
تعقيبا على ت�صريحات طيب لوح

ولدعبا�س ينفي ا�ستهداف الأفالن لأويحي

�أويحي متدخال يف قمة بالريمو

 اجلزائر حتذر من التدخالت
 الأجنبية يف ليبيا
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مدير �لديو�ن �لتون�صي لل�صياحة فوؤ�د �لو�د يف حو�ر ل"�لو�صط":

 مليون 300 األف تون�سي زاروا
 اجلزائر خالل 2018
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بعد ق�صائهم فرتة وجيزة يف �ل�صجن �لع�صكري بالبليدة

متكني خم�سة جرنالت من ا�ستعادة جوازات �سفرهم 
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توقيف نحو ع�سرة 
عمال حتفظيا  
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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بالتن�صيق مع �صركة هو�وي �ل�صينية

  موبيلي�س تطلق خدمة 
اجليل 4.5 لرفع التدفق 

العايل لالأنرتنت بوهران

نقابة "�إينباف " 

وقفة اإحتجاجية بتاريخ 27 نوفمرب 
م�صادر من حزب �لعمال توؤكد:

 اأطراف جديدة ت�ساند 
مبادرة املجل�س التاأ�سي�سي

�صور �لغزالن بالبويرة

 امل�سربون عن الطعام 
يف حالة خطرية



عز  الثقافة  وزير  نفى 
ال�ضجة  ميهوبي  الدين 
الزوبعة  اأحدثتها  التي 
املتعلقة  الأخرية 

باملقارنة بني املمثل �ضالح 
ريفكا،  وال�ضاب  اأوقروت 
تغريدة  يف  �ضدد  اأين 
ال�ضخ�ضي  ح�ضابه  على 

التوا�ضل  موقع  يف 
اأنه  »تويرت«  الجتماعي 
تتم  اأن  غرياملعقول  من 
ال�ضخ�ضني  بني  املقارنة 

ل  اأنه  اأي�ضا  وم�ضيفا 
حلم�ضاب  اإيقاف  ميكن 
من اأجل التمثيل يف فيلم 

عاملي.

 100 م�صجد يف العا�صمة
 بناها حم�صنون

مكنت تربعات املح�شنني و فاعلي اخلري من اطالق م�شاريع 

لإجناز 100 م�شجد  باجلزائر العا�شمة خالل اخلم�س 

�شنوات الخرية , و التي �شرتفع ح�شة الولية من بيوت اهلل 

لت�شل اىل 735 م�شجدا, ح�شبما علم اأم�س الثالثاء  من زهري 

بوذراع مدير ال�شوؤون الدينية والأوقاف لولية اجلزائر .

واأو�شح بوذراع اأن عدد امل�شاجد العاملة بالعا�شمة يقدر 

حاليا ب 635 م�شجدا , و يتوقع اأن يرتفع هذا العدد لي�شل 

اإىل 735 م�شجدا بالدخول التدريجي حيز اخلدمة ل100 

م�شجد اخر , و هي املرافق الدينية  املوزعة عرب كامل 

اإقليم الولية و كانت اأ�شغال اجنازها قد انطلقت خالل 
اخلم�س �شنوات املا�شية بف�شل تربعات املح�شنني و 

فاعلي اخلري. و اأ�شاف اأن ن�شبة اجناز هذه املرافق الدينية 

تراوح حاليا بني م�شاريع م�شجلة حديثا ) تخ�شي�س القطع 

الر�شية املطلوبة للبناء ( اىل تقدم لال�شغال يف م�شاجد 

اأخرى  بن�شب متفاوتة ت�شل حتى 80 اىل 90 باملائة  من 

جهتها خ�ش�شت م�شالح ولية اجلزائر غالفا ماليا بقيمة 

170 مليون دج �شيوجه كاإعانة لرتميم عدد من امل�شاجد و 

املدار�س القرانية عرب خمتلف بلديات العا�شمة , ا�شافة اىل 

ميزانية موجهة لتكرمي حفظة القران الكرمي  خالل خمتلف 

املنا�شبات و امل�شابقات  الدينية التي تنظم على مدار ال�شنة 

لفائدة حفظة الكتاب الكرمي و احلديث النبوي ال�رشيف, 
يربز بوذراع .

وقفة ت�صامنية حلم�س مع غزة

ميهوبي يرف�س املقارنة بني اأوقروت وريفكا

خبر في 
صورة

�ضور الغزلن بالبويرة

امل�صربون عن الطعام يف حالة خطرية

وهران 

احباط حماولة للهجرة غري 
�صرعية لأربعة اأ�صخا�س 

متكن اأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني 
ببو�ضفر )وهران(  ليلة اأم�س الثنني من توقيف 
غري  للهجرة  التح�ضري  ب�ضدد  كانوا  اأ�ضخا�س   4

ال�ضرعية، ح�ضبما ا�ضتفيد من ذات ال�ضلك الأمني 
وخالل دورية لذات الفرقة ب�ضاطئ »بومو« مت 

توقيف هوؤلء الأ�ضخا�س كانوا ب�ضدد التح�ضري 
للهجرة غري ال�ضرعية عن طريق البحر مع حجز 

زورق مطاطي وحمرك و8 دلء من البنزين ب�ضعة 
20 لرت وقد مت حتويل الأ�ضخا�س املوقوفني اإىل مقر 
الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببو�ضفر ملوا�ضلة 

التحقيق وفق امل�ضدر ذاته. 

�ضوق اأهرا�س

اإعادة فتح امل�صرح اجلهوي 
�ضيعاد يف غ�ضون الثالثي الأول ل�ضنة 2019 فتح امل�ضرح 

اجلهوي »م�ضطفى كاتب« مبدينة �ضوق اأهرا�س الذي يخ�ضع 
منذ 2016 لعملية اإعادة تاأهيل و�ضيانة، ح�ضب ما علم 

من مدير الثقافة بالولية، الطاهر عري�س واأو�ضح ذات 
امل�ضوؤول باأن هذا املرفق الثقايف الذي يتو�ضط مدينة �ضوق 
اأهرا�س والذي يعود تاريخ بنائه اإىل �ضنة 1931 قد تقدمت 

اأ�ضغال اإعادة تاأهيله وترميمه بـ90 باملائة بعد اأن خ�ض�س 
له غالف مايل بقيمة 80 مليون دج  و قد اأ�ضندت اأ�ضغال 

اإعادة تاأهيل هذا املرفق الذي يت�ضع لـ650 مقعدا اإىل 
مقاولة خمت�ضة يف جمال ترميم مثل هذه املن�ضاآت الثقافية 

حيث �ضملت الأ�ضغال ال�ضباكة وجتديد الكرا�ضي والركح 
والإنارة وغرف تبديل املالب�س والواجهة اخلارجية 

للبناية ف�ضال عن التجهيزات اخلا�ضة بال�ضوت ومكيفات 
الهواء، ح�ضب ما اأ�ضار اإليه ذات امل�ضدر .

حم�س  اأم�س حركة  قامت 
بتنظيم وقفة لن�رشة غرة  املقر 
املركزي للحركة وبح�شور رئي�س 

احلركة عبد الرزاق مقري رف�شا 
للعدوان ال�شهيوين الأخري عليها, 
الأم�س  منذ  غزة  قطاع  وي�شهد 

ت�شبب  متوا�شال  �شهيونيا  ق�شفا 
متعددة  �شكنية  مبان  تدمري  يف 
متفرقة  مناطق  يف  الطوابق 

الف�شائل  ردت  فيما  بالقطاع, 
ع�رشات  باإطالق  الفل�شطينية 

الر�شقات ال�شاروخية. 

ق�ضية  اأم�س  �ضهدت 
العارمة  الحتجاجات 
الغزلن  �ضور  مبدينة 
عا�ضمة  جنوب  اق�ضى 
البويرة  ولية 
ال�ضكن  قوائم  على 
تطورات  الجتماعي 
تدهور  بعد  خطرية 
ال�ضحية  احلالة 
امل�ضربني  للمحتجني 
اأيام   4 عن الطعام منذ 
جريدة  علمت  حيث   ،
نقل  عن   « الو�ضط   «
حالة  يف  اأ�ضخا�س   7

اإىل  حرجة  �ضحية 
امل�ضت�ضفى املحلي واأكد 
عن  الطبي  الطاقم 
تاأثر هوؤلء بامتناعهم 
الطعام  تناول  عن 
ويف   ، طويلة  ملدة 
تعالت  ال�ضياق  ذات 
من  باملنطقة  نداءات 
فعلي  تدخل  اجل 
املعنية  اجلهات  من 
من  الوايل  وخا�ضة 
اجل فتح حتقيق اإداري 
التي  الق�ضية  هذه  يف 
كبرية  �ضجة  اأثارت 

بعد الإفراج عن قائمة 
�ضكنية  وحدة   710
ح�ضب  حملت  والتي 
جموع املحتجني اأ�ضماء 
ل  واأ�ضخا�س  غرباء 
احل�ضول  ي�ضتحقون 
حني  يف  �ضكن  على 
ع�ضرات  حرمان  مت 
تئن  التي  العائالت 
ال�ضكن  اأزمة  نري  حتت 
عقود  منذ  اخلانقة 
طويلة ح�ضب حمدثينا 

بعني املكان .
اأح�ضن مرزوق

الفيفا حتتفل بعيد ميالد قديورة
احتفل الحتاد الدويل لكرة 

القدم بعيد ميالد الالعب الدويل 
اجلزائري عدلن قديورة الذي 

اأنهى اأول اأم�س عامه 33، حيث 
ن�ضر احل�ضاب الر�ضمي للفيفا عرب 
»تويرت« �ضورة لالعب نوثنغهام 

فوري�ضت الجنليزي وقام 
بتهنئته بعيد ميالده.
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م�صادر من حزب العمال ت�ؤكد:

اأطراف جديدة ت�س�ند مب�درة املجل�س الت�أ�سي�سي
اأف�صح م�صدر م�ث�ق من داخل حزب العمال عن وج�د منتخبني حمليني  من اأحزاب  امل�االة وحتى املعار�صة على امل�صت�ى ال�طني اأم�ص�ا على وثيقة مطالبة 

الرئي�س ب�تفليقة بتاأ�صي�س جمل�س وطني تاأ�صي�صي ليخلف امل�ؤ�ص�صات احلالية التي ت�صري اجلزائر التي اأ�صبحت �صعيفة وال ت�ؤدي دورها ح�صب احلزب ، يف حني 
اأكد اأن مبادرة احلزب ت�صري على اأح�صن ما يرام ولقيت جتاوبا كبريا من قبل امل�اطنني الذين رحب�ا من جهتهم بالفكرة و�صاروا معها.

علي عزازقة

وح�صب ما �صدد عليه ذات امل�صدر 
ا�صمه،  عن  الك�صف  رف�ض  الذي 
من  حمليني  منتخبني  هنالك  فاإن 
التجمع الوطني الدميقراطي وحتى 
واأحزاب  التحرير  جبهة  حزب 
وافقوا  لل�صلطة  موالية  اأخرى 
رئي�ض  دعوة  ر�صالة  اإم�صاء  على 
التدخل  �رضورة  اإىل  اجلمهورية 
تاأ�صي�صي  وطني  جمل�ض  واإن�صاء 
يحل حمل املوؤ�ص�صات الد�صتورية 
التي اأ�صبحت ح�صب حزب العمال 
ال�صعبية  لل�رضعية  وتفتقد  �صعيفة 

وما  التزوير  اأهمها  اأ�صباب  لعدة 
ويف  اأخرى،  اأمور  من  ذلك  �صابه 
اأو�صح  م�صدر  ال�صياق  ذات 
الوطني  املجل�ض  باأن  »الو�صط« 
حزب  يطالب  الذي  التاأ�صي�صي 
العمال به لي�ض وليدة اليوم بل جاء 
بعد اأن �صهدت ال�صاحة ال�صيا�صية 
تراكمات عدة جعلت املوؤ�ص�صات 
يف  ال�صعف  من  حالة  تعي�ض 
الت�صيري ال نظري لها، ما يلزم على 
حب  التدخل  اجلمهورية  رئي�ض 
قيادة احلزب الرتوت�صكي، خا�صة 
مبوؤ�ص�صات  متعلق  املطلب  واأن 

ولي�ض لالأ�صخا�ض اأي عالقة به.

زعيمة  اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
الكثري  يف  دافعت  العمال  حزب 
املجل�ض  على  خرجاتها  من 
التاأ�صي�صي التي دعت قيادة احلزب 
اإن�صائه  �رضورة  اإىل  اال�صرتاكي 
اإياه  وا�صفة  رئا�صيات 2019،  قبل 
لكي  للجزائر  املتبقي  باملخرج 
للعوامل  الكارثة نظرا  تفادي  يتم 
هذا  بها،  تنذر  التي  الكثرية 
اأن  على  له  الرتويج  يتم  ما  رغم 
اأجندات  خدمة  هدفها  املبادرة 
املتحدثة  ذات  وقال  اأخرى، 
التاأ�صي�صي  الوطني  املجل�ض  باأن 
�رضورة  اإىل  احلزب  دعا  الذي 

انتخابه، ما هو اإال موؤ�ص�صة حتمي 
اجلزائري،  ال�صعب  مكت�صبات 
من  املال  حفظ  على  وت�صاهم 
تت�رضف  اأ�صبحت  التي  اجلهات 
اخلا�صة،  ملكيتها  وكاأنه  فيه 
ذلك  من  اأكرث  وراحت حنون اإىل 
املجل�ض  هذا  اأن  اأفادت  ملا 
للدميقراطية  ال�صامن  �صيكون 
التي دائما حاول رئي�ض اجلمهورية 
رئا�صيات  قبيل  ميدانيا  تطبيقها 
ك�صفت  ال�صياق  ذات  ويف   ،2019
باأن  العمال  العامة حلزب  االأمينة 
ت�صويه  حلملة  تعر�صت  املبادرة 
ن�صيان  من قبل جهات عدة، دون 

احلزب  طالت  التي  االنتقادات 
ب�صاأنها، وهذا يف ظل قول البع�ض 
لها  و�صتكون  خطاأ  وقت  يف  اأنها 
اجلزائر،  على  كارثية  عواقب 

االأكرب  اخلطر  اأن  على  م�صددة 
واالأ�صخا�ض  الف�صاد  على  �صيكون 
العام  املال  من  جعلوا  الذين 

هدفهم االأول واالأخري.

ل�صد العجز احلا�صل يف بع�س ال�اليات

�سكن�ت وظيفية جمهزة 
لف�ئدة الأطب�ء الأخ�س�ئيني

تعقيبا على ت�صريحات طيب ل�ح

ولدعب��س ينفي ا�ستهداف 
الأفالن لأويحي

بعد ق�صائهم فرتة وجيزة يف ال�صجن 
الع�صكري بالبليدة

متكني خم�سة جرنالت من 
ا�ستع�دة جوازات �سفرهم

نورالدين  الداخلية   وزير  قال 
بدوي  اأن ال�صلطات قررت ر�صميا 
وظيفية  �صكنات  بتوفري  التكفل 
بغية  االأخ�صائيني  لالأطباء  الئقة 
ل�صد  منهم  كبرية  اأعداد  توفري 
م�صتوى  على  احلا�صل  العجز 
ال�صحية  املوؤ�ص�صات  من  عدد 
وزير  وتنقل  الوطني  الرتاب  عرب 

اإىل  الثالثاء  اأم�ض  الداخلية 
لتد�صني  بلعبا�ض،  �صيدي  والية 
م�رضوع  ومعاينة  �صحية  من�صاآت 
مع  لقاء  اإجراء  قبل  اإ�صتثماري، 
االإ�صغاء  ق�صد  املدين  املجتمع 
ح�صب ما نقله موقع كل �صيء عن 

اجلزائر
م.�س

نقلت اأم�ض �صحيفة ليربتي الناطقة 
بالفرن�صية عن جمال ولد عبا�ض قوله 
اأن الت�رضيحات التي اأدىل بها وزير 
العدل الطيب لوح مل تكن بتكليف اأو 
اأن هذا االأخري  اإيعاز من احلزب و 
الوزير  �صخ�ض  يف  كاملة  ثقة  لديه 
لالأرندي.  العام  واالأمني  و  االأول 
حترك  “لوح  اإن  قال  املتحدث 
منا�صال  ب�صفته  ال  وزيرا  ب�صفته 
حديثه  يف  يكن  مل  االأفاالن”و  يف 
التحرير،ياأتي  جبهة  با�صم  يتكلم 

هذا املوقف املفاجئ بعد ال�صجة 
التي اأثارتها ت�رضيحات الطيب لوح 
حيث  املا�صي  االأ�صبوع  وهران  يف 
بخ�صو�ض  قوية  ت�رضيحات  اأطلق 
االأمر  االإطارات  �صجن  عمليات 
اأنه  اأ�صا�ض  على  تاأويله  مت  الذي 
اأويحي  و  لوح  بني  �صديقة  نريان 
حول  ت�صاوؤال  تطرح  اأن  باإمكانها 
يف  حزبني  اأكرب  بني  العالقة  متانة 

املواالة.
م.�س

اأم�ض  اعالمية  تقارير  ذكرت 
على  وافقت  قد  ال�صلطات  اأن 
عنهم  املفرج  اجلرناالت   متكني 
من  الع�صكري  البليدة  �صجن  من 
تاأتي  �صفرهم    جوازات  ا�صتعادة 
املعنيني  ق�صاء  بعد  اخلطوة  هذه 
على  بناء  ال�صجن  يف  وجيزة  فرتة 

حتقيقات معهم و املعنيون هم 
مدير املالية ال�صابق بوزارة الدفاع 

القائد  و  الوطني بودواور بوجمعة 
نوبة  مناد  الوطني  للدرك  ال�صابق 
عبدالرزاق  �رضيف  اإىل  اإ�صافة 
الع�صكرية  للناحية  ال�صابق  القائد 
الرابعة و �رضيف عبدالرزاق القائد 
الرابعة  الع�صكرية  للناحية  ال�صابق 
للناحية  ال�صابق  القائد  اإىل  اإ�صافة 
الع�صكرية االأوىل �صنتوف احلبيب.

م.�س

يف اإطار تط�ير النقل احل�صري:

زعالن يد�سن حمطتني جديدتني للمرتو ب�لع��سمة
.      اإعالن مزايدة بيع حمالت حمطات امليرت اال�صب�ع املقبل

اأويحي متدخال يف قمة بالريم�

اجلزائر حتذر من التدخالت الأجنبية يف ليبي�

ورقلة 

20 �سنة �سجن� ن�فذا ملنخرط يف جم�عة اإره�بية

واالأ�صغال  النقل  وزير  اأ�رضف 
زعالن،  الغاين  عبد  العمومية 
حمطتني  اخلدمة  حيز  و�صع  على 
ويتعلق  اجلزائر  ملرتو  جديدتني 
االأمر بكل من  حمطة “علي بومنجل 
التي كانت  و حمطة ج�رض ق�صنطينة 
تدخال  مل  اللتان  املحطتان  تعتربان 
اإطار  يف  ذلك  و  اجلزائر  اخلدمة 
اخلدمة  حيز  املحطات  كل  اإدخال 
على طول 37 كلم . واأعلن وزير النقل 
ت�رضيح  يف  زعالن،اأم�ض  الغاين  عبد 
على  اإ�رضافه  هام�ض  على  لل�صحافة 
عن  اجلديدتني،  املحطتني  افتتاح 

انطالق التو�صعات التي اأقرها رئي�ض 
بربط  املطارو  نحو  اجلمهورية 
الوادي  بباب  ال�صهداء  �صاحة  حمطة 

واحلرا�ض برباقي.
و اأ�صاف اأن م�صاحله تقوم بدرا�صات 
و�صيتم   ، جديدة  تو�صيعات  م�رضوع 
اعتمادها وفقا لتح�صن الو�صع املايل 
للبالد، وذلك يف اإطار برنامج  تخفيف 
التي  العا�صمة  على طرقات  ال�صغط 
اأن  اإىل  م�صريا  كبريا  اكتظاظا  ت�صهد 
200الف مواطن يتنقلون م�صافر عرب 

املرتوب�صكل يومي.
و ك�صف زعالن انه باملوازاة مع اأ�صغال 

التو�صعة واال�صتالم املحطات جتري 
»12عربة«  العربات  اقتناء  عملية 
حاليا مت اقتناء خم�ض عربات م�صنعة 
يف ا�صبانيا مت ا�صتيالم خم�صة عربات 
دي�صمرب  اخلدمة  تدخل  التي  منها  
التي  �صهر  لكل  عربة  مبعدل  املقبل 
تقل�ض االنتظار بني الرحلة واالأخرى  
و قال الوزير اأن االنتظار تقل�ض من 
�صتة ثواين اإىل ثالثة دقائق و ع�رضين 
�صيتم  اأنه   الوزير  اأ�صار  ،كما   ثانية 
االإعالن  املقبل  االأ�صبوع  االإعالن 
داخل  املحالت  لبيع  مزايدة  عن 
حمطات  امليرتو جلعلها اأماكن فيها 

روح و جتارة و حركة لتوفري خدمات 
وامت�صا�ض  لهم  ال�صغل   منا�صب  و 

البطالة.
االأول على قطاع  امل�صوؤول  اأفاد  كما 
زيادة  عن  الت�رضيح،  ذات  يف  النقل 
و  اال�صرتاكات  عدد  يف  31باملئة 
زيادات يف عدد االإقبال على امليرتو 
2017و2018و  مابني  19باملئة   ب 
تد�صني  الوزير مرفوقا يف  وكان  هذا 
للمحطتني كل من وايل العا�صمة، عبد 
اجلزائر  بلدية  ورئي�ض  زوخ،  القادر 

الو�صطى، عبد احلكيم بطا�ض .
ف.ن�صرين

اأكد الوزير االأول اأحمد اأويحي  اأم�ض 
اجلزائر  اأن  االيطالية  بالريمو  من 
يف  للو�صع  كبريا«  ان�صغاال   « تبدي 
لت�صوية  توليه  الذي  االهتمام  و  ليبيا 
التاريخ  فقط  لي�ض   « ب�صبب  االأزمة 
و امل�صري امل�صرتكني اللذين يربطان 
اأي�صا النعكا�صات  بل  ليبيا  و  اجلزائر 
املجاورة  البلدان  على  االأزمة  هذه 
من بينها اجلزائر و على جمموع �صبه 

املنطقة«.
التي  باجلهود  االأول  الوزير  ذكر  كما 
مرافقة   « اأجل  من  اجلزائر  تبذلها 
ال�صيا�صي  امل�صار  اإطار  يف  الليبيني 
و  ال�صلم  اأجل  الدائمة من  ر�صالتها  و 
التي  اجلزائرية  للمقاربة  وفقا  هذا 
و  التدخل  عدم   : ثالثية  على  ترتكز 

تبني  و  امل�صاواة  قدم  على  املعاملة 
الليبيني للم�صار باأنف�صهم«

اإىل  اأويحيى  اأ�صار  ال�صياق،  هذا  يف 
اأن  »يجب  الليبية  االأزمة  ت�صوية  اأن 
الذين  الليبيني  الفاعلني  عن  تنم 
ال�صيا�صي  امل�صار  تبني  عليهم  يتعني 
ارادة  احرتام  يجب  كما  ببلدهم. 
باأنف�صهم  يختاروا  حتى  الليبيني 
قادتهم و م�صتقبلهم«من جهة اأخرى، 
االأزمة  حل  طابع  على  اأويحيى  ركز 
�صيا�صيا  يكون  اأن  يجب  الذي  الليبية 
كل  رف�ض   « املنا�صبة  بنف�ض  جمددا 
تدخل ع�صكري يف ليبيا حيث �صيعقد 

ذلك و يفاقم الو�صع احلايل«.
على  حل،  لكل  بالن�صبة  اأكد،  كما 
�رضورة » احلفاظ على وحدة ال�صعب 

بتحقيق  و  ترابه«.  �صالمة  و  الليبي 
احلل  هذا  يرتكز   « اأن  يجب  ذلك، 
امل�صاحلة  و  ال�صامل  احلوار  على 
اأكد  اأخرى،  جهة  الوطنية«منن 
االأجنبية  التدخالت   « اأن  اأويحيى 
االنق�صامات  تغذي  الليبية  االأزمة  يف 
اآفاق  تبعد  و  الليبيني  الفاعلني  بني 
ال�صيا�صية املرجوة« ،�صارك  الت�صوية 
اأم�ض  اأويحيى  اأحمد  االأول،  الوزير 
الثالثاء يف بالريمو يف اأ�صغال اجتماع 
حت�صريا  ايطاليا  تنظيم  من  م�صغر 
�صارك  و  ليبيا.  حول  الدولية  للندوة 
يف هذا االجتماع الذي تراأ�صه رئي�ض 
جيو�صيبي  االيطايل  الوزراء  جمل�ض 
التون�صي،  الرئي�ض  من  كل  كونتي، 
امل�رضي،  و  ال�صب�صي  قايد  باجي 

عبد الفتاح ال�صي�صي و رئي�ض الوزراء 
الرو�صي، دميرتي مدفيديف و رئي�ض 
و  تو�صك  دونالد  االأوروبي،  املجل�ض 
الفرن�صي،  اخلارجية  ال�صوؤون  وزير 
جون ايف لو دريان و املمثل اخلا�ض 
اإىل  املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني 
اجلانب  عن  و  �صالمة  غ�صان  ليبيا 
كل  االجتماع  هذا  يف  �صارك  الليبي، 
الليبي،  الرئا�صي  من رئي�ض املجل�ض 
خليفة حفرت  امل�صري  و  ال�رضاج  فايز 
اإحاطة امل�صاركني من طرف  و متت 
ليبيا  اإىل  االأممي  العام  االأمني  ممثل 
بالنقاط  ذكر  الذي  �صالمة  غ�صان 
يف  قدمها  التي  مبقرتحاته  البارزة 

ليبيا متبوعا بنقا�ض 
ق.و/وكاالت

ملجل�ض  اجلنايات  حمكمة  ق�صت 
جل�صتها  اإطار  يف  ورقلة  ق�صاء 
ب�صجن  الثالثاء  اأم�ض  املنعقدة 
نافذة  �صنة  املدعو )ت.م.ح( ب 20 
وغرامية مالية بقيمة واحد )1( مليون 
دج و ذلك الإدانته بجناية االإنخراط 
يف جماعة اإرهابية و�رضاء و حمل و 
حية  ذخائر  و  نارية  اأ�صلحة  حيازة 
احلقيقية  هويته  غري  هوية  وتقدمي 
ف�صال عن جنحة الدخول اإىل الرتاب 
و  ال�رضعية.  االإقامة غري  و  الوطني 

-ح�صب  الق�صية  هذه  حيثيات  تعود 
 15 اإىل  الق�صائية-  االإحالة  حم�رض 
حينما  املن�رضمة  ال�صنة  من  جوان 
الوطني  للجي�ض  دورية  متكنت 
من  جمموعة  ر�صد  من  ال�صعبي 
االأ�صخا�ض كانوا على منت �صيارتني 
�صيلت  ب�صحراء  الدفع  رباعيتي 
وقع  حيث   ) والية مترنا�صت  )اإقليم 
ا�صتباك بني الطرفني اأدى اإىل مقتل 
اأحد اأفراد املجموعة وفرار الباقي 
با�صتثناء املدعو )ت.م.ح( البالغ من 

مالية،  جن�صية  من  �صنة   28 العمر 
ووجدت  القب�ض  عليه  األقي  الذي 
بحوزته بندقيتان اآليتان و كمية من 
 1.437 ب  قدرت  احلية  الذخرية 
من  نقال  هاتف  عن  ف�صال  طلقة 
نوع ثريا. و اأكد املتورط يف ق�صية 
احلال للمحققني اأنه و بقية �رضكائه 
اقتنوا  التي  ليبيا  من  قادمني  كانوا 
واأنهم  الذخرية  و  االأ�صلحة  منها 
كانوا يف طريقهم اإىل مايل، م�صريا 
اإرهابية  اإىل جماعة  ينتمي  اأنه  اإىل 

يف  مدعيا  اخلارج،  يف  تن�صط 
اأنهم اخرتقوا احلدود  الوقت  نف�ض 
اجلزائرية عن طريق اخلطاأ  و كان 
خالل  اأ�صار  قد  العام  احلق  ممثل 
اإىل  الق�صية  هذه  ب�صاأن  املرافعة 
بجل  يعرتف  )ت.م.ح(  امل�صمى  اأن 
الوقائع املن�صوبة اإليه يف اإطار هذه 
الق�صية ملتم�صا من هيئة املحكمة 
مدى  ال�صجن  عقوبة  عليه  ت�صليط 

احلياة.
ق.و
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ل�رشكة  باالعالم  املكلف  فاأكد 
اخلطوط اجلوية اجلزائرية ال�سيد 
اأمني اأندل�سي »اأنه مت تن�سيب خلية 
املدير  الرئي�س  يراأ�سها  متابعة 
عال�س,  بخو�س  لل�رشكة,  العام  
كما مت ا�ستقدام  حم�رش ق�سائي  
ملعاينة الو�سع على م�ستوى مطار 
لالإ�رشاب  تبعا  الدويل  اجلزائر 
عمال  ي�سنه  الذي  ال�رشعي  غري 
االأحد  ليلة  مند  الطائرات  �سيانة 
اإعداد تقرير  اإىل االثنني حيث مت 

�سامل و كامل حول الو�سع«.
اإدارة   « اأن   امل�سوؤول  ذات  قال  و 
احلركة  لهذه  تبعا  و  ال�رشكة 
االإجراءات  اتخذت   االحتجاجية 
االأ�سخا�س  �سد  املنا�سبة 
املخالفني للقانون طبقا لالإجراءات 

و القوانني التنظيمية املعمول بها«  
مفيدا انه »مت توقيف نحو 10 من 
ريثما  حتفظيا  امل�رشبني  العمال 
االإجراءات  جميع  ا�ستكمال  يتم 
القانونية املعمول بها وفقا لقانون 

العمل اجلزائري«.
و اأو�سح اندل�سي اأن برنامج رحالت 
ب�سكل  »ي�سري  اجلزائرية  اجلوية 
عادي دون ت�سجيل اآية ا�سطرابات 

اأو تاأخريات يف املواعيد«.

�سيانة  تقنيي  نقابة  للتذكري,فان 
من  اأكرث  منذ  تطالب  الطائرات 
عامني بثالثة مطالب رئي�سية تتمثل 
يف«العودة اإىل العدالة واالإن�ساف« 
وفقا  والعالوات  االأجور  �سلم  يف 
املربمة  اجلماعية   لالتفاقية 
واأي�سا  والنقابة  ال�رشكة  اإدارة  بني 
من  العمال  اإدماج  يف  »االإ�رشاع 
و  املوؤقتة«  العمل  عقود  ذوي 
لدى  التع�سفية  التوقيفات  »وقف 
االأجور  من  واخل�سومات  العمال 
قد  كان  وجيهة«و  اأ�سباب  دون 
العام  املدير  الرئي�س  �رشح  
ل�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية 
يوم االثنني لواج  اأن الو�سع املايل 
اإطالقا  ي�سمح  »ال  لل�رشكة  احلايل 
مبراجعة �سلم  االأجور«,موؤكدا اأن 
�سمن  املطلب  هذا  ت�سع  ال�رشكة 
ريثما  امل�ستعجلة«  »اأولوياتها 

ت�ستعيد ال�رشكة عافيتها املالية. 

م�سابقة  يف  االحتياط  طلبة  دعا 
العايل  التعليم  وزير  الدكتورة, 
حجار,  الطاهر  العلمي,  والبحث 
الإن�سافهم  التدخل  �رشورة  اإىل 
ال�سنة  هذه  اأخرى  منا�سب  وفتح 
الدكتوراه,  علم  بولوج  لهم  لل�سماح 
جدا  قليل  فتحه  مت  ما  واأن  �سيما 
ال�سنوات  يُفتح  كان  مبا  مقارنة 
اأن  اأكدوا  حني  يف  املا�سية, 
القطاع  وقت  يف  �رشعي  مطلبهم 
بحاجة اإىل عدد كبري من االأ�ساتذة 

ب�سبب العجز الذي يعاين منه.
ممثالت  اإحدى  مع  ات�سال  ويف 
الطلبة يوم اأم�س, اأو�سحت للو�سط 

ويرا�سلون  يطالبون  باأن ما جعلهم 
وزير التعليم العايل بهذا الطلب هو 
الدكتوراه  ملنا�سب  القليل  العدد 
يف  ال�سنة  هذه  فتحها  مت  التي 
فتح  مت  اأين  التخ�س�سات,  كامل 
منا�سب   6 مبقابل  منا�سب   3
ال�سنوات  خالل  التخ�س�س  يف 
ت�سورا  يعطي  ما  املا�سية, 
-ح�سبها- على اأن اجلامعات على 
بحاجة  الزالت  الوطني  امل�ستوى 
كامل  يف  الدكتوراه  يف  طلبة  اإىل 
التخ�س�سات �سواء القدمية اأو التي 
ال�سياق  ذات  ويف  ا�ستحداثها,  مت 
قال ذات امل�سدر باأنه مت ت�سجيل  

عرب  اأ�ستاذ  األف   60 ي�ساوي  عجز 
على  يوجب  والذي  اجلامعات, 
وزارة  وخا�سة  الو�سية  اجلهات 
التعليم العايل اإعادة النظر يف عدد 
واأنه  �سيما  ال�سنة  هذه  املقبولني 

قليل جدا.
ذات  �سددت  اآخر  جانب  ومن 
اأي  يتلقوا  مل  اأنهم  على  املتحدثة 
رد من الو�ساية على الرغم من اأن 
املطالب مت اإر�سالها للوزير حجار 
الذي  وهذا  كامل,  اأ�سبوع  منذ 
�سيما  بتدخله,  يطالبون  جعلهم 
اأن  توؤكد  املعلومات  بع�س  واأن 
الر�سالة مل ت�سل حتى للوزير رغم 

ح�سب  تلقوها,  التي  التطمينات 
يف  االحتياطية  الطالبة  اأكدته  ما 

الدكتوراه.
قطاع  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
يعي�س  العلمي  والبحث  التعليم 
اال�سطرابات  بع�س  ال�سنة  هذه 
التي  الكثرية  املطالب  ب�سب 
الطالبية  التنظيمات  رفعتها 
املتعلقة باخلدمات اجلامعية التي 
ترُتجم  ال  والتي  بال�سيئة  و�سفتها 
من  املخ�س�سة  املالية  امليزانية 
قبل احلكومة كل �سنة, وهذا دون 

ن�سيان م�ساكل املا�سرت.
علي عزازقة

اأكد وزير ال�سحة و ال�سكان و اإ�سالح 
امل�ست�سفيات, خمتار ح�سبالوي اأم�س 
اجلزائر  التزام  باجلزائر  الثالثاء 

باإعداد خمطط عمل وطني 
امل�سادات  مقاومة  ملكافحة 
اال�سرتاتيجية  امليكروبية متا�سيا مع 
خالل  األقاها  كلمة  يف  و  العاملية 
ملكافحة  الوطني  اليوم  اأ�سغال 
امليكروبية  امل�سادات  مقاومة 
اأو�سح ال�سيد ح�سبالوي اأن » الوزارة 
التزمت بالتن�سيق مع �رشكائها مب�سار 
خمطط  اعداد  اىل  يهدف  �سامل 
خ�سي�سا  يوجه  وطني  ا�سرتاتيجي 
امل�سادات  مقاومة  ملكافحة 
اال�سرتاتيجية  امليكروبية متا�سيا مع 
اأن  اىل  الوزير  اأ�سار  و  العاملية« 
التعريف  اىل  يهدف  املخطط  هذا 
امل�سادات  مقاومة  م�سكل  فهم  و 
و  املعارف  تدعيم  و  امليكروبية 
الرقابة  خالل  من  الفعلية  القواعد 

و  العدوى  تاأثري  تقلي�س  و  البحث  و 
امل�سادات  عنا�رش  ا�ستعمال  تفعيل 
اال�ستثمارات  �سمان  و  امليكروبية 
هذه  مقاومة  ملكافحة  امل�ستدامة 
اأن  ح�سبىالوي  يرى  و  امل�سادات  
الذي  العمل �سيعزز االجراء  خمطط 
خالل  من  ال�سحة  وزارة  و�سعته 
مقاومة  ملراقبة  اجلزائرية  ال�سبكة 
على  باالعتماد  للم�سادات  الباكترييا 
كمرجعية  بالعا�سمة  با�ستور  معهد 
يتعلق  االأمر  فان  الوزير  ح�سب  و 
مل  كبري«   « عمومية  �سحة  مب�سكل 
من  كان  اأنه  م�سيفا  اجلزائر  ي�ستثن 
» ال�رشوري« بالن�سبة للقطاع اخلا�س 
»اإدراجه كفاعل حموري يف املحيط 
الطبي و ال�سحي يف هذا االجراء«كما 
مقاومة   « اأن  ال�سحة  وزير  �رشح 
اليوم  ت�سكل  امليكروبية  امل�سادات 
لل�سحة  التهديدات  اأخطر  احدى  
التنمية  و  الغذائي  االأمن  و  العاملية 

اأن  م�سيفا  العاملي«  ال�سعيد  على 
تاأثري مقاومة هذه امل�سادات يتطلب 
اللجوء اىل اأدوية باهظة و يت�سبب يف 
دخول  و  معاجلته  و  املر�س  اطالة 
نفقات  ي�ساعف  كما  امل�ست�سفى 

ال�سحة و التكفل املايل للعائالت.
قطاع  عن  االأول  امل�سوؤول  اأو�سح  و 
اأن اجلزائر تتوفر على اطار  ال�سحة 
ل�سنة  التنفيذي  )املر�سوم  قانوين 
متعددة  جلنة  باإن�ساء  املتعلق   )2017
و  تنظيمها  و  مهامها  و  القطاعات 
مقاومة  مكافحة  جمال  يف  �سريها 
اأن هذا  م�سيفا  البكتريية  امل�سادات 
انطالق  نقطة  �سيكون مبثابة  االطار 
بالن�سبة لتجنيد كل من هم م�سوؤولني 
هذه  ت�ستهدف  التي  االإجراءات  عن 

املكافحة.
يكون  حتى  اأنه  امل�سوؤول  ذات  اأكد  و 
اجلميع يف املوعد, فانه من ال�رشوري 
العنا�رش  جميع  تطبيق  على  ال�سهر 

هذه  حول  الوطني  للعمل  املحورية 
يف  جت�سيدها  و  فعليا«   « املكافحة 
اأعمال » ملمو�سة و مدرو�سة«و ح�سب 
 « اإجراءات  بف�سل  فانه  دائما  قوله 
القطاعات  مع  جماعية«  و  حا�سمة 
امل�سادات  مقاومة  فان  االأخرى 
امليكروبية قد ميكن » تقليلها« علما 
اىل  عام  ب�سكل  تعود  املقاومة  اأن 
لهذه  املنا�سب«  غري   « اال�ستعمال 
ال�سيئ«  اال�ستعمال   « و  امل�سادات 
يف الفالحة م�سيفا اأنه » يجب العمل 
لهذه  حلول  ايجاد  اأجل  من  �سويا 
العمل  خمطط  اأن  يذكر  امل�ساكل«و 
العاملي ملكافحة مقاومة امل�سادات 
 « هذا  على  للرد  اأعد  امليكروبية 
العمومية  لل�سحة  اخلطري«  امل�سكل 
خالل اجلمعية العاملية ال68 للجمعية 
بالواليات   2015 يف  لل�سحة  العاملية 
الئحة  على  بامل�سادقة  املتحدة 

تدعو اىل تطبيق هذا املخطط.

اإ�صراب عمل ال�صيانة باجلوية اجلزائرية

طلبة االحتياط يف م�صابقة الدكتوراه، يوؤكدون:

.         القطاع �صجل عجزا ي�صاوي 60 األف اأ�صتاذ وطنيا

خمطط عمل وطني 

حكيم مالك  

ت�شكيل خلية متابعة مع توقيف 
نحو ع�شرة عمال حتفظيا 

على م�شالح حجار التدخل الن�شافنا

مكافحة مقاومة امل�شادات امليكروبية

 تنديدا منها ب�صيا�صة جتاهل
 الو�صاية للمطالب املطروحة

نقابة »اإينباف » تعلن عن وقفة 
اإحتجاجية بتاريخ 27 نوفمرب

الذكرى الـ 64 ملعركة حا�صي خليفة 

وزير املجاهدين يف الوادي 
حل�شور االحتفاالت املخلدة 

 املوؤمتر الدويل حول »امل�صاركة
 ال�صيا�صية للمراأة يف البحرين

غنية الدالية متثل اجلزائر

حذرت نقابة اإينباف من ا�ستمرار 
التي  التماطل  و  التجاهل  �سيا�سة 
مطالب  اأمام  الو�ساية  متار�سها 
االأ�سالك التي م�سحها االإجحاف, 
اإىل  القطاع  موظفي  كل  داعية 
والت�سامن  االحتاد  من  مزيد 
ور�س ال�سفوف واال�ستعداد التام 
االحتجاجية  احلركات  الإجناح 
احلقوق  ا�سرتجاع  غاية  اإىل 
االحتاد  اأعلن  امل�رشوعة. 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني 
وقفات  تنظيم  عن  »اإينباف« 
يوم  م�سرتكة  والئية  احتجاجية 
اأمام   2018 نوفمرب   21 االأربعاء 
الرتاب  كل  عرب  الرتبية  مديريات 
احتجاجية  وقفة  تليها  الوطني 
الثالثاء  يوم  م�سرتكة  وطنية 
مديرية  اأمام   2018 نوفمرب   27
تنديدا  البليدة,  لوالية  الرتبية 
لعدم التزام وزارة الرتبية الوطنية 
مبعاجلة  تعلق  فيما  بتعهداتها 

االأ�سا�سي  القانون  اختالالت 
عمل  على  املمنهج  القفز  نتيجة 
امل�سرتكة.  من  التقنية  اللجنة 
الوطني  االإحتاد  ثمن  اأخرى  جهة 
احلراك  والتكوين  الرتبية  لعمال 
النقابي لالأ�سالك خالل الوقفات 
من  بكل  اجلهوية  االحتجاجية 
غليزان  الدفلى,  عني  باتنة, 
ال�سهر  من   25 الـ  يوم  واالأغواط 
بعمل  مت�سك  املن�رشم, موؤكدا 
الوزارة  بني  امل�سرتكة  التقنية  اللجنة 
اختالالت  معاجلة  يف  والنقابات 
القانون اخلا�س حتقيقا ملبداأ العدالة 
والرتقية  الت�سنيف  يف  واالإن�ساف 
االأ�سالك,  خمتلف  بني  واالإدماج 
جمعيات  عقد  �سيتم  اأنه  م�سريا 
عامة والئية م�سرتكة يوم الثالثاء 13 
نوفمرب 2018 ق�سد التجنيد وحت�سري 

الوقفات الوالئية والوقفة الوطنية

االأيام  الوادي هاته  ت�ستعد والية 
ذكرياتها  من  ذكرى  الإحياء 
رجالها  خلدها  التي  البطولية 
اإبان ثورة التحرير املباركة,وهي 
املعارك  الأوىل   64 ال  الذكرى 
ال�سوافة  خطها  التي  واملالحم 
الزكية  ودمائهم  بت�سحياتهم 
 17 (يف  خليفة  حا�سي  )معركة  

نوفمرب 1954 .
التي  املذكورة  االحتفاالت 
من  املقبل  االأ�سبوع  بداية  تقام 
املنتظر�ستحظى بح�سورورعاية 
ممثال  ونوعي  ر�سمي  واإ�رشاف 
زيتوين  ال�سيدالطيب  �سخ�س  يف 
واطارات  املجاهدين  وزير 
وزارته واإطارات املركز الوطني 
احلركة  يف  والبحث  للدرا�سات 
نوفمرب  اأول  وثورة  الوطنية 
م�سادر«الو�سط«  1954,وح�سب 
اإحياء  تت�سمن  فاالحتفالية 

)بحا�سي  املذكورة  الذكرى 
مقروالية  عن  كلم   30 خليفة 
�سانعي  على  والرتحم   ) الوادي 
الثورة  اندالع  بعد  ملحمة  اأول 
�سوف,كمات�سمل  وادي  مبنطقة 
املحطات  بع�س  عند  الوقوف 
وجت�سيد  اإحياء  ت�سمل  التي 
لالأمة  التاريخية  الذاكرة 
خالل  املجاهدة,من  اجلزائرية 
وزيارة  الت�سميات  بع�س  جت�سيد 
وتكرمي بع�س املجاهدين واأرامل 
ال�سهداء,كما �ستكون للوزيرزيتوين 
الوطني  امللتقى  اإفتتاح  اإ�سارة 
قاعة  يف  �ستداراأ�سغاله  الذي 
اأبوالقا�سم  الكربى  املحا�رشات 
ال�سهيد  بجامعة  �سعداهلل 
م�ساهمة  خل�رش,حول  حمه 
الثورة  يف  �سوف  وادي  »منطقة 

التحريرية« 
عماره بن عبداهلل

الوطني  الت�سامن  ت�سارك وزيرة 
غنية  املراأة,  وق�سايا  واالأ�رشة 
الدالية, يف املوؤمتر الدويل الذي 
حول  البحرين  مملكة  حتت�سنه 
ال�سيا�سية  »امل�ساركة  مو�سوع 
العدالة  حتقيق  يف  للمراأة 
عملية..  جتارب  التنموية: 
و�ستقدم  م�ستقبلية«.  وتطلعات 
وزيرة الت�سامن الوطني واالأ�رشة 
مداخلتها  املراأة خالل  وق�سايا 
تقييما  الدويل,  املوؤمتر  يف 

اجلزائرية  للتجربة  �سامال 
الرائدة يف اإطار تعزيز مكت�سبات 
وتربز  املجالت,  كل  يف  املراأة 
من خاللها االأهمية البالغة التي 
يوليها رئي�س اجلمهورية لت�سجيع 
منا�سب  املراأة يف  مكانة  ترقية 
امل�سوؤولية, حيث يتجلى ذلك يف 
تتبواأها  التي  املتقدمة  املكانة 
العمومية  واالإدارات  الهيئات  يف 

وعلى م�ستوى املوؤ�س�سات.
م.�س 

مت اأم�س الثالثاء ت�صكيل خلية متابعة على م�صتوى اإدارة �صركة اخلطوط اجلوية اجلزائرية  مبطار 
اجلزائر الدويل، و ذلك ملتابعة  احلركة االحتجاجية  التي ي�صنها عمال �صيانة الطائرات ، فيما مت 

توقيف نحو ع�صرة من املوظفني امل�صربني حتفظيا، ح�صبما اأكده م�صوؤول يف ال�صركة.
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 مدير الديوان الوطني التون�سي لل�سياحة
 فوؤاد الواد يف حوار ليومية »الو�سط«:

مليون 300 �ألف تون�سي 
ز�رو� �جلز�ئر خالل 2018

ف�ؤاد  لل�سياحة،  الت�ن�سي  ال�طني  الدي�ان  اأكد مدير 
ال�اد، يف ح�ار خا�ص  جلريدة ال��سط اأن ما يقارب  
لل�سياحة  اجلزائر  ق�سدوا  ت�ن�سي  الف  و300  ملي�ن 
الت�ن�سية  الدولة  اأن  م�سيفا   ،2018 �سنة  خالل 
�س�اء  حد  على  الأ�سفار  ووكالت  الفندقة  ومهنيي 
اأهمية خا�سة لل�سياح اجلزائريني، لن من بني  ت�يل 
7 ماليني �سائح الذين ق�سدوا ت�ن�ص خالل هذا العام  
2.073.569 جزائري. وقال ال�اد، اأن ت�افد ال�سياح 
يعد مقت�رصا على م��سم  ت�ن�ص مل  اإىل  اجلزائريني 
ال�سطياف بل اأ�سبح ي�سجل اإقبال ط�ال ال�سنة،  و 
هذا بف�سل املجه�دات املبذولة لتن�يع العرو�ص من 

�سياحة طبية و معاجلة مبياه البحر و غريهما.

�سهدت تون�س موؤخرا تفجريات و�سط العا�سمة من 
طرف جمموعة اإرهابية اإجرامية، ما مدى تاأثري هذه 

التفجريات على ال�سياحة التون�سية ؟
ل اأظن اأن هذه التفجريات ت�ؤثر م�ستقبال على ال�سياحة يف ت�ن�ص، نحن نعلم اأن اأكرث من 7 ماليني �سائح 
زارو ت�ن�ص هذه ال�سنة من جميع اجلن�سيات، مع ع�دة الأ�س�اق الكال�سكية بعد تفجريات 2015 وبف�سل 
العمل اجلبار التي قامت به ال�سلطات الت�ن�سية مع جميع الهيئات من اجل ا�سرتجاع كل هذه الأ�س�اق 
التي تعترب الأوىل  ال�س�ق اجلزائرية  الهامة،  كالرو�سية والدمنركية والربيطانية والب�ل�نية، وخا�سة ه� 

على ال�جهة ال�سياحية على ت�ن�ص، كما نن�ه بامل�قف اجلزائري �س�اء بني احلك�متني اأو ال�سعبيني.
ه� عمل فردي جبان واهم حاجة ه� اللتفاف مع جميع الأطياف يف ت�ن�ص، وهذه الأم�ر ل يقبلها اأحد 
العامل �سدها مبن فيها اإخ�تنا يف اجلزائر، ويجب الرقي وجتاوز هذه الأم�ر للنه��ص ببالدنا اأكرث واأكرث، 
كما اأن العالقات ت�سهد تط�را ملح�ظا من حيث زيارات خمتلف ال�زراء وم�ساركتة ت�ن�ص يف العديد من 
املعار�ص، اآخرها معر�ص �سيتاف التي التقت به وزيرة ال�سياحة وال�سناعات التقليدية الت�ن�سية مع وزير 

ال�سياحة وال�سناعات التقليدية اجلزائرية.

تون�س بلد رائد يف ال�سياحة منذ ال�ستينات، هل لك اأن 
تعطينا اأهم العوامل التي جعلتها رائدة يف ال�سياحة ؟

هي العديد من الع�امل التي ا�ستغلتها ت�ن�ص اأهمها امل�قع ال�سرتاتيجي والطبيعي مثلها مثل اجلزائر، 
وتن�عها ال�سياحي. وت�ن�ص بداأت بال�سياحة الكال�سيكية وقامت بتط�ريها ومنحها للخ�ا�ص يف ال�ستثمار 
بالعديد باملناطق، بالإ�سافة اإىل تط�ير منظ�مة التاأمني الذاتي وتاأمني امل�ؤ�س�سات ال�سياحية، بالإ�سافة 
الدول  العامل حتى يف  العديد من دول  ال�سياحي يف  للرتويج  الت�ن�سية  ال�سياحة  اإىل وج�د مكاتب دي�ان 

البعيدة.

ما هي خطة تون�س لتطوير �سياحتها من الكال�سيكية 
)�سواطئ البحر( اإىل �سياحة �سحراوية وثقافية 

وطبيعية .. الخ ؟
ن�سعى اإىل الت�جه اإىل ت��سيع �سياحتنا من الكال�سيكية اإىل ال�سن�ية ك�سياحة ال�س�جلان الغ�لف، وال�سياحة 
�سياحة  هناك  ماي  �سهر  غاية  اإىل  ن�فمرب  �سهر  خالل  الآن  حيث  ...الخ،  ال�سحية  وال�سياحة  الثقافية 
املعاجلة مبياه البحر والتي حتتل فيها ت�ن�ص املركز الثاين عامليا بعد فرن�سا، حيث بداأت املعاجلة مبياه 
اأخرى  البحر وهناك حمامات طبيبة  الثمانينات والآن متلك ت�ن�ص  47 مركز ملعاجلة مبياه  البحر يف 
�سياحية ويف جميع املجالت مطاعم  6 مدار�ص  ال�سياحي فهناك  التك�ين يف املجال  اأي�سا  وخمتلفة، 

و�سياحة وخدمات....الخ

نحن نعلم التون�سيون اي�سا مهتمون بزيارة اجلزائر، 
كم عدد ال�سياح الذين زاروا اجلزائر وما عي اأنواع 

�سياحتهم ؟
اأكرث من ملي�ن 300 األف �سائح ت�ن�سي زارو اجلزائر هذه ال�سنة، مت�جهني للعديد من املناطق يف اجلزائر، 
وزيارتهم تختلف بني التجارية وال�سياحة الكال�سيكية حيث هناك الكثري من الت�ن�سيني جاءوا اإىل بجاية 
مت  املتزايد  الطلب  وب�سبب  ت�ن�ص،  زاروا  جزائري  �سائح   2.073.569 هناك  اأن  كما  اأخرى،  ووليات 

تخ�سي�ص 16 رحلة �سارتر بني اجلزائر ومدينة جربة، واأول رحلة �سيتم كانت يف 13 ج�يلية.

نعلم اأن اجلزائر �سريك هام يف ال�سياحة لتون�س، ماهي 
الأمور التي جعلت ال�سائح اجلزائري يف�سل تون�س ؟  

هناك عالقات قدمية تربط بني البلدين �س�اء تاريخية كاأحداث �ساقية �سيدي ي��سف اأو العالقة التي متيز 
البلدين الآن )الن�ساب( لكن اأهم حاجة تركت اجلزائر يف�سل ت�ن�ص هي التنقل برا ب�سيارته بالإ�سافة اإىل 
اخلدمات والأ�سعار التي تنا�سب اجلزائريني بالإ�سافة اإىل نف�ص العادات والتقاليد واللغة والدين، حيث 

بات الآن اجلزائري يذهب بعائلته اإىل عائلة اأخرى بت�ن�ص بعدما جتاوزه كلمة �سائح.

يف جمال التعاون يف جمال ال�سياحة ، هل توجد 
نية فعلية بني البلدين لرتقية ال�سياحة يف اجلزائر 

كال�ستثمار ونقل جتربة تون�س اإىل اجلزائر ؟
فعليا انطلقت ويف اللجنة امل�سرتكة بني ال�سياحة اجلزائر وتن��ص يف 17 اأكت�بر بعد ال�سال�ن ال�سياحي 
ومن بني التفاقيات هي التك�ين و ال�ستثمار ومنها ت�جه ال�زير الداخلية اجلزائري ن�ر الدين بدوي، 
التعاون  �سبل  لبداأ  واجلزائر  ت�ن�ص  ولة  مع  لقاءات  كان هناك  بال�ليات احلدودية، حيث  النه��ص  اإىل 

والت�سارك بني البلدين، وهذا ما يعترب بداية فعلية ولي�ص نية فقط.

كمتخ�س�س يف ال�سياحة ما هي العوامل ميزت تون�س 
عن اجلزائر بالرغم اأن اجلزائر متلك اإمكانيات كبرية 

جدا يف هذا املجال ؟
اإبراز املنتج ال�سياحي �س�اء ثقايف اأو فني ...الخ بالإ�سافة اإىل التك�ين يف جميع املجالت 
من جميع العمال بالإ�سافة اإىل امل�ساركة يف ال�سال�نات الدولية لإبراز الإمكانيات التي تزخر 

بها بالدك.

حاوره/ا�سالم رخيلة
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 2800 عن  ك�سف  ال�سكن  ملف  وح�ل 
اأزيد  بينها  من  النتظار  قيد  ملف 
يف  الجتماعي،  ب�سيغة   800 من 
ا�ستفاد م�ؤخرا 80 ملفا، مقابل  حني 
الق�ساء على �سكان ال�سط�ح والأقبية، 
باملقابل راهن على تهيئة غابة ديكار، 
لتح�يلها  �سنتيم  مليار   15 وا�ستثمار 

ملنتزه عائلي.

بداية ننطلق من الأزمة 
التي حتيط بعدة بلديات، 

اأي امليزانية، هل بلدية دايل 
اإبراهيم لها ميزانية جتعلها 

مرتاحة يف ت�سيريها العادي؟

ميزانية بلدية دايل اإبراهيم حلد الآن 
بالت�افق  وذلك  مرتاح�ن  نحن  نق�ل 
اأن  ميكن  كان  احلالية،  م�ساريعنا  مع 
ت�سجل عجزا اأو نق�سا يف امليزانية ل� 
ك�ن هذا  العقار،  البلدية حت�ز  كانت 
امل�ساريع  باب  اأمامنا  يفتح  الأخري 
لأغلفة  يحتاج  ما  وه�  ال�ستثمارية 
جعل  العقار  غياب  لكن  كبرية،  مالية 
حتى  وبالتايل  حمدودة  م�ساريعنا 
ن�سجل  باملقابل  حمدودة.  ميزانيتنا 
العقار  مرتبطة مب�سكل  نقائ�ص  عدة 
اإ�سافية وكذا  لثان�ية  فالبلدية حتتاج 
ت�ساف  ابتدائية  ومدر�سة  مت��سطة، 
وذلك  حاليا،  املت�فرة  مدر�سة  للـ11 
التي  الإكتظاظ  اأزمة  من  للتقلي�ص 
امل�ؤ�س�سات  على  تهيمن  �سارت 
يجعل  العقار  غياب  لكن  الرتب�ية، 

الأزمة تط�ل.
املعدة   2019 ميزانية  وبخ�س��ص 
يف  حت�سن  عن  تك�سف  م�ؤخرا، 
هناك  اأن  اأ�سيف  البلدية،  ميزانية 
طرحها  نرجح  التي  احلل�ل  بع�ص 
فقد  امل�ساريع،  حيث  من   2019 يف 
ثان�ية  م�رصوع  اإطالق  ن�ستطيع 
جديدة، وذلك مره�ن بعملية ترحيل 
البنايات الف��س�ية بالقرب من احلي 
مت  حيث  عائلة،   54 الدبل�ما�سي 
التاأ�سري على ملفاتهم، وه� ما يجعل 
الآن  ي�سغل�ن  حيث  قريبا،  ترحيلهم 
اأنه  يعني  وما  اآلف مرت،   10 م�ساحة 
بعد ا�سرتجاعها بالإمكان بناء ثان�ية، 
وميكن اأي�سا اإىل جانبها مكتب بريد، 
ذلك اأن الكثافة ال�سكانية بالبلدية 38 
م�ست�ى  على  ت�سب  كلها  ن�سمة  األف 
مكتب واحد، ولي�ص باحلجم املطل�ب 

لال�ستيعاب.
 

ننتقل للجانب ال�سحي هل 
تتوفر دايل اإبراهيم على ما 

يغطي حاجياتها من العيادات 
واملرافق ال�سحية؟

على  حتت�ي  بلديتنا  م�ست�ى  على   
وه�  البلدية  ب��سط  طبية  عيادة 
ويحت�ي  �ساعة،   24 التغطية  ي�فر 
لها  بالإ�سافة  الخت�سا�سات،  كل 
للعالجات  طبي  مركز  بالزيانية 
اإ�سافة  من  التمكن  نتمنى  الأولية، 
الرياح  حي  م�ست�ى  على  اآخر  مركز 

الكربى، وه� م�رصوع يدر�ص حاليا.

وماذا عن املن�ساآت الريا�سية، 
اإذ تعرف دايل اإبراهيم نق�سا يف 

هذا اجلانب؟

اأنه  نرى  ما  وه�  �سحيح،  ذلك  نعم 
دائما  لكن  اأكرب  لهتمام  يحتاج 
ما  وه�  الإ�سكال،  بنف�ص  ن�سطدم 
الإجناز  قيد  حاليا  بالعقار،  تعلق 
قيد  القدم  بكرة  اخلا�ص  امللعب 
اأفريل  قبل  ت�سليمه  ميكن  الإجناز 
جمهز  مكان،  بـ3500   ،2019 ماي   /
بقاعات ريا�سية وخمتلف ما يحتاجه 
الالعب�ن، واأي�سا م�رصوع م�سبح �سبه 
اأوملبي على م�ساحة 3500 مرت بجانب 
من  النهائية  املرحلة  يف  امللعب، 
الأ�سغال  انطالق  يفرت�ص  الدرا�سة، 

اأفق 2019.

الأ�سواق اجلوارية اأول ما يركز 
عليه �ساكنو الأحياء، اإل اأن 

ذلك غائب عن دايل اإبراهيم، ما 
تعليقكم؟

يت�جه امل�اطن�ن لأولد فايت  حاليا 
�س�ق  يف  �سابقا  فكرنا  ال�رصاقة،  اأو 
بالرياح  والثاين  بالزيانية  ج�اري 
مع  ندر�ص  الأخري،  األغي  الكربى، 
جتاري،  مركز  لبناء  العا�سمة  ولية 
والزيانية م�رصوع ينتظر ا�ستئنافه يف 
كل  م�ست�ى  على  �س�قا  نريد   ،2019
ال�اقع معاك�ص ونع�د دائما  حي لكن 

مل�سكل العقار.

اأزمة النقل تكبل اجلزائريني 
عرب خمتلف الأحياء، على 

م�ستوى بلديتكم ن�سجل غياب 

حمطة لنقل امل�سافرين، ما هي 
معيقات ذلك؟

اإذا مت ت�سكيل حمطة نقل على م�ست�ى 
م�ساحات  ا�ستهالك  �سيتم  بلدية  كل 
يفرت�ص  اأنه  اأرى  حني  يف  كبرية، 
فدايل  اأخرى،  من�ساآت  يف  ا�ستغالله 
اإبراهيم جماورة لبلدية العا�س�ر التي 
حتت�ي حمطة نقل قريبة، ي�ساف له 
اأن املحطة �ست�سيف حمل الزدحام 
وبناء  العا�سمة.  طرق  يطبع  الذي 
م�ا�سالت  اأزمة  ل  اأنه  اأرى  عليه 
مت�فرة  فامل�ا�سالت  حاليا  بالبلدية 
حاجة  هناك  اأنه  نرى  باملقابل 
لإ�سافة خط رابط بني الرياح الكربى 

ودايل اإبراهيم.

املواطن يف الأغلب يق�سد 
البلدية من اأجل اأزمة ال�سكن 

التي ما فتئت متثل امل�سكل 
الأكرب يف ان�سغالته، ما هي 
و�سعية القطاع ببلديتكم؟

ل� ح�رصتكم ي�م ال�ستقبال �ست�سجل�ن 
باملائة   90 فح�ايل  وا�سعا،  اكتظاظا 
ممن يق�سدون البلدية يك�ن ان�سغالهم 
ه� ال�سكن، و10 باملائة ح�ل منا�سب 
اأزمة  كان  واإن  ال�سكن  لكن  ال�سغل، 
خالل  اأنه  نرى  باملقابل  لكن  فعلية 
بال�سري  بداأت  الأخرية  ال�سن�ات 
دايل  م�ست�ى  فعلى  النفراجن  نح� 
الزيانية  بني  ما  الرتحيل  مت  اإبراهيم 
والأرقم والـ20 اأوت، ح�ايل 73 عائلة 
من قاطني الأ�سطح والأقبية، وه� ما 
يعني اأن البلدية ق�ست على هذا الن�ع 
الجتماعي  ال�سكن  اأما  ال�سكن،  من 
نهيئ  وم�ؤخرا  �سكن،   80 ت�زيع  فتم 
مليار   15 وا�ستثمار  ديكار،  غابة 
بعد  عائلي،  ملنتزه  لتح�يلها  �سنتيم 
ترحيل 11 عائلة تقطن على م�ست�اها 
ال�ايل  ن�سكر  وهنا  الفارط،  الأ�سب�ع 
ا�ستكمال  يف  مل�ساهمته  املنتدب 

امل�رصوع.
ويف نف�ص �سياق ال�سكن، ندع� ال�سكان 
ال�سيغ  انتظار  يف  بال�سرب،  للتحلي 
املختلفة، خا�سة اأن اآخر اإح�سائيات 
حتدد 2800 ملف اجتماعي، لكن مع 
تطبيق القان�ن الذي ي�سرتط تقا�سي 
راتب اأقل من 24 األف دج، مت تقلي�ص 
من  ا�ستفاد  ملف،   857 اإىل  عددها 
بينها 80 عائلة �سابقة، والبقية حتتاج 

لل�قت هذا ما نطلبه تدريجيا.

 
هنا بخ�سو�س ال�سيغة اجلديدة  
ال�سكن الرتقوي املدعم، هل من 

جديد بخ�سو�سها؟

انتظارها،  يف  امل�اطنني  كل 
الجتماعي  ال�سكن  مللفات  بالع�دة 
الت�ساهمي، �سجلنا ح�ايل 3000 ملف 
مع املح�لني من الجتماعي، نتتظر 
لنا ك�طة بخ�س��سها،  اأن حت�ل  الآن 
ال�لية  قامت  العقار  اإ�سكالية  بعد 
للبلديات  العقار ومنح ك�طة  بدرا�سة 
بناء على ذلك، ومن ثم �سياأتي الدور 

علينا من اأجل ا�ستقبال امللفات.

اجلانب ال�ستثماري كثريا 
ما ي�سكل ن�سدر دخل 

للبلديات، هل من م�ساريع بهذا 
اخل�سو�س؟

برنامج  اأطلقنا  كجانب جتاري  بداية 
اأول  من  بداية  ديكار  غابة  ا�ستغالل 
على  املقيمني  ترحيل  بعد  ن�فمرب 
م�ست�اها، وهي خا�سة حاليا بخط�ة 
زيارات  ت�سجع  للمعار�ص  اأقرب  اأوىل 
مداخيل  وباملقابل  لها،  امل�اطنني 

اإ�سافية للبلدية.

وماذا عن الطرق؟

خرجات  ننظم  الزدحام  الطرقات، 
م�ؤخرا مع جلنة �سري الطرقات للنظر 
فقمنا  الزدحام،  تخفيف  طرق  يف 
اأي ممر  اأحادية،  اإىل  بع�سها  بتح�يل 
اأخرى،  تغيريات  وعدة  واحدة،  بجهة 
اإجمايل  الأمر ب�سكل  التعبيد فتم  اأما 
املكلفة  اللجنة  زالت  ول   .2012 يف 
كما  للتدارك.  الطرق  و�سعية  تراقب 
و�سعية  ملراجعة   2019 قبل  �سنعمد 
خمتلف الطرق التي حتتاج لالإ�سالح.

 
نعود مرة اأخرى ملو�سوع 

التمدر�س، بع�س ال�سكاوى 
تتعاىل اأحيانا بخ�سو�س 

الإطعام املدر�سي، فكيف ي�سري 
امللف على م�ستوى بلديتكم؟

حاليا ن�فر 4 مطاعم مدر�سية ت�سري 
اأو  �سكاوى  ول  الظروف  اأح�سن  يف 
ت�فري  يف  نطمح  حني  يف  جتاوزات، 
الدخ�ل  مع  وذلك  اأخرى،  مطاعم   3

املدر�سي املقبل.

حاورته: �سارة بومعزة

رئي�س بلدية دايل اإبراهيم كمال حمزة:

ثانوية ومكتب بريد و��ستثمار 

غابة ديكار �أبرز �لرهانات
قيد  �سكن  ملف   2800     ·

�النتظار منها 800 �جتماعي
ركز رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لدايل اإبراهيم كمال حمزة 

يف احلوار الذي جمعه بـ«الو�سط«، على تاأثري غياب العقار 
على البلدية املحرومة من عدة م�ساريع نظري ذلك، كا�سفا عن 

جمموع م�ساريع ينتظر بعثها قريبا: ثانوية ومكتب بريد مع 
مركز جتاري، وعيادة وخط نقل بحي الرياح.



رئي�س  �أ�شار  �جلانب،  هذ�  يف  و 
�جلز�ئرية  �ملخطوطات  خمرب 
�أحمد  �لربوفي�شور  باإفريقيا، 
جعفري، �إىل �أن »�لبو�بة �جلز�ئرية 
م�رشوع  هي  للمخطوطات« 
�جتماعي  تاأثري  ذو  و�عد  بحث 
�شمن  �إطالقه  مت  �قت�شادي  و 
ميز�نية �ل�شندوق �لوطني للبحث 
�لتكنولوجي  �لتطوير  و  �لعلمي 
�لعامة  �ملديرية  �إ�رش�ف  حتت 
و�لتطوير  �لعلمي  للبحث 
�لعايل  �لتعليم  �لتكنولوجي بوز�رة 

و�لبحث �لعلمي.
�لذي  �للقاء  هذ�  خالل  و�أو�شح 
يح�رشه باحثون و خرب�ء يف جمال 
خارج  و  د�خل  من  �ملخطوط 
�شتعمل  �لبو�بة  هذه  �أن  �لوطن 
من خالل موقعها �لإلكرتوين على 
جت�شيد عدة خطو�ت علمية تهدف 
�أ�شا�شا �إىل فهر�شة و رقمنة �أزيد 
من 30.000 خمطوط جز�ئري يف 
خز�ئن و مكتبات �جلز�ئر و �لعامل 
على �ملدى �لقريب وي�شعى فريق 
عمل هذ� �ملولود �لبحثي �جلديد 
�ملخطوطات  خمرب  �أجنزه  �لذي 
�جلز�ئرية باإفريقيا حتت �إ�رش�ف 
�لعلمي  للبحث  �لعامة  �ملديرية 
و�شع  �إىل  �لتكنولوجي  �لتطوير  و 
�إلكرتونية  بو�بة  و  رقمية  �أر�شية 
�ملخطوطات  �شتات  بتتبع  تعنى 
و�لعامل  �جلز�ئر  يف  �جلز�ئرية 
جرد� و �إح�شاء و فهر�شة ورقمنة 
متناول  يف  �لأر�شية  هذه  جلعل 
�ملهتمني  و  �لباحثني  و  �لطلبة 

�إىل  دليلهم  لتكون  �ملجال  بهذ� 
�ملخطوطات  خز�ئن  رفوف 

�جلز�ئرية �أينما وجدت.
�لعلمي  �مل�رشوع  هذ�  و�شيمكن 
ببليوغر�فية  خارطة  و�شع  من 
لأماكن حفظ �ملخطوطات د�خل 
مهمة  ت�شهيل  و  �جلز�ئر  خارج  و 
در��شة،  و  حتقيقا  �إليها  �لو�شول 
�إ�شافة �إىل حتديد �أماكن �لن�شاط 
يف  �جلز�ئريني  للعلماء  �لعلمي 
�لتعريف  و  �خلارج  و  �لد�خل 
يف  دورهم  و  �جلز�ئريني  بجهود 
نقل �لعلوم و �ملعارف �إىل خمتلف 
ي�شاهم  �لعو��شم مبا  و  �حلو��رش 
�لتاريخي  �لربط  �شلة  توثيق  يف 
بني �جلز�ئر و حميطها �لعاملي ، 
مثلما متت �لإ�شارة �إليه   و تت�شمن 
�لدويل  �مللتقى  هذه  �أ�شغال 

»و�قع  حول  نوفمرب(   14-13(
و�آليات  �جلز�ئرية  �ملخطوطات 
من  م�شاركني  بح�شور   « حمايتها 
�أجنبية �شتة  �جلز�ئر و من بلد�ن 
ع�رش جل�شة علمية ت�شلط �ل�شوء 
�ملتعلقة  �جلو�نب  خمتلف  على 
�جلهود  و  �ملخطوطات  بو�قع 
و  وحفظها  جلردها  �ملبذولة 
وفهر�شة  حتقيقها  و  �شيانتها 
دوليا  و  وطنيا  و  حمليا  �خلز�ئن 
�لتي  �ملعرفية  �لثورة  ظل  يف 
�لرقمية  �لتكنولوجيا  عززتها 
ويتناول  �ملنظمني  ح�شب   ،
�إليه  تو�شل  ما  �أي�شا  �ملتدخلون 
جمال  يف  �لدر��شة  و  �لبحث 
للمخطوط،  �لقانونية  �حلماية 
به  �ملتعلقة  �جلو�نب  خمتلف  و 
و  �لورق  �شناعة  حيث  من  �شيما 

�أوعية �ملخطوط و �أدو�ت كتابته 
�لأبحاث  جديد  وكذ�   ، قر�ءته  و 
تعلق  ما  خا�شة  �لدر��شات  و 
�لكودوكولوجي  باملجال  منه 

للمخطوط .
�لأكادميي  �للقاء  هذ�  ويهدف    
خمرب  من  مببادرة  ينظم  �لذي 
�ملخطوطات �جلز�ئرية باإفريقيا 
�إر�شاء  �إىل حماولة  �أدر�ر  بجامعة 
�أر�شية للبحث و �لإ�شت�شارة حول 
�مل�شائل �ملرتبطة باملخطوطات 
بيبلوغر�فيا  وو�شع  �جلز�ئرية 
و  �جلز�ئر  يف  للمخطوطات 
�جلز�ئري  بالرت�ث  �لتعريف 
�أ�شقاع  عرب  �ملبعرث  �ملخطوط 
وت�شهيل  حمايته  �شبل  و  �لعامل 
 ، در��شة  و  حتقيقا  �إليه  �لو�شول 

مثلما �أ�شري �إليه .

برج  بلدية  م�شالح  تدعمت 
�لإد�رية  باملقاطعة  �حلو��س 
بغالف مايل  �يليزي  بولية  جانت 
�شنتيم  مليار    2.5 قدره  هام 
�جلبهة  بان�شغالت  للتكفل  موجه 
جمالت  يف  �ملحلية  �لجتماعية 

�لتهيئة �حل�رشية .
موؤكدة  علم من م�شادر  و ح�شبما 
خزينة  فاإن   �حلو��س  برج  ببلدية 
�لقليلة  �لأيام  يف  تدعمت  �لبلدية 
من  �شنتيم  مليار   2.5 بـ  �ملا�شية 
لتنمية  �لوطني  �ل�شندوق  طرف 
و�له�شاب  �لكبري  �جلنوب  مناطق 
�لعليا ، م�شيفا يف ذ�ت �ل�شياق �أن 
�جلانب  ذ�ت  يف  �أعطيت  �لأولوية 
�حل�رشية  �لتهيئة  م�شاريع  لفائدة 

جتمعات   10 دعم  غر�ر  على 
�شكنية بالإنارة �لعمومية مع �إعادة 
�لطرقات  �شبكة  و�شيانة  ترميم 
�إعادة  عن  �حلديث  دون  �لد�خلية 
�لنظر يف �ن�شغالت قاطني �لقرى  
بدعمهم  �ملعزولة  و�ملناطق 
للتخفيف   ، ريفية  م�شالك  بثالثة 
من عناء تنقلهم للبلدية �لم خا�شة 
�ل�شتعجالية  �حلالت  نقل  �ثناء 
�ملر�شية ، كما مت يف ذ�ت �جلانب 
من  �شنتيم  مليون   500 تخ�شي�س 
لإعادة  �ملذكور  �لجمايل  �ملبلغ 
من  كلم   3.5 مل�شافة  �لعتبار 
�ملوجودة   �ل�شحي  �ل�رشف  �شبكة 

يف حالة متقدمة من �لهرت�ء .
�شيخ مدقن 

بغرد�ية  �ملنيعة  �شكان  يز�ل  ل 
�لتخلف  تبعات  ي�شارعون    ،
�لتنموي �لذي ميتد من �شرب لآخر 
باملنطقة و�شط تخبط �ملو�طنني 

يف �نعكا�شاته �ل�شلبية .
منهم  و  �ملو�طنني  �إ�شتاء  قد  و 
�لكائن   « بلجودي   « حي  �شكان 
ببلدية  بلقا�شم  ق�رش  مبنطقة 
معاناتهم  عمر  �شبب  من  �ملنيعة 
�لطويلة مع هذ� �لتهمي�س بالرغم 
على  �حلالة  عر�شو�  �أنهم  من 
�أنهم  مبعنى  �ملحليني  �مل�شوؤولني 
�أن  �إل  بالو�شع  �إطالع حثيث  على 
�إذ حتتاج   ، �شاكنا  يحرك  ذلك مل 
�إعادة نظر و در��شة  �ملنطقة �إىل 
و   ، لها  �لتحتية  �لبنية  من  بد�ية 
�لع�رش�ت  �إ�شتكى  �ل�شياق  ذ�ت  يف 
�لذكر  �ل�شالف  �حلي  �شكان  من 
 ، بيوتهم  د�خل  مياه  �إجتياح  من 
و   ، �ل�شحي  �ل�رشف  �لناجمة عن 
ما ز�د �لطني بلة هو خ�شيتهم من 

�لأخرى  مع  �ملياه  تلك  متتزج  �أن 
بو�بة  ليكون   ، لل�رشب  �ل�شاحلة 
ناجمة عن  �أخرى  وبائية  ملخاطر 
 ، �شالمتهم  و  �شحة  تهدد  �لتلوث 
بال�شتيكية  �أنابيب  تو�جد  ظل  يف 
طويلة  ل�شنو�ت  تعود  مهرتئة 
بالغر�س  تويف  ل  �ليوم  �أ�شحت 
�إىل  �إ�شافة   ، �شالحيتها  لعدم 
�شغر قطرها مما جعلها ل تتحمل 
حلقة  تعد  �أنها  خ�شو�شا  �ل�شغط 
كميات  خاللها  من  تتدفق  رئي�شة 
من  �مل�شتعملة  �ملياه  من  �شخمة 
�أحياء بلدية �ملنيعة باجتاه بحرية 
�جلهات  �أن  يذكر   ، �لقارة  حا�شي 
�لو�شية باملنيعة كانت قد �شجلت 
�أجل  من  م�شى  وقت  يف  تدخال 
تفريغ �ملنازل و �لطريق من مياه 
�إخ�شاع  مت  كما  �ل�شحي  �ل�رشف 
لتحاليل  لل�رشب  �ل�شاحلة  �ملياه 

خمربية. .
�شيخ مدقن 

�لع�شو�ئي  �لركن  ظاهرة  �أثارت 
م�شعود  حا�شي  ببلدية  �ملتفاقمة 
كلم    80 حو�يل  بعد  على  �لو�قعة 
�شخط   ، ورقلة  ولية  مقر  عن 
�ملطبق  �ل�شمت  نتيجة   ، �شعبي 
نا�شد  �لو�شية   �لإد�رة  طرف  من 
�لأحياء  �شكان  من  �لع�رش�ت 
بولية  م�شعود  بحا�شي  �ل�شعبية 
و  م�شكن    36 غر�ر  على   ، ورقلة 
1850  م�شكن ، يف معر�س حديثهم 
�ل�شلطات   ،  « »�لو�شط  يومية  مع 
لحتو�ء  �لعاجل  بالتحرك  �لأمنية 
�لفو�شى �لتي تغرق  فيها عا�شمة 

�لبرتول نتيجة تفاقم ظاهرة �لركن 
ما  وهو  للمركبات،  �لع�شو�ئي 
�لأدو�ت  لتفاوت  حمدثنا  �أرجعه 
حمدثونا  حملها  �لتي  �لرقابية 
وما   ، �لقائم  �مل�شكل  م�شوؤولية 
�لمناط  تطوير  على  تاأثريه  مدى 
�لعمر�نية و�لتجارية، وقال �لبع�س 
�لأخر من �ملتتبعني لل�شاأن �ملحلي 
، �أن غياب �لأدو�ت �لردعية لتنظيم  
قطاع �لنقل بحا�شي م�شعود �شاهم 
وب�شكل �شلبي يف �نت�شار �حلظائر 

�لع�شو�ئية .
�أحمد باحلاج  

�أكد �مل�شاركون يف �مللتقى �لدويل �لر�بع حول »و�قع �ملخطوطات �جلز�ئرية و�آليات حمايتها » �لذي 
�فتتحت �أ�شغاله �أم�س �لثالثاء بجامعة �أدر�ر، �أن »�لبو�بة �جلز�ئرية للمخطوطات » تعد م�شروعا 

علميا ر�ئد� و طموحا ي�شاعد على ر�شد و تتبع �ملخطوط �جلز�ئري عرب �لعامل.

جامعة �أدر�رتطلق »�لبو�بة �جلز�ئرية للمخطوطات«

م٫�س

م�صروع علمي طموح لر�صد 
املخطوط اجلزائري 

قام �أول �أم�س �ملدير �لعام للديو�ن 
لولية  �لعقاري  و�لت�شيري  �لرتقية 
مبا�رش  عملي  لقاء  بعقد  �أدر�ر 
�لتي  �ملقاولت  مع  روؤ�شاء  جمعه 
�مل�شاريع  �جناز  على  ت�رشف 
عرب  �ليجارية  �لعمومية  �ل�شكنية 
و�لتي  �لولية  مناطق  خمتلف 
ح�شور  مع  �لجناز  طور  يف  هي 
ومكاتب  �مل�شاريع  روؤ�شاء  �أي�شا 
ميد�نيا  تتابع  �لتي  �لدر��شات 
و�ملعايري  �ملقايي�س  �حرت�م  حول 
�لتقنية يف �لجناز هذ� �للقاء �شمح 
�لأ�شغال  ن�شبة  تقدم  مدي  بتقييم 
�ملدير  نوه  �أين  �مليد�ن  يف 
باملجهود�ت �لتي تبذل من طرف 
�ملقاولتية  �ملكلفة  �ملوؤ�ش�شات 
�أي�شا  �شدد  كما  �لجناز  بعملية 
�إمتام  يف  �لإ�رش�ع  �رشورة  على 
ينتظرها  �لتي  �ل�شكنية  �مل�شاريع 

للجهات  ت�شليمها  بغية  �ملو�طن 
و�للجان �ملخت�شة قانونا لتوزيعها 
�ملتابعة  �لد�ئم  على  �حلر�س  مع 
�لجناز  ور�شات  ملختلف  �ليومية 
�أجالها  يف  �ل�شكنات  ت�شليم  بغية 
�حرت�م  �أ�شا�س  على  �لقانونية 
�لعقود حتى ح�شب �ملدير نكون يف 
م�شتوي �لثقة �ملتبادلة بني �لديو�ن 
وموؤ�ش�شات �لجناز ونتعاون جميعا 
على  �ملرمية  �مل�شوؤولية  بقدر 
عاتقنا كما قدم روؤ�شاء �ملقاولت 
و�لعر�قيل  �مل�شاكل  من  جملة 
تعيقهم يف �مليد�ن �أين �شدد �ملدير 
�لد�ئمة  و�ملر�فقة  حلها  ب�رشورة 
و�شع  بهدف  �جلهود  كل  بت�شافر 
�أي موؤ�ش�شة يف حالة مريحة حتى 
تقدم عملها يف �أح�شن �لظروف مع 

مر�عاة �حلالت �ل�شتثنائية
�تفق �جلميع على  �للقاء  �آخر  ويف 

�لإ�شهام بقدر �لإمكانيات �ملتاحة 
لتقدمي �ل�شكنات يف �أجالها لأنه يف 
�جلهة �لأخرى �ملو�طن ينتظر هذه 
�أزمة  من  �لتقلي�س  بغية  �ل�شكنات 
�ملقاولني  بع�س  عرب  �أين  �ل�شكن 
بان هذ� �للقاء �لذي خ�شه �ملدير 

مبادرة  يعترب  لالوبيجي  �لعام 
وتطليق  �لثقة  غر�س  يف  حقيقة 
�لثقة  حمل  نكون  حتى  �لنقائ�س 
منا�شبة يف ظل  ونعمل يف ظروف 

�حرت�م �لقانون  .
بو�شريفي بلقا�شم   

�أدر�ر

مدير  الرتقية والت�صيري العقاري يلتقي مع موؤ�ص�صات االجناز   

�لأولوية مل�شاريع �لإنارة �لعمومية و �لطرقات و�مل�شالك �لريفية 

ق�شر بلقا�شم باملنيعة بغرد�ية

يف وقت تلعب فيه �مل�شالح �ملعنية دور �ملتفرج 

بلدية برج احلوا�س بايليزي 
تتدعم بـ 2.5 مليار �صنتيم 

 تنمية حملية راكدة و �صكان
 تائهون يبحثون عن حلول

ظاهرة الركن الع�صوائي للمركبات 
تتف�صى بحا�صي م�صعود 
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كما مت تن�سيب ال�سيد " يو�سف 
على  رئي�سا جديدا   " بلعمري 
لتويل  البويرة  دائرة  راأ�س 
ال�سابق  للرئي�س  �سوؤونها خلفا 
الذي  تو�سان"،  "كمال  ال�سيد 
�سطيف  لدائرة  رئي�سا  حول 
اجلديد  الرئي�س  الوالية  مقر 
مواليد  البويرة هو من  لدائرة 
�سنة 1967 ب�سيدي عبد العزيز 
بوالية جيجل خريج املدر�سة 
�سغل  و  للإدارة،  الوطنية 
جيجل  بوالية  منا�سب  عدة 
وايل  لديوان  رئي�سا  ليعني 

اىل  رقي  بعدها  تيارت،  والية 
البويرة. دائرة  رئي�س  من�سب 
�سدد  التن�سيب   حفل  وخلل 
امل�سوؤولية  على  الوالية  وايل 
عاتق  على  امللقاة  الكبرية 
اجل  من  العمومية  ال�سلطات 
ل�سوؤون  اجليد  ال�سري  �سمان 
الدوائرخدمة للمواطن و دفع 
عجلة التنمية املحلية ، موؤكدا 
�رضورة  على  الوقت  ذات  يف 
فتح قنوات التوا�سل مع جميع 
االإطارات  و  البلديات،  روؤ�ساء 
يف  للم�ساهمة  التقنية 
ا�ستغلل  مع  املحلية  التنمية 
يف  اكت�سبوها  التي  التجربة 
باالإ�سافة  املهني،  م�سارهم 

ان�سغاالت  اإىل  اال�ستماع  اإىل 
اإليهم  التقرب  و  املواطنني 

�سيا�سة  �سمن  التن�سيق  و 
الدميقراطية الت�ساركية.

اأ�سرف اأم�س وايل والية البويرة ليماين م�سطفى وبح�سور ال�سلطات الع�سكرية واملدنية على تن�سيب رئي�سا 
كل من دائرتي قادرية و البويرة حيث مت تن�سيب "بريكي اأرزقي" رئي�سا جديدا على راأ�س دائرة القادرية، 

وهو من مواليد �سنة 1965 ، خريج املدر�سة الوطنية للإدارة �سنة 1990 و قد ا�ستغل عدة منا�سب على 
م�ستوى وزاريتي العدل والداخلية ثم ا�ستغل رئي�س لثلث دوائر منذ �سنة 2001 عرب كل من والية عني 

الدفلى، �سطيف و والية ميلة لي�سغل حاليا من�سب رئي�س دائرة القادرية.

البويرة 

اأح�سن مرزوق

الوايل ي�سرف على تن�سيب رئي�سي 
دائرتا البويرة وقادرية

م�سالح اأمن تب�سة

قاملة

مديرية الن�ساط االجتماعي لتيزي وزو 

ال�سالون الوطني للع�سل ب�سكيكدة  توقيف �سخ�ص بتهمة ترويج املهلو�سات العقلية 

ا�ستحداث 18 األف من�سب عمل يف قطاع ال�سناعات 

تدابري لتدعيم   املراأة 
الريفية و مرافقتها

ف�ساء هام للرتويج لأجود 
اأنواع منتجات اخللية

االجتماعي  الن�ساط  مديرية  ت�سعى 
ترقية  برنامج  الإجناح  وزو  لتيزي 
املراأة الريفية يف اإطار حماربة الفقر 
الظفر  �سيتم  التي  امل�ساريع  مبتابعة 
يف  قطاعها  يقع  ال  حتى  حقا  ال  بها 
العديد  فيه  الذي وقعت  نف�س اخلطاأ 
من الهيئات يف ال�سنوات املا�سية لذا 
و�سول  مند  الوالئية  املديرية  فكرت 
الذي  عا�سور  احلايل  مهني  املدير 
خلل  من  كبرية  جمهودات  يبدل 
�سبط برناجمها العملي بدقة لتحقيق 
االجتماعي  و  االقت�سادي  الهدف 
بالفائدة  يعود  و  الريفي  بالو�سط 
على الن�ساء القرويات من جهة اأخرى 
من  الوزارة  برامج  القطاع  يج�سد 
خلل حتديد و اختيار قائمة املناطق 
الريفية  املراأة  مهام  بتطوير  املعنية 
كما هو احلال ايت يحي مو�سى ذراع 
تليها  مكرية  غنيف  تيزي  و  امليزان 
للدفع  كنموذج  ازفون  يف  اقرو  بلدية 
جميعها  التي  و  املتعلقة  بامل�ساريع 
تتوفر على امل�سادر الكبرية كاحلرف 
اأي�سا  واإ�سافة  التقليدية  ال�سناعات  و 
لها  اجلغرافية  اخل�سو�سية  و  امليزة 
بالوالية  عدة  مناطق  �ستعني  التي  و 
على  الوقوف  بعد  تدريجيا  هذا  و 
خل�سة امل�رضوع و طبيعته و نوعيته 
و مدى تنمية العائلت و البلدية على 
العاملت  الن�ساء  اإح�ساء  و  �سواء  حد 
تطمح  كما  اجلمعوية  احلركة  يف 
االن�سغاالت  حلل  الوالئية  املديرية 
فيها  تتخبط  التي  ال�سعوبات  و 
وزو  تيزي  ملهنني  اجلوارية  اخلليا 

االجتماعي  الن�ساط  مدير  اكد  حيث 
قطاع  مهني  اأن  عا�سور  الت�سامن  و 
يف  �رضيك  االجتماعي  الن�ساط 
الرامي  الوطني  امل�رضوع  حتقيق 
لفك العزلة تقدمي الدعم للأ�رض التي 
ديناميكية  خلق  و  االإنتاج  يف  ترغب 
لتحفيز  اإقت�سادية  �سو�سيولوجية 
بالبيوت  امل�سغرة  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 
الناجمة عن  االإمتيازات  و غريها من 
تثمني املنتوجات )ال�سناعة التقليدية 
لذاتية  املادي  الدخل  حتقق  التي   )
نقاط  املديرية  �ستاأخذ  و  املراأة 
ال�سعف للم�ساريع قبل االنطلق و بعد 
التطبيق امليداين بهدف ال�سري احل�سن 
العالية  الن�سبة  اأن  و  خ�سو�سا  للمنهج 
للم�ساريع التي ا�ستفادت منها خمتلف 
على  املراأة  و  االجتماعية  ال�رضائح 
تنظيم  انه مت  يذكر  و  التحديد  وجه 
لفائدة  حت�سي�سية  و  اإعلمية  قافلة 
الن�ساء الريفيات القاطنات ببلدية اأيت 
يحي، دائرة عني احلمام على م�ستوى 
الكائنة  املهني  التكــــــوين  ملحقــــة 
بقريــــة اأيث ه�سام، بلدية اأيت يحــــي، 
 " �سعار  حتت  احلمام،  عني  دائرة 
املراأة اجلزائرية �رضيك اجتمـــاعي يف 
التنمية املحلية امل�ستدامة حيث تقف 
القافلة التعريف  هده  من  االأهداف 
مبختلف الربامج واالآليات و الرتاتيب 
املو�سوعة من قبل الدولة التي ميـــكن 
للمراأة الريفية اال�ستفادة منها واإبراز 
التجارب الناجحة مع اإبراز م�ساهمـــة 

املراأة الريفية يف التنمية املحلية
ح- كرمي

يعد ال�سالون الوطني للع�سل الذي 
املركز  �ساحة  فعالياته  حتت�سن 
بو�سط  اإيدير  عي�سات  الثقايف 
ال�سبت  يوم  منذ  �سكيكدة  مدينة 
للرتويج  هاما  ف�ساء  املا�سي 
اخللية،  منتجات  اأنواع  الأجود 
ح�سب ما اأكده اأم�س الثلثاء عديد 

املنتجني.
 15 يقدم 25 عار�سا قدموا من  و 
والية من الوطن ت�سكيلت خمتلفة 
ت�ستعمل  الع�سل  من  الأنواع عديدة 
حيث  االأمرا�س  عديد  علج   يف 
تعد هذه التظاهرة فر�سة لت�سويق 
هذا املنتوج الذي يكرث عليه الطلب 
اأحمد  العار�س  اأكده  ما  ح�سب 

تريكة من اجلزائر العا�سمة.
ال�سالون  اأن هذا  و قال املتحدث 
لهذه  ال�ساد�سة  طبعته  يف  الوطني 
ال�سنة "يعد فر�سة ال تعو�س �سواء 
منتجاتهم  لعر�س  الع�سل  ملنتجي 
القتناء  للمواطنني  اأو  بيعها  و 
ح�سب  كل  الع�سل  اأنواع  اأجود 
ال�سالون  يعد  احتياجاته"كما 
اآخرون  عار�سون  ذكره  ما  ح�سب 
فيما  للحتكاك  �سانحة  فر�سة 
تبادل اخلربات والتجارب  بينهم و 
املتعلقة بحفظ الع�سل و ت�سويقه و 
ت�سهد هذه التظاهرة منذ افتتاحها 
املن�رضم اإقباال كبريا للزوار خا�سة 
مما  املدينة  و�سط  جتري  اأنها  و 
للمواطنني  اللفت  االإقبال  �سهل 
ال�سالون  هذا  يف  وجدوا  الذين 

الع�سل  القتناء  تعو�س  ال  فر�سة 
هذه املادة التي ت�ستعمل يف عديد 
اإليه  اأ�سارت  ما  ح�سب  العلجات 
من جهتها كرمية �سويف )55 �سنة( 
التي قالت اأنها منذ �سنوات و هي 
من  الع�سل  من  كيلوغرامني  تقتني 
هذا املعر�س تكفيها ل�سنة كاملة. 
فاطمة  ال�سيدة  اأفادت  جهتها  من 
الزهراء )40 �سنة( �ساحبة �سالون 
تاأتي  اأنها  جتميل مبدينة �سكيكدة 
هي االأخرى كل �سنة القتناء ع�سل 
"الكاليتو�س" لت�ستعمله يف حت�سري 
الطبيعية  التجميل  مواد  بع�س 
ا�ستكى  قد  و  املميزين   لزبائنها 
من  ال�سالون  زوار  من  العديد 
ارتفاع اأ�سعار الع�سل لهذا املو�سم 
و  دج  ما بني 3500  تراوحت  حيث 
الواحد ما  للكيلوغرام  اآالف دج   6
ا�ستطاعة  دون  -ح�سبهم-  حال 
كبرية  كمية  اقتناء  الكثريين 
ن�سف  �سوى  ي�سرتي  ال  فالبع�س 

كيلوغرام اأو 250غراما فقط.
النحل  مربو  اأرجع  جهتهم  من 
�سبب  املعر�س  يف  امل�ساركني 
غلء االأ�سعار ل�سعوبة اإنتاج الع�سل 
و ا�سطرارهم للتنقل من والية اإىل 
الغذاء الطبيعي  للبحث عن  اأخرى 
والية  حققت  فقد  للتذكري  للنحل 
الفلحي  املو�سم  خلل  �سكيكدة 
 12 ب  الع�سل  من  اإنتاجا  احلايل 
األف   305 متلك  و  قنطار  األف 

خلية. 

 متكنت فرقة مكافحة االجتار الغري 
�رضعي للمخدرات التابعة للم�سلحة 
باأمن  الق�سائية  لل�رضطة  الوالئية 
توقيف  اأم�س   نهار  تب�سة  والية 
�سخ�س يبلغ من العمر 24 وبحوزته 
اريكا  نوع  من  مهلو�س  قر�س   200
بحي ذراع االإمام  كان ب�سدد بيعها 
و ترويجها يف االأحياء ال�سعبية ليتم 
حتويله اإىل مقر اأمن الوالية واتخاذ 
االإجراءات القانونية وتقدميه اأمام 
اجلهات الق�سائية  والذي ا�سدر يف 
حقه اأمر اإيداع احلب�س بتهة حيازة 
املتاجرة  و  املهلو�سة  االأقرا�س 

فيها بطريقة غري �رضعية.

امل�سالح االأمنية  حتارب 
خمتلف النقاط ال�سوداء 

امل�سرتكة  العمليات  اإثر  على   

و  الوطني  الدرك  م�سالح  بني 
و  االخت�سا�س   باإقليم  ال�رضطة 
كبري  اأمني  ت�سكيل  لها  �سخر  التي 

و  ال�سوداء  النقاط   خمتلف  م�ست 
االأحياء امل�سبوهة اأين مكنت قوات 
دائرة  من  لكل  التابعة  ال�رضطة 

و  العقلة   دائرة  اأمن  و  مقدم  بئر 
دائرة  اأمن  و  ال�رضيعة  دائرة  اأمن  
الدرك  بالتن�سيق مع قوات  مر�سط 
اأزيد من 300   الوطني  من مراقبة 
م�ست  التي  مركبة   166 و  �سخ�س 
و  ال�سعبية  االأحيــاء  من  العديد 
تتكاثر  التــي  ال�ســوداء  النقــاط 
بيع  من  امل�سبوهة  الن�ساطات  فيها 
املوؤثرات  و  الكحولية  امل�رضوبات 
العقلية يف اأو�ساط االأحياء و توقيف 
العدلية  ال�سوابق  ذوي  من  العديد 
القانونية  االإجراءات  اتخاذ  اأين مت 
ظروف  يف  جرت  العملية  �سدهم  
لدى  كبري  ا�ستح�سان  والقت  عادية 
امل�سرتكة  العمليات  بني  املواطنني 
من  للحد  متوا�سلة  تزال  ال  و 

اجلرمية مبختلف اأنواعها. 
ع/ ر�سيد/ تب�سة

العمل  منا�سب  عدد  و�سل 
ال�سناعات  قطاع  يف  امل�ستحدثة 
التقليدية واحلرف بوالية قاملة اإىل 
الن�ساطات  بف�سل  من�سبا   18248
و  امل�ستحدثة  واملهنية  احلرفية 
غاية  واإىل   1998 نهاية  منذ  ذلك 
به  اأفاد  ما  ح�سب   ،2018 اأكتوبر 
لل�سناعة  املحلية  الغرفة  مدير 
التقليدية واحلرف. و اأو�سح فتحي 
مرزوق على هام�س معر�س متنوع 
للمنتجات احلرفية بدار ال�سناعات 
التقليدية ميتد اإىل غاية 14 نوفمرب 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  اجلاري 
من  الهام  العدد  هذا  باأن  للحريف 

جاء  امل�ستحدثة  العمل  منا�سب 
 7299 جمموعه  ما  ت�سليم  بف�سل 
الفرتة.  نف�س  خلل  حريف  بطاقة 
واأ�ساف املتحدث باأن عدد منا�سب 
القطاع  يف  امل�ستحدثة  العمل 
لفئة  من�سبا   12720 على  يتوزع 
الرجال مقابل 5528 من�سبا للن�ساء 
امل�سجلة  احل�سيلة  اأن  اإىل  م�سريا 
م�ساهمة  كبري  ب�سكل  ترتجم 
االقت�سادية  التنمية  يف  القطاع 
املحلية وامت�سا�س البطالة خا�سة 
بالن�سبة للمراأة املاكثة بالبيت وكذا 
ذكر  و  الريفية  باملناطق  املقيمني 
املمتدة  الفرتة  باأن  امل�سدر  ذات 

نهاية  غاية  اإىل   2010 نهاية  بني 
اأكتوبر 

2018 والتي متيزت بفتح فرع غرفة 
واحلرف  التقليدية  ال�سناعات 
تابعة  كانت  بعدما  قاملة  لوالية 
مت  فقد  �سكيكدة  ثم  عنابة  لوالية 
جمموعه  ما  ا�ستحداث  خللها 
13550 من�سب عمل دائم يف خمتلف 
ت�سليم  بف�سل  احلرفية  الن�ساطات 
حريف  بطاقة    5420 جمموعه  ما 
. و فيما يتعلق مبعر�س املنتجات 
التقليدية  وال�سناعات  احلرفية 
افتتاحه  على  اأ�رضفت  الذي 
�سلطات الوالية فقد متيز مب�ساركة 

حرفية  جمعيات  و10  حرفيا   40
الوالية  غرفة  لدى  كلهم  م�سجلني 
النحا�س  قطاعات  يف  وين�سطون 
التقليدية  واحللويات  والفخار 
والتحف واالأفر�سة والن�سيج ح�سب 
ما اأفاد به املكلفون بالتنظيم بعني 
هذه  اأيام  مدار  على  يتم  و  املكان 
طرف  من  املنظمة  التظاهرة 
وال�سناعات  ال�سياحة  مديرية 
غرفة  مع  بالتن�سيق  التقليدية 
ال�سناعة التقليدية واحلرف تنظيم 
امل�ساركني  لفائدة  ور�سات عمل   5
الن�ساطات  قطاعات  حول خمتلف 

احلرفية.  

ولياتاالأربعاء 14  نوفمرب  2018  املوافـق  ل06 ربيع االأول 1440هـ 7



م�ساهمةالأربعاء 14  نوفمرب  2018  املوافـق  ل06 ربيع الأول 1440هـ 8

فل�سطينيو الداخل.. املجتمع الفتي.. و�سيا�سات االحتالل
علي بدوان

الداخل  يف  الفل�سطيني،  املجتمع 
تُ�سكل  حيث  فتي،  جمتمع  وال�ستات، 
منه يف  مرتفعة  ن�سبة  ال�سن  �سغار  فئة 
اأو امل�سنني  ال�سن  كبار  فئة  ت�سكل  حني 
لل�سعب  العام  التعداد  من  قليلة  ن�سبة 
فهو  وال�ستات،  الداخل  يف  الفل�سطيني 
دون  هم  من  ن�سبة  فيه  تفوق  جمتمع 
نحو  لتبلغ  العمر،  من  ع�رش  ال�ساد�سة 
الفل�سطينيني،  املواطنني  من   %60
بالرغم من تفاوت ن�سبة اخل�سوبة للمراأة 
الفل�سطينية من مكان لآخر، حيث ُتدد 
عدد  اخل�سوبة(  )مفهوم  الن�سبة  تلك 
الفل�سطينية  للمراأة  الإجنابية  احلالت 
تُ�سري  حيث  الإجنابي.  عمرها  خالل 
املعطيات املتوفرة اأن ن�سبة اخل�سوبة 
غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  للمراأة 
بني  الأعلى  هي   1948 الداخل  ويف 
الفل�سطينيني، بعد اأن كانت تلك الن�سبة 
يف  فل�سطني  لجئي  بني  الأعلى  هي 

لبنان و�سوريا يف الفرتات املا�سية.
التي  املعطيات  اأظهرت  وموؤخراً، 
املركزية  الإح�ساء  دائرة  ن�رشتها 
املواطنني  اأعداد  اأن  »الإ�رشائيلية«، 
الفل�سطينيني يف »اإ�رشائيل« )اأبناء الوطن 

 ،%1000 بن�سبة  ازدادت  قد  الأ�سليني( 
عما  مرات،  ع�رش  نحو  ت�ساعفت  اأي 
كان عليه الأمر بُعيد النكبة عام 1948، 
وبعد تهجري قرابة 900 األف فل�سطيني 
ع�سابات  احتلتها  التي  املناطق  من 

الهاغاناة والباملاخ عام 1948.
كما ونُ�سري هنا، وا�ستناداً لعدة م�سادر، 
باأن عدد �سكان فل�سطني قبل النكبة كان 
مواطن  األف  و�ستمائة  مليون  بحدود 
من   %94 ميلكون  فل�سطيني  عربي 
الأمريية،  الأرا�سي  فيها  مبا  الأر�ض 
ي�سيطرون  اليهود  امل�ستعمرون  وكان 
فقط على 6% من الأر�ض فقط ح�سلوا 
تواطوؤ  ظل  يف  خمتلفة  بطرق  عليها 
�سلطات النتداب الربيطاين مع احلركة 
اأما وفق �سلطات النتداب  ال�سهيونية. 
الربيطاين، فقد بلغ عدد �سكان فل�سطني 
 2،115،00 جمموعه  ما   1948 ماي  يف 
مواطن، منهم 1،380،00 مواطن عربي 

و700،000 يهودي.
وبح�سب دائرة الإح�ساء »الإ�رشائيلية«، 
يف  الفل�سطينيني  املواطنني  عدد  بلغ 
العام  الثاين/نوفمرب  ت�رشين  �سهر 
1948، 156 األفاً. لكن هذا الرقم ي�سمل، 
الدائرة  ت�سميهم  من   ،1995 العام  حتى 
دينياً  املعّرفني  غري  وهم  بـ«اآخرين« 

يبلغ  حيث  العرب.  غري  وامل�سيحيني 
نحو  اليوم  العربية  الدولة  �سكان  عدد 
تبلغ  فيما  ن�سمة،  مليون   8.891.8
من  الفل�سطينيني  املواطنني  اأعداد 
الرقم  هذا  لكن   .1.860.3 نحو  بينهم 
ي�سمل الفل�سطينيني يف القد�ض املحتلة 
ه�سبة  قرى  يف  العرب  واملواطنني 
اجلولن ال�سورية املحتلة )نحو 20 األف 
عددهم  يقرتب  الذين  �سوري(،  مواطن 

من نحو 350 األفاً.
الزيادة  باأن  نُ�سري  اأن  القول،  نافل  ومن 
الفل�سطينيني  املواطنني  بني  ال�سكانية 
وحتى  النكبة  ومنذ   1948 الداخل  يف 
بينما  فقط،  طبيعية  زيادة  هي  اليوم 
بفعل  لليهود  ال�سكانية  الزيادة  تاأتت 
ال�ستيطانية  الهجرات  موجات 
ال�ستعمارية الكولونيالية ب�سكل رئي�سي، 
وخا�سة منها موجات الهجرات الكربى 
القرن  ت�سعينيات  عقد  يف  متت  التي 
التاد  جمهوريات  من  املا�سي 
املوجات  وهي  ال�سابق،  ال�سوفييتي 
موؤثر  �سكاين  تّول  حلدوث  اأّدت  التي 
يهود  من  ون�سف  مليون  نحو  قدوم  مع 
اإىل فل�سطني، ولول  ال�سوفييتي  التاد 
اأعداد املواطنني  تلك الهجرات لكانت 
فل�سطني  اأر�ض  على  الفل�سطينيني 

بنحو  اليهود  اأعداد  تفوق  التاريخية 
مليون مواطن على الأقل.

ال�سيا�سات املتبعة  اإن  ال�سياق،  يف هذا 
العرب  املواطنني  جتاه  »اإ�رشائيلياً« 
اأ�سحاب الوطن الأ�سليني يف الداخل عام 
1948، �سيا�سة عن�رشية، حيث املواطنة 
امُلنتق�سة، �سيا�سة اأبناء اجلارية، والتي 
باتت م�ساراتها الت�رشيعية �سارخة بعد 
لكن  القومية«.  »قانون  الكني�ست  اإقرار 
جتلياتها وا�سحة منذ العام 1948 وحتى 

الآن، حيث نلحظ التايل:
اأولً: و�سع املواطنني العرب تت نظام 
وحتى   1948 عام  من  الع�سكري  احلكم 
العام 1966، مع ما رافقه من ممار�سات، 
العرقي  التطهري  حمالت  منها  كان 
مناطق خمتلفة  الأرا�سي يف  وم�سادرة 
من فل�سطني، وح�رش املواطنني العرب 
يف مناطق اأ�سبه بالكانتونات )املعازل(، 
كما يجري حتى الآن ب�ساأن التعامل مع 
التجمعات العربية من قرى وبلدات يف 

منطقة النقب جنب فل�سطني املحتلة.
»الإ�رشائيلية«  املعطيات  تُ�سري  ثانياً: 
يف  العائلة  دخل  معدل  اأَنّ  اإىل  ذاتها، 
»اإ�رشائيل« يبلغ حوايل خم�سة ع�رش األفاً 
بالعملة »الإ�رشائيلية« )ال�سيكل( �سهرياً، 
بينما معدل دخل العائلة لدى املواطنني 

قرابة  هو  »اإ�رشائيل«  يف  الفل�سطينيني 
معدل  ويبلغ  )�سيكل(.  اآلف  �سبعة 
الإنفاق للعائلة الفل�سطينية ع�رشة اآلف 
تنفق  اليهودية  العائلة  بينما  )�سيكل(، 
من  بالرغم  )�سيكل(،  األف  ع�رش  ثالثة 
من  عدداً  اأكرث  الفل�سطينية  العائلة  اأَنّ 
يف  التمييز  ثالثاً:  اليهودية.  العائلة 
التعليم من حيث الدرا�سة يف املراحل 
اإمكانية  التقييد يف  اإىل  و�سولً  الأوىل 
اجلامعات  يف  العرب  ال�سبان  ت�سجيل 
العلوم  كليات  منها  وخا�سة  املختلفة 
ومع  والتقنيات،  املعلوماتية  وهند�سة 
ا�سرتاطات اإ�سافية كل عام. حيث يبلغ 
والكليات  اجلامعات  الطالب يف  عدد 
الأكادميية يف »اإ�رشائيل« نحو 266.9 
العرب  الطالب  يُ�سّكل  طالب،  األف 
الأ�سليني  الوطن  اأ�سحاب  اأبناء  من 
من بينهم حوايل 17%، لكن يف الوقت 
�ساب  األف   15 حوايل  يدر�ض  نف�سه 
عام  املحتل  الداخل  من  فل�سطيني 
1948 خارج البالد، بينهم ع�رشة اآلف 
يف  اآلف  ثالثة  من  واأكرث  الأردن  يف 
مدينة  يف  الأمريكية  العربية  اجلامعة 

جنني بال�سفة الغربية.
اخلا�سة  املوازنات  يف  التمييز  رابعاً: 
للو�سط  املقدمة  ككل  باخلدمات 

البلدية،  اخلدمات  ومنها  العربي، 
والجتماعية وغريها للبلدات والقرى 
والنقب  واملثلث  اجلليل  يف  العربية 
وال�ساحل، مقارنة مبا يقدم للتجمعات 

اليهودية وامل�ستعمرات.
الأعمار  معدل  يف  التفاوت  خام�ساً: 
تدين  نتيجة  والعرب،  اليهود  بني 
العربي،  للمجتمع  املقدمة  اخلدمات 
وخا�سة يف جانبها ال�سحي. حيث يبلغ 
»اإ�رشائيل«  يف  الن�ساء  اأعمار  معدل 
الن�ساء  اأعمار  معدل  بينما  عاماً،   84
تقريباً.  عاماً   81 هو  الفل�سطينيات 
 81 قرابة  الرجال  اأعمار  ومعدل 
الرجال  اأعمال  معدل  بينما  عاماً، 
بني  ومن  ب�سنتني.  اأقل  الفل�سطينيني 
البنية  الأعمار:  معدل  تدين  اأ�سباب 
البلدات  يف  ن�سبياً  املتدنية  التحتية 
اأقل،  ب�سكل  وتوفر اخلدمات  العربية، 
اأماكن  يف  الفل�سطينيني  الرجال  عمل 

ومهن خطرية، حوادث �سري اأكرث…
العمل  فر�ض  يف  التمييز  �ساد�ساً: 
العرب  املواطنني  وا�ستبعاد  لوظيفي، 
احلكومية،  الوظائف  ع�رشات  من 
الوزارات  يف  بالعمل  يتعلق  ما  ومنها 
التي يُ�سار اليها بــ«الوزارات ال�سيادية«. 

وق�رشها على اليهود فقط.

 نا�صر نا�صر

الفل�سطيني  ال�سعب  اأظهر 
قطاع  يف  املقاومة  وف�سائله 
وا�سحا يف  ون�سوجا  غزة حكمة 
اإدارة فعاليات م�سرية العودة على 
اأنواعها واأ�سكالها املختلفة، وهو 
وعد  اإ�سقاط  جمعة  يف  برز  ما 
للم�سريات(،   32 )اجلمعة  بلفور 
عاٍل  نف�ض  ب�سبط  والتي متيزت 
جماهري  قبل  من  وبناء  هادف 
ال�سعب الفل�سطيني املتظاهرين 
ركزت  حيث  احلدود،  على 

اأ�ساليب، وتركت  امل�سريات على 
اأ�ساليب اأخرى  موؤقتا على الأقل 
واخرتاق  احلارقة  كالبالونات 

ال�سياج الفا�سل.
اإدارة  يف  واحلكمة  الن�سوج  برز 
خالل  من  العودة  م�سريات 
وهو  وا�سح؛  مبداأ  على  التاأكيد 
الو�سيلة،  من  اأهم  الهدف  اأن 
والو�سيلة يف خدمة الهدف ولي�ض 
التو�سل  هو  والهدف  العك�ض، 
عن  اخلانق  احل�سار  لتخفيف 
بالكامل،  غزة على طريق ك�رشه 
املقاومة  فهي  الو�سيلة  اأما 

اقت�سى  فاإن  اأ�سكالها،  بكافة 
ا�ستخدام  الهدف  وتطلب  الأمر 
اأخرى  و�سيلة  دون  معينة  و�سيلة 
للتو�سل  فر�سة  اأعطاء  اأجل  من 
فال�سعب  ونعمت،  فبها  للهدف 
اأن  ويف�سل  يرغب  الفل�سطيني 
اخل�سائر  باأقل  اأهدافه  تتحقق 
الو�سائل  واأ�سهل  املمكنة 
الحتالل  ولكن  املتوفرة، 
الغا�سم هو من يعقد الأمور دوما 
والبط�ض  القمع  على  باإ�رشاره 

واملماطلة يف فك احل�سار.
يظهر  اأن  املحتل  يحاول  قد 

العايل  واللتزام  الن�سوج  اأمر 
العودة  م�سرية  ملتظاهري 
العفوية  مع  يتناق�ض  كاأمر 
يخرج  التي  والتلقائية  وال�سعبية 
ال�سعب  اأبناء  من  الكثري  ب�سببها 
للتظاهر والحتجاج  الفل�سطيني 
على  وطبيعي  اإن�ساين  فعل  كرد 
وا�ستفحال  الحتالل  جرائم 
ت�سويه  بذلك  ويحاول  احل�سار، 
يف  املتظاهرين  جناح  حقيقة 
قيادة  واإن�ساء  اأنف�سهم  تنظيم 
عليا  موحدة  وطنية  وهيئة 
ك�رشط �رشوري وواجب ل�سمان 

تقيق اأهدافهم املن�سودة.
والتزام  ن�سوج  من  ظهر  ما  هل 
 32 اجلمعة  يف  فر�سة  واإعطاء 
�سي�سمن  العودة  م�سريات  من 
�سيجرب  اأو  املطالب  تقيق 
من  لي�ض  الرتاجع؟  على  املحتل 
امل�سمون اأن يتم ذلك، ولكن هذا 
اأهمية  اأو ي�سعف  لن ي�رش بحال 
ال�سامن  فهما  واللتزام  الن�سوج 
للرتاجع  العدو  لإجبار  الوحيد 
عدنا(؛  عدمت  )واإن  ح�ساره  عن 
عاد  للمماطلة  الحتالل  عاد  اإن 
من  ي�ساء  ما  ل�ستخدام  ال�سعب 

و�سائل املقاومة.
التاريخية  التجربة  اأظهرت  لقد 
املو�سوعية  والدرا�سات 
ذات  الوطنية  املقاومة  اأن 
ميكن  ل  املحدودة  الإمكانات 
لها اأن تنجح يف تقيق اأهدافها 
املتغطر�ض  حمتلها  ومواجهة 
ما  الهائلة  الإمكانات  و�ساحب 
مل تتمتع بدرجة عالية من الذكاء 
واملرونة يف اإدارة ما متتلكه من 
اأدوات وو�سائل مقاومة حمدودة؛ 
منت�رشة  الرا�سدة  فاملقاومة 

اأبدا.

م�سريات العودة ون�سوج املقاومة



الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق 
الن�ضر

املادة 412من ق.ا.م..و.ا
نحن اال�ضتاذة/ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة 

لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة ال�ضيد/قا�ضم مهدي

القائم يف حقه اال�ضتاذ /لطفي عمية-حمامي-
�ضد/ال�رضكة الريا�ضية ذات اال�ضهم امل�ضماة " العميد مولودية اجلزائر" املمثلة 
من قبل رئي�ضها  العنوان ب :عمارة رقم 02 اقامة �ضحراوي واد الرمان العا�ضور 
عن  ال�ضادر  التحكيمي  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  لل�ضند  تنفيذا  –اجلزائر 
املحكمة اجلزائرية لت�ضوية النزاعات الريا�ضية بتاريخ 2018/04/30 ق�ضية رقم 
بتاريخ 18/07/31 حتت  بئرمرادراي�س  املوؤ�رض عليه من طرف حمكمة   18/014
فهر�س  بتاريخ 2018/08/13  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  و  رقم 18/83 
عقد  م�ضمون  بن�رض  االذن   على  بناءا    18/2306 رقم  ترتيب   2018/05034 رقم 
التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 

2018/10/21 رقم الرتتيب 18/4505 حتت رقم 18/4449 
التكليف  حم�رض  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رض  نقوم  وعليه 
بدفع  الزامها  و  وطنية  يومية  بجريدة  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند  بالوفاء 

13.211.184,22دج
 ونبهناه بان له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
 اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة 

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن 
طريق الن�ضر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة 
املذكور   التنفيذ  و  بالتبليغ  القائمة  ال�رضاقة  حمكمة  لدى  املعتمدة  و 

اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بيتونيوم و املمثلة من طرف 

م�ضريها القانوين عمرو�س عبد ال�ضالم ) معار�س( 
الكائن مقرها ب : حي م�ضطفى 151 الرويبة , والية اجلزائر 

اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء 
اإجراءات التنفيذ االختياري 

�ضد : �ضان تايونق
العنوان ب : 97 �ضارع عبد القادر وهراين العا�ضور , اجلزائر 

بناءا على احلكم ال�ضادر عن رئي�س ق�ضم اجلنح مبحكمة الرويبة , بتاريخ 
و   ,  17/06617 : رقم  : 18/01068 جدول  رقم  , فهر�س   18/02/13 :
 : رقم   ,  2018/06/06  : بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور 

.2018/1200
بناءا على  اأمر االإذن بالن�رض ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 

2018/10/11 , رقم الرتتيب : 18/4317 , فهر�س رقم : 18/4308
ال�ضند  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رض  نقوم  وعليه 
تقدم حررنا  اثباتا ملا  يومية  وطنية  بجريدة  اعاله  املذكور  التنفيذي 

هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن 
طريق الن�ضر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و 
املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 

و املوقعة ادناه 
 2015/73 رقم  فهر�س  للوكالة  احلامل  احمد  بوزنون  ال�ضيد  من  بطلب 
موثقة  �ضامية  دايخة  االأ�ضتاذة  مكتب  عن   2015/02/22 بتاريخ  ال�ضادرة 

بح�ضني داي  
لفائدة ال�ضيد : مريغد حممد 

العنوان : حي الربتقال , بوزريعة
�ضد ال�ضيد /جايرين فاطمة 

ال�ضاكن ب : عمارة رقم 06 الدويرة 
اجلنح  ق�ضم  عن  ال�ضادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا 
ملحكمة ال�رضاقة بتاريخ : 2013/09/24 فهر�س رقم 13/07955 ,جدول رقم 

13/07697 املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2014/10/26
بناءا على االإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية 
 : الرتتيب  رقم   2018/10/28 بتاريخ  القليعة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر 

      18/01165
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف ال�ضند التنفيذي 
ن�ضخة منه يف  لن�رض  اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض  املذكور اعاله 

جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة

حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�رضاقة 

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن 
طريق الن�ضر
املادة 412 من ق.ا.م وا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و 
املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 

و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�ضيد مقداد عبد املالك 

ال�ضاكن ب حي 250 م�ضكن , ال�رضاقة – اجلزائر 
مولودية  العميد  امل�ضماة  االأ�ضهم  ذات  الريا�ضية  /ال�رضكة  ال�ضيد  �ضد 

اجلزائر 
 – العا�ضور  الرمان  واد   , �ضحراوي  اإقامة   02 رقم  عمارة   : ب  العنوان 

اجلزائر 
تنفيذا لل�ضند التنفيذي املتمثل يف القرار التحكيمي ال�ضادر عن املحكمة 
رقم  ق�ضية   18/04/30 بتاريخ  الريا�ضية  النزاعات  لت�ضوية  اجلزائرية 
 : بتاريخ  بئرمرادراي�س  حمكمة  طرف  من  عليه  املوؤ�رض    ,  18/012  :

 18/07/31
 : بتاريخ   , امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  و   ,  18/84 رقم  حتت 

2018/08/13 , فهر�س رقم : 18/05033 ترتيب رقم : 18/02305
بناءا على االإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية 
ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/06/21 , رقم الرتتيب : 

18/4504 , حتت رقم : 18/4448
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف ال�ضند التنفيذي 
ن�ضخة منه يف  لن�رض  اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رض  املذكور اعاله 

جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�ضر تبليغ ال�ضند التنفيذي عن 
طريق الن�ضر
املادة 412من ق.ا.م..و.ا

نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة 
لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة ال�ضيد/قا�ضم مهدي
القائم يف حقه اال�ضتاذ /لطفي عمية-حمامي-

�ضد/ال�رضكة الريا�ضية ذات اال�ضهم امل�ضماة » العميد مولودية اجلزائر« املمثلة 
من قبل رئي�ضها

 العنوان ب :عمارة رقم 02 اقامة �ضحراوي واد الرمان العا�ضور –اجلزائر
املحكمة  عن  ال�ضادر  التحكيمي  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  لل�ضند  تنفيذا 
 18/014 رقم  ق�ضية   2018/04/30 بتاريخ  الريا�ضية  النزاعات  لت�ضوية  اجلزائرية 
رقم  حتت   18/07/31 بتاريخ  بئرمرادراي�س  حمكمة  طرف  من  عليه  املوؤ�رض 
رقم  فهر�س  بتاريخ 2018/08/13  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور  و   18/83

2018/05034 ترتيب رقم 18/2306 
بناءا على االذن  بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر 
عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/21 رقم الرتتيب 18/4505 حتت رقم 

 18/4449
التنفيذي  ال�ضند  يف  املتمثل  الر�ضمي  التبليغ  عقد  م�ضمون  بن�رض  نقوم  وعليه 
لن�رض  تقدم حررنا هذا املح�رض  اثباتا ملا  يومية  املذكور اعاله بجريدة وطنية 

ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة 

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق 
الن�ضر

املادة 412 من ق.ا.م وا
نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة 

لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بيتونيوم و املمثلة من طرف م�ضريها 

القانوين عمرو�س عبد ال�ضالم ) معار�س( 
الكائن مقرها ب : حي م�ضطفى 151 الرويبة , والية اجلزائر 

اجلاعلة موطنها مبكتبنا الكائن بالعنوان املذكور اأعاله اإىل غاية انتهاء اإجراءات 
التنفيذ االختياري 
�ضد : �ضان تايونق

العنوان ب : 97 �ضارع عبد القادر وهراين العا�ضور , اجلزائر 
بتاريخ   , الرويبة  مبحكمة  اجلنح  ق�ضم  رئي�س  عن  ال�ضادر  احلكم  على  بناءا 
املمهور  و   ,  17/06617  : رقم  جدول   18/01068  : رقم  فهر�س   ,  18/02/13  :

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2018/06/06 , رقم : 2018/1200.
بتاريخ  ال�رضاقة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�ضادر  بالن�رض  االإذن  اأمر  على   بناءا 

2018/10/11 , رقم الرتتيب : 18/4317 , فهر�س رقم : 18/4308
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء 
 : مبلغ  بدفع  اإلزامها  و  وطنية  يومية  جريدة  يف  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند 

32.805.463,90 دج 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم , حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
لدى  ق�ضائية  حم�ضرة  نعيمة  ق�ضطويل  اال�ضتاذة/ 

حمكمة ال�ضراقة
حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�ضراقة

حم�ضرالتكليف بالوفاء عن طريق 
الن�ضر

املادة 412 من ق.ا.م وا
نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة 

لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
ال�ضادرة   2015/73 رقم  فهر�س  للوكالة  احلامل  احمد  بوزنون  ال�ضيد  من  بطلب 

بتاريخ 2015/02/22 عن مكتب االأ�ضتاذة دايخة �ضامية موثقة بح�ضني داي  
لفائدة ال�ضيد : مريغد حممد 

العنوان : حي الربتقال , بوزريعة
�ضد ال�ضيد /جايرين فاطمة 

ال�ضاكن ب : عمارة رقم 06 الدويرة 
ملحكمة  اجلنح  ق�ضم  عن  ال�ضادر  احلكم  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا 
 13/07697 رقم  ,جدول   13/07955 رقم  فهر�س   2013/09/24  : بتاريخ  ال�رضاقة 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ : 2014/10/26
بناءا على االإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر 

عن رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2018/10/28 رقم الرتتيب : 18/01165      
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء 
 : مبلغ  بدفع  اإلزامها  و  وطنية  يومية  جريدة  يف  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند 

812.728 دج 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم , حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي 
اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ال�رضاقة

حي 100 م�ضكن عمارة 05E  رقم 02 ال�رضاقة 

حم�ضر التكليف بالوفاء عن طريق 
الن�ضر

املادة 412 من ق.اإ.م واإ
نحن اال�ضتاذة/ ق�ضطويل نعيمة حم�رضة ق�ضائية مبجل�س ق�ضاء تيبازة و املعتمدة 

لدى حمكمة ال�رضاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 
لفائدة/ ال�ضيد مقداد عبد املالك 

ال�ضاكن ب حي 250 م�ضكن , ال�رضاقة – اجلزائر 
�ضد ال�ضيد /ال�رضكة الريا�ضية ذات االأ�ضهم امل�ضماة العميد مولودية اجلزائر 
العنوان ب : عمارة رقم 02 اإقامة �ضحراوي , واد الرمان العا�ضور – اجلزائر 

املحكمة  عن  ال�ضادر  التحكيمي  القرار  يف  املتمثل  التنفيذي  لل�ضند  تنفيذا 
اجلزائرية لت�ضوية النزاعات الريا�ضية بتاريخ 18/04/30 ق�ضية رقم : 18/012 ,  

املوؤ�رض عليه من طرف حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 18/07/31 
حتت رقم 18/84 , و املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة , بتاريخ : 2018/08/13 

, فهر�س رقم : 18/05033 ترتيب رقم : 18/02305
بناءا على االإذن بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي بجريدة يومية وطنية ال�ضادر 
عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/10/21 , رقم الرتتيب : 18/4504 , حتت 

رقم : 18/4448
وعليه نقوم بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رض التكليف بالوفاء 
 : مبلغ  بدفع  اإلزامها  و  وطنية  يومية  جريدة  يف  اعاله  املذكور  التنفيذي  لل�ضند 

9.991.154,47 دج 
و نبهناه باأن له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ الن�رض يف جريدة يومية وطنية 

و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .
اثباتا ملا تقدم , حررنا هذا املح�رض لن�رض ن�ضخة منه يف جريدة يومية وطنية .

ANEP N°: 834451 الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

الو�ضط:2018/11/14

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
االأ�ضتاذ / بختي �ضليمان

حم�ضر ق�ضائي
بدائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة و حماكمه

�ضارع عيونة حممد �ضرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�ضر ن�ضر م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي حلكم 
طبقا للمادة:  412/4 من ق ا م ا

بناءا على طلب ال�ضيد /البنك الوطني اجلزائري , �رضكة م�ضاهمة وكالة تيبازة ممثلة يف �ضخ�س مديرها الكائن مقرها �ضارع اول نوفمرب تيبازة والية تيبازة.
بناءا على املواد  404 اإىل 416 من ق ا م ا . و بناءا على احلكم احل�ضوري االإعتباري ال�ضادر عن حمكمة تيبازة  ) الق�ضم التجاري / البحري ( بتاريخ : 2015/12/07  

جدول رقم : 01394/  فهر�س رقم : 2015/01602 
بناء على اإر�ضال حم�رض تبليغ احلكم عن طريق الربيد بر�ضالة م�ضمنة  بتاريخ : 2016/01/26حتت رقم :004147 . بناء على حم�رض تبليغ حكم  عن طريق التعليق 

مبحكمة االإخت�ضا�س )القليعة(  بتاريخ : 2017/01/27 .بناء على حم�رض تبليغ حكم عن طريق التعليق ببلدية املعني )بو�ضماعيل( بتاريخ : 2016/02/04, وبناء على 
امر بن�رض التبليغ بجريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ : 2018/10/18 حتت رقم : 18/01141

اأوال/نبلغ ال�ضيد/ تعاونية خمبزة املمثلة من طرف ال�ضيد بوزواغ بلقا�ضم , ال�ضاكن / الواجهة البحرية بو�ضماعيل والية تيبازة ,   باحلكم املذكور اأعاله
 املت�ضمن : اإفراغ احلكم ال�ضادر عن حمكمة تيبازة الق�ضم التجاري بتاريخ 2014/11/10 رقم الفهر�س 14/1308 , و اعتماد تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبري 
قوادري حممد املودعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 2015/04/15 حتت رقم الفهر�س 15/67 , و بالنتيجة اإلزام املدعى عليه يف الرجوع تعاونية خمبزة املمثلة 
من طرف ال�ضيد بوزواغ بلقا�ضم باأن يدفع للمدعى يف الرجوع البنك الوطني اجلزائري �رضكة م�ضاهمة وكالة تيبازة ممثال يف �ضخ�س مديره مبلغ الدين املقدر ب : 

3.150.872.70 دج ) ثالثة ماليني و مئة و خم�ضون األف و ثمامنئة و اثنان و �ضبعون دينار  و �ضبعون �ضنتيم (
 مع حتميل املدعى عليه يف الرجوع امل�ضاريف الق�ضائية املقدرة ب 3500 دج .

ثانيا/ اأخطرناه باأن اأجل الطعن باالإ�ضتئناف حمددة ب�ضهر واحد اإبتداء من تاريخ التبليغ اذا مت لل�ضخ�س داته و ميدد االأجل اإىل �ضهرين اذا مت يف موطنه احلقيقي اأو 
املختار  طبقا للمادة : 336 من ق ا م ا.

املح�ضر الق�ضائي 
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انعدام الردع

بن  رون  الع�سكري  اخلبري 
"الفل�سطينيون  قال:  ي�ساي 
وهم  اجلولة  هذه  افتتحوا 
افتتحوها  جيدا،  م�ستعدون 
خالل  من  تقليدية  غري  ببداية 
نَر  مل  الذي  الكورنيت  �ساروخ 
هذا  طويلة،  �سنوات  منذ  مثله 
هجوم خطري وقا�ٍس. اإن جمرد 
اأن  يعني  الكورنيت  ا�ستخدام 
الإ�رسائيلي فقد  الردع  م�ستوى 

اآثاره متاما".
يف  ال�سحفي  زكري  بن  اأملوغ 
القبة  "اأداء  اإن  قال  هاآرت�س 
كفاءة من حرب  اأقل  احلديدية 
�رسحت  غزة"فيما  على   2014
قتل  �سخ�سا  اأن  اجلي�س  اإذاعة 
ع�سقالن،  يف  مبا�رسة  با�سابة 
اأحداهما  جراح  واإ�سابتان 
الأخرى  واإ�سابة  منها،  ميوؤو�س 
الذي  للق�سف  نتيجة  خطرية 
املباين  ق�سف  على  ردا  جاء 
يبدو،  ما  على  غزة  مدينة  يف 
يف  احلافلة  يف  وامل�ساب 
"�سديروت" هو جندي اإ�رسائيلي 

وو�سعه خطري جدا.
اأنه  اجلي�س  با�سم  وذكرالناطق 
امل�ساة  من  قوات  ح�سد  مت 
اأخرى يف  واملدرعات و�سنوف 
حميط غالف غزة، كما ا�ستنفر 
اجلي�س جنود الحتياط يف القبة 
الداخلية  واجلبهة  احلديدية 
اجلولة  فاإن  اجلي�س  وح�سب 
قد  ال�ستهدافات  من  احلالية 
جلولة  اجلي�س  وي�ستعد  انتهت 
للنار.  ا�ستخداما  واأكرث  اأو�سع 
 400 اأح�سى  قد  اجلي�س  وكان 
الكيان،  على  اأطلقت  �ساروخا 
يف  ا�ستهدافا   50 نُفذ  فيما 

القطاع.

تورط فا�شل

عامو�س  الع�سكري  املحلل 
هرائيل �رسح ل�سحيفة هاآرت�س 
اأمنية  عملية  يف  "التورط  باأن 
اإ�رسائيل  �سيقرب  بغزة،  فا�سلة 
وحما�س من احلرب بغزة"واأكد 
اأن  العربي  نت  روتر  موقع 
ا�ستهدافها  مت  التي  "احلافلة 
ب�سديروت،  الكورنيت  ب�ساروخ 
اإ�رسائيلياً  تقل 50 جنديا  كانت 
ا�ستهدافها  قبل  منها  ونزلوا 
ا�ستهدافها  مت  ولو  بدقيقتني، 
حلرب  �سيوؤدي  ذلك  لكان  قبل 
من  القتلى  عدد  نتيجة  �ساملة 
اجلنود"القناة 14 العربية نقلت 
عن ع�سو الكني�ست يائري لبيد 
اأنه "لن يكون هناك ترتيبات مع 
حاجة  هناك  ردع،  بدون  غزة 

الردع  قوة  كبرية،  خطوة  اإىل 
الآن بيد حما�س".

ال�سحفي  دافيد  بن  األون 
القناة  يف  الع�سكري  واملحلل 
اإن  قال  العا�رسة  العربية 
يفرغ  حتى  انتظرت  "حما�س 
وبعد  جندي،   30 من  البا�س 
واأرادت  ا�ستهدفته،  ذلك 
معينة"  ر�سالة  اإي�سال  بذلك 
الأمنية  التقديرات  ت�سري  فيما 
القناة  بح�سب  والع�سكرية 
ا�ستمرار  اإىل  العربية  ال�سابعة 
التوجه  دون  غزة  على  الق�سف 
اأو  وا�سعة  ع�سكرية  حملة  اإىل 
برية بقطاع غزة حملل ال�سوؤون 
هاآرت�س  �سحيفة  يف  العربية 
ت�سفي برئيل يقول اإن "الت�سعيد 
بغزة، هو جمرد خطوة  الأخري 
مع  التهدئة  طريق  على  اأخرية 

حما�س".

تعطل احلياة

عن  نقلت  العربية   14 القناة 
"رونني  اجلي�س  با�سم  الناطق 
"ن�ساط  اإن  قوله  مانلي�س" 
بحوار  مرتبط  غزة  اجلي�س يف 
ال�سيا�سية، وبح�سب  القيادة  مع 
الكابينت  عليه  �سيتمخ�س  ما 
اعتقد  ول  الآن،  يجتمع  الذي 
يف  التو�سع  ال�سحيح  من  اأنه 
"اجلي�س  اأن  العمليات"وتابع 
القيادة  لتوجيهات  يخ�سع 
ح�سب  و�سينفذها  ال�سيا�سية 
بدائل  و�ستعر�س  ال�رسورة، 
لكننا  الطاولة  على  خمتلفة 
كل  ا�ستخدام  عن  بعيدون 
نقوم  اأن  يجب  التي  القدرات 
بها �سد حما�س"وكان وزراء يف 
نتنياهو  باأن  اأو�سحوا  الكابنيت 
خوفا  النريان  بوقف  معني 
بح�سب  الدولية  املحكمة  من 
موقع  اجلي�س  اإذاعة  قالته  ما 
تعليق  مت  اأنه  ذكر  العربي  كان 
الأطفال  ريا�س  يف  الدرا�سة 
املنت�رسة يف جميع  واملدار�س 

حتى  غزة،  غالف  م�ستوطنات 
عمق 40 كم من حدود القطاع، 
كما �سيتم تعليق الدرا�سة اأي�سا 
الواقعة  غوريون  بن  جامعة  يف 
الو�سع  ب�سبب  ال�سبع،  بئر  يف 

الأمني يف اجلنوب.

ر�شائل موجهة

الإ�رسائيلية  بال�سوؤون  املخت�س 
اأبرز  تناول  اأحمد  �سالح 
جاء،  ما  على  الإنعكا�سات 
فاجاأت  "املقاومة  اإن  بالقول 
القوية  ب�رسباتها  الكيان 
التي  ال�سواريخ  وبنوعية 
ر�سالتها  واأو�سلت  متتلكها، 
بو�سوح تام وهي اأن من يرتكب 
احلماقات يجب عليه اأن يتحمل 

النتائج".
واأ�ساف املخت�س اأن العرتاف 
كان  حما�س  باأن  الكيان  من 
حافلة  ت�رسب  ان  بامكانها 
لكنها  بداخلها  وهم  اجلنود 
ر�سالة  اإي�سال  فقط  اأرادت 
�سديدة، لذلك اأطلقت ال�ساروخ 
من  احلافلة  فرغت  اأن  بعد 
بالذات  اخلطوة  هذه  اجلنود، 
الإ�رسائيلي  للمجتمع  موجهة 
من  باأمان  نف�سه  يعترب  الذي 
"هذه  اأن  املقاومة"وبني  رد 
فاملتتبع  اأكلها،  اآتت  الر�سالة 
الجتماعي  التوا�سل  لو�سائل 
اخلوف  عمق  ب�سدة  لحظ 
فيديو  �سببه  الذي  والأمل 
دفع  مما  احلافلة،  ا�ستهداف 
روؤية  اأ�ستطيع  للقول ل  اأحدهم 
قا�س  امل�سهد  هذا  الفيديو، 
حكومة  يقول  واآخر  للغاية، 

نتنياهو فا�سلة".
القبة  اأن  املخت�س  ويوؤكد 
بها  يتباهى  التي  احلديدية 
اأثبتت ف�سلها من جديد  الكيان 
قوائم  اإىل  الف�سل  هذا  لي�ساف 
عملت  فقد  ال�سابقه،  الف�سل 
 100 اعرتا�س  على  القبة  هذه 
 400 اأ�سل  من  فقط  �ساروخ 

�ساروخ اأطلقت من القطاع وهو 
ما ي�سري اإىل �سعف الأداء و�سوء 
اإىل  املخت�س  وي�سري  التقدير. 
والكابينت  نتنياهو  اجتماع  اأن 
اليوم �سيتجه على الأغلب حلالة 
اإىل  والعودة  الت�سعيد  من وقف 
هو  لأنه  التهدئة  حوارات 
من  الأكرب  العبء  يتحمل  من 
فاإن  باملقابل  الت�سعيد  هذا 
الناطق با�سم كتائب الق�سام اأبو 
دوائر  اإن  قائال:  �رسح  عبيدة 
ال�ستهداف �ستت�سع، وما كانت 
وهذا  البداية،  اإل  ع�سقالن 
ت�رسيح ي�سري اإىل اجلهوزية التي 
وقدرتها  املقاومة  بها  تتمتع 
على اإدارة تفا�سيل هذه اجلولة 

من املواجهة.  

على نار هادئة وبتاأن تام وجهت املقاومة ر�شالتها املوجعة باجتاه حافلة اجلنود �شرق 
جباليا مبحيط قطاع غزة، الر�شالة التي حملت يف طياتها الكثري، واأوجعت الكثري 

منهم مما جعل الكيان يرد بكل هذا اجلنون اأبرز ما تناقلته و�شائل الإعالم العربي حول 
تطورات هذه الأحداث.

ر�شائل موؤملة لالحتالل يف قطاع غزة

الرادعة قوانينه  يفر�ض  "كورنيت" املقاومة 
معدات "ح�شا�شة" وتكتيم كبري

هل اأف�سل الق�سام عملية 
�سخمًة لـ"اإ�سرائيل"؟

مدينة  �رسق  جرت  التي  الأمنية  العملية 
من  �ساحبها  وما  ايام،  قبل  خانيون�س 
التي  النريان  حلجم  اإ�سافة  ت�سليل، 
الإ�رسائيلية  القوة  عملية هروب  �ساحبت 
خانيون�س،  �رسق  توغلت  التي  اخلا�سة 
كل  متاًما،  امل�ستخدمة  ال�سيارة  وتدمري 
اأن  اإل  لها،  كبري حمدد  بهدف  ي�سي  ذلك 
يقظة املقاومة كانت لهم باملر�ساد  كما 
اأن التعتيم الذي فر�س على ا�سم ال�سابط 
القتيل، وتلك املهام واملنجزات التي كان 
كانت  وما  القوة،  وحجم  بها،  اأوكل  قد 
الق�سام  كتائب  اأن  يوؤكد  ذلك  كل  حتمله، 
اإ�رسائيلية  عملية  اأف�سلت  جدارة  وبكل 

كبرية ومعقدة.

ال�شيارة امل�شتخدمة

خانيون�س،  �رسقي  احلادث  موقع  ومن 
التي  الإ�رسائيلية  ال�سيارة  حطام  يظهر 
اأنها  الفا�سلة،  العملية  يف  ا�ستخدمت 
كانت حتمل جتهيزات كثرية، منها مالب�س 
للجي�س الإ�رسائيلي واأغطية ومواد غذائية 
وكوابل  متحرك  وكر�سي  وم�رسوبات 

كهربائية ولوحات طاقة �سم�سية وخيام.
وما حتمله ال�سيارة، ي�سري اإىل اأنها مبنزلة 
اأكرب من  كان  الهدف  واأن  غرفة عمليات، 
اأو  الق�سام،  بكتائب  قيادي  ا�ستهداف 
و�سائل  من  ر�سح  ما  وح�سب  اختطافه، 
كانت  العملية  فاإن  الحتالل  اإعالم 
حجم  وظهر  جدا،  معقدة  ا�ستخبارية 
اأن  م�سادر  واأو�سحت  ف�سلها  من  الغ�سب 
املنطقة التي دخلتها ال�سيارة الإ�رسائيلية 
كبرية  عملية  لتنفيذ  انطالق  نقطة  كانت 

غري وا�سحة املعامل حتى الآن.

عملية �شرية

املحاولة  حجم  فر�سية  يعزز  وما 
قول  و�سخامتها،  الفا�سلة  الإ�رسائيلية 
روين  "الإ�رسائيلي"  الع�سكري  املحلل 
جرت  التي  املعقدة  العملية  اإن  دانيال: 
ليلة  غزة  قطاع  جنوب  خانيون�س  يف 
اأم�س �ستكون �رسية �سنواٍت طويلة واأ�سار 
دانيال يف حتليل له على قناة "ري�ست 13" 
خانيون�س  قي  حدث  ما  اأن  اإىل  العربية، 
يف  وقعت  التي  بالعمليات  يذكر  اأم�س 
كولونيل  اللفتنانت  خا�سة  اأخرى  اأماكن 
يف  لبنان  يف  قتل  الذي  مورينو  اإميانويل 
دانيال  ونبه  املا�سي  يف  م�سابهة  عملية 
اإىل اأن العملية التي نفذتها القوة اخلا�سة 
اأم�س يكتنفها �سباب كثيف، ولن يتال�سى 
العملية  اأن  مبيناً  القريب،  امل�ستقبل  يف 
اأن  بعد  معقدة  ا�ستخباراتية  اأ�سول  ذات 
اأنها مل  الناطق بل�سان اجلي�س  اأكد مكتب 

تكن لغر�س الختطاف اأو القتل.
العمليات  هذه  مثل  اأن  واأو�سح 
رغم  ال�سنني  مر  على  تتم  ال�ستخباراتية 
حتدث  لكنها  للخطر،  تعر�سها  اإمكانية 
يكون  وعادة  طويلة،  ا�ستعدادات  بعد 
من  ميكن  خمابئ  جلب  هو  منها  الهدف 
بهدوء  العدو  لأرا�سي  الدخول  خاللها 

واخلروج باأمان.
كهذه  عمليات  اأن  اإىل  دانيال  واأ�سار 
معقدة تاأتي يف اإطارها حت�سريات تراعي 
احلاجة اإىل قوة اأخرى ل�ستخراج الوحدة 
ما  خطاأ  حدث  اإذا  العدو  اأرا�سي  من 
فدخلت  املا�سية،  الليلة  حدث  ما  وهذا 
اللحظة  ومنذ  العملية  ونفذت  الوحدة 
الأوىل لال�ستباك عملت وحدة اأخرى على 
تخلي�سها من الو�سع ال�سعب واملعقد التي 
تعر�ست له، ولفت اإىل اأنه عادة ما يحّدد 
توقيت تلك العملية ومدتها اإن كان هناك 
حدث عاجل، ورمبا قد متكث الوحدة يف 
على  عمليتها  لتنفيذ  اأياًما  العدو  اأرا�سي 

افرتا�س اأنها �ستبقى �رسية.

ا�شم القتيل طّي الكتمان

اإعالم  عن  نقال  "عكا"  موقع  ون�رس 
فر�س  الإ�رسائيلي  اجلي�س  اأن  الحتالل 
اأو  �سور  ن�رس  على  اإعالمياً  تكتيماً 
عملية  يف  القتيل  املقدم  حول  معلومات 
الع�سكري  املعلق  وقال  اأم�س  خانيون�س 
اإن حركة  العربية:  "معاريف"  يف �سحيفة 
حما�س حتتفل بن�رس �سور املقدم، وهذا 
اأحلقته يف  الهائل الذي  دليل على ال�رسر 
خانيون�س  يف  اخلا�سة  الوحدة  عنا�رس 
الإ�رسائيلي  اجلي�س  يف  الرقيب  ودعا 
النفالت  عن  للتوقف  اأبراهام  بن  اأرييل 
الجتماعي،  التوا�سل  الأمني على مواقع 
ن�رس  عن  والتوقف  مب�سوؤولية،  والت�رسف 
املعلومات حول الرقيب و�سوره واأ�سارت 
الذي  املقدم  اأن  اإىل  "معاريف"  �سحيفة 
قتل يف عملية خانيون�س -الليلة املا�سية- 
يُقتل منذ  الذي  ال�سابط الأعلى رتبة  هو 

احلرب الأخرية على قطاع غزة.

حما�س تعرف ال�شبب

اإ�رسائيليون:  ع�سكريون  حمللون  قال  كما 
اإن تفا�سيل العملية ل تزال طّي الكتمان، 
ال�سهيد  وكتائب  الحتالل  جي�س  عند  اإل 
عز الدين الق�سام اجلناح الع�سكري حلركة 
وقال  )حما�س(،  الإ�سالمية  املقاومة 
م�سدر ع�سكري: اإن "حما�س تعرف هدف 

العملية احلقيقي".
احلديثة  العمليات  من  العملية  هذه  وتُعد 
النادرة التي حتاول فيها الرقابة الع�سكرية 
ا�سم  من  بدًءا  كاملًة  تفا�سيلها  اإخفاء 
الوحدة  ا�سم  اإىل  و�سوًل  واجلريح  القتيل 
وطبيعة الهدف ويعتقد حمللون ع�سكريون 
العملية اخلا�سة قد تكون  اأن  اإ�رسائيليون 
اإىل  الو�سول  منها  اأهداف  لعدة  اأُعدت 
اجلنود  اإخفاء  اأماكن  حتى  اأو  معلومات 

الأ�رسى.

هدف �شخم

و�سائل  رواد  من  الكثري  �سّن  ولوحظ 
التوا�سل الجتماعي الإ�رسائيليني هجوًما 
على اجلي�س على خلفية العملية، قائلني: 
لرفات  فداًء  اأحياء  ب�سباط  "�سّحى  اإنه 
اأن  اإمكانية  اإىل  اإ�سارة  يف  وذلك  جنود"، 
احتجاز  لأماكن  موجهة  العملية  تكون 
اجلنود اأو الو�سول اإىل اأ�سخا�س مرتبطني 

بهذا امللف.
وما يعزز هذه الرواية ت�رسيح مثري للجدل 
الق�سام  ال�سابط الأ�سري لدى  نقلته عائلة 
"هدار غولدين" قبل اأيام عن قائد الأركان 
"قادر  جي�سه  اأن  ومفاده  اآيزنكوت،  غادي 
على ا�ستعادة اجلنود خالل اأ�سبوع لو ُمنح 

ال�سوء الأخ�رس من امل�ستوى ال�سيا�سي".
اجلدل،  من  الكثري  العائلة  حديث  واأثار 
اآيزنكوت  يكون  اأن  بعدها اجلي�س  نفى  اإذ 
على  يعتمد  واأنه  ال�سياق،  بهذا  حتدث 
امل�ستوى ال�سيا�سي، قبل اأن ترتاجع عائلة 
تُ�سّدق  اإنها  وتقول:  روايتها  عن  ال�سابط 
عن  اأُخرجت  الأقوال  واإن  اجلي�س،  رواية 
ما  على  للتغطية  حماولة  يف  �سياقها، 
اتهام  اأو  ل�سان"،  بـ"زلة  اإ�رسائيلًيّا  ُو�سف 
بنيامني  الحتالل  حكومة  لرئي�س  مبا�رس 
ما  وبح�سب  امللف  يف  بالتق�سري  نتنياهو 
ح�سلت  العملية  فاإن  معلومات؛  من  ر�سح 
يف  نتنياهو  من  مبا�رسة  موافقة  على 
اإىل  التو�سل  من  اأيام  "بعد  حرج،  توقيت 
الأموال  واإدخال  للتهدئة  اتفاق  �سيغة 
التوقعات  وتلفت  القطاع".  اإىل  القطرية 
�سيلّوح  كان  نتنياهو  اأن  اإىل  الإ�رسائيلية 
بعد  الوحدة  جنود  حققه  كبري  باإجناز 
اأمر  انك�ساف  اأن  اإل  القطاع،  عودتهم من 
اإىل  القوة خلط الأوراق، وا�سطر اجلي�س 

عدم ت�سعيد الأمور اأكرث. 
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األوية النا�سر 
ا  تتبنى ر�سمًيّ

العلم"  "كمني 
�سرق خان 

يون�ض
�سالح  النا�رس  األوية  اأعلنت 
للجان  الع�سكري  اجلناح  الدين 
تبنيها  فل�سطني،  يف  املقاومة 
عن  الكاملة  امل�سوؤولية  ر�سمياً 
التي وقعت  العلم"  "كمني  عملية 
)جنوب قطاع  يون�س  �رسق خان 
 2018/2/17 بتاريخ  غزة( 
واأفادت الألوية يف بالغ ع�سكري 
اأن   )11-13( الثالثاء  اأم�س 
اأ�سفرت  حيث  م�سورة،  العملية 
واإ�سابة  مقتل  عن  حينه  يف 
العدو  وجنود  �سباط  من  �ستة 

ال�سهيوين.
يف  وحمللون  مراقبون  وو�سف 
العلم"  "كمني  عملية  اأّن  حينه 
وا�سطلح  واجلريئة،  بالنوعية 
اأن  بعد  العلم"  بـ"كمني  عليها 
تّرجل جنود الحتالل ال�سهيوين 
فل�سطني  علم  اإزالة  اأجل  من 
ال�سباب  رفعه  قد  كان  الذي 
احلدودي،  ال�رسيط  على  الثائر 
العودة"  "م�سرية  فعاليات  �سمن 
التي ت�سهدها املنطقة احلدودية 
العلم"  "كمني  عملية  واأ�سفرت 
جنود  يف  �سعبة  اإ�سابات  عن 
الحتالل، و�سكلت �رسبة نوعية 
وال�سيطرة  التحكم  لأنظمة 
مع  احلدود  على  ال�سهيونية 
�ساهمت  اإنها  كما  غزة،  قطاع 
التي  ال�ستباك  قواعد  تغيري  يف 
خاللها،  من  الحتالل  يحاول 
الن�سبي  الهدوء  من  حالة  فر�س 

على جبهة قطاع غزة.



جملة  �أجرته  ��ستطالع، 
عدد�  �س�أل  �لآ�سيوية،  �ل�سوؤون 
يتب�در  عّم�  �لدبلوم��سيني  من 
كلمة  �سم�ع  عند  �أذه�نهم  �إىل 
مفرد�ت  فك�نت  »ب�ك�ست�ن«؛ 
»�لأ�سلحة،  ع�م  ب�سكل  �إج�ب�تهم 
�لإره�ب، �لأمن، �لإ�سالم، وحركة 
و�س�ئل  تعترب  �لو�قع،  يف  ط�لب�ن« 
لت�سكيل  ف�علة  �أد�ة  �لإعالم 
�نطب�ع�ت د�ئمة يف �أذه�ن �لن��س 
�لعلي�  �إىل حكم �ملحكمة  وب�لنظر 
ق�سية  ب�س�أن  �لأخري  �لب�ك�ست�نية 
�آ�سي�  �مل�سيحية  بحق  �لتجديف 
�أو�خر  تربئته�،  مت  �لتي  بيبي، 
�حلكم  ذلك  �أدى  �مل��سي،  �ل�سهر 
�إىل مو�جه�ت و�حتج�جت نظمته� 
ب�ك�ست�ن«،  لبيك  »حتريك  جم�عة 
مم� �أدى �إىل �سل �لبالد ملدة ثالثة 
�أخرى  يكون حلقة  �أي�م؛ وهذ� قد 

ت�سور �لبالد ب�سكل �سيء. 
رئي�س  �ألقى  �ل�سي�ق،  ذ�ت  ويف 
عمر�ن  حديث�  �ملنتخب  �لوزر�ء 
�لت�أكيد  فيه  �أع�د  خط�ب�،  خ�ن 
للت�رشيع  �لإ�سالمي  �لأ�س��س  على 

�لب�ك�ست�ين.
ق�نون  وجود  عدم  على  و�سدًد 
حمل  يحل  �أن  ميكن  �لبالد  يف 
�أن  �أكد  كم�  و�ل�سنة،  �لقر�آن 
�ملتطرفة  �جلم�ع�ت  م�س�عر 
لي�ست مقي��س� للنج�ح، ول م�سدًر� 
حقيقة  �لق�س�ء  لأحك�م  لل�رشعية 
�لب�ك�ست�ين  �لوزر�ء  رئي�س  �إ�سه�ب 

�لإ�سالمية،  �ملو��سيع  يف  كثرًي� 
خالل خط�ب�ته �لعلنية، جلية ب�سكل 
يف  ��سرت�تيجيته  لتعزيز  خ��س 
من  بو�سوح  ي�سعى  �لتي  �لتو��سل، 
�جلم�ع�ت  �حتك�ر  لك�رش  خالله� 
مق�بلة  كل  ففي  للدين  �ملتطرفة 
تقريب� يجريه� مع و�س�ئل �لإعالم 
خ�ن  يوؤكد  �لع�ملية،  �أو  �ملحلية 
،وبعد  �لدينية  مرجعيته  على 
ك�سب  يف  خط�به  ت�أثري  قي��س 
ب�ك�ست�ن،  د�خل  و�لعقول  �لقلوب 
�أعتقد �أن هذ� �مل�سعى �سيوؤدي يف 
�سورة  �إىل حت�سني  �ملط�ف  نه�ية 

�لبالد �لع�مة. 
حول  �ملالحظ�ت  �إحدى 
هي  للتو��سل،  خ�ن  ��سرت�جتية 
�لأجندة  ��ستخد�م  يح�ول  �أنه 
للرف�هية  كمحفز  �لإ�سالمية 
�لقت�س�دية.  و�لتنمية  �لجتم�عية 
�لهوية  بني  دمج  هن�ك  لذ� 

�لإ�سالمية و�لرخ�ء �لقت�س�دي.
ح�سم م�س�ألة �لهوية

يف  بو�سوح  يتجلى  م�  وهو 
�لإ�سالمية  ف�لهوية  خط�ب�ته؛ 
�سنع  يف  �لرئي�سي  �ملبد�أ  ت�سكل 
�لقت�س�دي  و�لرخ�ء  ب�ك�ست�ن، 
�لن��س  و�سك�وي  �أوج�ع  يخ�طب 
�لذين يرغبون يف روؤية �إ�سالح يف 

كل �جلو�نب �لجتم�عية. 
مثري  تطور  ب�لت�أكيد  هذ� 
خ�ن  جنح  �إذ�  لأنه  لالهتم�م؛ 
قي�دته  ف�إن  بوعوده،  �لوف�ء  يف 
�ست�رشب ع�سفورين بحجر و�حد، 
لب�ك�ست�ن  �لع�مة  �ل�سورة  حت�سني 
�أكرث  حملًي� ودولًي�، مع كبح جم�ح 

خالل  من  تطرًف�  �ملجموع�ت 
للخط�ب  �حتك�رهم«  »�سبه  ك�رش 

�لديني. 
من خالل حتقيق �نتق�لت �سل�سة 
يف �لدو�ئر �لنتخ�بية، ظهر زعيم 
خ�ن،  عمر�ن  هو  بك�ريزم�  يتمتع 
ع�م  �لنتخ�بي،  ب�ل�س�بق  وف�ز 
و�أ�سبح  زخًم�  �كت�سب  كم�   2018
�ل�سعيد  على  ب�سعبية  يتمتع 
�ل�سي��سي، وبذلك �أ�سبحت قي�دته 
و�س�ئل  يف  وف�سول  �هتم�م  حمط 
�لنق�د  وبني  �لع�ملية،  �لإعالم 
�لإ�سالمية  �لهوية  لكن  �ل�سي��سيني 
خل�ن مل ت�ستح�رش �ل�سور �لنمطية 
و�س�ئل  حتر�س  �لتي  �لعتي�دية 

�لإعالم �لغربية على طرحه�.
�إيج�ده  ميكن  �ملميز  �لع�مل  هذ� 
م�رشوح� يف مق�ل يعر�س فيه خ�ن 
�ل�ستقط�ب،  مفهوم  حول  �أفك�ره 
�لب�ك�ست�ين:  �ملجتمع  يق�سم  �لذي 
�لذين  �لغرب  يف  �ملتعلمة  �لنخب 
ل يفهمون �لإ�سالم، مق�بل �ل�سك�ن 
�ملح�فظني �لذي يتف�علون �سدهم 
تعبئة  ينبغي  �أنه   � �أي�سً خ�ن  ويرى 
�ملو�رد مل�س�عدة �لفئ�ت �ملثقفة 
�إىل  �حلقيقي،  �لإ�سالم  فهم  على 
ج�نب �لتو�سط حلو�ر بني �لقطبني 
�ملتع�ر�سني ب�ك�ست�ن مل ت�سهد من 
قبل زعيم� �سي��سي� ي�ستخدم هذه 
�ل�سرت�تيجية. يبدو �أن خ�ن يفهم 

حتدي�ت �لع�مل �حلديث.
�أولوي�ته:  �أي�س�  يعرف  هو 
�مل�س�كل  يع�لج  �أن  عليه  يجب 
للبالد؛  و�لقت�س�دية  �لجتم�عية 
وعوده  حتقيق  ي�ستطيع  ل  لكنه 

�لإ�سالمية  �ل�رشعية  ظلت  م�  �إذ� 
قبل  من  للتحدي  تتعر�س  للبالد 
�لبالد  يف  تطرًف�  �لعن��رش  �أكرث 
�ل�سعب  مع  يتو��سل  هو  لذلك، 
ب�سكل مب��رش عرب �لتلف�ز وو�س�ئل 
بني  فمن  �لجتم�عي.  �لتو��سل 
�لفّع�لة،  تو��سالته  ور�ء  �لأ�سب�ب 
م�س�هري  ك�أحد  م��سيه  ذكر  ميكن 
�لري��سة موقف عمر�ن خ�ن �سد 
ين�سجم  �لأق�رب  وحم�ب�ة  �لف�س�د 
مع مظ�مل طبقة �جتم�عية ن��سئة 
�لن�مي  ب�ك�ست�ن هذ� �ملجتمع  يف 
وتنمية  �قت�س�دية  فر�س�  يتطلب 
�لعن��رش  �أكرث  �أن  �إل  �جتم�عية. 
فر�س  تعوق  �لبالد  يف  تطرف� 
مع�ركهم  خالل  من  هذه  �لنج�ح 
هن�ك  ذلك،  كي�سوتية«مع  �لـ«دون 
وي�سعر  �لأفق،  يف  يلوح  �أمل 

ب�ك�ست�ن  ب�أن  �لبالد  يف  �لكثريون 
قد قفزت �أخري� �إىل �لقرن �حل�دي 

و�لع�رشين. 
�لقدرة  هذه  خ�ن  ��ستخدم  �إذ� 
فطنته  خالل  من  حكيم،  ب�سكل 
ت�أثري  له  يكون  فقد  �لتو��سل،  يف 
على  �لأمد  وطويل  للغ�ية  �إيج�بي 

نظ�م �حلكم يف ب�ك�ست�ن. 

مهاتري حممد ينتقد 
�سيا�سات ترامب

�مل�ليزي،  �لوزر�ء  رئي�س  �نتقد 
�لرئي�س  �سي��س�ت  حممد،  مه�تري 
موؤكد�َ  تر�مب،  دون�لد  �لأمريكي 
�أن تر�مب �سخ�سية ل ميكن �لتنبوؤ 

به�.
»�سي  لقن�ة  ت�رشيح  يف  ذلك  ج�ء 

�ليوم  �لأمريكية،  �سي«  بي  �إن 
�لثالث�ء يف �سنغ�فورة �لتي و�سله� 
بدورته�  �أ�سي�ن  قمة  للم�س�ركة يف 
�س��سيب   « حممد  و�أ�س�ف  �لـ33 
�نتخ�به  �أعيد  �إذ�  ب�لده�سة 
)تر�مب( بعد ف�سله يف �لنتخ�ب�ت 
�لن�سفية«و�أ�س�ف »يبدو �أن �لرئي�س 
�لأمريكي مل يبِد �أد�ًء جيد�ً خالل 
�أن  كم�  �لن�سفية،  �لنتخ�ب�ت 
�لث�نية  للمرة  �نتخ�به  �حتم�ل 
�لر�هن«و�أ�س�ر  �لوقت  يف  �سعيف 
�إىل �أن توتر �لعالق�ت بني �لولي�ت 
تر�مب  ن�بع عن  و�ل�سني  �ملتحدة 
و�أو�سح �أنه لول تر�مب مل� و��سل 
�لدميقر�طيون  �أو  �جلمهوريون 
�حلكومة  يف  �لآخرين  و�لأع�س�ء 
�لتج�رية  ب�حلرب  �لأمريكية 

�ملدمرة. 

على مدى عقود ظلت باك�ستان، يف و�سائل الإعالم، »اأر�سا خ�سبة لالإرهاب«؛ فاأ�سبحت ال�سورة الذهنية للبالد »ملوثة دوليا«ومع مرور الوقت، فتحت تلك ال�سورة املجال اأمام تر�سخ مفاهيم 
�سلبية يف اأذهان الغالبية بجميع اأنحاء العامل عن ذلك البلد الواقع يف جنوب اآ�سيا. 

تقدير موقف

م٫�س 

هل ي�ستطيع عمران خان تغيري ال�سورة الذهنية ال�سلبية لباك�ستان؟ 

موؤمتر »بالريمو« ي�ستاأنف اأعماله وحفرت حا�سر غائب
نفت �لقي�دة �لع�مة للقو�ت �مل�سلحة 
م�س�ركة  �لثالث�ء،  �أم�س  �لليبية 
�أعم�ل  يف  حفرت  خليفة  �مل�سري 
موؤمتر »ب�لريمو« �لدويل حول ليبي� 
�ملعقود يف �إيط�لي� وق�لت �لقي�دة 
�ملذكورة، �إن �مل�سري حفرت »و�سل 

عقد  �أجل  من  �إيط�لي�  �إىل  �لثنني 
�لثالث�ء  �ليوم  تبد�أ  لق�ء�ت  �سل�سلة 
و�لطوق،  �جلو�ر  دول  روؤ�س�ء  مع 
على  �مل�ستجد�ت  �آخر  ملن�ق�سة 

�ل�س�حة �ملحلية و�لدولية«.
»فر�ن�س  وك�لة  ذكرت  �أم�س،  ويوم 

ح�سور  رف�س  حفرت  �أن  بري�س«، 
�لوزر�ء  رئي�س  �أق�مه  ع�س�ء  حفل 
جمع  كونتي  جوزيبي  �لإيط�يل 
�لأطر�ف �لليبية و�لدولية �مل�س�ركة 
ف�إن  للوك�لة،  ووفق�  �ملوؤمتر  يف 
حفرت مرتدد يف �جللو�س �إىل ط�ولة 

و�حدة مع بع�س �مل�س�ركني �لذين 
متطرفني«  »�إ�سالميني  يعتربهم 
و�نطلقت  للموؤمتر.  مدعوين 
من  �ملوؤمتر،  فع�لي�ت  �لثنني 
لعدة  م�سغرة  �جتم�ع�ت  خالل 
�ملبعوث  ومب�س�ركة  �أطر�ف 

�لأممي �إىل ليبي� غ�س�ن �سالمة، يف 
�إط�ر حم�ولت �إحي�ء جهود �لأمم 
يف  �لنتخ�ب�ت  لإجر�ء  �ملتحدة 
�ملوؤمتر ممثلون  وي�س�رك يف  ليبي� 
بينه�  غربية  ودول  رو�سي�  عن 
كم�  �ملتحدة،  و�لولي�ت  فرن�س� 

عربية  دول  عن  ممثلون  يح�رشه 
رئي�س  و�عترب  ليومني  وي�ستمر 
�ملوؤمتر،  �أن  �لإيط�يل،  �لوزر�ء 
حتقيق  نحو  �أ�س��سية  خطوة  ميثل 
حو�س  و�أمن  ليبي�  يف  �ل�ستقر�ر 

�لبحر �ملتو�سط برمته. 

كوريا اجلنوبية

نعلم بوجود من�ساآت �سرية لت�سنيع ال�سواريخ لدى بيونغ يانغ
�أم�س  �جلنوبية  كوري�  ق�لت 
�لثالث�ء، �إنه� ك�نت على علم م�سبق 
لت�سنيع  �رشية  من�س�أة   13 بوجود 
مم�ثلة  وتكنولوجي�ت  �ل�سو�ريخ 
يف كوري� �ل�سم�لية  ج�ء ذلك على 
�ملتحدث  كيوم«  �أوي  »كيم  ل�س�ن 
�جلنوبية، يف  كوري�  رئ��سة  ب��سم 
معر�س تعليقه على تقرير مركز 
�لدر��س�ت �ل�سرت�تيجية و�لدولية 
�لأمريكي، �لذي �أكد �أنه ر�سد 13 
�ل�سو�ريخ  لت�سنيع  �رشية  من�س�أة 
كوري�  يف  مم�ثلة  وتكنولوجي�ت 

�ل�سم�لية.
ك�نت  بالده  �أن  كيوم  و�أو�سح 

متتلك معلوم�ت حول �ملن�س�آت، 
�لدولية  �جله�ت  بتزويد  وق�مت 
�ملتوفرة  ب�ملعلوم�ت  �ملعنية، 

لديه�.
مركز  تقرير  �أّن  �إىل  كيوم  ولفت 
�لدر��س�ت �ل�سرت�تيجية و�لدولية 
��ستند �إىل �سور �أقم�ر ��سطن�عية 
جت�رية، و�أن �أجهزة �ل�ستخب�ر�ت 
�جلنوبية،  و�لكورية  �لأمريكية 
ملتقطة  �أكرث  تف��سيل  لديهم� 
عرب �لأقم�ر �ل�سن�عية �لع�سكرية 
�لدر��س�ت  تقرير مركز  �أن  يذكر 
�سدد  و�لدولية،  �ل�سرت�تيجية 
تلك  تفتي�س  �رشورة  على 

موثوق  �تف�ق  �إط�ر  يف  �ملن�س�آت 
�لولي�ت  بني  �إليه  �لتو�سل  ميكن 
وكوري�  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ل�سم�لية. ويف 12 جو�ن �مل��سي، 
دون�لد  �لأمريكي  �لرئي�س  عقد 
�ل�سم�يل  �لكوري  ونظريه  تر�مب 
ت�ريخية يف  قمة  �أون،  جونغ  كيم 
بي�ن  �إعالن  تاله�  �سنغ�فورة، 
وت�سمن  �لطرف�ن  وقعه  م�سرتك 
ي�نغ  بيونغ  من  �لتز�م�  �لبي�ن 
ب�إخالء �سبه �جلزيرة �لكورية من 
�لتز�م  مق�بل  �لنووية،  �لأ�سلحة 
كوري�  ب�أمن  �ملتحدة  �لولي�ت 
كوري�  �ألغت  �أي�م  وقبل  �ل�سم�لية 

�ل�سم�لية �جتم�ع� رفيع� بني وزير 
�خل�رجية �لأمريكي م�يك بومبيو 
ك�ن  ب�رز  �سم�يل  كوري  وم�سوؤول 
خ�رجية  وزيرة  و�أعلنت  مقرر� 
هو�،  كيونغ  ك�نغ  �جلنوبية  كوري� 
يف ت�رشيح �سحفي، �أن بيونغ ي�نغ 
ك�ن  �لذي  �للق�ء  ب�إلغ�ء  �أبلغتهم 
عقد  ترتيب�ت  ملن�ق�سة  مقرر� 
قمة ث�نية بني �لرئي�س �لأمريكي 
كوري�  وزعيم  تر�مب،  دون�لد 
�ل�سم�لية كيم جونغ �أون، ملن�ق�سة 

نزع �ل�سالح �لنووي لبيونغ ي�نغ.
يف  تر�مب  ق�ل  �س�بق  وقت  ويف 
�لبيت  يف  لل�سحفيني  ت�رشيح 

بومبيو  بني  �للق�ء  �أن  �لأبي�س، 
�لعم�ل  حزب  رئي�س  ون�ئب 
يونغ  »كيم  �ل�سم�يل  �لكوري 

جمدد�.  ترتيبه  ب�لإمك�ن  ت�سول« 
مبين� �أن �لولي�ت �ملتحدة لي�ست 

»م�ستعجلة«.
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عي�شة ق.

الأمور  مع  بالتعامل  طالبها  حيث 
عدم  �سواء  واعتماد  باحرتافية 
الالعب  اإىل  الدعوة  توجيه 
م�ستقبال  اخل�رض  رفقة  املحلي 
خالل  مباريات  برجمة  عدم  اأو 
مبباريات  الوطني  املنتخب  التزام 
لعبني  اإىل  الدعوة  توجيه  تعرف 
اإثارة  لعدم  الوطنية  البطولة  من 
خا�سة  املحلية،  لالأندية  �سعوبات 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  واأن 
تواريخ  خالل  مباريات  اإقامة  مينع 

املباريات الدولية للمنتخبات.
ت�رضيحات  خالل  �رضار  واأ�سار 
اإعالمية اأدىل بها عقب نهاية مقابلة 

مل  اأنه  وهران  مولودية  اأمام  ناديه 
العك�س  الفاف على  يجد اخلري من 
الذي  الكونغويل  الحتاد  مع  منه 
�سمح لالعبه الدويل اإيبارا امل�ساركة 
مع ناديه اأمام احلمراوة رغم الرحلة 
�سمن  للعب  تنتظرهم  التي  ال�ساقة 
ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم عك�س 
الأمر بالن�سبة للثنائي �سيتة ومزيان 
جوية  برحلة  مرتبطا  كان  الذي 
مدتها  تتجاوز  ل  العا�سمة  نحو 
�سوف  اأنهم  م�سيفا  �ساعة،  ن�سف 
وهم  ق�سنطينة  �سباب  لقاء  يلعبون 
حمرومون من خدمات ثالثة لعبني 
يف  القانون  اأن  ورغم  واحدة  دفعة 
املقابلة  تاأجيل  لطلب  �ساحلهم 
ويتفادون  يلعبون  �سوف  اأنهم  اإل 
ال�سجة  اإحداث  م�سوؤولية  حتميلهم 

وافتعال امل�ساكل ح�سبه.
ت�سكيلة  وا�سلت  املقابل،  يف 
النتائج  �سل�سلة  »�سو�سطارة« 
الذي  الثمني  التعادل  بعد  اليجابية 
عا�سمة  اإىل  تنقلها  من  به  عادت 
الغرب اجلزائري ملواجهة امل�سيف 
مباراة خا�ستها  وهران يف  مولودية 
الغيابات  ب�سبب  الثاين  بالفريق 
مقدمتهم  يف  التعداد  �سجلها  التي 
النادي  يتواجد  اأين  ومزيان،  �سيتة 
مدار  على  هزمية  دون  العا�سمي 
واأ�سبح  التوايل  على  مباريات  ع�رض 
على بعد 7 نقاط من حتقيق البقاء 
وي�ساهم  ال�سقوط،  وتفادي  ر�سميا 
اأ�سبال املدرب تيريي  التعادل بدنو 
ال�ستوي  اللقب  ح�سم  اإىل  فروجي 

ل�ساحله.

�سرار: على الفاف مراعاة االأندية واالحتاد الكونغويل ت�ساهل معنااحتاد اجلزائر يقرتب من اللقب ال�شتوي وتف�شله 7 نقاط للبقاء
عبرّ املدير الريا�شي لفريق احتاد العا�شمة عبد احلكيم �شرار عن اأ�شفه من رف�ض 

الناخب الوطني جمال بلما�شي ال�شماح للثنائي اأ�شامة �شيتة وعبد الرحمان مزيان 
باللعب مع فريقهما مباراة مولودية وهران التي متت برجمتها �شمن اللقاء املتاأخر عن 
اجلولة 14 من البطولة الوطنية، وانتقد �شرار عمل االحتادية اجلزائرية لكرة القدم 

والتي لطاملا انتقدت اإمكانيات الالعب املحلي واعتبت اأن م�شتواه ال يليق باللعب مع 
املنتخب الوطني

الت�شكيلة ال�شطايفية 
ا�شتاأنفت اأم�ض التدريبات

الطاو�سي بني 
خيار 7 نقاط 

والتاأهل عربيا 
اأو االإقالة دون 

تعوي�سات
�سطيف  وفاق  فريق  اإدارة  جّددت 
ر�سيد  املغربي  املدرب  يف  الثقة 
الطاو�سي بعد الجتماع الذي جمع 
برئي�س  اأم�س  اأول  م�ساء  الأخري 
اأجل  من  حمار  ح�سان  النادي 
ب�سان  احلروف  على  النقاط  و�سع 
ي�سجلها  التي  التعرثات  �سل�سلة 
من  الأخرية  اجلولت  يف  النادي 
�سنعت  اأين  الوطنية،  البطولة 
الهزمية الأخرية للفريق على ملعبه 
يف  احلدث  ال�ساورة  �سبيبة  اأمام 
توجيهها  مت  التي  النتقادات  ظل 
م�سوؤولية  اإياه  حمملني  للطاو�سي 
التعرثات بعد الهزمية الثانية داخل 
القواعد عقب تعرث لقاء اأهلي جدة 
العربية  البطولة  �سمن  ال�سعودي 
الرجلني  اجتماع  وخرج  لالأندية، 
مبنح  بومر�سي  يف  النادي  مبقر 
فر�سة  اآخر  املغربي  املدرب 
الن�سف  مباريات  من  تبقى  فيما 
اأين مت  الوطنية،  البطولة  من  الأول 
من  نقاط   7 اإلزامه حتقيق جمموع 
اللقاءات الثالثة املتبقية اأمام ن�رض 
ح�سني داي، مولودية بجاية واحتاد 
الدور  اإىل  بالتاأهل  والعودة  اجلزائر 
من  العربية  للبطولة  النهائي  ربع 
العقد  ف�سخ  �سيتم  اأين  ال�سعودية، 
مع املدرب يف حال مل يتم حتقيق 
الرجالن  به  خرج  الذي  التفاق 
على  احل�سول  ودون  الجتماع  من 

التعوي�سات.
من  م�سادر  ك�سفت  املقابل،  يف 
اأن  الأ�سود«  »الن�رض  بيت  داخل 
بت�رضيح  هدد  الطاو�سي  املدرب 
خالل  التعداد  من  لعبني  خم�سة 
والذين  املقبل  ال�ستوي  املركاتو 
الظن  وخيبوا  باأدائهم  يقنعوا  مل 
لالإ�سافة  تقدميهم  عدم  ب�سبب 
التي كانت منتظرة منهم، ويف �سياق 
ثورة  باإحداث  املعني  وعد  مت�سل 
�سوف  التي  الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف 
ن�رض  اأمام  املقبل  اجلمعة  تلعب 
املباراة  ت�سوية  �سمن  داي  ح�سني 
الرابطة  من   12 للجولة  املتاأخرة 

املحرتفة الأوىل.
رفقاء  ا�ستاأنف  ذلك،  جانب  اإىل 
البارحة  م�ساء  بدران  الالعب 
الثامن  ملعبهم  على  التدريبات 
داخل  للمواجهة  حت�سريا  ماي 
ي�رض  والتي  الن�رضية  اأمام  القواعد 
اجلميع على الظفر بنقاطها الثالث 
اليجابية  النتائج  درب  وا�ستعادة 
جمددا،  النت�سارات  ومعانقة 
تعرف  �سوف  التي  املواجهة  وهي 
حلبيب  الالعب  عودة  كبرية  بن�سبة 
اللقاءات  عن  غاب  الذي  بوقلمونة 
كان  التي  الإ�سابة  ب�سبب  ال�سابقة 
يعاين منها وي�سع الطاقم الفني ثقة 
اأجل  من  مهاجمه  عودة  يف  كبرية 
بينما  ال�سحيح،  الطريق  اإىل  العودة 
ربيعي  الالعب  غياب  اللقاء  يعرف 
واحلار�س زغبة هذا الأخري متواجد 
يف ترب�س املنتخب الوطني حت�سبا 
نف�س  يف  واملعاقب  الطوغو  للقاء 
الن�سباط  من جلنة  معاقب  الوقت 
مبنا�سبة  و�سيعود  واحدة  مباراة 
مباراة مولودية بجاية �سمن اجلولة 

الأخرية من مرحلة الذهاب.

م�شدوي رئي�ض االحتادية اجلزائرية للكاراتي دو

را�ض على امليدالية الربونزية ملعطوب

التي  الربونزية  امليدالية  تعترب 
يف  معطوب  لمياء  افتكتها 
كغ   68 من  اقل  وزن  الكوميتي 
دو  للكاراتي  العامل  بطولة  يف 
جد  نتيجة  مبدريد  املختتمة 
رئي�س  به  �رضح  ح�سبما  مر�سية، 
اجلزائرية  اجلزائرية  الحتادية 
ان  معتربا  م�سدوي  �سليمان  للعبة 
منازلت  يف  �سيئا  كان  التحكيم 
م�سوؤول  و�رضح  اجلزائر،  ممثلي 
الهيئة قائال: » �رضاحة، نحن جد 
الربونزية  امليدالية  على  را�سني 
التي افتكتها امل�سارعة اجلزائرية 
ملياء معطوب، على  الرغم من قوة 
املناف�سة وم�ستواها التقني العايل 
ونالت  ايجابيا«،  م�سوارا  حققت  

عقب  برونزية  ميدالية  معطوب 
ماريا  البيالرو�سية  على  فوزها 
الياك �سيافا يف اللقاء الرتتيبي من 
توجه  وقبل  الثالث.  املركز  اجل 
اأكد  مدريد  ايل  اجلزائري  الوفد 
ت�ستهدف  الحتادية  ان  م�سدوي 
العودة بثالث ميداليات بالأرا�سي 
ال�سبانية، وقال رئي�س الحتادية: 
اىل  ونطمح  جدا  متفائلني  »كنا 
نظرا   ، ميداليات  ثالث  افتكاك 
حت�سل  التي  اليجابية  للنتائج 
خمتلف  يف  الريا�سيون  عليها 
الدولية،  الريا�سية  ال�ستحقاقات 
دورا  لعب  التحكيم  لالأ�سف   لكن 
مل  دايخي  ح�سني  فمثال  �سلبيا، 
يكن بعيدا عن من�سة التتويج، لكن 

وح�سب  اأخر«.  �سيئا  راأى  احلكم 
م�سدوي فان هذا املونديال �سمح 
للكاراتي  اجلزائرية  لالحتادية 
حت�سبا  جيد  فريق  بتكوين  دو 
اللعاب  خا�سة  املقبلة  للمواعيد 
وقال يف   ،2020 بطوكيو  الوملبية 
هو  املهم  ال�سيء   «  : ال�ساأن  هذا 
فريق ميلك  تكوين  من  اأننا متكنا 
بها  با�س  ل  تناف�سية  قدرات  
و�سيوا�سل العمل للتح�سري لبطولة 
العامل املقبلة  والألعاب الوملبية 
الأ�سا�سي،  هدفنا  تبقى  التي 
اغتنم هذه املنا�سبة لأ�سكر وزارة 
منحتنا  التي  والريا�سة  ال�سباب 

غالفا ماليا لهذا الغر�س«.
وكاالت    

االإق�شاء لقاء واحد الأربعة العبني

 جلنة االن�سباط توؤجل اال�ستماع
 اإىل مالل جلل�سة 19 نوفمرب

التابعة  الن�سباط  جلنة  اأّجلت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
�سبيبة  رئي�س  اإىل  ال�ستماع  جل�سة 
تاريخ  اإىل  مالل  �رضيف  القبائل 
كانت  بعدما  املقبل  نوفمرب   19
اأول  �سابق  وقت  يف  مربجمة 
الفريق  تنقل حمامي  اأم�س، حيث 
وتقدم  الرابطة  مقر  اإىل  القبائلي 
اأمام  مالل  امتثال  تاأجيل  بطلب 
اإىل  الأمر  مربرا  اللجنة  اأع�ساء 
يف  اليوم  نف�س  يف  املعني  تواجد 
لل�سبيبة  ال�سابق  النجم  اإىل  زيارة 
طريح  يتواجد  الذي  اأدغيغ  ر�سيد 
اأع�ساء  اأخذه  ما  وهو  الفرا�س، 
العتبار  بعني  الن�سباط  جلنة 
وقرروا اإرجاء ال�ستماع اإىل املعني 
يف اجلل�سة املقبلة املقررة مطلع 
الأ�سبوع املقبل وذلك على خلفية 
اأطلقها  التي  النارية  الت�رضيحات 
املحرتفة  الرابطة  رئي�س  �سد 
مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 

و�سفهم  الذين  الأندية  وروؤ�ساء 
بالكول�سة  واتهمهم  باملنافقني 

وترتيب املقابالت.
يف املقابل، عاقبت نف�س اللجنة يف 
اجتماعها اأول اأم�س اأربعة لعبني 
مبباراة واحدة نافذة ويتعلق الأمر 
احتاد  مرمى  حار�سي  من  بكل 
حممد  �سطيف  ووفاق  العا�سمة 
زغبة  وم�سطفى  زمامو�س  اأمني 
من  كل  جانب  اإىل  التوايل،  على 
لعبا  دهار  ومروان  زرارة  توفيق 
ومولودية  بوعريريج  برج  اأهلي 
مت  بينما  التوايل،  على  بجاية 
توجيه اإنذار لفريق احتاد العا�سمة 
من  احلرمان  عقوبة  ت�سليط  قبل 
اأن�ساره  ا�ستعمال  عقب  اجلمهور 
على  ور�سقها  النارية  لالألعاب 
مقابلة  خالل  امليدان  اأر�سية 
 13 للجولة  حت�سبا  القبائل  �سبيبة 

من الرابطة املحرتفة الأوىل.
ع.ق.

املايل كاجو يهدد االإدارة بالفيفا

احلمراوة يوا�سلون نزيف النقاط
وهران  مولودية  فريق  يوا�سل 
نزيف النقاط داخل القواعد عقب 
�سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي فيب 
معقله اأمام الرائد احتاد العا�سمة، 
عمر  املدرب  ت�سكيلة  قدمت  اأين 
امل�ستوى  دون  مباراة  بلعطوي 
جماهري  نفو�س  يف  القلق  اأدخلت 
ومالأت  بقوة  تنقلت  التي  الفريق 
عن  زبانة  احمد  ملعب  مدرجات 
الالعب  رفقاء  لت�سجيع  اآخرها 
الظن،  خيبوا  والذين  بوعزة  فاهم 
باعتبار اأن الأداء يجعل املحيط ل 
يتفاءل كثريا من حتقيق الأهداف 
املو�سم  انطالق  قبل  امل�سطرة 
وان  خا�سة  اجلاري،  الكروي 
التعداد فّوت فر�سة تقلي�س الفارق 
عن كوكبة املقدمة والقرتاب من 
اأنديتها، حيث ينتظر الطاقم الفني 
كبري  عمل  »احلمراوة«  لت�سكيلة 
اأين  الهجومي  ال�سق  يف  خا�سة 
يف�سل الالعبون يف حتويل الفر�س 
اأمام  الفاعلية  وتبقى  اأهداف  اإىل 
خالل  العمل  اإىل  حتتاج  املرمى 
جتد  املقابل،  يف  التدريبات. 
يف  نف�سها  وهران  مولودية  اإدارة 
مواجهة ورطة بعد التهديدات التي 
كاجو  دو�سي  املايل  لعبها  رفعها 

بخ�سو�س رفع �سكوى �سدها على 
م�ستوى الحتاد الدويل لكرة القدم 
من اأجل احل�سول على م�ستحقاته 
جتد  ومل  بها،  يدين  التي  املالية 
اإدارة الرئي�س اأحمد بلحاج املدعو 
مع  الودية  للت�سوية  ال�سيغة  »بابا« 
معه  التعاقد  مت  الذي  الالعب 
الفارط  ال�سيفي  املركاتو  خالل 
على �سكل اإعارة ملو�سم واحد من 
ف�سخ  وتريد  تاجنانت  دفاع  فريقه 
ي�رض  الالعب  لكن  معه،  العقد 
�سهرية  اأجور  ثالثة  على  احل�سول 
اأجرة  على  حت�سل  كان  الذي  وهو 
�سهرية واحدة ول زال يدين بثالثة 
يف  الالعبني  بقية  عك�س  اأخرى، 
الفريق الذين مت ت�سوية ثالثة اأجور 
الرئي�س  ي�رض  وقت  يف  �سهرية، 
مقابل  واحدة  اأجرة  منحه  على 
فرتة  نهاية  قبل  معه  العقد  ف�سخ 
اإدارة  مع  املتعاقد  وهو  الإعارة 
»الديارتي« اإىل غاية �سيف 2020، 
اإدارة مولودية  ت�سع  الو�سعية  هذه 
وهران يف ورطة بخ�سو�س اإمكانية 
ت�سليط عقوبات عليها يف حال مل 
لعبها  مع  لالتفاق  �سيغة  جتد 

املايل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

تن�شيطه  خالل  بلما�شي  و�أو�شح 
مبركز  �أم�س  �ل�شحافية  �لندوة 
�لوطنية ب�شيدي  حت�شري �ملنتخبات 
مو�شى �أن �أ�شباله ملزمون با�شتغالل 
�جل  من  �أمامهم  تتاح  �لتي  �لفر�س 
�ملناف�س  و�أن  خا�شة  �لت�شجيل 
�لت�شجيل  يف  جنح  وغامبيا  �لبنينب 
من ن�شف فر�شة وهو ما يطالبه من 
وح�شما  و�قعية  �أكرث  ليكونو�  �أ�شباله 

�أمام �ملرمى للو�شول �إىل �ل�شباك.
على  �لأول  �مل�شوؤول  وتطرق 
�لعار�شة �لفنية �لوطنية �إىل مناف�س 
عندما  �لطوغويل  �ملنتخب  �أ�شباله 
�لتي  �ملاأمورية  �أن  يدرك  �أنه  �أكد 
تنتظرهم يف معقل �لأخري لن تكون 
عودة  �شجل  و�أنه  خا�شة  �شهلة، 
�لبد�ية  بعد  �لت�شفيات  يف  قوية 
�ل�شعبة �لتي �شجلها وذلك من خالل 
ويلعب  �لتاأهل  على  بقدرته  �لإميان 
حظوظه �إىل �آخر حلظة، م�شيفا �نه 
يدرك �أن �ملناف�س �شوف يركز على 
�للعب بدنيا لإرهاق لعبيه ، و�عترب 
�لتاأهل  مبار�ة  �شيلعب  �أنه  بلما�شي 
وح�شم  �إفريقيا  كاأ�س  نهائيات  �إىل 
من  �خلتامية  �جلولة  قبل  �لتاأ�شرية 
�مل�شوؤولية  �أن  م�شتدركا  �لت�شفيات، 
خا�شة  كبرية  عليهم  �مللقاة  �لكبرية 
حتقق  مل  �لوطنية  �لت�شكيلة  و�ن 
�لفوز يف �إفريقيا �ل�شود�ء منذ ثالثة 
�أعو�م ب�شبب �ل�رص�عات �لبدنية وهو 

ما و�شفه بالتحدي بالن�شبة لهم.

ومل يفوت بلما�شي �لفر�شة للحديث 
خالل  و�جهته  �لتي  �ل�شعوبات  عن 
�لتنقالت نحو �أدغال �إفريقيا خا�شة 
مثلما  �لتنظيمية  بالأمور  تعلق  فيما 
تاأخري  مت  �أين  غامبيا  �أمام  حدث 
وتو�جد �جلماهري  �ملقابلة  �نطالق 
جانب  �إىل  �مللعب،  حافة  على 
لكنه  �لبنني  مللعب  �ل�شيئة  �لأر�شية 
يخيفه  ل  �لأمر  هذ�  �أن  �أو�شح 
و�شوف يذهب �إىل �لطوغو من �أجل 

�لفوز.

تواريخ الفيفا 
لي�شت كافية للعمل 

و�شاأعاين املحليني بعد 
دي�شمرب

�لفيفا  تو�ريخ  �أن  �ملتحدث  �أ�شار 
لي�شت كافية من �أجل معاينة �لالعبني 
عرب خمتلف مالعب �لرت�ب �لوطني، 
مو�شحا �نه بعد �شهر دي�شمرب �شوف 
على  �لوقوف  �جل  من  بجولة  يقوم 
�لالعبني �لقادرين على دعم �لتعد�د 
م�شتقبال مو�شحا �أن تلك �لتو�ريخ ل 
�لعمل  برنامج  تطبيق  على  ت�شاعده 
بالتعود،  ملزم  لكنه  ميلكه،  �لذي 
�لريا�شي  بلما�شي على �ملدير  ورد 
�لعا�شمة عبد �حلكيم �رص�ر  لحتاد 
�شيتة  �لثنائي  �ألزم  �نه  �أكد  عندما 
منذ  �ملنتخب  بالتو�جد مع  ومزيان 
لتو�ريخ  وفقا  للرتب�س  �لأول  �ليوم 
بغد�د  �لالعب  حول  وقال  �لفيفا. 

�أ�شا�شية  ركيزة  �أ�شحى  �أنه  بوجناح 
يف ح�شاباته �لتكتيكية ويف �لت�شكيلة 
ديناميكية عالية  �أنه يحقق  مو�شحا 
مع  �شو�ء  كبرية  م�شتويات  ويقدم 
مباريات  �أو  �لقطري  �ل�شد  ناديه 
�لأمر  وهو  �لوطني  �ملنتخب 
ذلك،  من  لال�شتفادة  يدفعه  �لذي 
قدمه  ما  ين�شى  ل  �أنه  م�شتطرد� 
�شليماين مع �ملنتخب �شابقا و�شوف 
�ملنا�شب،  �لوقت  يف  عليه  يعتمد 
�حتاد  لعب  باإمكانيات  و�أ�شاد 
قال  عندما  �شيتة  �أ�شامة  �جلز�ئر 
�شاحب  لعب  �إمكانيات  ميلك  �أنه 

�ملوهبة وهو ما حّفزه ل�شتدعائه.

ا�شتبعاد الرباعي لي�س 
مقت�شرا على اأدائه 

اأمام البنني

حتّدث �لناخب �لوطني عن ��شتبعاده 
قديورة،  طالب،  بن  للرباعي 
غلى  بررها  و�لتي  وغز�ل  بلفو�شيل 
�أد�ءه  �أن  �أو�شح  حيث  عو�مل،  عدة 
�أمام �لبنني لي�س �لعامل  يف �ملبار�ة 
�إق�شائه من  �إىل  دفعه  �لذي  �لوحيد 
وعدم  �حلايل  �لتح�شريي  �لرتب�س 
مو�جهة  �جل  من  له  �لدعوة  توجيه 
�لرباعي  �أن  �أردف  لكنه  �لطوغو، 
لتجديد  مر�شحا  كان  ذكره  �ل�شالف 
لو  جمدد�  و��شتدعاءه  فيه  �لثقة 
كان �أد�وؤه �أف�شل يف مو�جهة �لبنني، 
رفقة  �ملحرتف  �لالعب  �ن  وك�شف 

بر�هيمي  يا�شني  �لربتغايل  بورتو 
�أمام  وم�شاركته  �لإ�شابة  يعاين 
ينتظر  �أين  �ل�شك  حمل  �لطوغو 
�لفرتة  خالل  �لأمر  حتديد  يتم  �أن 
�لطبي  �لطاقم  رفقة  �ملقبلة 

للخ�رص.

ا�شتدعيت بدران 
ب�شبب �شكوك 

مب�شاركة حلي�س

توجيهه  �أن  �إىل  �أ�شار  �ملقابل،  يف 
عبد  �شطيف  وفاق  لعب  �إىل  �لدعوة 
للحالة  بالنظر  جاء  بدر�ن  �لقادر 
�لذي  حلي�س  رفيق  لالعب  �ل�شحية 
�لطوغو  �أمام  جاهزيته  موؤكدة  لي�شت 
كل  لتح�شري  كان  بدر�ن  و��شتدعاء 
�أ�شاد  بينما  �ملمكنة،  �لحتمالت 
بالعب �لرتجي �لتون�شي يو�شف باليلي 
و�لذي �أو�شح �أنه لعب ميلك �إمكانيات 
وموهوب خا�شة و�نه يعرفه منذ فرتة 
تدريب  على  �إ�رص�فه  منذ  يهمه  وكان 
�لقطري،  �لدحيل  �ل�شابق  فريقه 
مو�شحا �أنه يحتاج �إىل من ين�شحه �إىل 
�أ�شبح  و�نه  خا�شة  �ل�شحيح  �لطريق 

�أكرث ن�شجا.
�ملعتزل  �لالعب  بق�شية  يتعلق  وفيما 
جميد بوقرة �أو�شح بلما�شي �أن �ملعني 
ميلك من�شبا يف فريق �لدحيل �لقطري 
�لوطني  �لفني  بالطاقم  يلتحق  ولن 
خالل �لفرتة �حلالية، م�شري� �نه �شوف 

يتم �إعالن �لأمر لو يتم م�شتقبال.

ك�شف عن ال�شكوك حول م�شاركة براهيمي ب�شبب الإ�شابة

بلما�ضي: العراقيل باأدغال اإفريقيا ال تخيفني وهديف الفوز بالطوغو
.          بوجناح اأ�شا�شي باليلي موهوب وبوقرة لن يلتحق حاليا

�شدد الناخب الوطنية جمال بلما�شي اإىل �شرورة التعود على اللعب على اأر�شية من الع�شب ال�شطناعي »الطارطون« 
وذلك حت�شبا للمقابلة التي تنتظره الأحد املقبل اأمام الطوغو �شمن اجلولة اخلام�شة وما قبل الأخرية من الت�شفيات 

املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا لالأمم �شائفة العام املقبل بالكامريون، ورغم اأنه اعرتف اإىل انه مل ي�شبق له اللعب على هذه 
النوعية من الأر�شيات، اإل اأنه ل مفر من تقبل الو�شع احلايل ح�شبه

 ب�شبب النقائ�س التي
 وقف عليها يف حمور الدفاع

 بلما�ضي ي�ضتدعي بدران
 يف اآخر حلظة لتدعيم اخل�ضر

 ال�شركة املالكة تدر�س اإ
عادة هيكلة جمل�س الإدارة

غيابات يف ا�ضتئناف �ضباب 
ق�ضنطينة واأعراب غا�ضب

بالعب  �لوطني  �لناخب  ��شتنجد 
بدر�ن  �لقادر  عبد  �شطيف  وفاق 
من  �أم�س  �لدعوة  له  وجه  و�لذي 
�ملنتخب  ب�شفوف  �للتحاق  �أجل 
حيث  �لتعد�د،  وتدعيم  �لوطني 
�لقائمة  يف  �لالعبني  عدد  �رتفع 
�ن  ير�شح  و�لذين  لعبا   26 �إىل 
�إىل 23 لعبا  تقلي�س عددهم  يتم 
�إىل  لل�شفر �جلمعة �ملقبل  حت�شبا 
�مام  �ملقابلة  خلو�س  �لطوغو 
حت�شبا  �مل�شيف  �لبلد  منتخب 
كاأ�س  �إىل  �ملوؤهلة  للت�شفيات 
�شائفة  �ملقررة  لالأمم  �إفريقيا 
وتاأتي  بالكامريون،  �ملقبل  �لعام 
بدر�ن  �إىل  �ملوجهة  �لدعوة 
مفاجاأة رغم �أن �لأخري تعود على 
توجيه �لدعوة له منذ تعيني �لناخب 
�لوطني جمال بلما�شي على ر�أ�س 
�أن  �إل  �لوطنية،  �لفنية  �لعار�شة 
�أعلنها  �لتي  �لقائمة  عن  غيابه 
وعدم  �ملن�رصم  �ل�شبت  �شهرة 
�أي لعب يف حمور �لدفاع  معاناة 

من �لإ�شابة �أو ت�رصيح من �لرتب�س 
بخ�شو�س  تزد�د  �لت�شاوؤلت  جعل 
�إىل  �لدعوة  توجيه  ور�ء  �ل�شبب 

�ملد�فع �ملحوري للوفاق.
فاإن  »�لو�شط«  م�شادر  وح�شب 
�مل�شوؤول �لأول على ر�أ�س �لعار�شة 
عدم  عن  عرب  �لوطنية  �لفنية 
�لذين  �لالعبني  مب�شتوى  �قتناعه 
ووقوفه  �لدفاع  حمور  ي�شكلون 
�لأوىل  �لتدريبية  �حل�شة  خالل 
�لوطنية  للت�شكيلة  �أد�رها  �لتي 
نقائ�س  على  �أم�س  �أول  �أم�شية 
�أ�شماء  تو�جد  رغم  �لدفاع  يف 
حلي�س،  �شبعيني،  بن  �شورة  يف 
وعبد  بلعمري  ح�شاين،  تاهر�ت، 
�لالوي دفعه �إىل تدعيمه بالالعب 
و�لذي  حلظة،  �آخر  يف  بدر�ن 
�أ�شحى ر�بع �لالعبني �ملحليني يف 
�لتعد�د بعد ��شتدعاء كل من زميله 
وثنائي  زغبة  �حلار�س  �لوفاق  يف 

�حتاد �لعا�شمة �شيتة ومزيان.
عي�شة ق.

�لتي  �ل�شتئناف  ح�شة  �شهدت 
ق�شنطينة  �شباب  فريق  خا�شها 
عدة  ت�شجيل  �أم�س  �أول  م�شاء 
�لأمر  وهو  �شفوفها  يف  غيابات 
�ملوؤقت  �ملدرب  �غ�شب  �لذي 
ح�شور  لعدم  ��شتاء  �لذي  �عر�ب 
من  �لتدريبات  �لالعبني  من  عدد 
�حتاد  ملو�جهة  �لتح�شري  �جل 
مقّدمة  غد�  جتري  �لتي  �جلز�ئر 
مرحلة  و�لأخرية   15 �جلولة  عن 
ب�شبب  �لعربية  للبطولة  �لذهاب 
�ملناف�شة  بلعب  �ملناف�س  �لتز�م 
�حل�شة  عرفت  �أين  �لعربية، 
�حلار�س  من  كل  غياب  �لتدريبية 
جعبوط،  عبيد،  عرو�شي،  ليمان، 
�إىل  بالإ�شافة  وبلخري،  �رصيفة  بن 
�لالعب حد�د �لذي �شجل ح�شوره 
بالزي �ملدين، حيث طالب �أعر�ب 
بالن�شباط يف �لتدريبات و�رصورة 
من  �جلدي  و�لعمل  �لت�شامن 
مرحلة  من  �لفريق  �إخر�ج  �أجل 
خالل  فيها  يتو�جد  �لتي  �لفر�غ 
و�ن  خا�شة  �لأخرية،  �جلولت 
�شعبة  مو�جهة  تنتظره  �لفريق 

�لوطنية  �لبطولة  ر�ئد  �أمام  غد� 
�جلدية  وتتطلب  �جلز�ئر  �حتاد 
بنتيجة  �لعودة  ت�شجيل  �أجل  من 
�يجابية من �لعا�شمة ت�شاعد على 
جتاوز �لنتائج �ل�شلبية قبل خو�س 
�للقاء �ملتاأخر �أمام �شبيبة �لقبائل 

منت�شف �لأ�شبوع �ملقبل.
من  م�شادر  تتحدث  �ملقابل،  يف 
»�خل�شورة«  ت�شكيلة  بيت  د�خل 
مالكة  �لآبار  �إد�رة  در��شة  �إىل 
�إحد�ث  �لفريق  �أ�شهم  �أغلبية 
للنادي،  �لإد�رة  جمل�س  يف  تغيري 
من  جديدة  هيكلة  �إعادة  وو�شع 
لل�رصكة  عام  مدير  تن�شيب  خالل 
�إىل  ق�شنطينة  ل�شباب  �لريا�شية 
ر�أ�س  على  مدرب  تعيني  جانب 
يقودها  �لتي  �لفنية  �لعار�شة 
�أعر�ب  �مل�شاعد  �ملدرب  موؤقتا 
�لقادر  عبد  �ملدرب  ��شتقالة  بعد 
مبلعب  �لتعادل  عقب  عمر�ين 
تاجنانت،  دفاع  �أمام  حمالوي 
�لتعاقد  على  �لإد�رة  تبحث  حيث 

مع مدرب حملي.
ع.ق.

 �شرع يف ت�شديد الديون
 وخ�ش�س مبلغا لال�شتقدامات

جممع مدار يعني عا�ضور رئي�ضا 
ملج�س االإدارة ل�ضباب بلوزداد

و�شع  على  بلوزد�د  �شباب  فريق  �أ�شهم  �أغلبية  مالكة  مد�ر  �رصكة  �أقدمت 

معنى  باأمت  حمرتف  لنادي  حتويله  �إىل  و�لعمل  للنادي  �لعري�شة  �خلطوط 

�لكلمة منذ �عتالء جمل�س �لإد�رة عقب �رص�ء �أغلبية �لأ�شهم يف �لنادي ولهذ� 

�لإد�رة  ملجل�س  رئي�شا  عا�شور  كمال  بتعيني  �ل�رصكة  م�شوؤولو  قام  �لغر�س 

�إىل جانب  �لفرتة �ملقبلة،  �أموره خالل  بت�شيري  يتكفل  و�لذي �شوف  لل�شباب 

و�لذين  للفريق  �ل�شابقني  �لالعبني  ديون  بت�شوية  �لقيام  �إىل  �ل�رصكة  �نتقال 

من  ل�شاحلهم  �لف�شل  ومت  �ملنازعات  جلنة  م�شتوى  على  ملفاتهم  و�شعو� 

ب�شبب  �لعقوبات  بت�شليط  �لتهديد  خطر  عن  بالبتعاد  للفريق  �ل�شماح  �أجل 

�لديون �لتي تركتها �لإد�رة �ل�شابقة يف ظل عدم ت�شوية �مل�شتحقات �ملالية 

نحو  لتوجيهه  مبلغ  تخ�شي�س  مد�ر  م�شوؤولو �رصكة  وقرر  �ملعنيني،  لالعبني 

�ل�شتقد�مات �لتي �شوف يتكفل بها �ملدير �لريا�شي للنادي �شعيد عليق �لذي 

مت تكليفه بالتعاقد مع �لالعبني �جلدد خالل �ملركاتو �ل�شتوي �ملقبل.

ع.ق.

 غوراديوال ينتقد 
فرناندينيو ب�ضبب حمرز

غو�رديول  بيب  �لجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  مدرب  غ�شبه من �لت�رصف �لذي قام به قائده �لرب�زيلي فرناندينيو �أبدى 
مدينة مان�ش�شرت و�لذي جمع فريقي �ل�شيتي و�ملان يونايتد �جتاه �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز خالل ديربي 
�ملمتاز،  �لجنليزي  �لدوري  �شمن  �جلاري  �لأ�شبوع  بت�رصف ويف هذ� �ل�شدد ك�شف �ملوقع �للكرتوين مان�ش�شرت �شيتي بد�ية  ر�شاه  عدم  عن  �ل�شباين عرب  �ملدرب  �أن  ميد�ن ووت�س  متو�شط  بلقطة �شحب  قام  و�نه  فرناندينيو خا�شة 
لذعة لقائد �لنادي �ل�شماوي، و�أ�شاف �مل�شدر �أن غو�رديول �خل�رص من �لقمي�س يف لقطة �أثارت �شجة كبرية و�نتقاد�ت 
حتدث �إىل فرناندينيو وعرب عن غ�شبه من �لت�رصف وطالبه 
بتوجيه  �ملخول  �لوحيد  و�أنه  خا�شة  جمدد�  تكر�ره  بعدم 

�لنتقاد�ت �إىل �لالعبني فوق �مل�شتطيل �لأخ�رص.
ع.ق. 

ريا�ضةالأربعاء 14  نوفمرب  2018  املوافـق  ل06 ربيع الأول 1440هـ 13



مي�سي يتحدى بيليه لتجريده من رقم �أ�سطوري
�إىل  �لقيا�صية مع  بر�صلونة بعدما و�صل  ليونيل مي�صي ت�صجيل �لأرقام  و��صل �لأرجنتيني 
»موندو  �صحيفة  وقالت  بيتي�س،  ريال  مرمى  يف  بهدفيه  �لبلوغر�نا  بقمي�س   566 �لهدف 
ديبورتيفو« �لإ�صبانية، �إن ليونيل مي�صي يتطلع لأن ي�صبح �أكرب هد�ف يف �لتاريخ مع فريق 
و�حد وهو �لرقم �لذي ميلكه �لأ�صطورة �لرب�زيلي بيليه مع �صانتو�س، و�أو�صحت �أن ليونيل 
مي�صي تخطى �لأملاين جريد مولر و�لذي ميلك مع بايرن ميونخ 565 هدًفا و�أ�صبح ثاين �أكرث 
هد�ف مع فريق و�حد بر�صيد 566 هدف، وي�صتهدف �لأرجنتيني رقم بيليه و�لذي ميلك 
مع �صانتو�س 643 هدًفا يف 18 مو�صما كانت بني 1957 �إىل 1974، ويتبقى لليونيل مي�صي 78 
هدًفا لتخطي بيليه، وبالنظر �إىل معدل �لأهد�ف �لذي ي�صجله ليونيل مي�صي يف كل مو�صم 
ي�صتطيع  �أن  �ملتوقع  فمن  �ملو�صم،  50 هدفا يف  من  �أكرث  �إىل  ي�صل  و�لذي  بر�صلونة،  مع 

�لأرجنتيني �لتفوق على بيليه خا�صة �أن لديه عقده مع بر�صلونة حتى عام 2021.

م�ستقبل مورينيو مرهون بدوري �لأبطال
�لإجنليزي  يونايتد  ملان�ص�صرت  �لفني  �ملدير  مورينيو  جوزيه  �لربتغايل  م�صتقبل  ز�ل  ما 
على �ملحك، ل�صيما بعد �خل�صارة �لأخرية يف ديربي مان�ص�صرت، ووفًقا ل�صحيفة »ذ� �صن« 
�ملو�صم، حال  نهاية  �لربتغايل يف  يقيل �ملدرب  يونايتد �صوف  مان�ص�صرت  فاإن  �لربيطانية 
يف  �لثامن  �ملركز  يونايتد  مان�ص�صرت  ويحتل  �ملقبل،  �ملو�صم  �لأبطال  دوري  عن  �لغياب 

�ملو�صم �حلايل حتى �لآن بفارق 12 نقطة عن �ملت�صدر مان�ص�صرت �صيتي.
و�أ�صارت �ل�صحيفة �أن �لإد�رة يف �ليونايتد معجبة بالأرجنتيني ماوري�صيو بوكيتينو مدرب 
مع  مدريد  ريال  ويتناف�س  للغاية،  �صعبًا  �صيكون  عليه  �حل�صول  �أن  تدرك  لكنها  توتنهام، 
مان�ص�صرت يونايتد من �أجل �لظفر بخدمات �لأرجنتيني �ل�صيف �ملقبل، لكن د�نييل ليفي 
يونايتد  مان�ص�صرت  �إد�رة  �أن  من  �لرغم  وعلى  مدربه،  عن  �لتخلي  يرف�س  توتنهام  رئي�س 
يف  �مل�صاركة  �أن  �إل  �لدوري،  مباريات  يف  �لأخري  �لتح�صن  بعد  ملورينيو  �لف�صل  ن�صبت 

�لت�صامبيونزليغ تعد مهمة للغاية بالن�صبة مل�صريي �لنادي.

 �لحتاد �لإجنليزي يفتح 
حتقيقا �سد �ستوريدج

قرر �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم فتح حتقيق �صد د�نييل �صتوريدج مهاجم ليفربول بتهمة 
موقعه  على  �لقر�ر  �أعلن  �لإنكليزي  �لحتاد  �لريا�صية،  �ملر�هنات  على  �حلظر  �إنتهاك 
�لر�صمي م�صرًي� �إىل �أَنّ �لالعب �نتهك �حلظر على �ملر�هنات �لريا�صية خالل �صهر جانفي 
�أم�س للرد و�لّدفاع عن  �ملا�صي، هذ� ومنح �لحتاد �لإجنليزي �لالعب مهلًة حتى م�صاء 

نف�صه .

�إنيي�ستا: لن �أت�سرر من روؤية نيمار بقمي�ص ريال مدريد
�إنه لن  �لياباين حالًيا وبر�صلونة �صابًقا  �إنيي�صتا لعب في�صيل كوبي  �أندري�س  قال �لإ�صباين 
يت�رضر من روؤية �لرب�زيلي نيمار د� �صيلفا جنم باري�س �صان جريمان بقمي�س ريال مدريد 
�إنيي�صتا يف ت�رضيحات نقلتها �صحيفة »�صبورت« �لإ�صبانية: »روؤية  يف �مل�صتقبل، و�أ�صاف 
نيمار بقمي�س ريال مدريد لن ت�رضين، لأن بر�صلونة ما ز�ل ميلك لعبني مميزين ول ز�لو� 
�لقول  �أ�صتطيع  ل  بر�صلونة  �إىل  نيمار  »عودة  وتابع:  �لألقاب«،  كل  حل�صد  موؤهاًل  فريًقا 
�إنها م�صتحيلة، لكنني �أرى من �ل�صعب حدوثها«، وحول �إمكانية تعاقد بر�صلونة مع تياغو 
�صيكون مبثابة  �أنه  و�أعتقد  »�إنه لعب خمتلف،  �إنيي�صتا:  بايرن ميونخ، علق  �ألكانتار� من 
تدعيم قوي وكبري للفريق«، وو��صل: »�إقالة جولني لوبيتيغي من ريال مدريد �ملدرب كان 
يعرف �لفريق �لذي �صيتو�جد به يف �ملو�صم �حلايل، ولكن هذ� �لختيار مل يكن �صهاًل، كما 
�أنه مل يكن هناك �صرًب� لالإبقاء عليه«، و�أكمل: »�أمتنى لو كان �جل�صد مينحني �لقوة �لالزمة 
لال�صتمر�ر ملدة 10 �صنو�ت مقبلة يف بر�صلونة، لأنني ل �أف�صل �للعب يف �أي مكان �آخر، لكن 

على كل لعب �أن يدرك حالته �لبدنية«.
ل هذه �لفو�صى من قبل �لآخرين«،  و��صتطرد: »�لتز�م دميبلي مل �أعد هناك ويجب �أن حتحُ
�أهد�ًفا  وت�صتقبل  ملعبك  يف  تكون  �أن  �ملفاجئ  من  بيتي�س  ريال  �أمام  »�خل�صارة  و�أردف: 
كثرية، لكن �ملناف�س كان جيًد� وكان ميكنه �أن يتفوق على �أي فريق«، وحول كوتينيو و�آرثر 
�لثنائي  هذ�  يكون  »لن  �إنيي�صتا:  قال  �لبار�صا  يف  وت�صايف  هو  خليفته  يكونا  �أن  و�إمكانية 
مثلنا، لكن هذ� ل يعني �أن �لالعبني �أقل على �مل�صتوى �لفني، فهما يتمتعان بجودة عالية، 
�أنه بالكاد ي�صتطيع متابعة مباريات بر�صلونة لكنه �أ�صار  وميتلكان خ�صائ�س ر�ئعة«، و�أكد 
�إىل تو��صله مع ليونيل مي�صي بعد �إ�صابته، كما يتو��صل مع لعبني من �لبار�صا مثل �صريجيو 

بو�صكيت�س و�إيفان ر�كيتيت�س وجوردي �ألبا.

�لنادي �مللكي يعني �سولري مدربا رئي�سيا
�لإ�صباين  مدريد  ريال  نادي  عني 
د�ئما  مدربا  �صولري  �صانتياغو 
لفريقه �لأول بعد �أ�صبوعني ق�صاهما 
جولن  للمقال  بدياًل  موؤقت  كمدرب 
لوبيتيغي، حيث �أكد �لحتاد �لإ�صباين 
�أن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لقدم  لكرة 
ريال مدريد ثّبت �ملدرب �لأرجنتيني 
�صانتياغو �صولري يف من�صبه كمدير 
�ل�صلطات  و�أن  �لأول،  للفريق  فني 
�ملخت�صة يف �لحتاد �عتمدت عقده 
�لكرتونية:  ر�صالة  يف  �لحتاد  وكتب 
»كل �صيء نظامي، ريال مدريد توىل 
م�صكلة«،  �أي  توجد  ول  عقده  �أمر 
وقاد �صولري 42 عاما ريال مدريد 

�إىل �أربعة �نت�صار�ت من �أربع مباريات منذ �أن ��صتلم مهمة �ملدرب �ملوؤقت بعد �إقالة جولن لوبيتيغي من من�صبه �إثر �لهزمية 
�ملذلة �أمام �لغرمي �لتقليدي بر�صلونة 1-5 يف �لدوري �ملحلي.

�لفرتة  �نتهاء  بعد  �لأول  للفريق  كمدرب  »كا�صتيا«  �لرديف  �لفريق  ومدرب  �ل�صابق  و�صطه  تثبيت لعب  �مللكي  �لنادي  وقرر 
�لقانونية �لتي يفر�صها �لحتاد �لإ�صباين يف �لعقود �ملوؤقتة، على �أمل �لبناء على �لجناز �لذي حققه حتى �لآن ك�صاحب �أف�صل 
بد�ية ملدرب يف ريال بعد �أربع مباريات معه، وما يزيد من �أهمية �لنت�صار�ت �لأربعة �لتي حققها ريال مع �صولري، �أنها جاءت 
بعد فرتة �صعبة للغاية ت�صمنت خم�س هز�ئم يف �ملباريات �ل�صبع �لأخرية بقيادة لوبيتيغي، وكان �آخر �لنت�صار�ت �لأربعة �لتي 
حققها ريال �ل�صاد�س حاليا على �صلتا فيغو يف �لدوري، ما �صمح له بتقلي�س �لفارق �لذي يف�صله عن غرميه بر�صلونة حامل 
�أمام �صيفه ريال بيتي�س يف �ملرحلة 12، وتاألق �لنادي �مللكي  �أربع نقاط م�صتفيد� من �صقوط �لأخري  �للقب و�ملت�صدر �ىل 

هجوميا يف مبارياته �لأربع مع �صولري بت�صجيله 15 هدفا، فيما �هتزت �صباكه مرتني فقط.
�ل�صباب من 2013 حتى 2016 ثم  �أ�رضف على فريقي  �ألو�ن ريال من 2000 حتى 2005 ثم  �لذي د�فع عن  �أن �صولري  ويبدو 
�لرديف من حينها حتى ��صتالمه مهام مدرب �لفريق �لأول، ي�صري على خطى زميله �ل�صابق يف و�صط �لنادي �مللكي �لفرن�صي 
زين �لدين زيد�ن �لذي مت ترقيته يف 2016 من تدريب �لفريق �لرديف �إىل �لإ�رض�ف على �لفريق �لأول وقيادته �إىل لقب دوري 

�أبطال �أوروبا ثالث مر�ت متتالية. 

قال �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم �إنه قد يعيد فتح �لتحقيقات 
وثائق  عن  �لإعالن  بعد  �ملايل  �لنظيف  باللعب  �ملتعلقة 
م�رضبة تتعلق بالأمور �ملالية ملان�ص�صرت �صيتي وباري�س �صان 
عليها  ح�صلت  �لتي  �لقدم  كرة  ت�رضيبات  و�أظهرت  جريمان، 
�لناديني بالغا يف تقدير  �أن  �صحيفة »دير �صبيجل« �لأملانية، 
�لقو�عد،  بهذه  �للتز�م  �لرعاية لإظهار  �إير�د�ت عقود  قيمة 
متنع  �أنها  �ملايل  �لنظيف  �للعب  قو�عد  �أهد�ف  �صمن  ومن 
�لأندية من �حل�صول على مبالغ مادية غري حمدودة عن طريق 
�إير�د�ت مبالغ فيها لعقود �لرعاية من �رضكات ترتبط باملالك، 
ووفقا للوثائق �مل�رضبة فاإن جلنة �ملر�قبة بالحتاد �لأوروبي 
�صان جريمان  وباري�س  �صيتي  مان�ص�صرت  و�فقت على ح�صول 
على �إير�د�ت من رعاة بارزين مرتبطني مبالك �لنادي وبقيمة 
عينها  م�صتقلة  خرب�ء  جلنة  لتقدير  وفقا  فيها،  مبالغ  مالية 
�لت�رضيبات  �إن هذه  �لأوروبي، وقال مان�ص�صرت �صيتي  �لحتاد 
لت�صويه �صمعته، بينما نفى  �ملزعومة مبثابة حماولة منظمة 
باري�س �صان جريمان هذه �ملز�عم متاما، ورد� على طلبات 

�لحتاد  �أ�صدر  �لقدم«  كرة  »ت�رضيبات  تقارير  على  بالتعليق 
�لأوروبي للعبة بيانا وقال �إنه رمبا يعيد فتح �لتحقيقات على 
�أ�صا�س �لنظر �إىل كل ق�صية مبفردها، عندما تظهر معلومات 
�أو  �صيتي  مان�ص�صرت  �لبيان  يذكر  ومل  �رتكاب خطاأ  �إىل  ت�صري 

�صان جريمان.
�ملايل،  �لنظيف  �للعب  قو�عد  عن  �لأوروبي  �لحتاد  ود�فع 
�لتي  �لأندية  م�صكالت  حل  على  ب�صدة  �صاعدت  �إنها  وقال 
تعاين من �لديون، ومبوجب قو�عد �للعب �ملايل �لنظيف يجب 
�أن تتمتع �لأندية بال�صفافية يف �لإير�د�ت ويف �لتو�زن ب�صكل 
�لأندية على  �لقو�عد حلث  �لنفقات، ومت و�صع هذه  عام يف 
مالكي  من  �لأثرياء  كبار  ومنع  �ملالية  �إمكاناتها  مع  �لتكّيف 
�لأندية من �صحق �ملناف�صني، وقال �لحتاد �لأوروبي يف بيان: 
تبلغ  ديون  من  تعاين  �لأوروبية  �لأندية  كانت  �صنو�ت   7 »منذ 
قيمتها �لإجمالية 1.7 مليار يورو«، و�أ�صاف »يف �لعام �ملا�صي 
بلغ �إجمايل �لإير�د�ت 600 مليون يورو، دون �صك حقق هذ� 

�لأمر جناحا يف �للعبة عرب �أوروبا«.

�ليويفا يدر�ص �لتحقيق مع �ملان �سيتي و�لبي �أ�ص جي

�صيغيب لعبا مان�ص�صرت يونايتد �لإجنليزي بول بوغبا و�أنطوين مار�صيال عن �ملبار�تني ملنتخب فرن�صا �جلمعة و�لثالثاء �ملقبلني �صد بوغبا ومار�سيال يغيبان �أمام هولند� و�أوروغو�ي
هولند� يف دوري �لأمم �لأوروبية و�لأوروغو�ي وديا على �لتو�يل، وذلك ب�صبب �إ�صابتهما بح�صب ما �أعلن �لحتاد �ملحلي لكرة �لقدم، 
ديدييه  �ملدرب  ��صتدعاهم  �لذين  �لآخرين  �لالعبني  ك�صائر  كلريفونتني  يف  �لعامل  �أبطال  مبع�صكر  �لإثنني  ومار�صيال  بوغبا  و�لتحق 
دي�صان �ىل �لت�صكيلة خلو�س مبار�تي �جلمعة يف روترد�م و�لثالثاء على ملعب »دو فر�ن�س« يف �صو�حي باري�س، لكن طبيب �ملنتخب قام 
�صيتي يف �لدوري �ملمتاز، وم�صكلة يف �لفخذ لزميله يف فريق �ل�صياطني �حلمر مار�صيال وفقا لبيان �لحتاد �لفرن�صي للعبة.بت�صخي�س �إ�صابة يف ع�صالت �لفخذ �لأي�رض لبوغبا �لذي غاب �لأحد عن مبار�ة �لدربي �لتي خ�رضها يونايتد �صد جاره �للدود مان�ص�صرت 
و�أعلن �لحتاد لحقا �ن�صحاب مندي من �ملنتخب ب�صبب �لتو�ء يف �لركبة �لي�رضى ومت تعوي�س مد�فع �صيتي بالعب ليون فريلن مندي 
�لذي ين�صم �ىل منتخب »�لديوك« للمرة �لأوىل، وقرر دي�صان تعوي�س بوغبا ومار�صيال بالعبي �لدوري �ملمتاز مو�صى �صي�صوكو توتنهام 
و�ألك�صندر لكازيت )�أر�صنال(، لكن �لأخري لن يكون قادر� على تلبية �لدعوة بعد ت�صاور بني طبيب �ملنتخب فر�نك لو غال ونظريه يف 
�أر�صنال بح�صب �لحتاد �ملحلي للعبة، فاأفاد مهاجم بورو�صيا مون�صنغالدباخ �لأملاين �حل�صن بليا من ذلك لكي ين�صم �ىل �ملنتخب للمرة 
�لأوىل، �أما �صي�صوكو فيعود �ىل ت�صكيلة �ملنتخب للمرة �لأوىل منذ �أكتوبر 2017 حني خا�س مبار�ته �لدولية 53 �صد بيالرو�صيا على »�صتاد 
من ثالث مباريات، مقابل ثالث نقاط لهولند� من مبار�تني ونقطة و�حدة لأملانيا من ثالث.دو فر�ن�س« �صمن ت�صفيات مونديال 2018، وتت�صدر فرن�صا �ملجموعة �لأوىل للم�صتوى �لأول من دوري �لأمم �لأوروبية بر�صيد 7 نقاط 
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�سرية وعطاءم

عبد امللك مرتا�ض وم�ضاراته الثقافية يف كتاب »عا�ضق ال�ضاد«
�سدر موؤخر� كتاب جديد عن د�ر ج�سور للن�سر و�لتوزيع باجلز�ئر-2018، بعنو�ن«: عا�سق �ل�ساد،  قر�ء�ت يف كتابات �لعالمة عبد �مللك مرتا�ض«، حيث �أعد ون�سق 

�لربوف�سور يو�سف وغلي�سي جمموعة من �لكتابات حول �أ�ستاذه �لكاتب و�لناقد �لعربي �لدكتورعبد �مللك مرتا�ض، وجاء �لكتاب يف حماور خمتلفة.

عر�ض:وليد بوعديلة

حماور �لكتاب..
جوانب  الأول  متحور  ت�ضمن 
من ال�ضرية الذاتية املرتا�ضية، 
خمت�رصا  بقلمه،  �ضريته  وفيها 
وم�ضواره  حياته  حمطات 
بع�ض  جند  كما  العلمي...، 
يو�ضف  بقلم  عنه  ال�ضهادات 
وغلي�ضي وقلم حممد عدلن بن 
جيالين، ومرا�ضالت بني ال�ضيخ 
وغلي�ضي.  ومريده  مرتا�ض 
ونقديا  اأدبيا  حوارا  ونقرا 
من  مواقفه  و  مرتا�ض  مع 
والن�ضو�ض  النقدية  املناهج 

الإبداعية....
الثاين  املحور  وت�ضمن 
الأبعاد  عن   نقدية  مقالت 
اأدب  يف  البالغية  و  اللغوية 
مقال  القارئ  ويقراأ  مرتا�ض، 
من  الأيوبي  يا�ضني  للدكتور 
اجلامعة اللبنانية حول �رصوب 
ثالثية  يف  اللغوي  ال�ضتمتاع 
مرتا�ض،  كتبها  التي  اجلزائر 
ال�ضاعرة يف  اللغة  و مقال عن 
مرتا�ض  امللك  عبد  كتابات 
امللك  عبد  الدكتور  بقلم 
�ضطيف(،  بومنجل)جامعة 
وي�ضهم الناقد يو�ضف وغلي�ضي 
امللك  »عبد  ب:  و�ضمه  مبقال 

مرتا�ض جمددا لغويا«.
الثالث  املحور  تخ�ض�ض  وقد 

النقدي  امل�رصوع  بدرا�ضة 
املرتا�ضي، وفيه درا�ضة للدكتور 
الالمنهج  فل�ضفة  عن  وغلي�ضي 
مرتا�ض  امللك  عبد  فكر  يف 
الدكتور  ودرا�ضة  النقدي، 
احمد يو�ضف)جامعة ال�ضلطان 
حول  عمان(  ب�ضلطنة  قابو�ض 
عبد  منجز  يف  ال�ضيميائيات 
النقدي، وجند  امللك مرتا�ض 
يف  مرتا�ض  جهود  عن  درا�ضة 
كتبها   وم�ضائله  الن�ض  تعريف 
املغربي  الأكادميي  الباحث 
ويكتب   ، اأمع�ض�ضو  فريد 
الق<ادر �رص�ضار   الدكتور عبد 
خطاب  عن  وهران(  )جامعة 
املوؤلفات  يف  املقدمات 

النقدية ملرتا�ض.
للكتاب  الرابع  املحور  وجاء 
الروائية عند  ليدر�ض املالمح 
الباحث  قراأ  حيث  مرتا�ض، 
العوامل  وغلي�ضي  العربي 
و  التاريخية  باأبعادها  ال�رصدية 
الفنية. وحللت الدكتورة خالدية 
ق�ضنطينة(  جامعة  اهلل)  جاب 
روايتي  يف  العجائبي  الف�ضاء 
»مرايا مت�ضظية« و« كال�رصاب.. 
و �ضئ اآخر«،ينما قراأت الباحثة 
بجاية(  ر�ضيدة)جامعة  غامن 
عند  الروائية  الكتابة  م�ضار 

عبد امللك مرتا�ض.

يف جمال �للغة 
�ملرتا�سية..

   

وقد قال الكاتب والناقد يا�ضني 
باجلامعة  املدر�ض  الأيوبي 
توقف  ان  بعد  اللبنانية 
و�ضحرها  مرتا�ض  لعة  عن 
عبد  الدكتور  لكاأن  وجمالها:« 
عبا�ضي  اأديب  مرتا�ض  امللك 
اإىل  فجاء  الزمن،  اأخطاه 
حما�ضن  بكل  احلديث،  الع�رص 
وقال  املمتاز«،  العربي  النرث 
بومنجل  امللك  عبد  الكاتب 
م�ضمونة  اجلميلة  اللغة  عنه:« 
كتابات  جميع  يف  احل�ضور 
اللغة  عبد امللك مرتا�ض، اما 
يف  متناثرة  فهي  ال�ضاعرة 
كتاباته،  من  متفرقة  موا�ضع 
ول اأظن اأن النقد يخ�رص �ضيئا 
تقراأ  اأن  لك  بهذا اجلمال،...و 
الن�ض  نظرية  كتابه  مقدمة 
الأدبي لرتى اأن التعريف العلمي 
ك�ضب  قد  الن�ض  مل�ضطلح 
والإحاطة  اخل�ضب  من  كثريا 
و  والدقة  والإفا�ضة  والعمق 

الطالقة...«

يف �خلتام
يو�ضف  الدكتور  اأ�ضدر  اأن  بعد 
و  النقدية  للمكتبة  وغلي�ضي 
الثقافية كتبا هامة ، مثل النقد 
املعا�رص-2002،  اجلزائري 
وال�رصديات- ال�ضعريات 
امل�ضطلح  2007،اإ�ضكالية 
العربي  النقدي  اخلطاب  يف 
هذا  اجلديد-2008....ياأتي 
اأبواب  من  بابا  فاحتا  الكتاب 

الثقافة  يف  النقد  و  الإبداع 
من  القرتاب  عرب  اجلزائرية، 
امللك  عبد  العالمة  �ضخ�ضية 

مرتا�ض.
اإن هذا الكتاب مهم جدا ، وياأتي 
ليك�ضف جوانب هامة من حياة 

العامل اجلزائري مرتا�ض، كما 
يزيح ال�ضتار عن مميزات كثرية 
لرواياته، وهو الروائي املظلوم 
التاريخ  يف  املجهول  وال�ضارد 
معد  تعبري  حد  على  املعلوم 
الكتاب ومن�ضقه الناقد العربي 

يو�ضف وغلي�ضي. وندعو القارئ 
لالإطالع  والعربي  اجلزائري 
ليعرف   املوؤلّف  هذا  على 
جوانب  جمهولة وخ�ضو�ضيات 
املبدع  عن   فكرية  و  فنية 

والناقد عبد امللك مرتا�ض .

روبرت دي نريو 

ق�ضة جناح �ضينمائي متتد اإىل اأزيد من ن�ضف قرن
اآلف  يوميا  هوليوود  اإىل  ت�ضل 
حتلم  التي  اجلديدة،  املواهب 
مبالم�ضة املجد يف عامل ال�ضينما، 
يهيمنون  جنوم  بالفعل  هناك  لكن 
على ال�ضاحة كتبوا ق�ضة م�ضريتهم 

عرب حتقيق جناح وراء جناح.
النجوم  لهوؤلء  مثال  اأملع  ولعل 
روبرت  النيويوركي  املمثل  هو 
الـ75  عامه  اأمت  الذي  نريو،  دي 
ويتمتع  اجلاري،  اأوت   17 يف 
مب�ضرية تفوق 50 عاما يف �ضناعة 
ال�ضينما ولد دي نريو يف نيويورك، 
للوليات  ال�رصقي  ال�ضاحل  اأيقونة 
هما  فنانني،  اأبوين  من  املتحدة، 
فرجينيا  وال�ضاعرة  الر�ضامة 
هولتون، والر�ضام والنحات روبرت 
دي نريو، اللذان كانا يتمتعان بقدر 
كبري من ال�ضهرة يف الو�ضط الثقايف 

بنيويورك.
وكان  الوالدين،  انف�ضال  مع  لكن 
عمر روبرت ثالثة اأعوام فح�ضب، 
مع  اأقل  وقتا  يق�ضي  الطفل  بداأ 
م�ضاهدة  على  داأبا  لكنهما  والده، 
الأفالم خالل املرات التي اأتيحت 
ن�ضاأ  هنا  ومن  اللقاء،  فر�ضة  لهما 
ال�ضابع  الفن  حب  الطفل  داخل 
خالل  قال  قد  نريو  دي  وكان 
�ضي«  بي  »اإيه  �ضحيفة  مع  مقابلة 

حني  م�ضريتي  »بداأت  الإ�ضبانية 
اأديت  عمري.  من  العا�رصة  بلغت 
»�ضاحر  يف  الرعديد  الأ�ضد  دور 
قبل  مدر�ضية«،  م�رصحية  يف  اأوز« 
اأن يعزف عن التعليم، متبعا �ضغفه 

بالتمثيل، لكن بطريقة احرتافية.
درا�ضة  نحو  اليافع  نريو  دي  اجته 
�ضتوديو  اأدلر  »�ضتيال  يف  التمثيل 
راأ�ضه،  مب�ضقط  اأكتينغ«  اأوف 
عمره  من  الـ20  بلوغه  بعد  وبداأ 
دي  لربايان  اأفالم  يف  امل�ضاركة 
�ضداقة  به  ربطته  الذي  باملا، 
م�ضريته  معه  وا�ضتهل  وطيدة، 
 )Greetings( بفيلم  ال�ضينمائية 
يعد  الذي   ،1968 يف  )حتيات(  اأو 
بوابته نحو ال�ضهرة. اإذ بف�ضل هذا 
الفيلم، �ضيتعرف دي نريو على من 
من  كبري  عدد  يف  قائده  �ضيكون 
كان  فيها.  �ضارك  التي  الأفالم 
الكبري  املخرج  هو  ال�ضخ�ض  هذا 
فاز  الذي  �ضكور�ضيزي،  مارتن 
يف  اأو�ضكار  جائزة  بثاين  بف�ضله 
م�ضريته، وكانت لأف�ضل ممثل عن 
)الثور  اأو   )Raging Bull( فيلم 

الهائج( يف 1980.
اأفالم  يف  الثنان  تعاون  وقد 
 Taxi( اأخرى �ضهرية للغاية، منها
الأجرة(  )�ضائق  اأو   )Driver

جملة  ب�ضبب  خا�ضة   ،1977 يف 
»اأتتحدث  فيه  اخلالدة  نريو  دي 
بجائزة  الفيلم  وفاز  اإيل؟«، 
كان  مبهرجان  الذهبية  ال�ضعفة 
ال�ضينمائي يف فرن�ضا، واأفالم مثل 
)الأ�ضدقاء  اأو   )Goodfellas(
 )Casino(و  ،1990 يف  الطيبون( 
اأول  لكن   .1995 يف  )امللهى(  اأو 
قد  كان  نريو  لدي  اأو�ضكار  جائزة 
دور  اأدى  حني   1974 يف  بها  فاز 
مع  كورليوين  فيتو  دون  ال�ضاب 
كوبول  فورد  فران�ضي�ض  املخرج 
 )The Godfather( �ضل�ضلة  يف 

اأو )الأب الروحي( يف 1974.
اإن م�ضرية روبرت دي نريو العملية 
هو  اأكد  وح�ضبما  للغاية،  طويلة 
»اإملوندو«  جريدة  مع  مقابلة  يف 
الإ�ضبانية »لن اأتقاعد قبل اأن يفعل 
هذا  عينه«ويظهر  ال�ضيء  مارتي 
الأمر بو�ضوح يف كون اأحدث اأفالم 
املخرج  هذا  اإنتاج  هو  نريو  دي 
فيلم  »نتفليك�ض«  من�ضة  ل�ضالح 
)الرجل  اأو   )The Irishman(
الأيرلندي( وي�ضتلهم الفيلم اأحداثه 
 I heard you paint( من رواية
تطلي  اأنك  )�ضمعت  اأو   )houses
براندت،  ت�ضارلز  للكاتب  املنازل( 
فرانك  بدور  نريو  دي  وي�ضطلع 

بـ«الأيرلندي«،  امللقب  �ضريان 
قتل  جرمية   25 اإليه  تن�ضب  الذي 
بع�ضابات  �ضلة  لها  اأن  يعتقد 
املافيا  عملت يف هذا الفيلم وجوه 
�ضكور�ضيزي  اإىل  بالن�ضبة  ماألوفة 
دي  وليوناردو  بي�ضكي  جو  مثل 
املوهوب  املمثل  واأي�ضا  كابريو، 
تاريخ  يتقرر  ومل  بات�ضينو،  اآل 
م�ضادر  لكن  الفيلم،  لطرح  حمدد 
يف  ال�ضا�ضات  �ضي�ضل  اأنه   « اأكدت 

.2019

�أوفى موؤيدي 
�حلزب 

�لدميقر�طي 
بالواليات �ملتحدة

كممثل،  م�ضريته  عن  وبعيدا 
اأوفى  كاأحد  نف�ضه  نريو  دي  يقدم 
الدميقراطي  احلزب  موؤيدي 
يف  وجه  وقد  املتحدة،  بالوليات 
اإىل  انتقاداته  منا�ضبة  من  اأكرث 
للبالد  احلايل  الرئي�ض  �ضيا�ضات 
اأق�ضى  اآخر  وكان  ترامب  دونالد 
خالل  وجهه  الذي  ذلك  انتقاداته 
جوائز  حفل  من  الأخرية  الن�ضخة 

اأن  املنتظر  من  كان  حيث  توين، 
�ضربينج�ضتني،  برو�ض  اأداء  يقّيم 
وجه  املن�ضة  عن  نزوله  فور  لكنه 
الذي  الأمر  الرئي�ض،  اإىل  ال�ضباب 
قابله اجلمهور بالت�ضفيق والإ�ضادة 
وقبل ذلك، كان املمثل النيويوركي 
»توجيه  يف  رغبته  عن  ك�ضف  قد 
لكمة يف الوجه اإىل الرئي�ض«، وعاد 
بعد ذلك بفرتة ليذكر باأنه مل يحقق 
الوليات  رئي�ض  ب�رصب  حلمه 

املتحدة حتى ذلك الوقت.
كان جزءا  اأن  نريو  لدي  �ضبق  كما 
من جلنة التحكيم يف مهرجان كان 
من  اأبناء  �ضتة  ولديه   ،2011 عام 
الأوىل  زوجته  وكانت  ن�ضاء.  ثالث 
اأمريكية  ممثلة  وهي  اأبوت،  ديانا 
واأجنبت  عاما   12 بها  زواجه  دام 
له رافائيل. كما تبنى دي نريو فتاة 
زيجة  ثمرة  وكانت  درينا،  تدعى 

اأبوت بزوجها ال�ضابق.
مع  اأي�ضا،  نريو عالقة،  دي  واأقام 
اأجنبت  �ضميث،  توكي  العار�ضة 
التخ�ضيب  طريق  عن  تواأما  له 
هما  م�ضتاأجر،  ورحم  ال�ضناعي 
كندريك  واأرون  هرني  جوليان 
امل�ضتمرة  الأخرية،  زيجته  وكانت 
 .1997 يف  متت  قد  الآن،  حتى 
املرة  هذه  املحظوظة  وكانت 

ممثلة  وهي  هايتاور،  جري�ض  هي 
طفلني،  له  اأجنبت  وقد  اأي�ضا، 
اإليوت )20 عاما( الذي يعاين  هما 
متالزمة التوحد، وهيلني جري�ض، 
اإجنابها  اأعوام، ومت  عمرها �ضبعة 
ال�ضناعي  التخ�ضيب  طريق  عن 
مت  اأن  و�ضبق  رحم   وا�ضتئجار 
ت�ضخي�ض اإ�ضابة دي نريو ب�رصطان 
خ�ضع  لكنه   ،2003 يف  الربو�ضتاتا 
وتعافى  الورم  ل�ضتئ�ضال  جلراحة 
اأنه يتعني عليه اإجراء  متاما، رغم 
فحو�ضات كل فرتة لتجنب حدوث 

انتكا�ضة.
الذي  اأعماله، فكان ذلك  اآخر  اأما 
اأوفي�ض«  بوك�ض  »هوم  اأنتجته 
 The Wizard of( بعنوان 
يف  الأكاذيب(  )�ضاحر  اأو   )Lies
برنارد  بدور  فيه  ويقوم   ،2017
مادوف، بطل اإحدى اأكرب عمليات 
�ضرتيت،  وول  تاريخ  يف  الن�ضب 
مليون   64.800 حقق  والذي 
مي�ضيل  املمثلة  وت�ضطلع  دولر، 
يُتم  واإجمال،  بدور زوجته   فايفر 
وجوه  اأبرز  اأحد  نريو،  دي  روبرت 
الأخرية،  العقود  ال�ضينما يف  عامل 
ثالثة اأرباع قرن مع ولعه، التمثيل، 
منخرطا مع اأ�رصته الكبرية، دون اأن 

تتاأثر �ضورته كنا�ضط اجتماعي.
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اجلزء الأول

الزندقة الثقافية يف امل�شهد 
العربي.. هكذا ت�شقط الأمم

مع تطور الفرد يتقدم املجتمع، وحني يتطور الب�سر يف املجتمعات يرتقي الوعي اجلمعي، وي�سبح اأكرث متا�سكًا 
وتناغما، وهو ما يوؤدي يف نهاية املطاف اإىل ت�سذيب املجتمع من امليول وال�سلوك ال�سلبي. اإذن هي حركة جمتمعية 
واعية متفاعلة مع ذاتها يف الآخر، ومع الآخر يف ذاتها، يف حركة م�ستمرة لرتاكم معريف يحقق مزيداً من الوعي. 

هذا امل�سار املتوا�سل ما هو اإل م�ساهمة الفرد يف �سياغة املفاهيم املجتمعية، ودفع ركب التطور والتقدم. فاإن كانت 
اإرادة الفرد تاأخذه نحو �سل�سلة متداخلة من الأ�سئلة، فاإن عدم احل�سول على الإجابات التي يريدها قد تقف عائقًا 

اأمام تطوره، رغم اأن الإن�سان كان عرب التاريخ قادراً على اإعادة �سياغة القيمة الو�سطية يف اأمناط تتنا�سب مع 
م�ستوى الوعي ودرجة احلرية املجتمعية.

ح�سن العا�سي /كاتب وباحث 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

كّتابنا  عن  يغيب  ال  الذي  ال�س�ؤال 
ف�سل  ملاذا  ومفكرينا:  ونّقادنا 
وملاذا  االإ�سالحي،  م�رشوعنا 
وتط�ر  تقدم  حتقيق  ن�ستطيع  ال 
كرث  من  وح�سارياً؟  اقت�سادياً 
يف  ن�سك  بتنا  ال�س�ؤال  هذا  ترديد 
عق�لنا. اإنه ال�س�ؤال املقلق جلميع 
العرب، يف �س�ء االرتباط اجلديل 
العميق بني تط�ر الفرد وبني ت�فري 
تط�ير  يف  ت�سهم  ثقافية  مناخات 
ارتقى  كلما  اإذ  الفردية.  امللكات 
وكلما  املجتمع،  ازدهر  الفرد 
العقل  حترر  الثقافة  انتع�ست 
اجلمعي.  ال�عي  وتنامى  الفردي 
املعريف  بريقها  لالأ�سئلة  ويظل 

الذي ال يخفت.

 اأ�سئلة حرجة

يف االأوقات احلرجة نطرح االأ�سئلة 
هل  اأحدنا،  يت�ساءل  قد  املربكة. 
يزندق االأدباء واملثقفني؟ االإجابة 

هي نعم اإن بع�سهم يفعل�ن.
فاإن كان الع�ز ذريعة تدفع الفقري 
ل�ساناً  يتح�ل  اأن  اإىل  واملحتاج 
اأو  ال�سيا�سية  ولل�سلطة  للحاكم 
الدينية، تراه ينفث يف اأذن احلاكم 
ت�رشفات  ويربر  �سماعه،  يريد  ما 
ونظامه،  احلاكم  وم�اقف  واأفعال 
فما ه� دافع اأولئك الذين يتب�وؤون 
منا�سباً، ويديرون جتارًة واأعماالً، 
عليا،  جامعية  �سهادات  ويحمل�ن 
ي�سلك�ا  الأن  معروفني،  ومثقفني 
تكن  مل  اإن  واملكر  النفاق  درب 

بع�ض  ا�ستثنينا  فاإن  زندقة. 
املثقفني الذين ت�ستغلهم االأنظمة 
يلمع�ن  لها  كاأب�اق  ال�سيا�سية 
بني  والزندقة  فالنفاق  قبحها، 
ال�سعي  يف  يكمنان  املثقفني  بقية 
ب�سبب  منفعة،  نح� احل�س�ل على 
ال�سع�ر  ب�سبب  اأو  والغرية  احل�سد 

بالنق�ض جتاه االآخر.
اإن النفاق ال ي�سبه الكذب بل يعي�ض 
معه ويقتات منه، والزندقة ال ت�سبه 
النفاق بل تعي�ض معه وتتغذى منه 

بحبل �رشي.
عر�ض  ه�  ذاته  بحد  النفاق  اإن 
من  حلالة  جلدي  وطفح  مر�سي 
الكين�نة  يف  متجذرة  النق�ض 
هذا  ويختفي  يظهر  الب�رشية، 
الثقة  مبقدار  الرتباطه  العر�ض 
والفكري  التعليمي  وامل�ست�ى 
ولعدم  واالإبداعي،  واملعريف 
اإىل  ال��س�ل  على  مثقف  قدرة 
متكن  التي  علمية  اأو  اأدبية  مكانة 
االآخرون من ال��س�ل اإليها. اأحياناً 
جتد النفاق والزندقة عند مثقفني 
اإح�سا�ض  لكن  ومرم�قني،  كباراً 
ب�س�رة  مرتفعة  لديهم  »االأنا« 
اأن  يرغب�ن يف  مر�سية جتعلهم ال 
للمكانة ذاتها،  اأحداً غريهم  ي�سل 
�سل�ك  وه�  املناف�سة.  خ�سية من 

يعرب عن حالة نق�سان كامنة.
والزندقة  والكذب  النفاق  اإن 
قائمة  طبيعية  حمم�لة  مك�نات 
وخامدة يف الالوعي الب�رشي، قد 
وقد  ال�سبات،  من  حالة  يف  تظل 
ت�ستيقظ يف حلظة مثل تنني ينفث 
�سم�م املكر والتدلي�ض واملداهنة، 
اإن ما �سعر االإن�سان اأن ال درب اآخر 
الذي  النق�ض  عن  للدفاع  ي�سلكه 

ي�ست�سعره، اأو لتحقيق غاية ذاتية.

�سيكولوجيا النفاق

اإن �سي�ع النفاق والزندقة يرتبطان 
يتبناها  التي  ال�سيا�سية  بالفل�سفة 
ون�عية  حكمه،  وكيفية  احلاكم 
نظام  يعتمدها  التي  االأدوات 
الب�رش،  �س�ؤون  اإدارة  يف  ال�سلطة 
والتحديات التي ت�اجهها ال�سلطة 
ال�سيا�سية. ويف ال�اقع العربي جند 
فئة  املثقفني،  من  مناذج  ثالثة 
لل�سلطة  الذي ينظرون  امل�ساملني 
واالبتعاد  اأذية  م�سدر  اأنها  على 
عنها اأ�سلم، وفئة املعار�سني الذين 
يقف�ن يف وجه ال�سلطة ال�سيا�سية، 
عي�ب  ويك�سف�ن  اأدائها  وينتقدون 
بحق�قهم  ويطالب�ن  الق�س�ر، 
الثالثة  الفئة  اأما  العباد.  وحق�ق 
الذين  املنافق�ن  الزناديق  فهم 
ما  عك�ض  لل�سلطة  يظهرون 
يكتم�ن، ويدل�س�ن طمعاً يف �سلطة 
الأذية  جتنباً  اأو  جاه،  اأو  مال  اأو 

يت�قع�ن حدوثها من ال�سلطة.
يف  يبالغ  من  املنافقني  ومن 
التمجيد لدرجة جتعل من الزعيم 
�سخ�سية  الديكتات�ري  احلاكم 
على  يجب  ا�ستثنائية،  كاريزمية 
بها  والقب�ل  طاعتها  النا�ض 
وجند  واأفعاله.  باأق�اله  والت�سليم 
اأمثال ه�ؤالء الزنادقة يف كل مكان 
على امتداد خارطة العامل العربي، 
ومفا�سل الدول. جتدهم يف و�سائل 
وامل�سم�عة  املرئية  االإعالم 
روؤ�ساء حترير  يك�ن�ن  واملقروءة، 
�سحف، ومديرو حترير ف�سائيات 

واإذاعات، كّتاب مقاالت.

�سيك�ل�جيا  انت�سار  نتيجة  كانت   
العربية  الدول  بع�ض  يف  النفاق 
مّداح�ن،  مثقف�ن  ظه�ر 
مما  ثقافة،  واأُجراء  ومعار�س�ن، 
يف  ي�سقط�ن  معظمهم  جعل 
ذواتهم  عن  االغرتاب  م�سيدة 
ال�طن. فكانت  الثقافة وعن  وعن 
وحت�سني  تنميق  املّداح�ن  مهمة 
وتقدمي  لل�سلطة،  القبيح  ال�جه 
مفخمة  بعبارات  للنا�ض  تربيرات 
التي  واالعتداءات  التجاوزات  عن 
بحق  االأمنية  االأجهزة  بها  تق�م 
تت�سم  الثقافة  واأُجراء  امل�اطنني. 
باحليادية  بال�سلطة  عالقتهم 
م�سدر  فهي  الرمادي،  والل�ن 
وحالة  للبع�ض،  ومعي�سة  رزق 
اأما  االآخر.  للبع�ض  مربكة  �سائكة 
املثقف�ن املعار�س�ن اإما تق�قع�ا 
االنتحار  لدرجة  ذواتهم  على 
االوطان  ترك�ا  اأو  االإبداعي، 

وهاجروا اإىل بالد اأخرى.

املثقفون زنادقة الع�سر

الزندقة ح�سب التعريف ال�ارد يف 
م��س�عة االأديان هي »لفظ فار�سي 
معّرب، وقد كانت تطلق يف البداية 
املقد�ض  بالكتاب  ي�ؤمن  من  على 
ثم  »الزنداف�ست«،  الفر�ض  لدى 
ما لبثت الت�سمية اأن انت�رشت منذ 

واأطلقت  االأول،  العبا�سي  الع�رش 
على كل اإن�سان يت�سكك يف الدين، 
اأو  فيه،  ورد  مما  �سيئاً  يجحد  اأو 
يهزاأ  اأو  عباداته  اأداء  يف  يتهاون 
املعا�سي  على  يتجراأ  اأو  بها، 
ي�ؤمن  اأو  بها،  ويعلن  واملنكرات 
يف  وي�رشف  الكفر،  عقائد  ببع�ض 

العبث واملج�ن.
عن  يختلف�ن  الع�رش  هذا  زنادقة 
زنادقة الع�س�ر االإ�سالمية ال�سالفة. 
»الديانة  يكتم�ن  كان�ا  فاأولئك 
اأما  االإ�سالم.  ويظهرون  املان�ية« 
زنادقة هذا الع�رش فاإنهم يظهرون 
واحلريات  بالدميقراطية  االإميان 
باحلق  وينادون  للب�رش،  اال�سا�سية 
يكتم�ن  لكنهم  االختالف،  يف 
الأفكارهم،  خمالف  كل  من  �سيقاً 
ويتح�ل�ن اإىل ا�سد اأعداء احلريات 
اإن اقرتبت من م�ساحلهم، ولديهم 
الدميقراطية  ل�اأد  ا�ستعداد 
مفاهيمهم،  مع  تعار�ست  اإن 
حق�ق  عن  بالدفاع  يت�سدق�ن 
اجلماهري،  وم�سالح  ال�سع�ب 
هذه  تعار�ض  عدم  حدود  يف  لكن 
االأنانية،  م�ساحلهم  مع  ال�سعارات 
ينقلب�ن  واحدة  حلظة  يف  الأنهم 

�سد اجلماهري وينحازون للطغاة.
اأب�  ال�س�يف  م�ؤلفات  يف  ورد  لقد 
اأحمد  بن  ال�ّهاب  عبد  امل�اهب 
ولد  الذي  االأن�ساري«  علي  بن 

م�رش،  يف  ميالدي   1491 العام 
حتذيراً  بـال�سعراين،  وامل�سه�ر 
ال�ق�ع يف  من  للمظل�مني  �سديداً 
الظامل،  احلاكم  على  الدعاء  اإثم 
ويربر ال�سعراين حتذيره باأن الظلم 
ه�  اإمنا  اأحد  على  يقع  قد  الذي 
نف�سه،  واقع احلال ي�سدر عنه  يف 
واأن احلاكم الظامل اإمنا ه� م�سلط 
الب�رش،  اأعمال  بح�سب  اهلل  من 
اإال  ه�  ما  هنا  الظامل  فاحلاكم 
واإن  به،  النا�ض  جلد  يتم  �س�ط 
ال�س�ط،  ذنب  طبعاً  لي�ض  الذنب 
من  على  يقع  واجلرم  الذنب  اإمنا 
�سقط يف االإثم واخلطيئة ووقع يف 
عقاباً  ا�ستحق  وبالتايل  املع�سية، 

من رب العباد.
ال�سهرية-  الرجل  مق�الت  ومن 
اأن  عليه-  مد�س��سة  اإنها  وقيل 
الدوران  عليهم  اأخذت  قد  العه�د 
لهم،  وينخدع�ن  زمانهم  اأهل  مع 
لنا،  يتل�ن�ن  مثلما  لهم  نتلّ�ن  واأن 
وبذلك ناأمر اإخ�اننا اأن يدوروا مع 

الزمان واأهله كيفما يدورون.
يبدع�ن  العرب  املثقفني  بع�ض 
ويبدون  والنفاق،  الزندقة  يف 
لق�اعد  خمل�سني  تالميذ  كاأنهم 
النفاق  يظهرون  فهم  ال�سعراين، 
يف  احلاكم  بقي  ما  للحكام 
�سلطانه، فاإن مت عزله اأو مات فال 

تعظيم له.
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كتاب اأ�سدرته دار �سعاد ال�سباح تكرميًا للمفكر التون�سي الكبري

»طائر احلرية .. احلبيب اجلنحاين«.. باقة ورد على قلب ناب�ض وفكر فاعل
للن�رش  ال�سباح  �سعاد  دار  اأ�سدرت 
ـ احلبيب  والت�زيع كتاب »طائر احلرية 
تكرمي  مبنا�سبة  وذلك  اجلنحاين« 
اجلنحاين  احلبيب  د.  الت�ن�سي  املفكر 
خالله  تكرم  الذي  ال�فاء  ي�م  يف 
العرب  املبدعني  من  جمم�عة  الدار 
ر�سد  على  الكتاب  احت�ى  االأحياء.. 
اجلنحاين  مل�سرية  ومف�سل  حمقق 
العلمية والفكرية واملهنية واالجتماعية 
وعطاءاته يف هذه املجاالت من خالل 
معه،  لقاء  واإجراء  حياته  �سرية  تتبع 
عنه.  كتابات  يف  اأ�سدقاوؤه  �سارك  كما 
يف  ال�سباح  د.�سعاد  للكتاب  قدمت 
»اجلنحاين  عن�ان  حتت  معربة  كلمات 
على اأجنحة احلرية« وقالت فيها:حتط 
طي�ر ال�فاء هذه املرة يف اأر�ض غالية 

يف  لها  اأر�ض  العربي..  ال�طن  من 
ال�فاء«  »ي�م  �سج�ن  ذو  النف�ض حديث 
اأطلقتها لتك�ن باقة  تلك املبادرة التي 
على  بل  �رشيح..  على  ت��سع  ال  ورد 
قلب حي ناب�ض وفكر فاعل، وقد بحثنا 
ط�يال يف �سخ�سية هذا العام اجلديرة 
جهتنا  فكانت  واالحتفاء..  بالتكرمي 

ت�ن�ض اخل�رشاء.
وان  فر�سانه،  للفكر  اأن  واأ�سافت: 
للكلمات مهند�سيها، وما اأجمل اأن ميتد 
العطاء باالإن�سان امتداد اأنفا�سه، ليقدم 
ما  ثانيا  اأمته  والأبناء  اأوال،  لالإن�سانية 
وثمار  العلم  رحيق  من  نف�سه  ارت�سفته 

املعرفة وجنى االأيام.
القلب  من  الغرب  جهة  ب�رشي  واأمد 
متالأ  قامة  الأرى  الناب�ض،  العربي 

اأرى  به،  وت�ستغل  الفكر  وت�سغل  االأفق 
باأجنحة  فيطري  م�سماه،  يحمل  ا�سما 
الفكر وي�سم� على ب�ساط العلم وقالت: 
الذي  العلم  د.احلبيب اجلنحاين.. ذلك 
جمال  يف  ط�يل  عمل  معه  جمعني 
حق�ق االإن�سان، ومنتدى الفكر العربي، 
فكان  وق�مية،  �سيا�سية  ومنتديات 
لعمله  واملحب  املخل�ض  الزميل  نعم 
ولالإن�سان، واأنني اإذ اكتب مقدمة كتاب 
تكرميي عن رجل بهذا العطاء، يحت�ي 
�سهادات اأ�سدقائه وحمبيه فيه، اأجدين 
مم�سكة بالقلم من حافته كي ال يفي�ض 
ال  فاملقام  احلرب،  يندلق  وال  الكالم 
ل�سهادات  تبقى  اترك ما  يت�سع.. لذلك 
كان  واإذا  ومريديه،  وحمبيه  اأ�سدقائه 
فهل  وباأ�سحابه،  باأقرانه  يعرف  املرء 

اجلنحاين  احلبيب  عن  �سائل  ي�ساأل 
االأقدمني  اأفكار  من  نهل  الذي  وه� 
بع�سها مبا  �سياغة  واأعاد  واملحدثني، 
اأو  فيه،  يعي�ض  الذي  والع�رش  يت�سق 
ال�سك  يحيط؟!وتابعت:  الذي  الظرف 
يف  اجلنحاين  احلبيب  مع  الت�ا�سل  ان 
هذا التكرمي يحقق �سلة الرحم املعلقة 
العربيتني  الكلمتني  بني  زمن  منذ 
هذا  مزايا  ومن  واملغربية،  امل�رشقية 
الت�ا�سل اأن نرى اأقالما خمل�سة تنربي 
العلم،  املفكر  لهذا  م�ستحق  لتقريظ 
واأحمد  املزي،  بلحاج  د.ف�زية  مثل 
اجل�ر�سي،  الدين  و�سالح  احلمروين، 
وعزيز بن اأبي املعز، واملن�سف ث�جة.. 
وغريهم. واإن املربرات التي تدفع املرء 
اإىل تكرمي �سخ�سية كاجلنحاين اأكرث من 

هذا  فم�سرية  قليلة،  ا�سطر  حت�يها  اأن 
ال�سنني  ع�رشات  عرب  املمتدة  الرجل 
رقما  يكن  مل  انه  وت�سجل  له،  ت�سهد 
زائدا يف تاريخ بلده، اإمنا ه� ذلك الرقم 
ال�سعب الذي نا�رش االإن�سان يف ق�سيته 
العلم  والحق  اإن�سان،  باأنه  اجل�هرية، 
ثم  ت�ن�ض  بالده  اأظفاره يف  نع�مة  منذ 
يف تغربه االأوروبي. وختمت، وها نحن 
االآن نق�ل له �سكرا على طريقة زمالء 
العافية  دوام  له  ونتمنى  الكلمة،  �سالح 
و�سالمة البال.. لين�سم اإىل الك�كبة التي 
احلياة.  قيد  على  وهم  بتكرميهم  قمنا 
د.احلبيب  تناول  املقدمة  وعقب 
اأتذكر  قائال:  الذاتية  �سريته  اجلنحاين 
التقدمي  هذا  كتابة  ا�رشع يف  واأنا  االآن 
النم�ساوي  االجنليزي  الفيل�س�ف  جملة 

وماذا  اترك  »ماذا  ب�بر:  كارل  اال�سل 
حرية  امل�ساألة«،اإنها  هي  هذه  ابقي؟ 
ذلك  قبل  وترتبط  بامل��س�عية  ترتبط 
وماذا  اروي،  ماذا  الهدف،  بتحديد 
من  الذاكرة  يف  يزدحم  مما  احذف 
منا�ض  ال  اجلنحاين:  اأحداث؟واأ�ساف 
اإذن من الغربلة واالنتقاء، وبعد الرتدد 
التي  االأحداث  اإىل  التلميح  اخرتت 
بالقيم  العربي  القارئ  ت�عية  يف  ت�سهم 
مظاهر  جميع  �سد  الث�رة  التالية:- 
 - واالجتماعي.  ال�سيا�سي  الظلم 
واحلداثة،  العقالنية  مببادئ  التم�سك 
واأعني احلداثة املطلة علينا من عباءة 

ع�رش االأن�ار.
- االإميان باحلرية، والن�سال يف �سبيلها 

حتى اآخر رمق.
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كتاب »داخل عقل فالدميري بوتني« لـ«مي�شيل الت�شانينوف«

تاأثري ال�سمات الفكرية لبوتني 
يف ا�ستعادة قوة رو�سيا

تزعم الرئي�س الرو�شي »فالدميري بوتني« خالل ال�شنوات املا�شية م�شروًعا ل�شتعادة املكانة 
القيادية لدولته يف النظام العاملي، ومواجهة التمدد الغربي يف مناطق النفوذ التقليدي التاريخي 
ملو�شكو. ولعل هذا ما دفع العديد من الأدبيات اإىل احلديث عن مقاربة جديدة لل�شيا�شة الرو�شية 

حتت ا�شم »البوتينية«. وت�شتند اإىل عدد من الأفكار الرئي�شية، على غرار الرغبة يف ا�شتعادة 
املجد التاريخي لرو�شيا، والتو�شع يف الف�شاء الأورا�شي، ومواجهة التدخل اخلارجي يف مناطق 

النفوذ الرو�شي عرب اأدوات متعددة تقليدية وغري تقليدية، مبا يف ذلك احلرب املعلوماتية، ف�شاًل 
عن الُبعد املحافظ يف فكر »بوتني«.

عر�س/ حممد ب�شيوين - 
باحث يف العلوم ال�شيا�شية

يتناول  ال�صدد،  هذا  ويف 
فالدميري  عقل  »داخل  كتاب 
الت�صانينوف«  لـ«مي�صيل  بوتني« 
للرئي�س  ال�صيا�صية  التوجهات 
املكونات  واأهم  الرو�صي، 
والتي  التوجهات،  لهذه  الفكرية 
الواقعية  بني  ما  بدرجة  جتمع 
املحافظة،  والأفكار  ال�صيا�صية 
للتاأكيد  توظيفه  يتم  وكالهما 
على املكانة الرو�صية يف العامل 
واإ�صعاف  ومواجهة  املعا�رص، 
القوى املناوئة ملو�صكو عاملًيّا.

التكوين الفكري والعملي

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  ي�صري 
»فالدميري  الرو�صي  الرئي�س 
املرجعيات  ي�صتخدم  بوتني« 
العامة،  خطاباته  يف  الفل�صفية 
كفيل�صوف،  ي�صنفه  ل  اأنه  اإل 
والثقايف  العلمي  تكوينه  اإن  اإذ 
اإطار  يف  ال�صائع  النمط  هو 
ال�صابقة؛  ال�صوفيتية  املنظومة 
القانون  در�س  الذي  فـ«بوتني« 
بطر�صربج  �صان  جامعة  يف 
اأن يتم تذكره  احلكومية، يف�صل 
جهاز  يف  تاريخه  خالل  من 
»الكي  ال�صوفيتية  ال�صتخبارات 
جي بي«، كما اأنه عادة ما يف�صل 
الكتب  على  اجل�صدية  الأن�صطة 
والفل�صفة. ويعترب ريا�صة اجلودو 
الفل�صفة  مبثابة  ميار�صها  التي 
احلقيقية، ول �صيما اأنها »تعلمنا 
اأن ن�صتخدم ما لدينا، ونُقّدر ما 
كافية  قوة  فهي  ثم  ومن  منلكه، 

لإ�صقاط اخل�صم«.
هناك  اأن  الكاتب  ويُ�صيف 
يف  �صاهمت  عديدة  عوامل 
والعملي  الفكري  التكوين 
مرحلته  منها  الرو�صي،  للرئي�س 
تعلم من خاللها  التي  الدرا�صية 
املفكرين  ومذاهب  اأ�صماء 
ذلك؛  على  عالوة  الرئي�صيني. 
جهاز  داخل  عمله  �صنوات  فاإن 
اأعطته  ال�صتخبارات ال�صوفيتية 
ثم،  ومن  اأكرب.  عملية  خربة 
يعتقد املوؤلف اأن »بوتني« يج�صد 
اإىل  للمنت�صب  املهنية  ال�صفات 
ا  جهاز »الكي جي بي«، خ�صو�صً
العمل  بـ«مهارات  املتعلقة  تلك 
كيفية  ومعرفة  النا�س،  مع 

وقد  الفهم«،  وكيفية  ال�صتماع، 
الكتاب،  بح�صب  ذلك،  انعك�س 
ك�صب  على  »بوتني«  قدرة  يف 
والتكيف  معه،  املتحاورين  ثقة 
معهم.  لال�صتجابة  املطلوب 
القيم  اأثرت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
»بوتني«  ن�صاأ  التي  املجتمعية 
الفكري  تكوينه  يف  كنفها  يف 
ولعل  ال�صيا�صية،  واجتاهاته 
النتماء  قيمة  القيم  هذه  اأهم 
الوطني، وكذا الثقافة الع�صكرية 
داخل  لعقود  �صائدة  ظلت  التي 
اإذ  ال�صابق،  ال�صوفيتي  الحتاد 
بالطابع  يت�صم  كان  التعليم  اإن 
الأطفال  وكان  الع�صكري، 
ي�صطرون لقراءة اأدبيات احلرب 
بالنف�س،  للت�صحية  كاإعداد 
الع�صكرية  اخلدمة  و�صكلت 
يف  اللحظات  اأهم  من  واحدة 

احلياة ال�صوفيتية.
اأن  »الت�صانينوف«  ويفرت�س 
وفكرية  �صيا�صية  جمموعة  ثمة 
ودينية حتيط بالرئي�س الرو�صي 
وتوؤثر ب�صكل اأو باآخر يف اأفكاره 
الأكرب  والن�صبة  وتوجهاته، 
يف  »بوتني«  عليهم  يعتمد  ممن 
هم  املعلومات  على  احل�صول 
الأ�صدقاء واحللفاء من املنتمني 
)كلمة  �صيلوفيكي  جمموعة  اإىل 
من  ال�صيا�صيون  تعني  �صوفيتية 
والأمنية(،  الع�صكرية  اخلدمات 
وغالبًا هم مثل »بوتني« من �صان 

بطر�صربج. 
يف  املوؤثرة  املجموعة  ت�صم 
من  اأ�صماء  »بوتني«  �صيا�صات 
�صوركوف«،  »فالدي�صالف  قبيل 
الذي يرجع له الف�صل يف �صياغة 
مفهوم »الدميقراطية ال�صيادية«، 
التقنيات  يف  خبرًيا  ويعد 
م�صت�صار  وهو  ال�صيا�صية، 
الأوكرانية،  ال�صئون  يف  لبوتني 
مدير  بورتنيكوف«  و«األك�صندر 
هيئة الأمن الفيدرالية منذ عام 
با�صرتيكني«  و«األك�صندر   ،2008
الرو�صية  التحقيق  جلنة  رئي�س 
اجلرمية،  علم  يف  واخلبري 
يرتاأ�س  الذي  �صيت�صني«  و«اإيغور 
واعتربته  نفط«  »رو�س  �رصكة 
»فاينن�صال تاميز« يف عام 2010 
بعد  ال�صلطة  يف  الثالث  الرجل 
ميدفيديف«  و«دميرتي  »بوتني« 
احلايل(،  الوزراء  )رئي�س 
نائب  روجوزين«  و«دميرتي 
و«فالدميري  الوزراء،  رئي�س 

يرتاأ�س  كان  الذي  ياكونني« 
حتى  احلديدية  ال�صكك  هيئة 
�صديق  وهو   ،2015 اأغ�صط�س 
�صنوات  منذ  الرو�صي  للرئي�س 

طويلة.
ا  اأ�صخا�صً املجموعة  ت�صم  كما 
ال�صيا�صيي  الإطار  خارج  من 
الأفالم  خمرج  مثل  التقليدي، 
ميخالكوف«  »نيكيتا  ال�صهري 
الذي �صعى عرب عقود من خالل 
ولدة  فكرة  جت�صيد  اإىل  اأعماله 
�صقوط  بعد  البي�صاء«  »رو�صيا 
الدين  رجل  وكذلك  ال�صيوعية، 
الأب »تيخون �صيفكونوف« الذي 
الرئي�س  على  ما  بتاأثرٍي  يحظى 

الرو�صي.

مع�شلة التاريخ ال�شوفيتي

اأحد  ال�صوفيتي  التاريخ  �صكل 
للرئي�س  الإ�صكالية  الق�صايا 
الوثيقة  ففي  الرو�صي، 
عقد  نهاية  يف  ن�رصها  التي 
املا�صي  القرن  من  الت�صعينيات 
منعطف  عند  »رو�صيا  بعنوان 
الناأي  »بوتني«  حاول  الألفية«، 
ال�صيوعي،  املا�صي  عن  بنف�صه 
وذكر اأنه �صد ترميم اأيديولوجيا 
من  �صكل  باأي  الر�صمية  الدولة 
يطرح  اأن  حاول  بل  الأ�صكال، 
ل  مغاير  ليربايل  كنموذج  نف�صه 
لدى  ال�صكوك  من  الكثري  يثري 

الدول الغربية الأخرى.
اأن  بدا  الوقت،  مبرور  ولكن 
التاريخ  من  »بوتني«  موقف 
فهو  تعقيًدا،  اأكرث  ال�صوفيتي 
يُبدي حما�صة كبرية  واإن كان ل 
الأيديولوجيا احلاكمة  ل�صتعادة 
ال�صابق؛  ال�صوفيتي  لالحتاد 
الإنكار  ل�صيا�صة  كر�س  اأنه  اإل 
ال�صلبي  للتاريخ  والتجاهل 
لتخفيف  ال�صوفيتي  لالحتاد 
التاريخ،  لهذا  النتقادات  حدة 
»جوزيف  حقبة  �صيما  ول 
ال�صلطة  فخطاب  �صتالني«. 
الأعمال  يتجنب و�صف  املراوغ 
»�صتالني«  نظام  ارتكبها  التي 
على  ويركز  جرائم،  باأنها 
و�صفها بالأخطاء، ويتم تربيرها 
و�صياقات  ال�صيا�صية  بالظروف 

احلرب اآنذاك.
للكتاب،  وفًقا  »بوتني«،  �صاغ 
اإطاًرا حلماية التاريخ ال�صوفيتي 
امل�صاحلة  فكرة  اإىل  ا�صتناًدا 

على  واحلفاظ  الوطنية، 
وبالتايل  املجتمعي.  ال�صتقرار 
م�صاريع  اأي  اإطالق  رف�س 
ت�صتهدف  الذاكرة،  لإحياء 
التاريخ  وحما�صبة  فح�س 
بوتني  جادل  حيث  ال�صوفيتي، 
»باأن البحث عن تاريخ ال�صيوعية 
ل يعني تنظيم عمليات للتطهري 
اأ�صا�س  على  النا�س  ومالحقة 
احلزب  يف  اأع�صاء  كانوا  اأنهم 
يف  عملوا  رمبا  اأو  ال�صيوعي 
مرتبطة  ع�صكرية  منظمات 
الأمر  هذا  مثل  لأن  باحلزب، 
اأنحاء  يف  الفتنة  يزرع  اأن  ميكن 

املجتمع«.

توجهات رئي�شية

اأن  اإىل  »الت�صانينوف«  يُ�صري 
يف  »بوتني«  خطابات  حتليل 
العقد الأول من الألفية اجلديدة 
ذاته  ال�صيء  يقل  مل  اأنه  يو�صح 
للجميع، حيث اختلفت مفرداته 
تعلق  فحينما  وجهته،  باختالف 
»بوتني«  كان  باأوروبا  الأمر 
اأن  ويوؤكد  »كانط«،  من  يقتب�س 
وعندما  اأوروبية،  دولة  رو�صيا 
الأمر  كان  اآ�صيا  اإىل  ذهب 
املثال،  �صبيل  فعلى  خمتلًفا. 
كان  ال�صني  يخاطب  كان  حينما 
الغرب،  يدين  خطاًبا  ي�صتدعي 
�صئون  يف  التدخل  و�صيا�صات 

الدول الأخرى.
القول  تاأ�صي�ًصا على ذلك، مُيكن 
تنطوي  البوتينية  ال�صيا�صة  اإن 
التوجهات  من  عدٍد  على 

الرئي�صية املتمثلة فيما يلي:

اأوًل- التوّجه املحافظ: 

يف  �صعى  »بوتني«  اأن  �صحيح 
نف�صه  تقدمي  اإىل  الأمر  بادئ 
يطمح  وليربايل  م�صلح  اأنه  على 
الغربية،  الدول  مع  التعاون  اإىل 
حتول  الوقت  مبرور  اأنه  بيد 
الأفكار  نحو  متزايدة  ب�صورة 
بداأ  ما  و�رصعان  املحافظة، 
التي  رو�صيا  فكرة  عن  يتحدث 
والقيم  التقاليد  على  تعتمد 
القيم  ا  وخ�صو�صً الأ�صا�صية، 
هذه  وتبلورت  امل�صيحية. 
الفل�صفة ب�صكل كبري خالل فرتته 
الرئا�صية الثانية )2008-2004(.

الإرهابية،  الهجمات  تزايد  ومع 

تتعر�س  التي  الكتاب،  بح�صب 
ا�صتدعاء  تنامى  رو�صيا  لها 
الدينية  للمفردات  »بوتني« 
ويف  التطرف.  ملواجهة  كاآلية 
الكني�صة  باتت  ال�صياق،  هذا 
حليفة  الرو�صية  الأرثوذك�صية 
�صيا�صته  يف  الرو�صي  للرئي�س 
كما  املحافظة.  املجتمعية 
املحافظ  الطابع  من  جزًءا  اأن 
احلذر  بتعامله  ارتبط  لـ«بوتني« 
احلديثة،  التكنولوجيا  مع 
ي�صتخدم  ل  اأنه  ذكر  اإنه  حيث 
ما  وكثرًيا  الإلكرتوين،  الربيد 
وامل�صكالت  الإنرتنت  انتقد 
 ،2013 عام  ويف  يطرحها.  التي 
اأعرب عن اأ�صفه لرتاجع م�صتوى 
التطور  ب�صبب  العامة  املعرفة 
ومل  التكنولوجيا.  يف  ال�رصيع 
يكتف بذلك، لكنه اعتمد ب�صورة 
هجومي  اأ�صلوب  على  متزايدة 
والراف�صني  املعار�صني  على 
وو�صفهم  انتخابه،  لإعادة 

بارتكاب »اخليانة القومية«.

ثانًيا- طموحات القيادة: 

رغبته  يُخِف  مل  »بوتني«  اإن  اإذ 
الرو�صية  املكانة  ا�صتعادة  يف 
وا�صتح�رص  الدويل،  النظام  يف 
ذلك  لتحقيق  عديدة  اأدوات 
ع�صكري  منها  البع�س  الأمر، 
على  ال�صيطرة  �صمان  عرب 
مناطق النفوذ احليوي ملو�صكو، 
ال�صلة  وثيق  الآخر  والبع�س 
الرو�صي،  بالنموذج  يعرف  مبا 
والذي ينطوي على قيم الوطنية 
وامل�صيحية الأرثوذك�صية؛ ليعطي 
للمواقع  اأهمية  »بوتني«  بذلك 
املقد�صة الأرثوذك�صية الرو�صية، 
الدور  تاأكيد  اأدوات  من  وعّدها 
�صاغ  ذلك،  ومبوازاة  الرو�صي. 
خمتلًفا  �صكاًل  الرو�صي  الرئي�س 
باتت  حيث  للدميقراطية، 
تعني  الرو�صية  الدميقراطية 
بتقاليده  الرو�صي  ال�صعب  »قوة 
ولي�س  الذاتي،  للحكم  اخلا�صة 
الوفاء باملعايري املفرو�صة على 

رو�صيا من اخلارج«.
تكت�صب  ال�صدد،  هذا  ويف 
اأهمية  الرو�صي«  »العامل  فكرة 
بناء  وت�صتهدف  متزايدة. 
ملو�صكو  داعمة  عاملية  �صبكة 
الفكرة  هذه  وتنطوي  ونفوذها. 

من  ال�صتفادة  �رصورة  على 
ال�صتات.  يف  الرو�س  املواطنني 
يف  هذا  عن  »بوتني«  عرّب  وقد 
اأهمية  اأكد  حينما   2000 عام 
»حماية املواطنني الرو�س داخل 
ما  و�رصعان  وخارجها«.  البالد 
�صعى اإىل تعزيز الروابط اللغوية 
الرو�صي.  ال�صتات  مع  والثقافية 
دور  ا�صتح�صاره  اإىل  بالإ�صافة 
الوحدة  اأن  اعترب  اإذ  الكني�صة، 
بني بطريركية مو�صكو والكني�صة 
التي  اخلارج،  يف  الأرثوذك�صية 
معار�صة  كموؤ�ص�صة  تاأ�ص�صت 
للبال�صفة،  الكني�صة  خل�صوع 
الوحدة  لتعزيز  �رصوري  �رصط 

للعامل الرو�صي باأ�رصه.

ثالًثا- املجال الأورا�شي: 

يحظى  الذي  املجال  وهو 
»بوتني«  لدى  وا�صح  باهتمام 
اأهمها  عديدة،  لعتبارات 
رو�صيا  لدمج  الأوروبي  الرف�س 
عالوة  الأوروبية.  املنظومة  يف 
اأن  »بوتني«  يعتقد  ذلك،  على 
املحورية  الدولة  هي  بالده 
واأنها  ا  خ�صو�صً اأورا�صيا،  يف 
الأعراق،  متعددة  وا�صعة  دولة 
�صورة  متثل  فاإنها  وبالتايل 
هذا  ومن  لأورا�صيا.  م�صغرة 
يف  »بوتني«  �رصع  املنطلق، 
اأورا�صي  اقت�صادي  احتاد  بناء 
القوى  مع  التناف�س  اإىل  يهدف 
ويعزز  الكربى،  القت�صادية 
الوقت  يف  الرو�صي  النفوذ  من 
رو�صيا  م�صالح  ويخدم  ذاته، 
يف  امل�صاركة  نحو  وم�صاعيها 
رابًعا-  الدويل.  النظام  قيادة 
تتعاطى  اخل�صوم:  اإ�صعاف 
الأوروبي  الحتاد  مع  رو�صيا 
والوليات املتحدة وحلف الناتو 
اأنها قوة مناوئة لها ت�صعى  على 
ووفًقا  نفوذها.  تقوي�س  اإىل 
لالأبحاث  »بيو«  مركز  لدرا�صة 
من   %60 فاإن   ،2015 يونيو  يف 
ا�صتطالع  مت  )ممن  الرو�س 
اآرائهم( لديهم وجهة نظر �صلبية 
و%80  الأوروبي،  الحتاد  جتاه 
لديهم توجهات مثيلة جتاه حلف 
الرو�س  ثلث  يُرجع  كما  الناتو. 
القت�صادي  الو�صع  تدهور 
الغربية  العقوبات  اإىل  لبالدهم 

املفرو�صة على رو�صيا. 
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داء ال�صكري ينق�صم اإىل خم�صة اأنواع خمتلفة
الت�صنيف  اأن  اإىل  البحث  اأ�صار 
يفتقر  ال�صكري  ملر�ض  احلايل 
ت�صنيفات  هناك  واأن  الدقة،  اإىل 
اأخرى ت�ؤدي اإىل نتائج اأف�صل قالت 
ال�صكري  مر�ض  اإن  حديثة  درا�صة 
اأن�اع خمتلفة  ينط�ي على خم�صة 
ميكن عالج منها بطريقة خمتلفة 
مر�ض  عن  وال�صائع  الأخرى.  عن 
ن�صبة  يف  ال�صطرابات  ال�صكري، 
الفئة  اإىل  ينق�صم  الدم،  يف  ال�صكر 
باحثني  لكن  الثانية،  والفئة  الأوىل 
من ال�ص�يد وفنلندا يرون اأن هناك 
املر�ض  لهذا  تعقيدا  اأكرث  �ص�رة 
عما ه� �صائع، اإذ اكت�صف�ا املزيد 
من اأن�اع داء ال�صكري، يف طريقهم 
لعالجه  جديد  ع�رص  بداية  اإىل 
وحتديد طريقة عالج خا�صة بكل 
مري�ض. وقال خرباء اإن الكت�صاف 
يب�رص  الباحث�ن  اإليه  ت��صل  الذي 
مر�ض  لعالج  اأف�صل  مب�صتقبل 
طرق  اإىل  التح�ل  لكن  ال�صكري، 
يك�ن يف وقت  لن  العالج اجلديدة 

قريب.
وت�صل ن�صبة الإ�صابة بهذا املر�ض 

على  �صخ�ض   11 من  واحد  اإىل 
الإ�صابة  تزيد  كما  العامل،  م�صت�ى 
وال�صكتات  الأزمات  خطر  من  به 
الكل�ي،  والف�صل  والعمى،  القلبية، 
الفئة  وتعرف  الأطراف،  وبرت 
الأوىل من داء ال�صكري باأنها مر�ض 

ي�صتهدف اجلهاز املناعي وي�صيب 
ال�صكري  مر�صى  من  املئة  يف   10
الفئة  هذه  وت�رص  بريطانيا.  يف 
بالغدد امل�ص�ؤولة عن اإفراز مركب 
ي�صعف  ما  اجل�صم،  يف  الإن�ص�لني 
التحكم يف م�صت�يات  قدرتها على 

ال�صكر يف الدم.
مر�ض  من  الثانية  الفئة  اأما 
اإىل  بها  الإ�صابة  فرتجع  ال�صكري 
الده�ن  ت�ؤثر  كاأن  احلياة  اأ�صل�ب 
�صلبا على الطريقة التي يعمل بها 

اإفراز الإن�ص�لني.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

ملاذا حتتوي كب�صوالت الدواء على لونني خمتلفني؟ 

ت�صنيف اأف�صل

ال�ص�ء  الأوروبي  الحتاد  اأعطى 
ال�قاية  ي�ؤمن  جديد  لدواء  الأخ�رص 
من ن�بات ال�صداع الن�صفي )ال�صقيقة( 
اإرن�ماب  الدواء  ت�ص�يق  الآن  وميكن 
التجاري  )ال�صم   erenumab
من  لل�قاية  دواء  كاأول   )®  Aimovig
ن�بات ال�صداع الن�صفي، والذي ط�رته 
 .  Novartis ن�فارتي�ض  خمتربات 
املتحدة  ال�ليات  اأجازت  اأن  وبعد 
ال�صهر  البالد  يف  الدواء  هذا  ت�ص�يق 
قبل  �ص�ي�رصا  وتبعتها  املا�صي، 
الحتاد  بلدان  وافقت  اأ�صب�عني، 
العالج  هذا  ت�ص�يق  على  الأوروبي 
ن�بات  من  يعان�ن  الذين  للمر�صى 
ال�صهر  يف  مرات   4 الن�صفي  ال�صداع 

على الأقل.
 erenumab( اإرن�ماب  الدواء  يقدم 
جديداً  اأ�صل�باً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج ال�صداع الن�صفي حيث 

ال�صريوت�نني  نظام  ي�صتهدف  ل  اأنه 
اأو   ،  triptans تربتان  اأدوية  مثل 
ergotamineولكنه  اإرغ�تامني 
البيبتيدات  م�صتقبالت  �صد  م�ّجه 
 .)CGRP( ذات ال�صلة بالكال�صيت�نني
الدواء  فاإن  العملية  هذه  ولتب�صيط 
يحجب م�صتقبالت الأمل التي يفرت�ض 
ال�صداع  اأمل  تن�صيط  يف  تنخرط  اأنها 

الن�صفي.
ن�صف  فاإَنّ  ال�رصيرية،  التجارب  خالل 
عدد املر�صى البالغ 2600 مري�ض ممن 
الن�صفي  ال�صداع  ن�بات  من  يعان�ن 
العر�صي بفرتة تط�ل من 4 اإىل 14 ي�ماً 
يف ال�صهر وممن اأخذوا عالج اإرن�ماب، 
الن�صفي  ال�صداع  اأيام  عدد  انخف�ض 
اأو اأكرث.  الذي يعان�ن منه اإىل الن�صف 
لل�صخ�ض  ميكن  ال�قائي  العالج  وهذا 
اأن ياأخذه بنف�صه يف البيت مرة واحدة 

يف ال�صهر با�صتخدام قلم احلقنة.

تعترب الكب�ص�لت واحدة من اأقدم طرق تقدمي الدواء؛ والتي يرجع تاريخها اإىل ع�رص الفراعنة 
والذين ذاع �صيتهم يف جمال الطب وال�صيدلة؛ لكن هل ت�صاءلت ي�ماً ملاذا حتت�ي كب�ص�لت الدواء 

على جزاأين خمتلفي الل�ن ؟
حتتفظ كب�ص�لت الدواء �ص�اء كانت جيالتينية �صلبة اأو هالمية ذات اجلزاأين؛ بامل�صح�ق الدوائي 

بداخلها؛ وعند بلع الكب�ص�لة تق�م ُع�صارات املعدة باإذابة اجلزء اخلارجي من الكب�ص�لة؛ ليمتزج 
الب�درة الدوائية يف اأمعاء املري�ض ليتم امت�صا�صها فيما  وتتك�ن الكب�ص�لة من جزاأين خمتلفني يف 
احلجم ؛ فهناك جزء اأعر�ض من الآخر والذي يحت�ي بداخله على امل�صح�ق الدوائي، اأما اجلزء 

الآخر فما ه� اإل غطاء فارغ يغلق على اجلزء الآخر، وخالل عملية ت�صنيع الكب�ص�لة؛ يتم و�صع 
اجلزء الكبري على قاعدة ليتم ملئه باملادة الدوائية، ويتم تغطيته فيما بعد باجلزء الأ�صغر.

وتعمل �رصكات الدواء على التفرقة بني اجلزاأين عن طريق �صبغ كل منهما بل�ن لت�صهيل عملية 
الإنتاج وزيادة كفاءة الإنتاج. بالإ�صافة اإىل اأن هذه العملية تعمل على ترغيب واإقناع الأطفال 

بتناول الدواء وخا�صة اإذا كانت األ�ان الكب�ص�لت متيل اإىل الأل�ان الزاهية .

قالت فيكت�ريا �صامل، ال�صت�صارية والباحثة يف الطب ال�رصيري لدى اإمربيال ك�ليدج، لبي بي �صي 
اإن اأغلب املتخ�ص�صني كان�ا "على علم باأن تق�صيم مر�ض ال�صكري اإىل الفئة الأوىل والثانية ل 

ميكن اعتباره نظاما دقيقا باملرة."
واأ�صافت اأن "هذا )البحث( يج�صد م�صتقبل كيفية النظر اإىل داء ال�صكري كمر�ض"، لكنها حذرت 

من اأن هذه الدرا�صة لن تغري ال�اقع العملي عالج هذا املر�ض الي�م.
ويف �ص�ء اإجراء الدرا�صة يف الدول الإ�صكندنافية، قالت فيكت�ريا �صامل اإنه "رمبا ي�صل عدد 

اأن�اع الإ�صابة بداء ال�صكري اإىل 500 ن�عا فرعيا اعتمادا على الع�امل ال�راثية وم�ؤثرات البيئة 
املحلية."، مر�صحة عدد املجم�عات اخلم�ض التي ت��صلت اإليها الدرا�صة احلديثة للزيادة يف 

امل�صتقبل.

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

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة ح�ل 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حب�ب زيت 

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

وجدت الدرا�صة اأن مكمالت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ض لفرتة اأط�ل.

قد تخف�ض م�صت�يات الك�لي�صرتول ال�قائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت ال�فاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن ده�ن اأوميغا 3 التي حتت�ي عليها 
والتي ت�ؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها ف�ائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تك�ن من م�صدر نباتي والتي ت�جد يف 
زي�ت البذور واملك�رصات مثل بذور اللفت اأو اجل�ز لها ف�ائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رصبات القلب.
يف حني اأن هذه الده�ن �صاعدت يف تقليل بع�ض الده�ن يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء ف�ائد تخفي�ض الده�ن الثالثية ال�صارة 

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

يجب اأن ت�ؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وج�د ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

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

عند املراهقني

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

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
ت��صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدم�ن 

اأجهزتهم عدة مرات يف الي�م كان�ا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�ص�ؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من الع�امل الأخرى التي قد ت�ؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رصة ما اإذا كان الأطفال يعان�ن من اأعرا�ض الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رصب الكح�ل

مل يكن من ال�صهل قيا�ض مدى تاأثري ال�الدين على اأطفالهم، قد 
يك�ن بع�ض املراهقني الذين مل ي�صتخدم�ا ه�اتفهم با�صتمرار 
لديهم ق�اعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجع�ن اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز من�هم العقلي.
تختلف تكن�ل�جيا الهاتف املحم�ل عن التلفاز اأو اأي ال��صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية الت�ا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار الي�م.
قد ي�اجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

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

البع�ض عندما يحني ال�قت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ض 
الثان�ية مل يك�ن�ا م�صخ�صني با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض النتباه/ 

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

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

غري ا�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
الن�م ل�قت ط�يل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.
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من �أخالق �لر�سول عليه �ل�سالة و �ل�سالم
�إّن ح�رص �أخالق �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- يف مقال �أو حتى كتاب �أمٌر يف غاية 

�ل�سعوبة، ولكن هذه وقفات عاجلة يف رحاب �أخالقه �لفّيا�سة بالّدرو�س و�لعرب:
 كرم �لر�سول عليه �ل�سالم

 �سّكل كرم �لنبي -عليه �ل�سالة و�ل�سالم- لوناً جديد�ً مل ياألفه �لعرب، �إذ كان كرمه 
يف �سبيل �هلل و�بتغاء مر�ساته -�سبحانه-، ويف موؤ�زرة ون�رصة �لدعوة، فقد كان 
يعطي �أحوج ما عنده �إليه، وما �سئل عن �سيء -عليه �ل�سالم- �إال �أعطاه، وكان 
ي�ستحي �أن يرّد من ي�ساأله، ويرجعه خايل �لوفا�س، فقد �أتاه رجاًل ف�ساأله ماالً، 
فاأعطاه غنماً مالأْت ما بني جبلني، فرجع �إىل قومه، وقال: )يا قوم �أ�سلمو� فاإن 

حممًد� يعطي عطاء من ال يخ�سى �لفاقة(.
 �سدق �لر�سول عليه �ل�سالم

 كان �لنبي -�سلى �هلل عليه و�سلم- �سادقاً مع ربه -عز وجل-، ومع نف�سه، ومع 
�لنا�س كلّهم، بّرهم وفاجرهم، فهو �ل�سادق �الأمني يف �جلاهلية و�الإ�سالم، �أجمع من 

عرفه وخالطه �أّنه �سادق �أمني منذ �سباه، مل ي�سمعو� منه كذبَة و�حدة، ومل ي�سّك 
�أحد منهم يف خرب �سمعه منه، �إال ما كان من جحود قري�س و�مل�رصكني حينما جاء 
بنباأ �لدعوة ور�سالة �الإ�سالم؛ فكّذبوه ظلماً وعتّو�ً. �سرب �لر�سول عليه �ل�سالم: كان 

�لنبي �لكرمي �أ�سرب �لنا�س على �الأذى، وكان يناله من �الأذى ما ينال �أ�سحابه يف بد�ية 
�لبعثة يف مكة �ملكرمة؛ فال ي�سّده ذلك عن دعوة �حلّق �سيئاً، بل يزد�د ثباتاً وجلد�ً 

ن به م�ستذكر�ً دعوة �ملوىل -عز وجّل-  و�سرب�ً، فكان �ل�سرب درعه �ملتني، يتح�سّ
ْ َعلَى َما يَُقولُوَن(، وكلّما  ربرِ له بالتز�م هذ� �خللق �لعظيم، حيث قال تعاىل: )َفا�سْ

رَبَ  ْ َكَما�سَ ربرِ �حت�سدْت عليه �خلطوب و�لكروب ت�سلّح بقول �ملوىل -�سبحانه-: )َفا�سْ
.) �ُسلرِ َن �لُرّ �أُْولُو� �لَْعْزمرِ مرِ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم 
- م�سطر�ً للتعر�س لكل تلك �ملخاطر؟ 
�أمل يكن ربه - �سبحانه - قادر�ً على �أن 

ينقله �إىل �ملدينة نقاًل مبا�رص�ً كما حدث 
َ كانت  يف رحلة �الإ�رص�ء و�ملعر�ج؟ ملرِ

�لهجرة �إذن، وما �لهدف و�لر�سالة �لتي 
هم؟  هم وَخلَفرِ تبعثها �إىل �أمة �مل�سلمني �َسلَفرِ

ندرك تلك �لر�سالة وهذ� �لهدف من 
�ملو�قف �ملختلفة يف �لهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�سول �هلل و�ساحبه �أبا بكر 
 . َحّتى �نتََهو� �إىَل بَابرِ �لَغار َفَوَقُفو� َعلَيهرِ
َفَقاَل �أَبُو بَكٍر، يَا َر�ُسوَل �هلّلرِ لَو �أَّن �أََحَدُهم 
نََظَر �إىَل َما َتَت َقَدَميهرِ الأَب�رَصَنَا. َفَقاَل 
َما َظّنك برِاثننَيرِ �هلّلُ ثَالرِثُُهَما؟ ال َتَزن �إّن 

�هلّلَ َمَعنَا.
لو تاأملنا هذ� �ملوقف الأدركنا معنًى 
�سامياً ينبع من �أ�سل عقيدة �مل�سلم 

و�إميانه باهلل.. �لو�حد.. �لقادر.. �ملالك.. 
�لذي يقول لل�سئ كن فيكون... ذلك 

�ملعنى هو �لثقة باهلل وح�سن �لظن به 
و�لتوكل عليه - �سبحانه -... مع �لعمل 

و�الأخذ باأ�سباب �لنجاح. يقول - �سبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�سي: �أنا عند ظن 
عبدي بي، و�أنا معه �إذ� ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�سه ذكرته يف نف�سي، و�إن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، و�إن 
تقرب �إيّل �سرب�ً تقربت �إليه ذر�عاً، و�إن 
تقرب �إيّل ذر�عاً تقربت �إليه باعاً، و�إن 

�أتاين مي�سي �أتيته هرولة. ماذ� كانت نتيجة 
هذ� �لتوكل: لقد �أعمى �هلل عنه عيون 

�مل�رصكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�سهم �لرت�ب.. وحجب �أب�سارهم 
عنه عند �لغار.. و�حلمامة و�لعنكبوت.. 
وق�سة �رص�قة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على �هلل فهو ح�سبه * �إن �هلل بالغ 

�أمره{.  

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد �أحياناً جهاز ثمنه مئة �ألف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  �لبيوز 
جد�ً، على �أدنى حر�رة عالية ي�سيخ، يقطع 
�لتيار، هو �لبيوز يف �حلقيقة نقطة �سعف 
�جلهاز،  ل�سالح  �ل�سعف  لكن  �جلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل �أن يحرق 

�جلهاز، يحرتق �لبيوز، ثمنه لريتان، فهذ� 
�لبيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

�ل�سعف،  �لبيوز،  عنده  يوجد  و�الإن�سان   
�خلوف:

نْ�َساَن ُخلرَِق َهلُوعاً،  ]�سورة �ملعارج  ﴿�إرَِنّ �اْلإرِ
َجُزوعاً،    ُّ �ل�رَصّ ُه  َم�َسّ ﴿�إرَِذ�  �الآية:19[  

]�سورة �ملعارج �الآية:20[
 �إذ� ال يخاف ال يتوب، �إذ� ال يخاف ال يلجاأ 
�إىل �هلل عز وجل، �إذ� ال يخاف ال ي�سطلح 

مع �هلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  و�إن  فاخلوف،   

�الإن�سان، �إال �أنه من لو�زم �إميانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �الأخوة، قد ال ينتبه �الإن�سان �إىل بع�س �مل�سطلحات �سمى �هلل �الأعمال �لطيبة �لتي تن�سجم مع 
�لفطرة معروفاً الأن �لفطر �ل�سليمة يف �أ�سل خلقها تعرفها، �لق�ساء �لربيطاين ياأخذون ع�رصة من 

�لطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب �لفطر �ل�سليمة قد يك�سفون �حلقيقة، �الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك �ل�سليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.

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

نهاك عن �سيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت �الأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �الإن�سان معروفاً، و�سمي �ل�سيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�سليمة منكر�ً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�سيء يتو�فق مع فطرة �لنف�س تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
ينرِ َحنرِيًفا ﴿  ) �سورة �لروم: 30(  الأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ْم َوْجَهَك لرِلدرِّ ﴿ َفاأَقرِ
يُن �لَْقيرُِّم )30(  رِ َذلرَِك �لدرِّ لْقرِ �هلَلّ َ يَل خلرِ رِ �لَّترِي َفَطَر �لنَّا�َس َعلَيَْها اَل تَبْدرِ ْطَرَة �هلَلّ ينرِ َحنرِيًفا فرِ ْم َوْجَهَك لرِلدرِّ ﴿ َفاأَقرِ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�سن لكن يف �الأمر�ء �أح�سن، و�حلياء ح�سن لكن يف �لن�ساء �أح�سن، و�ل�سخاء ح�سن 

لكن يف �الأغنياء �أح�سن، و�ل�سرب ح�سن لكن يف �لفقر�ء �أح�سن، و�لتوبة ح�سن لكن يف �ل�سباب �أح�سن. 
يعني �ل�ساب �ألزم ما يلزمه �لتوبة، و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء، و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�سخاء، و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�سرب، و�الأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل، ورد:
�أحب ثالثاً، وحبي لثالث �أ�سد، �أحب �لطائعني، وحبي لل�ساب �لطائع �أ�سد، �أحب �ملتو��سعني، وحبي 
للغني �ملتو��سع �أ�سد، �أحب �لكرماء، وحبي للفقري �لكرمي �أ�سد، و�أبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث �أ�سد، 
�أبغ�س �لع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ �لعا�سي �أ�سد، �أبغ�س �ملتكربين، وبغ�سي للفقري �ملتكرب �أ�سد، �أبغ�س 

�لبخالء، وبغ�سي للغني �لبخيل �أ�سد. 
فاحلياء من �الإميان، و�إذ� مل ت�ستحرِ فا�سنع ما �سئت على معنيني: �إن مل ت�ستحرِ فال خري فيك، و�إن مل 

ت�ستحرِ من �هلل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم �لنا�س.
يُكْم �إرِىَل �لتَّْهلَُكةرِ )195( ﴿  )  اأَيْدرِ رِ َواَل تُلُْقو� برِ ُقو� يفرِ �َسبرِيلرِ �هلَلّ يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �الآيات: ﴿ َو�أَنْفرِ

�سورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم، لذلك �الإ�سالم 
و�سطي.
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�سل�سلة »وحو�ش مذهلة«

اآراء متباينة للنقاد حول 
»جرائم غريندلوالد«

من  الثاين  اجلزء  غريندلوالد«،  »جرائم  فيلم  حظي 
من  متباينة  باآراء  مذهلة«،  »وحو�ش  اأفالم  �سل�سلة 
من  جنوم  ثالث  الفيلم  النقاد  غالبية  ومنح  النقاد 
كانت  احلبكة  اأن  اإىل  بع�سهم  واأ�سار  خم�سة،  اأ�سل 
»مثقلة« بالتفا�سيل واأ�ساد النقاد بت�سوير �سخ�سيات 
الفيلم »ت�سويرا حيا«، كما برز املمثل الربيطاين جود 
دمبلدور  األبو�ش  لدور  اأدائه  عن  النقاد  تقييم  يف  لو 
ال�ساب واتفق كثريون على اأن خيال الكاتبة والروائية 
الربيطانية، ج.ك رولينغ، كان مذهال كما هي العادة 
يف كل اأعمالها جوين ديب يلعب دور ال�ساحر غيلريت 
دور  تلعب  تيوت�ش  كوربي  بوبي  واملمثلة  غريندلفالد 
النقاد  اإ�سادة  على  الثاين  اجلزء  رو�سريوحاز  فيندا 
وو�سفت  الت�سويرية  وخدعه  اخلا�سة  ملوؤثراته 
الناقدة ال�سينمائية، كارين جيم�ش، يف جملة »ريبورتر 
هوليوود«، الفيلم باأنه »مفعم باحليوية«لكنها قالت اإن 
الفيلم به بع�ش »امل�ساكل الكبرية« من بينها اأداء جوين 

ديب لدور ال�ساحر ال�رشير.
�سحيفة  يف  براد�سو،  بيرت  الفني،  الكاتب  ومنح 
الغارديان، الفيلم ثالثة جنوم من اأ�سل خم�سة جنوم، 
الكاتبة  »بالتفا�سيل املعمارية لإبداع  براد�سو  واأ�ساد 
لكنه  كعادتها  مذهلة  باأنها  وو�سفها  رولينغ«،  ج.ك. 
قال اإن وترية ال�رشد يف الفيلم مل تكن مت�سلة اإىل حد 
ما.لكن الكاتب كري�ش هوني�سيت، من �سحيفة »ديلي 
هوني�سيت:  وقال  جنوم  خم�سة  الفيلم  منح  مريور«، 
»ل�سُت من املعجبني بفيلم هاري بوتر، ومع ذلك كنُت 

مفتونا طوال م�ساهدتي جلرائم غريندلوالد«.

وفاة �شتان يل مبتكر اأ�شهر الأبطال اخلارقني ب�شركة مارفل كوميك�س 

وفاة املو�شيقار فران�شي�س لي، موؤلف مو�شيقى فيلم »ق�شة حب«

تويف �ستان يل، الكاتب الأمريكي واملدير ال�سابق ل�سركة »مارفل كوميك�ش« للق�س�ش امل�سورة، عن عمر يناهز 95 عامًا وابتكر يل يف عام 1961 فريق »فنتا�ستك فور«، املكون من اأربعة 
اأبطال خارقني، ل�سالح مارفل، ثم وا�سل ابتكار �سخ�سيات خارقة �سهرية اأخرى مثل الرجل العنكبوت )Spider-Man( والرجل الأخ�سر )The Incredible Hulk( واأ�ساد �ساين دايف، املدير 

التنفيذي ل�سركة »بو اإنرتتاينمنت« لالإعالم الرتفيهي التي �سارك يل يف تاأ�سي�سها، بالكاتب الراحل لبتكاره الكثري من ال�سخ�سيات وو�سفه دايف باأنه »رائد مبدع حقيقي ل مثيل له«.

عام  يف  يل،  زوجة  جون،  وتوفيت 
ليعي�ش  عاماً   95 عمر  عن   2017
ويف  �سي يل  جيه  ابنته  مع  بعدها 
لأخبار  زد«  اأم  »تي  ملوقع  حديث 
يل  �سي  جي  قالت  امل�ساهري، 
الرجال  اأعظم  »كان  والدها  اإن 
واأكرثهم احرتاما«كما قالت لوكالة 
رويرتز لالأنباء »كان ي�سعر باللتزام 
يف  ا�ستمر  لذا  معجبيه،  جتاه 
جديدة«وخالل  �سخ�سيات  ابتكار 
واجه  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات 
نوبة  بينها  �سحية،  متاعب  يل 
و�سائل  بح�سب  رئوي،  التهاب 
اإعالم اأمريكية وا�ستهر يل بظهوره 
ك�سيف �رشف يف كل اأفالم مارفل، 
يف  ال�رشكة  ترك  اأنه  من  بالرغم 
عام 1972. وقد ظل ي�سغل من�سب 

الرئي�ش الفخري لل�رشكة.

من هو �ستان يل؟

الق�س�ش  ق�سم  يف  العمل  بداأ 
»تاميلي  �رشكة  يف  امل�سورة 
حتولت  التي   - بابليكي�سينز« 
 - كوميك�ش«  »مارفل  اإىل  لحقا 
كان  حني  للق�سم  رئي�سا  اأ�سبح  ثم 
ل�سنوات  يل  وكتب  عاما   18 عمره 
ب�سيطة  م�سورة  ق�س�ساً  عديدة 
اجلرمية  مو�سوعات  على  ركزت 
والرعب ورعاة البقر، والتي كانت 
ويف  ال�سباب  القراء  اإىل  موجهة 
�سن الأربعني، قرر يل التخلي عن 
زوجته  اأن  اإل  امل�سورة،  الق�س�ش 
جوان حثته على ابتكار �سخ�سيات 
عام  عنها ويف  الكتابة  اأراد  طاملا 
مع  بالتعاون  يل،  ابتكر   ،1961
فريق  �سخ�سيات  كريبي،  جاك 

»فنتا�ستك فور«.
وكانت عدة �سخ�سيات من مارفل 
املثال  �سبيل  فعلى  اآنذاك.  رائدة 

كان »بالك بانرث« اأول بطل خارق 
م�سورة  ق�س�ش  �سل�سة  يف  اأ�سود 
ابتكارات يل كذلك:  اأمريكية ومن 
 )Silver Surfer( سيلفر �سريفر�
ورجال اإك�ش )X-Men( والرجل 

.)Iron Man( احلديدي
»مارفل«  كانت  جناحها،  قمة  ويف 
تبيع نحو 50 مليون ن�سخة يف العام 
ت�سميم  على  يل  وعكف  الواحد 
للق�س�ش  ماريف  �سل�سة  غالف 
عام  يف  تقاعد  حتى  امل�سورة 

.1971

ما هي ردود الفعل؟

�رشكة  رئي�ش  اإيغر،  بوب  و�سف 
�رشكة  ا�سرتت  التي  ديزين،  والت 
 4 مقابل  كوميك�ش«  »مارفل 
يل   ،2009 عام  يف  دولر  مليارات 
حد  خارق يف  »بطل  باأنه  بيان  يف 

ذاته«وحتدث الكثري من امل�ساهري 
و�سائل  �ستى  عرب  واملعجبني 
كيفية  عن  الجتماعي  التوا�سل 
وو�سفه  عليهم  يل  اأعمال  تاأثري 
لعب  الذي  جاكمان،  هيو  املمثل 

�سل�سلة  يف  ولفرين  �سخ�سية  دور 
اأفالم رجال-اإك�ش، باأنه »قوة رائدة 
اخلارقني«وقال  الأبطال  عامل  يف 
»كابنت  فيلم  جنم  اإيفانز،  كري�ش 
»على  تويرت  موقع  عرب  اأمريكا«، 

وللكبار  لل�سغار  قدم  عقود،  مدى 
والثقة  والراحة  والهرب  املغامرة 
والإلهام والقوة وال�سداقة والفرح، 
ميحى  ل  اأثرا  �سيرتك  واحلب... 

على كثري من الأرواح«.

تفا�شيل جديدة حول الأجزاء القادمة من فيلم »اأفاتار«

تويف املو�سيقار فران�سي�ش لي، 
احلائز على جائزة الأو�سكار عن 
عن  »ق�سة حب«،  فيلم  مو�سيقى 
86 عاما وتعد مو�سقى فيلم »ق�سة 
اإنتاج عام 1970،  حب«، وهو من 
اأدى  كما  لي  اأعمال  اأ�سهر  من 
املغني اآندي وليامز اأغنية �سهرية 
عام  يف  اأبداأ«،  اأين  »من  بعنوان 

مو�سيقى  فيها  م�ستخدما   1971
لي يف فيلم »ق�سة حب«ومن بني 
مو�سيقى  ال�سهرية  لي  موؤلفات 
للمخرج  وامراأة«  »رجل  فيلم 
لي  ولد  لولو�ش  كلود  الفرن�سي 
البيانو  يعزف  وكان  ني�ش  يف 
باري�ش  اإىل  وانتقل  والأكورديون، 
العمر،  من  الع�رشينيات  يف  وهو 

بالعزف  ي�ساحب  كان  حيث 
بياف  اإيديت  الفرن�سية  املغنية 
يف  لولو�ش  كلود  مع  لي  وتعاون 
العديد من الأفالم، حيث قاربت 
نحو  فيها  تعاونا  التي  الأفالم 
واأعلن وفاة لي عمدة  40 فيلما 
اإ�ستورو�سي،  كر�ستيان  ني�ش 
الذي مل يك�سف عن �سبب الوفاة 

بالكثري  »بلغني  ا�ستور�سي  وقال 
فران�سي�ش  وفاة  نباأ  الأ�سى  من 
العظيم  املو�سيقار  هذا  لي، 
جاكوب،  جيل  ني�ش«واأ�ساف  من 
كان  ملهرجان  ال�سابق  الرئي�ش 
اأن  اأ�رشته  »�ساأعر�ش قريبا على 
اأطلق ا�سمه على مكان رمزي يف 

املدينة«.

بعد نحو ع�رشة اأعوام من طرحه يف دور العر�ش، ما 
زال فيلم »اأفاتار« للمخرج جيم�ش كامريون هو الفيلم 
�ساحب اعلى عائدات يف العامل، حيث حقق يف �سبك 
التذاكر يف �ستى اأرجاء العامل 2.8 مليار دولر وتدور 
اأحداث الفيلم، الذي يعر�ش بتقنية الأبعاد الثالثية، 
�سالدنا،  وزوي  ويفر  �سيغورين  ببطولته  يقوم  الذي 
فيه  يقيم  بعيد  كوكب  وهو  باندورا،  كوكب  على 
الأزرق وعلى  النايف، ذوي اجللد  ف�سائيون من عرق 
مدى الأعوام القليلة املا�سية كان يعتقد اأن الأجزاء 
الأربعة القادمة �ستكون بعنوان »اأفاتار 2« و«اأفاتار 3« 

و«اأفاتار 4« و«اأفاتار 5«.
وكانت التفا�سيل �سحيحة للغاية على الأجزاء القادمة 
من الفيلم ويف هذا الأ�سبوع، ح�سلت بي بي �سي على 
تفا�سيل  تقدم  اأفاتار،  �سل�سلة  م�ستقبل  ب�ساأن  وثائق 
عن امل�ساريع املقبلة لل�سل�سلة، وهي: »م�سار املاء«، 
البحث  و«اأفاتار:  »تولكون«  البذرة«،  حامل  »اأفاتار: 

عن اأياوا«وقال جيم�ش كامريون اإن اجلزء املقبل من الفيلم �سيناق�ش حميطات كوكب باندورا، ويف عام 2017 اأكد اأنه »يوجد كم كبري من العمل يف 
اجلزء الثاتي والثالث من اأفاتار«. ولكن يعتقد اأن �رشكة فوك�ش للقرن الع�رشين، ال�رشكة املنتجة للفيلم، �سرتيد الحتفاظ بكلمة »اأفاتار« يف العنوان، 
لأنه العنوان املعروف للجمهور وت�سري الوثائق اإىل وجود كلمة اأفاتار وعدم وجودها يف العنوان. ويف الأ�سبوع املا�سي قالت �سيغورين ويفر، التي تقوم 
بدور رئي�سي يف الفيلم يف �سخ�سية الدكتورة غري�ش اأوغا�ستني، ملجلة هوليوود ريبورتر »انتهينا من ت�سوير اجلزئني الثاين والثالث« واأنها الآن ت�ستعد 

للجزئني الرابع واخلام�ش. ومن املتوقع طرح الأجزاء القادمة من الفيلم يف دي�سمرب 2020، ودي�سمرب 2012، ودي�سمرب 2024 ودي�سمرب 2025.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000.00 د ج 
العنوان
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 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  



�سياراتالأربعاء 14  نوفمرب  2018  املوافـق  ل06 ربيع الأول 1440هـ 21

؟ اأجيال   5 عرب  افالون  تويوتا  تطورت  كيف 

افالون اجلديدة ظهرت يف حفل 
خا�ص اأقيم  يف منطقة جمريا يف 
دبي، حيث ك�شفت الفطيم تويوتا، 
تويوتا  ل�شيارات  الر�شمي  الوكيل 
املتحدة،  العربية  الإمارات  يف 
عن �شيارة تويوتا اأڤالون 2019 ، 
يف جيلها اخلام�ص اجلديد كلياً ، 
والذي حافظ على هوية �شيارات 
اأف�شل  من  كواحدة  اأفالون 

كبرية  العائلية   �شيدان  �شيارات 
اأف�شل من  اأداء  احلجم ولكن مع 
ال�شائق  لتمنح    ، اأي وقت م�شى 
راقية  قيادة  جتربة  والركاب 

ومرفهة.
و�شمن حر�ص �رشكة تويوتا ممثلة 
على  الفطيم  الر�شمي  بوكيلها 
توفري �شياراتها من كافة الفئات 
يف ال�شوق الإماراتي ، فقد ظهرت 

دولة  يف  الأوىل  للمرة  ال�شيارة 
عام  املتحدة  العربية  الإمارات 
اأي بعد عام واحد فقط    ،1995
من طرحها على م�شتوى العامل، 
برتحيب  اأڤالون  حظيت  حيث 
الذين  العمالء  قبل  من  كبري 
الرفيعة  امل�شتويات  يقدرون 
يبحثون  والذين  القيادة،  جلودة 
وامل�شاحة  الفائقة  الراحة  عن 

الداخلية الرحبة، وخ�شو�شاً عند 
التنقل مل�شافات طويلة.

القارئ  عزيزي  اليوم  مقال  ويف 
تطور  ا�شتعرا�ص  �شنحاول 
اأفالون عرب اأجيالها اخلم�شة من 
لنقدم   ، اليوم  وحتى   1994 عام 
تاريخ  عن  خمت�رشة  ملحة  لك 
اأكرب �شيارة �شيدان  التي  ال�شيارة 

يف اأ�شطول تويوتا

برابو�س تك�سف عن اإ�سدار 
حمدود من �سمارت فورتو

هل تعرف ال�شيارة فورتو من 
�شمارت؟ اإنها تلك ال�شغرية 

الهات�شباك ذات املقعدين التي 
قدمتها �شمارت التابعة ل�رشكة 
داميلر الأملانية يف عام 1998، 
وهي تطرحها يف 46 دولة حول 

العامل وبلغ جمموع ما اأُنتج منها 
منذ اإطالقها حتى عام 2015 

حوايل 1.7 مليون ن�شخة..
ورغم اأن فورتو تبدو �شغرية فاإن 
�رشكة التعديل الأملانية برابو�ص 

قد انتبهت اإليها وقررت اأن ت�شيف 
اإليها مل�شاتها، فقد ك�شفت عن 

اإ�شدار حمدود منها اأطلقت عليه 
ا�شم 125R، وكان اأول تعديل 
طبقته عليها هو جمموع ما 

ينتجه حمركها من اأح�شنة، فقد 
احتفظت مبحرك البنزين اخلا�ص 

بها ثالثي الأ�شطوانات، لكن 
قدرته ارتفعت من 88 ح�شاًنا اإىل 
125 ح�شاًنا تدفعها للت�شارع من 
ال�شفر اإىل 100 كم/ �ص يف 9.2 

دقيقة..
ا على فتحات  ح�شلت فورتو اأي�شً

عادم ثالثية منحتها مظهًرا 
ريا�شًيا، وعجالت مقا�ص 16 

بو�شة يف املقدمة ومقا�ص 17 

بو�شة يف املوؤخرة، وقد ح�شل 
اجل�شم على مل�شات حمراء 

و�شوداء تراها يف ال�شبويلر الأحمر 
والتقليم الأحمر حول العادم يف 

املوؤخرة ومل�شات على جانبي 
امل�شد اخللفي الذي ي�شتقر 

اأ�شفله دفيوزر ي�شاهم يف �شنع 
قوة �شاغطة �شفلية لتح�شني 
الديناميكا الهوائية لل�شيارة..

ا اللم�شات  يف الداخل توزعت اأي�شً
احلمراء فرتاها على عجلة القيادة 
ويف اخلطوط البارزة احلمراء التي 

ت�شم اأطراف اجللد الذي يك�شو 
املقاعد، كما اأ�شيفت دوا�شات 
من الألومنيوم وم�شند للقدمني 

من الألومنيوم، واأعلنت برابو�ص 
اأنها �شتنتج فقط 125 ن�شخة من 

فورتو املعدلة ويبلغ �شعر الن�شخة 
الواحدة 62.500 دولر.

رمبا العجيب فى الأمر هو اأن 
موديل ماهيندرا ل يفى باملعايري 

القانونية التى جتعله �شاحلاً 
لل�شريعلى الطرق الأمريكية. وهو 

مزود مبحرك ديزل ول تتجاوز 
�رشعته الق�شوى 71 كم / �شاعة 

وهو بذلك ل ي�شتطيع مناف�شة 
جيب راجنلر فى الأ�شواق.  

كل ما نعرفه عن ني�سان GT-R اجليل القادم 2020
طرح  منذ  اأعوام  ع�رشة  من  اأكرث  مرت   – نت  املربع 
اأن  الوا�شح  ومن  الأ�شواق،  يف   GT-R  R35 ني�شان 
اأن  العتبار  بالأخذ يف  اإىل جيل جديد  بحاجة  ال�شيارة 
كل جيل  بني  فقط  اأعوام   8-6 تاأخذ  املوديالت  معظم 
بداأت  اليابانية  ال�شانعة  اأن  بالفعل  نعلمه  وما  واآخر، 
بالتخطيط للجيل القادم، والذي و�شفه رئي�ص الت�شميم 
اجلديد بال�رشكة، األفون�شو األباي�شا، بـ “ال�شيارة الريا�شية 

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

�سيارة هجينة؟ 
 R36 تطوير  عن  كثرية  تقارير  ظهرت   ،2014 عام  يف 
GT-R اجليل القادم، مع تلميحات متعددة من روؤ�شاء 
رئي�ص  نائب  اأهمهم  ال�شيارة،  حول  ال�رشكة  وتنفيذيي 
 GT-R ني�شان ال�شابق، اأندي باملر، والذي اأ�شار اإىل اأن
اجلديدة �شتكون هجينة، وبينما قام اأندي باملر مبغادرة 
ال�رشكة ب�شكل مفاجئ لي�شبح الرئي�ص التنفيذي لأ�شتون 
اأهداف  اأبقت  ني�شان  اأن  يبدو   ،2014 اأكتوبر  يف  مارتن 
الطاقة  مولد  مثل  باملر،  اأيام  من  الرئي�شية  التطوير 

الهجني.

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

�شيارة 2020 فيجن غران  ني�شان  2014، قدمت  يف عام 

�شاركت  افرتا�شية  �شيارة  الواقع  يف  وهي  توريزمو، 
م�شادر  اأ�شارت  وقد  ال�شهرية،  توريزمو  جران  لعبة  يف 
اآنذاك اإىل اأن ال�شيارة مثلت لغة الت�شميم التي �شتتبناها 

GT-R القادمة.
ومل تتوقف ني�شان عند ذلك، حيث قامت بنقل الت�شميم 
بالتعاون مع �رشكة   GT-R50 شيارة� الواقع و�شنع  اإىل 
 ،GT-R لـ  بالذكرى اخلم�شني  Italdesign لالحتفال 
حيث خطفت ال�شيارة الأنظار اأثناء ت�شلقها لتل مهرجان 

جوود لل�رشعة يف 2018.
وقد اأكد نائب رئي�ص ني�شان، �شريو ناكامورا، يف ت�رشيح 
هجينة،  �شتكون  اجلديدة   GT-R ني�شان  اأن  اأخري 
�شباق  �شيارة  عن  اأعوام  منذ  ك�شفت  ال�رشكة  اأن  ويُذكر 
GT-R مبولد طاقة   LMP1 حتمل خا�شة حتت ا�شم
هجني احتوي على حمرك V6 تريبو �شعة 3.0 لرت، وقد 
من  القادم  اجليل  يف  املولد  لهذا  مطورة  ن�شخة  نرى 

.GT-R

مالمح اجليل اجلديد 
 GT-R50 اأن  على  م�شبقا  اأكد  األباي�شا  األفون�شو 
املعرو�شة حاليا باأكرث من مليون دولر  بقوة 710 ح�شان 
منها  الغر�ص  بل   ،GT-R من  القادم  اجليل  لي�شت 
الحتفال باملوديل وتقديره، مع ذلك يعتقد اأن الت�شميم 

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

اأ�شار األباي�شا اأن الهدف هو حتقيق اأ�رشع �شيارة ريا�شية 
الطاقة، موؤكدا  النظر عن طبيعة مولد  العامل بغ�ص  يف 

على تطوير من�شة جديدة للموديل.
األباي�شا اأكد اأي�شا يف ت�رشيحات اأخرية على عزم ني�شان 
 GT-R تقدمي �شيارة اختبارية متهد للمنتج النهائي من
توقيت  عن  موؤكدة  تفا�شيل  اأي  يعط  مل  واإن  القادمة، 

الك�شف عنها.

 متى �سرناها؟ 

مبا اأن ني�شان ل تزال يف املراحل املبكرة من التطوير، 
 2020 قبل  الختبارية  لل�شيارة  روؤيتنا  عدم  املتوقع  من 
على الأقل، ليتبعها املوديل الإنتاجي النهائي يف 2021.. 
عقب  تعرثت  التطوير  عملية  اأن  البع�ص  يعتقد  وبينما 
مارتن،  اأ�شتون  لرئا�شة  ال�رشكة  من  باملر  اأندي  رحيل 
بامل�رشوع  �شغفه  اإثبات  يف  األباي�شا  األفون�شو  ي�شتمر 
يف  نوعها  من  فريدة  ريا�شية  �شيارة  بطرح  واهتمامه 

العامل، وكل ما باأيدينا الآن هو النتظار.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع 

الرباعي يف العامل وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه 
ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن 

اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.
وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز ال�شيارة من الداخل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ص املغطاة 
بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، وميكن التحكم يف الإ�شاءة 

وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ال�شيارات  ت�شنيع  ك�شفت �رشكة 
اليابانية مازدا عن �شيارة مازدا6 
والتي �شتكون اأول �شياراتها التي 
اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وكار بالي الذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�ص ال�شيارات الدويل يف 

نيويورك الأمريكية.
�شتكون اأول ن�شخة من النظامني 
العام  �شيف  يف  متاحة  الذكيني 
�شيكون  كما   ،2018 احلايل 
هذا  من  ال�شيارات  اأ�شحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  النوع 
بالي واآندرويد اأوتو ب�شكل كامل 
واختياري فور اإ�شدار التحديث 
مازدا  و�رشحت  ال�شيف  يف 
وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  باأن 
اإ�شافات  �شمن  �شتكونان  بالي 
املوجود  الذكي  الت�شغيل  نظام 
 Mazda ال�رشكة  �شيارات  يف 
اأن  يُذكر   .Connected
كندا  اليابانية يف  ال�رشكة  موقع 
املن�شتني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة 
املعر�ص  يف  ال�رشكة  با�شم 
الدويل لل�شيارات مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك 
امل�شتخدمني  ا�شتغراب  اأثار 
اأعلنت  مازدا  �رشكة  كانت 
من�شتي  باإ�شافة  رغبتها  عن 
املا�شي،  العام  يف  واآبل  قوقل 
لذلك  التخطيط  بداأت  اأن  بعد 
 Mazda نظامها  اإطالق  منذ 

Connected عام 2014.
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تقرير »مثري« عن غوغل يثري غ�سب م�ستخدمي �أندرويد

�أندرويد،  �لت�شغيل،  نظام  �أن  �إىل  غوغل  بيانات  جمع  حول  تقرير  تو�شل 
ير�شل معلومات �شخ�شية �أكرث بع�رش مر�ت، مبا يف ذلك بيانات �ملوقع، �إىل 

.iOS عمالق �لتكنولوجيا مقارنة بنظام �آبل
من  �شميدت،  �شي  دوغال�س  �لأ�شتاذ،  �أجر�ه  �لذي  �لبحث  فاإن  ذلك،  ومع 
جامعة Vanderbilt، يدعي �أن هذ� �لرقم هو جمرد »قمة جبل �جلليد«، 
لأنه ل ميثل �لن�شاط عندما يكون �جلهاز قيد �ل�شتخد�م. ومبجرد �أن يبد�أ 
�خلادم  �إىل  �ملر�شلة  �لبيانات  تزد�د  هو�تفهم،  با�شتعمال  �مل�شتخدمون 
»ب�شكل ملحوظ«و�أثار هذ� �لبحث غ�شب م�شتخدمي �أندرويد �لذين �تهمو� 

غوغل يف منا�شري على تويرت، باأنها »ت�شتفيد من جميع بياناتهم«.
حو�يل  �إر�شال  على  قادرة  �ملفعلة  غري  �أندرويد  �أجهزة  �أن  �لبحث  ووجد 
900 عينة بيانات �إىل غوغل، خالل 24 �شاعة فقط. وير�شل هاتف �أندرويد 
�خلامل )مع ن�شاط مت�شفح Chrome يف �خللفية(، معلومات �ملوقع �إىل 
غوغل 340 مرة خالل �ليوم، �أو مبعدل 14 عينة من �لبيانات يف �ل�شاعة ويف 

�ملقابل، تتلقى خو�دم �آبل بيانات �ملوقع مرة و�حدة يوميا، وو�شل حجم 
�أجهزة  عرب  غوغل  تتلقاه  مرة مما  بـ16  �أقل  �إىل  �ملجمعة  �ملوقع  بيانات 
و �أندرويد  من�شات  �أن  حقيقة  على  �ل�شوء  �لنتيجة  هذه  وت�شلط  �أندرويد 
Chrome، تلعب دور� مهما يف جمع بيانات غوغل، وفقا للورقة �لبحثية 

�لتي نُ�رشت �لأ�شبوع �ملا�شي.
بعد  قليلة،  �أيام  لل�رشكة يف غ�شون  ثانية  �لتقرير مبثابة �رشبة  ويعد هذ� 
�أن �تُهمت غوغل بتتبع حركات �مل�شتخدمني ب�شكل روتيني على �لرغم من 
مطالبتهم �ل�رشيحة بالتوقف عن ذلك وت�شتطيع غوغل �حل�شول على مثل 
هذه �لبيانات دون �أن يتفاعل �مل�شتخدم مع �جلهاز، عرب �أندرويد ومت�شفح 
�لنا�رش  �أدو�ت  عن  ف�شال  و�خلر�ئط،  يوتيوب  وتطبيقات   Chrome

.AdWordsو AdMobو Analytics و�لإعالنات، مثل
و�نتقدت غوغل ب�شدة هذ� �لبحث، حيث قال �ملتحدث با�شمها �إنه »يحتوي 

على معلومات م�شللة ب�شكل كبري«، ح�شبما ذكرت تقارير تلغر�ف.

 �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.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها �لقادم 
9  Galaxy Note

ثالث  �شام�شونغ  �رشكة  �أ�شدرت 
ت�شويقية جديدة  دعائية  �إعالنات 
�ملنتظر  �لرئي�شي  لهاتفها 
 Galaxy Note نوت  غالك�شي 
9، و�لذي من �ملفرت�س �أن تك�شف 
عرب  �أوت   9 بتاريخ  عنه  �لنقاب 
حدث Unpacked، حيث يعتمد 
 Galaxy م�شري �لعالمة �لتجارية
Note �إىل حد كبري على رد فعل 
 Galaxy هاتف  على  �لعمالء 
لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9  Note
�لت�شويقية  �لفيديوهات  �لأمر فاإن 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
�لكورية �جلنوبية حتديثات جذرية 

حقيقة قد تغري م�شار �لأمور.
قد  �ل�شابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �شام�شونغ تفكر جدًيا يف 
 Galaxy �لتجارية  �إلغاء عالمتها 
�لربحية،  �نخفا�س  ب�شبب   Note
�لذكية،  �لهو�تف  �شوق  وت�شبع 
وتاأخري دور�ت �لرتقية مع �حتفاظ 
�أطول،  لفرتة  باأجهزتهم  �لعمالء 
 Galaxy S Plus وت�شابه مناذج 
حيث  من   Galaxy Note و 
خ�شائ�س �ملنتج، مما قد ي�شتدعي 
توحيد �ملنتجني لتخفي�س �لتكلفة 
�جلديد  �جلهاز  مبيعات  كانت  �إذ� 
حمبطة، ولكن دون وجود تفا�شيل 

حول كيفية حدوث ذلك.
ويبدو �أن �شام�شونغ قررت ��شتباق 
�حلدث و�لإعالن بطريقة ت�شويقية 
عن �مليز�ت �لتي من �ملفرت�س �أن 
يف  مبا  �جلديد،  هاتفها  يت�شمنها 
ذلك بطارية ب�شعة �أكرب من �ملعتاد 
 Galaxy بالن�شبة لت�شكيلة هو�تف
جلذب  منها  حماولة  يف   ،Note
�مل�شتخدمني مبكًر� للهاتف، حيث 
�ل�رشكة  �تخاذ  �إىل  �لفيديو  ي�شري 
قر�ًر� بزيادة �شعة �لبطارية، و�لتي 
�أكرب  للكثريين  بالن�شبة  تعترب  قد 
 Galaxy هاتف  يف  بيع  نقطة 

.9 Note
�ل�شادرة  �ملعلومات  و�أو�شحت 
�لهاتف  ح�شول  �إمكانية  �شابًقا 
ميلي   4000 ب�شعة  بطارية  على 
ملدة  �ل�شمود  على  قادرة  �أمبري، 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
�شطوع  باأعلى  �مل�شتمر  �لفيديو 
�شعة  �أكرب  يجعلها  مما  لل�شا�شة، 
�شام�شونغ �شمن  بطارية تطرحها 
�أي هاتف ذكي من ت�شكيلة هو�تفها 
ت�شكل حت�شًنا  �أنها  كما  �ملختلفة، 
كبرًي� بالن�شبة لبطارية جهاز �لعام 
 ،8  Galaxy Note �ملا�شي 
ب�شعة  بطارية  ميتلك  كان  و�لذي 

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

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

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��شفات  �شياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�شل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  �لأ�شو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�شو�ئي  و�شول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�شة  ثنائية  �أ�شا�شية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�شا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�شحن �ل�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “��ستك�سف” يف تطبيقها 
على �آيفون لعر�ض قنو�ت ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�شيكي  �شوز�ن  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �شناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��شتك�شف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�شاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�شيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�شها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  �لذي  �لر�شمي”  “غري  �مل�شدر 
بو��شطة موظفي يوتيوب.

�ل�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�شغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �شمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�شتالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�شفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  و�ل�شرت�كات،   Trendingو �لرئي�شية، 
�لرئي�شية و�ل�شتك�شاف  �ل�شفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�شرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�شاهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ش�شة  �لفيديو  تو�شيات 
بن�شاط �لعر�س �ل�شابق و�شلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�شاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�شاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�شابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  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 �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

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

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�شاب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �شاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �شنو�ت  عن  عو�شاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



مهرجان الأيادي الذهبية الذي يهتم بعامل 
الثقافة  وزارة  برعاية  والطهي  الطبخ 
للقاء  حمطة  و  فنيا  ثقافيا،  لقاء  كان   ،
املهتمني بعامل الرتاث والتقاليد والأ�صالة 
، وحرف الطهي، يف اإطار �صيا�صة التقارب 
مع  فنية  مهارات  لكت�صاب  والحتكاك 
»�صيفات  اأيادي  على  الخت�صا�ص  اأهل 
يف  بالتكوين   لهم  ي�صمح  مبا  حمرتفني   «

اأجواء جد مريحة.
واأ�صحاب  نادرة  ثروة  املتفوقون  ولأن 
املواهب واللم�صات البداعية قليلون ولأن 
املهرجان  كان  مقيا�ص،  له  لي�ص  الإبداع 
بالن�صبة ملدينة عني احلجل  حدثا مميزا 
برجالها  الكبرية  ال�صغرية  املدينة  هذه 
ون�صائها ومواهبها وطاقاتها ال�صبابية اأين 
رفعت » اجلدلة  بلهادي » �صعار التحدي 
وبرهنت اأنها املراأة الأوىل والوحيدة بعني 
التظاهرات  اأكرب  ت�صيدت  التي  احلجل 
حلوياتها  متيز  بف�صل  وامل�صاركات 
يف  مبدعة  و�صيدة  ناعمة  اأنامل  وبتاألق 
والع�رصية  التقليدية  احللويات  �صناعة 
العرتاف  لقت  حديثة  فنية  بتقنيات 
الدول  �صيفات  اأكرب  من  والثناء  والتقدير 

العربية كم�رص وال�صعودية اأين افتكت عن 
يف  الذهبية  امليدالية  وا�صتحقاق  جدارة 
التقليدي  طبق  يف  والربونزية  احللويات 
بالإ�صافة اإىل دبلوم معتمد دوليا و�صهادة 
خمتلف  يف  �صعودي  وحكم  م�رصي  حكم 
الت�صنيفات التي و�صعتها جلان التحكيم ، 
التقليدية  احللويات  من  طاب  ما  بتقدمي 
الكعكات  تزيني  يف  وابداع  والع�رصية 

ع�رصية  بلم�صة  التقليدية  واحللويات 
عربت  و  الفردية.  اإبداعاتها  ترتجم  التي 
اأنا   « الو�صط  جلريدة  باجلوائز  املتوجة 
الذي  الجناز  بهذا  و�صعيدة  فخورة  جد 
واأهلي   واخوتي  وبناتي  والدي  اإىل  اأهديه 
العميق  وكل مدينة عني احلجل  و�صكري 
جلريدة الو�صط التي كانت ال�صباقة دائما 

للتعريف بي �صكرا من �صميم القلب  »  

خل�سر بن يو�سف  

مهرجان  الأيادي الذهبية الدويل 

» اجلدلة بلهادي » تنال امليدالية الذهبية والربونزية 
اأ�سدل ال�ستار عن فعاليات  الطبعة الثانية ملهرجان الأيادي الذهبية الدويل الذي نظم على مدار 4 اأيام  للح�سول على جائزة 

الأيادي الذهبية التي متنح للفائز يف حفل الختتام ، املهرجان كان من تنظيم املوؤ�س�سة الوطنية للرتاث واحلرف املهنية 
برئا�سة نوال اأويحي وم�ساركة22  دولة عربية  ك�سوريا  فل�سطني  املغرب م�سر تون�س الأردن اجلزائر بريطانيا  وغريها ، اأما 

دولة هولندا �سجلت نف�سها �سيف �سرف هذه الطبعة . 

املخطوطات..
كنزنا املهدور
يت�ساءل مهتمون بتاريخ 

اجلزائر الثقايف عن م�سري 
الت�سريحات التي اأطلقها 

وزراء ثقافة �سابقون 
حول املخزون الوطني من 

املخطوطات،ورغم كل اجلهود 
املبذولة  فاإننا ل منلك فهر�سة 

وطنية لهذه املوارد الثمينة 
متكننا من �سد الثغرات يف 
كثري من م�سارات تاريخنا 

الوطني،ويف بلورة فهم اأعمق 
لعطاءات كثري من النخب 

الوطنية عرب خمتلف الع�سور 
حيث اأن بع�س مكتبات الزوايا 

متتلك الن�سخ الأ�سلية من 
خمطوطات نادرة لها اأهمية 
ق�سوى على ال�سعيد العاملي.

يف هذا الإطار ميكن فهم 
اأهمية امللتقى الذي حتت�سنه 

حاليا جامعة اأدرار اأين 
اأجمع امل�ساركون على تثمني 
مقرتح "البوابة اجلزائرية 

للمخطوطات " الذي باإمكانه 
اأن يفتح اآفاق وا�سعة اأمام 

املخزون اجلزائري اأمام 
املهتمني ورافدا ي�سجع 

على جلب نوع خا�س من 
الزيارات ال�سياحية. حلد 
ال�ساعة فو�سعية املخطوط 
حاليا ل ت�سر و الآلف منها 
�ساعت بعيدا عن اهتمامات 

امل�سوؤولني املعنيني و قلة حيلة 
من يحوزونها،و �سعف دور 

املوؤ�س�سات اجلامعية و خمابر 
البحث .

وداد احلاج 

موقف

بالتن�سيق مع �سركة هواوي ال�سينية

  موبيلي�س تطلق خدمة اجليل 4.5 لرفع التدفق العايل للأنرتنت بوهران

وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد ظريف

ال�سعودية خططت الغتيال م�سوؤولني اإيرانيني
ات�سالت اجلزائر

 اإطلق عر�س جديد موجه للمهنيني 

�رصكتي  بني  امل�صرتك    امللتقى  يف   اأم�ص  مت 
يف  املتخ�ص�صة  ال�صينية  وهواوي  موبيلي�ص 
  4.5 اجليل  خدمات  اإطالق  الإت�صالت  جمال 
وياأتي  لالأنرتنت   وال�رصيع  العايل  التدفق  لرفع 
التي  املتو�صط  الأبي�ص  البحر  األعاب  قبل  هذا 
�صتنطلق فعاليتها يف 2021 بوهران وعليه  فهذه 
العملية تدخل يف نطاق  حتديث ال�صبكة مبدينة 
الباهية وهران  بوا�صطة تطوير �صبكة اخلدمات  
املدينة  برنامج  ويدخل  هذا امل�رصوع   �صمن 
الذكية  الذي ت�صعى  من خالله �رصكة موبيلي�ص 
باعتبارها اأول   متعامل للهاتف النقال باجلزائر  
وليات  خمتلف  عرب  انت�صارها  تو�صيع   اإىل 
بوزكري   �صمري  اأكد   ال�صدد  هذا  ويف   . الوطن 
ال�صبكة واخلدمات  لدى  �رصكة  مدير  م�صلحة 
موبيلي�ص وممثل الرئي�ص املدير العام ملوبيلي�ص 
اأن هذه الأخرية ت�صعى من خالل تنظيمها  لهذا 
امللتقى يف مدينة وهران اإىل تعزيز مكانة �رصكة 

موبليي�ص يف ال�صوق الوطنية وياأتي هذا من خالل 
التن�صيق مع �رصكة« هواوي« ال�صينية بهدف ك�صب 
، م�صريا  التكنولوجيا احلديثة  وتقنيات  اخلربات 
اإفريقيا  يف  بلد  اأكرب  تعد  اجلزائر  اأن  بوزكري 
فاجلزائر ت�صهد حاليا   ثورة  يف التحول الرقمي 
للبالد ويعد هذا حتول م�صتقبليا  ،م�صريا اأن بناء 
موبليي�ص  لدى  حتديا  ي�صكل   الذكية   اجلزائر 
قطاع  يف  رائدين  �رصيكني  باعتبارهما  وهواوي 
تكنولوجيات املعلومات والت�صالت يف اجلزائر. 
ولقد  اأظهر الطرفان يف هذا امللتقى الذي جرت 
فعاليته بولية وهران  اأن �صبكة اجلوال 4.5  مت 
بناءها مًعا وب�رصعة ولقد مت تنزيل 1جيجابت يف 
الرائع  الإجناز   هذا  ي�صاعد  �صوف  الثانيةحيث 
العامل والهام يف مدينة وهران الذكية والذي  يف 
اإقامته لت�صهيل  الت�صيري احل�صن لفعاليات  األعاب  
�صتنطلق  التي  بوهران  املتو�صط  الأبي�ص  البحر 

فعاليتها   يف عام 2021.

مدينة  يف  اجلديدة  الع�صبية  ال�صبكة  اأن   كما 
وهران �صتلعب دوراً حيوياً يف ال�صالمة احل�رصية 
والإدارة اليومية وحت�صني م�صتوى معي�صة ال�صكان 
يف  للغاية  الذكية  الألعاب  من  لعبة   يجعلها  مما 
م�رصوع  �صيكون   و  القدمية  مع  مقارنة    2021
�صيتم  مهًما   مثاًل  وهران   يف  ال�صبكة  حتديث 
كتلم�صان  باجلزائر   اأخرى  مدن  يف  له  الرتويج 
�صيكون  و  وغريها  والأغواط  بلعبا�ص  و�صيدي 
التي  اجلزائر  يف  البناء  من  مهًما  جزًءا  هذا 
العمل    فر�ص  من  العديد  خالله  من  �صتجلب 
مت  قد  اأنه  العلم  مع  لل�رصكات.  العمل  وفر�ص 
بني �رصكتي  الثانية  للمرة  املوؤمتر   تنظيم  هذا 
» موبيلي�ص وهواوي »   ب�صاأن التطوير امل�صتقبلي 
لقطاع الإت�صالت يف اجلزائر ، مما �صي�صجع كال 
املجال  هذا  يف  تعاونهما  تعميق  على  الطرفني 

وحتقيق هدف اجلزائر الذكية ب�صكل م�صرتك.
وهران:حكيم مالك

جواد  حممد  الإيراين  اخلارجية  وزير  قال 
خطط  حول  معلومات  بالده  لدى  اإن  ظريف 
بينهم  من  بارزين  م�صوؤولني  لغتيال  �صعودية 
قائد فيلق القد�ص قا�صم �صليماين ورد رئي�ص 
حوار  يف  �صوؤال  على  الإيرانية  الدبلوما�صية 
حول  اجلديد«  »العربي  �صحيفة  معه  اأجرته 
ال�صعودية  تخطيط  ب�صاأن  الأنباء  حقيقة 
بينهم  بارزين  اإيرانيني  م�صوؤولني  لغتيال 
عن  معلومات  لدينا  »كانت  بالقول:  �صليماين، 
ذلك«. وا�صتطرد ظريف يف هذا ال�صياق قائال: 
»ال�صعودية تدعم جمموعات اإرهابية يف اإيران 
يف  ر�صميا  الريا�ص  اأعلنت  وقد  �صنوات،  منذ 

وقت �صابق اأنها �صتجر احلرب للعمق الإيراين، 
جمموعات  ن�صاط  يف  زيادة  بعدها  و�صهدنا 
واأخرى  البالد،  �رصقي  واإرهابية  م�صلحة 

كداع�ص التي هاجمت الربملان«.
ال�صاأن  بهذا  ن�رصته  ما  ظريف  جواد  وو�صف 
زاوية  »جمرد  باأنه  تاميز  نيويورك  �صحيفة 
وناأمل  اإزاءنا،  ال�صعودي  ال�صلوك  من  �صغرية 
تفعله  ما  على  الأطراف  بقية  عيون  تُفتح  اأن 
اليمن  وتق�صف  قطر  حا�رصت  التي  الريا�ص 
احلريري(  )�صعد  لبنان  وزراء  رئي�ص  و�صجنت 
جمال  ال�صحايف  بحق  جرمية  وارتكبت 

خا�صقجي«.

جديد  عر�ص  اجلزائر  ات�صالت  اأطلقت 
للزبائن  املوجه  حمرتف«   Idoom Fibre«
ات�صال  ت�صمل  »حزمة  �صكل  يف  املهنيني، 
بالأنرتنت بتدفق عايل جدا وخطا هاتفيا ثابتا« 
وي�صتفيد من خالله الزبون من مكاملات جمانية 
وغري حمدودة على امل�صتوى املحلي والوطني 
املكاملات  اأ�صعار  على  تخفي�صات  عن  ف�صال 
بيان  الثالثاء  اليوم  به  اأفاد  ح�صبما   ، الدولية 
اأن  ذاته،  امل�صدر  واأو�صح   . املوؤ�ص�صة  لهذه 
العر�ص اجلديد موجه » للزبائن املهنيني على 
جدا،  ال�صغرية  احلرفيني،املوؤ�ص�صات  غرار 
ال�صبكة  واأ�صحاب املهن احلرة عرب  اجلمعيات 

اجلديدة لالألياف الب�رصية ، وذلك باأ�صعار جيدة 
اإىل جانب مزايا فريدة ت�صمح للمهنيني بالتمتع 
ويتمثل  والأنرتنت«   الهاتف  بخدمتي  الكامل 
هذا العر�ص --ي�صيف البيان ذاته --  »حزمة 
جدا  عايل  بتدفق   بالأنرتنت  ات�صال  ت�صمل 
وخطا هاتفيا ثابتا ي�صتفيد من خالله الزبون من 
مكاملات جمانية وغري  حمدودة على امل�صتوى 
على  تخفي�صات  عن  ف�صال  والوطني  املحلي 
الدويل«،وتقرتح  نحو   املكاملات  اأ�صعار 
ات�صالت اجلزائر«�صيغتني لفائدة زبائن عر�ص 
الزبون  احتياجات  اعتمادا على  حمرتف وذلك 

من حيث �رصعة التدفق 4 ميغا اأو 8 ميغا«.

تيبازة 

حتقيق حول ا�ستفادة 
1200 �سخ�س من 

�سكنات اجتماعية 
قررت اللجنة الولئية للطعون بتيبازة فتح حتقيق »معمق« 
بعد جتميد ا�صتفادة 1200 �صخ�صا من �صكنات اجتماعية 
عرب خمتلف البلديات على خلفية »�صبهات« ظهرت على 
»اأحقيتهم« يف ال�صتفادة منهم اأ�صحاب عقارات، ح�صبما 

اأعلن عنه اأم�ص الثالثاء وايل تيبازة، حممد بو�صمة.
دائرة  رئي�ص  تن�صيب  اإ�رصافه علي  الوايل خالل  اأو�صح  و 
قررت جتميد  للطعون  الولئية  »اللجنة  اأن  اجلديد  فوكة 
وردت  اجتماعبة  �صكنات  من  �صخ�ص   1200 ا�صتفادة 
الدوائر  جلان  اأعدتها  التي  الأولية  القوائم  يف  اأ�صمائهم 
الولية  �صهدتها  التي  التوزيع  عمليات  خمتلف  خالل 
تتهم  التي  الطعون  عديد  اللجنة  ذات  تلقي  خلفية  على 

امل�صتفيدين بعدم اأحقيتهم ما يتطلب حتقيقا معمقا«.

بني 4 اإىل 10 من هذا ال�سهر

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 31 �سخ�سا

 
بجروح  اآخرون   1.210 واأ�صيب  حتفهم  �صخ�صا  لقي31 
متفاوتة اخلطورة يف 997 حادث مرور عرب خمتلف جهات 
هذا  من   10 اإىل   4 بني  ما  املمتدة  الفرتة  خالل  الوطن 
للمديرية  بيان  الثالثاء  اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�صب  ال�صهر، 
اأثقل  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح  املدنية  للحماية  العامة 
اأ�صخا�ص   )4( اأربعة  بوفاة  وهران  بولية  �صجلت  ح�صيلة 
املراكز  اإىل  حتويلهــم  و  اإ�صعافهم  مت  اآخريــن   48 وجرح 

ال�صت�صفائية على اإثـر 40 حادث مرور. 
بـ 730 تدخال �صمح  كما قامت وحدات احلماية املدنية 
وحرائق  �صناعية  منزلية  منها   حريق   451 باإخماد 
نف�ص  وحدات  اأن  م�صريا  البيان،  ذات  ي�صيف  مــختلفـة- 
الفرتة  بـ 4.848 تدخـل فـي نف�ص  اأي�صا  املوؤ�ص�صة قامت 
يف  الأ�صخا�ص  واإنقاذ  اإ�صعاف  عملية   4.308 لتغطية 

خطر. 

حمكمة اجلنايات الإبتدائية 
بالدار البي�ساء

ع�سابة تقتحم مركزا جتاريا 
ل�سرقة جهاز عرو�س

فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�صاء ،اأم�ص ، 
ق�صية ع�صابة اإجرامية من ثالثة اأ�صخا�ص حاولت ال�صطو 
 ، التجارية مبنطقة ح�صيبة بن بوعلي  اأحد املراكز  على 
التي  الوقائع  وهي  العرائ�ص  جتهيزات  حمالت  و�رصقة 
توبعوا لأجلها بجناية ال�رصقة املو�صوفة بالت�صلق والليل و 
التعدد وجنحة انتحال ا�صم الغري يف ظروف قد توؤدي اإىل 

قيد حكم يف �صفيحة ال�صوابق الق�صائية للغري .
ل.م

الطريق ال�سياحي بعني 
تاقواريت 

الدرك الوطني يطيح 
بع�سابة املعتدين 

حد  و�صع  من  بتيبازة  الوطني  الدرك  عنا�رص  متكن 
اعتداء  ق�صايا   10 يف  متورطة  خمت�صة  ع�صابة  لن�صاط 
على م�صتعملي الطريق الوطني رقم 11 »ال�صياحي« بعني 
تاقورايت يف »ظرف »قيا�صي بف�صل الرقم الأخ�رص 1055، 
اجلهاز  لذات  الولئية  املجموعة  اأ�صدرته  بيان  ح�صب 
اأ�صخا�ص كانوا  اأربعة  اأفراد الع�صابة من  بتيازة. و يتكون 
رقم  الوطني  الطريق  م�صتعملي  على  بالعتداء  يقومون 
بالطريق  التهديد  طائلة  حتت  اأغرا�صهم  �رصقة  و   11
للمواطنني  كثيفا  توافدا  ي�صهد  الذي  ال�صياحي  ال�صاحلي 
بيان  ح�صب  الأ�صبوع،  نهاية  خالل  خا�صة  الولية  زوار  و 
خلية الإعالم التابعة لهذا اجلهاز و بناءا على ات�صال على 

الرقم الأخ�رص 1055 .
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�سيدي بلعبا�س 

وزير الداخلية يد�سن 
موؤ�س�سة اإ�ست�سفائية 

للأمن الوطني 
ا�رصف وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 
العقيد  الوطني،  لالأمن  العام  الدين بدوي، رفقة املدير  نور 
على   ،2018 نوفمرب   13 الثالثاء  يوم  الهبريي،  م�صطفى 
حملت  التي  الوطني،  لالأمن  ال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة  تد�صني 
بح�صور  بلعبا�ص<<،  ><بودراع   املرحوم  املجاهد  اإ�صم 
يف  الوطني.  الأمن  من  واإطارات  للولية  املحلية  ال�صلطات 
الداخلية واجلماعات املحلية  وزير  ال�صدد، قام معايل  هذا 
والتهيئة العمرانية وال�صيد املدير العام لالمن الوطني والوفد 
التي  املختلفة  وامل�صالح  اأجنحة  ملختلف  بزيارة  املرافق 
بلعبا�ص،  �صيدي  بولية  ال�صت�صفائي  ال�رصح  هذا  يحتويها 
الجتماعية  املكا�صب  ليدعم  جاء   الذي  �رصير،   60 ب�صعة 
اأفراد  لفائدة  الوطني  لالأمن  العامة  للمديرية  وال�صحية 

ال�رصطة وعائالتهم وكذا متقاعدي ال�رصطة.
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