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 مت ذلك على ال�ساعة 
رابعة م�ساء:

دربال: ت�سجيل 306 اإخطارا 
على امل�ستوى الوطني

�ص5
و�سط جتاوزات وم�سادات 

حزبا ال�سلطة يكت�سحان 
ال�ساحة يف البويرة  

�ص5
امل�سيلة

" يفوز ""ب�سريي 
 برئا�سة البلدية   

�ص5
 فيما قال الأرندي باأنه 

تعر�ص لتجاوزات

املعار�سة ت�ستكي 
»التزوير« يف املحليات

�ص5فيما خ�سر احلزب العتيد  عديد البلديات والوليات:

الأرندي ي�ستغل تقهقر الأفالن وي�سجل ت�ساعدا

ميلـــــة 

الأفالن والأرندي ي�سيطران و حم�س ت�سنع احلدث 

�ص4

�ص5

3000 كاريكاتور عن الرئي�س 
بوتفليقة ومل مت�س حريتي

الكاريكاتوري�ست اأيوب يف منتدى الو�سط

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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منظمة ال�صحة  العاملية

 هناك  ثالثة اأنواع  من الإنفلونزا  هذا ال�شتاء 
�ص24

فرن�سا وزيف حرية التعبري :

من ديودونيه اإىل » �سينيه« 
 »اإىل ليفي »املفتي العرقي

�ص.17 و »الإيديولوجي!

احلادث الإرهابي 
الذي ا�ستهدف م�سجدا 

بالعري�ص

 235 قتيال 
و 125 م�سابا 

�ص24 �ص13�ص12�ص24

املدية

 هزة اأر�سية 
 بقوة 3 درجات

 على �سلم ري�سرت 

العملية ل ت�سمل مباريات الأندية 
قاريا واملنتخب الوطني

اإدارة ملعب 5 
جويلية ترفع اأ�سعار 
التذاكر بالداربيات 

اإىل 500 دينار

الت�سكيلة تدربت اأم�ص بعني البنيان يف 
غياب حامية

بوحف�س يحّذر 
تودوروف ويقّل�س 

مهامه بالعار�سة 
الفنية

اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأنها تتوقع انت�سار ثالثة اأنواع من الإنفلونزا �ستاء 2018-2017 املقبل، وجاء يف بيان املنظمة اأن الأنواع املتوقعة هي »اإنفلونزا 
الطيور« نوع A/H3N2 واإنفلونزا نوع B. اأما النوع الثالث اجلديد في�سمى »م�سيغان«،

اأكد   الر�سام الكاريكاتوري »اأيوب«  لدى 
حلوله �سيفا يف منتدى »الو�سط  اأن اجلزائر 

قد  خطت  خطوات واأ�سواط  كبرية يف جمال حرية 
التعبري ،وهذا ما جعلها تتفوق على العديد من 

الدول العربية  من بينها لبنان وم�سر..

 .   الأفافا�س ال�ستثناء
 يف اأحزاب املعار�سة

�ص4
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زط�سي يرّطب االأجواء مع االعالم
 اأقدم رئي�س االحتادية اجلزائرية 
زط�شي  الدين  خري  القدم  لكرة 
خالل  من  له  حت�شب  خطوة  على 
االإعالميني  من  ملمثلني  ا�شتقباله 
الوطنية  املنظمة  اإىل  املنتمني 
لل�شحافيني الريا�شيني اجلزائريني، 
اأجل  من  فر�شة  كانت  والتي 
تلطيف االأجواء مع خمتلف و�شائل 
االإعالم عقب حادثة الهجوم الذي 
قام به الناخب الوطني رابح ماجر 
نحو اإعالمي االإذاعة لوطنية معمر 
جبور خالل الندوة ال�شحافية التي 
اأعقبت نهاية املقابلة الودية التي 
ونظريه  الوطني  املنتخب  جمعت 

اإفريقيا الو�شطى.

 روحاين ي�ستهزاأ 
باجلامعة العربية

روحاين  ح�شن  االيراين  الرئي�س  رفع 
م�شتوى نقده املتعلق باجلامعة العربية، 
تقرير  برفع  االأخرية  هذه  تهديد  بعد 
ي�شكي ت�رصفات طهران  لالأمم املتحدة 
الرئي�س  وراح  العربية،  املنطقة  يف 
العربية  اجلامعة  باأن  يقول  االيراين 
هيئة  اإىل  وحتولت  م�شحكة  اأ�شبحت 

ال�شعوب  يخدم  �شيء  اأي  تقدم  ال  هزيلة 
التي  الدول  من  اجلزائر  وكانت  العربية، 
اأبو  جامعة  ت�شنيف  على  تتحفظ  مل 
غيظ حلزب اهلل حزبا ارهابيا، اخلمي�س 
يهاجم  اهلل  حزب  جعل  ما  املا�شي، 
الريا�س ويقول باأنها تقود املنطقة نحو 

الهالك.

نواب ال�سعب ي�ساعفون ال�سخط �سدهم 

االأخرية  القوانني  م�شاريع  اأثارت 
ال�شعبي  املجل�س  عن  املنبثقة 
من   بداية  ردود  موجة  الوطني، 
ا�شرتجاع الدولة مل�شاعدتها املالية 
وقت  اأي  يف  مليونا   70 بـ  املقدرة 
يبيع املواطن م�شكنه الذي ا�شتفاد 
الت�شاهمي  ال�شكن  اإطار  يف  به 
ليو�شع على نف�شه، وفر�س �رصيبة 
�شعر  على  املائة  يف   5 بــ  تقدر 
ال�رصاء اأي على الربح ، ناهيك عن 
مطالبتهم بالرفع من قيمة الطابع 

 ، العمليات  خمتلف  يف  اجلبائي 
يف  التام  �شبه  غيابهم  اإىل  اإ�شافة 
مناق�شة قانون املالية ل�شنة 2018 
، وهو اأهم قانون يعر�س يف دورات 
لتعلقه  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
يف  والغريب   ، ال�رصائية  بالقدرة 
االأمر اأنهم اأثناء احلملة االنتخابية 
وعدوا   2017 ماي  ت�رصيعيات  يف 
خا�شة  كثريا  عليهم  �شينتخب  من 
عنه،  والدفاع  ان�شغاالته  تبنيهم 

بح�شب عمراوي.

ر�ؤية من الواقع
جرائم احلـوت االزرق..؟

تلميذ ي�سرب معلمه وي�سبب له عاهات م�ستدمية يف فيديو األهب 
امل�ساهدة  من  عدد  اكرب  على  وحاز  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اعتدى  ومربي   ، �سطيف  يف  عائلته  من  ثالثة  يقتل  و�سيخ   .!
عني  يف  امل�سجد  اإمام  يقتل  ،و�ساب  باتنة  يف  معوق  على  جن�سيا 
الدفلى،و�سجار بني اجلريان يف بومردا�س يوؤدي اإىل مقتل �سخ�سني 
يغت�سب  وطبيب   ، ويقتلونها  عجوز  على  ي�سطون  ومراهقون   .
مري�سة يف ق�سنطينة، ومراهقة تنتحر ب�سبب منعها من الزواج يف 
،وطفلة  بتب�سة  ينتحر  ثم  وحماته  زوجته  يقتل  ،و�سرطي  جلفة 
ترمي بنف�سها من الطابق اخلام�س بورقلة،و�سابة تقتل ع�سيقها يف 
للت�سلية  ،اأ�سبحت  القلوب  لها  تدمى  اأخبار  من  مع�سكر.وكم هائل 
الأحداث  فيها  عممت  التي  امل�سلمة  اجلزائر  يف   ، اجلزائريني  بني 
واأ�سبحت تق�سم يف ولياتها بالت�ساوي على ح�ساب التنمية املحلية 
، وت�سبح جمرد خرب عاجل  األ متر هكذا  انه من املفرو�س  .رغم 
عرب الإعالم نقرئه ونتح�سر ل�ساعات ثم نن�ساه،اأما جرمية الأم�س 
و بطلتها الطفلة ذات الأربعة ع�سر ربيعا، التي قتلت جارتها ذات 
الثماين �سنوات خنقا يف وهران، فهذا الفعل ال�سنيع تاأكيد على اأن 
املو�س مل ي�سل للعظم، بل تعداه ليعمم وي�سل الإجرام اإىل فلذات 
اأمرنا  من  غفلة  يف  ونحن  املزلزلة  الواقعة  وقعت  ،فقد  اأكبادنا 
على  طراأ  الذي  والتغيري  التغري  ،جراء  الأمة  ج�سد  نخر  بعدما 
على  كثريا  اثر  ،والذي  الأخرية  ال�سنوات  يف  اجلزائري  املجتمع 
اأ�سبح  ،فقد  والعادات  القيم  اب�سط  وم�س  املواطنني  بني  العالقات 
املجتمع يتوجه اإىل ) التوح�س ( وتنتزع منه روح التكافل والتعاون 
الإجرام  اأخبار  وما   . ف�سيئا  �سيئا  اإن�سانيته  وت�سقط  بل  واملحبة 
الأوا�سر  انفكت  اجلزائري،  ال�سعب  اأن  على  دليل  اإل  والنحراف 
التي كانت تربطه ، بعدما �سقط مفهوم اإ�سالح ذات البني ومل يعد 
للم�سجد مكانته الروحية وتغييب الإمام الذي مل يعد حمل ثقة  ، 
ومل يبقى قيمة للجماعة اأو كبار القرية ول مكانة لأعيان العر�س 

والدوار.
فهذا التاأثري – الدخيل - م�س بالدرجة الأوىل العالقات الأ�سرية 
املتينة  الروابط  ثم   ، جاره  اجلار  يقتل  عندما  اجلرية  ومفهوم 
حالت  فيها  ت�سجل  والتي  والأبناء  الوالدين  بني  العالقة  واأولها 
اإىل  رميهم  اأو  الوالدين  وقتل  الأ�سول  على  لالعتداء  مذهلة 
توؤكد  فالإح�سائيات  لالإهمال،  عر�سة  تركهم  او  العجزة  دار 
التزايد  ثم   ، اأ�سكاله  بكل  الإجرام  لن�سب  املخيف  الرتفاع  على 
الزوجية،وما  املقلق حلالت الطالق واخللع والعنو�سة ،واخليانة 
الق�سايا التي تعاجلها م�سالح الأمن يوميا ،اإل عينة على التفكك 
جراء  بالغر�س  تفي  تعد  مل  ؟.فاملحاكم  اأ�سابنا  الذي  والنهيار 
اأ�سبحت حمل جدل ورف�س .ففي  ، واأحكامها  اليومية  الرتاكمات 
كل �ساعة جرمية ي�ساف اإليها اجلهر باملعا�سي واملحرمات ، وعدنا 
اإىل جاهلية الآخذ بالثاأر وال�سجار لأتفه الأ�سباب حتى يبني كل 
حتى  اثر  مما   ، البطل  اأو  الفحل  هو  وي�سبح  رجولته(   ( �سخ�س 
على �سلوك الأطفال والتالميذ ، فكم من جرمية وقعت باملدار�س 
وال�سوارع ، اأبطالها اأطفال مل يتجاوزوا �سن الر�سد ،، وكم من طفل 
معلمه  اأو  زميله  �سد  بجرمية  قام  اأو  حاول  والثانوي  األإكمايل  يف 
هذا  ،ومن  �سديقته  �سرف  عن  دفاع  اأو  الغرية  ب�سبب  واأ�ستاذه 
وا�ست�سرى  العنف  انت�سر  بعدما  اخلطر  ناقو�س  دق  علينا  املنطلق 
ال�سغري  ول  الكبري  ل  منه  ي�سلم  ومل   ، الأو�ساط  جميع  يف  بحدة 
،ول الإمام ،ول ال�سرطي ،ول الدركي ،ول القا�سي ول املراآة ول 
الوقوف  ي�ستدعي  ما  .وهو  الفالح  ول  الأغنام  راعي  ول  املعلم 
متناول  يف  مادة  تكون  فقط  ،ولي�س  اإطارها  يف  ومعاجلتها  عندها 
ال�سحافة التي حتولت بف�سلها بع�س �سفحات اجلرائد اإىل ما ي�سبه 
القيام باإ�ساعة الفاح�سة ون�سر الرذيلة واأخبار الإجرام يف املجتمع 
يف  توؤثر  لأنها  تفا�سيلها،  تن�سر  األ  املفرو�س  من  جرائم  فهناك   ،
و�سائل  قلد  جمرم  من  الروحي.وكم  الفراغ  ظل  يف  املتلقي  �سلوك 
 ، للقيام بجرميته  واتخذها و�سيلة   ) املرئية  اأو  املكتوبة   ( الإعالم 
وكم من براءة كانت �سحية لعبة عرب النرتنت جنم عنها انتحار 

طفل بطلب من )احلوت الأزرق( ؟
احلفناوي بن عامر الغول

21099 تدخل للحماية املدينية
 12 بني   ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
وحدات  �شجلت   ،2017 نوفمرب   18 اىل 
وهذا   تدخل   21099 املدنية  احلماية  
اال�شتغـاثة من   تلقي مكاملات  اإثر  على 
التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف  
�شملت خمتلف جماالت اأن�شطة احلماية 
املدنية �شواء املتعلقة بحوادث املرور، 
ال�شحي  االإجالء  املنزلية،  احلوادث 
االأجهزة  تغطية  و  احلرائق  اإخمــاد 
االأمنية  ملختلف التظاهرات، من بينها    
12479 تدخــل خا�س بعمليات االإجالء 
ال�شحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�شــعاف و اإجالء 
1359 جريح و حتويل 10845 مري�س اإىل 
امل�شت�شفيات من طرف اأعوان احلــماية 

املدنيـة.
قامت  املرور  حوادث  يخ�س  فيما  اأما 

وحدات احلماية املدنية بـ 1524 تـدخـل 
اإىل  اأدت  مرور  حادث    855 اأجل   من 
اآخرين   909 جرح  و  �شخ�س   21 وفاة 
املراكز  اإىل  نقلهم  و  اإ�شعافهم  مت 
ح�شــيلة  اأثقل  اأن  للعلم  االإ�شت�شفائية 
 03 بوفاة  اجللفة  واليــة  يف  �شجلت 
اأ�شخا�س و جرح 30 اآخريــن مت اإ�شعافهم 
االإ�شت�شفـائية   املراكز  اإىل  حتويلهــم  و 
قامت  مرور.كما  حوادث   23 اإثـر  على 
وحدات احلماية املدنية بـ 1054 تدخل 
باإخـــماد 676 حريق منها منزلية  �شمح 
فيمــا  اإما  مــختلفـة   وحرائق  �شناعية 
فقامت  املختلفة  العمليات  يخ�س 
وحدات احلماية املدنية بـ 6042 تدخـل 
عملية   5333 لتغطية  الفرتة  نف�س  فـي 

اإ�شعاف و اإنقاذ االأ�شخا�س يف خطر.

 حمرز ي�سغل الراأي العام 
العاملي من جديد

عاد اللعب الدويل اجلزائري وجنم ناي لي�شرت االجنليزي "ريا�س حمرز" 
باملدرب  جمعه  الذي  احلديث  بعد   ، جديد  من  العام  الراأي  لي�شغل 
العاملي "بيب غوارديوال" بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه �شد نادي 
املان ال�شيتي، وقالت العديد من ال�شحف العاملية باأن غوارديوال يكون 

قد عر�س على حمرز فكرة االن�شمام لفريقه يف املريكاتو ال�شتوي.

بن �سنات يكرم بالوي الهواري

 قام الفنان اجلزائري هواري بن �شنات بتكرمي عميد االأغنية الوهرانية الراحل 
بالوي الهواري من خالل اأداء اأغنية خا�شة بعنوان "بالوي" والتي اعتربها الفنان 
بن �شنات تكرميا خا�س للراحل الذي رحل عن عان عاملنا ووافته املنية �شهر 
جويلية الفارط، حيث قام هواري بن �شنات بتن�شيط حفل فني مبدينة وهران مت 

خاللها تكرمي عائلة الفنان الراحل. 

التجار حا�سرون يوم االنتخاب 
اأكدت اجلمعية الوطنية للتّجار واحلرفّيني 

)anca( ا�شتمرار ن�شاطات التجارة واخلدمات 
خالل يوم الغد،  ب�شفة عادية، كما اأعلمت جتار 
الّتجزئة اأّن اأ�شواق اجلملة للخ�رص والفواكه و 
ملواد الغذائية العاّمة واللحوم تكون مفتوحة 

ل�شمان الّتموين وال تغيري يف برناجمها ..!
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الكاريكاتوري�ست اأيوب يف منتدى الو�سط

3000 كاريكاتور عن بوتفليقة ومل مت�س حريتي
�سارة بومعزة 

الإرهاب  مرحلة  اأن  اأيوب  واأكد 
عر�ضته ل�ضغوطات من اجلانبني، 
من  الذبح  اأو  ال�ضجن،  �ضواء 
عن  كا�ضفا  الإرهابيني،  طرف 
جملة من التهديدات على راأ�ضها 
ما كان متداول من ر�ضائل الكفن 
الهاتفية  الت�ضالت  اأو  واحلنة، 
»اأيها الطاغوت اأيامك معدودة«، 
قبل  مراقبته  حد  مرة  وبلغت 
»اخلرب«  جريدة  ملقر  دخوله 
الت�ضال  ليتم  للقهوة،  وتناوله 
حجم  على  والتاأكيد  بعدها،  به 
بدليل   ،1997 يف  منه  قربهم 
�رشب  من  به  قام  ما  و�ضف 

على  لحتوائها  وحتى  للقهوة، 
»اأيوب،  وبعبارة  �ضكر،  ملعقتي 
يا طاغوت حتى تكون على علم، 
تلك  كانت  فقط«،  وقت  م�ضاألة 

العبارة الهاتفية املوجهة �ضده.
كما رد اأيوب على كل من يحاول 
وبني  ر�ضوماته  بني  الربط 
ي�ضتهدف  اأنه مل  الإ�ضالم، قائال 
بالعك�س،  بل  الإ�ضالم  يوما 
كانت ري�ضته تدافع عن الإ�ضالم 
م�ضريا  الإرهاب،  حقيقة  بتعرية 
قدمت  لهم،  ر�ضمه  طريقة  اأن 
اأنها  خا�ضة  قراءتني،  اأو  وجهني 
حملت �ضور م�ضطنعي حلى، اأي 
ولي�ضت  مربوطة  بلحى  ملتحني 
اأنهم  قراأها  من  وبني  اأ�ضلية، 

وبني  فقط،  اإ�ضالميني  لي�ضوا 
من قراأها من اأولئك املتطرفني 
كل  ويف  لتدينهم،  اتهام  باأنها 
طرف  كل  قراءة  �ضكلت  الأحول 

لها تهما جديدة للر�ضام.
 

احلريات ال�سيا�سية 
بلغت �سقفها لكن 

الأديان خط اأحمر
 

من جانب احلدود اأكد اأيوب اأنه 
ال�ضيا�ضية  باحلدود  يعرتف  مل 
للكاريكاتور، وهو ما ج�ضده اإبان 
اإىل  الت�ضعينات  من  احلرية  فرتة 
اأن  قبل  لبوتفليقة،  الـ3  العهدة 
لحقا،  احلريات  �ضقف  يرتاجع 

كانت يف  احلرية  تلك  كل  اأن  اإل 
يتجاوزها  ومل  وا�ضح،  �ضياق 

اأن  معتربا  الديني،  اجلانب  يف 
لالأ�ضخا�س  الدينة  القناعات 

كان  مهمن  احرتامها،  يجب 
الطرف دين رباين اأم و�ضعي .

ك�سف ر�سام الكاريكاتور عبد القادر اأيوب، اأم�س، خالل حلوله �سيفا على منتدى »الو�سط«، اأنه ر�سم ما يقارب 3000 ر�سم عن 
الرئي�س بوتفليقة اإل اأنه مل يتعر�س لت�سييقات يف تلك الفرتة

الر�سام الكارياكتوري »اأيوب«

»اجلزائر تفوقت عربيا  يف جمال حرية التعبري«
الكاريكاتوري   اأكد   الر�ضام 
�ضيفا  حلوله  »اأيوب«  لدى 
»الو�ضط  اأن  منتدى  يف 
قد  خطت  خطوات  اجلزائر 
جمال  يف  واأ�ضواط  كبرية 
جعلها  ما  ،وهذا  التعبري  حرية 
الدول  من  العديد  على  تتفوق 
لبنان وم�رش  بينها  العربية  من 
معني  من  اإطار  وجود  رغم 
احلرية   واأعطى  هذه 
عن  دولة  بارزا  مثال 
الكويت  بحكم  اإقامته ال�ضابقة 
تعتمد  اأنها  قائال   ، فيها 
حرية  جمال  يف  على  �ضوابط 
عدم  يف  واملتمثلة  التعبري 

امل�س بالدين اأو احلاكم .
اأ�ضاف  ال�ضياق  ذات  ويف 

حرية  اأن  اأيوب  القادر  عبد 
تزامنت  اجلزائر  يف  التعبري 
مرحلة  الرهاب  يف  مع 
الت�ضعينات  من القرن املا�ضي 
يف عهد احلزب الواحد اأين كان 
القمع  �ضائدا  يف تلك املرحلة 
اجلزائري  جعل  ما  وهذا   ،
حرية  جمال  يف  ينتف�س 
التعبري وهذا ما جعلنا منار�س 
واأ�ضكال  بطرق  احلرية  هذه 
ع�ضوائية وفو�ضوية و الذي جاء 
اأو  �ضوابط  وجود  عدم  نتيجة 

حواجز  نعتمد عليها .
 

الر�سام »ديالم » جريء 
يف طرح  موا�سيعه 

كاريكاتوريا

كما اأ�ضار » اأيوب » اأن  اجلزائر 
ثقافة  مزدوجة  توجد 
فرنكوفوين  ت�ضم  قارئ 
ر�ضما  مفرن�س  ي�ضنع 
جراأة  وعنده  اأكرث  كاريكاتوريا 

التعبري  وهذا  �ضقف من حرية 
 ، للثقافة  موؤ�ض�ضا  جعله  ما 
ذلك  الر�ضام  على  مثال  واأبرز 
املعروف«  الكاريكاتوري 
اجلهة  يف  جند  »  بينما  ديالم 

الر�ضام  املقابلة  »اأيوب« 
خلقه  الكاريكاتوري  الذي 
حواجز  املعرب  لديه  القارئ 
وحدود وعليه فالقارئ  هو الذي 
اجلراأة  ال�ضغرية  جرعة  يعطي 

واملتو�ضطة اأم الكبرية  .
 

»على اجليل اجلديد 
تو�سيع اآفاق الر�سم 

الكاريكاتوري يف اجلزائر«
 

ويف املقابل دعا » اأيوب »اجليل 
اجلديد من ر�ضامي الكاريكاتور 
يف اجلزائر اإىل الر�ضم وموا�ضلة 
واإجادته  وهذا  الر�ضم 
اإىل  اللجوء  طريق  عن  يتحقق 
اأفكاره  املطالعة  لتتو�ضع 

م�ضتواه ليكون  ويتطور 
خمتلف  املجالت  يف  ملما 
حمدود،    مطالبا  وغري 
مع  ب�رشورة  الحتكاك  اإياه 
والكتاب  ال�ضحفيني  الزمالء 
بن�ضيحتهم  فهذا  والأخذ 
�ضيمكن من تو�ضيع اآفاق الر�ضم 
عنده وهذا  الكاريكاتوري 
الآراء  يف  بتبادل  ي�ضمح  ما 
�ضاأنه  ومن  املجال  هذا 
الر�ضم  يف  قدراته  ينمي  اأن 
ي�ضتند  اأن  الكاريكاتوري وعليه 
العاملي  الثقايف  اإىل  الطابع 
الذي  لي�س له حدود ول ميوت 
بطبيعة  مرتبط  لي�س  واإن�ضاين 

معينة .
حكيم مالك

الر�سام الكارياتوري » اأيوب » يف منتدى "الو�سط"

»�ساأ�سدر اأعمايل  املميزة يف كتاب«

الكاريكاري�ست اأيوب

�سحيفة �ساريل ايبدو اقرتفت خطاأ كبريا ال يغتفر

الكاريكاتوري«  الر�ضام   ك�ضف 
يف  �ضيفا  حلوله  »  لدى  اأيوب 
ب�ضدد  الو�ضط«  اأنه  منتدى« 
ال�ضابقة  جمع  ر�ضوماته 
ر�ضومات  منها  التي  انتقى 

املوا�ضيع   خمتلف   يف 
وال�ضيا�ضية  الجتماعية 
والتي  والقت�ضادية   والثقافية 
مراحل  معينة  طياتها  يف  حتمل 
م�ضتلهما    ، بارزة  واأحداث 

الفكرة  الأ�ضا�ضية  خاللها  من 
الكتيب   هذا  اأن  كما  ملوا�ضيعه  
�ضي�ضم  ر�ضومات  اأخرى  مل تن�رش 
كان  التي  ال�ضحف  يف  قبل   من 
ي�ضتغل فيها �ضابقا ، وبالتايل فمن 

الأمة  دار  ين�رشها مع  اأن  املرجح 
حا�رشة  يف  اجلزائرية  لتكون 
باجلزائر  للكتاب  الدويل  املعر�س 

�ضيال 23 يف2018 .
حكيم مالك

قال الكاريكاتوري ال�ضهري اأيوب من 
�ضاريل  ان«  الو�ضط  جريدة  فوروم 
مل�ضاعر  الإ�ضاءة  تعمدت  اإيبدو« 
مادية  مكا�ضب  لتحقيق  امل�ضلمني 
الأدنى  احلد  مع  يتنافى  اأمر  وهو 
من الأخالقيات الواجب توفرها يف 

املمار�ضة ال�ضحفية
اإيبدو«  �ضاريل  اأن«  ايوب  وقال 
النتباه  للفت  الإ�ضاءة  هذه  تعمدت 

و زيادة حجم املبيعات و احل�ضول 
اجلدل  ،مقابل  مالية  مكا�ضب  على 
ح�ضا�ضية  ،م�ضتغلني  تثريه  الذي 
وكانت  جتاريا  لدينهم  امل�ضلمني 
اجلريدة ال�ضاخرة قد اأثارت حفيظة 
بن�رشها  العامل  حول  امل�ضلمني 
مبعتقدات  ت�ضتهزئ  ر�ضومات 

الدينية الثابتة لعموم امل�ضلمني  .
ف.ن�سرين

اأيوب

يجب اإعادة تنظيم �سوق االإ�سهار  
دعا الر�ضام الكاريكاتوري اأيوب 
الو�ضية  اجلهات  القادر،  عبد 
على قطاع الإعالم اإىل �رشورة 
من   ، الإ�ضهار  �ضوق  تنظيم 
توزيع  اأجل  من  وهذا  الدولة، 
عادل للم�ضاحات ال�ضهارية التي 
املوؤ�ض�ضات  ا�ضتمرار  ت�ضمن 
خالقة  كف�ضاءات  العالمية 
باب  من  العملو  ملنا�ضب 
يف  املواطن  حق  ت�ضمن  كونها 
وقال  املعلومة،  على  احل�ضول 
باأن  »الو�ضط«  منتدى  �ضيف 
هذه اخلطوة اإن طبقت �ضتكون 
وفق ميكانيزمات قانونية تخدم 
واأن  خا�ضة  اجلميع،  م�ضلحة 
اخلا�رش الوحيد مما يح�ضل يف 
قطاع الإعالم يف الوقت الراهن 
يف  والعاملني  ال�ضحف  هو 
الذين  الإعالمية،  املوؤ�ض�ضات 
عملهم،  منا�ضب  من  ي�رشحون 

ال�ضلطة  على  يجب  اأنه  موؤكدا 
وال�ضعي  املكت�ضبات  حماية 

وراء تعزيزها اأكرث واأكرث.
ع.ع
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معظمها راجع للولءات الفردية بعيدا عن التجاوزات املنهجية

مناو�سات و�سكاوى من املواالة واملعار�سة واأخطاء اإدارية
مبجل�سني يتعلق  النتخاب  اأن  يجهلون  •        م�سوتون  املدينة        دون  انتخابي  مركز  على  الكهربائي  التيار  •        انقطاع 

طماأن وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، مع اختتام العملية النتخابية للمجال�س البلدية والولئية، اأن 
العملية التي جرت عرب 12475 األف مركز انتخاب و55866 �سندوق اقرتاع، و�سهدت تناف�س 165 األف مرت�سح للمجال�س البلدية 16 األف مرت�سح 

للمجال�س الولئية ،و�سط تناف�س 50 حزبا و4 حتالفات، للف�سل يف م�سريي ال�سوؤون املحلية للمرحلة اخلما�سية القادمة.

�سارة بومعزة 

الت�صويت  متديد  العملية  وعرفت 
ب�صاعة  اأي   20.00 ال�صاعة  اإىل 
اأما  والية   45 م�صتوى  على  كاملة، 
بخ�صو�ص الن�صب وارتفاعها مقارنة 
بالـ2012، فركز متابعون على عامل 
2012  جرى  يف  وبرودته  الطق�ص 
و�صط  اأم�ص،  اأول  االنتخابي،  اليوم 
بني  الت�رصيحات  يف  ت�صارب 
التي  الر�صمية  الهيئات  تطمينات 
اأكدت اأن الن�صب م�صجعة واأن العملية 
متت و�صط هدوء والتزام كبري، وبني 
املعار�صة  ممثلي  بع�ص  حديث 
التي  التجاوزات  من  جوانب  عن 
نقل  ما  بع�ص  عن  ناهيك  �صجلت، 
اإحدى  غرار  على  جتاوزات،  من 
املراكز ببجاية اأين مت احلديث عن 
بلوغ درجة احلرق، وبع�ص العراقيل 
تفاوتت من بلدية ومن والية الأخرى 
على غرار �صيدي بحبح ببجاية ببلدية 
اأوراق  اي�صال  وعدم  القول  بي�ص 
مناو�صات  لها  ي�صاف  الت�صويت، 
اأو �صكيكدة وباتنة،  واحلديث  تب�صة 
بوهران  القوائم  عن  التعدي  عن 
رئي�ص  �صابها من مناو�صات مع  وما 
بالتجاوز  العملية  وا�صفني  املركز، 
وحي  يحياوي،  مبدر�صة  الكبري 
اأن  قائلني  واليا�صمني،  لي�صطو 
نفوذهم  ا�صتغالل  حاولوا  اإداريني 
والتي  مرت�صحني،  اأظرفة  واإخفاء 
اخلالفات  االأ�صا�صي  م�صدرها  كان 
على  الكهرباء  وانقطاع  احلزبية، 
غرار  على  املراكز،  بع�ص  م�صتوى 
بقية  دون  مو�صى،  �صيدي  مركز 
مريحة  فرتة  يعد  ما  وهو  املدينة، 
تطرق  حني  يف  جتاوزات،  لت�صجيل 
ممثلو عدد من االأحزاب املعار�صة 
وهناك  هنا  جتاوزات  ت�صجيل  عن 
العامة  االأمينة  اأكدته  ما  غرار  على 
ب�صوتها  تديل  وهي  العمال  حلزب 
بامل�صيلة،’  جتاوزات  ت�صجيل  من 
باالحتاد  القيادي  توعد  حني  يف 
والبناء  والعدالة  النه�صة  اأجل  من 
راهنوا  اأنهم  خالف،  بن  خل�رص 
على منا�صليهم املكلفني باملراقبة، 
التي  املكاتب  م�صتوى  على  خا�صة 
قالوا اأن ال�صلطة اعتادت اأال متنحهم 
ال�صخ�صيات  املحا�رص.  فيها 
الر�صمية من اأع�صاء احلكومة وحتى 
ال�صخ�صيات املغادرة لها، ركزت من 
قدموها  التي  الت�رصيحات  خالل 
باأ�صواتهم،  اإدالئهم  هام�ص  على 

وياأتي على راأ�صهم رئي�ص اجلمهورية 
م�صتوى  على  ب�صوته  اأدىل  الذي 
باالأبيار  االبراهيمي  الب�صري  مدر�صة 
رفقة �صقيقه ال�صعيد بوتفليقة وابني 
كبري،  اعالمي  ح�صور  و�صط  اأخيه، 
ركزوا  الر�صمية  الوجوه  ركزت  كما 
على  لالإقبال  املواطنني  دعوة  على 
البلدية  اأن  خا�صة  ممثليهم،  اختيار 
تعد الوحدة الر�صمية االأقرب منهم، 
اأحمد  االأول  الوزير  راأ�صهم  على 
اال�صتعداد  على  اأكد  الذي  اأويحيى، 
وزير  اأكده  ما  نف�ص  وهو  التام 
الداخلية نور الدين بدوي، كما دعا 
الفالحة  ووزير  راوية،  املالية  وزير 
املغادرة  الوجوه  ومن  بوعزقي، 
الذي  �صالل  املالك  عبد  يرتاأ�صهم 
الت�رصيحات،  عن  االبتعاد  ف�صل 
الذي  تبون،  املجيد  عبد  وخليفته 
اأكد التزامه اجتاه االأفالن والرئي�ص 
بوتفليقة، وكذا تاأكيد رئي�ص احلكومة 
ال�صابق عبد العزيز بلخادم على دور 
االنتخابات يف تقريب املواطن من 
جهتها  من  املحليني.  م�ص�صوؤوليه 
»الو�صط« �صجلت لدى زيارتها لبع�ص 
احلرا�ص  حميط  بني  ما  املراكز 
و�صوال حل�صني داي واجلزائر و�صط، 
الن�صاء  و�صط  االإقبال  ن�صبة  ارتفاع 
يف فرتة الزوال مقارنة باأول النهار، 
مرجعني ذلك لتف�صيلهم االنتهاء من 
التوجه  ثم  ومن  املنزلية  واجباتهم 
ملكاتب االقرتاع، ي�صاف له ت�صجيل 
جهل عدد من املنتخبني عن �صقي 
واال�صتغراب  االنتخابية  العملية 
على  الت�صويت  اإىل  توجيههم  من 

املجل�ص ال�صعبي الوالئي.
اأما ما تعلق بالعمل ال�صحفي فمعظم 
جاهلون  املراكز  ومديري  موؤطري 
لل�صحفي  املتاحة  بال�صالحيات 
من عدمها، وهو ما كبد ال�صحفيني 
على  احلدث  تغطية  يف  �صعوبة 
تخ�ص�ص  مل  التي  املراكز  م�صتوى 
الر�صمية  ال�صخ�صيات  ال�صتقبال 
والتي فتحت اأبوابها اأمام ال�صحفيني 

من باب مرافقة تلك ال�صخ�صيات.
 

مواطنون ي�سقطون من 
القوائم

ظاهرة  االنتخابية  العملية  وعرفت 
اأعقبت عملية الت�صفية التي للقوائم 
االنتخابية التي مرت عرب مرحلتني 
ون�صف  مليون  القوائم من  وخل�صت 
بني متوفني ومتعددي الت�صجيل، اإال 

اأنها كلفت اأي�صا حرمان البع�ص من 
اأ�صمائهم �صمن القوائم، على راأ�صهم 
القادر بن  رئي�ص جمل�ص االأمة عبد 
�صالح، ورئي�ص حركة جمتمع ال�صلم 
ع�صو  وكذا  منا�رصة،  املجيد  عبد 
بالقبة،  لالأفالن  ال�صيا�صي  باملكتب 
ب�صار  من  مواطنني   4 من  و�صكاوى 

وعدد من املنتخبني.
  

مرت�سحون يطرقون 
الأبواب بالوعود �سبيحة 

النتخاب
 

عمد بع�ص املرت�صحني اإىل حماولة 
التقرب من املواطنني �صبيحة اليوم 
للمنازل  توجهوا  حيث  االنتخابي، 
لطرق االأبواب، ودعوة الهيئة الناخبة 
من  جملة  مع  عليهم،  للت�صويت 
الوعود التي قطعوها على املعنيني 
الكرا�صي،  اإىل  و�صولهم  حالة  يف 
من  حتى  لي�ص  بع�صها  اأن  حني  يف 
وال  البلدية  املجال�ص  �صالحيات 

الوالئية على غرار ملف ال�صكن.
 

بوقطاية: تفاءل بالنتائج 
قبل الإعالن عنها

 
على  باالإعالم  املكلف  اأعرب 
بوقطاية  ال�صادق  االأفالن  م�صتوى 
عن تفاوؤله عن النتائج ل�صالح حزبه، 
م�صبقا، حيث دعم راأيه بناء على قلة 
االأوراق اخلا�صة باالأفالن امللقاة يف 
املهمالت، موؤكدا غياب التجاوزات 
االخطارات  عدد  بدليل  الكبرية 
طرف  من  العام  للنائب  املرفوعة 
وقوع  اإىل  م�صريا  دربال،  هيئة 
االقرتاع  مكاتب  خارج  خالفات 
وبناء عليها مت منع ولوج املراكز من 

طرف غري املكلفني بالعملية.
من جهته االأمني العام للحزب جمال 
ولد عبا�ص اأكد بدوره اأن التجاوزات 
مل تكن خطرية واأنه مت التحكم بها، 
احلا�رصين  مراقبيه  على  مراهنا 
البلديات على حد  كل  على م�صتوى 

تاأكيده.
 

اأويحيى: �سجلنا قطع 
اأوراق مر�سحني بغية 

اإلغائها
 

اأحمد  لالأرندي  العام  االأمني 
امل�صجلة  احلاالت  اأن  اأكد  اأويحيى 
املناو�صات  تتعد  مل  جتاوزات  من 
القانون  عن  اخلروج  وحماوالت 
لتجاوزات  تعر�صهم  عن  كا�صفا 
قطع  راأ�صها  وعلى  وباتنة،  الوادي 
بع�ص االأوراق وهو ما يجعلها ملغاة 
تبقى  اأنها  اإال  الفرز،  عند  الحقا 
على نطاق �صيق. من جهته رد ولد 
لالأفالن  عالقة  اي  بنفي  عبا�ص 
رادا  جتاوزات،  اأي  اأو  باملناو�صات 
كانت  التجاوزات  باأن  اأويحيى  على 
املناف�صة  يدخل  من  وعلى  متوقعة 

البد اأن ي�صتعد.
االأرندي  م�صاركة  بخ�صو�ص   اأما 
فقال  بلديات  عدة  على  غاب  الذي 
على  قوائمهم  ا�صقاط  جرى  اأنه 
م�صتوى 5 بلديات من طرف االإدارة، 
بلديات   10 عن  الغياب  �صجلوا  كما 
اأنه  متداركا  ببجاية،  و«  وزو  بتيزي 
ال حزب متكن من امل�صاركة عرب كل 

البلديات.
 

كرونولوجيا نتائج 
الت�سويت:

 

ارتفاع  كرونولوجيا   وبخ�صو�ص 
بح�صب  ف�صجلت  الت�صويت،  ن�صب 
وزارة  بها  �رصحت  التي  النتائج 
االإح�صاءات  اأوىل  فمثلت  الداخلية، 
اأكده وزير  الـ11 �صباحا، بح�صب ما 
بلغت  بدوي،  الدين  نور  الداخلية 
امل�صتوى  على  امل�صاركة  ن�صبة 
بالن�صبة   باملائة   ،6.8 الوطني 
و  الوالئية  ال�صعبية  للمجال�ص 
للمجال�ص  بالن�صبة  7.05باملائة 
زيادة  تعد  اأنها  مربزا  البلدية، 
باالنتخابات  مقارنة  حم�صو�صة 
مت  حيث   2012 ل�صنة  املحلية 
 2.69 التوقيت  نف�ص  يف  ت�صجيل 
الوالئية  للمجال�ص  بالن�صبة  باملائة 
البلدية.  للمجال�ص  بالن�صبة  و3.08 
 ،14.00 ال�صاعة،  على  وارتفعت 
البلدية  املجال�ص  من  بداية  اإىل 
جند  ثانيا،  الوالئية  واملجال�ص 
الوالئية  واملجال�ص   ،27،12 اأدرار 
و14.40،   ،14.52 وال�صلف   ،26.66
واأم  و25.85،  بـ26.19،  واالأغواط 
وباتنة  و18.43،  بـ19.15  البواقي 
 20.49 وبجاية  و22.25   23.48
 23.20 وب�صكرة   ،17.60 والوالئية 
و25.25   25.55 وب�صار  و22.34 
ووالبويرة  و15.50،   15.52 والبليدة 
17.85 وو16.23 ومترنا�صت 33.48 
فكانت  العا�صمة  اأما  وو33.16، 
12.49 للبلديات و11.82 للمجال�ص 
 ،22.13 وق�صنطينة  الوالئية، 
و11.97، وامل�صيلة 24.26 و22.70، 
بينما  و30.41،   ،30.49 واإيليزي 

�صوق اأهرا�ص 17.81 و17.51.
غاية  اإىل  النتائج  بخ�صو�ص  اأما 
ل�صاعة 17.00 فارتفعت اإىل 34.46 
املجال�ص  م�صتوى  على  باملائة 
اإىل  بالن�صبة  البلدية و33،26 باملائة 

املجال�ص الوالئية.

فيما قال الأرندي 
باأنه تعر�س 

لتجاوزات

املعار�سة ت�ستكي 
»التزوير« يف 

املحليات
ترددت اأم�ص كلمة »التزوير« 

على األ�صن بع�ص زعماء اأحزاب 
املعار�صة، خالل العملية 

االنتخابية ملحليات 2017، 
وهي الكيانات التي مل تتمكن 
من حتقيق نتائج يف م�صتوى 

الت�رصيحات التي اأطلقت اأثناء 
احلملة االنتخابية و لعل هذا 
اخلطاب ياأتي لتغطية عورتها 

التي انك�صفت بعد ظهور 
النتائج الر�صمية و كما جرت 
العادة وجهت اأ�صابع االتهام 
نحو حزبي املواالة و االدارة
اأغلب رموز املعار�صة التي 

الذين اأدلوا بت�رصيحاتهم 
مل يتغري �صيء يف هذه 

االنتخابات، وت�رصيحات 
املعار�صة غلبت عليها لغة 

الت�صاوؤم واملوؤامرة، والتزوير 
ح�صبها غلب على هذه 

اال�صتحقاقات، فكانت النتائج 
مماثلة ح�صبهم لالنتخابات 

التي �صبقت هذا احلدث، 
واجلاين يف نظر ال�صلطة 

املعاِر�صة يتمثل يف االإدارة 
التي انتهجت خطا هجوميا 
�صد اأحزابهم، لتخدم حزبي 

ال�صلطة، وهذا بعد اأن ارتكزت 
على املناو�صات التي وقعت 
يف عدة واليات، كانت �صببا 

يف ظهور اأويحيى ليوؤكد: »لقد 
عانينا من التجاوزات يف والية 

الوادي، ويف بلدية بريكة«، 
متابعا :« رغم التجاوزات 

التي كانت �صدنا اإال اأننا مل 
نن�صحب من �صباق املناف�ص«، 

ت�رصيحات اأويحيى رغم 
اأنها تعزز ما اأعلنت عنه 

املعار�صة، اإال تك�رص قاعدة 
التزوير �صد املعار�صة فقط، 

وكاأن االأمني العام للتجمع 
الوطني الدميقراطي يقول 
اإن جميع االأحزاب تعر�صت 
لظلم التزوير، وهيئة دربال 

مل تتحرك. ويف هذا ال�صياق 
رد دربال مل يتاأخر، بحيث 
اأكد وبلغة االأرقام على اأن 
الهيئة اأبلغت النائب العام 

17 مرة، ما يو�صح على اأن 
هيئته كانت على علم بكل 

�صغرية وكبرية وعملت ب�صكل 
متنا�صق يف هذه املحليات، 
التي تعد ا�صتحقاقات مهمة 
بالن�صبة لالأحزاب املتناف�صة 

يف ال�صاحة ال�صيا�صية، ومن 
ناحية اأخرى اأو�صح متابعون 

لل�صاأن ال�صيا�صي على اأن 
التزوير مل يكن مثلما كان 

متوقعا، والعزوف هو العدو 
الوحيد لالأحزاب ال�صيا�صية، 
ما يلزم عليها درا�صة الواقع 
يف ظل عدم اهتمام ال�صباب 

بال�صيا�صة، وما مت ت�صجيله يف 
هذه املحليات دليل على ذلك.

علي عزازقة

مت ت�سجيل مناو�سات على م�ستوى مراكز العا�سمة

مرت�سح اأفالين على راأ�س مركز انتخابي بت�سالة املرجة
ك�صف م�صدر موثوق من داخل 
امل�صتقلة  الهيئة  مداومة 
للعا�صمة،  االنتخابات  ملراقبة 
العديد  ت�صجيل  عن  للو�صط، 
م�صتوى  على  التجاوزات  من 
يف  املوزعة  االنتخاب  مراكز 
اأهمها  كان  والتي  العا�صمة، 

على  اأفالين  مرت�صح  وجود 
ببلدية  انتخاب  مركز  راأ�ص 
ت�صالة املرجة غرب العا�صمة.

الذي  امل�صوؤول  ذات  وقال 
باأن  ا�صمه،  عن  الك�صف  رف�ص 
ال�صخ�ص االأفالين هدد العاملني 
مع الهيئة اذا ما راحوا يبلغون 

خا�صة  الو�صية،  اجلهات  عليه 
خطري،  جتاوز  به  قام  ما  واأن 
الهيئة  اإخطار  مت  حني  يف 
هذه  يف  بالواجب  قامت  وهي 
املتحدث  ذات  وراح  الق�صية، 
اأو�صح  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
اأن املرت�صح االأفالين كان على 

بلدية  يف  انتخابي  مركز  راأ�ص 
على  يوؤكد  ما  املرجة،  ت�صالة 
ومن  جدا،  خطري  التجاوز  اأن 
ناحية اأخرى قال م�صدرنا باأن 
من  العديد  ا�صتقبلت  الهيئة 
بوجود  املرتبطة  االإخطارات 
املالحظني  بني  مناو�صات 

م�صيفا  لالأحزاب،  التابعني 
العا�صمة  يف  دربال  هيئة  اأن 
التوازن  حتقيق  على  عملت 
رغم  االنتخابات  هذه  يف 
نق�ص  ب�صبب  املهمة،  �صعوبة 

ال�صالحيات للهيئة.
علي عزازقة



�سدد الأمني العام الأ�سبق حلزب 
عبد  الوطني،  التحرير  جبهة 
ولن  مل  اأنه  على  بلخادم،  العزيز 
يعادي احلزب العتيد الذي �سيظل 
وفيا له، موؤكدا باأنه يف حالة خالف 
مع اأ�سخا�س داخل احلزب ولي�س 
مع الأفالن، معلنا دعمه املطلق 
لالأخري. وقال بلخادم يف ت�رصيح 
هام�س  على  لل�سحافة  مقت�سب 

اأدائه واجبه النتخابي للمحليات 
عن  باملرادية،  الغزايل  مبركز 
للريادة  الأفالن  حتقيق  يف  ثقته 
يف نتائج النتخابات املحلية التي 
انتهت يوم اأول اأم�س، وكان بلخادم 
قد دعا املواطنني اإىل امل�ساركة 
التي  املحليات،  هذه  يف  بقوة 

�ستكون نتائجها مهمة للجزائر.
علي عزازقة

العليا  الهيئة  رئي�س  اأعلن 
النتخابات،  ملراقبة  امل�ستقلة 
ارتفاع  عن  دربال،  الوهاب  عبد 
اإىل  امل�سجلة  الإخطارات  عدد 
م�ساءا  الرابعة  ال�ساعة  عند   306
اأول اأم�س.واأو�سح دربال يف ندوة 
�سحفية عقدها م�ساء اأول اأم�س، 
على اأن الهيئة قامت بـ 170 تدخال 

تلقائيا، فيما مت ت�سجيل 3 اإىل 4 
النائب  اإىل  رفعها  مت  اإخطارات 
العام، مربزا وجود حالت اأخرى 
رفعها  املمكن  من  الدرا�سة  قيد 
وليات:  تخ�س  العام  النائب  اإىل 
تلم�سان،  غرداية،  باتنة،  الوادي، 

وهران وبرج بوعريريج.
ع.ع

تعر�ست ال�سحافة اخلا�سة اأم�س 
اإىل اإهانة كبرية و يرتجم ذلك ما 
وقع يف املركز الدويل للموؤمترات 
الأمن  منع  اأن  بعد  اأم�س،  يوم 
ال�سحفيني،  مبراقبة  املكلف 
الدخول  من  اخلا�سة  ال�سحافة 
تبقى  لأ�سباب  املركز،  بهو  اإىل 
اجلهات  حجج  اأن  رغم  جمهولة، 

الندوة  تنظيم  عن  امل�سوؤولة 
نور  الداخلية  لوزير  ال�سحفية 
اأوامر  اأن  قالت   بدوي،  الدين 
مهمة  بت�سهيل  طلبت  فوقية 
التلفزيون العمومي وتعجيز مهمة 

ال�سحافة اخلا�سة.
دائما  الو�سية  اجلهات  اأن  ورغم 
ال�سحافة  بحرية  تغنت  ما 

الإنتخابية  العملية  �سهدت 
نوفمرب   23 مبحليات  اخلا�سة 
اجلاري على م�ستوى اإقليم ولية 
البويرة حدوث عديد التجاوزات 
ببع�س مكاتب الإقرتاع كادت اأن 
عقباه  يخمد  ل  ما  يف  تت�سبب 
الأمن  واأعوان  العقالء  تدخل  لو 
على  الو�سع  يف  حتكموا  الذين 
م�ستوى  على  حدث  ما  غرار 
غرب  الواقعة  ب�سام  عني  بلدية 
اندلعت  اأين  الولية  عا�سمة 
بالأيدي  وم�سادات  �سجارات 
حزبي  واأن�سار  منا�سلي  بني 
على  والأرندي  الأفالن  ال�سلطة 
اجلانب  تتهم  جهة  كل  خلفية 
على  التاأثري  مبحاولة  الآخر 
اأ�سوات الناخبني داخل وبالقرب 
ذات  وهي  الإقرتاع  مكاتب  من 
التي تكررت  امل�ساهد املوؤ�سفة 
بكل من بلديات تاغزوت باجلهة 
التي  احلاكمية  وبلدية  ال�رصقية 
عرفت م�سادات اأثناء عملية فرز 
الأ�سوات ، كما قام اأن�سار بع�س 
بك�رص  ال�سيا�سية  الت�سكيالت 

باإقدامهم  الإنتخابي  ال�سمت 
الإ�سهارية  ال�سور  اإل�ساق  على 
بجدران  باملرت�سحني  اخلا�سة 
مراكز الإقرتاع ليلة و�سبيحة 23 
النتائج  بخ�سو�س  ،اأما  نوفمرب 
الأولية اأظهرت اإكت�ساحا �ساحقا 
معظم  على  ال�سلطة  حلزبي 
 45 للبلديات  البلدية  املجال�س 
التي  البويرة  بلدية  غرار  على 
الذي  الأرندي  حلزب  عادت 
حاز اأي�سا على 5 بلديات التابعة 
الأفالن  نال  ب�سلول فيما  لدائرة 
اجلهتني  من  بكل  الأ�سد  ح�سة 
اجلنوبية والغربية فيما مل يخرج 
حزبي الأفافا�س والأر�سيدي عن 
معظم  على  برتبعهما  القاعدة 
اخلا�سة  البلدية  املجال�س 
�سهدت  التي  ال�رصقية  باجلهة 
عك�س  تاما  هدوءا  املرة  هذه 
الفارطة  الت�رصيعية  الإنتخابات 
لأعمال  م�رصحا  كانت  اأين 
وحرق  الطرق  وقطع  ال�سغب 

�سناديق الإقرتاع .
اأح�سن مرزوق

قال اإنه يف حالة خالف مع اأ�سخا�ص داخل احلزب:

مت ذلك على ال�ساعة رابعة م�ساء:

ال�سحافة اخلا�سة ُتهان يف املحليات:

و�سط جتاوزات وم�سادات 

بلخادم : اأمتنى اكت�ساح 
الأفالن للمحليات

دربال: ت�سجيل 306 اإخطارا 
على امل�ستوى الوطني

مهزلة يف املركز الدويل 
للموؤمترات

 حزبا ال�سلطة يكت�سحان 
ال�ساحة  يف البويرة  
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فيما خ�سر احلزب العتيد  عديد البلديات والوليات:

الأرندي ي�ستغل تقهقر الأفالن 
وي�سجل ت�ساعدا

- الأفافا�ص ال�ستثناء يف اأحزاب املعار�سة
وا�سل حزب جبهة التحرير تقهقره يف النتخابات، وهذا بعد ت�سجيله خ�سارة العديد من البلديات 

واملجال�ص الولئية ل�سالح غرميه الأرندي الذي ظفر ب 451 بلدية يف وقت �سجل الأفالن فوزه يف 603 
بلدية، اأما ولئيا فكانت كذلك ل�سالح الأرندي الذي ا�ستغل تراجع الأفالن، حيث حت�سل هذا الأخري على 

وطنيا. مقعدا   711 على  العتيد  احلزب  حت�سل  حني  يف  مقعدا   527

علي عزازقة

تنتظر  كانت  وقت  يف 
املعار�سة  اأحزاب 
اإيجابية  نتائج  حتقيق 
فاإن  املحليات،  هذه  يف 
�سجلت  املوالة  اأحزاب 
بعد  عليها،  اأخرا  تقدما 
الأمبيا  حت�سلت   اأن 
و71   62 على  وامل�ستقبل 
يف  التوايل،  على  بلدية 
عددا  لهما  كان  حني 
على  املقاعد  من  معتربا 
م�ستوى املجال�س ال�سعبية 
الأحزاب  اأما  الولئية، 
تقهقرت  فقد  الإ�سالمية 
ت�سجل  ومل  الأخرى  هي 
كانت  التي  النتيجة  تلك 
تراهن عليها يف املحليات 
املجال�س  وخا�سة 
اأين  البلدية،  ال�سعبية 
اأجل  من  الحتاد  حت�سل 
والبناء  والعدالة  النه�سة 
على 08 بلدية، اأما احلزب 
م�ستوى  على  املفاجاة 
املحلية  النتخابات 
القوى  جبهة  يف  فتمثل 
حت�سل  الذي  ال�سرتاكية، 
على 64 بلدية، ومن ناحية 
اأخرى وفيما يتعلق بن�سبة 
عرفت  فقد  امل�ساركة 

ت�ساعدا مقارنة مبا كانت 
الت�رصيعيات،  يف  عليه 
ن�سبة  ت�سجيل  مت  حيث 
فيما  باملائة   46.85
ال�سعبية  املجال�س  يخ�س 
املجال�س  اأما  البلدية، 
فقد  الولئية  ال�سعبية 

�سجلت 44.76 باملائة.

لهذه الأ�سباب 
وقعت اختاللت 

يف مكاتب 
القرتاع

 وبعد ت�سجيله تاأخرا ملدة 
�ساعة كاملة، تطرق وزير 
واجلماعات  الداخلية 
مو�سوع  اإىل  املحلية، 
وقعت  التي  الختاللت 
املراكز  من  العديد  يف 
اأين  وطنيا،  النتخابية 
اأعطت  م�ساحله  باأن  اأكد 
جعل  على  تلزم  تعليمات 
ال  ي�ستقبل  ل  املركز 
الذي  وهذا  ناخبا،   500
املواطنني  بع�س  جعل 
اأ�سماوؤهم  يجدون  ل 
ومن  املراكز،  تلك  يف 

ذات  اأ�سار  اأخرى  ناحية 
اإىل  �سمنيا،  امل�سوؤول 
املعار�سة  اأحزاب  بع�س 
على  تعمل  اأنها  قال  التي 
اإعادة اجلزائر للوراء، بعد 
اإىل  املواطنني  دعت  اأن 
لهذه  املواطنني  مقاطعة 
حني  يف  ال�سحقاقات، 
ردهم  كان  املواطنني  اأن 
يف امليدان، واأظهروا مرة 
اأخرى عزمهم على التقدم 
والعمل على تعزيز جزائر 
اليوم، واأكد ذات املتحدث 
خالل تطرقه اإىل مو�سوع 

املناو�سات التي وقعت يف 
مراكز النتخابات املوزعة 
الوطني،  الرتاب  على 
وتدخل  جدا  عادية  باأنها 
ال�رص�سة  املناف�سة  �سمن 
الأحزاب  بني  كانت  التي 
النتخابية  احلملة  خالل 
الأخري  ويف  للمحليات، 
 2.5 ن�سبة  باأن  بدوي  اأكد 
اأوراقا  كانت  التي  باملائة 
اجلهات  على  يجب  ملغاة 
خا�سة  درا�ستها،  الو�سية 
ر�سالة  تكون  قد  واأنها 

جلهات عدة.

ميلـــــة 

الأفالن والأرندي ي�سيطران و حم�س ت�سنع احلدث 

»ب�سريي » يفوز برئا�سة بلدية امل�سيلة 

الأفالن  حزبي  من  كل  متكن 
والأرندي من ح�سد غالبية املقاعد 
وولئية  بلدية  املحلية  باملجال�س 
وهي �سابقة بالولية مند التعددية 
املجل�س  م�ستوى  فعلى  احلزبية 
الولئي ح�سد الأرندي 22 مقعدا 
 43 مبجموع  مقعد   21 واألأفالن 
املجل�س  مقاعد  عدد  وهو  مقعد 
الولئي مبيلة فيما مل تتمكن بقية 
امل�ساركة  ال�سيا�سية  الت�سكيالت 
�سواء  الولئي  من دخول املجل�س 
الدميقراطيني اأو الإ�سالميني ، اأما 

فيما يخ�س املجال�س البلدية فقد 
متكن حزب األأفالن من ح�سد 20 
اأي من  بلديات   9 والأرندي  بلدية 
جمموع 32 بلدية ح�سلوا على 29 
ال�سيقارة  بلدية  فيما عادت  بلدية 
ال�سلم  اإىل حركة جمتمع  ورجا�س 
احلريات  طالئع  حزب  وحت�سل  
ظهور  اأول  يف  باينان  بلدية  على 
له وم�ساركة يف املجال�س املحلية  
حيث حت�سل ) ح�سان مفتاح ( على 
اأ�سل 19 مقعد ،  ت�سع مقاعد من 
ولعل املفاجاأة الكبرية بولية ميلة 

هو و�سول امراأة اإىل رئا�سة بلدية 
ال�سيقارة ) بن قارة زهية ( اأ�ستاذة 
من  متكنت  اأين  ال�سيقارة  بثانوية 
من  مقاعد  اأربع  على  احل�سول 
�سوت   1200 بـ  مقعد   16 اأ�سل 
الإنقالب  هو  اأي�سا  وامل�سجل   ،
ببلدية  الأرندي  على  ح�سل  الذي 
باملقابل  الأفالن  وتفوق  فرجيوة 
تفوق الأرندي على غرميه ببلدية 
الإنتخابات  عك�س  تاجنانت 
بلدية  حافظت  فيما  ال�سابقة 
�سلغوم العيد على تقليها املعروف 

ن�سبة  وبلغت   ، الأفالن  تفوق  وهو 
البلدية  املجال�س  يف  امل�ساركة 
املجل�س  ويف  باملائة   41.63

الولئي 40.60 باملائة 
بولية  الناخبة  الهيئة  اأن  للتذكري 
منهم   499.807 بلغت  ميلة 
260.922 رجال و 238.885 ن�ساء 
 374 الت�سويت  مراكز  وبلغ عدد   ،
 1305 املجموع  يف  ت�سم  مركزا 
مكتب ت�سويت وبلغ عدد املوؤطرين 
مبراكز الت�سويت 18270 موؤطرا .

ميلة : عبد الوهاب عميمور 

النتخابات  نتائج  اأ�سفرت 
امل�سيلة  لبلدية  املحلية 
اأحزاب  اأربعة  اقت�سام  عن 
حزب  جاء  حيث  للمقاعد 
الوطني  التحرير  جبهة 
 12 ب  الأوىل  املرتبة  يف 
يوؤهل  ما  وهو  مقعدا 

»ب�سريي  قائمته  مت�سدر 
برئا�سة  بالظفر   « ابراهيم 
حني  يف  البلدي  املجل�س 
الثانية  املرتبة  عادت 
الوطني  التجمع  حلزب 
الدميقراطي ب 11 مقعدا 
فكانت  الثالثة  املرتبة  اأم 

جمتمع  حركة  ن�سيب  من 
اأي�سا  مقاعد   6 ب  ال�سلم 
يف حني متكن حزب جبهة 
مكان  حجز  من  امل�ستقبل 
الفائزين  قائمة  �سمن  له 
هذا  مقاعد  ب4  بظفره 
و�سهدت النتخابات ببلدية 

ن�سبة  بلغت  التي  امل�سيلة 
  57.22 فيها   امل�ساركة 
كبريا  اإقبال  باملائة 
ال�سباح  منذ  للمواطنني 
الإدلء  اأجل  من  الباكر 

باأ�سواتهم .
عبدالبا�سط بديار
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التنظيف الفرتا�سي:

ا »غ�سيل املعلومات«..حماولة لتف�سري الكراهية الإلكرتونية عربًيّ
ل الف�ساء الإلكرتوين جزًءا اأ�سيال من التحولت الرئي�سية التي �سهدتها املنطقة العربية خالل العقد الأخري. ففي �سياق حماولت بع�ض النظم العربية الت�سييق على  �سَكّ

احلريات واحلقوق يف املجال العام، ن�ساأت حركات واأجيال جديدة حتاول تاأ�سي�ض جمال عام خا�ض بها خارج عن �سيطرة هذه الأنظمة، ميكن من خالله �سياغة خطاب 
معار�ض لهذه الأنظمة.  ومن ثم، كان للف�ساء الإلكرتوين دور وظيفي يف ات�ساع �سروخ البنية ال�ستبدادية باملنطقة، والو�سول اإىل حلظة الثورات العربية مبا انطوت 
عليه من قدرة الف�ساء الإلكرتوين على احل�سد يف مواجهة عدٍد من الأنظمة احلاكمة، واملطالبة برحيلها. ما حدث بعد ذلك كان اأكرث تعقيًدا، فبعد رحيل الأنظمة 
احلاكمة يف دول مثل تون�ض وم�سر وليبيا واليمن، دخلت املنطقة ككل )ولي�ض فقط دول الثورات( مرحلة انتقالية متعرثة، مت التكري�ض خاللها لتباينات ومتايزات 

فكرية و�سيا�سية اأكرث عمًقا وعنًفا يف اآن واحد جتلت مالحمها يف الف�ساء الإلكرتوين الذي بات ي�سهد اعتماًدا متزايًدا على خطاب الكراهية، وحماولت لإ�سفاء ال�سرعية 
والقبول مبفردات هذا اخلطاب عرب عملية تنظيف افرتا�سي Virtual Cleaning ُتعيد اإنتاج الكراهية والعداء ب�سكل اأكرث احرتافية.

حممد ب�سيوين/مركز امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة
غ�سيل املعلومات وخطاب 

الكراهية:

لظاهرة  الأوىل  البدايات  ارتبطت 
باملجتمعات  الإلكرتونية«  »الكراهية 
الغربية، ل �سيما خالل عقد الت�سعينيات 
اإحياء  واإعادة  املن�رصم،  القرن  من 
ولعل  العن�رصية.  احلركات  من  الكثري 
املوقع  ذلك  على  الأبرز  النموذج 
املتطرف،  فرونت«  »�ستورم  الإلكرتوين 
دون  يد  على   1995 عام  تاأ�س�س  الذي 
املوقع  من  الهدف  كان  حيث  بالك؛ 
جماعة  خطاب  وجتديد  اإحياء  اإعادة 
البي�ساء.  العن�رصية  كالن«  كلوك�س  »كو 
املوقع  هذا  بالك  دون  اأطلق  وحينما 
فر�سة  ميثل  الإنرتنت  اأن  يعتقد  كان 
قطاعات  اإىل  العن�رصية  ر�سالته  لنقل 
زهيدة  بتكلفة  اجلمهور  من  وا�سعة 

مقارنًة بو�سائل الإعالم التقليدية. 
ظاهرة  كانت  التالية،  ال�سنوات  خالل 
املزيد  تكت�سب  الإلكرتونية  الكراهية 
ميتلكه  ما  مع  وخا�سة  الزخم،  من 
على  قدرة  من  الإلكرتوين  الف�ساء 
متثيل  واإعادة  الكراهية،  ظاهرة  تطوير 
مع  وات�ساًقا  عنها.  املعربة  اجلماعات 
مقاربة  �سياغة  متت  املعطيات،  هذه 
 Information املعلومات  »غ�سيل 
مركزية  كمقاربة   »Laundering
طراأت  التي  التطورات  لتف�سري  ت�سلح 

على خطابات الكراهية.
تُعرب هذه املقاربة -يف اأب�سط تعريفاتها- 
عن قدرة الف�ساء الإلكرتوين على �رصعنة 
الندماج  فمن خالل  الكراهية،  خطاب 
املختلفة  الفرتا�سية  امل�سارات  يف 
ومواقع  البحث،  حمركات  غرار  )على 
الإنرتنت واملدونات، و�سبكات التوا�سل 
عليها  يطلق  عمليٌة  الجتماعي( حتدث 
تنظيًفا   ،Adam klein كالين  اآدم 
 Virtual Cleaning افرتا�سًيّا 
التي  التقليدية،  الكراهية  خلطابات 
تتعر�س لإعادة هند�سة وت�سميم تتحول 
اإىل جزء  املتطرفة  الأفكار  اإثرها  على 
حتى  اأو  �سيا�سية  اأو  تعليمية  اأجندة  من 

روحانية ذاتية.
لعملية  النهائي  الهدف  يُ�سبح  وهكذا، 
مفردات  اإدماج  املعلومات  غ�سيل 
تُ�سفي  عامة  معارف  �سمن  الكراهية 
ل  ال�رصعية،  من  خارجية  طبقة  عليها 
وقد  حيالها.  الرف�س  من  الكثري  تثري 
املثال-  �سبيل  الفكرة -على  لهذه  ظهر 
تناولت  التي  الأدبيات  بع�س  جتليات يف 
العن�رصية البي�ساء يف جمتمعات غربية، 
انت�سار  يُ�سكله  اأكرب خطر  اأن  وافرت�ست 
اخلطاب العن�رصي الأبي�س يف الإنرتنت 
يروج  التي  العن�رصي  التنوير  -وحملة 
لها- هو تهديد الرتاكم العلمي، والإنتاج 
العرق  مبو�سوعات  اخلا�س  املعريف 
والعن�رصية واحلقوق املدنية يف الع�رص 

الرقمي.
املعلومات«  »غ�سيل  اأطروحة  وتنبني 

على ثالث فر�سيات رئي�سية، هي:

الفر�سية الأوىل: 

الكراهية  جماعات  وجود  اإىل  وت�سري 
Hate Groups التي تدعو اإىل العنف 

اأ�سخا�س  جتاه  املربر  غري  والعداء 
اأو  عرقية،  �سمات  لها  جمموعات  اأو 
جن�سية.  حتى  اأو  جهوية،  اأو  دينية، 
اأدوات  اأهدافها  لتحقيق  وتَ�ستخدم 
الإلكرتوين  الف�ساء  فيها  مبا  متعددة 
اإطاًرا  اجلماعات  لهذه  م  قَدّ الذي 
مُيكن من خالله الو�سول اإىل اجلماهري 
تدوير  واإعادة  م�سبوق،  غري  ب�سكل 
هذه  فمثل  �سياغته.  وجتديد  خطابها، 
الإلكرتوين  الف�ساء  توظف  اجلماعات 
كاأداة لالت�سال، بح�سب نظرية التقارب 
 Symbolic Convergence الرمزي
والروايات،  الأفكار  نقل  يف   ،theory
اأو تلك املتعلقة  �سواء كانت خا�سة بها 
وعي  ت�سكيل  وبالتبعية  بالأغيار، 
امل�سرتكة  الهوية  وتدعيم  اجلماعة، 

لأع�سائها. 

الفر�سية الثانية: 

الفرتا�سية  بالفو�سى  تتعلق  وهي 
للف�ساء  الذاتية  ال�سمات  على  القائمة 
لذات  يخ�سع  ل  اإنه  اإذ  الإلكرتوين، 
اخلا�سة  التنظيمية  والأطر  الدرجة 
م�ساحة  اإزاء  فنحن  التقليدي،  بالإعالم 
بالتخمة  تت�سم  الأفكار  من  متناهية  ل 
متباينة،  روؤى  املعلوماتية، وحرية طرح 
وذلك  متطرفة،  اأو  معتدلة  كانت  �سواء 
والقيود  ال�سوابط  اإىل  الفتقار  ظل  يف 
القدرة  وعدم  والإعالمية،  ال�سيا�سية 
احلقيقية،  الفاعلني  هوية  حتديد  على 
ال�سعب  من  يجعل  الذي  الأمر  وهو 
املحتوى  ودقة  �سحة  من  التاأكد 
الف�ساء  يف  عر�سه  يتم  الذي  الإعالمي 
جلماعات  ال�سماح  وبالتايل  الإلكرتوين، 

الكراهية بتحقيق اأهدافها.

الفر�سية الثالثة:

يف  الإدراك  معادلة  اإىل  تن�رصف  وهي   
بالن�سبة  الأهم  فالأمر  الواقع،  مقابل 
مدركات  هو  املعلومات  غ�سيل  لآليات 
من  فلي�س  الدعائية،  الر�سالة  متلقي 
اأن  الكراهية  جلماعات  بالن�سبة  املهم 
تنقل الواقع ب�سكل مو�سوعي اإىل خميلة 
لإعادة  تكون  الأولوية  ولكن  املتلقي، 
ت�سبح  حتى  الفرد  مدركات  ت�سكيل 
اجلماعات  هذه  اأهداف  مع  متما�سيًة 

ور�سالتها.
ميكن  كالين-  اآدم  -بح�سب  فالإدراك 
اأن يوؤ�س�س حلقائق مبرور الوقت، وذلك 
ا�ستدعاء  وال�ستمرارية يف  التكرار  عرب 
�سور  تر�سيخ  بغية  حمددة  مفردات 
الفرد  ي�سعر  ل  )قد  الفرد  لدى  ذهنية 
اأنها حتمل مدلولت كريهة( ت�سبح على 
وت�سوراته،  حكمه،  مناط  البعيد  املدى 

ومواقفه.

اأمناط غ�سيل املعلومات:

املعلومات«  »غ�سيل  مقاربة  ت�سكل 
الكراهية  ظاهرة  لفهم  اأوليًة  مقدمًة 
التي  العربية  املنطقة  يف  الإلكرتونية 
ل  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  �سهدت 
�سيما بعد الثورات العربية، موجة هائلة 
والكراهية  املجتمعي،  التطرف  من 

الواقعية، كان لها امتداداتها يف الف�ساء 
وقدرته  الفو�سوية،  بطبيعته  الإلكرتوين 
على �رصعنة –اأو التنظيف الفرتا�سي- 
منطني  خالل  من  الكراهية  خطابات 

اأ�سا�سيني:

النمط النطباعي: 

التجارب  على  كبري  ب�سكل  يعتمد  وهو 
والنطباعات  اخلا�سة،  ال�سخ�سية 
احلياتية  باخلربات  املرتبطة  العاطفية 
اإىل  التي ل حتتاج ب�سكل كبري  املنتقاة، 
حمتوى معريف متما�سك، وهو ما ي�ستلزم 
من  ملجموعة  امل�ستمر  ال�ستدعاء 
واملو�سيقى،  احلركة،  ال�رصيعة  ال�سور 
على  والرتكيز  ال�سوتية،  واملوؤثرات 
ال�سمنية  الأهداف  جتارب معينة تخدم 
كان  لقد  الإعالمية.  الر�سالة  ل�سانع 
بعد  ما  �سياق  يف  جاذبيته  النمط  لهذا 
الثورات العربية؛ اإذ اإن عدًدا من حالت 
الكراهية التي ن�ساأت باملنطقة منذ ذلك 
احلني، كانت تتجنب التعبري املبا�رص عن 
ت�ستخدم  املقابل  ويف  املعرفية،  بنيتها 
الرمزية،  والأدوات  اليومية،  الأحداث 
)منها  وجزئي  متحيز  ب�سكل  وال�سور 
ل�سور  الرباجماتي  ال�ستخدام  مثال 
باملنطقة(،  القائمة  احلروب  �سحايا 
يُتيح لها اختزال الواقع ل�ساحلها، وتغيري 
تقبال  اأكرث  لي�سبحوا  الأفراد  مدركات 
املعربة  واجلماعات  الكراهية،  خلطاب 

عنه.

والأكادميية:  التقنية  الروح   2-
لق�سية  كبرية  اأهمية  النمط  هذا  يُويل 
امل�سداقية اخلا�سة بخطاب الكراهية؛ 
جماعات  من  الكثري  حتاول  حيث 
الكراهية �رصعنة خطابها باإ�سفاء �سبغة 
علمية اأكادميية -اأو ما يُطلق عليه الروح 
 academic and والأكادميية  التقنية 
techno ethos- على هذا اخلطاب. 
ويف هذا الإطار، ي�سري �سني بورومان اإىل 
الأكادميية يف  الروح  اأنه »عندما تتوافر 
باأن  اقتناًعا  اأكرث  القارئ  ي�سبح  العمل، 
الكاتب عقالين، وفرد ذكي منخرط يف 
حوار �سادق يت�سم بالأمانة العلمية، وهو 
ما يقود القراء اإىل العتقاد باأن الكاتب 

اأخالقي يف بناء احلجج«.
ال�ستناد اإىل تلك املقولة يعني اأن الكثري 
من م�ستخدمي الإنرتنت اعتادوا اإعطاء 
تت�سم  اإلكرتونية  ملواقع  امل�سداقية 
الفني،  كالت�سميم  املعايري،  من  بعدد 
زوار  وعدد  والتطور،  اجلاذبية  ودرجة 
املوقع. ومثل هذا الأمر، منح جلماعات 
املوجودة  ذلك  يف  -مبا  الكراهية 
لإعادة  اأكرب  فر�سًة  العربية-  باملنطقة 
والتجلي  التقليدية،  مفرداتها  هند�سة 
الأموال  اإنفاق  عرب  مغاير  مبظهر 
احرتافية،  اأكرث  مواقع  ت�سميم  على 
من  ا�ستخدام م�سطلحات  واملبالغة يف 
والأكادميي  ال�سرتاتيجي  اخلبري  قبيل 

والنا�سط ال�سيا�سي.

حمفزات الكراهية الإلكرتونية:

يف  يحدث  ما  بني  تفاعلية  عالقة  ثمة 
املجتمعي  والواقع  الإلكرتوين  الف�ساء 

باملنطقة العربية، وبقدر ما اأثر الف�ساء 
ما  بقدر  الواقع،  هذا  يف  الإلكرتوين 
اكت�سب منه مفردات ال�رصاع والكراهية 
والطائفية. فالواقع انطوى على عدٍد من 
املحفزات املعززة للكراهية الإلكرتونية، 
بقدراتها امل�رصعنة، ومتكنها من جذب 
من  حالة  ت�سهد  الكثريين يف جمتمعات 
باحلرمان  وال�سعور  الت�سامح،  عدم 
حمفزات  متثلت  عام  وبوجه  الن�سبي. 

الكراهية الإلكرتونية فيما يلي:

الثورات:  اإخفاق   1-

تندلع  خيالية  حالة  بطبيعتها  فالثورات 
الواقع،  لتغيري  مثالية  تطلعات  من 
طوباوية  بحالة  عنه  وال�ستعا�سة 
تت�سادم  الوقت  مبرور  ولكن  خا�سة، 
الثورة  بعد  ما  واقع  مع  املخيلة  هذه 
املحتدم باملناف�سة وال�رصاع، وتتقل�س 
ثورة التطلعات املتولدة من رحم الثورة، 
ومن ثم تتزايد الإحباطات، وخا�سة لدى 
اأن  دون  بالثورة  بادرت  التي  احلركات 

جتني ثمارها، اأو حتقق طموحاتها.
العربية،  الثورات  يف  الأمر  هذا  حدث 
ال�سابة  الأجيال  اخل�سو�س  وجه  وعلى 
خمتلف،  جمتمع  اإىل  تطمح  كانت  التي 
بالإحباط  اأُ�سيبت  ما  �رصعان  ولكنها 
النعزايل  ال�سياق  هذا  ويف  والعزلة. 
وال�سعور بالختاللت املجتمعية، مُيكن 
للف�ساء الإلكرتوين اأن ي�سطلع بوظيفتني 
يوفر م�ساحة  جوهريتني: فهو من جهة 
للهروب من الواقع بكل م�سكالته مبا يف 
اإليه  يُنظر  الذي  التقليدي  الإعالم  ذلك 
اأنه جزء من امل�سكلة، ومن  حينها على 
منط  اإىل  ا�ستناًدا  ي�سمح  اأخرى  جهة 
بتحويل  النطباعي  املعلومات  غ�سيل 
حالة الإحباط اإىل حالة كراهية �سد من 
الثورات،  اإف�سال  يف  ال�سبب  اأنهم  يُعتقد 
فلول  اأو  حاكمة  اأنظمة  كانوا  �سواء 
الثورات(  بعد  عليه  املتعارف  )باملعنى 

اأو ف�سيال �سيا�سيًّا ما.

الطائفية:  ال�سراعات   2-

الثورات  نتاج  تكن  مل  اأنها  من  وبالرغم 
دوافع  اأعطتها  الثورات  اأن  اإل  العربية، 
مع  �سيما  ل  حدتها،  من  تعزز  جديدة 
احلروب داخل �سوريا واليمن، والتعاطي 
بني  الطائفي  ال�رصاع  منظور  من  معها 
اأنتجته  عما  ف�سال  وال�سنة،  ال�سيعة 
)ا�سرتكت  طائفية  مطالب  من  الثورات 
ظلت  خمتلفة(  وديانات  طوائف  فيها 
احلاكمة.  الأنظمة  لقمع  تتعر�س  لعقود 
وكان من الطبيعى اأن ميتد هذا ال�رصاع 
الذي  الإلكرتوين  الف�ساء  اإىل  الطائفي 
من  هام  جزء  اأنه  على  اإليه  يُنظر  ظل 
بني  واملكانية  الزمانية  املناف�سة 
الطوائف املختلفة، ف�سال عن ا�ستثمار 
هذا الف�ساء يف �رصعنة روايات الكراهية 
واإ�سفاء  افرتا�سًيّا،  وتنظيفها  الطائفية 
عليها  ودينية  واأخالقية  علمية  �سبغة 
تُخرجها من طور الروايات امُلدانة اإىل 

الروايات املقبولة ب�سكل غري واٍع.

الإلكرتوين: ال�ستقطاب   3-
 ففي ال�ستقطاب ال�سيا�سي احلادث يف 

املنطقة العربية، مت التكري�س ل�ستقطاب 
اإلكرتوين جتلى ب�سكل اأ�سا�سي يف ثنائية 
مواقع  ظهرت  حيث  واملدين،  الديني 
للتوا�سل  ومواقع  ومدونات  اإلكرتونية 
ال�سيقة،  انتماءاتها  لها  الجتماعي 
لتدافع عن م�سالح كل ف�سيل يف مواجهة 
الف�سائل الأخرى املناف�سة، واأثناء هذا 
الكراهية  من  حالة  تخلقت  الدفاع 
الذات، وت�سويه �سورة  تنزيه  اإىل  ت�ستند 
ب�سفات  وو�سمهم  الأخرى،  الأطراف 
مارك  ي�سري  الإطار،  هذا  ويف  �سلبية. 
لين�س اإىل اأن مواقع التوا�سل الجتماعي

الثورات  بعد  بوظيفة خمتلفة  قامت   w
العربية، حيث حتولت اإىل �ساحة لل�رصاع 
الأيديولوجي غري العقالين بني التيارين 
املدين والإ�سالمي، وذلك بال�ستناد اإىل 
ثنائيات و�رصديات اأخالقية عن ال�سخ�س 

اجليد وال�سخ�س ال�سيئ.

الإرهابي: ال�ستغالل   4-

 اإذ اإن جزًءا ل ي�ستهان به من الكراهية 
يرتبط  العربية  املنطقة  الإلكرتونية يف 
وتزايد  الإرهابية،  التنظيمات  ببزوغ 
الف�ساء  على  التنظيمات  هذه  اعتماد 
التي  اأهدافها  حتقيق  يف  الإلكرتوين 
تراوحت بني الرتويج لأفكارها، وترهيب 

املجتمع، وجتنيد عنا�رص جديدة. 
يف  الإرهابية  التنظيمات  من  فالكثري 
ما  خالل  من  تعمل  الراهنة  املرحلة 
 virtual الفرتا�سية  بـال�رصاكة  يُعرف 
العنا�رص  تظهر  حيث   ،partnership
وت�ستقي  الدول  داخل  الراديكالية 
التنظيمات  من  وتوجهاتها  اأفكارها 
وداع�س(،  القاعدة  )خا�سة  الإرهابية 
الفكرية،  املواد  على  بالعتماد  وذلك 
والفيديوهات  ال�سوتية،  والت�سجيالت 
واملنت�رصة  التنظيمات،  بتلك  اخلا�سة 
على �سبكة الإنرتنت. وعرب هذا امل�سار، 
التحالفات الأيديولوجية  ين�ساأ منط من 
اأي  هناك  تكون  اأن  دون  الفرتا�سية 

�سالت تنظيمية ر�سمية يف الواقع. 
لعملية  كان  احلالة  هذه  يف  وحتى 
التنظيف الفرتا�سي ديناميتها اخلا�سة، 
تنظيم  بزوغ  مع  ا�ستحياء  على  بداأت 
املواقع  بع�س  ظهرت  حينما  داع�س، 
الإلكرتونية )مبا يف ذلك �سفحات على 
حتاول  الجتماعي(  التوا�سل  مواقع 
الدفاع عن التنظيم وعنفه، باعتباره ن�ساأ 
العراق  ال�سنة يف  تعر�س  على  فعل  كرد 

ومتت  ال�سيعة،  جانب  من  ل�سطهاد 
اإىل  فقط  ي�ستند  ل  خطاب  �سياغة 
ا ي�ستح�رص  اجلانب العاطفي، ولكنه اأي�سً
جانبًا معرفًيّا لدعم هذه الفكرة. وفيما 
املزيد  ي�سيطر على  داع�س  تنظيم  كان 
من الأرا�سي داخل العراق و�سوريا، كان 
من  املزيد  عن  يبحث  اخلطاب  هذا 
يفعله  ما  تربر  التي  واحلجج  الن�سو�س 
اأفراًدا  تقنع  ذاته  الوقت  ويف  التنظيم، 
اأمر  التنظيم  ي�سنعه  ما  باأن  عاديني 
�رصورى وحتمي، ل ينتمي من قريب اأو 

بعيد اإىل منظومة الكراهية.

روؤية ختامية:

املجتمعات  واقع  بني  العالقة  تبدو 
عالقة  الإلكرتوين  والف�ساء  العربية 
التحديد  معها  ي�سعب  مت�سابكة 
بني  ال�سببية  العالقة  لجتاه  الدقيق 
املتغريين. وبالرغم من ذلك، فالأمر 
املوؤكد اأن الف�ساء الإلكرتوين كان -ول 
يزال- له دور فيما وقع باملنطقة من 
مع  �سيما  ل  واأزمات،  �رصاعات 
الإلكرتونية،  الكراهية  حالة  ت�سكل 
متعددة  تاأثريات  من  امتلكته  وما 
�رصعنة  على  القدرة  يف  تبلورت 
اإىل  الو�سول  واإمكانية  مفرداتها، 
قطاعات وا�سعة اأ�سبحت تعتمد على 
ح�رصي  ب�سكل  الإلكرتوين  الف�ساء 
املعلومات، عالوًة  على  احل�سول  يف 
على ت�سويه مدركات هذه القطاعات، 
الحت�ساد  اإىل  النهاية  يف  ودفعها 
الرغم  وعلى  اخل�سوم.  مواجهة  يف 
حالة  اكت�سبتها  التي  التعقيدات  من 
الكراهية الإلكرتونية باملنطقة بفعل 
التي  الفرتا�سي  التنظيف  عمليات 
تعر�ست لها طيلة ال�سنوات املا�سية، 
احلالة  تلك  تراجع  احتمالت  فاإن 
بالتعامل مع مغذيات  �ستظل مرتهنة 
مقدمتها  ويف  باملنطقة،  الكراهية 
دولة  واأزمات  الإرهابية،  التهديدات 
وانك�ساف  العربي،  الربيع  بعد  ما 
عجز الأنظمة احلاكمة عن التاأ�سي�س 
عن  يتجاوز  للحكم  جديد  لنموذج 
اأزمات املا�سي، ويخلق اإطاًرا هوياتًيّا 
متما�سًكا للت�سامح والتعاي�س بني كافة 
ي�ستدعيه  مبا  املجتمعية،  املكونات 
يف  تغيريات  اإحداث  �رصورة  من 
مت  التي  البغي�سة  الذهنية  ال�سور 

ت�سييدها خالل العقود املا�سية.



اأح�صت ذات  البيان فقد  وح�صب 
من  املمتدة  الفرتة  يف  امل�صالح 
الفاحت يناير و اإىل غاية 31 اأكتوبر 
عنف  �صحية  امراأة   149 الفارط 
من بينهن 106 تعر�صن لل�رضب و 
اجلرح و 31 حالة اأخرى للمعاملة 
ال�صيئة و �صبعة لل�صب و التهديد و 
ثالثة للتحر�ش اجلن�صي و حالتني 
اأ�رض  اأفراد  للعنف اجلن�صي وكان 
الأزواج  منهم  �صيما  ال�صحايا 
احلالت  هذه  يف  تورطا  الأكرث 
وفقا  املراأة،  �صد  العنف  من 
اإىل  اأ�صار  الذي  نف�صه  للم�صدر 
تورط 35 زوجا و 13 من الإخوة و 
8 اأبناء و اأبوين ف�صال عن تورط 
29 من الأقارب الآخرين يف هذه 
حالت  �صجلت  كما  احلالت. 
 53 و  حبيبا   11 طرف  من  عنف 
يوؤكد  ال�صحية  عائلة  عن  اأجنبيا 

امل�صدر.
الق�صائية  الإجراءات  ومكنت 

املتورطني  حق  يف  املتخذة 
اعتقال  من  الق�صايا  هذه  يف 
 24 اإعداد  و  فيهم  م�صتبه   5
الإفراج  و  مبا�رض  ا�صتدعاء 
خلية  بيان  ي�صيف  �صخ�ش،  عن 
 120 حتويل  اأكد  الذي  الت�صال 

يذكر  العامة،  النيابة  اإىل  ملفا 
 2016 عام  خالل  تعر�صت  اأنه 
ما جمموعه 145 امراأة ملختلف 
اعتداء   106 منها  العنف  اأ�صكال 
متعمد و 8 حالت لعنف جن�صي 
و 18 امراأة لل�صتم و التهديد و 13 

من �صوء املعاملة. تورط يف هذه 
الق�صايا ما جمموعه 26 زوجا و 
اآخرين من  اأع�صاء  و 17  اأخا   12
ع�صاق  اثنني  و  خطيب  الأ�رضة 
اأ�رضة  خارج  من  �صخ�صا   71 و 

ال�صحية، وفقا لنف�ش امل�صدر.
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كانت 149 امراأة �سحية عنف بتيزي وزو خالل الع�سرة اأ�سهر الأوىل من ال�سنة اجلارية 
ح�سب ما اأفاد به بيان �سادر عن اأمن الولية.

تيزي وزو

ق.و

ما يقارب �ل150 �مر�أة �ضحية عنف
 يف ع�ضرة �أ�ضهر 

خن�سلة

ت�ضليم ثالث من�ضاآت �ضحية نهاية �ل�ضد��ضي �الأول
 من �ضنة 2018  

�صيتم ت�صليم ثالث من�صاآت تابعة 
خن�صلة  بولية  ال�صحة  لقطاع 
"نهاية ال�صدا�صي الأول من ال�صنة 
املدير  من  علم  ح�صبما  املقبلة 
العمومية  للتجهيزات  املحلي 
الأمر  يتعلق  و  ح�صني  بن  حممد 
امل�صوؤول  ذات  به  اأدىل  ح�صبما 
�رضيرا   80 لـ  يت�صع  مب�صت�صفى 
جنوب  كلم   50( �ص�صار  بدائرة 
غالفا  تطلب  الذي  و  خن�صلة( 

و  دج  مليون   900 بقيمة  ماليا 
تقدما  اإجنازه  اأ�صغال  ت�صجل 

بن�صبة  80 باملائة.
اإجناز  اأ�صغال  تو�صك  كما 
ببلدية  �رضيرا   60 بـ  م�صت�صفى 
اأولد ر�صا�ش تطلب غالفا ماليا 
على  دج  مليون   980 يقارب 
وتريتها  تقدمت  اأن  بعد  النتهاء 
لنف�ش  وفقا  باملائة   98 بن�صبة 
اأ�صاف باأن عيادة  امل�صدر الذي 

ببلدية  الطبية  متعددة اخلدمات 
اإجنازها  اأ�صغال  تقدمت  قاي�ش 
ا�صتنادا  و  باملائة،   50 بن�صبة 
حاليا   جتري  امل�صوؤول  لذات 
تو�صعة  اأ�صغال  خن�صلة  مبدينة 
اأحمد  م�صت�صفى  ا�صتيعاب  قدرة 
 120( �رضيرا   240 اإىل  بلة  بن 
العملية  هي  و  حاليا(  �رضيرا 
باملائة   95 بن�صبة  تقدمت  التي 
و تطلبت غالفا ماليا بقيمة 490 

باأن  كذلك  اأ�صاف  و  د.ج  مليون 
اأ�صغال اإجناز مركز �صحي بذات 
و  نهايتها  على  تو�صك  املدينة 
مليون   80 بقيمة  متويال  تطلبت 
د.ج و الذي من املتوقع ا�صتالمه 
م�صت�صفى   تو�صعة  جانب  اإىل 
الأول  الثالثي  "يف  بلة  بن  اأحمد 

من �صنة 2018". 

غليزان

م�ستغامن 

البليدة 

��ضتالم قريبا ملركز للردم �لتقني 
للنفايات بو�دي  �رهيو  

��ضتالم �ملرحلة �الأوىل من 
در��ضة �ملخطط �لد�ئم للقطاع 

�لعمر�ين �ملحفوظ 

�إح�ضاء نحو 12 �ألف �ضكن ه�ش على م�ضتوى �لوالية  

بولية  البيئة  قطاع  �صيتدعم 
مركز  با�صتالم  "قريبا"  غليزان 
بدائرة  للنفايات  التقني  للردم 
الثالثاء  ارهيو ح�صبما علم  وادي 
من مدير البيئة  واأو�صح م�صطفى 
البيئية  املن�صاأة  هذه  اأن  يعلى 
�صتدخل حيز اخلدمة نهاية ال�صنة 
التهيئة  اإ�صتكمال  فور  اجلارية 
هذا  اإجناز  كلف  قد  و  اخلارجية 
م�صاحة  على  يرتبع  الذي  املركز 
يفوق  مايل  غالف  هكتارات   10
350 مليون دج وفق ذات امل�صوؤول 
و�صيتكفل عند دخوله حيز اخلدمة 
بالنفايات املنزلية لبلديات وادي 
و  عابد  �صيدي  مرجة  و  ارهيو 
و  جديوية  و  حلالف  و  واريزان 
احلمري و اأولد �صيدي امليهوب 

و�صيعالج هذا املركز الذي كان قد 
�رضع يف اجنازه �صنة 2013 حجم 
املنزلية  النفايات  من  طنا   80
و  امل�صدر   نف�ش  ح�صب  يوميا 
الهيكل  هذا  اأن  البيئة  مدير  اأبرز 
"الأجنع"  الت�صيري  يف  �صي�صاهم 
مناطق  بعديد  املنزلية  للنفايات 
الولية و كذا احلفاظ على البيئة 
و نظافة املحيط و الق�صاء على 
املفرغات الع�صوائية  للتذكري فان 
مركز  على  تتوفر  غليزان  ولية 
اأخر للردم التقني للنفايات ببلدية 
عمومية  مفرغة  و  اجلمعة  وادي 
الرحمة  عني  ببلدية  مراقبة 
النفايات  مبعاجلة  يتكفالن 

املنزلية حلوايل 16 بلدية.

�صيتم نهاية ال�صهر اجلاري ا�صتالم 
املخطط  من  الأوىل  املرحلة 
القطاع  حلماية  الدائم  العمراين 
م�صتغامن  ملدينة  املحفوظ 
ح�صبما علم من املديرة الولئية 

لل�صكن.
يف  ك�صرية  فتيحة  واأو�صحت 
اأن الدرا�صة يف مرحلتها  ت�رضيح 
الأوىل "هامة" وجرت يف ظروف 
التدخل  اأن  اإىل  "ح�صنة"، م�صرية 
العمراين  الن�صيج  يف  حاليا 
غري  م�صتغامن  ملدينة  امل�صنف 
ممكن اإل بعد م�صادقة ال�صلطات 
ويقع   الدرا�صة  على  املحلية 
املحفوظ  العمراين  القطاع 
م�صاحة  على  م�صتغامن  ملدينة 
وي�صم  هكتار   103 ب  تقدر 
"تيجديت"  م�صتغامن  ق�صبة 
واحلي العثماين "الطبانة" واحلي 

التجاري "الدرب" 
املدينة  واأ�صوار  واملطمر 
املدينة  من   وجزء  القدمية 
املر�صوم  حدده  وقد  احلديثة. 
 209-15 التنفيذي  الوزاري 
كما   2015 يوليو   27 يف  ال�صادر 
اأ�صري اإليه، كما ي�صم هذا القطاع 
وامل�صجد  م�صتغامن  اأبواب 
املريني )1341 ميالدية( وم�صجد 
"�صيدي  وم�صجد  يحي"  "�صيدي 
حممد  الباي  وق�رض  عالل" 
بالطبانة  العتيقة  والدور  الكبري 

"حميدة  ودار  املفتي"  ك"دار 
العبد" ودار ال�صعراء واحلمامات 
وبرج  ال�رضق  وح�صن  القدمية 
العلوية  الزاوية  وحي  املحال 
والتحتانية  الفوقانية  وال�صويقة 
ال�صاحلني  الأولياء  واأ�رضحة 
معزوز  �صيدي  مبقربة  والعلماء 
�صيدي  وحي  ميالدية(   1890(

معمر وغريها.
وبخ�صو�ش الن�صيج العمراين غري 
ك�صرية  ال�صيدة  ك�صفت  امل�صنف 
من  الأوىل  املرحلة  تو�صيع  عن 
لو�صط  العتبار  اإعادة  م�رضوع 
الطابع  ذات  م�صتغامن  مدينة 
عمارات  ثالث  لت�صمل  الأوروبي 
عمارة   19 اإىل  ت�صاف  جديدة 
�صهر  الأ�صغال  بها  انطلقت 
فيفري املا�صي وتدوم 18 �صهرا، 
وقالت مديرة ال�صكن اأن املرحلة 
ي�صم  الذي  امل�رضوع  من  الثانية 
اأخرى �صتنطلق خالل  18 عمارة 
مكتب  اإ�رضاف  حتت   2018
معتمد يف جمال الرتاث العمراين 
الأملانية  اخلربة  مع  وبالتعاون 
كلفت  التي  اليطالية  وال�رضكة 
بالأ�صغال ومت�ش عمليات الرتميم 
امل�صدر--  لذات  --وفقا 
كال�صالمل  امل�صرتكة  الأجزاء 
وطالء واجهات البنايات والأقبية 
الداخلية مع احلفاظ على الطابع 

العمراين الأ�صلي. 

 12 نحو  البليدة  ولية  حت�صي 
األف �صكن ه�ش موزع عرب عدة 
دوائر  و  بلديات  من  مناطق 
عنه   ك�صف  ما  ح�صب  الولية، 
اأيت  رابح  للولية  العام  الأمني 

ح�صن.
لدى  ح�صني  اآيت  رابح  واأو�صح 
الإذاعة  اأمواج  على  تدخله 
املحلية اأن ولية البليدة ت�صجل 
ظاهرة  يف  كبريا  "تفاقما 
املنت�رضة  الفو�صوية"  البنايات 
حيث  متفرقة  مناطق  عرب 
حت�صي حاليا نحو 12 األف �صكن 
ب"املخيف".  الرقم  وا�صفا 
اإىل  ال�صاأن  هذا  يف  دعا  كما 
التي  الظاهرة  هذه  حماربة 
ت�صوه املنظر العام للولية، ويف 

هذا ال�صياق اأكد امل�صوؤول على 
اجلميع  جهود  ت�صافر  �رضورة 

من منتخبني و 
لهذه  حد  لو�صع  اإداريني 
الظاهرة التي تكاد مت�ش جميع 
بلديات و دوائر الولية و الق�صاء 
عليها ب�صكل نهائي خا�صة تلك 
الأودية،  امل�صيدة على �صفاف 
خطرا  ت�صكل  اأنها  اإىل  م�صريا 
اأخرى  جهة  من  �صكانها،  على 
ك�صف ذات امل�صوؤول عن تواجد 
األف وحدة �صكنية  اأكرث من 66 
طور  يف  ال�صيغ  خمتلف  من 
خمتلف  عرب  موزعة  الإجناز 
حيث  الولية  دوائر  و  بلديات 
ترتاوح ن�صبة تقدم اإجنازها ما 

بني 40 و 90 باملائة.

ومن بني هذه الربامج ال�صكنية 
جزء  تغطية  يف  ت�صاهم  التي 
كبري من طلبات ال�صكن بالولية 
من  �صكنية  وحدة   16.700
اليجاري  الجتماعي  �صيغة 
ت�صلم  اأن ي�رضع يف  ينتظر  التي 
ح�صة منها �صهر يونيو املقبل، 
الأ�صغال  تقدم  ن�صبة   اأن  علما 

بها ترتاوح ما 
اإىل  باملائة   90 و   45 بني 
�صكنية  وحدة   4900 جانب 
املدعم  الت�صاهمي  �صيغة  من 
ال�صيد  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 
البيع  �صكنات  اأن  ح�صني  اآيت 
تنجز  التي  "عدل"  بالإيجار 
اجلديدة  املدينة  م�صتوى  على 
عددها  يفوق  التي  و  بوعينان 

�صتوزع  �صكنية  وحدة  األف   45
هذا  طالبي  بني  بالت�صاوي 
وليتي  من  ال�صكنات  من  النوع 
البليدة،  و  العا�صمة  اجلزائر 
وبهدف توفري خمتلف املرافق 
للقاطنني  الرتبوية  و  ال�صحية 
التجمعات  بهذه  اجلدد 
باملدينة  املتواجدة  ال�صكنية 
الأمني  اأكد  بوعينان  اجلديدة 
ال�صلطات  حر�ش  للولية  العام 
املحلية على اإجنازها باملوازاة 
مع اأ�صغال ال�صكنات على غرار 
13 موؤ�ص�صة تربوية و ذلك بغية 
املوعد  نف�ش  يف  ا�صتالمها 
الطرق  تهيئة  جانب  اإىل  هذا 

املوؤدية لها. 
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احلرب املقبلة »حمرقة الدبابات«
�سميح خلف

عملية ت�سخني على حدود غزة ، وعملية هجومية ا�سرائيلية على نفق ل�سرايا القد�س  ذهب فيها 17�سهيدا ومفقودا، و�ساطات داخلية واإقليمية 
لحتواء ردة فعل حركة اجلهاد ، ا�ستنفار وترقب جلي�س الحتالل على طول غالف غزة ، ت�سخني اآخر على اجلبهة ال�سمالية  وت�سريحات متبادلة 
بني حزب اهلل واإ�سرائيل  يتوعد كل منهما الآخر اأن حدثت املواجهة  اإثر غارات ا�سرائيلية  ولأول مرة تعرت�س طريقها �سواريخ ا�س 300  الرو�سية  
رعب ورعب متبادل بني حزب اهلل واإ�سرائيل وكل يذكر الآخر مب�سهدين م�سهد ال�ساحية اجلنوبية املدمر  و�سرخات جنود اجلي�س »ال�سرائيلي« يف 

جبال وم�سهد م�ستوطنات �سمال فل�سطني املحتلة وم�سانع حيفا للمواد الكيميائية .

ت�صعيد اآخر ي�أتي من اجلزيرة العربية 
ب�ص�روخ  الري��ض  �رضب  على  ردا 
اإيران  اأن  ال�صعوديني  يدعي  ب�ل�صتي 
احلوثيني  زودوا  من  هم  اهلل  وحزب 
�ص�روخ  اإطالق   ، ال�صواريخ  بتلك 
يعيد  ال�صعودية  املدن  على  ب�لي�صتي 
ح�صم  من  اأن  ونتذكر   ، الرعب  توازن 
العراق  بني  الأوىل  اخلليج  حرب 
طهران  بغداد  ق�صفت  عندم�  واإيران 
طلبت  والتي   ، الب�ل�صتية  ب�ل�صواريخ 
على اإثره� طهران بوقف اإطالق الن�ر 
ال�ص�حة  اىل  املعركة  تنقل  ال�صعودية 
وك�صف  احلريري   وا�صتق�لة  اللبن�نية 
اأنه� �صتلقن  �رضعية حزب اهلل  وتوؤكد 
العربية  واجل�معة  در�ص�   اهلل  حزب 
حزب  اهلل  حزب  ب�عتب�ر  قرار  تتخذ 
اإره�بي ، ح�صن ن�رض اهلل يلقي خط�ب  
على اثر ذلك ب�صحب قواته من الأر�ض 
يف  مه�مه�  اكتم�ل  بعد  العراقية  
حم�ربة داع�ض  ون�في� اأن يكون حزب 
اهلل قد تدخل يف �صوؤون الدول العربية 

الأخرى ......
وزارة  تعكف  ورمب�  فل�صطيني�  املهم 
حتديث  على  »ال�رضائيلية«  احلرب 
مواجهة  اأي  يف  الع�صكرية  درا�صته� 
الع�صكرية  الأ�رضار  اأحد  على  ق�دمة  
غزة  يف  املق�ومة  �صالح  بخ�صو�ض 
ح�صن  ال�صيد  عنه  اأعلن  والذي  

�صواريخ  ب�إر�ص�ل  ق�م   ب�نه  اهلل  ن�رض 
كورنيت اإىل غزة ، هذا ال�ص�روخ الذي 
يف  القوى  موازين  يف  تغيري  �صيحدث 
اأي�ص�  احلرب الربية وامل�ص�ة  وم�ص�د 
للطريان املنخف�ض الرتف�ع ومب� فيه� 

الهليوك�برت .
ق�صف  من  »ا�رضائيل«   اأرادت  رمب� 
املق�ومة  ف�ص�ئل  ا�صتدراج  النفق  
وال�صالح  الردع  قوة  لكت�ص�ف  للرد 
املع�يري  لو�صع  امل�صتخدم  
اجلي�ض  وت�صليح  لت�صكيالت  الع�صكرية 
اأي  ن�صوب  ح�لة  يف  »ال�رضائيلي«  
وبعد  اأعتقد  ولكن   ، مواجهة مع غزة 
اهلل  ن�رض  ح�صن  ال�صيد  ت�رضيح�ت 
ا�صلحة جديدة  هن�ك  ب�ن  ت�أكدت  قد 
نوعية  وهي  غزة   قط�ع  دخلت 
الذي ميكن  الكورنيت  �ص�روخ  ك�صالح 
على  او  من�ص�ت  على  ا�صتخدامه 
للهدف  وا�ص�بته  ب�لليزر  يعمل  كتف 
ق�دمة  مواجهة  اأي  فرمب� يف  موؤكدة  
»ال�رضائيلي«  اجلي�ض  ي�صتدرج  قد 
لالإنف�ق  م�صيدة  ليقع  غزة  عمق  اإىل 
و�صواريخ كورنيت التي �صتكون مذبحة 
الوقت   نف�ض  ويف  الحتالل   لدب�ب�ت 
احلدود  املخرتقة  الإنف�ق  تعمل  قد 
قوات  خلف   للمق�ومة  قوات  لإنزال 
يعطيه�   مم�  امله�جمة  الحتالل 
اأي  عزل  وميك�نيكية  احلركة  حرية 

قوات تدخل غزة .
بني  اأ�ص�بيع  عدة  للخلف  رجعن�  لو 
ت�رضيح�ت ق�دة حم��ض  واأهمهم ق�ئد 
ق�ل  عندم�  ال�صنوار  ال�ص�ب  احلركة 
فنحن  احلرب  اأتت  ،واإذا  اأقوي�ء  نحن 
له� و�صتندم »ا�رضائيل« كثريا ل�صنه� اأي 
هجوم على غزة ، »اإ�رضائيل« بدوره� 
الق�دمة تختلف عن  ب�أن احلرب  ردت 

اي حروب من �ص�بقته� .
ت�أتي  الت�صخينية  الأجواء  تلك  يف 
وطني  �صعبي  كمطلب  امل�ص�حلة  
ال�صلطة  فتح  لدى  لدوافع  وث�ني�  اأول 
فتح  اأن  حني  يف  اأي�ص�  وحم��ض 
حم��ض  ا�صتدراج  حت�ول  ال�صلطة 
اأي�ص�  وب�لتحديد  ال�صي��صية  ملط�لبه� 
الأمنية ك�رضط لدخول حم��ض النظ�م 
التحرير   ومنظمة  لل�صلطة  ال�صي��صي 
ال�رضاكة  حم��ض  مطلب  اأن  حني  يف 
الك�ملة واحلف�ظ على �صالح املق�ومة 
اأي�ص� م� زالت ال�صلطة  واأمنه يف حني 
مب�  ك�ملة  متكني  عملية  عن  تتحدث 
الواحد والق�نون  فيه� الأمن وال�صالح 
ان  على  وافقت  حم��ض  ن  الواحد 
دف�عي  �صالح  املق�ومة  �صالح  يكون 
وقرار احلرب وال�صالم ب�صكل جم�عي 
 ، العلنية  الت�رضيح�ت  ، ولكن م� وراء 
ال�صي��صية  الو�ص�ية  اعتقد هو  فر�ض 
على حم��ض ب�ن�صم�مه� لنهج ال�صلطة 

الإقليم  دول  عليه  توافق  والتي 
الت�صخني   ، اهلل  حزب  عن  والبتع�د 
مع  وم�ص�حلة  ال�صم�ل   جبهة  على 
غزة يخ�صى اأن تكون عملية تنييم لعدم 
اإ�صع�ل جبهة غزة بتوافق م� واإ�صع�له� 
له�  يح�رض  والتي  ال�صم�ل  جبهة  من 
اأنه�  اعتقد  ل  اجل�دة  ف�مل�ص�حلة   ،
والتمكني  الت�صكني  مربرات  عرب  متر 
من  للخروج  مهمة  ملف�ت  واإهم�ل 
لل�صعب  املزري  الوطني  الواقع 
يجب  ك�ن  بل  وللف�ص�ئل   الفل�صطيني 
غزة  عن  العق�بية  الإجراءات  فك 
عن  ب�لإعالن  الق�هرة  اتف�ق  واإجن�ح 
وهذا  ال�رضعي�ت  لتجديد  النتخ�ب�ت 
م� ل ترغب فيه ال�صلطة لالن والتي م� 
للحكومة  التمكني  ملف  زالت م�صدرة 

فقط ويعني ذلك التمكني الأمني .
يف  امل�صهد  و�صف  من  اأردت  اإجم�ل 
الربط  للق�رئ  يتم  لكي  املق�ل  بداية 
يف  يحدث  وم�  امل�صهد  عن��رض  بني 

غزة وال�صم�ل من فل�صطني .
كورنيت  �ص�روخ  عن  معلوم�ت 

الرو�صي
�ص�روخ موجهه م�ص�د للدروع ، ميكن 
اإطالق  من�صة  خالل  من  اإطالقه 
اأو من علي  خ��صة تثبت علي الأر�ض 
من�ص�ت  علي  من  او  مب��رضة  الكتف 
اأو  مدرعة  عربة  علي  مثبتة  اإطالق 

توجيه  يتم  رب�عي،  دفع  ذات  عربة 
ب�رضي  موجه  خالل  من  ال�ص�روخ 
توجية  يت�بع  الذي  الرامي  خالل  من 
 ، هدفه  اإىل  ي�صل  حتى  ال�ص�روخ 
اجلوف�ء  احل�صوة  نوع  من  القذيفة 
والتي ميكنه� النفج�ر علي مرحلتني 
يف�صل بينه� ف��صل زمني ق�صري للغ�ية 
اأكرب اخرتاق يف ج�صم  اإحداث  بهدف 
النه�ئية  القذيفة  انفج�ر  قبل  الهدف 
، ميتلك ال�ص�روخ قدرة علي املن�ورة 
من خالل اللتف�ف يف حلق�ت دائرية 
اأثن�ء حتليقه يف اجت�هه ن�حية الهدف 

يطبق  التي  الأخرية  املرحلة  حتى 
ويتوجة  الهدف  علي  ال�ص�روخ  فيه� 
مدى  يختلف  مب��رض،  ب�صكل  اإليه 
حيث  اأخرى  اإيل  ن�صخة  من  ال�ص�روخ 
وهو  مرت  كيلو   2:8 بني  مداه  يرتاوح 
املدرع�ت  ا�صتهداف  من  ميكنه  م� 
واملروحي�ت  بعيدة  م�ص�ف�ت  علي 
وهي تطري علي ارتف�ع�ت منخف�صة، 
اأبرز  من  واحد  ال�ص�روخ  هذا  يعترب 
املن�ف�صني يف فئة ال�صواريخ امل�ص�دة 

للدب�ب�ت.

م�ســـروعية املـقاومة
غازي ح�سني

م�رضوع  عمل  الإ�رضائيلي  الحتالل  مق�ومة  اإن   
يتم��صى مع مب�دئ الق�نون الدويل و ميث�ق الأمم 
،ومع  الدولية  املواثيق  و  العهود  بقية  و  املتحدة 
الحتالل  مق�ومة  يف  الأوروبية  ال�صعوب  جت�رب 
اأن  الأوروبية  املق�ومة  حرك�ت  اأثبتت  الن�زي.  
الهزمية  واإحل�ق  الن�زية  الحتالل  قوات  مق�ومة 
ال�صعوب  تزال  ول  ح�صل  م�  وهذا  حتمية.   به� 

الأوروبية تفتخر و تعتز بحرك�ت املق�ومة .
بعد  الدويل  الق�نون  فقه�ء  معظم  اأراء  اتفقت 
احلرب الع�ملية الث�نية و ت�أ�صي�ض الأمم املتحدة 
اأن  الحتالل.واأكدوا  مق�ومة  �رضعية  على 
املق�ومة امل�صلحة لل�صعوب الأوروبية هي نتيجة 
منطقية وطنية و اإن�ص�نية لالحتالل البغي�ض، وان 
الن�زي  الحتالل  قوات  �صد  املق�ومة  عملي�ت 
معظم  الوطن.ويوؤيد  و  النف�ض  عن  دف�ع  هي 
الع�مل �رضعية حرك�ت  الدويل يف  الق�نون  فقه�ء 
يف  العراقية  و  اللبن�نية  و  الفل�صطينية  املق�ومة 

مواجهة الحتاللني الإ�رضائيلي و الأمريكي. 
ف�لق��صم امل�صرتك بني حرك�ت املق�ومة الأوروبية 
و  الحتالل،  هو  العربية  املق�ومة  حرك�ت  و 
�رضعية  ت�صتند  و  الإره�ب.  ذروة  هو  الحتالل 
الكي�ن  �رضعية  عدم  اإىل  الفل�صطينية  املق�ومة 
املي�ه  و  احلقوق  و  لالأر�ض  املغت�صب  ال�صهيوين 
و اإىل عدم �رضعية احلروب العدوانية و التغيريات 
اجلغرافية و الدميغرافية التي نفذه� يف فل�صطني 

و اجلولن خالف�ً لقرارات ال�رضعية الدولية .
رف�صت املق�ومة الفل�صطينية بعد حرب حزيران 
للعدو  ب�ل�صت�صالم  التفكري  جمرد  العدوانية 
الكي�ن  داخل  عملي�ته�  وت�ص�عدت  املنت�رض 
ال�صهيوين وهي ا�صتمرار لالنتف��ص�ت واملق�ومة 
وعد  منذ  بداأت  التي  امل�صلحة  وغري  امل�صلحة 
 1993 ع�م  امل�صوؤوم  اأو�صلو  اتف�ق  بلفور.وج�ء 

لينهي النتف��صة الأوىل .

الأق�صى  انتف��صة  الث�نية  النتف��صة  وانفجرت 
ونعته�  املق�ومة  عن  ال�صلطة  تخلي  على 
الفل�صطيني  ال�صعب  قن�عة  عدم  وعن  ب�لإره�ب 
لقد   . الأمريكية  والرع�ية  املف�و�ص�ت  بجدوى 
انه  واملرير  املر  اأو�صلو  ح�ص�د  من  بجالء  ثبت 
والتف�ق�ت  املف�و�ص�ت  على  العتم�د  ميكن  ل 
مع العدو لدحر الحتالل واحل�صول على احلقوق 
وتنفيذ حق العودة وا�صتع�دة الأر�ض و املمتلك�ت 
ال�صتعم�ر  اأن  بجالء  وظهر    . املغت�صبة 
اأب�صع  هو  الإ�رضائيلي  والحتالل  ال�صتيط�ين 
واأ�رض�ض اأنواع ال�صتعم�ر والحتالل التي ظهرت 
يف الت�ريخ ،وان م� اخذ ب�لقوة ل ي�صرتد اإل ب�لقوة 
،وان العدو الإ�رضائيلي ل يفهم اإل لغة القوة،لذلك 
لتحرير  امل�صلح  والكف�ح  املق�ومة  اعتم�د  يجب 
الأرا�صي  وا�صتع�دة  املحتلة  العربية  الأرا�صي 

واملمتلك�ت والرثوات واحلقوق املغت�صبة . 
اإن كل احتالل يوؤدي اإىل املق�ومة ، وكلم� ازدادت 
�صدة  املق�ومة  ازدادت  كلم�  الحتالل  وح�صية 
امل�صتعمرات  و  الحتالل  وا�صتمرار  ات�ص�ع�.  و 
الإره�ب  و  العن�رضية  و  والهولوكو�صت  اليهودية 

يجعل املق�ومة بكل اأ�صك�له� و يف طليعته� 
الق�نوين  ال�رضعي  الرد  هي  امل�صلحة  املق�ومة 
على  الإن�ص�ين  و  الديني  و  القومي  و  الوطني  و 
الحتالل الإ�رضائيلي . و املق�ومة هي الأ�صلوب 
يقود  الذي  الوحيد  املتبقي  العملي  و  العلمي 
و  اإىل احلرية و ال�صتقالل  و  اإنه�ء الحتالل  اإىل 
اأرا�صيهم  ا�صتع�دة  و  دي�رهم  اإىل  الالجئني  عودة 
الهدوء و ال�صتقرار  اإىل  اأي�ص�  واأمالكهم . ويقود 

يف املنطقة .  

التف�قية  يف  والإره�ب  املق�ومة  بني  التفريق 
العربية ملك�فحة الإره�ب

الراحل  الرئي�ض  ل�ص�ن  على  �صورية  طرحت 
والإره�ب  املق�ومة  بني  التفريق  الأ�صد  ح�فظ 
وعقد  الإره�ب  واإدانة  املق�ومة   حرك�ت  ودعم 
موؤمتر دويل لتعريف الإره�ب ،والتفريق بينه وبني 

الإره�ب  مك�فحة  �صبل  على  والتف�ق  املق�ومة 
وبح�صور  اأثين�  يف   1986 ع�م  وذلك  احلقيقي 
اليوم  حتى  �صورية  تزال  ول  اليون�ين.  الرئي�ض 
بعقد  الأ�صد  ب�ص�ر  الرئي�ض  ل�ص�ن  على  تط�لب 
الأفراد  اإره�ب  ملك�فحة  املوؤمتر  هذا  مثل 
واجلم�ع�ت والدول ، ودعم حرك�ت املق�ومة يف 
فل�صطني ولبن�ن والعراق �صد الحتالل الأمريكي 
اليهودي و�صد الحتالل  وال�صتعم�ر ال�صتيط�ين 
ملك�فحة  العربية  التف�قية  .وتت�صمن  الأجنبي 
الداخلية  وزراء  جمل�ض  اقره�  التي  الإره�ب 
امل�دتني  يف   1998 ني�ص�ن  يف  العرب،  العدل  و 
والإره�ب  املق�ومة  بني  التفريق  والث�نية  الأوىل 
،ودعم املق�ومة والت�صدي لالإره�ب .     تعّرف 
امل�دة الأوىل يف الفقرتني الأوىل والث�لثة الإره�ب 

واجلرمية الإره�بية .
الث�نية من التف�قية بني املق�ومة  وتفرق امل�دة 
والإره�ب ،وت�صتثني الكف�ح امل�صلح �صد الحتالل 
تعد  »ل  اأنه  على  وتن�ض   . الإره�ب  من  الأجنبي 
مب�  الو�ص�ئل،  مبختلف  الكف�ح  ح�لت  جرمية، 
الأجنبي  الحتالل  �صد  امل�صلح  الكف�ح  ذلك  يف 
والعدوان ومن اجل التحرير وتقرير امل�صري وفق� 
الث�ين  الب�ب  ويت�صمن   ». الدويل  الق�نون  ملب�دئ 
ملك�فحة  العربي  التع�ون  اأ�ص�ض  التف�قية  من 

الإره�ب، والب�ب الث�لث اآلي�ت تنفيذ التف�قية .
لالإره�ب  حمدداً  تعريف�ً  التف�قية  و�صعت 
واجلرمية الإره�بية واآلي�ت مك�فحته مع التفريق 
مق�ومة  حرك�ت  وت�أييد  والإره�ب  املق�ومة  بني 
ال�صعوب لالحتالل الأجنبي ، وب�لت�يل تلزم الدول 
فل�صطني  يف  املق�ومة  حرك�ت  بت�أييد  العربية 
ومك�فحة  الع�مل  بلدان  وبقية  والعراق  ولبن�ن 

احلرك�ت الإره�بية 
موؤمترات  عدة  وعقد  بو�ض  احلرب  جمرم  ج�ء 
والعقبة  ال�صيخ  �رضم  يف  اإ�رضائيلية  عربية-  قمة 
فل�صطني  يف  املق�ومة  حرك�ت  اأدانت  برع�يته، 
العربية  واحلكوم�ت  ال�صعوب  ملوقف  خالف�ً 
والإ�صالمية ، وانته�ك�ً لالتف�قية العربية ملك�فحة 

ب�إدانة  بو�ض  احلرب  جمرم  يكتف  ومل  الإره�ب  
بع�ض احلك�م العرب حلركة املق�ومة الفل�صطينية 
بل اعترب اأن عملي�ت الإره�ب والإب�دة اجلم�عية 
التي  الإن�ص�نية  �صد  واجلرائم  احلرب  وجرائم 
ترتكبه� »اإ�رضائيل« على اأنه� اأعم�ل دف�عية ،وان 
وب�لت�يل  النف�ض.  الدف�ع عن  ح�لة  »اإ�رضائيل« يف 
واأخالقيته�  �صدقيته�  املتحدة  الولي�ت  فقدت 
وم�صوؤوليته� كع�صو دائم يف جمل�ض الأمن عندم� 
تدافع عن جمرمي احلرب الإ�رضائيليني ، وتعترب 
يف الوقت نف�صه عملي�ت املق�ومة البطولية �صد 
.  وهكذا  اإره�بية  الحتالل الإ�رضائيلي عملي�ت 
الولي�ت  لدى  املع�يري  ازدواجية  بو�صوح  تتجلى 
املتحدة الأمريكية ، وفقدانه� اأي ح�ض اأو منطق 
الدولية  ال�رضعية  ومب�دئ  والإن�ص�ف  ب�لعدل 

عندم� يتعلق الأمر ب�لعرب و امل�صلمني .

اخلـاتــمة

ومب�دئ  وقراراته�  املتحدة  الأمم  ميث�ق  اإن 
الأعم�ل  جميع  تدمغ  الدولية  ال�رضعية  واأهداف 
العدوانية ك�لغزو والحتالل والتدخل يف ال�صوؤون 
الداخلية للدول وال�صتعم�ر ال�صتيط�ين ب�لإره�ب 
، وتوؤيد حق ال�صعوب والأمم يف مق�ومة الحتالل 
الوطني  ال�صتقالل  ونيل  امل�صري  تقرير  وحق 
،وتدين المربي�لية والعن�رضية وال�صهيونية ك�صكل 
وتوؤكد  العن�رضي  والتمييز  العن�رضية  اأ�صك�ل  من 
ب�لقوة  الغري  اأرا�صي  احتالل  �رضعية  عدم  على 
وترحيل �صك�نه� . وحترم ا�صتخدام القوة واحلروب 
العدوانية ك�أداة لفر�ض �صي��ص�ت معينة اأو احل�صول 
على مك��صب اإقليمية اأو اإجب�ر املغلوب على اأمره 
 1919 ع�م  ح�صل  كم�  اإذع�ن  اتف�قي�ت  توقيع 
اإخف�ق  ويعود   .  1993 ع�م  اأو�صلو  ويف  له�ي  يف 
الأمم املتحدة يف اإجب�ر »اإ�رضائيل« على احرتام 
وتنفيذ مب�دئ وقرارات ال�رضعية الدولية وقواعد 
الولي�ت  انحي�ز  اإىل  املع��رض  الدويل  الق�نون 

الإ�رضائيلي و�صيطرته�  للعدو  الأمريكية  املتحدة 
املطلقة على الأمم املتحدة  وا�صتخدامه� الفيتو 
.  اإن الواجب�ت الأ�ص��صية امللق�ة على ع�تق الأمم 
دائمة  والدول  الدويل  الأمن  وجمل�ض  املتحدة 
حروبه�  على  »اإ�رضائيل«  مع�قبة  فيه  الع�صوية 
والبلدان  الفل�صطيني  ال�صعب  جت�ه  العدوانية 
والعن�رضية  لالإره�ب  مم�ر�صته�  وعلى  العربية 
والإب�دة اجلم�عية ك�ص��صة ر�صمية،واإجب�ره� على 
الأرا�صي  جميع  من  وال�ص�مل  الفوري  الن�صح�ب 
ودفع  املحتلة  واللبن�نية  وال�صورية  الفل�صطينية 
وامل�دية  الب�رضية  اخل�ص�ئر  عن  التعوي�ص�ت 
واملعنوية التي اأحلقته� ب�ملواطنني الفل�صطينيني 
النووية  الأ�صلحة  من  ،وجتريده�  والعرب 
الأمم  اإخف�ق  ويعود   . والبيولوجية  والكيم�وية 
املتحدة يف حمل »اإ�رضائيل« على تطبيق قرارات 
ازدواجية  اإىل  الدولية  ال�رضعية  واأهداف  ومب�دئ 
الولي�ت املتحدة  والكيل مبكي�لني لدى  املع�يري 
والحت�د الأوروبي .      اإن ا�صتداد املق�ومة ينتج 
عن اإره�ب املحتل واملغت�صب لالأر�ض واحلقوق 
ال�صتيط�ين  ال�صتعم�ر  ف�صي��صة  واملقد�ص�ت 
والقتل والتدمري والإب�دة اجلم�عية تدفع ب�ل�صعب 
املحتل اإىل الرد على الإب�دة اجلم�عية والحتالل 
ب�للجوء اإىل القوة لتحرير الأرا�صي العربية من نري 
اإىل ذلك  . ي�ص�ف  البغي�ض  الإ�رضائيلي  الحتالل 
النحي�ز الأمريكي الوح�صي لالحتالل الإ�رضائيلي 
الذي ولد ويولد �صعورا كبريا من الإحب�ط الوطني 

والقومي والديني لدى العرب و امل�صلمني .
لإ�رضائيل  والأوروبي  الأمريكي  النحي�ز  ويدفع 
اإىل  الفل�صطيني  ال�صعب  الحتالل،  وا�صتمرار 
ملق�ومة  املت�حة  القوة  ا�صتعم�ل  اإىل  اللجوء 
الأ�صلحة  ب�أحدث  املدجج  الإ�رضائيلي  الحتالل 
الق�نون  مب�دئ  من  انطالق�  وذلك   ، الأمريكية 
م�  ولأنه   ، الدولية  ال�رضعية  وقرارات  الدويل 
بني على ب�طل فهو ب�طل مهم� ط�ل الزمن وغال 

الثمن . 
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اخلارجية ال�سورية

ال�ضاهد يتعهد باإ�ضالحات م�ؤملة رغم املعار�ضة

رهينة اأمريكية حمررة من 
طالبان تف�ضح وح�ضية خاطفيها

تركيا تطالب اأملانيا بت�ضليم 
االنقالب" حماولة  "من�ضق 

اجلامعة العربية ج�ضد م�ضك�ن بروح �ضياطني اأعداء االأمة

�أمام  خطاب  يف  �ل�شاهد  وقال 
مناق�شة  �نطالق  مع  �لربملان 
ميز�نية �لعام �ملقبل "د�ئما هناك 
�تفاق حول ت�شخي�ص �لأزمة ولكن 
�لرف�ص  نرى  �لإ�شالحات  وقت 
وهيمنة �لنزعة �لقطاعية ولكن لن 
نرت�جع عن �لإ�شالحات"،و�أ�شاف: 
للو�شول  �جلميع  مع  "�شنتحاور 
عن  نرت�جع  لن  ولكن  لتو�فق 
كل  عن  و�شنك�شف  �لإ�شالحات 
لإف�شال  ت�شعى  �لتي  �للّوبيات 
فقط  و�شنجعل  �لإ�شالحات 
م�شلحة تون�ص هي �لأوىل"وتقرتح 
ميز�نية  �شمن  �أي�شا  �حلكومة 
�لعام �ملقبل فر�ص �رضيبة جديدة 

مل�شاعدة  باملئة  و�حد  بن�شبة 
تعاين  �لتي  �لجتماعية  �ل�شناديق 
دولر  �ملليار  جتاوز  كبري�  عجز� 
�ملوؤ�ش�شات  �أ�شحاب  ويرف�ص 
�ل�شناعة  �حتاد  هدد  فيما  ذلك، 
وغلق  �إ�رض�بات  بتنظيم  و�لتجارة 
�ملزيد  فر�ص  حالة  يف  �ل�رضكات 
�ل�رضيبية  "بالعقوبات  �شموه  مما 
�ل�شاهد  يو�شف  �ملتتالية"ويريد 
جتميد  �ملقبل  �لعام  خالل 
�شعيا  �لعام  �لقطاع  يف  �لتوظيف 
�لحتاد  لكن  �لإنفاق،  خلف�ص 
يعار�ص  لل�شغل  �لتون�شي  �لعام 
قطاعات  �إن  ويقول  �خلطوة  هذه 
و�لتعليم  �ل�شحة  مثل  عديدة 

حتتاج لوظائف جديدة.
نور  لالحتاد  �لعام  �لأمني  وقال 
�لدين �لطبوبي: "ننتظر من جميع 
و�حذرو�  ت�شحي..  �أن  �لأطر�ف 
�لتون�شي  �لعام  �لحتاد  غ�شب 
كما  �لو�شع  تو��شل  �إن  لل�شغل 
�لأطر�ف  بقية  رف�شت  و�إن  هو 
�لوطن"وتريد  �أجل  من  �لت�شحية 
�مليز�نية  عجز  خف�ص  �حلكومة 
�لعام  هذ�  متوقعة  باملئة   6 من 
عن   2018 يف  باملائة   4.9 �إىل 
طريق حزمة �إ�شالحات ت�شتهدف 
�لعام  باملئة  ثالثة  �لقت�شاد  منو 
باملائة   2.3 مع  مقارنة  �ملقبل 

متوقعة هذ� �لعام.

ك�شفت �أم �أمريكية عن �لعتد�ء�ت 
�جل�شدية و�جلن�شية �لتي تعر�شت 
�حتجازها وعائلتها يف  لها خالل 
يد  على  �شنو�ت  لـ5  �أفغان�شتان 
�إنه  وقالت  لطالبان،  تابع  ف�شيل 
من  ي�شلم  مل  �ل�شغري  �بنها  حتى 
كوملان  كايتالن  وقالت  �ل�رضب، 
مع  مقابلة  يف  عاما(   31( بويل 
�شبكة �أخبار "�يه بي �شي" ، �إن هذ� 
لالحتمال  قابل  غري  "كان  �لو�شع 
طفل"،و�أجنبت  �إىل  بالن�شبة 
يف  وهي  �أطفال  ثالثة  كايتالن 
مع  خطفت  قد  وكانت  �لأ�رض. 
زوجها �لكندي عام 2012 من قبل 
لطالبان  �ملو�لية  حقاين  �شبكة 
نائية  منطقة  عبورهما  خالل 
تز�ل  ل  لأ�شباب  �أفغان�شتان  يف 

جمهولة.
�ل�شهر  �لعائلة  �رض�ح  و�أطلق 

ظروف  يف  باك�شتان  يف  �ملا�شي 
و�لعائلة  �شبابية،  تز�ل  ل  �أي�شا 
من  حياتها  بناء  حتاول  �لآن 
�لذي  �لوقت  ويف  كند�،  جديد يف 
�أنه  �لباك�شتاين  �جلي�ص  فيه  �أعلن 
على  وعمل  �لعائلة  �أفر�د  �أنقذ 
م�شوؤولون  و�شف  حتريرهم، 
�إطالق  وكنديون  �أمريكيون 
�رض�حهم باأنه "ت�شليم مت �لتفاو�ص 
عليه"،وقالت كايتالن �إن حر��شها 
مع  حتى  جد�،  عنيفني  "كانو� 
ب�رضب  وقامو�  �أحيانا"،  �لأطفال 
بالع�شا،  �شنو�ت   4 �لبالغ  �بنها 
�إىل �رضبها وزوجها دوريا  �إ�شافة 
ودون �أي مربر. وتابعت يف حديثها 
لـ"�أيه بي �شي" �أنها كانت "تتعر�ص 
�لأر�ص".  على  و�لرمي  لل�رضب 
 34( بويل  جو�شو�  زوجها  وقال 
وجهها،  ك�رضو� عظم  �إنهم  عاما( 

تدخلت  عندما  �أ�شابع  وثالثة 
حلماية �أطفالها، بعد عودة �لعائلة 
�تهم  �ملا�شي،  �ل�شهر  كند�  �إىل 
خالل  من  بالقتل  خاطفيه  �لزوج 
"�لإجها�ص  على  زوجته  �إجبار 
�غت�شابها  �إىل  �إ�شافة  ق�رض�" 
كايتالن  وو�شفت  وتكر�ر�،  مر�ر� 
"جاوؤو�  قائلة:  لها،  حدث  ما 
زوجي  و�أخذو�  �لزنز�نة  �إىل 
�أحد  رماين  �خلارج،  �إىل  ودفعوه 
وهو  و�رضبني  �أر�شا  �حلر��ص 
ي�رضخ �شاأقتلك"،تابعت "ويف هذ� 
كانا  �لغت�شاب،  ح�شل  �لوقت 
ثالث  هناك  كان  و�أي�شا  رجلني. 
يقبل  مل  ذلك  وبعد  �لباب.  على 
�إعطائي  حتى  �حليو�نات  هوؤلء 

مالب�شي" وكررو� ذلك فيما بعد.

قررت �ملحكمة �لرتكية مطالبة 
�ل�شلطات �لأملانية بت�شليم عادل 
�أوك�شيوز، �مل�شتبه به يف تن�شيق 
�لفا�شلة  �لنقالبية  �ملحاولة 
جويلية  يف  �لبالد  �شهدتها  �لتي 

.2016
�أن  �لرتكية  �لتحقيق  جلنة  وترى 
دولة  يف  "�إماما"  كان  �أوك�شيوز 
�لبالد  يف  �أن�شاأها  �لتي  �لظل 
�ملعار�ص  �لإ�شالمي  �لد�عية 
بتدبري  �ملتهم  غولن  �هلل  فتح 
�لفا�شل،  �لع�شكري  �لنقالب 
علما �أن غولن مقيم يف �لوليات 
 .1999 �لعام  منذ  �ملتحدة 
وبح�شب �لتحقيق، فاإن �أوك�شيوز 
كان ميثل حركة غولن يف �لقو�ت 
�لنقالب  وليلة  �لرتكية  �جلوية 
�أمينت�شي  قاعدة  يف  يوجد  كان 
طائر�ت  منها  �أقلعت  �لتي 
�لنقالبيني،  ومروحيات 

�أوقفه  �أن  و�أوك�شيوز، �لذي �شبق 
�ملحاولة  �أعقاب  يف  �لأمن 
لحقا،  عنه  و�أفرج  �لنقالبية 
�ختفى عن �أنظار �ل�شلطات منذ 
ذلك �حلني ويعد مطلوبات لدى 
�أنقرة. ومت �إحالة قر�ر �ملحكمة 
�إىل  لت�شليمه  �لعدل  وز�رة  �إىل 

�جلانب �لأملاين.
تركية  �إعالم  و�شائل  وكانت 
يف  لوحظ  �أوك�شيوز  باأن  �أفادت 
�أم  وفر�نكفورت  �أومل  مدينتي 
�شهادة  ومنح  �أملانيا  يف  ماين 

�لإقامة �ملوؤقتة يف ولية بادن-
فورمتبريغ، ويف �أفريل �ملا�شي، 
�ل�شعب  حزب  زعيم  �أعلن 
�ملعار�ص،  �لرتكي  �جلمهوري 
�أوغلو،  د�ر  قليت�ص  كمال 
كانت  �لنقالب  حماولة  �أن 
فيها،  تتحكم  �لرتكية  �ل�شلطات 
�أوك�شيوز  به  �مل�شتبه  �أن  ز�عما 
�ل�شتخبار�ت  جهاز  يف  عميل 
لكن   .)MIT( �لرتكية  �لوطنية 
نفت  �لرتكية  �ل�شتخبار�ت 

�شلتها باأوك�شيوز.

يف  جاء  ما  دم�شق  �أد�نت 
�لجتماع �لأخري لوزر�ء خارجية 
و�أكدت  �لعربية،  �جلامعة  دول 

�لدعم  �أ�شكال  "من قدم كل  �أن 
ميلك  ل  �لتكفريي  لالإرهاب 
�لأمن  عن  للحديث  �ل�شدقية 

�أكدت  ،كما  �لعربي"  �لقومي 
�إد�نتها  �ل�شورية  �خلارجية 
�لذي  �ملزري  لـ"�مل�شتوى 
لت�شبح  �جلامعة  �إليه  �نحدرت 
م�شيخات  �أمو�ل  تقودها  �أد�ة 
�لأمة  م�شالح  �شد  �لنفط 
�مل�شرتك  و�أمنها  ووجودها 
�لأمة  �أعد�ء  لإمالء�ت  تنفيذ� 

من قوى �لهيمنة و�لغطر�شة".
�لدور  كان  "لقد  و�أ�شافت: 
للمال  و�لتاآمري  �لتدمريي 
�لنفطي �مل�شيطر على �جلامعة 
يف ليبيا و�شوريا و�لعر�ق و�ليمن 
يف  �شود�ء  �شفحة  وفل�شطني 
للمبادئ  وتنكر�  �جلامعة  تاريخ 

و�أحلق  عليها  قامت  �لتي 
�لأمة  ب�شعوب  �لأ�رض�ر  �أكرب 
وو�شع  �أقطارها  خمتلف  يف 
�لعربي يف مهب  �لقومي  �لأمن 
�خلارجية  �لريح"،و�شددت 
"�حلفاظ على م�شالح  �أن  على 
ووجودها  و�شيادتها  �لأمة 
ل  �مل�شرتك  �أمنها  و�شيانة 
تنفيذ�  �لأعد�ء  باختالق  يكون 
ويف  �خلارجية  �لقوى  لرغبات 
"من  �إ�رض�ئيل"،وتابعت:  خدمة 
�لدعم لإرهاب  �أ�شكال  قدم كل 
�لإبادة �شد  �لتكفريي وميار�ص 
�ل�شعب �ليمني �ل�شقيق ل ميتلك 
�لأمن  عن  للحديث  �ل�شدقية 

نف�شه  هو  لأنه  �لعربي  �لقومي 
�لتهديد �حلقيقي مل�شالح �لأمة 
�أن  كما  �لعربي  �لقومي  و�لأمن 
عدم  على  �حلر�ص  يدعي  من 
�لتدخل ب�شوؤون �لدول �لعربية ل 
يقوم بفتح كل �لأبو�ب للقا�شي 
ب�شوؤونها  للتدخل  و�لد�ين 
مل�شيئته"،وختمت  ورهنها 
�ل�شعب  �إن  بالقول:  دم�شق 
على  �شاهد�  كان  �لذي  �لعربي 
"�لربيع  ي�شمى  ما  موؤ�مرة 
قام  ما  متاما  يعرف  �لعربي" 
به حزب �هلل و�إير�ن يف �لت�شدي 
لالإرهاب �لتكفريي و�لت�شيحات 
هذه  لإف�شال  قدماها  �لتي 

�لعدو�ن  ومقاومة  �ملوؤ�مرة 
ويكفي  �ل�شهيوين  �لتو�شعي 
�ملهانة  من  �لعربية  �جلامعة 
لها  �لعربي  �لعام  �لر�أي  نظرة 
بروح  م�شكون  ج�شد  �أنها  على 

�شياطني �أعد�ء �لأمة".
�لعربية  �جلامعة  وكانت 
�ملا�شي  �لأحد  يوم  عقدت 
م�شتوى  على  طارئا  �جتماعا 
لإد�نة  �لعرب،  �خلارجية  وزر�ء 
�لدول  يف  �لإير�ين  "�لتدخل 
�لعربية". كما �شنفت يف �لبيان 
تنظيما  �هلل"  "حزب  �خلتامي 

�إرهابيا.

تعهد رئي�س الوزراء التون�سي يو�سف ال�ساهد، بامل�سي قدما يف اإ�سالحات اقت�سادية مقررة عام 2018 متحديا معار�سة وا�سعة يف الداخل وتواجه تون�س 
�سغوطا قوية من املقر�سني الدولني للبدء يف حزمة اإ�سالحات تعطلت كثريا واقرتحت احلكومة يف اإطار ميزانية 2018 رفع �سريبة القيمة امل�سافة 

وغريها وتعتزم ت�سريح حوايل 10 اآلف موظف يف القطاع العام ب�سكل اختياري �سمن خطط خلف�س عجز امليزانية واإنعا�س القت�ساد الذي تراجعت 
وتريته منذ انتفا�سة 2011 التي اأنهت حكم الرئي�س الأ�سبق زين العابدين بن علي.
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�صوليفان ُيخفي الع�صا الأمريكية وُيغري 
اخلرطوم بجزرة »قائمة الإرهاب«

اأردوغان

 ما�صون يف تاأ�صي�س مفاعل نووي �صاء 
من �صاء واأبى من اأبى

ميكن النظر اإىل زيارة نائب وزير اخلارجية الأمريكي، جون �سوليفان، لل�سودان من زاويا عديدة، بع�سها �سائكة 
تتعلق بالثمن الذي على اخلرطوم دفعه لوا�سنطن، مقابل تطبيع العالقات و�سطب ال�سودان من قائمة الدول التي 

تعتربها الوليات املتحدة راعية لالإرهاب.
الأمريكيني  امل�س�ؤولني  ثقل  كان 
ل  اخلرط�م  يزورون  الذين 
م�ساعدي  اأو  ال�سفراء،  يتعدى 
مديري  ون�اب  اخلارجية  وزير 
تقدير،  اأح�سن  على  الدوائر 

وبينهم مبع�ث�ن رئا�سي�ن.
ثم راأت وا�سنطن فجاأة اأن تر�سل 
خارجيتها  يف  الثاين  الرجل 
اخلمي�س  ي�مي  اخلرط�م،  اإىل 
يعني  ما  املا�سيني،  واجلمعة 
لرفع  جيداً«  »خططت  اإما  اأنها 
ال�س�دان،  مع  احل�ار  م�ست�ى 
»اأكرث  ر�سالة  ت��سيل  تريد  اأو 
بعيد  الزيارة  ت�قيت  ق�ة«،وجاء 
القت�سادية  العق�بات  رفع 
واحل�سار الأمريكي عن ال�س�دان 

ب�قت ق�سري جداً.
اأكت�بر   6 يف  وا�سنطن،  ورفعت 
اقت�سادية  عق�بات  املا�سي، 
ال�س�دان،  عن  جتاري  وحظر 
وذلك   ،1997 منذ  فر�سته 
بخطة  اخلرط�م  التزام  بف�سل 
بني  اخلم�سة«،ومن  »امل�سارات 
هذه امل�سارات: تعاون اخلرط�م 
مكافحة  يف  وا�سنطن  مع 
حتقيق  على  والعمل  الإرهاب، 
ال�سالم يف دولة جن�ب ال�س�دان، 
واإي�سال  الإن�ساين،  وال�ساأن 
يف  للمت�رضرين  امل�ساعدات 

مناطق النزاعات.
ال�ليات  تدرج   1993 عام  ومنذ 
املتحدة ال�س�دان يف قائمة الدول 
ل�ست�سافته  لالإرهاب،  الراعية 
الراحل،  القاعدة  تنظيم  زعيم 
 ،)2011-1957( لدن  بن  اأ�سامة 

بني عامي 1991 و1996.
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اخلارجية  وزير  نائب  اأم�سى 
اخلرط�م،  يف  ي�مني  الأمريكي 
م�س�ؤولني  خاللهما  التقى 
املدين  جمتمع  ومنظمات 
وركز  اأخرى،  جمتمعية  و�رضائح 
�س�ليفان باإحلاح لفت على ثالثة 
احلريات  هي:  رئي�سة،  ملفات 
الدينية، وحق�ق الإن�سان، وقطع 
ك�ريا  مع  لعالقاته  ال�س�دان 
ال�سمالية، التي تنا�سب وا�سنطن 

وحلفائها العداء.
وطالب امل�س�ؤول الأمريكي بعقد 
م�ؤمتر مائدة م�ستديرة من اأجل 
ال�س�دان،  يف  الدينية  احلريات 
ب�قف  اخلرط�م  طالب  كما 
التمرد،  مناطق  على  هجماتها 
�سامل  نار  اإطالق  وقف  واإعالن 
ال�سعبية  احلركة  ودعا  ودائم، 
ال�سمال   – ال�س�دان  لتحرير 
الأمريكي  املقرتح  قب�ل  اإىل 
امل�ساعدات  باإي�سال  اخلا�س 
الإن�سانية ب�ا�سطة وكالة املع�نة 

الأمريكية.
الدبل�ما�سي  هذا  ويعرف 
ي�ستثمر  كيف  العتيد  الأمريكي 
على  فبرتكيزه  كافة،  املفات 
الدينية  احلريات  ق�سايا 
نقاط  ي�سجل  الإن�سان،  وحق�ق 
ل�بيات  اإر�ساء  جبهتني:  يف 
الأمريكية،  ال�سغط  )جماعات( 
مناطق  على  �سغ�ط  وممار�سة 

ح�سا�سة بالن�سبة للخرط�م.
يغادر  اأن  وقبل  و�رضيعاً، 

�س�ليفان  ح�سل  اخلرط�م، 
بقطع  �س�دانية  تعهدات  على 
ال�سمالية  ك�ريا  مع  العالقات 
اخلارجية  وزير  اأكده  ما  وه� 
يف  غندور،  اإبراهيم  ال�س�داين، 
اإن  بق�له  املباحثات،  بادية 
جتارياً  تعاوناً  تقيم  ل  حك�مته 
ول ع�سكرياً مع بي�نغ يانغ، واإنها 
ملتزمة بقرارات الأمم املتحدة 
ب�ساأن  الدويل  الأمن  وجمل�س 

ك�ريا ال�سمالية.

ملفات اخلرطوم

ال�س�داين  اجلانب  ملفات  اأما 
من  ا�سمه  �سطب  يف  فتنح�رض 
قائمة وزارة اخلارجية الأمريكية 
للدول الراعية لالإرهاب، وتطبيع 
قد  وما  البلدين،  بني  العالقات 
ال�ستفادة  مثل  عليها،  يرتتب 
من مبادرة اإعفاء الدي�ن، وتلقي 
امل�ساعدات الأمريكية، وغريها 
القائمة  حترم  ملفات  من 

ال�س�دان منها.
على  ح�س�له  ال�س�دان  يعلن  مل 
وعد ناجز، بل اكتفى من �سيفه 
ل�ستمرار  ال�ستعداد  باإبداء 
املحادثات ل�سطب ا�سم ال�س�دان 
الأمريكية  اخلارجية  لئحة  من 
دون  لالإرهاب،  الراعية  للدول 
اأن يحدد اأجاًل لتلك املحادثات 
زيارته  خالل  ونهاية،  بداية 
�س�ليفان  يتحدث  مل  للخرط�م، 
كثرياً عن التعاون مع ال�س�دان يف 
»مكافحة الإرهاب« ال�سائك، بل 
اأنه  لالأنا�س�ل  ت�رضيبات  ونقلت 

تهرب من الإجابة عن اأ�سئلة عن 
مع  جمعه  لقاء  خالل  الإرهاب، 

�سحافيني اأجانب باخلرط�م.
الأمريكي  امل�س�ؤول  يبد  مل  كما 
م�ا�سلة  مبدى  كبرياً  اهتماماً 
ا�سرتاطات  تنفيذ  ال�س�دان 
لرفع  ال�سابقة  وا�سنطن 
بـ«خطة  واملعروفة  العق�بات، 

امل�سارات اخلم�سة«.

ر�سالة للداخل 
الأمريكي

بـ«خطة  ي�سميها  اأن  ودون 
م�سارات جديدة«، ركز �س�ليفان 
على ملف كفالة احلريات الدينية، 
وحق�ق الإن�سان، وحماية التن�ع، 
ال�سغط  لل�بيات  ليقدمها 
وجمم�عات حق�ق الإن�سان، التي 
الأمريكي،  الرئي�س  اإدارة  تتهم 
عن  بالتخلي  ترامب،  دونالد 
وه�  اأ�سا�سي،  اأمريكي  مبداأ 
ق�سايا حق�ق الإن�سان واحلريات 

الدينية وال�سيا�سية.
ال�سحفي  يعتربه  ما  وه� 
ال�س�دانية-  بالعالقات  املهتم 
الأمريكية، خالد عبد العزيز، يف 
حديث لالأنا�س�ل، »جمرد ر�سالة 
الأمريكي«واأ�ساف  للداخل 
اأن  اأعتقد  »ل  العزيز:  عبد 
وحق�ق  الدينية  احلريات  ملف 
الأجندة  يقع يف �سميم  الإن�سان 

الأمريكية يف ال�س�دان«.
وحدد ملفات اأمنية وا�ستخبارية 
وق�سائية و�سيا�سية »غري معلنة« 

بني  الكامل  التطبيع  دون  حت�ل 
البلدين: »على راأ�سها تع�ي�سات 
ال�سفارتني  تفجريي  �سحايا 
ودار  نريوبي  يف  الأمريكيتني 
واملدمرة   ،)1998( ال�سالم 
ك�ل  اإ�س  اإ�س  ي�  الأمريكية 
البالغة   ،)2000 عام  اليمن  )يف 
اأدان  والتي  دولر،  مليارات   7
حك�مة  الأمريكي  الق�ساء 
ال�س�دان بال�سل�ع فيها«، وه� ما 

نفته اخلرط�م ب�سكل قاطع.
وا�ست�ساف ال�س�دان قادة تنظيم 
القاعدة، وبينهم اأ�سامة بن لدن، 
اإىل  يغادروه  اأن  قبل  ل�سن�ات، 
العزيز  عبد  وقطع  اأفغان�ستان 
الك�نغر�س  ت�س�يت  با�ستبعاد 
ا�سم  �سطب  ل�سالح  الأمريكي 
الدول  قائمة  من  ال�س�دان 
الراعية لالإرهاب، »قبل حتقيق 
وق�سائية  �سيا�سية  ت�س�ية 
لتع�ي�سات اأ�رض ال�سحايا، وقبل 

احل�س�ل على تعهدات باإبعاد من 
املت�سددين  وا�سنطن  تعتربهم 
اتخاذ  مطابخ  من  واجلهاديني 
ال�س�داين«واعترب  القرار 
ال�سحفي ال�س�داين اأن ال�ليات 
تركيبة  بتغيري  »مهتمة  املتحدة 
واإبعاد  ال�س�دان،  يف  ال�سلطة 
العنا�رض  عليهم  تق�ل  من 
لالأفراد  احلا�سنة  وفرت  التي 
واجلماعات املتطرفة، مثل بن 
لدن و)خليفته اأمين( الظ�اهري 

يف ت�سعينيات القرن املا�سي«.
باأمن  »مهتمة  وا�سنطن  اأن  كما 
وال�سمال  القرن  )منطقتي( 
النطاق  ل�ق�عهما يف  الإفريقي 
الأمريكي،  لالأمن  احلي�ي 
بتغيري  مهتمة  لي�ست  لكنها 
لطلب  ا�ستجابة  احلكم،  نظام 
احلريات  ول�بيات  املعار�سني 
الإن�سان«،  وحق�ق  الدينية 

بح�سب عبد العزيز.

 قال الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغان، اإن البع�س منزعج من 
اإل  ن�ويا،  مفاعال  تركيا  اإن�ساء 
قدًما يف هذا  ما�سية  بالدنا  اأن 
الطريق »�ساء من �ساء واأبى من 
اأبى«. واأ�ساف اأردوغان، يف كلمة 
له خالل حفل اأقيم مبركز الأمة 
للثقافة وامل�ؤمترات يف املجمع 
الرتكية  بالعا�سمة  الرئا�سي 
)مل  الدوائر  بع�س  اأن  اأنقرة، 
يحددها( ت�سعى جاهدة لتق�ي�س 
الطاقة،  جمال  يف  تركيا  ن�ساط 

خدماتهم  قدم�ا  »الذين  وتابع: 
لالنقالبيني  بالأم�س  ط�اعية 
الي�م  يعمل�ن  ال��ساية،  ولأرباب 
ال�ساعية  اجلهات  ل�سالح  بيادقاً 
يف  تركيا  ا�ستثمارات  لتق�ي�س 
اأردوغان  ،واأّكد  الطاقة«  جمال 
والتعدين  الطاقة  �سيا�سات  اأن 
ق�ة  ت�سكل  لرتكيا،  ال�طنية 
حتقيق  يف  ت�ساهم  هامة  دافعة 
البالد لأهدافها خالل ال�سن�ات 
حالياً  تركيا  وتق�م  املقبلة 
الن�وية،  للطاقة  مفاعل  باإن�ساء 

البالد  جن�بي  مر�سني  ولية  يف 
وتبلغ تكلفة امل�رضوع ح�ايل 20 
�سي�سهم  اأمريكي؛  دولر  مليار 
يف تعزيز اأمن الطاقة يف تركيا، 
وخلق فر�س عمل جديدة واأ�سار 
منذ  اأن�ساأوا  اأنهم  اإىل  اأردوغان 
من�ساأة  العام اجلاري 583  مطلع 
على  قادرة  الكهربائية  للطاقة 
من  ميغاواط  و90  اآلف   6 اإنتاج 
قبيل  �سين�س�ؤون  واأنهم  الطاقة، 
 191 احلايل  العام  نهاية  حل�ل 
األفني  ب�سعة  اإ�سافية  من�ساأة 

اأن  اإىل  ولفت  ميغاواط  و132 
انقطاع  دون  �ستم�سي  تركيا 
الطاقة  مبجال  ال�ستثمار  يف 
وخا�سة يف جمال الكهرباء منها، 
الرئي�س  �سدد  ذاته،  ال�سياق  ويف 
الرتكي على اأن بالده رفعت من 
يف  املحلي  الفحم  ا�ستخدام 
باملئة،   16 بن�سبة  الطاقة  اإنتاج 
ال�ساعدة  القت�سادات  اأن  مبّينا 
يف  مدينة  والهند  ال�سني  مثل 
على  اعتمادها  على  جناحها 
الفحم املحلي يف اإنتاج الطاقة.



الت�شكيلة تواجه �شبيبة 
القبائل وديا هذا ال�شبت

امل�صابون يندجمون 
بالتدريبات اجلماعية 

للن�صرية ويريحون دزيري
ا�ستفاد الطاقم الفني لفريق ن�رص 

ح�سني داي من عودة خم�سة العبني اإىل 
التدريبات اجلماعية والذين اندجموا 

يف التدريبات رفقة زمالئهم يف احل�سة 
التدريبية التي خا�سها الفريق اول ام�س 
حت�سريا للمواعيد التي تنتظرهم خالل 

الفرتة املقبلة، حيث ي�ستقبل النادي 
العا�سمي �سيفه وفاق �سطيف يف اإطار 

اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة االأوىل، 
ويف هذا ال�سدد اندمج كل من احلار�س 
بو�سوف رفقة كل من عدادي، العريف، 

وايل وه�سام �رصيف بعد تعافيهم من 
اال�سابات املتفاوتة التي تعر�سوا لها 
جعلتهم يغيبون عن اللقاءات ال�سابقة 
للن�رصية، وعودة هذا اخلما�سي تريح 

املدرب بالل دزيري الذي �سوف متنحه 
حلوال تكتيكية ا�سافية حت�سبا ملالقاة 

حامل لقب البطولة الوطنية املو�سم 
املن�رصم. وبرجمت اإدارة الن�رصية مباراة 

ودية ال�سبت املقبل اأمام �سبيبة القبائل، 
حيث جتري املباراة مبلعب احلماية 
املدنية يف الدار البي�ساء وي�ستغلها 
الطاقم الفني نظرا لتوقف البطولة 
الوطنية وتاأجيلها اإىل نهاية االأ�سبوع 

املقبل من اأجل ابقاء الالعبني يف ريتم 
املناف�سة، حيث �سيكون اللقاء امتحانا 

جيدا لرفقاء الالعب وليد عرجي 
من اأجل اظاهر ا�ستعداداتهم حت�سبا 

ملواجهة الوفاق.
ع.ق.

مت ا�شتقبال ممثلني عنهم من 
طرف رئي�س الدائرة

اأن�صار اأمل بو�صعادة يقومون 
مب�صرية �صلمية وي�صرون 

على رحيل مقري�ش
ال ت�سري االأمور على ما يرام يف بيت فريق 

امل بو�سعادة الذي مل يجد �سالته هذا 
املو�سم يف مناف�سة الرابطة املحرتفة 
الثانية، حيث �سّعد اأن�سار الفريق من 

لهجتهم وتنقلوا بقوة اإىل مقر االأمل من 
اأجل املطالبة برحيل اأع�ساء االإدارة 

احلالية للفريق، اأين قاموا مب�سرية �سليمة 
نحو مقر النادي مطالبني اال�ستعجال 

يف انقاذ النادي الذي يعاين هذا املو�سم 
يف ظل غياب االأموال التي منعت االإدارة 
من ت�سليم امل�ستحقات املالية لالعبني 
وهو ما جعلهم يت�سيبون وال يح�رصون 

التدريبات التي يخو�سها الفريق خالل 
هذا االأ�سبوع حت�سريا ملباراة كاأ�س 

اجلمهورية التي جتري ال�سبت املقبل 
حل�ساب الدور اجلهوري االأخري املوؤهل 
اإىل الدور32 الذي يعرف م�ساركة اأندية 

الرابطة املحرتفة االأوىل.
ولّبى ان�سار االأمل النداء اأين تنقلوا بقوة 
اإىل مقر الفريق من اأجل ا�سماع �سوتهم   
اإدارة الفريق وقدوم رئي�س جديد قادر 

على م�ساعدة الفريق وانقاذه وهو الذي 
يتخبط يف ا�سفل جدول ترتيب البطولة 
الوطنية يف ظل تواجده على بعد نقطة 

واحدة عن ثالث املهددين بال�سقوط اإىل 
البطولة الهاوية. وا�ستقبل رئي�س الدائرة 
لبو�سعادة ممثلني عن اأن�سار االأمل الذين 

وعدهم باإي�سال مطالبهم غلى الوايل 
والعمل على ايجاد حل �رصيع من اأجل 
اخراج الفريق من االزمة التي مير بها 

خالل الفرتة احلالية.
ع.ق.
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العملية ل ت�شمل مباريات الأندية قاريا واملنتخب الوطني

اإدارة ملعب 5 جويلية ترفع اأ�صعار 
التذاكر بالداربيات اإىل 500 دينار
قّررت اإدارة ملعب 5 جويلية رفع قيمة التذاكر التي ت�شمح جلماهري الأندية العا�شمية 

لة، حيث جاء قرار رفع ثمن التذاكر ليخ�س الداربيات العا�شمية  متابعة مباريات فرقها املف�شّ
وحدها والتي تخو�شها اأندية مولودية واحتاد اجلزائر، احتاد احلرا�س، ن�شر ح�شني داي 

و�شباب بلوزداد فيما بينها هذا املو�شم، اأين ف�شل م�شوؤولو املركب الأوملبي رفع قيمة التذاكر 
اإىل مبلغ 500 دينار بعدما كانت قيمة التذكرة الواحدة يف وقت �شابق ما يعادل 300 دينار

عي�شة ق.

اجلديد  ال�سعر  لي�سبح 
من  ابتداء  به  معموال 
داربي الفريقني اجلارين 
مولودية واحتاد اجلزائر 
 28 بتاريخ  املربمج 
اأن  قبل  املقبل،  نوفمرب 
يعمم على بقية الداربيات 
ابتداء  وذلك  العا�سمية 
الكروي  املو�سم  من 
واأرجعت  اجلاري، 

االأوملبي  املركب  اإدارة 
اإقدامها على ما  ا�سباب 
ثمن  م�ساعفة  يقارب 
املو�سم  خالل  التذكرة 
اقدامها  اإىل  اجلديد 
التكاليف  تعوي�س  على 
ترميم  اإعادة  كفتها  التي 
التي  امللعب  اأر�سية 
الوقت  يف  تاأثرت  كانت 
غلق  اإىل  اأّدت  ال�سابق 
االأندية  وجه  يف  امللعب 
فتحه  اإعادة  يتم  ان  قبل 
اإعادة  عقب االنتهاء من 

ترميم االأر�سية مبنا�سبة 
التي  الودية  املباراة 
خا�سها املنتخب الوطني 
جمهورية  نظريه  اأمام 
الو�سطى  اإفريقيا 
املن�رصم.  االأ�سبوع 
رفع  فاإن  املقابل  يف 
الواحدة  التذكرة  قيمة 
بامللعب االأوملبي لن يتم 
تطبيقها على املباريات 
االأندية  تخ�س  التي 
القارية  املناف�سة  يف 
فريقي  اأن  باعتبار 

مولودية واحتاد اجلزائر 
�سوف  بلوزداد  و�سباب 
يكونون معنيون بها العام 
االحتاد  بخو�س  املقبل 
الكاف،  كاأ�س  وال�سباب 
املولودية  تلعب  بينما 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
وهو نف�س االأمر بالن�سبة 
املنتخب  ملباريات 
الوطني يف حال برجمتها 
تبقى  �سوف  اأين  عليه 
قيمة التذكرة بقيمة 300 

دينار.

وايل غليزان تنقلت اإىل امللعب ووعدتهم 
بت�شوية الزمة املالية

الالعبون تلقوا اجرة �صهرية ويح�صرون 
مبعنويات مرتفعة لرتجي م�صتغامن

بطولة اإفريقيا لكرة ال�شلة على الكرا�شي

تاأهل املنتخب الوطني رجال 
و�صيدات اإىل ن�صف النهائي

التي  املالية  االأزمة  تتوّجه   
يتخّبط فيها فريق �رصيع غليزان 
الفريق  تلقى  اأـني  االنفراج،  نحو 
مفاجئة  زيارة  واإدارة  العبني  من 
التي  الوالية  وايل  طرف  من 
التي  التدريبية  احل�سة  ح�رصت 
الت�سكيلة حت�سبا ملباراة  خا�ستها 
كاأ�س  من  االأخري  اجلهوي  الدور 
اجلمهورية التي يواجهون خاللها 
ترجي  نادي  املقبل  ال�سبت 
البطولة  اإىل  املنتمي  م�ستغامن 
وايل  حتدثت  حيث  الهاوية، 
غليزان اإىل الالعبني وعدتهم من 
املالية  االأزمة  توجه  غلى  خالله 
نحو ايجاد طريقها اإىل احلل من 
خالل اإقدام �سلطات الوالية على 
نحو  �رصيعا  مالية  اإعانة  ت�رصيح 
خزينة الفريق والتي ت�سمح الإدارة 
على  حمدي  حممد  الرئي�س 

ت�سوية  اأجل  من  قليال  التنف�س 
العالقة،  املالية  امل�ستحقات 
وذلك بعدما اأقدم الرئي�س حمري 
واحدة  �سهرية  اجرة  بت�سوية 
انتظار  يف  تبي  الالعب  لرفقاء 
منحهم بقية اموالهم، وهي الوعود 
الالعبني  �سدور  اأثلجت  التي 
ومنحهم العزمية واالرادة من اأجل 
الرتكيز على التدريبات والتح�سري 
التي  للمواعيد  عالية  مبعنويات 
يقرتبون  الذين  وهم  تنتظرهم، 
جدول  يف  املقدمة  ثالثي  من 
العودة  وي�ستهدفون  الرتتيب 
بعد  اال�سواء  دوري  اإىل  �رصيعا 
اإىل  املا�سي  املو�سم  ال�سقوط 
حيث  الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
ال يبتعدون �سوى بثالث نقاط عن 

�ساحب املركز الثالث.
ع.ق.

�سيدات  الوطني  املنتخب  تاأهل 
اإىل  الكرا�سي  على  ال�سلة  لكرة 
اإفريقيا  بطولة  نهائي  ن�سف 
مدينة  حتت�سنها  التي  لالأمم 
غاية  اىل  اإفريقيا  بجنوب  دوربان 
م�ساء  انت�ساره  بعد  نوفمرب   24
منتخب   على  االثنني  اأم�س  اأول 
 ،21-51 بنتيجة  امل�سيف  البلد 
عليها  فازت  التي  وزميبابوي 
وبف�سل   ،06-64 عري�سة  بنتيجة 
جنوب  اأمام  الثالثة  االنت�سارات 
كينيا  �سد  ذلك  وقبل  اإفريقيا 
�سبالت  تتوجه  وزميبابوي   00-87
رويدا  زيغ  جواد  الوطني  املدرب 
يحتمل  الذي  النهائي  نحن  رويدا 
جنوب  مبنتخب  ثانية  يجمعها  اأن 
اإفريقيا الذي واجه ام�س منتخب 
الدور  مباريات  ختام  يف  كينيا 
نهائي  لن�سف  وبالن�سبة  االأول، 

مبا�رصة  يلي  الذي  ال�سيدات  دورة 
يلتقي  االول،  الدور  مباريات 
باملحتل  االول  املركز  �ساحب 
املرتبة  و�ساحب  الرابع  لل�سف 

الثانية بالثالث اليوم.
املنتخب  �سمن  الرجال  وعند 
لقاءات  يف  ح�سوره  اأي�سا  الوطني 
اأم�س  تغلبه  بعد  النهائي،  ن�سف 
احد  امل�رصي  نظريه  على 
 50-69 بنتيجة  للقب  املر�سحني 
االختتام  قبل   ،23-79 وزميبابوي 
زمالء  فوز  اإفريقيا،  جنوب  اأمام 
م�رص  اأمام  عيا�س  بالل  الالعب 
على  اخلام�س  هو  وزميبابوي 
 )13-107( كينيا   بعد  التوايل 
-76( وانغوال   )52-56( واملغرب 

باملركز  االنفراد  من  مكنهم   )29
االول بر�سيد 10 نقا

وكالت

حيواين مدرب املنتخب الوطني لكرة اليد رجال

تدريب املنتخب واجب وطني وتنتظرنا مهمة �صعبة
اعرتف املدرب اجلديد للمنتخب الوطني لكرة اليد �سفيان حيواين انه مل يرتدد حلظة عند تلقيه 
ات�سال رئي�س االحتادية اجلزائرية للعبة عار�سا عليه مهمة اال�رصاف على العار�سة الفنية الوطنية، 
حيث عرّب عن فخره باختياره لهذه املهمة التي اعتربها واجبا وطنيا من اجل امل�ساعدة يف اعادة 
الهيبة ل�سورة املنتخب على ال�ساحة القارية، خا�سة وان موقف املنتخب وو�سعيته ال�سعبة جعلته 
ال ي�ستطيع تلبية النداء ومنح موافقته رغم اإدراكه ل�سعوبة املهمة، حيث اكد حيواين يف ت�رصيحات 
اجل  من  لالأمم  اإفريقيا  بطولة  ايجابية يف  م�ساركة  تقدمي  االحتادية هدف  مع  �سطر  اأنه  اإعالمية 
ي�رصع يف عمله اجلديد  �سوف  انه  املونديال، م�سريا  للم�ساركة يف  املوؤهلة  املراكز  احدى  احتالل 
وت�سطري  العمل  برنامج  و�سع  ق�سد  االحتادية  رئي�س  مع  االجتماع  بعد  وذلك  املقبلة  االأيام  خالل 

املباريات الودية والدورات الدولية التي ي�ساركون فيها.

لعبان: نفكر يف جتميد البطولة الوطنية ملنح اأف�شل حت�شري للمنتخب

للمنتخب  الفني  الطاقم  اأع�ساء  تعيني  ام�س عن  اأول  ك�سف  قد  لعبان  اليد حبيب  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  وكان 
الوطني للرجال ويتمثل يف املدرب الرئي�س �سفيان حيواين مب�ساعدة حممد ال�سغري زين الدين من اأجل قيادة العار�سة الفنية 
الوطنية خلفا للكرواتي ح�سن افندي�س الذي تراجع عن تدريب الت�سكيلة الوطنية بعد وقوفه عليها خالل الدورة الدولية التي 
جرت موؤخرا بتون�س، واأو�سح لعبان يف ندوة �سحافية عقدها م�ساء اأول ام�س اأن الطاقم الفني الوطني �سوف تكون مهمته 
الثالث  اإحدى املراكز  احتالل  بالغابون وهدفه  العام املقبل  االفريقية املقررة مطلع  البطولة  الوطني يف  قيادة املنتخب 

االأوىل يف الرتتيب املوؤهلة اإىل امل�ساركة يف بطولة العامل عام 2019 التي تنظمها منا�سفة اأملانيا والدامنارك.
وك�سف لعبان احتمال جتميد البطولة الوطنية لكرة اليد رجال من اأجل ال�سماح للمنتخب الوطني اإجراء الرتب�سات التح�سريية 
التي  اإىل حني انطالق بطولة افريقيا  القارية، حيث من املنتظر ح�سبه ان يدخل املنتخب ترب�سا مغلقا  للمناف�سة  ا�ستعداد 
جتري ما بني 16 و 28 جانفي 2018، واعرتف لعبان اأن اجلزائر مل يعد بلدا قويا يف الكرة ال�سغرية وال يثري خوف املنتخبات 
املالية  الناحية  من  �سعبة  مبرحلة  متر  ااحتادية  اأن  مو�سحا  بالدنا،  يف  اللعبة  �سهدته  الذي  الرهيب  الرتاجع  بعد  املناف�سة 
وت�سريها بالقرو�س يف انتظار دعم وزارة ال�سباب والريا�سة، م�سيفا ان تراجع م�ستوى اللعبة جعل عرو�س املمولني �سبه 

منعدمة.
عي�شة ق.
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الت�سكيلة تدربت اأم�س بعني البنيان يف غياب حامية

بوحف�ص يحّذر تودوروف ويقّل�ص مهامه بالعار�ضة الفنية
وّجه رئي�س فريق �سباب بلوزداد حممد بوحف�س اإنذارا �سديد اللهجة ملدربه ال�سربي ايفيكا تودوروف فيما يتعلق بالتدخل باجلوانب الإدارية والكتفاء بالرتكيز على اجلانب 
الفني وحده، حيث اجتمع بو�سوف رفقة املدرب تودوروف وتطّرق معه اإىل الت�سريحات النارية التي اأطلقها نهاية ال�سبوع املن�سرم عقب تعرث الفريق على ملعبه 20 اأوت اأمام 

متذيل الرتتيب احتاد البليدة وموا�سلة �سل�سلة التعادلت، مربرا الأمر بعدم ت�سلم الالعبني مل�ستحقاتهم املالية العالقة منذ اأ�سهر 

عي�سة ق.

وهو ما �أثر على معنوياتهم وجعلهم 
ال ميلكون �لرغبة يف �للعب، م�ضيفا 
وغائبة  بعملها  تقوم  ال  �الإد�رة  �ن 
�ضو�ء  �مللعب  يف  �لتو�جد  عن 
�أو  بالتدريبات  �الأمر  تعلق  فيما 
معنويات  يجعل  ما  وهو  �ملباريات 
�لالعبني منحطة، ويف هذ� �الطار 
�ملدرب  على  بوحف�ص  �ضّدد 
يتعلق  فيما  �حلذر  توخي  �ل�رصبي 
�لت�رصيحات  هذه  مثل  باإطالق 

�جلو�نب  �إىل  �لتطرق  من  ومنعه 
مع  باحلديث  و�الكتفاء  �الد�رية 
و�ضائل �العالم حول �جلانب �لفني 
مل  �لذي  وهو  فح�ضب،  للمبار�ة 
يه�ضم ت�رصيحات مدربه، وكلف يف 
نقازي  �لدين  نور  �لثنائي  �ملقابل 
ي�ضغالن  �للذ�ن  قري�ضي  وتوفيق 
و�ملدير  �لفريق  مناجري  من�ضب 
�لريا�ضي على �لتو�يل ينقل م�ضاكل 
تدخل  دون  �الد�رة  �إىل  �لالعبني 
جهة  من  تودوروف.  �ملدرب  من 
كرمي  �لالعب  رفقاء  �أجرى  �أخرى 

تدريبية  ح�ضة  �أم�ص  �ضباح  عريبي 
و�الطعام  �لفندقة  خا�ضوها مبركز 
بعني �لبنيان على غري �لعادة بعدما 
على  �الأخرية  �لفرتة  خالل  تعودو� 
حيث  �أوت،   20 مبلعبهم  �لتدرب 
غياب  �لتدريبية  �حل�ضة  �ضهدت 
�أ�ضبح  �لذي  حامية  �أمني  �ملهاجم 
�لن�ضار  طرف  من  عليه  مغ�ضوب 
عن  بالرحيل  يطالبونه  و�لذين 
�ل�ضتوي  �ملركاتو  خالل  �لنادي 
بالتخاذل  �إياه  متهمني  �ملقبل 

وتر�جع كبري يف م�ضتو�ه.

الثنائي دمو وعزي غري جاهز والطاقم الفني �سيجدد الثقة يف بوهنة ومباراكو

العبو العميد �ضرعوا اأم�ص يف التح�ضري للداربي مبعنويات مرتفعة
�جلز�ئر  مولودية  فريق  ��ضتاأنف 
على  �لتدريبات  �لبارحة  م�ضاء 
و�الطعام  �لفندقة  مركز  م�ضتوى 
�لر�حة  فرتة  بعد  �لبنيان  بعني 
�لفني  �لطاقم  لهم  منحها  �لتي 
كانت  �لتي  �ملبار�ة  تاأجيل  �إثر 
�حتاد  �أمام  �أم�ص  �أول  مربجمة 
�ملتاأخر  �للقاء  �ضمن  �جلز�ئر 
�لر�بطة  من  �ل�ضاد�ضة  �جلولة  عن 
و�نطلق  �لقدم،  لكرة  �ملحرتفة 
كازوين  برنار  �لفرن�ضي  �ملدرب 

يف �إعد�د ��ضباله وحت�ضريهم حتي 
�لد�ربي  ملوعد  جاهزين  يكونو� 
�لذي  �جلز�ئر  �حتاد  �جلار  �أمام 
و�لتحق  �ملقبل،  �لثالثاء  يجري 
باأر�ص  �لفرن�ضي  �ملدرب  �لبارحة 
�لر�حة  فرتة  خا�ص  بعدما  �لوطن 
بفرن�ضا رفقة عائلته حيث �أ�رصف 
على ح�ضة �ال�ضتئناف �لتي خا�ضها 
�لالعبون مبعنويات مرتفعة عقب 
�جلولة  يف  �ضجلوه  �لذي  �لفوز 
�لفارطة �مام دفاع تاجنانت، حيث 

�أهمية  �لفريق  يف  �جلميع  يدرك 
�لد�ربي  موعد  يف  �لثالث  �لنقاط 
و�لتي ت�ضمح لهم بالقفز �إىل �ملركز 
�لثالث يف جدول �لرتتيب على بعد 
نقطتني عن �لو�ضافة و�ضت نقاط 

عن �ملت�ضدر �ضباب ق�ضنطينة.
ت�ضكيلة  تعرف  �ضوف  �ملقابل  يف 
"�لعميد" غياب �لثنائي عبد �لغني 
�لد�ربي  عن  عزي  و�أيوب  دمو 
�لت�ضكيلة  عن  غيابهما  وتو��ضل 
�لتي  �ال�ضابة  من  �ضفائهما  رغم 

�لفرتة  خالل  منها  يعانيانه  كانا 
�ل�ضابقة، حيث الز�ل �لثنائي يعاين 
وهو  �لبدين  �جلانب  من  نق�ضا 
بعد  جاهزين  غري  يجعلهما  ما 
وم�ضطر�ن  �ملناف�ضة،  �إىل  للعودة 
ب�ضفة  جاهزيتهما  قبل  لالنتظار 
حيث  �مليادين،  �إىل  و�لعودة  تامة 
�العتماد  �لفني  �لطاقم  �ضيو��ضل 
على ثنائي �ملحور زيد�ن مبار�كو 

ور�ضيد بوهنة.
عي�سة ق.

هني وفرحات اأف�سل املمررين يف بلجيكا والليغ2

اإدارة ريال بيتي�ص تطعن يف الطرد الذي تلقاه ماندي
�ال�ضباين  بيتي�ص  ريال  نادي  �إد�رة  قامت 
مد�فعها  تلقاها  �لذي  �لطرد  يف  بالّطعن 
خالل  ماندي  عي�ضى  �جلز�ئري  �لدويل 
�إيبار �ضمن  �ملبار�ة �لتي جمعتهم بامل�ضيف 
�لتي  �ال�ضباين  �لدوري  من  �ل�ضابقة  �جلولة 
خروج  كان  حيث  �ملن�رصم،  �الثنني  جرت 
بعد  �ملبا�رصة  �حلمر�ء  بالبطاقة  ماندي 
مت  و�لذي  �ملناف�ص  العب  بعرقلة  قيامه 
تقدير�ت  ح�ضب  �لعلميات  منطقة  د�خل 
�إثرها ماندي �لطرد  حكم �ملبار�ة منح على 
على  �ضجل  للمناف�ص  جز�ء  وركلة  �ملبا�رص 
�العالمية  �لتقارير  وح�ضب  �لهدف،  �إثرها 
بيتي�ص  �إد�رة  فاإن  �م�ص  �ل�ضادرة  �ال�ضبانية 
تعتمد يف ملف �لطعن �لذي قدمته �إىل جلنة 

على  ماندي  �لالعب  عن  للدفاع  �لعقوبات 
لقطات �لفيديو �لتي تبني عدم �رصعية �لطرد 
�لفرن�ضي  رين  نادي ملعب  تلقاه خريج  �لذي 
�للقطات  ح�ضب  �لعرقلة  لقطة  و�أن  خا�ضة 
وقعت خارج منطقة �لعمليات وهو ما يجعل 
غري  �لالعب  تلقاها  �لتي  �حلمر�ء  �لبطاقة 
�أين  �جلز�ء،  ركلة  �إىل  باالإ�ضافة  م�ضتحقة 
�لبطاقة  برفع  �ال�ضباين  �لنادي  �إد�رة  تطالب 
�ن  وينتظر  �حلمر�ء عن مد�فعها �ملحوري، 
قر�رها  ��ضدرت  قد  �لعقوبات  جلنة  تكون 

�م�ص فيما يتعلق بطعن ريال بيتي�ص.
�لدوليان  �لالعبان  يت�ضدر  �آخر  �ضياق  ويف 
قائمة  فرحات  �لدين  وزين  هني  �ضفيان 
�لبلجيكي  �لدوري  يف  �ملمررين  �ف�ضل 

و�لدرجة �لثانية �لفرن�ضية على �لتو�يل، حيث 
�أ�ضدل �ل�ضتار على مرحلة �لذهاب يف بلجيكا 
هني  �لوطنية  �لت�ضكيلة  �ألعاب  �ضانع  بتو�جد 
بر�ضيد  �ملمريني  �أف�ضل  قائمة  �ضد�رة  يف 
مبار�ة   15 خو�ص  بعد  مترير�ت  خم�ص 
�حلايل،  �ملو�ضم  من  �الأوىل  �ملرحلة  �ضمن 
منذ  هدفني  �لالعب  �ضجل  ذلك  جانب  �إىل 
يت�ضدر  جهته،  من  �حلايل.  �ملو�ضم  �نطالق 
�بن مدينة برج منايل �ضد�رة �ف�ضل �ملمررين 
ميلك  �لذي  وهو  بفرن�ضا  �لثانية  �لدرجة  يف 
�ضبع مترير�ت متقدما على العب رين دييغو 
�الأخري  �أن  باعتبار  و�حدة  بتمريرة  ريغوناتو 

ميلك �ضت مترير�ت.
عي�سة ق. 

بعد العودة بالتعادل من تركيا امام ب�سكتا�س

براهيمي يحافظ على حظوظه للتاأهل اإىل ثمن نهائي رابطة االأبطال
عاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�ضني بر�هيمي 
رفقة فريقه بورتو �لربتغايل بتعادل ثمني من 
�لتنقل �لذي قاده �إىل تركيا ملالقاة �مل�ضيف 
ب�ضكتا�ص يف مبار�ة �جلولة �خلام�ضة وما قبل 
�أبطال  ر�بطة  جمموعات  دور  من  �الأخرية 
حيث  �م�ص،  �أول  �ضهرة  جرت  �لتي  �وروبا 
�لهزمية  تفادي  من  �لربتغايل  �لنادي  متكن 
و�ملتاأهل  �ل�ضابعة  �ملجموعة  مت�ضدر  �أمام 

للمناف�ضة  �لنهائي  ثمن  �لدور  �إىل  ر�ضميا 
باالحتفاظ  له  �ضمحت  و�لتي  �الأوروبية 
على  �لتناف�ص  �جل  من  كاملة  بحظوظه 
�ملقبل  �لدور  �إىل  �ملوؤهلة  �لثانية  �لتاأ�ضرية 
و�لتي ي�ضارع عليها مع نادي اليبزيج �الملاين، 
�ملنتخب  ميد�ن  متو�ضط  رفقاء  يكفي  حيث 
�لوطني �لفوز يف �جلولة �الأخرية مبيد�نه �أمام 

موناكو �لفرن�ضي من �أجل �لتاأهل ر�ضميا.

ب�ضيكتا�ص  �مام  بر�هيمي مبار�ة كبرية  وقّدم 
�طو�ر  جميع  وخا�ص  ��ضا�ضيا  لعب  حيث 
يف  قاتال  �ضما  خالها  كان  �لتي  �ملقابلة 
كر�ت  وقدم  �ملناف�ص  عمليات  منطقة 
�إىل  لتحويلها  ��ضتغاللها  يف  ف�ضلو�  لزمالئه 
�أهد�ف �لتي ت�ضمح لهم بالعودة بالز�د كامال 

�إىل �لديار.
ع.ق.

خالل لقاءه مبمثلني عن ممثلني للمنظمة 
الوطنية لل�سحافيني الريا�سيني اجلزائريني

زط�ضي: ردة فعل ماجر كانت يف 
حلظة غ�ضب والهدوء �ضروري

عاد رئي�ص �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم خري �لدين زط�ضي للحديث 
حول �ل�ضجار �للفظي �لذي وقع بني �لناخب �لوطني ر�بح ماجر و�ضحايف 

�الذ�عة �لوطنية معمر جبور خالل �لندوة �ل�ضحافية �لتي عقدها ماجر عقب 
�ملبار�ة �لودية �لتي خا�ضها �خل�رص �ال�ضبوع �ملن�رصم �أمام نظريه �إفريقيا 

�لو�ضطى، حيث �أّكد زط�ضي �أن ما حدث بني �لرجلني كان �ضوء تفاهم ال يعدو 
�أكرث من ذلك ومت ت�ضخيم �الأمور عرب �تخاذها منحى �ضلبي لدى و�ضائل 

�العالم �ملحلية وو�ضول �ضد�ها �إىل �لطرف �لعاملي، و�أ�ضار زط�ضي خالل 
لقاءه �م�ضية �أول �أم�ص بعدد من �أع�ضاء �ملكتب �لتنفيذي �ملنظمة �لوطنية 

لل�ضحافيني �لريا�ضيني �جلز�ئريني برئا�ضة يو�ضف تازير �أن ردة فعل �لناخب 
�لوطني كانت يف حلظة غ�ضب متلكت �الأخري جعلته يتحدث بطريقة عنيفة 
مع �أعالمي �لقناة �الذ�عية �لثالثة. وطالب رئي�ص �لفاف من �جلميع �رصورة 

�لتز�م �لهدوء خالل �لفرتة �ملقبلة خا�ضة و�أن �لكرة �مل�ضتديرة يف بالدنا تعاين 
�الأمّرين خا�ضة على م�ضتوى نتائج �ملنتخب �لوطني ويتطلب �الأمر و�ضع �ليد 

يف �ليد من �أجل �خلروج من �الأزمة و��ضتعادة �لوجه �مل�رّصف للكرة �جلز�ئرية 
�لذي كانت عليه خالل �الأعو�م �ل�ضابقة.

ع.ق.
جاردمي عرّب عن عدم ر�ساه بالأداء الذي 

قّدمه يف ال�سوط الثاين

غزال ينهزم اأمام اليبزيج ويق�ضى 
من رابطة ابطال اأوروبا

�ق�ضي رفقاء �لالعب �لدويل �جلز�ئري ر�ضيد غز�ل من م�ضابقة ر�بطة �أبطال 
�وروبا عقب �لهزمية �ملذلة �لتي نالوها �مام �ل�ضيف اليبزيج �الملاين �لذي 

�أطاح بهم يف عقر �لديار برباعية لهدف �ضمن �جلولة �خلام�ضة من دور 
جمموعات �ملناف�ضة �الأوروبية، حيث ف�ضل نادي �المارة �لفرن�ضية يف �ضمان 

�لتناف�ص على م�ضاركة يف �لدوري �الأوروبي على �القل عرب �حتالل �ملركز 
�لثالث �ضمن �ملجموعة �ل�ضابعة بعد ف�ضله يف حتقيق �ي فوز بامل�ضابقة، 

وتو�جده على بعد خم�ص نقاط عن �ضاحب �ملركز �لثالث قبل جولة و�حدة 
على نهاية دور �ملجموعات، وخا�ص متو�ضط ميد�ن �خل�رص �للقاء �حتياطيا 
بعدما دفع به مدربه �لربتغايل ليوناردو جاردمي يف �ل�ضوط �لثاين �بتد�ء من 
�لدقيقة 66 ورغم �أن خريج نادي �أوملبيك ليون حاول منح �حللول �لهجومية 
وم�ضاعدة فريقه من �جل �لو�ضول �إىل �ملرمى �إال �نه ف�ضل يف ذلك خا�ضة 
و�أن فريقه كان منهزما برباعية لهدف بعدما �ضجلت �الأهد�ف �خلم�ضة يف 

�ل�ضوط �الأول للمبار�ة. وعرّب مدرب موناكو جاردمي عن عدم �قتناعه باالأد�ء 
�لذي قّدمه غز�ل يف �للقاء �أين �كد يف ت�رصيحات �إعالمية عقب نهاية �للقاء 
�أن �قحامه لغز�ل وزميله د�باخي يف ن�ضف �ضاعة �الأخري من �ملقابلة مل ياأت 

باالإ�ضافة ومل يقدما �لدور �لذي كان منتظر� منهما.
ع.ق.
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حدث تاريخي ملودريت�ش �أمام �أبويل
�سارك �لنجم �لكرو�تي لوكا مودريت�ش �أ�سا�سيا مع 

فريقه ريال مدريد �لإ�سباين �أمام �أبويل نيقو�سيا 
�جلولة  يف  �م�ش  �أول  م�ساء  �لقرب�سي 

�ملجموعة  مناف�سات  من  �خلام�سة 
بدوري  �ملجموعات  بدور  �لثامنة 

مودريت�ش  و�أ�سبح  �أوروبا،  �أبطال 
يف  م�ساركة  كرو�تيا  لعبي  �أكرث 
بر�سيد  �لأبطال،  دوري  مباريات 
يف  زميله  متخطيا  مبار�ة   64
�ملنتخب �لكرو�تي ولعب �ساختار 
ب�سبب  حاليا  �ملوقوف  دونيت�سك 

�ل�سقوط يف �ختبار �ملن�سطات د�ريو 
�سيوؤمن  �ملبار�ة  هذه  يف  �رسنا.و�لفوز 

�لنهائي  ثمن  �إىل  �لتاأهل  مدريد  لريال 
�ملجموعة  �سد�رة  على  �ملناف�سة  ومو��سلة 

�لتي يحتلها توتنهام �لإجنليزي.

�لبار�ضا ت�ضرع يف مفاو�ضات ال�ضتقد�م �أوزيل
�سفهية  مفاو�سات  بد�أ  بر�سلونة  نادي  �أن  �أم�ش  �لإ�سبانية  ديبورتيفو  موندو  �سحيفة  ك�سفت 

�أر�سنال،  لعب  �أوزيل  م�سعود  �لدويل  �لأملاين  �سم  �أجل  ي من  لذ �
هذ�  نهاية  �سينتهي  �لذي  عقده  متديد  يف  يرغب  ل 

يف  ياأمل  �لالعب  باأن  �ل�سحيفة  و�أفادت  �ملو�سم. 
�لثاين  �لن�سف  يف  �أوروبا  �أبطال  بدوري  �للعب 

من �ملو�سم �حلايل، وهو ما دفعه لقبول فكرة 
�سو�ريز  ولوي�ش  مي�سي  )يونيل  بجانب  �للعب 
لكنه ��سرتط  على بر�سلونة �لتحرك من خالل 
توقف  وعدم  ل�سمه،  ر�سمي  عر�ش  تقدمي 
�لأمر عند مفاو�سات �سفهية، وتابعت »موندو 

ديبورتيفو« �أن �لتعاقد مع م�سعود �أوزيل �إذ� ما 
مت يعني تاأجيل �لتفاو�ش مع فيليبي كوتينيو لعب 

ليفربول.

�ضاري: �إن�ضيني تطور كثرًي� وم�ضرينا مل يعد باأيدينا
ث ماروي�سيو �ساري مدرب نابويل بعد �لفوز على �ساختار دونيت�سك �لأوكر�ين م�ساء �لثالثاء باجلولة �خلام�سة من  حتَدّ
دوري �ملجموعات بدوري �أبطال �أوروبا، وقال �ساري يف ت�رسيحات ل�سبكة »برمييوم �سبورت«: »جنحنا خالل �ملبار�ة 
�أول 35 دقيقة و�سعونا يف �سعوبات ب�سبب تنظيمهم �ملمتاز،  بال�سغط على منت�سف ملعب �خل�سم ب�سورة جيدة، يف 
وفقدنا �لعديد من �لكر�ت«، و�أ�ساف »�سعدت بالأد�ء �لذي قدمناه، وحر�ش �لالعبني على �لفوز، رغم �أَنّ م�سرينا يف 
�لبطولة مل يعد يعتمد علينا، علينا فقط �أن نفكر يف �لذهاب للفوز يف هولند� ومن ثم �نتظار نتيجة �ملبار�ة �لأخرى 

لعلها تكون ل�ساحلنا«.
ورفع نابويل ر�سيده بالفوز يف مبار�ة �ليوم �إىل 6 نقاط يف �ملرتبة �لثالثة باملجموعة �ل�ساد�سة خلف مان�س�سرت �سيتي 
يرحل  فيما  �لأخرية  �جلولة  يف  فينورد  على  �سيًفا  نابويل،  ويحل  نقاط،  بـ9  �لو�سيف  و�ساختار  نقطة  بـ15  �ملت�سدر 
مان�س�سرت �سيتي ملو�جهة �ساختار. وعن �أد�ء جنم �لفريق لورينزو �إن�سينيي، قال: »هذ� هو �إن�سينيي، لقد تطور بال�سنو�ت 
 20 باآخر  عليه  للحفاظ  �إخر�جه  »�أردت  وو��سل  �أ�سا�سًيا«،  لعبًا  �أ�سبح  �أنه  له  �ملهم  من  دولًيا،  لعبًا  و�أ�سبح  �لأخرية 
�أد�ء  �أحببت  �لدفاع قدمنا عماًل جيًد�./  �لقيام بذلك يف كل �ملباريات«، وختم »يف  �أ�ستطيع  دقيقة، لكني �سخ�سًيا ل 
كري�ستيان مادجيو �لذي كانت م�ساركاته قليلة للغاية منذ فرتة طويلة، لكني ر�أيته �ليوم ب�سحة ولياقة جيدة وهذ� ي�سعرين 

بالفخر«.

�إ�ضبيلية يتلقى �ضدمة ب�ضاأن مدربه
يعي�ش فريق �إ�سبيلية �لإ�سباين حالة من �ل�سدمة رغم تعادله �ملثري �أول �أم�ش بنتيجة 3-3 �أمام �سيفه ليفربول �لإجنليزي 
يف دوري �أبطال �أوروبا، وتتمثل �ل�سدمة يف �نت�سار �أنباء عن �إ�سابة مدرب �إ�سبيلية �لأرجنتيني �إدو�ردو برييزو ب�رسطان 
ل رئي�ش �لنادي �لأندل�سي خو�سيه كا�سرتو �تخاذ �حلذر وعدم �لتعقيب على �لأمر ب�سكل مبا�رس،  �لربو�ستاتا، يف حني ف�سّ

وقال كا�سرتو »مبا �أن هذه م�ساألة �سخ�سية وح�سا�سة، �أف�سل �أن �أنتظر« حيث من �ملتوقع �أن ي�سدر �لنادي بيانا.
وذكرت �سحيفة »ماركا« �أن �ملدرب �لأرجنتيني �سيخ�سع للعالج و�سيحتاج لتدخل جر�حي قريبا، على �لرغم من عدم 
�لأول  �ل�سوط  �نتهاء  �ل�سيء بعد  �لأجو�ء بدت موؤثرة بع�ش  �أن  �ل�سحيفة،  .و�أ�سافت  للعملية  تاريخ حمدد  �لك�سف عن 
بتقدم �لريدز 3-0، قبل �أن يتمكن �ساحب �لأر�ش من قلب �لطاولة على �ل�سيوف يف �ل�سوط �لثاين، وعقب �ملبار�ة �لتي 
�نتهت بعناق جماعي لبرييزو قال لعب و�سط �لفريق �إيفر بانيجا »كان ينبغي �أن نقدم هذ� �لأد�ء من �أجل �مل�سجعني 
�لذين ي�ساندوننا د�ئما وكذلك من �أجل �ملدرب �لذي قلب �ملوقف«، وتابع »�ملدرب يقودنا نحو �لطريق �ل�سحيح ونحن 

معه للنهاية«.

�ضيميوين: غريزمان يحتاج الكت�ضاف نف�ضه من جديد
يرى دييغو �سيميوين مدرب �أتلتيكو مدريد �أن �لفرن�سي �أنطو�ن غريزمان لعب فريقه،يحتاج لكت�ساف نف�سه من جديد 
و�لعودة للتهديف، موؤكًد� �أن �لالعب قلق لأنه يريد تقدمي �أف�سل ما لديه، وم�سري� �أنه حني يعطي �ل�سخ�ش �لكثري ل�سيء 
ما كما فعل، فمن �لطبيعي �أن يُطلب منه �لكثري،وقال: »�أنطو�ن بخري، يحتاج لإيجاد نف�سه و�لعودة للت�سجيل. �إنه لعب 
و�أ�ساف:  �لوقت«،  له حبهم كل ذلك  �أتلتيكو يظهرون  �لرفاق يحبونه ويف  و�أمامه م�ستقبل كبري وحا�رس م�رسق،  �ساب 
�أن نطالبه  �أعطانا �لكثري يف هذه �ل�سنو�ت �لأربع، فمن �لطبيعي  »وحني يعطي �ل�سخ�ش �لكثري ل�سيء ما وغريزمان 
باملزيد، كما كنا �سنطلب من كثريين من رموز �لفريق« م�سري� �إىل �أن غريزمان �لذي مل ي�سجل خالل �آخر 8 مباريات 

قلق لأنه يريد تقدمي �أف�سل ما لديه.
وتابع: »يحتاج للت�سجيل. �سحيح �أنه قدم �أد�ء جيد� يف �لكثري من �ملباريات �لتي خا�سها، ولكنه تاأقلم على �لت�سجيل 
وعندما يتوقف عن هذ� يعاين وي�سعر �جلمهور بال�سيق، لأنه من �أحد �ملحاور �لتي ت�سجل يف هذه �لفرتة �لأخرية«، 
و�ختتم: »هذ� �لالعب لديه كل �سيء �إنه لعب ��ستثنائي نحن من مكاننا ندعمه فقط ونعطيه �لثقة و�لهدوء لكي ي�ستمر 

يف �للعب، لأنه من �لالعبني �لذين �سيعودون يف وقت ما حلالتهم �لطبيعية، وهو �لت�سجيل«.

�لريال ي�ضتعر�ش ويتاأهل رفقة 
ب�ضيكتا�ش وليفربول يوؤجل �حل�ضم

�ملتفائلني  �أ�سد  يكن  مل 
�لأد�ء  هذ�  يتوقع  بامللكي 
لعبي  من  و�لنتيجة 
جاءت  حيث  �ملريينغي 
مدريد  ريال  �أهد�ف 
�لنتائج  عقب  كالبل�سم 
ريال  وفاز  �ملتو��سعة، 
�أبويل  م�سيفه  على  مدريد 
�لقرب�سي 6-0 يف �ملرحلة 
مباريات  من  �خلام�سة 
ليتاأهل  �لثامنة  �ملجموعة 
ح�سم  �لذي  توتنهام  رفقة 
فوزه  عقب  �ل�سد�رة 
بورو�سيا  على  �أر�سه  خارج 
 ،1-2 �لأملاين  دورمتوند 
و�سّجل �أهد�ف ريال مدريد 
وكرمي  مودريت�ش  من  كل 
ونات�سو   هدفني  زمية  بن 
رونالدو  وكري�ستيانو 
�لغابوين  تقدم  فيما  ثنائية، 
دورمتوند  ل�سالح  �أوباميانغ 
�لنتيجة  توتنهام  وقلب 
بف�سل هاري كني )و�لكوري 

�جلنوبي �سون مني.
�لرتكي  ب�سيكتا�ش  وتاأهل 
�لنهائي  ثمن  �لدور  �إىل 
للم�سابقة �لوروبية بتعادله 
�لربتغايل  بورتو  �سيفه  مع 
ليبزيغ  و�أنع�ش   ،1-1
باكت�ساحه  �آماله  �لأملاين 
�لفرن�سي  موناكو  م�سيفه 
مناف�سات  من   1-4
�ل�سابعة،  �ملجموعة 
ر�سيده  ب�سيكتا�ش  ورفع 
ف�سمن  نقطة،   11 �إىل 
بطاقتي  و�إحدى  �ل�سد�رة 
�لدور  �إىل  �ملجموعة 
عن  �لنظر  بغ�ش  �ملقبل 
�لأخرية،  نتيجته يف �جلولة 
�لثاين 7  وبات ر�سيد بورتو 
نقاط بفارق �لأهد�ف �أمام 
حني  يف  �لثالث،  ليبزيغ 

فقد موناكو فر�سة �لتاأهل، 
يلتقي  �لأخرية  �جلولة  ويف 
ب�سيكتا�ش،  مع  ليبزيغ 
و�فتتح  موناكو.  مع  وبورتو 
بف�سل  �لت�سجيل  بورتو 
�أن  قبل  فيليبي   �لرب�زيلي 
من  �لأر�ش  �ساحب  يعدل 
�لآخر  �لرب�زيلي  خالل 
تالي�سكا، وهي �ملرة �لأوىل 
ب�سيكتا�ش  فيها  يبلغ  �لتي 
�لنهائي للبطولة  �لدور ثمن 
منذ �عتماد �ل�سيغة �حلالية 
ويف   .1992 ن�سخة  بعد 
�ملبار�ة �لثانية، لقي موناكو 
�أر�سه  على  ثقيلة  خ�سارة 
�أمام ليبزيغ 1-4، و�هتزت 
حني  مبكر�ً  موناكو  �سباك 
�لرب�زيلي  لعبه  حّول 
�لكرة  نا�سيمنتو  جيمر�سون 
عن طريق �خلطاأ �إىل د�خل 
�لدقيقة  يف  فريقه  مرمى 
�لفريق  وخطف  �ل�ساد�سة، 
بعد  ثانياً  هدفاً  �لأملاين 
�ملهاجم  عرب  دقائق  ثالث 
وجه  فرينر،  تيمو  �لدويل 
�إىل  قا�سية  �رسبة  فرينر 
�لهدف  باإ�سافة  موناكو 
 31 �لدقيقة  يف  �لثالث 
قلّ�ش  جز�ء،  ركلة  من 
فالكاو  ر�د�ميل  �لكولومبي 
�أعاد  ثم  ملوناكو  �لفارق 
�لغيني نابي كيتا �لفارق �إىل 

�سابق عهده .
يف  ليفربول  ف�سل  بينما 
�حلفاظ على تقدمه وتعادل 
ليتاأجل  ��سبيلية  مع   3-3
�ىل  �لنهائي  ثمن  �إىل  تاأهله 
فّرط  �لخرية،  �ملرحلة 
يف  �لجنليزي  ليفربول 
�إىل  �ملبّكر  �لتاأهل  بطاقة 
بتعادله  �لنهائي  ثمن  �لدور 
مع  �لثالثاء  �ليوم   3-3

�ل�سباين،  ��سبيلية  م�سيفه 
ليفربول  ثالثية  وجاءت 
فريمينيو  �لرب�زيلي  عرب 
و�ل�سينغايل  منا�سبتني   يف 
�سجل  فيما  مانيه  �ساديو 
هدفني  يدر  بن  و�سام 

وبيتز�رو ثالثية ��سبيلية.
�لثانية حل�ساب  �ملبار�ة  يف 
فر�ش  ذ�تها،  �ملجموعة 
�لتعادل  �ل�سلوفيني  ماريبور 
�سبارتاك  م�سيفه  على 
تقدم  �لرو�سي،  مو�سكو 
�سبارتاك عرب لعب �لر�أ�ش 
لكن  لويز  زي  �لأخ�رس 
�لتعادل  خطف  ماريبور 
يا�سمني  �لبو�سني  عرب 

مي�سانوفيت�ش .
و�أبقى نابويل �لإيطايل على 
�لدور  �إىل  بالتاأهل  �آماله 
�جلولة  حتى  �لنهائي  ثمن 
�ل�رسيح  فوزه  بعد  �لأخرية 
�ساختار  �سيفه  على 
 ،0-3 �لأوكر�ين  د�نيت�سك 
�ين�سيني   لورنت�سو  و�سجل 
زيلين�سكي  بيوتر  و�لبولندي 
�هد�ف  مريتنز  در�ي�ش 
ر�سيده  رفع  �لذي  نابويل 
يف  نقاط   6 �ىل  فريقه 
�ملركز �لثالث، بفارق ثالث 
وكان  �ساختار،  نقاط خلف 
نابويل  على  تغلب  �ساختار 
�ر�سه يف �جلولة  2-1 على 
�ملجموعة  و�سمن  �لوىل. 
نف�سها فاز مان�س�سرت �سيتي 
تاأهله  �ل�سامن  �لإجنليزي 
على  �ملا�سية  �جلولة  من 
�لهولندي  فيينورد  �سيفه 
�سرتلينغ،  لرحيم  بهدف 
مت�سدر  مان�س�سرت  ورفع 
 15 �ىل  ر�سيده  �لرتتيب 
نقطة، مقابل نقطة و�حدة 

لفيينورد �لخري.
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�أم كلثوم بفيلم فرن�سي.. هرم ر�بع و�أيقونة عربية
يف فيلم بعنوان »اأم كلثوم، �سوت القاهرة« ي�ستعيد املخرج الفرن�سي كزافييه فيلتار ذكرى )كوكب ال�سرق( اأم كلثوم التي ل تزال رغم مرور 42 عاما على 

رحيلها مبثابة اأيقونة عربية، ول تزال م�سريتها الغنية فنيا و�سيا�سيا واجتماعيا تده�ش املبدعني واملوؤرخني واملحللني ال�سيا�سيني و�سناع ال�سينما.

�أول  عر�ض  �لذي  �لفيلم  يعتمد 
بريوت  مهرجان  يف  �لأحد  �أم�ض 
لالأفالم �لفنية �لوثائقية على مو�د 
با�ستعر��ض  ومقابالت  �أر�سيفية 
حياة فاطمة �لبلتاجي منذ ولدتها 
حيث  �لزهايرة،  طماي  قرية  يف 
ثم  �لدينية،  �لأنا�سيد  تغني  كانت 
يعدد مر�حل حياة فالحة ب�سيطة 
و�سخ�سيتها  ب�سوتها  ت�سلحت 
�لقوية و�لذكية لتمالأ �لدنيا فرحا 

وتغني على �أهم م�سارح �لعامل.
�لفيلم  يف  تت�سابك  ما  و�رسعان 
بال�سيا�سية  �لفنية  �ملو��سيع 
�ل�سلطة  يف  »�ل�ست«  و�نخر�ط 
�لوطن  عن  و�لدفاع  و�حلكم 
مع  �ل�سخ�سية  �ل�سرية  فتتد�خل 
خالل  من  خ�سو�سا  �لبلد،  �سرية 
وحمللني  موؤرخني  مع  �ملقابالت 
�حلقل  يف  وعاملني  �سيا�سيني 

�لجتماعي ومو�سيقيني.

وجاء يف �لفيلم �أن �أم كلثوم �سنعت 
�مل�ستحيل وك�رست �حلو�جز �لتي 
تف�سل بني �ل�سعوب حمققة بذلك 
�إجنازه،  �ل�سيا�سات  ت�ستطع  ما مل 
�إذ يتبع ذلك �أغاين �أم كلثوم للثورة 
ودورها يف دعم �جلي�ض �مل�رسي 
جمال  �لر�حل  للرئي�ض  ودعمها 

عبد �لنا�رس.
وقع  �إىل  بالتاأكيد  �لفيلم  ويتطرق 
�ملجتمع  على  كلثوم  �أم  �أغاين 
�أغانيها  وتاأثري  و�لعربي  �مل�رسي 
جامع  من  �مل�رسي  �ل�سارع  على 
كما  م�سوؤول،  �أكرب  �إىل  �لقمامة 
كلثوم  �أم  �أز�لت  نف�سيا كيف  يحلل 
�لجتماعية  �لطبقات  بني  �لهوة 
يف �لعامل، �إذ �سحر �سوتها �لعمال 
و�أي�سا  فرن�سا  يف  �ملهاجرين 
و�أمر�ء  ديغول  �سارل  �لرئي�ض 
و�أمري�ت �لعامل �لعربي وفالحيه.

عن  �حلديث  �لفيلم  ين�سى  ول   

كلثوم  باأم  �لفنانني  كبار  �إعجاب 
�لفني  �ل�سعيد  على  وبعامليتها 
بلدها  بني  متنقلة  و�مل�سارح 
وبغد�د ودم�سق وفرن�سا و�لحتاد 
�ل�سوفياتي وحيفا و�لقد�ض، حيث 
تربعت بريع حفل هناك ملوؤ�س�سة 
�سد �لحتالل �لربيطاين و�لهجرة 

�ليهودية.
كز�فييه  و�ملوؤلف  �ملخرج  وكتب 
»�أم  �ملهرجان  كتيب  يف  فيلتار 
كلثوم من �ملقد�سات يف م�رس لذ� 
�لر�بع(،  )�لهرم  �أ�سميها  �أن  �أحب 
معنى  ت�سبغ  �أن  ��ستطاعت  وقد 
�أمة  يف  و�لفخر  لالنتماء  جديد� 

كانت تبحث عن هوية«.
وقبل مهرجان بريوت �سبق للفيلم 
�أن عر�ض على �لتلفزيون �لفرن�سي 
�لأملاين )�آرت( منذ فرتة و�حتفت 
باعتباره  �لفرن�سية  �ل�سحف  به 

تكرميا من بلد �لنور.

جاري �أولدمان يج�سد ت�سر�سل يف فيلم جديد

�نطالق �لدورة 39 لـ »�لقاهرة �ل�سينمائي«

لعب �ملمثل جاري �أولدمان �سخ�سيات عديدة خالل 
م�سريته �لفنية �لطويلة منها �ملو�سيقار بيتهوفن ويل 
هاريف �أوزو�لد قاتل �لرئي�ض �لأمريكي جون كنيدي 
�أن  يرى  لكنه  �لبنطي،  بيالط�ض  �لروماين  و�حلاكم 
�لر�حل  �لربيطاين  �لوزر�ء  رئي�ض  �سخ�سية  جت�سيد 

ون�ستون ت�رس�سل ينطوي على �لتحدي �لأكرب.
عن  معلومات  جمع  يف  �سهور�ُ  �أولدمان  وق�سى 
لو�سع  يوميا  �ساعات  و�أربع  ت�رس�سل  �سخ�سية 
وتقليد  �ملالب�ض  و�رتد�ء  �لوجه  على  م�ساحيق 
�ل�سوت �ل�سهري لرئي�ض وزر�ء بريطانيا �أثناء �حلرب 
�جلديد  فيلمه  يقدم  حتى  وذلك  �لثانية  �لعاملية 
»د�ركي�ست �أو�ر«، وكانت قدرة �أولدمان على �لتحمل 

متثل حتدًياً �آخر.
»�إن ت�رس�سل ودون منازع  �أولدمان )59 عاما(  وقال 
�أعظم بريطاين على �لإطالق بالن�سبة للكثريين  هو 
لي�ض  �ملا�سي،  يف  كثري�  �سخ�سيته  �آخرون  وج�سد 

عليك �سوى قتل هذه �ملخاوف وتنحيتها جانباً.
»ميلوؤك �سعور باخلوف لكن رمبا هذ� هو ما مينحك 
تقريباً  �لفيلم  م�ساهد  كل  يف  �أظهر  �أد�ء  �أف�سل 
مقعد  على  �ساعات  وق�سيت  طويلة  لأيام  وعملت 

من  �أنتهي  �أن  �أمتنى  كنت  �لوجه،  م�ساحيق  لو�سع 
مفعم  و�أنا  يوم  كل  �أح�رس  �أن  ينبغي  وكان  �لعمل. 

بالطاقة«.
ويبد�أ عر�سه  ر�يت  �أخرجه جو  �لذي  �لفيلم  ويركز 

يف دور �ل�سينما �لأمريكية غد�ً �لأربعاء على �سهري 
ماي وجو�ن 1940 عندما كانت بريطانيا فيما يبدو 
على �سفا �لهزمية يف �حلرب �لعاملية �لثانية وو�جه 
ت�رس�سل �نق�سامات د�خل حكومته و�جلي�ض و�لأ�رسة 

�حلاكمة. ويبدو �أن �ملخاطر �لتي تكبدها �أولدمان 
�إذ يقول متابعون لرت�سيحات �جلو�ئز  جنت ثمارها 
�ل�سينمائية �إن �ملمثل و�ملخرج و�ملنتج �ملولود يف 
تر�سيحها  يتم  قد  �لتي  �لأ�سماء  �أبرز  من  بريطانيا 

للفوز بجائزة �أو�سكار.
جمع  من  �أ�سهر  �ستة  ت�رس�سل  جت�سيد  وتطلب 
لت�رس�سل  وثائقية  لقطات  وم�ساهدة  �ملعلومات 
و�ل�ستماع له وحتويل �سكل �أولدمان بالكامل لأنه ل 

ي�سبه �لزعيم �لربيطاين �لر�حل كثري�ً.
و�أربعني  وخم�ض  �ساعتني  »بعد  �أولدمان:  وقال 
يف  ما  نوعا  تبد�أ  �لوجه  م�ساحيق  و�سع  من  دقيقة 
ر�أيت  وقال  �إليك«.  تنظر  وكاأنها  ون�ستون  روح  روؤية 
خمرج �لفيلم �إن موهبة ت�رس�سل يف �خلطابة مل تكن 
مهمة للفيلم فح�سب لكنها كانت عامال حموريا يف 
رد فعل بريطانيا على خطر هزميتها من �أملانيا يف 
وقدرة  �لكلمة  عن  فيلم  »�أنه  ر�أيت  و�أ�ساف   ،1940
�لتاريخ،  م�سار  وتغيري  �لعامل  تغيري  على  �لكلمة 
و�أحد �جلمل �حلو�رية �ملف�سلة يل هي عندما قال 
�لإجنليزية  �للغة  جند  ت�رس�سل  �إن  هاليفاك�ض  لورد 

و�أر�سلها �إىل �ساحة �ملعركة«.

�نطلقت �أم�ض  فعاليات �لدورة �لـ 
�ل�سينمائي  �لقاهرة  ملهرجان   39
»�ملنارة«  قاعة  د�خل  �لدويل، 
مبركز �ملوؤمتر�ت �لدويل �جلديد 
يف  �خلام�ض  �لتجمع  مبنطقة 
وزير  بح�سور  وذلك  �لقاهرة، 
�لنمنم،  حلمي  �مل�رسي  �لثقافة 
ورئي�سة �ملهرجان �لدكتورة ماجد 
و��سف، ومن �ملتوقع ح�سور عدد 
و�لعرب  �مل�رسيني  �لنجوم  من 
و�لأجانب مل�ساندة �ملهرجان يف 

دورته �جلديدة.
�إيل  �ملهد�ة  �لدورة  تلك  وحتمل 
�لفنانة �لكبرية �سادية �سعار »�سحر 
�حل�سارة«،  �أر�ض  علي  �ل�سينما 
�لفنان  �لفتتاح  حفل  يُقدم  فيما 
ومو�طنته  يا�سني  �آ�رس  �مل�رسي 

�لإعالمية جا�سمني طه زكي، بينما 
�أ�سالة  �ل�سورية  �ملطربة  حتييه 
معها  �ملهرجان  �إد�رة  �تفاق  بعد 

خالل �لأيام �لقليلة �ملا�سية.
�ملهرجان  �إد�رة  و�ختارت 
 Mountain« �لأمريكي  �لفيلم 
للمخرج   »Between us
�لفل�سطيني هاين �أبو �سعد لعر�سه 
ت�سهد  �لتي  �لفتتاح،  ليلة  يف 
هند  �لتون�سية  �لفنانة  تكرمي 
ماجد  �مل�رسي  و�لفنان  �سربي 
غامن،  �سمري  و�لفنان  �لكدو�ين 
كل  تكرمي  يتم  �أن  �ملقرر  ومن 
و�سون  �أفليك  وبن  باتلر  جري�رد 
بن يف ختام �ملهرجان يوم 30 من 

�ل�سهر �جلاري.
عدد  ح�سور  �ملهرجان  وي�سهد 

من �لنجوم �لأجانب، منهم �لنجم 
�لذي  نريو  دي  روبرت  �لعاملي 
�أم�ض  م�ساء  �لقاهرة،  �إيل  و�سل 
�لأثنني، و��ستقبله �لفنان �مل�رسي 
�لنجمة  وكذلك  �لنبوي،  خالد 
�لإجنليزية �إليز�بيث هرييل، �إل �أن 
لجنوريا  �إيفا  �لأمريكية  �لنجمة 
�حل�سور  عن  �أم�ض،  �عتذرت، 

ب�سكل مفاجيء.
قيامها  �ملهرجان  �إد�رة  و�أعلنت 
حفل  ح�سور  دعو�ت  بتوجيه 
وهم  �لنجوم،  من  لعدد  �لفتتاح 
وكارمن  خياط  وبا�سل  ن�سار  �إياد 
زكي  ومنى  حلمي  و�أحمد  لب�ض 
حبيب  وح�سام  عادل  وغادة 
�سمري  ودنيا  عبد�لوهاب  و�سريين 
وح�سن  غامن  �سمري  و�إميي  غامن 

�لرد�د و�آ�رس يا�سني و�سلوى خطاب 
و�سلوي حممد  �أبو �سيف  و�سلمي 
علي وكرمي قا�سم وحممد مهر�ن 
م�سطفي  ود�ليا  يو�سف  ور�نيا 
رياحنة  ومنذر  �سالمة  و�رسيف 
وريهام  عبد�ملغني  وحممود 
ونبيل  فر�ج  وحممد  عبد�لغفور 
وحممد  �لنبوي  وخالد  عي�سي 
�سامي وجنالء بدر و�إجني �ملقدم 
�لدغيدي  و�إينا�ض  �سمرة  وبا�سم 
ود�ود عبد�ل�سيد وي�رسي ن�رس�هلل 
�سليمان  وجمال  ن�رس�هلل  وناهد 
و�إ�سعاد  �أمني  ومريفت  ولبلبة 
عبد�لعزيز وحممود  ودلل  يون�ض 
حميدة و�إلهام �ساهني وليلي علوي 
�أبو  وعزت  �إمام  وعادل  وي�رس� 

عوف وح�سني فهمي وغريهم.
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للكاتب بيرت جوزيف

»حقوق الإن�صان« ومفاهيم ت�صتوعب »روح الع�صر«
كان على ال�سمري اجلمعي يف عامل منت�سف الأربعينيات يف القرن املا�سي، اأن ميعن التفكري يف كل هذا الدمار الذي اأ�ساب الإن�سان وبيئة الإن�سان عقب احلرب 
العاملية الثانية، واأن يلتم�س منفذاً ميكن اأن يف�سي، كما كان النا�س ياأملون، اإىل عامل اأكرث تعقاًل واأ�سد حر�سًا على اإقرار مبادئ را�سخة وم�ستنرية لعلها تكفل 

للب�سرية ما كانت تطمح اإليه من �سفاء اأو �سالم.

من  نحواً  التفكري  هذا  وا�ستغرق 
الفا�سلة  تلك  هي  ثالث،  �سنوات 
بني انتهاء احلرب الثانية يف �سيف 

1945 وبني �ستاء عام 1948.
هنالك، وبالتحديد يف اليوم العا�رش 
اخلتامي  ال�سهر  دي�سمرب،  من 
العامل  ت�سامع   ،1948 �سنة  من 
املحورية  الوثيقة  باأخبار  كله 
التايل:  العنوان  حتت  اأذيعت  التي 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان، 
وهو الإعالن ال�سادر عن اجلمعية 
املتحدة  الأمم  ملنظمة  العامة 
يف  تدرج  اأيامها  كانت  التي 
�سنوات طفولتها الأوىل، ثم طراأت 
م�ستجدات ومن يومها ظلت حقوق 
يف  موقعاً حمورياً  ت�سغل  الإن�سان 
لكن  عاملنا،  �سكان  اهتمام  بوؤرة 
مرور  مع  طراأت-  اأنه  امل�سكلة 
الأيام- م�ستجدات ومتغريات على 
فهم وتف�سري- ناهيك عن تفعيل- 
لبثت  ما  التي  الإن�سان  حقوق 
معروف،  هو  كما  جت�سدت،  اأن 
ورابطات  وهيئات  جمعيات  يف 
وزعامات ل تزال متار�س اأدوارها 
كتابة  حتى  وبالإيجاب  بال�سلب 
هذه ال�سطور. ومن هنا اأي�ساً، كان 
تقومي  ت�ستهدف  جهود  من  بد  ل 
حقوق  على  طراأ  ما  وت�سحيح 
ومن  بل  م�سكالت،  من  الإن�سان 

بع�س  يف  ت�سوهات  اأو  فهم  �سوء 
تاأتي  كله  هذا  �سوء  يف  الأحيان، 
اأخرياً:  ال�سادر  الكتاب  اأهمية 
»حركة حقوق الإن�سان اجلديدة«.

»اجلديدة«،  و�سف  اأن  وبديهي 
التي  احلركة  اإىل  ين�رشف  اإمنا 
اأ�س�سها موؤلف الكتاب وهو املثقف 
الأمريكي،  ال�سيا�سي  والنا�سط 
اأفراد  يفتاأ  الذي ل  بيرت جوزيف، 
اجلمهور داخل الوليات املتحدة 
وخارجها يتابعون دعوته اإىل تبّني 
فهم جديد ومعا�رش حلركة حقوق 
التي  املتغريات  �سوء  الإن�سان يف 
الراهن،  ل تزال ترتى يف ع�رشنا 
التي  املقالت  خالل  من  وذلك 
ين�رشها واملقابالت التي جتريها 
وميديا  ال�سحف  كربيات  معه 
يف  وامل�سموع  املرئي  الإعالم 
طول الوليات املتحدة وعر�سها، 
بل اإن جماهري املثقفني املهتمني 
يولون  الإن�سان،  حقوق  بق�سايا 
باحلركة  اأي�ساً  اهتمامهم 
ال�سيا�سية التي يقوم املوؤلف على 
من  م�ستقاً  ا�سماً  وحتمل  اأمرها، 
الأملانية،  ال�سيا�سية  الأدبيات 
وهو: »زايتج�ست«، ومعناها: »روح 
الكتاب  مقولت  الع�رش«وتذهب 
ال�سطور  هذه  يف  نعاي�سه  الذي 
ال�سيا�سي-  التطور  �سنن  اأن  اإىل 

هذه  الجتماعي يف  القت�سادي- 
القرن  من  ال�ستهاللية  ال�سنوات 
فلنقل  اأو  والع�رشين،  احلادي 
باتت  الع�رش«،  »روح  مقت�سيات 
تقت�سي بال�رشورة الأخذ مبفاهيم 
م�سمار  يف  مبتكرة  وروؤى  جديدة 
ومع  الإن�سان  حقوق  مع  التعامل 
اأو  الأف�سل  احلياة  متطلبات 
كوكبنا  �سطح  فوق  للب�رش  الأكرم 

قد  كما  تتناو�سه،  باتت  الذي 
نقول- اأدواء تلوث البيئة وتناق�س 
وتغريات  الطبيعية  املوارد 
املناخ، بحيث مل يعد ي�سلح اإتباع 
املعتادة  التقليدية  الأ�ساليب 
اأجل  من  الزمن  عليها  عفى  التي 
كوكبنا  �سكان  اأ�سبح  ما  مقاربة 
اأزمات  اأو يكابدونه من  يواجهونه 
اجلوهري  واملعنى  وم�سكالت، 

يوؤكده  اأن  موؤلفنا  يلبث  ل  الذي 
الكتاب  و�سفحات  ف�سول  عرب 
اإمنا يتمثل، يف ما يلي: اأن مل يعد 
اأ�سبح  عامل  للعزلة يف  ثمة جمال 
وخ�سوعاً  وترابطاً  توا�ساًل  يزداد 
الأقطار  عرب  متبادلة  لتاأثريات 

والقارات.
كل  على  لزاماً  اأ�سبح  هنا  ومن 
اأن  الب�رش،  م�ستقبل  يهمه  امرئ 
بلورة  يف  وي�سارك  اإىل،  يدعو 
يقول  واأن  بد  ل  مفهوم  واإر�ساء 
مياه  انح�رشت  ما  »اإذا  يلي:  مبا 
ت�سدعت  ما  واإذا  املحيطات، 
ما  واإذا  املجتمعات،  هياكل 
عن  الكوكبي  املناخ  تغري  خرج 
النجاح  ي�سبح  ال�سيطرة،  حدود 
ذاك،  اأو  الفرد  لهذا  ال�سخ�سي 
بغري  اأمراً  تلك،  اأو  الأمة  لهذه  اأو 
طائل اأو معنى«. لهذا ي�سدد موؤلف 
معاودة  اإىل  دعوته  على  الكتاب 
اإىل  التو�سل  التدبر والتاأمل ب�ساأن 
نهج مبتكر متاماً، اإزاء التفكري يف 
م�ساكل الب�رشية مع مرور �سنوات 
ل  فيها:  نعي�س  التي  احلقبة  هذه 
بد اإذاً من نهج حتديثي وابتكاري 
زماننا  م�سكالت  مع  التعامل  يف 
ما  بالب�رش:  تع�سف  تزال  ل  التي 
والقهر  القت�سادي  الفقر  بني 
الذي  العتالل  اإىل  الجتماعي 

ينتهي  ول  الإن�سان  ب�سحة  يبداأ 
عند �سحة الكوكب ذاته.

يفوت موؤلف  يف هذا امل�سمار ل 
التي  املقولت  يعزز  اأن  الكتاب 
ل  يتو�سّ التي  والنتائج  يناق�سها 
الكتاب،  �سفحات  عرب  اإليها، 
نتائج  من  م�ستقاة  باأ�سانيد 
تَوّفر  التي  والدرا�سات  البحوث 
موؤلفات  واقع  من  اإجرائها  على 
واأدبيات موثوقة مدعمة بالبيانات، 

ما ا�ستطاع اإىل ذلك �سبياًل.
بذلها  التي  العلمية  اجلهود  هذه 
املوؤلف هي التي اأ�سفرت عن بلورة 
وت�سكيل العديد من الروؤى ال�سحية 
بالن�سبة لإ�ساءة  وال�سحيحة اأي�ساً 
باإمكانات  وتزويدهم  القراء  فكر 
لأبعاد  امل�ستنري  والوعي  الدر�س 
واأي�ساً  فيه،  يعي�سون  الذي  الواقع 
يطمحون  الذي  امل�ستقبل  لآفاق 
الكتاب،  اأبحاث  عموم  ويف  اإليه، 
يركز على �رشورة �سوغ  اأنه  جند 
جمتمعية  عالقات  �سبكة  واإيجاد 
على  عامة،  دولية  واإن�سانية 
ت�ستند  والدول،  الأفراد  م�ستوى 
اإىل جمموعة من الأ�س�س الرا�سخة 
واملناهج العملية التي تفي بغر�س 
والعوز  البوؤ�س  اأزمات  عن  التغلب 

وغياب الدميقراطية يف عاملنا.
وكالت

املفكر املغربي اأبو زيد املقرئ الإدري�صي 
يهاجم هيمنة الفرن�صية ببالده

قال املفكر املغربي اأبو زيد املقرئ الإدري�سي اإن اللغة الفرن�سية حتولت اإىل 
اأداة اإق�ساء ممنهج لل�سعب املغربي ومتكني وهيمنة للنخبة الفرانكفونية من خالل 

الإيهام باأن النجاح مرتبط بفرن�سا )التي ا�ستعمرت املغرب بني 1912 و1956( 
والف�سل مرتبط بالتعريب.

جاء ذلك خالل در�س افتتاحي األقاه موؤخرا  يف املركز املغربي للدرا�سات والأبحاث 
املعا�رشة )غري حكومي( بالعا�سمة الرباط، يف مو�سوع »التدري�س بالفرن�سية يف 

املغرب.. اخللفيات واملاآلت« حيث انتقد توجهات وزارة التعليم ور�سد فيها 17 اإجراء 
حا�سما للتمكني للفرن�سية، مقابل اأربعة اإجراءات فقط خلدمة العربية.

وراأى الإدري�سي، وهو نائب برملاين عن حزب العدالة والتنمية، اأن ذلك مبثابة »اإهانة 
للوطن وللعقل املغربي، وتعبري عن الهزمية النف�سية«، واعترب اأنه »رغم اأن اللغة العربية اليوم 
يف حالة من ال�سعف هي واأهلها، فاإنها الأكرث انفتاحا يف العامل، حيث العامل كله مقبل على 

تعلمها«واعترب اأن »الفرن�سية لي�ست ج�رشا اإىل العلوم احلديثة التي نحن متخلفون فيها، ولكنها 
عالمة هيمنة وهزمية نف�سية«، و�سدد يف الوقت نف�سه على اأنه ل مانع من تعلم جميع اللغات يف 

العامل وانتقد الإدري�سي »املجل�س الوطني للغات والثقافة املغربية« الذي يتم تداول م�رشوع قانونه 
التنظيمي يف الربملان. واعترب اأن هذا املجل�س، ح�سب م�رشوع قانونه، لي�س له �سلطة، و�سالحيته ل 

تتجاوز القرتاح اأو تقدمي امل�سورة اأو الدرا�سة اأو الر�سد.
وختم باأن »جمل�سا بهذا النوع لن يغري �سيئا من و�سع العربية و�سيكلف الدولة ميزانية وموظفني فقط، 

لأنه ل اأحد ي�ستطيع زعزعة النفوذ الفرن�سي يف املغرب«.
وكالت

تزامنا مع معر�س الكويت 
الدويل للكتاب

طالب الرفاعي ينتقد 
الكتابات الهابطة.. 

والرتويج لها يف 
مواقع التوا�صل

يثار  الذي  اجلدل  وقع  على 
ال�سبابية  الكتابات  حول 
املن�سورة يف كتب يف اأجنحة 
الدويل  الكويت  معر�س 
يعتربها  والتي  للكتاب، 
للم�ستوى  ترقى  ل  البع�س 
الذي  وامل�ستوى  املطلوب 
دعا  عليه  تكون  اأن  يجب 
طالب  الكويتي  الروائي 

الرفاعي اإىل �رشورة القراءة 
من  الغث  وفرز  بتمعن 
ال�سليمة  الثمني، لأن القراءة 
هي التي تفرز وتظهر اجليد 
الرفاعي  وقال  الهابط.  من 
يف  ح�سابه  على  تغريدة  يف 
ل�ست  اأنني  �سحيح،  تويرت: 
ال�سبابية  الكتابات  مع  اأبداً 
الكتابة  لأ�سول  تفتقد  التي 

القراءة  لكني مع  الإبداعية. 
وعي  باأن  اأثق  لأين  ال�سبابية 
الفرز  على  قادر  الإن�سان 
التي  القراءة  ذائقة  وخلق 
الأف�سل  اإىل  تالياً  �ستقوده 
الكتابات  من  البائ�س  وترك 
الهابطة.  وظهرت انتقادات 
ن�سو�سا  حوت  لكتب  كثرية 
امل�ستوى  ومتدنية  هابطة 

عاما  �سخطا  اأثار  ما  وهذا 
التي  الرقابة  دور  على 
معروفة  لأ�سماء  كتبا  منعت 
ملغمورين  كتبا  و�سمحت 
ويف  الكتابات  هذه  وفيها 
والزوار  ليزال   ذاته  الوقت 
ال�سباب  جيل  من  وخا�سة 
كل  عن  يبحثون  الذي 
اأجنحة  يف  يهمهم  جديد 

طرق  تنت�رش  كما  املعر�س، 
مثل  الكتب  لبع�س  ت�سويقية 
عر�سها عرب مواقع التوا�سل 
الرتويج  بهدف  الجتماعي 
لها، ويبقى الرتويج لأي كتاب 
لكن منع  مرهون مب�سمونه، 
طريقة  اأف�سل  هو  كتاب  اأي 
يحظى  ما  فكثريا  للرتويج 
كتاب منع يف معر�س الكويت 

معر�س  يف  كبرية  ب�سعبية 
كميته  تنفذ  حتى  اآخر 
يجعل  الأمر  وهذا  ب�رشعة، 
�ساحب الكتاب وموؤلفه يقف 
اأن املنع  النقطة  عند هذ1ه 
يدي  لن  لكتابه  الر�سمي 
يف  �سهل  ت�سويه  لأن  نفعا، 

معار�س اأخرى.
 وكالة اأنباء ال�سعر
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فرن�سا وزيف حرية التعبري :

من ديودونيه اإىل » �سينيه« »اإىل ليفي »املفتي العرقي و »الإيديولوجي!

ا�ستيقظت اإعالميا �سباح اأم�س على 
�سجة الإقبال الكبري الذي عرفه العر�س 

اجلديد للممثل ديودونيه يف مار�سيليا اأمام 
جمهور مغاربي وفرن�سي وكور�سيكي حتديدا 

الأمر الذي مكن حمامي ديودونيه �سنجاي 
مريابو من الرد على الذين يعتقدون اأن 

جمهوره مكون فقط من العرب ،وامل�سلمني 
الذين يعادون اليهود مثله انطالقا من تهمة 
عن�سرية حكم من اأجلها ع�سرات املرات دون 

اأن تثبت �سحتها قانونيا على النحو الذي 
يدفع جمل�س الدولة اإىل تغيري موقفه .

باري�س:بوعالم رم�ساين

يف برنامج ال�سحفي القدير با�سكال برو 
من  حتول  »و)الذي  املهنيني  مع  »�ساعة 
الريا�سة اإىل ال�سيا�سة رغم انه كان جيدا 
الثاين  اجلزء  يف  ال�سحفي  (،عاد  فيها 
يثبتها  ظاهرية  مبو�سوعية  ديودونيه  اإىل 
موافقته  وعدم  عليه  احلكم  يف  توازنه 
معظم ال�سيوف وبانحياز وا�سح يدخل يف 
ذلك  �سحة  على  اأدل  وال  التمويه،  �سلب 
تواجد حمامي ديودونيه حما�رصا و�سط 
احتكروا  ديودونيه  �سد  �سيوف  خم�سة 
ال�سحفي  اجرب  ب�سكل  به  و�سنعوا  الكلمة 
با�سكال برو اإىل الدفاع عنه بطرح اأ�سئلة 
حمرجة على ع�سو يف احلزب اال�سرتاكي 
منع  الذي  غرونبل  بلدية  رئي�س  وعلى 
�سابق.  وقت  يف  التمثيل  من  ديودونيه 
ال�سيوف  معظم  الح   ، منتظرا  كان  كما 
التمثيل  من  ديودونيه  منع  �رصعية  على 
ب�سبب عن�رصيته  العمومية  الف�ساءات  يف 
�سد اليهود على حد قولهم وتاأكيدهم اأن 
ال�سخرية لي�ست مربرا فنيا و وال �سيا�سيا 
لتمرير مواقف  التعبري  من منطلق حرية 

عن�رصية �سد اليهود .
النقا�س،رد  على  �سيوف   5 هيمنة  رغم 
يعك�س  حكيم  بهدوء  ديودونيه  حمامي 
مل  اأغلبية  مزاعم  مفندا  الهندي  اأ�سله 
ترد على قوله باأن ديودونيه ي�سخر من كل 

االأعراق ومن كل االأديان ون�سبة �سخريته 
حتى  الطاغية  هي  لي�ست  اليهود  من 
.خالفا  �سدهم  عن�رصي  بهو�س  يتهم 
مل  والذي  املخادعة  برو  ملو�سوعية 
االأ�سمر  املحامي  الإحراج  جهدا  يدخر 
عن  التعبري  يف  االأخري  هذا  يرتدد  ،مل 
للكاتب  �سمح  الذي  زبونه  موافقة  عدم 
امل�رصح  خ�سبة  اإىل  بال�سعود  فوري�سون 
يعرف  ال  وملن   ، عرو�سه  اأحد  نهاية  يف 
فوري�سون  باأن  ن�سيف  بديودونيه  عالقته 
قد اأدين ق�سائيا ب�سبب اإنكاره غرف الغاز 
،بغ�س  اليهود  �سحيتها  راح  التي  النازية 
ل�سخرية  رف�سنا  اأو  موافقتنا  عن  النظر 
للمرة  ،نت�ساءل  اليهود  حيال  ديودونيه 
حرية  مفهوم  �سدقية  مدى  عن  االألف 
االأمر  يتعلق  حينما  فرن�سا  يف  التعبري 
وتوظيفها  والقانونية  الفنية  ب�رصعيتها 

وتف�سريها بازدواجية غري مفهومة.
ايبدو  �ساريل  �سحيفة  كتبت  اأيام  فقبل 
ال�سخرية من كل �سيء  التي حتمل �سعار 
لالإ�سالم  ال�ساد�س  »الركن  حدود  دون 
لطارق  اجلن�سي  الع�سو  على  »تعليقا 
الثقافية  باري�س  اإطاللة  )انظر  رم�سان 
يوافق  مل  من  كل  (واتهمت  ال�سابقة 
هجومات  »عقب  �ساريل  »اأنا  �سعار  على 
اإرهابيني عليها قبل عامني بالتواطوؤ معهم 

،من نف�س املنطلق دعا مانويال فالز قبل 
اأيام ب�سفة غري مبا�رصة اإىل اإ�سكات �سوت 
الكاتب ايدوي بلينال الذي اتهم ال�سحيفة 
فالز  ،ونف�سه  امل�سلمني  �سد  حرب  ب�سن 
راح اإىل اأبعد من ذلك باعتباره كل متفرج 
كاتب   . باملوؤيد  ديودونيه  عرو�س  على 
هذه ال�سطور يوؤكد بعد اأن �ساهد عرو�س 
 la  ( دور  »الما  م�رصحه  يف  ديودونيه 
main d <orالذي اغلق قبل �سنوات (
اأنه انتقد املتطرفني من كل االأديان ومثل 
النحو  على  متطرفا  اإ�رصائيليا  م�ستوطنا 
اإ�رصائيل  الذي يعك�س مناه�سته ل�سيا�سة 
مربط  يكمن  وهناأ  املحتلة  فل�سطني  يف 

الفر�س. 
معه  اأجريته  قال يل يف حديث  ديودونيه 
برنار  »الكاتب   : عاما   15 حوايل  قبل 
فيل�سوف  اأنه  يدعي  الذي  ليفي  هرني 
هو وزير الثقافة احلقيقي يف فرن�سا وهو 
»!ولفهم  فنيا  قتلي حيا  اأق�سم على  الذي 
ما يبدو �سعبا للفهم عند البع�س اأدعو اإىل 
ربط العالقة بني تاأثري ليفي االإعالمي و 
وبني  فرن�سا  يف  والفكري  ال�سيا�سي  ثقله 
رم�سان  طارق  اإ�سكات  حماوالت  كل 
تكتيكات  كل  ف�سلت  اأن  بعد  ديودونيه 
،اإن  وقانونيا!  وفنيا  فكريا  مواجهتما 
حرية التعبري مل ترف�س لطارق ديودونيه 

)  Siné ل�سينيه)  اأي�سا  ورف�ست  فح�سب 
 2008 عام  ايبدو  �ساريل  من  طرد  الذي 
�سعار  بها  ي�سمح  بحرية  ر�سم  اأن  بعد 
اثر حتوله  �ساركوزي  ابن  جان  ال�سحيفة 
ابنة  من  للزواج  اليهودية  الديانة  اإىل 
هيمنة  !.ورغم  دارتي  موؤ�س�سة  مالك 
ولن  ديودونيه  ي�سجن  اإعالميا،مل  االأقوى 
ي�سجن مثل طارق رم�سان مادام الق�ساء 
عندنا  يحدث  ملا  حقيقية خالفا  �سلطة 
.عندنا اأي�سا مت االحتفاء بليفي وا�ستقبل 
كفاحت يكتب عن كل اأنواع االإرهاب اال يف 
احلالة االإ�رصائيلية!. ليفي الذي يقال باأنه 
فيل�سوف مثل االآن فينكلكروت )وكما كان 
االإعالمي  امل�سهد  على  (،طل  منتظرا 
ال�سحفيني  معظم  على  وفر�س  بقوة 
فريدريك  ال�سحفي  �سديقه  عن  دفاعه 
ام�س  قبل  طالته  الذي  ال�سحفي  عزيزة 
ميكن  ال  ناعم«  جن�سي«  حتر�س  تهمة 
االإعالمي  الفيل�سوف  تقدير  يف  مقارنته 
رم�سان  باعتداءطارق  ليفي  هرني  برنار 
ال�سينمائي  االأقرب يف �سلوكه من املنتج 
التحر�سات  م�سل�سل  اإفتتح  الذي  ايزتاين 
عفوي  غري  ب�سكل  امل�ستمرة  اجلن�سية 
ال�سيا�سي  كان  �سرتو�س  ودومنيك 
االإ�سرتاكي الذي كان يحلم بقيادة فرن�سا 
قبل تورطه يف اعتداء جن�سي على خادمة 

اأفريقية االأ�سل يف قلب نيويورك، ب�سبب 
عدم �سدور ال�سحف الوطنية وا�ستفادتي 
ف�سلها  التي  البلدية)  االنتخابات  من 
والوطنية  للن�سال  تكري�سا  ال�سالة  عن 
(،متكنت من اإغناء مقايل املطول باتفاق 
والتعليق  احلاج  وداد  الفا�سل  الزميل  مع 
مل�سل�سل  تراجيكوميدي  ف�سل  اآخر  على 
ب�رصب  رم�سان  طارق  املفكر  حتطيم 
ع�سوه اجلن�سي ولي�س خمه الفكري الذي 
والغربيني،  العرب  من  االأعداء  كل  اأعيا 
�ساركوزي  هاتف  الذي  ليفي  الفيل�سوف 
كتب  كما  ليبيا  يف  للتدخل  طرابل�س  من 
الذي  ليفي  نف�سه  ،هو  كتابه  يف  متباهيا 
�سديقه  حلماية  الربق  ب�رصعة  تدخل 
يف  حالته  و�سع  راف�سا  عزيزة  ال�سحفي 
املبداأ  اأن  رغم  رم�سان  كفة طارق  نف�س 
التحر�س  مفهوم  اإىل  ا�ستندنا  اإذا  واحد 
ملهنتي  حياتي  اأكر�س  والأنني  اجلن�سي. 
،متكنت  املتعبة  وغري  واملمتعة  اللذيذة 
جمددا من اال�ستيقاظ على وقع ت�رصيح 
�سحفيني  جتنيد  تطلب  الذي  ليفي 
اأي�سا،  عنه  الدفاع  اإعالميني  وم�سوؤولني 
على  برو  با�سكال  برنامج  ذلك يف  حدث 
قناة »�سي نيوز »،وكما وجد نف�سه �سنجاي 
يف  حما�رصا  ديودونيه  حمامي  مريابو 
حلقة ما قبل ام�س و�سط خم�سة �سيوف 

فتيحة  االأ�سل  املغاربية  ال�سيقة  وجدت 
بذلوا  �سيوف  و�سط  حما�رصة  نف�سها 
ليفي  عن  للدفاع  امل�ستحيل  اجلهد 
وقالت �سيفة) ن�سيت ا�سمها( انها ترف�س 
مبثيله  اجلن�سي  رم�سان  اعتداء  مقارنة 
معلقة:«رم�سان  الفرن�سي  ال�سحفي  عند 
ال�سيقة  »!.�سحكت  معوقة  على  اعتدى 
املغاربية وردت عليها اإن القانون يعاقب 
املعتدي جن�سيا بغ�س النظر عن �سالمة 
بدن ال�سحية واأفحمتها اإىل درجة تركتها 
اأ�سافت  حينما  الواقع  االأمر  تر�سخ 
:الفيل�سوف برنار هرني ليفي الذي يدعي 
بني  احلقد  نار  يوؤجج  العن�رصية  حماربة 
بارتكاب  واملتهمني  الفرن�سيني  ال�سبان 
يعيدون  الذين  واالآخرين  اإرهابية  جرائم 
االإرهاب اإىل و�سولهم املغاربية واأ�سافت 
عزيزة  ال�سحفي  عن  ليفي  دفاع  اإن 
)اليهودي مثله (قمة انزالق خطري ي�سب 
املجالني  يف  مبكيالني  الكيل  تكتيك  يف 
ر�سم  بعد  واالإعالمي،  االإيديولوجي 
رم�سان)  طارق  ايبدو«  »�ساريل  �سحيفة 
بال�سكل الذي حتدثنا عنه(، ينتظر الكثري 
كاريكاترييا  ر�سما  وامل�سلمني  العرب  من 
دفاع  ق�سة  يتناول  نف�سها  ال�سحيفة  من 
من  عزيزة  ال�سحفي  �سديقه  عن  ليفي 

منطلق عرقي خال�س ! 

الكاتبة ال�سورية لينا هويان احل�سن

»الذئاب لتن�سى« .. رواية �سورية تقدم واقع البادية يف ظل احلرب
االأدباء  خميلة  تت�سع  ال  قد 
من  اأكرث  اأحداث  ل�رصد  والكتاب 
يف  احلرب  من  �سنوات  خم�س 
حربها  بحكايا  املثقلة  �سوريا، 
من  غريها  عن  وتختلف  دم، 
لها  واحدة  نهاية  ال  باأن  الروايات 
اإمنا نهايات متعددة ل�سكل املوت 
من  اأكرث  منذ  امل�ستمرة  واملاأ�ساة 
اإىل  اأدت  والتي  �سنوات  خم�س 
�سخ�س  األف   250 من  اأكرث  مقتل 
تنتج يوميا ع�رصات اأو رمبا مئات 
واالأحداث،  وال�سور  امل�ساهد 
تولد  بل  كاتب  ي�ستنبطها  ال  التي 
االأمل  وحي  من  وحا�رصة  جاهزة 
تخرج  احلكايا  بني  ومن  اليومي 
هويان  لينا  ال�سورية  الكاتبة  رواية 
عنوان  حتمل  التي  احل�سن، 
»الذئاب ال تن�سى« التي ت�ستح�رص 
املد  جرفها  كثرية  اأرواحاً  فيها 

احلزين على االأر�س ال�سورية.

روح الذئاب احلرة

ويف الرواية ال�سادرة حديثاً عن دار 
املوؤلفة  تقدم  بريوت،  يف  االآداب 

يف  ال�سورية  والبادية  البدو  واقع 
امل�سلحة  اجلماعات  �سيطرة  ظل 
احلرة،  الذئاب  روح  اإىل  م�ستندة 
االأمهات  اأ�ساب  الأ�سى  كرمز 
لالأبناء  اليومي  الفقد  جراء  من 
التي  احل�سن  هويان  لينا  وكانت 
القي�سية  اجلميلة  قبيلة  اإىل  تنتمي 
 1977 عام  ولدت  قد  التغلبية، 
�سوريا  غرب  يف  حماة  بادية  يف 
ون�ساأت وتعلمت هناك ولذلك فهي 
عن  الروائية  الن�سو�س  اأول  كتبت 
البادية ال�سورية، وكر�ست لها عدة 
ال�سم�س«  »مع�سوقة  مثل  اأعمال 
نع�س«  و«بنات  ال�سحراء«  و«مراآة 
و«رجال  الرمل«  و«�سلطانات 

وقبائل«.
املخفي

ال�سوء  بت�سليط  الكاتبة  ومل تكتف 
اإمنا  ال�سورية  البادية  عوامل  على 
ال�رصق  �سحارى  عموم  على 
الرقعة  امتدت  حيث  االأو�سط 
اأعمالها  تناولتها  التي  اجلغرافية 
االأردن  و�سحارى  بوادي  اإىل 
والعراق وجند وهي ت�سري اإىل اأنها 
ال�سحراوي  امل�رصوع  عن  تكتب 

وكما  تدني�س  اأو  تقدي�س  دومنا 
ال�ستار  اإزاحة  دائما:  االأدب  يفعل 
نف�س  ويف  واملخفي  املخبوء  عن 
ملجتمع  التدوين  �رصورة  الوقت 
عاملي  طور  اأمام  ويتال�سى  يزول 
جديدة  قيما  يفر�س  جديد 
وا�ستناداً  خمتلفة  عي�س  واأمناط 
تورد  ال�سحراوية  الذاكرة  اإىل 
املوؤلفة يف كتابها اأن الذئب يعوي 
حزناً على فقد اأنثاه، بينما الذئبة 
تفقد  عندما  احلزن  عواء  تطلق 

وليدها.

 مقتل يا�سر

اأجربتها  التي  الكاتبة  وتربط 
عائلتها  مع  النزوح  على  احلرب 
اأمها  ببكاء  الذئبة  عواء  لبنان  اإىل 
على �سقيقها يا�رص الذي اختطف 
الدامية  وقتل ظلماً خالل احلرب 
طالت  والتي  �سوريا  يف  الدائرة 
وي�سكل  ال�سورية  البادية  عمق 
مقتل يا�رص بداية ل�رصد عن تقاليد 
اأب�سط  مع  متناق�سة  وعادات 
الن�ساء حيث  االإن�سان جتاه  حقوق 

عادة  على  ال�سوء  الكاتبة  ت�سلط 
ال�رصف ملجرد  با�سم  االإناث  قتل 
اأن الفتاة فكرت يف اختيار �رصيكها 
ال�سام  بادية  ا�ستهرت  هنا  ومن 
باالآبار واملغارات التي ُحفرت يف 
حولها  الوقت  ومع  الرومان  عهد 
يُقتلن  لفتيات  مدافن  اإىل  البدو 
يف  جثثهن  و�سارت  ال�رصف  با�سم 

اآبار حملت اأ�سماء القتيالت.

»خاتون عم�سة«

النظرة  اأن  القارئ  و�سيكت�سف 
حتت  تزال  ال  لل�رصف  ال�رصقية 
ياأبى  ذكوري  جمتمع  رحمة 
حتت  تقع  اأنها  كما  تغيريها، 
الذي  ال�سيا�سي  اال�ستبداد  �سلطة 
العنف  مع  م�سترتة  اتفاقيات  اأبرم 
ال�رصد  ويتنوع  املتطرف  الديني 
يف هذا الرواية بني حا�رص وما�س 
ت�ستعيد  حيث  وحزين  مر  كليهما 
االأيزيدية  ال�سابة  ق�سة  الكاتبة 
التي هربت من جبل �سنجار بدافع 
فالقت  عاما  ثالثني  قبل  احلب 
حتفها على اأيدي اأهلها اإ�سافة اإىل 

التي  االأيزيدية  »ون�سة«  �سخ�سية 
تواجه امل�سري نف�سه.

»خاتون  ق�سة  الكاتبة  تعر�س  كما 
ع�سرية  �سيخ  ابنة  وهي  عم�سة« 
كبرية وقعت يف غرام قائد فرن�سي 
وحاولت  طويل  زمن  قبل  وقتلت 
املحتملة  مالحمها  ر�سم  الكاتبة 
الحقاً  »خاتون«  حتولت  وقد 
يف  عر�س  تلفزيوين  م�سل�سل  اإىل 
وت�سعى  املا�سي  رم�سان  �سهر 
اإىل  روايتها  خالل  من  احل�سن 
الديني  والتطرف  العنف  مناه�سة 
من خالل  ال�سيا�سية  والدكتاتورية 
حتديد  اإىل  يتجه  ق�س�سي  �رصد 
االأطراف  جلميع  امل�سوؤولية 
املتقاتلة يف �سوريا، فهي تالم�س 
عن  تتوانى  وال  »الثورات«  نقد 
»�سارقي  اأ�سمتهم  من  مهاجمة 
الطريقة  على  وتعرج  الثورات«، 
امل�ستفزة التي تعامل بها ال�سباط 
القدامى  ال�سباط  مع  املن�سقون 
ا�ستباك  اإىل  اأدى  ما  �سوريا،  يف 

�سيا�سي واأمني.
وكالت
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مر�ض القلب 
يعّد مر�ض القلب من اأكرث الأمرا�ض 
خطورًة على حياة الإن�سان. مر�ض 

القلب يكون على �سكل نوبات من الأمل 
احلاد الذي ي�سيب ع�سلة القلب نتيجة 

ت�سّيق اأو ان�سداد يف اإحدى ال�سرايني 
التي وظيفتها اإي�سال الأك�سجني، وبهذا 

تتوّقف تغذيته الدموّية مّما ُي�سّبب 
اجللطات القلبية والذبحات ال�سدرية، 

وغريها من الأمرا�ض.

ي�ستطيع الإن�سان معرفة الت�سخي�ص الديقيق الذي يت�سم مبميزات حمدد ملر�ص القلب، اإذا كان قد مر مبثل هذه الأعرا�ص،: وذلك عن طريق الفح�ص ت�صخي�ض اأمرا�ض القلب 
ال�رسيري الكامل والدقيق وكذلك الأمر بالن�سبة لتخطيط القلب الكهربائي و�سورة ال�سدر ال�سعاعية، كما ي�ستطيع الإن�سان اللجوء اإىل طرق اأخرى اأكرث 

تف�سياًل الت�سخي�ص اأو للحالت التي مل ت�سخ�ص بالطرق التي �سيتم ذكرها لحقاُ. التحليل ال�رسيري ميكن التو�سل من خالل التحليل ال�رسير اإىل الأعرا�ص 
التالية: ال�سعور ب�سيق يف التنف�ص الذي يح�سل بعد ح�سول اإجهاد و�سيق يف التنف�ص عند �سيق التنف�ص الذي يجعل مري�ص القلب يف اأرق دائم ويجعله ينه�ص 
من الفرا�ص مرات عدة، وقد ي�ساحب ذلك �سعال ويف بع�ص الأحيان مع تق�سع مدمي. اإن كافة الأعرا�ص ال�سابقة حتدث نتيجة لرتفاع ال�سغط يف الأوردة 
الرئوية. ومن امللحوظ اأن هنالك اأنواع خمتلفة من �سيق يف التنف�ص، فهناك �سيق يف التنف�ص ذو �سلة باجلهد والذي يطلق عليه البع�ص النزلة التنف�سية 

اجلهدية، كما اأن هنالك �سيق التنف�ص ذو �سلة بطبيعة اجل�سم ويطلق عليه البع�ص الزلة التنف�سية الإ�سطجاعية. التق�سيم العاملي املتعارف عليه بخ�سو�ص 
النزلة و�سيق التنف�ص: الدرجة الأوىل )خفيفة(: زلة عند جهد غري طبيعي ) حتدث هذه احلالة عند الرك�ص اأو ال�سعود اإىل مرتفع �ساهق( الدرجة الثانية 
)�سديدة جداً(: العجز على القيام باأي جهد.)متو�سطة(: نزلة ناجتة عند امل�سي على اأر�ص م�ستوية. الدرجة الثالثة ) �سديدة(: العجز عن متابعة امل�سي حتى على اأر�ص م�ستوية . الدرجة الرابعة 

اأعرا�ض مر�ض القلب
 ي�سعر املري�ص بالقلب بالكثري من الآلم التي ثوؤّثر على حياته؛ حيث قد ي�سعر بها من حني لآخر، ونذكر هنا بع�ص الأعرا�ص التي قد 

تالزمه: اآلم قوّية ت�سيب ال�سدر يعاين منها م�سابو مر�ص القلب. يعاين مري�ص القلب من �سعوبة يف عملية التنف�ص. عند الإ�سابة مبر�ص 

القلب ت�ساحب املري�ص بع�ص الآلم املمتدة نحو الرقبة والكتفني. ي�سعر مري�ص القلب بالختناق اأحياناً. يُ�ساب مري�ص القلب يف حال مل 

يعالج اأو اأهمل نف�سه بان�سداد تام يف ال�رسايني يعيق التنف�ص . من الأعرا�ص املهمة التي ت�سيب مري�ص القلب ال�سكتات واجللطات القلبية. 

من اأكرث الأعرا�ص و�سوحاً على مري�ص القلب زيادة يف �رسبات القلب ب�سكل �رسيع جداً. قد ي�ساب مري�ص القلب بتوّرم �سديد يف كاحليه. 

ال�سعور باآلم يف اللثة، واآلم يف اإحدى فكّيه. ي�سل الأمل غالباً ملري�ص القلب اإىل اإحدى ذراعيه اليمنى اأو الي�رسى. ي�سعر من ي�سيبه مر�ص 

القلب بالأمل يف �سدره، ولكن من اخللف اأي من ظهره. حدوث عدم انقبا�ص لع�سلة القلب ملري�ص القلب وهو ما يعرف باعتالل ع�سلة 

القلب الإ�سابة بالتعرق من اأحد اأعرا�ص مر�ص القلب . ال�سعور بالدوخة للحظات . ال�سعور باآلم ت�سيب املعدة . ي�ساب مري�ص القلب برغبة 

�سديدة يف التقيوؤ. هبوط مفاجئ يف �رسبات القلب. ملخ�ص

اأمرا�ض القلب
ي�سف م�سطلح اأمرا�ص القلب جمموعة من الظروف التي 

توؤثر على قلبك. وت�سمل الأمرا�ص حتت مظلة اأمرا�ص 
القلب : اأمرا�ص الأوعية الدموية مثل مر�ص ال�رسيان التاجي. 

و م�ساكل �رسبات القلب )عدم انتظام �رسبات القلب(. 
وكذلك عيوب القلب التي ولدت مع الفرد )عيوب القلب 

اخللقية(، وغريها. وكثرياً ما ي�ستخدم م�سطلح »اأمرا�ص 
القلب« بالتبادل مع م�سطلح »اأمرا�ص القلب وال�رسايني.« كما 

ي�سري مر�ص القلب والأوعية الدموية عموما اإىل الظروف 
التي تنطوي على ت�سييق اأو ان�سداد الأوعية الدموية ،مما 
ميكن اأن يوؤدي اإىل اأزمة قلبية واآلم يف ال�سدر )الذبحة 

ال�سدرية( اأو �سكتة دماغية. وهناك اأمرا�ص قلب اأخرى مثل 
تلك التي توؤثر على الع�سالت، و�سمامات القلب اخلا�ص 

بالفرد اأو الإيقاع اخلا�ص بالنب�سات ، حيث تعترب جميعها من 
اأ�سكال اأمرا�ص القلب. ومع اختيار منط حياة �سحي ميكن 

الوقاية والعالج من العديد من اأمرا�ص القلب .

ما هو املق�صود باآفات القلب 
الوالدية اأو اخللقية ؟ 

املق�سود بذلك جمموعة من الأمرا�ص و الت�سوهات اخللقية 
التي ت�سيب القلب ، و التي حتدث خالل احلياة اجلنينية ، 
و ترتاوح بني حالة اأو ثقب ب�سيط ميكن اأن ي�سفى لوحده و 
حتى حالت معقدة ل تتما�سى مع احلياة اأحياناً و حتتاج 

لالإ�سالح اجلراحي املبكر بعد الولدة و اأحياناً عند اجلنني 
قبل الولدة. ما هي اأنواع اآفات القلب الولدية ؟ هناك نوعان 
رئي�سيان : الآفات املزرقة )اأي التي ت�سبب ظهور اللون الأزرق 

عند الطفل خا�سة ال�سفتني و الأ�سابع ( ، و النوع الثاين هو 
الآفات غري املزرقة )اأي ل ت�سبب الزرقة (

اآالم ال�صدر
 وتنتج هذه الآلم عن نق�ص تروية الع�سلة القلبية وذلك لعدم 
كفاية ملا ي�سمى الرتوية الكليلية مما ينتج خناق ال�سدر اأو 
ما ي�سمى بالذبحة ال�سدرية، وقد يتطور هذا العر�ص اإىل 
ما ي�سمى باحت�ساء الع�سلة القلبية؛ وهذا يعني موت جزء 
من الع�سلة القلبية، وهذا ما يطلق عليه عند عموم النا�ص 
باجللطة، ويف احلقيقة اأن هذه احلالة ميكن اأن تنتج عن 

جلطة تغلق الطريق اأمام الوعاء مغذي، ولكن اأن حدوث مثل 
هذه اجللطات لي�ص �رسطاً اأ�سا�سياً حلدوث موت يف جزء 

ما من الع�سلة القلبية، واملن�ساة احلقيقي للذبحة هو نتيجة 
حلدوث اأعرا�ص الأمل ما يف منطقة ال�سدر، وحينما يرافق 
ظهور اأعرا�ص الذبحة ميوت جزء من ع�سلة القلب، وهذا 

العر�ص ناجم عن خلل فيما حتتاجه ع�سلة القلب من دم وبني 
ما ي�سلها.

اأعرا�ض املر�ض 
تعتمد اأعرا�ص مر�ص القلب على 
نوع املر�ص الذي تعاين منه وي�سح 
من  �سابقاً  ذكر  ما  جميع  باأنها 
اأمرا�ص ياأتي حتت مظلة اأمرا�ص 
القلب اإل اأن كاًل منها له عوار�سه 
اخلا�سة والتي قد تت�سابه يف بع�ص 
هذه  من  بع�ساً  و�سنذكر  الأحيان 
الأمرا�ص واأعرا�سها فيما يلي : 1. 
اأعرا�ص اأمرا�ص القلب يف الأوعية 
الدموية )مر�ص ت�سلب ال�رسايني( 
والأوعية  القلب  مر�ص  ويت�سبب 
الدموية بان�سداد او ت�سيق الأوعية 
الدموية التي متنع ح�سول الدماغ 
على  اجل�سم  من  اأخرى  اأجزاء  اأو 
تكون  قد  و   . الدم  من  يكفي  ما 
والأوعية  القلب  مر�ص  اأعرا�ص 
الرجال  عند  خمتلفة  الدموية 
املثال :  �سبيل  على  والن�ساء. 
ال�سدر  لآلم  عر�سة  اأكرث  الرجال 
،بينما الن�ساء اأكرث عر�سة حلدوث 
الإ�سابة  و   ، التنف�ص  يف  �سيق 
وميكن  ال�سديد.  والتعب  بالغثيان 
اأن ت�ستمل الأعرا�ص على : اأمل يف 
،�سيق  ال�سدرية(  )الذبحة  ال�سدر 
يف التنف�ص ، اأمل اأو منل اأو �سعف 
اإذا  اأو الأذرع  و برودة يف ال�ساقني 

حدث ت�سييق لالأوعية الدموية يف 
تلك الأجزاء من اجل�سم ، بالإ�سافة 
واحللق  والفك  الرقبة  اآلم يف  اإىل 
واجلزء العلوي من البطن اأو الظهر 
احلالة  ت�سخي�ص  يتم  ل  وبالغالب 
قلبية  نوبة  اإىل  التعر�ص  بع�ص  اإل 
الأمر  ي�سل  اأو ذبحة �سدرية وقد 
القلبية.  اأو  الدماغية  ال�سكتة  اإىل 
اأعرا�ص  تراقب  اأن  املهم  فمن 
الدموية  والأوعية  القلب  مر�ص 
الطبيب  مع  املخاوف  ومناق�سة 
ميكن  و   . موؤ�رس  وجود  حال  يف 
مبكر  وقت  يف  احلالة  ت�سخي�ص 
الب�سيطة  الختبارات  طريق  عن 
التي يقدمها الأطباء . 2. اأعرا�ص 
اأمرا�ص القلب الناجمة عن دقات 
انتظام  )عدم  ال�ساذة  القلب 

انتظام  عدم   . القلب(  �رسبات 
بال�سعور  يتمثل  القلب  �رسبات 
غري  منحاً  تاأخذ  القلب  بنب�سات 
ينب�ص  بقلبك  ك�سعورك  طبيعي. 
ببطء  اأو  جدا،  كبرية  ب�رسعة 
منتظم.  غري  ب�سكل  اأو  �سديد 
عدم  اأعرا�ص  ت�سمل  اأن  وميكن 
رفرفة  القلب :  �رسبات  انتظام 
�رسبات  يف  �رسعة   ، �سدرك  يف 
القلب )عدم انتظام دقات القلب( 
)بطء  القلب  �رسبات  يف  بطء   ،
�سعور  اأو  ال�سدر  يف  اأمل   ، القلب( 
التنف�ص  يف  �سيق   ، الراحة  بعدم 
 ، الدوخة  اأو  بالدوار  ال�سعور   ،
اأعرا�ص   .3  . )الغ�سيان(  الإغماء 
اأمرا�ص القلب الناجمة عن عيوب 
اخللقية  القلب  عيوب  اإّن   . القلب 

تعد خطرية –وهي ت�سوهات تولد 
مع ال�سخ�ص و ت�سبح عادة وا�سحة 
الولدة.  من  ق�سري  وقت  بعد 
خلل  اأعرا�ص  ت�سمل  اأن  وميكن 
لون  الأطفال :�سحوب  يف  القلب 
الرمادي  اللون  اإىل  فتميل  الب�رسة 
اأو الأزرق ، ظهور تورم يف ال�ساقني 
العينني  حول  املناطق  اأو  والبطن 
يف  �سيق  وحدوث  الر�سع،  عند 
التنف�ص اأثناء الر�ساعة ، كما يوؤدي 
 . الوزن  يف  زيادة  اأو  �سعف  اإىل 
عيوب  ت�سخي�ص  يتم  ل  ما  وغالبا 
القلب اخللقية يف وقت مبكر ويتم 
ت�سخي�سها عادًة يف وقت لحق يف 
مرحلة  خالل  اأو  الطفولة  مرحلة 
الت�سوهات  هذه  تعد  ول  البلوغ 
دون  الطفل  بحياة  يوؤدي  قد  اأمراً 
واأعرا�ص  عالمات   . اإنذار  �سابق 
ح�سول  اخللقية :  القلب  عيوب 
ممار�سة  اأثناء  التنف�ص  يف  �سيق 
 ، الب�سيط  الن�ساط  اأو  الريا�سة 
الريا�سة  ممار�سة  اأثناء  التعب 
كالرك�ص  الطبيعي  الن�ساط  اأو 
الكرة  لعب  اأو  ق�سرية  مل�سافات 
اليدين  يف  تورم   ، الأ�سدقاء  مع 

والقدمني اأو الكاحلني .
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
اأعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإىل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� من اإليه امل�ستند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�سمد ، ل 
�سريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�سالل اإل 
 الر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�ال�ستخارة
َطلَُب  لَُغًة:  اال�ْسِتَخاَرةُ 
ْيِء.  ال�َسّ ِف  َيَِة  اْلِ
 َ الَلّ ا�ْستَِخْر  يَُقاُل: 
ِطَلًحا:  َوا�سْ لَك،  يَِخْر 
اأَْي  االْخِتيَاِر،  َطلَُب 
ِة  الِْهَمّ �َصِْف  َطلَُب 
ِعنَْد  اْلُْختَاُر  ُهَو  ِلَا 
لِة  ِبال�سَّ َواالأَْوَل،   ِ الَلّ
ِف  الَْواِرِد  َعاِء  الُدّ اأَْو 
وهي  ااِل�ْسِتَخاَرِة، 
اأي�ساً: طلب الية ف 
ا�ستفعاٌل  وهي  �سيء، 
من  اأو  الي  من 
الل  وا�ستخار  الية، 
منه الية،  اأي: طلب 
وَخاَر الل له: اأعطاه ما 

والراد:  له،  خٌي  هو 
طلب خي االأمرين لن 

احتاج اإل اأحدهما.

�سالة ال�ستخ�رة

�سلة  تعريف  ميكن 
طلب  باأّنها  اال�ستخارة 
الية من الل عّز وجل 
ف اأمٍر دنيوّي ي�سغل بال 
�سخ�ٍص ما، �سواًء اأكان 
ال�ّسفر،  اأو  العمل،  ف 
اأو الّزواج، اأو غي ذلك 
من االأمور. وتكون باأن 
ركعتني  ال�سلم  ي�سلّي 
الفري�سة،  غي  من 

الل  يحمد  ثّم  وي�سلّم، 
ثّم  نبّيه،  على  وي�سلّي 
الّدعاء.  بن�ّص  يدعو 
اأن  الّلزم  من  ولي�ص 
روؤيا  ال�ستخي  يرى 
تر�سده اإل اّتخاذ قرار 
ا�ستخار  ما  بخ�سو�ص 
واإن  فيه،  وجّل  عّز  الل 
يحدث  قد  ذلك  كان 
اإذا  خ�سو�ساً  اأحياناً، 
ممن  ال�ّسخ�ص  كان 
اأذكار  على  يحافظ 
ولكن  والّطهارة،  الّنوم 
يُرى  ما  كّل  لي�ص 
روؤياً  يعّد  النام  ف 

يُ�ستاأن�ص بها.

كيفّية �سالة �ال�ستخارة

ُحكم �سالة �ال�ستخارة 

�سروط �سالة �ال�ستخارة

الو�سوء ال�سابه الأّي �سلٍة عادّية. النّية، 
لة قبل  لل�سّ ينوي  اأن  االإن�سان  حيث على 
البدء ب�سلة ركعتني، ومن  اأن ي�صع بها. 
الّركعة  ف  )الفاحتة(  قراءة  بعد  ال�سّنة 
وبعد  �سورة)الكافرون(،  تلوة  االأول 
تلوة  الّثانية  الّركعة  ف  الفاحتة  قراءة 
لة  ال�سّ اآخر  الّت�سليم ف  )ال�سمد(.  �سورة 
اليدين  رفع  عادّية.  �سلٍة  اأّي  ف  كما 
وا�ستح�سار  الّت�سليم،  بعد  بت�ّصع  للّدعاء 

حمد  الّدعاء.  اأثناء  وقدرته  الل  عظمة 
على  لة  وال�سّ وجّل،  عّز  عليه  والّثناء  الل 
النبّي حممد �سلّى الل عليه و�سلّم، ويُف�سل 
لة االإبراهيمّية، والّتي تُقال  التلّفظ بال�سّ
عادًة عند الت�سّهد، وهي: "اللّهّم �سّل على 
على  �سلّيت  كما  حمّمٍد  اآل  وعلى  حمّمٍد 
على  وبارك  اإبراهيم،  اآل  وعلى  اإبراهيم 
على  باركت  كما  حمّمٍد  اآل  وعلى  حمّمٍد 
اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم ف العالني اإّنك 

حميٌد جميٌد". قراءة دعاء اال�ستخارة كما 
احلاجة  ت�سمية  الكرمي.  ر�سولنا  عن  ورد 
الّدعاء،  اأثناء  بها  اال�ستخارة  الراد 
اأّن  تعلم  كنت  اإن  "اللهّم  قول  بعد  وذلك 
االأمر.  ت�سمية  تتّم  "؛ حيث  االأمر...  هذا 
تكرار ذكر احلاجة مّرتني، وذلك كما ورد 
ف احلديث ال�ّصيف مّرًة ف الي ومّرًة 
لة على النبّي حمّمد �سلّى  ف ال�ّص. ال�سّ
الّدعاء،  من  االنتهاء  بعد  و�سلّم  عليه  الل 

الّراحة  االإبراهيمّية.  لة  ال�سّ ترديد  ثّم 
االأمور،  تعال ف جميع  الل  والتوّكل على 
والتيّقن ب�سكٍل تام اأّن الل تعال ال يتخلّى 
اإن  االأمر  وراء  ال�ّسعي  الوؤمن.  عن عبده 
كان  اإن  عنه  واالبتعاد  وحلالً،  طّيباً  كان 
واالإميان  لهم،  اأو ظلم  للعباد  �ّص  اأّي  فيه 
الّطريق  �سيدّبر  تعال  الل  باأّن  احلقيقّي 

ال�سحيح بعد االعتماد عليه.

اأجمع العلماء على اعتبار اال�ستخارة �سّنة، 
َعْن  الْبَُخاِرُيّ  َرَواهُ  َما  َم�ْصُوِعيَِّتَها  َوَدِليُل 
اأَ�ْستَِخُيَك  اإِنّ  "اللَُّهَمّ  َجاِبٍر ر�سي الل عنه: 
ِمْن  َواأَ�ْساأَلَُك  ِبُقْدَرِتَك،  َواأَ�ْستَْقِدُرَك  ِبِعلِْمَك، 
اآخر احلديث، وتكون  اإل  الَْعِظيِم"،  ِلَك  َف�سْ
اأمور الّدنيا مّما  اأمٍر من  اأّي  اال�ستخارة ف 
واجب  اأمر  ف  ا�ستخارة  فل  فعله،  يباح 
ماأموٌر  االن�سان  الأّن  مندوب،  اأو  فعله، 

ف  ا�ستخارة  وال  ا�ستخارة،  بل  بفعلهما 
الحّرم والكروه، الأّنه ماأموٌر برتكهما بل 
يتعّر�ص  اال�ستخارة  �سلة  وقت  ا�ستخارة. 
منها  يتحّي  الأمور  الّدنيا  هذه  ف  االإن�سان 
اإل  اللّجوء  اإل  فيحتاج  عليه،  وت�سُعب 
الّنا�ص،  وخالق  واالأر�ص،  ال�ّسموات  خالق 
لي�ساأله رافعاً يديه، داعياً م�ستخياً، راجياً 
للّطماأنينة  اأدعى  واب ف الطلب، فهذا  ال�سّ

على  الرء  يقدم  فعندما   . البال  وراحة 
عمل ما ك�صاء �سّيارة، اأو اإن اأراد الّزواج، اأو 
العمل ف وظيفة معّينة، اأو اأراد �سفراً، فاإّنه 
ابن  االإ�سلم  �سيخ  يقول  لنف�سه.  ي�ستخي 
تيمية:" ما ندم من ا�ستخار الالق، و�ساور 
قال  وقد  اأمره".  ف  وثبت  الخلوقني، 
ِلنَت  الّلِ  َن  ِمّ َرْحَمٍة  "َفِبَما  وتعال:  �سبحانه 
واْ ِمْن  ا َغِليَظ الَْقلِْب الَنَف�ُسّ لَُهْم َولَْو ُكنَت َفًظّ

َحْوِلَك َفاْعُف َعنُْهْم َوا�ْستَْغِفْر لَُهْم َو�َساِوْرُهْم 
ْل َعلَى الّلِ اإَِنّ الّلَ  ِف االأَْمِر َفاإَِذا َعَزْمَت َفتََوَكّ
وقال  عمران/159،  اآل  ِلنَي"،  اْلُتََوِكّ يُِحُبّ 
الّنووي رحمه الل تعال ف باب اال�ستخارة 
وال�ساورة: "واال�ستخارة مع الل، وال�ساورة 
لح، وذلك اأّن االإن�سان  مع اأهل الّراأي وال�سّ
خلق  واالإن�سان  تق�سي،  اأو  ق�سور  عنده 

�سعيفاً، فقد ت�سكل عليه االأمور". 

باالأخذ  يقوم  اأن  ال�سلم.  ينويها  ن 
باالأ�سباب. اأن ير�سى بق�ساء الل وقدره. 
فقط.  الباحة  االأمور  ف  ي�ستخي  اأن 
اأهلها.  اإل  الظامل  ويرّد  يتوب،  اأن 
منه  متّكن  قد  اأمٍر  ف  ي�ستخي  ال  اأن 
دعاء  فيه.  والّرغبة  اليل  عنده  و�سار 
الل  ر�سي  جابٍر  عن  اال�ستخارة  �سلة 
الل عليه  الّل �سلّى  ر�سول  كان  قال:  عنه 
كلّها  االأمور  ف  اال�ستخارة  يعلّمنا  و�سلّم 
يقول:  القراآن،  من  ال�ّسورة  يعلّمنا  كما 
ركعتني  فليكع  باالأمر  اأحدكم  هّم  "اإذا 
اإّن  اللّهّم  ليقل:  ثّم  الفري�سة  غي  من 
اأ�ستخيك بعلمك، واأ�ستقدرك بقدرتك، 

تقدر  فاإّنك  العظيم  ف�سلك  من  واأ�ساألك 
عّلم  واأنت  اأعلم،  وال  وتعلم  اأقدر،  وال 
الغيوب، اللّهّم اإن كنت تعلم اأّن هذا االأمر 
ديني  ( خٌي يل ف  ت�سّمي حاجتك  )هنا 
عاجل  قال:  اأو  اأمري  وعاقبة  ومعا�سي 
ثّم  واآجله، فاقدره يل، وي�ّصه يل،  اأمري 
اأّن  تعلم  كنت  واإن  اللّهّم  فيه،  يل  بارك 
�ٌصّ   ) حاجتك  ت�سّمي  )هنا  االأمر  هذا 
اأو  اأمري،  وعاقبة  ومعا�سي  ديني  ف  يل 
قال: عاجل اأمري واآجله، فا�صفه عّني، 
حيث  الي  يل  واقدر  عنه،  وا�صفني 
حاجته("،  )وي�سّمي  به،  ار�سني  ثّم  كان، 
ني به(.  رواه البخارّي ، وف رواية ) ثّم ر�سّ

تقدمي  على  العلماء  اختلف  اال�ست�سارة 
ما  حيح  وال�سّ اال�ستخارة،  اأم  ال�سورة 
العثيمني  بن �سالح  ال�ّسيخ حممد  رّجحه 
احلني، اأّن  رحمه الل، ف �صح ريا�ص ال�سّ
�سلّى  الّنبي  لقول  اأوالً،  تقّدم  اال�ستخارة 
ِباالأْمِر  اأََحُدُكْم  َهَمّ  "اإَِذا  و�سلّم:  عليه  الل 
اإذا  ثّم  اآخره"،  …اإل  َرْكَعتنَْيِ َفلَْيَْكْع 
كّررتها ثلث مراٍت ومل يتبني لك االأمر، 
فا�ست�ص، ثّم ما اأ�سي عليك به فخذ به، 
واإّنا قلنا اأّنه ي�ستخي ثلث مرات، الأّنه 
اأّنه  الّنبي �سلّى الل عليه و�سلّم  من عادة 
اأهل  بع�ص  وقال  ثلثاً،  دعا  دعا،  اإذا 
لة حّتى يتبنّي له خي  العلم اأّنه يكرر ال�سّ

االأمرين. �صوط اال�ست�سارة اأن يكون ذو 
وجتربة،  وتاأّن،  االأمور،  ف  وخربة  راأي، 
دينه،  ف  �ساحلاً  يكون  اأن  ت�صع.  وعدم 
الأّن من مل يكن �ساحلاً ف دينه فل يعّد 
َماِلٍك  بَْن  اأَنَ�َص  عن  احلديث  وف  اأميناً، 
لَّى  �سَ  ِ الَلّ َر�ُسوَل  اإَِنّ  يَُقوُل  ر�سي الل عنه 
ِلَْن ال  اإِمَياَن  "ال  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَيِْه  اللَّهم 
الأّنه  لَُه"،  َعْهَد  ال  ِلَْن  ِديَن  َوال  لَُه  اأََمانََة 
اإن كان غي �سالح ف دينه فرمبا يخون 
اأو  ال�ّصر،  فيه  مبا  وي�سي  بالل،  والعياذ 
ي�سي مبا ال خي فيه، فيح�سل بذلك من 

ال�ّص ما الل به عليم.
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل الأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

ال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا ال�سم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا ال�سم لأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

20 فيدل كا�سرتو 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�سحيح 3 كغم

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف الإ�سالم هو م�سجد 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�ستثمر يف جمال الهواتف الذكية و التقنيات

عالمات �سينية تتموقع يف ال�سوق اجلزائرية
ت�شهد  ال�شينية  الذكية  الهواتف 
الأ�شواق  يف  ملحوظ  ارتفاع 
حما�شة  تعرف  فهي  اجلزائرية، 
ل مثيل لها من طرف امل�شتخدم 
اأدائها  �شوء  يف  اجلزائري 
 Jumia املتطور.  وت�شميمها 
معلوماتي  خمطط  اجلزائر 
العالمات  اأكرث  فيه  تظهر 
على  بحثا  ال�شينية  التجارية 
غوغل من الهواتف الذكية خالل 

عام 2016.
امل�شنعة  ال�رشكات  هي  فما 
اأكرث  ال�شينية  الذكية  للهواتف 
هي  ما  اجلزائر؟  يف  رواجا 
مبهر  جناح  تعرف  التي  النماذج 
هي  هل  اجلزائري؟  ال�شوق  يف 

Infinix، Tecno اأو Itel ؟
البيانات التي مت جمعها توؤكد اأن 

اأعلى  حتتل   Huawei هواتف 
املنا�شب مع ثالثة مناذج رائدة، 
هو  ميثل   Huwaei ان  خا�شة 
الأكرث  ال�شيني  الذكي  الهاتف 
تليها   ،Google.dz على  طلبا 
الذكية  الهواتف   .Huwaei P9
الثالثة،  املرتبة  حتتل   Wiko

 Wiko مع  اخلام�شة  و  الرابعة 
 Wiko Rainbow،  2 Lenny

.Wiko Fever و  Jam
قبل   من   7 و   6 املنا�شب  وحتتل 
 ZTE و ZTE V795  مع ZTE
يخ�ص  فيما  و    BLADE S6
جند  التا�شعة  و  الثامنة  املرتبة 

 Tecno مع   Tecno هواتف 
Tecno T472. وجند  و   T401
امل�شنع  INNJOO يف املرتبة 
 INNJOO 10 مع هاتفه ال�شهري

.FIRE PLUS
املعلومات  املخطط  هذا  ميكن 
الر�شومي من تقدمي ملحة عامة 
عن الجتاهات ال�شائدة يف �شوق 
ويف  اجلزائر  يف  النقال  الهاتف 
وحتديد  التعرف  الوقت،  نف�ص 
الإنرتنت  م�شتخدمي  م�شالح 
هذا  اي�شا  ي�شمل  اجلزائريني. 
ملدة  الواردة  البيانات  املخطط 
�شنة واحدة، من يناير 2016 حتى 
اإىل  ي�شتند  وهو   .2016 دي�شمرب 
اأرقام واأدوات التحليل من غوغل 
الرئي�شية،  الكلمات  )خمطط 

وغوغل تريند(.

KENZY 
عالمة جزائرية تبحث عن التميز 

 KENZY شكل دخول هذه العالمة اجلزائرية التي �شتحمل ا�شم�
ُمناف�شة �رش�شة يف ال�شوق الوطنية خا�شة بني العالمات اجلزائرية 
ب�شكل  العالمة اجلديدة  الإعالن عن  و�شيتم  ثانياً،  والدولية  اأولً 
ر�شمي يف معر�ص �شتقدمه غرفة ال�شناعة الوطنية اجلزائرية يف 

مدينة مار�شيليا الفرن�شية.
العالمات  باقي  عن  اجلزائرية  العالمة  هذه  ما ميّيز  اأبرز  ولّعل 
مم  �شُ وتعني   »Designed in Algeria« عبارة   هي  الأخرى 
الهاتف  اأن  العبارة  هذه  من  ن�شتخل�شه  ما  وح�شب  اجلزائر،  يف 
الذكي �شيكون عبارة عن �رشاكة جزائرية �شينية ل�ُشنع هاتف ذكي 

يتكيف مع ال�شوق اجلزائرية ويُنا�شب جميع الأطوار والفئات.
باإنتاج  لتبداأ  باجلزائر  لها  م�شنعني  فتح  عن  ال�رشكة  واأعلنت 
KENZY، و�شتُعلن بداية  التي �شتحمل ا�شمها  هواتفها الذكية 
عن 6 هواتف ذكية و�شتكون الهواتف ٌمتاحة للبيع يف كافة اأنحاء 
الرُتاب الوطني، و�شتفتح مركزاً خلدمة ما بعد البيع يف اجلزائر 
العا�شمة ثم �شتعمم هذه اخُلطوة اإىل باقي وليات الوطن لتكون 

بذلك خطوة فّعالة يف جناح ال�رشكة اجلديدة.

اأقوى حوا�سب اآبل يخ�سع

 لتعديالت كبرية
اأكدت م�شادر مقربة من اآبل اأن 
ال�رشكة ت�شعى لإ�شافة تعديالت 
 "iMac Pro" كبرية على اأجهزة
للم�شادر  ووفقا  حوا�شبها  اأقوى 
ال�شهر  من  وابتداء  "اآبل،  فاإن 
حوا�شب  بطرح  �شتبداأ  املقبل، 
iMac Pro التي �شتح�شل على 

�شتجهز  حيث  متطورة،  قطع 
الن�شخ اجلديدة مبعاجلات خارقة 
بـ 18 نواة وتردد 4.5 غيغاهرتز، 
 11 مبقا�شات  ل�شا�شات  اإ�شافة 

بو�شة ودقة 5K، ف�شال عن رقاقات Fusion A10 التي ت�شتخدم يف الهواتف 

الذكية". وي�شري اخلرباء اإىل اأن �رشائح اأو معاجلات A10 التي �شتاأتي يف هذه 

من  والهدف  "اآيفون-7"،  هواتف  �شابقا يف  ركبت  التي  نف�شها  هي  احلوا�شب 

تركيبها يف تلك الأجهزة هي م�شاعدتها على التعامل ب�شكل اأف�شل مع م�شاعد 

�شريي ال�شوتي الذي �شتكون مزودة به على غرار هواتف اآيفون واأجهزة اآيباد. 

يف  �رشعة  اأكرث  اجلديدة   iMac Pro اأجهزة  التعديالت  هذه  كل  و�شتجعل 

التعامل مع التطبيقات والبحث عنها يف الإنرتنت وبالرغم من اأن اآبل مل تعلن 

عن املوعد الر�شمي لطرح تلك الأجهزة، اإل اأن التوقعات ت�شري اإىل اأنها �شتظهر 

يف الأ�شواق قبل نهاية العام اجلاري، تاأتي تلك الأنباء عن حوا�شب اآبل يف الوقت 

 "HomePod" الذي اأعلنت فيه ال�رشكة موؤخرا اأنها �شتتاأخر بطرح �شماعات

املنزلية الذكية حتى اأوائل العام املقبل، حيث من املنتظر اأن تطرح بداية يف 
اأمريكا وبريطانيا واأ�شرتاليا.

ون بل�س تك�سف النقاب ر�سميًا 
5T OnePlus عن

اليوم  ال�شينية  بل�ص  ون  �رشكة  ك�شفت 
هاتفها  عن  ر�شمياً  النقاب  اخلمي�ص 
 OnePlus امل�شمى  اجلديد  الرائد 
ال�شائعات  من  اأ�شابيع  بعد  وذلك   ،5T
والت�رشيبات، وذلك �شمن حدث اأقامته 
يف حي بروكلني �شمن مدينة نيويورك، 
الهاتف  يف  بل�ص  ون  �رشكة  وركزت 
اجلديد على توفري �شا�شة عر�ص كبرية 
بن�شبة عر�ص اإىل ارتفاع 18:9 وميزات 
يف  ال�رشكة  وتاأمل  املتقدمة،  الكامريا 
اأن تتمكن من اإغراء امل�شتخدمني الذين 
يبحثون عن جتربة جديدة عرب اأحدث 
اأطلقت  قد  ال�رشكة  وكانت  هواتفها. 
 5  OnePlus ال�شابق  الرائد  هاتفها 
قبل عدة اأ�شهر فقط، وحتديداً يف �شهر 
الكثري  الهاتف على  جوان، وقد ح�شل 
مع  ت�شابهه  يخ�ص  فيما  ال�شكاوي  من 
اجلهة اخللفية لهاتف �رشكة اآبل اآيفون 
7 بل�ص، لكن ال�رشكة عادت وا�شتعملت 
�شمن  كبري  حد  اإىل  م�شابه  ت�شميم 

.5T OnePlus الهاتف اجلديد
الذي  احلدث،  انعقاد  مكان  وي�شري 
اإىل   ،A New View عنوان  يحمل 

�شوق  يف  اأقوى  ب�شكل  بل�ص  ون  حترك 
الهاتف  وياأتي  املتحدة،  الوليات 
اإن�ص   6.01 قيا�ص  من  عر�ص  ب�شا�شة 
ونوع AMOLED ودقة 1080×2160 
بالإن�ص  بيك�شل   401 بكثافة  بيك�شل 
 18:9 ارتفاع  اإىل  عر�ص  ومعدل 
 Gorilla Glass بوا�شطة  حممية 
العلوي  اجلزء  رقيقة يف  حواف  مع   ،5
املا�شح  نقل  ومت  واجلانبني،  وال�شفلي 
ال�شوئي لب�شمات الأ�شابع اإىل اخللف. 
ثماين  معالج  بوا�شطة  اجلهاز  ويعمل 
برتدد   835  Snapdragon الأنوية 
2.45 جيجاهريتز من �رشكة كوالكوم، 
 ،540  Adreno ر�شوميات  و�رشيحة 
 OxygenOS الت�شغيل  نظام  مع 
 Android ن�شخة  على  املعتمد 
نوغا، مع �شعة 8/6 جيغابايت   7.1.1
و�شعة  الع�شوائي  الو�شول  ذاكرة  من 
م�شاحة  من  جيغابايت   128/64
�شعة  بطارية  مع  الداخلية،  التخزين 
لالإزالة،  قابلة  غري  اأمبري  ميلي   3300
من  التقليدي  الراأ�ص  �شماعات  ومنفذ 

قيا�ص 3.5 ميليمتمر.

�سكايب يختفي من متاجر التطبيقات

اآبل 

العمل على ح�سا�س ا�ست�سعار بالليزر يف 
الكامريا اخللفية من هاتف اآيفون 2019

هواتف  على  �شكايب  تطبيق  ُحذف 
اأندرويد وios من متاجر التطبيقات 
نيويورك  وذكرت �شحيفة  ال�شني  يف 
تاميز اأن تطبيق �شكايب ُحذف ب�شبب 
على  تنطبق  التي  املحلية  القوانني 
بروتوكول  عرب  الت�شالت  خدمات 

الإنرتنت يف ال�شني.
بيان  يف  اآبل  با�شم  متحدث  وقال 
الأمن  وزارة  اأبلغتنا  "لقد  �شادر: 
تطبيقات  من  عددا  باأن  العام 
مع  يتوافق  ل  الإنرتنت  بروتوكول 
لذا مت حذف هذه  القانون املحلي، 
التطبيقات يف  التطبيقات من متجر 

ال�شني".
وعلى الرغم من اأن متجر غوغل الر�شمي )Play Store( ل يعمل يف ال�شني، 
خارجية، حذفت  التابعة جلهات  الأخرى  اأندرويد  تطبيقات  اأن خدمات  اإل 
�شكايب اأي�شا، ولي�ص من الوا�شح اإىل متى �شيظل التطبيق حمظورا من متاجر 
التطبيقات، ولكن قال متحدث با�شم مايكرو�شوفت اإن �شكايب ُحذف موؤقتا 
من متجر اآبل يف ال�شني، ويعمل عمالق الربامج املطورة على اإعادة التطبيق 
يف اأقرب وقت ممكن، واجلدير بالذكر، اأن حذف �شكايب ياأتي بعد �شهور من 
بدء ال�شني بحظر وات�ص اآب. ويتم حظر جميع اخلدمات الأخرى مثل غوغل 

وفي�شبوك وتويرت من قبل فالتر احلكومة ال�شينية.

تعمل �رشكة اآبل على نظام ا�شت�شعار ثالثي الأبعاد 
موجه لهاتف اآيفون يف عام 2019، وذلك يف خطوة 
اأخرى نحو حتويل الهاتف اإىل جهاز رائد يف تقنية 
بلومربج  وكالة  نقلت  ما  وفق  املعزز”،  “الواقع 
اخلطة  على  مطلعني  اأ�شخا�ص  عن  الإخبارية 
تقنية  بتقييم  تقوم  اآبل  اإن  بلومربج  وقالت م�شادر 
يف  حالًيا  ت�شتخدمها  التي  التقنية  عن  خمتلفة 
نظام ال�شت�شعار “ترو دبث” TrueDepth الذي 

اآيفون 10،  الكامريا الأمامية يف هاتف  يُ�شتخدم مع 
الذي طرحته يف ال�شوق يف وقت �شابق من �شهر نوفمرب اجلاري. ويف حني يعتمد 
النظام احلايل على تقنية ال�شوء املنظم الذي يقوم باإ�شقاط منط من 30،000 نقطة 
الأبعاد  ثالثية  دقيقة  �شورة  لتوليد  النعكا�ص  ويقي�ص  امل�شتخدم  وجه  على  ليزر 
تُ�شتخدم يف امل�شادقة. فاإن امل�شت�شعر يف هاتف اآيفون لعام 2019 �شوف ي�شتخدم 
بدًل من ذلك نهًجا زمنًيا يح�شب الوقت الذي ي�شتغرقه الليزر لريتد عن الأج�شام 

املحيطة به ليخلق �شورة ثالثية الأبعاد للبيئة.

عيون تويوتا تتجه نحو الف�ساء!
اجليل  اليابانية  تويوتا  �رشكة  على اإر�شالها يف مهمات ف�شائية م�شتقبال ووفقا اجلديد من روبوتاتها "T-HR3" املخطط ا�شتعر�شت  القادرة  الروبوتات  "هذه  فاإن  من للخرباء  الإن�شان،  حركات  من  العديد  ميكن تكرار  اآلت  م�شتقبال  ت�شبح  اأن  الف�شائية املمكن  املهمات  يف  عليها  الأقمار العتماد  لغزو  ومهمة  دقيقة  اأعمال  لتنفيذ 

حتوي  بيئات  و�شمن  الأخرى،  العمل والكواكب  على  الإن�شان  يعجز  كونية  اخلرباء اإ�شعاعات  اأو�شح  جانبهم،  تاأثريها"من  هذه حتت  حركة  على  ال�شيطرة  اأن  تويوتا  اأجهزة يف  بوا�شطة  بعد  عن  تتم  الواقع الروبوتات  ونظارات  الإلكرتونية  وبزة الفرتا�شي التي يرتديها ال�شخ�ص امل�شوؤول املحاكاة  كر�شي  وهناك  املهمة،  هذه  عن 

قادرة  بح�شا�شات  مزودة  خا�شة  وبرجمتها اإلكرتونية  املوجه  حركات  قراءة  يف ونقلها اإىل الروبوت. ويعترب هذا اجليل من على  عنه،  �شيعلن  الذي  املتطورة  طوكيو الروبوتات  معر�ص  خالل  اجلاري،  نوفمرب  هو 29   "2017  International Robot" اجليل الثالث من الروبوتات املتقدمة التي
تطورها تويوتا.



ولكن خرباء الأمرا�ض املعدية ين�صحون بعدم 
له  فعال  »فالثوم  الأحوال،  جميع  يف  املبالغة 
لي�ض  هذا  اأن  بيد  للبكترييا،  م�صادة  خوا�ض 
عدم  اأمل  على  منه  كبرية  كمية  لتناول  �صببا 
واملواد  الو�صائل  اأما  بالإنفلونزا.  الإ�صابة 
الأخرى، فاإنها تزيد من معاناة املري�ض، ول 

تفيد يف العالج«.
كما ين�صح الأطباء بعدم القلق من الإعالن عن 
احتمال انت�صار الإنفلونزا، لأن جل�صم الإن�صان 
»ذاكرة مناعية« تت�صكل من الإ�صابة ال�صابقة، 
املر�ض،  مقاومة  اجل�صم  با�صتطاعة  اأنه  اأي 

وقاية  من  ال�صخ�ض  يتمكن  مل  اإذا  ولكن، 
الطبيب  مراجعة  فعليه  فعال،  واأ�صيب  نف�صه 
لي�صف له الأدوية املنا�صبة للعالج، »لأن تناول 

امل�صادات احليوية من دون ح�صاب، لن يجلب 
مقاومة  تطور  وي�صبب  للج�صم،  الأذى  �صوى 

اجل�صم للم�صادات احليوية«.

رونالدو ي�سجل 
3 �أرقام قيا�سية 

ويحطم رقما 
ملي�سي

وا�صل الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، جنم ريال 
مدريد الإ�صباين، حتقيق الأرقام القيا�صية يف 
دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، بعد اإحرازه 
هدفني يف مرمى اأبويل نيقو�صيا القرب�صي 
واأحرز الدون رونالدو، الهداف التاريخي 

لدوري الأبطال ولريال مدريد، هدفه رقم 
98 بقمي�ض الفريق امللكي، خالل 93 مباراة، 

لي�صبح، بذلك، اأكرث لعب ي�صجل اأهدافا 
لفريق واحد يف تاريخ دوري اأبطال اأوروبا، 

متفوقا على غرميه الأرجنتيني ليونيل مي�صي، 
الذي �صجل 97 هدفا بقمي�ض بر�صلونة. كما 
رفع »�صاروخ ماديرا« ر�صيده اإىل 100 هدف، 
يف البطولت الأوروبية، منذ ارتدائه قمي�ض 

الفريق امللكي يف العام 2009، بواقع 98 هدًفا 
يف دوري الأبطال، وهدفني يف كاأ�ض ال�صوبر 

الأوروبي وعزز النجم الربتغايل رقمه القيا�صي 
يف دوري الأبطال، خالل عام واحد، باإحرازه 
الهدف رقم 18 خالل العام 2017، حيث �صجل 
16 هدفا يف العام 2015، و15 هدفا يف العام 

2013، و13 هدفا يف العام 2012، وتقا�صم هذا 
الرقم مع مي�صي ويت�صدر كري�صتيانو رونالدو 
)32 عاما( قائمة هدايف دوري الأبطال هذا 

املو�صم منا�صفة مع مهاجم اإ�صبيلية الإ�صباين، 
الفرن�صي و�صام بن يدر، املنحدر من اأ�صول 

تون�صية، بر�صيد 8 اأهداف لكل منهما.

العدد : 4512/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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منظمة ال�سحة  العاملية

 هناك  ثالثة �أنو�ع من �لإنفلونز� هذ� �ل�ستاء
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأنها تتوقع انت�سار ثالثة اأنواع من الإنفلونزا �ستاء 2018-2017 املقبل، وجاء يف بيان املنظمة 

اأن الأنواع املتوقعة هي »اإنفلونزا الطيور« نوع A/H3N2 واإنفلونزا نوع B. اأما النوع الثالث اجلديد في�سمى »م�سيغان«، 
الذي يعترب اأخطرها، لأنه يختلف عن الذي انت�سر يف ال�سنوات املا�سية، ويتعامل كل �سخ�س مع اإ�سابته بالإنفلونزا ب�سورة 

خمتلفة عن غريه، فيبداأ البع�س بتعاطي امل�سادات حيوية من دون ا�ست�سارة الطبيب، والبع�س ي�ستخدم و�سائل الطب 
ال�سعبي يف العالج كا�ستخدام الفلفل احلار والثوم والع�سل اأو ال�ساي مع الليمون.

اليوم العاملي حلقوق الطفل

املدية

احلادث الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجدا بالعري�س

باتنة

  تظاهر�ت ون�ساطات لفائدة
 �لطفولة بالبويرة

هزة �أر�سية بقوة 3 درجات على �سلم ري�سرت 

235 قتيال و 125 م�سابا 

 �سبط قر�بة 700 خرطو�سة
 )بارود( من خمتلف �لعيار�ت

�صطرت م�صلحة الو�صط املفتوح التابعة ملديرية الن�صاط 
مع  تزامنا  ثريا  برناجما  بالبويرة  والت�صامن  الإجتماعي 
ل  امل�صادف  الطفال  حلقوق  العاملي  باليوم  الإحتفالت 
20 نوفمرب من كل �صنة ، وذلك بالتن�صيق مع عدة هيئات 
اإعادة الرتبية بعني  الوطني ومركز  وقطاعات منها المن 
النا�صطة  واجلمعيات  امل�صعفة  الطفولة  ومركز  العلوي 
اأيام   4 مدار  على  دام  الذي  الربنامج  وتخلل  املجال  يف 
اإبداعات  يربز  معر�ض  غرار  على  متنوعة  ن�صاطات 
مو�صوع  حول  للر�صم  وم�صابقة  الفنون  �صتى  يف  الطفال 
البيئة �صارك فيها الع�رشات من الطفال الذين توافدوا من 

خمتلف املوؤ�ص�صات الرتبوية بالولية ويف ال�صياق ك�صفت » 
رحمة خملويف » اأ�صتاذة علم النف�ض العيادي يف ت�رشيحها 
ليومية » الو�صط » اأن هذه الن�صاطات تهدف اىل تخ�صي�ض 
ف�صاءات للطفل من اجل اإبراز قدراته ومواهبه وت�صجيعه 
على تطويرها وكذا اإ�رشاك الهيئات واملجتمع املدين يف 
اإىل جانب غر�ض ثقافة حماية  الطفل  التح�صي�ض بحقوق 
الربنامج  واختتم  .هذا  ال�صغر  منذ  النا�صئة  لدى  البيئة 
اخلا�ض   15/12 بالقانون  التعريف  حول  ندوة  بتنظيم 

بحماية الطفل لفائدة مدراء وموؤطري الرو�صات .
اأح�سن مرزوق

الواحدة  ال�صاعة  على  اجلمعة  اأم�ض  �صجلت 
�صدتها  بلغت  اأر�صية  هزة  زوال  دقيقة   32 و 
امليهوب  ري�صرت مبنطقة  �صلم  على  درجات   3
ملركز  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  املدية،  بولية 

الفلكية  والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث 
اأن مركز  واأو�صح ذات امل�صدر  واجليوفيزياء، 
الهزة قد حدد ب7 كلم جنوب-غرب امليهوب 

بنف�ض الولية.

اأفادت ح�صيلة جديدة باأن عدد �صحايا الهجوم 
اجلمعة،  اأم�ض  ا�صتهدف،  الذي  الإرهابي 
�صمال  مبحافظة  بالعري�ض  »الرو�صة«  م�صجد 
 125 و  قتيال   235 اإىل  ارتفع  امل�رشية،  �صيناء 
الأو�صط«  »ال�رشق  اأنباء  وكالة  ونقلت  م�صابا. 
اإن  قولها،  ر�صمية  م�صادر  عن  امل�رشية، 
ببئر  الرو�صة  م�صجد  حادث  �صحايا  »عدد 
العبد بالعري�ض مبحافظة �صمال �صيناء، ارتفع 

و 125 م�صابا«،وكان  قتيال  اإىل 235  الآن  حتى 
بقرية  م�صجدا،  ا�صتهدفوا  قد  جمهولون 
بعبوات  �صيناء،  �صمال  بالعري�ض  العبد  ببئر 
كانوا  م�صلني  على  الر�صا�ض  واأطلقوا  نا�صفة، 
حملية،  اإعالم  و�صائل  بح�صب  امل�صجد  خارج 
رئا�صة  اأعلنت  الإرهابي،  احلادث  هذا  وعقب 
اأيام  ثالثة  احلداد ملدة  امل�رشية،  اجلمهورية 

يف جميع اأنحاء البالد.

متكنت موؤخرا عنا�رش امل�صلحة الولئية لل�رشطة 
الق�صائية، باأمن ولية باتنة من حجز كمية معتربة 
�صخ�صني  توقيف  مع  )البارود(،  اخلراطي�ض  من 

م�صتبه فيهما يف العقد الثاين من العمر.
فرقة  عنا�رش  اإ�صتغالل  اإىل  تعود  الق�صية  حيثيات 
ولية  باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  والتحري  البحث 
�صخ�صني  عزم  مفادها  موؤكدة  ملعلومات  باتنة، 
م�صتبه فيهما على نقل كمية معتربة من اخلراطي�ض 

بها،  املتاجرة  لغر�ض  �صياحية،  مركبة  منت  على 
ليتم  اإعداد خطة ميدانية حمكمة،  الفور مت   على 
وبعد  املدينة،  بو�صط  مركبة  منت  على  توقيفهم 
اإخ�صاعها لعملية التفتي�ض القانونية، عرث بداخلها 
على كمية من اخلراطي�ض قدرت بـ 695 خرطو�صة 
من خمتلف العيارات، كما مت العثور على   16 علبة 
للمركبة  اخللفي  ال�صندوق  داخل  فارغة  كرتونية 

مهياأة لتعبئتها باخلراطي�ض.

اخلطوط اجلوية اجلزائرية
 �أو ل رحلة جوية منظمة من ورقلة

 باجتاه �لبقاع �ملقد�سة  
املوايل انطالقا من املدينة املنورة باجتاه مدينة ورقلة ، ي�صيف ذات امل�صوؤول .املنظمة ، حيث برجمت هذه الرحلة كل يوم اأربعاء اأ�صبوعيا نحو مدينة جدة ، قبل العودة يف اليوم للطلب املتزايد من طرف �صكان املنطقة حول تخ�صي�ض مثل هذا النوع من الرحالت اجلوية وليات ورقلة و الوادي وغرداية ، مثلما اأو�صح حممد توفيق بونوة، وتاأتي هذه اخلدمة ا�صتجابة و قد �صافر على منت طائرة من نوع »اإيربا�ض » التي �صخرتها ذات ال�رشكة ما جمموعه 269 من م�صافرين لأداء منا�صك العمرة ، كما اأفاد املدير اجلهوي ل�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية .)اململكة العربية ال�صعودية ( تنقل انطلقت اأم�ض الأربعاء اأول رحلة جوية منظمة من مطار عني البي�صاء )ورقلة( باإجتاه مدينة جدة 

اأمن بو�سعادة بامل�سيلة 

 توقيف ع�سابة ��ستولت 
علي 2 مليار من �أحد �ملو�طنني 

متكنت عنا�رش ال�رشطة الق�صائية التابعة لأمن دائرة بو�صعادة بولية امل�صيلة، من و�صع حد 
ملجموعة اأ�رشار تتكون من 9 اأفراد ترتاوح اأعمارهم ما بني 21 اإىل 28 �صنة ا�صتهدفت منزل اأحد 

املواطنني و�رشقة مبلغ معترب من العملة الوطنية والأجنبية واأ�صياء ثمينة اأخرى بداخله.             
 عبدالبا�سط بديار 

اأمن ولية اجلزائر  

مد�همات لأوكار �جلرمية و�لأماكن �مل�سبوهة
بهدف ت�صييق اخلناق على ال�صبكات الإجرامية التي تهدد �صالمة املواطن وممتلكاته، نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولية اجلزائر عمليات 

مداهمة م�صت خمتلف الأحياء، اأ�صفرت عن توقيف 68 �صخ�ض لرتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار احليازة واملتاجرة يف املخدرات 
واملوؤثرات العقلية، حمل اأ�صلحة بي�صاء حمظورة دون �صبب �رشعي، مت من  خاللها حجز 218 قر�ض مهلو�ض وكمية معتربة من الكيف املعالج، 

بالإ�صافة اإىل 10 اأ�صلحة بي�صاء من خمتلف الأنواع والأحجام ت�صتعمل يف ال�صطو والعتداءات على املواطنني.

بن�صبة  املرور  حوادث  يف  »حم�صو�صا«  انخفا�صا  باتنة  بولية  الوطني  الدرك  م�صالح  �صجلت 
40،78 باملائة و ذلك خالل ال 10 اأ�صهر الأوىل من �صنة 2017 مقارنة بنف�ض الفرتة من ال�صنة 
املا�صية، ح�صب ما اأفادت به اأم�ض الأربعاء املجموعة الإقليمية لهذا ال�صلك الأمني . وياأتي 
هذا النخفا�ض بف�صل خمططات عمل ناجعة للت�صدي لظاهرة الالاأمن املروري و ذلك من 
التواجد امليداين املكثف عرب كامل �صبكة الطرقات خا�صة  خالل اتخاذ عدة تدابري منها 
اأجهزة قيا�ض ال�رشعة )الرادار( يف  يف »النقاط واملقاطع ال�صوداء« والتكثيف من ا�صتعمال 
النقاط التي تعرف وقوع حوادث ب�صبب الإفراط يف ال�رشعة مع و�صع نقاط مراقبة و القيام 

بدوريات ، وفقا لنف�ض امل�صدر .
وقد اأح�صت املجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة يف الأ�صهر ال 10 الأوىل من ال�صنة 
و3  ج�صمانيا  و138  مميتا  حادثا   71 منها  الخت�صا�ض  باإقليم  مروريا  حادثا   222 اجلارية 

حوادث مادية .

باتنة 

�نخفا�ض بن�سبة 40,78 باملائة يف حو�دث �ملرور 

« Haya!عر�س ترويجي جديد لعامل »هّيا

��ستفيدو� من مكاملات و 500 ميغا 
�أوكتي لللفاي�سبوك بـ 100 دج فقط

يرُثي Ooredoo عرو�صه لعامل »هّيا!Haya » بعر�صه الرتويجي اجلديد  »هّيا ! 100« �صالح ملدة 
�صهر واحد و مينح للزبائن مزايا لل�صوت و البيانات جديدة بـ 100 دج فقط متوفر ابتداء من 19 نوفمرب 
لزبائنه اخلوا�ض، امُل�صرتكني يف عر�ض »هّيا !«، و لزبائنه من املوؤ�ص�صات، »هّيا ! 100« مينح لهم فر�صة 

ال�صتفادة طوال اليوم من 1000 دج مكاملات نحو Ooredoo و 500 ميغا اأوكتيللفاي�صبوك و ذلك 
بال�صعر املتميز لـ100 دج لال�صتفادة من هذا العر�ض الرتويجي ، ما على الزبون �صوى ت�صكيل الرمز 

http://Choof.ooredoo.dz:151# اأو الربط على املوقع*
بعر�صه الرتويجي »هّيا ! 100«، املتوفر يف جميع ف�صاءات Ooredoo و نقاط 
البيع املعتمدة، املتواجدة عرب كامل الرتاب الوطني، يدعو Ooredoo زبائنه 

لال�صتفادة من املزايا اجلديدة لعامل »هّيا !«.
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