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قائد الدرك الوطني العميد بلق�سري 

مهمة تاأمني املن�صاآت 
 احل�صا�صة واحليوية

 على قدر عال من التعقيد

البويرة

تالميذ �صما�ص والتل الأحمر 
بدون النقل املدر�صي

ال�سبلي بالبليدة

 الإطاحة ب�صبكة حترتف
 �صرقة املوا�صي 

اجللفة

 تغيري يف  اإطارات 
اجلماعات املحلية

 املجال�ص القت�صادية الولئية مركزية القرارات ت�صر بحركية التنمية
ميكنها حتقيق نتائج نوعية

الوة
ت/ب�سر ع

منتدى



�سيدي  دائرة  رئي�س  طم�أن 
تزال  ال  التي  الع�ئالت  بلعب��س 
تقطن بحي 200 م�سكن ب�س�رع 
اأحمد زب�نة  واملعروفة بعم�رات 
 120 عدده�  والب�لغ  »ليفيكينغ« 
ع�ئلة ب�أنه �سيتم ترحيلهم قريب� 
اإىل �سكن�ت الئقة بطريق ت�س�لة 
ب�عتب�ر اأن الو�س�ية ت�أخذ بعني 
عي�سهم  و  مع�ن�تهم  االعتب�ر 
و  لل�سقوط  اآيلة  �سكن�ت  داخل 
عنه�  يق�ل  م�  اأقل  و�سعية  يف 
هذا  ك�ن  حيث   ، ال�سعبة  اأنه� 
احلي قد �سهد عدة احتج�ج�ت 
امل��سيتني   ال�سنتني  خالل 
الوايل  من  قرار  ي�سدر  اأن  قبل 
االأ�سبق برتحيل 80 ع�ئلة فقط 
بداية �سنة 2016 من اأ�سل 200 
ع�ئلة تقطن بهذا احلي وهو م� 
دفع ب�قي الع�ئالت اإىل الت�س�وؤل 
اإق�س�ئه�  و  تهمي�سه�  �سبب  عن 
اأن  ب�عتب�ر  الرتحيل  عملية  من 

هي  ككل  احلي  هذا  عم�رات 
قدمية و اآيلة لل�سقوط و ت�سكل 
حي�تهم  على  حقيقي�  خطرا 

على  هو  حريتهم  من  زاد  ،وم� 
عملية هدم للعم�رات املح�ذية 
لهم يف الوقت الذي ك�نت تنتظر 

�سكن�ت  اإىل  ترحيله�  يتم  اأن 
الئقة على غرار جريانهم الذين 
جديدة  �سكن�ت  من  ا�ستف�دوا 
تقرير  نت�ئج  �سدرت  بعدم� 
اخلربة الذي اأف�د به�س��سة هذه 
العم�رات ككل ولي�س 80 فقط.
يف  الدائرة  رئي�س  واأكد  هذا 
درا�سة  يتم  اأنه  �سلة  ذي  �سي�ق 
ح�لة  الفو�سوي  ال�سكن  ملف�ت 
نه�ئي�  غلقه  اأجل  من  بح�لة 
يقوم  من  وكل  املقبل  الع�م 
جديد  فو�سوي  بن�ء  ب�جن�ز 
ال حم�لة  الهدم  م�سريه  فيكون 
الذي  الدائرة  رئي�س  ي�سيف 
ب�لق�طنني  التكفل  مت  اأنه  اأكد 
يف البن�ءات الفو�سوية القدمية 
وت�سم الق�ئمة التي مت االإفراج 
رئي�س  ح�سب  موؤخرا  عنه� 
م�ستفيد   200 من  اأكرث  الدائرة 

من هذه الفئة .
�ص.�ص

اجلزائريني مو�ضة   TIK TOK

اأ�شحت تقنية »TIK TOK« مو�شة ال�شباب 
اجلزائريني والذين يقومون من خاللها 

بتقليد اأغاين عاملية وحملية ون�شرها 
عرب مقاطع فيديوهات متزج رق�شهم 

على الأغنية وا�شتعمال حركات تعرب عن 
كلمات الأغنية، وهي الظاهرة التي عرفت 

انت�شارا وا�شعا يف اأو�شاطهم وتعمل على 
اإظهار موهبهم يف التمثيل ب�شورة خا�شة.

خبر في 
صورة

نائب  رئيـ�س  البوند�ضتاغ  
الأملاين يف �ضيافة بن �ضالح

حمرز مطلب البطل العاملي للمالكمة

كان الالعب الدويل اجلزائري ريا�ص حمرز مطلب البطل 
العاملي للمالكمة الأوكراين اأولك�شندر اأو�شيك وذلك مبا�شرة 

عقب نهاية داربي مدينة مان�ش�شرت بني املان �شيتي واجلار 
املان يونايتد �شمن الدوري الجنليزي املمتاز، حيث تنقل 

البطل الأوملبي لعام 2012 اإىل غرف تغيري مالب�ص املان 
�شيتي وتبادل اأطراف احلديث مع متو�شط ميدان اخل�شر 

اإىل جانب التقاط �شور تذكارية بينهما.

امل�شيلة 

وفاة 11 �ضخ�س يف 103 
حادث مرور خالل �ضهر

اأح�شت م�شالح احلماية املدنية لولية امل�شيلة خالل 
�شهر اكتوبر املن�شرم 103 حادث مرور، ج�شماين اأ�شفر عن 

م�شرع 11 �شخ�ص و جرح 139 اآخرين بجروح متفاوتة 
اخلطورة، ح�شب ماعلم من م�شالح احلماية املدنية وتعود 

اأ�شباب هذه احلوادث اإىل عدم احرتام قواعد املرور 
كتجاوز ال�شرعة القانونية و رف�ص الأولوية و حالة 

املركبة مع عدم اأخذ احليطة و احلذر من طرف ال�شائقني 
و الراجلني يف الو�شط احل�شري، اإذ تنوه اأنه ومقارنة مع 

�شهر �شبتمرب ،نالحظ اأن هناك ارتفاع حم�شو�ص �شواء يف 
عدد احلوادث املرورية، عدد اجلرحى اأو حتى يف عدد 
القتلى، فيما جاءت اأغلب هذه احلوادث، نتيجة عوامل 

متعلقة مبا�شرة بالإن�شان اأو بالأحرى ال�شائق .
عبدالبا�شط بديار 

ا�شتقبـــل عبد القادر بن 
جمل�ص  رئي�ص  �شالح، 
مبقـّر  اأم�ص  الأّمة، 
املجل�ص، ال�ّشّيدة  كلوديا 
رئي�ص  نائب   ، روت 
)الغرفة  البوند�شتاغ 
بالربملان  ال�شفلى(      
جلمهورّية  الفيدرايّل 
والوفد  الفدرالّية  اأملانيا 
�شمح  الّلقاء  لها  املرافق 
العاّلقات  با�شتعرا�ص 
البلدين،  بني  الّثنائّية 
جّدد  ال�ّشياق،  هذا  ويف 
ارتياحهـما  الّطرفان 
وكذا  جلودتها، 

لال�شتمرارّية والنتظام 
ـِزان  ـّي يمُ اللذان 
الّتعاون  اآلّيات  عمل 
مّت  كما  البلدين  بني 
الّتحدّيات  اإىل  الّتطّرق 
تواجه  التي  امل�شرتكة 
راأ�شها  وعلى  البلدان 
ال�ّشرعّية  غري  الهجرة 
واجلرية  والإرهاب 
يف  الو�شع  املنّظمة 
العربّي  املغرب  منطقة 
ا  اأي�شً كان  وال�ّشاحل، 
تناولها  التي  املحاور  من 
هذا  يف  الّلقاء،  هذا 
ال�ّشّيدة  ثـّمـنت  الطار، 

اأهمّية  روث  كلوديا 
يف  ودورها  اجلزائر 
ال�شتقراروعودة  �شمان 
امل�شتوى  على  ال�ّشلم 
عيد  ال�شّ على  القليمـّي 
الّطرفان  اأّكـد  الربملايّن، 
ِقـّي  الرمُّ عزمهـما 
مب�شتويات العالقات اإىل 
الّتعاون  م�شتوى  نف�ص 
والقت�شادّي  ال�ّشيا�شّي 
البلدين،  حكومتي  بني 
بالّنظر اإىل اأهمّية الّدور 
الربملانات      تلعبه  الذي 
بني  اجل�شور  مّد  يف 

ال�ّشعوب والّدول.
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�شيدي بلعبا�ص

ترحيل 120 �ضاكن بعمارات« ليفيكينغ  
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نطالب مبراجعة دور و�سالحيات غرف التجارة و ال�سناعة
.       املجال�س القت�سادية الولئية ميكنها حتقيق نتائج نوعية .         مركزية القرارات ت�سر بحركية التنمية

طالب اأم�س اخلبري القت�سادي والرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة و ال�سناعة باملدية  عبد الرحمان هادف ب�سرورة منح �سالحيات وا�سعة لهذه الهيئات ل�ستقطاب ال�ستثمار 
تاأ�سيا ببع�س التجارب الناجحة يف بع�س الدول الأوروبية التي متنح غرف التجارة و ال�سناعة �سالحيات وا�سعة ت�سل حد ت�سيري مرافق كربى و تتمكن من خلق بيئة حا�سنة 

لال�ستثمارات،و قال اأنه من املجدي التفكري يف تاأ�سي�س جمال�س ولئية لال�ستثمار �سريطة منحها �سالحية اتخاذ القرارات حمليا و تفادي مركزية القرارات و التوجه نحو 
تكري�س الأقطاب القت�سادية للو�سول يف الأخري اإىل تنمية حقيقة ي�ستفيد منها املواطن و ت�ساهم يف دعم اجلباية املحلية و امت�سا�س البطالة

العقار يغرق يف الفو�سى، عبد الرحمن هادف:

اال�ستثمار والتنمية يحتاجان التخلي عن مركزية القرارات

 اخلبري الإقت�سادي عبدالرحمان هادف 

البد من حترير �سوق »الدوفيز« من االحتكار

اخلبري القت�سادي عبد الرحمان هادف

ال�سرورة تقت�سي اإعادة النظر يف �سيا�سة الدعم 

اخلبري القت�سادي هادف عبد الرحمان 

العيد بن عمر اأعاد لغرف التجارة دورها

باملدية  التجارة  غرفة  رئي�س   اأكد 
جتربة  اأن  هادف،  الرحمن  عبد 
نظمتها  مت  التي  الرحمة  اأ�سواق 
وزارة التجارة رم�سان الفارط عرفت 
امل�ستهلكني  و�سط  ورواجا  جناحا 
باملنتجني  امل�ستهلكني  كونها ربطت 
منها،  الق�سيد  بيت  وهو  مبا�رشة، 
فكرة  برم�سان  تطبيقها  اأن  موؤكدا 
جيدة، خا�سة بخ�سو�سية هذا ال�سهر 
اأنها  اإال  اجلزائري  املجتمع  و�سط 
بال�سهر  وحم�سورة  حمدودة  تبقى 
اأن من �ساأن الطرح  الف�سيل، معرتفا 

تت�سبب  التي  امل�ساربة  على  الق�ساء 
يف التهاب االأ�سعار يف كل مرة، مركزا 
على �رشورة �سبط االأ�سواق وفروعها 

لتفادي تكرار تلك ال�سيناريوهات.
نف�س الفو�سى اعرتف بهيمنتها على 
ا�ستمرار  اأن  موؤكدا  ال�سكن،  قطاع 
بات  االآن  عليه  هي  ما  على  ال�سورة 
حتول  فالعقار  مقبول،  غري  اأمرا 
لقطاع بيد الفو�سى، م�ستدال بالكراء، 
وغري  الفو�سوي  الكراء  انت�رش  حيث 
اللجوء  حالة  يف  وحتى  الر�سمي 
باأ�سعار  الت�رشيح  يتم  املوثقني 

ال�رشيبة،  بتفادي  للحقيقة  منافية 
وا�سفا الو�سع بهذا القطاع باأنه على 

و�سط االنفجار.
تفعيل  ل�رشورة  املتحدث  دعا  كما 
بداية  االقت�سادي  العام  الو�سع 
عن  بالتخلي  املحلي  اجلانب  من 
والية  كل  كون  احلا�سلة،  املركزية 
وا�ستثمارات  تنمية  لنمط  حتتاج 
خا�سة بها، مقرتحا ت�سكيل جمال�س 
خمتلف  ت�سم  والئية  اقت�سادية 
الفاعلني املحليني لتن�سيط االقت�ساد 
اجلامعية،  املرافقة  مع  باملنطقة، 

واملوؤ�س�سة  االإدارة  ثالثية  اأن  معتربا 
مراكز  اأو  واجلامعة  االقت�سادية 
البحث حمور البد من تفعيل العالقة 
يتم  ال  ملا  مت�سائال  بينها،  فيما 
م�ست�سهدا  اقت�سادية،  اأقطاب  خلق 
برج  م�ستوى  على  بالكهرومنزلية 
بوعريريج ملا ال يتم مرافقتها وحتى 
متخ�س�سة  بحث  مبراكز  دعمها 
باملنطقة، بدل الغرق و�سط االإعالن 
عن منا�سب �سغل ب�سيغ �سيا�سية بغية 

�رشاء ال�سلم االجتماعي فقط.
�س.ب

التجارة  لغرفة  ال�سابق  الرئي�س  اأكد 
اإىل  هادف  الرحمان  عبد  وال�سناعة 
�رشورة مراجعة اآليات والقوانني وحتيينها 
االإدارة  اأن  معرتفا  اال�ستثمار،  لت�سجيع 
اأكرب عائق يف ذاك، موؤكدا  ت�سكل  اأ�سبح 
الإعادة  الوقت  حان  اأنه  مت�سل  �سياق  يف 
اخلبري  اأرجع  الدعم  �سيا�سة  يف  النظر 
االقت�سادي عبد الرحمان هادف االأم�س 
عند حلوله �سيفا على فروم جريدة رقم 
�سعف  اإىل  العملة  انهيار  �سبب  االأعمال 
اأن قوة العملة  الوطني، معتربا  االقت�ساد 
الوطني  االقت�ساد  قوة  من  الوطنية 
وارتفاعها  قيمتها  على  يُعّول  ال  وبالتايل 
ما دمنا ال منلك اقت�سادا حقيقيا منتجا 
املعقول  غري  »فمن  مت�سائال:  ومتنوعا، 
اأن يكون الأي بلد يف العامل عملة قوية يف 
ي�سّدر  وال  منتج  اقت�سادها غري  اأن  حني 

�سيئا للبلدان ال�رشيكة ».

�سرورة تبني منوذج 
اإقت�سادي مبني على 

التنمية املحلية
الو�سع  من  هادف  الرحمان  عبد  تاأ�سف 
ظل  �سعف  يف  اجلزائر  يف  االإقت�سادي 
يف  كبري  اإرتفاع  مقابل  املحلي  االإنتاج 
الواردات، داعيا اإىل �رشورة تبني منوذج 
اإقت�سادي مبني على التنمية املحلية وفتح 
باب اال�ستثمار من خالل تقدمي الدعم و 
التي  العراقيل  اأما بخ�سو�س   . املرافقة 
عاجل  وتكبح  امل�ستثمرين  توؤرق  الزالت 
الذي  الدور  اإىل  اأ�سار املتحدث  التنمية، 
ال�سناعة  و  التجارة  غرفة  به  ت�سطلع 
التي  �سيما  حللها  املحلية  ال�سلطات  مع 
تتعلق بتهيئة املناطق ال�سناعية و ربطها 

ب�سبكات الغاز و الكهرباء و املاء، اإ�سافة 
اإىل التخل�س من مع�سلة البريوقراطية يف 
،واأو�سح  البريوقراطية  امل�ساريع  متويل 
ال�سناعة  و  التجارة  غرف  اأن  املتحدث 
و  القوانني  لتعديل  اقرتاح  قوة  ت�سكل 
موؤكدا  اأن  الوطني  االقت�ساد  ت�سيري 
ت�سطري  والية   48 عرب  التجارة  غرفة 
الربامج وخلق ديناميكية   من اأجل جلب 
امل�ستثمرين يف املهجر، من خالل عمل 
مزدوج يتمثل يف ا�ست�سافة �سفراء الدول 
اإ�ست�رشافية  بعثات  اإر�سال  و  االأجنبية 
عليها  تتوفر  التي  االإمكانيات  تطرح 
امل�ستثمرين،  جلب  اأجل  من  اجلزائر 
بدل  �رشورة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  داعيا 
جمهودات اأكرب فيما يخ�س الدبلوما�سية 

االقت�سادية.
املتحدث  ثمن  مت�سل،  �سياق  ويف 
موؤخرا  الوزير  بها  قام  التي  اخلرجات 

اأنها  معتربا  الدول،  من  العددي  اإىل 
يف  املحلي  باملنتج  للتعريف  فر�سة 
�سحيح  اأنه  معرتفا  اخلارجية،  االأ�سواق 
لكنه  الوطني  االقت�ساد  يف  انفتاح  هناك 
اأخرى  . من جهة  اأكرث  باالنفتاح  مطالب 
يف  كبري  تاأخر  هناك  اأن  املتحدث  اأكد 
اإىل  داعيا  اجلزائر،  يف  الدوفيز  �سوق 
�رشورة حترير هذا ال�سوق من االحتكار، 
لكن يف املقابل �سدد على �رشورة البحث 
فعالة  الرقابة  اآليات  و  ميكانيزمات  عن 
على  للق�ساء  امل�سوؤولة  اجلهة  قبل  من 
دعا  اآخر،  �سياق  ويف  املوازية.  االأ�سواق 
يف  النظر  اإعادة  �رشورة  اإىل  املتحدث 
الدولة  و  قبل  ال�سكنات من  منح  طريقة 
ال�سكنات  اأ�سعار  حتديد  يف  العقلنة 
لتنظيم  ميكانيزمات  و  باآليات  والتدخل 

�سوق ال�سكن يف ظل غياب الرقابة .
اإميان لوا�س

الرحمان  عبد  االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
من  املالية  قانون  يف  جاء  ما  اأن  هادف 
للدولة  االجتماعي  الطابع  حتمي  مواد 
االقت�سادي  باجلانب  عالقة  اأي  لها  لي�س 
منذ  له  نظري  ال  انهيار  يعرف  الذي 
الواقع  اأن  اإىل  م�سريا   ،2014 منت�سف 
على  ال�سلطة  اأجرب  الذي  هو  ال�سيا�سي 
يف  االجتماعي،  اجلانب  يف  بحذر  ال�سري 
يف  النظر  اإعادة  �رشورة  اإىل  دعا  حني 
اإ�سرتاتيجية الدعم التي اأ�سحت توؤثر �سلبا 

على االقت�ساد الوطني.
�سوؤال  على  اإجابته  خالل  هادف  واأو�سح 
منتدى  على  �سيفا  حل  ملا  »الو�سط« 
اأن  بالفرن�سية«،  االأعمال  »رقم  يومية 
على  ليحافظ  جاء   2019 املالية  قانون 
اجلزائري،  للدولة  االجتماعي  اجلانب 

وهذا بتخ�سي�س ميزانية كبرية لها عالقة 
القطاعات  كامل  يف  االقت�سادي  بالدعم 
االقت�سادي  الواقع  اأن  رغم  احل�سا�سة، 
مبا  مقارنة  �سعب  اجلزائر  به  متر  الذي 
املا�سية،  ال�سنوات  خالل  عليه  كانت 
املايل  اجلانب  ال�سلطة  فيها  �سريت  التي 
املرتبطة  البحبوحة  ب�سبب  باأريحية 
اأ�سبح  الذي  ال�رشف  احتياطي  ب�سندوق 
 2019 املالية  قانون  متابعا:«  يتاآكل، 
منه  اأكرث  �سيا�سي  بقرار  جاء  قانون  هو 
بكل  ت�سعى  احلكومة  الن  اقت�سادي، 
االجتماعي  اجلانب  ت�سيري  اإىل  االأ�سكال 
واردة  االأمور  كل  اأن  �سيما  حذر،  بكل 
مهمة  �سيا�سة  منا�سبات  �ست�سهد  و2019 

باجلزائر«.
ويف ذات ال�سياق تطرق اخلبري االقت�سادي 

دعا  الذي  الدعم،  �سيا�سة  ملف  اإىل 
حيث  فيها،  النظر  اإعادة  اإىل  ال�سلطات 
قال:« اأظن نه حان الوقت من اأجل اإعادة 
النظر يف �سيا�سة حتويالت االجتماعية«، 
احلكومة  نية  يف  لي�س  امل�سكل  م�سيفا:« 
الأن  اجتماعيا،  ال�سعيفة  الطبقات  بدعم 
التي  الذهنيات  هي  يتغري  اأن  يجب  ما 
اأ�سبحت ال تتقبل اأي تغيري، رغم اأن طبيعة 
يقوم  التي  واآلياته  تتغري،  اأن  يجب  الدعم 
يُعاد  اأن  يجب  يوجب  االأخرى  هي  عليها 
االأ�سباب  عن  ت�ساءل  فيما  فيها«،  النظر 
الدعم  من  ي�ستفيد  اجلميع  جتعل  التي 
يتح�سل  اأن  يجب  من  اأن  رغم  باجلزائر، 
وهذا  الدخل  �سعيفة  الفئات  هي  عليه 
غري موجود يف اجلزائر؟، متابعا:« ال يعني 
خا�سة  بطاقات  تخ�سي�س  يتم  اأن  هذا 

بالعائالت املعوزة الأن هذا االأمر اإن وقع 
مذل و�سيجعل العائالت اجلزائرية �سعيفة 

الدخل تعي�س حالة ال يُرثى لها«.
»رقم  يومية  منتدى  �سيف  اأكد  باملقابل 
طبع  اإ�سرتاتيجية  بالفرن�سية«،  االأعمال 
عليها  ركزت  التي  الفائدة  بدون  النقود 
احلكومة هذه ال�سنة، �سيكون لها تاأثري جد 
�سلبي على االقت�ساد الوطني الأ�سباب عدة 
ومتابعني  خرباء  قبل  من  لها  التطرق  مت 
احلكومة  تُتابعها  اأن  لهذا  ال�سيا�سة،  لهذه 
اأي  لتفادي  متوا�سلة  ودميومة  بحذر 
ويف  الوطني،  االقت�ساد  ت�سعف  خ�سائر 
االأخري طالب عبد الرحمان هادف اجلهات 
وور�سات  نقا�سات  فتح  ب�رشورة  الو�سية 

اقت�سادية تهتم بهذه االإ�سرتاتيجية.
 علي عزازقة

اأثنى هادف عبد الرحمان على دور رئي�س 
ال�سناعة   و  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة 
التجارة  تفعيل غرف  بن عمر على  العيد 
وقال اأن فرتة بن عمر �سهدت ن�ساطا كبريا 

على خمتلف امل�ستويات
وقال هادف يف منتدي جريدة الو�سط اأنه 
عمل  فريق  اأن  االأخرية  �سنوات  اأربع  يف  
عمل  عمر«  بن  »عهدة  االأخرية  العهدة 
الواليات   الغرف يف  دور  بعث  اإعادة  على 

و  بحته  اإدارية  كهيئة  تعمل  كانت  بعدما 
للغرفة  الكبري  الدور  على  هادف  اأكد 
كفاعل  ال�سناعة  و  للتجارة  اجلزائرية 
تاريخي و مرافق دائم لكربيات الن�ساطات 
للموؤ�س�سات من قبل املوؤ�س�سات العمومية  
للتنمية  الطريق  خارطة  اأنها  واأ�ساف 
الفاعلني  كل  ت�سم  لكونها  املحلية 
االقت�ساديني وامتالكها اخلربة و املعلومة 
لكنها من قبل مل تلعب دورها و كانت غري 

كانت  عمر  بن  عهدة  اأن  قال  و  منظمة 
و  كاريزما  رجل ميلك  هو  و  ذلك  عك�س 
املا�سية  االأخطاء  لت�سحيح  احرتافية 
كنا حا�رشين  ال�سابقة   العهدات  وعك�س 
الن�ساطات  اال�ستثمار  املالية  قوانني  يف 
االقت�سادية و كذا  و هذا هو دور غرف 
وجود  انتقد  اأخرى  جهة  من  التجارة 
عراقيل يف غرف التجارة من حيث وجود 
مدير و رئي�س منتخب من طرف الفاعلني 

هذا ما يحدث عدم توازن و يعرقل عمل 
اأنه  اأكرثوقال  وقت  وت�ستغرق  امل�ساريع 
و  املنا�سب  على  اال�ستيالء  عدم  يجب 
العمل على تطبيق دور الغرف على الواقع 
كما ابرز هادف عد الرحمان الن�ساطات 
الفر�س املتاحة  لبحث  للغرفة  املتعددة 
الرامية  االإ�سرتاتيجية  كذا  و  لال�ستثمار 

لالنفتاح االقت�سادي على العامل

ف.ن�سرين

امل�ست�سار القت�سادي عبد الرحمة هادف:

 قانون املالية 2019 يحافظ 
على الطابع االجتماعي للدولة

هادف يحذر من الحتكار و ي�سرح

الر�سوم حتمي املوؤ�س�سة الوطنية 

 اعترب امل�ست�سار االقت�سادي عبد الرحمن 
التي  االجتماعية  التحويالت  اأن  هادف، 
كافية،   2019 املالية  قانون  ت�سمنها 
احلفاظ  جمال  يف  بالناجح  اإياه  م�سنفا 
على الطابع االجتماعي للدولة، اإذ حافظ 
على ن�سبة 21 باملائة خا�سة بالتحويالت 
ح�سة  ميثل  اعتربه  ما  وهو  االجتماعية، 
ال�سعبية،  االحتقانات  ملواجهة  كبرية 
عنها  تعلن  التي  الغ�سب  موجة  ظل  يف 
نقطة  على  والرتكيز  موؤخرا  النقابات 

انهيار القدرة ال�رشائية للجزائريني.
»رقم  جريدة  منتدى  �سيف  تابع  كما 
مبعدل  �سيحتفظ  القانون  اأن  االأعمال« 
ا�ستقرارا يف  الدعم احلايل وهو ما يعني 
ركز  باملقابل  للدولة،  االجتماعي  الطابع 
ملفات  حول  نقا�س  فتح  �رشورة  على 
على  فقط  الرتكيز  بدل  العمل   تفعيل 
اإنتاجية  حت�سني  خالل  من  االتكالية، 
تربز  الدرا�سات  كون  اجلزائري،  العامل 
عمل  �ساعتي  �سوى  يقدم  ال  العامل  اأن 
من اأ�سل 8 �ساعات، وهو ما ي�رشب قيمة 
العمل يف ال�سميم، مو�سحا اأن املنظومة 

الإعادة  وحتتاج  االتهام  طائلة  حتت  ككل 
القاعدة 90-11 اخلا�سة  بينها  النظر من 
العمل، مو�سعا نطاق  العامل برب  بعالقة 
االقت�سادية  املوؤ�س�سة  لي�سمل  االنتقاد 
الأجواء  حتتاج  اأنها  اأكد  التي  اجلزائرية 
م�سجعة خلق الرثوة واإعادة توزيع القيمة 
امل�سافة التي من �ساأنها جعل املردودية 
جزء  تتحمل  االإدارة  اأن  واأ�ساف  اأح�سن. 
لي�س بالهني من امل�سوؤولية، كونها حتولت 
اإذ  واملرافقة،  الت�سهيالت  بدل  لعبء 
ما  وهو  االأول،  الطابع  هي  العرقلة  �سار 
اإقبال  عقلية  واأ�ساع  اال�ستثمار  جو  مّيع 
اأو حتى االنتهازيني  الباحثني عن الفر�س 
�ساأنهم  من  الذين  االأعمال  رجال  بدل 
املناخ  اأن  معرتفا  واالإنتاج،  الرثوة  خلق 
االجتاه،  هذا  يدعم  ال�سائع  االقت�سادي 
الدول  تطبع  التي  بالت�سهيالت  م�ست�سهدا 
فتح  عملية  ت�ستغرق  ال  حيث  االأجنبية، 
حجم  بدل  �سويعات  من  اأكرث  موؤ�س�سة 
هذا  يف  املتحكمة  واملثبطات  العراقيل 

الو�سع باجلزائر.
�سارة بومعزة

الرئي�س  هادف  الرحمان  عبد  �رشح 
املدية  لوالية  التجارة  لغرفة  ال�سابق 
ال  التي  الواردات  على  الر�سوم  اأن 
يف  ت�ساعد  ب�سدة   ال�سوق  حتتاجها 

حماية املوؤ�س�سة و املنتج  الوطني .
اعتماد  اإىل  الذهاب  اأن  هادف  وقال 
الو�سائل  اإحدى  اإ�سافية، هي  الر�سوم 
التقنية التي متكن احلكومة من �سبط 
ال�سناعة  حماية  و  الواردات  فاتورة 
قيمة  حتديد  اأن  اأو�سح  ،و  املحلية  
القدرة  اأ�سا�س  على  �سيكون  الر�سوم  
املنتج  كان  اإذا  اأنه  م�سيفا  االإنتاجية 
متوفر  تكون الر�سوم كبرية و اإذا كان 
اأقل و ذلك  املنتج غري  متوفر تكون 
منه  الهدف  و  الوطني  االإنتاج  وفق 
ال�سماح  للمنتج الوطني اال�ستثمار ،و 

التناف�سية بني ال�رشكات املحلية
تربطها  اجلزائر  اأن  هادف  اأ�ساف  و 
اتفاقيات �رشاكة ، على غرار اتفاقية 

 ، االأوروبي  االحتاد  مع  ال�رشاكة 
اجلزائر  حق  من  اأنه  من  وبالرغم 
حماية منتجها املحلي لذلك �ستكون 
على  للر�سوم  مو�سوعية  درا�سة 

الواردات
الذي  االحتكار  و حذر املتحدث من 
القيمة  رفع  يف  �سيت�سبب  اأنه  قال 
و  كبرية  فوائد  �ستجني  و  للمنتج 
اال�سترياد  من  املنتج  منع  حتاول 
ق�سية  مع  �سابقا  حدث  مبا  م�ستدال 
اأن  ولالإ�سارة  اال�سباين.  ال�سرياميك 
الوزارة الو�سية  �ستطبق  ر�سوما على 
ترتاوح  بن�سبة  الـم�ستوردة،  الب�سائع 
و�سيتم  باملائة،  و200  باملائة   30 بني 
الكمالية  الـمنتجات  على  تطبيقها 
التي �ستكون خا�سعة للر�سم بدال من 
مداخيل  �سيوفر  الذي  االأمر  منعها، 

هامة للخزينة العمومية.
 ف.ن�سرين 

الوة
ت/ب�سر ع

منتدى



واأو�صح ذات امل�صدر ب�أن احلكومة 
الزالت تعتمد يف متويل امليزانية 
وغري  ه�صة  م�ص�در  ثالثة  على 
ق�درة على اال�صتج�بة للطموح�ت 
والتي  التحدي�ت،  ومواجهة 
االآتية  الع�دية  اجلب�ية  تتقدمهم، 
الدخل  ذات  ال�صغيلة  الطبقة  من 
اأ�صحت ال تتحمل  التي  املحدود، 
اجلب�ئي  ال�صغط  من  مزيدا 
جتميد   ظل  يف  واالقتط�ع�ت 
االأجور وحمدودية الت�صغيل اإ�ص�فة 
اإىل ركود القط�ع االقت�ص�دي وكذا 
اأم�  م�صيف�:«   ، ال�رضيبي  التهرب 
اجلب�ية النفطية فهي غري متحكم 
املطلق  بتقلب�ت  الرتب�طه�  فيه� 
الدولية  االأ�صواق  يف  االأ�صع�ر 
الكربى  الدول  مل�ص�لح  اخل��صعة 
و�رضاع�ته� على النفوذ وال�صيطرة 
يف  م�صكل  املحروق�ت  اأن  كم� 
فقط  منح�رضا  يعد  مل  اجلزائر 
مرتبط  بل  االأ�صع�ر  يف  تراجع 
مهمني«،  اآخرين  بع�ملني  اأي�ص� 
يف  تراجع  ويتمثالن  مت�بع�:« 
القدرات االإنت�جية للجزائر  حيث 
انخف�صت بن�صبة 37 %  منذ 2008 
اإىل 2018 اأي خالل الع�رض �صنوات 

اال�صتهالك  زي�دة  مع  االأخرية«، 
املحلي -ح�صب �ص�دوق- واالأرق�م 
لن   2030 �صنة  يف  اأنن�  اإىل  ت�صري 
نكون ق�درين على الت�صدير ب�صبب 

ت�ص�وي م� ننتجه مع م� ن�صتهلكه.
اأحمد  تطرق  اأخرى  جهة  ومن 
التمويل  ملف  اإىل  �ص�دوق 
هللت  الذي  التقليدي،  غري 
املقبلة  ال�صنة  املواالة  ب�إلغ�ئه 
النقود  طبع  ق�ل:«اإن  حيث 

حددته  الذي  ال�صقف  جت�وز 
ف�ق  بكثري  حيث  احلكومة 
 3500 طبعه  مت  م�  جمموع 
�صنة  جزائري  بعد  دين�ر  ملي�ر 
اأنن�  ورغم   ، اإقراره  من  واحدة 
ال�صلبية  تداعي�ته  من  حذرن� 
العملة  قيمة  اخلطرية  على  و 
والقدرة  واالأ�صع�ر  الوطنية 
م�صيف�:«  للمواطن«،  ال�رضائية 
اإيج�د  ب�رضورة  اآنذاك  ط�لبن� 

هيئة رق�بية من املجل�س ولي�س 
اإدارية حتى ن�صمن  جمرد هيئة 
بت�صقيف  وط�لبن�  ال�صف�فية 
اإال تتج�وز  االآج�ل الزمنية على 
�صنة واحدة ق�بلة للتجديد عند 
توجيه  على  احل�جة  واإحل�حن� 
اال�صتثم�ر  لف�ئدة  االأموال  هذه 
ولي�س  النمو  حتريك  بهدف 
ان  اإال  الت�صيري،  يف  العجز  �صد 
وه�  كله�  رف�صت  مقرتح�تن� 
الواقع  االأمر  اأم�م  اليوم  نحن 
لطبع  اخلطرية  والتداعي�ت 

النقود بدون تغطية من اإنت�ج«.
رئي�س  انتقد  اأخر  �صي�ق   ويف 
للحزب  الربمل�نية  الكتلة 
االإ�صالمي حم�س قوانني امل�لية 
املتع�قبة على اجلزائريني، حيث 
اأكد اأنه� رغم االأزمة مل ت�أتي يف 
�صي�ق روؤية  اقت�ص�دية وا�صحة و 
واإجراءات  عميقة  ت�صحيح�ت 
فع�لة، الأنه� ي�صيف ذات امل�صدر 
وحلول  م�صكن�ت  جمرد  ك�نت 
اال�صتحق�ق�ت  ت�صتهدف  موؤقتة 
�رضاء  ال�صلم  و  االنتخ�بية 
جل  اأن  الالفت  و  االجتم�عي 
م�رضوع  يف  الواردة  املوؤ�رضات 
ق�نون امل�لية  ل�صنة 2019 �صلبية 
و ت�صري حل�لة العجز و الف�صل يف 

جت�وز االأزمة.

فتح الن�طق الر�صمي حلزب التجمع الوطني 
االأطراف  بع�س  على  الن�ر  الدميقراطي 
�رضب  مبح�ولة  اإي�ه�  متهم�  ال�صي��صة، 
اأويحيى من  اأحمد  م�صداقية الوزير االأول 
به� يف  اأدىل  التي  ت�رضيح�ته  ت�أويل  خالل 
التحرير  حرب  �صهداء  بخ�صو�س  فرن�ص� 
اإىل  الق�صية  حتويل  م�صتغرب�  الوطني، 
الوزير  نواي�  على  واحلكم  �صي��صي  م�صكل 

االأول اتهم الن�طق الر�صمي حلزب التجمع 
�صه�ب،  �صديق  الدميقراطي،  الوطني 
اأطراف� �صي��صية ت�صعى للنيل من م�صداقية 
موؤكدا  يف   ، اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير 
رده على االنتق�دات التي وجهت الأويحيى 
بـ«لقتلى«،ق�ئال  الثورة  ل�صهداء  بعد و�صفه 
الوطنية  درو�س  ي�أخذ  ال  اأويحيى  :«  اأن 
وال�صهداء من  لق�ص�ي� املج�هدين  ووف�ئه 

�صخ�صي�ت  على  موقف  له  وكرد  اأحد«. 
الذين  انتقدوا  للمع�ر�صة  ونواب  �صي��صية 
القي�دي  �صدد  االأول،  الوزير  ب�صدة خرجة 
ب�أن  الدميقراطي  الوطني  ب�لتجمع 
اأويحيى ابن جم�هد وانتم�وؤه معروف وال 
الن�طق  ،واأو�صح  وطنيته  على  يزايد  اأحد 
�صه�ب  �صديق  االأرندي  ب��صم  الر�صمي 
مليون  لعب�رة  االأول  الوزير  اأن  ا�صتخدام 

التحرير  ثورة  يف  قتيل  مليون  ون�صف 
وهم  لالأج�نب  موجهة  كلمته  كون  الكربى 
وال�صهداء،  الثورة  م�صطلح�ت  يفقهون  ال 
براغم�تية  :« اأن  مت�صل  �صي�ق  يف  م�صيف� 
م�  وهذا  خط�ب�ته  يف  معروفة  اأويحيى 
نف�س  له�  م�صطلح�ت  ال�صتعم�ل  دفعه 

املدلول،
اإميان لوا�س  

واال�صتهالك  النوعية  مدير  ك�صف 
عن  قلي،  �ص�مي  التج�رة  بوزارة 
من  دين�ر  ماليري   7 من  اأكرث  حجز 
املواد ب�صبب انعدام الفوترة اأو نه�ية 
االأوىل  اأ�صهر   9 الـ  خالل  ال�صالحية 
من الع�م اجل�ري ، مو�صح� اأن اأعوان 
الرق�بة نفذوا مليون� و391 األف تدخل 
األف  اأكرث من 170  اأفرزت عن حترير 
خم�لفة و 161 األف مت�بعة ق�ص�ئية و 

اقرتاح 12400غلق اإداري.
القهوة،  اأو�صح بخ�صو�س حت�ليل  كم� 
اإعالن  بعد  جدال  اأث�رت  اأنه�  خ��صة 
موؤخرا  امل�صتهلك  حم�ية  منظمة 
غ�لبية  مط�بقة  عدم  بخ�صو�س 
ال�صحية،  للمع�يري  القهوة  عالم�ت 

التج�رة  وزارة  اأن  م�ص�لح  مو�صح� 
االأوىل  اأ�صهر   10 الـ  خالل  حجزت 
هذه  من  طن�   40 اجل�ري  الع�م  من 
اأظهرت   ، 153عينة  واقتطعت  امل�دة 
غري  منه�   16 اأن  التح�ليل  نت�ئج 
نفذت  للموا�صف�ت . وقد  مط�بقة 
ذات امل�ص�لح 713 عملية مراقبة منه� 
الوحدات  م�صتوى  على  اأجريت   94
 619 و  امل�دة  لهذه  الكربى  االنت�جية 
اأ�صفرت  التجزئة  لدى جت�ر اجلملة و 

عن 22 مت�بعة ق�ص�ئية.
واال�صتهالك  النوعية  مدير  واأكد 
اأن الو�صوم �صي�صبح  التج�رة  بوزارة 
االأدوية  و�صتخ�صع   2019 يف  اإجب�ري� 
ق�صد  االإجراء  لهذا  البداية  يف 

واحرتام  املنتوج  ب�صريورة  التعريف 
يف  املطلوبة  الع�ملية  املوا�صف�ت 
االكتف�ء  يتم  اإذ  الت�صدير،  عملي�ت 
الو�صم  يت�صمنه�  التي  ب�ملعلوم�ت 
املنتوج  و�صع  عن  امل�صوؤول  حول 
حيز اال�صتهالك ورقم احل�صة، منبه� 
املتعلق  املر�صوم  حتيني  ل�رضورة 
بحجم  املتعلق  �صقه  يف  ب�الإعالم 

الكت�بة على املنتوج.
النوعية واال�صتهالك  اأعلن مدير  كم� 
بوزارة التج�رة عن ال�رضوع يف تفعيل 
يتعلق�ن  م�صرتكني  وزاريني  قرارين 
اإجب�ريني  �صيكون�ن  النظ�فة  بتوفري 
القرار  2019. ويتعلق  من  بداية 
الوزاري االأول بح�صب ذات املتحدث 

عرب االذاعة الوطنية، ب�إجب�رية العمل 
وهو  الكب�ر  بنظ�م haccp للمنتجني 
مق�يي�س  احرتام  على  يرتكز  نظ�م 
داخل  ب�رضامة  النظ�فة  ومع�يري 
على  احل�صول  مع  االإنت�ج  وحدات 
التزام من امل�صوؤول االأول عن املنتوج 
و  الأمن  �صم�ن�  التدابري  هذه  بتطبيق 
القرارالث�ين  اأم�  امل�صتهلك،   �صالمة 
الذين  ال�صغ�ر  التج�ر  فيخ�س 
لتكوين  اإجب�رية  ب�صفة  �صيخ�صعون 
بني  التفريق  و  النظ�فة  مع�يري  حول 
اتخ�ذ  ومت  التنظيف .  و  التعقيم 
انعدام  خم�لفة  اأن  نتيجة  القرارين 
املخ�لف�ت  مقدمة  يف  ت�أتي  النظ�فة 

امل�صجلة بن�صبة 46 ب�مل�ئة .

رئي�س الكتل الربملانية حلم�س، اأحمد �صادوق يوؤكد:

بعد �صجة اأعقبت ت�صريحات يف باري�س 

مدير النوعية واال�صتهالك بوزارة التجارة �صامي قلي

علي عزازقة

قانون املالية لن يعالج 
الختاللت الإقت�صادية

�صديق �صهاب يدافع عن اأحمد اأويحي و يهاجم املعار�صة

اأعوان الرقابة نفذوا مليونا و391 األف تدخل

املواطنني يتعب  التمويل  يف  العادية  اجلباية  على  •        الرتكيز 

با�صرت اأم�س حمادثات ثنائية

موغريني يف اجلزائر لبحث 
مكافحة الإرهاب والهجرة

قائد الدرك الوطني العميد بلق�صري 

مهمة تاأمني املن�صاآت احل�صا�صة 
واحليوية على قدر عال من التعقيد

وال�صي��صة  االأمن  مفو�صة  و�صلت 
االأوروبي  ب�الحت�د  اخل�رجية 
اأم�س االإثنني،  فيديريك� موغريني 
اأمنية  ملف�ت  لبحث  اجلزائر  اإىل 
غري  والهجرة  االإره�ب  ومك�فحة 

النظ�مية.
وك�ن يف ا�صتقب�ل موغريني، مبط�ر 
وزير  ب�لع��صمة  بومدين  هواري 
م�ص�هل،  الق�در  عبد  اخل�رجية 
و�صوله�  فور  موغريني،  ولفتت 
واجلزائر،  االأوروبي  »االحت�د  اأن 
يتعلق  مل�  طبيعي�ن  �رضيك�ن 
امل�صتوى  الع�يل  ب�حلوار  االأمر 
ومك�فحة  االإقليمي  االأمن  ب�ص�أن 
�صتتطرق  اأنه�  االإره�ب«نواأ�ص�فت 
موا�صيع  »عدة  اإىل  م�ص�هل،  مع 
غرار  على  م�صرتكة«  اأولوية  ذات 
اإ�ص�فة  ال�ص�حل  ومنطقة  ليبي� 
املج�ل  يف  الثن�ئي  التع�ون  اإىل 
والط�قوي،  والعلمي  االقت�ص�دي 

وفق امل�صدر ذاته.
ليبي�،  حول  الندوة  اأن  واعتربت 
املقررة مبدينة ب�لريمو االإيط�لية، 
»فر�صة  تعد  يومني،  وت�صتغرق   ،
بني  واالأعم�ل  الن�ص�ط�ت  لتن�صيق 
اأو�صح  االأحد،  الطرفني«واأم�س 
اأن  اجلزائرية،  للخ�رجية  بي�ن 
الزي�رة ت�أتي يف اإط�ر »عقد الدورة 
امل�صتوى  الرفيع  للحوار  الث�نية 
االأمن  جم�الت  يف  التع�ون  حول 
االإره�ب«،  ومك�فحة  االإقليمي 
االأوىل عقدت يف  الدورة  اأن  علم� 

2017، بربوك�صل.
هذه  اأ�صغ�ل  موغريني،  وترتاأ�س 
الدورة من��صفة مع م�ص�هل، وح�صب 
اجل�نب�ن،  �صيوا�صل  ذاته  امل�صدر 
ب�ص�أن  بهذه املن��صبة »املن�ق�ص�ت 

وعالق�ته�  االإره�بية  التهديدات 
الع�برة  املنظمة  ب�جلرمية 
الطرق  و�صيبحث�ن  للحدود، 
تع�ونهم�  بتعميق  الكفيلة  وال�صبل 

يف هذا املج�ل«.
»كم�  اخل�رجية،  بي�ن  واأ�ص�ف 
حول  االآراء  بتب�دل  �صيقوم�ن 
للم�ص�ئل  االأخرية  التطورات 
االهتم�م  ذات  والدولية  االإقليمية 
�صتكون  كم�   )..( امل�صرتك 
واقع  للطرفني الأجل بحث  فر�صة 
الكثيفة  الثن�ئية  عالق�تهم�  واآف�ق 
التف�ق  تخ�صع  والتي  وال�ص�ملة 

ال�رضاكة« وقع يف 2003.
واأم�س االأول ال�صبت، اأ�ص�ر االحت�د 
االأوروبي، يف بي�ن له، اأن موغريني، 
رئي�س  الزي�رة  خالل  �صتلتقي 
اأويحيى،  اأحمد  اجلزائري  الوزراء 
لبحث ال�رضاكة بني اجل�نبني خ��صة 
يف املج�لني التج�ري واالقت�ص�دي 

وملف الهجرة.
انعقدت   ،2017 اأكتوبر  ويف 
ال�صي��صي  للحوار  االأوىل  الدورة 
موغريني  برئ��صة  اجل�نبني  بني 
وم�ص�هل، يف بروك�صل، ومت االتف�ق 
على عقد هذا االجتم�ع دوري� )كل 
خالل  موغريني،  و�رضحت  ع�م( 
االجتم�ع، اإن »هذا احلوار يكت�صي 
لالحت�د  ب�لن�صبة  ب�لغة  اأهمية 
رئي�صة  وو�صفت  االأوروبي«. 
اجلزائر  االأوروبية،  الدبلوم��صية 
لالحت�د  الرئي�صي  بـ«ال�رضيك 
االأوروبي، لي�س فقط يف املتو�صط 
وال�ص�حل  اإفريقي�  �صم�ل  ويف 
بل  الكربى(،  االإفريقية  )ال�صحراء 

يف اإفريقي� ب�أ�رضه�«.
وكاالت

العميد  الوطني،  الدرك  ق�ئد  اأكد 
غ�يل بلق�صري، اأم�س االثنني ب�جلزائر 
»�رضاكة  بن�ء  اأهمية  على  الع��صمة، 
القط�ع�ت  ك�فة  مع  ا�صرتاتيجية« 
املن�ص�آت  وحم�ية  ب�أمن  املعنية 
واملرافق احليوية وفق »اأعلى مع�يري 
بلق�صري  العميد  واأو�صح  اجلودة«  
امللتقى  افتت�ح  على  اإ�رضافه  خالل 
احلوادث  »ا�صك�لية  حول  الوطني 
يف  امل�صنفة  املوؤ�ص�ص�ت  مت�س  التي 
يف  احلوادث،  »هذه  اأن  اجلزائر«، 
ج�صيمة  اأ�رضارا  تلحق  وقوعه�،  ح�ل 
على امل�صتوي�ت االقت�ص�دية والبيئية، 
االأرواح  يف  اخل�ص�ئر  عن  ن�هيك 
تخلفه�«، مربزا  التي قد  واملمتلك�ت 
ا�صرتاتيجية  �رضاكة  »بن�ء  اأهمية 
ب�أمن  املعنية  القط�ع�ت  ك�فة  مع 
احليوية  واملرافق  املن�ص�آت  وحم�ية 
االأداء  يف  اجلودة  مع�يري  اأعلى  وفق 

املوؤ�ص�ص�تي«.
العميد  اعترب  ال�صي�ق،  هذا  ويف 
هذه  ت�أمني  »مهمة  اأن  بلق�صري 
املن�ص�آت احل�ص��صة واحليوية اأ�صحت 
التعقيد  من  ع�ل  قدر  على  مهمة 
وفق   حمكم�  اأمني�  ت�صيريا  تتطلب 
التقني�ت  اأحدث  ت�صتخدم  منظوم�ت 
م�  وهو  التكنولوجية«،  والو�ص�ئل 
يف�رض --مثلم� ق�ل-- »تزايد اهتم�م 
االأمن  مب�ص�ألة  واخلرباء  الب�حثني 

ال�صن�عي«.
اأي جهد  اأن اجلزائر »مل تدخر  واأكد 
من اأجل اإن�ص�ء وا�صتغالل املوؤ�ص�ص�ت 
االعتب�ر  بعني  االأخذ  مع  امل�صنفة 
تخلفه�«،  قد  التي  االأ�رضار  ج�ص�مة 
»تتجلى  االإرادة  هذه  اأن  اإىل  م�صريا 
القوانني  من  تر�ص�نة  �صن  خالل  من 
التي  اله�مة  والتنظيمية  الت�رضيعية 
جم�ل  يف  الوطنية  ال�صي��صة  تعك�س 
ال�صن�عية  االأخط�ر  من  الوق�ية 
القط�ع�ت  كل  دور  بذلك  حمددة 
املنطلق  هذا  ال�صدد«ومن  هذا  يف 
»يعترب  بلق�صري--  العميد  --يقول 
املكون�ت  اأهم  اأحد  الوطني  الدرك 
خمتلف  مراقبة  جم�ل  يف  الن��صطة 
اط�ر  يف  وهذا  امل�صنفة،  املن�ص�آت 

مم�ر�صة 
االدارية  ب�ل�رضطة  املتعلقة  مه�مه 
وجه  على  البيئة  و�رضطة  عموم� 
واحلد  للوق�ية  واله�دفة  اخل�صو�س، 
من كل التج�وزات املخ�لفة للقوانني 
اأن  واأ�ص�ف  به�«  املعمول  واالأنظمة 
وحدات الدرك الوطني، ال�صيم� منه� 
املتخ�ص�صة، »تتوىل اأي�ص� التحقيق يف 
وقوعه�،  ح�ل  احلوادث يف  هذه  مثل 
الوطني  املعهد  خرباء  واإ�صن�د  بدعم 
لالأدلة اجلن�ئية وعلم االجرام للدرك 
الو�ص�ئل  ب�أحدث  املزودين  الوطني، 

التقنية والعلمية«.   

�صدد رئي�س الكتلة الربملانية حلكة جمتمع ال�صلم، اأحمد �صادوق، على اأن م�صروع قانون مالية 2019 مل يت�صمن االإجراءات 
ال�صلبة والقوية ملعاجلة االختالالت املالية التي تعاين منها اجلزائر، باملقابل اأكد اأن املواالة تروج لواقع غري موجود اأ�صال بعد 
تهليلها اإثر  اإلغاء �صيا�صة طبع النقود بدون فائدة يف ال�صنة املقبلة،  الأن ما مت طبعه من نقود يتجاوز بكثري القيمة املالية التي 

كانت يجب اأن تطبع يف اأربعة �صنوات على االأقل.
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م�سالح �أمن تب�سة

توقيف �ستيني وحجز 
2370 وحدة مع�سل

متكنت قوات ال�رشطة العاملة بامل�صلحة الوالئية 
�صتيني  على  القب�ض  اإلقاء  من  العمومي  للأمن  
ينحدر من والية جماورة و تعود حيثيات الق�صية 
على  مكثفة  بدوريات  ال�رشطة  قوات  قيام  اإىل 
بتوقيف  قاموا  حيث  االخت�صا�ض  اإقليم  م�صتوى 
مركبة من اجل املراقبة العادية و بعد تفقد وثائق 
ال�صندوق  فتح  ال�صائق  من  طلب  املركبة  �صري 
ال�صنع  اأجنبية  ب�صائع  العثور على  اأين مت  اخللفي 
من مادة املع�صل قدرت بحوايل 237 علبة كبرية 
احلجم بها 10 علب �صغرية مبجموع 2370 وحدة 
مع�صل على اثر هذا مت حتويل ال�صخ�ض و املركبة 
اإىل م�صالح االأمن احل�رشي االأول من اجل اأمتام 
اجلهات  اأمام  تقدميه  و  القانونية  االإجراءات 

الق�صائية
ع/ ر�سيد تب�سة

م�سالح �ل�سرطة بغليز�ن

حجز 2.416 وحدة 
 م�سروبات كحولية

 و293 قر�س مهلو�س 
املن�رشم  االأ�صبوع  خلل  ال�رشطة  م�صالح  حجزت 
قر�ض  و293  الكحولية  امل�رشوبات  من  وحدة   2.416
مهلو�ض يف عمليتني متفرقتني ح�صب بيان خللية االإت�صال 
االأوىل  العملية  ومتت  الوالئي  للأمن  العامة  والعلقات 
وادي  دائرة  اأمن  م�صالح  اإىل  وردت  معلومات  اإثر  على 
امل�رشوبات  برتويج  يقوم  �صخ�ض  وجود  مفادها  ارهيو 
الكحولية بدون رخ�صة. واأ�صفر تفتي�ض م�صكنه عن العثور 
على 2.416 قارورة خمر  اأما العملية الثانية فتمت بعد 
الأمن  التابعة  والتحري  البحث  اإىل فرقة  ورود معلومات 
ترويج  يف  خمت�صة  اإجرامية  �صبكة  حول  غليزان  والية 
م�صكن  تفتي�ض  مت  التحريات  وبعد  العقلية.  املوؤثرات 
م�صتبه فيه حيث مت العثور على 293 قر�ض مهلو�ض و4 
قارورات  �صائل خمدر اإىل جانب 48 غرام من املخدرات 
اأ�صلحة   3 على  اأي�صا  العثور  مع  الهندي(  القنب  )راتنج 
بي�صاء وجهاز �صاعق كهربائي ومت اإحالة امل�صتبه فيهما 

املوقوفني يف العمليتني اأمام اجلهات الق�صائية.

 مر�ض �حلمى �لقالعية 
بوالية عني �لدفلى  

تلقيح ما جمموعه 6000 
راأ�س من روؤو�س الأبقار

مت تلقيح ما جمموعه 6000 راأ�ض من روؤو�ض االأبقار 
منذ 3 اأكتوبر الفارط حتى االآن �صد مر�ض احلمى 
حوايل  ميثل  ما  اأي  الدفلى   عني  بوالية  القلعية 
5ر22 باملائة من اإجمايل روؤو�ض االأبقار امل�صتهدفة 
اأفاد به رئي�ض  و املقدرة ب 27000 راأ�ض,  ح�صبما 
للم�صالح  املحلية  باملديرية  البيطرية  اخلدمات 
الفلحية. واأ�صار املفت�ض البيطري بنف�ض املديرية  
بوعلم مدين  اىل وجود ح�صة من 000 40 جرعة من 
اللقاحات وزعت على 37 طبيب بيطري من اخلوا�ض 
لتنفيذ هذه العملية التي �صتنتهي يف 2 يناير 2019. 
حالة   77 �صجلت  2014 حيث  عام  منذ  انه  وا�صاف 
اإ�صابة مبر�ض احلمى القلعية  مل يتم االإبلغ عن 
اأي حالة م�صابهة منذ ذلك الوقت بف�صل املخطط 
وقائية.   تدابري  باخل�صو�ض على  املو�صوع املرتكز 
هذه  مع  بالتوازي  اأطلقت  ثانية  عملية  اإىل  واأ�صار 
تلقيح  الكلب حيث مت  بلقاح �صد داء  تتعلق  العملية 
650 راأ�صا  من االأبقار �صد هذا الداء خلل الفرتة 
املذكورة و ي�صيب مر�ض احلمى القلعية احليوانات 
و ب�صكل خا�ض االأبقار و املاعز و االأغنامم. كما اأنه 
احلمى  مر�ض  ينتقل  اأن  ميكن  و  ميت  مميت  غري 
خلل  من  الب�رش  اإىل  االأحيان  بع�ض  يف  القلعية 

االت�صال باحليوانات امل�صابة .

اإثر  املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
دورة روتينية تفتي�صية قامت بها م�صالح 
على   2017 مار�ض   25 االأمن بتاريخ 
اأين   , بالعا�صمة  اأودان  �صاحة  م�صتوى 
فتاة  بني  عنيف  �صجار  اإنتباههم  لفت 
اأخران وبعد ف�ض ال�صجار  و �صخ�صان 
وتفتي�ض االأطراف مت العثور على  180 
بريغبلني  نوع  من  مهلو�ض  قر�ض 
املدعوة  الفتاة  حقيبة  داخل  خمباأة 
و�صفة  اإىل  باالإ�صافة   « خرية   , »اأ 

املدعو  بحوزة  مزورة عرثت  طبية 
للتحريات  وموا�صلة   , رابح«  ب,   «
للك�صف عن ملب�صات الق�صية تبني اأن 
يعملون  توقيفهم  الذين مت  االأ�صخا�ض 
يف اإطار ع�صابة اإجرامية منظمة تقوم 
عن  املهلو�صة  باحلبوب  باملتاجرة 
املزورة  ,  الطبية  الو�صفات  طريق 
واأن الفتاة املوقوفة التي كانت علقة 
طفل  ولها  املتهمني  اأحد  مع  غرامية 
غري �رشعي منه من كانت تقوم بتوزيع 
تلك الكمية على الزبائن مبعية ع�صيقها 
بهدف  تتنقل معها كزوجان  كان  الذي 
ت�صليل عنا�رش االأمن تفادي توقيفهما 

مالية  مبالغ  مقابل  االأمنية  باحلواجز 
تراوحت بني 10 اآالف و 15 األف دينار 
اخلام�صة  العملية  وهي  عملية  كل  عن 
 « باإبرامها  ل�صالح املتهم  قامت  التي 
ب, رابح » الذي كان ي�صلمها من جهته 
اأكيا�صا بكميات خمتلفة دون اأن يحدد 
لها الكمية بال�صبط , كما تبني اأي�صا يف 
الو�صفات  اأن  م�صدر  التحريات  خ�صم 
الطبية امل�صتعملة يف اإقتناء املهلو�صات 
مب�ص�صفى  اأمن  عون  طريق  عن  كانت 
على  يح�رشها  الدويرة  الذي كان 
ملوؤها  بعد  فيما  يتم  وخمتومة  بيا�ض 
واقتناء االأدوية با�صتعمالها , وكان ذلك 

مقابل عمولة مالية بقيمة  3000 دينار 
يتلقاها من  كانوا  عن كل و�صفة طبية 
املدبر  الراأ�ض  كانا  اللذان  ال�صقيقان 
مت  اللذان  املتهمان  وهما  عملية  لكل 
وحتويلهما  الحق  وقت  يف  توقيفهما 
حمكمة  على  املتهمني  باقي  رفقة 
حيث   , الذكر  �صالف  باجلرم  احلال 
حاول كل متهم اإنكار تهمة املتاجرة و 
جمال  يف  ين�صطون  كانوا  اأنهم  اأكدوا 
توفريها  بغر�ض  املهلو�صات  توزيع 
للمدعو » ب, رابح« الذي كان ي�صتعملها 
ن�صاط  اأن  دون  ال�صخ�صي  ال�صتهلكه 

اأخر خا�ض باملتاجرة .

ل/منرية

االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
,اأم�ض, ملف ق�صية قتل  البي�صاء  بالدار 
بديار  الفو�صوي  باحلي  جرت  ب�صعة 
اخلدمة بج�رش ق�صنطينة العام املن�رشم 
و راح �صحيتها �صاب يف العقد الثاين من 
باإزهاق  قام  الذي  جاره  على يد  العمر 

روحه حتت تاأثري احلبوب املهلو�صة .
ما  ح�صب  وعلى  احلالية  الق�صية  وقائع 
لتاريخ 30  , يعود  دار بجل�صة املحاكمة 
ماي 2017 حني تلقت م�صالح االأمن يف 
من  ,لنداء  ليل  العا�رشة  ال�صاعة  حدود 
قاعة االإ�صتعجاالت مب�صت�صفى م�صطفى 
حلالة  تلقيها  ,حول  باحلرا�ض  زمرييل 

العمر  من  الثاين  العقد  يف  �صاب  وفاة 
خطرية  جروح  و  حاد  بنزيف  متاأثرا 
جراء  من  الي�رشى  رجله  م�صتوى  على 
جمعه  �صجار  اإثر  حاد  �صكني  طعنات 
يقطنان  الذي  احلي  يف  اأخر  �صاب  مع 
ذات  تو�صلت  للتحريات  ,وموا�صلة  به 
به  امل�صتبه  ال�صخ�ض  لهوية  امل�صالح 
الذي جمعه مع  وهو املدعو »ق,عادل« 
ال�صحية �صجار عنيف يومها , اإنطلق يف 
م�صاءا  ون�صف  ال�صابعة  ال�صاعة  حدود 
م�صتوى  على  متواجدا  االأول  كان  حني 
حيه بديار اخلدمة بج�رش ق�صنطينة وهو 
تعاطيه  بعد  النارية  دراجته  منت  على 

 , املهلو�صة  احلبوب  من  هائلة  لكمية 
حاول  اأن  ومبجرد  ال�صحية  حينها  ومر 
طلب  معه  املزاح  و  حمادثته  املتهم 
حالة  كونه يف  �صاأنه  تركه يف  االأول  منه 
لتحدث   , املزاح  نوع من  الأي  ت�صمح  ال 
انتهت  كلمية  مناو�صات  الطرفان  بني 
بان�رشاف الطرفان لدى تدخل اجلريان 
و بعد برهة من الزمن عاد املتهم وبيده 
�صكني وقام با�صتعماله يف طعن ال�صحية 
انتهت  ج�صده  اأنحاء  خمتلف  على 
م�صتوى  على  خطرية  جلروح  بتعر�صه 
رجله الي�رشى , وهي االإ�صابة التي كانت 
و�صوله  مبجرد  روحه  الإزهاق  كفيلة 

يف  تبني  كما   , االإ�صتعجاالت  مل�صلحة 
ومبجرد  املتهم  اأن  التحريات  خ�صم 
ال�رشر  من  تاأكده  و  باجلرمية  قيامه 
الذي ت�صبب به لل�صحية فر ملنزل خالته 
ولدى علم والده باالأمر قام باالت�صال به 
االأمن  مل�صالح  لت�صليم  عودته  وطلب 
على  اأحالته  و  حترياتها  فتحت  التي   ,
متابعته  اأين جرت  االخت�صا�ض  حمكمة 
اال�رشار  �صبق  مع  العمدي  القتل  بجرم 
و الرت�صد , و اأمام ما �صلف ذكره طالب 
النائب العام توقيع عقوبة ال�صجن املوؤبد 

يف حق املتهم .
ل/منرية

ت�صلم بق�صنطينة ما جمموعه 128 حرفيا 
حرفتي  يف  تكوينا  تلقوا  اإناث(  و  )ذكور 
التقليدية  احللويات  �صنع  و  اخلياطة 
�صهادات التاأهيل اخلا�صة بهم يف اأعقاب 
من  اإليه  املبادرة  متت  تكويني  ترب�ض 
ال�صناعة  لغرفة  التكوين  مدر�صة  طرف 
اأو�صح  ت�رشيح  ويف  احلرف  و  التقليدية 
مدير غرفة ال�صناعة التقليدية و احلرف 
تنظيم  مت  باأنه  عراب  بن  الدين  ن�رش 
�صمل  الذي  ال�صهادات  هذه  توزيع  حفل 
هذه  فتح  منذ  ال16  الدفعة  مرتب�صي 
االحتفال  اإطار  يف   2003 يف  املدر�صة 

به  يحتفل  الذي  للحريف  الوطني  باليوم 
يف التا�صع نوفمرب من كل �صنة ومت تقدمي 
الدرو�ض النظرية و التطبيقية للحرفيني 
متخ�ص�صا يف  �صابا   71 بينهم  من  الذين 
اخلياطة و 57 يف �صنع احللويات التقليدية 
مبقر غرفة ال�صناعة التقليدية و احلرف 
ق�صنطينيني  حرفيني  اأ�صاتذة  طرف  من 
الثلثني �صنة و ذلك على  تفوق خربتهم 
اأكتوبر  اأ�صهر بني �صهري مايو و  مدار 6 
اأردفه بن عراب خلل  2018, ح�صب ما 
هذا اللقاء الذي احت�صنته قاعة حفلت 

املجل�ض ال�صعبي البلدي.

باإمكان  �صيكون  باأنه  عراب  بن  واأ�صاف 
هذين  تابعوا  الذين  احلرفيني  هوؤالء 
من  اال�صتفادة  الرتب�صات  من  النوعني 
قرو�ض بنكية من اأجل اقتناء التجهيزات 
اللزمة الإن�صاء موؤ�ص�صة م�صغرة يف اإطار 
ت�صغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  جهاز 
ال�صناعة  غرفة  اإ�رشاف  حتت  ال�صباب, 
التقليدية و احلرف و�رشح ذات امل�صوؤول 
الرتب�صات  هذه  تنظيم  من  الهدف  باأن 
ال�صناعة  على  »احلفاظ  هو  التكوينية 
التقليدية و املهارات املحلية. » ويعمل 
هذا  تو�صيع  على  القطاع  هذا  م�صوؤولو 

تخ�ص�صات  لي�صمل  التكويني  الرتب�ض 
اأخرى, ال�صيما احلرف املهددة بالزوال 
التطريز,  و  الفنية  احلدادة  غرار  على 
الذي  امل�صوؤول  ذات  اأكده  ما  ح�صب 
�صاب  حريف   4800 تكوين  مت  باأنه  ذكر 
من  احلرفتني  هاتني  يف  متخ�ص�صني 
طرف غرفة ال�صناعة التقليدية و احلرف 
منذ 2003 وين�صط حوايل 21 األف حريف 
من جميع التخ�ص�صات يف الوقت الراهن 
ق�صنطينة,  لوالية  ال12  البلديات  عرب 
اأعدها  التي  االإح�صائيات  اآخر  ح�صب 

م�صوؤولو غرفة ال�صناعة التقليدية

متكنت قوات ال�رشطة العاملة بامل�صلحة 
والية  باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
تب�صة يف ح�صيلتها من حجز اأزيد من 37 
االأنواع  األف وحدة كحولية من خمتلف 
لرت  األف   14 حجز  مت  كما  واالأحجام 
للتهريب  الوقود كانت موجهة  من مادة 
منت  على  التون�صية  اجلمهورية  اجتاه 

ودرجات  �صاحنات   10 و  مركبة   38
يف  ق�صية   82 معاجلة  مت  حيث  نارية  
قامت  ال�صياق  نف�ض  .ويف  ال�صاأن  هذا 
 40 يقارب  ما  بحجز  امل�صلحة  ذات 
األف   14 اأكرث من  و  كلغ من املخدرات 
للرتويج  موجهة  كانت  مهلو�ض  قر�ض 
تب�صة  مبدينة  ال�صباب  اأو�صاط  داخل 

تورط  ق�صية   300 معاجلة  مت  حيث 
اأن   لتذكري  �صخ�ض    440 من  اأكرث  فيها 
جميع  يف  املتورطون  االأ�صخا�ض  عدد 
الق�صايا بلغ اأكرث من 4405 ق�صية خلل 
اإطار  يف  اجلارية  ال�صنة  من  اأ�صهر   08

مكافحة التهريب ب�صتى اأنواعه .
تب�صة  والية  امن  م�صالح  تبقى  فيما 

و  املادية  الو�صائل  بجميع  جمندة 
املديرية  �صخرتها  التي  الب�رشية 
العامة للأمن الوطني من اجل حماربة 
بهدف  منها  اجلرمية خا�صة احل�رشية 
املحافظة على امن و�صلمة املواطنني 

و ممتلكاتهم
ع/ ر�سيد/ تب�سة

حمكمة �جلنايات �الإبتد�ئية بالد�ر �لبي�ساء

ق�سنطينة 

يف ح�سيلة مل�سالح �الأمن بتب�سة

�ساب يزهق روح جاره حتت تاأثري احلبوب املهلو�سة 

ت�سليم 128 �سهادة نهاية الرتب�س حلرفيني 

خالل ال08  اأ�سهر من ال�سنة اجلارية 2018

م�س�ستفى دويرة 

عون اأمن يزور و�سفات طبية ل�سالح 

ع�سابة تتاجر يف احلبوب املهلو�سة
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فتحت حمكمة �جلنايات �الإبتد�ئية بالد�ر �لبي�ساء ،�أم�ض ، 
ملف ع�سابة �إجر�مية منظمة خمت�سة يف �ملتاجرة باحلبوب 

�ملهلو�سة �لتي يتم �إقتنائها بو��سطة و�سفات طبية مزورة 
مبعية عون �أمن مب�ست�سفى دويرة رفقة �أربعة �أ�سخا�ض 

�أخرين من بينهم �سيدة كانت تتكفل  مبهمة نقل �ملهلو�سات 
لتمويه عنا�سر �الأمن وهي �لوقائع �لتي توبعو� الأجلها 

بتهم  �حليازة وعر�ض للبيع و�حل�سول و�ل�سر�ء ق�سد �لبيع 
ونقل �ملوؤثر�ت �لعقلية بطريقة غري �سرعية و�ملتاجرة يف 

�طارة جماعة �إجر�مية منظمة و�لتزوير يف حمرر�ت �د�رية 
و��ستعمال �ملزور.



الواليات  راأ�س  على  دوائر 
املنتدبة حت�سبا لرتقيتها   اإىل 
ال�سالحيات  بكامل  واليات 
وايل  كلمة  يف  ورد  ح�سبما 
باملنا�سبة   األقاها  التي  الوالية 
االإطار  هذا  يف  مت  حيث 
على  عمار  مرجاوي  تن�سيب 
راأ�س دائرة عا�سمة املقاطعة 
كان  بعدما  تيميمون  االإدارية 
م�ست�سارا  مت�رصفا  ي�ستغل 
العربي  و  بومردا�س  بوالية 
دائرة  راأ�س  على  موي�سي 
االإدارية  املقاطعة  عا�سمة 
كان  اأن  بعد  باجي خمتار  برج 
مكتب  رئي�س  من�سب  ي�ستغل 
تيندوف   بوالية  االنتخابات 
كوا�سي  الدين  نور  ن�سب  كما 
عا�سمة  دائرة  راأ�س  على 
كان  اأن  بعد  اأدرار  الوالية 
بدائرة  املن�سب  نف�س  ي�ستغل 
بب�سكرة   و عبد  �سيدي خالد 
راأ�س  على  قاري  املجيد  
كان  اأن  بعد  ت�سابيت  دائرة 
بوالية  ي�ستغل مت�رصفا حملال 
بن  الرحمن  عبد  و  البويرة  
مبرييك على راأ�س دائرة زاوية 

راأ�س  على  كان  اأن  بعد  كنتة 
مديرية االإدارة املحلية بوالية 
اإيليزي  و خل�رص الوايف ال�ساب 
�سنة   32 العمر  من  يبلغ  الذي 
اأن  على راأ�س دائرة رقان بعد 
بديوان وايل والية  كان ملحقا 
اأدرار  و عبدالقادر قدور على 
كان  اأن  بعد  اأولف  دائرة  راأ�س 
بدائرة  املن�سب  نف�س  ي�ستغل 

ثنية احلد يف والية تي�سم�سيلت  
اأحمد  تن�سيب  اإىل  باالإ�سافة 
مديرية  راأ�س  على  بلغيت 
التنظيم و ال�سوؤون العامة الذي 
كان ي�ستغل مفت�سا عاما بوالية 
اإليزي   ودعا وايل الوالية بعد 
التن�سيب   حما�رص  اإم�ساء 
جميع اأعيان و اإطارات الوالية 
العون  يد  مد  اإىل  احلا�رصين 

ق�سد  املن�سبة  لالإطارات 
تقدمي عمل يُر�سي املواطنني 
و يخدم امل�سلحة العامة للبالد 
الت�سيري  نهج  على  احلث  مع 
الت�ساركي لدفعة عجلة التنمية 
بالوالية التي يراهن عليها كثري 
االإمكانيات  كل  ا�ستغالل  يف 
بها  تزخر  التي  واملقومات 

املنطقة.

اأ�سغال ندوة  اأبرز م�ساركون يف 
ال�سحية  التغذية   « علمية حول 
الواقع  بني  االإ�ستهالك  وثقافة 
بالوادي  نظمت    « واملاأمول 
اأهمية التح�سي�س الإر�ساء ثقافة 

ا�ستهالكية �سحية .
الندوة  هذه  خالل  التاأكيد  ومت 
العلوم  معهد  احت�سنها  التي 
ال�سهيد  بجامعة  االإ�سالمية 
تفعيل  اأن  على  خل�رص  حمة 
ن�رص  يف  التح�سي�س  اآلية 
املتوازنة  ال�سحية  التغذية 
يكون  �سحية  اإ�ستهالك  وثقافة 
و�سائط  ا�ستغالل  خالل  من 
املتاحة  االإجتماعي  التوا�سل 
االإعالم  و�سائل  عرب  واأي�سا 
هذا  يف  ويرى  املتخ�س�سة 
الغدد  يف  االأخ�سائي  ال�سدد 
الفرد  اأن  الب�سري خراز  ال�سماء 
اليوم  ملزما  اأ�سبح  امل�ستهلك 
ا�ستهالكية  ثقافة  انت�سار  اأمام 
عديد  باجتناب  جديدة 
والغذائية  الزراعية  املنتجات 
الطبية  الفحو�سات  اأثبتت  التي 

اأنها �سببا مبا�رصا يف انت�سار 
داء  ال�سيما  الع�رص  اأمرا�س 

ال�سكري وارتفاع �سغط الدم.
االأخ�سائية  تناولت  وبدورها 
فاطمة  الغذائية  املنتجات  يف 
اإلزام  عدم  م�ساألة  زبريي 
االإ�ستثمار  ف�ساءات  اأ�سحاب 
املخت�سة يف املنتجات الغذائية 
املدرو�سة  التقنية  باالأ�ساليب 

وهو   ، منتوجاتهم  �سناعة  يف 
عدم  اإىل  -ح�سبها-  اأدى  ما 
للمعايري  املنتوج  مطابقة 
من  ما  وهو  العاملية  ال�سحية 
�سحة  يف  �سلبا  التاأثري  �ساأنه 
بدورها  وتطرقت  امل�ستهلك 
ب�رصى  التغذية  يف  االأخ�سائية 
هذه  يف  مداخلتها  يف  عزة 

الندوة اإىل 
ال�سليمة  ال�سحية  التغذية  طرق 
هذا  يف  مربزة   ، الواجبة 
العادات  اأن تكون  اأهمية  ال�ساأن 
طبقا  »�سحية«  االإ�ستهالكية 
مدرو�سة   علمية  ملعطيات 
هذه  يف  امل�ساركون  واأجمع 
مرتبطة  امل�ساألة  اأن  الندوة 
اإ�ستهالكية  ثقافة  برت�سيخ 
للفرد  �سحية  وتغذية  علمية 
حلمايته من اأخطار اإ�سابته من 
م�ساعفات �سلبية من �ساأنها اأن 
وذلك   ، �سلبا على �سحته  توؤثر 
اعتماد  خالل  من  اإال  يتاأتى  ال 
هذا  ن�رص  »التح�سي�س«يف  اآلية 

البديل االإ�ستهالكي ال�سحي.
العلمية  الندوة  هذه  وتناولت 
جمعية  نظمتها  التي  الثانية 
حماور  والرتبية  للعلوم  املعايل 
ال�سحي  اجلانب  تتعلق مبعرفة 
الثقافة  معنى  واإدراك  الوقائي 
التغذية  وطرق  االإ�ستهالكية 
الثقافة  و  ال�سليمة  ال�سحية 
منظور  من  والغذائية  ال�سحية 

�رصعي.

الداخلية  الطرقات  �سبكة  ت�سهد 
تدهور   ، ب�سكرة  والية  باإقليم 
م�ستمر ب�سبب العيوب التي طراأت 
ا�ستفادت  التي  اجلهات  على 
لها  ر�سد   ، الرتميم  عمليات  من 
حتقيق  دون  املاليري  من  املئات 
عقب  وذلك   ، املرجوة  النتائج 

التقلبات اجلوية االأخرية .
املحلي  الب�سكري  ال�سارع  نا�سد 
عقبة  و�سيدي  ب�سكرة  ببلديات 
وبو�سقرون  ناجي  �سيدي  وخنقة 
الوادي  وزريبة  واحلو�س  ولي�سانة 
لهم  ت�رصيحات  يف   ، والفي�س 
ال�سلطات   ، »الو�سط«  جريدة  مع 
العاجل  التدخل  ب�رصورة  الوالئية 
حول   ، معمق  اإداري  حتقيق  لفتح 
املئات  لوجهة  احلقيقي  امل�سري 
اإطار  يف  املر�سودة  املاليري  من 
للنقاط  االعتبار  اإعادة  و  ترميم 
البلديات  م�ستوى  على  ال�سوداء 
اجلوية  التقلبات  لكن   ، املذكورة 
ك�سفت    ، االإمطار  تهاطل  ب�سبب 
طراأت  التي  العيوب  من  الكثري 
اأ�سبحت  التي   ، الطرقات  على  
ولد  و�سع   ، مزرية  حالة  ت�سهد 
لدى  ال�سعبي  ال�سخط  من  حالة 

 ، املركبات  و�سائقي  الراجلني 
لهجة  بالت�سعيد من  الذين هددوا 
مل  ما  حالة  يف   ، االحتجاجات 
على  و  الو�سية  اجلهات  تتدارك 
راأ�سها امل�سالح التقنية بالبلديات 
العمومية  االأ�سغال  ومديرية 
امل�سكل  القائم قبل فوات االأوان 
االنت�سار  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ،
الفظيع للحفر و االن�سقاقات على 
البلدية  الطرقات  غالبية  م�ستوى 
ال�سلبي  الوقع  له  كان  الوالئية  و 
الكبري ، و�سع كان له االأثر ال�سلبي 
الناقمني  املواطنني  يوميات  على 
جهة  من   . املخزي  الو�سع  من 
ثانية قال اأع�ساء املجل�س ال�سعبي 
ت�رصيحات  يف   ، بب�سكرة  الوالئي 
اأن   ، »الو�سط«  يومية  مع  لهم 
وال�سيانة  الرتميم  عمليات  غالبية 
خالل  الطرقات  ل�سبكة  والتاأهيل 
الفارط  اخلما�سي  الربنامج 
، متت بطرق ملتوية   2014/2009
بل هناك عمليات اإمنائية من هذا 
النوع اأجنزت بدون درا�سة ح�سبما 
ال�سعب  ممثلي  األ�سنة  على  جاء 

باملجل�س ال�سعبي الوالئي .
�شيخ مدقن 

اأ�شرف م�شاء اأول اأم�ش حمو بكو�ش وايل والية ادرار  بقاعة املحا�شرات الكربى مبقر الوالية على 
مرا�شيم تن�شيب روؤ�شاء الدوائر اجلدد الذين مت تعيينهم وفقا للحركة االأخرية التي اأقرها رئي�ش 
اجلمهورية يف �شلك روؤ�شاء الدوائر  اإىل جانب تن�شيب مدير جديد للتنظيم وال�شوؤون العامة و من 

اأبرز ما ميز احلركة االأخرية يف �شلك روؤ�شاء الدوائر هو تعيني روؤ�شاء.

اأدرار

بو�شريفي بلقا�شم 

تن�سيب روؤ�ساء الدوائر اجلدد 

كنتة  زاوية  بلدية  �سكان  يكابد 
امل�ساكل  من  جملة  باأدرار 
ب�سبب   ، منتهية  الغري  التقليدية 
من  اال�ستفادة  من  حرمانهم 
وهو   ، املدينة  غاز  �سبكة 
الجنازه  ر�سد  الذي  امل�رصوع 
2.5 مليار �سنتيم ، لكن �سيا�سة 
جعلته  االجناز  يف  املماطلة 
 ، التجميد  مطرقة  رهينة 
التي  التق�سف  �سيا�سة  ب�سبب 
التنموية  امل�ساريع  م�ست عديد 

الهادفة بالوالية .
كنتة  زاوية  �سكان  نا�سد 
اأدرار  بوالية  الو�سية  ال�سلطات 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة   ،
اأجل  من   ، املركزية  ال�سلطات 
مليار   2.5 على  التجميد  رفع 
اإطار  يف  املر�سودة  �سنتيم 
الفارط  اخلما�سي  الربنامج 
 1500 لدعم   2014-  2010
 ، املدينة  غاز  ب�سبكة  عائلة 
ال�ساكنة مع  اإنهاء معاناة  بهدف 
غاز  قارورات  عن  البحث  رحلة 
ال�ستوية  املرحلة  البوتان خالل 
، وعلى مدار ع�رصين �سنة كاملة 
، ويف �سياق ذي �سلة فقد حمل 
حمدثونا م�سالح مديرية التوزيع 
للكهرباء والغاز غرب ، وم�سالح 

املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية 
التعنت  م�سوؤولية   ، كنتة  زاوية 
هذا  اأ�سغال  انطالقة  يف  الكبري 
امل�رصوع بذريعة عدم جدوى 05 
مناق�سات ، االأمر الذي ولد حالة 
لدى  الكبريين  وال�سخط  الغليان 
 ، املحلية  اجلمعيات  م�سوؤويل 
الذين رفعوا العديد من ال�سكاوى 
للوالة  االحتجاجية  والعرائ�س 
على  تعاقبوا  الذين   ، الثالثة 
نف�سها  الفرتة  طيلة  اأدرار  والية 

اأذانا  جتد  مل  مطالبهم  لكن   ،
�ساغية ، حيث اأن هذه الو�سعية 
اجلبهة  غليان  اأججت  املزرية  
التي   ، املحلية  االجتماعية 
هددت يف العديد من املنا�سبات 
مقر  وغلق  لل�سارع  باخلروج 
ما  بجملة  للتنديد   ، البلدية 
لالأمام  الهروب  ب�سا�سية  اأ�سموه 
وعدم االكرتاث مبطلبهم �سالف 
اأن يف  علمنا  اإذا  خا�سة   ، ذكره 
عنها  املعروف  احلالية  الفرتة 

جميع  ت�سهد   ، القار�س  بربدها 
يف  حادة  ندرة  الوالية  بلديات 
البوتان  غاز  بقارورات  التزود 
اأكرث  الطلب  عليها  يكرث  التي 
اإنتظار  . ويف  اآخر  اأي وقت  من 
�سناع  طرف  من  جاد  تدخل 
القرار بالوالية للتكفل بامل�سكل 
قاطني  على  لزاما  يبقى  القائم 
بلدية زاوية كنتة معاي�سة الو�سع 

املزري الأجل غري م�سمى .
�شيخ مدقن 

�شيا�شة التق�شف رهنت 2.5 مليار املر�شودة الإجناز امل�شروع

�سكان بلدية زاوية كنتة يطالبون بالربط بغاز املدينة

الوادي 

 عمليات الرتميم التهمت املاليري
 دون حتقيق النتائج املرجوة

دعوة العتماد اآلية التح�سي�س 
الإر�ساء ثقافة ا�ستهالكية �سحية  

تدهور �سبكة الطرقات 
الداخلية بب�سكرة 
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�سادق حجار رئي�س دائرة م�سعد 
حول لنف�س املهام بدائرة اجللفة 
دائرة  رئي�س  حممدي  توفيق  و 
بدائرة  املهام  لنف�س  البريين 
و  غليزان  بوالية  رهيو  وادي 
دائرة  رئي�س  �سليماين  �سمري 
بدائرة  املهام  لنف�س  االإدري�سية 
بوعريريج  برج  بوالية  جمانة 
وحمي الدين عثمان رئي�س دائرة 
املهام  لنف�س  يحول  االإبل  عني 
ترقية  مت  كما  م�سعد.  بدائرة 
يف  وتعيينهم  االإطارات  بع�س 
وهم  باجللفة  املغادرين  اأماكن 
رئي�س م�سلحة املنازعات بوالية 
مدير  من�سب  ليتقلد  الطارف 

لوالية  العامة  وال�سوؤون  التنظيم 
لدائرة  العام  االأمني  .و  اجللفة 
يف  مترنا�ست  بوالية  �سالح  عني 
االإدري�سية.  دائرة  رئي�س  من�سب 
وتعيني كل من االأمني العام لدائرة 
بن مهيدي بوالية الطارف رئي�سا 
العام  واالأمني  االإبل  عني  لدائرة 
لبلدية العلمة بوالية �سطيف اخلري 
البريين. لدائرة  رئي�س  بودوخة  
دائرة عني  رئي�س  مهام  اإنهاء  مع 
و�سارة �رشقي جمال امُلحال على 
التقاعد . و ترقية امللحق بديوان 
الوايل بن م�سطفى مراد كرئي�س 
خن�سلة.  بوالية  قاي�س  لدائرة 
ديوان  لرئي�س  الوايل  وا�ستقدام 
جديد  كان ي�سغل رئي�س م�سلحة 
.مع  ميلة  لوالية  العامة  باالأمانة 
بداية  اأقامت  الوالية  اأن  العلم 

االإطارات  لتوديع  حفال  االأ�سبوع 
الوايل  ا�رشف  املغادرة  يف حني 
ورئي�س  العام  النائب  رفقة  اأم�س 

مرا�سيم  على  الق�ساء  جمل�س 
اأحمد  نوي  بن  ال�سيد  تن�سيب 

رئي�ساً لدائرة االدري�سية.

عرفت اجللفة تغيريا يف بع�س الإطارات على اإثر احلركة التي اأجراها رئي�س اجلمهورية، وكانت قد 
م�شت روؤ�شاء الدوائر ومديري الإدارة املحلية وال�شوؤون العامة واملفت�شني الولئيني. حيث مت ترقية  

بوعبداهلل طاهر قوادري رئي�س دائرة اجللفة ليعني مفت�شا عاما بولية ال�شلف يف حني نقل كل من عبد 
القادر براكني مدير التنظيم وال�شوؤون العامة لولية اجللفة اإىل نف�س املن�شب بولية �شعيدة .

اجللفة

م٫�س

تغيري يف  اإطارات اجلماعات املحلية

�شكان حد ال�شحاري يحلمون مب�شت�شفى

جامعة اجللفة تنفي غلق اأي تخ�ش�ص

اتهامات مل�شالح اجلمارك باإق�شاء الوالية من التوظيف

تذمر اأولياء التالميذ 
من انعدام التدفئة

خلية متابعة الإعادة اإ�شكان 
احلي الفو�شوي

يوم درا�شي حول الزكاة

امل�سطربة  اجلوية  االأو�ساع  رغم 
بوالية اجللفة ودخول ف�سل )الربودة( 
لالأمطار  ت�ساقط  الوالية  ت�سهد  حيث 
وتغري يف الطق�س مع ت�سجيل حالة من 
ت�سجل اجللفة  ال�سقيع واجلليد حيث 
من الواليات التي يتعدى فيها ت�ساقط 
اأ�سهر،   7 وال�سقيع الأكرث من  االأمطار 
اإال اأن العديد من املوؤ�س�سات الرتبوية 
التدفئة  انعدام  من  تعاين  زالت  ال 
وبلديات  الوالية  بعا�سمة  خا�سة 
معبد  وعني  بحبح  وحا�سي  ال�سارف 
و�سد  وزكار  واملجبارة  و�سارة  وعني 
تالميذ  وي�ستكي   ، وتعظميت  رحال 
واالكماليات  االبتدائية  املدار�س 
رغم  التدفئة  غياب  من  والثانويات 
التدفئة  خا�سة  التدفئة  اآالت  وجود 
بالغاز  مزودة  واأخرى  املركزية 
موؤ�س�سات  هناك  حني  يف  الطبيعي 
يف التجمعات ال�سكانية خارج املدينة 

ت�ستعمل مدفاأة املازوت . وقد حاول 
بع�س االأولياء رفع االن�سغال اإىل مدراء 
املوؤ�س�سات الرتبوية اإال اأن عدد منهم 
اأكدوا بان الق�سية بيد روؤ�ساء البلديات 
البع�س  جعل  مما   . الرتبية  ومديرية 
الوالية  عا�سمة  اإىل  يتوجهون  منهم 
ولكن مديرية الرتبية ال ترد يف غياب 
امل�سوؤول عن العملية مما جعل االآباء 
وتهديدهم  واإياب  ذهاب  مرحلة  يف 
مبنع اأبنائهم من التوجه اىل املدار�س 
حل  غاية  اإىل  الدرا�سة  ومقاطعة 
الوالية  عا�سمة  اإىل  والتوجه  امل�سكل 
والذي  اجلديد  للوايل  االن�سغال  لرفع 
اثناء  امل�سكل  عليه  طرح  وان  �سبق 
البلديات  لبع�س  اال�ستطالعية  زيارته 
،مع العلم اأن هناك من طالب من نقل 
و�ساية املدار�س االبتدائية وحتويلها 
الرتبية  مديرية  اإىل  البلديات  من 

للتكفل بها.

الوايل  ا�رشف  اجللفة  دائرة  مبقر 
متابعة  خلية  تن�سيب  على  اأم�س 
الزريعة. اإ�سكان حي  اإعادة  عملية 

اجللفة  دائرة  رئي�س  بح�سور 
ممثلي  و  حجار  �سادق  اجلديد 
واالإدارات  القطاعات  بع�س 
خا�سة  العملية  على  ت�رشف  التي 
وكان   . والعمران  ال�سكن  م�سالح 
الوايل قد قام منذ قرابة االأ�سبوع 
يف  وذلك  للحي  فجائية  بزيارة 
يعرفها  التي  االحتجاجات  اإطار 
الرتحيل  بعملية  للمطالبة  احلي 
الئقة  �سكنات  من  واال�ستفادة 
الرتحيل  عملية  تاأخري  مت  .حيث 
التي  القائمة  غربلة  غاية  اإىل 
وقعت فيها ال�سبهات ورف�س الوايل 
 ( االإدارة  التهامه  التعامل  ال�سابق 
والبلدية  الديوان  ورئي�سي  الدائرة 
و�سمها  بتخييطهما  ال�سابقني( 
باحلي  يقطنون  ال  الأ�سخا�س 
منها  التحقيقات  اأكدته  ما  وهو 
بالبزن�سة  االأطراف  بع�س  اتهام 
عن  وجتاوز  االإح�ساء  اأرقام  وبيع 
البع�س. خا�سة وان اجللفة ومنها 
وقع  على  تعي�س  الوالية  عا�سمة 
ال�سكنات  ويف  العقار  يف  التالعب 

اله�سة والفو�سوية خا�سة ،مع منح 
مايقارب ال�ستون باملائة من ح�سة 
االجتماعية  ال�سكنات  من  الوالية 
البناء  على  للق�ساء  وتوجيهها 
كما   – فيه  واملت�سبب  الفو�سوي 
و�رشطة  البلديات  روؤ�ساء   - ثبت 
الطرف  يتغا�سون  الذين  العمران 
بت�سهيالت  والقيام  ،بل  البناء  عن 
اأكرث  ي�سيد  اأن  يعقل  فال  للبع�س 
من 6000 بناء فو�سوي وق�سديري 
يف ظرف وجيز وحتت اأعينهم دون 
التحرك حتى ي�سبح االأمر واقعا؟. 
يجب  والذي  امللغم  امللف  وهو 
وان  خا�سة  بحذر  معه  التعامل 
حقيقة  اليعرف  اجلديد  الوايل 
اإجراء حتقيق  غاية  اإىل  يجري  ما 
وامل�ستفيدين  االأ�سماء  يف  معمق 
من  خوفا  امللف  معاجلة  ويريد 
خروج الو�سع على ال�سيطرة ترقبا 
زيارة  مع  تتزامن  الحتجاجات 
القادم  االأ�سبوع  يف  الداخلية  وزير 
،اجلدير بالذكر ان االأحياء الراقية 
بطابع  موؤخرا  �سيدت  والتي 
عديد  فيها  ت�سلم  مميز  عمراين 
اإطار  يف  �سكنات  امل�ستفيدين  من 

الق�ساء على البناء الفو�سوي .

 ملعرفة عزوف املواطن عن التعامل 
من  املخ�س�س  الزكاة  �سندوق  مع 
 ، الدينية   wال�سوؤون وزارة  طرف 
نظمت موؤخرا مديرية ال�سوؤون الدينية 
درا�سيا  يوما  اجللفة  لوالية  واالأوقاف 
 ( �سعار  حتت  ر�سد  ابن  الثقافة  بدار 
واملاأمول(  الواقع  بني  الزكاة  �سندوق 
ومل  وال�سحافة  االإعالم  غياب  �سجل 
يح�رشه ال رجال االأعمال وال�سناعيني 
واأرباب املال وال املح�سنني واقت�رش 
احل�سور على اإطارات ال�سوؤون الدينية 
االأئمة،و رغم امل�ساعي  فقط وبع�س 
الدينية  ال�سوؤون  نظارة  بها  تقوم  التي 
اجللفة  ح�سة  اأن  اإال   ، الزكاة  جلمع 
بينت  اذ  و�سعيف  منخف�س  يبقى 
يثق  يعد  مل  املواطن  بان  التجارب 
زكاته  يف  يتعامل  يعد  ومل  االإمام  يف 
تتعر�س  التي  امل�ساجد  �سناديق  مع 
لل�رشقة وللتحويل وقد �سهدت اجللفة 
يقوم  عندما  الف�سائح  من  العديد 
يتم  وقف  اأو  اأموال  مبنح  مواطنني 
وهناك  اخلا�سة  لالأغرا�س  حتويلهم 

واخلا�س.  العام  يعرفها  كثرية  حاالت 
وعدم �سفافية العملية خا�سة يف منح 
توزع  اإذ  املديرية  طرف  من  االأموال 
الأ�سحابها  تذهب  وال  قرو�س  على 
الثمانية املذكورين يف االآية القراآنية. 
ثابتا  حقا  الزكاة  اأموال  اعتبار  مع 
دورها  واإبراز  االأغنياء  اأموال  يف 
التنموي على امل�ستويني االجتماعي و 
االقت�سادي . ورغم طموح املديرية يف 
جمع اكرب قدر من االأموال واالهتمام 
الزكاة  �سندوق  دور  تفعيل  و  بالزكاة 
التنموي اإال اأن ذلك مل ي�سجع املواطن 
العملية  وان  خا�سة  زكاته  دفع  على 
طرف  من  �سواء  باالهتمام  الحت�سى 
لنا  تخلق  ومل  املواطن  وحتى  االأئمة 
اليوم  اإن  العلم  ،مع  املزكي  املواطن 
بدوائر  ندوات  �سبقه  حول  الدرا�سي 
قافلة  اإطار  يف  ع�رشة  االثنى  الوالية 
املح�سنني  بع�س  بح�سور  حت�سي�سية 
مع  الدينية  ال�سوؤون  ناظر  وبرئا�سة 
�سهرين  منذ  واملعني  االأخري  هذا  اأن 

�سي�سطدم بواقع قطاعه املزري

بوالية  مدينة  اأقدم  اأنها  رغم 
ت�سمى  كانت  ما  اجللفة 
)زمزا�س( �سابقا وم�سقط راأ�س 
�سعيد  لل�سحة  ال�سابق  الوزير 
�سكانها  اأن  اإال  م�سعودان  ايت 
مازالوا يحلمون مب�ست�سفى يكون 
املر�سى  م�ستوى طموحات  يف 
للمدن  للتنقل  ي�سطرون  الذين 
املدية  واليات  من  القريبة 
اجل  من  واجللفة  وامل�سيلة 
القيام بالفحو�س والك�سف.وقد 
ناقو�س  اجلمعيات  بع�س  دقت 
اخلطر يف ر�سائل موجهة لوزير 
لل�سلطات  منها  ون�سخ  ال�سحة 
املحلية  يوؤكدون فيها الظروف 
لدائرة  ال�سحة  لقطاع  املزرية 
يتجاوز عدد �ساكنيها 100 األف 
مواطن حيث يتخبط القطاع يف 
جاء  كما   – منها  جمة  م�ساكل 

تلقت  والتي  املرا�سالت  يف 
انعدام   – منها  ن�سخة  الو�سط 
اب�سط الو�سائل واالأجهزة وعدم 
االأوك�سجني  قارورات  وجود 
واالأمرا�س  الربو  ملر�سى 
التنف�سية ونق�س التاأطري الطبي 
الليلية  انعدام املداومة  خا�سة 
وامل�سفى  ال�سحي  باملركز 
باحلاالت  التكفل  قدرة  وعدم 
العقربي  للت�سمم  احلرجة 
الريفية  التجمعات  من  القادمة 
عن  يبعد  من  ومنها  الكثرية 
 . كم   80 من  باأكرث  امل�ست�سفى 
كما جاء يف املطالب املرفوعة 
عدم التكفل ال�رشوري وال�رشيع 
 . املرور  حوادث  ب�سحايا 
احلوامل  معاناة  والغريب 
التوجه  اىل  ي�سطررن  اللواتي 
يف  خا�سة  الدائرة  خارج  اإىل 

تنعدم  حيث  الليلية  الفرتات 
املوا�سالت و�سيارات االإ�سعاف 
خمت�س  طبيب  وجود  وعدم 
رغم  والتوليد  الن�ساء  باأمرا�س 
احلاالت  من  الكثري  حاجة 
عدم  مع  القي�رشية.  للعمليات 
وجود طبيب لل�سحة املدر�سية 

خم�س�سة  قاعة  تواجد  رغم 
  ، الوكال  غربي  بثانوية  لذلك 
ملجموعة  البيان  يف  جاء  كما 
بينها  وقع  التي  جمعيات  من 
اجماع على ان ال�سحة مري�سة 
وحتتاج اىل تدخل فوري و�رشيع 

من الوزارة .

برزوق  بلقومان  الربوفي�سور  فند 
عميد جامعة زيان عا�سور باجللفة 
تكاد  ما  التي  الت�رشيحات  تلك 
الطالبية  التنظيمات  تطلقها 
بع�س  اإغالق  على  توؤكد  والتي 
اجللفة  بجامعة  التخ�س�سات 
تتلقى  ان اجلامعة مل  موؤكدا على 
خا�سة  للطلبة  التحاق  طلب  اأي 

العلوم الريا�سية والعلوم ال�سيا�سية 
وباأنها مفتوحة ومل تغلق مع وجود 
 150 احلايل  الدرا�سي  املو�سم  يف 
طالبا يف املا�سرت 1 علوم �سيا�سية 
االأوىل  املرحلة  يف  طالب   350 و 
اكرث  بني  من  ريا�سية  علوم  �سعبة 
يزاولون  جديد  طالب   38500 من 
بجامعة  كليات  بثماين  الدرا�سة 

املدير  تاأكيد  عا�سور،مع  زيان 
على فتح تخ�س�سات جديدة منها 
االإعالم  يف  املهني  اللي�سان�س 
االآيل ، ويقوم املدير اجلديد رغم 
من  لها  يتعر�س  التي  ال�سغوط 
التنظيمات الطالبية  طرف عديد 
جراء التزايد املرتفع لعدد الطلبة 
للجامعة  اليومية  امل�ساكل  وحجم 

ملختلف  ميدانية  بزيارات 
زيارة  اأول  وان  خا�سة  املعاهد 
الأول  كانت  واملعاينة  لالإطالع 
معهد افتتح باجلامعة تابع لعمادة 
كلية علوم الطبيعة و احلياة و ق�سم 
مت  الكون.والذي  و  االأر�س  علوم 
عبد  الرئي�س  طرف  من  تد�سينه 

العزيز بوتفليقة .

عن  العاطلني  من  العديد  عرب 
ال�سهادات  وحاملي  العمل 
عملية  من  غ�سبهم  عن  اجلامعية 
للجمارك  العامة  اإق�ساء املديرية 
اأعلنتها  التي  التوظيف  عملية  من 
اجلهوية  املديرية  وم�ست  موؤخرا 
التي تتبعها والية اجللفة باالإ�سافة 
اإىل خمتلف واليات اجلنوب الكبري 

توظيف  عن  االإعالن  مت  حيث 
لفائدة 400 عون رقابة ، يف اإطار 
ومت   ، اجلنوب  لواليات  التوظيف 
رغم  العملية  من  اجللفة  اإق�ساء 
وجود مفت�سية تعمل يف والية رابعة 
ولها  ال�سكاين  الرتتيب  حيث  من 
حدود مع ت�سع واليات منها خم�سة 
كبري  امتداد جغرايف  ولها  جنوبية 

الكثري  رف�سه  الذي  االأمر  وهو   .
من  االإق�ساء  لعملية  تاأ�سفوا  وقد 
املديرية اجلهوية لالأغواط ،والتي 
املمنوحة  املنا�سب  باأن  اأعلنت 
واجللفة  فقط  االأغواط  لوالية 
على  الثانية  لل�سنة  معنية  غري 
التوايل وهو ما اعترب اإجحاف يف 
رفعوا  الذين  املنطقة  اأبناء  حق 

الت�سغيل  مديرية  اىل  ان�سغالهم 
ترد  مل  التي  اجلهوية  واملديرية 
املديرية  من  قرار  انتظار  يف 
الوطنية ،مع العلم اأن فر�سة اأبناء 
ارتفاع  ظل  يف  منعدمة  الوالية 
احلامل  خا�سة  ال�سباب  ن�سبة 
واملتخرجون  جامعية  ل�سهادات 

من املعاهد .
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الريا�صة.. البوابة االإ�صرائيلية الخرتاق العوا�صم العربية
عدنان �أبو عامر

ريا�ضية  اأحداث  ثالثة 
اأيام  ع�رشة  يف  »اإ�رشائيلية« 
ت�ضج  البحار،  وراء  ما  دول  يف 
من  اأكرث  ال�ضيا�ضية  بالدالالت 
يف  البحتة،  الريا�ضية  اإ�ضاراتها 
التي  اجلغرافية  املواقع  ظل 
التي  الفعل  وردود  �ضهدتها، 
االأول  احلدث  عنها.  اأ�ضفرت 
اأبو ظبي، حني و�ضل  ح�ضل يف 
فريق اجلودو االإ�رشائيلي، وعلى 
راأ�ضه وزيرة الريا�ضة الليكودية 
ال�ضجل  ذات  ريغيف،  مريي 
الفل�ضطينيني،  مع  العن�رشي 

وقد ا�ضتُقِبلَت بالن�ضيد الوطني 
»هاتكفاه««ريغيف«  االإ�رشائيلي 
اأذان امل�ضلمني يف  التي �ضبهت 
الكالب«،  بـ«نباح  م�ضاجدهم 
�ضورة  عليه  ف�ضتانا  وارتدت 
قبة ال�ضخرة، ووجهت اتهامات 
ت�ضتقبل  العرب،  �ضد  عن�رشية 
الريا�ضية  الفعالية  هذه  يف 
داخل  بها  تنعم  مل  بحفاوة 
حني  يف  املحتلة،  فل�ضطني 
الكني�ضت  يف  زمالوؤها  يعايرها 
باأنها ترقت يف �ضفوف اجلي�ش 
بحقها«!  معيبة  »طريق  عرب 
ح�ضل  الثاين  الريا�ضي  احلدث 
فريق  و�ضل  حني  الدوحة،  يف 

للم�ضاركة  االإ�رشائيلي  اجلمباز 
و�ضط  دولية،  ريا�ضية  بفعالية 
حفاوة ر�ضمية، و�ضط ردود فعل 
لكن  راف�ضة،  واإعالمية  حملية 
يبدو اأن ال�ضيا�ضة القطرية تفوق 
الوفد  ا�ضتقبال  يف  م�ضاحلها 
بردود  اهتمامها  االإ�رشائيلي 
املعار�ضة.  املحلية  الفعل 
احلدث الريا�ضي الثالث ح�ضل 
يف اإ�ضبانيا، حني رف�ضت اأو�ضاط 
�ضعبية اإقامة مباراة لكرة املاء 
واإ�رشائيلي  اإ�ضباين  بني فريقني 
حركة  �ضغوط  ب�ضبب  للن�ضاء، 
وبعد  العاملية،  املقاطعة 
املباراة  اأُجريت  ورد،  اأخذ 

جمهور،  دون  الفريقني  بني 
موؤيدين  احتجاجات  اإثر 
يف  تنظيمها  على  للفل�ضطينيني 
الثالثة  االأحداث  اإ�ضبانيا، هذه 
ريا�ضية  معاٍن  على  تقت�رش  ال 
بحتة، لكن مدلوالتها ال�ضيا�ضية 
اأنه  اأولها  الو�ضوح،  يف  غاية 
ريا�ضية  وفود  تُ�ضتقبل  حني 
عربية،  عوا�ضم  يف  اإ�رشائيلية 
ر�ضمية، ومرا�ضم  تغطية  و�ضط 
يعني  فهذا  عليا،  جهات  من 
ال�ضعبي  املزاج  �ضد  الوقوف 
ال  واأنها  الدول،  تلك  داخل 
تلقي باالاً ملا يبثه نب�ش ال�ضارع 
لديها. ثاين الدالالت ال�ضيا�ضية 

الريا�ضية  الفعاليات  لهذه 
يف  العام  الراأي  باأن  يتمثل 
اأمام  ونحن  االأوروبية،  الدول 
اإ�ضبانيا يف هذه احلالة، اأجربها 
يف  ق�رشي  تغيري  اإجراء  على 
اأن  مع  الريا�ضية،  فعالياتها 
وثيقة  تربطها عالقات  مدريد 
تتجاوز  مل  لكنها  اأبيب،  بتل 
وهنا  لها،  الراف�ش  جمهورها 
العام،  الراأي  احرتام  ياأتي 
النب�ش ال�ضعبي الداللة  وتقدير 
التطبيع  اأن  اإىل  ت�ضري  الثالثة 
العربي االإ�رشائيلي، و�ضوال ملا 
اتفاقات �ضالم،  اإىل  قد يتحول 
الر�ضمي  االإطار  يف  �ضيبقى 

تلك  تنجح  ولن  واحلكومي، 
احلكومات يف تروي�ش �ضعوبها 
دماغ  اإجراء غ�ضيل  اأو  العربية، 
اأخريااً..  قناعاتها.  لتغيري  لها، 
االإ�رشائيلية«  املحاوالت  اإن 
من  العربية  العوا�ضم  الخرتاق 
اأمام  �ضتبقى  الريا�ضة،  بوابات 
ال�ضعبي  الرف�ش  من  حالة 
الوفود  ا�ضتُقبلت  ولو  لها، 
ال�ضجاد  على  »االإ�رشائيلية 
فرق  وُخ�ض�ضت  االأحمر، 
لكنها  حلرا�ضتها،  كاملة  اأمنية 
كيان  العرب،  بنظر  )اإ�رشائيل( 
و�ضيبقى  زال،  وما  كان  منبوذ، 

كذلك!

عالء �لرمياوي 

خائفة،  عيونها،  يف  نظرت 
مرتبكة ما اأن وقعت العني على 
العني، حتى تفتح وجهها، ابت�ضم 
اإخواين لها، وقال بع�ضهم: »وال 
يهمك معاك احنا، ما اتخايف« 
اأخت  اأنا   ..... وقالت  تب�ضمت 
دمعت  الكلمات  ومع  ارجال 
ملنعها  نهروها  عيونها.... 
احلديث... فاأخذ من يف زنازين 
بداأت  االأبواب  طرق  املحكمة 
فطلب  االأبواب،  قرع  اأخياتها 
�ضابط املحكمة الهدوء، ووعد 
عن  واعتذر  احل�ضنة  املعاملة 

ال�ضلوك.
اتهما  املقهورة،  فاطمة 
اجلنود،  اأمن  تهديد  االحتالل، 
فيها  من  وتعري�ش  واملنطقة 
للخطر، باال�ضافة اإىل امل�ضاركة 
يف امل�ضريات، وتخباية ال�ضباب 
حني املالحقة...  اأختنا فاطمة 
ليال  توزع  فتحاوية،  كانت 

وال�ضعريية  وال�رشدين  الطحني 
وت�ضاعد  املعوزين،  بيوت  على 
الوطنية،  البيانات  نقل  يف 
توجهنا  حني  اللقاء،  اهلل  �ضهل 
املتقاربة  ال�ضجون،  اأحد  اىل 
االأ�ضري  كان  االأخوات،  مع 
ي�ضتنفر  اأخيته،  ليطعم  يجوع 
مكروه  م�ضها  واإن  غ�ضبت،  اإن 
تخ�ضى  ال�ضجون  اإدارة  كانت 

جنون اأ�ضري من ردة الفعل.
كان  االأ�ضرية  الفل�ضطينية  ا�ضم 
الأنها  موحدا،  ملهما،  جامعا، 
اهلل  رحمه  �ضكر  اأبو  قال  كما 
�ضعاف  احنا  »�ضحيح  مرة: 
نووي  بن�ضري  ب�ش  االأ�رش...  يف 
اإذا حد بهني بناتنا واأعرا�ضنا، 

ون�ضوانا«.
جتتمع  كانت  االأ�رش  يف 
وال�ضعبية  وحما�ش  فتح 
واجلهاد  والدميقراطية 
الأي  نظر  دون  احلرة،  لن�رشة 
اإحداهن  بكت  واإن  تف�ضيل.... 
اأودية من غ�ضب فاطمة  جرت 

الفتحاوية هي اأختها ل�ضهى.... 
�رشيحة  تخدم  اأنها  اتهامها 
معنا  فل�ضطينية،  مقهورة 
جتاه  واجبها  تعرف  اأنها  ذلك 
اأهل  يعرفها  �ضهى  اأخواتها 
ال�رشيفة  باأنها  والنا�ش  بلدتها، 
اليوم   ... الطاهرة  العفيفة 
الفل�ضطيني  االأمن  يعتقلها 
اأفراده،  من  كثري  غ�ضب  الذي 
الفل�ضطنية،  تهان  كانت  حني 
حتى  تغري،  الذي  ما  ال�ضوؤال 
العرف  يف  فاطمة  فعل  يجرم 

الفل�ضطيني؟
املمجد  الفعل  حول  الذي  ما 
الذي  ما  اأدري  ل�ضت  جلناية؟ 
اأنها  يقيني  لكن  �ضهى،  فعلته، 
الزنزانة،  دخولها  بعد  بكت 
عليها،  املحقق  دخل  اأن  وبعد 
بيت  من  انتزعت  اأن  وبعد 

اأهلها.
تعي�ش  الفل�ضطينية،  �ضهى 
الوزراء،  من  ال�ضمت،  غربة 
واالإعالم،  والوجهاء  والعلماء، 

النيابة  رجال  من  واحلكام، 
التنفيذية،  من  وال�ضيا�ضة، 
من  والوطنية،  واملركزية، 
وال�ضمان  ال�رشكات،  اأ�ضحاب 
ومن  ومني  عليه،  والغا�ضبون 

النا�ش اأجمعني.
�ضهى الفل�ضطينية ك�ضفت حجم 
الرجال....  نخوة  يف  اخليبة 
بالكلمة  اأعرا�ضنا  نن�رش  فلم 
من  والطلب  لل�ضلطة  والتوجه 
اإطالق  والرئا�ضة  احلكومة 
وعائ�ضة  فاطمة  �رشاحها حتى 
واأخياتها، �ضمنت عن املطالبة 
لي�ضت  �ضهى  �رشاحها  باإطالق 
وال  حلم،  بيت  يف  الراق�ضة 
ال�ضيارات  يف  الهوى  بائعة 
يف  الراق�ضة  وال  املغلقة، 
روفات رام اهلل اأو بيت حلم، وال 
من  الليل  ل�ضاعات  امل�ضتجلبة 
حاويات البغاء يف بع�ش ال�ضقق 
 .... واأم  اأخت  فاطمة  املغلقة 
ر�ضعت  التي  �ضقيقتها  و�ضهى 
على  فعيب  منها،  الثورة  اإرث 

املر�ضعة، بيع ن�ضفها وغدرها 
الذي  الزمان  هذا  فما   ....
ان�ضقت فيه االأر�ش لتبلع نخوة 
الرجال �ضهى اإخواين يف اأجهزة 
خالدة  ل�ضرية  تكرار  ال�ضلطة، 
من  متتد  الفل�ضطينية  قلب  يف 
اأبناء  والدة  اإىل  املغربي  دالل 

الفرحات خن�ضاء فل�ضطني.
االأهداف  يف  التالقي  هذا 
لتحقيق  يو�ضل  قد  الذي  هو 
اإن  التي  املطلوبة  التهدئة 
ت�ضتمر  اأن  ميكن  حتققت، 
من  طويلة  ل�ضنوات  احلركة 
دون م�ضاحلة، وهذا هو الو�ضع 
لعامل  انتظارااً  لها،  املثايل 
يلعب  اأن  ميكن  الذي  الوقت 
عامل  احلركة.  ل�ضالح  دورااً 
يلعبان  عليه  والرهان  الوقت 
احلركة،  تفكري  يف  كبريااً  دورااً 
تهدئة  على  فالتفاو�ش  وعليه 
من  اأف�ضل  متلكها  التي  بالقوة 

التفاو�ش بعد احلرب. 
تكون  قد  االأوىل  احلالة  ويف 

من  اأف�ضل  ال�ضيا�ضية  النتائج 
م�ضمونة  غري  الثانية  احلالة 
احلرب  تبقى  لذلك  النتائج؛ 
لكن  عقالين،  غري  خيارااً 

ال�رشورة قد تفر�ضه.
»اإ�رشائيل«  فاإن  ذلك  ومع 
احلرب  خيار  ت�ضقط  مل 
حرب  نتنياهو  �ضماها  التي 
ال�رشورة، بقوله اأمام الكني�ضت 
الفائت:  ال�ضهر  منت�ضف  يف 
غري  حروب  ملنع  حالاً  ل  »اأف�ضّ
»اإن  اأ�ضاف:  لكنه  �رشورية«، 
القتال  »اإ�رشائيل« لن ترتدد يف 
عند ال�رشورة«، وهذا يعنى اأن 
النهائي  اخليار  لي�ضت  احلرب 
يف التعامل مع غزة، احلرب مل 
الت�ضليم  ومع  اأهدافها،  حتقق 
املبا�رشة  اأهدافها  بتحقيق 
نقي�ضااً  ذلك  يعني  فقد 
العليا  اال�ضرتاتيجية  الأهدافها 
»اإ�رشائيل«  اإن  اإذ  غزة؛  اإزاء 
تدرك اأنه ال ميكن اأن ت�ضتاأ�ضل 

حركة حما�ش. 

عندما بكت �صهى جبارة 
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و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا 

ح�ش�ريا 
يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى بعد خربة 

يف امل��ش�ع : اإفراغ احلكم ال�شادر قبل الف�شل يف امل��ش�ع عن 
حمكمة احلال ق�شم �ش�ؤون ال�رسة ال�شادر بتاريخ 2018/04/02 

فهر�س رقم 00563/18 و بالنتيجة لذلك امل�شادقة على تقرير اخلربة 
الطبي الدكت�ر حممد ترزوت يط� طيب خمت�س يف الأمرا�س العقلية 
امل�دعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 2018/06/06 حتت رقم 
18/123 وبذلك احلكم باحلجر على املرجع �شدها فتاك �شربينة 
امل�ل�د بتاريخ 1999/02/08 بزرالدة اإبنة بلقا�شم و فتاك خرية و 

تعيني املرجع يف اخل�شام و ه� والدها امل�شمى فتاك بلقا�شم امل�ل�د 
بتاريخ 1966/09/05 بالعبادية ابن عبد اهلل و بهيليل زهرة مقدما 

عليها لرعايتها و القيام ب�ش�ؤونها .
اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري على هام�س عقد ميالد 

املحج�ز عليها مبنط�ق احلكم القا�شي باحلجر على اأن يعد هذا 
التاأ�شري اإ�شهارا و ذلك ب�شعي من النيابة .

حتميل املرجع بامل�شاريف الق�شائية مبا فيها م�شاريف اخلربة
و به حرر احلكم يف الي�م و ال�شهر و ال�شنة املذك�رين اأعاله و يلي 

الإم�شاء على اأ�شله من طرفنا نحن الرئي�شة و اأمينة ال�شبط

حكم باحلجر
ولهذه ال�سباب

حكمت املحكمة ف�شال يف ق�شايا �ش�ؤون ال�رسة حكما علنيا 
اإبتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل : 1-قب�ل الدع�ى  2- قب�ل اإدخال 
قرب�ز �شهام. يف امل��ش�ع : افراغ المر ال�شادر  عن حمكمة 
احلال ق�شم �ش�ؤون ال�رسة   بتاريخ 23-08 -2018 رقم  03495 
/ 18 واعتماد  اخلربة  املنجزة من طرف اخلبري بن ميم�ن 
عبد القادر امل�دعة لدى امانة �شبط املحكمة واحلاملة 

لرقم 817- 2018 بتاريخ 23-09- 20188  وبالنتيجة  ت�قيع 
احلجر على املدعى عليها قرب�ز ف�شيلة اآ�شيا امل�ل�دة يف 

03 -07-1973 باجلزائر ال��شطى ابنة خالد ن�ر الدين وقارة 
اأوني�شة مع تعيني �شقيقها املدعي مقدما عليها لرعايتها 

والقيام ب�ش�ؤونها . مع المر بن�رس هذا احلكم لالعالم وامر 
�شابط احلالة املدنية بالتاأ�شري بهذا املنط�ق على هام�س 

عقد ميالد املحج�ر عليه . امل�شاريف الق�شائية واملقدرة ب 
450 دج على عاتق املدعي . بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهارا 

باجلل�شة العلنية املنعقدة باملكان والتاريخ املذك�رين اأعاله 
ول�شحته اأم�شي على اأ�شله الرئي�س واأمني ال�شبط . 

ذكرى
املرح�م  اهلل  باإذن  له  املغف�ر  رحيل  على  الأوىل  ال�شن�ية  الذكرى 
�ش�املية الطيب املدع� )املاط( تلك الدار الخرة جنعلها للذين ل 
يريدون عل�ا يف الأر�س و ل ف�شادا و العاقبة للمتقني .اللهم اأغفر 
له  وارحمه واعف� عنه اللهم ان كان حم�شنا فزد يف ح�شاناته و ان 
كان م�شيئا فتجاوز عن �شيئاته و اغ�شله باملاء و الثلج و الربد و نقه 
من الذن�ب و اخلطايا كما ينقى الث�ب الأبي�س من الدن�س واغفر 
لنا و له وانزل على اأهله ال�شرب و ال�شل�ان و اإننا نحن اأبنائك ندع�ا 
لك دوما ياأبي كما قال الر�ش�ل الكرمي ) اأو ولد �شالح يدع� له ( و ان 
�شاء اهلل نحن الأبناء ال�شاحلني .يف هذا الي�م 2017/10/26 تك�ن 
)املاط(   املدع�  �ش�املية  الطيب  الأب  رحيل  �شنة على  قد مرت 
العزيز الغايل علينا املغف�ر له باإذن اهلل املرح�م الطيب �ش�املية 
املدع� )املاط(  ايل رحل من هذا ال�ج�د الزائل اإىل ج�ار ربه عن 
عمر يناهز 76 �شنة تاركا لنا فراغا كبريا يف حياتنا ل ميل�ؤه �ش�ى 
الر�شا بق�شاء اهلل و قدره قد ا�شتقنا اإليك كثريا يا اأبي حقا رحلت 
الطيبة  �شريتك  و  اجلميلة  الذكريات  لنا  بقيت  لكن  بج�شدك  عنا 
روحك  فلتطمئن   ، اجلميع  بها  عرفك  التي  احلميدة  اأخالقك  و 
اللهم اجمعنا   ، لتنم هادئة را�شية مر�شية عند بارئها  الطاهرة و 
باأبي يف اجلنة كما جمعتنا يف الدنيا يارب ومن خالل هده  الذكرى 
الأليمة تتقدم عائلة املرح�م من مدينة قاملة الكل يتقدم للفقيد 
بدعاء الرحمة و املغفرة راجني من امل�ىل عزوجل اأن ينعم عليه 
بعطف و ر�ش�انه و ي�شكنه ف�شيح جناته ، كما تطلب العائلة و ت�شاأل 
املغفرة  و  بالرحمة  له  يدع�ا  اأن  اأحبه  و  املرح�م  عرف  من  كل 
البار حممد  ....البن  الطاهرة  روحه  على  الفاحتة  �ش�رة  يقراأ  و 

ال�شالح املدع� ح��شني 

اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون

Pensée
 Mon papa TAYEB SOUALMIA dit « 

 « MATTE
 ans que tu nous as quittés 01 Voilà déjà
.pour un monde de sérénité et de paix

 Et depuis ton départ ، nous avons tous
 réalisé combien nous pouvions t’aimer

 maintenant tous a changé . mais ta
 mémoire est restée et restera pour

. toujours
 L’œuvre de ta vie perpétue ، tout

 ceux qui t’ont connu ، aimé et qui
 ont partagé ta vie ، constatent le
 prolongement  de ton œuvre fut

 de donner ، d’aider et d’aï mer ton
 prochain merci de continuer a nous

 guider et de veillez sur nous ta femme
. nadjmaa et tes enfants

 Adieu nous apporte nous et a lui nous
 retour nous repose en paix et que dieux

 ait âme au paradis .inchallah
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�سر ن�سر و تبليغ م�سمون اأمر حجز تنفيذي على منقول
طبقا للمادة:  412/4 من ق ا م ا

بناءا على طلب ال�شيد /البنك ال�طني اجلزائري ، �رسكة ذات اأ�شهم وكالة تيبازة ممثلة من قبل مديرها الكائن مقرها �شارع اول ن�فمرب تيبازة ولية تيبازة.
بناءا على امل�اد  404 اإىل 416 من ق ا م ا ٬ و بناءا على احلكم احل�ش�ري الإعتباري ال�شادر عن حمكمة تيبازة  ) الق�شم التجاري / البحري ( بتاريخ : 2015/12/07  

جدول رقم : 01394/  فهر�س رقم : 2015/01602 
بناء على اإر�شال حم�رس تبليغ احلكم عن طريق الربيد بر�شالة م�شمنة  بتاريخ : 2016/01/26حتت رقم :004147 ٬ بناء على حم�رس تبليغ حكم  عن طريق التعليق 

مبحكمة الإخت�شا�س )القليعة(  بتاريخ : 2017/01/27 ٬بناء على حم�رس تبليغ حكم عن طريق التعليق ببلدية املعني )ب��شماعيل( بتاريخ : 2016/02/04، وبناء على 
امر بن�رس التبليغ بجريدة ي�مية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 2018/10/18 حتت رقم : 18/01141

اأول/نبلغ ال�شيد/ تعاونية خمبزة املمثلة من طرف ال�شيد ب�زواغ بلقا�شم ، ال�شاكن / ال�اجهة البحرية ب��شماعيل ولية تيبازة ،   باحلكم املذك�ر اأعاله
 املت�شمن : اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة تيبازة الق�شم التجاري بتاريخ 2014/11/10 رقم الفهر�س 14/1308 ، و اعتماد تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري 
ق�ادري حممد امل�دعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2015/04/15 حتت رقم الفهر�س 15/67 ، و بالنتيجة اإلزام املدعى عليه يف الرج�ع تعاونية خمبزة املمثلة 
من طرف ال�شيد ب�زواغ بلقا�شم باأن يدفع للمدعى يف الرج�ع البنك ال�طني اجلزائري �رسكة م�شاهمة وكالة تيبازة ممثال يف �شخ�س مديره مبلغ الدين املقدر ب : 

3٬150٬872٬70 دج ) ثالثة ماليني و مئة و خم�ش�ن األف و ثمامنئة و اثنان و �شبع�ن دينار  و �شبع�ن �شنتيم ( مع حتميل املدعى عليه يف الرج�ع امل�شاريف الق�شائية 
املقدرة ب 3500 دج .

ثانيا/ اأخطرناه باأن اأجل الطعن بالإ�شتئناف حمددة ب�شهر واحد اإبتداء من تاريخ التبليغ اذا مت لل�شخ�س داته و ميدد الأجل اإىل �شهرين اذا مت يف م�طنه احلقيقي اأو 
املختار  طبقا للمادة : 336 من ق ا م ا.

املح�ضر الق�ضائي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سرة الق�سائية 

الأ�ستادة : طالبي نبيلة 
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س

اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر
حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
نحن الأ�شتاذة طالبي نبيلة املح�رسة الق�شائية املعتمدة لدى اخت�شا�س حمكمة بئرمرادراي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �شارع 

اإبراهيم هجر�س )مقابل امل�شت�شفى ( بني م�ش��س .اجلزائر امل�قعة اأدناه .
لفائدة : زغ�ان نعيمة بنت حم�د ال�رسيف  

و اجلاعلة م�طنها املختار لدى مكتبنا اإىل غاية انتهاء اإجراءات التنفيذ .
بعد الإطالع على امل�اد : 613 ، 612 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناء على على الإعرتاف بدين املحرر لدى الأ�شتاذ : بن طبيبل حممد عادل امل�ثق بجيجل الكائن مكتبه : �شارع املجاهدين حي 24 م�شكن ترق�ي 
ال�احة العمارة �س بتاريخ : 2017/04/16 رقم الفهر�س : 383 . و املمه�ر بال�شيغة التنفيذية .

و بناءا على الأمر اذن بالن�رس ال�شادر عن رئي�س حمكمة : بئرمرادراي�س   بتاريخ: 2018/11/05 رقم الرتتيب :18/07034
بلغنا : م��شاوي يزيد بن حممد      . الكائن م�شكنه : بني م�ش��س تعاونية ال�شيافة العمارة 11 رقم 08 ولية اجلزائر     .

و هذا مببلغ : 6٬000٬000 دج �شتة ماليني  دينار جزائري باإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ ال�دي و التعليق اأمام املحكمة و البلدية و الأمر  بالن�رس 
و حم�رس الن�رس يف اجلريدة  و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رس ي�ما )15( لل�فاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رس و اإل نفذ عليه جربا بكافة 

الطرق القان�نية  مع كافة التحفظات
و اثباتا لكل ما تقدم ، حررنا هذا املح�رس و �شلمنا ن�شخة منه للطالب )ة( ، للعمل به وفقا للقان�ن .

املح�سرة القانونية
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اغتالت  القوة  اأن  واأ�ضافت 
بركة،  نور  الق�ضامي  القائد 
وبعد اكت�ضاف اأمرها، ومطاردة 
املجاهدين لها، والتعامل معها، 
للعدو،  احلربي  الطريان  تدخل 
للتغطية  ق�ضف  عمليات  ونفذ 
ما  القوة،  هذه  ان�ضحاب  على 
اأبناء  من  عدٍد  ال�ضت�ضهاد  اأدى 
احلدث  زال  "ال  وتابعت  �ضعبنا 
م�ضتمراً، وتقوم قواتنا بالتعامل 
ال�ضهيوين  العدوان  هذه  مع 

اخلطري".
مواطنني  �ضبعة  وا�ضت�ضهد 
واأ�ضيب 7 اآخرون بجروح م�ضاء 
اأول اأم�س االأحد، يف ا�ضتباكات 
"اإ�رسائيلية"  غارات  تخللها 
عقب ت�ضدي املقاومة ملحاولة 
�رسق  االحتالل  نفذها  اعتداء 
غزة  قطاع  جنوب  خانيون�س 
يف  الداخلية  وزارة  واأعلنت 
اأمني  حدث  وقوع  عن  غزة 
عن  اأ�ضفر  خانيون�س،  �رسق 
املقاومة،  من  وجرحى  �ضهداء 
يف  االأمنية،  االأجهزة  وا�ضتنفار 
االحتالل  طائرات  �ضّنت  حني 
عدة غارات �رسق املدينة ويف 

الناطق  اأكد  مقت�ضب،  ت�رسيح 
با�ضم الداخلية اإياد البزم، وقوع 
خانيون�س  �رسق  اأمني  حدث 
وجرحى  �ضهداء  عن  "اأ�ضفر 
املقاومة"وقال:  عنا�رس  من 
وال�رسطية  االأمنية  "االأجهزة 

ملتابعة  اال�ضتنفار  اأعلنت 
احلادث".

واأكدت وزارة ال�ضحة ا�ضت�ضهاد 
اآخرين   7 واإ�ضابة  مواطنني   7
بجراح خمتلفة با�ضتهداف قوات 
مواطنني  ملجموعة  االحتالل 

اأن  وذكرت  يون�س  خان  �رسق 
ال�ضهداء هم: نور الدين حممد 
�ضالمة بركة )37 عاما( وحممد 
عاما(   23( القرا  مو�ضى  ماجد 
وعالء الدين حممد قويدر )22 
وم�ضطفى ح�ضن حممد  عاما( 
وحممود  عاما(   21( عودة  اأبو 
عاما(   25( م�ضبح  اهلل  عطا 
في�ضف�س  فوزي  الدين  وعالء 
م�ضلم  ناجي  وعمر  عاما(   24(

اأبو خاطر )21 عاما(.
اأو�ضح  االأولية  التفا�ضيل  ويف 
االإعالمي  املكتب  يف  م�ضدر 
من  قوة  اأن  بغزة  احلكومي 
ملحاولة  ت�ضدت  املقاومة 
االحتالل  من  اآثمة  اعتداء 
خلانيون�س  ال�رسقية  باملنطقة 
واأ�ضاف  غزة  قطاع  داخل 
عن  املحاولة  هذه  "اأ�ضفرت 
واإ�ضابات  �ضهداء  ارتقاء 
وايقاع  املقاومة  ب�ضفوف 
االحتالل"و�ضنت  لدى  خ�ضائر 
احلربية  االحتالل  طائرات 
من  اأكرث  االأحد-  اليوم  -م�ضاء 
40 غارة �رسق خانيون�س جنوب 

قطاع غزة.

اأعلنت كتائب الق�شام، اجلناح الع�شكري حلركة حما�س، ا�شتمرار احلدث الأمني �شرق 
خانيون�س جنوب قطاع غزة واأن قواتها تتعامل مع العدوان ال�شهيوين اخلطري وقالت 
كتائب الق�شام يف بياٍن لها، اإن قوة خا�شة تابعة للعدو ال�شهيوين ت�شللت م�شاء اليوم يف 

�شيارة مدنية يف منطقة م�شجد ال�شهيد اإ�شماعيل اأبو �شنب بعمق 3 كم �شرقي خانيون�س.

مالحقة قوة �شهيونية اغتالت القائد نور بركة

خانيون�س �شرق  �شهيونية  لقوة  الت�شدي  تفا�شيل  "الق�شام" تك�شف 

م�شادر عربية

 ال�شابط الإ�شرائيلي القتيل ي�شغل من�شبا ح�شا�شا باجلي�س

م�شادر عربية

17 �شاروخا اأطلق من غزة باجتاه اأهداف اإ�شرائيلية

العربية،  العا�رسة  القناة  ك�ضف 
النقاب عن اأن ال�ضابط ال�ضهيوين 
خالل  املا�ضية  الليلة  قتل  الذي 
"كتائب  ا�ضتباك مع مقاومني من 
الق�ضام" اجلناح الع�ضكري حلركة 
ي�ضغل  مقدم،  برتبة  حما�س، 
وحدة  يف  وح�ضا�ضا  مهما  من�ضبا 

النخبة يف اجلي�س ال�ضهيوين.
وذكرت القناة العربية اأن ال�ضابط 
واأ�ضري  ا�ضمه،  ذكر  يتم  مل  القتيل 
املن�ضب  ب�ضبب  "م"،  بالرمز  اإليه 
يعتقد  ي�ضغله،  الذي  احل�ضا�س 
النخبة  وحدة   يف  كبري  قائد  اأنه 
على  وتعليقا  االحتالل  جي�س  يف 
قال  االإ�رسائيلي،  ال�ضابط  مقتل 
افيغدور  االحتالل  جي�س  وزير 
�ضعب  خ�رس  "لقد  ليربمان 

عظيما،  مقاتال  الليلة  اإ�رسائيل 
و�ضتبقى م�ضاهمته يف اأمن الدولة 
�رسية لعدة �ضنوات قادمة" ح�ضب 

ما قال.
اجلي�س  با�ضم  املتحدث  اأما 

فقال:  مانلي�س،  رونني  ال�ضهيوين 
"اإن ال�ضابط القتيل ي�ضتحق التحية 
ب�ضبب  االإ�رسائيلي  ال�ضعب  من 
التي قدمها الإ�رسائيل،  اخلدمات 
اأن  ك�ضفها"،واأكد  يتم  لن  والتي 

العرب  الأخذ  حتقيقا  فتح  اجلي�س 
�ضياق  ويف  احلدث.  هذا  من 
مت�ضل، اأ�ضار املتحدث الع�ضكري 
اإر�ضال  مت  اأنه  اإىل  االإ�رسائيلي، 
حميط  اإىل  ع�ضكرية  تعزيزات 
اجلي�س  قوات  واأن  غزة،  قطاع 
م�ضتعدة الأي تطورات قد ت�ضهدها 
اإ�رسائيلية  قوة  وكانت  املنطقة 
املا�ضية،  الليلة  نفذت  خا�ضة، 
عملية  غزة،  قطاع  جنوبي 
ا�ضت�ضهاد  عن  اأ�ضفرت  اإرهابية، 
�ضبعة  واإ�ضابة  فل�ضطينيني  �ضبعة 
اإ�رسائيلي  �ضابط  ومقتل  اآخرين، 
برتبة مقدم، واإ�ضابة اآخر بجروح 
و�ضفت باملتو�ضطة، بعد انك�ضاف 
القوة االإ�رسائيلية ومالحقتها من 

جانب املقاومة الفل�ضطينية.

عربية،  اإعالمية  م�ضادر  قالت 
اأم�س االثنني، اإن ف�ضائل املقاومة 
اأطلقت  غزة  يف  الفل�ضطينية 
�ضاروخا   17 املا�ضية،  الليلة 
اإ�رسائيلية جنوب  اأهداف  باجتاه 

فل�ضطني املحتلة عام 1948.
العربي  االإخباري  املوقع  وادعى 
احلديدة  القبة  نظام  اأن   )0404(
ال�ضواريخ  العرتا�س  املخ�ض�س 

اعرت�ضت  املتو�ضط  املدى  ذات 
اأن  واأ�ضاف  منها  �ضواريخ  ثالثة 
اأحد ال�ضواريخ، اأ�ضاب منزال يف 
اأدى  مما  الغربي  النقب  منطقة 
�ضقط  فيما  اأ�رسار،  حدوث  اإىل 
يف  ال�ضواريخ  هذه  من  عدد 
اجلبهة  ودعت  مفتوحة  مناطق 
االحتالل،  جي�س  يف  الداخلية 
بالقرب  البقاء  اإىل  امل�ضتوطنني 

من املالجئ واالأماكن املح�ضنة 
وعدم التجمع.

القطارات  �رسكة  واأعلنت 
يف  العمل  تعليق  االإ�رسائيلية 
تعليق  مت  كما  اخلطوط،  بع�س 
غالف  م�ضتوطنات  يف  الدرا�ضة 
غزة ب�ضبب التوتر االأمني ال�ضديد 
وكانت  املنطقة  ت�ضهده  الذي 
نفذت  خا�ضة،  اإ�رسائيلية  قوة 

قطاع  جنوبي  املا�ضية،  الليلة 
اأ�ضفرت  ع�ضكرية،  عملية  غزة، 
فل�ضطينيني  �ضبعة  ا�ضت�ضهاد  عن 
ومقتل  اآخرين،  �ضبعة  واإ�ضابة 
مقدم،  برتبة  اإ�رسائيلي  �ضابط 
و�ضفت  بجروح  اآخر  واإ�ضابة 
القوة  انك�ضاف  بعد  باملتو�ضطة، 
من  ومالحقتها  االإ�رسائيلية 

جانب املقاومة الفل�ضطينية.

 املقاومة ت�شدت لقوة خا�شة
 و�شط ع�شرات الغارات

 7 �شهداء و7 جرحى بعدوان 
خانيون�س "اإ�شرائيلي" �شرق 

واأ�ضيب  مواطنني  �ضبعة  ا�ضت�ضهد 
اليوم  م�ضاء  بجروح  اآخرون  �ضبعة 
تخللها  ا�ضتباكات  يف  االأحد، 
ت�ضدي  عقب  "اإ�رسائيلية"  غارات 
خا�ضة  �ضهيونية  لقوة  املقاومة 
يف  لقيادي  اغتيال  جرمية  نفذت 
خانيون�س  �رسق  الق�ضام  كتائب 
كتائب  وقالت  غزة  قطاع  جنوب 
الق�ضام يف بياٍن لها: اإن قوة خا�ضة 
تابعة للعدو ال�ضهيوين ت�ضللت م�ضاء 
منطقة  مدنية يف  �ضيارة  اليوم يف 
م�ضجد ال�ضهيد اإ�ضماعيل اأبو �ضنب 

بعمق 3 كم �رسقي خانيون�س.
القائد  اغتالت  القوة  اأن  واأ�ضافت 
الق�ضامي نور بركة، وبعد اكت�ضاف 
لها  املجاهدين  ومطاردة  اأمرها 
الطريان  تدخل  معها،  والتعامل 
عمليات  ونفذ  للعدو،  احلربي 
ق�ضف للتغطية على ان�ضحاب هذه 
القوة، ما اأدى ال�ضت�ضهاد عدٍد من 
اأبناء �ضعبنا واأ�ضارت اإىل اأن قواتها 
تعاملت مع هذه العدوان ال�ضهيوين 
اأعلنت  �ضابٍق  وقٍت  اخلطري"ويف 
وقوع  غزة عن  الداخلية يف  وزارة 
حدث اأمني �رسق خانيون�س، اأ�ضفر 
عن �ضهداء وجرحى من املقاومة، 
يف  االأمنية،  االأجهزة  وا�ضتنفار 
حني �ضّنت طائرات االحتالل عدة 

غارات �رسق املدينة.
ويف ت�رسيح مقت�ضب، اأكد الناطق 
وقوع  البزم  اإياد  الداخلية  با�ضم 
حدث اأمني �رسق خانيون�س "اأ�ضفر 
عنا�رس  من  وجرحى  �ضهداء  عن 
املقاومة"وقال: "االأجهزة االأمنية 
اال�ضتنفار  اأعلنت  وال�رسطية 

ملتابعة احلادث".
ا�ضت�ضهاد  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 
اآخرين   7 واإ�ضابة  مواطنني   7
قوات  با�ضتهداف  خمتلفة  بجراح 
ملجموعة  االإ�رسائيلي  االحتالل 
مواطنني �رسق خان يون�س وذكرت 
اأن ال�ضهداء هم: نور الدين حممد 
وحممد  عاما(   37( بركة  �ضالمة 
عاما(   23( القرا  مو�ضى  ماجد 
 22( قويدر  حممد  الدين  وعالء 
حممد  ح�ضن  وم�ضطفى  عاما( 
وحممود  عاما(   21( عودة  اأبو 
عطا اهلل م�ضبح )25 عاما( وعالء 
عاما(   24( في�ضف�س  فوزي  الدين 
وعمر ناجي م�ضلم اأبو خاطر )21 

عاما(.
اأو�ضح  االأولية  التفا�ضيل  ويف 
االإعالمي  املكتب  يف  م�ضدر 
احلكومي بغزة اأن قوة من املقاومة 

اآثمة  اعتداء  ملحاولة  ت�ضدت 
ال�رسقية  باملنطقة  االحتالل  من 
غزة  قطاع  داخل  خلانيون�س 
املحاولة  هذه  "اأ�ضفرت  واأ�ضاف 
واإ�ضابات  �ضهداء  ارتقاء  عن 
ب�ضفوف املقاومة، واإيقاع خ�ضائر 
طائرات  االحتالل"و�ضنت  لدى 
اليوم  -م�ضاء  احلربية  االحتالل 
�رسق  غارة   40 من  اأكرث  االأحد- 
غزة  قطاع  جنوب  خانيون�س 
االأحمر  الهالل  جمعية  واأعلنت 
تعاملت  طواقمها  اأن  الفل�ضطيني 
واجلرحى  ال�ضهداء  من  عدد  مع 
بعد عدة ا�ضتهدافات �رسق مدينة 
اإن  مرا�ضلنا:  وقال  خانيون�س 
احلدث بداأ باإطالق نار من �ضيارة 
من  جمموعة  جتاه  فاغن  فولك�س 
وبعد  خزاعة،  املقاومة يف  رجال 
طائرات  حلقت  دقائق،  عدة 
املنطقة،  �ضماء  يف  االحتالل 
واأطلقت  غارات،  عدة  و�ضنت 

بالونات حرارية.
عن  يدور  احلديث  اأن  واأ�ضاف 
ت�ضدي املقاومني ملحاولة اعتداء 
ا�ضتباكات  واأن  �ضهيونية،  قوة  من 
واأدت  املكان،  يف  دارت  قوية 
لقتلى واإ�ضابات موؤكدة يف �ضفوف 
القوة من جهته قال الناطق با�ضم 
ادرعي  افيخاي  االحتالل  جي�س 
ن�ضاط  "خالل  مقت�ضب:  بيان  يف 
قطاع  منطقة  يف  اأمني  )عدوان( 
تفا�ضيل  ا�ضتباكات،  اندلعت  غزة 
العدوان  الحًقا"واإثر  اإ�ضافية 
حكومة  رئي�س  قرر  ال�ضهيوين، 
ليل  نتنياهو،  بنيامني  االحتالل 
باري�س  اإىل  زياته  قطع  االأحد، 
)فل�ضطني  "اإ�رسائيل"  اإىل  والعودة 

املحتلة(.
جرمية  ا�ضتبق  نتنياهو  وكان 
اإذ  كبرية،  ت�ضليل  بعملية  االغتيال 
الهدوء  اأجلب  اأن  "ا�ضتطعت  قال: 
للخطر،  االأطفال  تعري�س  دون 
ع�ضكرى  لتحرك  اللجوء  ودون 
ما  اأنا..وهذا  اأف�ضله  ما  ..فهذا 
عن  اأتخل  "مل  اأفعله"واأ�ضاف 
واأعتقد  �ضامل"  اأبو  "كرم  اأطفال 
اأنهم االآن يعي�ضون فرتة ا�ضرتخاء..
الو�ضع  ي�ضتمر  اأن  على  و�ضاأعمل 
بدا  فيما  عليه"،  هو  ما  على 
يف  تهدئة  ر�ضائل  لبث  حماولة 
اخلا�ضة  قواته  كانت  الذي  الوقت 
عمق  يف  جرمية  القرتاف  تتهياأ 
قطاع  جنوب  الفل�ضطينية  االأر�س 

غزة.
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كتائب  قالت  جانبها،  فمن 
�أ�صدرته  بيان  يف  �لق�صام، 
�لتوغل  عملية  �إن  �لإثنني، 
ت�صتهدف  تكن  مل  �لإ�رس�ئيلية 
ب�صكل  »بركة«،  �لقيادي  �غتيال 
»خمطط  تنفيذ  بل  خا�ص، 
خلط  ��صتهدف  كبري  عدو�ين 
عن  �لك�صف  دون  �لأور�ق«، 

ماهيته.
�جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أما 
�لإ�رس�ئيلي غادي �أيزنكوت، قد 
�لوحدة  �إن  �لإثنني،  �أم�ص  قال 
ذ�ت  عملية  »نفذت  �خلا�صة 
�إ�رس�ئيل«،  لأمن  كبرية  �أهمية 
طبيعة  �أي�صا،  يحدد  �أن  دون 
�ل�صياق،  ذ�ت  ويف  �ملهمة 
�لناطق  �أدرعي،  �أفيخاي  قال 
�لإ�رس�ئيلي،  �جلي�ص  با�صم 
تهدف  تكن  »مل  �لعملية  �إن   ،
�ختطاف  عملية  لتنفيذ 
ذكرت  �غتيال«بدورها،  �أو 
�أحرونوت«  »يديعوت  �صحيفة 
�لإ�رس�ئيلية، �لإثنني، �أن »معظم 
تفا�صيل �لعملية �صتبقى �رسية، 
�لقتيل  �ل�صابط  فيها هوية  مبا 
وهو برتبة مقدم«ويرى حملالن 
�إليهما  حتدثت  �صيا�صيان، 
هدف  �أن  »�لأنا�صول«،  وكالة 
�إ�رس�ئيل من ور�ء �لعملية »غري 
و��صح«، لكنها خططت �أن تكون 
ي�صري  �أثر  ترك  دون  »�صامتة« 
�إرباك  بهدف  وذلك  لإ�رس�ئيل، 

�جلبهة �لد�خلية �لفل�صطينية.
�لعملية  هذه  تنفيذ  وياأتي 
�لإ�رس�ئيلية يف مدينة خانيون�ص 
بالتز�من مع حدوث تقدم كبري 
تقودها  �لتي  �لتهدئة  يف جهود 
بني  دولية،  و�أطر�ف  م�رس 
بغزة  �لفل�صطينية  �لف�صائل 

و�إ�رس�ئيل.

 �سيناريوهات 

�لكاتب  �صنب،  �أبو  حمزة 
�إن  يقول  �ل�صيا�صي،  و�ملحلل 
قد  �ملتوقع،  �لأول  �ل�صيناريو 
�خلا�صة  �لقوة  تنفيذ  يف  يتمثل 
قياد�ت  لأحد  �ختطاف  لعملية 
�لأكرث  �ل�صيناريو  وهو  �لق�ّصام، 
نظره  وجهة  ح�صب  ترجيحا، 
ما  �إن   »:« �صنب  �أبو  ويقول 
�لإ�رس�ئيلي  �لإعالم  عن  ر�صح 
�إىل  ي�صري  �ملنفذين  ورتب 
ولي�صت  ع�صكرية  �لعملية  �أن 
يبقى  ��صتخبار�تية«لكن 
�لغمو�ص يكتنف هذ� �لأمر، ما 
�ل�صيناريو  بطبيعة  �جلزم  مينع 
�ملعلومات  �صح  جر�ء  �لأدق، 
منفذي  حول  �لإ�رس�ئيلية 
بح�صب  وطبيعتها،  �لعملية 
قلة  ب�صبب  وتابع:«  �صنب  �أبو 
�أن  ن�صتطيع  ل  �ملعلومات 
نفذ  �لذي  �جلهاز  من  جنزم 
�أم  �لعملية، �جلي�ص �لإ�رس�ئيلي 
�ل�صتخبار�ت«ويبني �أبو �صنب �أن 
�ل�صيناريو �لثاين هو تنفيذ عملية 

�ملعلومات  جلمع  ��صتخبار�تية 
وزر�عة  بغزة  �ملقاومة  حول 
غزة  قطاع  يف  جت�ص�ص  �أجهزة 
ويف �إطار هذ� �ل�صيناريو، يعتقد 
�ل�صتباك  عملية  �أن  �صنب  �أبو 
يكن  مل  ميد�ين  كتطور  جاءت 
وعن  �لبد�ية.  منذ  له  خمطط 
خا�صة  �إ�رس�ئيلية  قوة  وجود 
يف  ��صتخبار�تية،  عملية  لتنفيذ 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ص  �أن  حني 
يلجاأ بالعادة �إىل جتنيد عمالئه 
يقول  �لغر�ص،  هذ�  �أجل  من 
�ل�صتدلل  ميكن  �صنب:«  �أبو 
لبنان  يف  �جلي�ص  بتجربة 
�أجهزة  زر�عة  يريد  كان  حينما 
جت�ص�ص، حيث كان يكلف وحدة 
�أبو  خا�صة«و�أرجع  �إ�رس�ئيلية 
�صنب ذلك �إىل »�صعوبة �لتعامل 
وخطورتها،  �لأجهزة،  تلك  مع 
كونها حتتاج �إىل فنيني وخرب�ء، 
لدى  �ملتوفر  غري  �لأمر 
يتعلق  �ملحليني«وفيما  �لعمالء 
�بو  يقول  �لثالث،  بال�صيناريو 
عملية  بتنفيذ  يتمثل  �إنه  �صنب 
كتائب  قادة  �أحد  �صد  �غتيال 
�صيناريو  لكنه  بغزة،  �لق�صام 
�صنب،  �أبو  مع  و�تفق  م�صتبعد 
�لكاتب  �لدجني،  ح�صام 
قائال:«  �ل�صيا�صي  و�ملحلل 
يكون  رمبا  �لغتيال  �صيناريو 

م�صتبعد يف هذ� �لأمر«.
�ل�صيناريو  �لدجني  ورجح 
عملية  تنفيذ  ور�ء  من  �لأمني، 
تكون  رمبا  قائال:«  خانيون�ص، 

طبيعة  لتفح�ص  دخلت  قوة 
حال  يف  �ملقاومة  جهوزية 
�إ�رس�ئيلية  عمليات  تنفيذ  مت 
�لدجني  �لقطاع«ويو�صح  د�خل 
يجعل  �ملعلومات  نق�ص  �أن 
�أي  بطبيعة  �جلزم  �ل�صعب  من 
�إىل  م�صري�  �ل�صيناريوهات،  من 
يكون  »قد  �ل�صتباك  حادث  �أن 
غري  ميد�ين  حدث  جر�ء  وقع 
يكون خمطط  وقد  له  خمطط 
له«ويف وقت �صابق �ليوم، نقلت 
�أحرونوت  يديعوت  �صحيفة 
�أن  زعمه  �جلي�ص  عن  �لعربية، 
نفذه  �لذي  �لع�صكري  �لهجوم 
قطاع  جنوبي  �ملا�صية،  �لليلة 
و�إز�لة  �إنقاذ  »عملية  هو  غزة، 
�إز�لة  ومت  جد�،  معقدة  تهديد 

�لتهديد خاللها«.

العملية »ال�سامتة« 

�إ�رس�ئيل  �إن  �لدجنى  يقول 
كانت  �ل�صيناريوهات  كافة  يف 
�صامتة  عملية  لتنفيذ  تهدف 
�أي  ترك  عدم  خالل  من  بغزة 
�أثر ي�صري �إليها، من �أجل �إرباك 
�لفل�صطيني  �ل�صف  وحدة 
�لعملية  قائال:«  وتابع  �لد�خلي 
يف حال جناحها، كانت �صترتك 
�أثارها لدى �ل�صعب �لفل�صطيني 
�لتهامات  د�ئرة  حيث  من 
�إ�رس�ئيل  �أر�دت  �لد�خلية«كما 
�لعملية  تلك  تنفيذ  ور�ء  من 
يف�صد  مما  �لأور�ق  خلط   «

�لتي حققتها  �لإجناز�ت  �صورة 
�حل�صار؛  وك�رس  �لعودة  م�صرية 
مار�ص  نهاية  منذ  بد�أت  �لتي 
�لعملية  وتعك�ص  �ملا�صي«. 
حولها،  �ملعلومات  وت�صارب 
�إ�رس�ئيل  د�خل  �نق�صام  وجود 
�لع�صكرية،  »�ملوؤ�ص�صة  بني 
و�ل�صتخبار�تية«،  و�ل�صيا�صة، 
وي�صتدل  �لدجني  بح�صب 
�لدجني بذلك �إىل قطع »رئي�ص 
�إىل  زيارته  �لإ�رس�ئيلي  �لوزر�ء 
فرن�صا وتوجهه �إىل تل بيب«، يف 
�إ�صارة �إىل ف�صل �إد�رته لالأمور.

تداعيات 

�لد�خلي  �مل�صتوى  على 
�ملحلالن  يرى  �لإ�رس�ئيلي 
�لتي  »خانيون�ص«  لعملية  �أن 
خا�صة  �إ�رس�ئيلية  قوة  نّفذتها 
لف�صلها  نظر�  كبرية  تد�عيات 
مع  يتز�من  �لذي  ولتوقيتها 
م�رس  تبذلها  كبرية  جهود 
وقطر و�لأمم �ملتحدة من �أجل 
غزة  قطاع  يف  �لتهدئة  تثبيت 
يف  عميقا  جدل  �أن  ويعتقد�ن 
�لد�خلية  �لإ�رس�ئيلية  �ل�صاحة 
�لعملية،  هذه  عقب  �صيثار 
موعد  �قرت�ب  مع  وبالتز�من 
هذه  ت�صع  كما  �لنتخابات 
�أمام  �إ�رس�ئيل يف حرج  �لعملية 
و�لدوليني  �لإقليميني  �لو�صطاء 
يف ملف �لتهدئة ويقول �لكاتب 
�لدجني يف هذ� �ل�صياق:« ف�صل 

�رسبا  ي�صكل  لن  �لعملية  هذه 
�إ�رس�ئيل،  مع  �لتهدئة  مللف 
حركة  موقف  من  �صيعزز  لكنه 
حما�ص يف هذ� �مللف«. وتقود 
�ملتحدة،  و�لأمم  وقطر  م�رس 
�أ�صهر،  عدة  منذ  م�صاور�ت 
للتو�صل �إىل تهدئة بني �لف�صائل 
و�إ�رس�ئيل،  بغزة  �لفل�صطينية 
�حل�صار  تخفيف  على  ت�صتند 
�ملفرو�ص على �لقطاع، مقابل 
وقف �لحتجاجات �لتي ينظمها 
�لفل�صطينيون قرب �حلدود مع 
�أمني  وفد  ويجري  �إ�رس�ئيل. 
م�رسي، جولة مكوكية بني غزة 
�لغربية و�إ�رس�ئيل منذ  و�ل�صفة 
�أ�صابيع، يلتقي خاللها م�صوؤولني 
و«فتح«،  »حما�ص«  حركتي  يف 
يف  �لإ�رس�ئيلية،  و�حلكومة 
�ملباحثات  ��صتكمال  �إطار 
حول  بالده  تقودها  �لتي 
�لفل�صطينية  �مل�صاحلة  ملف 
م�صدر  وكان  بغزة.  و«�لتهدئة« 
ك�صف  قد  مطلع،  فل�صطيني 
�ل�صهر  مطلع  لالأنا�صول، 
�جلاري، �أن �ملخابر�ت �لو�صاطة 
�لفل�صطينية  �لف�صائل  بني 
تقدما  حققت  قد  و�إ�رس�ئيل، 
�لتهدئة  مفاو�صات  ملمو�صا يف 
بنود �لتفاق �ملرتقب،  وت�صمل 
قطاع  عن  �حل�صار  تخفيف 
غزة، مقابل وقف �لحتجاجات 
�لتي ينفذها �لفل�صطينيون قرب 
�ل�صياج �حلدودي بني قطاع غزة 

و�إ�رس�ئيل.

يكتنف الغمو�ض، تفا�سيل واأهداف العملية التي نفذتها قوة اإ�سرائيلية خا�سة م�ساء الأحد، داخل قطاع غزة، واأ�سفرت عن ا�ست�سهاد 7 فل�سطينيني، و�سابط »اإ�سرائيلي« واإ�سابة اآخر ففي 
البداية، راج العتقاد، اأن هدف الت�سلل كان اغتيال القائد امليداين يف كتائب الق�سام، نور الدين بركة لكن اإ�سرائيل وكتائب الق�سام، اجلناح امل�سلح حلركة »حما�ض«، ذكرتا اأن هدف العملية 

اأكرب من ذلك بكثري، دون الك�سف عن تفا�سيل.

ل �سيناريوهات حمتملة وراء العملية 

م٫�ض 

ما �شر التوغل الإ�شرائيلي »الفا�شل« يف غزة؟ 

الفل�شطينيون بغزة ي�شيعون �شهداء الهجوم الإ�شرائيلي ال�شبعة
�صيع �آلف �لفل�صطينيني يف قطاع 
 7 جثامني  �لثنني،  �أم�ص  غزة، 
�أم�ص،  م�صاء  �صقطو�  �صهد�ء 
مع  د�ر  م�صلح  ��صتباك  خالل 
وحدة �صهيونية خا�صة ت�صللت �إىل 
مدينة خانيون�ص )جنوبا( وقالت 
كتائب عز �لدين �لق�صام، �جلناح 

 6 �إن  »حما�ص«،  حلركة  �مل�صلح 
من �ل�صهد�ء هم من عنا�رسها، 
بينهم �لقائد �مليد�ين نور �لدين 
من  عن�رس  �إىل  بالإ�صافة  بركة، 

�ألوية �لنا�رس �صالح �لدين.
�صالة  �مل�صيعني  مئات  و�أدى 
�أربعة  جثامني  على  �جلنازة 

�صهد�ء بينهم »بركة« يف م�صجد 
�ملطلب«،  عبد  بن  »حمزة 
�رسقي  �صهيال«  »بني  بلدة  يف 
مدينة خانيون�ص، قبل �أن تو�رى 

جثامينهم يف مقربة �لبلدة.
�مل�صيعني  من  مئات  �أدى  كما 
جثامني  على  �جلنازة  �صالة 

»�أبو  م�صجد  يف  �صهد�ء  ثالثة 
عب�صان  بلدة  يف  �ل�صديق«،  بكر 
�صهيال   لبني  �ملجاورة،  �لكبرية، 
�لت�صييع عنا�رس من  و�صارك يف 
�ل�صهد�ء  »�لق�صام«وقتل  كتائب 
�ل�صبعة م�صاء �لأحد، يف ��صتباك 
كتائب  �كت�صاف  عقب  وقع 

�إ�رس�ئيلية  خا�صة  قوة  �لق�صام، 
توغلت جنوبي قطاع غزة وقالت 
كتائب �لق�صام، يف بيان �أ�صدرته 
�أم�ص  �لإثنني، �إن عملية �لتوغل 
تنفيذ  �إىل  هدفت  �لإ�رس�ئيلية 
»خمطط عدو�ين كبري ��صتهدف 
�لك�صف  دون  �لأور�ق«،  خلط 

رئي�ص  قال  كما  ماهيته  عن 
�أركان �جلي�ص �لإ�رس�ئيلي غادي 
�لوحدة  �إن  �لإثنني،  �أيزنكوت، 
ذ�ت  عملية  »نفذت  �خلا�صة 
�إ�رس�ئيل«،  لأمن  كبرية  �أهمية 
طبيعة  �أي�صا،  يحدد  �أن  دون 

�ملهمة. 



عي�شة ق.

»الكناري«  ت�شكيلة  العبو  ويدخل 
عالية  مبعنويات  امليدان  اأر�شية 
من اأجل حتقيق االأهم بعد جتاوز 
الكال�شيكو  لقاء  هزمية  �شفحة 
نهاية االأ�شبوع املن�رصم اأمام احتاد 
اجلزائر، ورغبتهم يف التدارك وهم 
من  واحدة  نقطة  حققوا  الذين 
تنقلني على التوايل يف اآخر جولتني 
وفر�شتهم مواتية ال�شتعادة �شل�شلة 
واأنهم  خا�شة  جمددا  االنت�شارات 
واأمام  ملعبهم  على  اللقاء  يلعبون 
بقوة  تنقله  املنتظر  جمهورهم 
الالعبني  لت�شجيع  املدرجات  اإىل 
حتقيق  ملوا�شلة  وم�شاندتهم 

النتائج االيجابية. ويدرك الطاقم 
بقيادة  »الكناري«  لت�شكيلة  الفني 
الفرن�شي فرانك دوما�س  املدرب 
اأجل تدعيم  اأن املباراة هامة من 
الر�شيد بثالث نقاط ثمينة ت�شمح 
الرائد  على  اخلناق  بت�شييق  لهم 
احتاد اجلزائر والبقاء على مقربة 
باالإ�شافة  منه يف جدول الرتتيب، 
لتفادي  الثالث  النقاط  اأهمية  اإىل 
ت�شييع الو�شافة يف ظل املناف�شة 
ال�شديدة من االأندية املالحقة يف 
ت�شكيلة  وتعرف  الرتتيب،  جدول 
الرزاق  ال�شبيبة غياب العبها عبد 
برتب�س  التزامه  ب�شبب  في�شتون 
منتخب بالده رواندا، اأين �شيبحث 
يف  الإقحامه  البديل  عن  دوما�س 

املقابل،  يف  الهجوم.  من�شب 
يتنقل ن�رص ح�شني داي اإىل مدينة 
من  خا�شة  ظروف  يف  وزو  تيزي 
اأجل العودة باأقل االأ�رصار وتفادي 
تعقد  جديدة  هزمية  يف  ال�شقوط 
وتدخله  العا�شمي  النادي  و�شعية 
ظل  يف  ال�شلبية  النتائج  دوامة 
الفريق  تعرت�س  التي  امل�شاكل 
يتعلق  فيما  خا�شة  املو�شم  هذا 
واالأن�شار  االإدارة  عالقة  بتوتر 
دزيري،  بالل  املدرب  وا�شتقالة 
وهي الو�شعية التي جتعل الالعبني 
مبعنويات  املواجهة  يخو�شون 
فخ  يف  ال�شقوط  عقب  منحطة 
ثالث  اآخر  �شمن  ال�شلبية  النتائج 

مواجهات من املناف�شة.

الكناري لت�سييق اخلناق على الرائد والن�سرية لال�ستفاقة�شبيبة القبائل / ن�شر ح�شني داي
ي�شت�شيف ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو م�شاء اليوم مباراة �شبيبة القبائل ون�شر 

ح�شني داي التي تدخل �شمن ت�شوية الرزنامة وجتري حل�شاب املقابلة املوؤجلة عن 
اجلولة 14 من الرابطة املحرتفة الأوىل، وتعول ت�شكيلة ال�شبيبة على حتقيق الفوز 

ل غري يف مباراة متثل اأهمية للفريق القبائلي بالنظر لأهمية نقاطها، خا�شة وان 
الفر�شة مواتية اأمام اأ�شحاب الأر�ض من اأجل معانقة الفوز جمددا والذي يغيب عنهم 

يف اآخر جولتني من البطولة الوطنية

اإدارة مولودية 
اجلزائر ت�شتهدف 
التعاقد مع قا�شمي

بن علجية: لن 
اأرد على مالل 
تركت مكاين 

نظيفا و�ساأكون 
عند الثقة

رف�س الالعب اجلديد ملولودية 
الرد  عليجة  بن  مهدي  اجلزائر 
ال�شابق  فريقه  رئي�س  على 
اأكد املعني  �رصيف مالل، حيث 
اأول  اإعالمية  ت�رصيحات  يف 
رئي�س  على  يرد  لن  اأنه  اأم�س 
للفريق  احرتما  القبائل  �شبيبة 
وعالقته  �شفوفه  يف  لعب  الذي 
واالحرتام  حميطه  مع  الطيبة 
النادي  جماهري  مع  املتبادل 
اأنه  علجية  بن  واأو�شح  القبائلي، 
منح االأولوية لفريق ال�شبيبة قبل 
اإدارتها من اأجل  ف�شخ العقد مع 
التجديد لكن نهاية املكتوب مع 
االأجواء  تغيري  اإىل  دفعه  النادي 
خروجه  طريقة  يعلم  واجلميع 
ما  كل  اأن  مو�شحا  الفريق،  من 
مع  نظيفا  مكانه  ترك  اأنه  يهمه 
الفريق القبائلي وخرج من الباب 

الوا�شع.
اإىل  عاد  اأنه  علجية  بن  واأ�شار 
م�شواره  معه  بداأ  الذي  الفريق 
الكروي وعرب عن �شعادته، خا�شة 
اأن اهتمام م�شوؤويل  وانه اعرتف 
منذ  كانت  بخدماته  املولودية 
الفارط  ال�شيفي  املركاتو 
ال�شبيبة  مع  بعقد  ارتباطه  لكن 
ب�شفوفها  االلتحاق  من  منعه 
حميط  يعرف  انه  وقال  وقتها، 
الفريق  ويطالب جماهري  النادي 
اإىل  ودفعهم  الالعبني  مب�شاعدة 
حتقيق النتائج االيجابية، خا�شة 
ا�شماء  ميلكون  العبني  وانه 
وال  ال�شابقة  فرقهم  �شنعوها يف 
االأن�شار  دعم  �شوى  يحتاجون 
ليكونوا عند ح�شن الظن، م�شيفا 
ح�شن  عند  يكون  اأن  يتمنى  انه 
ظن الثقة التي و�شعها فيه املدير 
ال�شعيد  قا�شي  كمال  الريا�شي 
اإقناعه مب�رصوعه  الذي جنح يف 
التي  لالأندية  واعتذر  الريا�شي 
طلبت خدماته مبا�رصة بعد ف�شخ 

العقد مع �شبيبة القبائل.
علجية  بن  �رصع  املقابل،  يف 
مع  التدريبات  يف  مبا�رصة 
عمرو�س  عادل  املدرب  ت�شكيلة 
التدريبية  احل�شة  خا�س  بعدما 
اأم�س  اأول  م�شاء  جرت  التي 
بعني  واالإطعام  الفندقة  مبركز 
اليوم  ملواجهة  ا�شتعداد  البنيان 
قام  حيث  بلعبا�س،  احتاد  اأمام 
امللعب  م�شمار  على  بالرك�س 
مع  خا�س  بدين  بعمل  وقام 
يف  للمولودية  البدين  املح�رص 
التدريبات خالل  توقفه عن  ظل 
اأنه  جانب  اإىل  املا�شية،  الفرتة 
كان له حديث جانبي مع املدرب 

عمرو�س.
اإدارة  ت�شتهدف  اأخرى،  من جهة 
مهاجم  مع  التعاقد  »العميد« 
قا�شمي  اأحمد  داي  ن�رص ح�شني 
الذي و�شعته �شمن مفكرتها من 
املركاتو  يف  معه  التعاقد  اأجل 
ا�شتغالل  املقبل،  ال�شتوي 
بها  مير  التي  ال�شعبة  للمرحلة 

مع ناديه.
عي�شة ق.

مولودية اجلزائر / احتاد بلعبا�ض

العميد يرت�سد البوديوم واملكرة يف مهمة �سعبة

اجلزائر  مولودية  فريق  يدخل 
احتاد  اأمام  املوؤجلة  مباراته 
 5 ملعب  على  املربجمة  بلعبا�س 
جويلية وهو يبحث عن االحتفاظ 
القواعد  داخل  كامال  بالزاد 
يف  الثالث  النقاط  الأهمية 
العا�شمي  النادي  لعب  موا�شلة 
على االأدوار االأوىل هذا املو�شم، 
املولودية  ت�شكيلة  تدخل  حيث 
املباراة وهي ت�شتفيد من عاملي 
فر�شة  يف  واجلمهور  االأر�س 
الفوز  حتقيق  اجل  من  مواتية 
نقاط  بثالث  الر�شيد  وتدعيم 

اإىل  باالرتقاء  لها  ت�شمح  ثمينة 
املركز الثالث يف جدول الرتتيب 
ال�شاورة،  �شبيبة  رفقة  منا�شفة 
اأين ميلك املدرب عادل عمرو�س 
تاأكيد  اأجل  من  املواتية  الفر�شة 
توليه  منذ  فريقه  انتفا�شة 
للمدرب  خلفا  الفنية  العار�شة 
املقال برنارد كازوين، وهم الذي 
على  مباريات  خم�س  �شجلوا 
ثالث  منها  هزمية  دون  التوايل 
مرحلة  متجاوزين  انت�شارات، 
فر�شة  واللقاء  املوؤقتة،  الفراغ 
رفقاء الالعب زيدان مباراكو من 

اأجل تدارك تعرث اجلولة الفارطة 
على ملعبهم اأمام �شبيبة ال�شاورة.

جدول  متذيل  يجد  املقابل،  يف 
نف�شه  بلعبا�س  احتاد  الرتتيب 
اأمام مهمة �شعبة من اجل العودة 
�شفريته  من  ايجابية  بنتيجة 
حمفوفة املخاطر اإىل العا�شمة، 
التي  الو�شعية  ظل  يف  خا�شة 
يتواجد فيها وحاجته اإىل حتقيق 
نتيجة ايجابية، خا�شة واأن الفريق 
يتواجد دون فوز على مدار ثماين 

مباريات على التوايل.
عي�شة ق.

 جائزة البحر الأبي�ض املتو�شط
 للدراجات النارية

تاأهل اأربعة دراجني 
اإىل موعد باري�س

اإدارة �سباب بلوزداد 
تطلب خدمات بوردمي

نتائج امل�شابقة االنتقائية  اأ�شفرت 
جرت  التي  النارية  للدراجات 
اأول  بزرالدة  »ميقاري«  مب�شمار 
�شائقني  اأربعة  تاأهل  عن   اأم�س 
االأبي�س  البحر  جائزة  ملناف�شة 
دي�شمرب  �شهر  املقررة  املتو�شط 
ح�شب  فرن�شا،  بباري�س  املقبل 
اجلزائرية  االحتادية  من  علم  ما 
للريا�شات امليكانيكية، وقطع ورقة 
من  كل  فرن�شا  موعد  اىل  التاأهل 
حممد جمال الربا�س التابع لنادي 
 ،MX1 فئة  الو�شطى،  اجلزائر 
ممثل   MX1 مواليد  ر�شوان 
الرحيم  عبد  اجلزائر،  والية  فريق 
الربا�س من نادي اجلزائر الو�شطى 

من  وزان  الهادي  وعبد   2MX
را�شينغ تيم االأغواط  MX 2، ومت 
العزيز  عبد  ال�شائقني  على  االإبقاء 
نادي  من  بو�شنب  وعثمان  بو�شنب 
 MX1 فئتي التوايل  العا�شور على 
االحتياطية  القائمة  يف   MX و2 
الدولية  املناف�شة  حت�رص  قد  التي 
التي �شارك يف ت�شفياتها 16 �شائق 
دراجة نارية »موتو كرو�س« ح�شب 
امل�شابقة  وكانت  امل�شدر،  نف�س 
بادئ  يف  برجمت  قد  االنتقائية 
االأمر مبدينة االغواط قبل حتويلها 
يف  بزالدة  »ميقاري«  م�شمار  اإىل 

نهاية املطاف.
وكالت

�شباب  فريق  اإدارة  طلبت 
خدمات  ر�شميا  بلوزداد 
الرحمان  عبد  الالعب 
التعاقد  اأجل  من  بوردمي 
املركاتو  خالل  معه 
حيث  املقبل،  ال�شتوي 
العام  املناجري  ات�شل 
عليق  �شعيد  للفريق 
الريا�شي  باملدير 
كمال  اجلزائر  ملولودية 
اجل  من  ال�شعيد  قا�شي 
التفاو�س معه حول الالعب 
على  االتفاق  واإمكانية 
الالعب،  ا�شتقدام  �شيغة 
النادي  اإدارة  تريد  اأين 
بوردمي  جلب  البلوزدادي 

اأو �رصاء  اإعارة  على �شكل 
ا�شتعداد  ظل  يف  العقد 
مدار  �رصكة  م�شريي 
النادي  اأ�شهم  اأغلب  مالك 
املالية  ال�شيولة  و�شع  يف 
وتدعيم  ال�شتقدامه، 
حيث  بخدماته،  الت�شكيلة 
يبحث ال�شباب على تدعيم 
الت�شكيلة خلو�س مباريات 
حتقيق  اأجل  من  االإياب 
البقاء بعدما متكن النادي 
موؤخرة  من  اخلروج  من 
وا�شتعادة  الرتتيب  جدول 
البقاء  حتقيق  يف  االآمال 

�شمن دوري الكبار.
ع.ق.

بعد ا�شتفادة الالعبني من 4 اأيام راحة

�سبيبة ال�ساورة ت�ستاأنف 
التدريبات اخلمي�س املقبل

منح املدرب نبيل نغيز فرتة راحة 
لالعبي �شبيبة ال�شاورة تدوم اربعة 
واخللود  اال�شرتجاع  اجل  من  اأيام 
اإىل الراحة قبل ا�شتئناف املناف�شة 
توقف  فرتة  ا�شتغل  حيث  جمددا، 
البطولة الوطنية لل�شماح للمنتخب 
ملباراته  بالتح�شري  الوطني 
�شمن  الطوغويل  املنتخب  اأمام 
من  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  ت�شفيات 
اأجل منح اأ�شباله فرتة راحة كافية 
التعب  من  بالتخل�س  لهم  ت�شمح 
اأين  منه،  يعانون  الذي  واالإرهاق 
ي�شتاأنف العبو ال�شاورة التدريبات 
من  املقبل  اخلمي�س  من  ابتداء 
اجلولة  ملواجهة  التح�شري  اأجل 
الذهاب  مرحلة  من  االأخرية 
عندما  املدية،  اأوملبي  اأمام 

املو�شم  من  االأول  الن�شف  ينهون 
القواعد  داخل  اجلاري  الكروي 
يف فر�شة مواتية ل�شمان التواجد 
جدول  يف  املقدمة  ثالثي  �شمن 

الرتتيب.
حيث يتواجد رفقاء الالعب ن�رص 
عالية  معنويات  يف  خوالد  الدين 
من  كامال  بالزاد  عودتهم  عقب 
ملعب �شطيف على ح�شاب الوفاق 
املحلي �شمن اجلولة املن�رصمة، 
وهو االنت�شار الذي يوؤكد ا�شتعادة 
عافيته  اجلزائري  اجلنوب  ممثل 
جعلته  فراغ،  مبرحلة  مروره  بعد 
مباريات  ثماين  وي�شجل  ينتف�س 
الوطنية  البطولة  يف  التوايل  على 

دون هزمية
ع.ق.
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عي�شة ق.

وكان بن زية غاب عن اجلولة 
الرتكي  الدوري  من  الفارطة 
بعد العقوبة التي �سلطها عليه 
مدربه يف نادي فرنبات�سي قبل 
اأن يعود جمددا اإىل املناف�سة 
مبنا�سبة اللقاء الذي لعبه ناديه 
اأمام اأالنيا�سبور �سمن اجلولة 
12 من الدوري الرتكي املمتاز، 
عقب  احتياطيا  دخل  والذي 
الطاقم  طرف  من  به  الدفع 
الدقيقة  من  ابتداء  الفني 
الفوز  يف  و�ساهم  للمباراة   62
نظيفة،  بثنائية  حققوه  الذي 
الثقة  اأعاد  الذي  اللقاء  وهو 
لبوردو  ال�سابق  الالعب  اإىل 
على  حافظ  والذي  الفرن�سي 
الذي  الوطني  الناخب  ثقة 
اخل�رض  اإىل  ا�ستدعاوؤه  جدد 
التح�سريي  للرتب�ص  حت�سبا 
اأم�ص  منذ  فيه  انطلقوا  الذي 
حت�سري  مركز  م�ستوى  على 

املنتخبات الوطنية يف �سيدي 
مو�سى.

احلار�ص  وجه  املقابل،  يف 
الوطنية  للت�سكيلة  االأول 
مدرب  اإىل  ر�سالة  مبوحلي 
اخل�رض حول جاهزيته للعودة 
بعد  جمددا  املناف�سة  اإىل 
كان  التي  االإ�سابة  من  تعافيه 
يعاين منها رفقة ناديه االتفاق 
امليادين  اإىل  عودته  و�سجل 
الدوري  مواجهة  لعب  بعدما 
ناديه  خا�سها  التي  ال�سعودي 
االتفاق والن�رض والتي �سهدت 
ت�سجيل رفقاء حار�ص اخل�رض 
للهزمية بثنائية تلقتها �سباكه.

املنتخب  العبو  اأم�ص  وبا�رض 
الوطني يف الرتب�ص التح�سريي 
الطوغو  ل�سفرية  ا�ستعداد 
من  تنتظرهم  التي  ال�سعبة 
اجل ح�سم التاأهل اإىل العر�ص 
الكروي القاري املقبل، وذلك 
جميع  التحاق  خالل  من 
يف  الرتب�ص  مبكان  الالعبني 

وخو�ص  مو�سى  �سيدي  مركز 
تدريبية خفيفة يف  اأول ح�سة 

ملعب املركز.

بلما�شي يرف�ض م�شاركة 
ثنائي احتاد العا�شمة 

اأمام احلمراوة

بلما�سي  تعامل  املقابل،  يف 
ثنائي  مع  و�رضامة  بحزم 
�سيتة  اأ�سامة  اجلزائر  احتاد 
اللذان  مزيان  الرحمان  وعبد 
مدينة  من  بالعودة  اأمرهما 
اأول  اأم�سية  تنقال  اأين  وهران 
خلو�ص  ناديهما  رفقة  اأم�ص 
اجلولة  عن  املوؤجلة  املباراة 
اأمام  الوطنية  البطولة  من   14
وهران،  مولودية  امل�سيف 
ال�سماح  بلما�سي  ورف�ص 
البطولة  مت�سدر  لثنائي 
املواجهة  بلعب  الوطنية 
�رضورة  على  واأ�رض  وناديهما 
اخل�رض  برتب�ص  التحاقهما 

يف موعده راف�سا ال�سماح باأي 
ببقية زمالئهما  تاأخر مقارنة 

من الالعبني املحرتفني.
اخل�رض  من  م�سادر  وح�سب 
م�ساركة  بلما�سي  رف�ص  فاإن 
اأمام  اجلزائر  احتاد  العبا 
لتعر�سهما  تفاديا  احلمراوة 
خا�سة  والتعب  االإرهاق  اإىل 
واأنهما �سيكونان جمربان على 
بالرتب�ص  للحاق  ليال  ال�سفر 
حت�سريه  وذلك  اليوم  �سباح 
�سيتة  على  االعتماد  الإمكانية 
والذي  الطوغو  اأمام  اأ�سا�سيا 
قائمة  مفاجاأة  يكون  قد 
عليه  باالعتماد  بلما�سي 
بعدما  امليدان  و�سط  يف 
�سالكه  العب  مكان  ا�ستدعاه 
اأين  طالب،  بن  نبيل  اللماين 
اأن يعتمد بلما�سي  ال ي�ستبعد 
الطوغو  مواجهة  خو�ص  على 
م�سرتجعني  بثالثة  باللعب 
كل  �سيتة  جانب  اإىل  واإقحام 

من تايدر وبنا�رض

اخل�شر �شرعوا اأم�ض يف التح�شري للقاء الطوغو

مبوحلي وبن زية يطمئنان بلما�ضي حول جاهزيتهما
طماأن الثنائي يا�شني بن زية واحلار�ض راي�ض وهاب مبوحلي الناخب الوطني جمال بلما�شي بخ�شو�ض ا�شتعدادهما 

للتواجد يف جاهزية حت�شبا للمقابلة التي تنتظر املنتخب الوطني اأمام نظريه الطوغو �شمن ت�شفيات اجلولة اخلام�شة 
وما قبل الأخرية من ت�شفيات كاأ�ض اإفريقيا للأمم املقررة عام 2019 يف الكامريون، حيث خا�ض بن زية ومبوحلي مباراة 

فريقيهما ب�شورة عادية وهو ما جعل بلما�شي اأكرث اطمئنانا جلاهزيتهما اأمام الطوغو

غوراديول يجدد الثقة يف لعبه اجلزائري

حادثة حمرز وفرناندينيو ت�ضنع 
ر احلدث والربازيلي يف�ضّ

تيبا�س يتمنى عودة نيمار 
ويخطط لتكرمي مي�ضي

ماندي يطيح بنجوم 
البار�ضا يف الكامب نو

خاللها  ظهر  التي  اللقطة  اأحدثت 
وهو  فرناندينيو  الربازيلي  الالعب 
اجلزائري  الدويل  الالعب  يدفع 
مواجهة  اأطوار  خالل  حمرز  ريا�ص 
اجلارين  جمعت  التي  الديربي 
يونايتد  واملان  �سيتي  مان�س�سرت 
�سمن اجلولة  من الدوري االجنليزي 
و�سائل  خمتلف  عرب  ال�سجة  املمتاز 
االجتماعي،  التوايل  ومواقع  االإعالم 
ال�سلبية  التعليقات  انهالت  حيث 
اإياه  متهمني  الربازيلي  النجم  على 
بالتعامل بخ�سونة مع متو�سط ميدان 
وك�سفت  الفرتة،  تلك  خالل  اخل�رض 
اأم�ص  االجنليزية  االإعالمية  التقارير 
الذي  فرناندينو  لالعب  ت�رضيحات 
دافع عن نف�سه، وك�سف اأنه مل يق�سد 
زميله  اإىل  االإ�ساءة  اللقطة  خالل 
اجلزائري وكل ما حدث اأنه توجه اإليه 
والقيام  حرارة  باأكرث  باللعب  وطالبه 
باأدواره الدفاعية من اجل قطع الكرة 
ال�سماح  وعدم  املناف�ص  العبي  على 

تهديد  وت�سكيل  بالكرة  ال�سعود  لهم 
�سد مرمى ناديه.

مدربه  ثقة  ك�سب حمرز  املقابل،  يف 
اال�سباين بيب غوارديوال بعدما خا�ص 
الأول مرة يف  مان�س�سرت  ديربي مدينة 
اأين  اأ�سا�سيا  ودخل  الكروي،  م�سواره 
اأر�سية  يغادر  ان  قبل  دقيقة   62 لعب 
امل�ستوى  يف  مباراة  وقدم  امليدان 
بك�سب  امل�ساهمة  يف  خاللها  جنح 
املواجهة  نقاط  »ال�سبريتز«  ت�سكيلة 
منح  بعد  »االحتاد«  ملعبها  على 
الهدف  منها  جاء  حا�سمة  متريرة 
للكرة  تبادل  �سيتي عقب  للمان  الثاين 
االأرجنتيني �سريجيو  النجم  بينه وبني 
باإمكانيات  واأ�ساد غوارديوال  اغويرو. 
العبه اجلزائري بعدما �رضح لو�سائل 
للعب  اختاره  اأنه  االجنليزية  االإعالم 
اأ�سا�سيا نظرا لالإمكانيات الكبرية التي 
خيارا  ميلك  كان  انه  رغم  بها  يتمتع 

اآخر يتمثل يف زميله غوندوغان.  
عي�شة ق.

رابطة  رئي�ص  تيبا�ص  خافيري  تطرق 
تتحدث  التي  لالأنباء  اال�سباين  الدوري 
نيمار  الربازيلي  عودة  اإمكانية  عن 
جريماناإىل  �سان  باري�ص  نالدي  جنم 
تيبا�ص  جمددا.وقال  االإ�سباين  الدوري 
يف ت�رضيحات اأبرزتها �سحيفة »موندو 
يعود  اأن  »اأريده  الكتالونية:  ديبورتيفو« 
يعلم هل يكون  اإ�سبانيا، وهو فقط  اإىل 
اآخر«،  لفريق  اأم  مدريد  ريال  اإىل  ذلك 
بر�سلونة،  جنم  عن  للحديث  وانتقل 
يتوقف  »عندما  قائال:  مي�سي،  ليونيل 
اأن  عليه  �سيكون  اللعب،  عن  مي�سي 

الأنه  ا�سمه،  حتمل  جائزة  على  يح�سل 
اأف�سل العب يف التاريخ، وق�سى حياته 
املهنية بالكامل يف الدوري االإ�سباين«، 
بر�سلونة  مباراة  اإقامة  اإمكانية  وعن 
قلت  »لقد  اأكمل:  ميامي،  يف  وجريونا 
اأنه طاملا لدينا احلق، ف�سندافع  دائًما 
عن املباراة، اأعتقد اأن املباراة �ستلعب 
يف ميامي«، واأ�ساف: »نوؤمن باأننا منلك 
احلق و�سندافع عنه حتى النهاية، حتى 
نتمكن يف 26 جانفي من خو�ص املباراة 

يف الواليات املتحدة االأمريكية«.
وكالت   

عي�سى  اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
ماندي فريقه ريال بيتي�ص اإىل العودة بفوز 
مفاجئ من ملعب كامب نو على ح�ساب 
مت�سدر الدوري اال�سباين بر�سلونة، حيث 
االأندل�سي  النادي  ل�سالح  املباراة  انتهت 
بنتيجة 4-3  �سمن اجلولة 12 من الليغا، 
وعرفت تاألقا بارزا ملدافع اخل�رض الذي 
قدم مباراة يف امل�ستوى رغم تلقي اخلط 
اخللفي ثالثة اأهداف كاملة اأين جنح يف 

كامال  بالزاد  بالعودة  لفريقه  ال�سماح 
مباراة  يف  الكتالوين  النادي  معقل  من 
دقيقة  الت�سعني  ولعب  اأ�سا�سيا  خا�سها 
به  االإ�سادة  مت  اأداء  خاللها  قدم  كاملة، 
جنوم  اأمام  تدخالته  كانت  الذي  وهو 
ريا�ص  مواطنه  عك�ص  موفقة،  البار�سا 
بعدما  املواجهة  يلعب  مل  الذي  بودبوز 

مل ي�ستعدى �سمن القائمة.
ع.ق.

 اإي�ضكو يفقد مكانته
 يف ريال مدريد

قدم ريال مدريد عر�سا كبريا اأمام �سيلتا فيجو، بعد الفوز عليه بنتيجة 

4-2 يف مباراة مل ي�سارك فيها االإ�سباين اإي�سكو، وذكرت �سحيفة »ماركا« 

�سانتياغو  باملدرب  اال�ستعانة  بعد  دوره  فقد  امللكي  الفريق  اأن جنم 

�سوالري، الذي اأعطى الفر�سة الأكرث من العب على ح�سابه، واأ�سارت 

اإىل اأنه على الرغم من اأن االإ�سابات التي تعر�ص لها الفريق اأول اأم�ص 

خروج  مع  اأنه  اإال  االأرجنتيني،  املدرب  بتغيريات  حتكمت  من  هي 

كا�سيمريو لالإ�سابة كان اخليار االأول اأمام �سوالري، هو داين �سيبايو�ص 

ولي�ص اإي�سكو. ومن جمموع 5 مباريات ل�سوالري �سارك الالعب البالغ 

الت�سكيلة  يف  م�ساركته  املتوقع  من  وكان  فقط  مباراتني  عاما يف   25

االأ�سا�سية ملباراة مليلية يف ذهاب الدور 32 من كاأ�ص امللك اإال اأنه مل 

يلعب. ومنح �سوالري الثقة لعدد من الالعبني الذين مل ي�ساركوا ب�سفة 

م�ستمرة مع املدرب ال�سابق جولني لوبيتيغي اأمثال فيني�سيو�ص جونيور 

ولوكا�ص فا�سكيز باالإ�سافة ل�سيبايو�ص، وعلى الرغم من اإ�سادته باإي�سكو 
اإال اأنه ال يعتمد عليه ب�سورة م�ستمرة.

وكاالت

اختيار عطال �ضمن الت�ضكيلة 
املثالية للدوري الفرن�ضي

على حل�ساب اجلولة 13 والتي عرفت قيادته ني�ص اإىل الفوز بنقاط املواجهة للدوري الفرن�سي بعد تاألقه يف املباراة التي جمعت فريقه ني�ص اأمام نيم تواجد الالعب الدويل اجلزائري يو�سف عطال �سمن الت�سكيلة املثالية  ومتكن  الوحيد  املباراة  هدف  �سجل  بعدما  القواعد  خارج  به من  التحاقه  مند  الفرن�سي  الدوري  التهديفي يف  عداده  افتتاح  من  الوطني اإثره  للمنتخب  االأمين  املثالية رفقة ب�ست مباريات منذ انطالق املو�سم اإال انه متكن من ك�سب الثقة وتاأكيد يوؤهله اإىل ك�سب ثقة الطاقم الفني، ورغم تواجده يف الت�سكيلة ال�سا�سية قدمه اأمام نيم وامل�ستوى الكبري الذي اأ�سحى يلعب به على ثبات وهو ما �سمن الت�سكيلة املثالية الأول مرة هذا املو�سم عقب االأداء الكبري الذي ال�سائفة املا�سية، حيث جاء اختيار املدافع  الت�سكيلة  التواجد �سمن  اإىل  اأهله  والذي  الكبري،  ع.ق.جنوم كبار يف �سورة االأوروغواياين كفاين والتون�سي وهبي اخلزري.م�ستواه 
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املان �سيتي يح�سم ديربي مان�س�سرت
ح�سم مان�س�سرت �سيتي »ديربي يونايتد« بتغلبه على جاره مان�س�سرت يونايتد 3-1 يف اجلولة 
12 من الدوري االجنليزي املمتاز، وبادر مان�س�سرت �سيتي بالت�سجيل عرب اال�سباين دافيد 
�سيلفا ومع بداية ال�سوط الثاين تبادل اجلزائري ريا�ض حمرز الكرة مع االأرجنتيني �سريجيو 
اغويرو الذي اأنهى الهجمة بت�سديدة �ساروخية ا�ستقرت يف مرمى احلار�ض دافيد دي خيا، 
البلجيكي  الدويل  ركلة جزاء ح�سل عليها  النتيجة من  انطوين مار�سيال  الفرن�سي  وقل�ض 
نهاية  من  دقائق  اربع  وقبل  لالنغارد،  بديال  دخوله  من  ق�سري  وقت  بعد  لوكاكو  روميلو 
الوقت االأ�سلي للمباراة، حقق البديل الكاي غوندوغان الهدف الثالث م�ستثمرا عر�سية من 
الربتغايل برناردو �سيلفا، وحافظ مان�س�سرت �سيتي الذي حقق فوزه العا�رش هذا املو�سم 
والرابع على التوايل على �سجله خاليا من الهزمية وعزز مركزه  على الئحة الرتتيب بر�سيد 
32 نقطة يف حني جتمد ر�سيد مان�س�سرت يونايتد الذي تعر�ض خل�سارته الرابعة عند 20 

نقطة يف املركز الثامن.
بينما حقق ليفربول انت�ساراً متوقعاً على �سيفه فولهام 2-0، ومل يجد ليفربول الذي مل 
بالرغم  الرتتيب  متذيل  تخطي  يف  كبرية  �سعوبة  املمتاز،  الدوري  يف  االآن  حتى  يخ�رش 
ثنائية فريقه بعد  االأول، وافتتح امل�رشي حممد �سالح  ال�سوط  بالت�سجيل يف  تاأخره  من 
هجمة مرتدة منوذجية قبل اأن ي�سيف ال�سوي�رشي �ساكريي الهدف الثاين م�ستغاًل عر�سية 
نقطة   30 بر�سيد  املمتاز  الدوري  املركز يف جدول  ليفربول  ويحتل  الرائعة،  روبرت�سون 
خلف مان�س�سرت �سيتي 28 نقطة الثالث بعد تعادله �سلبيا مع �سيفه اإيفرتون، بينما جتّمد 
ر�سيد اخلا�رش عند 5 نقاط يف املركز االأخري، ومل تكن حال الفريق اللندين الثاين اأر�سنال 

اأف�سل من جاره ت�سل�سي و�سقط بدوره يف فخ التعادل اأمام �سيفه ولفرهامبتون 1-1.

البي اأ�س جي يوا�سل ح�سد العالمة الكاملة
فاز باري�ض �سان جريمان على م�سيفه موناكو برباعية نظيفية �سمن اجلولة 13 من الدوري 
وب�سهولة  تواليا   13 فوزه  اللقب  وحامل  املت�سدر  �سان جريمان  باري�ض  وحقق  الفرن�سي، 
املباراة  و�سهدت  فرن�سا،  بطولة  من   13 املرحلة  ختام  يف  الثاين  لوي�ض  ملعب  يف   0-4
ال�سباك  هزت  اأربعة  من  بهدفني  للبت  التحكيم  يف  بالفيديو  امل�ساعدة  بتقنية  اال�ستعانة 
اإىل تاألق املهاجم االأوروغوياين اأدين�سون كافاين الذي حقق الثالثية، وابتعد �سان جريمان 
اأمام  ال�سلبي  التعادل  فخ  �سقط يف  كان  الذي  الو�سيف  ليل  نقطة عن مطارده   13 بفارق 
�سيفه �سرتا�سبورغ يف افتتاح املرحلة، وبكر كافاين يف افتتاح الت�سجيل لفريق العا�سمة يف 
الدقيقة الرابعة متابعا كرة تلقاها من الربازيلي نيمار يف داخل �سباك احلار�ض ال�سوي�رشي 
بهدف  للبت  بالفيديو  امل�ساعدة  تقنية  اىل  ثانية  مرة  بوكيه  احلكم  وجلاأ  بيناغليو.  دييغو 
ثان �سجله كافاين يف الدقيقة 11، ثم احت�سبه كا�رشا قرار احلكم امل�ساعد الذي اعترب اأن 
يف االأمر ت�سلال على �ساحب التمريرة احلا�سمة مو�سى ديابي، واأهدر املهاجم االإ�سباين 
جوردي مبوال الذي �سارك يف الدقيقة 21 بدال من البلجيكي نا�رش ال�ساذيل فر�سة طيبة 
ملوناكو لتقلي�ض الفارق اذ �سدد من م�سافة قريبة فوق العار�سة، واأنقذ احلار�ض بيناغليو 
مرماه من هدف ثالث بت�سديه لت�سديدة كليان مبابي املنفرد، ثم حول من حتت العار�سة 
اأر�سية اىل  االأول بكرة  ال�سوط  كرة �سددها كري�ستوفر نكونكو اىل ركنية، وختم دراك�سلر 
ي�سار احلار�ض بيناغليو اإثر خذ وهات مع نيمار اإال اأن احلكم بوكيه مل يحت�سب الهدف بعد 
اأظهرت وجود ت�سلل  التي  باإ�سارة من غرفة تقنية امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم  االأخذ 

على دراك�سلر.

ريفر باليت ينتزع التعادل مبعقل بوكا جونيورز
»ال  ملعب  جونيورز  بوكا  التقليدي  غرميه  معقل  من   2-2 التعادل  باليت  ريفر  انتزع 
بونبونريا« يف ذهاب الدور النهائي من م�سابقة كاأ�ض ليربتادوري�ض االمريكية اجلنوبية، وكان 
اللقاء مقررا ال�سبت لكنه تاأجل 24 �ساعة ب�سبب غزارة االإمطار التي هطلت على العا�سمة 
االأرجنتينية بوين�ض اير�ض، وجنح ريفر باليت يف قلب تخلفه مرتني ليخرج بتعادل ثمني قبل 
احت�سان مباراة االإياب على ملعب مونومونتال يف 24 احلايل، وتقدم بوكا بوا�سطة رامون 
اأبيال لكن لوكا�ض براتو ادرك التعادل لريفر باليت بعدها بدقيقتني، ويف الدقيقة االأوىل 
من الوقت ال�سائع لل�سوط االأول منح داريو بينيديتو التقدم جمددا لبوكا جونيورز ال�ساعي 
اإىل اإحراز اللقب للمرة ال�سابعة ومعادلة الرقم القيا�سي امل�سجل ملواطنه انديبندينتي، لكن 
ريفر باليت اأدرك التعادل بف�سل النريان ال�سديقة عندما �سجل له مدافع بوكا جونيورز 
كارلو�ض ا�سكيريدو�ض هدفا خطاأ يف مرمى فريقه، وحرم فرانكو اأرماين حار�ض مرمى ريفر 
باليت بينيديتو من منح بوكا جونيورز الفوز عندما ت�سدى ملحاولته يف الدقيقة االأخرية، 
ويعود الفوز االأخري لبوكا جونيورز بلقب امل�سابقة اإىل 2007 عندما ظفر بلقبه ال�ساد�ض، 

اأما ريفر باليت في�سعى اىل التتويج به للمرة الرابعة يف تاريخه واالأوىل منذ 2015.
يذكر اأنها املرة االأخرية التي �سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليربتادوري�ض بنظام الذهاب 
واالإياب، حيث تقرر اعتماد نظام املباراة النهائية اعتبارا من العام املقبل، على اأن يقام 
النهائي االأول يف العا�سمة الت�سيلية �سانتياغو، و�سينال الفائز باللقب القاري �رشف متثيل 

اأمريكا اجلنوبية يف كاأ�ض العامل لالأندية املقررة يف االإمارات يف دي�سمرب املقبل.

امللكي يعود غامنا والبار�سا ي�سقط باأر�سه
اأ�سحى ريال مدريد �ساد�ساً يف الليغا 
ميدان  من  ثمني  بفوز  عودته  عقب 
�سلتا  م�سيفه  على  »بااليدو�ض« 
من   12 املرحلة  �سمن   2-4 فيغو 
اأهداف  و�سّجل  االإ�سباين،  الدوري 
كرمي  الفرن�سي  من  كل  مدريد  ريال 
عن  كابرال  وغو�ستافو  زمية  بن 
فريقه  مرمى  يف  اخلطاأ  طريق 
جزاء  ركلة  من  رامو�ض  و�سريجيو 
�سيبايو�ض يف حني وقع هديف  وداين 
�ساحب االأر�ض هوغو مايو وبراي�ض 
منديز مع العلم اأّن غو�ستافو كابرال 
ريال  وبات   ،87 الدقيقة  يف  اأق�سي 
 4 وبفارق  نقطة   20 بر�سيد  �ساد�ساً 

نقاط فقط عن املت�سدر بر�سلونة، يف حني جتّمد ر�سيد �سلتا فيغو عند 14 نقطة يف املركز الرابع ع�رش.
فريبو  جونيور  بيتي�ض  ريال  اأهداف  �سجل   ،4-3 بيتي�ض  ريال  اأمام  اأر�سه  على  مفاجئة  خل�سارة  بر�سلونة  تعّر�ض  جهته،  من 
وخواكني واالأرجنتيني جيوفاين لو�سيل�سو وكانالي�ض فيما �سّجل ليونيل مي�سي هدفني واأرتورو فيدال اأهداف بر�سلونة، جتّمد 
ر�سيد بر�سلونة عند 24 نقطة يف ال�سدارة بفارق نقطة عن اأتلتيكو مدريد الثاين قبل لقاء الفريق املرحلة القادمة، بينما ارتقى 

ريال بيتي�ض اإىل املركز 12 بر�سيد 16 نقطة.
بدورهما �سّدد اإ�سبيلية واأالفي�ض ال�سغط على بر�سلونة بفوز االأول على اإ�سبانيول 2-1، والثاين على �سيفه هوي�سكا بالنتيجة 
ذاتها، يف املباراة االأوىل، قلب اإ�سبيلية تخلفه بهدف لبورخا اإيغلي�سيا اإىل فوز بهدفني لالأرجنتيني غابريال مريكادو والفرن�سي 
و�سام بن يدر، وا�ستعاد اإ�سبيلية املركز الثاين بر�سيد 23 نقطة بفارق االأهداف اأمام اأتلتيكو مدريد الفائز على اأتلتيك بلباو 
3-2، وبفارق نقطة واحدة خلف بر�سلونة فيما بقي اإ�سبانيول خام�ساً بعدما جتّمد ر�سيده عند 21 نقطة. ويف الثانية، تفّوق 

اأالفي�ض بهدفني خلوين وروبن �سوبرينو بينما �سّجل موي غوميز الهدف الوحيد لهوي�سكا متذيل الرتتيب.

يف  مقابل  دون  بهدفني  ميالن  م�سيفه  على  جوفنتو�ض  فاز 
�سريو  �سان  ملعب  اأر�ض  على  بينهما  جمعت  التي  املباراة 
فريق  وا�سل  االإيطايل،  الدوري  من   12 املرحلة  ختام  يف 
نتائجه  االأخرية  ال�سبعة  االأعوام  يف  اللقب  حامل  جوفنتو�ض 
ميالن  م�سيفه  على  بفوزه  االإيطايل  الدوري  يف  املمتازة 
اأر�سه  على  االأربعاء  �سقوطه  ليعّو�ض  مقابل،  دون  بهدفني 
1-2 اأمام مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي �سمن اجلولة الرابعة 

من دوري اأبطال اأوروبا، افتتح الكرواتي ماريو ماندزوكيت�ض 
كري�ستيانو  الربتغايل  وا�ساف  ال�سابعة  الدقيقة  يف  الت�سجيل 
االأرجنتيني  اإ�ساعة  املباراة  و�سهدت  الثاين،  الهدف  رونالدو 
غونزالو هيغوايني العب اليويف ال�سابق املعار اإىل ميالن لركلة 
وهو  اإنذارين،  نيله  بعد   84 الدقيقة  اأنه طرد يف  علماً  جزاء 
الفوز 11 لليويف يف 12 مباراة مقابل تعادل وبه رفع ر�سيده اإىل 

34 نقطة يف ال�سدارة متقدماً على نابويل الثاين.

ن�سيحة  االإ�سباين،  بر�سلونة  نادي  مدافع  بيكيه  وجه جريارد 
وعدم  ا�ستهتاره  بعد  دميبلي  عثمان  الفرن�سي  لزميله  مهمة 
ت�رشيحات  يف  بيكيه،  وقال  الكتالوين،  الفريق  داخل  التزامه 
مل�ساعدة  بحاجة  »نحن  الفرن�سية:  ليكيب  �سحيفة  اأبرزتها 
تتطلب  وظيفة  القدم  كرة  اأن  اإدراك  على  دميبلي  عثمان 
العمل ملدة 24 �ساعة يوميا«، واأ�ساف مدافع البار�سا: »اأثق 
وقرارات  تدريجًيا،  �ستتح�سن  دميبلي  عثمان  �سلوكيات  اأن 

بيكيه  واأو�سح  �ست�ساعده«،  فالفريدي  اإرن�ستو  الفني  املدير 
»نحن نعمل جميًعا مل�ساعدة عثمان دميبلي، فهو العب �ساب 
لقد ارتكبنا بع�ض االأخطاء يف مرحلة ال�سباب«. وغاب عثمان 
اأمام  خ�رشها  والتي  لرب�سلونة  االأخرية  املباراة  عن  دميبلي 
تخلفه عن ح�سور  ب�سبب  الليغا  اإطار  بيتي�ض يف  ريال  �سيفه 
يعاين من  اأنه  وتبني  اإذن،  بدون  التدريبات اخلمي�ض املا�سي 

التهاب يف املعدة واالأمعاء.    

اليويف يح�سم قمة املالن من �سان �سريو

بيكيه ي�ساعد دميبلي بالن�سيحة

و�سد فريق مثل ال�سيتي اإذا اأخطاأت �ستتم معاقبتك«، واأمت: »الهدف االأول كان �سيًئا اأن ن�ستقبله، والثاين اأ�سواأ، الثالث قتل »اأعتقد اأن االأداء مل يكن �سيًئا يف املجمل، قدمنا اأداء م�سحوًبا باالأخطاء التي دفعنا ثمنها، كل االأهداف جاءت من اأخطاء تخيل هذه املباراة مع نزول فياليني منتع�ًسا والنتيجة 2-1 يف اآخر 25 دقيقة، هذا اأمر مهم بالن�سبة لنا«، واأردف الربتغايل: مل يكن يف اأف�سل حال للقيام بذلك«، وتابع: »ويف احلالة الطبيعية، اأنا اأعتمد على فياليني يف اجلزء االأخري من املباراة، بداية املباراة«، واأ�ساف »ذلك الأن فياليني لي�ض يف حالة جيدة الأن ي�سارك ملدة 90 دقيقة، كان هائاًل يف جهوده، لكنه »مريور« الربيطانية: »بالطبع افتقدنا بول بوغبا، واحدة من االأ�سياء التي حطمت خطتنا كثرًيا، كانت تواجد فياليني منذ لي�ستمر الفريق يف �سدارة الرتتيب بر�سيد 32 نقطة بفارق نقطتني عن ليفربول، وقال مورينيو يف ت�رشيحات وفًقا ل�سحيفة مان�س�سرت �سيتي، خالل مباراة الديربي مبناف�سات الدوري االإجنليزي، وحقق ال�سيتيزنز فوًزا بنتيجة 3-1 على اليونايتد، اأكد جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد، اأنه اأُجرب على البدء بالبلجيكي مروان فياليني العب و�سط الفريق اأمام مورينيو: تواجد فياليني حطم خطتنا يف الديربي
كل �سيء«.
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رواية قيد الدر�س للكاتبة لنا عبدالرحمان

�سخ�سيات بال هوية تتيه يف �سرد دائري
رمبا ل يعرف غري اللبناين دللة ” قيد الدر�س” عنوان اأحدث روايات لنا عبدالرحمن، لذا قد يبدو له العنوان حمرًيا، وتزداد احلرية مع ال�صفحة 17 
من الرواية، اإذ يتذكر ح�صان اأن ال�صيارة التي اأقلتهم يف هروبهم من بريوت اإىل دير ال�صرو توقفت عند نقطة تفتي�س، واأن رجاًل يرتدي زًيا ع�صكرًيا 

مموًها طلب بطاقاتهم ال�صخ�صية، جدته �صعاد وقريبتها اأخرجتا هويتهما اللبنانية، بينما اأمه جنوى مدت بطاقرواية لنا عبدالرحمن تبداأ مب�صهد 
حل�ّصان عبداهلل، وهو عائداً اإىل بريوت 2012، بينما يحكي الف�صل الثاين عن هروب الأ�صرة من بريوت عقب الجتياح الإ�صرائيلي 1982.ة “قيد 

الدر�س” ف�صمحوا لهم باملرور.

م٫�س
عنوان  وهو  الدر�س”  “قيد  اإذن 
عبدالرحمن  لنا  الكاتبة  رواية 
هوية اأخرى، ي�رسح ال�رسد ق�صتها 
وقعت  حيث   1922 لعام  بعودته 
بني  كامب”  نيو  “بوليه  اتفاقية 
مبقت�صاها  التي  وفرن�صا  اإجنلرتا 
جنوب  من  قرى  �صبع  اقتطاع  مت 
لبنان مت �صمها اإىل فل�صطني، ويف 
عام 1932 قام االنتداب الفرن�صي 
لل�صكان  ر�صمي  اإح�صاء  بعمل 
من  كثري  فيه  امل�صاركة  رف�س 
الأ�صباب  والبقاع  اجلنوب  �صكان 
ودواع خمتلفة، فاأ�صبحوا مكتومي 
احلكومي  احلل  يكن  ومل  قيد، 
بطاقة  �صوى   1960 عام  اللبناين 
الدر�س”،  “قيد  و�صعهم  اأن  تفيد 
الالهوية  باالأحرى  اأو  الهوية  هذه 
األف  االأجيال يف نحو 30  توارثتها 
املقاتل  اأ�رسة  اإحداها  اأ�رسة، 
تتابعها  التي  با�صم عبداهلل  الغائب 
اأحداث الرواية عرب ثالثة اأجيال. 
تلك اللحظة الفارقة التي ج�صدت 
متزق االأ�رسة الواحدة بني هويتني 
الروية  عنوان  اأن  بينت  ر�صميتني 
عقدة  عن  وك�صفت  حمورها،  هو 

عانت منها ال�صخ�صيات.

التيه يف دائرة 
ال�صرد

حل�ّصان  مب�صهد  الرواية  تبداأ 

عائداً  الطائرة  يف  وهو  عبداهلل، 
يرجع  بينما   ،)2012( بريوت  اإىل 
الف�صل الثاين ثالثني عاما، ليحكي 
عن هروب االأ�رسة من بريوت عقب 
 ،1982 عام  االإ�رسائيلي  االجتياح 
ال�رسو،  دير  اإىل  انتقلت  حيث 
 . والفالحني  البدو  و�صط  لتقيم 
راٍو  يحكي  زمني  ا�صرتجاع  عرب 
وابنتها  �صعاد  انتقال  عن  عليم 
اأطفالها  رابع  تنتظر  التي  جنوى 
الغائب  املقاتل  اأباه  تنتظر  كما 
عائلة  من  �صعاد  اجلّدة  دوًما، 
وقعت  لكنها  معروفة،  بريوتية 
عّواد  املتجول  البائع  حب  يف 
بعد  وهي  معه،  وهربت  الكردي 
من  بزواجه  تعرف  اأن  دون  �صبية 
امراأتني اأخريني. تنجب منه جنوى 
واأخوتها، وتعي�س معه حياة فقرية 
قبل اأن يعيدها والدها لتعي�س معه 
“وادي  يف  بيتا  عنه  ترث  ثم  فرتة 
اأبو جميل” مبني على طراز بيوت 
انتهاء  يتزامن   . القدمية  بريوت 
)�صقيقة  ملكة  عودة  مع  احلرب 
اأنها  نعلم  الربازيل،  من  جنوى( 
ماال  زوجها  عن  وورثت  ترملت 
وفريا ا�صتخدمت بع�صه يف ترميم 
بيت العائلة، “يف عام 1994، ح�صل 
فقد  حياتنا،  يف  االأكرب  التحّول 
اأعطى مر�صوم جمهوري اجلن�صية 
وكنا  ي�صتحقونها،  ملن  اللبنانية 
املر�صوم.  �صملهم  من  �صمن  من 
اأننا  اأثبتنا  بعدما  لبنانيني،  عدنا 
اأبي  وظّل  ال�صبع،  القرى  اأبناء  من 
االأرا�صي  خارج  الأنه  الدر�س  قيد 

اللبنانية” ) �س168، 169(.
غرباء.  جنوى  اأبناء  يبقى  لكن 
فبقوا  غائبا  ظل  االأب  الأن  رمبا 
مقتلعني بال جذور. يغرتبون حتى 
نهائيا  االأب  يغيب  اأنف�صهم،  عن 
وي�صافر ح�صان ويختفي ح�صن بعد 
اأن ي�رسق خالته، ويا�صمني ترف�س 
حياتهم وتتمرد. هكذا كان للكاتبة 
لنا عبدالرحمن طريقتها اخلا�صة 
تتوافق مع  والتي  بناء امل�صهد  يف 
بداأت  الدائري، فقد  ال�رسد  تقنية 
عائداً  الطائرة  يف  وهو  بح�صان 
ذروة  من  انطلقت  بريوت،  اإىل 
الطائرة  يف  ح�صان  حيث  احلدث، 
ماأ�صاة  يعاين  حيث  الالمكان،  اأو 
الالهوية، ثم يعود لبداية امل�صهد 
ما  اإ�صافة  اأو  حدثاً  ميثل  الذي 
تكتمل  حتى  ال�رسد،  معها  لينمو 
االأخري  الف�صل  يف  فنعود  الدائرة 
 ،2012 بريوت  البداية،  لنقطة 
داخلي  مونولوج  عرب  وح�صان 
“واجه  قائال:  لنف�صه  يعرتف 
قيد  تعي�س  مازلت  اأنت  احلقيقة، 
ما  حياتك  �صيء يف  فكل  الدر�س، 
الدر�س  قيد  الدر�س..  قيد  يزال 
لي�صت جمرد هوية يا ح�صان، اإنها 

حالة”. )�س 247(.
 

تعدد الأجيال 
والرواة

ق�صريين  مب�صهدين  الرواية  بداأت 
تروي  ثم  ح�صان،  اأولهما  يروي 

التايل،  امل�صهد  ليلى  �صقيقته 
وتنتهي كذلك ب�صوتي ح�صان وليلى، 
كما  واالأخري  االأول  الف�صالن  فبدا 
لو كانا �صفتي نهر موار ر�صدت لنا 
الف�صلني  عبدالرحمن �رسيانه عرب 
الطويلني الثاين والثالث )�صغال 200 
الرواية مقابل 47  �صفحة من منت 
ويف  معا(.  والرابع  االأول  للف�صلني 
االأحداث  الكاتبة  قدمت  اأغلبهما 
من  ي�صرتيح  كان  عليم،  راو  عرب 
اإن�صاده اأحيانا لن�صمع �صوتي ح�صان 
ي�صكتهما  اأن  يلبث  ما  ثم  وليلى 
ال�رسد  حركة  بزمام  ثانية  ومي�صك 

مقدما عاملا ملحميا �صبيها بعوامل 
لبنان  عن  فيحكي  ال�صعبية،  ال�صري 
ودير  بريوت  وعن  وفل�صطني، 
ال�رسو، وعن اأجيال متعاقبة ابتداًء 
جنوى  ابنتها  ثم  �صعاد  اجلدة  من 

فاأبناء جنوى واأخريا اأحفادها.
وفقت  الروائية  اأن  اأعتقد  لذا 
متاما يف اعتمادها كثريا على راو 
عليم ، فهذه التقنية مالئمة متاما 
من  يك�رس  وحتى  االأجيال،  لرواية 
ح�صان  ل�صخ�صيتي  منح  هيمنتها 
مبا�رسة  التحدث  فر�صة  وليلى 
للقارىء عرب مونولوجات وم�صاهد 

ويف  االأنا،  ب�صمري  مروية  ق�صرية 
م�صهد فارق وجدنا ح�صان يتحدث 
يحادث  فكان  املخاطب،  ب�صمري 
نف�صه وكاأنه يحكي ل�صخ�س غريب، 
النف�صي  لتمزقه  جت�صيد  ذلك  ويف 
بل لت�صظيه. لعل االأثر االأهم اأي�صا 
من  ال�صخ�صيات  اقتالع  يف  متثل 
لهويتها  لي�س  وفقدانها  جذورها 
ثم  ومن  النتمائها،  بل  فقط، 
�صياعها، حتى ليلى تنكر اأثر غياب 
تنقيبها  وعرب  فهي  عليها،  اأبيها 
زمن  بداأ  متى  لتعرف  اجلذور  يف 

اخل�صارة .

تراث »هنتنغتون«:

هل اأطروحة »�سدام احل�سارات« �ساحلة لل�سياق العاملي؟
عر�س: اإبراهيم �صيف 

من�صاوي /جامعة القاهرة
مركز امل�صتقبل لالأبحاث و 

الدرا�صات املتقدمة

هنتنجتون«  »�صمويل  كتابات  كانت 
 2008 عام  يف  املنية  وافته  الذي 
وما  احل�صارات«،  »�صدام  حول  تدور 
االأفكار  من  جمموعة  من  عنها  تفرع 
»هنتنجتون«  اعتربها  والتي  الفرعية، 
يف  الثقافة  اأهمية  مثل:  م�صلمات، 
وعدم  ال�صيا�صي،  ال�صلوك  ت�صكيل 
بني  م�صرتكة  عاملية  قيم  وجود 
العامل.  يف  االأ�صا�صية  احل�صارات 
عامل  تركه  الذي  الرتاث  هذا  ولكن 
متوافًقا  يكن  مل  االأمريكي  ال�صيا�صة 
التي ظهرت  التغريات  العديد من  مع 
الرتاجع  راأ�صها  وعلى  اليوم،  يف عامل 
التي  االأزمات  بعد  الدميقراطي 
ع�صفت بالدميقراطيات الغربية، ويف 
مقدمتها االأزمات املالية يف الواليات 
اليورو،  ومنطقة  االأمريكية  املتحدة 
يف  ال�صعبوية  احلركات  دور  وت�صاعد 
تهديًدا  متثل  اأ�صحت  والتي  اأوروبا، 
عن  ف�صاًل  الغربية،  ال�صيا�صية  للنظم 
ت�صاعد قوة عدد من الدول املعادية 

للقيم الغربية مثل رو�صيا وال�صني.

اأطروحة  على  قرن  ربع  مرور  ومع 
»�صدام احل�صارات«  »هنتنجتون« عن 
فوكوياما«  »فران�صي�س  يحاول 
مقالته  يف  اإرثه  على  ال�صوء  اإلقاء 
هنتنجتون«  بـ«تراث  املعنونة 
 ،Huntington’s Legacy
املن�صورة مبجلة »امل�صلحة االأمريكية 
The American Interest يف 27 
اأغ�صط�س 2018، وذلك من خالل نقده 
ملقولته االأ�صا�صية ل�صدام احل�صارات، 
وفكرته االأ�صا�صية عن الثقافة والقيم 

العاملية.

اإ�صكالية املحدد 
الثقايف:

ا  ا عاًمّ اأن هناك خًطّ يرى »فوكاياما« 
االأخرية  »هنتنجتون«  كتابات  كل  يف 
يدور حول م�صاألة الثقافة، اإذ مل تتعلق 
�صدام  مب�صاألة  فقط  الكتابات  تلك 
من  م�صكلة  اأثارت  بل  احل�صارات؛ 
نحن؟ فقد راأى »هنتنجتون« اأن ال�صلوك 
كبري  ب�صكل  يتحدد  لل�صعب  ال�صيا�صي 
من خالل الثقافة، واأن اخليارات التي 
يحددها املجتمع ا�صتنادا عليها تظل 
التحديث  مواجهة  يف  وقائمة  ثابتة 

تتخطى  بل  االجتماعي-االقت�صادي، 
متيز  التي  الذاتية  امل�صلحة  كذلك 

االقت�صاديات احلديثة. 
نحن؟«  »من  االأخري  كتابه  ففي 
الهوية  على  »هنتنجتون«  ركز 
الواليات  اأن جناح  واعترب  االأمريكية، 
يرجع  كدولة  االأمريكية  املتحدة 
اأمريكا  اأن  حقيقة  اإىل  كبري  ب�صكل 
قبل  من  ا�صتوطنت  قد  ال�صمالية 
قبل  من  ولي�س  االأجنلو-بروت�صتانت، 
االإ�صبانيني  اأو  الفرن�صيني  الكاثوليك 
اليوم  ت�صبه  كانت  واإال  الربتغاليني،  اأو 
يف  كيبك  واإقليم  واملك�صيك  الربازيل 

كندا.
من  الثالثة  املوجة  كانت  واإذا 
�صهدت  والتي  الدميقراطي  التحول 
الليربالية  الدميقراطيات  �صعود 
قامت  قد  برلني  جدار  �صقوط  بعد 
الغربية؛  للقيم  وا�صع  قبول  على 
باأهمية  جادل  »هنتنجتون«  اأن  اإال 
للتحول  كاأ�صا�س  الثقايف  املحدد 
موجة  اأن  راأى  حيث  الدميقراطي، 
تكن  مل  تلك  الدميقراطي  التحول 
قائمة على قبول وا�صع للقيم العاملية 
حول الدميقراطية، بل على حقيقة اأن 
اأمريكا  يف  اجلديدة  الدميقراطيات 
خلفية  ذات  كانت  واأوروبا  الالتينية 

فالذي  كاثوليكية.  م�صيحية  ثقافية 
»هنتنجتون« هو  تغري من وجهة نظر 
الكني�صة  بني  الت�صالح  من  نوع  وجود 
احلديثة،  والدميقراطية  الكاثوليكية 
من  للدول  ذلك  بعد  �صمح  ما  وهو 
االأرجنتني  اإىل  وبولندا  املجر 
ك�صكل  الدميقراطية  لقبول  والربازيل 
من اأ�صكال احلكم.  ويري »فوكوياما« 
ا يف تاأكيده  اإذا كان »هنتنجتون« حمًقّ
العام على اأهمية الثقافة الأن الثقافة 
لوجود  االأ�صا�س  هي  امل�صرتكة 
م�صتويات عالية من الثقة االجتماعية 
ب�صكل  اأ�صهمت  كما  معينة،  بلدان  يف 
اأنه  اإال  االقت�صادي؛  جناحها  يف  كبري 
نحن؟«  »من  كتابه  ن�رس  بعد  اتُّهم  قد 

بالعن�رسية جتاه املهاجرين. 
»فوكوياما«  وافق  ال�صياق،  هذا  ويف 
املتعلق  »هنتنجتون«  ا�صتنتاج  على 
االأجنلو- امل�صتوطنني  مب�صاهمة 

بروت�صتانت يف جناح اأمريكا ال�صمالية 
التي يحملونها،  الثقافية  القيم  ب�صبب 
مثل  وذلك  العرق،  ب�صبب  ولي�س 
الربوت�صتاتينية،  العمل  اأخالقيات 
يف  الثقة  وعدم  بالفردية،  واالإميان 
ال�صلطة املركزية للدولة، وغريها من 

القيم االأخرى.
ولكن على �صعيد اآخر، يرى »فوكوياما« 

اأن هذا التاأكيد الوا�صع على ا�صتمرار 
ال�صيا�صي  لل�صلوك  كمحدد  الثقافة 
فاإذا  ال�صعوبات.  من  عدد  يقابله 
الثقافة  باأن  يجادل  »هنتنجتون«  كان 
الدين،  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  متجذرة 
املتعددة  الدينية  االنتماءات  واأن 
�صت�صكل  املحددة  الهويات  ولي�س 
فاإن  العاملي؛  امل�صتقبلي  النظام 
امل�صكالت،  من  يخلو  ال  الطرح  هذا 
يف  الدين  دور  ت�صاعد  ظل  يف  حتى 
ال�صيا�صة الدولية احلديثة، لي�س فقط 
الهند  يف  ولكن  االأو�صط  ال�رسق  يف 
والواليات املتحدة  الالتينية  واأمريكا 
املحافظون  لعب  حيث  االأمريكية، 

الدينيون دوًرا �صيا�صًيّا متنامًيا. 
لي�س  الدين  اأن  »فوكوياما«  ويري 
ت�صكيل  والوحيد يف  االأ�صا�صي  العامل 
فهناك  املعا�رس،  العامل  يف  الهوية 
العديد من عوامل الت�صامن االأخرى. 
التحديث  اأدى  املثال،  �صبيل  فعلى 
ظهور  اإىل  االقت�صادي  االجتماعي 
حركة ن�صائية عاملية ت�صعى للح�صول 
واالجتماعية  ال�صيا�صية  احلقوق  على 
بالقوة،  تتميز  احلركة  وهذه  للمراأة. 
واأمريكا  اأوروبا  يف  فقط  لي�س 
ا اأ�صحى لها جذور  ال�صمالية، بل اأي�صً
و�صتمثل  املحافظة.  الدول  يف  ثابتة 

ا لالإ�صالم املحافظ  ثقاًل موازًنا مهًمّ
النزعات  ت�صاعدت  كما  اإيران.  يف 
مرة  الظهور  اإىل  وعادت  القومية 
اليابان  مثل  دول  بني  وخا�صة  اأخرى 
وال�صني، على الرغم من انتمائهم اإىل 

احل�صارة الكونفو�صيو�صية. 
العامل  ميثل  الدين  كان  اإذا  وي�صيف 
االأ�صا�صي املحرك للحركات ال�صعبوية 
اجلديدة يف اأوروبا والواليات املتحدة 
االأمريكية، لكنه لي�س العامل الوحيد، 
مثل:  اأخرى،  عوامل  معه  تتداخل  اإذ 
والعرق،  القدمية،  القومية  النزعة 
وعدم امل�صاواة االقت�صادية، والذاكرة 

التاريخية امل�صرتكة.

الهوية ولي�س 
الثقافة:

الهوية  مفهوم  اأن  »فوكوياما«  يرى 
مفهوم وا�صع واأكرث مرونة بحيث ميكن 
ال�صيا�صات املعا�رسة  من خالله فهم 
بداًل من الثقافة اأو احل�صارات القائمة 
الهوية  فمفهوم  ديني.  اأ�صا�س  على 
العرق  بكرامة  االعرتاف  على  يقوم 
االعرتاف  حتى  اأو  االأمة  اأو  الدين  اأو 

باخل�صائ�س الفريدة لفرد ما. 
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ويف هذا ال�صدد، اعترب »فوكاياما« القومية واالإ�صالموية مظاهر خمتلفة للهوية. فعدم االعرتاف بالقومية ال�رسبية يف االإمرباطورية النم�صاوية-املجرية عام 1914 هو ما دفع Gavrilo Princip اإىل اغتيال االأر�صيدوق Franz Ferdinand. وي�صيف اأن الهوية 
ًدا للعديد من الظواهر يف العامل املعا�رس، فالتطرف الديني -على �صبيل املثال- لي�س مدفوًعا باالعتقاد الديني يف حد ذاته. فالكثري من ال�صباب االأوروبي امل�صلم الذين تركوا بالدهم للقتال �صمن �صفوف تنظيم »داع�س« االإرهابي يف �صوريا كانوا  اأ�صحت حمِدّ

حما�رسين بني ثقافتني؛ الثقافة التقليدية النابعة من تقدي�س الوالدين، والعلمانية الغربية التي ن�صئوا يف ظلّها. وهذا اخللط قد اأّثر بالطبع على نظرة امل�صلم الراديكايل لنف�صه وللمجتمع من حوله.
ولذلك، اأ�صبح الدين يف هذا ال�صياق اأداًة مفيدة لل�صيا�صني حل�صد الدعم ال�صيا�صي، وقد حدث هذا يف اأوروبا يف القرن التا�صع ع�رس عندما ا�صتخدم ال�صيا�صيون االأوروبيون الهوية الوطنية حل�صد الدعم وتعبئة اأتباعهم.

ووفًقا لهذا الو�صف، يرى »فوكاياما« اأن الهوية تتوافق ب�صكل اأكرب مع حقائق عامل اليوم اأكرث من حمدد الثقافة القائم على اأ�صا�س الدين. فاإذا كان »هنتنجتون« قد ذهب اإىل اأن احل�صارات قد اأ�صبحت اأكرث متا�صًكا نتيجة حلدوث االندماج االجتماعي على امل�صتوى 
الثقايف عرب القومي، اإال اأن املالحظ اأن املجتمعات اأ�صبحت مق�صمة اإىل جمموعة من الهويات الفرعية واالأ�صغر، وهو ما يتجلى يف احلركات القومية ال�صعبوية اجلديدة يف كٍلّ من رو�صيا وبولندا واملجر واأجزاء من اأوروبا، الأن م�صاحلهم القومية غالبًا ما تكون يف 

�رساع وتطغى على اأية حماولة لتحقيق الت�صامن فيما بينهم. 
ويُعد املثال االأكرث اأهمية الذي يو�صح اأن الهوية ال توؤدي اإىل الت�صامن احل�صاري ولكن اإىل انق�صامات و�رسوخ ال نهاية لها، هو احلال يف الواليات املتحدة االأمريكية. فقد تر�صخت �صيا�صة الهوية يف اأعقاب ظهور احلركات االجتماعية يف ال�صتينيات عندما �صعر كٌلّ 
من االأمريكيني من اأ�صل اإفريقي، والن�صاء، وذوي االإعاقة، واالأمريكيني االأ�صليني، اأنهم يتعر�صون للتمييز والتهمي�س بطرق خمتلفة. كما اأدى ظهور تيار الي�صار يف الواليات املتحدة واأوروبا خالل مطلع القرن الع�رسين لتحقيق الت�صامن بني اأع�صاء الطبقة العاملة اإىل 
احت�صان جمموعة من الهويات اجلديدة، وقد دفع هذا اإىل اإ�صفاء نوع من ال�رسعية على وجود هوية جديدة لليمني. واإذا كان خطاب الرئي�س االأمريكي » دونالد ترامب« مل يحرتم جتليات الهوية التي متيز اخلطاب االأمريكي ال�صيا�صي املعا�رس، اإال اأنه حفز �صعود 

التيارات اليمينية والقوميني البي�س.
ولهذا تعد الهوية على خالف الثقافة اأف�صل اأداة لو�صف ال�صيا�صة يف عامل اليوم، الأنها مبنية على اأ�صا�س اجتماعي، كما اأنها مفهوم قابل للنقا�س والنقد، وذلك على العك�س من مفهوم الثقافة الذي عرب عنه »هنتنجتون« الأنه مفهوم ثابت وغري قابل للتغيري، فالهوية لي�صت 
متجذرة من الناحية البيولوجية اأو ذات قدمية املن�صاأ. فلم تكن القومية باملعنى احلديث موجودة يف اأوروبا قبل الثورة الفرن�صية، واملنطلقات العقائدية لكل من »بن الدن« و«اأبو بكر البغدادي« ال تتوافق مع اأي من املدار�س الفقهية التقليدية الكربى. كما اأن الهويات 

املعا�رسة القائمة على اأ�صا�س الدين اأو االأمة قد ظهرت الأغرا�س حمددة، وميكن اأن حتل حملها هويات اأخرى نتيجة للن�صال ال�صيا�صي.
ويخلُ�س »فوكوياما« اإىل اأن نظرية »هنتنغتون« ال تتنا�صب مع الواقع احلايل، فالدميقراطيات الغربية يف حالة حرب داخلية على الهويات الوطنية، ولذلك فقد اأ�صبح الغرب خمتلًفا عن ذي قبل. وكذلك فاإن القوى امل�صادة للغرب من رو�صيا وال�صني متثل دواًل قوية، ولكنها 

لي�صت كيانات عابرة للحدود تقوم على القيم الثقافية امل�صرتكة.
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ترجمها الكاتب عبد اهلل الزماي

»حياة الكتابة«روائيون عامليون 
ي�صردون ق�ص�ص بداياتهم

جمموعة حكايات و�سهادات عن اأ�سرار الكتابة ودوافعها، يرتجمها الكاتب عبد اهلل الزماي ملبدعني 
خطفتهم م�ساهد احلياة، فتخَلّق عندهم هذا ال�سرد ال�ساحر. وهم: اإدواردو غاليانو، اإليف �سافاق، 

اأورهان باموق، اإيزابيل الليندي، روبرتو بولنيو، كازو اإي�سيغورو، ماريو بارغا�س يو�سا، هاروكي 
موراكامي، يان مارتل.

 وكالت

كتبُت  حني  غاليانو:  اإدواردو   ويقول 
 » والظّلْ ال�شم�س  يف  القدم  »كرة 
القراءة خوفهم  يفقد حمبُّو  اأن  اأردُت 
كرة  حمبُّو  يفقد  واأن  القدم  كرة  من 
يخطر  مل  الكتب.  من  خوفهم  القدم 
ببايل البتَّة �شيءٌ غري هذا، لكَنّ ع�شواً 
املك�شيكي  »الكونغر�س«  يف  �شابقاً 
الكتاب  اإَنّ  يل  قال  كوينتانا(  )فيكتور 
يف  اأنَّه  ذلك  ة  وق�شَّ حياته.  اأنقَذ 
قبل  من  اختطف   ،1997 منت�شف 
ك�شفِه  على  ملعاقبتِه  ماأجورين،  َقتَلة 
بع�س اأعمالهم القذرة فكان اأن اأوثقوا 
�شارف  حتَّى  يركلونه  وراحوا  رباطه، 

عليه  يُْجِهُزوا  اأن  وقبل  املوت،  على 
كرة  حول  النقا�س  بََدوؤُوا  بر�شا�شة، 
اأقرب  كان  فيكتور  اأَنّ  ورغم  القدم. 
اإىل املوت منه اإىل احلياة، اأدىل بدلوه 
يف النقا�س، وانربى يروي لهم ق�ش�شاً 
ة  من كتابي، ومع كل حكاية، كانت ثَمّ
دقائق تُ�شاف اإىل حياته. ويف الأخري 
تركه القتلة، وقالوا له: »اأنت يف َماأَمْن« 
وت�رسد الروائية الرتكية اإليف �شافاك 
التحقُت  »عندما  بالقول:  بدايتها 
ديكنز،  ت�شارلز  اكت�شفُت  باملدر�شة، 
وال�شدفة وحدها جعلت الكتاب يجد 
ة  ، وقد فتنتني رواية »ق�شَّ اإيَلّ طريقه 
اأِيّ  مدينتني«، فقد كانت خمتلفة عن 
اأقراأ  فظللُت  قبل،  من  عرفته  �شيء 

املوؤلّف  هذا  ف�شار  ديكنز  موؤلَّفات 
اأنقرة  من  لطفلة  قريناً  الإجنليزي 
ثَمّ  ال�شبعينات،  اأواخر  يف  تعي�س 
ماركيز،  غار�شيا  غابرييل  اكت�شفُت 
َيّتد  اأن  يكن  كيف  علّمني  والذي 
وتف�شري  تي  جَدّ ق�ش�س  بني  ج�رٌس 
فيقول:  باموق،  اأورهان  اأما  الأحالم. 
»متحف  رواية  بكتابة  قمُت  لقد 
الذي  املتحف  يف  ر  اأفِكّ واأنا  الرباءة« 
مل  الرواية.  يف  ر  اأفِكّ واأنا  اأن�شاأته 
اأفكار  جمموعة  د  جمَرّ املتحف  يكن 
ومل  الرواية،  جناح  بعد  يل  خطرت 
اأفرز  ما  هو  املتحف  جناح  يكن 
حتويل  عند  احلال  هو  كما  الرواية، 

بع�س الأفالم الرائجة اإىل كتب.

من  كاًل  ابتكرت  لقد  احلقيقة  يف 
واحد،  اآن  يف  معاً  واملتحف  الرواية 
الت�شيلية  الروائية  تتحدث  حني  يف 
اأ�شبحت  كيف  عن  الليندي  اإيزابيل 
 1981 يناير   8 يف  اأنه  فتقول  كاتبة، 
مكاملًة  فيه  تلقينا  اإذ  قدري.  تغرَيّ 
هاتفية ونحن يف كاراكا�س اأخربتنا باأَنّ 
ن من العودة اإىل  ي يحت�رس. مل اأمتَكّ جِدّ
ت�شيلي لتوديعه، لذا عمدت يف امل�شاء 
الر�شالة  ي�شبه  ما  كتابة  اإىل  نف�شه 
املحبوب،  العجوز  لذلك  الروحيَّة 
افرت�شُت اأّنه لن يعي�س ليقراأها، وكتبُت 

اجلملة الأوىل يف ن�شوة، لأكرر كل ليلة 
ي.  جِدّ موت  حقيقة  متنا�شية  الأمر 
العام  نهاية  ومع  وَكرَب،  الن�ُسّ  منا هذا 
�شكلت  �شفحة،   500 كتبُت  قد  كنُت 
بينما  الأرواح«.  »بيت  الأوىل  روايتي 
بولنيو  روبرتو  الت�شيلي  ال�شاعر  يرى 
حتى  كان،  اأينما  يعمل  الكاتب  اأَنّ 
ينطبق  ل  ما  وهو  نائماً  يكون  حينما 
الروائي  عالج  الأخرى.  املهن  على 
بارغا�س  ماريو  البريويف  وال�شيا�شي 
ركوب  من  خوفه  على  تغلَّب  يو�شا، 
الذي  العالج  فهي  بالقراءة،  الطائرة 

وامُلرَتِْجم  الروائي  اأما  قّط،  يُخّيبْه  مل 
الياباين هاروكي موراكامي فيقول عن 
بداياته: �شباح يوم اأحٍد، من اأيَّام ف�شل 
الربيع امُل�شم�شة تلّقيُت مكاملة هاتفّية 
مبجلّة«غونزو»الأدبيَّة،  ر  حمِرّ من 
الريح  رواية«اأ�شمع  اأَنّ  فيها  اأخربين 
قوائم  �شمن  اإدراجها  تُغّني»وقع 
املبتدئني.  الكتَّاب  جلائزة  حني  املر�َشّ
تاأليف تلك الرواية �رسباً من  لقد كان 
ي، لذا كتبتها بكِلّ �شهولة وي�رس،  التحِدّ
، ومل يخطر يل  متاماً كما تداعت علَيّ

ح لأِيّ جائزة. اأنَّها قد تُر�َشّ

در�ص البديهيات
 حممود دروي�س

�شورة  اأن  لنا  خيل  كلما 
مكانتها  من  انتقلت  فل�شطني 
املقد�شة .. اإىل �شياق العادي 
على  الفذة  بقدرتها  ،فاجاأتنا 
 ، اخلالد   معناها  اإيقاظ 
من  والزمني  الروحي  ببعديه 
...من  عابر  تاريخي  نعا�س 
دمها ي�رسق ا�شمها من جديد 

، مرجعية وبو�شلة . 
على  اإل  للقلب  ما�شي  فال 

اأ�شوار القد�س .
عرب  اإل  الغد  اإىل  طريق  ول 

اأزقتها ال�شيقة .
ار�س  على   ، لل�شالم  اأفق  ول 
باإجناز  اإل   ، وال�شالم  الفداء 

م�رسوع احلرية .
�شي�شهل 

علينا القول اإن الروح قد عادت 
للمرة الألف ، اإىل ج�شد ل يدل 
علية �شوى دمه امل�شفوك ، ل 
العمل  يتقن  ل  التاريخ  لن 
باأدوات طاهرة فقط ، بل لن 

احلرية ذئبة جائعة اأي�شا .
امُلقّد�س  يُ�رَسّج  حني  وهكذا 
الروح  عودة  تبدو   ، بالدم 
على   ، واحتفالية  طق�شية 
الرغم من اأنها مل تذهب متاماً 
، لكن جتليها كان يف حاجة اإىل 

تطابق الوعي مع الإرادة .
انتفا�شة جديدة لتعليمنا در�س 
فلي�شت   ، الع�شري  البديهيات 
فح�شب  جغرافيا  فل�شطني 
تراجيديا  اأي�شا  هي  ما  بقدر 

وبطوله .
ول هي فل�شطينية فقط ، بقدر 
ما هي اإخ�شاب لفكرة العربي 
اإ�شايف  ومعنى   ، نف�شه  عن 
ملعنى وجوده ، يف �رساعه مع 
ليكون   ، داخله  ومع  خارجه 
جزءاً من تاريخه اخلا�س 

ومن التاريخ العام . 
فل�شطني  تبتعد  مل 
عن حقيقتها ، قبل 
النفجار  هذا 
كانت  فقد   ،
دائماً ما هي ، 

هناك .
ال�شباب  لكن 
غطى  الذي 
مل  الب�رس 

يحجب 
عن  الروؤية 

الب�شرية .
ت�شفر  مل  اإذ 
ت  فا نعطا ل ا
يف  التجريبية 

يرَُبّر  عما   ، بعد  ال�شيا�شة، 
خيمته  اإىل  اأحد  انكفاء 

الإقليمية .
اإىل  العرب  ي�شل  فلن 
ي�شل  ولن   ، ُفرادى  غدهم 
القد�س  اآيل  الفل�شطينيون 
دور  لدمهم  كان  وان  وحدهم 

ال�رسارة والقربان .
انتفا�شة جديدة لتعليمنا در�س 

البديهيات الع�شري .
عن  الإ�رسائيليون  يكّف  فلم 
�رسح مفهومهم ل�شالم يريدونه 
من  خاليا ً  ، بالقوة  مفرو�شاًَ 
وهو   ، العدالة  ومن  الأر�س 
الذي   ، والعبيد  ال�شادة  �شالم 
ل يعُدنا باأكرث من حق الإقامة 
امل�شتوطنات  �شواحي  يف 

وعلى اأطراف اخلرافة .
الفل�شطينيون كل  ا�شتنفد  لقد 
حول  املرونة  يف  ر�شيدهم 

نف�شها .
اأعلى واأغلى مما  ودفعوا ثمناً 
تتجاوز  ل  ت�شوية  ت�شتحقه 
اإقامة  يف  بحقنا  العرتاف 
ع�رسين  على  م�شتقلة  دولة 
وطننا  ار�س  من  باملائة 
يبدي  اأن  دون   ، التاريخي 
اأي  الإ�رسائيلي  اجلانب 
مرت  من  لالن�شحاب  ا�شتعداد 
اأ�شطورته  م�شاحة  من  واحد 
التي   ، التاريخ  وعن  ذاته  عن 
يف  التاريخي  وجودنا  تعترب 
غريباً  احتاللياً  وجوداً  بالدنا 
 – اليهود الأزلية  على » ار�س 
ومن  منا  اخلالية   ،  « الأبدية 
اإل  ل�شيء  ل   ... معا  التاريخ 
لبتكار عالج ما لعقدة �رسعية 

التاريخية . 
ال�شهيوين  املفهوم  هو  هذا 

للتطبيع ، الذي » انطلى » حتى 
على بع�س حكومات الأطراف 
تكن  مل  التي  البعيدة  العربية 
،لكنها  ال�رساع  يف  ناقة  لها 
حب  ر�شائل  جملها  َحّملت 
وا�شنطن  باب   ، اإ�رسائيل  اإىل 
ال�رساع  اتخذ  منذ   ، العايل 
الفل�شطيني   – الإ�رسائيلي 
اإىل  فهبت   ، جديدة  اأ�شكال 
اإقامة عالقات » متوازنة » بني 
ليكون   ، وفل�شطني  اإ�رسائيل 
املحايد  الو�شيط  دور  لها 
بني  القد�س  على  ال�رساع  يف 
وبني  الفل�شطينية  احلقيقة 
بني   ، الإ�رسائيلية  اخلرافة 

ال�شحية واجلالد .
من  اأكرث  فل�شطني  تكن  اأمل 
ج�رس  من  ...واأكرث  ذريعة 

للعبور اإىل �شدها ؟ 
املطرود  العربي  ال�شارع  لكن 
اإىل  اليوم  ، يعود  ال�شيا�شة  من 
املقد�س  باب  من  ال�شيا�شة 
عن  ليعرّب   ، بالدم  املخ�شب 
مدى  وعن   ، املكبوت  تراكم 
الذي   ، النظام  من  القطيعة 
متادى يف احلياد ويف التطبيع 
مع دولة ، مل تفهم من الت�شوية 
على  القدرة  لها  يوفر  ما  غري 
ال�شالم  مناخ  يف   ، تنجز  اأن 
الكاذب ، ما مل تنجزه يف مناخ 
اإقليمية ،  احلرب ، من هيمنة 
بال�شعب  ا�شتفراد  راحة  ومن 

الفل�شطيني املحا�رس .
ول   ، الحتالل  مع  �شالم  ل 
اإل  للت�شوية  اأعمال  جدول 
هذا   – الحتالل  جالء  بعد 
الفل�شطيني  ال�شارع  يقوله  ما 
بعفوية   ، الغا�شب  والعربي 
وباإرادة   ، عميق  وبوعي  بليغة 

�شعورية  وبوحدة   ، فولذية 
ي�شتطيع  ل  كاملة  وفكرية 
جتاهلها  العربي  النظام 

ملتابعة دوره يف الو�شاطة .
فان خيار ال�شالم مل يكن يعني 
املقاومة  روح  اإخماد  اأبدا 
املقاومة  ثقافة  عن  والتخلي 
تطبيع  يف  ال�رسيع  وال�رسوع   ،
مع  الطبيعية  غري  العالقة 

الحتالل .
اجلنون  نقراأ  فكيف   ، واإل 

؟  العام  الإ�رسائيلي  احلربي 
املوت   : هتافهم  نقراأ  وكيف 

للعرب ؟ 
غري  منلك  فال   ، نحن  اأما 
 ، القد�س  عن  الدفاع  جنون 
وعن ال�شالم ، اإذا كان ال�شالم 
 ، للحرية  ال�رسعي  البن  هو 
ول منلك اإل جنون الدفاع عن 
اإخوة الطفل حممد ، اجلال�س 
يف ح�شن اأبيه ، مثل ي�شوع يف 

قلب اأيقونة .

للدكتورة علياء الداية

 عني على اإبداعات 
»عبد ال�صالم العجيلي«

 
تقدم الدكتورة علياء الداية، تعريفًا متكاماًل 
 ،)2006  -  1918( العجيلي  ال�سالم  عبد  ب�سرية 
الذي  اجلديد  كتابها  يف  الق�سة،  فن  رواد  اأحد 
العجيلي«،حيث  ال�سالم  »عبد  عنوان  يحمل 
ما  ومتيز  الأديب  هذا  اإبداع  بقيمة  تعرف 
ال�سفة  على  ُوِلَد  اأنه  الكاتبة  وتبني  قدمه. 
ال�سرقية لنهر الفرات، يف مدينة الّرقة، و�سغل 
والإعالم  الثقافة  وزارة  من  لكّل  وزير  من�سب 
اإبداع  طبيعة  املوؤلفة  وحتلل  واخلارجية. 
جذاب،  قلم  �ساحب  اأنه  مو�سحة  العجيلي 
واملقال  والرواية  الق�سة  يف  اأبدع  نراه  لذلك 
واأدب الرحالت وال�سرية واملذكرات، اإىل جانب 
الأدبية،  املنا�سبات  من  العديد  يف  م�ساركته 
الندوات  اإىل  ويدعى  املحا�سرات،  يلقي  فكان 
والبالد  ودم�سق  وحلب  الّرقة  يف  واملوؤمترات 
العربية والأجنبية، وقد �سدر له نحو 40 كتابًا 
اإىل  اأعماله  بع�س  وترجمت  املجالت،  �ستى  يف 

اللغات احلّية.
وكالت
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ال�سادر حديثا عن املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية »ليناغ«

اأحمد حمدي ي�ستذكر قمم الأدب يف 
اأحاديث مع رواد واأحاديث عن رواد 

�سدر حديثا يف 2018    كتاب »اأحاديث مع رواد و اأحاديث عن رواد   عن 
املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية »ليناغ » للكاتب والدكتور  اأحمد 

حمدي عميد كلية علوم الإعالم والت�سال  الذي ا�ستذكر من خالله  
كبار رواد التجديد واحلداثة يف الأدب العربي  فلقد �سارك  بهذا املوؤلف 
القيم يف فعاليات �سالون اجلزائر الدويل للكتاب �سيال 23 بق�سر املعار�ض 

ال�سنوبر البحري باجلزائر العا�سمة .

حكيم مالك

 منتجات الإعالم الثقايف 
لها ميزة املنتجات الأدبية

كما �أكد �لكاتب �أحمد حمدي �أن 
رو�د  مع  �أحاديث  كتاب«  فكرة  
»�ل�صادر  رو�د  عن  و�أحاديث 
منذ  »ر�ودته  »ليناغ  عن  حديثا 
�لقرن  من  �ل�صبعينات  بد�ية 
�ملا�صي وبال�صبط منذ �ن�صمامه 
�صحيفة  حترير  هيئة  �أ�رسة  �إىل 
�صهر  يف  �لأ�صبوعي  �ملجاهد 
ق�صمها  يف  وبالذ�ت   1970 �أوت 
�لثقايف �لذي �ختاره �لكاتب عن 
�أول حديث �صحفي  ق�صد وكان 
بوعالم  �لزرناجي  �لفنان  مع  له 
�أن  �ملوؤلف   معترب�    ، تيتي�ش  
لها  �لثقايف  �لإعالم  منتجات 
ميزة  �ملنتجات �لأدبية ، حيث 
مر  على  �لن�ش  قيمة  تزد�د  
�لإعالم  ن�صو�ش  و�أن   ، �ل�صنني 
�لثقايف  ل متوت بالتقادم  مثل 
�ل�صحفية  �لن�صو�ش  من  كثري 
�لأخرى ، بل تزد�د ثر�ء  وحياة 

لدى عامة �لقر�ء.

ت�سليط ال�سوء على م�سار 
حركة التجديد يف ال�سعر 

العربي احلديث

 ويف ذ�ت �ل�صياق ك�صف حمدي 
�أن هذه �لأحاديث �ملوجودة يف 
هذ� �لكتاب تلقي �أ�صو�ء كا�صفة 
يف  ومف�صلية  هامة   فرتة   عن 
م�صار حركة �لتجديد يف �ل�صعر 
�لعربي �حلديث و�لتي مل ي�صتقر 
م�صطلح  عند  ��صمها  حينئذ 
عليها  يطلق  وظل   ، معني 
�حلديث..   ، �جلديد  )�ل�صعر 
�أن  م�صري�   ، �لتفعيلة(   ... �حلر 
معروفة  غري  �لأحاديث  هذه  
ولدى عدد  بل   ، �مل�صارقة  لدى 
وعليه  �جلز�ئريني  من  كبري 
فلقد �صاهم �ملوؤلف باإحياء هذه 
م�رسوع  كانت  �لتي  �لأحاديث 
عن  �خلروج   ( له  بالن�صبة  قدمي 
ما  رمم  �لتي     ) �لبحر  نظام 
�ملرحلة  تلك  عن  ذ�كرته  يف 
وك�صفت له عن �أجوبة لت�صاوؤلت 
�صلوكات  عن  تالحقه   ظلت 
حياتنا  يف  �لبع�ش   وت�رسفات 
هذه  �أز�حت  �أن  �إىل  �لثقافية 
حمدي  ن�صاها  �لتي  �لأحاديث  

هذ� �لغمو�ش  . 

اأحاديث مع 17 رائدا 
واأحاديث عن 15 رائدا

هذ�   من  �لأول  �لق�صم  وي�صم 

�أحمد  للكاتب  �جلديد   �ملوؤلف 
رو�د   مع  �أحاديث  حمدي  
ر�ئد�  يف   17 بلغ عددها   �لتي 
لكن  خمتلفة  �خت�صا�صات 
ولهذ�  �ل�صعر  جمال  يف  �أغلبهم 
قباين  نز�ر   ،) )مع  ب�صيغة  جاء 
وعبد �لوهاب �لبياتي و�أمل دنقل 
يو�صف  و�صعدي  �لنو�ب  ومظفر 
وعبد  كرو  �لقا�صم  �أبو  و حممد 
وعاتكة  �لربيعي  �لرحمن جميد 
بوجدرة  ور�صيد  �خلزرجي 
وعلي �حللي ، �لطيب �لرياحي ، 
بوعالم تيتي�ش ، مار�صيل خليفة 
، عبد �لهادي بلخياط ، روي�صد 
، ولد عبد �لرحمن  كاكي وعبد 
يف  تناول  كما  قا�صم  �لرحمن 
رو�د  عن  �أحاديث  �لثاين  �لق�صم 
عنهم  كتب  �لذين  و�لق�صايا 
�أو ق�صية  حمدي وهم 15 ر�ئد� 
)عن  �صيغة  على  جاءت  و�لتي 
ودو�صتويف�صكي  بابلو نريود�    ،)
جاووت  و�لطاهر  غريكي  و�آنا 
ودينه  مورياك  وفرن�صو� 
�ل�صباب  و�ل�صعر�ء  مارتيناز  
و�ل�صعر�ء  �لذ�ت  �كت�صاف   :
�ل�صباب: مر�حل �لتطور ،و�لأدب 
�جلز�ئري بالفرن�صية ، �لتجديد 
و�صعد   ، �جلز�ئري  �ل�صعر  يف 
�لعربي  �ل�صعر   ، و�لتجديد  �هلل 
�ل�صعر  ق�صايا   ، ومهرجانه 

�لأدبي  �لنقد  غياب   ، و�للتز�م 
،نحو عقد ثقايف .

 ا�ستخدام الطابع التاريخي 
والعمل الأر�سيفي 
والتحقيق العلمي 

هذ�  مادة  �أن   حمدي  و�أو�صح   
�لطابع  عليها  يتغلب  �لكتاب  
و�لعمل   ، جهة  من  �لتاريخي 
�لأر�صيفي من جهة ثانية ، فقد 
وهو   ، حمدد  زمن  يف  ظهرت 
متيز  �لذي  �ل�صبعينات  زمن 
ب�صمته   له  �أدبي  جيل  بظهور 
 ، �جلز�ئرية  �لثقافة  م�صار  يف 
وين�رس  يجمع  مل  �إنتاجه  و�أغلب 
يف كتب ، كما �أنه مل ينل حظه من 
�لبحث و�لدر��صات �لأكادميية ، 
و�صف  فاإن  �آخر  جانب  ومن 
هذه �ملادة يهدف �إىل �لتعريف 
وتقدميها   ، وحتقيقها   ، بها 
جديدة  حلة  يف  كمنتج  للقارئ 
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  �أ�صار  كما   ،
�إعد�د  وجمع مو�د هذ� �لكتاب 
�لعلمي  �لتحقيق   طابع  �كت�صى 
�أر�صيف   �إىل  �ملوؤلف  رجع  حيث 
فرتة  �أثناء  �ملجاهد  جريدة 
�ل�صبعينات �أي منذ �ن�صمامه �إىل 
�أوت  �لعريقة يف  �ل�صحيفة  هذه 

1970 �إىل منت�صف �لثمانينات .

الكاتب اأحمد حمدي يف 
�سطور....

حمدي  �أحمد  �لدكتور  �لأ�صتاذ 
 1948 �صبتمرب   09 مو�ليد  من 
باجلنوب  �لو�دي  ولية  بالدبيلة 
على  حا�صل   : �جلز�ئري 
�لإعالم  علوم  يف  لي�صان�ش 
و�لت�صال من �ملدر�صة �لوطنية 
لل�صحافة �صنة 1972 وماج�صتري 
يف علوم �لإعالم و�لت�صال عام 
علوم  يف  �لدولة  ودكتور�ه   1986
جامعة  من  و�لت�صال  �لإعالم 
�إىل  �ن�صم   1999 عام  �جلز�ئر 
هيئة حترير �صحيفة » �ملجاهد 
�لثقايف  �لق�صم   (« �لأ�صبوعي 
عمل   )  1985 �إىل   1970 من 
علوم  مبعهد  م�صاعد  �أ�صتاذ 
عام  منذ  و�لت�صال  �لإعالم 
 : عديدة  منا�صب  و�صغل   1986
رئي�ش د�ئرة �ل�صحافة �ملكتوبة 
و�لت�صال  �لإعالم  علوم  مبعهد 
و�لآد�ب  �لفنون  ومدير   1987
�إىل   1994 من  �لثقافة  بوز�رة 
�لوطني  �ملركز  1997.ومدير 
�حلركة   يف  و�لبحث  للدر��صات 
نوفمرب  �أول  وثورة  �لوطنية  
�أ�صتاذ  .عمل   1997 عام   1954
�لإعالم  علوم  بق�صم  حما�رس 

و�لت�صال بجامعة �جلز�ئر منذ 
�لعلمي  �ملجل�ش  ورئي�ش   1999
لكلية �لعلوم �ل�صيا�صية و �لإعالم 
ثم   )2001 �جلز�ئر  جامعة   (
وعميد   2003 عام  لها  عميد� 
و�لت�صال  �لإعالم  علوم  كلية 
هذ�  يومنا  �إىل   2014 عام  منذ 
باحتاد  وطنيا  �أمينا  �نتخب   ،
مر�ت  عدة  �جلز�ئريني  �لكتاب 
موؤ�ص�ش  وع�صو   1976 منذ 
�لقت�صادي  �لوطني  للمجل�ش 
يف  تاأ�صي�صه  منذ  و�لجتماعي 
يف  موؤلفاته  من   .1994 عام 
جمال �لدر��صات و�لبحوث لديه 
 ، و�لإعالم  �جلز�ئرية  �لثورة   :
ديو�ن �ل�صعر �ل�صعبي ، در��صات 
يف �ل�صحافة �جلز�ئرية ، جذور 
�خلطاب �لإيديولوجي �جلز�ئري 
�لعربي  �لإعالمي  �خلطاب   ،
م�صار�ت   - وحتديات  �أفاق   -
و�لإعالم ويف جمال  �لثقافة  يف 
�ل�صعر لديه : �نفجار�ت ، قائمة 
مال  حترير   ، عليهم  �ملغ�صوب 
يحرر، �أ�صهد �أنني ر�أيت ، ديو�ن 
�لتغريد�ت ، ويف جمال �مل�رسح 
م�رسحية   ، �أبوليو�ش   : كتب 
 ، �لأحر�ر  ح�صن   ، �صعرية 
ووقت  لل�رسب  وقت   ، �أوبري�ت 
�لرو�ية كتب  للطرح. ويف جمال 

» حومة �لطاليان. ».

م�سروع كلمة ي�سدر ترجمة كتاب “�سناعة اللوم”
للرتجمة  “كلمة”  م�رسوع  �أ�صدر 
و�ل�صياحة-  �لثقافة  د�ئرة  يف 
�للوم:  “�صناعة  كتاب  �أبوظبي 
�ل�صتخد�م  بني  ما  �مل�صاءلة 
للباحث  �ل�صتخد�م”  و�إ�صاءة 
�لربيطاين �صتيَفن فاينمان، ونقله 
�جلنيدي،  ماهر  �لعربية  �إىل 

ور�جع �لرتجمة فخري �صالح.
جو�نب  خمتلف  �لكتاب  ويتناول 
وبّناءة  هّد�مة  �إ�صكالية  م�صاألة 
�للوم،  وهي  �أل  ذ�ته،  �لآن  يف 
�أفر�د�ً  حياتنا،  ي�صّكل  �لذي 
�أحد  ويعّد  و�صعوباً،  وموؤ�ص�صات 
�ملوؤ�ص�صية  �لثقافة  كتب  �أحدث 
�صتيفن  �ألّفها  �لتي  �ملعا�رسة 
فاينمان، �لربوفي�صور يف �ل�صلوك 
�لإد�رة  مدر�صة  يف  �ملوؤ�ص�صي 
�أدبي  باأ�صلوب  باث،  جامعة  يف 

�نطباعاته  على  مبنّي  �صل�ش، 
ور�صيده �ملعريف.

وينطلق كتاب “�صناعة �للوم” من 
�تخذت  كلما  �لأمور  �أن  م�صاألة 
�لغريزة  قادتنا  خاطئاً،  م�صار�ً 
�إىل  �لأحيان  من  كثري  يف  �لأوىل 
عليه  نلقي  �صخ�ش  عن  �لبحث 
جمتمعنا  يق�صم  فاللوم  �للوم، 
يغر�ش  �إذ  لها،  ح�رس  ل  بطرق 
ويباعد  و�لنتقام،  �حلقد  بذور 
عرى  ويف�صم  �لع�صاق،  بني 
�لعمل،  زمالء  بني  �ل�صد�قة 
وي�رسخ  �ملجتمعات،  ويبعرث 
�لأمم، ومع ذلك، فاإن �للوم �إذ� ما 
مت و�صعه و�إد�رته ب�صكل منا�صب، 
ويعّزز  �لأخالقي  �لنظام  يحمي 

�مل�صوؤولية �لقانونية.
يف  فاينمان  �صتيفن  وي�صتك�صف 

�لكامنة  �لثغرة  تلك  �لكتاب  هذ� 
يف �للوم، وياأخذنا يف رحلة ر�ئعة 
عرب م�صاهد �للوم �ملريرة �أحياناً 

و�مل�صتحقة �أحياناً �أخرى.
تاريخية  رحلة  من  و�نطالقاً 
ر�ئعة وممتعة، يرّكز �لكتاب على 
من  بدء�ً  ومظاهره،  �للوم  جذور 
“�صّيادي �ل�صاحر�ت” يف �ملا�صي 
و�صولً �إىل �أكبا�ش �لفد�ء وحالت 
حتى  قائمة  مازلت  �لتي  �لو�صم 
�ل�صحي  �لغ�صب  من  هذ�،  يومنا 
ثقافات  �إىل  �لفرد  ينتاب  �لذي 
�لغا�صمة،  �لقوة  �صاغتها  باأكملها 
تتز�يد  �لذي  ع�رسنا  خماطباً 
فيه حالت �ل�صجر و�ل�صطر�ب 
حوكمة  �أ�صاليب  حيال  و�لقلق 
و�خلا�صة،  �لعامة  �ملوؤ�ص�صات 
يبحث �لكاتب فيما ور�ء كو�لي�ش 

�ملوؤ�ص�صات و�ملنظمات �مل�صابة 
�أولئك  �أمناط  ليحدد  �للوم،  بد�ء 
مغزل  على  يحافظون  �لذين 

�للوم.
فاينمان  يدر�ش  �لناقد،  وبعني 
�ملتمثلة  �ملحرية  �لق�صية 
بامل�صاءلة �لعامة وحلبة �ل�صيا�صة، 
�صيا�صيينا  متّيز  ما  غالباً  و�لتي 
وموؤ�ص�صاتنا �ملنغم�صة يف “�ألعاب 

�للوم”.
�لر�صيق  �لكتاب  هذ�  نهاية  ويف 
حو�يل  من  يتاألّف  �لذي  �ملمتع، 
200 �صفحة من �لقطع �ملتو�صط، 
�صائكاً حول  �صوؤ�لً  ي�صاأل فينمان 
�أن  فيها  لنا  ميكن  �لتي  �لكيفية 
�مل�صببة  �للوم  �آثار  من  نخفف 
حا�صمة  �أ�صئلة  يطرح  ثم  للتاآكل، 
حول  �ملنا�صب  �لوقت  ويف 

و�لغفر�ن، وعن دور  �لندم  حدود 
�لدول  تقّدمها  �لتي  �لعتذ�ر�ت 
�إذ�  وما  �لتاريخية،  �أخطائها  عن 
�لت�صاحلية  �لعد�لة  مبقدور  كان 
�ملو��صيع  من  و�لعديد  تنفع،  �أن 

�لأخرى.
�أ�صتاذ  فاينمان  �صتيفن  �أن  يذكر 
�لتنظيمي  �ل�صلوك  يف  فخري 
يف  باث  بجامعة  �لإد�رة  كلية  يف 

�ململكة �ملتحدة.
ن�رس جمموعة كبرية من �لدر��صات 
�لأكادميية  و�لكتب  �ملتخ�ص�صة 
�لأعمال  بعامل  تعنى جميعاً  �لتي 
ومنها  �ملوؤ�ص�صاتية،  و�لبيئات 
مقدمة  و�لعمل:  �لعمر  “تنظيم 

ق�صرية جد�ً”.
كاتب  فهو  �جلنيدي  ماهر  �أما 
�صحايف ومرتجم �صوري مقيم يف 

دبي- �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
�صغل من�صب مدير حترير جملة 
�لطبعة   -PC Magazine
جملة  حترير  ورئي�ش  �لعربية، 
ومدير  �لعربي”،  �لعامل  “�إنرتنت 
“عجيب”،  بو�بة  حمتويات 
ترجمة  على  �أ�رسف  وكذلك 
حالياً  ويتوىل  �لعربية.  “فوربز” 
موؤ�ص�صة  يف  �لتحرير  رئا�صة 
كتبه  ومن  �لإعالمّية،  “تعبري” 
�لبطء”  مديح  “يف  �ملرتجمة: 
مليالن كوندير�، و”فن �حلرب”، 
�ليتيمة”،  “�لثورة  موؤلفاته:  ومن 
يف  �حلديثة  �لتقنيات  و”جهينة: 
و”�لإدري�صي:  �لإعالم”،  عامل 
�ملحتوى  عن  �لبحث  تقنيات 

�لعربي يف �لنظم �ملعلوماتية”
 وكالة اأنباء ال�سعر    
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

الهواء امللوث ي�صر بالدماغ
اأظهرت نتائج درا�شة اأجراها 
وا�شرتاليا  ال�شني  من  علماء 
ي�شيب  امللوث  الهواء  باأن 
باأمرا�ص  الإن�شان  دماغ 
عند  التوحد  اأولها  خمتلفة، 
لدى  والزهامير  الأطفال، 

كبار ال�شن.
در�ص علماء البيئة ال�شينيون 
 1599 �شحة  عن  بيانات 
مراهق، وقارنوها مع بيانات 
الكربون  دقائق  ن�شب  عن 
هواء  يف  الكثافة  خمتلفة 
اأو�شحت  حيث  �شنغهاي، 
باأن  املقارنة  هذه  نتائج 
الأطفال  من   %85 من  اأكرث 
اإ�شابتهم  �شخ�شت  الذين 
ل  ملدة  يعي�شون  بالتوحد، 
يف  �شنوات  ثلث  عن  تقل 
اأحياء املدينة التي تعاين من 
ال�شامة  للمواد  تركيز  اأعلى 
يف هوائها كما حّدد العلماء 
يف  املوجودة  ال�شوائب 
الدماغ،  ت�شيب  التي  الهواء 

ال�شيئة  البيئية  والظروف 
هذه  تطّور  حتّفز  التي 
�شنوات،   3-2 بني  الأمرا�ص 
اأن  الباحثون  اكت�شف  حيث 
هذه املواد ال�شامة يف الهواء 
مناعة  اإ�شابة  يف  ت�شببت 
ظهرت  باأ�رسار،  الأطفال 
قبل  ما  مرحلة  يف  تبعاتها 

املدر�شة وخلل الدرا�شة.
كما اأّكدت نتائج هذه الدرا�شة 
على وجود علقة بني الهواء 

الزهامير،  ومر�ص  امللوث، 
ن�شبة  وجود  يت�شبب  حيث 
يف  الناعم  الغبار  من  عالية 
عوادم  عن  ال�شادر  الهواء، 
ال�شيارات والدخان املنبعث 
من   %90 يف  امل�شانع،  من 
بالزهامير  الإ�شابة  حالت 
على  علوة  ال�شيخوخة،  يف 
والتهاب  الربو  اأمرا�ص 
والنوبات  الهوائية  ال�شعب 
القلبية التي تت�شبب فيها هذه 

الدقائق الناعمة ب�شهولة بعد 
دخولها اجل�شم وا�شتنادا اإىل 
ين�شح اخلرباء  النتائج،  هذه 
من  تعاين  ل  اأماكن  باختيار 
تلوث الهواء، لتجنب اخلرف 
نظام  واتباع  ال�شيخوخة  يف 
بالفيتامينات،  غني  غذائي 
والتخلي عن التدخني وعدم 
جيدا  والنوم  الكحول  تناول 
وممار�شة الن�شاطات البدنية 

يوميا.

�صتة موؤ�صرات تدل على ال�صحة اجليدة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

ك�شف الأطباء عن �شت علمات ميكن 
من خللها حتديد احلالة ال�شحية 

للإن�شان وهو يف املنزل.
هذه العملية حيوية للإن�شان املعا�رس 
الذي ل وقت لديه ملراجعة الطبيب، 

واإجراء التحليلت والفحو�ص اللزمة.
اأما املوؤ�رس الأول لل�شحة اجليدة، فهو 

ال�شعر القوي، الذي ي�شري اإىل حالة 
نف�شية هادئة وراحة بال وتغذية �شحية 

�شليمة، وعك�ص هذا ي�شري اإىل �شعف 
مناعة اجل�شم، واحلاجة املا�شة اإىل 

تناول الفيتامينات.
املوؤ�رس الثاين، الكثافة العالية للأظافر 

وخلوها من البقع البي�شاء، لأن ظهور 
بقع على الأظافر اأي كان لونها يدل 

على خلل يف الن�شاط الطبيعي للج�شم.
املوؤ�رس الثالث، عدم وجود التهابات يف 

الفم ونزف اللثة، لأن زيادة ح�شا�شية 

الأ�شنان قد تكون لها علقة باأمرا�ص 
القلب، والرائحة الكريهة من جتويف 

الفم تنتج عن خلل يف عمل اجلهاز 
اله�شمي، املوؤ�رس الرابع، الرباز ولونه، 

وعدم وجود اإم�شاك اأو اإ�شهال.
املوؤ�رس اخلام�ص، النوم لفرتة كافية، 

لأن قلة النوم املنتظمة تزيد من 
خطر الإ�شابة بالنوع الثاين من 

ال�شكري، وال�شمنة واأمرا�ص القلب، 
كما اأن قلة النوم جتعل ال�شخ�ص �رسيع 

التهيج و�شيء املزاج وي�شاب ب�شهولة 
بالأمرا�ص املعدية.

املوؤ�رس ال�شاد�ص لل�شحة اجليدة، 
هو الدعم الجتماعي، اإذ اأثبتت عدة 

درا�شات يف جمال علم النف�ص، اأنه 
كلما كان لل�شخ�ص علقات اجتماعية 
وا�شعة، كلما كان اأقل عر�شة للإ�شابة 

باأمرا�ص نف�شية.   

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�ال�ستغفار يجلب �خلري�ت و�لربكات ويدفع �لبالء

ومن ف�سائل اال�ستغفار اأنه يجلب اخلريات 
والربكات للعبد ويدفع عنه البالء يقول اهلل 

تعاىل: } َفُقلُْت ا�ْستَْغِفُروا َربَُّكْم اإِنَُّه َكاَن 
ْدَراًرا )11(  َماء َعلَيُْكم ِمّ اًرا )10( يُْر�ِسِل ال�َسّ َغَفّ

َوُيِْدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت 
ا لَُكْم ال تَْرُجوَن  َويَْجَعل لَُّكْم اأَنَْهاًرا )12( َمّ
ِ َوَقاًرا )13( َوَقْد َخلََقُكْم اأَْطَواًرا )14( { هلِلَّ

)]13[(.  » اأي اإذا تبتم اإىل اهلل وا�ستغفرمتوه 
واأطعتموه، كرث الرزق عليكم، واأ�سقاكم من 

بركات ال�سماء، واأنبت لكم من بركات االأر�ض، 
واأنبت لكم الزرع، واأدر لكم ال�رضع، واأمدكم 

باأموال وبنني، اأي: اأعطاكم االأموال واالأوالد، 
وجعل لكم جنات فيها اأنواع الثمار، وخللها 
باالأنهار اجلارية بينها ، ويف هذا داللة على 
عظم فوائد اال�ستغفار وكرثة خرياته وتعدد 

ثمراته. وهذه الثمرات املذكورة هنا هي 
مما يناله العبد يف دنياه من اخلريات العميمة 

والعطايا الكرية والثمرات املتنوعة، واأما 
ما يناله امل�ستغفرون يوم القيامة من الثواب 

اجلزيل واالأجر العظيم والرحمة واملغفرة 
والعتق من النار وال�سالمة من العذاب، فاأمر ال 

يح�سيه اإال اهلل تعاىل)]14[(.

 �الأ�سول �لنقلية
 عند �الإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل االأ�سول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعترب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�سادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�سم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

االأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�ستنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ال�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه- 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوالهلل  و�سلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�ستغفار 
كان   ، اال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سالة وال�سالم : اإنه ليُغان 
اهلل  الأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

�جتماع �الأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

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

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

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

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

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

تعاىل �سورة االإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ

�هلل عز وجل �أمر عباده باال�ستغفار 
من ف�سائل اال�ستغفار اأن اهلل عز وجل اأمر 
عباده به فى اآيات كثرية من القراآن الكرمي 

 َ َ اإَِنّ اهلَلّ ومنها: قوله تعاىل :} َوا�ْستَْغِفُرواْ اهلَلّ
ِحيٌم  {)]1[( ، وقوله تعاىل :} َواأَِن  َغُفوٌر َرّ

ا�ْستَْغِفُرواْ َربَُّكْم ثَُمّ تُوبُواْ اإِلَيِْه {)]2[(.
َ{ اأمرهم باال�ستغفار يف  }َوا�ْستَْغِفُروا اهلَلّ

مواطن مظنة القبول ، واأماكن الرحمة ، وهو 
طلب الغفران من اهلل بالل�سان مع التوبة بالقلب 
، اإذ اال�ستغفار بالل�سان دون التوبة بالقلب غري 

نافع ، واأمروا باال�ستغفار ، واإن كان فيهم من مل 
يذنب ، كمن بلغ قبيل االإحرام ومل يقارف ذنباً 
واأحرم ، فيكون اال�ستغفار من مثل هذا الأجل 

اأنه رمبا �سدر منه تق�سري يف اأداء الواجبات 
واالحرتاز من املحظورات ، وظاهر هذا االأمر 

اأنه لي�ض طلب غفران من ذنب خا�ض ، بل 
طلب غفران الذنوب ، وقيل : اإنه اأمر بطلب 

غفران خا�ض ، والتقدير : وا�ستغفروا اهلل مما 
كان من خمالفتكم يف الوقوف واالإفا�سة ، فاإنه 

غفور لكم ، رحيم فيما فرطتم فيه يف حلكم 
واإحرامكم ، ويف �سفركم ومقامكم. ويف االأمر 

باال�ستغفار عقب االإفا�سة ، اأو معها ، دليل على 
اأن ذلك الوقت ، وذلك املكان املفا�ض منه ، 
واملذهوب اإليه من اأزمان االإجابة واأماكنها ، 

والرحمة واملغفرة
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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

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

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
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

املهرجان ال10 للمو�سيقى ال�سمفونية

 �شهرة مع »الناي 
ال�شعيد« ملوزارت 

ا�شتمتع ع�شاق املو�شيقى ال�شمفونية �شهرة اأم�ش اخلمي�ش بالعر�ش الذي 
قدمته فرقة املانية فرن�شية باأوبرا اجلزائر »بوعالم ب�شايح« 

ت�شمن اأحد االعمال اخلالدة للمو�شيقار العاملي موزارت وهو »الناي 
ال�شعيد«. وتعترب اأوبرا الناي ال�شعيد التي األفها موزارت يف 1791 مزيجا 
من امل�رشح و املو�شيقى حيث تفنن املخرج اآرنو مارزوراتي و عازف 
البيانو دانييل اإي�شوار يف تقدميها ب�شحبة 15 عازفا و قا�شا و مغنيا 

جنحوا يف اأ�رش انتباه اجلمهور الذي تراوحت ردة فعله بني ال�شحك و 
الده�شة و التاأثر. و �رشح دانييل اإي�شوار بعد احلفلة ان« هذه االوبرا 

قدمت للجمهور اجلزائري يف ن�شخة جديدة من حيث الن�ش الذي مت نقله 
للفرن�شية«. كما قدمت الفرقة مقطوعات كال�شيكية لعمالقة املو�شيقى 
ال�شمفونية على �شاكلة االأملاين جوزيف مارتني كراو�ش )1756-1792( و 
النم�شاوي جوزيف هايدن )1732-1809( وي�شارك 14 بلد يف الطبعة الـ10 

ملهرجان اجلزائر الثقايف الدويل للمو�شيقى ال�شيمفونية التي تتوا�شل 
فعالياتها اإىل غاية �شهرة اليوم اجلمعة حيث �شيكون جمهور اأوبرا اجلزائر 

»بوعالم ب�شايح« على موعد مع حفل االختتام الذي �شتن�شطه الفرقة 
ال�شمفونية ال�شينية .

خوليو اإيغلي�شيا�س يف مو�شكو.. هل هي ر�شالة وداع؟
اأقام املغني الإ�سباين، خوليو اإيغلي�سيا�س، حفال يف ق�سر الكرملني حيث جاء املعجبون، والأهم املعجبات، حل�سور هذا 

احلفل يف قاعة احلفالت التي مل يكن فيها مقعد واحد �ساغر.
اإيغلي�شيا�ش  خوليو  وكاأن  بدا 
جاء ليتحدث اإىل معجبيه اأوال 
ليغني  ال  ما  ب�شيء  لهم  ويبوح 
عال  ب�شوت  يتذكر  فراح  لهم، 
حلظات مهمة يف حياته وكيف 
اأن  بعد  بال�شدفة،  مغنيا  �شار 
مباراة  اأثناء  الإ�شابة  تعر�ش 
كرة قدم لناديه »ريال مدريد«، 
ما اأرغمه على اأن يخ�شع لفرتة 
خاللها  اأعطاه  طويلة،  عالج 
ليكت�شف  غيتارا  »اأحدهم« 
الذي  الفنان  خوليو  هناك  اأن 
ليعر�ش  داخله،  يف  يختبئ 
يف  امل�شاركة  »اأحدهم«  عليه 

مهرجان فني فكانت البداية.
حتدث املغني االإ�شباين االأ�شهر 
عن عالقته برو�شيا التي زارها 
وبدا   ،1974 عام  يف  مرة  اأول 
كاأنه ي�شتعيد �رشيط االأحداث 
حياته  عن  حتدث  حينما 
الذين  اأبنائه  وعن  اخلا�شة 
رو�شيات،  ح�شناوات  يواعدون 
اإنه هو �شخ�شيا على  كما قال 

اإحدى  لرتد  رو�شية  مع  عالقة 
بنربة  احل�شور  من  ال�شيدات 
»زوجتك  قدمي:  �شديق  عتاب 
اإ�شبانية ال تكذب«، ليتبنينّ بعد 
زوجته  اأن  غوغل  اإىل  العودة 

االإ�شبانية من اأ�شول فلبينية.
�شهرة  اإىل  اأقرب  احلفل  بدا 
يغني  الفنان  كان  واإن  عائلية، 
ويذكر  ليتذكر  الآخر  حني  من 
خوليو  يزال  ال  اأنه  احل�شور 

اإيغلي�شيا�ش.
املغني  دور  الفنان  اأدى  نعم.. 
اأف�شل  على  ال�شهري  االإ�شباين 
وجه. ثمة انطباع كان حا�رشا 
املراآة  اأمام  مترن  خوليو  باأن 
دور  ليوؤدي  احلفل..  قبل 

اإيغلي�شيا�ش.  
اأ�شدقائه  عن  خوليو  حتدث 
املغني  ذكرى  م�شتعيدا 
لوت�شانو  االإيطايل،  االأوبرايل 
كتب  قد  كان  الذي  بافاروتي، 
فيها:  له  يقول  وداع  ر�شالة 
»اإىل اللقاء يف ال�شماء«، ليفارق 

�شتة  بعد  احلياة  بافاروتي 
اأ�شهر. وال اأدري ملاذا انتابني 
يودع  خوليو  وكاأن  اإح�شا�ش 
توجه  حني  �شيما  ال  جمهوره، 
�شابا  اأعد  مل  »اأنا  وقال:  اإليه 
لنف�شي  اأثبت  اأن  اأريد  وكنت 
بذلك  القيام  على  قادر  اأنني 

جمددا«.
اأما يف ما يتعلق باالأغاين التي 
اأداها الفنان ال�شهري، فقد كان 
يعود  رمبا  ذاته،  بحد  عاديا 
ذلك اإىل اأن الرجل مل يعد �شابا 
كما قال. اإال اأن خوليو وقع يف 
تفاديه،  باإمكانه  كان  خطاأ 
وقع  الذي  ذاته  اخلطاأ  وهو 
حني  مبو�شكو،   2011 يف  فيه 
باللغة  املعروفة  االأغاين  اأدى 
االإ�شبانية.  باللغة  االإجنليزية 
بالغ  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 
اإيغلي�شيا�ش با�شتخدام الُعرب، 
االأغاين  من  الكثري  اأفقد  ما 

حلنها االأ�شلي.
االأحيان  من  الكثري  يف  كنت 

من  الأغان  اأ�شتمع  اأنني  اأظن 
اأنني  الأكت�شف  جديد..  األبوم 
التي  االأغنية  هذه  اأعرف 
ب�شبب  اإما  متاما،  اختفت 
الزخارف ال�شوتية املبالغ بها 

اأو ب�شبب تغيري اإيقاعها.
ال�شت�شافة  الوقت  حان  رمبا 
بقدر  للغناء  ال  الفنانني  بع�ش 
ما هو لتبادل اأطراف احلديث 
خلفية  على  املعجبني،  مع 

من  اإما  باأغانيه  مو�شيقية 
مب�شاركة  اأو  ال�شوت،  مكربات 
يقدمهم  هواة..  مغنيني 
ذاك  اأو  الكبري  الفنان  هذا 

جلمهوره.

ب�سبب الكيان ال�سهيوين

»القاهرة ال�شينمائي« ُيلغي تكرمي املخرج الفرن�شي كلود ليلو�س

با�شل خياط ل�س اإ�شكندراين يف »كازبالنكا«

القاهرة  مهرجان  اإدارة  األغت 
تكرمي  الدويل  ال�شينمائي 
املخرج الفرن�شي كلود ليلو�ش 
ا�شتجابة   ،40 الـ  الدورة  يف 
التي  االنتقادات  حلملة 
خمرج  تكرمي  على  اعرت�شت 
بالكيان  واعتزازه  حبه  اأبدى 
من  تكرميه  اأثناء  ال�شهيوين 
وقال  »اإ�رشائيلية«  جامعة 
املهرجان  داخل  من  م�شدر 
اإن  ا�شمه،  ذكر  رف�ش  لـ24، 
حفظي  حممد  الدورة  رئي�ش 
لالإعالن  بيان  اإ�شدار  ب�شدد 
ليلو�ش،  تكرمي  اإلغاء  نباأ  عن 

يعقد  حفظي  اأن  اإىل  الفتاً 
اجتماعاً مع امل�شت�شار الثقايف 
البيان،  �شيغة  لو�شع  الفرن�شي 
املخرج  اإىل  االإ�شاءة  لعدم 

الفرن�شي.
عدم  على  امل�شدر  و�شدد 
اإلغاء  لبيان  املهرجان  اإ�شدار 
اأن  اإىل  الفتاً  ليلو�ش،  تكرمي 
و�شائل  تداولته  الذي  البيان 
بح�شب  مفربك،  االإعالم، 
الدورة  اأن  يذكر  و�شفه 
اإقامتها  املقرر  من  االأربعني 
 29 اإىل   20 من  الفرتة  يف 

نوفمرب  املقبل. 

با�شل  ال�شوري  الفنان  يبداأ 
م�شاهد  اأول  ت�شوير  خياط 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه 
نهاية  ميمي،  بيرت  للمخرج 
 24 ويك�شف  اجلاري  ال�شهر 
حيث  خياط،  �شخ�شية  طبيعة 
اإ�شكندراين،  ل�ش  دور  يج�شد 
وطيدة  ب�شداقة  يرتبط 
وعمرو  كرارة  اأمري  بالثنائي 

على  ويتفقون  عبداجلليل، 
م�رش،  داخل  عملية  تنفيذ 
عالقاتهم  تتفتت  اإثرها  وعلى 
االإن�شانية بفعل املال، وتتواىل 
بطولة  يف  وي�شارك  االأحداث 
»كازبالنكا« غادة عادل ودالل 
خليل  وجيهان  عبدالعزيز 
وحوار  �شيناريو  دا�ش،  واأحمد 

ه�شام هالل.
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 600 من  اأكرث  ت�سحب  مازدا 
الأ�سواق من  �سيارة  األف 

�رشكة  يف  م�صادر  ذكرت 
ال�رشكة  اأن  اليابانية  مازدا 
األف   640 نحو  �صت�صحب 
العامل  حول  طرحتها  �صيارة 
�صبب  اأن  واأو�صحت امل�صادر 
ال�صيارات  لهذه  مازدا  �صحب 
يف  فني  خلل  اكت�صاف  هو 

نواب�ض ال�صمامات املوجودة 
اإىل  يوؤدي  ما  حمركاتها،  يف 
اأو  املحركات،  عمل  اإبطاء 
يف  فجاأة  العمل  عن  توقفها 
بع�ض الأحيان ومن املفرت�ض 
 230 نحو  مازدا  ت�صحب  اأن 
ب�صعة مناذج  من  �صيارة  األف 

من بينها "CX-5" كانت قد 
اليابانية،  ال�صوق  طرحتها يف 
اآلف   410 اإىل  بالإ�صافة 
الأ�صواق  يف  مطروحة  �صيارة 

العاملية.
بعد فرتة  الأخبار  تلك  وتاأتي 
نيتها  عن  مازدا  اإعالن  من 

من  �صيارة  األف   20 �صحب 
الطراز "6" كانت قد طرحتها 
بني  ما  الرو�صية  ال�صوق  يف 
م�صاكل  ب�صبب  و2008،   2002
و�صادات  عمل  يف  تقنية 
الأمان الهوائية املوجودة يف 

تلك ال�صيارات.

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رشكة ياندك�ض الرو�صية 
اأن خدماتها للنقل عرب �صيارات 
من  مزيدا  و�صلت  الأجرة 
واأو�صحت  العاملية  الأ�صواق 
جتاوزت  خدمتها  اأن  ال�رشكة 
الرو�صي  الحتاد  حدود 
يف  الآن  متاحة  واأ�صبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �صتظهر  وقريبا  التجارية، 
العديد من بلدان اأوروبا الغربية 

واإفريقيا.
Yandex." خدمة  وتعترب 

حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
الإنرتنت  عرب  الأجرة  �صيارات 

الرو�صي  الحتاد  بلدان  يف 
اأ�صطول  ال�رشكة  ومتلك  حاليا، 
اأن  حتى  ال�صيارات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�صهرية باتت تعمل 

بالتعاون معها هناك.
اأما �رشكة "ياندك�ض" امل�رشفة 
حاليا  متلك  اخلدمة  هذه  على 
واحدا من اأكرب حمركات البحث 
يف العامل، والذي يعترب مناف�صا 
ف�صال  غوغل،  ملحرك  رئي�صيا 
عن اأنها تو�صعت يف العديد من 
�رشكة  اأول  وباتت  املجالت، 
يف رو�صيا تخترب خدمات النقل 

عرب ال�صيارات ذاتية القيادة.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�صالح  ال�صيارات  ت�صتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�صكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�صيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�صولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�صتكون 
ترددات  ي�صتخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�صارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�صيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�صيارات، �صيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�صال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�صيارات، ما �صيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�صاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�صختني من 
التقنية، واحدة مبجال �صغري ميتد 
بو�صع  ي�صمح  ما  مرت،  خلم�صني 
اجلهاز يف �صندوق �صيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �صابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�صخة  هدف  و�صيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�صع  هو 
العامة املتعر�صة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�صيارة  وقد ت�صبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�صبوع املا�صي 
واإ�صابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�صا واأملانيا وغريهما.

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

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

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

ميكنها  ل  ال�صينية  ال�رشكات 
بب�صاطة اأن تكبح نف�صها عن اإغراء 
الغرب،  �صيارات  ت�صاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�صها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�صيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�صني.
حيث تظهر �صور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�صتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�صينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �صيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�صابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�صيل، 
لكن و�صائل الإعالم ال�صينية تتوقع 
باأن ال�صيارة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�صميمها 
�صينجدو  تد�صينها يف معر�ض  يتم 
�صينطلق  والذي   2018 لل�صيارات 

يف 7 �صبتمرب.

عقب 21 �صنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�صن�رشي  ت�صميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�صكل  على 
اأ�صا�صاتها  وحتديث  لل�صيارة 
وقتنا  ينا�صب  ملا  ومن�صتها 

احلايل.
فقط  ن�صخة   50 �صت�صنع  تويوتا 

�صهر،  كل  الفاخرة  ال�صيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�صف عن 
قرب  عن  ال�صيارة  تفا�صيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�صها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�صع  ال�صيارة 
الكال�صيكي،  اخلارجي  ت�صميمها 
ويف مق�صورتها الفريدة من نوعها، 

خ�صبية  زخرفات  ا�صتخدام  مع 
مثري  وت�صميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض الأبواب ونظام 
�صوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�صوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�صني يف املق�صورة 
و�صتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�صو�صية.

�صن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �صعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �صعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�صيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�صيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

ك�صفت �رشكة باجاين عن املوديل اخلا�ض 
اأيقونتها  من   "HP Barchetta"
 3 على  اإنتاجه  يقت�رش  والذي   ،Zonda

ن�صخ فقط ب�صعر 15 مليون يورو.
ال�صيارة  اأن  الإيطالية  ال�رشكة  واأو�صحت 

على  تعتمد  اجلديدة  ريا�صية  ال�صوبر 
�صواعد حمرك �صحب طبيعي مكون من 12 
بقوة  ويزاأر  لرت   7.3 �صعة   V12 اأ�صطوانة 
ناقل  مع  جهوده  وتت�صافر  ح�صان،   760
تك�صف  ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

قيم  اأو  الأداء  معدلت  عن  بعد  ال�رشكة 
ال�صتهالك.

وعلى ال�صعيد الت�صميمي، يخطف املوديل 
الأنظار   "HP Barchetta" اخلا�ض 
والتيتانيوم  الكربون  ثوب  خالل  من  اإليه 

النوافذ  وكذلك  الق�صري  الأمامي  والزجاج 
اإىل املقاعد  بالإ�صافة  الق�صرية،  اجلانبية 
يزدان  جلدي  بفر�ض  املك�صوة  الريا�صية 
 20 قيا�ض  جنوط  مع  الكاروهات،  بنقو�ض 

بو�صة اأماماً و21 بو�صة خلفاً.
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»و�ت�س �آب« ت�ستعد لإطالق ميزة تفرح م�ستخدميها!

تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على �إطالق ميزة 
جتاهل  حق  �مل�ستخدمني  متنح  جديدة 
ويف  نهائي  ب�سكل  �جلماعية  �ملحادثات 
�لدرد�سات  جتاهل  ميكن  �حلايل،  �لوقت 
 ،»Mute« جلماعية من خالل تفعيل خيار�
ما يعني حجب و�سول �لإ�سعار�ت عند ورود 
ر�سائل جديدة، يف حني �سيظهر �إ�سعار يدل 
على عدم قر�ءة �لر�سالة على �أيقونة تطبيق 

و�ت�س �آب.
حتديثا  ر�سد   WABetaInfo ولكن 
»و�سع  بخيار  �آب مميز�  و�ت�س  من  جديد� 
جتاهل  �إمكانية  يتيح  �لذي  �لإجازة«، 
عدم  مع  نهائيا،  �ملجموعات  درد�سات 

د�خل  مقروءة«  »غري  ر�سائل  �إ�سعار  ظهور 
طرح  ومبجرد  �لأيقونة  على  �أو  �لتطبيق 
�ستحتاج  �جلديد،  �آب  و�ت�س  حتديث 
�لدرد�سة  عن  �بحث  يلي:  مبا  �لقيام  �إىل 
و�كتمها،  »�إ�سكاتها«  تريد  �لتي  �جلماعية 
متاما  لتختفي  �أر�سفتها  ميكنك  ثم  ومن 
من �لتطبيق. وبا�ستخد�م �مليزة �جلديدة، 
�ستتمكن من تفعيل »و�سع �لإجازة« يف هذه 
جديدة  ر�سائل  �أية  تظهر  ولن  �ملرحلة، 
ترغب يف  كنت  حال  �إل يف  �آب،  و�ت�س  يف 
قر�ءة ر�سائل �ملجموعة مرة �أخرى جتدر 
�لإ�سارة �إىل �أنه لي�س من �لو��سح حتى �لآن 

متى �سيتم �إطالق هذه �مليزة.

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»X -لعنة �لحرت�ق ت�سل »�آيفون

 »Reddit« بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�سهرية على �لإنرتنت خرب �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون-  هو�تف  �أحد 
�ساحبته و�إ�سابتها بحروق �سديدة.

�خلرب  ن�رش  �لذي  �ل�سخ�س  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رشيرها  على  ت�ستلقي 
هاتف �آيفون- X مو�سول بال�ساحن 
�ملخ�س�س له، فما كان من �لهاتف 
�ملنطقة  يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة بالقرب من منفذ �ل�سحن 
�لنري�ن  و�متدت  فيه،  �ملوجود 

�ل�ساحن«و�أ�سار  كابل  �إىل  لت�سل 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �سد  ر�سمية  ب�سكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رشكة 
وعدت بدورها بالتحقيق يف �أ�سباب 

�حلادث.
من  �لأوىل  لي�ست  �حلادثة  هذه 
نوعها �لتي يحرتق فيها هاتف من 
�أحد  �آبل، فقبل مدة تفاجاأ  �إ�سد�ر 
�لهو�تف  �سيانة  مر�كز  موظفي 
هاتف  بانفجار  فيغا�س  ل�س  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�سنة �للهب منه. 

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�سة.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

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

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

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

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

�مل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

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

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

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

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

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

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

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



�أنقرة  �أن  وم�س�ؤولني  �لإعالم  و�سائل  بع�ض  وذكرت 
لديها ت�سجيالت �س�تية عن جرمية �لقتل و�أنه مت 
جينا  �ملركزية  �ل�ستخبار�ت  وكالة  مديرة  �إطالع 
ها�سبل عليها خالل زيارة �إىل تركيا �أو�خر �أكت�بر، 
تاأكيده  يتم  مل  �لت�سجيالت  هذه  مثل  وج�د  لكن 
ر�سميا قبل �لآن. وقال �لرئي�ض �لرتكي رجب طيب 
�إنه مت ت�سليم �لت�سجيالت لفرن�سا  �أردوغان �ل�سبت 
مقابلة  يف  �أ�سار  دريان  ل�  لكن  وبريطانيا  و�أملانيا 
مع �لقناة �لثانية �لفرن�سية �إىل �أن �لأمر لي�ض كذلك 

على حد علمه.
�أردوغان يكذب قال  �إذ� كان  �س�ؤ�ل عما  ورد� على 
ل� دريان »يعني هذ� �أن لديه لعبة �سيا�سية يف هذه 
�لظروف«. و�أثار مقتل خا�سقجي غ�سبا عامليا لكن 
دون حتركات ملم��سة كثرية من قبل �لق�ى �لكربى 
�سد �ل�سع�دية �أكرب م�سدر للنفط يف �لعامل و�لد�عم 
�ل�رشق  يف  �إير�ن  نف�ذ  لحت��ء  �لأمريكية  للخطط 
�أن  �لأحد  �لأبي�ض  بالبيت  م�س�ؤول  وذكر  �لأو�سط، 
�لرئي�ض �لأمريكي دونالد تر�مب بحث مع �أردوغان 

�سبل �لرد على مقتل خا�سقجي.
وفتحت تركيا و�ل�سع�دية حتقيقني يف هذه �جلرمية، 
دون  لكن  بهم  �مل�ستبه  ه�ؤلء  ت�سليم  �أنقرة  وطلبت 
�ل�سبت  �لرتكي  �لرئي�ض  و�سدد  �لآن،  حتى  جدوى 
على �أن �لأ�سخا�ض �لـ15 �لذين �أوفدو� �إىل ��سطنب�ل 
�ل�سع�دية  يف  حاليا  معتقل�ن  وهم  �جلرمية  لتنفيذ 
�لقتلة«.  �أو  �لقاتل  ه�  من  جيد  ب�سكل  »يعرف�ن 
من  �ل�سع�دية  �ل�سلطات  تتمكن  �أن  »يجب  و�أ�ساف 

�لك�سف عن هذ� �لأمر عرب ��ستنطاقهم«.
و�أقالت  �سخ�سا   18 �لآن  حتى  �ل�سع�دية  و�عتقلت 
�إطار  يف  منا�سبهم  من  كبار  م�س�ؤولني  خم�سة 

�لتحقيق يف مقتل خا�سقجي، وميكن فهم �مل�قف 
�لفرن�سي �سد �أروغان و تركيا على ��سا�ض ردة فعل 
عرب  �أن  �لرتكي  للرئي�ض  �سبق  �لتي  �مل��قف  من 
عنها حينما كان رئي�سا لل�زر�ء حينما قال �أن فرن�سا 

قامت بارتكاب »�إبادة جماعية » يف �جلز�ئر.
�إقر�ر  من  و�حد   ي�م  بعد  جاء  �لذي  �لتهام  وه� 
بتجرمي  يق�سي  قان�ن  م�رشوع  �لفرن�سي  �لربملان 
كل َمن ينكر �إبادة جماعية تعر�ض لها �لأرمن على 
 1915 عامي  بني  �لفرتة  يف  �لعثمانيني  �لأتر�ك  يد 
»�رتكبت فرن�سا   : �أردوغان قد قال  كان  و  و1918، 
مذبحة بحق ما يقدر بنح� 15% من �سكان �جلز�ئر 
»هذه  قائاًل:  لهجته  و�سدد  بعده«،  وما   ،1945 عام 

�لرئي�ض �سارك�زي  �إردوغان  �إبادة جماعية«، و�تهم 
ور�ء  �سعيا  و�لأتر�ك  �مل�سلمني  كر�هية  »تغذية  بـ 
تعليقه  معر�ض  يف  و�أ�ساف  �نتخابية«.  مكا�سب 
على �لحتالل �لفرن�سي للجز�ئر: »�إذ� كان �لرئي�ض 
هذه  عن  �سيئا  يعلم  ل  �سارك�زي  �ل�سيد  �لفرن�سي 
�لإبادة �جلماعية، فاإن باإمكانه �أن ي�ساأل و�لده بال 
�سارك�زي، �لذي خدم يف �سف�ف �جلي�ض �لفرن�سي 
يف �جلز�ئر خالل �أربعينيات �لقرن �ملا�سي«. وتابع: 
»�إنني متاأكد �أن لدى و�لده �لكثري من �لأم�ر ليخرب 
و  �جلز�ئر«.  يف  �لفرن�سية  �ملذبحة  عن  جنله  بها 
ي�سار �أي�سا �أن باري�ض تعمل على تعطيل �لن�سمام 

�لر�سمي لأنقرة �إىل �لحتاد �لأوروبي.

م٫�س

�دعت �أنه ي�سعى لتحويلها �إىل موقف �سيا�سي

فرن�شا تتهم �أردوغان بخ�شو�ص ق�شية خا�شقجي 
قال وزير �خلارجية �لفرن�سي جان �إيف لو دريان �أم�س �الثنني �إن فرن�سا لي�ست بحوزتها ت�سجيالت تتعلق مبقتل �ل�سحفي 

�ل�سعودي جمال خا�سقجي على حد علمه وُقتل خا�سقجي كاتب مقاالت �لر�أي يف �سحيفة »و��سنطن بو�ست«، يف �لثاين من 
�أكتوبر على �أيدي فريق �سعودي يف �لقن�سلية �ل�سعودية يف ��سطنبول �لتي دخلها الإمتام معامالت �إد�رية و�أقرت �لريا�س �أنه 

ُقتل يف قن�سليتها يف عملية نفذها »عنا�سر خارج �إطار �سالحياتهم« ومل تكن �ل�سلطات على علم بها.

عبد�لرحمان 
هادف..تغريد 

خارج �ل�شرب
الآر�ء  مطوال  �أم�س  ��ستمعت 

عبد  �القت�سادي  �خلبري 

�لرحمان هادف و �ملدير �ل�سابق 

بعا�سمة  �لتجارة  لغرفة 

�أكد  ،حيث  �ملدية  �لتيطري 

�سرورة  عن  مطوال  �ملتحدث 

�إعادة �لنظر يف دور و�سالحيات 

من  حتويلها  و  �لهيئات  هذه 

عامل  �إىل  مرتهل  �إد�ري  ف�ساء 

طريق  عن  لال�ستثمار  جذب 

و  �لقر�ر  مركز  على  �لق�ساء 

يف  �ملتدخلة  �جلهات  تعدد 

حتما  يوؤدي  �لقر�رمما  �سناعة 

طارد  و  منفر  مناخ  خلق  �إىل 
لال�ستثمار�ت.

�سبيل  على  �ملتحدث  تطرق 

رجال  مطالب  غلى  �ملثال 

د�خل  �لبناء  برخ�س  �الأعمال 

يتطلب  ما  و  �ل�سناعية  �ملناطق 

خمتلف  بني  جري  من  ذلك 

�لدو�وين و �لهيئات و �ملديريات 

يف حني يفرت�س �إعفاء �ملعنيني 

لت�سهيل  �الإجر�ء  هذ�  من 
�النطالق �لفعلي للم�ساريع

�ملعطيات  هذه  �سوء  على 

�آخر  يف  �سوء  تلم�س  ميكن 

�لتنمية  حتقيق  بكون  و  �لنفق 

ممكن  �أمر  حمليا   �القت�سادية 

و ب�سهولة كبرية لو مت معاجلة 

جت�سيد  و  �لبريوقر�طية 

لي�س  و   ، فعليا  �ملوحد  �ل�سباك 

�خلبري  قاله  ..ما  �لورق  على 

�أن  عبد �لرحمان هادف ميكنه 

مفاتيح  جمموعة  �إىل  يتحول 

فيها  ت�سببت  معقدة  مل�ساكل 

وطاأة  حتت  تئن  �لتي  �الإد�ر�ت 

عن  ينجم  ما  و  �لقر�ر  مركزية 

ذلك من ممار�سات �أقل ما يقال 

ماهو  كل  تعار�س  �أنها  عنها 
مفيد للبالد و �لعباد.

ود�د �حلاج

موقف

�أمن والية �مل�سيلة 

حجز 16 مليون �شنتيم من �لأور�ق �لنقدية �ملزورة
�لطارف 

توقع �إنتاج 10 �آلف قنطار من �لفول �ل�شود�ين  

�الحتادية �لوطنية مل�ستخدمي قطاع �ل�سباب و�لريا�سة

�نتخاب وجتديد مكتب جديد 
بر��شة بورز�م عبد �ملالك

�لبويرة

تالميذ �شما�ص و�لتل �لأحمر 
بدون �لنقل �ملدر�شي

ولية  �أمن  م�سالح  �لأ�سب�ع  نهاية  جنحت 
مزور  مايل  مبلغ  ��سرتجاع  من  �مل�سيلة 
�لتي  �لق�سية  يف  لت�رطه  �ساب  وت�قيف 
�إىل  وردت  معل�مات  �إثر  حيثياتها  تع�د 
حيازة  مفادها  �ل�طني  �لأمن  م�سالح  علم 
�أحد �لأ�سخا�ض �أور�ق نقدية مزورة للعملة 
و�سعت خطة  وبعد حتديد ه�يته  �ل�طنية 
و��سرتجاع  ت�قيفه  �إثرها  على  مت  حمكمة 
�لعملة  من  �سنتيم  ملي�ن   16.5 ح��يل 

و2000   1000 فئة  من  �ملزورة  �ل�طنية 
دينار جز�ئري وبعد �قتياده �إىل مقر �لأمن 
ملف  �إجناز  ليتم  معه  �لتحقيق  ومبا�رشة 
جز�ئي �سد �مل�ستبه فيه قدم مب�جبه �أمام 
نيابة حمكمة �مل�سيلة �أين �سدر �سده �أمر 
�إيد�ع �حلب�ض �مل�ؤقت بتهمة  تد�ول �أور�ق 
نقدية مزورة ذ�ت �سعر قان�ين   يف �نتظار 

حماكمته لحقا .
عبد�لبا�سط بديار

يت�قع �إنتاج ما ل يقل عن 10 �آلف و 390 
قنطار من �لف�ل �ل�س�د�ين ب�لية �لطارف 
و ذلك  عقب حملة �جلني �لتي ت�رشف على 
نهايتها ح�سب ما علم من �ملدير �ملحلي 
بن  �لدين  كمال  و�أكد  �لفالحية   للم�سالح 
�نطلقت �سهر  �لتي  �أن حملة �جلني  �سغري 
نهاية  غاية  �إىل  �ست�ستمر  �ملا�سي  �سبتمرب 
�أن مردود  ، م��سحا  �سهر ن�فمرب �جلاري 
�لف�ل �ل�س�د�ين هذه �ل�سنة يرت�وح ما بني 5 

و 7 قنطار يف �لهكتار و�أ�سار ذ�ت �مل�س�ؤول 
�إىل �أن حملة �جلني قد تاأخرت قليال هذه 
�ل�سنة ب�سبب ت�ساقط �لأمطار على �ملنطقة 
، لفتا �ىل �أن �سعبة �لف�ل �ل�س�د�ين ب�لية 
�لفرين  مبناطق  �أ�سا�سا  تتمركز  �لطارف 
بحرية  من  بالقرب  و  �لع�سل  عني  ببلدية 
على  تت�فر  �لتي  بريحان   ببلدية  �أوبرية 
»تتطلبها«  �لتي  �ملياه  من  هامة  م�سادر 

هذه �ل�سعبة.

�ل�طني  �ملجل�ض  دورة  �أم�ض  �أول  �نعقدت 
�ل�سباب  قطاع  مل�ستخدمي  �ل�طنية  لحتادية 
�ل�طنية  �لنقابة  حتت  �ملنط�ية  و�لريا�سة 
�لعم�مية  �لإد�رة  مل�ستخدمي  �مل�ستقلة 
خمتلف  ممثلي  ح�رشها  و�لتي  �سناباب 
�رشورة  على  بالإجماع  مت  �أين  �ل�ليات 
�نتخاب وجتديد مكتب جديد لالحتادية بعد 
�ل�طني  باملكتب  وقعت  �لتي  �لن�سد�د  حالة 
مهام  باإنهاء  ل�سناباب  �لعام  �لأمني  قيام  �ثر 
�لرئي�ض �حتادية م�ستخدمي �ل�سبيبة و�لريا�سة 
بعد دخ�له يف �رش�ع وخل�ست دورة �ملجل�ض 
�إيل �نتخاب �ل�سيد ب�رز�م عبد �ملالك  رئي�سا 
�ل�سبيبة  قطاع  مل�ستخدمي  �ل�طنية  لحتادية 
�ل�طني  مكتبه  �سكل  بدوره  و�لذي  و�لريا�سة 
�ملك�ن من 14 ع�س� مع ت�زيع �ملهام ملمثلي 
�أين  �أكد �لرئي�ض �جلديد بان ي�سعي  �ل�ليات 
�إيل هيكلة �ملكاتب �ل�لئية و�لإملام بامل�ساكل 
بغية  بالقطاع  �لعمالية  �لقاعدة  ت��جه  �لتي 
�ملعنية  �ل�ز�رة  مع  �لتام  بالتن�سيق  حلحلتها 

نقابي  ن�سال  �إيل  نرقي  حتى  و�ل�رشكاء 
يتما�سي وطم�حات �لعمال على �أ�س�ض �حل��ر 

و�ل�سفافية يف معاجلة �لق�سايا �ملطروح
بو�سريفي بلقا�سم

�لأحمر  و�لتل  �سما�ض  قريتي  تالميذ  ي�ستكي 
�إقليم بلدية �لعجيبة �ل��قعة على بعد 25  �سمن 
كلم �رشق عا�سمة ولية �لب�يرة من �نعد�م و�سائل 
�لنقل �ملدر�سي ما جعلهم يعي�س�ن �لأمرين على 
هذه  ��ستمر�ر  ظل  يف  �لدر��سية  �ل�سنة  ط�ل 
�ل��سعية �لتي و�سف�ها يف ت�رشيحاتهم لي�مية » 
�ل��سط » بالكارثية و�ملزرية حيث يكابدون ي�ميا 
م�سقة �لتنقل �إىل م�ؤ�س�ساتهم �لرتب�ية م�سيا على 
�لقد�م بالن�سبة للتالميذ �ملتمدر�سني مبت��سطة 
يف  �س�ء�  معاناتهم  وتزد�د  �سليمان  دحماين   «
�لفرتة �ل�ست�ية بت�ساقط �لأمطار �لغزيرة وبرودة 
�لتالميذ  ي�ستقي  حني  يف   ، �لقا�سية  �لطق�ض 
�ملتمدر�سني بثان�يتي »خال�ض �سليمان » بب�سل�ل 
مركز  بالعجيبة   « �مزيان  حمند  خدو�سي  و« 
مركبات �لنقل بدفع �أثمان باهظة ت�سل �ىل حد 
�أن هناك عائالت  100 دج ذهابا و�إيابا ونت�س�ر 
عنه  يرتتب  ما  متمدر�سني  �أبناء   4 �أو   3 متلك 
�لذين  �لأولياء  كاهل  �أثقلت  �إ�سافية  م�ساريف 
ينا�سدون جميع �جلهات �ملعنية �لتدخل �لعاجل 

لت�فري حافالت �لنقل �ملدر�سي لفلذ�ت �أكبادهم 
لإنقاذهم من هذه �ملعاناة و�سمان متدر�سهم يف 

�أف�سل �لظروف .
�أح�سن مرزوق

عر�ص جديد 
لت�شالت �جلز�ئر

�إطالقها  عن  �جلز�ئر”،  “�إت�سالت  �أعلنت 
 Idoom“ عر�ض ترويجي جديد م�جه لزبائن
ADSL” و “Idoom Fibre”، ح�سب بيانها 
يتمثل  �لأ�سب�ع.  هذ�  بد�ية  �أ�سدرته  �لذي 
�لزبائن  كل  متكني  يف  �لرتويجي  �لعر�ض 
4 ميغا فما ف�ق  �جلدد �مل�سرتكني يف عر�ض 
�لذين  �حلاليني  �لزبائن  وكذ�  ميغا(،   20 �أو   8(
يرغب�ن يف رفع تدفقهم �إىل 4 ميغا �أو �أكرث )8 
�إ�سارة  مكرر  من  �ل�ستفادة  من  ميغا(،   20 �و 
تعلم  كما  هاتف.  وجهاز  �لأد�ء  عايل  ل�سلكي 
�لعر�ض  هذ�  باأن  زبائنها  �جلز�ئر  �ت�سالت 
�سالح من 11 ن�فمرب �إىل 10 دي�سمرب 2018 من 
�ت�سالت  ت�ؤكد  �لرتويجي،  �لعر�ض  خالل هذ� 
��سرت�تيجيتها  بتعزيز  �لتز�مها  �جلز�ئر 
�أجل  من  زبائنها  �أكرث من  �لتقرب  �إىل  �لر�مية 
�حتياجاتهم  وتلبية  لتطلعاتهم  �ل�ستجابة 
�ملعل�مات،  من  ملزيد  وجه،  �أكمل  على 
م�قعها  زيارة  �إىل  �جلز�ئر  �ت�سالت  تدع�كم 
 ،www.algerietelecom.dz  : �للكرتوين 
�أو �لت���سل مع م�ست�ساري �ل�يب عرب �ل�سفحة 
�لفاي�سب�ك على  �جلز�ئر  لت�سالت  �لر�سمية 
http ://www . facebook .com/

/algerietelecomgroupe

�ل�سبلي بالبليدة

�لإطاحة ب�شبكة 
حترتف �شرقة 

�ملو��شي
متكن �أفر�د �لفرقة �لإقليمية للدرك �ل�طني بال�سبلي 
�لظ��هر  كافة  مكافحة  �إطار  يف  �لبليدة(  )�رشق 
ب�سبكة  قيا�سي«  »ظرف  يف  �لإطاحة  من  �لإجر�مية 
بيعها،  �إعادة  و  �مل���سي  �رشقة  متتهن  �إجر�مية 
�لت�سال   خلية  �لأحد  �أم�ض  عنه  ك�سفت  ح�سبما 
هذه  حيثيات  وتع�د  �لأمنية.  �لهيئة  لهذه  �لتابعة 
بها  تقدم  �سك�ى  �إىل  �مل�سدر-  –ي�سيف  �لق�سية 
�ساحب �مل���سي وهذ� بتعر�سه �إىل �رشقة 11 ر�أ�ض 
من �لغنم من د�خل �لزريبة �ل��قعة �أمام منزله ببلدية 
�لي�م على  نف�ض  �أنه يف  �ملعني  �ل�سبلي حيث �رشح 
�ل�ساعة �ل�ساد�سة �سباحا عند تفقده لالأغنام تفاجاأ 
بتعر�سه لل�رشقة من طرف جمه�لني . على �إثر هذ� 
مت و�سع خطة �أمنية حمكمة وتكثيف �لأبحاث ون�رش 
من  �لي�م  نف�ض   يف  مكن  ما  �ل�ستعالمات  عن�رش 
�ل�ساعة �حلادية ع�رش �سباحا من �إلقاء �لقب�ض على 
بالربو�قية  �لأغنام  من  روؤو�ض  وبح�زتهم  �سخ�سني 

�ملدية )بعد متديد �لخت�سا�ض( .

�سيدي بلعبا�س

 �حرت�ق منزل
 يف �إنفجار قارورة 

غاز مبرحوم 
 90 حي  يف  غاز  قارورة  ،�إنفجار  �أم�ض  ت�سبب 
م�سكنا �جلديد ببلدية مرح�م يف ولية �سيدي 
�أثاث  من  �لأعظم  �ل�س��د  �إحرت�ق  يف  بلعبا�ض 
يف  كبري�  هلعا  �أثار  ،كما  �ملنزل  وم�ستلزمات 
نف��ض �أفر�د �لعائلة �لقاطنة هناك بعدما جن�� 
�ملدنية  �حلماية  م�سالح  تدخل  بعد  باأعج�بة 
�حلي  �سكان  حلم  لز�ل  وقت  هذ� يف  ،يحدث 
من  �لتخل�ض  �أجل  من  �ملدينة  بغاز  تزويدهم 
م�سدر�  �أ�سبحت  �لتي  �لب�تان  غاز  قارور�ت 

للمتاعب لي�ض �إل .. 
�س.�سهيب
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