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بن فلي�ص 

هيئة دربال فاقدة 
لل�سالحيات

�ص3
االنتخابات املحلية �صت�صهد م�صاركة 

قيا�صية،عبد الغني وي�صر :

تاج ي�سارك ب46 
قائمة والئية و 500 

قائمة بلدية 
�ص3

حممد ذويبي  من امل�صيلة 

الن�سال القاعدي 
مفتاح جناح منا�سلينا 

�ص3

 �ص4اخلبري الفالحي عي�صى من�صور

غياب اآليات �سبط ال�سوق يكر�س الفو�سى

حماكمة اأحد اإرهابيي » داع�س« رفقة 6 اآخرين بجنايات العا�سمة  

�ص4

التقنيون املف�سولون من 
اجلوية اجلزائرية يحتجون

طالبو باإعادة  اإدماجهم يف منا�صبهم كم�صاعدي ميكانيك

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Vidéoprojecteur - Accès Internet
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ت�سبب يف خ�سائرمادية ج�سيمة

حريق مهول يلتهم مقر بلدية البويرة
   �ص.24

 املر�صح الثاين " ر�صا عنيبة"
 املـدعو �صيف يوؤكد :

بلدية  بتنمية  " نتعهد 
امل�سيلة يف حالة فوز 
�ص3قائمة "االأرندي" 

 ب�صبب عدم ت�صديد
 فاتورة الكهرباء 

�سونلغاز امل�سيلة تقطع 
الكهرباء علي القبا�سة 

الرئي�سية للربيد
 �ص17�ص.4�ص.24 �ص4

 وزارة الرتبية

انطالق املرحلة 
الوطنية لالأر�سية 
الرقمية  للتوظيف

اجللفة

 وفاة طالبة جامعية 
و �سائق �سيارة اأجرة 

يف حادث مرور

 ملحمد ال�صالح ال�صديق
 و اأرزقي فراد و�صبقاق و ر�صام

امل�سهد الثقايف 
اجلزائري يتعزز مبوؤلفات 

قيمة يف �سيال 22

�صب يف حدود ال�صاعة العا�صرة من �صبيحة اأم�ص حريق مهول على م�صتوى مقر بلدية البويرة ،وت�صبب يف ت�صجيل عديد اخل�صائر املادية حيث 
اأتت األ�صنة النريان على كافة الطابق اخلام�ص اإىل جانب احرتاق مكتب رئي�ص البلدية ومكتب االأر�صيف وقاعة االجتماعات كما ت�صبب احلادث 

يف وقوع اإ�صابات يف و�صط املوظفني على خلفية الت�صادم.

احتج اأم�صقرابة الع�صرين عامال من 
املف�صولينمن وحدة ال�صيانة التابعة 

للخطوط اجلوية اجلزائرية، فيما عرف 
بف�صيحة توظيف تقنيني بدون �صهادات 

التي هزت ال�صركة مطلع ال�صنة اجلارية.

     التكنولوجيا ينبغي اأن تكون �سرط ال�ستثمار الأجنبي 
    غياب بطاقية وطنية ل�سبط الإنتاج يجعلنا نخ�سر الكثري
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م�سابقة توظيف �ساملة يف امل�ست�سفيات

�أعلنت وز�رة �ل�شحة و�لإ�شكان و�إ�شالح �مل�شت�شفيات، عن فتح �أبو�ب �لتوظيف �أمام 
�لر�غبني يف �للتحاق ب24 تخ�ش�شا يف �شفوف �لتخ�ش�شات �لطبية و�شلك �لقابالت 

و�أ�شالك �لأعو�ن �لطبيني يف �لتخدير و�لإنعا�ش لل�شحة �لعمومية، وحددت �لوز�رة �لو�شية 
24 تخ�ش�شا لإجر�ء �مل�شابقة من خالل تخ�ش�شات معينة و�لتي ت�شهد نق�شا كبري� منها 

�لقابالت و��شالك �لعو�ن �لطبيني و�لعو�ن �لطبيني يف �لتخدير و�لنعا�ش لل�شحة 
�لعمومية من خالل تعليمة وجهتها �ىل خمتلف �مل�شالح �ل�شت�شفائية.

جثة الذئب رفقة �سور احلملة االنتخابية ت�سنع احلدث
ميت  ذئب  جثة  تعليق  �شورة  �نت�رشت 
رفقة �شور �حلملة �لنتخابية، �نت�رشت 
عرب خمتلف مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
ر�فقتها  حيث  فاي�شبوك،  ر�أ�شها  على 
خمتلف �لتعليقات �لتي تطعن يف �حلملة 
ووعود من يخو�شها، رغم �أن عدة وجوه 
و�أن  �لتغيري  �أكدت رهنها على  و�أحز�ب 
�ل�شندوق  عرب  �إل  يحدث  لن  �لتغيري 
وحتمل �ملو�طنني مل�شوؤولية �ختيارهم 
�لعزوف  ظاهرة  �أن  �إل  ملر�شحيهم، 
وم�شوؤوليه  �ملو�طن  بني  �لثقة  وفقد�ن 

يبدو �أنها تبقى �شيدة �ملوقف.

درفلو ي�سنع احلدث

رون اأن�سار احتاد اجلزائر يتح�سّ

 �شنع لعب فريق 
�حتاد �جلز�ئر 

�حلدث يف �ملبار�ة 
�لتي جمعت 

فريقه و�مل�شيف 
�أوملبي �ملدية 

�أول �أم�ش �شمن 
�لبطولة �لوطنية، 

حيث تد�ول رو�د 
موقع �لتو��شل 

�لجتماعي 
"فاي�شبوك" �شورة 

للمهاجم �لدويل 
وهو يقوم بتاأدية 

�شالة �لع�رش ما بني 
�شوطي �ملو�جهة 

ورغم �أهمية �لرتكيز 
عليها �إل �أنه درفلو 

رف�ش �لتالعب 
بتاأدية فري�شة 

�ل�شالة، ولقيت 
�ل�شورة ��شتح�شانا 

كبري� من قبل 
�ملغّردين.

حت�رّش �أن�شار فريق �حتاد �جلز�ئر 
على ت�شييع فريقهم فر�شة �إحر�ز 
�لتتويج �لفريقي �لأول يف تاريخ 

�لنادي بعدما عاد لقب ر�بطة �أبطال 
�إفريقيا �إىل نادي �لود�د �لبي�شاوي 
�ملغربي �لذي كان �أق�شى ت�شكيلة 

"�شو�شطارة" يف �لدور ن�شف 
�لنهائي، حيث �عترب ع�شاق �للونني 

�ل�شود و�لأحمر �ن �للقب كان قريبا 
منهم لول ت�شييع �لفر�شة يف �ملربع 

�لذهبي وتفويت فر�شة �مل�شاركة 
يف مونديال �لأندية يف ثاين م�شاركة 

جز�ئرية بعد وفاق �شطيف.

و�سط غياب الرقابة .. اخلوا�ص 
�سادة قراراتهم يف النقل

�لنقل  خط  يعرف 
حمطة  بني  �لر�بط 
جر�ح  ببا�ش  �لتن�ش 
فو�شى  عكنون،  وبن 
طبعتها  و��شعة، 
من  يومية  �شكاوى 
�مل�شافرين،  طرف 
يكتفي  ل  حيث 
بتكدي�ش  �لناقلون 

ورف�ش  �مل�شافرين 
كل  رغم  �لقالع 
�أنهم  �إل  �لتكدي�ش، 
�إىل  موؤخر�  عمدو� 
�ل�شبيحة  يف  �لتجمع 
حمطة  م�شتوى  على 
ورف�ش  عكنون،  بن 
تكدي�ش  دون  �لإقالع 
وترك  �مل�شافرين، 

دون  �مل�شافرين 
م�شتوى  على  نقل 
جر�ح،  با�ش  حمطة 
ر�ف�شني �أي نقا�ش يف 
يحرم  مما  �ملو�شوع 
�مل�شافرين  ع�رش�ت 
بعملهم  �للتحاق  من 
�لتنقل  �ىل  �للجوء  �أو 

حتى حمطة �لقبة.

ر�ؤية من الواقع
حينما تكون املدر�سة حقل جتارب 

  تهديد املجل�س الوطني لعمال الرتبية بتنظيم 
وقفات احتجاجية ابتداء من الأ�صبوع القادم.فيه 

جتني على املدر�صة اجلزائرية كما له تاأثري على 
م�صتقبل املتمدر�صني ،لن الت�صعيد لي�س يف وقته 

، حيث مل يدر�س القائمني على املجل�س خطورة 
اخلطوة التي ينوون الإقدام عليها . ومهما كانت 

الأ�صباب فانه من حقنا كاأولياء ومن حق اأبناءنا اأن 
يتدارك النقابيون تلك ال�صرابات وال�صطرابات 

لن املدر�صة لي�س يف حاجة اىل ت�صعيد . فالتح�صيل 
العلمي لأبنائنا حتت م�صتوى ال�صفر ، وهناك اأق�صام 

مل تدر�س اإىل غاية اليوم ب�صبب ندرة الكتاب 
وهناك موؤ�ص�صات مل تتح فيها الدرا�صة ب�صبب نق�س 
الأ�صاتذة واملعلمني واأخرى ينق�صها الطاقم الرتبوي 

املوؤطر..! .
نحن ندرك حجم امل�صاكل الجتماعية 

والبيداغوجية التي يعاين منها القطاع وتاأثري ذلك 
على اجلميع ، لكن اأن نزيد �صب البنزين على النار 
فغري م�صموح البتة . لن اأبناءنا يف حاجة اىل جو 

مريح ليتعلموا فيه . ثم ما فائدة تلك ال�صرابت 
التي حتدث يف كل �صنة اإذا كانت الو�صاية ل 

ت�صتجيب ملطالب النقابات - اإن كانت معقولة - ؟ وهل 
يعقل ان تبقى املدر�صة حقال للتجارب والتالميذ 

جمرد فئران يطبق عليهم يف كل مو�صم درا�صي 
برامج مل تثمر وغري ذات جناعة ؟ ونحن نطالب 

من النقابات والوزارة الو�صية ان يكون بينهما حوارا 
بناءا وجادا من اجل و�صع ت�صور يف كيفية اخلروج 

بنتائج من �صاأنها اأن ترفع ن�صبة التح�صيل العلمي 
وجتعل من اأبنائنا م�صتوعبني ولي�س جعلهم ) عقاقني 

( !. فكل املوؤ�صرات توؤكد على اأن خريجي املدر�صة 
منذ �صنوات ل يفقهون �صيئا،  ومنهم من ل يعرف 

حتى كتابة ا�صمه باللغة الفرن�صية او حترير طلب 
عمل واآخرون اأميون يف اللغات الأجنبية خا�صة 

تالميذ وطلبة املدن الداخلية واجلنوبية .بالإ�صافة 
اإىل الرتاجع املخيف يف اللغة العربية حيث ل حديث 

ول حتدث اإل بالدارجة جراء الرجتالية و�صيا�صة 
احل�صو والتوظيف الع�صوائي لأ�صاتذة ومعلمني 
جعلوا من الرتبية وظيفة ون�صوا ر�صالة العلم .

املدر�صة اجلزائرية يف خطر ، واحلوار بني املهنيني 
والقائمني على ت�صيري القطاع هو ال�صبيل الوحيد 

لو�صح ت�صور للخروج من الأزمة ، وال�صرورة اأن 
ت�صتجيب الوزارة للمطالب اأن كانت معقولة مع اإلزام 

النقابات بالكف عن �صل�صلة الإ�صرابات والغيابات 
التي اآثرت على م�صتوى التالميذ والطلبة وان يكون 

الت�صيري عقالنيا مع اتخاذ �صيا�صة الردع �صبيال 
لبلوغ الأهداف املن�صودة. والتاأكيد على اأن احللول 

تكون داخل املدر�صة لياأخذ كل ذي حق حقه ، اأما 
التمادي يف التهديد والت�صعيد يف كل �صنة وعلى 

طول الوقت فهو مال نر�صاه كاأولياء ي�صهدون كل 
يوما املدر�صة ت�صقط بني يدي املزايدين دون تقدم 

القطاع الذي اأ�صبح م�صكلة يومية توؤرق الآباء 
والأبناء . حيث لن ي�صتفيد املجتمع �صيئا باعتبار ان 
املدر�صة اأ�صبح ينظر اإليها مثل باقي القطاعات التي 

نخرها الف�صاد وعمت فيها الرجتالية ودخلت يف 
ت�صيريها املح�صوبية وطبقت فيها كل التوجهات دون 
ان ي�صتفيد املجتمع لنبقى يف ذيل الرتتيب بعيدا عن 

الت�صنيف العاملي مقارنة بجرياننا ؟!
حفناوي بن عامر الغول

لغز 70 األف قنطارا من البطاطا بالبويرة
ل يز�ل �ملو�طن �لبويري يت�شاءل عن �لوجهة �لتي �خذتها كمية 70 �ألف قنطار من �لبطاطا �لتي ك�شفت �مل�شالح �لفالحية عن �إخر�جها 

منت�شف �ل�شهر �لفارط لغر�ش ك�رش �أ�شعارها يف �لأ�شو�ق وهو �لأمر �لذي مل يحدث على �ر�ش �لو�قع حيث ي�شرتي �ملو�طن هذه �ملادة ب�شعر 
يفوق 90 دج للكيلوغر�م �لو�حد ،�ل�شيء �لذي يطرح عالمات �لإ�شتفهام حول مدى فعالية هذه �خلطوة �لفا�شلة يف ظل �لتهاب �لأ�شعار يف ولية 

تعترب من رو�د منتجيها ويبقى �ملو�طن �لب�شيط �ل�شحية يف لعبة �مل�شاربة و�ل�شما�رشة وغياب �لرقابة من �جلهات �ملعنية.
اأ.م
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املر�صح الثاين » ر�صا عنيبة« املـدعو �صيف يوؤكد :

» نتعهد بتنمية بلديةامل�سيلة يف حالة فوز قائمة »الأرندي« 

حاوره : عبد البا�صط . ب

هل ميكن اأن نعرف 
ال�صاب عنيبة �صيف ر�صا 

؟

من  ر�ضا  �ضيف  عنيبة  ال�ضاب 
مواليد 1982 مبدينة امل�ضيلة، بعد 
تفرغت  الدرا�ضي  م�ضواري  نهاية 
للأعمال احلرة وممار�ضة التجارة، 
غمار  دخول  يل  �ضبق  اأن  بعد 
الإنتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 2012، 
اأك�ضبتني  التي  الإنتخابات  وهي 

خربة يف العمل ال�ضيا�ضي.

 ماهي الأ�صباب التي 
كانت وراء تر�صحكم 

للمجل�س البلدي ؟

اأنوي  كنت  البداية  يف  ب�رشاحة، 
الرت�ضح للمجل�س ال�ضعبي الولئي، 
قبل اأن ي�ضتقر بي املطاف للرت�ضح 
الولية  لعا�ضمة  البلدي  باملجل�س 
وذلك نزول عند طلب الأخ الأمني 
الولئي للحزب املهند�س الربملاين 
لرغبة  وكذا  بيبي«،  العيد  »حممد 
اأحلوا  الذين  املنا�ضلني  من  عدد 
عليا للرت�ضح للمجل�س البلدي، اأما 
تر�ضحي  فاإن   ، �ضوؤالك  بخ�ضو�س 
ورغبة  العام،  ال�ضالح  خلدمة  هو 
مبدينة  والنهو�س  التغري  يف  مني 
ال�ضديد  وللأ�ضف  التي  امل�ضيلة 
اإىل غيورين  اأم�س احلاجة  هي يف 
على  وتطويرها  تنميتها  اأجل  من 
ب�رشاحة  لأنه  الأ�ضعدة،  جميع 
تعاين تنمويا ويجب النهو�س بها.  

 كيف ترون احلملة 
الإنتخابية يف اأ�صبوعها 

الأوىل ؟

حملة  اأي  فاإن  معروف،  هو  كما 
الأول  اأ�ضبوعها  تكون يف  اإنتخابية 
فاترة، وبالرغم من اأننا قمنا بعمل 
اأحياء  خمتلف  عرب  كبري  جواري 
قبل  الولية، حتى  وقرى  ومدا�رش 
تعبئة  بهدف  احلملة  تلك  اإنطلق 
امل�ضاركة  ب�رشورة  املواطنني 
واإ�ضماع  الإنتخابات  يف  الوا�ضعة 
ويف  مر�ضحيهم،  لإختيار  �ضوتهم 
طيلة  برناجما  اأعددنا  »الأرندي« 
العمل  على  يعتمد  احلملة  اأيام 
من  الأخري  لهذا  ملا  اجلواري، 
قدرة على التعبئة والتجنيد لإجناح 

هذا الإ�ضتحقاق الإنتخابي.

 وما هو برناجمكم ؟

اأول ، كما قلت لك ، يجب حت�ضي�س 

التوجه  ب�رشورة  واإقناعه  الناخب 
يوم 23 نوفمرب اجلاري اإىل �ضناديق 
الأح�ضن  اإختيار  بهدف  الإقرتاع، 
دميقراطي،  جو  ويف  والأ�ضلح 
والدخول يف حملة اإنتخابية نظيفة 
والتنابز،  الرتا�ضق  عن  بعيدة 
هو  �ضيتم  الذي  الوحيد  والرتا�ضق 
تعهدنا  وهنا  الإنتخابية،  بالربامج 
بالوقوف  اجلواري  عملنا  خلل 
اإىل جانب املواطن والإ�ضتماع اإىل 
اإن�ضغالته والنقائ�س التي يرفعها، 
واإيجاد احللول لعدد منها يف حالة 
برئا�ضة  »الأرندي«  قائمة  فوز 
املجل�س البلدي، لكي نكون مبثابة 
�ضوت املواطن، وهنا مل نطلق اأية 

وعود اإنتخابية.

اإذن لديكم نظرة عن 
واقع التنمية وما ينق�س 

مدينة امل�صيلة ؟

اأحد  باإعتباري   ، احلال  بطبيعة 
اأملك   ، امل�ضيلة  مدينة  �ضكان 
ونقائ�ضها،  م�ضاكلها  عن  نظرة 
يف  »الأرندي«  قائمة  و�ضت�ضعى 
جاهدة  بالرئا�ضة  الفوز  حالة 
التنموية  امل�ضاكل  كل  بح�رش 
التي تعاين منها، مع تغيري طريقة 
تكون  اأخرى  بطريقة  الت�ضيري 
باإعتبار  وحداثة،  جناعة  اأكرث 
اأن الأمر يتعلق مبدينة كبرية من 
ال�ضكاين كامل�ضيلة  التعداد  حيث 
األف   250 من  اأزيد  يقطنها  التي 
دميغرافيا  منوا  وت�ضهد  ن�ضمة، 
والبداية  كبريا،  وتو�ضعا  هائل 
وتخطيط  عام  ت�ضور  بو�ضع 
ترقية  على  بالأ�ضا�س  يرتكز 
حظرية  واإح�ضاء  وع�رشنتها 
وممتلكات البلدية جللب مداخيل 
جديدة اأي خلق الرثوة، خ�ضو�ضا 
�ضيا�ضة  نعي�س  اليوم  ونحن 

تهدف اإىل تر�ضيد اأكرث للنفقات، 
والإهتمام بكل القطاعات وعلى 
راأ�ضها قطاعات ال�ضحة، ال�ضكن، 
والريا�ضة،  ال�ضباب  الفلحة، 
واملوارد املائية ، مع و�ضع حد 
باملياه  التزود  نق�س  مل�ضكلة 
م�ضكلة  وكذا  لل�رشب،  ال�ضاحلة 
خلق  طريق  عن  املرور  اإزدحام 
اأخرى،  وحماور  طرق  واإن�ضاء 
والإهتمام كذلك بالأحياء وربط 
ال�ضبكات  مبختلف  منها  عدد 
نف�س  الغاز،  الكهرباء،  كاملياه، 
التي  للمدا�رش  بالن�ضبة  ال�ضيء 
باإعطاء  »الأرندي«  قائمة  تتعهد 
اأهمية كبرية لـ 15 جتمعا �ضكانيا 
غرار  على  الولية  لعا�ضمة  تابع 
بوخمي�ضة، ملجاز، غـزال، مزرير، 
قرفالة، املويلحة ، نوارة وباقي 
اأكرث  الإهتمام  مع  التجمعات، 
الإ�ضتثمار  وت�ضجيع  بالنظافة 

لإمت�ضا�س البطالة.

يوؤكد املر�صح الثاين بقائمة التجمع الوطني الدميقراطي »الأرندي« ببلدية امل�صيلة »�صيف ر�صا عنيبة« على اأن قائمته دخلت احلملة الإنتخابية 
ملحليات 2017، بغية اإقناع الناخب ب�صرورة التوجه نحو �صناديق الإقرتاع يوم 23 نوفمرب اجلاري والإختيار يف جو دميقراطي، كما تعهد يف حالة جناح 

قائمة »الأرندي« بتغيري طريقة ت�صيري مدينة امل�صيلة بطريقة اأخرى تكون اأكرث جناعة وحداثة حت�صي كل النقائ�س، واحلر�س على اإعطاء اأهمية 
لكل القطاعات، وكذا التجمعات ال�صكانية والريفية التابعة لها.

النتخابات املحلية املقبلة �صت�صهد م�صاركة قيا�صية،عبد الغني وي�صر :

تاج ي�سارك ب46 قائمة ولئية و حوايل 500 قائمة يف البلدية 
توقع النائب الربملاين عن حزب« تاج 
قيا�ضية  م�ضاركة  وي�رش  الغني  عبد   «
املحلية  النتخابات  يف  للمواطنني 
بالبلدية  يهتم  املواطن  لأن   املقبلة 
تاج  اأن  ،مربزا  قوله  حد  على  اأكرث  
املقبل  ال�ضتحقاق  يف  بقوة  ي�ضارك 
 500 حوايل  و  ولئية  قائمة  ب46 
امل�ضهد  ،واعترب  البلدية  يف  قائمة 
املحليات  ي�ضبق  الذي  �ضيا�ضي 
للم�ضهد  بالنظر  املحت�ضم  بامل�ضهد 
الت�رشيعيات  �ضبق  الذي  ال�ضيا�ضي 
يرتقب  اجلميع  كاأن  و  املا�ضية 

رئا�ضيا 2019.

كيف يتم التح�صري 
للمحليات ،وماهو الربنامج 

امل�صطر لذلك ؟

خلل  من  للمحليات  التح�ضري  يتم 
تاج  بها  يقوم  التي  الزيارات  خمتلف 
،لدعم  الوطن  وليات  خمتلف  اإىل 
�ضيا�ضة املرت�ضحني و اأع�ضاء املكتب 
ال�ضيا�ضي ، اأما فيما يخ�س الربنامج 
الذي يتبناه »تاج« يف هذا ال�ضتحقاق 
اإىل �ضقني  ينق�ضم  هو برنامج   ثري 
نهدف من خلله  البلدي   و  الولئي 
و  البلديات  تنمية  على  العمل  اإىل 
املحلية  التنمية  اإطار  يف  الوليات 
بتنظيم   2015 يف  قمنا  ،وللإ�ضارة 
ندوة دولية خرجنا من خللها ب 50 
مقرتح مت تطبيقه على البلديات من 
التعامل  اأو  البيئة  �ضواء  التنمية  اأجل 
ت�ضاركية  بلدية  لتحقيق  مع املجتمع 

و التواجد مع املواطن اجتماعيا .

ماهي عدد القوائم التي 

�صي�صارك بها تاج يف 
ال�صتحقاق املقبل ؟

تاج �ضي�ضارك على امل�ضتوى الوطني 
،حيث  الوطن  وليات  اأغلب  يف  و 
و  ولئية  قائمة   46 ب  �ضن�ضارك 

حوايل 500 قائمة يف البلدية . 

نتحدث عن و�صع 
البلديات يف اجلزائر ؟

الدولة  يف  الأوىل  النواة  هي  البلدية 
القيمة  اإعطاءها  يتم  مل  اإذا  ،و 
�ضلبا على  ذلك  �ضينعك�س   احلقيقية 
قيمة الدولة ،لذلك لبد على الدولة 
الأمر  ،اأي�ضا  للبلدية  العتبار  اإعادة 
امللحظ غياب احلوار بني الإدارة و 
املمثلني و ال�ضعب و هذا ما اأدى اإىل 

تراجع دور البلدية .

هل تتخوفون من العزوف 
النتخابي ؟

ل�ضنا متخوفني من العزوف النتخابي 
،لأن العزوف اأ�ضبح اأمر عادي ت�ضهده 
اأن  اأظن  ،لكن  العامل  دول  اأغلب 
النتخابات املحلية �ضت�ضهد م�ضاركة 
بالبلدية  يهتم  املواطن  ،لأن  قوية 
هناك  اأن  الإ�ضارة  يجدر  ،اأي�ضا  اأكرث 
تيئي�س  ملحاولة   اإعلمي  ت�ضويف 
ت�ضويه  ،و  الربملان  من   املواطن 
�ضخ�س  اأنه  على  الربملاين  �ضورة 
م�ضاحله  حتقيق  فقط  يريد  �ضارق  
ّلأن الربملاين هو من  ، وهذا خاطئ 

ي�رشع للمواطن .

فيما يخ�س ا�صتدعاء 
الوزير الأول للأحزاب 
املوالية و اإق�صاء اأحزاب 

املعار�صة، ما تعليقك على 
ذلك ؟

ا�ضتدعاء  �ضلحية  له  الأول  الوزير 
من يريد ،اأي�ضا قرار ا�ضتدعاء الوزير 
اإق�ضاء  و  املوالية  للأحزاب  الأول 
عادي  اأمر  هو  املعار�ضة  اأحزاب 
و  اأغلبية  حكومة  هي  حكومتنا  لأن  
اأحزاب  ،اأي�ضا  معينة  باأحزاب  ممثلة 
يف  احلكومة  متثل  من  هي  الأغلبية 

الربملان .

ماهي النتيجة التي ي�صعى 
تاج  حتقيقها يف املحليات 

املقبلة ،وهل انتم قادرون 
على احداث تغيري يف �صري 

البلدية ؟ 

الثالثة  املرتبة  على  احل�ضول  ناأمل 
اأ�ضحاب  ،مر�ضحينا   وطنيا  
متوفر  ال�ضباب  الكفاءات،عن�رش 
بقوة  ،اأكيد اأن تاج قادر على اإحداث 
البلديات  اإيجابي على م�ضتوى  تغيري 
،وباعتبارنا اأ�ضحاب التجربة �ضنعمل 
خلل  من  مر�ضحينا  تاأطري  على 

التكوين .

ما تعليقك على امل�صهد 
ال�صيا�صي الذي ي�صبق 

املحليات ؟

بالنظر  حمت�ضم  �ضيا�ضي  م�ضهد  هو 

�ضبق  الذي  ال�ضيا�ضي  للم�ضهد 
الت�رشيعيات املا�ضية ،و كاأن اجلميع 
م�ضهد  ،اأي�ضا   2017 رئا�ضيا  يرتقب 
املحلية  النتخابات  نتائج  اأن  ي�ضري 
و  ال�ضلطة  اأحزاب  ل�ضالح  �ضتكون 
الأفلن«  لأن«  العادي  بالأمر  هو 
اأو  قوية  م�ضاركة  لهم  »الأرندي«  و 
اآخر ي�ضاركون 100 باملئة يف  مبعنى 
اأن  اإىل  يوؤ�رش  مما  البلديات  جميع 

النتائج �ضتكون ل�ضاحلهم.

 ما راأيك يف دور الذي 
تقوم به  الهيئة امل�صتقلة 

ملراقبة النتخابات ؟

،غري  جدا  �ضعيفة  دربال  هيئة 
نزاهة  و  �ضفافية  �ضمان  على  قادرة 
هي  ،اأي�س  املقبل  ال�ضتحقاق 
اأن  باعتبار  ال�ضلطة  منحازة لأحزاب 
اأع�ضاءها ينتمون اإىل اأحزاب ال�ضلطة 

.

هل من اإ�صافة اأخرى ؟

اأريد اأن اأ�ضري اأنني قمت بتقدمي اأول 
اقرتاح للحكومة  حول قانون الت�ضوية 
الذي  البنايات  مطابقة  و  العقارية 
جاء ي�ضوي الفرع واملتمثل يف البناية 
،لأنه  العقار   يف  املتمثل  الأ�ضل  و 
قانون فا�ضل ،حيث قمت با�ضتقراء ل 
امللفات  ن�ضبة  اأن  ،وتبني  بلديات   10
التي مت ت�ضويتها 2 باملئة من امللفات 
املودعة و التي ل تتجاوز ن�ضبتها 40 
اأي  هنا  ال�ضوؤال املطروح  ،و  باملائة 

ذهبت 60 باملائة الأخرى  
اإميان لوا�س .

حممد ذويبي  من امل�صيلة 

الن�سال القاعدي مفتاح جناح منا�سلينا 

بن فلي�س 

هيئة دربال فاقدة لل�سالحيات

العام  الأمني  اأم�س  اأول  قال 
وممثل  النه�ضة،  حلركة 
النه�ضة  اجل  من  الإحتاد 
»حممد  والتنمية  والعدالة 
ذويبي«   باأن ال�ضتحقاقات 
لر�ضم  موعدا  تعد  املحلية، 
خارطة جديدة تكر�س اإرادة 
جتمع  يف  واأكد  ال�ضعب، 
ن�ضطه م�ضاء اأم�س بامل�ضيلة 
باأن الحتاد قرر خو�س غمار 
النتخابات املحلية من اأجل 
ال�ضيا�ضية  اخلارطة  تغيري 
التخل�س  اأجل  من  والعمل  
للمحروقات  التبعية  من 
وللخارج ، الأمني العام حلركة 
النه�ضة ، حتدث عن اهمية 
والولئية  ال�ضعبية  املجال�س 
باإعتبارها فر�ضة لكي نتوجه 
امل�ضتدامة  التنمية  اإىل 
املحروقات  خارج 
ومبوؤ�ض�ضات  وبربنامج 
 ، �ضلطاتها  وفق  تعمل 
كمثال  الولئي  فاملجل�س 
حملي  برملان  مبثابة  يعد 
التنمية  خمططات  يتابع 

ان�ضغالت  رفع  يف  وي�ضاهم 
القرى  يف  املواطنني 
واملدا�رش واملدن ، واأو�ضح 
اجلزائر  م�ضكلة  اأن  ذويبي 
يوم  بعد  يوما  تعقيدا  تزداد 
يف  الدولة  اأختزلت  بعدما   ،
ال�ضلطة  وهي  واحدة  �ضلطة 
الربملان  التنفيذية وهم�ضت 
وهو  املنتخبة  والهيئات 
اأزمة  ا�ضتمرار  اإىل  ادى  ما 
بلدنا ومنونا القت�ضادي ل 
الإمكانيات  وحجم  يتنا�ضب 
 ، بلدنا  عليها  تتوفر  التي 
لدى  خا�ضة  تزداد  فالبطالة 
ال�ضباب اإيل وجد امامه �ضوى 
الدخول يف عامل الإنحرافات 
واحلرقة عرب قوارب املوت 
مناظلي  من  ليطالب   ،  ،
امل�ضتوى  على  حزبهم 
املحلي الوقوف مع قائمتهم 
يف املجل�س البلدي والولئي 
بالتوا�ضل  الن�ضال  وموا�ضلة 

مع املواطنني ميدانيا . 

عبدالبا�صط بديار 

طلئع  حزب  رئي�س  اأعرب   
فلي�س  بن  علي  احلريات 
امل�ضيلة  ولية  من  اأم�س 
امل�ضتقلة  العليا  الهيئة  اإن 
مبثابة  الإنتخابات  ملراقبة 
لل�ضلحيات  الفاقدة  الهيئة 
هاته  على  »اأ�ضفق  قائل  
فاقدة  اأ�ضل  التي هي  الهيئة 

تابعة  واأ�ضحت  لل�ضلحيات 
عقب  جاءت  والتي  للإدارة 
باإن�ضائها  املعار�ضة  مطالبة 
ب�رشورة  مطالبا  ود�ضرتتها« 
لكي  ال�ضلحيات  منحها 
اأن�ضاأت  التي  مهامها  متار�س 

لأجلها .
عبدالبا�صط ب
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اخلبري الفالحي عي�صى من�صور

غياب بطاقية وطنية ل�سبط الإنتاج يجعلنا نخ�سر الكثري
ركز اخلبري الفالحي عي�صى من�صور، على �صرورة الرفع من م�صتوى التكنولوجيا يف القطاع وجعلها �صرطا يف فتح جمال ال�صتثمارات 
فيه، مع تنظيم القطاع عرب اإن�صاء بطاقية وطنية، مع ال�صتثمار يف العامل الب�صري بالتكوين والإر�صاد الفالح، داعيا الو�صاية اإىل مد 

يد العون للمهند�صني الفالحيني.
�صارة بومعزة

التكنولوجيا ينبغي اأن 
تكون �صرط ال�صتثمار 

الأجنبي

عي�سى  الفالحي  اخلبري  قراأ 
به  خ�ص  ت�رصيح  يف  من�سور، 
»الو�سط«، يف دعوة وزير الفالحة 
البحري  وال�سيد  الريفية  والتنمية 
الأخرية،  بوعزقي  القادر  عبد 
اأنها  العرب،  امل�ستثمرين  جللب 
والإجابة  للتو�سيح  حتتاج  خطوة 
جلب  نريد  كنا  اإذا  ما  �سوؤال  على 
الأموال اأم التكنولوجيا، موؤكدا  اأن 
على  يراهن  اأن  يجب  ال�ستثمار 
جلب التكنولوجيا، ذلك اأن التمويل 
غالبا ما تقوم به البنوك اجلزائرية 
بقاعدة  �ستكون  ال�رصاكة  لأن 
امتياز  وعقود   51/49 ال�ستثمار 
للجانب  �ستكون  الفالحية  الأر�ص 
كان  فان  وبالتايل  اجلزائري، 
العقار الفالحي للجانب اجلزائري 
اجلزائرية  البنوك  من  والتمويل 
تعتمد  مل  اإن  ال�رصاكة  فائدة  فما 
كون  التكنولوجيا،  جلب  على 
جتلب  لأن  حتتاج  ال�ستثمارات 

بح�سب  فعله  ن�ستطيع  ل  ما  لنا 
اإن  ال�رصاكة  اأن  اأكد  الذي  اخلبري، 
كانت لأجل انتاج البطاطا والقمح 
ما  وهو  موجودة،  اأمور  فهذه 
ليتما�سى  ي�ستدعي تطوير القطاع 
لالنتاج  احلديثة  التقنيات  مع 

الزراعي.
تطمينات  بخ�سو�ص   اأما 
خمتلف  بتوفري  اخلا�سة  الوزير 
فقال  الإجراءات  يف  الت�سهيالت 
للم�ستثمر  اأول  تقدم  اأن  اأنه حري 
كل  اأمامه  يجد  الذي  املحلي 
م�ساريع  اأقامة  لأجل  العقبات 
من  بداية  اإياها  حمددة  فالحية، 
الفالحي  العقار  على  احل�سول 
عن  ناهيك  التمويل  اإىل  و�سول 
الكثرية،  البريوقراطية  املعوقات 
على  ينبغي  كان  اإن  مت�سائال 
�رصاكة  اإقامة  املحلي  امل�ستثمر 
جميع  تذليل  لأجل  اأجنبي  مع 
الأبواب،  جميع  فتح  و  ال�سعوبات 
ماآلت  حول  النهائي  احلكم  تاركا 
القطاع  يف  ال�ستثمار  دعوات 
عن  الوزارة  م�سالح  تف�سح  ن  اإىل 
تركيزه  حولها.  ومع  التفا�سيل 
التكنولوجيا  توفري  �رصورة  على 
بالتكوين  بالهتمام  ربطها 
الفالح  كون  الفالحي،  والإر�ساد 

التقني  امل�سار  يحرتم  مل  اإذا 
ول  دعم  ل  ينفع  فال  ملنتوجاته 
�رصورة  على  اأن  موؤكدا  مرافقة، 
الأكفاء  املهند�سني  يف  ال�ستثمار 
يف  رغبة  فعال  ميلكون  الذين 
ال�ستثمار اإل اأن العراقيل تقف يف 
عمد  كا�سفا عن  م�ساريعهم،  وجه 
بع�سهم للتنقل مئات الكيلومرتات 
وكراء الأرا�سي الفالحية باأموالهم 
اخلا�سة خلدمة الأر�ص، موؤكدا اأن 
فعال  حتتاج  التي  هي  الفئة  هذه 

للمرافقة والدعم.
احلكومة  مراهنة  وبخ�سو�ص 
الفالحة  قطاع  تطوير  على 
يف  املحروقات  عن  بديال  جلعله 
فقال  القت�سادية،  الأزمة  ظل 
يلعب  لكي  كفاية  نطوره  مل  اأننا 
القت�ساد  تطوير  يف  كامال  دوره 
عن  حتى  عجزنا  بعدما  الوطني، 
املنتوجات  لبع�ص  ال�سوق  �سبط 
الوزير  اأن  ورغم  الفالحية، 
متت  التي  الإ�سالحات  اأن  اعترب 
بالقطاع منذ �سنة الـ2000 ناجحة، 
من  باملائة   70 بتوفري  م�ستدل 
من�سور  فرد  الغذائية  املنتجات 
بالت�ساوؤل عن مدى جدوى  عي�سى 
الفالحية  املنتجات  توفري  حتى 
كانت  اإن  باملائة،   100 بن�سبة 

متناول  غري  يف  املنتوجات  هذه 
امل�ستهلكني  من  كبرية  �رصيحة 
اأ�سعارها، مربزا  التهاب  من جراء 
الذاتي  الكتفاء  عن  احلديث  اأن 
معناه اأن كل الأ�سواق املحلية من 
ال�رصق  ومن  اجلنوب  اىل  ال�سمال 
ب�سفة  ممونة  تكون  الغرب  اإىل 

منتظمة وباأ�سعار معقولة.
  

غياب اآليات �صبط 
ال�صوق يكر�س الفو�صى

  
الفو�سى  الفالحي  اخلبري  واأرجع 
ال�سائدة يف الأ�سعار وغياب بع�ص 
اآليات �سبط  اإىل غياب  املنتجات 
ال�سوق، كون الفالح ينتج بطريقة 
بطريفة  يتم  والت�سويق  فو�سوية 
تام  غياب  فهناك  فو�سوية  اأكرث 
للتن�سيق بني الإدارة الفالحية على 
امل�ستوى املحلي وبني املنتجني، 
معرفة  يف  ال�سكالية  حمددا 
ل�رصورة  داعيا  ماذا،  ينتج  من 
ا�ستحداث بطاقية وطنية لالإنتاج 
الفالحي لتدارك غياب املنظومة 
اأكد  التي  ال�سحيحة  الإح�سائية 

اأنها احلل لإحداث طفرة.
هذا وك�سف وزير الفالحة، موؤخرا 
امل�ستثمرين  اأمام  الباب  فتح  عن 

اأكد  حيث  قطاعه،  يف  العرب 
الإدارية  الت�سهيالت  كل  اأن 
ل�ستقطاب  م�سمونة  والقانونية 
على  مركزا  العرب،  املتعاملني 
التعاون وال�رصاكة  �رصورة تكثيف 
رئي�ص  اأما  العربية،  املنطقة  بني 
للمهند�سني  الوطني  الحتاد 
الزراعيني اجلزائريني يحيى زان، 
بالقطاع  النهو�ص  ل�رصورة  فدعا 
تنموية  برامج  اعتماد  خالل  من 
ناجعة ودعم ال�ستثمارات الكربى 
والتخزين  النتاج  اآلت  وتطوير 
اأهمية  على  مركزا  والتحويل، 
تو�سيع الرقعة الفالحية امل�سقية 
التكنولوجيات  على  والعتماد 
والإر�ساد  احلديثة  والأبحاث 
واعد  برنامج  وو�سع  الفالحي، 
الغذائية  ال�سناعات  لتطوير 
بني  اخلربات  وتبادل  الزراعية 
املهند�ص  ومنح  العربية  الدول 
يف  احلقيقية  مكانته  الزراعي 
ال�ستثمار  وكذا  القطاع.  ت�سيري 
الأرا�سي  ا�ست�سالح  جمالت  يف 
وتطوير الزراعة املحمية والبيوت 
تثمني  لها  ي�ساف  البال�ستيكية، 
واحلمراء  البي�ساء  اللحوم  �سعبة 
وطاقة  احلفظ  تقنيات  وتطوير 

التخزين.

طالبوا  باإعادة  اإدماجهم يف 
منا�صبهم كم�صاعدي ميكانيك

التقنيون املف�سولون 
من اجلوية اجلزائرية 

يحتجون
 احتج اأم�سقرابة الع�رصين عامال من 
املف�سولينمن وحدة ال�سيانة التابعة 

للخطوط اجلوية اجلزائرية، فيما عرف 
بف�سيحة توظيف تقنيني بدون �سهادات 
التي هزت ال�رصكة مطلع ال�سنة اجلارية

طالب  قرابة الع�رصين عامال من 
املف�سولني من وحدة ال�سيانة التابعة 

للخطوط اجلوية اجلزائرية، يف جتمع  
اأمام مقر وحدة ال�سيانة، باإعادة 

اإدماجهم يف منا�سبهم كم�ساعدي 
ميكانيك، اأو حتى يف منا�سب اأقل 

تتوافق مع م�ستواهم احلقيقي، بعدما 
�سغلو منا�سب يف اإطار “عملية توظيف 
ع�سوائية متت يف �سمت وخارج الأطر 

القانونية للجمهورية اجلزائرية، 
وتتناق�ص مع التعليمة التي اأ�سدرها 
الرئي�ص املدير العام ال�سابق حممد 

عبدو بودربالة بتاريخ 03 فيفري 2016، 
ح�سب ما ك�سفته بتاريخ 2 فيفري 

املا�سي النقابة الوطنية لتقنيي عمال 
ال�سيانة وحركت الف�سيحة، وزير النقل 

ال�سابق حممد طلعي الذي اأمر فتح 
حتقيق يف الق�سيةوح�سب الوثيقة، فاإنه 
من بني 85 عامل مت توظيفه يف وحدة 
ال�سيانة، 61 اأثبتوا امتالكهم ل�سهادات 
تتوافق مع منا�سب عملهم، فيما قدم 

4 عمال �سهادات خمتلفة عن تلك التي 
اأدرجت يف ملف توظيفهم، و7 عمال مل 

يقدمو اأي �سهادة
اإميان لوا�س.

اجللفة

 وفاة طالبة جامعية
  و �سائق �سيارة اأجرة

 يف حادث مرور
اأدى حادث �سرييف منطقة اللوبيد  بني 

بلديتي ال�سارف و القديد اىل وفاة 
طالبة جامعية )ط.م( ووفاة �سائق 
�سيارة الأجرة )�ص.ب( وقد خلف 

احلادث ع�رصة جرحى �ستة منهم يف 
حالة حرجة هذا احلادث اإثر ا�سطدام 

�سيارة الأجرة ب�سيارة لنقل الأفراد .

وزارة الرتبية

للتوظيف انطالق 
املرحلة الوطنية 
لالأر�سية الرقمية

اأعلنت، اأم�ص وزيرة الرتبية الوطنية، 
نورية بن غربيط، اإنطالق املرحلة 
الوطنية لالأر�سية الرقمية للتوظيف 

اليوم اإبتداء من ال�ساعة العا�رصة 
�سباحا. وح�سب من�سور الوزيرة عرب 

�سفحتها الر�سمية على موقع التوا�سل 
الجتماعي “فاي�سبوك”، فاإن العملية 

تخ�ص الأطوار الثالثة )ابتدائي- 
متو�سط- ثانوي(. و اإعتربت الوزيرة 

يف ت�رصيحات �سابقة اأن القطاع يراعي 
يف عملية التوظيف عامل الإ�ستحقاق 
و الرتتيب يف اأر�سية التو�سيف حيث 

�سيتم اللجوء اإىل القائمة الوطنية بعد 
اإ�ستغالل القائمة الولئية امل�سجلة يف 

اأر�سية التوظيف.
ف.ن�صرين

الرئي�س املدير العام ملركز املن�صور للت�صويق عزالدين قحام

نحن خمت�سون يف ت�سويق و ت�سميم اأنظمة الطباعة »ري�سو«

وزير ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات خمتار ح�صبالوي ي�صدد :

�سيديل امل�ست�سفيات مفتاح تر�سيد التكاليف

ك�سف الرئي�ص املدير العام ملركز 
املن�سور للت�سويق عزالدين قحام 
جتمع  التي  ال�رصاكة  اأهمية  عن 
»ري�سو« فرن�سا  املركز مع �رصكة 
ل�رصكة  تابع  فرع  تعترب  التي  و 
يف  املخت�سة  كاغاكو  »ري�سو« 
الطباعة  اأنظمة  وت�سويق  ت�سميم 
مركز  قام   2012 منذ  اأنه  ،حيث 
املن�سور التجاري بتوزيع منتجات 
،فقد  للجزائر  ح�رصيا   « »ري�سو 
تدعم فرقهم من اخلرباء بتدريب 
ومن    . الطباعة  حلول  و�سيانة 
�سبو�سيتو  فابري�ص  اأ�ساف  جهته 
»ري�سو  ل�رصكة  املنتدب  الع�سو 
اأنظمته  اجلزائر  اأنه يف  فرن�سا   «
التعليم  جمال  يف  عليها  م�سهود 
الهاتف  وم�سغلي  والإدارات 

الطباعة  وخمت�سي  والبنوك 
وامل�ست�سفيات وخمتلف ال�رصكات 
املقرتحة  احللول  بف�سل  واأنه 
الأداء  يف  كامل  ب�سكل  ي�ساركون 
،متعهدا  التكاليف  خف�ص  ويف 
تطويرها  �ستوا�سل  »ري�سو«  باأن 
الورق  حيث  الأ�سواق  جميع  يف 
حلول  تقدمي  خالل  من  �رصوري 
اأكرث ايكولوجية واقت�سادية وذلك 
لتلبية  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث 

متطلبات اأداء املنظمات .
يف  قحام  الدين  عز  واأ�سار 
نظمها  التي  ال�سحفية  الندوة 
املوزع  للت�سويق  املن�سور  مركز 
»بانا�سونيك«  ملنتجات  احل�رصى 
لتقدمي اآخر ما اأنتجته »ري�سو« من 
واحلديثة  الرقمية  الطباعة  اآلت 

ح�رصيا   باجلزائر  ي�سوقها  والتي 
املركز اأن مركز املن�سور للت�سويق 
يعترب واحد من ال�رصكات الرائدة 
اإثراء  يف  املتخ�س�سة  بالدنا  يف 
باملنتوجات  اجلزائرية  ال�سوق 
الكمبيوتر  ومنتجات  املكتبية 
وهي  العاملية  اجلودة  ذات 
و�سهولة  والأداء  باجلودة  تتميز 
بالأ�سعار  وكذا  ال�ستخدام 
التعامل  �سياق  ،ويف  املعقولة 
املن�سور  »مركز  بني  وال�رصاكة 
قحام  قال  و«ري�سو«  للت�سويق 
و�سعارهم  ناجحة  �رصاكة  اأنها 
ذات  خدمات  حتقيق  هو  دائما 
امل�ستمر  ال�سعي  يف  عالية  جودة 
والدائم لإر�ساء العمالء والزبائن 
اأن نقدم لعمالئنا  » نحن  نهدف 

تلبي  والتي  الأداء  عالية  مواد 
الطباعة  ،اأنظمة  احتياجاتهم 
وموثوقة  ال�رصعة  عالية  ري�سو 
ال�ستخدام  �سهلة  ،وكذلك 
من  وا�سعة  ملجموعة  ومنا�سبة 
ب�رصعة  نف�سها  فر�ست  املهنيني 
اجلزائر  يف  الطباعة  �سوق  علي 
 – قحام  الدين  عز  ي�سيف   –  «
املن�سور  ملركز  العام  املدير 
تكنولوجية  واأ�ساف   ، للت�سويق 
بعمق  تغري  للطباعة   « »ري�سو 
ميزان القوى بني الطباعة اليزرية 
على  للحرب  النافثة  والطباعة 
للكميات  الطباعة  �سوق  م�ستوى 
كبري  طموح  ال�رصكة  وىل  الكبرية 
واقرتاح بديل �سديق للبيئة وفعال 
،وهي  الرقمية  الطباعة  عامل  يف 

روؤية م�سرتكة بني املركز و »ري�سو 
. «

مركز  ح�رصيا  يوزع   2012 ومنذ 
الطباعة  مواد  للت�سويق  املن�سور 
وا�سعة  جمموعة  على   « »ري�سو 
من املهنيني يف اجلزائر ويخ�سع 
الن�ساط  قطاعات  من  قطاع  كل 
وكل نوع من اأنواع الزبائن لقيوده 
منها  واحد  كل  ويواجه  اخلا�سة 
ب�رصعة م�ساكل الت�سال والطباعة 
للرد على  ت�سمح   « »ري�سو  وحلول 
�سخ�سية  بطريقة  القيود  هذه 
املجالت  خمتلف  يف  ومتكيفة 
من الرتبية ،املجتمعات املحلية ، 
ال�سحة ،املتخ�س�سني يف الطباعة 

،�رصكات الت�سالت والبنوك.
�صمرية.بوجلطي

وال�سكان  ال�سحة  وزير  اأكد  
خمتار  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
اإعطاء  �رصورة  على  ح�سبالوي 
�سيديل امل�ست�سفيات املكانة التي 
العالج  �سل�سلة  �سمن  ي�ستحقها 
يلعبه  الذي  الأ�سا�سي  للدور  نظرا 
ال�سل�سلة  هذه  �سمن  ال�سلك  هذا 
مربزا  عامة،  ب�سفة  وبالقطاع 
التزام م�ساحله بتقدمي كل الدعم 
املعنوي واللوج�ستيكي ملرافقتهم  
يف جمال التكوين ،واأفاد  الأ�ستاذ 
على  اإ�رصافه  خالل  ح�سبالوي 

للجمعية  الثاين  املوؤمتر  افتتاح 
امل�ست�سفيات  ل�سيديل  اجلزائرية 
املتبعة  الإ�سالحات  اأن  والأورام 
يف القطاع »تفر�ص الإهتمام بهذا 
مواكبه  له  يت�سنى  حتى  ال�سلك 
اخلدمة  وحت�سني  التحولت  هذه 
جمالت  يف  �سيما  املقدمة 
توزيع  ومتابعة  وتخزين  ت�سيري 
املوؤ�س�سات  م�سالح  بني  الأدوية 
على  ي�ساعد  مما  ال�ست�سفائية 
 . التكاليف  وتر�سيد  التحكم 
املقدمة  اخلدمات  ولتطوير 

التزم  ال�سلك  هذا  طرف  من 
الدعم  »كل  بتقدمي  ال�سحة  وزير 
ملرافقته  واللوج�ستيكي  املعنوي 
تخفيف  بغية  التكوين  جمال  يف 
ال�سغط على املوؤ�س�سات ال�سحية 
والتذبذبات  النقطاعات  لتفادي 
ا�ستجابة  ل�سمان  لالأدوية  الدورية 
املواطن  الحتياجات  �رصيعة 
والتي ل تتاأتى اإل يف اإطار تنظيم 
اإرادة  موؤكدا  املهنة«،  لهذه  �سامل 
لتح�سني  العمومية  ال�سلطات 
ل�سيادلة  البيداغوجي  التكوين 

هذا  من  وجعل  امل�ست�سفيات 
حد  يف  »اخت�سا�سا  الإخت�سا�ص 
الدرا�سي لهذا  ذاته �سمن امل�سار 
ال�سحة  وزير  �سدد  كما  ال�سلك«. 
على �رصورة اإن�ساء وحدة مركزية 
يف  الكميائية  الأدوية  لتح�سري 
توجه على اخل�سو�ص  �سكل حقن 
بال�رصطان  امل�سابني  اإىل 
املتواجدين على م�ستوى خمتلف 
بامل�ست�سفيات  الطبية  امل�سالح 
على  ال�سغط  لتخفيف  وذلك 
م�سالح العالج الكيميائي باملراكز 

ال�رصطان  عالج  يف  املتخ�س�سة 
على  التنقل  عبء  وكذا  جهة  من 
اأخرى،  ويذكر  املر�سى من جهة 
امل�ست�سفيات  �سيادلة  عدد  اأن 
يف  �سيديل   120 من  انتقل  قد 
�سنة  خالل   1200 اإىل   1998 �سنة 
2016 وهو عدد غري كاف -ح�سب 
لال�ستجابة  نب�سي-  الأ�ستاذة 
املوؤ�س�سات  حلاجيات  املتزايدة 
ي�ستدعي   مما  ال�ست�سفائية 

العمومي واخلا�ص.
اإميان لوا�س.



بالعا�صمة  الأمن  م�صالح  األقت 
القب�ض  الفارط  ال�صهر  نهاية 
مدججني  اأ�صخا�ض  ثالثة  على 
يف  تورطهم  ب�صبب  بالأ�صلحة 
اأثارت حالة فو�صى وهلع كبريان 
داخل م�صت�صفى م�صطفى زميلي 
مع العتداء على �صابط ال�رشطة 
الذي حاول تهدئتهم وتن�صب لهم 
تهم متنوعة تراوحت بني حيازة 
بدون  حمظورة  بي�صاء  اأ�صلحة 
�صبب �رشعي و حيازة املوؤثرات 
العقلية ، وكدا تهمة العتداء على 
موظف بهيئة نظامية اأثناء تاأدية 
بالنظام  الإخالل  ،وتهمة  مهامه 
العام ،ليمثل املتهمني اأمام هيئة 
حمكمة احلرا�ض اأم�ض ملواجهة 
خالل  من  ويتبني  التهم،  هاته 
دار  ما  على  وبناءا  ت�رشيحاتهم 
جمريات  املحاكمة  بجل�صة 
ل�صجار  تعود  التي  احلال  ق�صية 
مع  املتهمني  به  تورط  عنيف 
جمموعة اأ�صخا�ض اآخرين داخل 
الدرارية  مبنطقة  ليلي  ملهى 
املتهمني  اأحد  فيه  تعر�ض 
م�صتوى  على  بليغة  جلروح 
وجه  على  نقله  ا�صتلزمت  عينه 
ال�صتعجالت  ال�رشعة مل�صلحة 
باحلرا�ض،  زمرييل  مب�صت�صفى 
ونتيجة  هناك  تواجدهم  واثناء 
تعر�ض  التي  الإهمال  حلالة  

طاقم  قبل  من  اجلريح  لها 
الأطباء واملمر�صني هناك ، قام 
فو�صى  حالة  باإثارة  املتهمني 
الطاقم  جميع  مع  ومال�صنات 
م�صالح  لتدخل  اأدى  مبا  الطبي 
اأين   ، ال�صتباك  لف�ض  الأمن 
ال�رشطة  �صابط  حينها  تعر�ض 
قبل  من  بذيء  وكالم  لعتداء 
املتهمني مع فرارهم من م�رشح 
اإلقاء  يتم  اأن  قبل  اجلرمية، 
لحق  وقت  يف  عليهم  القب�ض 
�صياحية  �صيارة  منت  على  وهم 
الروتينية  التفتي�صات  اأ�صفرت 
من  كمية  على  العثور  على  لها 
من  وعدد  املهلو�صة  الأقرا�ض 
البي�صاء،  والأ�صلحة  ال�صكاكني 
ليتم بذلك حتويلهم على حمكمة 
التهم  لهم  ن�صبت  بعدما  احلال 
رهن  و�صعهم  مع  الذكر  �صالفة 
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�ض 
واأنكروا  باحلرا�ض،  العقابية 
خالل مواجهتهم لهيئة املحكمة 
ان  قبل  جرم،  من  لهم  ن�صب  ما 
يطالب لهم ممثل احلق العام ويف 
ظل ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة 
وغرامة  نافذا  حبيت  �صنوات   3
وتقرر  دج،  ماليني   5 بقيمة 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

جلل�صات لحقة. 
ل/ منرية 

اجلزائية  الغرفة  �صتنظر 
العا�صمة  ق�صاء  مبجل�ض 
يف  اجلاري  ال�صبوع  خالل 
الثاين  العقد  يف  �صاب  ق�صية 
من العمر على خلفية الإ�صتباه 
خطرية  ق�صية  يف  تورطه  يف 
اجلبني  لها  يندين  واأخالقية 
�صقيقه  بزوجه  بتحر�صه  تتعلق 
التهديد  طائلة  حتت  جن�صيا 
بتفجريها بقارورة غاز البوتان 
ق�صية  جمريات   . اإبنها  رفقة 
اأ�صبوعني  حلوايل  احلال،تعود 
التي  ال�صحية  تفاجاأت  حينما 
م�صتوى  على  متواجدة  كانت 
بطرق  ببوزريعة  الزوجي  بيتها 
زوجها  �صقيق  قبل  من  بابها 
الذي يقيم بالطابق الذي فوقها 
يف �صاعة متاأخرة من الليل،اأين 
�صقيقه  عن  يبحث  اأنه  اإدعى 
،غادر  غائب  اأنه  تاأكد  وملا 
وت�صلل لغرفة نومها عرب النافذة 
وحتر�ض بها جن�صيا ومزق ثيابها 
اإبنها ال�صغري،الأمر  اأمام مراأى 
وتطلب  ت�رشخ  جعلها  الذي 
اأن  قبل  اجلريان  من  النجدة 
حتمل هاتفها وتت�صل بال�رشطة 
يف  كان  املتهم  واأن  خا�صة 
ال�صكر،وهو  من  متقدمة  حالة 
يح�رش  وجعله  غ�صبه  اأثار  ما 
ويهددها  البوتان  غاز  قارورة 
وطفلها،لتتحر  بتفجريها 
بع�ض  تدخل  بعد  قب�صته  من 
توقيفه  بعدها  اجلريان،ليتم 

اأين  الأمن  مركز  اإىل  وحتويله 
زوال  بعد  اأقواله  �صماع  مت 
فاقد  كان  الكحول،اأنه  مفعول 
اأنه  اأفعاله،اإل  وليدرك  للوعي 
مبثوله  ت�رشيحاته  عن  تراجع 
البتدائية  املحكمة  ،اأمام 
كيدية  ال�صكوى  اأن  اأكد  ،حيث 
بهدف  منه  التخل�ض  وهدفها 
،مو�صحا  الفيال  على  احل�صول 
بيت  ق�صد  الوقائع  بيوم  اأنه 
ا�صرتجاع  اأجل  من  �صقيقه 
�رشقتها  التي  املالب�ض  غ�صالة 
منه ال�صحية اأين ن�صبت بينهما 
اإىل  تطورت  كالمية  م�صادات 
اإىل تدخل  اأدى  باليدي  عراك 
اإ�صابتها  اإىل  اأدى  ال�صحية مما 
الرقبة  م�صتوى  على  بخدو�ض 
ال�صهادة  يف  مدون  هو  ح�صبما 
عر�ض  اأنه  الطبية،موؤكدا 
خاللها  من  اإ�صتفاد  لإ�صابة 
كل  12يوما،مفندا  قدره  بعجز 
ماورد على ل�صان زوجة �صقيقه 
اإفادته  اإتهامات،ليطالب  من 
دفاعه  ل�صان  على  بالرباءة 
خا�صة  الدليل  اإنعدام  اأمام 
مزودة  املزعومة  الغرفة  واأن 
ي�صتحيل  حديدية  بق�صبان 
الدخول،  نحيف  ل�صخ�ض  حتى 
�صتكون  ما  انتظار  يف  وهذا 
جديد  من  مبثوله  ت�رشيحاته 
مبجل�ض  اجلزائية  الغرفة  امام 

ق�صاء العا�صمة. 
ل/منرية

م�صت�صفى م�صطفى زميلي

على خلفية نزاع يتعلق بغ�صالة مالب�س �صرقتها ال�صحية منه

توقيف ع�سابة م�سلحة 
اعتدت على �سابط �سرطة 

خممور يتحر�ش بزوجة �سقيقه ثم 
يهددها بتفجريها 
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كان يجند ال�صباب من خالل مواقع التوا�صل الجتماعي

حماكمة اأحد اإرهابيي » داع�ش« 
رفقة 6 اآخرين بجنايات العا�سمة 

تنظر حمكمة اجلنايات مبحكمة للدار البي�صاء خالل الدورة اجلنائية املزمع انطالقها يوم 
26 نوفمرب  يف  ق�صية اأحد مقاتلي تنظيم الدولة الإ�صالمية بال�صام والعراق » داع�س«  املدعو  

»م.فار�س« و املكنى ب »اأبو دجانة البتار« الذي كان يجند ال�صباب اجلزائري عرب مواقع » 
الفاي�صبوك« ،وهو امللف الذي تورط فيه  رفقة  6 اأ�صخا�س اأخرين اإثنان منهم موجودين رهن 

احلب�س املوؤقت و املتابعني بتهم  النخراط يف جماعة ارهابية تن�صط باخلارج، وال�صاداة بالفعال 
الرهابيةن وال�صروع يف النخراط يف جماعة غرهابية تن�صط خارج الرتاب الوطني ،وهذا للدورة 

اجلنائية املقبلة  .

وقائعها  تعود  التي  الق�صية  يف 
اإثر حملة   2015 02 جانفي  لتاريخ 
الرهاب  مكافحة  فرقة  نظمتها 
ال�صخا�ض  لتوقيف    بالعا�صمة 
الذي ي�صتبه �صلوعهم يف تنظيمات 
ارهابية من طرف و مت التو�صل من 
خالل التقنيات احلديثة و القدرات 
التحقيقات  جمال  يف  الوا�صعة 
الإلكتورنية و ال�صبكات الإجتماعية  
ل�صخ�ض يتوا�صل عرب موقع التوا�صل 
الجتماعي »فاي�صبوك« مع عنا�رش 
داع�ض،  لتنظيم  تابعة  ارهابية 
»ل.حممد. باملتهم  المر  ويتعلق 

مبقهى  توقيفه  مت  الذي  و  جنيب« 
�صخ�ض  رفقة  هو  بالقبةو  انرتنيت 
بعدما  »ط.علي«   يدعى   اأخر 
يف  اأجريت  التي  التحريات  ك�صفت 
التوا�صل  مواقع  على  ح�صابهما 
و  تعليقات  وجود  على  الإجتماعي 
ن�صاطات متجد العمليات الإرهابية 
اأنهما  و  داع�ض«   « لتظيم  التابعة 
كانا   على توا�صل مع اأحد اأخطر 
اجلزائرية   الإرهابية  العنا�رش 
»اأبو  يدعى  بالتنظيم  النا�صطة 
دجانة البتار« من خالل وجود عدة 
بينهم   متابدلة  تعليقات  و  ر�صائل 

جمعتهما  خا�صة  اأحاديث  كذا  و 
الإلتحاق  طرق  و  كيفية  حول  معه 
مبعاقل اجلامعات الإرهابية هناك  
املعمقة  للتحريات  وموا�صلة   ،
كانت  التي  اخلطري  عن   للك�صف 
مت  دوجانة«  اأبو   « مع  �صلة  على 
اأخرين  اأ�صخا�ض  لعدة  التو�صل 
عرب خمتلف وليات الوطن حاولوا 
لللحاق مبعاقل »داع�ض« وكانوا على 
عالقة وطيدة بالعنا�رش املتواجدة 
هناك على اأرا�صي �صوريا و العراق 
، كما تو�صلت التحريات من خالل 
مراقبة ح�صاباتهم على ك�صف عدة 

تعليقات من�صورة من  و  فيديوهات 
اجلهاد  على  حتث  و  متجد  قبلهم 
التنظيم   هذا  �صفوف  يف  القتال  و 
الذي يعترب التنظيم الإٍرهابي الأول 
تبنيه  خالل  من  عامليا  الأخطر  و 
عدة جمازر و جرائم اإن�صانية متت 
و ل زالت تتم بعدة مناطق بالعامل 
عك�ض  وعلى  املتهمني  اأن  غري   ،
الأمنية  اجلهات  اأمام  به  اأدلوا  ما 
اأمام  قد تراجعوا عن ت�رشيحاتهم 
وهذا   ، التحقيق  قا�صي  ال�صيد 
جل�صة  عنه  �صتف�رش  ما  اإنتظار  يف 

املحاكمة من تفا�صيل اأكرث .

املركز الدويل لت�صوية اخلالفات املتعلقة بال�صتثمارات

تن�سيب جلنة خا�سة لدرا�سة طعن �ساوير�ش يف ملف اأورا�سكوم
لت�صوية  الدويل  املركز  قام 
اخلالفات املتعلقة بال�صتثمارات 
جلنة  بتعيني  العاملي  للبنك  التابع 
خا�صة لدرا�صة طعن قدمته �رشكة 
لال�صتثمارات  تيليكوم  اأورا�صكوم 
بينها  الذي  التحكيم  اإطار  يف 
املركز  واأو�صح  اجلزائر.  وبني 
الدويل لت�صوية اخلالفات املتعلقة 
موقعه   على  بال�صتثمارات 
اللكرتوين اأن هذه الهيئة التحكيمية 
الدولية قد عينت الرئي�ض الأ�صبق 
ملحكمة  العدل الدولية ال�صلوفاكي 
اللجنة  هذه  ليرتاأ�ض  تومكا  بيرت 
امل�صدر  ذات  واأ�صاف  اخلا�صة، 
حكمني  ي�صاعده  تومكا  بيرت  اأن 
اثنني ويتعلق الأمر بكل من ال�صيدة 
الباهاما�ض  من  رو�صو  كوبر  بريتا 
وال�صيد كلو�ض �صاك�ض من اأملانيا، 
اللجنة  اأن  اإىل  املركز  اأ�صار  كما 
اإلغاء احلكم الذي  �صتبث يف طلب 

التحكيمية  الهيئة  ذات  اأ�صدرته 
جاء  والذي  الأخري  ماي   31 يف 
ان  للتذكري  اجلزائر،  �صالح  يف 
اخلالفات  لت�صوية  الدويل  املركز 
قد  كان  بال�صتثمارات  املتعلقة 
حكم  »برف�ض«طلب رئي�ض �رشكة 
الذي  �صاوير�ض  جنيب  اأورا�صكوم 
 5 بدفع  اجلزائرية  الدولة  يطالب 
حكم  كما  كتعوي�ض،  دولر  مليار 
يدفع  بان  اأخر  جانب  من  املركز 
للدولة اجلزائرية امل�صاريف التي 
كما  التحكيم،  ق�صية  يف  �رشفت 
متت الإ�صارة اإىل اأن اأحكام املركز 
غالبا ما تكون نهائية وملزمة جتاه  
ان  ميكن  اأنها  اإل  النزاع  اأطراف 
ملا  حمدود  طعن  مو�صوع  ت�صكل 
اأو  كلي  اإلغاء  طلب  اأو  احلكم  بعد 
جزئي. ويبقى الإلغاء امراأ ا�صتثنائيا 
، حيث ميكن لرئي�ض جمل�ض اإدارة 
املركز الدويل  لت�صوية اخلالفات 

يعني  ان  بال�صتثمارات  املتعلقة 
اأع�صاء   ثالثة  من  خا�صة  جلنة 
احلكم  وميكن  الطلب،  يف  للنظر 
وا�صتثنائية  نادرة  حالت  يف  به 
الوا�صحة   التجاوزات  غرار  على 
ت�صكيل  يف  اأوخطا  للمحكمة 
قاعدة  اأون�صيان  اأو�صهو  املحكمة 
اأ�صا�صية يف الإجراءات. ويف حالة 
جزئي  اأو  كلي  ب�صكل  احلكم  اإلغاء 
يطالب  ان  الأطراف  لأحد  ميكن 
املحكمة  على  اخلالف  بعر�ض 
على  احل�صول  اأجل  من  جمددا 
عليه  تن�ض  ح�صبما  جديد  حكم 
الإجراءات التحكيمية للمركز فيما 

يخ�ض طعون مع بعد احلكم.
جنيب  ان  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
اإجراءات  تابع  قد  �صاوير�ض 
التحكيم رغم التفاق الذي  اأعلن 
عنه يف 18 اأفريل 2014 بني �رشكة 
اقتنت  التي  الرو�صية  فيمبلكوم 

النقال  الهاتف  فرع  جازي  �رشكة 
الوطني  وال�صندوق  اجلزائر  يف 
ت�صوية  املت�صمن  لال�صتثمارات 
التفاق  ت�صمن  كما  للنزاع،  ودية 
بدا يف  الذي  الثاين  التحكيم  اإنهاء 
الرو�صية  للفروع    2012 نوفمرب 
املركز  اإ�رشاف  حتت  لفيمبلكوم 
الدويل لت�صوية اخلالفات املتعلقة  
العدالة  وتابعت  بال�صتثمارات 
اجلزائرية املتعامل الأول للهاتف 
التهرب  بتهمة  باجلزائر  النقال 
القانوين  غري  والتحويل  ال�رشيبي 
لدى  ان  الأموال،كما  لروؤو�ض 
جيزي �رشائب م�صتحقة مل�صلحة 
ب950  تقدر  اجلزائرية  اجلباية 
املمتدة  الفرتة  عن  دولر  مليون 
مطالبة  وهي  و2009   2004 بني 
اأي�صا بدفع 1.3 مليار دولر لعدم 
يف  اجلزائرية  القوانني  احرتامها 

جمال العملة ال�صعبة. 
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قرا�صنة » الويندوز«:

كيف ك�سفت هجمات »الفدية اخلبيثة« ثغرات الأمن ال�سيرباين؟
ا يف نوعية  ُيعد الهجوم ال�صخم الذي تعر�صت له ع�صرات اآلف اأجهزة الكمبيوتر يف اأكرث من 100 دولة حول العامل يف 12 مايو 2017، حتول جوهرًيّ

تهديدات الأمن ال�صيرباين، اإذ ت�صببت برجمية الفدية اخلبيثة )Ransomware( التي يطلق عليها )Wanna Cry(، يف تعطيل تعامالت وخدمات 
ا، لي�س فقط  موؤ�ص�صات متعددة واإعطاب �صبكاتها واأجهزتها الإلكرتونية، مما ت�صبب يف خ�صائر مالية �صخمة. ويكت�صب هذا الهجوم طابًعا ا�صتثنائًيّ

ا ملا اأف�صحت عنه من دللت ب�صاأن ثغرات الأمن  خلطورة الهجمات التي و�صفتها وكالة تطبيق القانون الأوروبية باأنها »مل ي�صبق لها مثيل«، واإمنا اأي�صً
الرقمي العاملي.

هجمات متوقعَة!

�أثارتها  �لتي  �لعاملية  �ل�ضجة  من  �لرغم  على 
�لهجمات، �إال �أن �لو�قع يك�ضف عن �أنها مل تكن 
عن  �مل�ضوؤولة  �لقر�ضنة  جماعة  و�أن  مفاجئة، 
�لهجمات و�لتي تطلق على نف�ضها ��ضم »و�ضطاء 
 2016 �أغ�ضط�س  يف  �أعلنت  �أن  �ضبق  �لظل« 
�الأمريكي،  �لقومي  �الأمن  وكالة  �خرتقت  �أنها 
قّدرتها  �إلكرتونية«  »�أ�ضلحة  على  و��ضتحوذت 
بقيمة 500 مليون دوالر، عار�ضة تلك �لربجميات 
�خلبيثة للبيع يف مز�د حتت ��ضم »مز�د �الأ�ضلحة 

�ل�ضيرب�نية ملجموعة �لت�ضوية«.
 2017 �إبريل  يف  �أخرى  مرة  �ملجموعة  وعادت 
�الأمريكي  �لرئي�س  �ضد  �حتجاج  بر�ضالة  لتبعث 
�الأدو�ت  من  جمموعة  وتتيح  تر�مب«،  »دونالد 
�لتي �ضبق و�أعلنت عنها جماًنا، كما  �لتج�ض�ضية 
�أف�ضحت عن تفا�ضيل جديدة ب�ضاأن ��ضتحو�ذها 
على برجميات ��ضتخدمتها وكالة �الأمن �لقومي 
�ملالية،  �لتحويالت  على  للتج�ض�س  �الأمريكية 
ما  ويندوز،  ت�ضغيل  نظام  يف  ثغر�ت  م�ضتغلة 
دفع �رشكة مايكرو�ضوفت �ملنتجة للنظام للقول 
قبل  �الأمنية  �لثغر�ت  تلك  قامت مبعاجلة  باأنها 
بيان »و�ضطاء �لظالل«، نافية �إبالغ وكالة �الأمن 
ب�ضاأن  لها  �أخرى  �أي جهة حكومية  �أو  �الأمريكي 
تلك �لثغر�ت، ولكنها -يف �لوقت نف�ضه- مل تعلن 

عن م�ضدر �كت�ضافها لها.
على  �لظل«  »و�ضطاء  ن�رشه  �لذي  �لبيان  وعقب 
هجمات  �نطلقت  �ضهر،  بنحو  �إلكرتونية  مدونة 
»Wanna Cry« لت�رشب �أجهزة �لكمبيوتر يف 
خمتلف دول �لعامل، وهو ما كان »متوقًعا« وفق 
و�ضف »ريان كاليمرب« �خلبري �ملتخ�ض�س ب�رشكة 
�لت�رشيبات  بعد  �ل�ضيرب�ين  لالأمن  بروفبوينت 
تقدمي  ورغم  �ملجموعة.  عنها  ك�ضفت  �لتي 
حثت  �لثغر�ت  لعالج  حتديثات  مايكرو�ضوفت 
�لعاملني  �أن  �إال  حتميلها،  على  �مل�ضتخدمني 
حتميل  �إمكانية  عدم  من  تاأكدو�  �الأمن  مبجال 
مع  خا�ضة  كبري،  نطاق  على  �لتحديثات  تلك 
�أقدم مثل ويندوز »�إك�س  �نت�ضار ��ضتخد�م ن�ضخ 

بي«.

حجم اخل�صائر:

�لفدية  برجميات  من   »Wanna Cry« يُعد 
�أو  �لعمل  من  �الأجهزة  متنع  �لتي  �خلبيثة 
حيث  معينة،  فدية  تدفع  حتى  �لعمل  ��ضرتجاع 
تظهر للم�ضتخدم و�جهة �إلكرتونية حتمل عبارة 

تطالبه  ور�ضالة  ت�ضفريها«،  مت  قد  »ملفاتك 
با�ضتخد�م  دوالر   300 مبقد�ر  فدية  بت�ضديد 
خالل  وذلك  كوين«،  »بت  �الإلكرتونية  �لعملة 
م�ضاعفة  يتم  �لدفع  عدم  حال  ويف  �أيام،  ثالثة 
حال  كلًيّا  �مللفات  بحذف  �لتهديد  مع  �ملبلغ 

عدم �لدفع خالل �ضبعة �أيام.
وو�ضل معدل �نت�ضار �لهجمات �إىل خم�ضة ماليني 
»فور�ضبوينت  �رشكة  وفق  �ل�ضاعة،  يف  ر�ضالة 
�الأول  �ليوم  نهاية  ومع  �الأمنية،  �ضيكيوريتي« 
فقط من �لهجمات �أعلنت �رشكة »�أفا�ضت لالأمن 
�ملعلوماتي« �أنها ر�ضدت �أكرث من 75 �ألف هجوم 
دولة  مائة  �لذي جتاوز  �لعدد  وهو  بلًد�،   99 يف 

فيما بعد.
ووفق هيئة �الإذ�عة �لربيطانية، �ضملت �لهجمات 
و�ل�ضني،  و�لهند،  رو�ضيا،  �ضمنها:  من  دوالً 
و�أملانيا،  و�إيطاليا،  وفرن�ضا،  وبريطانيا، 
�أخرى، وهو  ودوال  وتايو�ن،  وفيتنام،  و�لربتغال، 
يف  �لباحثني  رئي�س  هايوبنني،  ميكو  �عتربه  ما 
�رشكة �إف �ضيكيور لالأمن �الإلكرتوين، �أكرب تف�ٍسّ 
لربجميات �لفدية �خلبيثة يف �لتاريخ، وفق وكالة 

�الأنباء �لفرن�ضية.
و�ل�ضحة،  �لد�خلية  وز�رتا  رو�ضيا، ت�رشرت  ويف 
وثاين  �حلكومية،  �لرو�ضية  �لقطار�ت  و�رشكة 
�إىل  باالإ�ضافة  �ملحمولة،  للهو�تف  �رشكة  �أكرب 
منظمة   40 تعر�ضت  كما  بنوك حملية خمتلفة. 
�لرعاية  هيئة  لنظام  تابعة  بريطانية  حملية 
ما  وهو  لهجمات،  �لعياد�ت  وبع�س  �ل�ضحية 
�جلر�حية.  �لعمليات  بع�س  �إلغاء  عن  �أ�ضفر 
وتعر�س عدد من �ل�رشكات �الإ�ضبانية �ل�ضخمة، 
�إبريدروال،  �لطاقة  و�رشكة  تيليفونيكا،  مثل: 
ت�رشرت  كما  لهجمات.  ناتور�ل،  غاز  و�رشكة 
�حلديد  و�ضكك  �لربتغالية  تيليكوم  �رشكة 
يف  وجامعات  مد�ر�س  عن  ف�ضال  �الأملانية، 

�ل�ضني وم�ضت�ضفيات يف �إندوني�ضيا.
ل�ضناعة  رينو  �رشكة  �أُجربت  فرن�ضا،  ويف 
�إنتاجها  خطوط  بع�س  �إيقاف  على  �ل�ضيار�ت 
هذه  مطالبة  �حتماالت  يُثري  ما  �لهجمات،  �إثر 
تعوي�ضات  بدفع  »مايكرو�ضوفت«  �ل�رشكات 
ب�ضبب  تكبدوها  �لتي  �الأ�رش�ر  جر�ء  لزبائنها 

عيوب يف �أنظمتها.
وبينما �ضادت حالة �لطو�رئ دول �لعامل ملعاجلة 
تد�عيات �لهجمات، جاءت مو�جهتها من م�ضدر 
غري متوقع، وهو باحث �ضاب جمهول �لهوية يبلغ 
�إن«-  �إن  »�ضي  �ضبكة  �لعمر 22 عاًما -وفق  من 
 Malware( ��ضم  حتت  �الإنرتنت  على  ين�ضط 
على  �لقر��ضنة  �عتماد  �كت�ضف  حيث   ،)tech

نطاق غري م�ضجل، قام هو ب�رش�ئه مببلغ 10.69 
يُ�ضمى  ما  �إىل  توجيهه  �أعاد  ثم  فقط،  دوالر�ت 
للت�ضليل  تقنية  يوفر  وهو خادوم   )Sinkhole(
نطاق  ب�ضاأن  خاطئة  بيانات  توفري  على  تعتمد 
�إليه،  �لو�ضول  عملية  ف�ضل  �إىل  يوؤدي  ما  معني، 
�الأمر �لذي يجعله فعاال يف �حلد من �لربجميات 

�خلبيثة.
�أنه  �إال  �الإجر�ء،  هذ�  ب�ضاطة  من  �لرغم  وعلى 
�لربجمية  �نت�ضار  من  �حلد  يف  كبرًي�  دوًر�  لعب 
�إ�ضد�ر  �أوقف  �أنه  �العتبار  يف  �أخًذ�  �خلبيثة، 
ال  فيما   ،)Wanna Cry( برنامج  من  و�حد 
تز�ل هناك �إ�ضد�ر�ت �أخرى من برجمية �لفدية 
مت  �لذي  �لنطاق  ذلك  مع  تتو��ضل  ال  �خلبيثة 
ت�ضليله، ما يعني بقاء خطر �لتعر�س للهجمات 

قائًما.
�إىل  �لربيطاين  �ل�ضيرب�ين  �الأمن  مركز  نّوه  وقد 
فيه  �ضاهم  �لذي  �مل�ضاد  �الإجر�ء  دور  �أهمية 
حدوث  منع  �إنه  قائال،   )Malware tech(
-يف  �أ�ضار  �أنه  �إال  حمتمل،  هجوم  �ألف   100
�لوقت نف�ضه- �إىل عدم قدرته على �إ�ضالح �آثار 
�لهجمات �لتي حدثت بالفعل، الفًتا �إىل �رشورة 
�تباع �الحرت�ز�ت �الأمنية �ضد برجميات �لفدية 
يف  دليال  ب�ضاأنها  �أ�ضدر  �أن  �ضبق  �لتي  �خلبيثة 
من  �الأول  �لن�ضف  �ضهد  بعدما  �ملا�ضي  �أكتوبر 
تقريبًا  �أ�ضعاف  ثالثة  مبقد�ر  زيادة   2016 عام 
يف برجميات �لفدية �خلبيثة مقارنة بعام 2015 

كامال.

الدللت الأمنية:

من  جمموعة  �لظل«  »و�ضطاء  هجمات  حتمل 
�لرقمي  �الأمن  ثغر�ت  عن  �لكا�ضفة  �لدالالت 

�لعاملي، و�لتي ميكن عر�ضها فيما يلي:
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تتمتع  �لتي  �ل�ضخمة  �الإمكانات  �لرغم من  على 
�لدفاعية  �أنظمتها  �أن  �إال  �لعظمى،  �لدول  بها 
�لرقمية وقفت عاجزة �أمام تلك �لهجمات �لتي 
تعتمد يف �نت�ضارها، وفق منظمة �الآيكان �لدولية 
)ICANN(، على �مل�ضتخدم �لفرد �لذي يقوم 
�ضن  وفيما  للفريو�س.  �حلاملة  �لر�ضائل  بفتح 
�لهجمات جماعة قر�ضنة غام�ضة فقد ��ضتطاع 
وقفت  فيما  ا،  �أي�ضً غام�س  نا�ضط  جمابهته 
�لهجوم،  �أمام  عاجزة  �لغربية  �الأمنية  �الأجهزة 
لتعلن �متنانها للباحث �ل�ضاب، ما يك�ضف �لفجوة 

�لكبرية بني �أجهزة �حلماية من جانب، وقر��ضنة 
�جلرمية من جانب �آخر.
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تطويرها  برجميات مت  على  �لهجمات  �عتماد   
من قبل وكالة �الأمن �لقومي �الأمريكي �عتماًد� 
على ثغر�ت �كت�ضفتها يف نظام ت�ضغيل ذي �نت�ضار 
عاملي، �أثار �جلدل ب�ضاأن م�رشوعية �حتكار مثل 
على  مدمرة  تبعات  لها  �لتي  �ملعلومات  تلك 
�الأمن �لعاملي، خا�ضة يف ظل �حتماالت تعر�س 
تلك �جلهات �الأمنية لالخرت�ق، ووقوع مثل تلك 
كما  �الإجر�مية  �جلماعات  �أيدي  يف  �ملعلومات 
�إدو�رد  �أ�ضار  وقد  �لهجمات.  تلك  هو �حلال يف 
�ضنودن، �ملتعاقد �ل�ضابق مع وكالة �ال�ضتخبار�ت 
�لهجمات،  على  تعليقه  يف  ذلك  �إىل  �الأمريكية، 
و�لتي �ألقى �للوم فيها على وكالة �الأمن �لقومي 
�الأمريكي �لتي مل تك�ضف عن �لثغر�ت �ملت�ضببة 

فيها حلظة �كت�ضافها.
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على �لرغم من �لتفاوؤل ب�ضاأن دور تلك �لعمالت 
يف رو�ج �القت�ضاديات �لرقمية، �إال �أن �ملجهولية 
تلك  عن  و�لتنظيمية  �لت�رشيعية  �لرقابة  وغياب 
ب�ضاأنها،  �ملخاوف  يثري  �مل�ضفرة  �ملعامالت 
�لفدية  لتح�ضيل  و�ضيلة  باتت  بعدما  �ضيما  ال 
لتمويل  ا  �أي�ضً و�أد�ة  �خلبيثة،  �لهجمات  حالة  يف 
�جلماعات �الإرهابية، �الأمر �لذي يزد�د خطورة 
لها  معدل  �أعلى  بلغت  حتى  قيمتها  ت�ضاعد  مع 
للكوين  دوالًر�   1758 عن  يزيد  مبا  �لعام،  هذ� 
يجعلها  مما  �لذهب،  قيمة  لتتجاوز  �لو�حد، 
للحدود،  �لعابر  �لنقدي  للتعامل  �آمًنا  مالًذ� 

ا لتلك �جلماعات �الإجر�مية. ومربًحا �أي�ضً
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فاملن�ضاآت �لتي ت�رشرت مل تكن من�ضاآت �ضيا�ضية 
من�ضاآت  ت�رشرت  و�إمنا  ودفاعية،  �أمنية  �أو 
�مل�ضت�ضفيات  مثل  و�إن�ضانية  بل  �قت�ضادية 
يحمل  �لذي  �الأمر  �لهجمات،  تلك  جر�ء  من 
�القت�ضادية  �النهيار�ت  ب�ضاأن  خطرية  دالالت 
�ملحتملة لهجمات من هذ� �لنوع �ضد �الأ�ضو�ق 
�لعاملية،  �مل�رشفية  �ملوؤ�ض�ضات  �أو  �ملالية، 
��ضتهد�ف  حال  �لبالغة  �ملخاطر  وكذلك 
�لطبية بهجمات  بيانات �مل�ضت�ضفيات و�ملر�كز 

�إليه تقرير �آي بي  �إرهابية. يدعم ذلك ما �أ�ضار 
 ،2016 لعام  �لرقمي  لالأمن  فور�س  �إك�س   – �إم 
�لذي ك�ضف �أن موؤ�ض�ضات �لرعاية �ل�ضحية باتت 
ا للهجمات �لرقمية. وقد �أ�ضار  هي �الأعلى تعر�ضً
يف وقت مبكر �لباحث »بريان فولتز« �إىل خماطر 
�لنحو  �ملدنية على هذ�  �ملوؤ�ض�ضات  ��ضتهد�ف 
حينما �فرت�س يف در��ضة له عام 2004 �ضيناريو 
تتالعب  م�ضت�ضفى  بيانات  على  رقمية  لهجمة 
يُودي  مما  �ملر�ضى،  دم  ف�ضائل  ببيانات  فقط 

بحياة �ملئات.
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دو�فع  وجود  ب�ضاأن  �التهامات  من  �لرغم  على 
�إال  �لظالل،  و�ضطاء  هجمات  ور�ء  �ضيا�ضية 
باحل�ضول  متعلًقا  بب�ضاطة  يكون  قد  �الأمر  �أن 
�أو  �الإرهابية  �لدو�فع  غياب  �أي  �الأمو�ل،  على 
�لرتبح  دو�فع  و�ضعود  �ل�ضيا�ضية،  �ملعار�ضة 
مع  ذلك  ويت�ضق  رقمية،  جر�ئم  عرب  و�البتز�ز 
�حلا�ضوبية  �جلر�ئم  ق�ضم  تقرير  �إليه  �أ�ضار  ما 
وق�ضايا �مللكية �لفكرية �الأمريكي، من �أن هناك 
4000 هجوم من برجميات �لفدية �خلبيثة يحدث 
يومًيّا منذ بدء عام 2016، وكذلك تقرير فريوزن 
�خرت�ق  من  �لتحقق  حول  �لرقمي  لالبتكار 
 100 حتليل  ت�ضمن  و�لذي   ،2016 لعام  �لبيانات 
وقال  دولة،   82 يف  �خرت�ًقا  و2260  و�قعة  �ألف 
�إن 89% من �لهجمات �الإلكرتونية تت�ضمن دو�فع 

مالية �أو جت�ض�ضية.
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هو  للربنامج  �لكبري  �النت�ضار  �أ�ضباب  �أحد 
�ال�ضتخد�م �لعاملي و��ضع �لنطاق لنظام ويندوز 
�لذي تنتجه �رشكة مايكرو�ضوفت، ما قد يوؤ�رش 
ت�ضغيل  نظم  و�ضيادة  �الحتكار�ت  خماطر  �إىل 
طاملا  �لتي  �التهامات  وهي  �لعامل،  يف  و�حدة 

و�جهتها �ل�رشكة بالفعل.

التداعيات امل�صتقبلية:

للتهديد�ت  �ل�ضنوي  ديل  �رشكة  تقرير  �أ�ضار 
�الأمنية يف عام 2016 �إىل �أن �لربجميات �خلبيثة 
فيما  مليار�ت،   8.19 �إىل  عددها  ت�ضاعف 
��ضتهد�ًفا،  �الأكرث  �أندرويد هي  �أنظمة  �أ�ضبحت 
�إنرتنت كربى  مو�قع  تعر�ضت   2016 �أكتوبر  ويف 
من  لهجوم  وريديت-  و�أمازون،  تويرت،  -مثل: 

�خلدمات  حلجب  �لربجمية  �لهجمات  نوع 
مرور  بحركة  �خلو�دم  يُغرق  و�لذي   )DDOS(

عالية توؤدي لتوقفها.
�لنطاق  �لهجمات �ملت�ضعة من حيث  وتدل تلك 
و�ملتنوعة �الأهد�ف على ت�ضاعد حدة �لهجمات 
�لرقمية حول �لعامل، وذلك عن طريق �لربجميات 
و�لهجمات  �لدودية،  �لفريو�ضات  مثل:  �خلبيثة، 
�لربجمية حلجب �خلدمات DDOS، و�ضفر�ت 
ح�ضان طرو�دة وغريها، وهو ما قد يرجع لعدة 
�لو�ضائط  ��ضتخد�م  يف  �لتو�ضع  �أهمها  �أ�ضباب، 
�إمتام  �أو  �ملعلومات،  لتخزين  �ضو�ء  �لرقمية، 
يجعل  ما  وهو  غريها،  �أو  �ملالية،  �ملعامالت 
�ال�ضتهد�ف،  ي�ضتدعي  قيًما  �أمًر�  �ملعلومة  من 
�لرقمية  �ملهار�ت  يف  تز�يد  و�كبه  �لذي  �الأمر 

لدى �جلماعات �الإجر�مية.
�لت�ضاعد عدة تد�عيات م�ضتقبلية  ويحمل ذلك 
مُيكن ��ضتقر�وؤها يف ظل ما ك�ضفت عنه هجمات 
»و�ضطاء �لظل«، �أهمها �حتماالت �الجتاه �لعاملي 
لل�ضغط من �أجل تفعيل تبادل �ملعلومات �الأمنية 
حال  لالإف�ضاح  دولية  قو�عد  و�إعمال  �لرقمية، 
ف�ضال  �لنطاق،  و��ضعة  حمتملة  خماطر  وجود 
�ملوجهة  لال�ضتثمار�ت  �ملحتمل  �لتز�يد  عن 
جانب  من  �ضو�ء  �لرقمي،  �الأمن  الأبحاث 
باتت  �لتي  �لتكنولوجية  �ل�رشكات  �أو  �حلكومات 
�لتعوي�ضات، ف�ضال عن تدعيم  تهددها خماطر 
مع  �لهجمات،  تلك  مثل  �لتي جترم  �لت�رشيعات 
�إدماج �لن�ضطاء �لرقميني و�ل�رشكات �لتكنولوجية 
تفتح  و�لتي  �لعمليات،  تلك  يف  �لتقنيني  و�لرو�د 
ج�ضيمة  �أمنية  خماطر  �أمام  ا  عري�ضً جماال 
ت�ضتدعي تعزيز �أو��رش �لتعاون �الإقليمي و�لدويل 
يف جمال مكافحة �جلرمية �الإلكرتونية يف �إطار 
دون  �خلرب�ت  وتبادل  �ملعلومات  ت�ضارك  من 
�مل�ضلحة  و�أولوية  �لقر�ر  ��ضتقاللية  على  تاأثري 

�لوطنية.
ب�ضاأن  �ل�ضائدة  �لفعل  ردود  �أن  من  �لرغم  وعلى 
و�أهمية  �لتعاون،  حتمية  �إىل  تدعو  �لهجمات 
�ل�ضيا�ضة  عقبات  �أن  �إال  و�لت�ضارك؛  �الإف�ضاح 
و�لت�ضارع �ضتقف حتًما عائًقا �أمام ذلك �الجتاه، 
�أجل  من  �ملجتمعية  �ل�ضغوط  �أهمية  يوؤكد  مما 
حث �حلكومات على جتاوز حو�جز �ل�رش�ع مبا 
يحد من هجمات تُنبئ كافة �ملوؤ�رش�ت �أنها يف 

طريقها �إىل �الزدياد.

عبدالفتاح/مركز  الزهراء  فاطمة  د. 
امل�صتقبل لالأبحاث و الدرا�صات املتقدمة

shutterstock :قرا�سنة » الويندوز«:امل�سدر       . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 حكم باحلجر

جمل�س ق�صاء : البويرة
حمكمة : الأخ�صرية

الق�صم : �صوؤون الأ�صرة

 ولهذه الأ�سباب
حكمت �ملحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ضوؤون �الأ�رشة  علنيا  �بتد�ئيا  ح�ضوريا يف �ل�ضكل : بقبول 

�لدعوى  . يف �ملو�ضوع : �إفر�غ �حلكم  �ل�ضادرعن حمكمة �الأخ�رشية ق�ضم �ضوؤون �الأ�رشة بتاريخ 06-12 
-2016 حتت  رقم �لفهر�س رقم 1159 بامل�ضادقة على �خلربة  �ملنجزة طرف �لطبيب عبد �لقادر بن 
ميمون  �ملودعة لدى �أمانة �ضبط �ملحكمة بتاريخ 31- 10- 2016 حتت فهر�س رقم 1182 وبالنتيجة 

�حلجر على �ملرجع �ضده   حمانة �حممد �ملولود بتاريخ 24-05-1995 ببلدية �الأخ�رشية والية �لبويرة 
وتعيني �ملرجعة تو�تي عزيزة مقدما له  مع �الأمر بن�رشن�ضخة من هذ� �حلكم  لالإعالم باإحدى �جلر�ئد 
�لوطنية باإلز�م �ملرجعة بامل�ضاريف �لق�ضائية .  بذ� �ضدر �حلكم و�أف�ضح به جهر�  باجلل�ضة �لعالنية 

�ملنعقدة بالتاريخ �ملذكور�أعاله ول�ضحته �أم�ضى �الأ�ضل من طرف �لرئي�س و�أمني �ل�ضبط  .
الرئي�س  امني ال�صبط

اإ�سهار
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خالل �لــ 70 عاما �لأخرية تر�مب �لرئي�س �لأقل �شعبية يف �أمريكا!
معدل  �أن  للر�أي،  ��ستطالع  ك�سف 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  �سعبية 
�لت�سعة  �لأ�سهر  خالل  تر�مب، 
�لأوىل من �سغله من�سب �لرئا�سة، 
�لروؤ�ساء  جميع  بني  �لأقل  هو 
عاما  �لـ70  خالل  �لأمريكيني 
�ل�ستطالع  و�أظهر هذ�  �ملا�سية، 

�لأحد،  �ليوم  نتائجه  �لذي ن�رشت 
و  بو�ست"  "و��سنطن  �سحيفة 
�سبكة "�أي بي �سي" �لتلفزيونية، �أن 
�لأمريكي،  �لرئي�س  �سعبية  معدل 
رئي�س  من�سب  يف  تر�مب،  دونالد 
�لوليات �ملتحدة، ل يتجاوز ن�سبة 
فيما  �لأمريكيني،  من  فقط   %37

يعار�سه ويختلف مع �سيا�ساته %59 
من �مل�ستطلعني. وهذه �أقل ن�سبة 
�لبيت  يف  �أمريكي  لرئي�س  تاأييد 
�ل�سبعني  �ل�سنو�ت  طو�ل  �لأبي�س 
جيمي  �سلفه  �أّيد  �إذ  �ملا�سية، 
كارتر يف نف�س �لفرتة من �لرئا�سة 
جورج  �سعبية  بلغت  فيما   ،%51

بو�س �لبن خالل هذه �لفرتة %89 
من �ملو�طنني �لأمريكيني.

�سملهم  �لذين  ثلثا  ويعتقد 
�حلايل  �لرئي�س  �أن  �ل�ستطالع، 
"مل  �أو  �سيء"  �أي  يفعل  "مل 
�لفرتة  خالل  يذكر"  �سيئا  يفعل 
من  �أكرث  وقال  وليته.  من  �لأوىل 

�لدر��سة  يف  �مل�ساركني  ن�سف 
حكم  حتت  �ملتحدة  �لوليات  �إن 

تر�مب �أ�سبحت �أ�سعف.
�أكرث  مييل  ذلك،  على  وعالوة 
�أي�سا  �لأمريكيني  ن�سف  من 
هذ�  على  �للوم  �إلقاء  �إىل   )%55(
�لوفاء  بعدم  �جلمهوري  �لرئي�س 

�أجري  وقد  �لنتخابية،  بوعوده 
من  �لفرتة  يف  �ل�ستطالع  هذ� 
من  �لأول  �إىل  �ملا�سي  �أكتوبر   29
�ألف  مب�ساركة  �جلاري،  نوفمرب 
خطاأ  وبن�سبة  �أمريكي،  مو�طن 
نقطة   3.5 تتجاوز  ل  �لنتائج  يف 

مئوية.

تر�مب يف �ليابان.. من حتذير 
�آبي مع  �لغولف  لعب  "�مل�شتبدين" �إىل 

�لرئي�س �ل�شيني يطلب من �جلي�س �ل�شتعد�د للحرب

زميبابوي

حب�س �شحفية �أمريكية بتهمة حماولة �إهانة موغابي

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  حذر 
�ليابان  �إىل  و�سوله  عند  تر�مب 
من  بـ"�مل�ستبدين"  و�سفهم  من 
و��سنطن  حزم  تقييم  يف  �لتهاون 
وحلفائها يف "�لدفاع عن �حلرية". 
م�ستهل  يف  تر�مب،  وتوجه 
�ملوظفني  �إىل  �لآ�سيوية،  جولته 
�لأمريكيني و�ليابانيني �لعاملني يف 
قاعدة "يوكوتا" �جلوية �لأمريكية 
طوكيو  �ليابانية  �لعا�سمة  قرب 
تهديد�  ت�سكلون  "�إنكم  بالقول: 
للم�ستبدين  بالن�سبة  عظيما" 
على  �حلري�سني  و�لدكتاتوريني 
يف  وذلك  �لأبرياء،  مالحقة 
كوريا  �سلطات  �إىل  و��سحة  �إ�سارة 
دولة  �أي  على  يجب  ل  �ل�سمالية، 
وكان  حزمنا،  �ساأن  من  �لتقليل 
يف  تهاونو�  قد  )�مل�ستبدون( 
تقييمنا مر�ت عدة من قبل، وذلك 
�أل؟  لهم،  بالن�سبة  جيد�  يكن  مل 
نرتدد  ولن  نرتنح  ولن  نرت�جع،  لن 

وحريتنا  مو�طنينا  عن  �لدفاع  يف 
وعلمنا �لأمريكي �لعظيم، و�أ�ساف 
تر�مب، م�سري� على ما يبدو �أي�سا 
كوريا  حول  �لر�هنة  �لأزمة  �إىل 
�لأمريكية  �لقو�ت  �أن  �ل�سمالية، 
هو  "هذ�  وتابع:  د�ئما"،  "تنت�رش 
�لأمريكية،  �مل�سلحة  �لقو�ت  �إرث 
للحرية  د�عمة  قوة  �أعظم  وهي 
وذكر  �لعامل".  تاريخ  يف  و�لعد�لة 
�لتحالف  �أن  �لأبي�س  �لبيت  �سيد 
�لأمريكي �لياباين كان ي�سكل حجر 
�لأ�سا�س يف �لأمن �لإقليمي خالل 
متعهد�  �ملا�سية،  �ل�ستة  �لعقود 
يف  �ملر�بطة  �لقو�ت  بتزويد 
�لقاعدة مبعد�ت ع�سكرية حديثة  
�سي�سمح  �أنه  �ملن�رشم،  �سبتمرب 
باقتناء  �جلنوبية  وكوريا  لليابان 
�لأمريكية  �لع�سكرية  �ملعد�ت 
كوريا  تهديد  ملو�جهة  �ملتطورة 
بعد  تر�مب،  وتوجه  �ل�سمالية، 
موظفي  �أمام  �خلطاب  هذ�  �إلقاء 

�لقاعدة، �إىل ملعب خا�س للغولف 
رئي�س  ليو�جه  طوكيو  �سمايل 
�لوزر�ء �لياباين �سينزو �آبي، ح�سب 
�لزعيمني، يف  �ل�سابق بني  �لتفاق 
م�رشعا   16 �أ�سدر  ذلك،  غ�سون 
�ملحاربني  قد�مى  من  �أمريكيا 
�أن  من  فيه  حذرو�  م�سرتكا  بيانا 
�ل�سمالية  كوريا  مع  حرب  �ندلع 
�لآلف  مئات  ب�سقوط  يهدد 
خالل  �ل�سحايا  ماليني  وحتى 
م�سريين  �لأوىل،  �لقليلة  �أيامها 
�أن تر�مب �لذي لوح غري مرة  �إىل 
بيونغ  �سد  �لع�سكري  بال�سيناريو 
متنع  خطة  �أي  يطرح  مل  يانغ 
�سبه  خارج  �إىل  �حلرب  �نت�سار 
�لبيان  وطالب  �لكورية،  �جلزيرة 
عن  بالتوقف  �لأمريكي  �لرئي�س 
��ستفز�زية  بت�رشيحات  �لإدلء 
دبلوما�سية  خطو�ت  دون  حتول 
وت�سع �لقو�ت �لأمريكية �مل�سلحة 

�أمام خماطر جديدة.

حث �لرئي�س �ل�سيني، رئي�س �للجنة 
�لع�سكرية �ملركزية جلي�س �لتحرير 
�جلمعة،  بينغ،  جني  �سي  �ل�سعبي، 
حت�سني  على  �مل�سلحة  قو�ته 
قدر�تها �لقتالية وجهوزيتها للتاأكد 
�أنها قادرة على ك�سب �حلرب  من 
ب�سفته  �ل�سيني،  �جلي�س  ودعا 
�لقائد �لعام له، �أثناء تفقده ملركز 
�لتابع  �مل�سرتكة  �ملعارك  قيادة 
دعاه  �ملركزية،  �لع�سكرية  للجنة 
�لأمنية  �لأو�ساع  متابعة  �إىل 
يف  �لع�سكري  �ل�ستعد�د  و�سمان 
وقال  و�مليادين  �لجتاهات  كافة 
�ل�سني  �إن  بينغ  جني  �سي  �لرئي�س 
يف  وهي  حا�سمة،  مبرحلة  متر 
ذ�ت  عاملية  قوة  لتكون  طريقها 
�إىل  بالإ�سافة  م�رشق،  م�ستقبل 
�لتحديات،  من  �لعديد  مو�جهتها 
�لع�سكرية  �لقدر�ت  �أن  موؤكد� 
متثل �أهمية ��سرت�تيجية يف حماية 

�لأمن �لقومي.
زيارته  �أن  �ل�سيني  �لرئي�س  وبني 

�لتوجه  لإظهار  هي  �ملرة  هذه 
�ملتميز للجنة �لع�سكرية �ملركزية 

لال�ستعد�د �لقتايل.
قائال  بينغ  جني  �سي  و�رشح 
تعزز  �أن  يجب  �لع�سكرية  "�لقو�ت 
لديها �حل�س بالأزمة و�حلرب، ولن 
�ل�ستعد�د  لتح�سني  جهد�  تدخر 
يعد  �جلي�س  �أن  موؤكد�  �لقتايل"، 
�أي  من  �لطو�رئ  حلالت  نف�سه 
�جتاه. ودعا �لرئي�س كو�در جي�س 
للقيام  �ل�سيني  �ل�سعبي  �لتحرير 
عمليات  حول  �لبحوث  من  مبزيد 
�ملحتملني  و�خل�سوم  �لقتال 
�لقتال  �ساحات  ظروف  وكذلك 
�مل�سرتكة  �لقيادة  مهار�ت  لتعزيز 
و�قعية  �أكرث  �لتدريبات  وجعل 
�حلرب  �سيناريوهات  �إىل  و�أقرب 
�أن  ينبغي  �إنها  قائال  �حلقيقية، 
و�سع  عند  وخالقة  مبتكرة  تكون 
يتعني  �أنه  و�أكد  للعمليات  خطط 
�مل�ستوى  رفيعي  �ل�سباط  على 
باحلرب  �لوعي  على  �حلفاظ 

�ل�سخ�سية،  قدر�تهم  وحت�سني 
�أن  عليهم  ينبغي  �أنه  �إىل  م�سري� 
�لعقبات  حلل  جاهدين  ي�سعو� 
�ل�ستعد�د  تعوق  �لتي  و�مل�ساكل 
ن�رشه  �سحفي  بيان  وذكر  �لقتايل 
�جلي�س، �جلمعة، �أن �لزيارة تظهر 
"�ملوقف �لثابت" للجنة �ملركزية 
حددها  �لتي  �ملهام  يف  �جلديدة 
للحزب   19 �لـ  �لوطني  �ملوؤمتر 
�ل�سيوعي �ل�سيني يف تعزيز �لقدرة 
�ل�سعبي  �لتحرير  جلي�س  �لقتالية 

�ل�سيني.
�ل�سيني  �لرئي�س  �أن  بالذكر  جدير 
"قاعدة  قو�ت  �جلمعة،  حث، 
�لتحرير  جلي�س  �لتابعة  �لدعم" 
يف  �ملقامة  �ل�سيني  �ل�سعبي 
جيبوتي، على �مل�ساعدة يف تعزيز 
�ل�سالم و�ل�ستقر�ر على �مل�ستويني 
�سي  و�أجرى  و�لدويل،  �لإقليمي 
�لفيديو مع  بينغ، حو�ر� عرب  جني 
تلك  يف  �ملتمركزة  �جلي�س  قو�ت 

�لقاعدة.

�حلب�س  يف  �أمريكية  �سحفية  ُو�سعت 
لها  وجهت  �أن  بعد  �ل�سبت،  �لحتياطي، 
�إهانة  حماولة  تهمة  هر�ري  يف  حمكمة 
على  موغابي،  روبرت  زميبابوي  رئي�س 
�لتو��سل  خلفية ن�رش تغريدة على موقع 

�لجتماعي "تويرت".
مارثا   ، �لأمريكية  �ل�سحفية  وكانت 
�لزعيم  و�سفت  قد  �أودونوفان، 
�لزميبابوي �ملتقدم يف �ل�سن باأنه "�أناين 

�أودونوفان،  مارثا  ومري�س"ورف�ست 
�لتهمتني �ملوجهتني �إليها مبحاولة �إثارة 
من  يبلغ  �لذي  موغابي  و�إهانة  �لفتنة 
�لعمر 93 عاما، وياأتي توقيف �ل�سحفية 
�لأمريكية وم�سادرة حا�سوبها �ملحمول 
يف عملية دهم ل�سقتها فجر �جلمعة، بعد 
�أ�سابيع من تعيني حكومة زميبابوي وزير� 
مر�قبة  مهمته  �لإلكرتوين  �لف�ساء  لأمن 

و�سائل �لتو��سل �لجتماعي.

ويقول �لدعاء �لعام �أن مارثا �أودونوفان 
ن�رشت يف 11 �أكتوبر ر�سالة على "تويرت" 
�أناين ومري�س"،  "يقودنا رجل  جاء فيها 
رئي�س  تظهر  ب�سورة  �لتغريدة  و�أرفقت 
وقال  ق�سطرة،  جهاز  مع  زميبابوي 
حماميها، �أوبيه �سافا، يف ت�رشيح لفر�ن�س 
�لتهمتني"،  ب�سدة  تنفي  "موكلتي  بر�س 
�لثنني  �ستتقدم  �أودونوفان  �أن  مو�سحا 

بطلب �إخالء �سبيلها بكفالة. 

وملجاأ  مالذ  �إىل  بلجيكا  حتولت 
�ملنظمات  ومنت�سبي  لزعماء 
�لنف�سالية،  و�حلركات  �لإرهابية 
�إقليم  لرئي�س  �حت�سانها  عقب 
بويغدميونت  كارلو�س  كتالونيا، 
بحقهم  �سدرت  �لذين  ووزر�ئه، 
بالدهم،  يف  ق�سائية  �أحكام 
ت�ستقبل  �لتي  بلجيكا  وتعترب 
و"بي  "�إيتا"  منظمات  من�سبي 
�لبلد  �لإرهابية،  و"غولن"  كا"  كا 
تنظيم  عنا�رش  فيه  خطط  �لذي 
"د�ع�س" �لإرهابي تنفيذ هجمات 
�أ�سفرت  و�لتي   ،2015 عام  باري�س 
وحاليا  �سخ�سا،   130 مقتل  عن 
�إقليم  رئي�س  بلجيكا  ت�ستقبل 
بويغدميونت  كارلو�س  كتالونيا، 
بحقهم  �سدرت  وزر�ئه،  من  و4 

مذكر�ت �عتقال �أوروبية بناًء على 
طلب من �لق�ساء �لإ�سباين.

بويغدميونت  �إعادة  حال  ويف 
�إ�سبانيا،  �إىل  �لفارين  ووزر�ئه 
بتهم  للمحاكمة  �سيخ�سعون 
و�سوء  �لدولة،  على  "�لتمرد 
وتطالب  �لعام"،  �ملال  ��ستغالل 
بعقوبة  �لإ�سبانية  �لعامة  �لنيابة 
�ل�سجن على بويغدميونت مدة 50 
حمامي  بكريت،  بول  وقال  عاما، 
يعود  لن  موكله  �إن  بويغدميونت، 
�إىل �إ�سبانيا و�أن �لعمل جار لتقدمي 
�أن  و�أ�ساف  بلجيكا،  من  �إفادته 
بها  تطالب  �لتي  �ل�سجن  عقوبة 
�إىل  م�سري�  متكافئة،  غري  �لنيابة 
�أنه �سي�سعى ملنع ت�سليم موكله �إىل 
حقوق  �نتهاكات  لوجود  �إ�سبانيا 

�إن�سان بحقه.
قدم  �أنه  بويغدميونت  ويزعم 
�لحتاد  "قلب  لأنها  بروك�سل  �إىل 
�لأوروبي"، لكن لو و�سع باحل�سبان 
بلجيكا  تقدمها  �لتي  �لمكانات 
�ملنظمات  ومن�سبي  لزعماء 
�لنف�سالية  و�حلركات  �لإرهابية 
مل  لربوك�سل  �ختياره  �أن  لت�سح 

يكن حم�س �سدفة.
ي�سار �إىل �أن �لعالقات �لدبلوما�سية 
�سهدت  و�إ�سبانيا  بلجيكا  بني 
ت�سعينيات  خالل  عديدة  توتر�ت 
�لقرن �ملا�سي؛ ب�سبب �لدعم �لذي 
منظمة  ملنت�سبي  بروك�سل  قدمته 
"�إيتا" �لإرهابية، جتدر �لإ�سارة �إىل 
�أن �ل�سلطات �لبلجيكية منحت حق 

�للجوء للعديد من زعماء ومنت�سبي 
منظمة بي كا كا �لإرهابية، بينهم 
رمزي قرطال �ملوجود ��سمه على 
�لدولية  لل�رشطة  �حلمر�ء  �لن�رشة 

"�إنرتبول".
من  �ثنني  بلجيكا  و��ستقبلت 
�لنو�ب �لربملانيني حلزب �ل�سعوب 
�ملطلوبني  �لرتكي،  �لدميقر�طي 

لنقلهما  �لرتكي  �لق�ساء  قبل  من 
كا"  كا  "بي  ملنظمة  �أ�سلحة 
وتتقدم  �سوريا،  من  �لإرهابية 
يف  �لأوروبي  �لحتاد  دول  بلجيكا 
"فتح  منظمة  �أع�ساء  ��ستقبال 
نفذت  �لتي  �لإرهابية  غولن"  �هلل 
منت�سف  فا�سلة  �نقالب  حماولة 

جويلية 2016.

بلجيكا

مالذ �آمن ملنت�شبي �ملنظمات 
�لإرهابية و�حلركات 

�لنف�شالية بالعامل

املغرب

�نتقاد�ت لقر�ر �مللك حممد �ل�شاد�س
�نتقد �أع�ساء �للجنة �ملركزية حلزب 
قر�ر  �ملغربي  و�ل�سرت�كية  �لتقدم 
�مللك حممد �ل�ساد�س باإقالة وزيرين 

يف �حلكومة ينتميان لهذ� �حلزب.
جاء ذلك خالل �جتماع لقيادة �حلزب 
تناول م�ساألة �لإن�سحاب من �حلكومة، 
بعد �إقالة �لوزيرين، هما �لأمني �لعام 
للحزب نبيل بنعبد �هلل، �لذي كان ي�سغل 
من�سب وزير �لإ�سكان، وع�سو �حلزب، 

�لوردي،  �حل�سني  �ل�سحة،  وزير 
�لأعلى  �ملجل�س  تقرير  خلفية  على 
م�رشوع  �ختاللت  حول  للح�سابات 
�ملتو�سط"ونقل  منارة  "�حل�سيمة 
قيادي   �أحد  عن  هي�سربي�س  موقع 
نريد �أن تخرج هذه �جلهات �ملعادية 
من  �جلميع  ليعرف  �لعلن  �إىل  حلزبنا 
هي"،و�نتقد �أع�ساء �حلزب ما �أ�سموه 
�مل�سوؤولني  حما�سبة  يف  "�لنتقائية" 

"تقرير  �أحدهم:  وقال  �حلكوميني، 
ير�ع  مل  للح�سابات  �لأعلى  �ملجل�س 
�أن  وعلينا  للوطن،  �لعامة  �مل�سلحة 
نقول ذلك للملك. نحن نحرتم �مللك، 
ولكن هذ� ل مينع من �أن نقول له لقد 
�أن  "نريد  �أخطاأت يف حقنا"و�أ�ساف: 
عرب  للملك،  �لوهم  يبيع  من  نعرف 
لت�سفية  مغلوطة  معلومات  تقدمي 

ح�سابات �سيا�سية".
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��ستقالة �حلريري »مفاجاأة« تقود لبنان �إىل »خما�ض ع�سري« 
اأعلن �صعد احلريري يف وقت �صابق ا�صتقالته واأرجعها اإىل م�صاعي اإيران »خطف لبنان« وفر�ض »الو�صاية« عليه بعد 

متكن »حزب اهلل من فر�ض اأمر واقع بقوة �صالحه« اعترب خبريان �صيا�صيان لبنانيان، اإعالن رئي�ض الوزراء �صعد 
احلريري ا�صتقالته من من�صبه، ال�صبت، مبثابة »املفاجاأة غري املتوقعة«، وحذرا من ال�صيناريوهات »ال�صعبة« التي 

تنتظرها البالد على امل�صتوى ال�صيا�صي اإذا م�صى الرجل قدما يف ا�صتقالته، ويف وقت �صابق اليوم، اأعلن احلريري 
ا�صتقالته يف خطاب متلفز من ال�صعودية التي و�صلها، اجلمعة، واأرجع ال�صتقالة اإىل م�صاعي اإيران »خطف لبنان«، 

وفر�ض »الو�صاية« عليه، بعد متكن »حزب اهلل من فر�ض اأمر واقع بقوة �صالحه«.

مي�شال  لبنان  رئي�س  �أعلن  فيما 
مكتبه  عن  بيان  يف  عون، 
�أبلغه  »�حلريري  �إن  �العالمي، 
�إىل  م�شري�  هاتفياً«،  با�شتقالته 
�إىل  �حلريري  عودة  ينتظر  �أنه 
بريوت »لالطالع منه على ظروف 
�ل�شيء  على  ليبنى  �ال�شتقالة 
بعد  �ال�شتقالة  مقت�شاه«،وجاءت 
يوم و�حد من لقاء �حلريري �أم�س 
�ملر�شد  م�شت�شار  بريوت،  يف 
�الإير�ين لل�شوؤون �لدولية، علي �أكرب 
واليتي،  كما تاأتي �أي�شا، بعد �أيام 
ت�رصيحات  �حلريري  رف�س  من 
روحاين،  ح�شن  �الإير�ين  للرئي�س 
طهر�ن  تاأثري  �إىل  فيها  �أملح  �لتي 
�أيام،  وقبل  �للبناين،  �لقر�ر  على 
متلفزة،  كلمة  يف  روحاين،  �عترب 
�ملنطقة  يف  �إير�ن  »مكانة  �أن 
م�شى«،  وقت  �أي  من  �أكرب  �ليوم 
مت�شائال: »هل من �ملمكن �تخاذ 
و�شوريا  �لعر�ق  يف  حا�شم  قر�ر 
و�خلليج،  �إفريقيا  و�شمال  ولبنان 
من دون �أخذ �ملوقف �الإير�ين يف 
�آنذ�ك  �حلريري  ورد  �العتبار؟«. 
على تلك �لت�رصيحات قائال: » قول 
روحاين �أن ال قر�ر يتخذ يف لبنان 
�إير�ن قول مرفو�س ومردود  دون 

الأ�شحابه، ولبنان دولة م�شتقلة ال 
تقبل �لو�شاية«رئي�س حركة �لتغيري 
�إيلي  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  بلبنان، 
�هلل(،  حلزب  )معار�س  حمفو�س 
�ل�شعبة  �ل�شيناريوهات  من  حذر 
�لتي ميكن �أن ت�شهدها لبنان عقب 
��شتقالة روحاين، وقال �إن »ت�شمية 
حكومة  لت�شكيل  �شنّية  �شخ�شية 

جديدة �شتكون خما�س ع�شري«.
ويف حديثه ، �أ�شاف �أنه »لن تتمكن 
�أية �شخ�شية من قبول ت�شميتها يف 
مثل هذه �لظروف و�لتعقيد�ت �لتي 
و�ملنطقة«،وتوىل  بلبنان  تع�شف 
�حلريري مهام من�شبه يف دي�شمرب 
2016، يف �إطار ت�شوية بني خمتلف 
�لتيار�ت الإخر�ج �لبالد من �أزمتها 
�شنو�ت،  ��شتمرت  �لتي  �ل�شيا�شية 
عون  �نتخاب  عقب  تعيينه،  وجاء 
رئي�شا للبالد، نهاية �أكتوبر 2016، 
�لعام  ون�شف  عامني  نحو  بعد 
جر�ء  �لرئي�س  من�شب  �شغور  من 
حول  حادة  �شيا�شية  �نق�شامات 
وخارجية،  د�خلية  عدة  ملفات 
�شوريا  يف  �حلرب  ر�أ�شها  على 
�ملجاورة �لتي ي�شارك فيها حزب 

�هلل �إىل جي�س �لنظام �ل�شوري.
»�حلريري  �أن  حمفو�س  و�عترب 

�هلل  حزب  �شلوك  من  ذرًعا  �شاق 
د�خل  له(  )�ملو�لني  وجماعاته 
�إىل  وو�شل  وخارجها  �حلكومة 
�إاّل  �شبياًل  �أمامه  يعد  مل  مرحلة 
حركة  رئي�س  �ال�شتقالة«ووفق 
بتلك  �حلريري  فاإن  �لتغيري، 
�خلطوة »يكون قد �أنقذ لبنان من 
�الإير�ين  �لثوري  �حلر�س  بر�ثن 
لبنان  لتحويل  ي�شعى  �لذي 
منه  تنطلق  خ�شبة  �شاحة  �إىل 
�لدول  جتاه  �الإرهابية  عملياته 
نحو  »ذ�هبون  �لعربية«وقال: 
بل  ال  كال�شيكية  غري  تطور�ت 
در�ماتيكية �شتحمل معها متغري�ت 
هيمنة  »زمن  �أن  كثرية«و�أو�شح 
�للبنانية  �لقر�ر�ت  �هلل على  حزب 
خما�س  يف  و�شندخل  �نتهى، 
لن  �ملطاف  بنهاية  لكن  ع�شري، 
يتعلق  �ل�شحيح«وفيما  �إال  ي�شح 
قال  لبنان،  �إىل  �حلريري  بعودة 
�أن  �لظن  »�أغلب  حمفو�س: 
�حلريري لن يعود قريبا �إىل لبنان، 
دولية  ولقاء�ت  بجولة  يبد�أ  وقد 
�حلر«يف  �للبناين  �ملوقف  لنقل 
و�ملحلل  �ل�شحفي  قال  �ملقابل، 
ق�شري  قا�شم  �للبناين  �ل�شيا�شي 
)مقرب من حزب �هلل( لالأنا�شول، 

�حلريري  �لرئي�س  »قر�ر  �إن 
حتت  �أنه  وو��شح  مفاجئ، 
معلومات  »ال  �ل�شغط«،و�أ�شاف: 
به  قام  ما  �أن  �لو��شح  لكن  لدي، 
�حلريري مل يكن باأو�شاع مريحة«، 
معترب� �أن »ما ح�شل موؤ�رص لقر�ر 
لبنان  يف  �لو�شع  بت�شعيد  �شعودي 
ق�شري،  وح�شب  و�ملنطقة«. 
�أمام  �لباب  يفتح  ح�شل  »ما  فاإن 
و�شيا�شية  �قت�شادية  �شغوط 
و�أمنية تو�جهها لبنان، وهذ� قر�ر 
�أن هناك  »�أعتقد  �شعودي«،وقال: 
�شغطا �شعوديا ليقلبو� �لطاولة على 
و�إير�ن«،و�أ�شاف:  ورو�شيا  �شوريا 
يدعو  �أن  يجب  »د�شتورياً، 
ال�شت�شار�ت  �جلمهورية  رئي�س 
جديدة«،  حكومة  لت�شكيل  نيابية 
خطو�ت  �نتظار  »يجب  لكن 
ما  ملعرفة  �ل�شيا�شيني  �لفرقاء 
�ال�شتقالة،  �شيح�شل«،وت�شببت 
بني  بالت�رصيحات  تر��شق  يف 
تغريدة  ففي  وطهر�ن،  �لريا�س 
�لدولة  وزير  قال  »تويرت«،  له عرب 
�لعربي،  �خلليج  ل�شوؤون  �ل�شعودي 
�لغدر  »�أيدي  �ل�شبهان:  ثامر 
يف  تبرت«،  �أن  يجب  و�لعدو�ن 
ورد  م�شابه  ت�رصيح  على  تاأكيد 

�حلريري،  ��شتقالة  خطاب  يف 
و�لثالثاء  �هلل،  وحزب  �إير�ن  �شد 
�حلريري  �لتقى  �ملا�شي، 
بعد  �لريا�س،  يف  و�ل�شبهان 
لالأخري،  ت�رصيحات  من  يومني 
�إز�ء  »��شتغر�به«  عن  فيها  �أعرب 
جتاه  �للبنانية  �حلكومة  »�شمت 
وزير  wم�شت�شار  ممار�شات  
�شيخ  ح�شني  �الإير�ين  �خلارجية 
�ال�شتقالة  �أن  �ل�شبت،  �الإ�شالم، 
�لرئي�س  من  برتتيب  »جاءت 
وويل  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 

�لعهد �ل�شعودي حممد بن �شلمان، 
لبنان  يف  �لو�شع  توتري  �أجل  من 
وكالة  و�ملنطقة«،و�أ�شاف، ح�شب 
�ال�شتقالة  �أن  �الإير�نية،  »مهر« 
ملو�جهة  و��شح  �شعودي  »قر�ر 
�حلريري  �أن  ي�شار  �هلل«  حزب 
�شغل من�شب رئي�س �لوزر�ء �شابًقا 
ويقود  و2011،   2009 عامي  بني 
عام  منذ  �مل�شتقبل  تيار  حزب 
رفيق  �لر�حل  لو�لده  خلًفا   ،2005
تفجري  �غتيل يف  �لذي  �حلريري، 

بالعا�شمة �للبنانية.

ال�صعودية

قائمة باأ�سماء �أبرز �لأمر�ء و�لوزر�ء ورجال �لأعمال �ملوقوفني 
ن�صرت �صحيفتا »القت�صادية«، »�صبق« الإلكرتونية ال�صعوديتان، اأم�ض الأحد ، قائمة باأ�صماء اأبرز الأمراء والوزراء 

ورجال الأعمال املوقوفني بال�صعودية للتحقيق معهم يف ق�صايا ف�صاد، م�صرية اإىل اأن من بينهم امللياردير ال�صعودي 
الوليد بن طالل والأمري متعب بن عبد اهلل وزير احلر�ض الوطني املعفى من من�صبه م�صاء اأم�ض.

وقالت �القت�شادية« يف ح�شابها 
مبوقع  �ملوثق  �لر�شمي 
»تويرت«  �الجتماعي  �لتو��شل 
و38  �أمري�   11 �إيقاف  مت  �إنه 
وزير� ونائب وزير حايل و�شابق 
ق�شايا  يف  تورطهم  �إثر  على 
�العتقاالت  هذه  وتعد  ف�شاد، 
�لعدد  هذه  ت�شتهدف  �لتي 
�حلاليني  و�لوزر�ء  �الأمر�ء  من 
تاريخ  يف  �شابقة  و�ل�شابقني 
»�شبق«،  موقع  وذكر  �ل�شعودية 
�أبرز  �أن  »�القت�شادية«  و�أكدته 
�مللياردير   : هم  �ملعتقلني 
بن  �لوليد  �الأمري  �ل�شعودي 
�لقائمة  �شمت  كما  طالل، 
�ثنني من �أبناء �لعاهل �ل�شعودي 
بن  عبد�هلل  �مللك  �لر�حل 
متعب  �الأمري  وهما  عبد�لعزيز 
�ملعفى  �لوطني  �حلر�س  وزير 
و  �أم�س،  م�شاء  من�شبه  من 
منطقة  �أمري  تركي  �الأمري 
�عتقل  ،كما  �شابقا   �لريا�س 
�أي�شا- بح�شب �مل�شدر ذ�ته- : 
�الأمري تركي بن نا�رص �لرئي�س 
�لبيئة  وحماية  لالأر�شاد  �لعام 

�ل�شابق، و�الأمري فهد بن عبد�هلل 
�لدفاع  وزير  نائب  حممد  بن 
�لوزر�ء  �أبرز  ومن  �ل�شابق.  
�عتقالهم  مت  �لذين  �حلاليني 
�لدولة  وزير  �لع�شاف  �إبر�هيم 
�ل�شابق  �ملالية  ووزير  �حلايل 
�مل�شوؤولني  �أبرز  من  ،�أي�شا 
عادل   : �ملوقوفني  �ل�شابقني 
فقيه وزير �القت�شاد و�لتخطيط 
�ملعفي �أم�س، عبد�هلل �ل�شلطان 
�ملعفي   �لبحرية  �لقو�ت  قائد 
�ل�شابق،  �مللكي  �لديو�ن 
رئي�س  �لطبي�شي  حممد 
�لديو�ن  يف  �مللكية  �ملر��شم 
�شابقا،  �ل�شعودي  �مللكي 
هيئة  حمافظ  �لدباغ  عمرو 
و�شعود  �ل�شابق،  �ال�شتثمار 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لدوي�س 
�الت�شاالت  ملجموعة  �ل�شابق 
رجال  �أبرز  ومن  �ل�شعودية.  
�شالح   : �ملوقوفني  �الأعمال 
مالك  �الإبر�هيم  �لوليد  كامل، 
mbc، خالد �مللحم  جمموعة 
�خلطوط  ل�رصكة  �لعام  �ملدير 
بكر  �ل�شابق،  �ل�شعودية  �جلوية 

بن  جمموعة  رئي�س  الدن  بن 
حممد  �الأعمال  ورجل  الدن، 
�لعمودي.  وكانت قناة »�لعربية 
عن  نقلت  قد   ، �ل�شعودية   «
مت  �إنه  حتددها(،  )مل  م�شادر 
�إلقاء �لقب�س على 11 �أمري� و4 
وزر�ء حاليني وع�رص�ت �شابقني 
بالبالد؛ من قبل جلنة مكافحة 
�لف�شاد �مل�شكلة م�شاء �ل�شبت، 
�الأمري  �لعهد  ويل  برئا�شة 
�شلمان.و�أ�شافت  بن  حممد 
�لقناة �أن جلنة مكافحة �لف�شاد 
جدة  �شيول  ملف  فتح  �شتعيد 
)عام 2009( ووباء كورونا، دون 
�لتفا�شيل،  تذكر مزيد� من  �أن 
�إيقافهم  مت  من  �أ�شماء  �أو 
مل  تغ،   5.28 �ل�شاعة  ،وحتى 
�إفادة ر�شمية بخ�شو�س  ت�شدر 
�لعربية و�ل�شحيفتان  ما ذكرته 
�لعاهل  ،وكان  �ل�شعوديتان 
بن  �شلمان  �مللك  �ل�شعودي 
م�شاء  �أ�شدر  قد  عبد�لعزيز، 
�ل�شبت، �أمًر� بت�شكيل جلنة عليا 
برئا�شة ويل �لعهد، للتحقيق يف 
ق�شايا �لف�شاد، و�تخاذ ما يلزم 

�الأمر  ،ومينح  �ملتورطني  جتاه 
بينها  مهاما  للجنة  �مللكي 
و�جلر�ئم  �ملخالفات  »ح�رص 
ذ�ت  و�لكيانات  و�الأ�شخا�س 
�لف�شاد  ق�شايا  يف  �لعالقة 
مهام  �للجنة  تتوىل  ،كما  �لعام« 
�أو�مر  و�إ�شد�ر  »�لتحقيق، 
�ل�شفر،  من  و�ملنع  �لقب�س، 
و�ملحافظ  �حل�شابات  وك�شف 
�الأمو�ل  وتتبع  وجتميدها، 
�أو  نقلها  ومنع  و�الأ�شول 
�الأ�شخا�س  قبل  من  حتويلها 
�شفتها«.   كانت  �أياً  و�لكيانات 
و�شمن �شالحيات �للجنة �أي�شا 
�ملتورطني  مع  يلزم  ما  »�تخاذ 
،كما  �لعام«  �لف�شاد  ق�شايا  يف 
للجنة �حلق يف »تقرير ما تر�ه 
حمققاً للم�شلحة �لعامة خا�شة   
�ال�شتعانة مبن تر�ه ولها ت�شكيل 
وغري  و�لتحقيق  للتحري  فرق 
�أو  بع�س  تفوي�س  ولها  ذلك، 
�لفرق«  لهذه  كامل �شالحياتها 
�إىل   �ل�شعودي  �لعاهل  ،و�أملح 
دون  ف�شاد،  ق�شايا  يف  و�شلطة 

�أن ي�شمهم.  

جلنة مكافحة الف�صاد �صتعيد فتح ملف 
�صيول جدة )عام 2009( ووباء كورونا

�إيقاف 11 �أمرًي� �سعودًيا 
و4 وزر�ء حاليني وع�سر�ت 

�سابقني بق�سايا ف�ساد
قالت قناة »�لعربية » �ل�شعودية ، نقال عن م�شادر )مل حتددها(، 

�إنه مت �إلقاء �لقب�س على 11 �أمري� و4 وزر�ء حاليني وع�رص�ت 
�شابقني بالبالد؛ من قبل جلنة مكافحة �لف�شاد �مل�شكلة م�شاء 

�ل�شبت، برئا�شة ويل �لعهد �الأمري حممد بن �شلمان.
و�أ�شافت �لقناة �أن جلنة مكافحة �لف�شاد �شتعيد فتح ملف 

�شيول جدة )عام 2009( ووباء كورونا، دون �أن تذكر مزيد� من 
�لتفا�شيل، �أو �أ�شماء من مت �إيقافهم وحتى �ل�شاعة 21.55 تغ، 

مل ت�شدر �إفادة ر�شمية بخ�شو�س ما ذكرته �لقناة ،وكان �لعاهل 
�ل�شعودي �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز، قد �أ�شدر م�شاء �ل�شبت، 
�أمًر� بت�شكيل جلنة عليا برئا�شة ويل �لعهد، للتحقيق يف ق�شايا 
�لف�شاد، و�تخاذ ما يلزم جتاه �ملتورطني ومينح �الأمر �مللكي 
للجنة مهاما بينها »ح�رص �ملخالفات و�جلر�ئم و�الأ�شخا�س 

و�لكيانات ذ�ت �لعالقة يف ق�شايا �لف�شاد �لعام«كما تتوىل 
�للجنة مهام »�لتحقيق، و�إ�شد�ر �أو�مر �لقب�س، و�ملنع من 

�ل�شفر، وك�شف �حل�شابات و�ملحافظ وجتميدها، وتتبع �الأمو�ل 
و�الأ�شول ومنع نقلها �أو حتويلها من قبل �الأ�شخا�س و�لكيانات 

�أياً كانت �شفتها«و�شمن �شالحيات �للجنة �أي�شا »�تخاذ ما 
يلزم مع �ملتورطني يف ق�شايا �لف�شاد �لعام«كما للجنة �حلق يف 
»تقرير ما تر�ه حمققاً للم�شلحة �لعامة خا�شة مع �لذين �أبدو� 

جتاوبهم معها«.
وق�شى �الأمر �مللكي باأن »للجنة �ال�شتعانة مبن تر�ه ولها ت�شكيل 

فرق للتحري و�لتحقيق وغري ذلك، ولها تفوي�س بع�س �أو كامل 
�شالحياتها لهذه �لفرق«و�أملح �لعاهل �ل�شعودي �إىل تورط 

�أ�شخا�س ذوي نفوذ و�شلطة يف ق�شايا ف�شاد، دون �أن ي�شمهم.



يف  غليزان  �رسيع  فريق  يوا�صل 
النتائج  وح�صد  اال�صتفاقة  حتقيق 
جتاوز  من  متكن  بعدما  االيجابية، 
االأخري  قبل  ما  اجلهوي  الدور 
ملناف�صة كاأ�س اجلمهورية اإثر الفوز 
اأم�س على ح�صاب  اأول  الذي حققه 
رابطة  �صمن  جديوية  وفاق  نادي 
واد  مبلعب  جرت  والتي  وهران 
رهيو، حيث ا�صتطاع الرابيد جتاوز 
من  جاءت  نظيفة  بثنائية  املناف�س 
قاد  الذي  حنيفي  املهاجم  اأقدام 
االأخري  اجلهوي  الدور  اإىل  فريقه 
بف�صل  الكاأ�س  ال�صيدة  ملناف�صة 
وجاءت  حققها  التي  اال�صتفاقة 
بف�صل  جديوية  مناف�صه  اأمام 
ت�صجيله للثنائية وهي بداية حنيفي 
التحاقه  منذ  ال�صباك  معانقة  مع 
ال�رسيع  العبو  يجد  ومل  بال�رسيع، 

مقاومة من طرف الفريق املناف�س 
على   ال�صيطرة  من  متكنوا  بعدما 
وقائع اللقاء طيلة 90 دقيقة و�صيعوا 
للت�صجيل،  �صانحة  فر�س  عدة 
مينا«  »اأ�صود  ت�صكيلة  العبو  وتعرف 
الدور  يف  املقبل  مناف�صهم  على 
كاأ�س  مناف�صة  من  االأخري  اجلهوي 
بنادي  االأمر  ويتعلق  اجلمهورية 
تقرر برجمة  ترجي م�صتغامن حيث 
نوفمرب   25 تاريخ  يف  املباراة 
املتاأهل  الفريق  ويبلغ  املقبل، 
الدور 32 الذي ي�صهد ان�صمام اأندية 

الرابطة املحرتفة االأوىل.
و�صوف يعطي هذا التاأهل يف كاأ�س 
لرفقاء  معنوية  دفعة  اجلمهورية 
التح�صري  اأجل  من  تبي  الالعب 
تنتظرهم  التي  للخرجة  بجدية 
يالقون  عندما  القواعد  خارج  غدا 

�صمن  بو�صعادة  اأمل  امل�صيف 
املحرتفة  للرابطة  العا�رسة  اجلولة 
على  التعداد  يعتزم  اأين  الثانية، 
االيجابية  النتائج  ح�صد  موا�صلة 
واالرتقاء يف جدول الرتتيب من اجل 

وت�صعيد  املقدمة  بثالثي  االلتحاق 
التاأ�صريات  اإحدى  على  التناف�س 
الثالث املوؤهلة اإىل ال�صعود لدوري 

االأ�صواء.
عي�شة ق.
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اإدارة احتاد اجلزائر ت�ضتدعي بن غيث 
لالمتثال اأمام جلنة االن�ضباط

الت�شكيلة ت�شتعد لتنقل اأمل بو�شعادة مبعنويات مرتفعة

�ضريع غليزان يواجه ترجي م�ضتغامن بالدوري اجلهوي االأخري للكاأ�س

بيع التذاكر جلماهري اجليا�شمبي تنطلق 
اليوم واملوب غدا

اإدارة ملعب الوحدة 
املغاربية تخ�ض�س 16 األف 

تذكرة للداربي البجاوي
الوحدة  ملعب  اإدارة  قّررت 
 16 جمموع  بطبع  املغاربية 
مبباراة  تتعلق  تذكرة  األف 
الداربي البجاوي الذي يجمع 
اجلارين  الفريقني  بني  غدا 
مولودية و�صبيبة بجاية �صمن 
تقرتحها  التي  القمة  مباراة 
للرابطة  العا�رسة  اجلولة 
املحرتفة الثانية، حيث خرج 
جرى  الذي  التقني  االجتماع 
م�صوؤويل  وجمع  بامللعب 

عن  ممثلني  جانب  اإىل  ادارته 
اإدارتي فريقي مولودية و�صبيبة بجاية باال�صافة اإىل ح�صور ممثلني 
عن ال�صلطات االأمنية للوالية من اأجل �صمان اف�صل حت�صري لداربي 
الفريقني.  قويا جلماهري  ي�صهد ح�صورا  ان  ينتظر  والذي  الوالية 
و�صهد االجتماع تق�صيم مدرجات امللعب بني الفريقني، حيث ينال 
اآالف تذكرة   4 ال�صيف ح�صة  �صيكون  الذي  جمهور »اجليا�صمبي« 
فيما يح�صل جمهور املوب على بقية احل�صة من التذاكر باعتبار 
اأنه الفريق امل�صتقبل، ويتقا�صم جمهور الفريقني املدرجات االأوىل 
اأين يح�صل املوب على 1500 مقعد، باالإ�صافة اإىل املدرج ال�صمايل 
واملدرجني 2و3، بينما �صيجل�س ان�صار �صبيبة بجاية يف املدرجات 
االأوىل اإىل جانب املنعرج ال�صمايل واملدرجات 2و3 ويف حال عدم 

كفاية االأماكن �صوف يتم فتح املدرج4.
و�صيتم فتح عملية بيع التذاكر بالن�صبة الأن�صار �صبيبة بجاية ابتداء 
من اليوم من �صبابيك ملعب الوحدة املغاربية، بينما جتري عملية 
ملوعد  امل�صادف  غد  يوم  بجاية  مولودية  الأن�صار  التذاكر  بيع 

املباراة.

داي  ح�صني  ن�رس  فريق  يوا�صل 
ف�صله  ظل  يف  نف�صه  عن  البحث 
ان  حيث  االنت�صارات،  حتقيق  يف 
يف  فوز  اأي  بدون  يتواجد  الفريق 
اجلوالت ال�صت االأخرية والتي جمع 
خم�س  من  نقاط  خم�س  خاللها 
الذي  االأمر  وهزمية  تعادالت 
يجعل الفريق مهددا بولوج منطقة 
�صوى  يبتعد  ال  الذي  وهو  اخلطر 
املهددين  ثالث  عن  واحدة  بنقطة 
الن�رسية  و�صعية  بال�صقوط، 
احلالية جتعل الطاقم الفني بقيادة 
بالبحث  نغيز مطالبا  نبيل  املدرب 
منها  للخروج  الناجعة  احللول  عن 

االنت�صارات،  �صكة  اإىل  والعودة 
يف  م�صكل  من  الفريق  يعاين  حيث 
التي  الفر�س  كرثة  ب�صبب  الهجوم 
احمد  املهاجم  رفقاء  ي�صيعها 
يف  فوزا  �صيعوا  والذين  قا�صمي، 
العا�صمي  الداربي  خالل  املتناول 
الذي خا�صوه اأول اأم�س اأمام اجلار 
العبو  فّوت  اأين  احلرا�س،  احتاد 
عدة  للن�رسية  االأمامية  القاطرة 
للت�صجيل خا�صة يف  �صانحة  فر�س 
خالله  �صيعوا  الذي  االأول  ال�صوط 
�صتمنحهم  كانت  اأهداف  عدة 
النقاط الثالث لو �صجل هدفا منها 

على االأقل.

اأمام  الن�رسية  العبو  ويتواجد 
الداربي  يف  الفوز  حتقيق  الزامية 
يالقون  عندما  التوايل  على  الثاين 
اخلمي�س  اجلزائر  مولودية  اجلار 
من   11 اجلولة  �صمن  املقبل 
ا�صتعادة  اأجل  من  الوطنية  البطولة 

النتائج  �صل�صلة  وانهاء  الثقة 
ال�صلبية، باعتبار اأن اأي تعرث جديد 
على ميدانهم �صوف يدخلهم النفق 
مهددا  الفريق  ويجعل  املظلم 

باللعب على ال�صقوط.
ع.ق.

الن�شرية مهددة بدخول النفق املظلم

عمل كبري ينتظر نغيز من الناحية الهجومية

عي�شة ق.

يف  اللعب  غيث  بن  رف�س  حيث 
مباراة  يف  اأمين  مدافع  من�صب 
نهاية  جرت  التي  املدية  اأوملبي 
اال�صبوع املن�رسم من اجل خالفة 
غاب  الذي  مفتاح  ربيع  زميله 
معاناته  ب�صبب  املواجهة  عن 
عن  غيث  بن  وعرّب  اال�صابة،  من 
رف�صه االمتثال غلى طلب املدرب 
يف  مفتاح  خالفة  اأجل  من  بوت 
العب  واأنه  خا�صة  االأمين  الرواق 
اللعب  وي�صتطيع  املنا�صب  متعدد 
من�صبه  جانب  اإىل  املن�صب  يف 
امليدان  و�صط  يف  االأ�صلي 
اأكادميية  اال�صرتجاعي لكن خريج 
بارادو ا�رس على الرف�س ومت�ّصك 

باللعب يف من�صبه االأ�صلي وهو ما 
اقحام  غلى  الفني  بالطاقم  دفع 
للعب  يحي  بن  حممد  املدافع 
الذي  االأمر  االأمين،  الرواق  يف 
اإىل مغادرة احل�صة  دفع بنب غيث 
التدريبية غا�صبا بعدما تاأكد بعدم 

اللعب ا�صا�صيا اأمام املدية.
غياب  تاأكد  اخرى،  جهة  من 
عن  كودري  حمزة  امليدان  و�صط 
ت�صكيلة  تنتظر  التي  املواجهة 
االأ�صبوع  هذا  نهاية  »�صو�صطارة« 
اأمام �صباب ق�صنطينة مبلعب عمر 
يغيب  حيث  ببولوغني،  حمادي 
تلقيه  اإثر  العقوبة  ب�صبب  كودري 
اأوملبي  لقاء  يف  الرابع  االنذار 
عودة  اإىل  ير�صح  ما  وهو  املدية 
تعافى  حال  يف  بلخما�صة  حممد 

�صيديبي  رفقة  للعب  اال�صابة  من 
ثنائي  وت�صكيل  كبرية  بن�صبة 

اال�صرتجاع.
االحتاد  اختار  املقابل،  يف 
املدافع  القدم  لكرة  االإفريقي 
الت�صكيلة  �صمن  �صافعي  فاروق 
ابطال  رابطة  ملناف�صة  املثالية 

زمالئه  �صافعي  مثل  اأين  اإفريقيا، 
بالت�صكيلة  اجلزائر  احتاد  يف 
بعدما  القارية،  للمناف�صة  املثالية 
الفت  ب�صكل  مبارياتها  يف  تاألق 
الدفاعية  باأدواره  بقيامه  �صواء 
ت�صجيل  عرب  الفريق  واإنقاذ 

االأهداف.

البطولة الوطنية للقفز على احلواجز اأكابر

الفار�س بن برنو يتوج بطال للجزائر

يتواجد الالعب عبد الروؤوف بن غيث حتت طائل 
التهديد بت�شليط العقوبة عليه من طرف اإدارة فريقه 

احتاد اجلزائر، حيث علمت »الو�شط« من م�شادرها املقربة 
من بيت النادي العا�شمي اأن اإدارة الرئي�س ربوح حداد 

قامت با�شتدعاء متو�شط ميدان الت�شكيلة اإىل  المتثال 
اأمام جلنة الن�شباط من اأجل البث يف التقرير الذي رفعه 

�شده املدرب البلجيكي بول بوت

توج الفار�س عبد الكرمي بن برنو 
امل�صتغامني  الفار�س   نادي  من 
بلقب البطولة الوطنية للقفز على 
اأول  اختتمت  التي  اكابر  احلواجز 
الفرو�صية باخلروبة  ام�س مبيدان 
مب�صاركة 19 فار�صا يف  النهائيات، 
وفاز عبد الكرمي بن برنو من نادي 
بلقب البطولة فيما ح�صل ابراهيم 
اخليول  تربية  مركز  من  م�رساتي 
املركز  على  ببوفاريك  كازانوفا 
كنون  الدين  بنور  متبوعا  الثاين 
الذي حل  من احلر�س اجلمهوري 
اال�صا�صي  هدفه  ان  وك�صف  ثالثا، 
البحر  الألعاب  اجليد  التح�صري 

املتو�صط 2021 بوهران. 
لهذه   التقنية  اخل�صو�صيات  وعن 
الفني  املدير  اأو�صح  البطولة، 

»امل�صتوى  �صمرى:  الوطني ملني  
كان  امل�صابقة  لهذه  الفني 
هذا  ان  يظهر  مغاربيا،  جهوي 
االخت�صا�س يف منحنى ت�صاعدي 
وهو يتطور تدريجيا، نحن نطرق 
امل�صتوى  اىل  للو�صول  االبواب  
من  التكثيف  خالل  من  العايل 
الوطنية.،  والدورات  البطوالت 
اىل  نفتقر  اجلزائر  »يف  واأ�صاف: 
فلي�س  العايل،  امل�صتوى  اح�صنة 
جوادا  متلك  ان  ال�صهل  من  
احلواجز،  على  القفز  يف  مرو�صا 
ي�صل �صعره فرن�صا 500 الف اورو 
االخت�صا�س  ترقية  فان  وبالتايل 
املذكور مرتبط حتما بتوفر هذه  
اال�صابع  على  تعد  التي  االح�صنة 

يف اجلزائر.«

ع.ق.

ق.ر.

املجمع  من  ريحان  يو�صف  توج 
بن  واأمرية  البرتويل   الريا�صي 
عي�صى من اجلمعية الريا�صية لالأمن 
اأكابر  الوطنية  بالبطولة   الوطني 
ام�س  اأول  احت�صنها  التي  للتن�س 
الربيد  جلمعية  الريا�صي  املركب 
واملوا�صالت  لوهران منذ االأربعاء 
كان  الذي  ريحان  وتفوق  الفارط، 
زميله  النهائي  ربع  يف  اأق�صى  قد 
الطبعة  العني بطل  عبد احلق حمر 
على  النهائية  املباراة  يف  الفارطة 
حممد ح�صان من اجلمعية  الريا�صة 
لالأمن الوطني بواقع �صوطني ل�صفر 

6-3 و 6-4، من جهتها، حافظت بن 
الفارط  للمو�صم  لقبها  على  عي�صى 
االإناث  نهائي   يف  تغلبت  عندما 
نادي  من  بوجادي  يا�صمني  على 
اأي�صا 3-6  �صكيكدة ب�صوطني ل�صفر 
الذي  الزوجي  نهائي  وكان  و6-7، 
عرف  قد  املن�رسم  اجلمعة  اأقيم 
ريحان-�صحتايل  الثنائي  تتويج 
عند  ح�صان-ودان  ح�صاب  على 
بن   اأمام  قدور-بوكنزي  وبن  الذكور 
 0-2 النتيجة  بنف�س  عي�صى-ح�صان 

عند االناث.
ق.ر.

البطولة الوطنية للتن�س اأكابر رجال و �شيدات

تتويج ريحان وبن عي�ضى يف الفردي



عي�شة ق.

للناخب  االول  الرتب�ص  يتميز  حيث 
غيابات  عدة  بت�شجيل  ماجر  الوطني 
اأعلنها  التي  العبا   23 قائمة  عن 
الذكر  ال�شالفي  للقاءين  حت�شبا 
عن  غياب  ثالث  ت�شجيل  مت  بعدما 
املنتخبات  حت�شري  مركز  ترب�ص 
اال�شابة  بعد  مو�شى  ب�شيدي  الوطنية 
بن  رامي  املحوري  تلقاها  التي 
نهاية  ران  ملعب  ناديه  رفقة  �شبعيني 
املباراة  خالل  املن�رصم  اال�شبوع 
الفرن�شي  التي خا�شها �شمن الدوري 

واحدا  �شوطا  يلعب  جعلته  والتي 
بداية  امليدان  اأر�شية  يغادر  ان  قبل 
التي  اال�شابة  وهي  الثاين،  ال�شوط 
من  بارادو  اأكادميية  خريج  متنع 
نيجرييا  ملواجهتي  حت�شبا  اجلاهزية 
ا�شتدعى  اأين  الو�شطى،  واإفريقيا 
فاروق  اجلزائر  احتاد  مدافع  ماجر 
بعدما  �شبعيني  بن  لتعوي�ص  �شافعي 
من  ن�شاخ  بالثنائي  ا�شتنجد  ان  �شبق 
نادي  من  وعرو�ص  �شطيف  وفاق 
فوزي  من  كل  غياب  لتعوي�ص  بارادو 
تعر�شا  اللذان  عطال  ويو�شف  غوالم 
اال�شبوع الفارط اإىل اال�شابة جتعلهما 

يغيبان عن املباراتني.
الت�شكيلة  العبو  يتوافد  و�شوف 
مو�شى  �شيدي  ترب�ص  على  الوطنية 
تباعا اأين �شوف تكون البداية بالتحاق 
يدخلون  الذين  املحليني  الالعبني 
االلتحاق  قبل  ال�شبيحة  يف  املركز 
خمتلف  من  املحرتفني  لالعبني 
وما  واخلليجية،  االأوروبية  الدوريات 
فرحات  الدين  زين  الالعب  عدا 
الطاقم  من  ت�رصيحا  تلقى  الذي 
 24 التاأخر  اأجل  من  الوطني  الفني 
اخل�رص  ترب�ص  بداية  على  �شاعة 
مع  مباراة  بخو�ص  ارتباطه  ب�شبب 

اأمام  اليوم  املربجمة  لوهافر  فريقه 
من   14 اجلولة  رام�ص حل�شاب  ملعب 
الدرجة الثانية الفرن�شية حيث يلتحق 
غدا فاإن بقية العنا�رص الوطنية �شوف 

ت�شل اليوم.
عقد  اليوم  اأم�شية  ت�شهد  ان  وينتظر 
املدرب الوطني ماجر اجتماعا رفقة 
الوطنية  النخبة  اإىل  العائد  رفقاء 
ريا�ص حمرز من اأجل احلديث معهم 
العمل  برنامج  �رصح  اإىل  والتطرق 
احلايل  الرتب�ص  خالل  يعتمده  الذي 
اإىل جانب التطرق لالأمور االن�شباطية 
و�شبط املعطيات املتعلقة بالرتب�ص 

اف�شل  يف  بخو�شه  ت�شمح  والتي 
يف  يحدث  كان  ما  عك�ص  االجواء 

�شهدت  والتي  ال�شابقة  الرتب�شات 
�رصخا يف العالقة بني الالعبني.

اأبو  حممد  امل�رصي  النجم  جّدد 
الدويل  الالعب  دعوة  اإىل  تركية 
من  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
فرتة  خالل  االأجواء  تغيري  اأجل 
التحويالت ال�شتوية املقبلة، حيث 
امل�رصي  الدويل  الالعب  ن�شح 
الرحيل  اأجل  من  حمرز  ال�شابق 
�شيتي  لي�شرت  احلايل  فريقه  عن 
على  ل  حت�شّ حال  يف  االجنليزي 
املقبل  املركاتو  خالل  عرو�ص 
من اأجل االنتقال للعب يف م�شتوى 
اأعلى خا�شة يف حال طلبت اندية 
واأر�شنال  ت�شيل�شي  �شورة  يف 
خدماته من اأجل اللعب اإىل جانب 
واالحتكاك  كبار  وجنوم  العبني 

بهم.
واملنتخب  االأهلي  جنم  واأو�شح 
ت�رصيحات  يف  �شابقا  امل�رصي 
ببالطوهات  حتليله  خالل  من 
حمرز  اأن  القطرية  �شبورت"  "بني 
خالل  اجنلرتا  يغادر  ال  ان  عليه 
الفرتة احلالية وموا�شلة اللعب يف 
املو�شم  االجنليزي خالل  الدوري 
الرحيل  اختار  حال  يف  احلايل 
الثاين  الن�شف  خالل  لي�شرت  عن 

اياه  مطالبا  احلايل،  املو�شم  من 
اأخذ  قبل  جيدا  والتفكري  بالرتيث 
قرار باللعب خارج اجنلرتا وانتظار 
انتهاء املو�شم احلايل على االأقل.

املباراة  يف  تالق  قد  حمرز  وكان 
خارج  لي�شرت  فريقه  خا�شها  التي 
اأين  �شيتي  �شتوك  اأمام  القواعد 
عاد بالتعادل هدفني يف كل �شبكة 
حل�شاب الدوري االجنليزي، بعدما 
يف  الثالث  هو  رائعا  هدفا  �شجل 
املو�شم،  هذا  التهديفي  ر�شيده 
ابن  قدمه  الذي  املردود  وتلقى 
مدربه  اإ�شادة  تلم�شان  مدينة 
اجلديد الفرن�شي كلود بويال الذي 
متو�شط  لتاألق  ارتياحه  عن  عرب 
ميدان اخل�رص معربا عن ارتياحه 
للطريقة التي لعب بها اأمام �شتوك 
�شيتي �شواء بالكرة اأو دونها، م�شريا 
الفرن�شي  لوهافر  نادي  خريج  اأن 
امكانياته  يوظف  كيف  عرف 
التي  الطريقة  خالل  من  خا�شة 
اخل�شم  خلف  اللعب  يف  يعتمدها 
من  االأمام  نحو  الكرة  وتروي�ص 

اأجل خلق الفر�ص التهديفية.
عي�شة ق
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ماجر يوجه الدعوة ل�صافعي تعوي�صا لغياب بن �صبعيني

اخل�ضر ي�ضرعون اليوم يف الرتب�ص التح�ضريي
ي�صرع اليوم املنتخب الوطني يف ترب�صه التح�صريي حت�صبا لتح�صري املواجهتني املرتقبتني امام نيجرييا يف العا�صر نوفمرب املقبل حل�صاب اجلولة الأخرية من 

الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص العامل 2018 برو�صيا، والودية املربجمة اأمام اإفريقيا الو�صطى يف 14 من نف�ص ال�صهر، اأين �صيكون الرتب�ص الأول الذي �صوف ي�صرف 
عليه الطاقم الفني الوطني اجلديد بقيادة الناخب رابح ماجر الذي ي�صجل عودته جمددا للعار�صة الفنية الوطنية خلفا ل�صابقه ال�صباين لوكا�ص األكاراز

ت�صارع الزمن لإنهاء مفاو�صات جتديد العقد مع غولم

اإدارة نابويل ت�ضر لقطع الطريق على اليويف وليفربول
تتوجه اإدارة نادي نابويل االيطايل 
العبها  بخدمات  االحتفاظ  نحو 
رغم  غوالم  فوزي  اجلزائري 
املعني  منها  يعاين  التي  اال�شابة 
حيث  ال�شليبي  الرباط  يف  بقطع 
اجلمعة  جراحية  عملية  اأجرى 
الفريق  اإدارة  وح�شب  املن�رصم، 
ثالث  يغيب  �شوف  الالعب  فاإن 
وعودته  امليادين  عن  اأ�شهر 
ابتداء  مرتقبة  التدريبات  اإىل 
املقبل،  للعام  فيفري  �شهر  من 
"كالت�شيو  موقع  اأم�ص  وك�شف 

نابويل حتّركت  اإدارة  اأن  مركاتو" 
مع  املفاو�شات  انهاء  اأجل  من 
كانت تعطلت خالل  والتي  غوالم 
عدم  ب�شبب  املن�رصمة  االأ�شهر 
ال�شنوية  االجرة  على  االتفاق 
الذي  وهو  اجلزائي  وال�رصط 
املو�شم  بنهاية  معه  العقد  ينتهي 
فاإن  غوالم  ا�شابة  ورغم  احلايل، 
االيطايل  اجلنوب  نادي  اإدارة 
بخدماته  االحتفاظ  على  ت�رص 
احد  باعتباره  املقبلة  للفرتة 
االأي�رص  الوراق  مدافعي  اأف�شل 

يف العامل، اأين اأو�شح امل�شدر ان 
اتفاق  اإىل  تو�شلت  نابويل  اإدارة 
مع الالعب ال�شابق ل�شانت ايتيان 
الفرن�شي بخ�شو�ص عملية جتديد 
العقد ومل يتبق �شوى االتفاق على 
االعالن  قبل  الب�شيطة  التفا�شيل 
للعقد  غوالم  النهائي عن جتديد 
الدوري  يت�شدر  الذي  فريقه  مع 

االيطايل هذا املو�شم.
ال�رصيعة  اخلطوة  وجاءت 
اجل  من  نابويل  اإدارة  مل�شوؤويل 
التي  االأندية  على  الطريق  قطع 

يف  بقوة  ترغب 
مقدمتهم  ويف  غوالم  مع  التعاقد 
اإىل  باالإ�شافة  جوفنتو�ص  الغرمي 
عربوا  الذين  االجنليزي  ليفربول 
عن رغبتهم يف التعاقد معه رغم 

معاناته من اال�شابة.

تلقى ال�صادة من مدربه عقب تاألقه امام 
�صتوك �صيتي

اأبو تريكة ين�ضح حمرز بتغيري 
الأجواء يف املركاتو ال�ضتوي

غزال يراوغ مينح متريرة حا�ضمة وي�ضاهم يف فوز موناكو
غزال  ر�شيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  �شّجل 
عودة موفقة اإىل �شفوف فريقه موناكو بعدما 
املدرب  بقيادة  لفريقه  الفني  الطاقم  عاد 
الربتغايل ليوناردو جاردمي اإىل االعتماد عليه، 
على  موناكو  حققه  الذي  الفوز  يف  و�شاهم 
جمعت  التي  املباراة  خالل  غانغان  ح�شاب 
من   11 اجلولة  حل�شاب  اأم�ص  اول  الفريقني 
فاز  والذي  الفرن�شية،  االأوىل  الدرجة  دوري 

ميدان  و�شط  دخل  اأين  نظيفة،  ب�شدا�شية 
املنتخب الوطني احتياطيا واأقحمه املدرب يف 
الدقيقة 77 والتي كانت كافية له من اأجل القيام 
بواجباته الهجومية والتاألق خا�شة واأن الفر�شة 
كانت مواتية من اأجل الرد على االنتقادات التي 
طرف  من  خا�شة  ال�شابقة  الفرتة  يف  القاها 
اأدائه يف �شفوف  املدرب جاردمي الذي انتقد 
ت�شكيلة االإمارة الفرن�شية، وجاء الرد من غزال 

ا�شتغل  بعدما  خا�شها  التي  دقيقة   13 خالل 
الفر�شة ومنح متريرة حا�شمة اإىل زميله كاريلو 
والتي  ملوناكو  ال�شاد�ص  الهدف  �شجل  الذي 
راوغ عدة العبني  بعدما  رائعة  جاءت بطريقة 
�شحرية  متريرة  يقدم  اأن  قبل  املناف�شة  من 
ايداعها  يف  �شعوبة  يجد  مل  الذي  زميله  اإىل 

ال�شباك.
ع.ق.

الت�صكيلة ت�صتاأنف ام�صية اليوم التدريبات

كازوين ي�ضتدعى لالمتثال اأمام جلنة الن�ضباط للرابطة

الفرن�شي  اجلزائر  مولودية  مدرب  ا�شتدعي 
االن�شباط  جلنة  اأمام  لالمتثال  كازوين  برنار 
املقرر  القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة  التابعة 
اأن جتتمع اليوم من اأجل النظر يف الت�رصيحات 
املباراة  عقب  املعني  اأطلقها  التي  االعالمية 
نهاية  بارادو  نادي  اأمام  فريقه  خا�شها  التي 

توجيه  فيها  جاء  والتي  املن�رصم،  االأ�شبوع 
الرئي�ص  هيئة  اإىل  انتقادات  الفرن�شي  املدرب 
و�شفها  التي  الربجمة  ب�شاأن  قرباج  حمفوظ 
وخو�ص  املباريات  تراكم  ورف�ص  بالكارثية 
ثالث مباريات يف االأ�شبوع، حيث اتهم املعني 
الرابطة ب�شوء الربجمة واكد اأنه ميكنه اطالق 
دولة  يف  باعتباره  يريد  مثلما  الت�رصيحات 
اإىل  ت�شارع  الرابطة  دميوقراطية وهو ما جعل 
قبل  اأقواله  اإىل  اال�شتماع  اجل  من  ا�شتدعاءه 

ت�شليط العقوبة عليه.
رفقاء  اليوم  اأم�شية  ي�شتاأنف  اأخرى،  جهة  من 
عقب  التدريبات  دبكة  بن  �شفيان  الالعب 
خو�شهم  عقب  راحة  يومني  من  ا�شتفادتهم 
ي�رصعون  املقبل، حيث  بارادو اجلمعة  مقابلة 

الذي  ااٍلآخر  العا�شمي  للداربي  التح�شري  يف 
ن�رص  اجلار  امام  املقبل  اخلمي�ص  يخو�شونه 
البطولة  من   11 اجلولة  حل�شاب  داي  ح�شني 
مبركز  اال�شتئناف  يجري  حيث  الوطنية، 
ويعتزم  البنيان،  بعني  والفندقة  االطعام 
النتائج  ديناميكية  على  املوا�شلة  "العميد" 
االيجابية والعودة بقوة للعب االأدوار االأوىل هذا 
املو�شم. يف املقابل، تعتزم اإدارة العميد طلب 
من نظريتها الن�رصية منحها املدرجات الثانية 
كاملة مللعب 20 اأوت الذي يحت�شن املواجهة 
يتنقلوا  ان  املنتظر  ان�شارها  لفائدة  بينهما 
االجتماع  به  يخرج  �شوف  ما  انتظار  بقوة، يف 

التقني الذي ينتظر ان يجري غدا.
عي�صة ق.

عي�صة ق.



و�أظهر  نف�سه  �ألكا�سري عن  باكو  �أعلن 
ملدربه �إرن�ستو فالفريدي �أّنه ي�ستحق 
بر�سلونة  قاد  بعدما  �أ�سا�سياً،  �للعب 
�إ�سبيلية  �سيفه  مع  مو�جهته  حل�سم 
�م�س يف  �ول  �لهدفني  بت�سجيله   1-2
�لإ�سباين،  �لدوري  من   11 �ملرحلة 
بفوزه  �لكاتالوين  �لنادي  و�بتعد 
بفارق  جمدد�ً  مبار�ة   11 يف  �لعا�رش 
�لذي  �لثاين  فالن�سيا  �أمام  نقاط   4
تغلب على �سيفه ليغاني�س 3-0، وعاد 
�سكة  �إىل  �رشيعاً  �لكاتالوين  �لفريق 
�ل�سلبي  �لتعادل  عقب  �لنت�سار�ت 
يف  �ليوناين  �أوملبياكو�س  م�سيفه  مع 
بر�سلونة  و�أكد  �أوروبا،  �أبطال  دوري 

�لأندل�سي  �سيفه  على  �لتام  تفوقه 
�ملركز  بفقد�ن  مهدد�ً  �أ�سبح  �لذي 
عند  ر�سيده  جتمد  بعدما  �خلام�س 

19 نقطة.
فريق  �أّن  رغم  �سهاًل  �لفوز  يكن  ومل 
منذ  �لت�سجيل  �فتتح  فالفريدي 
قائد  من  هدية  بف�سل   23 �لدقيقة 
�لذي  �إ�سكوديرو  �سريخيو  �ل�سيوف 
�إثر  �لكرة  على  �ل�سيطرة  يف  ف�سل 
نحو  �لكاتالوين  للنادي  طويلة  متريرة 
�ألكا�سري  �ملنطقة، فخطفها  م�سارف 
هدفه  لي�سجل  �ل�سباك  يف  و�سددها 
�لأول يف �لدوري هذ� �ملو�سم وبقيت 
�لنتيجة على حالها حتى نهاية �ل�سوط 

�إدر�ك  يف  �إ�سبيلية  جنح  ثم  �لأول، 
�لتعادل حتت �لأمطار �لغزيرة بر�أ�سية 
�إثر  بيتز�رو  غيدو  لالأرجنتيني  قوية 
وحاول  �لندل�سي،  للنادي  ركنية  ركلة 
بر�سلونة ��ستعادة تقدمه ب�رشعة وكان 
قريباً من ذلك لكن �حلظ عاند جري�ر 
�لقوية  ت�سديدته  �رتدت  بعدما  بيكيه 
هذه  �ألكا�سري  وعّو�س  �لعار�سة،  من 
�ل�سخ�سي  هدفه  و�أ�ساف  �لفر�سة 
عندما  دقائق  خم�س  بعد  �لثاين 
�ليمنى  �جلهة  من  �لكرة  و�سلته 
�إيفان  �لكرو�تي  من  عر�سية  بتمريرة 
فالن�سيا  مهاجم  فا�ستلمها  ر�كيتيت�س 
و�سبق  �لقريب  �لقائم  عند  �ل�سابق 

�لدفاع �إليها و�سددها يف �ل�سباك.
�مللعب  �أر�سية  �ألكا�سري  وترك 
جري�ر  مل�سلحة  �لهدف  بعد  مبا�رشة 
للدخول  يتح�رش  كان  �لذي  ديلوفيو 
�لثاين،  �لهدف  فريقه  ي�سجل  �أن  قبل 
�لنجم  من  �لأنظار  �ألكا�سري  وخطف 
هذه  يف  مي�سي  ليونيل  �لأرجنتيني 
لالأخري   600 كانت  �لتي  �ملبار�ة 
فاأ�سبح  �لكاتالوين،  �لنادي  بقمي�س 
ثالث لعب يف تاريخ �لنادي �لكاتالوين 
ي�سل �إىل هذ� �لرقم بعد زميله �ل�سابق 
�أندري�س  و�حلايل  هرنانديز  ت�سايف 
�أن ي�ستبدل  �لذي �سارك قبل  �إنيي�ستا 

يف �ل�سوط �لثاين بالرب�زيلي باولينيو.

جنم �ألكا�سري 
ي�سطع يف 
كاتالونيا

�جليدة  عرو�سه  ميونيخ  بايرن  و��سل 
هاينك�س  يوب  �لعائد  مدربه  بقيادة 
»�سيغنال  ملعب  من  منت�رش�ً  وعاد 
بغرميه  �خلا�س  بارك«  �يدونا 
يف   1-3 بنتيجة  دورمتوند  بورو�سيا 
�لأملاين،  �لدوري  من   11 �ملرحلة 
منذ  يخ�رش  مل  �لذي  بايرن  وح�سم 
خلفاً  �كتوبر  مطلع  هاينك�س  عودة 
�ن�سيلوتي،  كارلو  �ملقال  لالإيطايل 
�ملبار�ة من �ل�سوط �لأول بعد تقدمه 
�ل�سغط  بذلك  ليزيد  نظيفني  بهدفني 
بيرت  �لهولندي  دورمتوند  مدرب  على 
بو�س، �أ�سبح �لفريق �لأ�سفر و�لأ�سود 

بفارق  �لبافاري  �لفريق  عن  متخلفاً 
هاينك�س  جنح  �ملقابل،  يف  نقاط،   6
�لفريق  �سفوف  �إىل  �لتو�زن  �إعادة  يف 
بايرن ر�سيده �ىل 26  �لبافاري، ورفع 
نقاط  �أربع  بفارق  �ل�سد�رة  يف  نقطة 
�إىل  دورمتوند  وتر�جع  ليبزيغ،  عن 
ر�سيده  جتمد  بعدما  �لثالث  �ملركز 
�لثانية  هزميته  بتلقيه  نقطة   20 عند 

على �لتو�يل.
موفقة  ليفاندوف�سكي  عودة  وكانت 
�لهدف  �سجل  �إذ  �ل�سابق  فريقه  �أمام 
�لثاين و�أ�سهم يف �ل�سوط �لثاين بالهدف 
�لثالث �إثر عر�سية من �لنم�ساوي د�فيد 

�ألبا، ومهد �لهولندي �ملخ�رشم �آريني 
لتحقيق  بايرن  �أمام  �لطريق  روبن 
�ل�سخ�سي  هدفه  �سجل  عندما  �لفوز 
11 يف �سباك ��سحاب �لأر�س، و�سجل 
دورمتوند هدفه �لوحيد عندما كانت 
عرب  �لأخرية  �نفا�سها  تلفظ  �ملبار�ة 
و�سلته  �لذي  بارتر�  مارك  �لإ�سباين 
�لكرة على �جلهة �لي�رشى من غونز�لو 

كا�سرتو.
من جهته، �نتزع ليبزيغ �ملركز �لثاين 
حّول  �أن  بعد  دورمتوند  بورو�سيا  من 
فوز  �إىل  هانوفر  �سيفه  �أمام  تاأخره 
بهدف  متاأخر�ً  ليبزيغ  وكان   ،1-2

قبل   ، كري�ستيان  جوناثان  للرب�زيلي 
�أن ي�سجل له �لدمناركي يو�سف بول�سن 
هدف �لتعادل، ثم ي�سيف تيمو فرينر 
هدف �لفوز قبل �لنهاية بخم�س دقائق، 
ورفع ليبزيغ �إىل 22 نقطة بفارق �أربع 
وو��سل  ميونيخ،  بايرن  خلف  نقاط 
�ل�سد�رة  فرق  على  �سغطه  �سالكه 
بهدف  فر�يبورغ  م�سيفه  على  بفوزه 
لد�نييل كاليوري  ر�فعاً ر�سيده �إىل 20 
نقطة يف �ملركز �لر�بع، يف حني مني 
وجتمد  �خلام�سة  بخ�سارته  مناف�سه 

ر�سيده عند 8 نقاط يف �ملركز 16.

جريمان  �سان  باري�س  �سجل 
بغياب جنمه  جديد�ً  فوز�ً  �ملت�سدر 
�جلديد �لرب�زيلي نيمار وجاء بنتيجة 
�أجنيه 5-0 يف  كا�سحة على م�سيفه 
�لفرن�سي،  �لدوري  من   12 �ملرحلة 
وكان من �ملفرت�س �أن ي�سارك نيمار 
�ملرحلة  عن  غيابه  بعد  �للقاء  يف 
تعر�س  لكنه  ني�س  �سد  �ل�سابقة 
دفعت  �لتمارين  يف  طفيفة  لإ�سابة 
�إىل  �ميري  �أوناي  �لإ�سباين  مدربه 
غاب  �لتي  �لت�سكيلة  خارج  �إبقائه 
ماركينيو�س  مو�طنه  �ي�سا  عنها 
�للذين  �أنخل دي ماريا  و�لأرجنتيني 
�لنادي  يتاأثر  ومل  مبولودين،  رزقا 
�ىل  تاأهله  �سمن  �لذي  �لباري�سي 
�أبطال  دوري  مل�سابقة  �لثاين  �لدور 
�أوروبا بعد فوزه �لكا�سح على �سيفه 
هذ�  بغياب  �لبلجيكي  �أندرخلت 
�لثالثي وح�سم فوزه �لر�بع تو�ليا يف 

�لدوري على �أجنيه بف�سل ثنائية لكل 
كافاين  �دين�سون  �لأوروغوياين  من 
لدر�ك�سلر،  وهدف  مبابي  وكيليان 
 32 �إىل  ر�سيده  �ميري  فريق  ورفع 
نقاط   4 بفارق  �ل�سد�رة  يف  نقطة 
�ملو�سم  بطل  موناكو  مالحقه  عن 
فوز�ً  بدوره  حقق  �لذي  �ملا�سي 
وجاء  تو�لياً  له  �لثالث  هو  كا�سحاً 
على ح�ساب �سيفه غانغان ب�سد��سية 
غيدو  �لأرجنتيني  �سجلها  نظيفة 
تر�وري  �آد�ما  و�ملايل  ثنائية  كاريو 
كيتا  دياو  بالدي  و�ل�سنغايل  هدفني 
ركلة  من  هرنيكيه  فابيو  و�لرب�زيلي 
ر�سيد  جتمد  �ملقابل،  يف  جز�ء، 
عجز  بعدما  نقطة   13 عند  �أجنيه 
�ملباريات  يف  فوز  �أي  حتقيق  عن 
جماهريه  بني  خا�سها  �لتي  �ل�ست 

هذ� �ملو�سم.
�لنت�سار�ت  �سكة  �إىل  نانت  وعاد 

وعو�س خ�سارته يف �ملرحلة �ل�سابقة 
�سيفه  على  بفوزه  ديجون  �أمام 
توما�سون  لأدريان  بهدفني  تولوز 
مقابل  �سال  �مييليانو  و�لأرجنتيني 
فريق  ورفع  بالن،  لأليك�س  هدف 
ر�نيريي  كالوديو  �لإيطايل  �ملدرب 
نقطة   23 �ىل  ر�سيده  �ل�سابع  بفوزه 
و�سعد �ىل �ملركز �لثالث موؤقتاً �أمام 

ليون ومر�سيليا �للذ�ن لعبا �م�س.
�سيفه  على  بالفوز  مونبلييه  وفرط 
جيوفاين  عرب  تقدم  بعدما  �ميان 
د�نيلو  �لرب�زيلي  يعادل  �أن  قبل  �سيو 
ف فيما تغلب ترو� على �سرت��سبورغ 
�جلنوبي  للكوري  نظيفة  بثالثية 
�سيف  و�لتون�سي  �سوك  هيون-جون 

�لدين خاوي و�ملايل �د�ما نياين.

�لبافاري يح�سم �لقمة واليبزيغ يخطف �لو�سافة

�لبي ��س جي يق�سو على �أجنيه وموناكو يكت�سح غانغان
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ليفربول يو��سل �ال�ستفاقة

فالفريدي: لن نطلب �ل�سفح و�سعيد 
بجهود �سو�ريز

بتحقيقه  �سحوته  ليفربول  و��سل 
فوز� كبري� على م�سيفه و�ست هام 
 11 �ملرحلة  �سمن   1-4 يونايتد 
�ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري  من 
على �مللعب �لأوملبي يف لندن قاد 
تو�ليا  �لثاين  لفوزه  ليفربول  �سالح 
مباريات  ثالث  من  �سل�سلة  بعد 
دون �نت�سار بت�سجيله ثنائية لفريق 
كلوب،  يورغن  �لأملاين  �ملدرب 
لليفربول  �لت�سجيل  �سالح  و�فتتح 

يف �لدقيقة 21 بعد متريرة من �ل�سنغايل �ساديو مانيه، و�أ�ساف �لكامريوين جويل 
ماتيب �لهدف �لثاين بعد دقيقتني على �لهدف �لأول، وبقيت �لنتيجة حتى بد�ية 
�ل�سوط �لثاين عندما عاد و�ست هام �إىل �أجو�ء �للقاء بف�سل �لأرجنتيني مانويل 
لنزيني لكن فرحة �لفريق �للندين مل تدم �أكرث من 55 ثانية لأن �أليك�س �أوك�ساليد 
ت�سامربلين �أعاد �لفارق �إىل هدفني، وق�سى �سالح على �آمال و�ست هام عندما 
�أ�ساف �لهدف �لر�بع لفريقه وهدفه �ل�سخ�سي �لثاين يف �لدقيقة 75 بعد متريرة 
�لأول  مو�سمه  �ملمتاز يف  �لدوري  �ل�سابع يف  م�سجال هدفه  مانيه،  من  �أخرى 
حتى  خا�سها  مبار�ة   17 يف  و12  �لإيطايل،  روما  من  �نتقاله  بعد  ليفربول  مع 
�لآن مع »�حلمر« يف خمتلف �مل�سابقات. و�زد�دت م�ساعب و�ست هام ومدربه 
�لكرو�تي �سالفن بيليت�س بعدما جتمد ر�سيده عند 9 نقاط يف �ملركز 17 بعد 

تلقيه خ�سارته �ل�ساد�س..

�ملدير  فالفريدي  �إرن�ستو  د�فع 
�لذي  �لأد�ء  عن  لرب�سلونة  �لفني 
بعد  �إ�سبيلية  �أمام  �لفريق  قدمه 
وقال  �لفريق،  لعب  طريقة  �نتقاد 
�ملوؤمتر  خالل  �لبا�سكي  �ملدرب 
عام،  »ب�سكل  �للقاء  بعد  �ل�سحفي 
لعب  لطريقة  كنتاج  تاأتي  �لنتائج 
من  �ل�سفح  نطلب  ولن  �لفريق، 
�سوؤ�ل  على  رد�  وذلك  �لفوز«  �أجل 
كان  ما  �إذ�  حول  �ل�سحفيني  �أحد 

�لفريق �لكتالوين يحقق نتائج �إيجابية على ح�ساب �لأد�ء، وحول �ملبار�ة، �أ�ساد 
�لفر�س  �إهد�ر  من  �سيقه  �أبدى  �أنه  �إل  �لأول،  �ل�سوط  يف  بالعبيه  فالفريدي 
�ل�سهلة: »لقد �سيطرنا تقريبا على �لن�سف �لأول، ولكننا مل نتمكن من ت�سجيل 
على  ن�سيطر متاما  �لثاين مل  �ل�سوط  »يف  و�أ�ساف:  �للقاء«،  لقتل  �أكرث  �أهد�ف 
جمريات �لأمور، وعدنا ملمار�سة �ل�سغط و�لهجوم من �أجل حماولة �لفوز، وبعد 
�أ�ساد  كما  �لنهاية«،  معلقة حتى  �لنتيجة ظلت  ولكن  مرمانا،  يتهدد  �لهدف مل 
�أنه لعب ميكنه  �أكد  حيث  �لنت�سار،  ثنائية  �ساحب  �ألكا�سري  بباكو  فالفريدي 

تقدمي �ملزيد للفريق.
يف �ملقابل، مل يبد مدرب �لفريق �لكتالوين �أي قلق �إز�ء حالة �لعقم �لتهديفي 
 3 يف  �ل�سباك  ز�ر  �لذي  �سو�ريز،  لوي�س  �لأوروغو�ياين  �ملهاجم  بها  مير  �لتي 
منا�سبات، وقال فالفريدي »�سعيد للغاية بالعمل �لذي يقدمه، �أعلم �أنه مل ي�سجل 

خالل �لفرتة �لأخرية، ولكنه ماز�ل ي�سنع �لفر�س وهو موؤ�رش جيد للغاية«

مورينيو يخطط ��ستقد�م كرو�س
للتفاو�س مع ريال مدريد �لإ�سباين ب�ساأن  ي�ستعد مان�س�سرت يونايتد �لإجنليزي 
�لتعاقد مع جنم و�سط ميد�ن �لفريق �مللكي وذلك بعد تر�جع م�ستوى �ملرينغي 
خالل �ملباريات �لأخرية، وذكرت �سحيفة »ديلي �ستار« �لربيطانية، �أن مان�س�سرت 
يونايتد يرغب يف ��ستغالل غ�سب زين �لدين زيد�ن �ملدير �لفني لريال مدريد 
من هبوط م�ستوى �لأملاين توين كرو�س من �أجل �حل�سول على خدمات لعب 
�ملان�سافت، و�أو�سحت �أن مورينيو بد�أ بالفعل �لتو��سل مع �لنجم �لأملاين ب�ساأن 
�أن  و�أ�سارت  �حلمر،  �ل�سياطني  معقل  �لأحالم  م�رشح  �إىل  �ن�سمامه  �إمكانية 
وثيو  مار�سيلو  م�ستوى  تر�جع  من  بالغ�سب  ي�سعر  زيد�ن  �لدين  زين  �لفرن�سي 

هرينانديز بالإ�سافة لثالثي خط �لو�سط كا�سيمريو ولوكا مودريت�س وكرو�س.
بيع  برييز  فلورنتينو  �لنادي  رئي�س  من  يطلب  لن  زيد�ن  �أن  �ل�سحيفة  و�سددت 
كرو�س، �إل �أن مورينيو يحاول �إقناع �لالعب بطلب �ملغادرة، ولن ي�ست�سلم قبل 
�حل�سول على توقيعه، فيما �أكدت �سحيفة »�سبورت بيلد« �لأملانية �أن مان�س�سرت 
يونايتد ر�سد مبلغ 91 مليون يورو من �أجل �إقناع �لنادي �لإ�سباين بالتخلي عن 
خدمات كرو�س �لذي �ن�سم �إىل ريال مدريد يف 2014 وحقق معه دوري �أبطال 
�أوروبا مرتني و�لدوري �لإ�سباين وكاأ�س �لعامل لالأندية مرتني و�ل�سوبر �لأوروبي 

و�ملحلي.



وكاتب  للمخرج  اختيارها  عن  ال�سينمائي  برلني  مهرجان  اإدارة  ك�سفت 
الر�سمية  امل�سابقة  لرئا�سة جلنة حتكيم  تيكوير  توم  واملنتج  ال�سيناريو 

للمهرجان يف دورته الـ68.
رئي�سا  تيكوير  الأملاين  املخرج  تعيني  املهرجان خرب  �سحيفة  ون�رشت 

للجنة التحكيم، يوم اخلمي�س 2 نوفمرب اجلاري.
اغت�ساب  ق�سية  يواجه  بولن�سكي  رومان  املخرج  بولن�سكي  رومان 

جديدة
على  الختيار  بوقوع  �سعادته  عن  كو�سليك  ديرت  املهرجان  مدير  وعرب 
ال�سينمائي،  برلني  مهرجان  حتكيم  جلنة  لرئا�سة  تيكوير  توم  املخرج 
م�سريا اإىل اأن تيكوير يعد اأحد اأهم املخرجني الأملان الذي و�سع ب�سمة 
يف عامل الفن ال�سابع. و�ستقام الدورة الـ 68 ملهرجان برلني ال�سينمائي 

يف العا�سمة الأملانية، من 15 وحتى 25 فرباير عام 2018.
يذكر اأن املخرج توم ديكلري ولد يف مايو عام 1965، يف فوبرتال باأملانيا. 
وبداأ م�ساركاته يف مهرجان برلني منذ عام 1992، وجنح بح�سد 6 جوائز 

هامة يف املهرجان.
من اأ�سهر اأفالمه: »اأرك�سي يا لول اأرك�سي« عام 1998 و«عطر« و«اأحبك 
يا باري�س« عام 2006 و«غيمة اأطل�س« عام 2012، واآخرها فيلم »جم�سم 

من اأجل امللك« مع املمثل توم هانك�س عام 2016.
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ليوناردو دي كابريو »قاتل مت�سل�سل«

يعتزم املخرج املعروف كوينتني تارانتينو ت�صوير فيلم درامي عن القاتل املت�صل�صل ت�صارلز مان�صون، 
يلعب فيه ليوناردو دي كابريو دور البطولة، و�صتدور م�صاهد الفيلم ح�صب خمرجه يف اأواخر 

�صتينيات القرن املا�صي مبدينة لو�س اأجنلو�س الأمريكية.

وهواة  ال�سينمائيني  النقاد  لكن 
فيلمه  اإن  يقولون  تارانتينو  اإبداع 
القاتل  يتناول  �سوف  اجلديد 
التي  الكيفية  بنف�س  املت�سل�سل 
هتلر  اأدولف  تارانتينو  بها  تناول 

مغمورون«  »اأوغاد  فيلمه  يف 
Inglourious Basterds، عام 

.2009
الوقت  يف  تارانتينو  يزال  ول 
له  �رشيك  عن  يبحث  احلا�رش 

حيث  التا�سع،  فيلمه  اإنتاج  يف 
الإنتاج  �رشكة  مع  يعمل  كان  اأنه 
 The Weinstein« ال�سينمائي 
Company« لكنه رف�س التعاون 
معه بعد ف�سيحة هاريف واين�ستاين 

اجلن�سية يف اأكتوبر املا�سي.
�سخ�سية  بتمثيل  يحلم  كابريو  دي 
بتمثيل  يحلم  كابريو  لينيندي 
على  واحل�سول  لينني  �سخ�سية 

اجلن�سية الرو�سية
الفيلم  يف  ي�سارك  اأن  ويتوقع 
لوران�س  جنيفر  اأو  روبي  مارغوت 
القاتل  �سحايا  اإحدى  دور  لأداء 
و�سائل  وكانت  تيت،  �سارون 
الإعالم قد اأفادت يف وقت �سابق 
ي�ستدعي  اأن  ينوي  تارانتينو  باأن 

براد بيت للم�ساركة يف الفيلم.
كان  كابريو  دي  ليوناردو  اأن  يذكر 
اأنه يحلم  اأعلن يف وقت �سابق  قد 
لينني  بتج�سيد �سخ�سية فالدميري 
يتمنى  كما  �سينمائي،  فيلم  يف 
الرو�سية،  اجلن�سية  على  احل�سول 

م�سيفا اأنه يحب رو�سيا جدا.
الفيلم  يف  ي�سارك  اأن  ويتوقع 
لوران�س  جنيفر  اأو  روبي  مارغوت 

القاتل  �سحايا  اإحدى  دور  لأداء 
و�سائل  وكانت  تيت،  �سارون 
الإعالم قد اأفادت يف وقت �سابق 
ي�ستدعي  اأن  ينوي  تارانتينو  باأن 

براد بيت للم�ساركة يف الفيلم.
كان  كابريو  دي  ليوناردو  اأن  يذكر 

اأنه يحلم  اأعلن يف وقت �سابق  قد 
لينني  بتج�سيد �سخ�سية فالدميري 
يتمنى  كما  �سينمائي،  فيلم  يف 
الرو�سية،  اجلن�سية  على  احل�سول 

م�سيفا اأنه يحب رو�سيا جدا.

بعد 20 عاما.. ما �سر جناح تيتانيك؟

عر�س فيلم تيتانيك لأول مرة قبل 
اجلميع  ت�ساوؤل  وبقي  عاما،   20
فيلم  ما�رش جناح  هذا،  يومنا  اإىل 

املخرج ال�سهري جيم�س كامرون؟
يف  مرة،  اأول  تيتانك  فيلم  عر�س 
1 نوفمرب عام 1997، وبقي الفيلم 
عاما،   12 ملدة  جماهريية  الأكرث 
تاريخ  يف  الإطالق  على  والأغلى 
بتكاليف  الع�رشين  القرن  �سينما 
 195 حوايل  بلغت  التي  اإنتاجه 

مليون دولر.
لثالث  امللحمة  الفيلم  ميتد 
لـ14  وتر�سح  �سينمائية،  �ساعات 
منها،  بـ11  وفاز  اأو�سكار،  جائزة 
بعائدات  اآخر  فيلم  ي�سبقه  ومل 
»اأفاتار«  فيلم  اإل  التذاكر   �سباك 

للمخرج نف�سه، بعد 12 عاما.
ب�رشية  كارثة  عن  الفيلم  يتحدث 
مبنية على اأحداث واقعية لل�سفينة 
الأكرث �سهرة األ وهي الـ)التيتانيك(، 
عرب ق�سة حب رومان�سية على منت 
كما  لالأطل�سي.  العابرة  الباخرة 
ي�سلط ال�سوء على التباين الطبقي 
وحتري�سه  اآنذاك،  املجتمع  يف 
فحبكة  املراأة،  م�سالة حترر  على 
الثالثة،  بعنا�رشها  قوية  الق�سة 
والتي لم�ست القلوب بتاريخ كارثة 
وبت�سليطها  حب،  وبق�سة  ب�رشية 
يف  الطبقي  ال�رشاع  على  ال�سوء 
تفرعت  اأي�سا  ومنها  الفرتة  تلك 

ق�سية حترير املراأة.
واحلب  الأمل  بروح  مفعم  الفيلم 
بطلي  بني  العايل  التناغم  عرب 
وكيت  كابريو  دي  ليوناردو  الفيلم 
بال�سباب  الناب�سني  وين�سليت، 
 My« الفيلم  اأغنية  اأما  والعفوية. 
للمطربة   »heart will go on
يف  �ساهمت  التي  ديون،  �سيلني 
ال�سدارة  احتلت  فقد  جناحه، 
الفيلم،  عر�س  بعد  العام  ذلك  يف 
ومن�سابة  ب�سيطة  اأغنية  وكانت 
كامريون،  املخرج  اختارها 
من  العمل  طاقم  حتذيرات  رغم 

ب�ساطتها املفرطة.
تلم�س  العبقرية ومفاتيح  لعله �رش 
بلغ  خمرج  ميتلكها  التي  النجاح، 
بو�سوح  ال�سينما،  عامل  يف  القمة 
اأفكاره و�سال�ستها، حمققا معادلة 
م�ستخدمة  غري  لكنها  معروفة 
»ال�سهل  معادلة  اإنها  اجلميع  من 

املمتنع«.
ورغم كل ماذكر عن اأ�سباب جناح 
فيلم »تيتانيك« مركب الغد والأمل 
الرومان�سية  بحبكته  جديد،  بعامل 
البانورامية  وم�ساهده  الرقيقة 
الرائعة، اإل اأن �رش النجاح مل ولن 
وكما  اأحد،  حتديده  اإىل  يتو�سل 
اخللطة  يف  يكمن  ال�رش  اأن  يعتقد 
�ساندها  لكامريون،  ال�سحرية 

احلظ بعد جهد منقطع النظري.

اأرقام قيا�سية لالأفالم امل�ساركة يف 
اأيام قرطاج ال�سينمائية

من  حتى11  ت�ستمر  والتي  الـ28،  دورتها  ال�سينمائية  قرطاج  اأيام  تفتتح 
الثلج« للمخرج الفل�سطيني ر�سيد  ال�سهر ذاته، بعر�س فيلم »كتابة على 

م�سهراوي.
ويتناف�س يف الدورة احلالية للمهرجان، الذي يعد من اأعرق املهرجانات 
ال�سينمائية العربية والإفريقية، 14 فيلما يف امل�سابقة الر�سمية لالأفالم 
الطويلة بينها 3 تون�سية وفيلمان مغربيان بالإ�سافة اإىل اأفالم من جنوب 
بفيلم  وال�سنغال  و�سورية  ولبنان  وم�رش  والكامريون  وموزمبيق  اإفريقيا 
واحد لكل دولة، ف�سال عن اجلزائر التي ت�سارك اأي�سا بفلم واحد، وهي 

�سيف ال�رشف للدورة 28 لالأيام ال�سينمائية.
ال�سينمائية رقما قيا�سيا فى الأفالم  الـ28 لأيام قرطاج  الدورة  وت�سجل 
التون�سية مب�ساركة 78 فيلما منها 37 روائيا و41 فيلما وثائقيا،  و�سيتم 

عر�س 30 فيلما منها �سمن ق�سم »نظرة على ال�سينما التون�سية«.
امل�سابقة  يف  فيلما   15 م�ساركة  للمهرجان  احلالية  الدورة  ت�سهد  كما 
الر�سمية لالأفالم الق�سرية والتي ت�سم 3 اأفالم تون�سية وفيلمني من م�رش 
واجلزائر  املغرب  من  واأفالم  ال�سنغال  من  وفيلمني  لبنان  من  وفيلمني 

و�سوريا والغابون والعراق ومدغ�سقر.
الطويلة،  الوثائقية  الأفالم  فئة  الر�سمية يف  بامل�سابقة  يتعلق  فيما  اأما 
تون�سية  اأفالم   3 منها  فيلما   14 م�ساركة  للمهرجان   28 الدورة  فت�سهد 
وفيلمني من بوركينافا�سو، واأفالما من اجلزائر وم�رش ولبنان واجلزائر 
والأردن  وفل�سطني  وال�سنغال  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  والعراق 

بفيلم واحد لكل منها.
وت�سارك يف امل�سابقة الر�سمية يف فئة الأفالم الوثائقية الق�سرية 8 اأفالم 
من تون�س ومدغ�سقر وم�رش وجمهورية الكونغو الدميقراطية وفل�سطني 

ولبنان وفيلم م�سرتك بني توغو وبنني واآخر بني النيجر وهايتي.
هذا و�سيتم خالل الدورة 28 لأيام قرطاج ال�سينمائية عر�س 180 فيلما 
اأق�سام  بلدا، �سمن  اأكرث من 20  العامل، من  واأفريقيا ومن �سينما  عربيا 

املهرجان من امل�سابقات والأق�سام املوازية خارج العرو�س الر�سمية.
الطويلة  الروائية  الأفالم  م�سابقة  حتكيم  جلنة  اأن  بالذكر  واجلدير 
برئا�سة  ال�سينمائية يف دورته احلالية،  اأيام قرطاج  والق�سرية ملهرجان 
ال�سينمائي الفرن�سي جاك دورفمان، وهو منتج وكاتب �سيناريو وخمرج 

وممثل فرن�سي معروف.
فيما يرتاأ�س جلنة حتكيم م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة والق�سرية، 

ال�سيناري�ست وامل�سور الفوتوغرايف وال�سحفي تياري مي�سال.

توم تيكوير رئي�سا للجنة حتكيم 
ال�سينمائي" "برلني 
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من تاريخنا الأدبي

جتربة اأحمد ر�ضا حوحو يف الرتجمة الأدبية
تتطّلب ترجمُة الأنواع الأدبية من لغة اإىل اأخرى، كال�صعر والق�صة وامل�صرح، متكن املرُتجم من اللغات التي يتعامل معها، اإ�صافة اإىل �صعة اخليال واملقدرة على 
تطويع اللغة يف اإطار اأدبي نقدي،  مبا يتما�صى مع مغزى �صاحب الن�ص ،ومع ذلك ل توجد ترجمة اأمنوذجية مهما كانت قدرات املرُتجم، فالعوار قد يعرتي 

الن�ص الأدبي املنقول،باعتباره لونا من الإبداع تتجلى فيه اخلربة اللغوية والثقافة اخلا�صة.

برتجمة  الفرن�سي  اال�ست�رشاق  اهتم  لقد   
اأدباء  م�ؤ�س�ساته  وانتجت  اجلزائري،  الرتاث 
َوَخربوا  العربي،  الل�سان  اأتقن�ا  وباحثني 
اآثارنا،  من  الكثري  لغتهم   اإىل  فنقل�ا  ثقافتنا، 
ط�المل�سابرة  على  تدل  بح�ثا  ون�رشوا 
بكلية  االأ�ستاذ  ا.فانيان«   « اأمثال  والباع، 
ترجمة  والذي تخ�س�ص يف  باجلزائر،  االآداب 
باإفريقيا  املتعلقة  العربية  التاريخ  كتب 
ال�سمالية،وامل�ست�رشق«ه�دا�ص« اأ�ستاذ العربية 
نقلها  ر�سائل  عدة  ن�رش  اجلزائر،   يف جامعة 
من العربية اإىل الفرن�سية، ككتاب التحفة البن 

عا�سم، وترجمة �سحيح البخاري..وغريهما.
االأدبية  الرتجمة  اجلزائرية  النخبة  تتعاط  مل 
اإىل  الفرن�سية  من  الرتجمة  وخا�سة  كثريا، 
يف  تعلم  منهم  كبريا  عددا  اأن  رغم  العربية، 
اأ�سار  من  اأول  وكان  الفرن�سية،  املدار�ص 
»رم�سان  االأديب  االأدبية  الرتجمة  اأهمية  اإيل 
�سنة  امل��س�ع   يف  مقالة  فكتب  حم�د«، 
وتاأثريها  )الرتجمة  عن�ان  حتت  1928م، 
االأمم  بني  الرابطة  باأنها  االأدب(.واأ�سار  يف 
ال  التي  االأدب  اأركان  ومن  وحديثا،  قدميا 
اإحدى الطرق التي ي�سلكها  ي�ستهان بها، فهي 
و�سحر  البيان  مدينة  نح�  املتفنن  االأديب 
بعن�ان  �سعرية  نرثية  قطعة  وترجم  الكالم، 
الفرن�سي  للكاتب   ،«  l> Exile»املنفي
�سعراء  من  وه�   ،»l>amenais»الم�ين
من  ترجمها  باأنه  وذكر  ع�رش،  التا�سع  القرن 
البديع بت�رشف كبري  ل�ساننا  اإىل  لغته اجلميلة 
القرن  منت�سف  العربي،ويف  الذوق  يقت�سيه 
االأدبيةبهذا  النخب  بع�ص  اهتمت  املا�سي 

الذي  العربي«  االأ�ستاذ«اإ�سماعيل  اأمثال  الفن، 
اإىل  الفرن�سية  الق�سائد  بع�ص  برتجمة  قام 
�ساعر  ب��س��سي«وه�  ،و«الطاهر  العربية 
االأدب  من  ويرتجم  النرث  رومن�سي،يكتب 
منها«بحرية  االأعمال  بع�ص  ترك  الفرن�سي،  
المارتني يف االأدب العربي« �سنة 1954م، وهي 
الفرن�سي،ون�رش  ال�ساعر  هذا  حلياة  ترجمة 
يف  رو�س�«  جاك  »جان  واأفكار  حلياة  ترجمة 

حلقتني �سنة 1958.

تعامل »اأحمد ر�صا« حوحو 
مع الرتجمة الأدبية

»اأحمد ر�سا« ح�ح� مع  االأديب  تعامل  يرجع 
باحلجاز،  اإقامته  فرتة  اإىل  االأدبية  الرتجمة 
ال�رشعية  العل�م  مبدر�سة  تعليمه  اأكمل  حيث 
اأ�ستاذا  فيها  وعمل  املن�رة،  باملدينة 
مع  الدرا�سية  حياته  1938م،وتزامنت  �سنة 
ظه�رجملة املنهل ال�سع�دية باملدينة املن�رة 
االأ�ستاذ«عبد  وُمن�سئها  �سنة1937م،ل�ساحبها 
�سكرتريا  اختاره  الذي  االأن�ساري«،  القدو�ص 
من  اأدبية  ن�س��ص  بنقل  اإليه  وعهد  للمجلة، 

الرتاث الغربي.
 كان ميل »اأحمد ر�سا ح�ح�« للق�سة والرواية 
االأدبية،   م�سريته  على  الّطاغي  ه�  والنقد 
احل�ار،  املقالة،واأدب  اأدب  بني  قلمه  فتج�ل 
كبري  اهتمام  له  يكن  ومل  امل�رشحي،  واالأدب 
بالرتجمة االأدبية، يظهر ذلك يف قلة االأعمال 
الل�ن  لهذا  اقتحامه  ولعل  فيها،  ا�ستغل  التي 

مدير  من  بت�جيه  مّت  اإمنا  الدرا�سات  من 
ال�سع�دية  اأدباء  يطلع  اأن  رغب  الذي  املجلة، 
»عبد  لالأ�ستاذ  و�سبق  الغربي،  االأدب  على 
عن  درا�سة   كتب  اأن  االأن�ساري«  القدو�ص 
وترجمت  1935م،  �سنة  »اآثاراملدينةاملن�رة« 
»ز.ريخ«   االأ�ستاذ  طرف  من  منها  مقاطع 
ال�رشقية،  للدرا�سات  الفرن�سي  املعهد  من 
ت�سدر  التي  اال�سالمية  العل�م  ون�رشتها جملة 
القدو�ص«اأن  اأراداالأ�ستاذ«عبد  لقد  بباري�ص، 
االأدب  اإىل  الن�س��ص  ترجمة  جتربة  ينقل  
الكفاءة  ر�سا«  يف«اأحمد  ال�سع�دي،ووجد 
مع  مقارنة  العمل،  لهذا  ت�ؤهله  التي  العلمية 
اأدباء �سبه اجلزيرة، الذين كان�ا يجهل�ن االأدب 
بيئة  يف  معه،  التعامل  يح�سن�ن  وال  الغربي، 
قليلة االحتكاك بالفكر االأوروبي،وتنظر بعني 

الّريب لهذا الن�ع من االأدب الدخيل.

مع ن�صر الدين دينييه
تعامل »اأحمد ر�سا« يف اأول م�س�اره يف الرتجمة 
بيت  اإىل  »احلج  كتاب  �سنة1937م،مع  االأدبية 
»نا�رش  الفرن�سي  للم�ست�رشق  احلرام«،  اهلل 
الدين دينيه«، وه� كتاب  ال تكمن اأهميته يف 
اإىل  رحلته  فيها  �سجل  التي  التاريخية  قيمته 
امل�رشق، واإمنا يف ف�س�له التي احت�ت دفاعه 
»اأحمد  اختار  وقد   ، االإ�سالم  عن  امل�ستميت 
ر�سا« منه بعناية فائقة ما يتعلق برد امل�ؤلّف 
الفرتاءات امل�ست�رشقني الغربيني يف رحالتهم 
ال�س�ي�رشي،  »بيربكهارد«  اأمثال  املدونة، 

و«بريت�ن« االجنليزي، و«لي�ن رو�ص« الفرن�سي 
عن�ان  حتت  الف�س�ل  هذه  وغريهم،ون�رش 
اآراء  بع�ص  على  م�سلم  م�ست�رشق  »مالحظات 
االإ�سالم«،والأهمية  عن  وكتبهم  امل�ست�رشقني 
القدو�ص  االأ�ستاذ«عبد  قام  اأن  يكتبه  كان  ما 
جاء  االأّول،ومّما  ملقاله  االأن�ساري«بالتقدمي 
ون�رش  للمعرفة  ق�له:))تعميما  تَقِدَمِتِه،  يف 
يف  الباب  هذا  نفتح  اأن  الثقافة،راأينا  االأفنان 
وح�سن  وطاب  لّذ  ما  فيه  و�سنن�رش  املجلة، 
واأفاد،من ثمار التفكري الغربي اأدبا وعلما،وقد 
اإىل  كتاب«احلج  من  ف�س�ل  برتجمة  افتتحناه 
بيت اهلل احلرام«،لنا�رش الّدين دينيه الفرن�سي 
امل�سلم،ملا فيه من متعة اأدبية وعلمية،وملاله 
ة بهذه البالد،وقدعهدنا باأمر  من عالقة خا�سّ
ترجمة هذه الف�س�ل اإىل اأديب اأخذ من اللّغة 

الفرن�سية بحظ وافر،ه�اأحمد ر�سا ح�ح�(( 
الدين  لنا�رش  ح�ح�  ر�سا  اأحمد  يرتجم  مل 
واإمنا  فقط،  احلج  كتابه  من  مقاطع  دينيه 
1939م،  �سنة  ثانية  مرة  اإليه  يرجع  وجدناه 
بعد �سنتني من عمله االأول، لي�سجل انطباعاته 
ال�سخ�سية بعد لقائه مع امللك » عبد العزيز 
باألفاظ  كالمه  يعّرب  اأن  ا�ستطاع  �سع�د«،  اآل 
فينقل  اللغة،  اأ�ساليب  من  متكنه  على  تنم 
»نا�رش  وتاأثر  اندها�ص  ال�سل�ص  باأ�سل�به 
الدين«ب�سخ�سية امللك التي متثل قمة الت�ا�سع 

والب�ساطة الفطرية واالعتزاز بالنف�ص.
 Voltaire»،»وترجم لالأديب الفرن�سي«ف�لتري
عا�ص  الذي  الفرن�سي،  االجتماعي  امل�سلح   «
ا�ستهر  �ساخر،  ناقد  وه�  التن�ير،   ع�رش  يف 
عن  ودفاعه  الطريفة،  الفل�سفية  ب�سخريته 

من  عان  لقد  االإن�سانية،  والكرامة  احلريات 
من  م�قفه  ب�سبب  والتهمي�ص،  اال�سطهاد 
امللكية  باأن  يرى  فكان  الفرن�سي،  النظام 
واحرتاما  تقدما  اأكرث  الربيطانية،  الد�ست�رية 
حلق�ق االإن�سان، اأبدى ذلك يف جمم�ع مقاالته 
Lettresphilosophiquessu(:بعن�ان

وقفة  من  اأدبه  ميثله  r les Anglais(.وملا 
الطغيان  وجه  يف  امل�ست�سعفة  ال�سع�ب  مع 
�سخ�سيته  ح�ح�«يف  والت�سلّط،وجد«اأحمد 
ظّل  واإح�سا�ص  �سع�ر  عن  به  مايعرب  واأعماله 
من  القادم  ال�ساب  �سدره،وه�  يف  مكت�ما 
واال�ستبداد  االجتماعي  التهمي�ص  يعاين  وطن 
االأدبي،  باأ�سل�به  كثريا  تاأثر  ولعله  ال�سيا�سي، 
فميل ح�ح� اىل النقد ال�ساخر وفن املجادلة 
بهذه  النبهاره  �س�رة  اإال  ه�  ما  واحل�ار، 
ال�سيا�سي  اال�ستبداد  على  الثائرة  ال�سخ�سية  

واالجتماعي.

مع �صاحب البوؤ�صاء
وتناول اأي�سا حياة االأديب »فيكت�رهيغ�«،�ساحب 
رواية الب�ؤ�ساء،اأ�سهر رواية فرن�سية، مبا متثله 
اخلري  بني  و�رشاع   ، اجتماعي  و�سف  من 
الزعيم  اإليه  بالن�سبة  فه�  والقان�ن،  وال�رش 
الفريد الذي نه�ص باالأدب الفرن�سي يف القرن 
مل��س�ع  املعاجلة  بكتاباته  فتاأثر  التا�سع، 
كما  البائ�سةـ  نف�سه  كانت  الفقراء،اإذ  و  الفقر 
ال�سط�ر،تقطرحرية  بني  قال:))...تطالعني 
الإح�سا�ص  ت�سخي�سا  فيه  واأمًلا((،ف�جد 

تعبريه،  حّد  اأديبني،اأوعلى  بني  م�سرتك 
منذ  احدهما  بائ�ستني،تاأملت  نف�سي  ))مزيج 
حاك  الي�م((،وقد  االأخرى  قرون،وحترّيت 
العدد  يف  ن�رشها  مقالة  يف  الب�ؤ�ساء  ق�سة 
�سنة1947م،حتت  الب�سائر  جريدة  من  الثالث 

ا�سم » خ�اطر حائر«.
لقد متيزت اأعماله املرتجمة باأ�سل�بها االأدبي 
الراقي، جتلت فيها انتقائيته للعبارات من غري 
ينقل  الأنه  م�ساعره؛  فيها  وامتزجت  تكلف، 
من لغة عدو غا�سم ، فلم تكن ترجمته جمرد 
نقل من لغة اإىل اأخرى، بقدر ما هي وقفة يف 
احدى  وتلك  الذات،  وانطما�ص  التبعية،  وجه 

املعاناة التي عانى منها املرتجم �سخ�سيا.
يف  رائدة  ح�ح�«  ر�سا  »اأحمد  جتربة  اإّن 
يف  انتاجه  قّل  واإن  االأدبية،  الرتجمة  جمال 
هذا املجال، فلم تتح له فر�سة اال�ستمرار يف 
اأبحاثه،فاأُجه�ست جتربته يف االأدب الفرن�سي 
بعد ثالث �سن�ات من العطاء،ليجد نف�سه اأمامه 
عقبات حالت بينه وبني القّراء،لك�نه يعي�ص يف 
هذا  باالنغالق،واليقبل  يت�سم  اجتماعي  واقع 
عن  خروجا  فيه  يرى  االأدب؛الأّنه  من  الن�ع 
ن�رش  عن  املنهل  جملة  ت�قفت  املاأل�ف،فقد 
ترجمته لالأدب الغربي، وتاأ�سف االأديب اأحمد 
»عبد  االأ�ستاذ  اإىل  بر�سالة  فبعث  لذلك،  ر�سا 
القدو�ص االأن�ساري« �سنة 1939م، اأبدى اأ�سفه 
ملا اأقدمت عليه املجلة،قال فيها : )) تاأ�سفت 
جدا لغلق ال�سحافة احلجازية اأب�ابها يف وجه 
اأدري م�قف  اأبحاثي يف االأدب الفرن�سي، وال 
حقيقة  �ستحرم  وهل  ال�ساأن؟  هذا  يف  املنهل 

من االآداب االأجنبية((.

اجلمهوريــــــــــة اجلزائريـــــــــــة الدميقراطيــــــــــة ال�ضعبيـــــــــة
ن�صر م�صتخرج من قائمة �صروط البيع 

طبقا للمادة 748 من ق اإ م اإ
نحن امل�قـــــــــــــــــع اأدنــاه االأ�ستاذ زيتـــــــــــــــــــ�ين علي املح�رش ق�سائي لدى  اخت�ســـــــــا�ص جمل�ص ق�ساء امل�سيلة وحماكمه 

املقيم لدى اخت�سا�ص حمكمة امل�سيلة 
باحلي االإداري اجلديد الرتقية العقارية كف�سي.-----------------------------------------------------

---------       بنـــــــــاء على طلب ال�سيـــد)ة(/ ب�ســـــــا�ص فاطمــــة بنت رجـــــــــم، ال�ساكنـــــــــــــــة:بحــــــــــــي العرقــــ�ب بامل�سيــــــــلة.        
تنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لل�سنـــــــــد التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي:حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم �ســــــــــــــــــــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حمكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــة امل�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة، الق�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري.        تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ احلكــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــم:17/03/13، رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول:17/00100، رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر�ص:17/00965        املمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر بال�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغة التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذيــة رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم:17/874، بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ:2017/05/16، رقـــــم الفـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�ص:17/00965
بنـاءا على قائمة �رشوط البيع املحررة من طرفنا وامل�دعـــة بكتابة �سبط حمكمــة امل�سيلة بتاريخ:2017/10/24 حتت 

رقم:2017/102. تعيني العقار حمل احلجز و البيع وحتديد الثمن االأ�سا�سي :
العقار حمل البيع يتمثـــــل يف م�سكـــــن فردي يتكـــــ�ن من ثالث غرف، مطبـخ، حمام، مرحا�ص و مراآب يقع بحي العرق�ب بلدية 

امل�سيلة 
تبلـــــــغ م�ساحتــه 105 مرت مربــــــــع ينتمــي ملجم�عــة ملك رقـــم 176 حمــل عقـــد الهبة املحررين بتاريخ2010/04/12 رقـم

433/10 امل�سهــــــر باملحافظـــة العقاريــــــــة بتــاريخ 2010/05/11 حجــم 36 رقــم 374 و عقــد الهبــــــة املحــرر بتــاريخ
2012/12/31 رقـــــــم 769/12 امل�سهـــــــــــــر باملحافظــــة العقـــارية بتـــــــــاريخ 2013/04/23 حجـــم 342 رقـم 92.

جل�سة االعرتا�سات املحتملة: حددت بتاريخ 2017/11/26 على ال�ساعة: العا�رشة و الن�سف �سباحا بغرفة امل�س�رة مبحكمة  
امل�سيلة ، الإبداء 

املالحظـــــات و االعرتا�ســــات املحتملة على قائمــة �رشوط البيع بالن�سبة لالأ�سخا�ص املذك�رين يف املادة 740من قان�ن 
االإجراءات املدنية و االإدارية، 

و اإال �سقط حقهم يف التم�سك بها طبقا للمادة 741 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية.----------------------
-----

       �ستفتح املزايدة بثمن افتتاحي قدره :
قيمة ال�سعــر االفتتــاحي الـــــــذي يبــــــداأ به البيــــع باملــــزاد العلنــي قـــــدره: 5.040.000،00 دج )) خم�ســـــــــــــة مليـــ�ن 

و اأربعــــــــــــــــــ�ن األــــف دينـــــــار جزائــــــــري((.------------------------------------------------  
بيان املحكمة التي يتم اأمامها البيع:يتـــم البيع اأمـــام حمكمة امل�سيــلة ي�م 2017/11/30 بقاعة البيــ�ع رقم 01 على ال�ســـاعة 

احلادية 
ع�رش )11:00( �سبـــاحا.------------------------------------------------------------------

----- االإطالع على قائمة �رشوط البيع : يج�ز لكل �سخ�ص االإطالع على قائمة �رشوط البيع من مكتب املح�رش الق�سائي 
االأ�ستاذ زيت�ين علي املح�رش ق�سائي لدى  اخت�سا�ص جملـــــ�ص ق�ســاء امل�سيلة وحماكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه املت�اجد مكتبه على م�ست

ـــــــــــــــــــــــــــــ�ى اخت�سا�ص حمكمــــــة امل�سيلة باحلي االإداري اجلديد الرتقية العقارية كف�سي اأو يف اأمانة �سبط املحكمة.
                                  

املح�صر الق�صائي
مكتب الأ�صتاذ: زيتوين علي حم�صر ق�صائي

لدى اخت�صا�ص جمل�ص  ق�صاء امل�صيلة
املتواجد مكتبه لـدى اخت�صا�ص حمكمة امل�صيلـة

املقيم بحي الإداري الرتقية العقارية كف�صي
  هـ/فاك�ص:86-85-33-035
    نقال:0775.21.80.30     

اجلمهوريــــــــــة اجلزائريـــــــــــة الدميقراطيــــــــــة ال�ضعبيـــــــــة
ن�صر م�صتخرج من قائمة �صروط البيع 

طبقا للمادة 748 من ق اإ م اإ
نحن امل�قـــــــــــــــــع اأدنــاه االأ�ستــــــــــاذ زيتـــــــــــــــــــ�ين علي املح�رش ق�سائي لدى  اخت�ســـــــــا�ص جمل�ص ق�ساء امل�سيلة 

وحماكمه املقيم لدى اخت�سا�ص حمكمة امل�سيلة 
باحلي االإداري اجلديد الرتقية العقارية كف�سي.--------------------------------------------

--------------------
بنـاء على طلب ال�سيــد)ة(/ 1- ورثة جعفـــــر �سليـــمان بن حممد و هـم اأوالده من زوجته املرح�مة جعفر تركية 

بنت الديلمي و هم جعفر ن�رة 
      - زهيـــــــــــة، - نـــــــ�ال، - �سليـــــــــــــــمة اأبنــــاء �سليــــــــــــــــمان، العنــــــ�ان:حــــي 500 م�سكـــــــن بامل�سيـــــــــــلة.        

2- جعفــــــــر �سميـــــــــــــــــــــــــــــرة بنت �سليــــــــــمان، ال�ساكنـــــــــــة: بقريـــــــة الـزواولة بلديـــــــة املطـــارفة امل�ســـــيلة
.                       تنفيــــــــــــــــــــــــذا لل�سنـــــــد التنفيــــذي:حكــــــم �ســــادر عـــــــــــن حمكمـــــة امل�سيــــــلة، الق�ســــــم:العقــــــ
ــــــــــاري.                       تاريــــــــــــــــخ احلكــــــــــــــــم:17/04/03، رقــــــــم اجلــــــدول:16/00383، رقــــــــــــــم الفـــــــهر�ص:

17/01263                       املمهـــــــــــــــــــــ�ر بال�سيــغة التنفيـــــــــــذيــة رقــــم:17/984، بتـــــاريخ:2017/06/01، رقـــــم 
الفـهــر�ص:17/01263 بنـــاءا على قائمــة �رشوط البيع املحررة من طرفنا وامل�دعـــة بكتابة �سبط حمكمــة امل�سيلة 

بتاريخ:2017/10/24 حتت رقم:2017/101. تعيني العقار حمل البيع وحتديد الثمن االأ�سا�سي : العقــار حمـــــــــل 
البيــع يتمثـل يف جممــــــ�عة ملكيـــة عبـــــارة عن عقــــــار �سكني يتكـــ�ن مـــــن طابـــق اأر�ســـــــي به 04 غرف  و حمــام 

و فنـــــــاء و طابــق اأول بـه 04 غــــــــرف و 02 مطبــخ و 02 حمـــــــــام و 02 فناء يقـــــــدر م�ساحته واحد اآر و ثالثـــــة        
و �ستــــ�ن �سنتيــــــــــــــاآر يقــــــــــــــــع باملكــــــان امل�سمـــــى حـــــــــــــــــي البـــــــدر 500 م�سكــــن ببلديـــــــة امل�سيــــــلة. جل�سة 
االعرتا�سات املحتملة: حددت بتاريخ 2017/11/26 على ال�ساعة: العا�رشة و الن�سف �سباحا بغرفة امل�س�رة 

مبحكمة  امل�سيلة ، الإبداء  املالحظـــــات و االعرتا�ســــات املحتملة على قائمــة �رشوط البيع بالن�سبة لالأ�سخا�ص 
املذك�رين يف املادة 740من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية،  و اإال �سقط حقهم يف التم�سك بها طبقا للمادة 

741 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية.---------------------------
       �ستفتح املزايدة بثمن افتتاحي قدره : قيمة ال�سعــر االفتتــاحي لبيــع الـــــــذي يبــــــــداأ به البيــــع باملزاد العلني 

قدره: 12.230.000،00 دج )) اإثنــــى ع�ســـر مليـــ�ن 
و مائتــان و ثالثـــــ�ن األــــف دينـــــــار جزائــــــــري((.------------------------------------------

------   بيان املحكمة التي يتم اأمامها البيع:يتـــم البيع اأمـــام حمكمة امل�سيــلة ي�م 2017/11/30 بقاعة البيــ�ع 
رقم 01 على ال�ســـاعة احلادية 

      ع�رش )11:00( �سبـــاحا.--------------------------------------------------------
---------------        االإطالع على قائمة �رشوط البيع : يجــــــــــ�ز لكل �سخ�ص االإطالع على قائمة �رشوط 

البيع من مكتب املح�رش الق�سائي االأ�ستاذ زيت�ين علي املح�رش ق�سائي لدى  اخت�سا�ص                جملـــــ�ص 
ق�ســاء امل�سيلة وحماكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه املت�اجد مكتبه على م�ستـــــــــــــــــــــــــــــ�ى اخت�سا�ص حمكمــــــة امل�سيلة باحلي 

االإداري اجلديد الرتقية العقارية كف�سي اأو يف اأمانة �سبط املحكمة.  
املح�صر الق�صائي

مكتب الأ�صتاذ: زيتوين علي حم�صر ق�صائي
لدى اخت�صا�ص جمل�ص  ق�صاء امل�صيلة املتواجد مكتبه لـدى اخت�صا�ص 

حمكمة امل�صيلـة املقيم بحي الإداري الرتقية العقارية كف�صي
  هـ/فاك�ص:86-85-33-035
    نقال:0775.21.80.30    

اإ�ضهار

    بقلم الأ�صتاذ: حممد ب�صكر/بو�صعادة
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ملحمد ال�صالح ال�صديق و اأرزقي فراد و�صبقاق و ر�صام  

امل�سهد الثقايف اجلزائري يتعزز مب�ؤلفات قيمة يف �سيال 22
تعززت  ال�صاحة الثقافية والأدبية   هذا العام بجملة من 

الإ�صدارات القيمة   يف خمتلف املجالت من الرواية  مرورا بال�صعر 
اإىل الكتب التاريخية واملجموعات  الق�ص�صية  والتي  األفها  نخبة  من 
املوؤلفني واملوؤرخني  م�صجلني ح�صورهم يف �صيال 22 ، الأ�صتاذ حممد 
ال�صالح ال�صّديق العامل واملجاهد واملفكر والأديب والفقيه واملوؤرخ، 

من اأكرث املوؤلفني اجلزائريني اإنتاجا الذي اأ�صدر كتابه  مدار�س لولها 
ماكنت   كالدكتور واملوؤرخ حممد اأرزقي فراد  الذي اأ�صدر كتابه  املعنون 
بـ« ثورة 1871 من خالل منظومة اأزيكيو« ال�صادر عن  حرب للن�صر  والذي 

تطرق ل�صخ�صية هذا ال�صاعر الفريد من نوعه يف التاريخ الأمازيغي ، 
وهذا اإىل جانب املجموعة الق�ص�صية للقا�س والروائي اجلزائري بوفاحت 
�صبقاق ال�صادرة  عن  نف�س الدار، و رواية فريز ر�صام »ت�صرفت برحيلك« 

ال�صادرة عن  ف�صاءات الأردنية  رفقة  واملجموعة الق�ص�صية  لالأديبة 
اجلزائرية ن�صيبة عطاء اهلل املو�صومة بـ ع�صق فاي�س » وغريها من الكتب 

الأخرى  .

حكيم مالك 

»مدار�س لولها ما كنت«  
ت�صتذكر رحلة    حممد 

ال�صالح ال�صديق  يف 
طلب العلم  

 
العالمة   كتاب  ر�صد  ولقد 
واملفكر اجلزائري حممد ال�صالح 
»مبدار�س  املو�صوم  ال�صديق  
عن   ال�صادر  كنت«  ما  لوالها 
حيث   «  اجلزائرية  نعمان  دار 
املوؤلف   هذا  خالل  من  ا�صتذكر 
منها  وتخرج  كونته  مدار�س 
» االأ�رسة«  من  كل  يف  واملتمثلة 
�صيدي  زاوية  و«  الكرمي  والقراآن 
الوقعة  امللويل  الرحمن  عبد 
تيزي   بوالية  عزازقة  مبدينة 
وزو   اإ�صافة اإىل الثورة التحريرية 
 و�صخ�صيات  الزيتونة  وجامع 
واإثراء  تعليمه  يف  �صاهمت  اأخرى 

باملعرفة  عقله    وتنوير  ثقافته 
الدينية  والعلمية .  

ال�صالح  حممد  الكاتب  ويقول  
مدار�س  كتابه«  يف  ال�صديق 
لوالها ما كنت » اأن معظم  النا�س 
منه  وينفرون  االأمل   يكرهون 
واإزالته  مقاومته   اإىل  وي�صارعون  
نعمة  لوجدوه    بعمق  فكروا  ولو 
عباده    على  بها  اأنعم  اهلل   من  
حيث اأننا نتاأمل  من اجلهل  فن�صعى 
الفقر    ونتاأمل  من  العلم  يف طلب 
ونتاأمل  الرزق   �صبيل  يف  فنجتهد  
من املر�س  فنبحث  عن الطبيب  
والعالج  ونتاأمل  من الذل  فنجاهد  
معارج  يف  والرقي   ال�صعود   يف 
ال�صديق  م�صريا   ، والكمال  العز 
 ، ال�صاأن   العظيم   االأمل  هذا  اأن  
العايل  القدر ، الكبري املردود  هو  
الذي الزمني  يف مدار�س حياتي  

املختلفة  فكان ما كان  وهلل املنة 
واحلمد  من نعم  اأظل  ما  حييت  

اأدين  اهلل  بها  وال اأيف .
 كما اأن القارئ �صي�صافر يف رحلته 
�صيمكن  الذي  الكتاب  هذا  مع 
جزائري  عامل  م�صرية  معرفة  من 
جليل واملتمثل  يف حممد ال�صالح 
 اأثرى املكتبة اجلزائرية  ال�صديق 
لكل  هادف  كتاب   140 بقرابة 
املعرفة  عن  يبحث  قارئ  
وحتى   والفكرية  والدينية  العلمية 
  ويتحدث هذا الكتاب   التاريخية 
هذه  بني  ال�صعود   كيفية  عن 
من  يدافع   داأبا  كان  املدار�س  
هذا االأمل  والذي يدفع اإىل االأمام 
العال   اإىل  ويرفع   ال�صديق  ح�صب 
الظلمات   وينري  الطاقات  ويفجر 
هذا  غري    من  العال  اأراد   فمن 
اأ�صله  يف  وكان  واهما  كان  االأمل  

حاملا  .
  

فراد يعود ل�صيال مبلحمة 
�صعرية اأمازيغية عن   » 
ثورة 1871   من خالل 

منظومة اأزيكيو«
 

و تكمن اأهمية  كتاب » ثورة 1871 
من خالل منظومة اأزيكيو«  للكاتب 
اأرزقي  حممد   الدكتور  واملوؤرخ 
كونه  يف  »النظم«  هذا  اأن  فراد 
حول  اأمازيغية  �صعرية«  »ملحمة 
قراءة  عن  عربت  1871م  ثورة 
من  عنها  جنم  وملا  لها  جزائرية 
عقوبات مدّمرة �صلطها اال�صتعمار 
بعد  اجلزائريني  على  الفرن�صي 
ف�صل انتفا�صتهم اإنها �صهادة حملية 
باأمانة  متثل �صوت ال�صحية نقلت 
وبطوالتها  اإنتفا�صة  مالب�صات 
�صورها  التي  اخلطرة  ونتائجها 
ت�صويرا  اأزيكيو  اإ�صماعيل  ال�صاعر 
يف  الف�صل  ويعود  هذا  �صادقا. 
ال�صعرية  امللحمة  هذه  حماية 
ال�صيخ  اإىل  ال�صياع  من  ال�صيا�صية 
)اإمام  زكري  بن  ال�صعيد  حممد 
بالعا�صمة  رم�صان  �صيدي  م�صجد 
اآنذاك(الذي  اجلزائراجلزائرية 
اأزيكيو  اإ�صماعيل  �صعر  بجمع  قام 

دومنيك  ال�صيد  اإىل  وت�صليمه 
االأهايل(  �صوؤون  )م�صوؤول  لو�صياين 
فقام هذا االأخري بن�رسه يف املجلة 

االإفريقية �صنة 1899.
وكانت الغاية من ن�رس هذا الكتاب 
اأرزقي  حممد  املوؤرخ  ح�صب 
بالدرجة  �صيا�صية   كانت  فراد 
احلالة  معرفة  هدفها  االأوىل 
النف�صية للجزائريني بعد الهزمية. 
قلوبهم  يف  ال�صكينة  ا�صتقرت  هل 
جتعلهم  نخوة  فيها  بقيت  اأم 
قادمة  اأخرى  ثورة  العدة  يعدون 
وعلى  الكبوة  من  اال�صتفاقة  بعد 
اي حال ما ورد يف هذه امللحمة 
اال�صتعمار  جرائم  من  ال�صعرية 
يكون  باأن   واجلدير  الفرن�صي 
عامال م�صجعا ل�صن قانون جترمي 

اال�صتعمار يف اجلزائر.
فراد  اأرزقي  حممد  الكاتب  ويعد 
والية  اأزفون  مدينة  مواليد  من 
التاريخ،  يف  باحث  وزو،  تيزي 
الثقايف  التاريخ  يف  ومتخ�ص�س 
اأكرت  له  القبائل«،  »زواوة  ملدينة 
منها:املجتمع  كتابا  ع�رسين  من 
والثقافة  العرف  ظل  يف  الزواوي 
منطقه  على  اإطاللة  االإ�صالمية، 
القبائل، اأزفون تاريخ وثقافة، زواوة 
يف  االإ�صالحية  احلركة  من خالل 
الزواوي،  يعلى  اأبي  ال�صيخ  كتابات 
االأمازيغية  عيون،  لل�صهداء 
ال�صويف  ال�صاعر  االنتماء،  و�صوؤال 
االأمثال  فليق،  ناث  اأ�صعيد  احلاج 
حممد  تيبازة،  يف  االأمازيغية 
»جزائريات  تازروت،  ال�صعيد 
يف  »�رسخات  التاريخ«،  �صنعن 
اآيت  لوني�س  اال�صتبداد«،  وجه 
االأمل  دار   عن  ال�صادرة  منقالت 
املوؤلفات  من   وغريها  اجلزائرية 

التي اأثرت املكتبة اجلزائرية .
  

فريوز ر�صام تربز 
ا�صتعباد املراأة يف املجتمع 

برواية  »ت�صرفت 
برحيلك«

 
 ولقد وقعت  الكاتبة فريوز ر�صام  
يف ال�صالون الدويل للكتاب باجلزائر 

ب«  املعنونة    روايتها  العا�صمة 
�صدرت  والتي  برحيلك«  ت�رسفت 
للن�رس  ف�صاءات  دار  عن  موؤخراً 
ت�رسفت   «  وتتحدث  والتوزيع، 
اأقرب  جريئة  رواية  برحيلك« 
الباحثة  املجتمعية  ال�رسخة  اإىل 
اال�صتعباد  هوة  من  اخلروج  عن 
املجتمع  وانتهاك  والتخلف. 
مفعمة  رواية  وحقوقها.  للمراأة 
االإن�صانية  والعواطف  باملواقف 
حول  واملتوح�صة  منها  النبيلة 
معاناة املراأة العربية يف املجتمع 
ا�صتفحال  بعد  خا�صة  الذكوري 
ال�صنوات  يف  الديني  التطرف 
االأخرية والذي �صلبها ما تبقى لها 
كما  والكرامة  احلرية  بع�س  من 
التغريات  تر�صد  هذه  الرواية  اأن 
حدثت  التي  وال�صلوكية  الفكرية 
يف املجتمع اجلزائري خالل فرتة 
من  بعدها  وما  ال�صوداء  الع�رسية 
»فاطمة  املعلمة  �صخ�صية  خالل 
�صتى  من  عانت  التي  الزهراء« 
اأنواع القهر النف�صي واالجتماعي، 
بدًءا من العنف اجل�صدي واملعنوي 
بعده  ومن  االأخ  فيه  ت�صبب  الذي 
مادًيا  با�صتغاللها  مروًرا  الزوج، 
املهنية  خدمتها  �صنوات  طوال 
راتبها  على  زوجها  ا�صتوىل  حيث 
وانتهاًء  به،  ارتبطت  يوم  من 

باخليانة الزوجية والطالق.
ر�صام  الكاتبة  فريوز  و تعمل 
اأ�صتاذة حما�رسة »�صنف اأ«. ق�صم 
اللغة العربية واآدابها. كلية االآداب 
حمند  اأكلي  جامعة  واللغات. 
و�صبق  اجلزائر.  بالبويرة.  اأوحلاج 
اأن �صدر للكاتبة عن دار ف�صاءات 
االأجنا�س  »�صعرية  النقدي  كتابها 

االأدبية يف االأدب العربي«.
 

القا�س بوفاحت �صبقاق 
يطل ب » اأ�صتدعَي اإىل 
مهام اأخرى« يف �صيال 22

 
والروائي  القا�س  و�صارك 
 يف  �صبقاق  اجلزائري  بوفاحت 
�صيال 22 مبجموعته الق�ص�صية  » 
اأ�صتدعَي اإىل مهام اأخرى« ال�صادرة 

وع   ، اجلزائرية  للن�رس  حرب  عن 
وتتطرق تفا�صيل  هذه املجموعة 
للّقاعة  مبكرا  »و�صل  الق�ص�صية   
الوفد  رفقة  باملطار  ال�رسفية  
م�صت�صاره  اأخربه  له.  املرافق 
اخلا�س باأن الوزير ال�صيف �صي�صل 
متالأ  االإعالم  و�صائل  دقائق،  بعد 
الحقا  م�صطرا  �صيكون  املكان، 
ي�رسح  �صحفي  بت�رسيح  لالإدالء 
املرتقبة.  الزيارة  خلفيات  فيه 
كل  يعرف  فهو  لالأمر  يكرتث  مل 
املهرجون  يقوله  اأن  ميكن  ما 
ظهر  عن  ويحفظ  ال�صيا�صيون 
كل  يقوله  الذي  الت�رسيح  قلب 
على  اإدمانه  ب�صبب  وهذا  الوزراء 
ن�رسة االأخبار الر�صمية قبل ظهور 
القنوات الف�صائية... والذي مفاده 
اأن الزيارة تندرج يف اإطار تكري�س 
التعاون  �صبل  وتعزيز  التبادل 
العالقات  اآفاق  امل�صرتك وتطوير 
اأي�صا  وميكن  البلدين  بني  الثنائية 
اأن  وهي  االأهم  الفقرة  اإ�صافة 
البلدين ميتلكان نف�س الروؤى حول 
مببداأ  ويُوؤمنان  الدولية  الرهانات 
عدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية 
بالطرق  النزاعات  وف�س  للدول 

ال�صلمية.
ابن  ا�صتطاع  فلقد  املقابل   ويف 
 جائزة  يح�صد  تقرت  اأن  مدينة 
للق�صة  هدوقة  بن  احلميد  عبد 
الناقدة  اأ�صدرت  ولقد  الق�صرية.  
نقدية  درا�صة  �صعاد جرب  االأردنية 
»ثنائية  بعنوان  اأعماله  حول 
كتابات  يف  واملواطن  النخبة 
الق�ص�صية«.  �صبقاق  بوفاحت 
م�صابقة  جائزة  على  وحاز 
بالقاهرة  الق�صرية  للق�صة  هم�صة 
اأعماال   له   �صدرت   .2015 �صنة 
جمموعة  االأفكار«  عديدة«رجل 
2000«الرق�س  �صنة  ق�ص�صية 
ق�ص�صية  جمموعة  الكالب«  مع 
الهادئ«  2002«االإع�صار  �صنة 
يكتمل«  مل  2007«لقاء  �صنة  رواية 
ترجمت   2015 ق�ص�صية  جمموعة 
الفرن�صية  اللغة  اإىل  بع�س ق�ص�صه 
 la معنون بكتاب   2014 �صنة 

.proposition magique
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اأ�صباب ال�صعال 
امل�صتمر 

مع بداية ف�صل ال�صتاء ، تكرث و تنت�صر 
الفريو�صات م�صببة اأعرا�ض خمتلفة 

ترهق ج�صم الإن�صان و ت�صبب له الإزعاج 
و الإعياء التام ، مثل ال�صعال و �صيالن 

الأنف و ال�صداع و غريها من الأعرا�ض 
اجلانبية الأخرى

الأعرا�ض  اأكرث  من  ال�سعال  ويعد 
�سببه   ، للمري�ض  اإزعاجاً  اجلانبية 
احللق  يف  الهواء  جمرى  تعر�ض 

مثل  ملواد  الهوائية  الق�سبات  و 
نتيجة  احللق  يف  يتجمع  الذي  البلغم 
اللتهابات و ت�سبب له احلكة فيحاول 

ال�سعال  اإذا   ، منها  التخل�ض  اجل�سم 
هو رد فعل اإيجابي و �رضوري ل�سحة 
تنقية  على  يعمل  حيث   ، املري�ض 

للتف�ض  املتو�سطة  و  الكبرية  القنوات 
بع�ض  الرئتني  داخل  اإىل  الأنف  من 
الأدوية  بع�ض  تت�سبب  ال�سغط  اأدوية 

�سغط  ارتفاع  عالج  يف  امل�ستخدمة 
بنوبات �سعال  لبع�ض الأ�سخا�ض  الدم 
لهذه  اجلانبية  الآثار  كاأحد  م�ستمرة 

اإذا  ذلك  من  التاأكد  ميكن  الأدوية،و 
تزامن حدوث نوبات ال�سعال مع فرتة 

اأخذ الدواءاحل�سا�سية 

 ال�سعال املزمن هو ال�سعال الذي ي�ستمر لأكرث من ثالثة اأ�سابيع ويكون ناجت عن الربو واحل�سا�سية ورجوع اإفرازت الأنف نحو االبلعوم التي ت�ساهم اأنواع ال�صعال
ال�سعال امل�ساحب للبلغم وهو اأحد اأنواع ال�سعال املزعجة التي ت�سيب ال�سخ�ض الكبري وال�سغري وهي تنتج ب�سبب الأنفلونزا اأو الإتهاب باجلهاز واحلنجرةال�سعال احلاد وهو ال�سعال الذي ي�ستمر من عدة اأيام لثالث اأ�سابيع، وينتج ال�سعال احلاد نتيجة لنزلت الربد والإنفلونزا واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي ب�سبب التدخنيبالتهاب اجليوب الأنفية واحل�سا�سية احلادة بالأنف،واإلتهاب الق�سبات الهوائية نتيجة للتعر �ض للهواء البارد املفاجئ لدى الأطفال وللبالغني 

التنف�سي وبحالة م�ساحبة البلغم بالدم ويحدث هذا النوع من ال�سعال نتيجة لإلتهاب جرثومي رئوي حاد

التح�ص�س املو�صمي
اإن اأحد مظاهر التح�س�ض هو ال�سعال  و قد يكون ال�سعال م�ستمراً و خا�سة خالل فرتات التح�س�ض املو�سمي

التدخني  يعاين املدخنون و خا�سة اولئك الذين يدخنون با�ستمرار و ي�ستهلكون كميات كبرية من ال�سجائر خالل اليوم الواحد من نوبات 

ال�سعال امل�ستمرة و خا�ض تلك امل�سحوبة بالبلغم .
 و تزداد نوبات ال�سعال هذه يف حالة حدوث التهاب يف الق�سبات الرئوية و يف حالت التح�س�ض

الربو و بع�ض اأنواع امل�سكنات يحظر اإعطاء بع�ض اأنواع امل�سكنات ملن يعاين من الربو ، و ذلك لن هذه امل�سكنات توؤدي اإىل ت�سييق الق�سبات 

و بالتايل تزيد من ال�سعال ، و كذلك الأمر بالن�سبة ملن يعاين من ال�سعال اأياً كان نوعه ، فال يجب اأن يعطى املري�ض هذه الأنواع من امل�سكنات

حالت الإلتهاب الرئوي و خا�سة املزمنة منهاو هنا قد يخلط البع�ض بني وجود اإلتهاب و بني نوبة التح�س�ض ، فال تعالج كما يجب ، فتزداد 

هذه النوبة

اأع�صاب ت�صاعد على اله�صم
 اليان�سون هو عبارة عن نبات �سغري احلجم، ل يزيد طوله عن 
50�سم، وتكون حبته مظلية ال�سكل، واجلزء امل�ستخدم منه هو 
الثمار، والتي يطلق عليها ا�سم بذور اليان�سون، وحتتوي على 
جمموعة من الزيوت الطيارة، ومن اأهّم املركبات فيها هو 

زيت الأنثيول، والذي يعترب طارداً للغازات، وم�ساداً للمغ�ض، 
وميكن تناولها بالعديد من الطرق، ومن اأ�سهر هذه الطرق 

هي و�سعها يف كوب من املاء، وتركها تغلي على درجة حرارة 
متو�ّسطة، ملدة خم�ض ع�رضة دقيقة، و�رضبها ثالث مّرات يف 
اليوم الواحدالنعناع الربي هي عبارة عن ع�سبة معّمرة، لها 

رائحة عطرة، وي�سل ارتفاعها 60�سم، وتكون اأوراقها 
بي�ساوّية، ولونها اأخ�رض، ويوجد فيها جمموعة من الزيوت 

الطّيارة، والتي تتكّون ب�سكٍل اأ�سا�سي من البوليغون، وتعمل على 
طرد الرياح، وتعالج ع�رض اله�سم، وهو مفيد ب�سكٍل كبري للطرد 

البلغم، والزكام، وال�سعال، وبالتايل توؤخذ منه ملعقة �سغرية، 
ون�سعها يف كوب من املاء املغلّي، ونرتكها على درجة حرارة 
متو�ّسطة، ملّدة ع�رض دقائق، ونتناوله ثالث مرات يف اليوم 

الواحد، ولكن يجب على الأطفال واملراأة احلامل جتّنب تناوله
البقدون�ض هو عبارة عن نبتة ع�سبّية، وت�ستخدم منها الأوراق 
واجلذور، ويحتوي على زيُوت طّيارة، حيث يوجد فيه مركب 

املريي�ستي�سني مبعدل 20%، و18من الأبيول، وجمموعة خمتلفة 
من الرتبينات، كما يحتوي على فيتامينات، وكومارينات، 
وفثاليدات، وفالفونيات، ومعّدلت عالية من احلديد، 

وي�ستخدم بكرثة للتخلّ�ض من ع�رض اله�سم، وذلك من خاللها 
غليه مع املاء.

اأ�صباب مر�س التهاب احللق
يعترب التهاب احللق من الأمرا�ض املزعجة التي ت�سيب 

الإن�سان، وهو من الأمرا�ض املتعلّقة باجلهاز التنّف�سي العلوي، 
اأو التهاب املريء، وقد تنتج هذه اللتهابات عن فريو�سات اأو 
جراثيم اأو فطريات، ورمبا تكون اأي�ساً ب�سبب ملّوثات تنتقل 

عرب الهواء
اأ�سباب التهاب احللق هي ا�ستن�ساق الهواء امللوث الناجت عن 
التدخني، والذي يعمل على تهييج احللق والتهابهتنف�ض هواء 
جاف عن طريق الفم؛ مما يوؤثر على جفاف احللق ثم التهابه
التهاب اللوزتني؛ حيث تتواجد اللوزتان يف اجلزء العلوي من 
البلعوم، وعندما ت�ساب هذه املنطقة بفريو�ض اأو جرثومة، 
فاإّنها تتهيج، ويزداد حجمها؛ حيث ت�سبح اأكرب من حجمها 

الطبيعي، ول تختلف اأعرا�ض اللتهاب اجلرثومي عن 
الفريو�سي، اإل من خالل الفح�ض ال�رضيري

الإ�سابة بالزكام، والر�سح، اأو النزلت ال�سدرية، والتهابات 
الرئةالإ�سابة باأمرا�ض يف اجلهاز املناعي،

، وجود ح�سا�سية لبع�ض الأدوية واملركبات الكيميائّية، 
التعر�ض لإ�سابة يف الرقبة

عالج التهاب احللق بالأع�صاب 
احللق  التهاب  املمكن عالج  من 
الأع�ساب؛  طريق  عن  ال�سديد 
كبرية  جمموعة  هناك  اإّن  حيث 
ت�ستخدم  الطبيعية  الأع�ساب  من 
الأمرا�ض،  من  العديد  عالج  يف 

ومن هذه الأع�ساب 
ملعقة  تو�سع  حيث  الزجنبيل 
�سغرية من الزجنبيل يف كوب من 
املاء املغلي، وترتك ملّدة ل تقل 
عن ع�رض دقائق، ثّم ت�ساف اإليها 
ال�سايف،  النحل  ع�سل  من  ملعقة 

وتُ�رضب مرتني يف اليوم
كعالج  يُ�ستخدم  حيث  الثوم 
اأن  ل  ويُف�سّ اللتهابات،  جلميع 

الزجنبيل  مع  ممزوجاً  يكون 
والليمون

اإىل  اإ�سافته  وتتّم  ال�سو�ض  عرق 
على  ويُ�رضب  املغلي،  املاء 
اأن يكون �ساخناً  ل  فرتتني، ويُف�سّ
ثالث  يوؤكل  حيث  الع�سل  ،�سمع 

مرات يوميا
طريق  عن  وذلك  احلمل  ل�سان 
غلي بذوره، ويجب على املري�ض 
اأن ي�رضبها ملّدة ل تقل عن ثالثة 
يكون  اأن  ل  ويُف�سّ اأيامالتفاح 

م�سوياً، وحم�سياً بالكركم
 املري�ض اأن ي�رضبها ملّدة ل تقل 
اأن  ل  ويُف�سّ اأيامالتفاح  ثالثة  عن 

يكون م�سوياً، وحم�سياً بالكركم
اأن  مُيكن  كما  والزعفران،   
ن�ستخدم خل التفاح يف التخل�ض 
عن  وذلك  احللق،  التهاب  من 
اإىل  املالح  املاء  اإ�سافة  طريق 
املري�ض  ويقوم  التفاح،  خل 
عن  تقل  ل  ملّدة  به  بالغرغرة 

ثالثة اأيام تقريباً
طريق  عن  ذلك  ويتم  اللفت 
من  يومياً  �سغرية  ملعقة  �رضب 
ع�سري اللفت، وذلك ملدة اأ�سبوع 
ل اأن يرُتك الع�سري  تقريباً، ويُف�سّ
مّدًة  يظّل  حتى  قلياًل  احللق  يف 
الأرجوانية  القنفذ  اأطوحل�سي�سة 

غليها،  وتتّم طريقتها عن طريق 
تقل عن ع�رض  ترُتك ملدة ل  ثم 

دقائق تقريباً، ثم تُ�رضب
يف  نقعه  يتم  حيث  الذكر  اللبان 
ا�ستعماله،  قبل  الدافئ  املاء 
يومياً،  مرتني  ويُ�رضب  يُغلى  ثم 
ويعترب مفيداً جداً لعالج اأمرا�ض 
اأي�ساً  التنف�سييمكن  اجلهاز 
معاجلة التهاب احللق ال�سديد اأو 
املزمن عن طريق الغرغرة باملاء 
اإ�سافة  ل  ويُف�سّ وامللح،  الدافئ 
اأو  الليمون  ع�سري  من  نقطتني 
على  يق�سي  وذلك  اإليه،  اخلل 

البكرتيا املوجودة يف احللق

عالج ال�صعال بالأع�صاب
�ساي الزعرت املغلي تعّد ع�سبة الزعرت من العالجات امل�ساهمة ب�سكل اأ�سا�سي يف التخل�ض من ال�سعال، وعالج التهاب اجلزء العلوي والق�سبات، 

نظراً لحتوائها على مكّونات ومركبات قادرة على تقليل اللتهابات، وميكن اإ�سافة القليل من ع�سري الليمون والع�سل ل�ساي الزجنبيل لزيادة مفعوله
مغلي الفلفل الأ�سود مع الع�سل يحتوي الفلفل الأ�سود على مكونات قوية تعزز من عمل الدورة الدموية، ويعمل الع�سل كمّرطب لل�سعال والكحة
جذر العرق�سو�ض ويتّم ا�ستخدامه بعد نقع جزء منه يف املاء املغلي وملدة 24 �ساعة؛ لحتوائه على خ�سائ�ض مقاومة لاللتهابات وتهيج احللق

�رضاب الزجنبيل يعترب الزجنبيل من الأع�ساب الطبيعية الغنية مب�سادات الهي�ستامني والإحتقان ولهذا ي�سري الأطباء واملخت�سون له لعالج نزلت 
الربد والزكام خ�سب الدرداء الزلق ميكن اإ�سافة القليل من القرفة لها واإعداد م�رضوب غنّي مبخّففات الأعرا�ض اللتهابية. حلاء الكرز الربي 

ي�ستخدم يف عالج ال�سعال لحتوائه على خ�سائ�ض مهدئة لل�سعال فهو بهذا يدخل يف �سناعة الأدوية امل�سادة له، جذر الأو�سا، وي�ستخدم يف عالج 
التهابات الق�سبة وال�سعال املتهّيج، والتهابات الرئة
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ف�سل م�ساعدة النا�س 
ل ي�ستطيع �لإن�سان �أن يعي�ش لوحده يف 
هذ� �لعامل، ولهذ� مهما حاول �أن يعتمد 
�ل�ستغناء  ي�ستطيع  لن  فاإّنه  نف�سه  على 
يف  �لَخرين  من  �مل�ساعدة  طلب  عن 
بغ�ّش  وذلك  حياته،  �أمور  من  �لعديد 

�أّن  ومبا  و�ل�سحي،  �ملادي  م�ستو�ه  عن  �لنظر 
بالعتماد  حياته  يبد�أ  �ل�سغر  منذ  �لإن�سان 
بالعتماد  �سينهيها  �أي�ساً  فاإّنه  �لآخرين،  على 
كذلك �لمر يف �ملرحلة  و�أي�ساَ  �لآخرين،  على 
�ل�سباب  مرحلة  �أي  �حلياة  من  �ملتو�سطة 

�إذ�  �إّل  �لنجاح  حتقيق  ي�ستطيع  لن  فالإن�سان 
دعمه �لآخرون يف ذلك

�لَخرين تدل  �إىل م�ساعدة  �ل�سخ�ش  �إّن حاجة 
على �أن �لَخرين �أي�ساً يحتاجون �إىل م�ساعدته، 
وهذ� ما يعترب و�جباً على �لإن�سان منذ �سغره، 

لن  وحده  فالإن�سان  قدرته،  حدود  يف  ولكن 
ي�ستطيع م�ساعدة جميع �لأفر�د، ولكّنه �سيقوم 
و�إمكانياته،  قدر�ته  بحدود  مب�ساعدتهم 
و�ل�سخ�ش �لذي يرف�ش م�ساعدة �لآخرين يعترب 

�أنانياً، ول ي�ستحق �أن ي�سنف �سمن �لب�رش . 

طرق م�ساعدة �لآخرين 
من  �لعديد  �سيجد  �لَخرين  مب�ساعدة  هدفه  يُحدد  �لذي  �لإن�سان  �إّن 
�سي�ستطيع  م�ساعدة  و�أب�سط  ذلك،  حتقيق  من  �ستمكنه  �لتي  �لطرق 

تقدميها هي فتح بيته ملن يريد
م�ساعدة �لأهل قد ي�ستطيع �ل�سخ�ش �أن يُ�ساعد �أهله من خالل �لهتمام 
�لدر��سة، فهذه من  ببذل جمهود يف  �أو  باإخو�نه،  �لهتمام  �أو  باملنزل، 

�لطرق �لتي تُ�ساعد يف ك�سب ر�سا �لأهل
م�ساعدة �لأقارب و�لأ�سدقاء وذلك عن طريق تقدمي �مل�ساعدة �ملادية، 
�أو عن طريق تقدمي بع�ش �لهد�ية �لب�سيطة و�لتي تُعرب عن �ملحبة، �أو من 
خالل تقدمي �مل�ساعدة ملن يطلبها، وقد ي�ستطيع �ل�سخ�ش م�ساعدتهم 

عن طريق �ل�ستماع �إىل م�ساكلهم و�لعمل على حلّها
مل�ساعدة  ت�ستخدم  �لتي  �لطرق  من  �لعديد  يُوجد  �لغرباء  م�ساعدة 
�لغرباء، ومنها تقدمي �مل�ساعدة �ملادية للمحتاجني، �أو بالدعاء للجميع، 
�أو من خالل �مل�ساعد�ت �ليومية �لتي حتدث يف مر�حل �حلياة، كاإ�سعاف 

�جلرحى.

همّية �لأخوة بني �مل�سلمني  �أ
�لأخّوة  بنعمة  �لعباد  على  تعاىل  �هلل  مّن  عن  �لكرمية  �لآيات  حتّدثت 
لالعت�سام  �مل�سلمني  تعاىل  �هلل  دعا  حيث  �لفرقة؛  بعد  من  و�لجتماع 
و�لّت�رشذم ملا  �لفرقة  �لقومي وحتذيره �سبحانه من  بحبله �ملتني ودينه 

ي�سّببه ذلك 
على  وهو�نهم  و�سعفهم  �أعد�ئهم  نفو�ش  �مل�سلمني يف  هيبة  ذهاب  من 
�لّنا�ش، قال تعاىل )و�عت�سمو� بحبل �هلل جميًعا ول تفّرقو� و�ذكرو� نعمة 
�هلل عليكم �إذ كنتم �أعد�ًء فاألّف بني قلوبكم (، ويف �لآية �لأخرى قوله تعاىل 
) و�أطيعو� �هلل ور�سوله ول تنازعو� فتف�سلو� وتذهب ريحكم و��سربو� �إّن 
لالأّمة  قّوة  عن�رش  �سّك  بال  �مل�سلمني  بني  فالأخّوة  ابرين(،  �ل�سّ مع  �هلل 
�لإ�سالمّية �أمام �أعد�ئها، فاإذ� وجدت تلك �لأو��رش قويت �لأّمة وقويت 
�لأمم  عليها  وتكالبت  و�سعفت  �لأمة  وهنت  �لأخوة  ز�لت  و�إذ�  �سكوتها 
فنهبت ثرو�تها و�حتلت �أر��سيها، كما �أّن �لأخوة بني �مل�سلمني توؤّدي �إىل 
�أن يكونو� كما و�سفهم �لنبي عليه �ل�سالة و�ل�سالم بالبنيان �ملر�سو�ش 
بع�سو  �أمّل  �إذ�  ي�ستكي  �لذي  �لو�حد  و�جل�سد  بع�ساً،  بع�سه  ي�سّد  �لذي 
منه جرح �أو نزف، و�إّن �لجتماع بني �مل�سلمني يوؤّدي بهم �إىل �أن يكونو� 

جماعًة ترهب جانبها
بني  �لأخّوة  �أو��رش  بتقوية  �لإ�سالمّية  �ل�رّشيعة  �هتمام  �أ�سباب  بني  من 
�مل�سلمني �أن جتعل �ملجتمع �لإ�سالمي متحاًبّا تكون بني �أفر�ده معاين 
�أو  ظامًلا  كان  �إن  �أخاه  �مل�سلم  ين�رش  حيث  و�لّتكافل؛  و�لّرحمة  �لوّد 
مظلوًما، ول ي�سلمه ول يخذله وي�سعى يف ذّمته وتفريج كربه حّتى يفّرج 

�هلل عنه كربًة من كرب يوم �لقيامة

يف تعلم نف�سك  على �ل�سرب
 يعاين �لكثري من �لب�رش من عدم �لقدرة على حتمل �مل�ساعب و�ملتاعب يف �حلياة و�ل�سرب عليها، وهنا �سوف نقوم بعر�ش �خلطو�ت �لتي ت�ساعدهم 
على �لتحلي ب�سفة �ل�سرب وهي: �لتقرب �إىل �هلل تعاىل و�ملو�ظبة يف �أد�ء �لعباد�ت، كال�سالة وقر�ءة �لقر�ن �لكرمي و�ل�سيام، فهذه �لعباد�ت تعّود 

�لإن�سان على �ل�سرب وزيادة قدرة �لتحمل لديه، و�ل�سعور بالر�حة و�لطماأنينة
در��سة �سرية �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وكيفّية مو�جهته لل�سعوبات و�مل�ساق �لتي تعر�ش لها يف حياته، و�سربه وحتمله لالأذى من �مل�رشكني يف فرتة 

ن�رش �لدعوة �لإ�سالمية
�أن ي�سعر �لإن�سان بقيمة و�أهمية �لعمل �لذي يقوم به مهما كان ب�سيطاً �أو، لأن �ل�سعور باأهميته تدفع �لإن�سان �إىل �ل�سرب على �إجنازه و�إمتامه بال�سكل 

�ملطلوب، لأّن قلة �لهتمام بهذ� �لعمل يولد لدى �لإن�سان �سعور عدم �ل�سرب على �لقيام به وتركه
حتديد �لأهد�ف �لتي يرغب �ل�سخ�ش لتحقيقها يف حياته، وو�سعها �أمام عينيه، ليتذّكر �أّن عليه �لقيام بتحقيق هدف من هذه �لأهد�ف، و�لتفكري 

بالنتيجة و�لفائدة �لتي �سوف تعود عليه، مهما طال �نتظارها، فالتفكري بهذه �لطريقة يبعث �لأمل و�ل�سرب يف نف�سه
�لتعامل و�لنخر�ط مع �لأ�سخا�ش �لذين يتمتعون ب�سفة �ل�سرب، ملا لها من �أهمية يف م�ساعدة �ل�سخ�ش على �ل�ستفادة من جتارب وخرب�ت هوؤلء 
�لأ�سخا�ش يف �حلياة، وكيفية �لتحلي ب�سفة �ل�سرب على �لبالءتخ�سي�ش وقت معني من حياة �لإن�سان، يقوم به بالتاأمل و�لتفكر و�لتدبر يف خلق �هلل 

تعاىل لهذ� �لكون، و�لتفكري يف كل ما يحيط به، فهذه �لطريقة ت�ساعده على �ل�سرب و�لتحمل
عند �لقيام بعمل معني يف �أي جمال من جمالت �حلياة، يجب �لعمل على تق�سيمه وجتزئته �إىل عّدة �أق�سام، حتى ي�ستطيع �لقيام به على �أكمل وجه 
ودون �ل�سعور بنوع من �مللل وقلة �ل�سرب �لتفكري ب�سكل �إيجابي، و�لرتكيز على �جلانب �جلميل و�مل�رشق يف �أي حدث قيد يتعر�ش له �لإن�سان يف 
حياته �لتحكم يف �لغ�سب و�لنفعال �لتي قد يتعر�ش لها �ل�سخ�ش ل�سغوطات يف حياته، حتى لو تطلب �لأمر منه �لبتعاد عن �ملكان �لذي ي�سوده 

�لتوتر و�لغ�سب. 
 

فالإن�سان  لكالمهم  �ل�ستماع 
غريه  مب�ساعدة  يرغب  �لذي 
�إل  ذلك  حتقيق  من  يتمّكن  لن 
�لَخرين،  لكالم  ي�ستمع  عندما 
فعندها فقط �سي�ستطيع �إدر�ك 

�ل�سخ�ش  يريدها  �لتي  �حلاجة 
�ملتكلّم

بطريقة  �مل�ساعدة  تقدمي 
على  يجب  جترح:  ول  جميلة 
بتقدمي  يقوم  عندما  �لإن�سان 

�مل�ساعد�ت �أن يقدمها بطريقة 
ت�سعره  �أو  �ساحبها،  جترح  ل 
�ل�سلوب  بهذ�  لأّنه  بالعجز؛ 

�سي�رشه، ولن ي�ساعده
�لفرد  م�ساعدة  �إّن  �لتفاعل 

لالآخرين لن تتحّقق بدون وجود 
عن�رش  فالتفاعل  بينهم،  تفاعل 
مهم حتى ل ي�سعر �لطرف �لَخر 
بالإهانة، �أو باأنه �أقل مرتبة من 

�لذي يقدم �مل�ساعدة

خطو�ت م�ساعدة �لآخرين   

مظاهر �هتمام �لإ�سالم بتقوية �أو��سر �لأخوة بني �مل�سلمني
 �أّكد �لقر�آن �لكرمي على معنى �لأخوة بني �مل�سلمني عندما قال �هلل جّل وعال )�إّنا �ملوؤمنون �أخوة(،فاملوؤمنون مبجموعهم هم �أخوة جتمعهم �لعقيدة 
�لإ�سالمّية �لتي يوؤمنون بها، وجتمعهم �لأر�ش �لإ�سالمّية �لتي ي�سكنون فيها، ويجمعهم �لهدف �لو�حد و�لغاية �مل�سرتكة وهو تبليغ ر�سالة �لإ�سالم �إىل 

�لّنا�ش كاّفة ونيل ر�سا �هلل �سبحانه وتعاىل و�جلّنة.

�لأخوة يف �لإ�سالم 
حر�ست �ل�رّشيعة �لإ�سالمّية على بقاء �لأّمة �لإ�سالمّية موّحدًة، تكون بني �أفر�دها معاين �لأخوة يف �لّدين و�لعقيدة؛ فامل�سلم ل يعي�ش يف هذه �حلياة 
مبفرده و�إّنا يُ�سّكل مع �أخيه �مل�سلم �ملجتمع �لإ�سالمي �لذي ي�ستطيع مبجموعه حتقيق �أهد�ف �لأّمة وتطلّعاتها، كما ي�ستطيع هذ� �ملجتمع حمل 

عف و�لّتفرق . ر�سالة �لإ�سالم وتبليغها �إىل �لب�رشّية كاّفة، بينما يكون �لّتفرق باًبا لل�سّ
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�صلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�صل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�صان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل الأ�صفر يقع يف ا�صبانيا
5 �صدين هي عا�صمة ا�صرتاليا

6 اجلبل الأخ�صر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�صا الذين حملوا ا�صم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�صب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�صرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

ال�صكندر  وفاة  يف  الرئي�صي  ال�صبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�صغ اللبان اأثناء تقطيع الب�صل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�صبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�صم ال�صعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�صاء

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �صميت بهذا ال�صم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�صواري
18ا�صم رياح اخلما�صني �صميت بهذا ال�صم لأنها تدوم 

خم�صني يوما
19 ال�صالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�صني �صالة

20 فيدل كا�صرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�صحيح 3 كغم

39 �صيدنا اإ�صماعيل هو اأخو اإ�صحق عليهما ال�صالم
40 عدد ال�صور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�صورة

41 الطني امل�صوي ي�صمى الفخار
42عدد اأبواب امل�صجد احلرام خم�صة وع�صرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�صد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�صر
48 ج�صم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�صلة
49 القلب هو امل�صخة الوحيدة التي مل ي�صتطع العامل 

كله �صنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�صهم يف �صبيل اهلل هو �صعد بن 

اأبي وقا�ض ر�صي اهلل عنه
 51 اأول م�صجد بني يف الإ�صالم هو م�صجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

   مكتبة  دار الكتب 12، �شارع علي بو منجل -16000
 -مكتبة العامل   08، �شاحة الأمري عبد القادر –اجلزائر 

 -مكتبة ال�شهاب 10، نهج ابراهيم غرفة باب الواد – اجلزائر
 -مكتبة احلياة 40، �شارع العربي بن مهيدي –اجلزائر

 -مكتبة دار ال�شحافة)1( 63، نهج العربي بن مهيدي –اجلزائر
 مكتبة الجتهاد 09،�شارع حماين –اجلزائر

 مكتبة رحمة ريا�ض الفتح، طابق 112 املدنية- اجلزائر
 مكتبة اإبن خلدون 57، �شارع ديدو�ض مراد -16000اجلزائر

 مكتبة ال�شاحة ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية -اجلزائر
 ريا�ض الفتح طابق 117 املدنية  E.D.I.F Culture   مكتبة

 -اجلزائر
–الأبيار18030 كنيدي  �شاحة   ،01 ال�شحافة)2(  دار   مكتبة 

 اجلزائر
 مكتبة دار املعرفة 6، �شارع لي�شي عبد اهلل - البليدة

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

ال�شكني اإديراملجمع  عي�شاوي  �شارع  القدوي05،   مكتبة 
زيداك،بن عكنون اجلزائر

 مكتبة بن عبيد حي علي يون�شي واد ال�شمار- اجلزائر
 مكتبة  للفنون و الآداب 04، واد حيدرة –اجلزائر

 Azur et Mer – Nord،مكتبة فوغايل املجمع ال�شكني 179
    برج البحري ،

 اجلزائر A.M.F مكتبة
 مكتبة الغزايل 17، �شارع ديدو�ض مراد -اجلزائر 16000

ال�شوق اأقونني  الإخوة  نهج   ،17 بادي�ض   بن  وراقة  و   مكتبة 
 –اجلزائر

)�شاحة نعامة  بو  جيالتي  �شارع   ،04 لالأبيار  العامة   املكتبة 
 كنيدي( الأبيار

 اجلزائر-16030
 مكتبة وراقة  تعاونية فران�ض فانون الرغاية- اجلزائر

بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر

 مكتبة ديوان املطبوعات اجلامعية –ديدو�ض مراد- �شارع ديدو�ض

د- مرا

 اجلزائر
– املوؤ�ش�شة الوطنية للفنون املطبعية �شارع  مكتبة ميديا بوك 

 اأحمد
 اجلزائر- 

  ANEP LIVRE )مكتبة )املوؤ�ش�شة الوطنية للن�رش و الإ�شهار
 بومردا�ض دار الثقافة ر�شيد ميموين - بومردا�ض -

 �شاحة اأول نوفمرب - البليدة ،MAUGUIN 18 مكتبة
 مكتبة  القرط�شية 01،�شارع العقيد عمريو�ض- اجلزائر

 ال�رشاقة )Point virgule()1(  مكتبة
 �شطاوايل )point virgule()2( مكتبة

 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
 ex DEBUSSY – مكتبة  �شارع م�شطفى الوايل

 مكتبة األف ورقة �شارع خليفة بو خالفة
  مكتبة النه�شة ريا�ض الفتح

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

مطعم ال�صومام
مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

مركز الفنون، ريا�ض الفتح، املدنية
 هاتف: 021.67.13.49

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

مطعم كونفو�صيو�س ال�صيني
الأبيار اجلزائر العا�شمة

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

-بنك اجلزائر - البنك املركزي
روزفلت، 38 فرانكلني   �شارع 

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

مونت للتنميةتخ�صي�س  اجلزائري   البنك 
 فروا زنقة بريخادم ، اجلزائر

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

بنك التنمية املحلية
حي عمار قا�شي ، �شطاوايل. 05

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

البنك اخلارجي اجلزائري
طريق العقيد عمريو�ض 11
الهاتف: 021.60.17.23
الفاك�ض: 021.6017.23

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

 فاك�ض : 021.91.64.57
املوؤ�ص�صة العامة اجلزائر

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

 فندق ال�صوفيتال
"172 ، حي ح�شيبة بن بوعلي ، اجلزائر

 هاتف : 021685210/670110
 فاك�ض: 021662104/663020 

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

 فندق اجلزائر الدويل - الهيلتون �صابقا-
 ال�شونرب البحري- معر�ض اجلزائر-

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

 فندق ال�صفري
" 14حي ال�شالح ح�شني ، اجلزائر

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

 فندق الوعل الدهبي
حديقة احليوانات والت�شلية ، بن عكنون ، 

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

 فندق الريا�س
 املركب ال�شياحي �شيدي فرج ، �شطاوايل 

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

045،32.16.53
امل�صت�صفي اجلامعي لتلم�صان 

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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ت�سامنا مع اإخواننا امل�سلمني الروهينغا يف ميامنار
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اأحداث23
يف �صور



النريان  ال�شقوط من �شدة هول م�شهد 
اإىل  منهم  عدد  نقل  ومت  الكثيفة 
اأعوان  طرف  من  املحلي  امل�شت�شفى 
م�شادر  واأكدت  ,هذا  املدنية  احلماية 
�رشارة  اإىل  يعود  احلريق  البلدية  من 
يف  اخلام�س  الطابق  يف  كهربائية 
م�شالح  فتحته  الذي  التحقيق  انتظار 
الأمن لك�شف مالب�شاته وقد تنقل وايل 
الولية ورئي�س الدائرة اإىل عني املكان 
التي  الكبرية  اخل�شائر  على  للوقوف 

خلفها احلريق .

العدد : 4498/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

اأح�سن مرزوق
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م�ص�هل يف منتدى �صري بني ي��س ب�أبو ظبي
�شارك وزير ال�شوؤون اخلارجية عبد القادر م�شاهل يف منتدى �شري بني يا�س الذي 

تنظمه الإمارات العربية املتحدة يف اأبو ظبي من 3 اإىل 5 نوفمرب اجلاري وي�شارك 

يف اأ�شغال املنتدى الذي يتطرق اإىل الإ�شكاليات املتعلقة بال�شلم و الأمن  الدوليني, 

العديد من وزراء ال�شوؤون اخلارجية وم�شوؤولون �شامون ملنظمات اإقليمية ودولية 

عالوة على العديد من ال�شخ�شيات البارزة على امل�شتوى العاملي و خرباء يف هذا 

املجال والتقى م�شاهل على هام�س املنتدى بنظرائه من الإمارات العربية املتحدة 

و  الأردن وم�رش وتنزانيا ورواندا,اإ�شافة اإىل الأمني العام جلامعة الدول العربية, 

اأحمد ابو الغيط واملمثلني اخلا�شني لالمني العام لالأمم املتحدة  لليبيا غ�شان 
�شالمي ولليمني ا�شماعيل ولد ال�شيخ اأحمد.

ت�سبب يف خ�سائرمادية ج�سيمة

حريق مهول يلتهم مقر بلدية البويرة
�سب يف حدود ال�ساعة العا�سرة من �سبيحة اأم�س حريق مهول على م�ستوى مقر بلدية البويرة 

,وت�سبب يف ت�سجيل عديد اخل�سائر املادية حيث اأتت األ�سنة النريان على كافة الطابق اخلام�س 
اإىل جانب احرتاق مكتب رئي�س البلدية ومكتب الأر�سيف وقاعة الإجتماعات كما ت�سبب 

احلادث يف وقوع اإ�سابات يف و�سط املوظفني على خلفية الت�سادم.

بومردا�س

اختتام »املواعيد ال�سينماتوغرافية ملدينة اجلزائر«

عني �سالح

تلم�سان

بوهران و البليدة

تدمري خمب�أ لالره�بيني

عر�س 3 اأفالم ق�صرية 

�صبط 4890 قر�ص� مهلو�ص�

حجز اأزيد من 6 قن�طر امن الكيف 

توقيف ت�جر خمدرات وحجز 1 قنط�ر من الكيف 

عملية  وخالل  الإرهاب  حماربة  اإطار  يف 
بحث ومت�شيط ببومردا�س/ن.ع.1, ك�شفت 

ال�شعبي,  الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
يوم 04 نوفمرب 2017, خمباأ لالإرهابيني.

تظاهرة  من  اخلتامي  اليوم  عرف 
ملدينة  ال�شينماتوغرافية  »املواعيد 
بقاعة   ) اجلاري  نوفمرب  اجلزائر«)4-2 
يوم  العا�شمة  باجلزائر  خلدون   ابن 
من  ق�شرية  اأفالم  ثالثة  عر�س  ال�شبت 
وت�شم  فرانكو-جزائريني  �شباب   اإخراج 
كل من اأفالم » ماحي ...عنفوان العي�س » 
للمخرج ح�شام  بوخاري, »حديقة التجارب 
» للمخرجة دانيا رميوند و » قنديل البحر« 

للمخرج  داميان اأونوري .

من  الأول  اجلزء  يف  اجلمهور  وا�شتمتع 
ت�رشف  التي  التظاهرة  عرو�س  برنامج 
لولية  وثقافة  فنون  موؤ�ش�شة  عليها  
اجلزائر املندرجة �شمن اتفاقية ال�رشاكة 
منطقة  و  اجلزائر  ولية  بني   املربمة 
» ماحي... بفيلم  الفرن�شية  دوفرن�س  اإيل 

بخاري  ح�شام  للمخرج  العي�س«  عنفوان 
الطبيب  ولع  دقيقة   13 عرب  يروي  والذي 
ال�شابع  الفن  بعامل   يون�شي  الدين  حمي 
الذي يعترب جيم�س دين قدوته يف احلياة.

ال�شعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
�شالح/ بعني  الوطني  الدرك  وعنا�رش 
 )4890( و�شبطت  خمدرات  تاجر  ن.ع.6 
مهربني  توقيف  مت  فيما  مهلو�س,  قر�س 
)02( بكل من عني قزام/ن.ع.6 والوادي/
و�شيارة   )02( �شاحنتني  وحجز  ن.ع.4, 
رباعية الدفع و)05( قناطري من مادة التبغ 
الغذائية و)1590(  و)1.5( طن من املواد 
وحدة من خمتلف امل�رشوبات, فيما حجز 

 )628( بتلم�شان/ن.ع.2  احلدود  حر�س 
كيلوغرام من الكيف املعالج.    

ال�شواطئ  حر�س  اأحبط  اأخرى,  جهة  من 
غري  هجرة  حماولة  ن.ع.1   / بتن�س 
منت  على  �شخ�س,   )13( لـ  ال�رشعية 
قارب تقليدي ال�شنع كما مت توقيف )57( 
مهاجرا غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة 
بكل من �شيدي بلعبا�س وتلم�شان/ ن.ع.2, 

الأغواط / ن.ع.4 وعني قزام/ ن.ع.6.  

حلرا�س  الأوىل  املجموعة  عنا�رش  متكن 
احلدود  التابعة للدرك الوطني  من حجز 6 
قناطري و 28 كلغ من الكيف املعالج بال�رشيط 
لدى  اأم�س  علم  ح�شبما  مبغنية  احلدودي 
للدرك  الولئية  للمجموعة  الت�شال  خلية 
قيام  اإثر  العملية  متت  و  بتلم�شان  الوطني 
ال�شبت بدورية مراقبة  اأم�س  العنا�رش  ذات 

مبنطقتي  »الروبان« و« تزاط�شة« الواقعتني 
على ال�رشيط احلدودي الغربي للوطن حيث 
مت  العثور على 22 طردا به الكمية املذكورة 
من الكيف املعالج وفق ذات امل�شدر فيما 
ل يزال التحقيق متوا�شال من قبل عنا�رش 
املجموعة الولئية للدرك الوطني يف  هذه 

الق�شية

بوتليلي�س  دائرة  اأمن  م�شالح  متكنت 
خمدرات  تاجر  توقيف  من   )وهران( 
وحجز 1 قنطار من الكيف املعالج بولية 
الأحد  اليوم  بذلك  اأفاد   ح�شبما  البليدة, 
العامة  والعالقات  الت�شال  خلية  رئي�س 
, وقد مت توقيف هذا  لأمن ولية وهران 
املروج من قبل ذات امل�شالح بعد متديد 
بعد  البليدة  ولية   باإقليم  الخت�شا�س 
حمافظ  ي�شري  �شهرين  دامت  تتبع  عملية 
الرحمان رحماين يف  ندوة  ال�رشطة عبد 
وخالل  وهران  ولية  اأمن  مبقر  �شحفية 
عملية تفتي�س املركبة التي كان على متنها 

 1 على  العثور   توقيفه مت  اأثناء  ال�شخ�س 
�شكل  على  املعالج  الكيف  من  قنطار 
كانت  غرام   500 واحدة  كل  تزن  �شفائح 
خمباأة  باإحكامي كما اأ�شري اإليه, واأ�شاف 
كان  الذي  املروج,  هذا  اأن  امل�شدر  ذات 
بنقل   يقوم  وكان  مزورة  وثائق  بحوزته 
الغربية  احلدود  من  انطالقا  املخدرات 
للوطن اإىل غاية الوليات ال�رشقية مرورا  
بولية وهران, حمل بحث من قبل م�شالح 
و�شدر  مماثلة  ق�شايا  يف  لتورطه  الأمن 
اجلهات  قبل  من  بالقب�س  اأمر  حقه   يف 

الق�شائية.

تيبازة 

اإع�دة فتح حمطة ا مل�ص�فرين م� بني ا لو الي�ت 
متكنت مديرية ا لنقل  بو لية تيبازة اأم�س 
امل�شافرين  نقل   حمطة  فتح  اإعادة  امن 
ما بني ا لوليات بعد قرابة �شنة من غلق 
هذه  ا ملن�شاأة التي كلفت خزينة الدولة 52 
مليون دينار و توفر منا�شب عمل  مبا�رشة  
لفائدة اأزيد من 50 �شابا من املنطقة  ,و 

�رشكة  اإىل   ت�شيريها  مهمة  اأ�شندت  قد 
ا�شتغالل  املحطات ا لربية   يف جتربة تعد 
الثانية من نوعها على ا لتوايل بعد ف�س  ا 
جتربة ا لأوىل ب�شبب عزوف بع�س الناقلني 
على دخول  املحطة بحجة تواجدها يف 

موقع بعيد عن و�شط املدينة, .

قطع ما يقارب 5.6 مليون كلم يف �شوارع وطرق الوليات املتحدة الأمريكية«.�شيارات غوغل ذاتية القيادة, فمنذ عام 2009 وحتى اليوم, ا�شتطاعت هذه املركبات جانبه قال موقع Bloomberg اإن »تلك الختبارات هي لي�شت الأوىل التي تخ�شع لها التكيف مع ظروف الطق�س ال�شيء, وجتربة ح�شا�شات ال�شيارات ودقة عملها«,من الأمريكية. وتهدف هذه الختبارات اإىل التاأكد من قدرة اأنظمة القيادة الذاتية على لختبارات يف ظروف الطق�س املاطر واملثلج ب�شوارع ديرتويت يف ولية مي�شيغان ووفقا للمعلومات املتوفرة فاإن »هذه ال�شيارات ال�شغرية ذاتية القيادة �شتخ�شع قريبا موبيل« الذكية �شتخ�شع قريبا لختبارات قا�شية يف ظروف الطق�س ال�شيء.اأكدت م�شادر يف �رشكة Alphabet القاب�شة املالكة لغوغل اأن �شيارات »غوغل �صي�رات غوغل الذكية تخ�صع الختب�رات ق��صية

خطر مميت تخفيه امل�صروب�ت الغ�زية
اأكد خرباء من جامعة �شتيلينبو�س يف جنوب اإفريقيا اأن املواظبة على ا�شتهالك امل�رشوبات 

الغازية تت�شبب مب�شاكل �شحية مميتة تتحدث العديد من الدرا�شات الطبية عن خماطر 
امل�رشوبات الغازية على ال�شحة ملا حتويه من مواد كيميائية ت�رش باملعدة واأ�شبغة وملونات 
توؤثر على عمل العديد من اأع�شاء اجل�شم احليوية, لكن اأحدث الدرا�شات التي قام بها علماء 
من جامعة �شتيلينبو�س يف جنوب اإفريقيا اأكدت اأن املواظبة على ا�شتهالك تلك امل�رشوبات 
يت�شبب باإ�شابة الإن�شان باأمرا�س تنتهي باملوت ويف مقابلة مع ال�شحافة قال العلماء: »العبوة 

الواحدة ب�شعة 0.33 لرت من امل�رشوبات الغازية حتوي, يف املتو�شط, 39 غراما من ال�شكر, اأي 
اأكرث بـ 14 غم من حاجة اجل�شم اليومية من هذه املادة.

 كاأ�س العامل
 ح�سام اأكابر- ذكور

Ooredoo 
�صريك الفيدرالية 

اجلزائرية للُم�ص�يفة  
و املنتخب الوطني 

رافق Ooredoo, الراعي الر�شمي للفدرالية 
اجلزائريةللُم�شايفةوالفريق الوطني, 

املنتخب اجلزائري ذكور للم�شايفةيف كاأ�س 
العامل اأكابر للم�شايفة )ح�شام / ذكور(, و 
التي نُظمت باجلزائر العا�شمة من 03 اىل 
05 نوفمرب 2017 �شارك املنتخب الوطني 

اأكابر ذكور يف هذا احلدث الريا�شي العاملي 
 ,Ooredoo الذي جمع اأكرث من 25 بلد قّدم

طوال كاأ�س العامل, دعمه و ت�شجيعاته 
للمبارزين اجلزائريني. حت�شى ترقية الريا�شة 
الوطنية مبكانة خا�شة لـدى Ooredooالذي 

يفتخر مبرافقته للريا�شيني اجلزائريني يف 
هذه املناف�شة الدولية.

ب�سبب عدم ت�سديد 
فاتورة الكهرباء 

�صونلغ�ز امل�صيلة تقطع 
الكهرب�ء علي القب��صة 

الرئي�صية لربيد
اأقدمت م�شالح مدرية �شونلغاز بولية 

امل�شيلة , اأم�س , على قطع التيار 
الكهربائي على  القبا�شة الرئي�شية للربيد 
بالولية ب�شبب عدم ت�شديد هذه الأخرية 
لديونها. وقد �شل انقطاع الكهرباء عمل 

جميع م�شالح القبا�شة وتعطل جميع 
م�شالح املواطنني واخلدمات التي كان 
من املفرت�س اأن تقدم لهم خا�شة فيما 

يتعلق ب�شحب مرتباتهم وغريها من 
اخلدمات .

عبدالبا�سط بديار 

 �ص�ع�ت اآبل اجلديدة تع�ين
 من م�ص�كل جدية

بعد مدة من ورود العديد من ال�شكاوى ل�رشكة اآبل حول م�شاكل يف ات�شال �شاعاتها اجلديدة بال�شبكات 
الال�شلكية, بداأ بع�س امل�شتخدمني ي�شتكون من ظهور م�شاكل جديدة يف تلك ال�شاعات, وبداأت ماأ�شاة اآبل 
بعد اإطالقها اجليل الثالث من �شاعاتها الذكية »Apple Watch 3«, حيث اأكد العديد من م�شتخدمي 

تلك ال�شاعات اأنهم يعانون من م�شاكل يف ات�شالها ب�شبكات الـ »Wi-Fi« يف الأماكن العامة كالفنادق 
واملقاهي وحمطات نقل الركاب, وموؤخرا بات بع�س امل�شتخدمني يوؤكدون ظهور خطوط غري مفهومة  
تلك ال�شاعات اأ�شدرت بع�س التعليمات للعاملني يف متاجرها بالتعامل بجدية مع اأي �شكوى يتقدم بها 

امل�شتخدمون حول �شا�شات �شاعاتها, ويف حال التاأكد من وجود مثل تلك اخلطوط على ال�شا�شة, �شتقوم 
اآبل بتعوي�س امل�شتخدم وا�شتبدال ال�شاعة جمانا«.

ا�صتخراج 639 م�صم�را من اأمع�ء مري�س
متكن اجلراحون من ا�شتخراج 639 م�شمارا من داخل اأمعاء رجل با�شتخدام مغناطي�س, مما اأنقذ حياته 
وت�شري التقارير اإىل اأن الرجل الهندي البالغ من العمر 48 عاما, كان يعاين من مر�س انف�شام ال�شخ�شية, 
حيث كان هذا املر�س يدفعه لبتالع امل�شامري لفرتة طويلة من الزمن, وعلى الرغم من ذلك فاإن جهازه 

اله�شمي مل يتاأذ ب�شكل كبري, ونقل املري�س اإىل امل�شت�شفى قبل اأ�شبوعني بعد اأن بداأ بالقيء مرارا 
وتكرارا وظهرت عليه عالمات الأمل يف بطنه, والتقط �رشيط فيديو يو�شح العملية اجلراحية التي 

اأجراها الأطباء على معدة املري�س والتي ا�شتمرت نحو �شاعتني تقريبا  ويظهر الفيديو طبيبني من كلية 
كالكوتا الطبية يف ولية البنغال الغربية �رشقي الهند, وهم ي�شتخرجون امل�شامري من اأمعاء املري�س, 

والتي بلغ وزنها الإجمايل 1.3 كلغ.
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