولة ذ�ت �ضيادة.
خالل  �ملتحدث  ذ�ت  و�ضدد 
باأن  »�لو�ضط«  به  خ�س  ت�رشيح 
لفرن�ضا  �جلادة  �ال�ضتثمار�ت 
باجلز�ئر تر�جعت تر�جعا ملحوظا 
خالل �لـ3 �ضنو�ت �ملا�ضية ب�ضبب 
�ل�ضيا�ضة �لتي تعتمد عليها فرن�ضا 
ترى يف  ال  لكونها  �جلز�ئر،  �جتاه 
ميلك  �لذي  �لبلد  ذلك  �جلز�ئر 
وما  لال�ضتثمار،  حقيقية  فر�ضا 
�لذي  �الأخري  تقريرها  ذلك  يبني 
عالية  �أنها  على  �جلز�ئر  �ضنف 
غري  فيها  و�ال�ضتثمار  �ملخاطر 
وتركيا  �ل�ضني  جعل  ما  جمدي، 
يف  تدخل  �الأخرى  �لدول  وبع�س  

ناجحة وجدية جعلت  ��ضتثمار�ت 
و�حد  رقم  �مل�ضتثمر  بكني  من 
عند  يتوقف  مل  مهماه  باجلز�ئر، 
�لفرن�ضيني  يدعو  ور�ح  �حلد  هذ� 
�إىل �رشورة ترك �جلانب �ل�ضيا�ضي 
و�لرتكيز على �جلانب �القت�ضادي 
�ضيكون  �جلدي  �ال�ضتثمار  لكون 
على  بعد  فيما  �إيجابية  نتائج  له 
نف�س  يف  �جلز�ئر  وعلى  باري�س 
ذلك  على  وماكرون جمرب  �لوقت، 
�أ�ضهر  بعد  �ملرتقبة  زيارته  خالل 
�ضيما و�أن �ل�ضوق �جلز�ئر �أ�ضحت 
جد و�عدة ون�ضبة �لنمو �تفعت يف 

حدود 3 باملائة.
وللتذكري فقد ك�ضفت جملة »جون 
�أفريك« عن زيارة مرتقبة للرئي�س 
دول  خلم�س  ماكرون  �لفرن�ضي 
�جلز�ئر،  بينها  من  تدخل  عربية 
�جلاري  �لعام  نهاية  بني  وهذ� 
ذ�ت  وذكر   ،2019 وبدياة   2018
�ضرتتكز  �لزيارة  �أن  على  �مل�ضدر 
بني  �القت�ضادية  �ل�رش�كة  على 
�لبلدين وحماولة تعزيزها و�ل�ضعي 
ن�ضاط  جو  بخلق  تطويرها  �إىل 
��ضتثمار�تي، باالإ�ضافة �إىل ملفات 
يف  و�الإرهاب  �ل�رشية  �لهجرة 

منطقة �ل�ضاحل.
 علي عزازقة 

اخلبري يف الرتبية والتعليم عبد القادر بودرامة »للو�سط »

»حجار وقع يف فخ �سوء التعبري والتاأويل«
اجلاد« العلمي  بالبحث  اإل  ل يتم  اجلزائر  »تطوير   : لوني�سي  •       رابح 

و�لتعليم  �لرتبية  يف  �خلبري   قدم  
�لدكتورعبد �لقادر بودر�مة حتليال 
للت�رشيحات  �ضامال 
�لتعليم  وزير  �الأخرية  خلطاب 
�لطاهر  �لعلمي  و�لبحث  �لعايل 
موجة  ور�ءه  خلف  �لذي  حجار 
مما  �أثار  �لو��ضعة  �النتقاد�ت  من 
�الإعالم  و��ضعا على و�ضائل  جدال 
و�ضبكات  �جلز�ئرية  �ملختلفة 
فلقد  لقيت  �الجتماعي  �لتو��ضل 
هذه �لق�ضية ردود �أفعال من طرف 
�لطالبي  و�الحتاد  �لعلمية  �لنخب 
قاله  ما  ��ضتنكرت  �لتي  �حلر 
حجار ،موؤكد� بودر�مة يف ت�رشيحه 
ليومية »�لو�ضط« �أن �ملنطق و�لعقل 
جتعل   ، له  خلفية  �لعلمية  وحتى 
�ملجتمع  به  تلقى  �لذي  �لفهم  من 
للفكرة  خمالفا  �لوزير  ت�رشيح 
حجار  فوقع  بيانها  هو  �أر�د  �لتي 
�لتعبري« ووقع من �ضمعه  يف »�ضوء 
معطيات  باأخذ  �لتاأويل«  »�ضوء  يف 
له  �ملعرفية  و�خللفية  �ل�ضياق 
�العتبار.  وح�ضب �لباحث  بعني 
يف علوم �الت�ضال بجامعة �جلز�ئر 
حجار  �لطاهر  �أن  قال  بودر�مة، 
�أر�د �أن يقول �أن �ملجتمع ال ينه�س 
و�إن  معزولة،  فردية  مبجرد جهود 
�لنابغة  و�أن  نو�بغ  �أ�ضحابها  كان 
�حلقيقي هو من �أعاد �لكرة مر�ت 

عنده  �لنبوغ  ي�ضبح  حتى  ومر�ت 
يف  جنح  من  ولي�س  و�ضمة،  عادة 
�متحانات  من  �متحان  جمرد 
منا  كثري  �ملعنى  وهذ�  �لتمدر�س 
يتبناه ويوؤمن به  بل هو ما ت�ضدقه 

�لتجارب و�لفل�ضفات.
 

م�سكلة التعبري والتاأويل 
من م�سكالت التعليم يف 

اجلزائر
 

ليومية  �ملتحدث  ذ�ت  و�أو�ضح 
�أن �ملعلمني  �لو�ضط« بالقول   «
�لعامل  ويف  بالدنا  يجمعون  يف 
على �أن �أ�ضعب �أمر يف �لتعليم هو 
�لتعبري،  وح�ض�س  �لتعبري  تعليم 
�ضو�ء �لكتابي �أم �ل�ضفوي، يف جميع 
�للغات و�لتي ت�ضكل هاج�ضا خميفا 
�لذين  للمعلمني  كبرية  ومعاناة 
�ملتعلمني  ��ضتنطاق  يحاولون 
هناك  لي�س  ينجحون  ما  ونادر� 
�ملر�حل  حم�ضومة  معينة  طريقة 
�ملعامل  و��ضحة  و�ملنهجية 
لتدري�س �لتعبري وعليه فنحن �أمام 
باملجتمع  تتعلق  علمية  م�ضكلة 
�لتعبري و  يف م�ضكلة  و�ملتمثلة  كله 
�لتاأويل وهي م�ضكلة  من م�ضكالت 
لها  تو�ضع  �أن  ينبغي  �لتي  �لتعليم 
جتنب  �أجل  من  �ملنا�ضبة  �حللول 

الأجل  متاأزم  و�ضع  �إىل  �لو�ضول 
�ضوء فهم �أو �ضوء تعبري.

  
رابح لوني�سي : »تطوير 

اجلزائر ل يتم اإل 
بالبحث العلمي اجلاد«

 
يف  �الأ�ضتاذ  �ملقابل  �أو�ضح  ويف 
وهر�ن  بجامعة  �ملعا�رش  �لتاريخ 
ر�بح لوني�ضي ،�أن   تطوير �جلز�ئر 
�جلاد  �لعلمي  بالبحث  �إال  يتم  ال 
�لتنموية  بحاجاتنا  �ملرتبط 
و�الجتماعية  وعليه  �القت�ضادية 
فالبد على  �لنظام �جلز�ئري  تبني 
�لعلمي  �لبحث  ت�ضجيع  طرح 
�أجل حتقيق  بقر�ر�ت �ضجاعة من 
�إبعاد  مع  �جلز�ئر  وتقدم  �لرقي 
�لعلمي  �لبحث  حماربته  تهمة 
و�لذكاء  و�لنبوغ  و�لتكنولوجي 
�ملجتمع  عنها  يتحدث  �لتي 
ال  �الأمر  فهذ�  بقوة،  وبالتايل 
يحتاج �إال �إىل �إر�دة �ضيا�ضية وثورة 
ما  بقدر  و�لتفكري  �لذهنيات  يف 
جديدة  ميكانيزمات  �إىل  يحتاج 
وجمموعة  �ملبد�أ  هذ�  لتطبيق 
لها،  تنفيذية  ومر��ضيم  قو�نني 
طرف  من  �لدعم  �ضتلقى  و�لتي 
�ملجتمع ككل  لكونها �ضت�ضاهم يف 

حت�ضني حياته وترقيته.

 
رقي اجلزائر  مرهون 

بت�سجيع املبدعني 
يف جمالت العلوم 

والتكنولوجيا
 

بالقول  لوني�ضي  ر�بح   و�أ�ضار 
�إعطاء  �ل�ضعب  من  لي�س 
�متياز�ت للمخرتعني و�ملبدعني 
�لعلمية  د�عيا  �ملجاالت  يف 
»رقي  �ضعار  رفع  �رشورة  �إىل 
بت�ضجيع  مرتبط  وهو  �جلز�ئر 
�لعلوم  جماالت  يف  �ملبدعني 
رتبة  خلق  و�لتكنولوجيا«  مع 
ن�ضميها  عالية  مو�طنة  و�ضام  �أو 
�ملمتاز«  فاجلز�ئر  »�ملو�طن 
من  �إىل  �ليوم  �حلاجة  باأم�س 
بعقله  ويبنيها  ويطورها  يرقيها 
و�إبد�عاته  و�خرت�عاته  وعلمه 
عرب  هذ�  ويتحقق  �لعلمية 
كبار  جللب  ميكانيزمات  و�ضع 
�جلز�ئر  �إىل  �لعامليني  �لباحثني 
كدولة  لهم  قبلة  وحتويلها  �إىل 
وعلمية  و�جتماعية  دميقر�طية 
بحيث  �لعلم  على  فقط  ت�ضتند 
و�لفكر  �لعلم  لرجال  فيها  يكون 
و�لعقول �لكربى دور� �أ�ضا�ضيا يف 

�لقر�ر�ت و�ضياغة م�ضتقبلنا .
حكيم مالك



 
يف حماكمة داخل اجلزائر

رعايا مغاربة ي�سردون جتربتهم مع 
اأخطر  �سبكات   » داع�ش« 

ك�شف ثالثة �شبان من دولة املغرب خالل 
واقعة  عن  اجلنايات  اأمام حمكمة  مثولهم 
قبل  اأحد  من  لها  تعر�شوا  خطرية  ن�شب 
لتنظيم  التابعة  املقاتلني  تهريب  �شبكات 
النزاع  مناطق  ترحيلهم  نحو  بعد  ّداع�ش« 
نحو  الهجرة  اأ�شا�ش  على  بليبيا  الإرهابية 
من  اجلزائر  كل  بذلك  اأوروبا  متخذين 
عبور  باإ�شرتاتيجيات  مناطق  تون�ش  و 
لكلتا  الأمنية  الإجراءات  ح�شب  تتكيف 
التي  احلالية  الق�شية  تفا�شيل   ، البلدين 
اجلنايات  الإبتدائية  حمكمة  اإحت�شنتها 
عام  من  ماي  ل�شهر  البي�شاء تعود  بالدار 
2016 حني متكنت م�شالح الأمن من خالل 
حتريات اأجنزتها حول �شبكة تقوم برتحيل 
توقيف  من  »داع�ش«  معاقل  نحو  ال�شبان 
اأ�شتبه  ورقلة  بولية  مغاربة  رعايا  ثالثة 
مبحاولتهم التوجه نحو دولة » ليبيا« و بعد 
من  قدموا  باأنهم  معهم  ك�شفوا  التحقيق 
هواري  الدويل  املطار  عرب  املغرب  دولة 
بحكم  و  ليبيا  نحو  الهجرة  بهدف  بومدين 
الرحالت  يف  امل�شددة  الأمنية  الإجراءات 
برا  البلد  هذا  نحو  العبور  حاولوا  اجلوية 
الذين تعرفوا  اجلزائريني  اأحد  طريق  عن 
عليه من خالل املتهم الرئي�شي املدعو » 
اأ�شامة« الذي كان قد �شبق له الهجرة نحو 
ب�شبب  لبلده  جديد  من  العودة  و  اإيطاليا 
وقرر  خمدرات  حيازة  ق�شية  يف  تورطه 
على  فتعرف  لإيطاليا  جديد  من  العودة 
�شخ�ش  اأخر من موقع » فاي�شبوك«  يقوم 
ليبيا عرب  لدولة  ال�شباب  تهريب  و  برتحيل 
فمجرد  اجلزائر  لدولة  اجلنوبية  املناطق 

الدويل هواري  املهاجرين  للمطار  و�شول 
الإلتقاء  به   ويطلب منهم  يت�شلوا  بومدين 
اأين  يقوم  بخروبة  الربي  النقل  مبحطة 
ورقلة  يرافقهم  لولية  �شخ�ش  باإر�شال 
ومنه لعني اإينامينا�ش لغاية الو�شل لدولة » 
ليبيا« وهذا مقابل مبالغ مالية تراوحت بني 
التحريات  اإطار  ويف   ، اأورو   3000 و   2000
وهو  رابع  �شخ�ش  توقيف  مت  املنجزة 
�شالفي  املتهمني  بتوجيه  يقوم  الذي  كان 
لغاية  خروبة  حمطة  من  ويرافقهم  الذكر 
الو�شول للمناطق احلدودية وهو ال�شخ�ش 
بينها  من  رحالت  عدة  ين�شق  كان  الذي 
 17 ترحيل  و مت  اأفريل  ب�شهر  رحلة جرت 
خ�شا بنف�ش الطريقة و مت تربئتهم من قبل 
املحكمة بعد حتويلهم عليها ، كما تبني يف 
خ�شم التحريات املنجزة يف ق�شية احلال 
كانت  الثالثة  املتهمني  ترحيل  عملية  اأن 
اأ�شخا�ش  عدة  من  منظمة  �شبكة  وراوؤها 
نحو  ال�شباب  برتحيل  تقوم  وجن�شيات 
» داع�ش«  الإٍرهابية  اجلماعات  معاقل 
باإ�شتغالل رغبتهم بالهجرة نحو اأوروبا وهو 
حال املتهمني يف الق�شية احلالية ومن بني 
التو�شل  مت  اأ�شخا�ش  اأربعة  ال�شبكة  اأفراد 
جتنيد  بجرم  متابعتهم  ومتت  لهويتهم 
متابعتهم  ومتت  الب�رش  تهريب  و  مقاتلني 
ملف  يف  املتهيمن  باقي  رفقة  غيابيا 
خالل  الأول  املتهم  نفى  حيث  احلال  ، 
الهجرة  املحكمة حماولته  لهيئة  مواجهته 
ينوي  كان  اأنه  و  » داع�ش«  نحو  معاقل 
الرحيل بنف�ش الطريقة نحو اأوروبا متخذا 
من اجلزائر منطقة عبور حيث ك�شف باأنه 
�شبق له الهجرة لإيطاليا عرب دولة تون�ش و 
ق�شية  يف  تورطه  ب�شبب  منها  ترحيله  بعد 
تعرف  باأ�شخا�ش  الإت�شال  عاود  خمدرات 
الذي  الفاي�شبوك«   « طريق  عن  عليهم 
عر�ش عليه ترحيله مقابل مبلغ 2000 اأورو 
التوجه  منه  طلب  قد  وكان  عر�شه  وقبل 

الدويل  املطار  عرب  للجزائر  املغرب  من 
لدولة  التوجه  مت  من  و  بومدين  هواري 
ليبيا برا عرب املناطق اجلنوبية للبلد وهو 
العر�ش الذي قبله خا�شة و اأن ال�شخ�ش مل 
يعلمه باأنه ينوي ترحيله ملعاقل » داع�ش« 
ومل يكن له اأي عالقة بالتنظيم ل من قريب 
و ل من بعيد وهي نف�ش الت�رشيحات التي 
اأدىل بها باقي املتهمني و اأكدوا باأنهم كانوا 
املحكمة  لتقرر   ، لأوروبا  التوجه  ينوون 
بالرباءة  باإفادتهم  القانونية  املداولة  وبعد 
بعدما  لهم  املن�شوب  اجلرم  من  التامة 
�شنة   20 عقوبة  العام  النائب  لهم  طالب 
دج  مليون   2 بقيمة  نافذا وغرامة  �شجنا 
املتواجدين  و  احلاليني  املتهمني  حق  يف 

يف حالة فرار . 

اخلبري  الأمني  اأحمد ميزاب
 ال�سحايا املغرر يتم اإجبارهم بهم 

عن  طريق التهديد و الإبتزاز  

ميزاب«  »اأحمد  الأمني  اخلبري  ك�شف 
اأن  »الو�شط«  جريدة  به  خ�ش  حديث  يف 
الأ�شلوب احلايل هو واحد من الطرق الكثرية 
جتنيد  جماعات  عليها  باتت  تعتمد  التي 
املقاتلني �شمن �شفوف »داع�ش« باعتباره 

املغرر  ال�شباب  ورغبات  طموح  مع  يتالءم 
بهم ف�شبكات التجنيد اليوم  تعمل  بطريقة 
مدرو�شة وفق األيات دقيقة  بعيدة كل البعد 
وراوؤها  الكال�شيكي  و  الع�شوائي  العمل  عن 
رغبات  يدر�شون  نف�شانيني  خمت�شني 
اخلطاب  بات  بعدما  ميولهم  و  ال�شباب 
ياأتي  اجلهادي  ل  الفكر  حول  املبا�رش 
الغري  الإحتيالية  للطرق  واللجوء  بثماره 
اأمام  ، خا�شة  بات �رشورة حتمية  مبا�رشة 
التي  اجلزائرية  الأمنية  القوى  جناعة 
توقيف  و  فك  من  ال�شاعة  حلد  متكنت 
و  التجنيد  و  الإرهابية  ال�شبكات  من  عدد 
ف�شح ن�شاطهم ، كما اعترب »اأحمد ميزاب« 
يتم  الذين  الأ�شخا�ش  اأن  ال�شياق  نف�ش  يف 
جتنيدهم  مبعاقل اجلماعات الإرهابية عن 
جمرد  اأوربا  نحو  بالهجرة  الن�شب  طريق 
�شحايا لعدم وجود نية القتال و ا�شتمرارهم 
يف  يكون  التنظيم  �شفوف  �شمن  العمل  يف 
غالب الأحيان عن طريق الإبتزاز و التهديد 
، و عن  التنظيم  ال�شجن من قبل  اأو  بالقتل 
من  للحد  تقدميها  ميكن  التي  احللول 
امل�شتويات  كل  على  التوعية  هو  الظاهرة 
الذي  الفراغ  الأ�رشة ملحاربة  انطالقا من 
يتعر�ش له ال�شباب ويدفعه نحو الوقوع يف 

فخ هاته ال�شبكات اخلطرية .

والت�شغيل  العمل  وزارة  اأعلنت 
لها  بيان  يف  الجتماعي،  وال�شمان 
ام�ش عن تقدمي تاريخ �شب معا�شات 
امل�شتفيدين من منح التقاعد، وذلك 

املبارك  لأ�شحى  لعيد  حت�شبا 
دفع  �شيتم  فاأنه  البيان  ن�ش  وح�شب 
املعا�شات عرب خمتلف اآليات �رشف 
املعا�شات، �شواء بالن�شبة للح�شابات 

و  البنكية،  احل�شابات  اأو  الربيدية 
 2018 اأوت   14 يوم  من  بداية  ذلك 
كانوا  الذين  للمتقاعدين  بالن�شبة 
20و22  يومي  معا�شاتهم  يتقا�شون 

اأوت،2018   15 ويوم  �شهر،  كل  من 
كانوا  الذين  للمتقاعدين  بالن�شبة 
و26   24 يومي  معا�شاتهم  يتقا�شون 

من ال�شهر

يف  لالإح�شائيات  الوطني  الديوان  ك�شف 
اخلا�ش  القطاع  اأن  موثقة  بيانات  اآخر 
من   %63 اأي  عامل  مليون   6.95 ي�شغل 
اإجمايل العمالة يف البالد، اأما القطاع العام 
فهو ي�شتوعب نحو 4.09 مليون عامل اأي 
يقدر  والذين  امل�شتغلني  ال�شكان  من   %37
عامل  مليون   11.048 بنحو  عددهم 
ح�شب درا�شة م�شحية اأجراها الديوان يف 
اأفريل املا�شي حول و�شعية �شوق العمل، 
عددهم  واملقدر  العمال  اإجمايل  ويتكون 
مليون   9.073 من  عامل  مليون  بـ11.048 
امراأة  مليون  و1.975   »%82.1« رجل 
»17.9%«. كما ت�شري بيانات الديوان اإىل اأن 
ع�رشة  اأ�شل  من   »7« �شبعة  من  يقرب  ما 
»10« عمال هم اإجراء »69.6%«، علماً باأن 

هذه الن�شبة هي اأعلى يف الو�شط الن�شائي، 
العمل  يتميز  كما  بـ%75.3.  تقدر  حيث 
العام  القطاع  يف  الكبري  بتمركزه  الن�شوي 
القوى  جمموع  من   %57.4 ميت�ش  والذي 
 %42.6 بن�شبة  مقارنة  الن�شائية  العاملة 
بتوزيع  يتعلق  وفيما  اخلا�ش،  القطاع  يف 
ال�شكان امل�شتغلني ح�شب قطاع الن�شاطي 
الأكرث  املجالت  اأن  البيانات  نف�ش  تظهر 
ت�شغياًل يف اجلزائر هي قطاع البناء بـ1.9 
مليون عامل »17.2% من جمموع ال�شكان 
العمومي  بالوظيف  متبوعا  النا�شطني، 
»با�شتثناء قطاع ال�شحة« مع 1.73 مليون 
موظف »15.7%« والتجارة مع 1.71 مليون 
الجتماعي  والن�شاط  وال�شحة   »%15.5«
ال�شناعات   ،»%14.1« مليون   1.56 مع 

والفالحة   »%12« مليون  بـ1.33  التحويلية 
يقدر  »10.4%«، يف حني  مليون   1.14 مع 
عدد العاملني يف اخلدمات الأخرى بـ819 
توزيع  وبخ�شو�ش   .»%7.4« عامل  األف 
املجموعات  على  امل�شتغلني  ال�شكان 
املهن  اأن  للدرا�شة  وفقاً  تبني  املهنية، 
عدد  اإجمايل  من   %20.4 متثل  الأ�شا�شية 
تليها املهن  العمال »2.26 مليون عامل«، 
املوؤهلة يف ال�شناعة واحلرف اليدوية مع 
وعمال   ،»%17.5« �شخ�ش  مليون   1.93
 1.88 مع  والبائعون  والتجار  اخلدمات 
مليون »17%« واملهن الفكرية بن�شبة 1.08 
الأخرى  املهن  وتتكون   .»%9.8« مليون 
وعمال  التجهيزات  �شائقي  من  اأ�شا�شاً 
من   %7.7« عامل  األف  بـ856  الرتكيب 

والفالحني  امل�شتغلني«  ال�شكان  اإجمايل 
واملوظفون   »%7.2« عامل  األف  بـ798 
 »%6.1« عامل  األف  بـ671  الإداريون 
واملهن الو�شيطة بـ540 األف عامل »%4.9« 
عامل  األف  بـ387  وامل�شريون  واملدراء 
العن�رش  بح�شور  يتعلق  وفيما   .»%3.5«
الن�شاطي،  قطاعات  ح�شب  الن�شوي 
اأو�شحت البيانات اأنه من بني 1.97 مليون 
األف   853 هناك  البالد،  يف  عاملة  امراأة 
والن�شاط  ال�شحة  قطاع  يف  تن�شط  امراأة 
الجتماعي »43.2% من جمموع ال�شاكنات 
األف رجلي بينما  امل�شتغالت« مقابل 705 
التحويلية  ال�شناعات  قطاع  يف  يعمل 
الن�شاء  اإجمايل  من   %21« امراأة  األف   415

العامالت« مقابل 913 األف رجل.

عن طريق �سبكات خمت�سة تدر�ش الرغبات وامليول بطريقة دقيقة 

حت�سبا لعيد الأ�سحى

اإح�سائيات ر�سمية خلريطة العمل يف اجلزائر

.         القطاع العام فهو ي�ستوعب نحو 4.09 مليون عامل

منرية.ل

»داعـــــ�ش«   تــــــحتال عــــــــلى » احلـــــــراقّة« 

 

اجلزائريني  وترحلهم نحو مناطق النزاع 

�شب معا�شات املتقاعدين يومي 14و 15اأوت

القطاع اخلا�ش ي�شغل 6.95 مليون عامل 

24 �شاعةالأحد 12   اأوت  2018  املوافـق  لـ29 ذو القعدة 1439هـ 4
من اأ�سل 14 مليونا

جتميد اأكرث من 90 األف 
بطاقة �شفاء ب�شبب الغ�ش

بح�سور �سفري اململكة املتحدة

�شعيدة نغرة تطلق مبادرة 
�شراكة مع الربيطانيني

البويرة

املطالبة با�شتغالل القوائم 
االحتياطية يف م�شابقات الرتبية 

لل�شندوق  العام  املدير  ك�شف 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
تيجاين  ح�شان  الأجراء،  للعمال 
ت�شعون  من  اأكرث  جتميد  هدام، 
 14 اأ�شل  من  �شفاء  بطاقة  األف 

مليون بطاقة ب�شبب الغ�ش.
ت�رشيح  يف  هدام،  تيجاين  واعترب 
هذا  اأن  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
الإجمايل  العدد  اأمام  الهزيل”   ”
التاأمني  منظومة  من  للم�شتفيدين 
 39 بحوايل  املقدر  الإجتماعي 
ذوي  و  اجتماعي  موؤمن  مليون 

احلقوق.
لل�شندوق  العام  ك�شف  املدير  و 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
بطاقية  و�شع  م�رشوع  اإعداد  عن 
التكفل  اأجل  من  اإلكرتونية  طبية 
يف  اجتماعيا  باملوؤمنني  الأح�شن 
البطاقة  اخلدمات وت�شمح  جمال 
اأح�شن”  ل�شيما  مقروئية   ” بـ 
الأدوية  ا�شتهالك  جمال  يف 
 ” بالتايل  و  الأخرى  واخلدمات 
على  يف التكاليف”  اأف�شل  حتكم 

حد قوله.
العديد  اتخاذ  مت  ذلك  ولتحقيق 
و�شع  ”  بينها  من  الإجراءات  من 
�شباك موحد” على م�شتوى جميع 
للم�شتفيدين  �شمان  بغية  الهياكل 
من التغطية  الجتماعية احل�شول 
على املعلومة و التكفل مبطالبهم 

باخلدمات كما تطرق  اخلا�شة 
املربم  التعاقد  اإجراء  اإىل  هدام 
للتاأمينات  الوطني  ال�شندوق  بني 
وعيادة  وال�شيدليات  الجتماعية 
القلب  وجراحة  الدم  ت�شفية 
وبائعي  املعاجلني  والأطباء 
اأن  هدام  النظارات واأو�شح 
ال�شندوق  دفعها  التي  الفاتورة 
الجتماعية  للتاأمينات  الوطني 
بلغ  متعاقدة  11590  �شيدلية  لـ 
 2018 الأول  ال�شدا�شي  خالل 
ارتفعت بحوايل 103 ملياردينار.

بالتكفل  املتعلقة  القيمة  اأما 
الكلوي  البالغ  الق�شور  مبر�شى 
عددهم 11497 مري�ش تتكفل بهم 
متعاقدة  الدم  لت�شفية  عيادة   181
فيما قدر  دينار  5  مليار   .7 بلغت 
بـ 4743 مري�ش على  التكفل  مبلغ 
يف  خمت�شة  عيادة   19 م�شتوى 
جراحة  القلب بـ 8. 1 مليار دينار 
يف نف�ش الفرتة املرجعية. واأ�شار 
الوطني  لل�شندوق  العام  املدير 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
الفاتورة  املتعاقدون  الأجراء، 
للتاأمينات  الوطني  ال�شندوق  مع 
مليار   5.5 بلغت  الجتماعية 
بينهم  من  طبيب   3449 ل  دينار 
632 طبيب خمت�ش  متعاقدون مع 

ال�شندوق .
ف.ن�سرين

رئي�شة  نغزة،  �شعيدة  تراأّ�شت 
للموؤ�ش�شات  العامة  الكنفدرالية 
الربيطاين  وال�شفري  اجلزائرية، 
لورين،  روبري  باري  باجلزائر، 
موؤ�ش�شة  ع�رشين  نحو  جمع  لقاء 
نا�شئة جزائرية تن�شط يف جمالت 
التكنولوجيات  منها  متعددة 
الأ�شغال  البناء،  الرقمية،البيئة، 

العمومية، الن�شيج والت�شال.
مكتب  مدير  اللقاء،  يف  و�شارك 
املنظمة العاملية لل�شغل  ملنطقة 
دياحي  علي  العربي  املغرب 
حتديد  اإىل  نغزة  �شعيدة  وت�شعى 
بني  والتعاون  ال�رشاكة  فر�ش 

منظومتني من املوؤ�ش�شات النا�شئة 
عن  ونتج    والربيطانية  اجلزائرية 
برنامج  ت�شطري  �رشورة  اللقاء 
واعترب  والتبادل  للتعاون  ثري 
مبادرة  باجلزائر  بريطانيا  �شفري 
املجال    �شتفتح  الكونفدرالية، 
لفر�ش تعاون و�رشاكة ترتجم بدعم 
اجلزائر  بني  التاريخية  الروابط 
واململكة املتحدة ،من جهة اأخرى 
اأعلنت رئي�شة الكونفدرالية العامة 
تنظيم  عن  اجلزائرية  للموؤ�ش�شات 
باجلزائر  متو�شطي  رقمي  منتدى 

العا�شمة �شهر اأكتوبر.
ف.ن�سرين

خمتلف  يف  ناجحون  نا�شد 
مب�شاقات  املفتوحة  املنا�شب 
بن  نورية  القطاع  وزيرة  الرتبية 
القوائم  ا�شتغالل  �رشورة  غربيط 
الإحتياطية ورفع �شقف املنا�شب 
بعد ظهور نتائج امل�شابقة املهنية 
اإىل  اإ�شافة  اإدارية  رتبة   27 ل 
رقمية  اأر�شية  القوائم  تلك  جعل 
الذي  العجز  لتغطية  وا�شتغاللها 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  منه  تعاين 
اإقليم  عرب  املنت�رشة  الرتبوية 
الولية ، وذلك بعد موافقة م�شالح 
يت�شنى  لكي  العمومي  الوظيف 

املنا�شب  بتلك  اللتحاق  لهم 
اإجراء  اإىل  اللجوء  دون  ال�شاغرة 
م�شابقات مماثلة . واأرجع البع�ش 
يف ت�رشيحاتهم جلريدة » الو�شط 
» مطالبهم هذه بعد اإقدام م�شالح 
على  بالولية  الرتبية  مديرية 
ناجحا   100 يقارب  ما  اإ�شتدعاء 
اأعلنت  امل�شالح  ذات  اأن  رغم 
واحد  ملن�شب  احتياجها  �شابقا 
�شغور  للعيان وجود  فقط ما يربز 
الرتبوية  املوؤ�ش�شات  بعديد  كبري 

بالبويرة .
اأح�سن مرزوق

بعيدا عن حوادث الن�سب والحتيال  التي يتعر�ش لها عدد من ال�سباب  على يد ع�سابات تهريب الب�سر ب�سبب حلم احلرقة 
والهجرة نحو ما ي�سميه البع�ش قارة  الأحالم ، ا�ستغلت جماعات داع�ش ذات الرغبة والهو�ش لتجنيد املقاتلني �سمن �سفوفها 

بعد اإيهامهم على ترحيلهم نحو القارة العجوز ،و حتويلهم بطريقة اإحتيالية نحو مناطق النزاع الإرهابية وو�سعهم اأمام الأمر 
الواقع باملوا�سلة يف عمليات القتال  ل�ساحلهم اأو املوت باإعتباره العقاب الوحيد لكل من يفكر بالإن�سحاب .
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بلدية �سلغوم العيد ميلة

�سيول الأمطار الرعدية 
تغمر 66 منزل 

ت�سببت الأمطار الرعدية التي ت�ساقطت اأم�س اجلمعة 
على بلدية �سلغوم العيد )جنوب ميلة( يف عدة اأ�رضار 
حيث غمرت ال�سيول 66 منزل باملياه نظرا لن�سداد 
م�سالح  من  ال�سبت  اليوم  علم  ما  ح�سب  البالوعات 
ذات  واأو�سح  املدنية  للحماية  املحلية  املديرية 
امل�سدر اأن �سيول الأمطار غمرت عدة اأحياء بهذه 
البلدية حيث تراوح من�سوب املياه ما بني 10  و 30 
�سنتيمرتا و قد تدخل عنا�رض وحدة القطاع للحماية 
الثانوية  بالوحدة  مدعومني  البلدية  بذات  املدنية 
بها و�سجلوا على م�ستوى حي ال�سهداء ت�رضب مياه 
الأمطار اإىل 19 منزل مبن�سوب تراوح ما بني  20 اإىل 
30 �سنتيمرتا و كذا ت�رضب جزئي مب�سلى احلي حيث 

قاموا بامت�سا�سها مب�ساعدة من بع�س املواطنني.
وبتح�سي�س ديدو�س مراد وحي م�سطفى بن بولعيد 
مبن�سوب  منازل   8 املياه  غمرت  البلدية  بذات 
للمياه تفاوت ما بني 15 و 20 �سنتيمرتا وفقا لنف�س 
و  البلدية  لذات  التابعة  »نعمون«  مب�ستة  امل�سدر،و 
»عدل«  وكالة  م�رضوع  اإجناز  ور�سة  خلف  تقع  التي 
فقد ت�سببت الأمطار الرعدية يف ت�رضب جزئي للمياه 
وحتطم جزئي لأ�سقف 30 منزل اإىل جانب ت�سجيل 
انهيار جزئي للجدار املحيط مب�رضوع وكالة »عدل« 
اأفادت به احلماية  بطول يقارب 25 مرتا ح�سب ما 
املدنية و اأ�ساف ذات امل�سدر اأن عمارات حي 20 
لطوابقها  املياه  ت�رضبت  )املحاحطة(   1955 اأوت 
العلوية حيث مت امت�سا�س ال�سيول التي بلغ من�سوبها 
مو�سى  ما�سي  بنهج  يقع  منزل  داخل  �سنتيمرتا   30
عمار  �سدراتي  ب�سارعي  اأخرى  منازل   4 ومعاينة 

واأحمد يحيى ر�سيد �سجل بها نف�س املن�سوب.
يف  مهيدي  بن  العربي  بحي  الأمطار  ت�سببت  وقد 
و  املنازل  لأحد  الداخلي  لل�سقف  جزئي  �سقوط 
 10 حوايل  اإىل  و�سل  مبن�سوب  اإليه  املياه  ت�رضب 
عنا�رض  تدخلت  و  امل�سالح  ذات  بح�سب  �سنتيمرتا 
»مينيتي«  مزرعة  عرب  اأي�سا  املدنية  احلماية 
لمت�سا�س املياه امل�ستعملة من اأحد املنازل و التي 
اآخرين  منزلني  معاينة  مت  كما  مرت   1 من�سوبها  بلغ 
غمرتهما املياه امل�ستعملة بنف�س املن�سوب تقريبا 
بعدما رجعت تلك املياه من قناة ال�رضف الرئي�سية 

لل�سارع ح�سب نف�س امل�سدر. 

تقودها اجلمعية املغربية 
للحقوق واحلريات الدينية

حملة مغربية �سد اجلزائر 
بدعوى ال�سطهاد الديني

�سنت اجلمعية املغربية للحقوق واحلريات الدينية 
بها  اأدىل  ت�رضيحات  خلفية  على  مركزة   حملة 
م�سايقات  اإىل  تعر�س  اأنه  يدعي  مغربي  مواطن 
خلفية  على  اجلزائري  الرتاب  يف  اعتقالت  و 
اجلمعية  اعتربته  الذي  الأمر  الدينية  قناعاته 
ملواطن  ال�سخ�سية  احلرية  على  عدوانا  املغربية 
الرتاب  با�رض منذ مدخوله  يكون قد  الذي  مغربي 
اجلزائري ن�ساطا تب�سرييا غري مرخ�س و خفية عن 
ولية  م�ستوى  على  بال�سبط  و  املخت�سة  امل�سالح 

برج بوعريريج.
املغربي  ال�سخ�س  اأن  تقول  املتوفرة  التفا�سيل 
الذي مل يتبني ك�سيفية و �سبب دخوله الرتاب الوطني 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  بفتح �سفحة على  قام 
الديانة  اعتناق  اإىل  اجلزائريني  تدعو  الفاي�سبوك 
اأنرتنت  قاعة  م�ستوى  على  ذلك  مت  و  امل�سيحية 
الأمر الذي تفطنت له امل�سالح املخت�سة و قامت 
اإىل  حتويله  مت  �سهرو  ن�سف  ملدة  معه  بالتحقيق 

مراكز ال�رضطة بكل من 
فيما  ليتم  الواد  را�س  و  �سطيف  بوعريريج،و  برج 
بعد ت�سليمه اإىل �سلطات بلده على امل�ستوى املركز 
اإتباع الإجراءات  احلدودي »زوج بغال« و هذا بعد 
لتوىل  املعني  جن�سية  من  التاأكد  و  القانونية 

ال�سلطات املغربية التحقيق معه.
م.�س

لحتاد  العام  الأمني  اعرتف 
حممد  اجلزائريني  الفالحني 
عليوي اأن هناك م�ساربة وتكالب 
الأ�سعار،داعيا  يف  كبري  والتهاب 
الأ�سعار  ت�سقيف  �رضورة  اإىل 
من اأجل املحافظة على القدرة 
ال�رضائية للمواطنني التي انهارت 
مطالبا  الأخرية،  الآونة  يف 
ب�رضورة خلق األيات رقابة فعالة 

للتحكم يف نظام الأ�سعار.
عند  الأم�س  عليوي  حممد  عرب 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
لدعوات  رف�سه  عن   « »ال�سعب 
التي  الأ�ساحي  �رضاء  مقاطعة 
التوا�سل  �سبكات  يف  لها  �سوق 
فكرة  اأنها  م�سريا  الإجتماعي، 
ل  اجلزائريني  على  جديدة 
من  والهدف  طبيعة  مع  تتنا�سب 
بعدم  املوالني  الأ�سحية،داعيا 
امل�ساربني  لعبة  يف  الدخول 
اأ�سعار  خف�س  ومبحاولة 
الأ�ساحي من اأجل متيكن اجلميع 
من اقتنائها وبذلك احلفاظ على 

جيب املواطنني 
الأمني  اأو�سح  ال�سدد،  ذات  ويف 
للفالحيني  العام  لالحتاد  العام 
اأن  عليوي  حممد  اجلزائريني 
ال�سبب وراء ارتفاع اأ�سعار اأ�ساحي 
ال�سما�رضة  هو  الأ�سحى  عيد 

املو�سميينالذين  والبزنازة 
الأ�سواق،  يف  يتحّكمون  اأ�سبحوا 
عدم  املواطنني  على  مقرتحا 
العيد  اأ�سحية  �رضاء  يف  الت�رضع 
اأجل  من  الأخري  لالأيام  وتركها 
اأ�سعارها،  اإنخفا�س  �سمان 
ب�رضورة  الفالحة  وزارة  داعيا 
من  اجلزائرية  ال�سوق  تطهري 
اأ�سبحوا  الذين  ال�سما�رضة، 
يتحّكمونـ ح�سبهـ  يف الأ�سواق من 
قانونية،  غري  ممار�سات  خالل 
ت�سل بهم اإىل حد اتالف كميات 
ل�سيء �سوى  الإنتاج ل  كبرية من 
تنا�سبهم،  التي  الأ�سعار  لفر�س 
موؤكدا باأن ارتفاع اأ�سعار اخل�رض 
الرم�ساين  املو�سم  �سهده  الذي 
الفارط مل يكن له ارتباط بوفرة 
ا�ستغالل  ب�سبب  واإمنا  الإنتاج، 
طاقة  توفر  لعدم  ال�سما�رضة 
الفالحني  منعت  التي  التخزين 
من دخول الأ�سواق وك�رض اأ�سعار 

ال�سما�رضة.

نرف�س متاما فكرة 
اإ�سترياد اللحوم 

املتحدث  ،اأكد  اأخرى  جهة  من 
لالحتاد  العام  الإحتاد  اأن 
لفكرة  راف�سا متاما  اجلزائريني 
اأن  ،مفيدا  اللحوم  اإ�سترياد 
اجلزائر متتلك حويل  28 مليون 
 4 من  اأكرث  منها  ما�سية  راأ�س 

العيد،  يف  للنحر  موجه  مليون 
وهي  البلد العربي الوحيد الذي 

ل ي�ستورد الأ�ساحي.

نق�س عمال جني 
البطاطا هو �سبب 

ارتفاع �سعرها

�سعر  باإرتفاع  يتعلق  فيما  اأما 
اأن   املتحدث  ،اأو�سح  البطاطا 
بالإنتاج،  يرتبط  ل  امل�سكل  باأن 
موؤكدا  املح�سول،  بنجي  واإمّنا 
باأن الفالح يجد يف مو�سم ال�سيف 
املح�سول  جني  يف  م�سكل 
التي  العاملة  اليد  نق�س  ب�سبب 
الب�سطاء  الفالحني  عليها  يعتمد 
جلني  العتاد  ميلكون  ل  الذين 
وجود  اإىل  م�سريا  املح�سول، 
فئة  بني  الفالحني  بني  طبقية 
جلني  يوؤهلها  عتاد  متلك 
حم�سول 90 األف هكتار، فيما ل 
ميلك الفلح الب�سيط القدرة على 
الهكتارات  بع�س  حم�سول  جني 
�ست�سهد  الأ�سعار  اأن  ،مفيدا 
الأيام  خالل  ملمو�سا  انخفا�سا 
ت�رضيح  بعد  القادمة،  القليلة 
املربني  بدخول  الفالحة  وزارة 
ما  يرتاوح  بعدد  الأ�سواق  اإىل 
بني 100 و200 األف راأ�س ما�سية 

لك�رض اأ�سعار ال�سما�رضة

لبد من اإ�ستغالل 

اأطنان ال�سوف التي 
يتم رميها يف النفايات 

يف كل �سنة

حممد  نا�سد  اخر  �سياق  يف 
عليوي، وزارة ال�سناعة واملناجم، 
اأعلنت عن حملة  كانت قد  التي 
ا�ستغالل  ب�رضورة  اجللود،  جمع 
اأطنان ال�سوف التي يتم رميها يف 
النفايات يف كل �سنة، موؤكدا بانه 
كان على وزارة ال�سناعة اأن تبداأ 
ال�سوف،  جمع  بعمليات  حملتها 
اىل  بالنظر  ذلك  و  اجللود  قبل 
الكميات الكبرية التي يتم هدرها 

كل �سنة

ال�سوق الوطني يعي�س 
حالة فو�سى

وعرب املتحدث عن اأ�سفه من 
الفو�سى التي ي�سهدها القطاع 
التدخل  ب�رضورة   ، الفالحي 
امل�ساعدات  تقدمي  اأجل  من 
اأجل  من  للفالحيني  الالزمة 
مقبول  ربح  هام�س  �سمان 
وفر�س قانون عدم امل�ساربة 
عن طريق خلق جهاز ي�سمن 
اأهمية  موؤكدا   ، الرقابة 
اأجل  من  الفالحية  املكننة 
احلد من الآثار ال�سلبية لعدم 
هذا  يف  العاملة  اليد  وجود 

املجال. 

اإميان لوا�س

يا�سني  اجلزائري  الكاتب  تفاجاأ 
املوظف  و  ب�سكيكدة  املقيم  بوغازي 
اأن  احلكومية  الإدارات  اإحدى  يف  يف 
غوغل  ال�سهري  البحث   حمرك  اإدارة 
الإ�رضائيلية  اجلن�سية   « »منحته  قد 
اأ�سداء  تتبع  لدى  و  حيث  عنه  رغما 
كتابه الأخري- الذي احتفت به الو�سط 
يف وقت �سابق – و جد  رابطا ملقال 
الراي  اأغنية  كتاب  �ساحب  اأن  يقول 
اللحن اجلريح هو كاتب يحمل جن�سية 
اثار  الذي  الأمر  ال�سهيوين  الكيان 
�سدمة كبرية للمعني و لكل من يعرفه 

عرب كتاباته 
يقول الكاتب يا�سني بوغازي يف ات�سال 
مل  رمبا  غريبة،  �سابقة  يف  »اأنه  معه 
حتدث مع » كاتب جزائري » من قبل 

اأيامي راأ�سا  اأقلبت  اأعلم، وقد  على ما 
على عقب مند اأ�سبوعيني، واأدخلتني يف 
حرية وغ�سب ! حني قام حمرك البحث 
العاملي » جوجل »  بو�سفي  يف اإحدى  
نتائج  البحث عليه ، حني ال�سغط على 
 ،  « اإ�رضائيلي  كاتب   « باأين     ، اأ�سمي 
مزورا لهويتي ، واأنه  الت�سويه  الذي مل 
مربراته  اأفهم   ومل   ، مطلقا  ي�ستوعبه 
اأعتربه  اإين  املعني  يوا�سل  وو  بعد؟  
 ، لهويتي  اجلزائرية   ت�سويه مق�سودا 
ب�سبب دعمي  = » للق�سية الفل�سطينية 
ب�سبب  اأو   ، املن�سورة  مقالته  يف   «
 « الراي   « اأغنية  حول  للكتاب  ن�رضي 
الذي تتقاذفه ال�رضاعات لأجل �سحبه 

عن الثقايف اجلزائري ؟
الت�سويه   يكون هذا  اأن   وعن احتمالية 

يبقى  الكاتب  ، قال  خطاأ من »غوغل« 
ي�ستجب  مل    « غوغل   « لكن  ؟  واردا 
والنا�رض   ، الكاتب  للمرا�سالت  
امل�رضي ، الذي وقع على رابط ن�رضه 
لكتاب املعني الكرتونيا هذا الت�سويه ؟ 
يقول بوغازي »اإن ما اأذهلني قال » ي�سني 
بوغازي » لي�س الت�سويه ال�سهيوين، بل 
عدم الكرتاث التي عاملته به الثقايف، 
اجلرائد  فحتى  اجلزائري،  والإعالم 
مل  يقول،  م�ساهماتي  فيها  كتب  التي 
تقف معي، وجتاهلتني ؟ » الأمر الذي 

مل ا�ستوعبه اإىل حدا الآن ؟ 
الت�سويه  هذا  �سيواجه  اأنه   « واأ�ساف 
الإ�ساءة  وهذه  لهويته،  ال�سهيوين 
البليغة، لأن » اإ�رضائيل عندي كيان من 

ال�رض املطلق، ل اأكرث، ول اأقل »

هذه  علمتني  فقط  يقول  الأخري  يف 
التجربة اأن مواجهة » ال�سهيونية » حقا 
والأمل.  املعاناة  فردية  فردية،  ق�سية 
الفل�سطينيني   « اأتعجب لالأ�سدقاء  كما 
» الذين بدورهم جتاهلوا ما حدث يل، 
اجلزائر  يف  املقيمني  كتابهم  وحتى 

�سمن ال�سمت الرهيب ؟
قد  بوغازي  يا�سني  الكاتب  اأن  ي�سار  و 
ال�سخر  قندول  ال�سريية  روايته  ن�رض 
وهي  الو�سط  يومية  �سفحات  عرب 
ال�سهيد  م�سرية  من  حمطات  تتناول 
زيغود يو�سف اأ�سد ال�سمال الق�سنطيني 
الراأي  مبقالت  بوغازي  يعرف  ،و 
ع�رضات  ن�رضتها  التي  التحليالت  و 

املنابر الإعالمية يف العامل العربي.
و.ل

كاتب جزائري يتحول اإىل »اإ�سرائيلي« يف ظروف غام�سة

رف�س دعوات مقاطعة �سراء الأ�ساحي، حممد عليوي:

28 مليون راأ�س ما�سية منها اأكرث من 4 مليون موجه للنحر

.           نق�س عمال جني البطاطا هو �سبب ارتفاع �سعرها 
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والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  ك�ضف 
يف  �ضتحونة  بوبكر  ورقلة  بوالية 
يومية  به  خ�ص  �ضحفي  ت�رصيح 
فر�ضة   اغتنم   »،اأنه  »الو�ضط 
اجلزائر  والية  وايل  ح�ضور 
زوخ  القادر  عبد  العا�ضمة 
اخلا�ضة  ال�ضيفية   للمخيمات 
باأطفال عا�ضمة اجلنوب ال�رصقي 
باإ�ضم  مقرتح  له  رفع  اأجل  من 
لتخ�ضي�ص  ورقلة  والية  وايل 
وعاء عقاري دائم لفائدة التخييم 
الوالية  و�ضبان  الأطفال  ال�ضيفي 
امل�ضوؤول  اأن  حمدثنا  اأكد  ،حيث 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول 
اأبدى  قد  العا�ضمة  باجلزائر 
الطلب  على   املبدئية  موافقته 
املرفوع له ،يف اإنتظار البحث عن 
الغر�ص  لهذا  املخ�ض�ص  الف�ضاء 
من طرف م�ضالح والية العا�ضمة 
، ويف �ضياق مت�ضل فقد ثمن ذات 
العا�ضمة  وايل  قرار  امل�ضوؤول 
ال�ضباب  بيت  بتخ�ضي�ص  القا�ضي 
ببلدية رويبة جمانا لفائدة �ضبان    

والية ورقلة خالل �ضهر كامل .
اإىل جانب ذلك فقد اأو�ضح بوبكر 
�ضتحونة ، اأنه اغتنم فر�ضة ق�ضاء 
اإقليم  خارج  ال�ضنوية  عطلته 
القيام  اأجل  من  ورقلة،  والية 
للمخيمات  ميدانية   بزيارات 
بكل  ال�ضاحلية  للواليات  ال�ضيفية 
ووالية  العا�ضمة  اجلزائر  من 
بجاية وذلك بهدف الوقوف على 
الواحات  عا�ضمة  اأطفال  راحة 
،كما  لها  املجاورة   والبلديات 
والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  اأكد 
الوالية  اأطفال  جميع  اأن  بورقلة 
املتواجدين باملخيمات ال�ضيفية 
الن�ضاطات  عديد  من  ي�ضتفيدون 
رحالت  جانب  اإىل  الرتفيهية 
ال�ضياحية  املعامل  الأبرز  �ضياحية 
،  حيث تندرج هذه العمليات يف 
لتوجيهات  ال�ضارم  التطبيق  اإطار 
عبد  ورقلة  والية  وايل  وتعليمات 
القادر جالوي . ومعلوم اأن 4900 
طفل بوالية ورقلة مبا فيها ح�ضة 
كانوا   1200 ب  املقدرة  الوزارة 
ال�ضائفة  خالل  ا�ضتفادوا  قد 
ال�ضيفية  املخيمات  من  احلالية 

االإدارة  موظفي  اأبناء  فيهم  مبا 
املناطق  قاطني   ، املحلية 
عن  ناهيك   ، والبعيدة  النائية 
لفائدة  النظري  منقطع  دعم 
والريا�ضية  ال�ضبانية  احلركات 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . بالوالية 
مبعدل  جمعية   100 ا�ضتفادت  
من  ال�ضباب  من  م�ضتفيد   5000
و�ضائل النقل للمخيمات ال�ضيفية 
وو�ضط  غرب   ، �رصق  بواليات 
من  ملفاتهم  درا�ضة  بعد  وذلك 

طرف مديرية ال�ضباب والريا�ضة 
ال�ضباب  جلنة   و   بورقلة 
الوالئي  باملجل�ص  والريا�ضة 
االإدارية  املقاطعة  عن  وممثل 
تقرت . جدير بالذكر ، اأن والية 
االأ�ضبوع  نهاية  اإحتلت مع  ورقلة 
املرتبة  بجاية  بوالية  الفارط  
و  التخييم  حيث  من  الثانية 
التنظيم البيداغوجي والرتبوي ، 
حيث مت تكرميها من طرف وايل 

والية بجاية .

عني  ببلديات  االإبل  مربي  دق 
البي�ضاء وحا�ضي م�ضعود والربمة 
بوالية ورقلة ، ناقو�ص اخلطر يف 
ظل االرتفاع املخيف لعدد االإبل 
التي تتعر�ص للهالك جراء رعيها 
الع�ضوائي و ا�ضتهالكها  ملخلفات 
لوحدة  التابعة  التنقيب  اأبار 
اجلمهوية  باملديرية  االإنتاج 
رف�ضت  التي  ل�ضوناطراك 
ل�ضحايا  مالية  تعوي�ضات  دفع 
من  العديد  رغم   ، خملفاتها 
ل�ضلطات  املرفوعة  املنا�ضدات 
املعنية الإن�ضافهم حقوقهم التي 

و�ضفوها بامله�ضومة .
واملعطيات  االأرقام  بع�ص  ت�ضري 
على  مطلعة  جهات  من  الواردة 
بعا�ضمة  االأبل  تربية  ن�ضاط 
  278 عن  يزيد  ما  اأن  الواحات 
للهالك  تعر�ضوا  االإبل  من  راأ�ص 
نتيجة  املن�رصمتني  ال�ضنتني  يف 
االآبار  خملفات  ا�ضتهالكهم  
من  حالة  ولد  مما    ، البرتولية 
لدى  الكبريان  وال�ضخط  الغليان 
طالبوا  بدورهم  الذين  اأ�ضحابها 
يومية  مع  حديثهم  معر�ص  يف 

ورقلة  والية  وايل  من  »الو�ضط«  
ب�رصورة  جالوي   القادر  عبد 
مطالبة  اأجل  من  التدخل 
مبديرية  البرتويل  املجمع 
ت�ضييج  ب�رصورة  �ضوناطراك 
 ، النفطية  اال�ضتك�ضاف  مواقع 
حقيقي  كابو�ص  اأ�ضبحت  التي 
اأخذنا  ما  اإذا  م�ضاجعهم  يق�ضي 
بعني االعتبار ان  ثروة االبل تعد 
من  االعظم  ال�ضواد  رزق  م�ضدر 
�ضكان االأودية الرعوية بال�ضحراء 

اجلزائرية الكربى .
نافذة   رف�ضت جهات  من جهتها 
ل�ضوناطراك  اجلهوية  باملديرية 
لها  يف ت�رصيح �ضحفي مقت�ضب 
حتميلها   « »الو�ضط  يومية  مع 
م�ضوؤولية الو�ضع ، مرجعة ال�ضبب 
االإبل   هالك  تفاقم  يف  الرئي�ضي 
برتبية  خا�ضة  حمميات   لغياب 
احليوانات  من  النوع  هذا  مثل 
التي ر�ضدتها الدولة اأغلفة مالية 
لكن  لها  االعتبار  الإعادة  �ضخمة 
اأفاد  تنادي ح�ضبما  حياة ملن  ال 

به املتتبعون لل�ضاأن املحلي .
�شيخ مدقن 

االأمن  م�ضلحة  متكنت   
ورقلة  والية  باأمن  العمومي 
خالل �ضهر جويلية املن�رصم ، 
من معاجلة عديد املخالفات 
اأ�ضفر  مما  املرورية  واجلنح 
عن �ضحب 367 رخ�ضة �ضياقة 
بغر�ص التعليق ملدة ترتاوح ما 
بني الـ 03 و 06 اأ�ضهر وذلك يف 
اإطار التطبيق ال�ضارم للقوانني 
للحد من حوادث املرور داخل 

التجمعات احل�رصية .
يف اإطار �ضمان التواجد االأمني 
من  الطرقات  و  املنافذ  عرب 
قامت   ، املدينة  تاأمني  اجل 
العمومي  االمن  م�ضلحة 
الوطني  االأمن  مبديرية 
�ضهر  خالل  ورقلة  بوالية 
 14410 بـ  املن�رصم  جويلية 
مت   ، متنقلة  و  راجلة  دورية 
 28625 مراقبة  خاللها  من 
ت�ضجيل   مت  حيث   ، �ضيارة 
عرب  مرورية  خمالفة   1015
 31 منها   ، االخت�ضا�ص  اإقليم 
جنحة   72  ، تن�ضيق  خمالفة 
 367 �ضحب  مت  كما  مرورية  
رخ�ضة �ضياقة ملدة 03 ا�ضهر 

و 06 ا�ضهر وتوجيه 25 رخ�ضة 
�ضياقة للعدالة لغر�ص التعليق 

او االلغاء.  
من  بالرغم  و  ثانية  جهة  من 
طرف  من  املبذولة  اجلهود 
لالأمن  الوالية  امل�ضلحة 
حماية  ق�ضد   ، العمومي 
ال�ضواق و الراجلني من حوادث 
التطبيق  خالل  من  املرور 
تنظم  التي  للقوانني  ال�ضارم 
اأن م�ضاحلي  اإال  ال�ضري  حركة 
حوادث  جمال  يف  �ضجلت 
نتج  مرور  حادث   21 املرور 
عنه 19 جريحا و قتيالن .      

 اإىل جانب ذلك فقد  عاجلت 
و  العمران  �رصطة  فرقة 
البيئة 24 ق�ضية منها  حماية  
باجناز  متعلقة  ق�ضية   21
فيما  مت   ، بدون رخ�ضة  بناء 
تتعلق  ق�ضايا   03 ت�ضجيل 
بالبيئة ويف �ضياق مت�ضل فقد  
عاجلت فرقة �رصطة العمران 
ق�ضية   94 البيئة  حماية  و 
ال�رصعية  بالتجارة غري  تتعلق 

خالل ال�ضهر املنق�ضي .
اأحمد باحلاج 

اأكد مدير ال�شباب والريا�شة بولية ورقلة بوبكر �شتحونة على هام�ش زيارته للمخيمات 
ال�شيفية املخ�ش�شة لأطفال ورقلة باجلزائر العا�شمة ، اأنه التقى بوايل ولية العا�شمة 
عبد القادر زوخ الذي اأكد له موافقته املبدئية يف البحث عن وعاء عقاري دائم لفائدة 

املخيمات ال�شيفية اخلا�شة بولية ورقلة .

100 جمعية مبعدل 5000 �شاب اإ�شتفادوا من و�شائل النقل للمخيمات ال�شيفية  

.        مدير ال�شباب بورقلة بوبكر �شتحونة يوا�شل جولته للمخيمات ال�شيفية

اأحمد باحلاج 

ورقلة حتتل املرتبة الثانية ببجاية يف 
التخييم والتنظيم البيداغوجي والرتبوي

االأن�ضار  جمعية  موؤخرا  كرمت 
بورقلة  الفالحيني  للم�ضتثمرين 
املدير   ، توهامي  ميلود  برئا�ضة 
اجلهوي لبنك بدر بورقلة كنتاوي ، 
وذلك بعد م�ضرية من العطاء قبل اأن 
تقرر املديرية العامة لذات القطاع 
انهاء مهامه . ك�ضف رئي�ص جمعية 
الفالحيني  للم�ضتثمرين  االأن�ضار 
بورقلة  ميلود توهامي يف ت�رصيح 
»الو�ضط  يومية  به  خ�ص  �ضحفي 
وبح�ضور  جمعيته  اإقدام  اأن   ،«
للجمعية  العام  الكاتب  من  كل 

من  وعدد  دغاية  احلاج  املجاهد 
املدير  تكرمي  على  امل�ضتثمرين 
الريفية  التنمية  لبنك  اجلهوي 
املعروف ببدر كنتاوي الذي تقرر 
الرئي�ص  طرف  من  مهامه  انهاء 
املدير العام لبنك بدر ، جاء نظري 
جمهوداته اجلبارة يف اإطار التكفل 
القطاع  زبائن  بان�ضغاالت  التام 
وامل�ضتثمرين  الفالحني  فيهم  مبا 
التحدي  قرو�ص  من  امل�ضتفيدين 
يف اإطار ان�ضاء م�ضتثمرات فالحية 
وتربية احليوانات و قر�ص الرفيق 

، ناهيك عن م�ضاعيه احلثيثة  يف 
منذ  القطاع  اأفاق  و  بواقع  الرقي 
تعيينه كمدير جهوي لبنك بدر قبل 
للقطاع  العامة  املديرية  تقرر  اأن 
مت�ضل  �ضياق  ويف   . مهامه  انهاء 
جلمعية  العام  الكاتب  ك�ضف  فقد 
الفالحيني  للم�ضتثمرين  االأن�ضار 
حديثه  معر�ص  يف  دغاية  احلاج 
لبنك  اجلهوي  املدير  اأن  معنا 
انهاء  تقرر  الذي  كنتاوي  بدر 
التغيريات  حركة  اطار  يف  مهامه 
العامة  املديرية  بها  تقوم  التي 

الكثري  قدم  قد  املوؤ�ض�ضة  لذات 
على  ورقلة   و  اجلنوب  لواليات 
ذات  اخل�ضو�ص،  مطالبا يف  وجه 
اأحمد  االأول  الوزير  من  ال�ضياق 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  اأويحي 
لبنك  العام  املدير  الرئي�ص  لدى  
ذات  اإدماج  اإعادة  اأجل  من  بدر 
امل�ضوؤول يف من�ضب اأخر بعد اأثبت 
ح�ضبه قدرته الكبرية على التحكم 
اأو  والئيا  �ضواء  القطاع  وت�ضيري 

جهويا .
اأحمد باحلاج 

امل�ضرتكة  االأمن   م�ضالح  توا�ضل 
ال�ضارم  التطبيق  ورقلة  بوالية 
الحتالل  الهادف  عملها  ملخطط 
امليدان لتطويق مواقع بوؤر االإجرام 
اجلناة  ومالحقات  اأنواعها  ب�ضتى 
وتقدميهم اأمام اجلهات الق�ضائية .

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار  يف 
ورقلة  والية  باأمن  ال�رصطة  م�ضالح 
من اجل مكافحة اجلرائم احل�رصية 
على  املحافظة   ، اأنواعها  ب�ضتى 

املال  و  واملمتلكات  االأ�ضخا�ص 
والية  امن  م�ضالح  قامت   ، العام 
رفقة  م�ضرتكة  اأمنية  بعملية  ورقلة 
عنا�رص الدرك الوطني بورقلة حيث 
مت ت�ضخري اإمكانيات مادية وب�رصية 
ا�ضتهدفت  �ضياق مت�ضل فقد   ،ويف 
اأحياء مدينة ورقلة  العملية خمتلف 
االأماكن   ، امل�ضافرين  حمطة   ،
التي يرتدد عليها املنحرفني وذوي 
 ، االإجرام  العدلية معتادي  ال�ضوابق 

مراقبة  نقاط  و�ضع  اىل  باالإ�ضافة 
باأحياء املدينة حيث  ثابتة ومتنقلة 
مت مراقبة وتنقيط 103 مركبة و 137 
نارية  دراجات   08 وحتويل  �ضخ�ص 
النعدام الوثائق ، كما مت حجز 1000 
الكحولية  امل�رصوبات  من  وحدة 
االحجام  و  االنواع   خمتلف  من 
غرام   9.29 حجز  اىل  باالإ�ضافة 
العملية  .القت  املعالج  الكيف  من 
املواطنني  او�ضاط  يف  ا�ضتح�ضان 

املبذولة  املجهودات  ثمنوا  الذين 
من طرف م�ضالح االمن.

�ضكان  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
والتجمعات  ال�ضعبية  االأحياء 
العمليات  الن�ضاأة  احلديثة  ال�ضكنية 
تعميمها  متمنني  املتوا�ضلة  االأمنية 
للق�ضاء  الوالية  مناطق  جميع  عرب 
ب�ضتى  االإجرام  مظاهر  تف�ضي  على 

اأ�ضكاله .
اأحمد باحلاج 

بعدما تقرر انهاء مهامه من طرف املدير العامة لبدر 

اأمن ورقلة وبالتن�شيق مع الدرك 

جمعية الأن�سار للم�ستثمرين بورقلة تكرم املدير اجلهوي لبنك بدر 

حجز 08 دراجات نارية ، 1000قارورة خمر و 9.29 غ من املخدرات 

يف ظل غياب �شياج واقي ملواقع التنقيب  
التابعة ل�شوناطراك 

خالل �شهر جويلية املن�شرم   

.        معاجلة 100 ق�شية تتعلق بالعمران 
والتجارة غري ال�شرعية 

ثروة الإبل بورقلة مهددة بالنقرا�ض 
يف الحوا�ض البرتولية 

م�سالح اأمن ورقلة ت�سحب 
367 رخ�سة �سياقة 
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اأبدا  احلياة  لهم  يحق  ال  فمثلهم 
واحلقرة  الالمباالة  راية  حتت 
والتجاهل ،  حيث مازالوا يعي�شون 
بلغت  والغيظ  اال�شتياء  من  درجة 
الذي  الو�شع  جراء  احلناجر 
اأ�شحى  فقد   ، املنطقة  اإليه  اّلت 
ميزة  والالمباالة  الت�شيب  ديكور 
بالبلدية  ال�شكنية  التجمعات  معظم 
املرافق  غياب  عن  ناهيك   ،
الرتفيهية واجلوارية التي من �شاأنها 
هذا   ، املعاناة  حدة  من  التخفيف 
اإىل جانب غياب �رضوريات احلياة 
ال�شالح  املاء  نق�ص  مثل  الكرمية 
لل�رضب ، تدهور الطرقات ، االإنارة 
 ، م�شت�شفى  انعدام   ، العمومية 
االإعراب  اإىل  بال�شكان  دفع  مما 
غري  مواطنون  باأنهم  �شعورهم  عن 
ببع�ص  فاملتجول   ! جزائريني 
اأحياء املنطقة يدرك اأمت االإدراك 
تفا�شيلها  يعي�ص  التي  املعاناة 
�رضحوا  الذين   ، ال�شارف  �شكان 
بحقيقة  املنا�شبات  من  العديد  يف 
اإجناز  املف�شوح يف  الغ�ص  م�شل�شل 
ا�شتفادت  التي  الكثرية  امل�شاريع 
�شنة  الع�رضين  يف  املدينة  منها 
ال�شارف  اأبناء  ليبقى   ، املا�شية 
واحلرية  والوجع  الغنب  مع  يعي�شون 
ال�شلطات  يطالبون  جتعلهم  التي 
بلدتهم  على  باالإطالع  الوالئية 
يف  وهمومهم  ان�شغاالتهم  ملعرفة 
زمن التمدن والتكنولوجيا اخلرافية 
يدفع  ال�شاريف  املواطن  ليظل   ،

فاتورة االإهمال والت�شّيب رغم ما 
مع  للتعاون  ا�شتعداد  من  اأبداه   
احللول  اإيجاد  يف  الو�شية  اجلهات 

للتكفل  ك�رضيك  معها  والدخول 
بان�شغاالته ، مطالبا ب�رضورة و�شع 
لتدارك  ب�شيطة  بالتفاتة  ولو  حاله 
التي  معي�شته  نقائ�ص  من  البع�ص 
الرثوة  ورغم   ، حت�شى  وال  تعد  ال 
تتمع  التي  والب�رضية  الطبيعية 
اأنها  اإال   " لعبازيز  مدينة   " بها 
يفتقد  التي  املدن  �شمن  ت�شّنف 
جمتمعها اإىل امل�شاريع االجتماعية 
واحل�شارية التي من �شاأنها اأن ترفع 
التهمي�ص عنه ، فحرمانه من حقوقه 
جعله يواجه م�شري املاأ�شاة اليومية 
، فكيف لبلدية عريقة مثل ال�شارف 
ال تتوفر على �شوق جواري للخ�رض 
على  اأهلها  يرغم  ما   ، والفواكه 

اأ�شواق املدن املجاورة  اإىل  التنقل 
ال�رضورية  م�شتلزماتهم  القتناء 
حياتهم  يف  يحتاجونها  التي 
اأغلبهم على  يعتمد  ، حيث  اليومية 
عرب  املتجولون  الباعة  يجلبه  ما 
بني  من  ال�شارف  وتعد   ، مركباتهم 
تتوفر  ال  التي  بالوالية  املناطق 
ال�شكان  بعدد  يليق  م�شت�شفى  على 
وحاجتهم للخدمات ال�شحية ، وهي 
على  الت�شاوؤالت  تطرح  التي  الكارثة 
ي�شطر  حيث   ، امل�شتويات  جميع 
مرهقة  باأ�شفار  القيام  اإىل  املر�شى 
غايتهم  اإىل  للو�شول  ومعنويا  ماديا 
اأكرب  م�شكل  اإىل  لن�شل   ، املن�شودة 
االأمّرين  ال�شكان  يعاين  واأخطر 

املاء  غياب  به  ونق�شد   ، ب�شببه 
ال�شالح لل�رضب عن بع�ص التجمعات 
ملحة  حاجة  يعترب  والذي  ال�شكنية 
ف�شل  يف  خا�شة   ، لهم  بالن�شبة 
ال�شيف اأين يت�شاعف االحتياج لهذه 
�شكان   ، للحياة  ال�رضورية  املادة 
ال�شارف ي�شتنكرون ال�شيا�شة املتعبة 
املحليني  امل�شوؤولني  طرف  من 
�شوؤون  ت�شيري  على  تعاقبوا  الذين 
، وطالبوا يف ختام حديثهم  بلديتهم 
القرارات  اأ�شحاب  حتلّي  ب�رضورة 
ال�شهر  خالل  من  امل�شوؤولية  بروح 
 " العبزوزي   " املواطن  خدمة  على 
الباحث عن نف�شه يف واقع االإق�شاء 

والن�شيان . 

رغم اأن التاريخ ي�شهد بطوله وعر�شه على اأحقية �شكان مدينة ال�شارف بوابة ولية اجللفة من 
اجلهة الغربية بالتنعم بحياة كرمية راقية بالنظر اإىل ما متلكه اأر�شهم من ثروات واأرزاق ، اإل اأن ما 
جاء به معظم امل�شوؤولني الذين تعقابوا على ت�شيري املدينة حّول ذاك التطلع اإىل جمّرد وهم ! جعل 

�شباب هذه املدينة الهادئة يكرهون اأر�شهم ويتوقون للرحيل.

اأهلها يتكّبدون املعاناة و�شلطاتها تلتزم ال�شمت

عمر ذيب 

بلدية ال�سارف باجللفة .. اجلوهرة املن�سية 

وجوه 

النا�شط الجتماعي " علي باكرية " ابن 
مدينة البويقلة باجللفة

اال�سكايف " اأحمد مباركي " اأنامل ت�سنع راحة النا�س" 

ال ميكن حتقيق التنمية 
بوا�سطة الوعود اجلوفاء

اأ�شهر  ثمانية  من  اأكرث   مرور  بعد 
وقدوم  املحلية  االنتخابات  على 
الوقت  ويف     ، جديد  بلدي  جمل�ص 
الذي مازال ينتظر فيه �شكان مدينة 
البويقلة بوالية اجللفة جت�شيد وعود 

امل�شوؤولني 
على  االنتخابية  احلمالت  يف   
منهم  الكثري  وتعليق   ، الواقع  اأر�شية 
الوافدين  هوؤالء  على  الكبرية  االآمال 
 ، والربط   احلل  اأهل  من  اجلدد 
ال�شاب  االجتماعي  النا�شط  يخرج 
املنطقة  اأبناء  اأحد   " باكرية  علي   "
واالإخال�ص  بالكفاءة  عرفوا  الذين 

ويكافحون من اأجل اأن يتخل�ص   
جمتمعهم  من واقع العزلة واالإق�شاء 
بخرجة  يخرج  قلنا   ، واحلرمان 

معهودة من اأمثاله ،  
 حيث يقول اأن اأمام امل�شوؤولني اجلدد 
فر�شة ثمينة ال تعو�ص الإحداث التغيري 
االإيجابي الذي يحلم به اجلميع ، مع 
الذين  االأ�شخا�ص  بع�ص  ا�شتثناء 
يختفون داخل ال�شفوف ويتمنون بقاء 
االأمور على حالها حّتى تبقى اخلزينة 
 ! م�شاحلهم  خدمة  يف  العمومية 
جمرب  البويقلي  فاملواطن  لذلك 
االنتهازيني  على  الطريق  قطع  على 
يف  التحكم  من  ومنعهم  املف�شدين 
اأكرث  ال  اأخرى  مرة  املنطقة  �شوؤون 
وال اأقل ، حيث يرى اأن الق�شية ق�شية 
غري  �شيء  ولي�ص  �شعب  م�شتقبل 
االإعالم  و�شائل  اإىل  واحلديث   ، ذلك 
جت�شيد حقيقي للتعبري عن القناعات 
وهي   ، وحرية  ثقة  بكل  والتوجهات 
طريقه  يختار  املواطن  جتعل  من 
ال  الأنه   ، كرمي  عي�ص    يف  ال�شحيح 
م�شاعب  لقهر  اإال  يطمح  وال  يريد 
واملتنوعة  الكثرية  ومعوقاتها  احلياة 
" لقد وىّل زمن  " باكرية  لذا يقول   ،
ال�شحك على النا�ص وخداعهم وحان 
 ، وال�شدق  للكفاءة  االنت�شار  الوقت 
فاملواطن البويقلي ال يخدعه الكالم 

بال�شعارات والوعود الزائفة وال  
على  وما   ، اجلاد  بالعمل  اإال  يوؤمن 

�شوى  املنتخب  املجل�ص  اأع�شاء 
قبل  تعهداتهم  نتائج   يتحّملوا  اأن 
االنتخابات ! وهذا بعد اأن دفع اأبناء 
واقع  نتيجة  غاليا  الثمن  املنطقة 
تفا�شيله  ن�شج  الذي  وال�شقاء  البوؤ�ص 
ال�شيد   ، ال�شابقني  امل�شوؤولني  معظم 
 " الو�شط   " مع  حديثه  ويف  باكرية 
يبدو اأنه مرتاح  ال�شتفاقة الراأي العام 
 " احلرية   " ويعتربها مبثابة  املحلي 
واحل�شارية  االجتماعية  املاأ�شاة  من 
اأحالم  من  تبقى  ما  الإنقاذ  ومك�شب 
واّمال ، وو�شيلة لوقف كل الت�رضفات 
وال  الدولة  ال  تخدم  ال  التي  ال�شاذة 
امل�شوؤولية  اإىل �رضف  وت�شيء  �شعبها 
وختم   ، املثلى  وقيمتهما  واالأمانة 
�شيف " الو�شط " كالمه بتوجيه نداء 
لكل قاطني مدينتهم التائهة يف واقع 
مل  م�رضوع  لتحمل  والياأ�ص  الرداءة 

ال�شمل يف هذه املرحلة الع�شيبة ، 
 وحّث على �رضورة التحاور والنقا�ص 
اأفكار  وتقبل  امل�شاكل  ملواجهة 
خمتلفة  كانت  مهما  البع�ص  بع�شهم 
بني  توا�شل  اأح�شن  يتحقق  حتى 
تتحقق  اأن  ميكن  ال  اإذ   ، االأجيال 
كانت  اإذا  املن�شودة  التنموية  النه�شة 

هناك قطيعة ما بني االأجيال.  
عمر ذيب

عمر ذيب 
                            

مثلها  مهنة  تكون  اأن  قبل   
الكثرية  االأخرى  املهن  مثل 
حقيقي  فن  هي  واملتنوعة 
واأ�شكاله  مالحمه  ياأخذ 
وتراكيبه من اإبداعات ممار�شيه 
ال  الذين  اجّلادين  املوهوبني 
واجلودة  االإتقان  اإال  يقبلون 
اأحبوا  الأّنهم   ، واال�شتمرارية 
ووهبوه  امليداين  اختيارهم 
ملوا�شلة  وطاقاتهم  اأوقاتهم 
اإّنها   ، اأطول  وقتا  معه  رحلتهم 
مهنة �شانع االأحذية وم�شلحها 
عليه  املتعارف  باملعنى  اأو 
التي   " اال�شكايف   " تاريخيا 
م�شعد  مبدينة  ال�شباب  توارثها 
واأجدادهم  اأّبائهم  عن  باجللفة 
مرور  مع  ممار�شتها  واأ�شحت 
العديد  غرار  وعلى  االأزمنة 

من املناطق اجلزائرية ال�شبيل 
البّطال  ال�شباب  لدى  الوحيد 
الباحث عن لقمة العي�ص احلالل 
، فرغم املجهودات التي تبذلها 
الدولة على خمتلف امل�شتويات 
من خالل الربامج املتتالية من 
ال�شباب  بواقع  النهو�ص  اأجل 
العلماء  مدينة  يف  الو�شع  يبقى 
حيث   ، حاله  على  واحل�شارة 
م�شتمر  تو�شع  يف  البطالة  جتد 
يجعل  مّما  ال�شباين  الو�شط  يف 
الفراغ الرهيب يعبث مبعنوياتهم 
ياأخذ  مل  حيث   ، واأحا�شي�شهم 
االأمور  زمام  عنهم  امل�شوؤولون 
وقيادتهم نحو بر االأمان ، وهم 
الدوام  على  ينتظرون  الذين 
املعنية  ال�شلطات  من  التفاتة 
بان�شغاالتهم  للتكفل  ب�شوؤونهم 
 ، املتنوعة  االجتماعية 
وقدراتهم  مواهبهم  وا�شتثمار 

الفكرية بعقالنية وحكمة ودون 
انتظار  ويف   ، متييز  اأو  جهوية 
اأبطال  يظل  هذا  يتحقق  اأن 
هذه املهنة يكافحون ويثابرون 
اأعمال  اإىل  رغباتهم  لتحويل 
الذين  ، ومن بني  ثمينة وجليلة 
ولد معهم ع�شق حرفة اال�شكايف 
تفارقهم  ومل  يفارقوها  ومل 
نذكر ال�شاب " اأحمد مباركي بن 
اخلوين" الذي توهّجت عزميته 
ومل  ن�شاطها  مبزاولة  واإرادته 
والعراقيل  امل�شاعب  تثنه 
على  والتحدي  ال�شمود  عن 
ويوؤكد   ، والعطاء  البذل  ميدان 
معاناة  اأن  املبدع  ال�شاب  هذا 
مرتبطة  عموما  احلرف  اأهل 
من  والت�شجيع  املوؤازرة  بغياب 
امل�شوؤولني املحليني اإىل جانب 
جمال  على  الع�رضنة  تاأثري 
النا�ص  كان  حيث   ، اال�شكايف 

على  يعتمدون  املا�شي  يف 
ي�شنعونها  اأو  اأحذيتهم  ت�شليح 
يتفنن  الذي  اال�شكايف  عند 
يف  لكن   ، طلباتهم  تلبية  يف 
ا�شتغنوا  قد  جتدهم  حا�رضنا 
عن الت�شليح اأو ال�شناعة بعد اأن 
اأ�شبحوا ي�شرتون االأحذية اليوم 
 " وي�شرتجع   ، غدا  ويرمونها 
حمدثنا " من خالل لقائه مع " 
الو�شط " اأهم حمطات م�شريته 
معاملها  ت�شكلت  التي  املهنية 
لي�شنع   ، الطفولة  اأيام  منذ 
عامرا  خا�شا  عاملا  لذاته 
كانت  التي  الراقية  باملبادرات 
ع�شارة مل�شواره احلافل ، لكنه 
يعاين  الذي  للتجاهل  يتاأ�شف 
ويقرتح  املهنة  اأ�شحاب  منه 
على ال�شلطات امل�شوؤولة اإقامة 
للحرفيني  الئقة  تكرميات 
اأوفياء  مازالوا  الذين  القدماء 

اأعماال  ويقدمون  الرفيع  للعمل 
جيدة بعيدا عن الذهنية املادية 
، حّتى ال تذهب جهودهم �شدى 

اإىل  ودفعهم  تطلعاتهم  وتندثر 
املحافظة على �شريورة املهنة 
وم�شتقبلها  .                                    
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اأزمة »الأونروا«.. التداعيات واحللول
د. ع�سام يو�سف

لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  ظلت 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل 
منذ  )اأونروا(  الأدنى  ال�رشق  يف 
»برميل  متثل  عقود  قبل  تاأ�سي�سها 
لالنفجار  املهياأ  ال�سامت«  البارود 
ارتباطها  نتيجة  حلظة  اأية  يف 
بعوامل �سيا�سية وقانونية واإن�سانية، 
ال�سيا�سية  الظروف  لها  مّهدت 
لتلعب دور »ورقة �سغط �سيا�سي«، 
مبا�رش  ب�سكل  مت�ّس  واأنها  �سيما 
تعّد  لق�سية  ينتمون  لجئني  حياة 

الأعقد يف التاريخ املعا�رش.
من  بقرار  ت�سكلت  التي  فالوكالة 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 
 ،1949 عام   302 الرقم  يحمل 
يحمل  �سهري  اآخر  بقرار  واقرتانه 
ويخ�س   ،1948 عام   194 الرقم 
الفل�سطينيني،  لالجئني  العودة  حق 
ي�سبغ قرار ت�سكيل الوكالة بال�سبغة 
امل�ساهمة  ناحية  من  ال�سيا�سية، 
اإعادة  على  العمل  يف  الإيجابية 
التي هجروا  ديارهم  الالجئني من 

منها ق�رشاً نتيجة الحتالل.
اجلمعية  به  اأو�ست  ما  بني  ومن 
تفوي�س  املتحدة  لالأمم  العامة 
)اأونروا( تقدمي الدعم لالجئني اإىل 
لق�سيتهم،  دائم  التو�سل حلل  حني 
تنفيذ  اإىل  الدعم  هذا  تفرع  حيث 
قطاعات  يف  امل�ساعدات  برامج 
التعليم، وال�سحة، وت�سغيل العاطلني 
الإغاثة  لربامج  اإ�سافة  العمل،  عن 

واخلدمات الجتماعية.
والقانوين  ال�سيا�سي  ال�ساأن  ويف 
بحث  دوري  ب�سكل  يجرى  اأي�ساً 
الالجئني  ق�سية  العامة  اجلمعية 
على  يُدرج  كبند  الفل�سطينيني 
ب�سكل  واإقرارها  اأعمالها،  جدول 
الالجئني  عودة  »حق  على  م�ستمر 
ديارهم،  اإىل  للت�رشف  القابل  غري 
ممتلكاتهم  عن  وتعوي�سهم 
الحتالل  جراء  خ�رشوها  التي 
الفعلي  الغياب  اأن  اإل  والت�رشيد«، 
دولة  اإلزام  يف  الدولية  لالإرادة 
يحول  القرارات  تنفيذ  الحتالل 

دون حل هذه الق�سية.
الوكالة،  ن�ساأة  لظروف  وللمتتبع 
الطوعي  التربع  على  واعتمادها 
من الدول، واقت�سار الق�سط الأكرب 

الوليات  على  التربع  هذا  من 
تليها  اأوروبية،  ودول  املتحدة 
خليجية  دول  الثانية  الدرجة  يف 
يكاد  ال�سعودية،  العربية  كاململكة 
لفهم  الأ�سواء  من  املزيد  يلقي 
ما يحدث يف املرحلة احلالية من 
تقلي�س وتراجع يف اخلدمات التي 
تقدمها الأونروا ملاليني الالجئني 
املوزعني يف ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، والأردن و�سوريا ولبنان.

قرارات اأممية بدون اآليات 
تنفيذ

ت�سدر  التي  املتحدة  فالأمم 
القرارات وتبحث يف اآليات تنفيذها، 
يتعلق  التنفيذ حني  تعجز عن هذا 
ل�سالح  ال�سادرة  بالقرارات  الأمر 
ال�سعب الفل�سطيني وحقوقه، وعلى 
ب�سبب  لي�س  العودة،  حق  راأ�سها 
ولكن  لـ«اإ�رشائيل«،  اخلارقة  القوة 
لعتبارات يعرفها القا�سي والداين 
التاريخي  التحالف  يف  تتلخ�س 
املنظمة  يف  املتحكمة  للدول 
بدولة  املتحدة  كالوليات  الأممية 
الدول  هذه  باتت  حيث  الحتالل، 
لبقاء  احلقيقي  ال�سامن  هي 

»اإ�رشائيل« و�سمان اأمنها.
املتحدة  الأمم  تتبنى  فلماذا  اإذن 
الرغم  على  الأونروا  تاأ�سي�س  قرار 
الالجئني  ق�سية  اإبقاء  بديهة  من 
املنظمة  اأروقة  يف  مكانها  تراوح 

الدولية طيلة عقود من الزمن؟!.
باعتقادي اأن ال�سبب الرئي�سي يرتكز 
حول خ�سية العديد من دول الغرب 
التي  »الف�سيحة«  عبء  حتمل  من 
الالجئني  موت  جراء  �ست�سيبهم 
ال�ستات،  دول  يف  ومر�ساً  جوعاً 
الحتالل  لدولة  الدعم  تقدمي  بعد 
تاأ�سي�س  يف  لحقاً  وم�ساندتها 
وتر�سيخ دعائم الدولة امل�سطنعة، 

على ح�ساب ال�سعب الفل�سطيني.
ورمبا ي�ساف اإىل ذلك �سعي الدول 
املتحكمة يف الأمم املتحدة لإرجاء 
الالجئني  مل�ساألة  اجلدي  التناول 
ت�سري  اأنها  باعتبار  الفل�سطينيني 
�سيا�سية  ملفات  مع  متواٍز  ب�سكل 
ت�سوية  اإيجاد  اإطار  يف  اأخرى 
على  يتم  الفل�سطينية،  للق�سية 
اأ�سا�سها -ومع مرور الزمن- تغليب 

يف  الالجئني  ودمج  توطني  خيار 
الدول التي جلوؤوا اإليها، وتعوي�سهم 

عن اأر�سهم التي �رُشدوا منها.
العربي يف  العجز  حال  اأ�سهم  وقد 
يف  بالتحكم  العظمى  الدول  تفرد 
الأونروا ور�سم نهجها العام، باعتبار 
ملا  ولولها  املانحة،  الدول  اأنها 
كانت هنالك اأية موازنة مالية تنفذ 
لالجئني،  الإن�ساين  الدعم  برامج 
والإ�سالمي  العربي  الدعم  حيث 
 -)%2 بـ  -)يقدر  حمدود  لالأونروا 
الأمريكي  بالدعم  قورن  ما  اإذا 

والأوروبي.
اأن الأونروا تاأ�س�ست بعد  ويف حني 
الحتالل  دولة  قيام  عن  الإعالن 
العوا�سم  واعرتاف  الإ�رشائيلي، 
تباعاً،  بها  الدويل  القرار  �ساحبة 
اأن قرار تاأ�سي�سها جاء تكري�سا  اأي 
للواقع اجلديد، حيث ت�سمن بنودا 
ت�سري اإىل »اتخاذ الإجراءات الفعالة 
يف اأقرب وقت بغية اإنهاء امل�ساعدة 
الدولية لالإغاثة«، ليظهر ذلك فيما 
بعد من �سيا�ساتها التي اتبعتها من 
اأكرب  موازنات  تخ�سي�س  خالل 
لغايات دمج الالجئني يف جمتمعات 
دول ال�ستات، منها لغايات الإغاثة.

بداية الرتكيع
بداأ  الذي  خدماتها  تقلي�س  اأن  اإّل 
اليوم  ي�سري  واأ�سبح  �سنوات،  منذ 
�سيما  قبل،  ذي  من  اأ�رشع  بوترية 
املتحدة  الوليات  تخفي�س  بعد 
الأمريكية -الداعم الأكرب للوكالة- 
قيمة تربعاتها من 125 مليون دولر 
دولر  مليون   60 اإىل   ،2017 عام 
يلقي  بات  احلايل،  العام  خالل 
الأو�ساع  على  »الكارثية«  بظالله 
الأرا�سي  يف  لالجئني  الإن�سانية 
الفل�سطينية ويف خميمات ال�ستات.

مالمح  بالفعل  بداأت  وقد 
ب�سكل  تظهر  الإن�سانية  الكارثة 
عن  الأونروا  اإعالن  عقب  وا�سح 
فتح  على  قدرتها  عدم  احتمالية 
العام  الطلبة  اأمام  اأبواب مدار�سها 
الدرا�سي املقبل ب�سبب عدم توفر 
قرار  �سبقها  لذلك،  الكايف  الدعم 
تعليق  العاملي«  الأغذية  »برنامج 
املقدمة  الغذائية  امل�ساعدات 
األف فقري يف قطاع غزة   92 لنحو 

ب�سبب نق�س التمويل.
املايل  املاأزق  نتائج  من  وكان 

اإنهاء  الأونروا  تعانيه  الذي 
املوظفني  من  الع�رشات  خدمات 
الأردن،  يف  الوكالة  موؤ�س�سات  يف 
طال  وقد  اجلاري،  العام  مطلع 
القرار اإنهاء خدمات عمال نظافة، 
املدار�س  يف  التنظيف  وعمال 
بنظام  العمل  ووقف  والعيادات، 
�سمل  وقد  والعقود،  املياومة 
كافة  العمال  خدمات  اإنهاء  قرار 
املخيمات الفل�سطينية يف الأردن. 
خدمات  الوكالة  اأنهت  وموؤخراً 
1000 موظف لديها يف قطاع غزة، 
وبح�سب بيانات �سادرة عنها فاإنها 
من  املزيد  عن  ال�ستغناء  تنوي 
اإن  املقبلة  الفرتة  يف  املوظفني 
حاله،  على  املايل  املاأزق  ا�ستمر 
اإ�سافة لأن�سطة توقفت كاملخيمات 
واأخرى  لالأطفال،  ال�سيفية 
القريب.  امل�ستقبل  يف  �ستتوقف 
ومع تبني الوليات املتحدة، عقب 
اعتالء دونالد ترمب �سدة الرئا�سة، 
موقفاً متطرفاً جتاه الوكالة، ي�سري 
اإىل طبيعة التحولت التي ت�سهدها 
مالمح  حتمل  والتي  املرحلة، 
اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  ذهنية 
الالجئني  ق�سية  مع  التعاطي  يف 
العربي  ال�رشاع  وت�سوية  خا�سة، 
الأو�سط  ال�رشق  يف  الإ�رشائيلي   -
الأمريكي  املوقف  فاإن  عامة، 
التماهي  حدود  اإىل  ي�سل  اجلديد 
ال�ساعي  الإ�رشائيلي  املوقف  مع 
اأي  حمو  بهدف  الأونروا  لت�سفية 
اأثر حلقوق الالجئني الفل�سطينيني.

التعبري  جرى  الأمريكي  املوقف 
الآونة  يف  �رشيح  ب�سكل  عنه 
تربيرات  معه  حاماًل  الأخرية، 
يف  اجلديدة  الإدارة  �سغف  تر�سي 
تهدف  �ساملة  خمططات  تنفيذ 
الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية 
طريق  عن  الحتالل،  دولة  ل�سالح 
طاولة  عن  الالجئني  ملف  اإزاحة 
التفاو�س، وه�سم حقوقهم، لدرجة 
اإطالق  اإىل  احلال  معها  و�سل 
وا�سنطن »تقييمها« امل�سلل ومفاده 
بالالجئني  اأ�رشت  »الأونروا  باأن 
جاء  تفوي�سها  وباأن  الفل�سطينيني، 
فكيف  عليهم«،  عك�سية  بنتائج 

يكون ذلك؟.
اأراجيف

من ال�سذاجة ا�ستع�ساء فهم طبيعة 

الفل�سطينيني  الالجئني  و�سع 
)ال�سفة  مناطق  بني  املوزعني 
والأردن  غزة،  وقطاع  الغربية 
عددهم  والبالغ  ولبنان(،  و�سوريا 
يف الوقت احلا�رش 5 ماليني و900 
اإح�ساءات  بح�سب  �سخ�س،  األف 
الأونروا، كما اأنه من البداهة -بناًء 
على ذلك- ت�سور حجم الحتياجات 
املتزايد لهذا العدد من الالجئني، 
ومدى احلاجة اإىل توفري اخلدمات 
لهم  واخلدمية  والتعليمية  ال�سحية 
يف اأماكن تواجدهم، يف وقت ندرك 
القت�سادية  امل�ساعب  حجم  فيه 
التي تعانيها الدول التي يقطن فيها 

هوؤلء الالجئون.
مئات  اأو�ساع  تخّيل  ميكن  كيف 
اآلف الأ�رش وقد حرمت من �سبكة 
بالكاد  ت�ساعدهم  اجتماعي  اأمان 
واأي  احلياة؟  قيد  على  البقاء  على 
الآلف  ع�رشات  ينتظر  م�سري 
اأبناء  من  والعمال  املوظفني  من 
الوكالة  يف  العاملني  الالجئني 
قارعة  على  اأنف�سهم  يجدون  حني 
م�سدر  ودون  عمل،  دون  الطريق 
تقدير  املمكن  من  وهل  رزق؟.، 
امل�ستوى  على  ذلك  تداعيات 
ال�سيا�سي والأمني، يف املجتمعات 
التي يعي�س فيها الالجئون، خا�سة 
والبطالة  الفقر  اأو�ساع  تفاقم  بعد 
اإليه  ت�سل  اأن  ميكن  وما  بينهم؟ 
الأمن  على  تاأثري  من  التداعيات 
من  العديد  تعي�س  بينما  الإقليمي، 
اأو�ساعاً  الأو�سط  ال�رشق  بلدان 
خلقت  ا�ستثنائية  و�سيا�سية  اأمنية 
بيئة غري �سليمة، وخ�سبة لنمو النبت 

ال�سيطاين للتطرف والإرهاب.

ال�سورة امل�ستقبلية القامتة

 واأمام ا�ست�سعار الأونروا مبا ميكن 
امل�ستقبلية  ال�سورة  عليه  تكون  اأن 
اأزمتها  ا�ستمرت  حال  يف  القامتة، 
املالية، اأطلقت عدداً من احلمالت 
والنداءات ل�سد العجز احلا�سل يف 
على  قادرة  تكون  كي  موازنتها 
والوفاء  عملها  يف  ال�ستمرار 
والأخالقية  الإن�سانية  بالتزاماتها 
الالجئني،  ماليني  جتاه  والقانونية 
بات على الدول العربية والإ�سالمية 
ملنع  الالزمة  التدابري  اتخاذ 

تخ�سي�س  من خالل  الكارثة  وقوع 
يف  ت�ساهم  اأن  لها  ميزانيات ميكن 

�سد العجز.
اأ�سا�سًيّا ميكن  دوًرا  اأن هنالك  كما 
واخلريية  الإن�سانية  للمنظمات 
العربي  العاملني  يف  املنت�رشة 
طريق  عن  تلعبه  اأن  والإ�سالمي 
الربامج  تعوي�س  يف  اإ�سهاماتها 
الأونروا  توقفت  التي  والأن�سطة 
عن تنفيذها، وامل�ساركة يف اإعادة 
الجتماعي  الأمان  �سبكة  تدعيم 
الالجئني،  ماليني  تخدم  التي 
مليون  ن�سف  من  اأكرث  وم�ساعدة 
تعليمهم  يتلقون  فل�سطيني  تلميذ 
لالأونروا،  تابعة  مدر�سة   711 يف 
مركزا   143 على  واملحافظة 
الالجئون  فيها  يتلقى  كبريا  �سحيا 
الربامج  اإدامة  عن  ف�ساًل  العالج، 
الإقرا�س،  وبرامج  الإغاثية، 

وبرامج اخلدمات الطارئة.
توجه  هنالك  يكون  اأن  بد  ول   
منطقية  بدائل  لطرح  حقيقي 
وبعيدة املدى لواقع اأزمة الأونروا، 
املالية وال�سيا�سية، كاإطالق م�رشوع 
يكون  واإ�سالمية«  عربية  »منظمة 
من مهامها رعاية �سوؤون الالجئني 
الفل�سطينيني من الناحية ال�سيا�سية 
توفري  ذلك  يف  مبا  والإدارية، 
من  الالزمة  املالية  املخ�س�سات 
اأجل تقدمي الدعم لكافة القطاعات 
املتعلقة بحياة الالجئني من تعليم 
دون  اإن�ساين، حتول  ودعم  و�سحة، 
بالدعم  املانحة  الدول  حتكم 
وتوظيفه  لالجئني  املقدم  املايل 

لأغرا�س �سيا�سية.
الدعم  توفري  مهمة  اإغفال  دون 
الثوابت  حلماية  الالزم  ال�سيا�سي 
حق  راأ�سها  على  الفل�سطينية، 
يف  والوقوف  لالجئني،  العودة 
الق�سية  ت�سفية  خمططات  وجه 
منها  املتعلق  �سيما  الفل�سطينية، 
اأولويات  ومن  الالجئني،  بحقوق 
العربية  »املنظمة  تقوم  اأن  ذلك 
واإميان  عقيدة  على  والإ�سالمية« 
ال�سعب  بحقوق  وثابت  را�سخ 
الالجئني،  عودة  كحق  الفل�سطيني 
وتاأييد  لدعم  اإ�سافة  والتعوي�س، 
دولتهم  بناء  يف  الفل�سطينيني  حق 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة 

ال�رشيف.



�إ�شهار جتديد مكتب 
جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06  املوؤرخ يف 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  ذات الطابع 
الجتماعي 

لقد مت هذا اليوم 08  اأوت  2018  
تاأ�سي�س اجلمعية املحلية  

امل�سماة :جمعية حي ارجل  بعني امللح 
املعتمدة حتت رقم  29
بتاريخ 08 / 08 /2018

   ومقرها الجتماعي منزل ال�سيد بن 
كيحول طيب 

الرئي�س :بن كيحول طيب 
الو�سط:2018/08/12
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ليفيتز،  �أريك  �لكاتب  وتناول 
"ملاذ�  �ملو�ضوع يف مقال بعنو�ن: 
�رض�ئب  فر�ض  تر�مب  قر�ر  يُقلق 
�إ�ضافية على تركيا �مل�ضتثمرين؟"

و�عترب ليفيتز، �أن �لقر�ر "ال ي�ضتند 
على �أ�ضا�ض معقول"،و�أ�ضار �لكاتب 
من  تعد  �لتي  باملجلة  مقاله  يف 
�أن  �الأمريكية،  �ملجالت  �أهم  بني 
م�ضاعفة  �أعلن  تر�مب،  "�لرئي�ض 
�ل�ضلب  على  �جلمركية  �ل�رض�ئب 
�لرغم  على  �لرتكي،  و�الأملنيوم 
�أ�ضباب  �أي  وجود  عدم  من 
يتعلق  �لقر�ر  �أن  و�قعية"و�أردف 
بالق�ض �الأمريكي �أندرو برون�ضون، 
ليفيتز،  �لذي يحاكم يف تركيا لكن 
تر�مب،  �إد�رة  ��ضتخد�م  و�ضف 
�لقطاع �القت�ضادي يف هذ� �ل�ضدد 
"لكن  وتابع  �خلاطئة".  بـ"�لطريقة 
جيد�ً  �ضبباً  لي�ض  �لو�ضع  هذ� 
�الأخرية  �لتجارية  تر�مب  خلطوة 
الأنها غري قانونية، وربط �ملو�ضوع 
كان  �لقومي،  �الأمن  باأ�ضباب 
�أجل  لرت�مب، من  �لوحيد  �لطريق 
جتاوز �لقو�نني �الأمريكية، وقو�عد 
�لعاملية"ولفت  �لتجارة  منظمة 
�إد�رة تر�مب  �أن قر�ر  �إىل  �لكاتب، 
�الأمريكيني  للمنتجني  �ضار�  كان 
غري  �لقر�ر  �أن  وبنينّ  �ملعنيني 
وعد  �لذي  �لوقت  يف  مفهوم 
تر�مب، �ملنتجني بتعزيز �إنتاجهم.  
�إن  "�ضي  قناة  ذكرت  جهتها،  من 
�الأبي�ض  �لبيت  �أن  �الأمريكية،  �إن" 
مل يو�ضح كيف مت ربط قر�ر فر�ض 
�ملنتجات  على  �إ�ضافية  �رض�ئب 
�لقومي  �الأمن  مب�ضاألة  �لرتكية، 
من  �الأمريكية  �ملتحدة  للواليات 
جهتها، �أ�ضارت �ضحيفة "و��ضنطن 

�الأمريكية  �الإد�رة  �أن  �إىل  بو�ضت"، 
تعزيز  �أجل  من  �ضيء  كل  فعلت 
�أندرو  �لق�ض  م�ضاألة  يف  موقفها 
�ضوف  �لقر�ر  �أن  �إال  برون�ضون، 
�ضلبياً  �لتاأثري  �إىل  �ضوى  يوؤدي  لن 
وقت  ويف  �لثنائية.  �لعالقات  على 
تغريدة  يف  تر�مب،  قال   ، �ضابق 
عرب ح�ضابه على تويرت، �إن "�للرية 
�لرتكية ترت�جع ب�رضعة �أمام �لدوالر 
�الأمريكي". و�أعلن �أنه �ضادق على 
على  �ملفرو�ضة  �لر�ضوم  م�ضاعفة 

�ل�ضلب و�الأملنيوم �لقادم من تركيا 
وذكر �أن �لر�ضوم "�ضتكون بعد �الآن 
�الأملنيوم،  يف  باملائة   20 مبعدل 
و50 باملائة يف �ل�ضلب" ،و�الأ�ضبوع 
�إدر�ج  و��ضنطن  �أعلنت  �ملا�ضي، 
وزيري �لعدل و�لد�خلية باحلكومة 
�لعقوبات،  قائمة  على  �لرتكية 
�لق�ض  عن  �الإفر�ج  بعدم  متذرعة 
�إىل  �أنقرة  دفع  ما  �الأمريكي، 
��ضتخد�م حقها يف �ملعاملة باملثل 
لوزيري  �ملالية  �الأ�ضول  وجتميد 

�الأمريكيني.  و�لد�خلية  �لعدل 
�لق�ض  �لرتكي حب�ض  �لق�ضاء  وقرر 
 9 يف  بر�ن�ضون،  �أندرو  �الأمريكي 
عدة  خلفية  على   ،2016 دي�ضمرب 
تهم، ت�ضمنت �رتكابه جر�ئم با�ضم 
كا"  كا  و"بي  "غولن"  منظمتي 
�الإرهابيتني حتت مظلة رجل دين، 
وتعاونه معهما رغم علمه �مل�ضبق 
قر�ر  ي�ضدر  �أن  قبل  باأهد�فهما، 
�جلربية  �الإقامة  بفر�ض  ق�ضائي 

عليه.

ذكرت جملة "نيويوركر" الأمريكية، اأن قرار الرئي�ض دونالد ترامب، فر�ض �ضرائب اإ�ضافية على 
تركيا، "ل اأ�ضا�ض قانوين له"ياأتي ذلك يف وقت تناق�ض فيه ال�ضحافة الأمريكية قرار ترامب، 

م�ضاعفة الر�ضوم املفرو�ضة على ال�ضلب والأملنيوم القادم من تركيا.

جملة "نيويوركر" الأمريكية

 قرار ترامب زيادة ال�ضرائب على
 منتجات  تركية ال اأ�ضا�س قانوين له

ت�ضم 20 األف فل�ضطيني 

االحتالل ي�ضرع يف عزل 4 قرى عن بيت حلم
بد�أ �الحتالل "�الإ�رض�ئيلي" تنفيذ 
يعزل  �ضخم  ��ضتيطاين  م�رضوع 
عن  فل�ضطينية  قرى   4 مبوجبه 
حماولة  يف  حلم،  بيت  حمافظة 

منه ل�ضمها ل�ضيادته.
خالل  من  �الحتالل  وي�ضعى 
حتويل  �إىل  �جلديد  خمططه 
ونحالني  فوكني  وو�دي  بتري  قرى 
مدينة  غرب  �لو�قعة  وحو�ضان 
بيت حلم لتجمعات �ضكانية حتت 
بذلك  لتُعزل  �الحتالل،  �ضيادة 
�الت�ضال  وينقطع  حلم،  بيت  عن 
�ل�ضكان  جمموع  ويبلغ  مبحيطها 
ن�ضمة،  �ألف   20 نحو  �ملنطقة  يف 
يطلق  �لتي  �ملنطقة  من  وهي 

عليها "قرى �لعرقوب".
خالل  من  �الحتالل  ويهدف 
خمططه الإي�ضال �ملنطقة ب�ضارع 
رقم 60 �ال�ضتيطاين �مللتف حول 
�لقرى �الأربع وي�ضل �إىل م�ضتوطنة 
"بيتار عليت" �ملقامة على �أر��ضي 

على  �لعمل  ثم  ومن  حلم،  بيت 
�لو��ضل  �لطريق  لي�ضل  تو�ضيعه 
و�إغالقه  وحو�ضان  نحالني  بني 
�مل�ضتوطنني،  �أمام  فقط  وفتحه 
�ل�ضارع  هذ�  تو�ضيع  �إىل  �إ�ضافة 
قرية  ي�ضل  �لذي  �ل�ضارع  لي�ضم 
م�ضادرة  بعد  �خل�رض  ببلدة  بتري 

�أر��ٍض منها.
مهند�ضون  بد�أ  �الأر�ض  على 
احون تابعون جلي�ض �الحتالل  وم�ضنّ
بو�ضع �إ�ضار�ٍت و�أرقام لالأماكن يف 
خلة �لد�لية يف قلب بلدة نحالني؛ 

متهيًد� لتنفيذ �ملخطط.
ويف هذ� �ل�ضدد �أ�ضار م�ضوؤول هيئة 
يف  و�ال�ضتيطان  �جلد�ر  مقاومة 
حمافظة بيت حلم، ح�ضن بريجية 
على  خمططات  ثالثة  وجود  �إىل 
�الأقل �أعلن عنها �الحتالل و�رضع 
مليون   185 بكلفة  تنفيذها  يف 
نفق يف حدود  حفر  منها  �ضيقل، 
م�ضتوطنة  �إىل  لي�ضل  �لقد�ض 

"�يلي  وم�ضتوطنة  عليت"  "بيتار 
عازر" �ملجاورة، وليكون موقع بري 
عونة من �أر��ضي مدينة بيت جاال 
يف متو�ضط هذ� �لطريق، �إ�ضافة 
�إىل �ضق �ضكة حديد مبو�ز�ة ذلك 
بيت  غرب  �مل�ضتوطنات  لتكون 
حلم �أحد �أهد�فها، ولتت�ضل بهذه 

�ل�ضكة ما بني حيفا وتل �أبيب.
�إىل  ي�ضعى  �ملخطط  �أن  و�أ�ضاف 
يف  �مل�ضتوطنني  �أعد�د  م�ضاعفة 
 60 من  عليت"  "بيتار  م�ضتوطنة 
يف  �ألفا   120 �إىل  م�ضتوطن  �ألف 
غ�ضون �ل�ضنو�ت �خلم�ض �لقادمة، 
�لبنى  هذه  كل  �إىل  يحتاج  وهذ� 
من  �ملزيد  وم�ضادرة  �لتحتية 
�الأر��ضي، و�إقامة ع�رض�ت �الآالف 
من �لوحد�ت �ل�ضكنية، وكلها على 
ح�ضاب �لقرى �لفل�ضطينية �الأربع 
كانتونات  �إىل  تتحول  �ضوف  �لتي 
لي�ض  منغلقة  �ضكانية  وجتمعات 
لها �متد�د مع حميطها مبحافظة 

�أن  بريجية  ويعتقد  حلم،  بيت 
عقبة  �أمامه  �خلطري  �مل�رضوع 
حيث  �لوجلة؛  قرية  وهو  و�حدة 
�أن  بعد  �ملخطط  �ضمن  تقع 
�آالف  و�لتهم  �جلد�ر  حا�رضها 
و�أ�ضحت  منها،  �لدومنات 
على  جيلو"  "هار  م�ضتوطنة 
عزلها  وبالتايل  �لرئي�ض،  مدخلها 
بعد  وذلك  حميطها،  عن  وحدها 
عني  حي  يف  �ل�ضكان  تكاتف  �أن 
جويزة �لو�قع يف �لقرية ملو�جهة 
هناك  للمنازل  �لهدم  قر�ر�ت 
ليكون هذ� �حلي �ضمن �ملخطط 

"�الإ�رض�ئيلي".
و�أ�ضار �إىل �أن هناك �لع�رض�ت من 
�لق�ضايا لدى حمكمة �لعدل �لعليا 
هدم  قر�ر�ت  �ضد  "�الإ�رض�ئيلية" 
�ضدرت  وقد  منزال،   30 من  �أكرث 
بع�ض �لقر�ر�ت من هذه �ملحكمة 
بالوقف �الحرت�زي لهدم �ملنازل، 

وهذ� ما عطل �مل�رضوع موؤقتا.

�ضحيفة "احلياة اللندنية" ال�ضادرة

الورقة امل�ضرية املعدلة ا�ضتثنت 
التمكني لـ3 دوائر حكومية

الباحث يف ال�ضاأن ال�ضهيوين هيثم مناع

م�ضريات العودة فتحت 
االآفاق اأمام حما�س

�للندنية"  "�حلياة  �ضحيفة  نقلت 
�ل�ضادرة �أم�ض �ل�ضبت، عن م�ضدر 
�مل�رضية  �لورقة  �أن  قوله  بارز 
�لفل�ضطينية  للم�ضاحلة  �جلديدة 
بن�ضبة  فتح  حلركة  مقبولة 
80%وك�ضف م�ضوؤولون فل�ضطينيون 
�جلديدة  �مل�رضية  �لورقة  �أن 
�إىل  ُقدمت  �النق�ضام،  الإنهاء 
م�ضوؤول ملف �مل�ضاحلة يف حركة 
يومني،  قبل  �الأحمد  عز�م  فتح 
على  جوهرية  تعديالت  وت�ضمنت 
�أقرب  كانت  �لتي  �ل�ضابقة  �لورقة 

�إىل مو�قف حركة حما�ض.
على  �جلديدة  �لورقة  وتن�ض 
من  �لفل�ضطينية  �حلكومة  متكني 
زمنية  فرتة  غزة  قطاع  يف  �لعمل 
ت�ضكيل  �إىل  بعدها  ي�ضار  حمددة، 
�الإطار  وعقد  وحدة،  حكومة 
�لقيادي �ملوقت ملنظمة �لتحرير 
�لفل�ضطينية، مب�ضاركة حركتي فتح 

وحما�ض.
عدد�ً  �لتمكني  من  ��ضتثنت  لكنها 
مثل  و�ل�ضلطات،  �لدو�ئر  من 
�ضلطة �الأر��ضي وجمل�ض �لق�ضاء، 
و�الأمن، �الأمر �لذي �أبدت �ل�ضلطة 
وكانت  عنه  حتفظها  �لفل�ضطينية 
�ملا�ضي  �ل�ضهر  قدمت  م�رض 
�إىل  تدعو  للم�ضاحلة  �أفكار  ورقة 
عودة �حلكومة �لفل�ضطينية لت�ضلم 
مهماتها يف غزة، وت�ضكيل حكومة 
وحدة خالل خم�ضة �أ�ضابيع، وعقد 
ملنظمة  �ملوقت  �لقيادي  �الإطار 
متكني  على  تن�ض  كما  �لتحرير، 
�ل�رضيبية  �جلباية  من  �حلكومة 
لدفع  �الإير�د�ت  من  جزء  وخ�ضم 
عينتهم  �لذين  �ملوظفني  رو�تب 

من  رو�تب  يتلقون  وال  حما�ض 
�حلكومة وعددهم 20 �ألفاً.

�مل�رضية،  �لورقة  فتح  ورف�ضت 
ورقة  يف  للحل  روؤيتها  وقدمت 
�حلكومة  متكني  ت�ضمنت  مكتوبة 
�لعمل  مفا�ضل  كل  �إد�رة  من 
زمنية  فرتة  وموؤ�ض�ضاته  �حلكومي 
ي�ضار خاللها  ت�ضل حتى �ضهرين، 
وعقد  وحدة،  حكومة  ت�ضكيل  �إىل 
ملنظمة  �ملوقت  �لقيادي  �الإطار 

�لتحرير.
وتن�ض ورقة فتح على قبول عودة 
�مل�ضاحلة �إىل �لنقطة �لتي توقفت 
عندها عقب �لتفجري �لذي تعر�ض 
�لدكتور  �لوزر�ء  رئي�ض  موكب  له 
ر�مي �حلمد �هلل، كما ت�رض فتح يف 
ورقتها على عمل �أجهزة �الأمن يف 
غزة وفق قانون �الأمن �ملعمول به 
�للجنة  ع�ضو  وو�ضف  �ل�ضلطة  يف 
�أحمد  �لتحرير  �لتنفيذية ملنظمة 
جمدالين �لورقة �مل�رضية �جلديدة 
بامل�ضجعة وقال ل�ضحيفة "�حلياة 
�لفل�ضطينية  �لقيادة  �أن  �للندنية" 
من  �حلكومة  متكني  �رضورة  ترى 
دون  من  تامة  ب�ضورة  عملها  �أد�ء 
�ضلطات  يف  خ�ضو�ضاً  ��ضتثناء، 
�لق�ضائية  �ل�ضلطة  مثل  مهمة، 
و�ضلطة �الأر��ضي، و�الأمن الأن ذلك 
قانون  وفق  يعمل  �لبلد  �أن  يعني 

و�حد ونظام و�حد.
يف  تعمل  م�رض  �أن  و�أ�ضاف 
حتقيق  على  �حلالية  �ملرحلة 
�إ�رض�ئيل  مع  �لهدنة  ت�ضمل  رزمة 
�الأ�رضى،  وتبادل  و�مل�ضاحلة 
بني  �ل�ضديد  �لرت�بط  �إىل  م�ضري�ً 

�لعنا�رض �لثالثة

�لكاتب  مناع،  يا�رض  ر�أى 
و�لباحث يف �ل�ضاأن �ل�ضهيوين، 
باأن م�ضري�ت �لعودة يف قطاع 
غزة فتحت �لكثري من �الآفاق 
حركة  �أمام  �لدولية  و�الأبو�ب 
قطاع  تدير  �لتي  حما�ض 
موؤ�ضدة  كانت  �أن  بعد  غزة 
مناع  وقال  وجهها،  يف 
نقلهـ"�ملركز  ت�رضيح  يف 
"�إن  لالإعالم":  �لفل�ضطيني 
يعاين  �ل�ضهيوين  �الحتالل 
�ضياغة  يف  �ضعوبة  من  �ليوم 
و�إيجاد �ضيا�ضة فعالة وموؤثرة 
مع  بالتعامل  يتعلق  فيما 
م�ضري�ت  و�إن  غزة،  قطاع 
حلما�ض  فتحت  �لعودة 
و�الأبو�ب  �الآفاق  من  �لكثري 
موؤ�ضدة  كانت  �لتي  �لدولية 
�إىل  مناع  وجهها"و�أ�ضار  يف 
�الأخرية  �ملو�جهة  جولة  �أن 
و�الحتالل  �ملقاومة  بني 
قو�عد  من  ت  غرينّ �ل�ضهيوين 
"حما�ض  وتابع:  كثرًي�.  �للعبة 
جُتري �ليوم مفاو�ضات بالنار، 
�لهاوية،  حافة  على  وت�ضري 
بن�ضبة  �ضيا�ضاتها  تدير  لكنها 
�ضيطرة  مع  عالية  خماطرة 

ذ�تية عالية، ومن خالل ذلك 
تربهن على �أنها ال تخ�ضى من 
لي�ضت  و�أنها  �أو�ضع،  ت�ضعيٍد 
متلهفة للتو�ضل �إىل �تفاق مع 
�إ�رض�ئيل �إذ� مل يتم �ال�ضتجابة 
مناع:  و�أكمل  ل�رضوطها". 
"�إ�رض�ئيل تو��ضل �لتاأكيد على 
بالت�ضعيد،  معنية  غري  �أنها 
�عرت�فها  مع  بالتز�من 
على  قدرتها  بعدم  �ل�ضمني 
من  و�حلد  �ملقاومة  �إيقاف 
�مل�ضتويني  على  تطورها 
و�مليد�ين"ور�أى  �لتخطيطي 
�ملقاومة  �ضفوف  وحدة  �أننّ 
عملها  وترتيب  �لقطاع  يف 
وتنظيمه �ضاهم يف قوة ر�ضالة 
�لردع،  و�إحد�ث  �ملقاومة 
غرفة  ت�ضكيل  على  مثنًيا 
للمقاومة  م�ضرتكة  عمليات 
هكذ�  ت�ضهم  "كم  و�أ�ضاف: 
م�ضميات مثل غرفة �لعمليات 
�مل�ضرتكة للف�ضائل يف ت�ضكيل 
بلورة  و�إعادة  �جلمعي  �لوعي 
ظل  يف  �لفل�ضطينية،  �لعقلية 
�لد�ئم  �الإ�رض�ئيلي  �ل�ضعي 
و��ضتبد�ل  الإلغاء  �لر�مي 

�حلركة �لوطنية".
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وكذلك عقوبات �أخرى على قطاع 
و�رش�ء  و�ملركبات  �ل�سيار�ت 
�سادر�ت  ��ستثناء  مع  �لطائر�ت، 
و�ملو�د  �لطبية  و�لأجهزة  �لأدوية 
تفر�ض  عقود  منذ  �لغذ�ئية، 
على  �قت�سادية  عقوبات  و��سنطن 
توقيع  بعد  رفعها  مت  طهر�ن، 
�لربنامج  ب�ساأن  �لدويل  �لتفاق 
 ،2015 عام  �لإير�ين،  �لنووي 
�لدول  مع  �إير�ن  وقعته  �لتفاق 
�خلم�ض د�ئمة �لع�سوية يف جمل�ض 
�ملتحدة،  )�لوليات  �لدويل  �لأمن 
�ل�سني، رو�سيا، بريطانيا وفرن�سا( 
ماي   8 ويف  �أملانيا  �إىل  �إ�سافة 
�لن�سحاب  تر�مب  �أعلن  �ملا�سي 
فر�ض  و�إعادة  �لتفاق،  من 
من  بد�ية  �إير�ن،  على  �لعقوبات 
له  �ملخطط  ومن  �جلاري  �أوت   7
ذروتها  �لعقوبات  تبلغ  �أن  �أمريكيا 

يف 4 نوفمرب �ملقبل.
بعد �نتخاب تر�مب رئي�ًسا، خريف 
مناه�سة  �سيا�سة  تبنى   ،2016
من  حزما  �أكرث  بدت  لإير�ن 
بو�ض  جورج  فيهم  مبن  �أ�سالفه، 
�لبن )2000: 2008( وبو�ض هو من 
و�سع �إير�ن �سمن ما عرف �آنذ�ك 
�سم  �لذي  �ل�رش"،  "حمور  با�سم 
وكوريا  �لعر�ق  جانب  �إىل  �إير�ن 

�ل�سمالية.

تن�سيق اأمريكي مع 
احللفاء

تن�سق �لوليات �ملتحدة �سيا�ساتها 
�إ�رش�ئيل  مع  لإير�ن  �ملناه�سة 
خليجية،  دول  منها  �أخرى،  ودول 
و�لإمار�ت  �ل�سعودية  وهي: 
�لدول  تبدو  و�لبحرين، يف حني ل 
�لكويت  وهي  �لأخرى،  �خلليجية 
�سمن  عمان،  و�سلطنة  وقطر 
و��سنطن  ن�سقت معها  �لتي  �لدول 

يف �إقر�ر �لعقوبات.
و�لدول  �ملتحدة  �لوليات  وتلتقي 
و"�إ�رش�ئيل"  �حلليفة  �لعربية 
��سرت�تيجية  �عتماد  �رشورة  على 
خلف�ض  �لقت�سادية،  �ل�سغوط 
�إىل  �لإير�نية  �لنفطية  �ل�سادر�ت 
��ستبعاد  وكذلك  م�ستوياتها،  �أدنى 
�ملالية  و�ملوؤ�س�سات  �ل�رشكات 
�لإير�نية من �لتجارة �لدولية، �لتي 
�مليز�نية  �إىل  بالإير�د�ت  تعود 

�لإير�نية.
ن�سبة  �إن  �حللفاء  هوؤلء  ويقول 

�إىل  تذهب  �لإير�د�ت  هذه  من 
�لإير�ين  �لثوري  �حلر�ض  متويل 
�لإير�نية  �لأن�سطة  على  �مل�رشف 
�لن�سحاب  منذ  �خلارج  يف 
تدعم  �لنووي،  �لتفاق  من 
و�لبحرين  و�لإمار�ت  �ل�سعودية 
وفق  �لأمريكية،  �ل�سرت�تيجيات 
لل�سوؤون  �لدولة  وزير  �أ�سماه  ما 
�خلارجية �لإمار�تي، �أنور قرقا�ض، 
�إىل  �إ�سارة  "مقاربة بومبيو"، يف  بـ 
مايك  �لأمريكي،  �خلارجية  وزير 

بومبيو.
"توحيد  �أن  تعترب  �ملقاربة  وهذه 
�ل�سحيح  �لطريق  هو  �جلهود 
تغولها  عبثية  طهر�ن  لتدرك 
)�ل�رشق  �ملنطقة  يف  ومتددها" 
�لتي عانت من خطاب  �لأو�سط(، 
�ل�سيادة  يحرتم  ل  �إير�ين  وفعل 
�لبحرين،  وترى  �لد�خلي  و�ل�ساأن 
ماي   21 وز�رة خارجيتها يف  وفق 
و�حد  موقع  "يف  نف�سها  �ملا�سي، 
مو�جهة  �ملتحدة يف  �لوليات  مع 
و�لت�سدي  �لإير�ين،  �خلطر 
�لعنف  لت�سدير  �إير�ن  ملحاولت 

و�لرهاب".
بينما �أعلن �لعر�ق، حليف طهر�ن، 
�لعقوبات  �أن  �جلاري،  �أوت   7 يف 
كبري"،  �إىل حد  "ظاملة  �لأمريكية 

و"لن يتفاعل معها".
"�سيلتزم  نف�سه  �لوقت  يف  لكنه 
بالعقوبات لعدم تعري�ض �لعر�قيني 
لل�رشر وحلماية �ل�سعب �لعر�قي"، 
من منطلق �أن �لعر�ق "ل ي�ستطيع 
�لدولية  �ملنظومة  عن  �خلروج 

�خلا�سة بالقت�ساد �لعاملي".

حرب اقت�سادية

�سكلت زيارة بومبيو لالإمار�ت، يف 
10 جويلية �ملا�سي، حمطة فارقة 
�لهادفة  �لإمار�تية  �ل�سيا�سات  يف 
�إىل تعاون ثنائي �أوثق يف مكافحة 
�لإرهاب ومنع متويله، مبا فيه من 
�لإمار�ت  دفعت  كما  �إير�ن  جانب 
جديدة  عقوبات  فر�ض  باجتاه 
�لتجارة  حجم  رغم  �إير�ن،  على 
وطهر�ن،  �أبوظبي  بني  �لكبري 
�لتفاق  من  تر�مب  �ن�سحاب  �أدى 
�أزمة  حدة  تفاقم  �إىل  �لنووي 
بد�  ما  وهو  �لإير�ين،  �لقت�ساد 
�رشف  �أ�سعار  تر�جع  يف  و��سحا 
�إىل  �لإير�ين  )�لريال(  �لتومان 
�لعمالت  �أمام  قيا�سية  م�ستويات 

�لأجنبية.
�ل�سعبية  �لحتجاجات  بدء  قبل 
 ،2017 دي�سمرب  نهاية  �لإير�نية، 

�لإير�ين  �لتومان  �رشف  �سعر  بلغ 
دولر  كل  مقابل  تومان   42000
�أمريكي يف حني تر�جع �إىل 65000 
�لن�سحاب  تر�مب  �إعالن  قبل 
لي�سل  �لنووي،  �لتفاق  من 
�ل�سوق  يف  تومان   120000 �إىل 
�حلرب  وتربز  )�ملو�زية(  �ل�سود�ء 
�لوليات  من  �ملعلنة  �لقت�سادية 
و��سح  ب�سكل  �إير�ن  �سد  �ملتحدة 

يف قطاعي �لنفط و�ملال.
�لعقوبات  فر�ض  لإعادة  و�سيكون 
تاأثري حقيقي يف �نخفا�ض عمليات 
بيع و�رش�ء �لنفط �لإير�ين �إ�سافة 
�إىل حزمة �نعكا�سات على �لنظام 
�سيقل�ض  �لذي  �لدويل،  �مل�رشيف 
تدريجيا حجم تعامالته مع �إير�ن 
بالعملة  �ملايل  �لتبادل  ووقف 
�لإير�نية من �ملتوقع �أن ت�ستجيب 
�خلليجي  �لتعاون  جمل�ض  دول 
منطلق  من  �لأمريكية  للعقوبات 
�لوليات  مع  �لتاريخية  �لعالقات 
�ملتحدة، �لتي توؤمن مظلة حماية 

�أمنية للدول �خلليجية �ل�ست.
قطر  مثل  �لدول،  بع�ض  و�ستجد 
نف�سها  و�لكويت،  عمان  و�سلطنة 
خرق  يف  �لدقة  بالغ  موقف  يف 
�أو  �لدول  على  �ملطبقة  �لعقوبات 

�ل�رشكات �لتي تتعامل مع �إير�ن.

تراجع التجارة 
الإيرانية- اخلليجية

�لتبادل  حجم  �إجمايل  تر�جع 
�لتعاون  جمل�ض  دول  مع  �لإير�ين 
�ل�سعودية  قطع  بعد  �خلليجي، 
�إير�ن،  مع  �لدبلوما�سية  عالقتها 
جانفي 2016 و�أدى قطع �لعالقات 
�لدبلوما�سية �إىل تدهور �لعالقات 
وكذلك  �لبلدين  بني  �لقت�سادية 
فيما  و�لبحرين،  �إير�ن  بني 
�نخف�ست ب�سكل و��سح مع �سلطنة 
�لإمار�ت  ومتتلك  و�لكويت  عمان 
بلغت  �إير�ن  مع  جتارية  عالقات 

نحو 11 مليار دولر، عام 2017.
�أكرب  يف  �إير�ن  مع  قطر  وت�سرتك 
�لعامل،  يف  �لطبيعي  للغاز  حقل 
�قت�سادية  بعالقات  معها  وترتبط 
�لأزمة  بعد  و��سح  ب�سكل  ز�دت 
وحتتاج   2017 جو�ن  �خلليجية، 
تد�عيات  تخطي  �إىل  قطر 
�ملقاطعة �لتي فر�ستها عليها كل 
من �ل�سعودية و�لإمار�ت و�لبحرين 
�خلليجية  �لأزمة  �سمن  وم�رش، 
ويرتكز �حتياج قطر على ��ستخد�م 
بع�ض  يف  �لإير�ين  �جلوي  �ملجال 
مو�د  و��ستري�د  �جلوية،  رحالتها 
غذ�ئية و�أ�سا�سية ل�سد �حتياجاتها 
وبلغ  �ملقاطعة  دول  عن  كبديل 
�لنفطية  غري  �لتجارة  حجم 
و�لإمار�ت  جهة  من  �إير�ن  بني 
و�لعر�ق و�لكويت وقطر و�لبحرين 
و�ل�سعودية من جهة ثانية نحو 24 
مليار دولر، يف 2017 و�لربع �لأول 
من 2018، وهو ما ميثل زيادة 17 
�أي   ،2016 بعام  مقارنة  باملائة 

 3 بلغت  لإير�ن  عو�ئد  بفائ�ض 
مليار�ت دولر.

اتهامات اإيرانية 
للإمارات

�لعقوبات  �لإمار�ت  تدعم 
على  �جلو�نب  متعددة  �لأمريكية 
�لقليلة  �لأ�سهر  وخالل  �إير�ن 
�حلكومة  �تخذت  �ملا�سية 
�إجر�ء�ت،  �سل�سلة  �لإمار�تية 
�ملتحدة،  �لوليات  مع  بالتن�سيق 
�لإير�نية  �ملالية  �ل�سبكات  �سد 
باأن�سطة  بارتباطها  �مل�ستبه 

�حلر�ض �لثوري �لإير�ين.
يف  عاملية،  �إعالم  و�سائل  ونقلت 
وكيلة  عن  �ملا�سي،  جويلية   12
ل�سوؤون  �لأمريكية  �خلز�نة  وز�رة 
�ملالية،  و�ملخابر�ت  �لإرهاب 
بالدها  �أن  مانديلكر،  �سيجال 
�لإمار�ت  مع  بالتن�سيق  جنحت 
�لعملة  ل�رشف  �سبكة  "تفكيك  يف 
�إىل  �لدولر�ت  تنقل ماليني  كانت 
�لثوري  باحلر�ض  �لقد�ض  فيلق 

�لإير�ين".
�إير�ن،  �تهمت  ذلك،  مقابل  يف 
�حلر�ض  يف  �لقائد  ل�سان  على 
�لثوري نا�رش �سعباين، يوم 6 �أوت، 
بال�سلوع  �لإمار�تية  �ل�ستخبار�ت 
�لإير�نية،  �لعملة  زعزعة  يف 
�لإير�نية،  فار�ض  وكالة  بح�سب 
�أن  �سعباين  عن  نقلت  �لوكالة 

 13 �عتقلت  �لإير�نية  �ل�سلطات 
�لعملة  ب�سوق  بالتالعب  متهما 
�لأجنبية يف �إير�ن، كانو� على �سلة 
�لإمار�تي،  �ل�ستخبار�ت  بجهاز 
�لدولر  ب�رش�ء  مكلفني  وكانو� 
حتى ولو باأ�سعار مرتفعة ونقله �إىل 

مدينة �ل�سليمانية �سمايل �لعر�ق.

لذلك ميكن القول:

جمل�ض  لدول  �ملهم  من  �سيكون 
على  حت�سل  �أن  �خلليجي  �لتعاون 
يكفي  ما  بتقدمي  �أمريكي  تاأكيد 
من �ل�سمانات بعدم �ل�سماح لإير�ن 
�لدولية  �ملالحة  حركة  بتهديد 
عدم  وكذلك  �لعربي  �خلليج  يف 
تهديد�تها  بتنفيذ  لطهر�ن  �ل�سماح 
هرمز،  م�سيق  باإغالق  �ملتكررة 
جمل�ض  دول  نفط  عربه  مير  �لذي 

�لتعاون �خلليجي و�لعر�ق.
�أن  �أمريكيون  م�سوؤولون  يعتقد 
على  �لدولية  �لعقوبات  تخفيف 
�لأمريكي  �لرئي�ض  عهد  يف  �إير�ن 
-2009( �أوباما  بار�ك  �ل�سابق، 

2017(، وفر لطهر�ن عائد�ت مالية 
�إ�سافية وهي عائد�ت يقول هوؤلء 
لطهر�ن  �أتاحت  �إنها  �مل�سوؤولون 
تدخالتها  لتعزيز  �أكرب  فر�سا 
عرب  نفوذها  ومتدد  �لإقليمية 
بلد�ن  لها يف  �لقو�ت �حلليفة  دعم 

�ملنطقة.

بحلول 7 اأوت اجلاري، اأ�سبح قرار الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، بفر�ض عقوبات على اإيران �ساري املفعول هذه العقوبات ت�سمل: جتارة الذهب واملعادن النفي�سة اإىل اإيران، و�سراء اأو ح�سول 
اإيران على الدولرات الأمريكية، وحظر التعاملت املتعلقة بالعملة الإيرانية.

تقدير موقف

م٫�ض 

بعد �ضريان �لعقوبات على �إير�ن.. دعم خليجي دون �ضمانات �أمريكية 

رغم تهديدات وا�سنطن

باك�ضتان تتم�ضك بتجارتها مع �إير�ن 
�ستو��سل  �أنها  باك�ستان  �أعلنت 
رغم  �إير�ن  مع  �لتجارية  عالقاتها 
على  �ملتحدة  �لوليات  عقوبات 
�لتي  للدول  وتهديد�تها  طهر�ن، 
معها  �لتجاري  �لتعامل  تو��سل 
�لأ�سبوعي  �ل�سحفي  موؤمتره  ويف 
�خلارجية  با�سم  �ملتحدث  قال 

بالده  �إن  في�سل،  حممد  �لباك�ستانية 
هي  �سيادة،  ذ�ت  دولة  ب�سفتها 
�ساحبة �لقر�ر فيما يخ�ض �أن�سطتها 
�لقت�سادية و�لتجارية �لر�سمية و�أكد 
عالقاتها  �ستو��سل  باك�ستان  �أن 
جارتها  مع  و�لقت�سادية  �لتجارية 

�إير�ن.

و�إير�ن  باك�ستان  باأن  في�سل  ونوه 
تتعاونان فيما يتعلق بق�سايا �إقليمية 
لعدم  حل  �إيجاد  �سيما  ول  وعاملية، 

�ل�ستقر�ر يف �أفغان�ستان.
"حركة  زعيم  خان  عمر�ن  وكان 
�لإن�ساف" �لتي فازت يف �لنتخابات 
�أ�سبوعني،  قبل  �لباك�ستانية  �لنيابية 

"�ل�رشكاء  بني  �إير�ن  �سنف  قد 
بتطوير  وتعهد  لبالده،  �لتقليديني" 
�لعالقات معها، وبد�أ �لثالثاء �ملا�سي 
�لعقوبات  �لأوىل من  �رشيان �حلزمة 
تكثيف  بهدف  �إير�ن  على  �لأمريكية 
�لرئي�ض  �إعالن  بعد  عليها،  �ل�سغط 
�ن�سحابه  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 

�إبر�مه  مت  �لذي  �لنووي  �لتفاق  من 
وت�ستهدف   2015 يف  طهر�ن  مع 
�لنظام  �لعقوبات  من  �لأوىل  �حلزمة 
�مل�رشيف �لإير�ين، مبا يف ذلك �رش�ء 
�حلكومة �لإير�نية للدولر �لأمريكي، 
�ل�سند�ت  ومبيعات  �لذهب،  وجتارة 

�حلكومية.

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�ض  و�أعلن 
تر�مب �أن �لعقوبات �لتي مت فر�سها 
على  ق�سوة  �لأ�سد  هي  �إير�ن  على 
�ملقبل،  نوفمرب  و�أو�ئل  �لإطالق 
من  ثانية  حزمة  و��سنطن  �ستفر�ض 
ت�ستهدف  طهر�ن،  على  �لعقوبات 

بالأ�سا�ض قطاع �لطاقة.
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عي�شة ق.

الهزمية  ت�سجيل  من  فريقه  واأنقذ 
نقطة  منحهم  بعدما  القواعد  خارج 
ال�سائع،  الوقت  الثالثة من  الدقيقة  يف 
واأعادهم من بعيد بعدما كانت �سافرة 
اللقاء  نهاية  اإعالن  نحو  تتوجه  احلكم 
الزوار  ان  اإال  املحلي،  الفريق  بفوز 
كان لهم كالم اآخر وجنحوا يف اخلروج 
بالتعادل  والعودة  الزجاجة  عنق  من 
الوقت  نف�س  اأنهم يف  رغم  الديار،  اإىل 
الثالث  بالزاد  العودة  فر�سة  �سيعوا 
الفر�س  يرتجمون  كيف  عرفوا  لو 
اإىل  العريف  الالعب  رفقاء  التي خلقها 

قدمته  الذي  االأداء  ويبقى  اأهداف، 
حت�سبا  املعنويات  يرفع  الن�رصية 
الذي قدموه يف املو�سم  الوجه  لتكرار 
ال�سابق واللعب على االأدوار االأوىل هذا 

املو�سم.

دزيري: �شيعنا الفوز 
بحمالوي وغري معقول 

التوقف 15 يوما عن 
اللعب

بالل  داي  ح�سني  ن�رص  مدرب  اعرتف 
على  قادرين  كانوا  اأ�سباله  ان  دزيري 

العودة بالفوز وحتقيق الزاد كامال من 
اأن  ورغم  اأنه  وا�ستطرد  الديار،  خارج 
التعادل نتيجة مر�سية بالن�سبة لهم يف 
اجلديد  الكروي  املو�سم  جوالت  اأوىل 
ومتكنوا من العودة به من خارج الديار 
اإال اأنه حت�رص على ت�سييع الت�سكيلة فر�سة حتقيق 
وفتح  اأ�ساعوها.  التي  للفر�س  بالنظر  الفر�س 
الت�رصيحات  خالل  الربجمدة  على  النار  دزيري 
نهاية املواجهة،  بها عقب  اأدىل  التي  ال�سحافية 
يتوقف  ان  املعقول  غري  من  اأنه  اأو�سح  حيث 
فريقه عن اللعب ملدة 15 يوما لكي يلعب مباراة 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  وطالب  ثانية، 
بالعمل على اإيجاد احللول الأن الو�سعية 

ال ت�ساعد فريقه.

الن�ضرية تعود من بعيد وتنجو من الهزميةخا�شف اأنقذ رفقائه وخطف التعادل يف الوقت ال�شائع
�شجل فريق ن�شر ح�شني داي بداية موفقة يف البطولة الوطنية بعد التعادل الذي عاد به 

من التنقل الذي قاده اإىل عا�شمة اجل�شور املعلقة اأين واجه �شباب ق�شنطينة يف اجلولة 
الفتتاحية من املو�شم الكروي اجلاري والذي اأعطيت اإ�شارة انطالقه باإجراء مواجهة حامل 

لقب املو�شم الفارط والن�شرية، حيث متكن النادي العا�شمي من خطف التعادل يف الوقت 
ال�شائع عرب لعبه خا�شف الذي اأدرك التعادل

اأكد رف�شه رحيل 
عبيد اأ�شبوعا قبل 

انطالق املو�شم 
اجلديد

عمراين: نق�ص 
الفاعلية حرمنا 

من الت�ضجيل 
واأطلب ال�ضرب 
على الت�ضكيلة

ق�سنطينة  �سباب  مدرب  عربرّ 
اأ�سفه  عن  عمراين  القادر  عبد 
يف  كانوا  فوزا  اأ�سباله  لت�سييع 
مو�سحا  حتقيقه،  نحو  الطريق 
ال�سلبي  التعادل  يف�سل  كان  اأنه 
بالطريقة  تعادل  عو�س حتقيق 
الذي  فريقه  مع  وقعت  التي 
تلقى هدف التعادل يف االأنفا�س 
اأ�سباله  اللقاء وكان  االأخرية من 
حتقيق  نحو  يتوجهون  حينها 
املو�سم  يف  نقاط  ثالث  اوىل 
اجلديد، واأو�سح عمراين خالل 
عقدها  التي  ال�سحافية  الندوة 
اأمام  فريقه  لقاء  نهاية  عقب 
مباراة  خا�سوا  اأنهم  الن�رصية 
�سعبة جاءت يف بداية املو�سم، 
التغيريات  بع�س  جانب  اإىل 
با�ستقدام  للت�سكيلة  التي وقعت 
خم�سة العبني جدد مت التعاقد 
ال�سيفي  املركاتو  خالل  معهم 
تعداده  اأن  واأ�ساف  املنق�سي، 
قنا�س  العب  غياب  اإىل  افتقر 
لالأهداف ي�ستطيع حتويل الكرة 
اأ�سفه  عن  وعرب  ال�سباك،  اإىل 
بقوة  ح�رصوا  الذين  لالأن�سار 
اإىل ملعب حمالوي ومل يحققوا 
الأجله،  تنقلوا  الذي  املبتغى 
�رصورة  على  عمراين  و�سدد 
التي  املجموعة  على  ال�سرب 
تتطلب  والتي  متجان�سة  تعترب 
حتقيق  اأجل  من  عليها  ال�سرب 

االأف�سل يف اجلوالت املقبلة.
ق�سية  اأن  عمراين  واأو�سح 
اإىل  تعود  عبيد  امني  الالعب 
الفريق  عن  رحيله  رف�س  كونه 
املو�سم  انطالق  قبل  ا�سبوعا 
االأمر  وبرر  اجلديد،  الكروي 
االأخ�رص  ال�سوء  العبه  منح  اأنه 
التح�سريية  الفرتة  انطالق  قبل 
واالن�سام  املغادرة  اجل  من 
اخلليجية  االأندية  احد  اإىل 
معه  التعاقد  يف  رغبت  التي 
املفاو�سات  يف  ف�سله  اأن  اإال 
جمددا  الفريق  اإىل  يعود  جعله 
ويتدرب رفقة املجموعة، وقال 
عند  برحيله  ال�سماح  رف�س  انه 
فريق  مع  املفاو�سات  معاودة 
جديد لكون االأمر جاء يف الفرتة 
انطالق  ت�سبق  التي  اخلرية 
املو�سم الكروي والفريق مل يقم 
بانتداب العب جديد يف الهجوم 
لتعوي�سه وما على الالعب �سوى 
بعد  النادي  التفكرب يف م�سلحة 
ف�سله يف املفاو�سات االأوىل الأن 
من  تعاين  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة 
حربة  راأ�س  الالعبني  يف  نق�س 
وهو ما وقف عليه يف لقاء ن�رص 

عي�شة ق.ح�سني داي.

دعا اإىل اداء اف�شل مو�شم بعيدا عن �شور العنف يف املالعب

 مدوار: نطبق قرارات املكتب الفدرايل
 ونرف�ص �ضغط الأندية حول الربجمة

رئي�س  مدوار  الكرمي  عبد  تطرق 
القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة 
االإجازات  منح  عدم  ق�سية  اإىل 
بالالعبني  واملتعلقة  لالأندية 
املركاتو  يف  امل�ستقدمني  اجلدد 
اأو�سح  حيث  احلايل،  ال�سيفي 
بتطبيق  قامت  الكروية  هيئته  اأن 
منحها  التي  املت�سددة  التعليمات 
الفرق  بحرمان  الفدرايل  املكتب 
التي مل تدفع الديون اجتاه العبيها 
على  احل�سول  من  ال�سابقني 
واأو�سح  اجلدد،  العبيها  اإجازات 
اإعالمية  ت�رصيحات  مدوار خالل 
�سباب  مواجهة  نهاية  عقب 
اأن  داي  ح�سني  ون�رص  ق�سنطينة 
واحتاد  القبة  رائد  فرق يف �سورة 
القوانني،  عليها  طبقت  احلرا�س 

يتم  �سوف  الذي  االإجراء  وهو 
ح�سب  اأخرى  فرق  على  تطبيقه 
مع  ب�سوا�سية  والتعامل  املعني، 

اجلميع
التطرق  اإىل  املتحدث  وعاد 
االأندية  م�ساركات  عن  للحديث 
العربية  املناف�سة  يف  اجلزائرية 
اأنها  اأو�سح  عندما  واالإفريقية 
الذي  االتفاق  باحرتام  مطالبة 
املو�سم  انطالق  قبل  توقيعه  مت 
تاأجيل  خالل  من  احلايل  الكروي 
اأو تقدمي اللقاءات 48 �ساعة اأو 72 
�ساعة عن موعدها باعتبار اأنه غري 
املواجهات  تاأجيل  ح�سبه  معقول 
االأندية  ممثلي  تفرغ  حني  غلى 
اجلزائرية يف خو�سها املناف�سات 
الفرق  تلك  اأن  م�سيفا  اخلارجية، 

متلك تعدادا كافيا خا�سة واأنه مت 
رفع عدد االإجازات اإىل جمموع 27 
العبا هذا املو�سم، مطالبا الفرق 
ب�ساأن  الرابطة  على  ال�سغط  عدم 
اخلطوة  وهي  املباريات،  تاأجيل 
التي يطالب مدوار جتاوزها وطي 
�سفحة عدم برجمة يف تواريخها.

املو�سم  ي�سهد  اأن  مدوار  ودعا 
كان  مما  اأف�سل  ظروفا  احلايل 
املوا�سم  خالل  احلال  عليه 
�رصورة  على  د  �سدرّ اأين  ال�سابقة 
مالعبنا  عن  العنف  �سور  رحيل 
روح  يف  املواجهات  وخو�س 
يف  الفرق  اأن�سار  بني  ريا�سية 
وامل�سريين  والالعبني  املدرجات 

على اأر�سية امليدان.
عي�شة ق.

ح�شب موقع تران�شفري ماركت

البطولة الوطنية رابع 
اأغلى بطولة يف اإفريقيا

ماركت”  “تران�سفري  موقع  �سنرّف 
االأندية  اإح�سائيات  يف  املخت�س 
واملنتخبات والبطوالت والالعبني 
يف  الوطنية  البطولة  العامل  حول 
اأغلى  ترتيب  يف  الرابعة  املرتبة 
بطوالت القارة االإفريقية، وح�سب 
ذات الت�سنيف، تاأتي بطولة جنوب 
من  البطوالت  �سدارة  يف  اإفريقيا 
ال�سمراء  القارة  يف  االإنفاق  حيث 
مببلغ 139.85 مليون اأورو، متبوعة 

بلغت  التي  امل�رصية  بالبطولة 
قيمتها 137.40 مليون اأورو، فيما 
حلرّت البطولة املغربية يف املركز 
الت�سويقية  قيمتها  وبلغت  الثالث 
131.53 مليون اأورو، متقدمة على 
مليون   92.5 اجلزائرية  البطولة 
اأورو والتون�سية 84.73 مليون اأورو 
�ساد�سة  جاءت  التي  الغانية  ثم 

22.20 مليون اأورو.
ق.ر.

 البطولة الإفريقية لرفع الأثقال
 لذوي الحتياجات اخلا�شة

انطالق التناف�ص يف طبعة اجلزائر

اإفريقيا لرفع االأثقال  انطلقت بطولة 
ل�سنفي  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي 
و�سيدات  رجال  واالأكابر  االأوا�سط 
اأح�سن  بح�سور  ح�سان  حر�سة  بقاعة 
 24 بجانب  االأفارقة  الريا�سيني 
الإحراز  يهدفون  جزائريا  م�ساركا 
قارية  مناف�سة  ثاين  يف  جيدة  نتائج 
الدويل  االحتاد  رزنامة   يف  م�سجلة 
للعبة، و�سيتناف�س اأبطال اإفريقيا على 
تخ�س�س   20 يف  ميدالية   50 حوايل 
م�سجل يف برنامج املناف�سة اجلارية 
بني 10 و12 اأوت، وي�سهد اليوم االأول 
دخول العن�رص الن�سوي يف تخ�س�سات 
اأقل  كغ،   45 اقل من  كغ،   41 اأقل من 
من 50 كغ، اأقل من 55 كغ، بينما عند 
من  اأقل  مع  البداية  ف�ستكون  الرجال 
49 كغ واأقل منن 54 كغ ليجري بعدها 
حفل االفتتاح الر�سمي لبطولة اإفريقيا 

ملدة 30 دقيقة.
عدرا  ملياء  ت�سعى  ال�سيدات،  عند 
م�ساركتهم  يف  مو�ساوي  و�سربينة 
االأوىل يف هذه  املناف�سة لنيل الذهب 
يف وزن اقل من 41 كغ بعدما �سمنتا 
اإثر   التتويج  من�سة  فوق  ال�سعود 
اإذا  هيلني،  كاريوكي  الكينية  ان�سحاب 
�ستتبارى اجلزائريتان �سد االإيفوارية 
جانبها،  من  مي�سال،  اكي�سي  كواديو 
�ساركت  التي  قريوة  �سمرية  �ستواجه 
يف األعاب ريو االأخرية مناف�سة �رص�سة 
النيجريية  من  كغ   45 من  اأقل  يف 

الف�سية  �ساحبة  تيجاين  لطيفة 
للتتويج  االأوىل  واملر�سحة  ريو  يف 
حورية  ومتثل  االإفريقي،  باللقب 
من  اأقل  يف  الوطني  الفريق  عرابي 
50 كغ، وتختتم م�سابقات اليوم االأول 
مب�ساركة  كغ   55 من  اأقل  مبناف�سات 
املغربية  بوخولة،  ن�سرية   اجلزائرية 

جناة القارة والنيجريية اوميا اي�سرت
اجلزائر  �ستمثل  الرجال،  ولدى 
باأح�سن  كغ   49 من  اأقل  �سنف  يف 
الذي  احمد  حاج  بيور  عنا�رصها 
زهران  امل�رصي  مع  �سيتناف�س 
نيجرييا  من  ياكوبو  ادي�سكان  حممد، 
حني  يف  اليون،  باوا  والطوغويل 
عباب�سة  الدين  خري  مواطنيه  يدخل 
من  اأقل  م�سابقة  يف  �رصيرو  ومهدي 
ايلفي�س  جني  يابو  بجانب  كغ،   54
املجيد  عبد  امل�رصي  ديفوار،  كوت 
نيجرييا.  من  روالن  وايزورويك   طه 
بعد  اجلزائر  موعد  اأهمية  وتتمثل 
جرت  التي  املفتوحة  اأوروبا  بطولة 
الفارط  بفرن�سا، يف ح�سور 85  ماي 
و11  ريا�سية،   38 بينهم  من  ريا�سي 
من االأوا�سط، مع ت�سجيل غياب كينيا 
وغانا يف اللحظة االأخرية، ف�سال عن 
تانزانيا وغينيا، وتتميز طبعة اجلزائر 
بح�سور بطل العامل، امل�رصي �رصيف 
ع�سمان يف وزن اأقل من 59 كغ والذي 

يطمح الفتكاك اللقب القاري.
وكالت
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عي�شة ق.

ميدان  متو�سط  غياب  يوؤثر  ومل 
اخل�رض على اأداء زمالئه يف النادي 
من  عري�ض  بفوز  عادوا  والذين 
خارج القواعد بثالثية نظيفة، وهو 
مبو�سم  فيغويل  ينذر  الذي  الأمر 
يوا�سل مبارياته  �سعب قد يجعله 
املو�سم  ركيزة  كان  بعدما  بديال 
اإىل  غالتا�رضاي  وقاد  املن�رضم 

الرتكي،  الدوري  بلقب  التتويج 
اأين ل ميلك خريج نادي غرونوبل 
والعودة  ال�ستفاقة  �سوى  خيارا 
ثقة  ل�سرتجاع  م�ستواه  غلى  بقوة 
مدربه تريمي يف اجلولت املقبلة.

الدويل  الالعب  غاب  جهته،  من 
الت�سكيلة  عن  زفان  مهدي  الآخر 
التي  رين  لفريقه ملعب  الأ�سا�سية 
مباراتها  اأم�ض  �سهرة  خا�ست 
الفرن�سي  الدوري  من  الفتتاحية 
ليل،  امل�سيف  امام  الديار  خارج 

الفرانكو  املدرب  ا�ستبعد  اين 
ا�سم  ملو�سي  �سربي  تون�سي 
من  للخ�رض  الأمين  املدافع 
وف�سل  اللقاء  بداأت  التي  القائمة 
دون  الحتياط  مقعد  على  و�سعه 
عك�ض  خدماته،  على  العتماد 
الذي  �سبعيني  بن  رامي  مواطنه 

بداأ اللقاء اأ�سا�سيا منذ البداية.
يف املقابل، عرفت مواجهة نادي 
لوهافر وال�سيف ريد �ستار �سمن 
الدرجة الثانية الفرن�سية م�ساركة 

احتياطيا  فرحات  الدين  زين 
من  الثاين  ال�سوط  يف  دخل  اأين 
املتتبعني  كان  بعدما  املقابلة، 
�سفوف  اإىل  انتقاله  اأن  يعتقدون 
»الليغ1«  يف  النا�سط  مونبلييه 
اإل  ال�سحيح  الطريق  يف  ي�سري 
يعيد  اللقاء  يف  بديال  دخوله  اأن 
لوهافر  مع  بقائه  حول  احلديث 
للمو�سم الثالث على التوايل يبقى 
قائما وحتويله اإىل مونبلييه يكون 

قد تعطل.

فرحات ي�شارك بديال �أمام ريد �شتار ويتوجه نحو ف�شل �نتقاله �إىل مونبلييه

تريمي ينفذ وعده �ضد فيغويل وزفان يببداأ املو�ضم احتياطيا
�شجل �لالعبون �ملحرتفون �جلز�ئريون م�شاركات متباينة خالل مباريات �جلولة �لفتتاحية يف �لدوري �لرتكي 

و�لفرن�شي، �أين وجد �لالعب �شفيان فيغويل نف�شه �حتياطيا يف �ملبار�ة �لتي خا�شها فريقه غالتا�شر�ي م�شاء �أول 
�أم�س �أمام �مل�شيف �أنقرة يف مبار�ة �جلولة �لأوىل من �لدوري �لرتكي �ملمتاز، حيث دفع ثمن تر�جع مردوده يف 
�لتح�شري�ت �ملو�شمية لفريقه غاليا بعدما نفذ مدربه فاحت تريمي �لتهديد�ت �لتي وجهها له ودفع به يف كر�شي 

�لبدلء مبعد� �إياه من �لت�شكيلة �لأ�شا�شية.

بن غيث مر�شح للعودة �أ�شا�شيا وت�شكيلة 
�شو�شطارة �شرعت �أم�س يف �لتدريبات

عقوبات الكاف تورط فروجي قبل 
مباراة يونغ اأفريكانز

قرار مودريت�ش يحول اأنظار 
اإنرت ميالن اإىل األكانتارا

اجلزائر  احتاد  فريق  مدرب  �سيجد 
تيريي فروجي نف�سه اأمام و�سعة حرجة 
للتح�سري  البدائل  عن  البحث  اأجل  من 
من  تنزانيا  اإىل  تنتظره  التي  للخرجة 
افريكانز  يانغ  نادي  مواجهة  اأجل 
�سمن  املقبل  اأوت   19 بتاريخ  املقرر 
اجلولة اخلام�سة لدور جمموعات كاأ�ض 
القا�سية  لعقوبات  بعدا  وذلك  الكاف 
لعبيه  من  اأربعة  لها  تعر�ض  التي 
لكرة  الإفريقي  الحتاد  عليهم  فر�سها 
امليدان  متو�سط  عاقب  بعدما  القدم 
كاملة  مباريات  ثالث  بلخما�سة  حممد 
وبودربال  يحي  بن  من�سوري  والثالثي 
التي  الأحداث  عقب  وذلك  مباراتني 
امام  الحتاد  مباراة  نهاية  عرفتها 
املناف�سة  يف  الرواندي  �سبورت  رايون 
بلخما�سة  تعر�ض  والتي عرفت  القارية 
لعبي  اأحد  طرف  من  ال�رضب  اإىل 
عدد  يتدخل  ان  قبل  الرواندي  الفريق 
ودون  الدفاع عنه  اأجل  من زمالئه من 
�سد  ا�سود  تقريرا  املواجهة  حكمن 
يجعل  ما  وهو  اجلزائر  احتاد  رباعي 
املتبقيني  اللقاءين  عن  يغيب  الرباعي 
عن دور املجموعات بينما ميتد غياب 
ثمن  الدور  مباراة ذهاب  اإىل  بلخما�سة 

النهائي.
غيث  بن  الروؤوف  عبد  ي�سجل  قد 
املغ�سوب  وهو  اأ�سا�سيا  للعب  عودته 
بعد  الفرن�سي  املدرب  طرف  من  عنه 
قبل  الرجلني  جمعت  التي  املال�سنات 
يحي  بن  واأن  خا�سة  رواندا،  �سفرية 
ال�سرتجاع  من�سب  �سغل  ةعلى  القادر 
معاقب وبالتايل يبقى بنت غيث الأقرب 
للعب رفقة �سيتة وكودري، فيما �سيكون 
الثنائي  لي�سكل  الدفاع  حمرة يف حمور 

رفقة فاروق �سافعي ويعو�ض بن يحي.

الالعب  رفقاء  انطلق  اأخرى،  من جهة 
ربيع مفتاح �سهرة البارحة يف التح�سري 
للقاء دفاع تاجنانت املوؤجلة عن اجلولة 
الفتتاحية للبطولة الوطنية واملربجمة 
الفر�سة  �ستكون  اأين  املقبل،  الثالثاء 
الذي  للدفاع  ال�ستعداد  اأجل  من 
حمادي  عمر  ملعب  على  لقاوؤه  يجري 
اأفريكانزن فيما  يانغ  ببولوغني ومباراة 
تعافى الثنائي بن مو�سى ومزيان اللذان 
املناف�ض،  اإىل  للعودة  جاهزان  ا�سبحا 
اأمني  للمهاجم  بالن�سبة  احلال  عك�ض 
تبعده  �سوف  اإ�سابة  يعاين  الذي  حامية 
غيابه  وي�سجل  امليادين  عن  جمددا 
كبرية  وبن�سبة  تاجنانت  دفاع  اأمام 

�سي�سيع �سفرية تنزانيا.

جوما يو��شل دعم 
�لت�شكيلة بالتجهيز�ت 

�لريا�شية

يف املقابل، توا�سل ت�سكيلة »�سو�سطارة« 
للتجهيزات  »جوما«  عالمة  حمل 
الريا�سية والتي تعمل معها خالل الفرتة 
الأخرية، حيث �ستكون الراعي الر�سمي 
احلايل،  الكروي  املو�سم  للفريق خالل 
حيث ك�سفت ال�رضكة عن القمي�ض الذي 
امل�ساركة  خالل  الفريق  يحمله  �سوف 
اللون  يحمل  والذي  والقارية  العربية 
خا�سة  الت�سميم،  رائع  ويعترب  الأحمر 
والأن�سار،  الإدارة  اإعجاب  لقي  واأنه 
اخلا�ض  القمي�ض  جتهيز  انتظار  يف 
بلعب البطولة الوطنية والذي ينتظر اأن 
يكون جاهزا اعتبارا من اجلولة الثالثة 

للبطولة الوطنية.
عي�شة ق.

اأن  ام�ض  �سحفية  تقارير  ك�سفت 
وجه  الإيطايل،  ميالن  اإنرت  نادي 
يف  بر�سلونة  لعب  �سوب  اأنظاره 
جنم  مودريت�ض  لوكا  اقرتاب  ظل 
مع  البقاء  من  مدريد  ريال  فريق 
امللكي يف املو�سم املقبل، واأكدت 
اأن  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة 
رافينيا  �سم  اإىل  ت�سعى  اإنرت  اإدارة 
مرة  بر�سلونة  لعب  األكانتارا 
�سفوف  يف  لعب  بعدما  اأخرى، 
ولكن  املا�سي،  املو�سم  الفريق 

اأن  واأو�سحت  الإعارة،  �سبيل  على 
بعد ف�سل  ياأتي  باألكانتارا  الهتمام 
اإدارة النرياتزوري يف �سم الكرواتي 
مدريد،  ريال  جنم  مودريت�ض  لوكا 
عقده  جتديد  على  ا�ستقر  والذي 
مع النادي امللكي، واأ�سارت اإىل اأن 
اإنرت ميالن  الالعب الربازيلي ي�سع 
هناك  ق�سى  بعدما  الأول،  كخياره 
الفريق  فيه  �ساعد  مو�سم  ن�سف 

على التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا.
ق.ر.

مدرب نابويل يفكر يف تغيري �خلطة 
و�لعتماد عليه �أ�شا�شيا

 اأونا�ش يقلب الطاولة
 ويخلط اأوراق اأنت�ضيلوتي

اأخلط الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�ض الأوراق بالن�سبة 

كارلو  املدرب  بقيادة  اليطايل  نابويل  لفريقه  الفني  للطاقم 

اأنت�سيلوتي، حيث اأبرزت اأم�ض قناة »�سكاي �سبورت« اليطالية 

الفرتة  خالل  اخل�رض  ميدان  متو�سط  اأبرزه  الذي  التاألق  اأن 

التح�سريية مع فريقه حت�سبا للمو�سم اجلديد اأخلط ح�سابات 

املدرب اليطايل والذي كان و�سع ح�سابات خا�سة باملو�سم 

اجلديد اإل اأنه يتوجه نحو تغيري ال�سرتاتيجية بالن�سبة للخطة 

التكتيكية والت�سكيلة الأ�سا�سية التي يعتمدها مع بداية املو�سم 

الفرن�سي  بوردو  لنادي  ال�سابق  الالعب  واأن  خا�سة  اجلديد، 

اأظهر ا�ستعدادات كبرية من خالل القدم الي�رضى القوية التي 

ميلكها واملراوغات التي يقوم بها اأين اأذهل املتتبعني وبرهن 

جمددا على احلقرة التي تعر�ض لها املو�سم املن�رضم حتت 
قيادة املدرب ماوريت�سيو �ساري.

اأونا�ض ركيزة  اأنت�سيلوتي يف العتماد على  وينتظر اأن يح�سم 

اأ�سا�سية من عدمه على �سوء ما قدمه يف املباراة الودية التي 

خا�سها نابويل م�ساء البارحة اأمام فول�سفبورغ الأملاين، وهي 

الفر�سة التي ل يعول اأونا�ض ت�سييعها من اأجل التواجد �سمن 
ركائز نادي اجلنوب اليطايل املو�سم املقبل.

عي�سة ق.

ت�شكيلة �لعميد عادت ظهرية �أم�س 
وخا�شت ح�شة ��شرتجاع

 كمال قا�ضي ال�ضعيد غا�ضب
 من مدوار ب�ضبب الربجمة

من  قادما  الوطن  ار�ض  اإىل  اجلزائر  مولودية  فريق  وفد  اأم�ض  العودة داربي عا�سمي عن املقابلة املوؤجلة للجولة الفتتاحية من البطولة الوطنية موعد جمددا مع العودة ال�رضيعة اإىل املناف�سة عندما يالقي نادي بارادو يف اجلدية مبا�رضة ودون اخل�سوع اإىل الراحة خا�سة واأن الفريق �سيكون على لالأندية، حيث �سيكون النادي العا�سمي على موعد مع الدخول يف املرحلة البحرين اأين لعب اأمام الرفاع البحريني �سمن الدور الأول من البطولة العربية عاد ظهرية  مع  موعد  درارجة على  وليد  الالعب  رفقاء  يجعل  الذي  الأمر  اأجل وهو  من  ا�سرتجاع  البارحة ح�سة  م�ساء  الذين خا�سوا  وهم  التدريبات  املوايل، التخل�ض والإرهاق عقب ال�سفرية املتعبة التي قادتهم اإىل املنامة عرب مطار اإىل  اليوم  يف  واللعب  واحدة  ح�سة  اليوم  التدرب  قبل  الإماراتية،  خلو�ض دبي  ال�ستعداد  اأجل  من  املغرب  اإىل  الثالثاء  »العميد«  لعبو  الدفاع احل�سني اجلديد املغربي �سمن اجلولة اخلام�سة من دوري لي�سافر  مقابلة 
رف�سها وك�سف املدير الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد عن غ�سبه ال�سديد من الرابطة اأبطال اإفريقيا. ب�سبب  مدوار،  الكرمي  عبد  الرئي�ض  بقيادة  القدم  لكرة  ي�سمح املحرتفة  ل  الذي  الوقت  �سيق  ب�سبب  بارادو  نادي  اأمام  فريقه  مباراة  ما ي�ساعد فريقه الذي ميثل اجلزائر خارجيا من اأجل تقدمي اأف�سال ما لديه املتعلقة بالبطولة العربية والإفريقية، حيث طالب بالتحكم يف الربجمة وفق لفريقه بالتوفيق بني لعب الداربي اأمام نادي بارادو واملناف�ستني اخلارجيتني تاأجيل 

ع.ق.وي�رضف الألوان الوطنية.



مار�سيليا يفتتح الدوري برباعية يف تولوز
حقق فريق مار�ضيليا فوزا كبريا على �ضيفه تولوز بنتيجة 4-0 يف املباراة التي جمعتهما 

اأول ام�س بافتتاح اجلولة الأوىل من الدوري الفرن�ضي لهذا املو�ضم و�ضجل اأهداف 
مار�ضيليا دمييرتي باييه هدفني الأول يف الدقيقة الأخرية من ال�ضوط الأول من ركلة 

جزاء، والثاين يف الدقيقة 62، واأ�ضاف فالريي جريماين الهدف الثالث يف الدقيقة 89، 
فيما اختتم فلوران توفني الت�ضجيل يف الدقيقة الثانية من الوقت بدل ال�ضائع، وبهذا 

الفوز ح�ضد مار�ضيليا اأول 3 نقاط له بالدوري هذا املو�ضم، بينما يظل فريق تولوز بال 
نقاط.

بوغبا يلوح بالرحيل عن مان�س�سرت يونايتد
اأملح جنم مان�ض�ضرت يونايتد بول بوغبا ام�س لإمكانية رحيله عن �ضفوف ال�ضياطني احلمر 
خالل املريكاتو ال�ضيفي اجلاري، واأثار بوغبا الكثري من اجلدل، بتغريدة عرب ح�ضابه على 

»تويرت« قال فيها: »�ضاأقدم دائًما ق�ضارى جهدي للم�ضجعني ولزمالئي، بغ�س النظر عما 
�ضيحدث«، وجاءت هذه التغريدة، عقب فوز اليونايتد على لي�ضرت �ضيتي اأول يف افتتاح 

الدوري الإجنليزي املمتاز، حيث �ضجل بوغبا الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء، جدير 
بالذكر اأن الدويل الفرن�ضي، ارتبط موؤخًرا بالنتقال اإىل بر�ضلونة، يف ظل تقارير متواترة 

حول �ضوء عالقته مبدربه جوزيه مورينيو.

مي�سي يخلف اإنيي�ستا يف قيادة بر�سلونة
�ضيكون النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي القائد الأول لفريقه بر�ضلونة الإ�ضباين خلفا 

لأندري�س اإنيي�ضتا الذي انتقل للعب يف اليابان مع في�ضيل كوبي، وذلك بح�ضب ما اأعلن 
النادي الكاتالوين، وك�ضف بر�ضلونة عرب موقعه الر�ضمي: »لعب بر�ضلونة الرقم 10 الذي 
لعب دور القائد الثاين منذ 2015، اأ�ضبح الآن القائد الأول و�ضار على خطى لعبني مثل 
بويول، ت�ضايف واإنيي�ضتا«، واأ�ضار بطل اإ�ضبانيا: »القائد الثاين �ضيكون �ضريجيو بو�ضكيت�س 

ملو�ضم 2018-2019، �ضيكون لعب الو�ضط القائد الثاين بعد 10 موا�ضم مع الفريق 
الأول«، كا�ضفا باأن جريار بيكيه �ضيكون اأحد القادة الأربعة الثالث حتديدا، قبل الذكرى 

العا�رشة لبدايته مع الفريق الأول.
و�ضيكون �ضريجيو روبرتو القائد الرابع خلفا لالأرجنتيني خافيري ما�ض�ضريانو الذي ترك 

النادي الكاتالوين للعب مع هيبي ت�ضاينا فورت�ضن ال�ضيني، لي�ضبح مو�ضم 2019-2018 
الأول مع اأربعة قادة من اأكادميية �ضباب بر�ضلونة »ل ما�ضيا« منذ 2014-2015 بح�ضب 
النادي، ويخو�س مي�ضي مباراته الأوىل كقائد اأول لرب�ضلونة اليوم �ضد اإ�ضبيلية، وذلك 

عندما يخو�س النادي الكاتالوين كاأ�س ال�ضوبر الإ�ضبانية يف طنجة املغربية، قبل اأ�ضبوع 
على بدء حملة الدفاع عن لقب الدوري املحلي �ضد ديبورتيفو ل كورونيا.

مودريت�ش اتخذ قراره بالبقاء
�ضيبقى النجم الدويل الكرواتي لوكا مودريت�س يف ناديه ريال مدريد بح�ضب ما ذكرت 

�ضحيفة »ماركا« الإ�ضبانية، يف ظل ما تتناقل و�ضائل الإعالم حول بقاء الالعب الكرواتي 
لوكا مودريت�س داخل اأ�ضوار ريال مدريد من عدمه، خرجت �ضحيفة »ماركا« الإ�ضبانية 

بخرب يوؤكد اأن الالعب باق مع النادي، و�ضيتقا�ضى نف�س راتب قائد الفريق �ضريخيو 
رامو�س، ال�ضحيفة الإ�ضبانية املقربة من النادي، اأو�ضحت اأن اأف�ضل لعب يف كاأ�س 

العامل الأخرية، قرر البقاء يف النادي امللكي بعد اأن مَتّ رفع اأجره  ال�ضنوي اإىل 10 ماليني 
يورو لي�ضاوي بذلك قائد الفريق منهياً بذلك م�ضل�ضل حماولة خروجه من الليغا يف اجتاِه 

الكالت�ضو اإىل اإنرت ميالن.

بايرن ميونخ يقتحم ال�سراع على راكيتيت�ش
قالت تقارير �ضحفية ام�س اإن بايرن ميونخ الأملاين اقتحم ال�رشاع على جنم بر�ضلونة 

الإ�ضباين، خالل ال�ضيف اجلاري، واأكدت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« اأن العمالق البافاري 
ي�ضعى للتعاقد مع الكرواتي اإيفان راكيتيت�س لعب فريق بر�ضلونة، وذلك خالل املريكاتو 

ال�ضيفي اجلاري، واأو�ضحت اأن الالعب يعد هدفا لباري�س �ضان جريمان وموناكو، حيث قدما 
عر�ضني كبريين لالعب يف الفرتة املا�ضية، وذكرت اأن نيكو كوفات�س، املدير الفني اجلديد 

لبايرن ميونخ كان لعبًا دولًيا يف منتخب كرواتيا، لذلك يهتم بخدمات راكيتيت�س خا�ضة بعد 
م�ضتواه املميز يف بطولة كاأ�س العامل الأخرية، ونوهت اأن اإدارة بايرن ميونخ، توا�ضلت مع 

راكيتيت�س لتقدمي عر�س مغر له لالن�ضمام ل�ضفوف كتيبة العمالق البافاري.

ال�سياطني احلمر ينجون من فخ لي�سرت �سيتي

افتتح مان�ض�ضرت يونايتد مناف�ضات الدوري الإجنليزي املمتاز بالفوز على �ضيفه لي�ضرت �ضيتي بنتيجة 2-1، م�ضاء اأول اأم�س 
على ملعب »اأولد ترافورد«، واأحرز الفرن�ضي بول بوغبا والإجنليزي لوك �ضو هديف يونايتد يف الدقيقتني 3 و83، بينما �ضّجل 
جيمي فاردي هدف لي�ضرت الوحيد يف الدقيقة 90+2، ومل يقّدم مان�ض�ضرت يونايتد امل�ضتوى املاأمول منه ل �ضيما يف ال�ضوط 

الأّول، لكن الفوز �ضيمنحه دفعة معنوية كبرية قبل موا�ضلة م�ضواره يف امل�ضابقة التي اأحرز لقبها للمّرة الأخرية يف مو�ضم 
2012-2013، وجل�س املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد بدلء مان�ض�ضرت يونايتد، بينما �ضارك ماركو�س را�ضفورد 
اإىل جانب األيك�ضي�س �ضان�ضيز وخوان ماتا يف اخلط الأمامي، وتكّون خط الو�ضط من الثالثي فريد وبول بوغبا الذي ارتدي 

�ضارة القائد واأندريا�س برييرا.
اأّما ت�ضكيلة لي�ضرت �ضيتي فغاب عنها املهاجم جيمي فاردي الذي جل�س على مقاعد البدلء ومل ي�ضارك اأي�ضا جنما الفريق 
اجلديدين، جوين اإيفانز ور�ضيد غزال، ولعب هاري ماجواير اأ�ضا�ضًيا بعدما قّرر ناديه الحتفاظ بخدماته بدل من بيعه اإىل 
مان�ض�ضرت يونايتد، وقبل نهاية الدقيقة الثالثة افتتح يونايتد الت�ضجيل بعدما احت�ضب احلكم له ركلة جزاء اإثر مل�ضة يد على 

لعب لي�ضرت دانييل اأمارتي نّفذها بوغبا بنجاح، بينما اأنقذ حار�س يونايتد دافيد دي خيا مرماه من هدف حمّقق يف الدقيقة 
15 عندما ت�ضّدى لكرة ويلفريد نديدي، ويف الدقيقة 29، عاد دي خيا ليتاألّق ويبعد كرة خطرية من لعب لي�ضرت �ضيتي اجلديد 

جيم�س مادي�ضون.
ومّرت الدقائق الأوىل من ال�ضوط الثاين هادئة دون وجود تهديد حقيقي على مرمى الفريقني، وبعد مرور ربع �ضاعة دخل 
اجلزائري غزال يف ت�ضكيلة لي�ضرت بدل من اأمارتي، ومّرت حماولة من ماتا بالقرب من مرمى لي�ضرت يف الدقيقة 64.ودخل 

لوكاكو بدًل من را�ضفورد لتعزيز قدرات يونايتد الهجومية، لكن اخلطورة جاءت من لي�ضرت يف الدقيقة 75، عندما مر البديل 
فاردي من الي�ضار واأر�ضل كرة اإىل جراي الذي ف�ضل يف و�ضعها داخل ال�ضباك، وجاء الهدف الثاين لليونايتد يف الدقيقة 83، 

عندما ا�ضتغل لوك �ضو متريرة ماتا للعبور من ريكاردو برييرا، قبل اأن ي�ضّدد يف املرمى، ويف الدقيقة الأوىل من الوقت بدل 
ال�ضائع، ذهبت حماولة من فاردي اأعلى مرمى يونايتد اإثر متريرة من برييرا، قبل اأن يعو�ضها مهاجم املنتخب الإجنليزي 

�رشيًعا خالل عر�ضية اأخرى ت�ضطدم بالقائم ثم يتابعها براأ�ضه يف املرمى.

كان املدرب الإ�ضباين اأوناي اإميري متحم�ضاً لبدء م�ضواره مع 
اأر�ضنال مبواجهة من العيار الثقيل اليوم �ضد  فريقه اجلديد 
مان�ض�ضرت �ضيتي حامل اللقب يف املرحلة الأوىل من الدوري 
الأ�ضطورة  املدرب  خلف  الذي  اإميري  وقال  الإجنليزي، 
»اإننا متحم�ضون،  اأر�ضنال:  اأر�ضني فينغر يف تدريب  الفرن�ضي 
�ضد  الأحد  يوم  جيد  ب�ضكل  للبدء  الطموح  من  الكثري  لدينا 
املدرب  واأقّر  املمتاز«،  الإجنليزي  الدوري  لقب  حامل 
الإ�ضباين البالغ 46 عاماً اأّن �ضيتي ما زال الفريق الأوفر حظاً 
يف ظل اعتماده على عامل ال�ضتقرار بقيادة مواطنه جو�ضيب 
غوارديول، بعد اكتفائه بتعاقد واحد خالل فرتة النتقالت 
اأر�ضنال  ال�ضيفية متمثل باجلزائري ريا�س حمرز، فيما �ضم 
للعودة  م�ضعاه  �ضمن  ت�ضكيلته  اإىل  الالعبني جدد  من  العديد 
ال�ضابق  املدرب  وراأى  اأوروبا.  اأبطال  دوري  اإىل  �رشيعاً 
لإ�ضبيلية وباري�س �ضان جرمان الفرن�ضي: »احلديث هنا اأ�ضهل 
من امللعب«، م�ضيفاً »اأعتقد اأّن �ضيتي، بعد عامني من العمل 
مع غوارديول، اأكرث ثباتاً، اأكرث اأماناً، وعندما ت�ضاهد مباريات 

�ضيتي، ترى اأنهم يلعبون بثقة عالية جداً«، وك�ضف اإميري اأّنه 
كان ميرن فريقه خالل الأ�ضبوع احلايل على مواجهة اأ�ضلوب 
لعب �ضيتي وغوارديول، م�ضيفاً: »اأعتقد اأّن تدريب غوارديول 
ال�ضبب نحن نعمل هذا الأ�ضبوع على  وا�ضح يف فريقه، لهذا 
التح�ضري لهذه املباراة، نح�رش ملواجهة �ضيتي على ال�ضعيدين 

اجلماعي والفردي«.

اإميري متحم�ش ملباراته الأوىل بالربميرليغ
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املمثلة امل�سرية حال �سيحة ..و حقيقة عالقتها بـ »الإخوان امل�سلمني« 
حال  امل�رصية،  املمثلة  اأثارت 
�سيحة، جدل وا�سعا خالل الأيام 
قرارها  بعد  املا�سية،  القليلة 
اإىل  والعودة  احلجاب،  خلع 
التمثيل مرة اأخرى واأعلنت حال 
�سدر  �سحفي،  بيان  يف  �سيحة 
عن  املن�رصم،  الأربعاء   م�ساء 
اأمام  للوقوف  الكبري  ا�ستياقها 
تقدمي  يف  وامل�ساركة  الكامريا 
تنت�رص  اأفكارا  حتمل  اأعمال 
ما  هذا  اأن  موؤكدة  لالإن�سانية، 

�سجعها عليه زوجها.
مواقع  على  الآراء  وتباينت 
بني  ما  الجتماعي،  التوا�سل 
موؤيد ومعار�ض، حول خلع حال 
�سيحة للحجاب وعودتها للتمثيل، 
اأو  اجلمهور  جانب  من  �سواء 
وعلقت  وفنانني  اإعالميني  من 
الناقدة الفنية، ماجدة خري اهلل، 

للحجاب،  �سيحة  حال  خلع  عن 
واإعالنها العودة للتمثيل، فكتبت 
»اإن�ستغرام«:  على  ح�سابها  عرب 
�ساأنها،  هذا  احلجاب  »تخلع 
ترجع متثل هذا �ساأننا«وتابعت: 
اأن  ترى  واحدة  كل  »لي�ست 
احلجاب  وترتدي  حراما  الفن 
عن  ترتاجع  ثم  رغبتها  بكامل 
اأجل  من  للتمثيل  وتعود  قرارها 
ن�ستقبل  ونحن  ماليني،  حفنة 
ول  حول  بدون  هذا  قرارها 
الطرف  »نحن  قوة«واأردفت: 
نحن  الفن،  معادلة  يف  املهم 
وميكن  اجلمهور  نحن  املتلقي 
نرحب  ول  وجودها  نرف�ض  اأن 
الفن  تركت  هي  للفن،  بعودتها 
اإجازة  يف  تكن  ومل  باإرادتها 
راأيي  من  عادت،  ثم  مر�سية 
�سيحة  حال  بعودة  الحتفاء 

وخلعها للحجاب اإهانة للفن«.
املغردة  هذه  دافعت  بينما 
�سيحة  حال  عن  »تويرت«  على 
بالتمثيل،  عودتها  قرار  وعن 
عامة،  �سخ�سية  »هي  قائلة: 
احلجاب  ارتدت  عندما  لذلك 
قدوة،  اأنها  العديد  اعتربها 
الطبيعي  فمن  خلعته  ولذلك 
ولكن  لالنتقاد..  تتعر�ض  اأن 
فلنكون متح�رصين ونتوقف عن 
وال�سماتة  جانب  من  الإهانات 
من جهة اأخرى، وليحرتم كل منا 

دين الآخر«.
امل�رصي،  الإعالمي  راأى   كما 
حال  خلع  اأن  الإبرا�سي  وائل 
�سيحة للحجاب وعودتها للتمثيل 

هو حرية �سخ�سية.
ووجهت خديجة خريت ال�ساطر، 
جلماعة  التابع  القيادي  ابنة 

»الإخوان امل�سلمني«، ر�سالة اإىل 
حال �سيحة، ك�سفت من خاللها 
وجود عالقة �سداقة قوية جتمع 
اإقناع  خديجة  وحاولت  بينهما، 
قرار خلعها  بالرتاجع عن  حال، 
ر�سالة  خالل  من  للحجاب، 
على  ح�سابها  عرب  لها  وجهتها 
بحديثهما  لتذكرها  »في�سبوك«، 
اأنها حزنت  عن الدين واأ�سافت 
عودة  اأخبار  �سماعها  بعد  كثريا 
حال للفن، قائلة »ذبحتني �سائعة 

خلع حجابك ب�سكني بارد«. 
حال  ردت  املقابل،  يف  ولكن 
من  منتقديها،  على  �سيحة 
اإليها  من�سوب  ح�ساب  خالل 
على »اإن�ستغرام«، وقالت: »دعوا 

اخللق للخالق«.
وعن حقيقة �سداقتها بخديجة 
حال  فاأدرجت  ال�ساطر،  خريت 

املن�سوب  ح�سابها  عرب  �سيحة 
�سحفية  ت�رصيحات  اإليها، 
الفنان  لوالدها،  حملية، 
الت�سكيلي، اأحمد �سيحة، والذي 

اأكد فيها اأن ما ادعته »خديجة«، 
بينها  وطيدة  �سداقة  وجود  من 
من  له  اأ�سا�ض  ل  ابنته،  وبني 

ال�سحة.

حني تكون "اأم كلثوم" ملهما اأدبيا
على  م�ست  عاما  واأربعون  ثالثة 
رحيل ال�سيدة »اأم كلثوم«. ل يزال 
الكثري من الأكادمييني املخت�سني 
فهم  يحاولون  والعامليني  العرب 
ال�ستثنائية  الفنية  الظاهرة  هذه 
العربي، وحتليل  الطرب  يف عامل 
وتف�سري  وعلميا،  فنيا  �سوتها 
حياتها  خيوط  ومللمة  اإبداعها، 
�سيفرة  وفك  وال�رصية،  املعلنة 
وهج �سحرها الذي مل يخمد يوما 
رغم مرور كل هذه ال�سنوات، وما 
منازع،  دون  ومن  ال�سيدة،  زالت 

»كوكب ال�رصق«.
عامل  اقتحام  حماولت  اآخر 
ا�ستك�سافه،  واإعادة  كلثوم«  »اأم 
»مر�سال  رواية  عرب  جاءت 
»فواز  ال�سوري  للروائي  الغرام« 
دار  عن  موؤخرا  ال�سادرة  حداد« 
 .2018 الثانية  بطبعتها  »الري�ض« 
هي رواية غنية وم�سوقة تت�سابك 
الأزمان  وتتداخل  الأحداث  فيها 
تلج  واحلا�رص،  املا�سي  بني 
والف�ساد  واحلب  العواطف  عامل 
وحياة  والدراما  واخلا�ض  العام 
خارقات  ال�سابات  النجمات 
كوالي�ض  يف  املفربكات  اجلمال 

مافيات ال�سلطة وال�سيا�سة.
يف  جاء  ما  ت�سدق  تكاد  اأنت 
الرواية، اأو رمبا ترغب بت�سديقه، 

وهو مكمن �سحر الأدب العظيم
ولأول مرة يف  الرواية،  تقدم  كما 
العربي، بحثا معمقا  الأدب  عامل 
بلغة  �سيغ  ودللته،  ال�سوت  لعلم 
فيما  يطال  دقيقة  وعلمية  اأدبية 
وجديدا  ملفتا  حتليال  يطاله 
التي تهيمن على  اأم كلثوم  ل�سوت 
ظل  ويف  للرواية،  العام  الف�ساء 
جانبيه،  وعلى  ح�سورها،  طغيان 
وحبكاتها  الأحداث  تتنا�سل 
عمله  الروائي  يفتتح  امل�سدودة. 
الأدبي ب�سوؤال حمري عما اإذا كانت 
بني  حميمة  حب  عالقة  هناك 
واأم  رامي  اأحمد  املتيم  ال�ساعر 
كلثوم؟ اأم كان جمرد وهم اأحادي 
من جانب ال�ساعر دفعه اإىل �سحذ 
وت�سخريها  اخلالقة  قريحته 
يف  يعدو  ول  »لل�ست«،  خدمة 
وبريئا  طاهرا  حبا  كونه  النهاية 
الرومان�سية؟  حدود  يتجاوز  ل 
وجودي  ب�سوؤال  الرواية  ليختتم 
حب  هناك  كان  اإذا  عما  عام 

حقيقي يف هذه احلياة؟

دفع لها 9 ماليني دولر.. 
برادبيت يكذب اأجنلينا جويل!

بيت،  براد  هوليوود،  جنم  رد 
ال�سهرية،  املمثلة  ادعاءات  على 
دفع  اأنه  موؤكدا  جويل،  اأجنيلينا 
 9 من  اأكرث  ال�سابقة  لزوجته 
قناة  ون�رصت  دولر.  ماليني 
»NBC« التلفزيونية اأن ت�رصيح 
الدعوى  على  ردا  جاء  بيت 
زوجته  رفعتها  التي  اجلديدة 
ال�سابقة املمثلة اأجنيلينا جويل، 
يدفع  ل  باأنه  فيها  اإياه  متهمة 
لتغطية  النفقة  من  يكفي  ما  لها 
احتياجات اأطفالهما امل�سرتكني، 
حمامو  انف�سالهما،وطعن  منذ 
ما  وبح�سب  الدعاء.  بهذا  بيت 
 8 جويل  »اأقر�ض«  فاإنه  ن�رص، 

من  تتمكن  حتى  دولر  ماليني 
فيه  تعي�ض  الذي  املنزل  �رصاء 
الآن. كما اأنه دفع فواتري مرتتبة 
على جويل واأطفالهم امل�سرتكني، 
واتهم  دولر  مليون   1.3 بقيمة 
جويل  موؤيدي  بيت  حمامو 
وحماميها بالتالعب يف التغطية 
ق�سية  ملراحل  الإعالمية 
حمامية  وردت  بينهما  الطالق 
جويل بدورها على اأجوبة فريق 
بـ«حماولة  ت�رصفهم  ناعتة  بيت، 
وقحة« لإخفاء احلقيقة و�رصف 
يفي  ل  املمثل  اأن  عن  النتباه 
م�ساريف  جتاه  مب�سوؤولياته 

الأطفال.

اخلمي�ض  اأم�ض  اأول  املوت  غيب 
الفنان امل�رصي، مدحت مر�سي، عن 
مفاجئ  ب�سكل  وذلك  �سنة،   68 عمر 
اإثر مر�ض مل ميهله الكثري من الوقت.
حمافظة  فى  مر�سى  مدحت  ولد 
الزراعة  كلية  من  وتخرج  البحرية، 

بعد   1971 عام  الإ�سكندرية  بجامعة 
البكالوريو�ض،  درجة  على  ح�سوله 
العليا  الدرا�سات  على  ح�سل  ثم 
�سق  وبعدها  اجلامعة،  نف�ض  من 
الإ�سكندرية،  باإذاعة  وعمل  طريقه 
بارز فى  دور  له  الراحل  للفنان  وكان 

الإذاعي )كتاب عربي علم  امل�سل�سل 
العديد  حياته  خالل  وقدم  العامل(، 
اأرنب،  )ن�ض  البارزة مثل  الأفالم  من 
اإتنني على الطريق، املراأة احلديدية( 
امل�سل�سالت  من  العديد  جانب  اإىل 
تتفتح  )غدا  اأهمها  من  يعد  التى 

الزهور، اللقاء الثاين(.وكان له الكثري 
من امل�رصحيات التى �سق بها طريقه 
هزلية،  رواية  )الدنيا  مثل  الفنى 
دماء على مالب�ض  اقنعة،  بال  اإن�سان 
ال�سهرة(، كما اأنه والد املخرج اأحمد 

مدحت وال�سيناري�ست اأمين مدحت.

املوت يغيب النجم امل�سري مدحت مر�سي

»م�سطفى زاد« يفوز بجائزة املهرجان املغاربي للفيلم بوجدة

»جيم�س بوند« ير�سح ممثال خلالفته!

زاد«  »م�سطفى  التون�سي  الفيلم   فاز 
للمخرج ن�سال �سطة باجلائزة الكربى 
بوجدة،  املغاربي  الفيلم  ملهرجان 

دورته  على  ال�ستار  اأ�سدل  الذي 
اململكة  يف  اأم�ض  اأول  م�ساء  ال�سابعة 
املنعم  عبد  بطولة  والفيلم  املغربية. 

وعي�سى  النا�رص  وفاطمة  �سويات 
اأحداثه حول م�سطفى  وتدور  حراث، 
الذي يعمل مذيعاً يف الراديو وامل�ساكل 
ال�سخ�سية التي يتعر�ض لها وتقاطعها 
قبل  للبالد،  العامة  امل�سكالت  مع 
التون�سية  النتخابات  من  �ساعة   24
جائزة  على  الفيلم  وح�سل   .2014 يف 
والتي  املهرجان  يف  ممثل  اأف�سل 
فيما  �سويات،  املنعم  عبد  اإىل  ذهبت 
منا�سفة  ممثلة  اأف�سل  جائزة  ذهبت 
بني املغربية �سارة بريلي�ض عن دورها 
والتون�سية �سند�ض  »الفرا�سة«  يف فيلم 
»بنزين«.  فيلم  يف  دورها  عن  بلح�سن 
�سويخ  يا�سمني  اجلزائرية  فازت  كما 
واأف�سل  اإخراج  اأف�سل  بجائزتي 
�سيناريو عن فيلمها »اإىل اآخر الزمان«، 
جائزتها  التحكيم  جلنة  منحت  فيما 

اخلا�سة للفيلم املغربي ،نوح ل يعرف 
و�سمت  الوايل.  ر�سيد  للمخرج  العوم، 
م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة �ستة 
واجلزائر.  وتون�ض  املغرب  من  اأفالم 
والتي  الق�سرية  الأفالم  م�سابقة  ويف 
التون�سي  الفيلم  فاز  فيلماً،   12 �سمت 
ف�سيلة،  مفيدة  للمخرجة  »اآية« 
بجائزتي اأف�سل فيلم واأف�سل �سيناريو، 
فيما فازت لطيفة �سعيد بجائزة اأف�سل 
�سا�سعة«.  »اأر�ض  فيلمها  عن  اإخراج 
ونظمت جمعية »�سيني مغرب« الدورة 
 23 من  الفرتة  يف  للمهرجان  ال�سابعة 
»ال�سينما  �سعار  جوان  حتت   27 اإىل 
املمثلة  املهرجان  وكرم  العامل«،  لغة 
امل�رصية ليلى طاهر واملمثل املغربي 
حممد خيي واملخرج اجلزائري اأحمد 

را�سدي.

ك�سف البطل ال�سابق ل�سل�سلة اأفالم جيم�ض بوند، بري�ض برو�سنان، عن رغبته 
يف اأن يوؤدي، توم هاردي، دور »العميل 007« يف الن�سخة القادمة من �سل�سلة 
�رصح   »The Mail on Sunday« مع  مقابلة  ويف  بوند.  جيم�ض  اأفالم 
املمثل، البالغ من العمر 65 عاما، باأن هاردي هو ال�سخ�ض املنا�سب لتج�سيد 
�سخ�سية جيم�ض بوند يف الن�سخة القادمة )25( من �سل�سلة الأفالم ال�سهرية، 
والتي �ستكون من اإخراج داين بويل. وقال برو�سنان: »اأعتقد اأن توم هاردي 
اأن يكون بوند املقبل، و�ساأكون �سعيدا لروؤيته يقوم بذلك«، واأ�ساف:  ميكن 
»اأنت بحاجة اإىل ممثل ي�سيف مزيدا من احليوية اإىل الدور، وهذا ما مييز 

جيم�ض بوند«.
واملر�سح  الفيلم  من  الأخرية  الن�سخة  بطل  كريغ،  بدانييل  برو�سنان  واأ�ساد 
اأي�سا للقيام بالدور من جديد، وقال اإنه »اأدى الدور بطريقة مده�سة، فهو 
ال�سخ�ض ميكنه  اأن هذا  ت�سدق  اأن  ب�سهولة  ريا�سي، وميكنك  بج�سم  يتمتع 
القتل«. ولعب املمثل واملنتج الإيرلندي بري�ض برو�سنان، دور بطل �سل�سلة 
دور  على  و2002، حيث ح�سل   1995 بني  ما  الفرتة  بوند يف  جيم�ض  اأفالم 

العميل 007 يف عام 1995، بدل عن املمثل تيموثي دالتون.
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ذكرى

يف ذكرى حممود دروي�ش ي�ستيقظ 
احلب: 10 حمطات للحنني

ذات يوم، تو�ّسل ال�ساعر الفل�سطيني الراحل حممود دروي�ش جمهوره، قائاًل: ارحموين من هذا 
احلب القاتل، وكان يق�سد اإ�سرار ذلك اجلمهور املتوا�سل وطلبه احلثيث منه اأن يبقى يتلو 
على م�سامعه »�سّجل اأنا عربي«؛ تلك الق�سيدة احلما�سية التي األهبت اأرواح املاليني، لنربة 

التحدي فيها �سد جنود الحتالل ال�سهيوين.
خلدون ال�سرقاوي

من  الفكاك  يود  دروي�ش  كان 
ليذهب  احلما�سية،  الأغنية  اأ�رس 
فيه  الذي  ال�سايف  ال�سعر  نحو 
بكل  الإن�سانية  املاأ�ساة  تتجلى 

ت�ساري�سها.
يف ذكرى دروي�ش )13 اآذار »مار�ش« 
»اأغ�سط�ش« 2008(  اآب   9  -  1941
ن�ستعيد  ارحتل،  وما  رحل  الذي 
الذي ذرف حروفه �ساحب  احلب 
وحيداً«  احل�سان  تركت  »ملاذا 
والقراء،  الع�ساق  يزال  وما  فاألهم 
يف  الندى  م�سابيح  واأ�سعل 

اأرواحهم.
 ْ كان �سيئاً ي�سبُه احلبرّ هواء يتك�رَسرّ
ْر  بني وجهني غريبني وموجاً يتحَجرّ

بني �سدرين قريبني ول اأذكرها
اأبرز ع�رس اأفكار عن احلب واحلنني 

واللهفة، ذرفها حممود دروي�ش:

اأوًل: �سباحك فاكهٌة 
لالأغاين

وهذا امل�ساء ذهب
ونحن لنا حني يدخل ظٌلرّ اإىل ظلرّه 

يف الرخام
واأ�سبه نف�سي حني اأعلرّق نف�سي
على عنٍق ل تعانق غري الغمام

اأمامي  ى  يتعررّ الذي  الهواء  واأنت 
كدمع العنب

حني  املوج  عائلة  بداية  واأنت 
ت�سبرّث بالربرّ
حني اغرتب

روحي،  بداية  اأنت  اأحبرّك،  واإين 
واأنت اخلتام.

ثانيًا: 

عاطفة  اإنه  فكرة.  احلب  لي�ش 

وتذهب..  وتاأتي  وتربد  ت�سخن 
وقوام،  �سكل  يف  تتج�سد  عاطفة 
يطلع  واأكرث..  حوا�ش  خم�ش  وله 
مالك  �سكل  يف  اأحياناً  علينا 
على  قادرة  خفيفة  اأجنحة  ذي 
ويجتاحنا  الأر�ش..  من  اقتالعنا 
اأحياناً يف �سكل ثور يطرحنا اأر�ساً 
اأخرى  اأحياناً  ويهب  وين�رسف.. 
اإليها  ف  نتعررّ عا�سفة  �سكل  يف 
تاريخ  للحب  اآثارها املدمرة.  من 
للمعلبات  وكما  للعمر  كما  انتهاء 
�سقوط  ل  اأف�سرّ لكني  والأدوية. 
ال�سبق  اأوج  ب�سكتة قلبية يف  احلب 
من  ح�سان  ي�سقط  كما  وال�سغف 

جبل اإىل هاوية.

ثالثًا: 

اأما زال يف العمر مت�سع للحنني اإىل 
اأي ما�ش ..اإىل اأي غد؟ اأما زال يف 
و�سعنا اأن ننادي اأ�سماءنا كي تعود 
اإلينا، واأن نطلب احلب ماأوى لروح 

تطل من املفردات علينا؟

رابعًا: 

 ْ ، هواء يتك�رَسرّ كان �سيئاً ي�سبُه احلبرّ
ْر  بني وجهني غريبني، وموجاً يتحَجرّ
بني �سدرين قريبني، ول اأذكرها.. 
هذا  اآخر  مل�ساء  وحدها  وتغني 
تذهب  وردها،  واأنادي  امل�ساء، 

الأر�ش هباًء حني تبكي وحدها.
عاطفة  اإنه  فكرة  احلب  لي�ش 
وتذهب..  وتاأتي  وتربد  ت�سخن 
وقوام،  �سكل  يف  تتج�سد  عاطفة 

وله خم�ش حوا�ش واأكرث

خام�سًا: 

كيف  اإذاً،  تعرف،  مل  و�ساألتك: 
؟  حتب؟ فاأده�سني قولَك: ما احلُبرّ

كاأنني مل اأحبرّ اإل عندما كان يخيل 
اأنني اأحب.. كاأن تخطفني من  يل 
مل  رمبا  يد،  تلويحُة  قطار  نافذة 
وقبرّلتُها  لتها  فاأورّ  ، اإيلرّ مر�سلة  تكن 
مدخل  على  اأرى  وكاأن  بعد..  عن 
اأحداً،  تنتظر  فتاًة  ال�سينما  دار 
واأختار  الأحد،  ذاك  اأين  فاأتخيرّل 
واأراين  جوارها،  اإىل  مقعدي 
م�سهد  يف  ال�سا�سة  على  واأراها 
اأو  اأفرح  اأن  يعنيني  ل   ، عاطفيرّ
فاأنا  الفيلم..  نهاية  من  اأحزن 
عنها،  النهاية  بعد  ما  يف  اأبحث 
ول اأجدها اإىل جواري منذ اأنزلت 
متِثرّل  كنت  هل  و�ساألتك:  ال�ستارة، 
اأخرتُع  كنُت  قلَت يل:  �ساحبي؟  يا 
اأ�سري  حني  ال�رسورة،  عند  احلب 
وكلما  النهر،  �سفة  على  وحيداً 
ج�سدي  يف  امللح  ن�سبة  ارتفعت 

كنت اأخرتع النهر.
�ساد�ساً: 

هي: هل عرفَت احلب يوماً؟ هو: 
ني �سغٌف  ياأتي ال�ستاء مي�ُسرّ عندما 
اأ�سفي عليه ال�سَم،  ب�سيء غائب، 
الذي  ما   هي:  اأَن�سى.  ا�سٍم،  اأي 
ى،  احُلَمرّ رع�سة  هو:  ُقل!  تن�ساه؟ 
ال�رسا�سف  حتت  به  اأهذي  وما 
حني اأ�سهق: َدِثرّريني دِثرّريني! هي: 
حباً  لي�ش  هو:  تقول  ما  ُحباً  لي�ش 
برغبة  �سعرَت  هل  هي:  اأَقول  ما 
ح�سن  يف  املوت  تعي�ش  اأن  يف 
الغياُب  اكتمل  كلما  هو:  امراأة؟ 
فعانق  البعيد،  وانك�رس  ح�رسُت 
كعا�سقني  وعانََقتُه  احلياَة  املوُت 
هي: ثم ماذا؟ هو: ثم ماذا؟ هي: 
يديها  تعرف  فلم  بها،  دت  واحترّ
كغيمٍة  تتبخران  واأنتما  يديك  من 
زرقاَء ل تَتَبيَرّنان اأاأنتما ج�سدان اأم 
 - الأنثى  اأم؟ هو: من هي  طيفان 
كُر  الَذرّ ن هو  جماُز الأر�ش فينا؟ مرّ
- ال�سماء؟ هي: هكذا ابتداأ اأغاين 
احلب  عرفَت  اإذن  اأنت   . احلبرّ

احل�سوُر  اكتمل  كلما  هو:  يوماً! 
اإنه  هي:  غبُت  املجهول  ن  وُدِجرّ
اأ�سبحُت  ا  وُرمَبرّ ال�ستاء،  ف�سل 
هو:  ال�ستاء.  املف�سل يف  ما�سيَك 
فاإىل  رمبا  اللقاء. هي:  فاإىل  رمبا 

اللقاء.

�سابعًا:  

َي اأَين جنوت مراراً من �سوء حظرّ
من املوت حبرّاً

ي اأيَن ما زلت ه�ساً ومن ُح�ْسن حظرّ
لأدخل يف التجربْة !

ُب يف �رِسرّه : يقول املحُبرّ املجِررّ
هو احلُبرّ كذبتنا ال�سادقْة

فت�سمعه العا�سقْة
، ياأتي ويذهُب وتقول: هو احلبرّ

كالربق وال�ساعقة
مهلك،  على  اأقول:  للحياة 

انتظريني
َقَدحي  يف  الثَُمالَُة  جتُفرّ  اأن  اإىل 

…
ول  م�ساع،  ورٌد  احلديقة  يف 

ي�ستطيع الهواءُ
الفكاَك من الوردِة

انتظريني لئاَلرّ تفَررّ العنادُل ِمِنرّي
فاُخطئ يف اللحِن..

ثامنًا: هي يف امل�ساء 
وحيدٌة،

واأًنا وحيٌد مثلها...
املطعم  يف  �سموعها  وبني  بيني 

ال�ستوِيرّ
ُر  يعِكرّ �سيءٌ  ]ل  فارغتان  طاولتان 

�سْمتنا[
هي ل تراين، اإذ اأراها

حني تقطُف وردًة من �سدرها
واأنا كذلك ل اأراها، اإذ تراين

حني اأًر�سُف من نبيذي ُقبْلًَة...
هي ل تَُفِترُّت خبزها

واأنا كذلك ل اأريق املاَء
ْ�َسف الورقيرّ فوق ال�رًسرّ

ْفَونا[ ر �سَ ]ل �سيءٌ يكِدرّ
هي َوْحدها، واأَنا اأماَم َجَمالها

ُدنا  ًتَوِحرّ ل  ملاذا  وحدي. 
الَه�َسا�َسُة؟

قلت يف نف�سي-
ملاذا ل اأَذوُق نبيَذها؟
هي ل تراين، اإذ اأراها

حني ترفُع �ساقها عن �ساِقها...
واأَنا كذلك ل اأراها، اإذ تراين

حني اأَخلَُع معطفي...
ل �سيء يزعجها معي

ل �سيء يزعجني، فنحن الآن
من�سجمان يف الن�سيان...

كان ع�ساوؤنا، ُكٌلرّ على ِحَدٍة، �سهيرّاً
ْوُت الليل اأْزَرَق كان �سَ

مل اأكن وحدي، ول هي وحدها
كنا معاً ن�سغي اإىل البلَرّْوِر
ُ ليلنا[ ] ل �سيءٌ يَُك�رِسرّ

ِهَي ل تقوُل:
احلُبرّ يُولَُد كائناً حيرّا

ومُيْ�ِسي ِفْكَرًة.
واأنا كذلك ل اأقول:
احلب اأَم�سى فكرًة

تا�سعًا:

فوق  الطرَي  جُتفِل  ول  انتظرها 

جدائلها
وانتظرها

لتجل�ش مرتاحة كاحلديقة يف اأوج 
زينتها

وانتظرها
الغريب  الهواء  هذا  تتنف�ش  لكى 

على قلبها
وانتظرها

غيمة  ثوبها  �ساقها  عن  لرتفع 
غيمة

وانتظرها
قمراً  لرتى  �رسفة  اإىل  وخذها 

غارقاً فى احلليب
وانتظرها

م لها املاء، قبل النبيذ وقدرّ
ول تتطلع اإىل تواأمْي حجل نائمني 

على �سدرها
وانتظرها

وم�شرّ على مهٍل يدها عندما ت�سع 
الكاأ�ش فوق الرخام

كاأنك حتمل عنها الندى
وانتظرها

اإىل  ناٌي  يتحدث  كما  اإليها  حتدث 
وتر خائف فى الكمان

غد  يعد  ما  على  �ساهدان  كاأنكما 
لكما

وانتظرها.. يااع

عا�سراً: 

ل ن�سيحة يف احُلب لِكنها التَجُربة، 
لَ ن�سيحَة يف ال�ِسعر لكنها امَلوهبة، 

واأخرياً لِك مني ال�َسالم.

نقال عن موقع حفريات

اأنت منذ الآن غريك
ُعلُورّ  من  ن�سقط  اأن  علينا  كان  هل 
اأيدينا...  على  ونرى  دمنا  �ساهق، 
كنا  كما  مالئكة..  ل�سنا  اأننا  لنُْدرك 

نظن؟
 وهل كان  علينا اأي�ساً اأن نك�سف عن 
تبقى  ل  كي  املالأ،  اأمام  عوراتنا 

حقيقتنا عذراء؟
 كم  َكَذبنا حني قلنا: نحن ا�ستثناء!

ق نف�سك اأ�سواأُ من اأن تكذب   اأن ت�سِدرّ
على  غريك!

يكرهوننا،  َمْن  مع  ودودين  نكون   اأن 
تلك  هي   - يحبرّونَنا  َمْن  مع  وق�ساًة 

ُدونيرّة امُلتعايل، وغطر�سة الو�سيع!
كلما  نا...  تغرِيرّ ل  املا�سي!   اأيها 

 ابتعدنا عنك!
 اأيها امل�ستقبل: ل ت�ساألنا: َمْن اأنتم؟

ل  اأي�ساً  وماذا تريدون مني؟  فنحن 
نعرف.

لنا قلياًل، فل�سنا    اأَيها احلا�رس! حتَمرّ
�سوى عابري  �سبيٍل ثقالِء الظل!

 الهوية هي: ما نُورث ل ما نَِرث. ما 
نخرتع ل ما  نتذكر. الهوية هي َف�ساُد 
ُكلَرّما  نك�رسها  اأن  يجب  التي  املراآة 

اأعجبتنا ال�سورة!
لأنها  ه..  اأَمرّ وقتل  ع،  وتَ�َسَجرّ  تََقنَرّع 
الطرائد..  من  له  تي�رَسرّ  ما  هي 
له عن  اأوقفته وك�سفْت  ولأَنرّ  جنديَرًّة 

ك، مثلهما؟ نهديها قائلة: هل لأِمرّ
غزة،  لزرُت  والظالم،   لول  احلياء 
بيت  اإىل  الطريق  اأعرف  اأن  دون 
ا�سم  النبي  ول  �سفيان اجلديد،  اأبي 

اجلديد!

  ولول اأن حممداً هو خامت الأنبياء، 
،  ولكل  نبيرّ ع�سابٍة  لكل  ل�سار 
ميلي�سيا!   اأعجبنا حزيران  �سحابيرّ 
َمْن  جند  مل  اإن  الأربعني:  ذكراه  يف 
باأيدينا  اأنف�سنا  هزمنا  ثانيًة   يهزمنا 

لئال نن�سى!
فلن  جتد   .. عينيرّ نظرَت يف    مهما 

نظرتي هناك. َخَطَفتْها ف�سيحة!
لقد  لأحد.  ول  يل...  لي�ش    قلبي 

ا�ستقَلرّ  عني، دون اأن ي�سبح حجراً.
جثة  على  يهتُف  َمْن  يعرُف    هل 
اأكرب>  اأنه  < اهلل  اأخيه:   - �سحيرّته 
�سورته  على  اهلل  يرى  اإذ  كافر 
�سوِيرّ  ب�رسٍيرّ  كائٍن  من  اأ�سغَر  هو: 

 التكوين؟
اإىل  الطامُح  ال�سجنُي،    اأخفى 

الن�رس  ابت�سامَة  ال�سجن،  وراثة 
كبح  يفلح يف  لكنه مل  عن  الكامريا. 

ال�سعادة ال�سائلة من عينيه.
اأَقوى  كان  ل  الن�شرّ  املتعِجرّ ا لأن   ُرمَبرّ

من امُلمِثرّل.
دمنا  ما  للرنج�ش،  حاجتنا    ما 

 فل�سطينيني.
بني  الفرق  نعرف  ل  دمنا    وما 
جذر  من  لأنهما  واجلامعة،  اجلامع 
للدولة...  حاجتنا  فما  واحد،   لغوي 
م�سري  اإىل  والأيام  هي  دامت  ما 

واحد؟.
 : ليلٍيرّ ناٍد  باب  على  كبرية    لفتة 
العائدين  بالفل�سطينيني  نرحب 
جماناً!  املعركة.  الدخول  من 

وخمرتنا... ل تُ�ْسِكر!.

يف  حقي  عن  الدفاع  اأ�ستطيع    ل 
 العمل، ما�سَح اأحذيٍة على الأر�سفة.

يعتربوين  اأن  زبائني  حقرّ  من   لأن 
اأ�ستاذ  يل  قال  ـ  هكذا  اأحذية  ل�َشرّ 

جامعة!.
واأنا  ي.  عِمرّ ابن  على  والغريب    اأنا 
واأَنا و�سيخي  اأَخي.  ي على  وابن  عِمرّ
يف  الأول  الدر�ش  هو  هذا     .< علَيرّ
اأقبية  يف  الوطنية  اجلديدة،  الرتبية 

الظالم.
مات  َمْن  اأولً؟  اجلنة  يدخل    من 
مات  اأم  َمْن  العدو،  بر�سا�ش 

بر�سا�ش الأخ؟
لك  َعُدٍورّ  ُرَبرّ  يقول:  الفقهاء   بع�ش 

ك!. ولدته اأمرّ
 ل يغيظني الأ�سوليون، فهم موؤمنون 

ولكن،  اخلا�سة.  طريقتهم  على 
اأن�سارهم  العلمانيون،  يغيظني 
ل  الذين  امللحدون  واأَن�سارهم 
�سورهم  وحيد:  بدين  اإلرّ  يوؤمنون 
يدافع  هل  يف  التلفزيون!.  �ساألني: 
حار�ش جائع عن داٍر �سافر �ساحبها، 
لق�ساء اإجازته  ال�سيفية يف الريفريا 

الفرن�سية اأو اليطالية.. ل فرق؟
 ُقلُْت: ل يدافع!.

 و�ساألني: هل اأنا + اأنا = اثنني؟
 قلت: اأنت واأنت اأقُلرّ من واحد!.

 ل  اأَخجل من هويتي، فهي ما زالت 
قيد التاأليف. ولكني اأخجل من بع�ش 

ما جاء يف مقدمة ابن  خلدون.
 اأنت، منذ الآن، غريك!

حممود دروي�ش
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جتاوز الهيمنة الغربية:

دوافع عودة االهتمام بدرا�سات 
املناطق من »منظور تعددي«

ثمة اجتاه بزغ عقب انتهاء احلرب الباردة وانهيار الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ُيقلل من اأهمية 
درا�سات املناطق املقارنة، وجمال ال�سيا�سة املقارنة بوجه عام. وجادل هذا الجتاه باأن نهاية 

احلرب الباردة وانت�سار الليربالية الغربية، اأو ما اأطلق عليه فران�سي�س فوكوياما »نهاية 
التاريخ«، قد اأف�سى اإىل تراجع -اإن مل يكن اختفاء- املناظرات والق�سايا اجلدلية الكربى التي 

كانت قائمة يف املا�سي، وهو ما يجعل من الدرا�سات املقارنة اأقل جاذبية بالن�سبة للعديدين.

عر�س: حممد عبداحلليم /
مركز امل�ستقبل للأبحاث و 

الدرا�سات املتقدمة

االجتاه  هذا  تعر�ض  الوقت  مبرور 
جمدًدا  ا�ستدعت  كربى  الإ�سكاليات 
املقارنة،  الدرا�سات  اأهمية 
بعد  ما  مرحلة  يف  الدويل  فال�سياق 
ي�سهد  مل  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
مرحلة  جتاوز  ومت  فعلًيّا،  ا�ستقراًرا 
عنها  حتدث  التي  التاريخ«  »نهاية 
فوكوياما، وظهرت اأطروحات »�سدام 
احل�سارات« التي كانت مبثابة تاأكيد 
املناطق  درا�سات  فكرة  على 
التحوالت  عن  ناهيك  املقارنة، 
الدول،  من  العديد  �سهدتها  التي 
واالنتفا�سات  االإثنية،  وال�رصاعات 
العربية وما ارتبط بها من �رصاعات 
دولة  من  اأكرث  يف  داخلية  وحروب 
الراهن.  الوقت  حتى  تنتِه  مل  عربية 
التنظيمات  دور  تعاظم  على  عالوة 
العابرة للحدود، ال �سيما التنظيمات 
عززت  وقد  واملتطرفة.  االإرهابية 
اأهمية  من  املعطيات  هذه  كافة 

درا�سات املناطق املقارنة.
ويف هذا ال�سدد، يوؤكد كتاب »درا�سات 
املربرات  املقارنة:  املناطق 
املنهجية والتطبيقات عرب االإقليمية« 
يف  املقارن  املنهج  اأهمية  على 
جمااًل  باعتبارها  املناطق  درا�سات 
اأبعاد  فيها  تتداخل  متعدًدا  معرفًيّا 
التاريخ  غرار  على  خمتلفة  وحقول 
واالأ�سول  وال�سيا�سة  واجلغرافيا 
االإثنية للمجتمعات. وينطلق الكتاب، 
الذي ي�ساهم فيه عدٌد من الباحثني، 
من فر�سية رئي�سية مفادها اأن البحث 
اأمر  املختلفة  املناطق  امل�ستمر يف 
ال غنى عنه للعلوم االجتماعية، �سواء 
مالحظاتنا  نطاق  لتو�سيع  كطريقة 
كم�سدر  اأو  املناطق،  بع�ض  حيال 

الأفكار ومقاربات نظرية جديدة.

تطور درا�سات املناطق

املناطق  درا�سات  ن�ساأة  ارتبطت 
باالنفتاح  باآخر  اأو  ب�سكل  املقارنة 
وحماولة  للمجتمعات،  اخلارجي 
املجتمعات  طبيعة  على  التعرف 
والدول االأخرى و�سماتها، وهو االأمر 
متنوعة  اأهداًفا  يخدم  كان  الذي 
�سيا�سًيّا واقت�سادًيّا اأو حتى ع�سكرًيّا. 
فكرة  برزت  فقد  اآخر  مبعنى  اأو 
الكتاب،  بح�سب  املناطق،  درا�سات 
»االأماكن  على  الرتكيز  خ�سم  يف 
اإىل  حتتاج  التي  البعيدة  واملناطق 
فهم اأف�سل من جانب الدول ومراكز 
القوة العاملية«. ولهذا، ارتهن انت�سار 
موؤ�س�سات درا�سات املناطق يف اأوروبا 
والواليات املتحدة والكتلة ال�سوفيتية 
القرن  فرتات  معظم  خالل  ال�سابقة 

والطموحات  باالأهداف  الع�رصين 
بامل�سالح  وكذلك  االإمرباطورية 
اإىل  باالإ�سافة  الدولية،  التجارية 
حلفاء  عن  والبحث  االأعداء  معرفة 

جدد خالل حقبة احلرب الباردة.
التي ُوّجهت  وبالرغم من االنتقادات 
املقارنة  املناطق  درا�سات  اإىل 
يف  اأهميتها  من  التقليل  وحماولة 
االحتاد  انهيار  بعد  ما  مرحلة 
هذه  اكت�سبت  فقد  ال�سوفيتي، 
زخًما  الكتاب،  بح�سب  الدرا�سات، 
املا�سية  ال�سنوات  خالل  متزايًدا 
العتبارات جوهرية، اأهمها اإ�سكاليات 
انتقال العديد من الدول اال�سرتاكية 
الدميقراطية،  الدول  م�ساف  اإىل 
اإثنية،  �رصاعات  من  بها  ارتبط  وما 
املوؤ�س�سات  من  عدًدا  دفع  ما  وهو 
هذه  طبيعة  درا�سة  اإىل  االأكادميية 
الدول، وكيفية �سياغة منط منا�سب 

لعملية االنتقال اخلا�ض بها. 
العوملة  قدمت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
املناطق  لدرا�سات  جديًدا  حيًزا 
الق�سايا  العوملة  كثفت  اإذ  املقارنة، 
ت�سكيل  باإعادة  املتعلقة  اجلدلية 
الوحدات اجلغرافية التي ظلت لعقود 
يتم التعاطي معها على اأنها م�ستقرة، 
تزايدت  اجلدل  هذا  خ�سم  ويف 
وتنامت  الدول،  بني  التفاعالت 
ال�سغوط على الدول، ومن ثم اأ�سبح 
من ال�رصوري درا�سة وحتليل تفاعل 
واملجتمعات  الدول  وا�ستجابة 
تاأثريات  وماهية  العوملة،  لتداعيات 
النظام  وحدات  على  العوملة 
يف  ياأخذ  مقارن  منظور  من  الدويل 
احل�سبان �سمات وخ�سائ�ض املناطق 

املختلفة.
ت�سكلت  العوملة،  جتليات  وكاأحد 
االأمنية  التهديدات  اأنواع جديدة من 
رئي�سي  ب�سكل  جتلت  الغربية  للدول 
يف اأحداث احلادي ع�رص من �سبتمرب 
تراجع  عن  ك�سفت  والتي   2001
التنبوؤ  على  املتحدة  الواليات  قدرة 
الهجمات  تلك  حدوث  باإمكانية 
نحو  دفع  ما  هذا  ولعل  االإرهابية، 
الدرا�سات ال�رصق  موجة جديدة من 
بدرا�سة  اهتمت  التي  اأو�سطية 
وحتليل اأو�ساع دول ال�رصق االأو�سط، 
وكيفية ت�سكيل االأفكار املتطرفة يف 
عدٍد من جمتمعات املنطقة. واعترب 
املناطق  درا�سات  يف  املتخ�س�سون 
اأن الدرا�سات املقارنة لدول منطقة 
توفر  اأن  ميكن  االأو�سط  ال�رصق 
املنطقة،  ملعطيات  قيًما  فهًما 
اختبارات  باإجراء  ت�سمح  اأنها  كما 
املنطقة  دول  على  النظرية  لالأطر 

وجمتمعاتها.
منحت  االأخرية،  ال�سنوات  وخالل 
يف  بداأت  التي  العربية  الثورات 
تون�ض نهاية عام 2010، دفعة جديدة 
لدرا�سات املناطق املقارنة، ال �سيما 

مع االنتقادات التي ُوجهت لدرا�سات 
قدرتها  لعدم  االأو�سط  ال�رصق 
املنطقة  اأو�ساع  ا�ست�رصاف  على 
وا�ستيعاب الثورات التي اأثرت بال�سلب 
احلاكمة  االأنظمة  من  الكثري  على 
اأنظمة  اأنها  لعقود على  ِوّرت  التي �سُ

را�سخة مم�سكة بزمام االأمور.
وعليه حفزت الثوراُت العربية اإجراَء 
درا�سات مقارنة داخل املنطقة وبني 
دول املنطقة ودول يف مناطق اأخرى 
تنوعت  كما  م�سابهة،  متتلك خربات 
بحيث  الدرا�سات  هذه  مو�سوعات 
ق�سية  تناول  على  قا�رصة  تعد  مل 
العامل  يف  الدميقراطي  االإ�سالح 
العربي، ولكنها امتدت لت�سمل ق�سايا 
املعار�سة،  قوى  خرائط  قبيل:  من 
خا�سة  االجتماعية  واحلركات 
والعالقات  ال�سبابية،  احلركات 
و�سائل  واأدوار  الع�سكرية،  املدنية 
الواقع  يف  االجتماعي  التوا�سل 
التحول  واأمناط  العربي،  ال�سيا�سي 

ال�سيا�سي يف املنطقة.

ق�سايا رئي�سية

املقارنة  املناطق  درا�سات  تندرج 
�سمن ثالثة مناذج رئي�سية، هي على 

النحو التايل: 
داخل  البينية  الدرا�سات  اأواًل- 
 Intra – area studies املنطقة
ظواهر  مقارنة  عربها  يتم  بحيث 
يف  املختلفة  اجلغرافية  الكيانات 

منطقة معينة.
بني  املقارنة  الدرا�سات  ثانًيا- 
 Inter area املختلفة  املناطق 
اأو  مناطق  تاأخذ  والتي   studies
للتحليل.  كوحدات  كاملة  اأقاليم 
الدرا�سات حتديد  وحتاول مثل هذه 
عرب  ومقارنتها  االإقليمية  االأمناط 

مناطق خمتلفة. 
العابرة  احلالة  درا�سات  ثالًثا- 
 ،Cross area studies للمناطق 
معينة  حاالت  باختيار  تهتم  وهي 
للدرا�سة عرب اأقاليم متعددة لتحديد 
خ�سائ�ض اأو �سمات م�سرتكة )اأو حتى 
التحليل.  مو�سع  للوحدات  مغايرة( 
تنتج  التي  الدول  املثال  �سبيل  على 

النفط يف مناطق خمتلفة. 
عدًدا  الدرا�سات  هذه  وا�ستدعت 
يفرت�ض  التي  املركزية  الق�سايا  من 
عند  معها  التعاطى  �رصورة  الكتاب 
اإجراء مثل هذا النوع من الدرا�سات، 
وبوجه عام تتمثل هذه الق�سايا فيما 

يلي:
اإن  حيث  التعددية:  مع�سلة  اأواًل- 
التي  االنتقادات  من  االأكرب  اجلزء 
املناطق  درا�سات  لها  تعّر�ست 
املقارنة ا�ستند اإىل املنظور الغربي 
ارتبط  وما  الدرا�سات  املهيمن على 
يف  الغربية  املركزية  اأفكار  من  به 

اأو  االأخرى،  املناطق  مع  التعامل 
واالآخرين.  الغرب  ثنائية  اآخر  بتعبري 
على  الباحثني  بع�ض  حر�ض  ولهذا 
املقارنة  الدرا�سات  عن  االبتعاد 
الدرا�سات  هذه  اأن  اعتقدوا  الأنهم 
مو�سومة  ممار�سات  على  تنطوي 
االآخر  واإهانة  الثقافية،  »بالغطر�سة 

والتقليل من �ساأنه«.
ومن هذا املنطلق، تبدو ثمة حاجة 
تعددية  مقاربة  على  للتاأكيد  ملحة 
واأكرث �سمولية تاأخذ يف ح�سبانها روؤى 
خمتلفة، وتدمج االأ�سوات املهم�سة، 
يف  تقدًما  االأقل  الدول  يف  �سيما  ال 

العامل غري الغربي. 
ي�سكل  ال�سياق:  ح�سا�سية  ثانًيا- 
درا�سات  يف  ا  هاًمّ حموًرا  ال�سياق 
املناطق املقارنة، وهو ما عرب عنه 
جودن  وروبرت  تيلي  ت�سارلز  من  كل 
ال  بال�سياق  »االهتمام  اإن  بالقول 
للعمليات  والتف�سري  الو�سف  يف�سد 
ب�سكل  االجتماعية  اأو  ال�سيا�سية، 
هذا  فاإن  بالعك�ض  بل  نطاًقا،  اأو�سع 
املنهجية«.  املعرفة  يُعزز  االهتمام 
يفرت�ض  الطرح،  هذا  مع  ومتا�سًيا 
امل�ساركني  اأحد  وايتهيد،  لوران�ض 
ال�سياق  ح�سا�سية  اأن  الكتاب،  يف 
اأهمية يف درا�سات املناطق  تكت�سب 

املقارنة.
الرتكيز  يتعني  وعطًفا على ما �سبق، 
االإقليمية  ال�سياقات  درا�سات  عند 
املتناق�سة ب�سكل رئي�سي على الفهم 
والتف�سري بداًل من االهتمام القا�رص 
الأنه  وذلك  ال�سببية؛  العالقات  على 
خمتلفة،  ال�سياقات  تكون  عندما 
فاإن العالقات ال�سببية التي قد تبدو 
ما  وبيئة  �سياق  يف  تقريبًا  تلقائية 
خمتلفة  نتائج  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 
عن  ناهيك  اآخر،  �سياق  يف  ومغايرة 
ال�سببية.  للعالقات  املعقدة  الطبيعة 
وحتليل  تف�سري  اإعادة  يلزم  ولذا، 
ال�سياق  من  انطالًقا  العالقات  وبناء 
مناذج  فر�ض  جمرد  ولي�ض  الداخلي 
اخلارج.  من  وجمهزة  تف�سريية 
من  ا  اأي�سً ال�سياق  ح�سا�سية  وتتطلب 
الباحثني التعامل بحذر مع املفاهيم 
املختلفة  وتف�سرياتها  امل�ستخدمة 

من منطقة الأخرى. 
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ثالًثا- 
املناطق  درا�سات  ت�ستدعي  اإذ 
وطرًقا  اأدوات  ا�ستخدام  املقارنة 
حتليلية متعددة لتعزيز فاعلية ودقة 
الدرا�سات، ومن �سمن هذه االأدوات 
والبحوث  الكلي،  الكمي  التحليل 
العامة،  وال�سجالت  امل�سحية، 
وحتليل  االإثنوغرافية،  والعينات 

اخلطاب، ور�سم اخلرائط. 
هذه  خمتلف  اأن  اإغفال  ميكن  وال 
ملحوظة  تطورات  �سهدت  االأدوات 

باتت  فقد  املا�سية،  العقود  خالل 
البيانات الوطنية املف�سلة واملوثوقة 
ذلك  يف  مبا  كبري،  ب�سكل  متاحة 
موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  البيانات 
عن  ال�سادرة  تلك  حتى  اأو  الدولة 
�سهدت  كما  االإقليمية.  املنظمات 
امل�سح  وبحوث  االإثنية  الدرا�سات 
خالل  هائلة  تطورات  االجتماعي 
العقود املا�سية، واالأمر ذاته بالن�سبة 
التطورات  مع  �سيما  ال  للخرائط، 
بي  اجلي  غرار  على  التكنولوجية، 
الرقمية،  واملعاجلات   »GPS« اإ�ض 
ر�سم  جمال  يف  ثورة  اأحدثت  التي 

اخلرائط.
املتعددة،  التحليل  اأدوات  ومبوازاة 
املعرفية  الربوتوكوالت  تاأتي 
كاإحدى   Epistemic Protocols
لدرا�سات  املنهجي  ال�سبط  اآليات 
هذه  وت�سمل  املقارنة،  املناطق 
االإجراءات  من  عدًدا  الربوتوكوالت 
وحتديد  املنطقة،  تعريف  قبيل  من 
ومراجعة  واملفاهيم،  امل�سكلة 
التحليلية،  واملقاربات  االأدوات 
البيانات،  جتميع  اإجراءات  وحتديد 
التحكمية  املدخالت  من  والتحقق 
يف  )املتخ�س�سون  االأقران  مع 
القوا�سم  املعريف(، وحتديد  املجال 
امل�سرتكة واأوجه التباين، والنظر يف 
ا�ستخال�سه  اال�ستنتاجات وما ميكن 

منها. 
رابًعا- املهارات البحثية: تتطلب 
املقارنة  املناطق  درا�سات 
الهامة  املهارات  من  عدٍد  توافر 
اللغة  توافر  اأهمها  لعل  للباحثني، 
املطلوبة لفهم ديناميات املنطقة 
اإىل  باالإ�سافة  الدرا�سة،  مو�سوع 
الت�ساع  ونظًرا  امليدانية.  اخلربة 
املقارنة  املناطق  درا�سات  حيز 
وت�سكيل  اجلماعي  العمل  فاإن 
)باأفراد ذوي مهارات  فرق بحثية 
ا  هاًمّ اأمًرا  يُعد  متعددة(  بحثية 
وذلك الأنه ي�ساعد يف التغلب على 
العزلة واالنف�سال بني املجتمعات 
البحثية والتي تنتج عن عدة قيود 
عملية على غرار احلواجز اللغوية، 
كما اأنه يتيح اإجراء اأبحاث ميدانية 

تُف�سي اإىل نتائج ذات مغزى.
يحتاج  التمويل:  كفاية  خام�ًسا- 
اإجراء درا�سات املناطق املقارنة 
كاٍف وخا�سة يف حالة  اإىل متويل 
وبالرغم  امليدانية.  االأبحاث 
تراجع  انتقدوا  الكثريين  اأن  من 
يف  املقارنة  للدرا�سات  التمويل 
الواليات املتحدة خالل ال�سنوات 
اأوروبا  �سهدت  فقد  املا�سية، 
مناذج جديدة للتمويل �ساهمت يف 
تعزيز الدرا�سات املناطقية، ففي 
من  هناك عدد  يزال  ال  بريطانيا 

جتتذب  التي  الرائدة  املوؤ�س�سات 
وتدعم  املتميزين  الباحثني 
االأبحاث التي تركز على املناطق، 
كلية  املثال  �سبيل  على  ومنها 
واالآ�سيوية  ال�رصقية  الدرا�سات 
يف جامعة لندن التي تاأ�س�ست عام 
1916 لتعزيز املعرفة والدرا�سات 
اآ�سيا، كما توجد العديد من  حول 
املوؤ�س�سات املخت�سة يف درا�سات 
املختلفة.  والدول  املناطق 
من�سم  املوؤ�س�سات  هذه  وبع�ض 
ملجل�ض اململكة املتحدة لروابط 
عام  املوؤ�س�سة  املناطق  درا�سات 

.2003
جمل�ض  قام  ذاته،  االإطار  ويف 
االإن�سانية  والعلوم  االآداب  اأبحاث 
وهيئات  الربيطانية  واالأكادميية 
بتمويل  اأخرى  حكومية  متويل 
املناطق  لدرا�سات  مراكز  خم�سة 
حمددة،  لغات  اإىل  امل�ستندة 
وتركز هذه املراكز على درا�سات 
العربي  والعامل  واليابان  ال�سني 
ومناطق اأوروبا ال�رصقية. وات�ساًقا 
احلكومة  قدمت  النهج،  هذا  مع 
عام  منذ  االأملانية  الفيدرالية 
لتطوير  كبرًيا  متوياًل   2006
اجلامعات احلكومية، وا�ستفاد من 
ومراكز  موؤ�س�سات  التمويل  هذا 
وا�ستفادت  املناطق.  درا�سات 
اأبحاث  ومراكز  موؤ�س�سات  ا  اأي�سً
من  املختلفة  املناطق  درا�سات 
د�سنتها  التي  التمويل  مبادرة 
وزارة التعليم واالأبحاث الفيدرالية 
االأملانية عام 2009 التي ا�ستهدفت 
جمموعة  تدعيم  رئي�سية  ب�سورة 
املناطق  درا�سات  من  وا�سعة 
والتدفقات  التفاعالت  و�سبكات 
عري االأقاليم. كما طرحت الوزارة 
مبادرة لتعزيز الزمالة والتعاون مع 
خمتلفة،  مناطق  يف  املوؤ�س�سات 
على غرار ال�سني واإفريقيا جنوب 

ال�سحراء، واأمريكا الالتينية.
درا�سات  اإن  القول،  خال�سة 
لها  �ستظل  املقارنة  املناطق 
الدولية  االأزمات  اأهمية يف خ�سم 
والتفاعالت  والتحوالت  الراهنة، 
بفعل  املجتمعات  تعاي�سها  التي 
العوملة، والتي عقدت من مقاربات 
املو�سومة  املناطق  مع  التعاطي 
الديناميكية.  من  كبرية  بدرجة 
اأت�ساريا  اأميتاف  جعل  ما  وهو 
اإىل  يُنظر  يعد  »مل  اأنه  اإىل  ي�سري 
مادية  كيانات  اأنها  على  املناطق 
ثابتة اأو خرائطية اأو ثقافية، واإمنا 
وهادفة  ديناميكية  كم�ساحات 
ومبنية اجتماعًيّا.. اأو مبعنى اآخر 
تتولد من  وفكرية  مادية  بنى  هي 

اخليال واخلطاب والتن�سئة«.  
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الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
منت�صف  الذين يف  الأ�صخا�ص 
عند  بالدوار  وي�صعرون  العمر 
الوقوف من و�صعية ال�صتلقاء 
عر�صة  اأكرث  يكونون  قد 
ال�صكتة  اأو  باخلرف  للإ�صابة 

الدماغية يف امل�صتقبل.
ب�صبب  هو  بالدوخة  ال�صعور 
يف  مفاجئ  انخفا�ص  حدوث 
يعرف  والذي  الدم،  �صغط 
الدم  �صغط  انخفا�ص  با�صم 
 orthostatic( النت�صابي 

.)hypotension- OH
يعانون  الذين  امل�صاركني  كان 
الدم  �صغط  انخفا�ص  من 
اأكرث عر�صة خلطر  النت�صابي 
الإ�صابة  اأو  باخلرف  الإ�صابة 

ب�صكتة دماغية.
الدم  �صغط  انخفا�ص 
�صابًقا  ارتبط  النت�صابي 
قد  لذا  القلب،  باأمرا�ص 
�صغط  انخفا�ص  قيا�ص  يكون 
منت�صف  يف  النت�صابي  الدم 
لتحديد  جديدة  و�صيلة  العمر 
يحتاجون  الذين  الأ�صخا�ص 
لأعرا�ص  دقيقة  مراقبة  اإىل 
الدماغية  ال�صكتة  اأو  اخلرف 
باملزيد  للقيام  حاجة  هناك 
من الدرا�صات لتو�صيح اأ�صباب 
لو�صع  وكذلك  الرتباط  هذا 

الوقاية  ا�صرتاتيجيات  من 
املمكنة.

هو  الدرا�صة  على  القيود  اأحد 
اختبارهم  مت  امل�صاركني  اأن 
الدم  �صغط  لنخفا�ص 
النت�صابي فقط اأثناء الفح�ص 
الأويل، لذلك قد ل يعك�ص اأي 
مبرور  الدم  �صغط  يف  تغيري 

الوقت.
 خلل الدرا�صة:

اأ�صيبوا  امل�صاركني  من   %9.1
اأ�صيبوا  و%7.1  باخلرف 

ال�صكتة الدماغية الإقفارية.
امل�صاركني  من   %12.5
�صغط  بانخفا�ص  امل�صابني 
اإجراء  وقت  النت�صابي  الدم 
اأ�صيبوا  الأويل  الفح�ص 
اأ�صيبوا  و%15.2  باخلرف 

ب�صكتة دماغية.
اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صة  هذه 

هو  الدم  �صغط  انخفا�ص 
اأحد عوامل اخلطر املحتملة 
بع�ص  لدى  باخلرف  لل�صابة 

النا�ص.
ال�صكتة  جمعية  تو�صي 
الدم  الدماغية بفح�ص �صغط 
التحدث  من  والتاأكد  بانتظام، 
اأي �صيء  اإذا تغري  اإىل الطبيب 
اأو واجه املري�ص قلقاً من اأي 

�صيء.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
لآخر،  �صخ�ص  من  وعلجاته 
�صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، وللأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  الإ�صطرابات  منها 
الأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
للأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

هل من املمكن اأن ي�صتغني مري�ص ال�صكري عن حقن الأن�صولني 
وا�صتبدالها يف حبوب فموية؟ اإليك ما وجدته هذه الدرا�صة 

 )PNAS( العلمية، ك�صفت نتائج درا�صة ن�رشت يف املجلة العلمية
اأنه من املمكن اأن يتم ا�صتبدال حقن الأن�صولني ملر�صى ال�صكري 

من النوع الأول، بحبوب فموية لذات الهدف، الإ�صابة مبر�ص 
ال�صكري من النوع الأول تعني اأن اجلهاز املناعي يف اجل�صم 

يقوم مبهاجمة اخلليا التي تقوم باإنتاج هرمون الأن�صولني يف 
البنكريا�ص، امل�صوؤول عن تنظيم م�صتويات ال�صكر يف الدم. جدير 
بالذكر اأن عدم ال�صيطرة على املر�ص واإدراته من �صاأنه اأن ت�صبب 

م�صاعفات �صحية خطرية. ي�صتخدم مر�صى ال�صكري من النوع 
الأول حقن الأن�صولني لل�صيطرة على م�صتويات ال�صكر يف الدم، اإل 

اأن هذه الطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�صى، لذا جلاأ الباحثون 
للبحث عن طريقة اأخرى غري احلقن. ياأمل الباحثون يف تطوير 

اأدوية فموية للأن�صولني، اإل اأن العائق اأمام هذا يكمن يف تلف 
هرمون الأن�صولني يف حال تفاعله مع اأحما�ص املعدة، لذا يعملون 

الآن على تطوير غطاء لهذه احلبوب الفموية ت�صاعد يف عدم 
ف�صادها.

موؤخراً، متكن الباحثون من القائمون على   احلالية من تطوير 
حبوب فموية معقدة الرتكيب، م�صممة لتحمي الن�صولني من 

الأحما�ص املعوية والأنزميات املتواجدة يف الأمعاء الدقيقة. 
هذا الدواء الفموي اجلديد �صيقوم بالتحلل يف الأمعاء الدقيقة 

فقط، حتى ي�صل اإىل جمرى الدم. واأفاد الباحثون اأن هذا الدواء 
الفموي �صهل التح�صري و�صيكون اأكرث فاعلية من الناحية املادية، 

بالإمكان تخزينه ملدة �صهرين تقريباً يف درجة حرارة الغرفة  
واأكد الباحثون اأن اخلطوة التالية الن هي القيام بتجارب علمية 

على احليوانات للتاأكد من فعالية وماأمونية هذا الدواء. 

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكملت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املليني من النا�ص يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ص لفرتة اأطول.

قد تخف�ص م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رشات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رشبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ص الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ص الدهون الثلثية ال�صارة 

من خلل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكملت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة للإ�صابة 
با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خلل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعلم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبلغ املراهقني عن اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رشة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ص الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رشب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ص مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ص املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ص عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ص 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ص النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطلب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ص ا�صطراب نق�ص 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ص ا�صطراب فرط احلركة ونق�ص 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ص. من 
املحتمل اأن بع�ص م�صكلت الأطفال تعك�ص م�صكلت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ص النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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 ال�سك يف حكمة اهلل بتوزيع الأرزاق من �سوء الظن باهلل
�لذي يقول مثاًل: �شبحان �هلل! يف �أ�شخا�ص 

يتمتعون باالأمو�ل �لوفرية, وهم ال 
ي�شتحقونها, و�أنا�ص ال ميلكون �أمو�ل وهم 

�شاحلون, هذ� �لكالم موؤد�ه �أن �هلل لي�ص 
بحكيم, �لكالم دقيق جد�ً :

اِهِليَِّة,   َ ِقّ َظَنّ �لجْ َ َ �حلجْ ِ َغريجْ ﴿يَُظنُّوَن ِباهلَلّ
]�شورة �آل عمر�ن �الآية: 154[

�إذ� ظننت �أن �هلل ال ين�رص ر�شوله, و�أن �أمر 
هذ� �لدين �شي�شمحل, و�أن �لذي جرى لي�ص 

بق�شاء �هلل عز وجل وقدره, �لقوي ياأكل 
�ل�شعيف, �أو ال حكمة فيه, �إنكار �لقدر, �أو 

�حلكمة, �أو ن�رص �لر�شول, �أو �إنكار ثبات 
�لدين, هذ� كله من �شوء �لظن باهلل عز وجل, 
ثم �إنكار �أن يظهر �هلل هذ� �لدين على �لدين 

كله .
�أحياناً يقال: حرب عاملية ثالثة معلنة على 
�الإ�شالم يف �شتى بقاع �الأر�ص, �شح, ولكن 

�لن�رص �لع�شكري �شيء, ون�رص �ملبادئ و�لقيم 
�شيء �آخر, فكم من دولة فاحتة تاأثرت بدين 

�لدول �ملفتوحة؟ فالعربة باالنت�شار �ملبدئي, 
و�لفكري, و�لعقائدي, الأن هذ� �شوف يجر 

�إىل �نت�شار �آخر .

وقفة متاأنية :
ر�شي  �أو  عنه,  �هلل  -ر�شي  عمر  �بن  وعن   
عليه  �هلل  -�شلى  �هلل  ر�شول  �أن  عنهما-,  �هلل 
�لعاملني,  لرب  �لنا�ص  ))يقوم  قال:  و�شلم- 
�أن�شاف  �إىل  بر�شحه  �أحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه,  �شدة  من  �لعرق,  هو  �لر�شح  �أذنيه((  
يغيب �إىل �شحمة �أذنه من عرقه يوم �لقيامة.   
ويقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثري�ً,  ولبََكيجْتمجْ  قلياًل,  ِحكتم  ل�شَ �أعلُم 
و�شلم-  عليه  �هلل  -�شلى  �هلّل  ر�شول  �أ�شحاُب 

وجوههم, ولهم خنني((
�ل�شحيح,  يف  وم�شلم  �لبخاري  ]�أخرجه 
�أو  �ملنافقني,  �أحد  �شننه[   يف  و�لرتمذي 
ليلب�شه  �لنبي  قمي�ص  �ملنافقني, طلب  رئي�ص 
قبل �أن ميوت وهو على فر��ص �ملوت, �أعطاه 
قمي�شه  �ألب�شه  �أنه  رو�ية:  ويف  قمي�شه,  �لنبي 
بنف�شه, فلما مات, قال عليه �ل�شالة و�ل�شالم: 
به  يهوي  كان  حجر,  جهنم  يف  ��شتقر  ))�الآن 
�شبعني خريفاً((  يقول عليه �ل�شالة و�ل�شالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم �لقيامة, حتى يُ�شاأَل 
ِعلجِْمِه  وعن  �أفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  �أربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من �أين �كت�شبه وفيم 
]�أخرجه  �أباله؟((   فيما  ج�شمه  وعن  �أنفقه؟ 
من  و�إياكم  وقانا  �ل�شحيح[   يف  �لرتمذي 

عذ�ب �لنار 

خزائن اهلل :
 تقتري �الأمطار لي�ص تقتري عجز

وجل  عز  �هلل  �أن  �لقد�شي  �حلديث  يف  �شح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))�أ�شبح  يقول:  
ورحمته  �هلل  بف�شل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ,
, فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب , و�أّما من 
وموؤمن   , بي  كافر  فذلك  وكذ�  كذ�  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]�لبخاري 1038 , م�شلم 71[
مما يوؤكد �أن تقتري �الأمطار ال ميكن �أن يكون 
تقتري عجز ك�شاأن �لب�رص , ولكنه تربية وتاأديب 
�لف�شاء  وكالة  فيه  �أعلمت  �لذي  , هذ� �خلرب 
�الأوروبية �أن مر�شد �لف�شاء �الأوروبي �لعامل 
باالأ�شعة حتت �حلمر�ء ر�شد غيمة من �لبخار 
متالأ  �أن  لها  ميكن   , �خلارجي  �لف�شاء  يف 
حميطات �الأر�ص �شتني مرة يف �ليوم �لو�حد 

باملياه �لعذبة.

من لوازم اإميان الإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز, 
�شعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً, على �أدنى حر�رة عالية ي�شيخ, يقطع 
�لتيار, هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �شعف 
�لهاز,  ل�شالح  �ل�شعف  لكن  �لهاز,  يف 
لو جهاز �شيارة عال فجاأة, بدل �أن يحرق 

�لهاز, يحرتق �لبيوز, ثمنه لريتان, فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�شعف,  �لبيوز,  عنده  يوجد  و�الإن�شان   
�خلوف:

نجْ�َشاَن ُخِلَق َهلُوعاً,  ]�شورة �ملعارج  إِ ﴿�إَِنّ �الجْ
َجُزوعاً,    ُّ �ل�رَصّ ُه  َم�َشّ ﴿�إَِذ�  �الآية:19[  

]�شورة �ملعارج �الآية:20[
 �إذ� ال يخاف ال يتوب, �إذ� ال يخاف ال يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل, �إذ� ال يخاف ال ي�شطلح 

مع �هلل. 
يف  �شعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف,   

�الإن�شان, �إال �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
�أيها �الأخوة, قد ال ينتبه �الإن�شان �إىل بع�ص �مل�شطلحات �شمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�شجم مع 
�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�شليمة يف �أ�شل خلقها تعرفها, �لق�شاء �لربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

�لطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب �لفطر �ل�شليمة قد يك�شفون �حلقيقة, �الإن�شان له فطرة �شليمة 
لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك �ل�شليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.

�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�ص و�الإثم ما حاك يف �شدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�ص, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�شيء �إال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �شيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�شان معروفاً, و�شمي �ل�شيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�شليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�شيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ص تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �شورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ
يُن �لجَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لجِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َص َعلَيجَْها اَل تَبجِْديَل خِلَ َرَة �هلَلّ يِن َحِنيًفا ِفطجْ َهَك ِللِدّ ﴿ َفاأَِقمجْ َوججْ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�شن لكن يف �الأمر�ء �أح�شن, و�حلياء ح�شن لكن يف �لن�شاء �أح�شن, و�ل�شخاء ح�شن 

لكن يف �الأغنياء �أح�شن, و�ل�شرب ح�شن لكن يف �لفقر�ء �أح�شن, و�لتوبة ح�شن لكن يف �ل�شباب �أح�شن. 
يعني �ل�شاب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�شخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�شرب, و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�شد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�شاب �لطائع �أ�شد, �أحب �ملتو��شعني, وحبي 
للغني �ملتو��شع �أ�شد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�شد, و�أبغ�ص ثالثاً, وبغ�شي لثالث �أ�شد, 
�أبغ�ص �لع�شاة, وبغ�شي لل�شيخ �لعا�شي �أ�شد, �أبغ�ص �ملتكربين, وبغ�شي للفقري �ملتكرب �أ�شد, �أبغ�ص 

�لبخالء, وبغ�شي للغني �لبخيل �أ�شد. 
فاحلياء من �الإميان, و�إذ� مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: �إن مل ت�شتِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�شتِح من �هلل فافعل ما �شئت وال تعباأ بكالم �لنا�ص.
لَُكِة )195( ﴿  )  جُْقو� ِباأَيجِْديُكمجْ �إِىَل �لتَّهجْ ِ َواَل تُل يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴿ َو�أَنجِْفُقو� يِف �َشِبيِل �هلَلّ

�شورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �الإ�شالم 
و�شطي.
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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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مبيعات  انهيار  املحللون  يتوقع 
يف  والكوبيه  ال�سيدان  �سيارات 
لأقل  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
ب�سبب  عاما  �ستني  يف  لها  م�سيتوى 
والـ  اأوفر  للكرو�س  الكبري  الرواج 

.SUV
�سيارة  مليون   5.3 بيع  املتوقع  من 
 2018 يف  فقط  وكوبيه  �سيدان 
كمية  اأقل  اأي  املتحدة،  بالوليات 
غري  الرتفاع  مع   ،1958 منذ 

SUV والبيك  الـ  امل�سبوق ملبيعات 
لي�س فقط  الأخرية،  الأعوام  اأب يف 
وحول  بل  املتحدة  الوليات  يف 

العامل.
عن  موؤخرا  اأعلنت  فورد  اأن  ويُذكر 

وقف جميع موديالت ال�سيدان ب�سبب 
النخفا�س احلاد يف مبيعاتهم، بينما 
مثلت مبيعات ال�سيدان 10% فقط من 
كراي�سلر  لفيات  الإجمالية  املبيعات 

يف 2017 بالوليات املتحدة.

جيني�سي�ض G90 موديل 
2019 املحّدث 

 G90 ظهرت جيني�سي�س
موديل 2019 املحّدثة اأثناء 

اختبارها، والتي �ستكون 
اأول موديل لل�رشكة يحظى 
بتفا�سيل ت�سميم ال�سيارة 

الختبارية اإ�سين�سا.
�سحيح اأن النموذج 

الختباري مموه، اإل اأن 
ذلك مل مينع اإلقاء نظرة 

على تغيريات الفي�س ليفت 
واإن�ساء ت�سميم افرتا�سي ملا 

�ستبدو عليه ال�سيارة، حيث 
يظهر ح�سولها على ال�سبك 

الأمامي الذي على �سكل 
“ُعرف الديك”، امل�سابيح 

الأمامية املزدوجة، 
الت�سميم اجلديد بامل�سابيح 

اخللفية.
على ناحية الأبعاد، ل يتوقع 

اإجراء تغيري حيث �ستُبقي 
G90 على طول 5.205 مرت، 

عر�س 1.915 مرت، ارتفاع 
1.495 مرت، قاعدة عجالت 

3.16 مرت.
اأما مولدات الطاقة، فقد 
يتم حت�سينها ليتاح حمرك 

3.8 لرت 6 �سلندر بقوة 334 
ح�سان، تريبو 6 �سلندر بقوة 

370 ح�سان، كذلك 5 لرت 8 
�سلندر بقوة 425 ح�سان، 
على اأن تتوفر كل الن�سخ 

قيا�سياً بجري اأوتوماتيكي 
من 10 �رشعات، دفع خلفي 
قيا�سي اأو رباعي اختياري.

 The Korean هذا وح�سب
Car Blog، جيني�سي�س 
G90 موديل 2019 �سيتم 
تد�سينها ر�سمياً يف كوريا 

اجلنوبية خالل نوفمرب 
املقبل، على اأن ت�سل 

لالأ�سواق العاملية نهاية 
مار�س من العام القادم.

كل ما نعرفه عن ني�سان GT-R اجليل القادم 2020
طرح  منذ  اأعوام  ع�رشة  من  اأكرث  مرت   – نت  املربع 
اأن  الوا�سح  ومن  الأ�سواق،  يف   GT-R  R35 ني�سان 
اأن  العتبار  بالأخذ يف  اإىل جيل جديد  بحاجة  ال�سيارة 
كل جيل  بني  فقط  اأعوام   8-6 تاأخذ  املوديالت  معظم 
بداأت  اليابانية  ال�سانعة  اأن  بالفعل  نعلمه  وما  واآخر، 
بالتخطيط للجيل القادم، والذي و�سفه رئي�س الت�سميم 
اجلديد بال�رشكة، األفون�سو األباي�سا، بـ “ال�سيارة الريا�سية 

الأ�رشع بالعامل”، وهاكم كل ما نعرفه عنها حاليا.

�سيارة هجينة؟ 
 R36 تطوير  عن  كثرية  تقارير  ظهرت   ،2014 عام  يف 
GT-R اجليل القادم، مع تلميحات متعددة من روؤ�ساء 
رئي�س  نائب  اأهمهم  ال�سيارة،  حول  ال�رشكة  وتنفيذيي 
 GT-R ني�سان ال�سابق، اأندي باملر، والذي اأ�سار اإىل اأن
اجلديدة �ستكون هجينة، وبينما قام اأندي باملر مبغادرة 
ال�رشكة ب�سكل مفاجئ لي�سبح الرئي�س التنفيذي لأ�ستون 
اأهداف  اأبقت  ني�سان  اأن  يبدو   ،2014 اأكتوبر  يف  مارتن 
الطاقة  مولد  مثل  باملر،  اأيام  من  الرئي�سية  التطوير 

الهجني.

�سيارات GT-R افرتا�سية 
واأخرى واقعية خا�سة    

�سيارة 2020 فيجن غران  ني�سان  2014، قدمت  يف عام 

�ساركت  افرتا�سية  �سيارة  الواقع  يف  وهي  توريزمو، 
م�سادر  اأ�سارت  وقد  ال�سهرية،  توريزمو  جران  لعبة  يف 
اآنذاك اإىل اأن ال�سيارة مثلت لغة الت�سميم التي �ستتبناها 

GT-R القادمة.
ومل تتوقف ني�سان عند ذلك، حيث قامت بنقل الت�سميم 
بالتعاون مع �رشكة   GT-R50 سيارة� الواقع و�سنع  اإىل 
 ،GT-R لـ  بالذكرى اخلم�سني  Italdesign لالحتفال 
حيث خطفت ال�سيارة الأنظار اأثناء ت�سلقها لتل مهرجان 

جوود لل�رشعة يف 2018.
وقد اأكد نائب رئي�س ني�سان، �سريو ناكامورا، يف ت�رشيح 
هجينة،  �ستكون  اجلديدة   GT-R ني�سان  اأن  اأخري 
�سباق  �سيارة  عن  اأعوام  منذ  ك�سفت  ال�رشكة  اأن  ويُذكر 
GT-R مبولد طاقة   LMP1 حتمل خا�سة حتت ا�سم
هجني احتوي على حمرك V6 تريبو �سعة 3.0 لرت، وقد 
من  القادم  اجليل  يف  املولد  لهذا  مطورة  ن�سخة  نرى 

.GT-R

مالمح اجليل اجلديد 
 GT-R50 اأن  على  م�سبقا  اأكد  األباي�سا  األفون�سو 
املعرو�سة حاليا باأكرث من مليون دولر  بقوة 710 ح�سان 
منها  الغر�س  بل   ،GT-R من  القادم  اجليل  لي�ست 
الحتفال باملوديل وتقديره، مع ذلك يعتقد اأن الت�سميم 

قد ي�ستوحى منها اإىل جانب فيجن جران توريزمو.
والتجهيز  التخطيط  مرحلة  يف  يزال  ل  اجلديد  اجليل 
حاليا، وبينما يوؤمن الكثريون اأن ال�سيارة �ستكون هجينة، 

اأ�سار األباي�سا اأن الهدف هو حتقيق اأ�رشع �سيارة ريا�سية 
الطاقة، موؤكدا  النظر عن طبيعة مولد  العامل بغ�س  يف 

على تطوير من�سة جديدة للموديل.
األباي�سا اأكد اأي�سا يف ت�رشيحات اأخرية على عزم ني�سان 
 GT-R تقدمي �سيارة اختبارية متهد للمنتج النهائي من
توقيت  عن  موؤكدة  تفا�سيل  اأي  يعط  مل  واإن  القادمة، 

الك�سف عنها.

 متى �سرناها؟ 

مبا اأن ني�سان ل تزال يف املراحل املبكرة من التطوير، 
 2020 قبل  الختبارية  لل�سيارة  روؤيتنا  عدم  املتوقع  من 
على الأقل، ليتبعها املوديل الإنتاجي النهائي يف 2021.. 
عقب  تعرثت  التطوير  عملية  اأن  البع�س  يعتقد  وبينما 
مارتن،  اأ�ستون  لرئا�سة  ال�رشكة  من  باملر  اأندي  رحيل 
بامل�رشوع  �سغفه  اإثبات  يف  األباي�سا  األفون�سو  ي�ستمر 
يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  �سيارة  بطرح  واهتمامه 

العامل، وكل ما باأيدينا الآن هو النتظار.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.
وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�ساءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�سيارات  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �سيارة مازدا6 
والتي �ستكون اأول �سياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�س ال�سيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�ستكون اأول ن�سخة من النظامني 
العام  �سيف  يف  متاحة  الذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�سيارات  اأ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�سكل كامل 
واختياري فور اإ�سدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�سيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  باأن 
اإ�سافات  �سمن  �ستكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�سغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �سيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
املعر�س  يف  ال�رشكة  با�سم 
الدويل لل�سيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك 
امل�ستخدمني  ا�ستغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
املا�سي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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مايكرو�شوفت ُتعلن عن املزايا القادمة لتطبيقاتها اأوفي�س لل�شهر القادم

ك�سفت �رشكة مايكرو�سوفت 
امليزات  جميع  عن  النقاب 
اجلديدة التي تعتزم اإ�سافتها 
اأوفي�س  تطبيقات  اإىل 
نظام  على  من   ”Office“
ت�سغيل اأندرويد، وذلك ل�سهر 

الرغم  وعلى  القادم،  يوليو 
تاريخ  تاأكيد  يتم  مل  اأنه  من 
الآن،  حتى  حمدد  اإ�سدار 
التح�سينات  قائمة  اأن  اإل 
القادمة  اجلديدة  وامليزات 
�ستكون  املقبل  ال�سهر  يف 

جيدة.
حيث ح�سلت كٍل من تطبيق 
و   Word و   Outlook
عدد  على   PowerPoint
التغيريات،  من  مت�ساوي 
التفا�سيل،  الدخول يف  وقبل 

جتدر الإ�سارة اإىل اأنه ميكنك 
بالفعل اختبار هذه امليزات 
ت�ستخدم  كنت  اإذا  اجلديدة 
Office Inside عن طريق 
اجلديدة  التطبيقات  تنزيل 

عرب متجر قوقل بالي.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�سا�س 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�س  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الوليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رشكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الوليات  جلميع 
تدريجي يف الوليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقمار ال�سناعية.

الك�شف ر�شميًا عن 
 Galaxy Note9

مت الإعالن ر�سمياً اأول ام�س عن هاتف 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
بن�سختني.  امل�سبق  للطلب  متاح  هو  و 
الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت   6 ن�سخة 
 8 اأو  التخزين  ل�سعة  جيجابيت   128 مع 
 512 مع  الع�سوائية  للذاكرة  جيجابيت 
جيغابيت ل�سعة التخزين مع العلم اأن كل 
�رشيحتني  خيار  متنحك  �سوف  ن�سخة 
ال�رشيحة  ا�ستبدال  اإمكانية  مع  ات�سال 
الهاتف  و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية 
حا�سل على معيار IP68 املقاوم للماء و 
الأتربة كما يدعم الهاتف تقنية ال�سحن 

ال�رشيع و تقنية ال�سحن الال�سلكي.

الت�صميم

الألوان  الهاتف متوفر بعدد من  ياأتي  و 
املختلفة مثل اللون الأزرق و الأ�سود و 
النحا�سي و  اللون  البنف�سجي كما يوجد 
ال�سوق  يكون متوفر يف  لن  لالأ�سف  لكن 
ال�سعودي و ال�سيء اجلميل اأنه �سيتوافق 

لون الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف 
الأزرق �سوف ياأتي بلون مميز و هو اللون 

الأ�سفر.
و ياأتي الهاتف ب�سماكة و وزن ملحوظة 
�سوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
بوزن  و  ملم   8.8 ب�سمك  الهاتف  ياأتي 
ناحية  من  م�سكلة  لتوجد  و  جرام   201
�سعة  زيادة  مت  لأنه  الوزن  و  ال�سمك 
و  اأمبري  ملي   4000 لت�سبح  البطارية 
ال�سا�سة بدل ما كانت تاأتي مبقا�س 6.3 
من  ذلك  و  بو�سة   6.4 اأ�سبحت  بو�سة 
املوجود  الإطار  م�ساحة  تقلي�س  خالل 
باأ�سفل �سا�سة الهاتف املحمول. كما اأنه 
اأ�سبح اقل عر�سا و ذلك ب�سبب الأنحاء 
املحمول  الهاتف  �سا�سة  يف  املوجود 

اأ�سبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�سافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية 
من الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. 
و �سوف تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت 
تاأتي باللون الأ�سود اأما الآن �سوف تاأتي 

مت  التي  و  الهاتف  لون  مفهوم  بنف�س 
تاأتي  اأ�سفلها  و  عر�سي  ب�سكل  و�سعها 

تقنية ب�سمة الأ�سبع

الأداء و البطارية

�سوف يتم ت�سغيل الهاتف بوا�سطة نظام 
خالل  من  و   8.1  android الت�سغيل 
بع�س  لكن  و   9810  Exynos معالج 
الدول �سوف يتم ت�سغيل الهواتف بها من 
قامت  و   .845  snapdragon خالل 
ال�رشكة بتطوير نظام التربيد يف الهاتف 
من  بدلنا  الكربون  ا�ستخدام  مت  حيث 
ال�سيليكون و ذلك لأبعاد احلرارة ب�سكل 
اأ�رشع.كما اأن امل�ستت اخلا�س باحلرارة 
اأ�سبح اأكرب بثالثة اأ�سعاف من امل�ستت 
كثري  يف  امل�ستخدم  العادي  احلراري 
حر�ست  حيث  املحمول  الهواتف  من 
لإبعاد  يلزم  ما  كل  بتوفري  �سام�سوجن 
لتقدمي  املعالج  عن  احلرارة  م�ساكل 

جتربة اأداء اأف�سل.

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



ال�ضالة  احليوانات  فيه  تتجول  وقت  يف 
العمومية  بال�ضوارع وال�ضاحات  بكل حرية 
والتي  امل�رشدة  الكالب  منها  وخا�ضة 
بداء  اإىل كالب م�ضعورة لإ�ضابتها  تتحول 
الكلب التي ي�ضع حياة املواطن على كف 
عفريت و يبقى م�ضكل انت�ضار احليوانات 
فيها  تتخبط  التي  امل�ضاكل  من  ال�ضالة 
والأو�ضاخ  النفايات  عن  ناهيك  وزو  تيزي 
عا�ضمة  يف  الو�ضع  تاأزم  من  زادت  التي 
تربية  ظاهرة  تو�ضعت  قد  و  جرجرة 
الكالب ال�ضالة خا�ضة من قبل النا�ضطني 
يف احلظائر الع�ضوائية والذين ي�ضتعملونها 
يف تاأمني هذه احلظائر ليال دون اأن يلتزموا 
بعمليات تلقيحها مما يعر�ضها اإىل اأمرا�ض 

واأرجعت م�ضادر  الكلب  داء  منها  خا�ضة 
حمالت  تعرث  م�ضكل  البلدية  من  عليمة 
ناهيك  ال�رشكلني  مادة  ندرة  اإىل  الإبادة 
اأثناء القيام مبهمة الإبادة  عن ال�ضعوبات 
لالعتداء  تعر�ضهم  حد  اإىل  ت�ضل  التي 
رغم  الإمكانيات،  وقلة  الأبي�ض  بال�ضالح 

اأولوية كبرية  اأن ال�ضلطات املحلية تعطي 
ال�ضالة  احليوانات  على  الق�ضاء  مل�ضاألة 
التي تغزو �ضوارع واأحياء تيزي وزو حفاظا 
وجود  عدم  وكذا  العمومية  ال�ضحة  على 
خانة  يف  تدرج  كونها  خمت�ضة  م�ضلحة 

م�ضلحة النظافة التابعة للبلدية.

ح- كرمي

تيزي وزو

احليوانات ال�صالة تهدد �صحة املواطنني 
يعاين �صكان تيزي وزو ندرة حادة يف مادة »�ل�صركلني« �ل�صرورية يف عمليات �حل�صر �خلا�صة بالكالب �ل�صالة، حيث �أرجعت م�صادر طبية 

�لأمر �إىل �لتالعب و �لبزن�صة ح�صب ذ�ت �مل�صادر فاإن كميات كبرية منها يتم حتويلها بطرق ملتوية نحو �لبياطرة �خلو��ص فيما يبقى خطر 
�حليو�نات �ل�صالة يالحق �ملو�طن بتيزي وزو و�لتي فر�صت فيها تلك �حليو�نات ح�صر �لتجول ويت�صاءل �لكثري من �صكان عن م�صري حم�صر 

�حليو�نات �ل�صالة و�لذين مل يفهمو� بعد �صر بقائه ت�صيده من قبل �جلهات �لو�صية.

يا�صني بوغازي...
�بن  بوغازي  يا�صني  �ل�صديق  مع  حدث  ما 

مدينة �صكيكدة منذ �أيام يدلل للمرة �لألف 

و  �لرت�ث  �صرقة  يف  �ل�صهاينة  نو�يا  على 

�ل�صعي  و  �لعربية  �لدول  كل  من  �لإبد�ع 

�أو  �لعاملي  �لرت�ث  قو�ئم  يف  لت�صجيلها  بذلك 

�لبحث عم مكان مفقود حتت �ل�صم�ص ولي�ص 

�لإذ�عات  ،فبعد  �لتاريخ  تزوير  من  �أ�صهل 

�لظاملة بامتالك �أهر�مات �جليزة �مل�صرية و 

يف  �لعربي  �ملو�صيقي  �لرت�ث  من  كبري�  جزء� 

�ليمن و �ملغرب و تون�ص و حتى �جلز�ئر.

قبل �صهر �أهد�ين �لزميل ن�صخا من كتابه عن 

فيه  تطرق  �لتي  و  �جلز�ئرية  �لر�ي  �أغنية 

من  لعدد  �لتاريخية  �جلذور  من  جانب  �إىل 

�لأعمال �لفنية �لتي تعترب� مرجعا تاريخيا 

مركز�  �ملو�صيقى  هذه  قطعته  طويل  مل�صار 

�لفنية  �ل�صاحة  عرفتها  �لتي  �لأ�صو�ت  على 

�إىل  ،و  �لأربعينيات  و  �لثالثينيات  فرتة  يف 

�لإ�صافات  ذلك  يف  مبا  �لت�صعينيات  غاية 

يف  يهودية  جذور  ذوي  فنانون  تركها  �لتي 
بع�ص وليات �لغرب �جلز�ئري .

عرب  عنه  كتب  ما  و  �لكتاب  ن�صر  بعد  �أياما 

بكون  �لكاتب  تفاجاأ  �لعنكبوتية   �ل�صبكة 

�لكتب  عن  ر�بطا   ين�صر  غوغل  حمرك 

�لكيان  جن�صية  يحمل  بكونه  �صحابه  معرفا 

قناة  جعل  �لذي  �لأمر  هو  و  �ل�صهيوين 

خا�صا  �هتماما  له  تفرد  �للبنانية  �مليادين 

ميكن  ل  �جلز�ئر..  يف  �صدى  �أي  بدون  لكن 

،كون  تقني  خطاأ  جمرد  �لأمر  يكون  �أن 

�لكتاب يحمل معلومات دقيقة عن �لنا�صر ،و 

�ملوؤلف و بالتايل فالعملية تخفي حتت رد�ئها 

�لقادمة  �لأيام  �صتك�صف  و  بليل  دبر  �أمر� 
مزيد� من �ملعطيات.

موقف

�لبويرة

حممد عالوة يف 
البويرة يوم 19 اأوت

الغنية  جنم  ينزل  اأن  املنتظر  من 
» �ضيفا  ال�ضبابية »حممد عالوة  القبائلية 
اجلاري  اأوت   19 يوم  البويرة  مدينة  على 
للعائالت  �ضاهرا  حفال  اإحياء  اجل  من 
البويرية على م�ضتوى ملعب »رابح بيطاط 
املنظمة  الفنية  الفعالية  وتندرج هذه   ،  «
  « ميلودي  »نذير  موؤ�ض�ضة  طرف  من 
الفنان الراحل ابن املنطقة  تكرميا لروح 
الرعاية  وحتت   « �ضالح  �ضعداوي   «
الولئي  واملجل�ض  البويرة  لوايل  ال�ضامية 
 ، البويرة  وبلدية  الثقافة  ودار  ومديرية 
الفني  املوعد  هذا  ي�ضتقطب  ان  وينتظر 
 « عالوة  »حممد  املحبوب  الفنان  ع�ضاق 
الولية وقد  من خمتلف مناطق ومدا�رش 
ب�ضعر  التذاكر  بيع  نقاط  عدة  خ�ض�ضت 

�حلاج1000 دج للتذكرة . # ود�د 

حماربة للحظائر غري �صرعية

�صرطة تيبازة توقف اأربعة 04 اأ�صخا�ص

خالل �ل48 �صاعة �ملا�صية

وفاة 6 اأ�صخا�ص غرقا يف 
البحر ويف املجمعات املائية 

نائب بزي هتلر يف الربملان الهندي!

الأمنية  لالإ�ضرتاتيجية  تنفيذا 
للمديرية العامة لالأمن الوطني 
على  احلفاظ  اإىل  الرامية 
النظام العام وحماية الأ�ضخا�ض 
م�ضالح  متكنت  واملمتلكات، 
اأمن ولية تيبازة نهاية الأ�ضبوع 
احلايل من توقيف 04 اأ�ضخا�ض 
�رشعية  غري  حظائر  ي�ضتغلون 

مدينة  �ضواطئ  م�ضتوى  على 
مت  العملية  هاته  خالل  تيبازة، 
الت�ضكيل  جاهزية  مدى  اإبراز 
املخ�ض�ض  املو�ضوع  الأمني 
والوقوف  امل�ضطافني  لتاأمني 
على تطبيق التعليمات اخلا�ضة 
ورخ�ض  ال�ضواطئ  مبجانية 

اإ�ضتغالل احلظائر.

يف  غرقا  اأ�ضخا�ض  �ضتة  تويف 
املائية  البحر ويف املجمعات 
املا�ضية،  �ضاعة  ال48  خالل 
اأم�ض  عنه  ك�ضفت  ما  ح�ضب 

م�ضالح احلماية املدنية.
اأن  ذاته  امل�ضدر  واأو�ضح 
الأمر يتعلق بطفل تويف غرقا 
امل�ضمى  باملكان  مائية  بربكة 
من�ضورة  بلدية  غزلت،  واد 
)غرداية(، �ضخ�ضني )2( توفيا 
باملكان  مائية  بربكة  غرقا 

بلدية  الرخمة،  بري  امل�ضمى 
�ضيدي  دائرة  امليعاد،  را�ض 
تويف  �ضخ�ض  )ب�ضكرة(،  خالد 
ب�ضيدي  مائي  ب�ضد  غرقا 
)البليدة(،  مفتاح  بلدية  حمد، 
طفل لقي م�رشعه غرقا باأحد 
الأودية باملكان امل�ضمى عني 
و�ضخ�ض  )مترنا�ضت(  زبيبة 
ب�ضاطئ  غرقا  تويف  اآخر 
بزيامة  العجيبة  الكهوف 

من�ضورية )جيجل(.

و�ضل  للجدل،  مثرية  خطوة  يف 
املمثل ال�ضينمائي ال�ضابق وامل�رشع 
�ضيفابرا�ضاد  نارامايل  الهندي 
بزي  متنكرا  للربملان  جل�ضة  اإىل 
اأدولف هتلر،  النازية  اأملانيا  زعيم 
ورفع النائب عند مدخل الربملان 
بالتحية  ال�ضحفيني  اأمام  يده 
باأي  ح�ضوره  يت�ضبب  ومل  النازية، 
ملمو�ضة  احتجاجات  اأو  جدل 

ح�ضب  الآخرين،  النواب  قبل  من 
بر�ض«واأ�ضار  »اأ�ضو�ضيتد  وكالة 
بهذا  ظهوره  اأن  اإىل  �ضيفابرا�ضاد 
ال�ضكل اأمام امل�رشعني كان مبثابة 
الهندي  الوزراء  رئي�ض  اإىل  ر�ضالة 
ناريندرا مودي مفادها اأنه ل ينبغي 
عليه اتباع نهج هتلر ول بد له من 
اللتزام بوعوده بتقدمي متويل اأكرب 

اإىل ولية اأندرا بردي�ض.  

�لبليدة

ع�صرة غرقى خالل �صتة اأ�صهر الأخرية 

بني 09 �إىل 11 �أوت 2018

م�صرع 14 �صخ�صا جراء اإرهاب الطريق

بو�صعادة بامل�صيلة

 وفاة طفل واإ�صابة 05 اأ�صخا�ص
 يف انهيار �صقف منزل

ارتفع عدد �ضحايا حوادث الغرق بولية 
البليدة خالل ال�ضتة اأ�ضهر الأخرية اإىل 
ت�ضجيل  بعد  هذا  و  اأ�ضخا�ض  ع�رشة 
اأم�ض  م�ضاء  وقع  مماثل  حادث  اآخر 
�ضاب  وفاة  اأ�ضفر عن  الذي  و  اجلمعة 
يبلغ من العمر 25 �ضنة، ح�ضبما ك�ضفت 
احلماية  م�ضالح  ال�ضبت  اأم�ض  عنه 
امل�ضادر  ذات  اأو�ضحت  و  املدنية. 
امل�ضجلة  الغرق  حوادث  جميع  اأن 
وقعت على م�ضتوى الوديان و احلواجز 
خلفت  بحيث  ال�ضدود  كذا  و  املائية 

ال7  بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  �ضحايا 
و �ضجلت م�ضالح احلماية  �ضنة،  و 25 
حادث  اجلمعة  اأم�ض  م�ضاء  املدنية 
دائرة  وحدة  تدخلت  بحيث  مماثل 
غطا�ضي  فرقة  مع  بالتدعيم  مفتاح 
احلماية املدنية من اأجل انت�ضال جثة 
غريق )25 �ضنة( على م�ضتوى احلاجز 
حماد  �ضيدي  منطقة  الواقع  املائي 
بلدية مفتاح )�رشق الولية( ليتم نقلها 
مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة  اإىل 

مفتاح.

 11 اإىل   09 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأم�ض  �ضبيحة  غاية  اإىل   2018 اأوت 
�ضباحا،�ضجلت  الثامنة  ال�ضاعة  على 
  5638 املدنية  احلماية  وحدات 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل 
مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن 
ال�ضتغـاثة من طرف املواطنني، هذه 
جمالت  خمتلف  �ضملت  التدخالت 

اأن�ضطة احلماية املدنية �ضواء املتعلقة 
املنزلية،  احلوادث  املرور،  بحوادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�ضحي  الإجالء 
هذا  علـى   ، الأمنية...الخ  الأجهزة 
النحو �ضجلت عدة حوادث مرور منها  
 14 وفاة  يف  ت�ضببت  دموية  الأكرث   16
اإ�ضابة  و  اأ�ضخا�ض يف مكان احلوادث 

57 اآخرين بجروح. 

اأ�ضهر   9 العمر  من  يبلغ  طفل  لقي 
م�رشعه وا�ضابة اأفراد العائلة اخلم�ضة 
انهيار  جراء  اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
الذاتي  البناء  حي  يف  منزلهم  �ضقف 
ولية  جنوب  بو�ضعادة  ودائرة  بلدية 
الت�ضال  خللية  بيان  ح�ضب  امل�ضيلة 
فاإن  بالولية  املدنية  احلماية  مبديرية 
غرفة  �ضقف  انهيار  يف  متثل  احلادث 
خ�ضبية  باألواح  مبني  *4م(  )4م  منزل 
ال�ضديد خلف  لالأ�ضف  +جريد +ق�ضب 

احلادث وفاة طفل ر�ضيع ذكر يبلغ من 
العائلة  اأ�ضهر مع ا�ضابة افراد  العمر 9 
الآخرين ا�ضابات خمتلفة وهم 5 اأفراد 
والولد  �ضنة   26 والأم  �ضنة   35 الأب 
ترتاوح اأعمارهم 5 -8 -9 �ضنوات نقلوا 
اإىل  املدنية  احلماية  اأعوان  طرف  من 
م�ضت�ضفى رزيق الب�ضري ببو�ضعادة، بينما 
م�ضلحة  ايل  الر�ضيع  الطفل  مت حتويل 

حفظ اجلثث .
عبد�لبا�صط بديار 

عني �لدفلى

توقيف �صبكة خمت�صة يف 
املتاجرة باملخدرات 

اأوقفت م�ضالح امن ولية عني الدفلى موؤخرا �ضبكة 
متكونة  باملخدرات  املتاجرة  يف  خمت�ضة  اإجرامية 
من اأربعة اأ�ضخا�ض تن�ضط باملنطقة مع حجز اأزيد 
من  كيلوغرام من مادة الكيف املعالج فيما مت حجز 
1140 وحدة من امل�رشوبات الكحولية بباتنة  ح�ضب 
لالأمن  العامة  للمديرية  بيان  ال�ضبت  اأم�ض  اأورده  ما 

الوطني. 
ا�ضتغالل  اثر  على  جاءت  العملية  ان  البيان  واأو�ضح 
لل�رشطة  الولئية  امل�ضلحة  طرف  من  معلومات 
مركبة  منت  على  �ضخ�ضني  وجود  مفادها  الق�ضائية 
ت�ضليمها  ب�ضدد  املعالج  الكيف  من  كمية  بحوزتهما 
حمكمة  خطة  و�ضع  مت  وعليه  اآخرين  ل�ضخ�ضني 

اأ�ضفرت بتوقيف 
ليتم  املعالج  الكيف  من  كمية  وحجز  فيهم  امل�ضتبه 

حتويلهم للمقر على ذمة التحقيق.

�لتكوين يف �صبه �لطبي بالو�دي

تخ�صي�ص 82 مقعدا 
بيداغوجيا خالل 2018  

للتكوين  بيداغوجيا  مقعدا   82 تخ�ضي�ض  مت 
الطبي  ال�ضبه  اخت�ضا�ضات  خمتلف  يف  العايل 
قطاع  موؤ�ض�ضات  لفائدة  اجلارية  ال�ضنة  خالل 
ال�ضحة بولية الوادي ،  ح�ضبما افاد به م�ضوؤويل 
مديرية ال�ضحة وال�ضكان واإ�ضالح امل�ضت�ضفيات 

.
ت�ضعة  على  البيداغوجية  املقاعد  هذه  وتتوزع 
)9( تخ�ض�ضات ذات �ضلة مبا�رشة مبجال ال�ضبه 
ال�ضحة  تخ�ض�ض ممر�ض يف   )30( منها  الطبي 
 )8( و  خمربي   )13( و  قابلة   )15( و  العمومية 
م�ضغل اأجهزة الت�ضوير الطبي و)6( م�ضاعد طبي 

و)4 ( منا�ضب م�ضاعد 
ال�ضحة  حفظ  يف  ملخت�ضني  وثالثة  اجتماعي 
العمومية واإثنان يف العالج الطبيعي والفيزيائي 
اأو�ضح  مثلما   ، التغذية  يف  خمت�ض  وواحد 

امل�ضدر ذاته .
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