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نــــــــواب املـــــعار�سة
 يحتجون �سد قانون 

املالية2018
�ص3

املجل�ص ال�ضعبي الوطني

امل�سادقة على م�سروع 
قانون املالية 2018 

�ص5

عني متو�ضنت

�ســـــــــتة اأحــــــزاب  
يف م�سرية تنديدا 
بنتائج الإنتخابات

�ص3

�ص3عمارة بن يون�ص يوؤكد :

الإ�سالم ال�سيا�سي يف اجلزائر يلفظ اأنفا�سه الأخرية

بعد �ضل الق�ضام لـ8 اأيام

التحالف الطالبي يعلق اإ�سرابه بكليتي العلوم ال�سيا�سية والإعالم

�ص4

 �ص3

مترير حاويات الألعاب 
النارية بت�سريحات كاذبة

دعاوى مل�ضاعفة املراقبة بالتزامن والحتفال باملولد النبوي

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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�سركة طا�سيلي للطريان

تعليق اإ�ضراب عمال املالحة
�ص3

يف تقرير اأعدته قيادة 
الدرك الوطني

انخفا�ض عدد حوادث املرور 
�ص3قدر بـ 54ر27 باملائة

امل�ضيلة 

 الفالن يكت�سح
 بقوة ويفوز ب 18 
بلدية و21 مقعد 
�ص5باملجل�ض الولئي 

�ص3

�ص5�ص5

 اأوهمهم علة متكينهم
 من اأداء منا�ضك احلج

حمتال يدعي اأنه 
موظف بال�سفارة 

ال�سعودية للن�سب 
على �سكان متيمون 

على خلفية وفاة طالب �ضقط من 
�ضرفة غرفته

وقفة احتجاجية 
اأمــــــام جامـــعة

 اأدرار واملطالبة 
بفــتح حتقيـــق

 والدته حر�ضته على القتل 
وتوبعت رفقته 

�ساذ جن�سيا يقتل 
مناف�سه ب�سبب 
زعامة ن�ساط  

ترويج املخدرات 

.    تاأجيل ت�سع )9( رحالت منها رحلة نحو فرن�سا 

.   حرزيل: لبد من و�سع حد 
لالأ�سواق املروجة للمفرقعات

.  زبدي: الحتيال يف ال�سترياد 
والتهريب يتحديان القانون

.     احلركة ال�سعبية خرجت منت�سرة يف املحليات
.          فاروق ق�سنطيني مل يقابل رئي�ض اجلمهورية
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ر�ؤية من الواقع
�شوهت  التي  املظاهر  من  العديد  يالحظ  مدننا  يف  املتجول      
 ( وحتى  للراجلني  وممرات  باأكملها  �شوارع  حينما جند   ، العام  املنظر 
الطروطوارات ( العمومية ، حمتلة من طرف الباعة �شواء كانوا اأ�شحاب 
املحالت التجارية اأو املتجولون واملو�شميون اأو كرا�شي املقاهي التي 
انت�رشت ب�شفة ع�شوائية اإىل درجة اأقلقت املواطن وال�شلطات املحلية 
؛ وقد اأ�شبحت التجارة املوازية م�شكل يومي يوؤرق املواطنني اذ يجدون 
�شعوبة يف املرور من تلك الفو�شى ،كما باتت فتياتنا عر�شة للتحر�ش 
و�شماع الكلمات البذيئة وهي اأمور وقفنا عليها يف اأكرث من مدينة ووالية 
التعامل مع  اأثبتت ف�شلها يف  التي  ال�شلطات املحلية  ، وهنا يطرح دور 
الظاهرة التي ا�شت�رشت ، واأ�شبح تدخل الوالة وم�شالح االأمن والبلدية 
�رشورة ملحة الإيجاد حل لها والتعامل معها ب�رشامة ، والغريب يف االأمر 
اأن برنامج حمالت الرئي�ش التي ر�شدت لها اأموال �شخمة وبنيت منها 
االآالف مبا يعرف مئة حمل يف كل بلدية مازالت مغلقة، واأخرى ا�شتغلها 

املنحرفون لل�شكر والعهر والباقي حتولت اإىل ماأوى للمت�رشدين ؟ كما ان 
هناك اأ�شواق جوارية مغلقة، ق�شمت على امل�شتفيدين اإال اأنها غري م�شتقلة 
واأخرى ميار�ش من اأمامها التجارة يف خيم و )براكات( والق�شدير ، ت�شوه 
املحيط وتعر�ش فيها ال�شلع وخا�شة اخل�رش والفواكه واملواد الغذائية 
الظروف  مراعاة  بدون  للمواطن  وتباع  للتلف  .وتتعر�ش  حماية  دون 
ال�شحية لتخزينها وعر�شها ، تغافل البلديات ممثلة يف م�شلحة ال�شحة 
والوقاية وغياب جمعيات حماية امل�شتهلك وعدم التن�شيق بني الهيئات 
املفرت�ش ان تتدخل يف الوقت املنا�شب ،جعل من الق�شية تتطور ب�شكل 
غريب .وحتول التجارة اإىل فو�شى وال يقت�رش االأمر عن مدينة كبرية اأو 
�شغرية بل كل الواليات يف الهم ت�شرتك ، ال�شيء الذي يطرح ا�شتفهامات 
يف ترك احلال على ماهو عليه ، رغم اأن املت�رشر هو �شحة املواطن من 
جهة و�شورة املدينة واحلفاظ على جماليتها ونظافتها من جهة اأخرى 
، و املطلوب تدخل) ال�شادة ( الوالة �شخ�شيا للحد من هاته الفو�شى ، 

والعمل على مراقبة االأ�شواق واملحالت وحتى التجار ، الأن الفو�شى تولد 
الفو�شى وينجم عنها احتكار ال�شلع والب�شائع  و عدم التحكم يف االأ�شعار 
،و الغالء الفاح�ش وارتفاع ثمن املواد اال�شتهالكية ، وعر�ش �شلع غري 
طريق  عن  املداخيل  حت�شيل  عدم  اإىل  باالإ�شافة  لال�شتهالك  �شاحلة 
ق�شية  ملعاجلة  االأقل  على  البلديات  منها  ت�شتفيد  و�رشائب  اجلباية 
خملفات التجار من القمامة . كما انه اأول امتحان  اأمام املنتخبون اجلدد 
،لو�شع ت�شور يف كيفية تعامل املجال�ش املحلية من اأجل اإح�شاء التجار 
توزيعها  واإعادة  املحالت  ومراقبة  االأ�شواق  وتنظيم  املوازية  والتجارة 
ولي�ش  احلقيقية  التجارة  من ميار�ش  وعلى  م�شتحقيها  على  من جديد 
حمالت  وجود  من  اليوم  نالحظه  ما  والغريب   ،  ) )املعريفة  لـ  منحها 
ا�شتفاد منها اأ�شحابها ولكنها �شاغرة ،ومغلقة منذ اأكرث من ع�رش �شنوات 

كما هو واقع ملحالت �شوق الرحمة بعا�شمة والية اجللفة .. ؟؟
احلفناوي بن عامر غــول

الأٍرندي يفوز بجدارة وا�ستحقاق بعني احلجل
بعد معركة حامية الوطي�ش ا�شتطاعت القائمة التي يرتاأ�شها االأ�شتاذ دلهوم 
عبد القادر بدائرة عني احلجل )امل�شيلة( اأن تلفت اأنظار اجلميع وت�شد اإليها 
بـ13�شوتا.. �شوى  ومالحقها  ال�رش�ش  مناف�شها  على  تتفوق  االأذهان..فلم 
وعلى الرغم من اأن احلديث كان منذ البدء يتحدث عن قوة هذه القائمة اإال 
اأنه يف االأ�شبوع االأخري انقلبت املوازين ل�شالح قائمة احلرية والعدالة والتي 
كثريا  االأخري  �شخر هذا  .حيث  البلدية  بذات  ال�شابق  االأول  النائب  تراأ�شها 
من االمكانيات الأجل الظفر بهذه الرئا�شة ...اإال اأن القاعدة ال�شعبية كانت 
اأحدثت قائمة االإ�شالح املفاجاأة غري املنتظرة  لها كلمتها االأخري ...وقد 
بقيادة اال�شم اجلديد جوادي طارق الذي ح�شد بدوره خم�شة مقاعد موؤكدا 
الذين  مبا�رشة...املنا�رشين  دلهوم  قائمة  بعد  قواعده.وياأتي  قوة  على 
االأمور  واإعادة  عنهم  الغنب  برفع  اجلديد  البلدية  �شيخ  ...طالبوا  التقيناهم 
لن�شابها بحكم اأن البلدية تعي�ش عدة م�شاكل منذ اأربع �شنوات واأزيد ...فع 

هل �شيُوفق دلهوم يف مهمته ال�شعبة هذه ؟ا 
ج.ن

مواطن من عني احلجل 
يعرث على حبة فطر 

بوزن 03كلغ

 التجار يحرمون اجلزائريني 
من "ع�ساء املولود"

اإطالق حممد فوزي على 
املعهد العايل للمو�سيقى

اأويحيى ي�ستقبل وزير 
ال�سوؤون اخلارجية البولوين 

ال ي�شتطيع املرء اإال اأن يتفوه بعبارة هلل يف 
خلقه �شوؤون حينما ي�شاهد هذه حبة الفطر 
ثامر  بلهادي  ال�شاب  عليها  عرث  والتي 
باإحدى بوادي بلدية عني احلجل)امل�شيلة( 

وهي بـ03كلغ.فيا�شبحان اهلل...؟ا

مع دنو املولد النبوي ال�رشيف ي�شتغل التجار 
املخ�ش�شة  املواد  اأ�شعار  اللهاب  املنا�شبة 
راأ�شها  على  تقليدية،  اأطباق  من  به  لالحتفال 
الدجاج، حيث يعرف ارتفاعا غري معقول ودون 
ليجد  املنا�شبة  دنو  �شوى مربر  كالعادة،  مربر 
اجلزائريون اأنف�شهم جمربين على اقتنائها واإال 

خيار التخلي عن احياء االحتفال،

الوطني  املعهد  على  فوزي  حممد  ا�شم  اإطالق  مّت 
اجلمهورية  رئي�ش  به  طالب  مثلما  للمو�شيقى  العايل 
اإطالق  فاإن  ال�شدد  هذا  ويف  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
ا�شم امل�رشي حممد فوزي على املعهد املو�شيقي 
الوطني  الن�شيد  ملحن  باعتباره  له  تكرميا  جاء 
"ق�شما"، حيث �شوف يح�شل على و�شام اال�شتحقاق 
يف حفل تكرميي له بح�شور عائلته رفقة عائلة �شاعر 

الثورة مفدي زكريا كاتب كلمات الن�شيد الوطني.

االأحد  اأم�ش  اأويحيى  اأحمد  االأول  الوزير  ا�شتقبل 
فيتولد  البولوين،  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير  باجلزائر 
تدوم  للجزائر  بزيارة  يقوم  الذي  فا�شيكوف�شكي 
يومني، ح�شبما افاد به بيان مل�شالح الوزير االأول، و 
قد جرى اللقاء بح�شور وزير ال�شوؤون اخلارجية عبد 
القادر م�شاهل، ح�شب ذات امل�شدر و يذكر اأن ال�شيد  
فيتولد فا�شيكوف�شكي �رشع منذ اأم�ش ال�شبت يف زيارة 

اإىل اجلزائر بدعوة من نظريه اجلزائري م�شاهل.
البولونية للجزائر  الديبلوما�شية  وت�شكل زيارة رئي�ش 
بني  الثنائية  العالقات  بعث  م�شار  هامة يف  "مرحلة 
البلدين كما �شتف�شي اإىل ان�شاء جلنة خمتلطة للتعاون 
التقني"، ح�شبما  و  العلمي  و  التجاري  و  االقت�شادي 

افاد به بيان لوزارة ال�شوؤون اخلارجية. 

اأمن ولية اجلزائر

حجز 38 غ من "الهروين" ويوقف 06 اأ�سخا�ص

اأم�سية تكرميية رائعة على �سرف جمال عالم 

من  اجلزائر  والية  اأمن  م�شالح  متكنت 
فيهم  م�شتبه  اأ�شخا�ش   )06( توقيف 
كّونوا جماعة اإجرامية بغر�ش االإعداد 
العقلية  املوؤثرات  يف  املتاجرة  جلنحة 
غري  االإقامة  و  الدخول  املخدرات،  و 
مت  حيث  الوطني،  بالرتاب  ال�رشعية 
الهروين، )15(  حجز )42.2( غرام من 
العقلية 12 مليون  قر�ش من املوؤثرات 

�شنتيم و 200 اأورو.
على  ا�شتندت  احلال  ق�شية  حيثيات 
معلومة اأمنية وردت لل�رشطة الق�شائية 
االأ�شخا�ش  اأحد  قيام  مفادها  و�شط، 
املخدرات  برتويج  فيهم  امل�شتبه 
يتم  حيث  الهروين،  نوع  من  ال�شلبة 
افريقية  رعية  طرف  من  بها  متوينه 
تر�شد  عملية  بعد  الكيفان،  بربج  تقيم 

البنزين،  باإحدى حمطات  فيه  للم�شتبه 
داخل  و�شابة  �شاب  برفقة  توقيفه  مت 
بحوزة  �شبط  حيث  �شياحية،  �شيارة 
الهروين  من  كمية  على  فيه  امل�شتبه 
بحوزة  �شبط  كما  غرام،   )38( وزنها 
ال�شابة على )15( قر�ش مهلو�ش، قطعة 
من املخدرات، هاتفني نقالني و)5000( 
ال�شاب  بحوزة  �شبط  حني  يف  دينار، 
على هاتف نقال، كما �رشح اّنه مدمن 
هروين ويتمّون بها من قبل امل�شتبه فيه 

الرئي�شي.
د على م�شتوى حي برج  بعد عملية تر�شّ
الكيفان، مت توقيف ممّونة امل�شتبه فيه 
�شيارة  منت  على  كانت  حيث  الرئي�شي، 
بعد  اإفريقيتني،  رعيتني  رفقة  اأجرة 
مبلغ  على  بحوزتها  �شبط  تفتي�شها 

 )03( و  دينار  األف   )77( قدره  مايل 
اإقامتها  مقر  بتفتي�ش  نقالة،  هواتف 
من  كمية  على  ال�رشطة  م�شالح  عرثت 
وزنها  الهروين  نوع  من  املخدرات 
)4.4( غرام، يف حني �شبط بحوزة من 
كان معها على )33( األف دينار و )200( 

اورو.

اأم�ش  م�شاء  فنانا   15 حوايل  اأحيا 
�شنة   40 مبنا�شبة   فنيا  حفال  ال�شبت 
و  عالم  جلمال  الفني  امل�شوار  من 
ذلك بح�شور وزيري الثقافة  عزالدين 
الهادي  الريا�شة  و  ال�شباب  و  ميهوبي 
الذي  اجلمهور  من  وح�شد  علي  ولد 
التي  عالم  اأغاين  املطربني  مع  غنى 
يحفظونها عن ظهر قلب، كانت �شهرة 
متتلئ  ما  نادرا   . عاطفية  و  حميمية 
قاعة امل�رشح عن اآخرها مما يدل على 
تقا�شمهم  و  الفنان  لهذا  النا�ش  هذا حب  ح�رش  حيث  معه  اللحظات  هذه 

اأفراد من عائلة جمال عالم و  احلفل 
حمبيه و اأ�شدقاوؤه و كوكبة من الفنانني 
الذين جاوؤوا من خمتلف واليات الوطن 
على غرار اجلزائر العا�شمة و عنابة و 
ق�شنطينة و حتى باري�ش  ،�شايف بوتلة 
و �شليم فرقاين و حمدي بناين و اآكلي 
ع�رشات  و  اخلري  بكاك�شي  و  يحياتن 
تنقلوا  الذين  االآخرين  الفنانني  من 
للتعبري للفنان عن ت�شامنهم ال�شخ�شي 
احرتامهم ملوهبته  و  نقاهته  فرتة  يف 

واأ�شالة فنه.

عن جتارة وحمالت)كـح( تربـح !

 الزيادات توا�سل �سرب 
جيوب املواطن

 
يبدو اأن املواطن اجلزائري لن يعرف ارتياحا من حيث الزيادات التي 

ت�رشب يف كل مرة اجليوب والتي �شوف مت�ش خالل الفرتة املقبلة الرفع 
يف ا�شعار النقل عرب احلافالت يف ظل ا�رشار ا�شحاب االأخرية على 

زيادات اال�شعار مقابل الرفع من اأ�شعار البنزين وهو ما يجعل املواطن 
يعاين يف كل مرة من �شبح الزيادات يف خمتلف ال�رشوريات اليومية.

بجاية

هزة اأر�سية ب�سدة 1ر3 درجات 
�شجلت اأم�ش االأحد يف حدود ال�شاعة 12 و 02 د  هزة اأر�شية 
بوالية بجاية، بلغت �شدتها 1ر3 درجات على �شلم ري�شرت، ح�شب 
ما اأفاد به  بيان ملركز البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية 
واجليوفيزياء و حدد مركز الهزة ب 12 كلم جنوب-�رشق اأميزور 

بوالية بجاية، ح�شب ما اأو�شحه امل�شدر ذاته.
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عمارة بن يون�س يوؤكد :

الإ�سالم ال�سيا�سي يف اجلزائر يلفظ اأنفا�سه الأخرية
حكيم مالك

رئي�س  يون�س  بن  عمارة  �أم�س  �أكد 
�جلز�ئرية  �ل�شعبية  �حلركة   حزب 
�أن  حزبه  مبقر  �شحفية  ندوة  يف 
ونتائج  نوعية  قفزة  حققت  ت�شكيلته 
�إيجابية بح�شولها على 62 بلدية  و 68 
�لوالئية  �ل�شعبية  �ملجال�س  يف  مقعد� 
�إطار  يف  تاأتي   .  2017 حمليات  يف 
�النتخابات  خالل  �ملحققة  �لنتائج 
�ل�شعبية  باملجال�س  �ملحلية  �خلا�شة 
موؤكد�    ،  2017 ل�شنة  و�لوالئية  �لبلدية 
»�الأمبيا«  ح�شيلة  نقارن  عندما  �أننا 
�لتي    2012 يف  مبحليات  �خلا�شة 
جند   ، بلدية   12 على  فيها  حت�شلنا 
�أن حمليات  يون�س   بن  �أ�شار  كما  �أننا 

من  �لعديد  بربوز  �شمحت     2017
و�لتي  �جلز�ئر  �ل�شيا�شية يف  �الأحز�ب 
متكنت من فر�س وجودها يف  �مل�شهد 
�أي�شا  وتطرق   ، �جلز�ئري  �ل�شيا�شي 
هذه  يف  �الإ�شالمية  �الأحز�ب  لرت�جع 
�النتخابات م�شري� �أنه  منذ 2012 وهو 
يرى �أن �الإ�شالم �ل�شيا�شي يف �جلز�ئر  
ذي  �شياق  ويف  نهايته.  بد�ية  يعي�س 
�ل�شوء   يون�س  بن  �شلط   فلقد   �شلة 
تدو�لتها  �لتي  �لتزوير  ق�شية  على  
فور  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب  من  �لعديد 
�ملجال�س  �نتخابات  نتائج  ظهور 
�لتي جرت  و�لوالئية  �لبلدية  �ل�شعبية  
يف 23 نوفمرب �جلاري  لي�شت �لتزوير 
�لتزوير  ق�شية  بل  فقط  �الإد�رة  يف   
لهم  �أتيحت  �لذين  من كل �ملرت�شحني 

ومل  �ملحليات،   هذه  يف  �لفر�شة  
بع�س  وجود  يون�س  بن  عمارة  يخف 
هذه  يف  و�ملناو�شات   �لتجاوز�ت 
�النتخابات حيث قدمت جمموعة من 
�لطعون ، ومن جهته �أكد رئي�س حزب 
�حلركة  �ل�شعبية �جلز�ئرية �أن �حلملة 
للمحليات �ملا�شية  ي�شمح  �النتخابية 
فيها �لقانون �جلز�ئري لكل مرت�شح �أن 
يح�شل على حم�رض �لت�شويت  فالبد 
ومر�كز  وجود   حما�رض ملكاتب  من 
فكيف  وجدت  �إن  مت�شائال  �لت�شويت 
م�شتحيل   �أمر  فهذ�  �لتزوير؟   �شيكون 
لبع�س  �الأ�شا�شي  �مل�شكل  �أن  معترب� 
متلك  ال  �أنها  �ل�شيا�شية  �الأحز�ب 
وعدم  �لالزمة   �لب�رضية  �المكانيات 
من  ملنا�شليها   �لكايف  �لعدد  وجود 

�أجل مر�قبة مكاتب  ومر�كز �لت�شويت 
�النتخابية  �لعملية  فيها  تتم  �لتي 
و�لتي  �لوطن    واليات  خمتلف  يف 
من  وي�شتلزم     ، �ألف   70 حو�يل  تبلغ 
�ألف   70 وجود    �ل�شيا�شي   �حلزب 
�النتخابات   �ملحلية  لتغطية  منا�شل 
، م�شري� �أن هوؤالء �الأحز�ب ال ميلكون 
 ، �ملنا�شلني  من  �لكايف  �لعدد  هذ� 
يون�س  بن  عمارة  نفى  �ملقابل  ويف 
جملة وتف�شيال  �الإ�شاعة �لتي تدو�لها 
�ال�شت�شارية  �للجنة  ورئي�س  �ملحامي 
لرتقية وحماية حقوق �الإن�شان، فاروق  
ق�شنطيني موؤخر� فيما يخ�س مقابلته  
�لعزيز  عبد  �جلمهورية   برئي�س 
بوتفليقة ، مو�شحا  بن يون�س �أن خرب 
ما  وهو  �ل�شحة   من  خال  �للقاء  هذ� 

بيانها   يف  �جلمهورية  رئا�شة  فندته  
ت�رضيحات  بعد  مبا�رضة  �شدر  �لذي 
يخ�س  وفيما   . �الأخرية  ق�شنطيني 
عبد  �لو�شطى  �جلز�ئر  بلدية  رئي�س 
�حلكيم بطا�س  �لذي تر�شح يف قائمة 
حرة حتت ��شم »لوؤلوؤة �جلز�ئر« و �لذي 
حزب  يف   منخرطا   �ل�شابق  يف  كان 
»بن  لـ  �جلز�ئرية   �ل�شعبية  �حلركة 
يون�س«   قائال هذ� �الأخري �أنه اليوجد 
�أي م�شكل �شخ�شي مع بطا�س   معلقا 
�النتخابات  يف  �لكا�شح   فوزه  على 
له  يتمنى  باأنه    2017 ل�شنة  �ملحلية 
�جلز�ئر  بلدية  ت�شيري  يف  �لنجاح  كل 
يبلغ  �لذين  ل�شكان  خدمة  �لو�شطى  
فند  �الأخري   ويف   . �ألفا   76 عددهم  
مناف�شة   �أية   وجود  يون�س  بن  عمارة 

 « �لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب  مع 
�الأفالن » �أو  حزب �مل�شتقبل  فالهدف 
على  �حل�شول  هو  لالأمبيا   �الأ�شا�شي 
حقنا  حيث �أننا قدمنا طعونا  متعلقة  
بالعا�شمة  زر�لدة  يف  ببلديات  بكل  
وعنابة يف �ل�رضق �جلز�ئري  وحتدث 
�الأحز�ب  بع�س    تقدمي  عن  �أي�شا 
موؤكدين   ، طعونا  �الأخرى  �ل�شيا�شية  
فيها  وجود �أخطاء يف تعد�د �لبلديات 
�ل�شعبية  �حلركة  عليها  حت�شلت  �لتي 
�جلز�ئرية  يف هذه �النتخابات �خلا�شة 
و�لوالئية   �لبلدية  �ل�شعبية   باملجال�س 
�لر�شمية   �لنتائج  ننتظر  فنحن  وعليه  
ملحليات 2017�لتي �شت�شدر من طرف 
�ملجل�س �لد�شتوري  �جلز�ئري خالل  

هذه �الأيام . 

.    احلركة ال�سعبية خرجت منت�سرة يف املحليات            .       فاروق ق�سنطيني مل يقابل رئي�س اجلمهورية

بعد �سل الأق�سام لـ8 اأيام

التحالف الطالبي يعلق اإ�سرابه بكليتي العلوم ال�سيا�سية والإعالم
�لتجديد  �أجل  من  �لتحالف  علق 
�إ�رض�به  ،�أم�س،  �لوطني  �لطالبي 
�لعلوم  لكليتي  �شله  بعد  �أيام  ملدة10 
�ل�شيا�شية و�الإعالم على مد�ر 8 �أيام، 
برئي�س  جمعهم  �لذي  �للقاء  عقب 
باب  فتح  على  وتاأكيده  �جلامعة، 

�حلو�ر مع �ل�رضكاء �الجتماعيني.
�ل�شيا�شية  �لعلوم  كليتي  �أق�شام  عادت 
�شلها  بعد  للدر��شة  �أم�س،  و�الإعالم، 
�أجل  من  �لتحالف  من طرف  �أيام  لـ8 
معلنني  �لوطني،  �لطالبي  �لتجديد 
�أن توقيف �الإ�رض�ب ما هو �إال تعليق 
�إىل  نوفمرب   25 من  �أيام  ملدة10  له 
تطبيق  مدى  تقييم  بعد  دي�شمرب،   5
بني  �ملوقع  للمح�رض  �جلماعة 
طرف  من  به  �لتزم  و�لذي  �لطرفني، 
�لو�شاية رئي�س �جلماعة ر�بح �رضيط، 
يف حني ت�شمن �ملح�رض و�لذي حازت 

على  منه،  ن�شخة  على  »�لو�شط« 
�جلامعة  لرئي�س  �لتام  �لتكفل  تاأكيد 
د�خل  �ال�شتوديوهات  عتاد  بتجديد 
�لتطبيقي،  �جلانب  وتدعيم  �لكلية 
و��شتقبال �لطلبة من قبل �الأ�شاتذة �أو 
�إقر�ر  مع  �خلام�س،  بالطابق  �ملكتبة 
�رضيط باإقامة �جتماع مع كل عمد�ء 
�أهم �مل�شاكل  جامعة �جلز�ئر 3 حلل 
ملر�قبة  جلنة  وحتديد  �ملذكورة، 
رئي�س  من  مكونة  �لهياكل  �إ�شالح 
�ثنني  وممثلني  �لعام  و�الأمني  �لديو�ن 
عن �لطلبة. كما مت �لتطرق المكانية 
�شباحا،  �لدخول  ومن  تغيري  مر�عاة 
كتاب  بـ3000  �ملكتبة  تدعيم  مع 
ت�شنيفها،  �نتظار  500عنو�ن يف  منها 
وتوحيد بر�مج �لتدري�س على م�شتوى 
و�لعالقات  �ل�شيا�شية  �لعلوم  كلية 

�لدولية �شنة �أوىل لي�شان�س.

�أن  �لتحالف  �أكد  و�أن  و�شبق  هذ� 
وهوما  �حلو�ر،  عن  تبتعد  �الإد�رة 
طلب  حيث  �ملح�رض،  يف  �در�جه  مت 
وروؤ�شاء  �لعمد�ء  من  �جلماعة  رئي�س 
�حلو�ر  فتح  �لعميد  ونائب  �الأق�شام 
مع جميع �ل�رضكاء، بعد �تهام �الإد�رة 
بالتز�م �ل�شمت لال�شتمر�ر يف �لعنف 
على  للحفاظ  �لطلبة  بحق  �ملكر�س 
�لطلبة  عن  بعيد�  �ل�شيقة  �مل�شالح 
للجامعة،  �لعامة  �مل�شلحة  وعن 
و�شط تهاوي �جلامعة �لتي قالو� �أنها 
�أ�شبحت يف حالة يرثى لها، مع تفاقم 
�الأو�شاخ  و�نت�شار  �لت�شيب  ظاهرة 
�لطالب  تعري�س  �الأمن وحتى  وغياب 
عدم  �أن  موؤكدين  بح�شبهم،  للخطر 
�لتغيري  الإحد�ث  �مل�شوؤولني  حترك 
م�شاحلهم  على  �لتخوف  �إىل  مرده 

�ل�شيقة.

�شمن  من  �أدرجو�  و�أن  �شبق  كما 
للتخ�ش�س  �العتبار  �إعادة  �ملطالب 
�ملجال  وفتح  �لقطاعات،  كل  يف 
�أمام �خلرجني يف قطاعي: �لع�شكري 
و�حلماية  و�جلمارك  �لع�شكري  و�شبه 
ورفع  �ل�شجون،  و�إد�رة  �ملدنية 
على  �للي�شان�س  تخ�ش�س  ترتيب 
�لعمومي  �لوظيف  ت�شنيف  م�شتوى 
وتوحيد   ،13 �إىل   12 �لرتبة  من 
�إ�رض�ك  �لتدري�س، مع �رضورة  بر�مج 
�لوطنية  �لعلمية  �لطلبة يف �مللتقيات 
�ملر�فق  هيكلة  و�إعادة  و�لدولية، 
و�لقاعات على م�شتوى �لكلية، خا�شة 
متقدمة  حالة  يف  �الأق�شام  معظم  �أن 
جترب  �لقاعات  وبع�س  �الهرت�ء،  من 
�لطلبة على �لدر��شة بقاعات مبللة يف 

�الأيام �ملاطرة.
�سارة بومعزة

يف تقرير اأعدته قيادة الدرك الوطني

انخفا�س عدد حوادث املرور قدر بـ 54ر27 باملائة

امل�سيلة 

 الأفالن يكت�سح بقوة ويفوز ب 18 بلدية
 و21 مقعدا باملجل�س الولئي 

�سركة طا�سلي للطريان

تعليق اإ�سراب عمال املالحة

قيادة  �أعدتها  حديثة  در��شة  ذكرت 
�لدرك �لوطني �أن �لع�رضة �أ�شهر �الأوىل 
يف  �نخفا�شا  �شهدت    2017 �شنة  من 
54ر27  بـ  قدر  �ملرور  حو�دث  عدد 
باملائة و كذ� �لقتلى )63ر12 باملائة( 
مقارنة  باملائة(،  )91ر29  �جلرحى  و 

بنف�س �لفرتة من �ل�شنة �ملن�رضمة.
حو�دث  عدد  �أن  �حل�شيلة  تو�شح  و 
�أ�شهر  �لع�رضة  خالل  تدنى  �ملرور 
من  لينتقل  �جلارية  �ل�شنة  من  �الأوىل 
 9194 �إىل    2016 �شنة  حادث   12688

هو  و   2017 �شنة   )3494-( حادث 
�لذين  للقتلى  بالن�شبة  �الأمر  نف�س 
�إىل  �شحية   2867 من  عددهم  تر�جع 
�لذين  �جلرحى  كذ�  و   )362-(  2505
�إىل   22774 من  عددهم  �نخف�س 
�أرجعت  و   ،)6811-( م�شاب   15963
�لوطني هذ� �النخفا�س  �لدرك  قيادة 
من  �ملبذولة  »�ملجهود�ت  �إىل 
�إقليم  عرب  �ملنت�رضة  وحد�تها  طرف 
�الخت�شا�س« و »�حلمالت �لتح�شي�شية 
ب�شفة  �ملرور  حو�دث  من  للوقاية 

دورية«، ي�شاف �إىل كل ذلك »�لو�شائل 
�ملتطورة �مل�شتعملة ملر�قبة طرق 

�أجهزة  غر�ر  على  �ملو��شالت، 
�لر�د�ر و �ملركبات و �لد�جات �لنارية 
�إيجابي  �لتي �شاعدت ب�شكل  �ملموهة 
يف �لتقليل من حو�دث �ملرور« ،و تبقى 
�أهم  من  بال�شائقني  �ملتعلقة  �الأ�شباب 
تقع  كونها   ، �ملرور  حو�دث  م�شببات 
ور�ء 86 باملائة من �حلو�دث �مل�شجلة 
خالل �لفرتة �ملذكورة، متبوعة بتورط 
�ملارة  )78ر06 باملائة( و �الأ�شباب ذ�ت 

�ل�شلة باملركبات )58ر4 باملائة( تليها 
�لطرقات  بحالة  �ملتعلقة  �الأ�شباب 
عن  �أما  باملائة(  )64ر02  �ملحيط  و 
بهذه  �ملتعلقة  �لرئي�شية  �الأ�شباب 
�حلو�دث، فتاأتي �ل�رضعة �ملفرطة يف 
مقدمة �لرتتيب بن�شبة 31ر37 باملائة، 
المباالة  و  �خلطرية  �لتجاوز�ت  تليها 
�الأمن  م�شافة  �حرت�م  عدم  و  �ملارة 
على  �ل�شري  و  �خلطرية  �ملناور�ت  و 
�لي�شار، عالوة على عدم �حرت�م �ألو�ح 

�الإ�شارة و تغيري �الجتاه دون �إ�شارة.

�لتحرير  جبهة  حزب  �أحرز 
مل  �شاحقا  فوز�  �لوطني 
�مل�شيلة   بوالية  متوقعا  يكن 
�لوالئي  �ملجل�س  يف  �شو�ء 
حيث  �لبلدية  �ملجال�س  �أو 
ح�شد 21 مقعد� يف �ملجل�س 
�أ�شل 47  �لوالئي من  �ل�شعبي 
�لوطني  �لتجمع  جاء حزب  و 
مقعد�   16 بـ  �لدميقر�طي  
�ل�شلم   جمتمع  حركة  ثم 

ح�شد  كما  10مقاعد   ب 
مقاعد  �أغلب  �حلرب  ذ�ت 
بلدية   18 مبجموع  �لبلديات 
ح�شد  فيما   47 �أ�شل  من 
فاز  فيما  بلدية    14 �الأرندي 
حركة جمتمع �ل�شلم و �حلركة 
باأربع  �جلز�ئرية  �ل�شعبية 
جبهة  وفازت  هذ�  بلديات 
�مل�شتقبل بثالث بلديات فيما 
كل  و�حدة  بلدية  على  ح�شل 

�أجل  من  �الحتاد  حزب  من  
و  �لبناء  و  �لعد�لة  �لنه�شة، 
�أجل  من  �لوطني  �الحتاد 
�لقوى  جبهة  وكذ�  �لتنمية 
�حلرة  �لقائمة  و  �ال�شرت�كية 
بلغ  وقد  و�الإخال�س  �لعد�لة 
قو�ئم  على  �ل�شوتني  عدد 
 386439 �لبلدية  �ملجال�س 
 %  57.22 بن�شبة  م�شوتا 
�ملجل�س  لقو�ئم  �شوت  كما 

م�شوتني   364156 �لوالئي 
،و�نطلقت   %  53.92 بن�شبة 
للمجال�س  �لت�شويت  عملية 
و�لوالئية  �لبلدية  �ل�شعبية 
بوالية  �النتخاب  مر�كز  عرب 
تنظيمية  ظروف  يف  �مل�شيلة 
�أي  ت�شجيل  دون  جيدة  
ملفتة  جتاوز�ت  �أو  �نزالقات 
لالنتباه من قبل �مل�شاركني  .
عبدالبا�سط بديار

مت  �أنه  بهار  كرمي  للطري�ن  طا�شلي  ب�رضكة  �الت�شال  م�شوؤول  �أكد 
�ملالحة  عمال  �الأحد  �أم�س  �شباح  �شنه  �لذي  �الإ�رض�ب  تعليق 

لل�رضكة و ��شتئناف �لرحالت �ملربجمة.
دون  نظم  �لذي  �الإ�رض�ب  هذ�  تعليق  �أن  �مل�شدر  ذ�ت  �أو�شح  و 
ل�رضكة  �لعام  �ملدير  �لرئي�س  �شم  لقاء  بعد  جاء  �إ�شعار  �شابق 
�مل�رضبني  �لعمال  و ممثلي  حر�شاوي  بلقا�شم  للطري�ن   طا�شيلي 
�أن هذه �حلركة  �أ�شاف  و  �ملهنية،  و  �الجتماعية  لبحث مطالبهم 
نحو  رحلة  منها  رحالت   )9( ت�شع  تاأجيل  يف  ت�شببت  �الحتجاجية 
»ت�شتاأنف  �أن  قبل  �ل�شبيحة  هذه  خالل  مربجمة  كانت  فرن�شا 
�حلركة �جلوية لهذه �ل�رضكة ب�شكل طبيعي«و قد مت بذلك تاأجيل 
رحلة �جلز�ئر-نانت �لتي كانت مربجمة �أم�س �الأحد على �ل�شاعة 

�لثامنة �شباحا �إىل �ل�شاعة �ل10�شا 15 بعد وقف �الإ�رض�ب و ح�شب 
بهار فان »�لرئي�س �ملدير �لعام يثق كل �لثقة يف جدية و �حرت�فية 
يف   1998 �شنة  للطري�ن  طا�شلي  �أن�شئت  �ل�رضكة«،للتذكري  عمال 
�جلوية  �خلطوط  و�رضكة  �شوناطر�ك  بني  م�شرتك  م�رضوع  �إطار 
�جلز�ئرية قبل �أن تتحول �ىل فرع تابع 100 يف �ملائة لهذ� �ملجمع 
متلك  �لتي  للطري�ن  طا�شلي  كانت  و   2005 منذ  �لوطني  �لبرتويل 
�أ�شطوال مكونا من 12 طائرة من خمتلف �الأنو�ع قد وقعت يف يوليو 
 « للطائر�ت  �الأمريكي  �تفاق مع �مل�شنع  بروتوكول  �ملا�شي على 
بوينغ«  القتناء 3 طائر�ت من طر�ز بوينغ 800/737، و عالوة على 
�لعديد من  �ل�رضكة رحالت دولية نحو  �لد�خلية ت�شمن  �خلطوط 

�ملدن �لفرن�شية و كذ� ��شطنبول و روما و ميالنو.

اإلغاء ال�سريبة على الرثوة

نواب املعار�سة يحتجون �سد قانون املالية2018

عني متو�سنت

�ستة اأحزاب  يف م�سرية تنديدا بنتائج النتخابات

عمد نو�ب حزب �لعمال، �أم�س، خالل 
ت�شويت �ملجل�س �ل�شعبي �لوطني على 
�الحتجاج  �إىل  �ملالية2018،  قانون 
�الأقلية،  بتجويع  و�شفوه  ما  �شد 
�ملالية2018  قانون  �أن  معتربين 
�ل�شميم  يف  �ل�رض�ئية  �لقدرة  ي�رضب 
للتمويل  �حلكومة  عمد  مع  خا�شة 
غري �لتقليدي، وهو �لذي �أعلن حزب 
�لعمال رف�شه له �شابقا، يف حني �أكد 
�لوزير �الأول �أحمد �أويحيى �أنه مهرب 
�جلز�ئر �لوحيد حاليا لتفادي �للجوء 
�إىل �ملديونية و�أقفا�س �شندوق �لنقد 

�لدويل.
�شعار�ت  �لعمال  نو�ب  وحمل 
و�لبطالة«  �حلرقة  يولد  » �لتق�شف 
وت�شمن  �الأقلية  جتوع  »�ل�شلطة  و 

من  بتمريره  منددين  �الأغلبية.«، 
طرف �الأغلبية.

 من جهة ثانية مت �مل�شادقة باالأغلبية 
جلنة  �أدرجته  �لذي  �لتعديل  على 
باإلغاء  �لقا�شي  و�مليز�نية  �ملالية 
�رضيبة  بفر�س  �ملتعلقة   12 �ملادة 
قانون  م�رضوع  �شمن  �لرثوة  على 
بني  جدال  �أثار  2018،وهوما  �ملالية 
وقت  يف  و�ملعار�شة  �ملو�الة  نو�ب 
�شابق وتو�شعت �لت�رضيحات ليتناولها 
روؤ�شاء �الأحز�ب، منددين مبا �عتربوه 
تو�شيعا �أكرث لنفوذ �أ�شحاب �لرثوة على 
ح�شاب �ملو�طنني �لب�شطاء خا�شة ما 
تعلق بالدعم على �ل�شكن يف حالة بيعه 

من طرف �مل�شتفيد.
�سارة بومعزة

نظم منا�شلو �شت )6( ت�شكيالت �شيا�شية 
بوالية  �ملحلية  �الإنتخابات  يف  م�شاركة 
م�شرية  �الأحد  �أم�س  متو�شنت  عني 
بهذه  �خلا�شة  بالنتائج  تنديد�   �شليمة 
 140 زهاء  مب�شاركة  �ال�شتحقاقات 
�الأحز�ب  ومرت�شحي  ممثلي  من  �شخ�شا 
�نطلقت  وقد  لوحظ  ح�شبما  ومو�طنني 
�مل�شرية من مقر �ملكتب �لوالئي للتجمع 
ب�شاحة  مرور�  �لدميقر�طي  �لوطني 
ردد  حيث  متو�شنت  عني  ق�شاء  جمل�س 
للتزوير«  »ال  منها  �شعار�ت  �ملتظاهرون 
�لوالية  �لرئي�شي ملقر  �إىل غاية �ملدخل 
�أين تد�ول �لكلمة كل من نو�ب �ملجل�س 
�ملمثلني  �لوالية  من  �لوطني  �ل�شعبي 
وجتمع  �لدميقر�طي  �لوطني  للتجمع 
ممثلي  من  عدد  رفقة  �جلز�ئر  �أمل 

�مل�شرية  �مل�شاركة يف  �الأخرى  �الأحز�ب 
�جلز�ئرية  �لوطنية  �جلبهة  غر�ر  على 
�لتي  »�لتجاوز�ت«  بع�س  م�شتعر�شني 
�النتخابية  �لعملية  خالل  ت�شجيلها  مت 
حزب  ل�شالح  �لنتائج  »ت�شخيم  �أي�شا  و 
ذكره  ح�شبما  �لوطني«  �لتحرير  جبهة 
�لنائب عن �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي 
علي ح�شكر، ومل ي�شجل �أي حادث خالل 
هذه �مل�شرية �لتي وزع على هام�شها بيان 
و�خلروقات  �الإنتخابات  لنتائج  »�إ�شتنكار 
�لتي �شاحبتها« موقع من طرف �الحز�ب 
�مل�شاركة يف �مل�شرية، ويتعلق �المر بكل 
من حركة جمتمع �ل�شلم و�لتجمع �لوطني 
�لر��شد  �حلكم  وجبهة  �لدميقر�طي 
و�جلبهة  تاج  وحتالف  �لعمال  وحزب 

�لوطنية �جلز�ئرية.

.    تاأجيل ت�سع )9( رحالت منها رحلة نحو فرن�سا
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دعاوى مل�ضاعفة املراقبة بالتزامن والحتفال باملولد النبوي

م�ستوردون ميررون حاويات الألعاب النارية بت�سريحات كاذبة
مع دنو املولد النبوي ال�ضريف يتعاظم حجم املفرقعات والألعاب النارية املحجوزة، وهو ما يعك�س حجم كرثت ا�ضتريادها خالل هذه 
الفرتة، بغية توجيهها لالحتفال باملولد النبوي ال�ضريف، رغم اأن القانون مينع ا�ضتريادها، اإل اأن التالعبات تبقى �ضيدة املوقف من 
خالل الت�ضريحات الكاذبة لبع�س احلاويات، اأو عن طريق التهريب، وهو ما دعا بناء عليه املتابعون اجلمارك اإىل م�ضاعفة مراقبة 

للحاويات وكذا احلدود، مع الرتكيز على �ضرورة ال�ضرامة يف تطبيق القانون اجلزائي للزجر، وو�ضع حد لالأ�ضواق املروجة لها.

�ضارة بومعزة

 حرزيل: لبد من و�ضع حد 
لالأ�ضواق املروجة للمفرقعات

 
الوطني حلماية  االحتاد  رئي�س  انتقد 
امل�ستهلك حمفوظ حرزيل تكرار نف�س 
ال�سيناريو من اإ�سابات خطرية �سنويا 
مع كل مولد نبوي �رشيف، داعيا اأعوان 
اجلمارك اإىل م�ساعفة الرقابة خالل 
النبوي،  واملولد  املتزامنة  الفرتة 
الذين  امل�ستوردين  من  عدد  كون 
و�سفهم بفاقدي ال�سمائر االأخالقية، 
املواد  تلك  ا�سترياد  اإىل  يعمدون 
مواد  باأ�سماء  حاويات  غطاء  حتت 
اإال  القانون،  يتيحها  اآالت  اأو  غذائية 
اأنها حتمل املفرقعات التي ال يقبلها 
ال�رشامة  ي�ستدعي  ما  وهو  القانون، 
احلاويات،  مراقبة  تعزيز  مع  معهم، 
يف  اأي�سا  ت�ستغل  التي  احلدود  وكذا 
داعيا  �سا�سعة،  اأنها  متريرها، خا�سة 
املراقبة  احلواجز يف  دور  تعزيز  اإىل 
التي  واملركبات  ال�ساحنات  ملراقبة 
اأن  حرزيل  واأكد  ال�سبهات.  تطالها 
املفتوحة  الكربى  االأ�سواق  من  عدد 
ما  وهو  معلومة  املواد  هذه  اأمام 
ي�ستدعي التحرك اجتاهها، فنجد من 
العلمة،  لها:  املروجة  االأ�سواق  اأهم 

وتاجنانت، وواد �سمار.
كما ا�سار حرزيل اإىل حجم احلاويات 
حجم  اأن  خا�سة  موؤخرا،  املحجوزة 
متثل  تعد  فلم  تطور،  يف  املفرقعات 
خطرية،  متفجرات  بل  األعاب،  جمرد 
توزع عرب طاوالت غري م�رشوعة على 
موؤخرا  احلدث  �سنعت  اأ�سماء  راأ�سها 
و«البومبا«،  و«داع�س«،  كـ«ال�سيطانة«، 
ذاتها  حد  االأ�سماء يف  اأن  اإىل  م�سريا 

لتحمل  االأولياء  داعيا  رهيبة، 
من  اأبنائهم  ومنع  م�سوؤولياتهم 
اقتنائها، فما بالك مب�ساركتهم هم 
�رشاءها، داعيا اأي�سا و�سائل االإعالم 
التح�سي�س  عمليات  يف  للم�ساهمة 
منها،  الب�رشية  ال�سمعية  خا�سة 
خا�سة  املدر�سة،  دور  لها  ي�ساف 
عديد  يخلف  لهاج�س  حتولت  اأنها 
ال�سحايا، وهي االأرقام التي تك�سف 

عنها احلماية املدنية �سنويا.
 

 زبدي: الحتيال يف 
ال�ضترياد والتهريب يتحديان 

القانون
 

حماية  جمعية  رئي�س  جهته  من 
نبه  زبدي،  م�سطفى  امل�ستهلك 
االأوىل،  بالدرجة  ال�سحية  لالأخطار 

ناهيك عن اخل�سائر املادية، حمذرا 
من تفاقمها خالل ال�سنوات االأخرية، 
يف ظل تعقد االأ�رشار اجل�سدية على 
عك�س ال�سنوات ال�سابقة، وذلك راجع 
اإىل تعقد اأنواع املتفجرات و�سخامتها 
فلم تعد مفرقعات بل متفجرات باأمت 
بلغت بع�سها برت  الكلمة، حيث  معنى 
االأيادي،  راأ�سها  على  بكاملها  اأع�ساء 
لها  ي�ساف  م�ستدمية،  وعاهات 
االأخطار املادية واخل�سائر امل�سجلة 
�سنويا من احرتاق �سيارات ومنازل.

كما تطرق زبدي اإىل اجلانب القانوين 
اإال  املفرقعات  ا�سترياد  مينع  الذي 
والتهريب  اال�سترياد  يف  االحتيال  اأن 
يبقى هو �سيد املوقف، يف ظل �سباق 
االأقوى  املفرقعات  وتوفري  االنت�سار 
اأنه  رغم  الكبرية،  املوؤثرات  وذات 
اجلزائريني،  ومعتقدات  يتما�سى  ال 
التح�سي�س  عامل  على  مراهنا 
بالدرجة  لن�سابها  االأمور  الإعادة 

الذين  االأمور،  الأولياء  موجهة  االأوىل 
ير�سخون ملطالب اأبنائهم التي تكلف 
اأحيانا املاليني، حتت نزورات االأبناء. 
وبخ�سو�س االأ�سماء االأكرث رواجا، اأكد 
رف�سهم الرتويج الأ�سماء معينة، خا�سة 
اأنها منت�رشة باالأحياء، بعيدا عن البيع 
املقنن والنقاط النظامية، لتنت�رش عرب 
�سبكة �سبهها ببيع املخدرات، يف ظل 
انت�سارها غري القانوين وتو�سع نطاقه 

مع كل دنو للمولد النبوي ال�رشيف.
الر�سمية  االح�سائيات   وبح�سب 
الفرتة  خالل  املحجوزة  للمواد 
املن�رشم،  االأ�سبوع  خا�سة  االأخرية، 
منها  كبرية  لكميات  حجزا  جند 
حتميل  عن  ناهيك  واليات،  بعدة 
بباخرة  احلريق  م�سوؤولية  املفرقعات 
احلجز  عمليات  ومن  زياد،  بن  طارق 

من خمتلف الواليات جند:
 

حجز40 األف وحدة بق�ضنطينة
 

بق�سنطينة،  االأمن  م�سادر  اأفادت 
يتاجرون  اأ�سخا�س  عدة  توقيف  من 
حيث  النارية،  واالألعاب  باملفرقعات 
مكنت العملية من حجز 40 األف وحدة 
من  النارية  واالألعاب  املفرقعات  من 

خمتلف االأنواع واالأحجام.
  

ب�ضكرة يف  وحدة  األف   423
 

بوالية  االأمن  م�سالح  حجزت  كما 
ب�سكرة 423 األف وحدة من املفرقعات 
اأ�سخا�س   5 واإيقاف  النارية  واالألعاب 

ي�ستبه تورطهم يف الق�سية.
  

حجز 200 األف وحدة بغرداية
 

متكنت م�سالح االأمن بوالية غرداية، 
األف مفرقعة  اأكرث من 200  من حجز 
واالأحجام. كما  االأ�سكال  خمتلفة 
�سياحية  اأحدهما  �سيارتني  حجز  مت 
القرارة  مبنطقة  جتارية  واالأخرى 

بغرداية.
 

 5000 وحدة من املفرقعات يف 
البويرة

 
جلمارك  املتنقلة  امل�سالح  متكنت 
من  وحدة   5000 حجز  من  البويرة 
حاجز  ن�سب  بعد  النارية،  االألعاب 

اأمني.
 

املفرقعات  من  وحدة   108000
والألعاب النارية بالبليدة

 
الق�سائية  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
كميات  البليدة، من حجز  والية  الأمن 
قدرت  املفرقعات، حيث  من  معتربة 
املفرقعات  من  وحدة  ب108000 
اأوالد  من  كل  يف  النارية  واالألعاب 

يعي�س وبني تامو وبوفاريك.
ترواحت  �سخ�سا   12 توقيف  مت  كما 

اأعمارهم مابن 20 و40 �سنة.

تزامنا و املولد 
النبوي ال�ضريف

اأمن العا�سمة 
يحجز 13136 

وحدة مفرقات 
يف اإطار حماربة اجلرمية احل�رشية 
مبختلف اأنواعها، متّكنت م�سالح 

اأمن والية اجلزائر يف عمليات نوعية 
من حجز )13136( وحدة مفرقات 

من خمتلف االأنواع واالأحجام، 
)3350( علبة �سجائر و )120( وحدة 
جمرة ال�سي�سة حجزت املقاطعة 
الو�سطى لل�رشطة الق�سائية الأمن 

والية اجلزائر، )13136( وحدة 
مفرقعات، )3350( علبة �سجائر و 
)120( وحدة جمرة ال�سي�سة، فمن 
خالل عملية مداهمة قامت بها 
اأفواج ذات املقاطعة، مّت توقيف 

�سيارة م�سبوهة، عرث بداخلها على 
كمية معتربة من االألعاب النارية 

متّثلت يف )176( بوق، )126( �ساروخ 
من احلجم الكبري، )216( �ساروخ 
حجم �سغري، )48( �سعلة، )156( 

خرطو�سة مفرقعات، )4594( وحدة 
مفرقعة، )4000( نوالة، )144( وحدة 

فيزي، )31( خرطو�سة نواالت.
 كما قامت ذات امل�سالح يف عملية 
اأخرى من توقيف �سيارة م�سبوهة 
يقودها �سخ�سان، وجدت حمّملة 
بكمية معتربة من االلعاب النارية 
قدرت بـ)1040( وحدة، )3350( 

علبة �سجائر و )120( وحدة جمرة 
ال�سي�سة، متثلت املحجوزات يف 
)116( وحدة بوق، )08( وحدات 
األعاب نارية من نوع قيمي جان، 
)16( وحدة العاب نارية من نوع 

»عكري«، )09( خرطو�سات مفرقعات 
حجم �سغري، )3050( علبة �سجائر 
من خمتلف املاركات، )300( علبة 
مع�سل و 120 وحدة جمرة ال�سي�سة.
بعد ا�ستكمال االإجراءات القانونية، 
اأحيل امللف الق�سائي على وكيل 

اجلمهورية املخت�س اإقليميا.

م�ضالح الأمن 
الوطني 

حجز 25821 
وحدة من 

الألعاب النارية
تو�سلت موؤخرا قوات ال�رشطة 

من خالل عمليات متفرقة 
بكل من واليات البليدة، ب�سكرة 
ومع�سكر اإىل حجز كمية معتربة 
من االألعاب النارية واملفرقعات 
قّدرت بـ 25821 وحدة، وقائع 

الق�سية االأوىل، تعود اإىل ا�ستغالل 
عنا�رش امل�سلحة الوالئية 
لل�رشطة الق�سائية بالبليدة، 

ملعلومات موؤكدة مفادها قيام 
ثالثة اأ�سخا�س م�ستبه فيهم 

كانوا ب�سدد نقل كمية معتربة من 
االألعاب النارية واملفرقعات على 
منت مركبة، على اإثر ذلك مت و�سع 

نقطة مراقبة وتفتي�س اأ�سفرت 
عن توقيفها، بعد اإخ�ساعها 

للمراقبة االإدارية واالأمنية، تبني 
اأنها حمملة بكميات معتربة من 
االألعاب النارية قدرت بـ 16496 
وحدة من خمتلف االأنواع يف 
حني، حجزت قوات ال�رشطة 

مبع�سكر وب�سكرة 9325وحدة من 
االألعاب النارية، مع توقيف اأربعة 
اأ�سخا�س هذه العمليات تندرج 
�سمن م�ساعي قوات ال�رشطة 
لكبح جميع اأ�سكال اجلرمية 

باختالف اأنواعها وت�سييق اخلناق 
على حمرتيف هذا النوع من 

االأن�سطة التجارية.
م.�س

من خماطر الألعاب النارية

عاهات ج�سدية ،و حروق و ا�ستنزاف ملقدرات امل�ست�سفياات
اجللفة 

 احلماية املدنية تكثف التح�سي�س
نبهت كثري من التقارير اإىل اخلطورة  اإزاء خماطر املفرقعات 

ا�ستعمال  عن  تنجم  التي    الكبرية 
تتكبد  حيث  النارية  االألعاب 
اجلزائر  يف  ال�سحية  املوؤ�س�سات 
تكاليف باه�سة ملرافقة االآالف من 
اال�سابات التي ترد م�ساحلها يف كل 
هذه  توظيف  خاللها  يتم  منا�سبة 

االألعاب اخلطرية 
و  عاهات  يف  دوما  تت�سب  التي  و 
الأيدي  حروق    اأي�سا  و    اإعاقات 
قدر  ال  ـ  االأطفال  ووجوه  واأرجل 
اللهب  ب�سبب  العيون  واإ�سابات  ـ  اهلل 
بحال  االأطراف  وفقدان  ال�رشر،  اأو 

كانت املتفجرات قوية.
بيع  يف  تنامياً  االأ�سواق  وت�سهد 
اأكرب  ت�سبح  التي  النارية  االألعاب 
ل�رشاء  االأطفال  ويت�سابق  واأثقل، 
وتاأثرياً  قوة  االألعاب  هذه  اأكرث 
و�سوتاً، وبالتايل ت�سبح هذه االألعاب 
اأن  كما  االأطفال،  على  جداً  خطرة 

الناجمة  واحلرارة  ال�سوء  اأو  ال�رشر 
ذلك  ا�ستخدام املفرقعات، كل  عن 
يعد �سببا رئي�سياً لالإ�رشار باجل�سم، 
احل�سا�سة،  العني  منطقة  خا�سة 
االحرتاق  عملية  عن  الناجت  والرماد 
ي�رش باجللد والعني اإذا ما تعر�س له 
ت�ساب  حيث  مبا�رش،  ب�سكل  الطفل 
العني بحروق يف اجلفن وامللتحمة.
البعيدون  االأ�سخا�س  ي�سلم  رمبا 
ن�سبة كبرية  النارية من  االألعاب  عن 
اإذا  النارية،  االألعاب  خماطر  من 
اإمكانية و�سول بع�س هذه  ا�ستثنينا 
خا�سة  طويلة،  مل�سافات  االألعاب 
ال�سواريخ ، اإال اأن هوؤالء االأ�سخا�س 
قد  النارية  االألعاب  عن  البعيدين 
واالأ�سوات  الفزع  من  ي�سلمون  ال 
تت�سبب  ما  وكثرياً  لها،  العالية 
بالرهاب  لالأطفال  االألعاب  هذه 
ال�سوت  ب�سبب  ال�سديد،  واخلوف 
يلقي  عندما  يحدث  الذي  املدوي 

النارية بطريقة  لعبته  اأحد االأطفال 
في�سيبهم  اأ�سدقائه،  على  مفاجئة 
النف�سي،  واالأذى  الفزع  من  بنوع 
واإيذاء ال�سمع ب�سكل مبا�رش من هذ 

ال�سوت املباغت.
اإن الدخان الذي يخرج من االألعاب 
النارية يوؤدي اإىل تلوث البيئة، ويوؤثر 
على �سدور االأطفال حني ا�ستن�ساقه، 
بحال  اختناق  حاالت  ي�سبب  قد  ما 
كان االنفجار يف مكان مغلق، تت�سبب 
انفجارها يف  بحال  النارية  االألعاب 
والغرف  كالبيوت  املغلقة،  االأماكن 
اإذا  خا�سة  احلرائق،  ال�سغرية، 
قابلة  مواد  بجانب  انفجرت  ما 
املتفجرات  هذه  اإن  اإذ  لال�ستعال. 
اأ�سا�سي  ب�سكل  احلرارة  تعتمد على 
يف ا�ستعالها، كما يوؤدي ا�ستعالها اإىل 
ن�رش حرارية عالية، لت�سبح اإمكانية 
واالأثاث  املالب�س  بع�س  اأن حترتق 

بجانبها احتماالً قائماً.

لوالية  املدنية  احلماية  م�سالح  تعكف 
�سبل  تكثيف  على  االأيام  هذه  اجللفة 
خماطر  اإزاء  والتوعوية  التح�سي�س 
عند  مظاهرها  تربز  التي  املفرقعات 
االأطفال بل وحتى الكبار يف احتفاالت 
املولد النبوي ال�رشيف، ح�سب ما علم 

من خلية االت�سال لذات ال�سلك.
مبديرية  باالإعالم  املكلف  وح�سب 
خليلي خمتار  النقيب  املدنية  احلماية 
فقد مت موؤخرا مبا�رشة حملة حت�سي�سية 
انطالقا من املوؤ�س�سات الرتبوية حيث 
مت تبليغ ر�سالة توعوية لتالمذة االأطوار 
تلحقه  الذي  اخلطر  ب�ساأن  الثالث 
ت�سوهات  اإىل  توؤدي  والتي  املفرقعات 
الب�رش  فقدان  اإىل  واأحيانا  وحروق 
ب�سبب حلظة لعب تقود اإىل الكارثة واإىل 
ما يحمد عقباه ويجري التنويه يف هذا 

العمل التح�سي�سي للخطر الذي حتدثه 
رمزية  لها  احتفالية  يف  املفرقعات 
النبي  �سرية  على  االأ�رش  جتمع  دينية 
امل�سطفى �سلى اهلل عليه و �سلم ولي�س 
قد  مبفرقعة  باالأخرين  االأذى  اإحلاق 
بعاهة  اأن ي�سبح  اإىل  توؤدي ب�سخ�س ما 

تالزمه طول العمر.
وانعك�س هذا الن�ساط التح�سي�سي الذي 
و  املدنية  احلماية  م�سالح  به  تقوم 
ات�سعت رقعته جليا على الف�ساء االأزرق 
التي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائط  و 
بطاقية  يتبادل  اأ�سبح  كبري  جمهور  لها 
مكتوب فيها » ال لالألعاب واملفرقعات« 
املدنية  احلماية  من  نداء  وتت�سمن 
وجتنب  واحلذر  احليطة  �سبل  التخاذ 

هذه املخاطر.
م.�س

الدرك الوطني بامل�ضيلة 

 حجز اأزيد
 من 11 األف علبة 

من املفرقعات 

الفرقة  عنا�رش  متكنت 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
بال�سالل ، من حجز حوايل 
11508 علبة مفرقعات من 
واالأحجام  االأنواع  خمتلفة 
قيام  اأثناء  جاءت  العملية 
االإقليمية  الفرقة  عنا�رش 
بال�سالل  الوطني  للدرك 

الطرق  مبفرتق  بال�سد 
ببئر  و45   40 رقم  الوطنية 
ال�سويد بلدية ال�سالل، حيث 
قاموا باإيقاف �سيارة اأجرة 
امل�سيلة  مدينة  من  قادمة 
باجتاه مدينة بو�سعادة، بعد 
االأمنية  االحتياطات  اتخاذ 
مراقبة  متت  الالزمة، 

بيجو  نوع  االأجرة  �سيارة 
مالكها  يقودها  اإك�سبار 
من  البالغ  م(  )ق  امل�سمى 
ال�ساكن  56�سنة  العمر 
امل�سمى  يرافقه  ب�سطيف، 
�سنة   39 من  البالغ  م(  )ب 
حيث   ، باالأغواط،  ال�ساكن 
 )11508( بحوزته  �سبظ 

علبة مفرقعات من خمتلفة 
مت  اأين  واالأحجام،  االأنواع 
وت�سليمها  الب�ساعة  حجز 
اجلمارك  مديرية  اإىل 
مت  و  امل�سيلة  لوالية 
اإخالء  مع  حم�رش  حترير 

�سبيلهما.
عبدالبا�ضط بديار 



عاجلت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
لها  جل�سة  اأول  يف  البي�ساء   بالدار 
�سحيتها  راح  عمدي  قتل  ق�سية 
�ساب يبلغ من العمر 19 �سنة على يد 
�ساذ جن�سيا ومروج خمدرات يكربه 
ب 10 �سنوات كاملة والذي تورطت 
توبعت  التي  القابلة  والدته  رفقته 
وهي   ، امل�ساركة  بجرم  رفقته 
اجلرمية التي جرت بقلب العا�سمة 
الطرفان  بني  نزاع  �سببها  وكان 
ن�ساط  يف  املنطقة  زعامة  حول 
ترويج املخدرات.  جمريات ق�سية 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  وعلى  احلال 
جانفي   25 لتاريخ  تعود  املحاكمة 
ال�رشطة  م�سالح  تلقت  حني   2016
الو�سطى  اجلزائر  دائرة  باأمن 
�سنعاء  قتل  جرمية  حول  لبالغ 
العا�سمة  جرت بحي  1 ماي بقلب 
مل�رشح  االأمن  عنا�رش  تنقل  ولدى 
تبني  للمعلومات   وجمعها  اجلرمية 
العمر  من  يبلغ  �ساب  ال�سحية  اأن 
 4 حلوايل  تعر�ض  قد  �سنة   19
طعنات على م�ستوى منطقة ال�سدر 
ال�سدري  القف�ض  اخرتقت  اإحداها 
الوفاة  وراء  املبا�رش  ال�سبب  وكانت 
�ساذ  له  وجهها  التي  الطعنات  وهي 
اأثناء  طريقة  باعرتا�ض  قام  جن�سيا 
تواجده على م�ستوى �سيارته من نوع 
كالمية  مناو�سات  وبعد  »هاربني« 
م�ستوى  على  مرتان  بطعنه  قام 
ال�سيارة  منت  على  وهو  ال�سدر  
وراءه  رك�ض  الفرار  حماولته  ولدى 
وطعنه طعنتان اأخرتان على م�ستوى 
اخرتقت  اإحداها  املنطقة  نف�ض 
منطقة القلب وت�سببت بوفاته داخل 
مب�ست�سفى  اال�ستعجاالت  م�سلحة 
اجلامعي م�سطفى با�سا ، يف الوقت 
التي كانت والدته �رشيكتا  يف هاته 
ال�سجار  يف  تدخلت  حني  احلادثة 
قتل  على  ولدها  بتحري�ض  وقامت 
االعتداء  اأ�سباب  وعن  ال�سحية، 

فاأ�سفرت التحريات اأنها تعود لليوم 
ال�سحية  من  كل  جمع  حني  ال�سابق 
واملتهم �سجار اأخر هدده فيه املتهم 
حول  بينهما  خالف  ب�سبب  بالقتل 
ترويج  جمال  يف  املنطقة  زعامة 
املتهم  حينها  اين طلب  للمخدرات 
من ال�سحية العمل ل�ساحله والتخلي 
اخلا�ض  ن�ساطه  تاأ�سي�ض  فكرة  عن 
ذلك  يف  ومزاحمته  املنطقة  يف 
حمكمة  على  حتويله  بذلك  ليتم    ،
جناية  بجرم  والدته  رفقة  احلال 
االإ�رشار  �سبق  مع  العمدي  القتل 
بالقتل  وامل�ساركة  لالأول  والرت�سد 
العمدي مع �سبق االإ�رشار والرت�سد 
االأول  املتهم  اعرتف  اأين  للثانية، 
ما  املحكمة  لهيئة  مواجهته  خالل 
باأن  انه نفى  ن�سب له من جرم غري 
يف  جاء  ما  ال�سجار  خلفية  تكون 
م�سمون قرار االإحالة حيث اأكد انه 
قد قام بقتل ال�سحية دون وعي منه 
االعتداء  االأخري  هذا  حاول  بعدما 
بناءا  براغي  مفك  بوا�سطة  عليه 
معه  جمعته  الذي  خاله  طلب  على 
�سكنهما  ب�سبب  خالف  والدته  ومع 
وكان يف كل منا�سبة ي�ستفزهما وقام 
بتحري�ض ابن �سقيقته بيوم الوقائع 
كما اأكد باأن ال�سحية قام قبل من يوم 
االأموال  لطلب  بابتزازه  الواقعة  من 
عن طريق �سهادة طبية مزورة مبدة 
عجز 15 يوم مع نفيه التام بوجود 
اأي خالف حول زعامة ن�ساط 
باملنطقة  املخدرات  ترويج 
ممار�سة  عن  توقف  قد  كونه 
بوظيفة  والتحق  الن�ساط  هذا 
داخل موؤ�س�سة التبغ والكربيت 
بعد عقده لقرانه على زوجته 
منه  حماولة  يف  احلالية 
حني  يف   ، اأحواله  الإ�سالح 
يف  م�ساركتها  الوالدة  اأنكرت 

اجلرمية. 
ل/منرية 

اأدرار  جامعة  طلبة  اأم�ض  نظم 
مدخل  اأمام  احتجاجية  وقفة 
كليا  الدرا�سة  �سل  مع  اجلامعة 
اجلامعي  الطالب  وفاة  ب�سبب 
يدر�ض  �سنة  البالغ22  �ض/ع 
يف  تويف  الذي  اقت�ساد  تخ�س�ض 
املا�سي  ال�سبت  يوم  امل�ست�سفي 
التي  اخلطرية  باجلروح  متاأثر 
حلقته جراء ال�سقوط من الطابق 
الثاين من اأمام غرفته بعدما انتزع 
به ال�سباك احلدودي الذي ح�سب 
بطريقة  مركبا  كان  املالحظ 
الوقفة  هذه  يف  الطلبة  غ�ض 
مطالب  عدة  رفعوا  االحتجاجية 
ح�سور  �رشورة  مقدمتها  يف 
جلنة حتقيق وزارية للوقوف حول 
 2000 اجلامعية  االإقامة  اأحوال 
�رشير التي ح�سبهم بها غ�ض كبري 
وهنا  موؤخرا  م�ستلمة  وهي  كيف 
بالغ�ض  اأطراف متهمة  �سار عدة 
اأ�رشفت  التي  املوؤ�س�سة  منها 
وامل�سوؤولية  االجناز  عملية  على 

املخت�سني  خا�سة  املتابعة  عن 
بان  الطلبة �سددوا  التقنيني وهنا 
حياتهم يف خطر جراء الغ�ض كيف 
وتبقي  وتويف  �سقط  لوالطالب 
واقع  مدي  لكفيلة مبعرفة  االأيام 
بطريق  اجلامعية  االإقامة  هذه 
كما  جديدة  تعترب  والتي  املطار 
اجلامعة  اإدارة  اأمام  الطلبة  رافع 
خا�سة مديرية االإقامة اجلامعية 
واإعادة  خمت�سة  جلنة  بت�سكيل 
مراقبة كل ما اأجنز من اجل و�سع 
على  و�سالمة  اآمان  يف  الطلبة 
م�ستقبال  الق�سية  وتبقي  حياتهم 
ال�سلطات  تدخل  حني  ايل  قائمة 
ت�سبب  من  ومعاقبة  املعنية 
احلالة  هذه  الوا�سح  الغ�ض  يف 
واخلا�ض  العام  حديث  اأ�سبحت 
التنظيمات  رفع  اأين  بادرار 
الأجل  مف�سال  تقريرا  الطالبية 
الطلبة  اإقامة  ظروف  حت�سني 

ناهيك عن اأمور اآخري
ب.ب

فيما قامت والدته بتحري�شه على القتل وتوبعت رفقته بامل�شاركة  

على خلفية وفاة طالب �شقط من �شرفة غرفته

�ساذ جن�سيا يقتل مناف�سه ب�سبب 
زعامة ن�ساط  ترويج املخدرات 

 وقفة احتجاجية اأمام
 جامعة اأدرار
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اأوهمهم علة متكينهم من اأداء منا�شك احلج

حمتال يدعي اأنه موظف بال�سفارة 
ال�سعودية للن�سب على �سكان متيمون 

متكنت م�شالح الأمن بالعا�شمة من توقيف كهل يف العقد الرابع من العمر قام بالن�شب على 9 مواطنني من 
منطقة تيميمون بولية اأدرار ب�شحراء اجلزائر من بينهم ثالثة �شيدات بعدما اأوهمهم على متكينهم من 
زيارة البقاع املقد�شة و اأداء منا�شك احلج مقابل مبلغ 69 مليون �شنتيم لل�شخ�ص الواحد عن طريق نفوذه 

كمواطن �شعودي و موظف لدى ال�شفارة ال�شعودية باجلزائر قبل اأن يكت�شفوا اأنه جمرد ن�شاب قبل اأيام من 
انطالق رحلتهم و اإقامتهم لعزائم احتفال لذلك .

تعود  التي  الق�سية  يف 
جمرياتها وعلى ح�سب ما 
دار بجل�سة املحاكمة التي 
احت�سنت ف�سولها حمكمة 
بئر مراد راي�ض بالعا�سمة 
اأقيمت  التي  الوالئم  الأحد 
ال�سحايا يف  اأحد  قبل  من 
بوالية  تيميمون  منطقة 
حينها  تعرف  و  اأدرار 
الذي  احلايل  املتهم  على 
اأ�سا�ض  قدم له نف�سه على 
موظف  و  �سعودي  اأنه 
ال�سعودية  ال�سفارة  لدى 
كان  اأنه  وبحكم  باجلزائر 
عن  غريبة  بلهجة  يتحدث 
ال�سحية  �سدقه  لهجتنا 
بينهما  العالقة  وتوطدت 
الفرتة  تلك  وخالل   ،
من  متكينه  عليه  عر�ض 
بعدما  احلج  منا�سك  اأداء 
تقدم  قد  اأنه  اأخطره 
 10 يقارب  ملا  للقرعة 

مرات ، فطلب منه مبالغا 
مليون   69 بقيمة  ماليا 
التاأ�سرية  م�ساريف  �سنتيم 
اخلا�سة  عمولته  فيها  مبا 
وطلب منه اإيجاد اأ�سخا�ض 
رفقته  لي�ستفيدوا  اآخرين 
ليقوم   ، العر�ض  هذا  من 
من جهته ال�سحية باإخطار 
كافة معارفه من اأ�سدقائه 
باأداء  الراغبني  اأقاربهم  و 
املقد�سة  الفري�سة  هاته 
غري اأنهم مل يقابلوا املتهم 
مع  توا�سل  على  وظلوا 
يلعب  كان  الذي  ال�سحية 
الو�سيط  دور  جهته  من 
للمتهم  يجمع  وكان 
ملفاتهم من جوزات ال�سفر 
و النقود وي�سلمها له لت�سل 
مليون   650 املبلغ  قيمة 
حدد  اأن  ،وبعد  �سنتيم 
طلب  و  ال�سفر  يوم  لهم 
حقائبهم  حت�سري  منهم 

باإقامة  منهم  عدد  قام  و 
اختفى   ، لعائلتهم  والئم 
الرد  ورف�ض  االأنظار  عن 
الو�سيط  مكاملات  على 
 4 بقي  اأن  بعد  قرر  الذي 
�سفرهم  موعد  على  اأيام 
ال�سحايا  باقي  اإخطار 
جميعا  ليقرروا  باالأمر 
البحث عن املتهم والتوجه 
للعا�سمة بغية البحث عنه 
توجههم  اأثناء  ليتفاجوؤوا   ،
ال�سعودية  ال�سفارة  ملقر 
وجود  بعدم  بالعا�سمة 
تلك  يحمل  موظف  اأي 
ويقرروا  املوا�سفات 
حينها رفع �سكوى ق�سائية 
التي  االأمن  م�سالح  اأمام 
ومتكنت  حتريات  فتحت 
تواجد  مكان  ك�سف  من 
باأنه  تبني  الذي  املتهم 
عالقة  ال  و  ن�ساب  جمرد 
قام  اأنه  و  بال�سفارة  له 

لدى  االأموال  تلك  باإخفاء 
يتم  ،الذي مل  اأبن �سقيقته 
ال�ساعة  القب�ض عليه حلد 
خالل  من  تبني  ،كما 
املبالغ  اأن  التحريات 
يجمعه  كان  التي  املالية 
املتهم قد ا�ستغلها يف بناء 
ويقوم   ، له  خا�ض  م�سكن 
املبلغ  من  جزء  باإرجاع 
 340 بحوايل  قدر  الذي 
جوازات  مع  �سنتيم  مليون 
�سبطت  التي  ال�سفر 
حقيبته  داخل  بحوزته 
اليدوية ، ويتم حتويله على 
اأمر  اأين  احلال  حمكمة 
بو�سعه  التحقيق  قا�سي 
املوؤقت  احلب�ض  رهن 
باجلرم �سالف الذكر ، مع 
اإحالته على املحاكمة اأين 
اأعرتف من جهته مبا ن�سب 
له من جرم و اأكد باأنه لي�ض 
موظفا و اأنها جمرد حيلة 

مع  ال�سحايا  على  للن�سب 
بتلقيه  للو�سيط  اإتهامه 
وراء  من  مالية  لعموالت 
هاته العملية يف حني اأنكر 
اختفى  الذي  قريبه  علم 
بعملية  املبلغ  بباقي 
برتك  قام  اأنه  و  الن�سب 
تلك املبالغ املالية بحوزته 
كاأمانة بعدما اأخطره باأنها 
نقود قام بجمعها من اأحد 
من  ليطالب   ، ن�ساطاته 
العام  احلق  ممثل  جهته 
ذكره  �سلف  ما  ظل  ويف 
حب�سا  �سنوات   5 بتوقيع 
بقيمة  وغرامة  نافذا 
مليون دج يف حق املتهمان 
بالقب�ض  اأمر  اإ�سدار  مع 
يف حق املتهم الفار ، قبل 
تاأجيل  املحكمة  تقرر  اأن 
جلل�سات  باحلكم  النطق 

الحقة .
ل/منرية

من خملفات عملية القرتاع  باأدرار

معلمات رفقة التالميذ ينظفون  الأق�سام 
ا�سطدمت اأم�ض االأ�رشة الرتبوية 
ايل  التالميذ  عودة  خالل 
االأطوار  بجل  الدرا�سة  مقاعد 
بحالة  اأدرار  بوالية  الدرا�سية 
التدري�ض  وحجرات  االأق�سام 
االقرتاع  عملية  خملفات  جراء 
اأو�ساخ  من  باملحليات  اخلا�سة 
اثر  مما  وغريها  ممزقة  واأوراق 
التالميذ  واأقدموا  اجلميع  علي 
رفقة معلماتهم بتنظيف االأق�سام 
قبل مبا�رشة الدرا�سة يف االأق�سام 
االقرتاع  عملية  بها  نظم  التي 
خملفات  االأو�ساخ  بني  ومن 

عرب  كما  التدخني  وبقيا  االأكل 
يحدث  كيف  املعلمني  اأحد  لنا 
هذا وال�سعار املرفوع معنا لنبني 
باأق�سام  ن�سطدم  ونحن  اجلزائر 
خمربة وو�سخة هذا الو�سع �سور 
�سورة �سيئة واثر على الدرا�سة يف 
الفرتة ال�سباحية حتي مت تنظيف 
املعلمات  طرف  من  االأق�سام 
دون  تالميذهم  ورفقة  واملعلمني 
تدخل م�سالح البلديات ناهيك عن 
مداخل  �سوهت  التي  املل�سقات 

وجدران موؤ�س�ساتهم الرتبوية
ب.ب

املجل�ص ال�شعبي الوطني

امل�سادقة على م�سروع قانون املالية 2018 

�سادق اأع�ساء املجل�ض ال�سعبي 
م�رشوع  على  باالأغلبية  الوطني 

قانون املالية 2018 اأم�ض االأحد 
تراأ�سها  علنية  جل�سة  خالل 

�سعيد 
بوحجة، رئي�ض الهيئة الربملانية 
عبد  املالية  وزير  بح�سور 
الرحمان راوية و اأع�ساء اآخرين 

من احلكومة.
و يت�سمن قانون املالية �سل�سلة 
و  الت�رشيعية  االإجراءات  من 
تعزيز  اىل  الرامية  اجلبائية 
زيادة  و  املنتج  اال�ستثمار 
االإبقاء  مع  املالية  املداخيل 
الوطني،  الت�سامن  جهاز  على 
بامليزانية  املتعلق  �سقه  يف  و 
اإجمالية  نفقات  الن�ض  يت�سمن 
ب 8.628 مليار دج متكونة من 

لنفقات  دج  مليار  31ر4.043 
مليار  46ر4.584  و  التجهيز 
)مقابل  الت�سيري   لنفقات  دج 
8ر4.591  بلغت  ت�سيري  نفقات 
مليار دج يف 2017( و بخ�سو�ض 
ب  فتقدر  املالية  العائدات 
)مقابل  دينار  مليار  58ر6.496 
�سنة  دينار  مليار  5ر5.635 
68ر3.688  من  تتكون  ز   )2017
العادية  املوارد  من  دج  مليار 
و  دج(  مليار  4ر3.435  )مقابل 
91ر2.807 مليار دج من اجلباية 
النفطية )مقابل 1ر2.200 مليار 

دج(. 
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:Cyber Shield 

�شعود �جتاهات تاأ�شي�س �شبكات �إنرتنت وطنية
:Cyber Shield  

اأعلنت بع�س الدول عن رغبتها يف بناء �ضبكة اإنرتنت وات�ضالت وطنية، وذلك منذ عمليات التج�ض�س وا�ضعة النطاق التي قامت بها الوليات املتحدة الأمريكية، �ضواء �ضد 
اخل�ضوم اأو احللفاء، ف�ضاًل عن ت�ضاعد الهجمات الإلكرتونية �ضد �ضبكات املرافق احليوية، والتخوف من اخرتاق ال�ضبكات الع�ضكرية و�ضرقة املعلومات ال�ضرتاتيجية اأو 

التحكم يف الأنظمة الع�ضكرية الإلكرتونية. لقد �ضكلت هذه العوامل قوة دافعة للعديد من دول العامل، �ضملت دول الحتاد الأوروبي، ودول جمموعة الربيك�س، للتوجه 
نحو بناء �ضبكة داخلية �ضواء لالإنرتنت اأو الت�ضالت. وقد �ضبق ذلك قيام ال�ضني باإن�ضاء اجلدار الناري العظيم للعمل على احلماية من التهديدات الإلكرتونية باأنواعها 

املختلفة، وهو ما يلقى ال�ضوء على بع�س التجارب الدولية، �ضواء املزمع تنفيذها اأو التي مت تنفيذها بالفعل، فيما يتعلق باحلافظ على اأمن الإنرتنت الوطني.

اإيهاب خليفة/مركز امل�ضتقبل لالأبحاث و الدرا�ضات املتقدمة

احلد من العتماد على 
اخلوادم الأمريكية

�أمن  على  �حلفاظ  �أ�ضحى 
و�الت�ضاالت  �الإنرتنت  �ضبكة 
جزء�ً حمورياً من ��ضرت�تيجيات 
بد�أت  حيث  �لوطنية،  �لدولة 
�لفردية  �جلهود  بع�ض  تبذل 
للحد من �العتماد  و�مل�ضرتكة 
على  �الأمريكية  �ل�ضيطرة  على 
ما  ذلك  ومن  �الإنرتنت،  �ضبكة 

يلي:

الأوروبي: ـ الحتاد   1

بينهما  م�ضرتكة  حمادثات  يف 
�الأملانية  �مل�ضت�ضارة  طالبت 
�أجنيال مريكل �لرئي�ض �لفرن�ضي 
�ضبكة  ببناء  هوالند  فرن�ضو� 
�ت�ضاالت �أوروبية لنقل �لبيانات 
حتى  و�الت�ضاالت  و�ملعلومات 
�ل�ضبكات  ��ضتخد�م  يتم  ال 
ومن  �الأمريكية،  و�خلو�دم 
�أيدي  يف  تقع  �أن  �إمكانية  ثم 
جت�ض�ض  بعلميات  تقوم  جهات 
وكالة  مثل  للبيانات  و�خرت�ق 
�الأمريكي،  �لقومي  �الأمن 
القى  �لذي  �القرت�ح  وهو 
�الحتاد  دول  من  و��ضعاً  قبوالً 
�الأوروبي، ورمبا قد تبد�أ بع�ض 
يف  لتنفيذه  �لعملية  �خلطو�ت 

�مل�ضتقبل �لقريب.

»الربيك�س«: ـ جمموعة   2

�لربيك�ض  منظمة  دول  تعتزم 
و�لهند،  ورو�ضيا،  )�لرب�زيل، 
�أفريقيا(  وجنوب  و�ل�ضني، 
تاأ�ضي�ض ف�ضاء �إلكرتوين خا�ض 
بها م�ضتقل عن �ضبكة �الإنرتنت 
من  �لتخل�ض  بهدف  �حلالية، 
�لتج�ض�ض  وعمليات  �لهيمنة 

�الإلكرتوين �الأمريكية.

فعلية  خطو�ت  �تخذت  وقد 
تقوم  حيث  �الإطار،  هذ�  يف 
منظومة  ببناء  �لرب�زيل 
�لكابالت �لتي ميكن �أن تربطها 
وجنوب  و�ل�ضني  برو�ضيا 
 ۳٤ طوله  يبلغ  بكابل  �أفريقيا، 
�ألف كيلومرت، يربط بني مدينة 
فالديفو�ضتوك يف �رشق رو�ضيا 
وفورتاليز� يف �لرب�زيل، مرور�ً 
وت�ضيناي  �ل�ضينية  ب�ضانتو 
جنوب  يف  تاون  وكيب  �لهندية 

�أفريقيا.
ومن �ملتوقع �أن يوفر �مل�رشوع 
 ۳۳ يف  �النرتنت  خدمات 
�ضوف  وبذلك  �أفريقية،  دولة 
جديدة  �إنرتنت  �ضبكة  تن�ضاأ 
�الإنرتنت  ل�ضبكة  مو�زية 
مناف�ضاً  تكون  و�ضوف  �حلالية، 
بل  �ملتحدة،  للواليات  قوياً 
�أي�ضاً  �لربيك�ض  دول  وتعتزم 
�لقوى  جترب  ت�رشيعات  �إ�ضد�ر 
مثل  �الإنرتنت  يف  �لرئي�ضية 
و«ياهو«  و«في�ضبوك«  »جوجل« 
�ملعلومات  كافة  تخزين  على 
دول  د�خل  جمعها  يتم  �لتي 
�ملجموعة حملياً، كي ال تتمكن 
وكالة �الأمن �لقومي �الأمريكية 

من �لو�ضول �ليها.

ـ رو�ضيا:  3

�لرو�ضي  �خلالف  �أعقاب  يف 
رو�ضيا  �ضم  ب�ضبب  �الأوروبي  ـ 
�أعلن  »�لقرم«،  جزيرة  ل�ضبه 
�لكرملني،  با�ضم  �ملتحدث 
دميرتي ب�ضكوف، �أن �ل�ضلطات 
لتوفري  �إجر�ء�ت  �تخاذ  تعتزم 
�لرو�ضية،  �الإنرتنت  �ضبكة  �أمن 
غربية  عقوبات  مو�جهة  يف 
حمتملة، لكنه نفى �أية نية لدى 
رو�ضيا يف �النف�ضال عن �ضبكة 
م�ضيفاً  �لعاملية،  �الإنرتنت 
�لرئي�ضي  �ملزود  »هوية  �أن 
معروفة،  �لعامل  يف  لالإنرتنت 
ت�رشفاته  �ىل  وبالنظر 
نفكر  �أن  ينبغي  �الرجتالية، 
�أمننا«، يف  بها  ن�ضمن  بطريقة 
�لواليات  �ىل  و��ضحة  �إ�ضارة 

�ملتحدة.

التوجه نحو اإن�ضاء 
�ضبكات وطنية

�تخذت  فقد  �ضبق،  ملا  وفقاً 
عدد من �لدول خطو�ت �ضابقة 
�ت�ضاالت  �ضبكة  �إن�ضاء  نحو 
بالغت  ودول  وطنية،  و�إنرتنت 
يف �إجر�ء�ت �حلماية ل�ضبكاتها 
و�إير�ن،  �ل�ضني  مثل  �لوطنية، 

ويت�ضح ذلك يف �لتايل:
�الإنرتنت  �ضبكة  �أ�ضبحت  ـ   1
�ضبكة  بكونها  �أ�ضبه  �ل�ضني  يف 
د�خلية، فرغم �ت�ضالها ب�ضبكة 
�أنه  �إال  �لعادية،  �الإنرتنت 
�الإنرتنت  عن  ف�ضلها  ي�ضهل 
لهجمات  �ل�ضني  تعر�ض  حال 

�إىل �ضبكة  �إلكرتونية، وحتويلها 
تقوم  حيث  د�خلية،  �إنرتنت 
مقدم  بدور  �ل�ضينية  �حلكومة 
�خلدمة، ومن ثم فهي �مل�ضوؤولة 
عن �لدفاع عن �ل�ضبكة، وتقوم 
بهذ� �لدور بالفعل. وقد قامت 
ب�ضام  يعرف  ما  ببناء  �ل�ضني 
�جلد�ر �لناري �ل�ضيني �لعظيم
 The Great Firewall of
ر�ضمياً  يعرف  ما  �أو    china
�لذهبي �لغطاء  م�رشوع  با�ضم 
و�لذي   ،  Golden Shield
يعد �أحد �أكرث �مل�ضاريع �لتقنية 
�الأكرث تقدماً ملر�قبة �الإنرتنت 
وحجب �ملو�قع �لغري مرغوب 
برنامج  عن  عبارة  وهو  بها، 
قامت  و�ال�ضتطالع،  للمر�قبة 
�لعام  �الأمن  وز�رة  بتنفيذه 
 Ministry of Public
Security، وبد�أ �مل�رشوع يف 
يف  �خلدمة  ودخل   1998 عام 
عام 2003. ولذلك كانت �ل�ضني 
�أدركت  �لتي  �لدول  �أو�ئل  من 
من  كم�ضدر  �الإنرتنت  خطورة 
م�ضادر �لتهديد، ومن ثم كانت 
تقوم  فيها  �الإنرتنت  هند�ضة 
��ضتخد�مها  �حتمالية  على 
كما  �ضدها،  موجه  ك�ضالح 
هذ�  يف  �ل�ضني  �ضيا�ضة  �أن 
ملقولة  �نعكا�ضاً  تاأتي  �ملجال 
 Deng �ل�ضيني  �لرئي�ض 
 )1992  -  1978(  Xiaoping

للهو�ء  �لنافذة  فتحت  »�إذ� 
بع�ض  توقع  فعليك  �لطلق، 
منه«.  تدخل  �لتي  �حل�رش�ت 
 2011 عام  �إير�ن يف  بد�أت  ـ   2
وطنية  �إنرتنت  �ضبكة  �إن�ضاء 
�الإنرتنت  �ضبكة  عن  منف�ضلة 
وزير  �أعلن  حيث  �لعادية، 
�آغا حممدي،  �قت�ضادها، علي 
»حالل«  �ضبكة  �ضتكون  �أنها 
خدمة  �إىل  و�ضتهدف  بحق، 
�مل�ضتويني  على  �مل�ضلمني 
ولعل  و�ملعنوي.  �الأخالقي 
�لهدف �لرئي�ضي من �إن�ضاء هذه 
�ملن�ضاآت  حماية  هو  �ل�ضبكة 
�لتحتية  و�لبنية  �لنووية 
�حلرجة �الإير�نية بعد تعر�ضها 
لهجمات فريو�ض �ضتاك�ض نت، 
قد  �ل�ضبكة  هذه  خالل  فمن 
�ضبكتها  عزل  �إير�ن  ت�ضتطيع 
�الإنرتنت  �ضبكة  عن  �لد�خلية 
حال  ق�ضري  وقت  يف  �لعاملية 
�إليكرتونية،  لهجمات  تعر�ضها 
جتعلها  باإمكانيات  وتتميز 
تعمل ب�ضورة �أ�رشع من �ل�ضبكة 
�ضحيفة  ح�ضلت  وقد  �لعادية. 
�الأمريكية  بو�ضت«  »و��ضنطن 
عن  �ضادر  تقرير  م�ضودة  على 
�لتكنولوجية  �الأبحاث  مركز 
�لتابع  �لعاملية  و�الت�ضاالت 
باأّن  يفيد  ب�ضنيلفانيا  جلامعة 
بّينت  �أُجريت  �لتي  »�الأبحاث 
�إلكرتونية  ملو�قع  ن�ضخ  وجود 

�الإير�نية  للوز�ر�ت  تابعة 
�الأعمال  و�رشكات  و�جلامعات 
على  طبيعي  ب�ضكٍل  تعمل 
كما مت  �لوطنية«.  �إير�ن  �ضبكة 
ذ�ت  فلرتة  بر�مج  على  �لعثور 
�لفلرتة  وتعني  عالية،  تقنية 
هنا قدرة �لنظام �الإير�ين على 
�ضبكة  من  يريده  ال   ما  ف�ضل 
كامل  ب�ضكل  �لعاملية  �الإنرتنت 
وترتكز  �ملحلية.  �ضبكته  عن 
بح�ضب  �الإير�نية  �ل�ضبكة 
�لتقرير �الأمريكي على »معّد�ت 
�مل�ضتوى  عالية  تكنولوجية 
م�ضّنعة من قبل �رشكة هو�وي 
لل�ضبكة  توؤّمن  �لتي  �ل�ضينية 
على  عالية  قدرة  �الإير�نية 
فلرتة �ل�ضبكة �لعاملية ومر�قبة 
على  �الإير�نيني  حتركات 

�ل�ضبكتني ب�ضكٍل دقيق.

هل ميكن التخلي عن 
الدور الأمريكي حاليًا؟

�ل�رشكات  معظم  تهيمن 
�ضناعة  على  �الأمريكية 
�الإنرتنت يف �لعامل، �ضو�ء كانت 
 Hardware مادية  مكونات 
�أن  فنجد  برجمية،  �أو 
على  ت�ضتحوذ  جوجل  �رشكات 
�أما  �لبحث،  حمركات  �ضوق 
فتحتكر�ن  و�أبل  مايكرو�ضوفت 
�لت�ضغيل  �أنظمة  قطاع 

 ،Operating Systems
و�أبل  جوجل  �رشكات  وحتتكر 
ت�ضغيل  �أنظمة  ومايكرو�ضوفت 
�لهو�تف �لذكية. وحتى عندما 
يتعلق �الأمر بقطاع �الت�ضاالت 
�لقوية  و�لال�ضلكية  �ل�ضلكية 
�رشكة  �أن  فنجد  تقليدياً، 
AT&T حتتل �ملرتبة �لثانية 
  NTT �رشكة   بعد  عاملياً 
�ليابانية، وتعترب �رشكة �ضي�ضكو 
يف  عاملياً  �الأوىل  �ضي�ضتمز، 
�ل�ضبكية،  �ملعد�ت  جمال 
�الأمريكية  �ل�رشكات  وت�ضيطر 
وغوغل  وتويرت  في�ضبوك  مثل 
�لتو��ضل  �ضبكات  �ضوق  على 
�الجتماعي يف �لعامل. وعالوة 
بنظام  �لتحكم  يتم  ذلك  على 
طريق  عن  �لنطاقات  �أ�ضماء 
�لتابعة   ICANN منظمة  
لوز�رة  مبا�رش  غري  ب�ضكل 
�أن  كما  �الأمريكية،  �لتجارة 
معظم �ل�رشكات �لتي تعمل يف 
�الإنرتنت م�ضجلة يف �لواليات 
�ملتحدة؛ ومن ثم ميكن �لقول 
�حلايل  �لوقت  يف  ي�ضعب  �إنه 
�الأمريكي  �لدور  عن  �لتخلي 
�أ�ضول  �إد�رة  كاملة يف  ب�ضورة 
وجود  لعدم  نظر�ً  �النرتنت، 
بديل جاهز، و�ضعف �ملناف�ضة 
بني كربى �ل�رشكات �الأمريكية 
يف  �ل�رشكات  من  وغريها 

�أوروبا و�آ�ضيا.



"يتكفل  املركز  اأن  واأو�ضحت   
حاليا ب 15 حالة من جميع واليات 
جن�ضي  لعنف   تعر�ضن  الوطن 
يف  كانوا  اأو  لف�ضي  اأو  ج�ضدي  اأو 
و�ضع �ضعب داخل العائلة اأو بدون 
ماأوى."  وي�ضتقبل املركز الوطني 
مب�ضتغامن الفتيات والن�ضاء �ضحايا 

العنف ومن هن يف و�ضع 
�ضعب )19 �ضنة فما فوق( ملدة �ضنة 
واحدة قابلة للتجديد ويقدم رعاية 
طبية وم�ضاعدة نف�ضية واجتماعية 
احلاالت،  ملختلف  متخ�ض�ضة 
يقوم  كما  املركز  مديرة  ت�ضيف 
الفريق املتخ�ض�س --وفقا لنف�س 
االإدماج  مبحاولة  امل�ضدر-- 
للحاالت  واملهني  االجتماعي 
التكوينية  الدورات  خالل  من 
بالتعاون  اأو  باملركز  تنظم  التي 
املهني  التكوين  موؤ�ض�ضات  مع 
والتمهني اأو ف�ضول حمو االأمية اأو 
الفني و  الن�ضاط  الديني و  الوعظ 
امللتقى  هذا  خالل  ومت  الثقايف، 
الوطني  املركز  بني  اتفاقية  عقد 
التنمية  وكالة  و  املعنفات  للن�ضاء 
"�ضقراين"  وجمعية  االجتماعية 
لفائدة  تكوينية  دورات  لتنظيم 

�ضهادة  على  للح�ضول  املقيمات 
واملرافقة  للم�ضاعدة  تاأهيلية 
امل�ضنني  لالأ�ضخا�س  املنزلية 

واملعاقني ذوي احلركة الناق�ضة.
ويهدف هذا امللتقى اجلهوي اإىل 
للن�ضاء  الوطني  باملركز  التعريف 
املعنفات ومن هن يف و�ضع �ضعب 
بقبول  اخلا�ضة  االإجراءات  و�رشح 
بهن  التكفل  وكيفية  املقيمات 
الدولة  اتخذتها  التي  والرتتيبات 
اأ�ضكال  كل  من  املراأة  حلماية 

العنف.
اللقاء  هذا  اأ�ضغال  ح�رش  وقد 
وم�ضاعدون  نف�ضانيون  اأخ�ضائيون 
اخلاليا  وممثلو  اجتماعيون 

للوكالة  التابعة  للت�ضامن  اجلوارية 
من  االجتماعية  للتنمية  اجلهوية 
ومع�ضكر  وال�ضلف  وهران  واليات 
جهة  ومن  وم�ضتغامن  وغليزان 
ال�ضبت  اليوم  انطلقت  اأخرى 
اجلهوية  القافلة  مب�ضتغامن 
حول  واالإعالمية  التح�ضي�ضية 
حتت  املراأة  �ضد  العنف  مكافحة 
�ضعار "اآمان ن�ضائنا من اأجل �ضمان 
علم  ح�ضبما  جمتمعنا"،  ا�ضتقرار 
للتنمية  الوكالة اجلهوية  من ممثل 
مقرها  يقع  التي  االجتماعية 

مب�ضتغامن.
مت  التي  القافلة  هذه  و�ضتقوم 
االإعالن عنها خالل اليوم الدرا�ضي 

من  بالتح�ضي�س  املذكور  اجلهوي 
ظاهرة  من  احلد  و  الوقاية  اأجل 
والتعريف  املراأة  �ضد  العنف 
املراأة  لرتقية  احلكومة  مبجهود 
خالل  من  اجلزائر  يف  وحمايتها 
احلكومية  واالآليات  القوانني 
نف�س  ي�ضيف  واالجتماعية، 
امل�ضدر وت�ضارك يف هذه القافلة 
--وفقا لذات امل�ضدر-- 18 خلية 
جوارية ت�ضامنية و 15 طبيبا و 17 
م�ضاعدا   16 و  نف�ضيا  اأخ�ضائيا 
جمعيات  من  وموؤطرين  اجتماعيا 
خالل  من  خمتلفة  اجتماعية 
اإىل  �ضتنظم  مفتوحة"  "اأبواب 
غاية 30 نوفمرب اجلاري بجامعات 
ومع�ضكر  وهران  و  م�ضتغامن 
وال�ضلف واملركز اجلامعي لغليزان 
كما �ضيتم تنظيم ن�ضاطات جوارية 
واإعالمية بخم�س دوائر بالواليات 
القافلة  بهذه  املعنية  اخلم�ضة 
للتنمية  اجلهوية  للوكالة  والتابعة 
بالتن�ضيق  مل�ضتغامن  االجتماعية 
للن�ضاط  �ضقراين  جمعية  مع 
والثقايف  االجتماعي  والرتفيه 
الوطني  واملركز  والريا�ضي 
ال�ضتقبال الفتيات والن�ضاء �ضحايا 

العنف ومن هن يف و�ضع �ضعب.)

والياتالإثنني  27 نوفمرب2017  املوافـق  لـ07 ربيع الأول  1439ه 7

مت التكفل بـ 80 فتاة وامراأة معنفة اأو يف و�ضع �ضعب باملركز الوطني ل�ضتقبال الفتيات والن�ضاء �ضحايا العنف ومن هن يف و�ضع 
�ضعب مب�ضتغامن منذ بداية هذه ال�ضنة، ح�ضبما علم من مديرة املركز واأبرزت نوال يحياوي خالل ملتقى جهوي حول مكافحة 
العنف �ضد املراأة املنظم بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي مب�ضتغامن اأن "املركز قام خالل هذه ال�ضنة  باإعادة اإدماج 15 فتاة 

وامراأة يف اإطار الو�ضاطة العائلية )اإعادة اإىل العائلة( اأو  امل�ضاعدة على بداية حياة جديدة )الزواج(".

م�ضتغامن 

ق.و

�لتكفل بـ 80 فتاة و�مر�أة معنفة �أو يف و�ضع 
�ضعب خالل هذه �ل�ضنة 

وهران 

تخ�ضي�ص �أوعية عقارية لل�ضباب حامل �مل�ضاريع  
عقارية  اأوعية  تخ�ضي�س  �ضيتم 
املقاول  ال�ضباب  لفائدة  �ضغرية 
عرب  لتج�ضيدها  مل�ضاريع  حامل 
اقليم بلديات والية وهران الإعطاء 
املحلي  لالقت�ضاد  م�ضافة  قيمة  

ح�ضبما اأفاد بذلك وايل الوالية.
ت�رشيح  يف  �رشيفي  مولود  واأبرز 
فعاليات  هام�س  على  اعالمي 
التي  لل�ضباب  املقاوالتية  القافلة 
بالقاعة  اليوم  رحالها  حطت 
اجلري  ببئر  الريا�ضات  املتعددة 
تخ�ضي�س  "�ضيتم  اأنه  )وهران( 
مناطق  اأو  �ضغرية  عقارية  اأوعية 
ال�ضباب  لفائدة  م�ضغرة  ن�ضاطات 
عرب  مل�ضاريع  احلامل  املقاول 
خمتلف بلديات الوالية لت�ضجيعهم 
الإعطاء  م�ضاريعهم  جت�ضيد  على 

قيمة م�ضافة لالقت�ضاد املحلي".
ا�رشاك  "�ضيتم  اأنه  واأ�ضاف 
على  الت�ضغيل  اأجهزة  م�ضئويل 
غرار الوكالة الوطنية لدعم ت�ضغيل 
ال�ضباب وال�ضندوق الوطني للتاأمني 
االجتماعات  يف  البطالة  عن 
لال�ضتثمار  املخ�ض�ضة  الدورية 
التي يرتاأ�ضها امل�ضوؤول االأول على 
العام  االأمني  اأو  التنفيذية  الهيئة 
ال�ضباب  املقاولني  للوالية القرتاح 
احلاملني مل�ضاريع جادة لال�ضتفادة 
من اأوعية عقارية �ضغرية لتج�ضيد 
موؤ�ض�ضاتهم". واأ�ضار �رشيفي اىل اأن 
املبدع  لل�ضباب  مفتوحة  "االأبواب 
احلامل مل�ضاريع جادة لال�ضتفادة 
م�ضاريعهم  لتج�ضيد  عقارات  من 
من  متويل  على  ح�ضولهم  بعد 

توفرها  التي  الت�ضغيل  اأجهزة  قبل 
قيمة  خلق  يف  للم�ضاهمة  الدولة 
م�ضافة لالقت�ضاد املحلي وتوفري 
منا�ضب �ضغل" موؤكدا كل االدارات 
خدمة  حتت  الدولة  وموؤ�ض�ضات 
ان�ضاء  "�ضيتم  اأنه  واأبرز  ال�ضاب 
منطقة ن�ضاطات على م�ضتوى كل 
لت�ضجيع  خ�ضو�ضيتها  وفق  بلدية 
اىل  م�ضريا   " املحلية  اجلباية 
منطقة   14 "ا�ضتحداث  مت  اأنه 
امل�ضتوى  على  جديدة  ن�ضاطات 
ت�رشف  حتت  �ضت�ضع  املحلي 
موؤ�ض�ضاتهم  لتج�ضيد  املقاولني 
من جهة وحت�ضني اجلباية املحلية 
اعترب  جهته  اأخرى"من  جهة  من 
والريا�ضة  لل�ضباب  الوالئي  املدير 
القافلة  هذه  الدين  بدر  غربي 

وزارة  من  مببادرة  املنظمة 
�ضعار  حتت  والريا�ضية  ال�ضباب 
"التحدي" مثابة م�ضتلة معلوماتية 
عامل  ولوج  يف  الراغبني  لل�ضباب 
اخلطوة  هذه  و�ضتبقى  ال�ضغل 
من  بال�ضباب  لالحتكاك  العملية 
اأولويات القطاع وذلك لربط عامل 
لرفع  اليوم  بجيل  املهنية  اخلربة 
التنمية  يف  وامل�ضاهمة  التحدي 
هذه  يف  وي�ضارك  امل�ضتدامة. 
القافلة التي �ضتجوب اىل غاية 12 
الرتك  عني  دوائر  القادم  دي�ضمرب 
وبوتليلي�س  تليالت  ووادي  واأرزيو 
مقاولني  من  عار�ضا   20 زهاء 
الت�ضغيل  اأجهزة  جانب  اإىل  �ضباب 
وبع�س  مديريات  وعدة  املحلية 

املوؤ�ض�ضات البنكية.

باتنة 

حملة تنظيف حديقة 5 جويلية بال�ضلف

قاملة

�إجر�ء �لعملية �لـ 200 لزرع 
�لكلى بنجاح

م�ضاركة و��ضعة للمجتمع 
�ملدين وتثمني حملي 

124 حالة عنف �ضد �ملر�أة 

مت مب�ضلحة اأمرا�س الكلى باملركز 
اال�ضت�ضفائي اجلامعي بباتنة اإجراء 
وبنجاح العملية الـ 200 لزرع الكلى، 
لهذه  العام  اأكده املدير  ح�ضب ما 

املوؤ�ض�ضة م�ضعود بولقرون.
واأو�ضح نف�س امل�ضوؤول على هام�س 
على  باملنا�ضبة  اأقيم  الذي  احلفل 
�رشف الطاقم الطبي الذي اأ�رشف 
على العملية باأن م�ضلحة اأمرا�س 
الكلى بباتنة اأجرت منذ بداية �ضنة 
2017 اإىل حد اليوم 80 عملية زرع 
الربوف�ضور  اأفاد  جهته  من  للكلى، 
اجلزائر  من  �ضاو�س  ح�ضني 
العا�ضمة الذي اأ�رشف على عملية 
حمليا  الطبي  الطاقم  تكوين 
االآن  حلد  املحققة  النتيجة  باأن 
باملركز  الكلى  اأمرا�س  مب�ضلحة 
بعا�ضمة  اجلامعي  اال�ضت�ضفائي 
"املركز  باتنة  االأورا�س جتعل من 
االأول حاليا على امل�ضتوى الوطني 

يف زرع الكلى".
ال�ضاب  الطبي  الفريق  وباإمكان 
التحدي منذ 3 �ضنوات  الذي رفع 
 100 اإجراء  وب�ضهولة  يحقق  اأن 
ال�ضنة، ي�ضيف  عملية زرع كلى يف 
اأبدى  الذي  �ضاو�س  الربوف�ضور 
"الذي  باتنة  بفريق  كبريا  تفاوؤال 
املجال"  هذا  يف  م�ضتقال  اأ�ضبح 
كما قال وا�ضتنادا لهذا االأخ�ضائي 

الكلى  لزرع  الطبي  الفريق  فاإن 
النجاح  هذا  حقق  قد  بباتنة 
بف�ضل اإرادته وتفاهم اأع�ضائه اإىل 
توفري  يف  االإدارة  جمهود  جانب 

االإمكانات 
معدل  باأن  مو�ضحا  له،  الالزمة 
ذات  بباتنة  املحققة  العمليات 
فيما  جدا"  "م�ضجع  م�ضتوى 
ال�ضخ�س  من  الكلى  زراعة  يخ�س 
رئي�س  اأكد  بدوره  اإىل احلي  احلي 
باملركز  الكلى  اأمرا�س  م�ضلحة 
بباتنة  اجلامعي  اال�ضت�ضفائي 
الدكتور اأحمد بقرورة باأن الفريق 
ي�ضعى  االأورا�س  بعا�ضمة  الطبي 
اإىل "حتقيق 100 عملية زرع الكلى 
عمليات  اإجراء  مع   2018 �ضنة  يف 

نوعية".
التي  العمليات  هام�س  على  ومت 
)بني  اأزواج  ل�ضتة  اليوم  اأجريت 
واليتي  من  للكلى(  ومتلقي  مانح 
الربوف�ضور  تكرمي  وب�ضكرة  باتنة 
بح�ضور  الطبي  وطاقمه  �ضاو�س 
�ضبه  يف  واأعوان  وخمت�ضني  اأطباء 
الطبي يذكر اأن عمليات زرع الكلى 
مار�س   31 يف  بباتنة  انطلقت  قد 
14عملية  وقتها  وحققت   2014
ثم 50 يف �ضنة 2015 و65 يف �ضنة 

(.2016

حديقة  تنظيف  حملة  �ضهدت 
نظمت  التي  جويلية  اخلام�س 
بال�ضلف ا�ضتجابة وا�ضعة ملختلف 
ولوحظ  املدين  املجتمع  �رشائح 
و�ضط  يوليو  اخلام�س  بحديقة 
"معترب"  اإقبال  ال�ضلف  مدينة 
هذا  يف  للم�ضاركة  للمواطنني 
يهدف  الذي  التطوعي  العمل 
اجلميل  املظهر  ال�ضرتجاع 
للحديقة ف�ضال عن م�ضاركة �ضت 
وثالث  حملية  ثالث  جمعيات 
)جمعية  املجاورة  الواليات  من 
بكل  امل�ضتهلك  الإر�ضاد  ال�ضالمة 
غليزان  تي�ضم�ضيلت-  واليات  من 
اإىل  باالإ�ضافة  الدفلى(  وعني 
العمومي  الوطني  املتحف  عمال 
واعترب  مزيان.  املجيد  عبد 
اجلمعية  رئي�س  مدين  حممد 
التطوعي  العمل  لرتقية  الوالئية 
التي  التطوعية  احلملة  هذه  اأن 
جمعيته  من  مببادرة  نظمت 
وار�ضاد  حلماية  ال�ضالمة  وجمعية 
ثقافة  "لغر�س  تهدف  امل�ضتهلك 
املحافظة  وكذا  التطوعي  العمل 
يف  املحيط  وتزيني  نظافة  على 
اأو�ضاط املجتمع" داعيا باملنا�ضبة 
جميع املواطنني للم�ضاركة يف هذه 

"العملية اخل�رشاء" كما و�ضفها.
قا�ضمي  جياليل  اأّكد  بدوره 
الإر�ضاد  ال�ضالمة  جمعية  رئي�س 
"ترقية  �رشورة  على  امل�ضتهلك 

لدى  البيئي  التطوعي  العمل 
باختالف  اجلمعيات  خمتلف 
مثل  ت�ضمح  حيث  ن�ضاطها"  جمال 
يف   - ح�ضبه   – الن�ضاطات  هذه 
حت�ضي�س املواطن بدوره يف حماية 
جديدة  عالقات  خلق  وكذا  البيئة 
ومت  املدين.  املجتمع  فواعل  بني 
االأ�ضجار  بع�س  غر�س  باملنا�ضبة 
لعملية  اأولية  بادرة  يف  والورود 
االأ�ضبوع  �ضتقام  كربى  ت�ضجري 
ح�ضبما  احلديقة  بهذه  املقبل 
ك�ضف عنه مدير املتحف العمومي 
مزيان"،  املجيد  "عبد  الوطني 
اأحد  باعتباره  ح�ضناوي،  حممود 
الفاعلني املهمني يف حملة تنظيف 
املحاذية  يوليو  اخلام�س  حديقة 
ال�ضكان  من  عدد  وثّمن  للمتحف 
املحليني الذين حاورتهم واأج بعني 
املكان هذه احلملة التطوعية التي 
الوجه  "ا�ضرتجاع  يف  �ضت�ضاهم 
املكان  وتهيئة  للحي  اجلمايل 
والعائالت  االأطفال  قبلة  لي�ضبح 
يقول  م�ضت"  اأوقات  يف  كان  كما 
زميله  قال  فيما  )مواطن(.  اأحمد 
التطوعي  العمل  اأن  الرحمان  عبد 
"يبقى  البيئي  املجال  يف  خا�ضة 
اجلمعوية  احلركة  داعيا  ناق�ضا" 
تكثيف  اإىل  املحلية  وال�ضلطات 
تزرع  "التي  الن�ضاطات  هذه  مثل 
على  واملحافظة  التطوع  قيم 

البيئة لدى اأبنائنا".

مت ت�ضجيل 124 حالة عنف ممار�ضة 
�ضد املراأة عرب والية قاملة خالل 
�ضنة  من  االأوىل  اأ�ضهر  الع�رشة 
خلية  من  علم  ما  ح�ضب    2017
باالأمن  العامة  والعالقات  االت�ضال 
الوالئي. وذكرت رئي�ضة ذات اخللية 
لل�رشطة مباركة زب�ضة   اأول  املالزم 
العاملي  اليوم  اإحياء  هام�س  على 

باأن  املراأة  �ضد  العنف  ملناه�ضة 
كانت  التي  العنف  حاالت  اأغلب 
املمتدة  الفرتة  يف  ن�ضاء  �ضحيتها 
غاية  واإىل   2017 جانفي  بني  ما 
اأكتوبر من نف�س العام متثلت  نهاية 
يف �ضوء املعاملة وال�رشب واجلرح 
العمدي، م�ضرية اإىل اأن املتهمني يف 
هذه الق�ضايا هم اإما اأزواج ال�ضحايا 

وا�ضتنادا  اإخوانهن.  اأو  اأبنائهن  اأو 
فقد  لل�رشطة  االأول  لذات املالزم 
عاجلت م�ضالح ال�رشطة الق�ضائية 
الفرتة  نف�س  خالل  الوالية  باأمن 
بقاملة ما جمموعه 49 ق�ضية تتوزع 
على اجلنايات واجلنح �ضد االأ�رشة 
و االآداب العامة، مو�ضحة باأن عدد 
ذكرا   73 ب  قدر  فيها  املتورطني 

بالغا و15 ذكرا من الق�رش وا�ضتنادا 
 20 اإيداع  مت  فقد  امل�ضدر  لذات 
متهما احلب�س املوؤقت و و�ضع 10 
الق�ضائية،  الرقابة  حتت  اآخرين 
فيما ا�ضتفاد 15 اآخرين من املثول 
ما  بينما  االإفراج  من  و3  الفوري 
املعاجلة  قيد  امللفات  بقية  تزال 

من طرف امل�ضالح الق�ضائية. 
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الرمال املتحركة والإرهاب و خرائط �سيا�سية
�سميح خلف

بعد اأن تراجعت فكرة كونداليزا راي�س باإمكان الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل اأن يكون طليعة ويكون الواجهة يف قيادة منطقة ال�سرق الأو�سط ، تكون تلك 
الفر�سية مرة اأخرى لدى اخلارجية ورا�سمي ال�سيا�سية الأمريكية يف جمل�س الأمن القومي الأمريكي والغربي ب�سكل عام ، ولذلك اأ�سباب وهي �سعود 

قوة الدولة الإيرانية ومتددها واإت�ساع نفوذها وما�سببته وجهة النظر الأمريكية القلقة من الزعيم العراقي �سدام ح�سني والتي اأدت اإىل اجتياح 
العراق وحكم الطبقة املذهبية يف العراق وهي طبقة ال�سيعة والتي على اأ�سا�سها �سكلت ملي�سيات طائفية قادتها وجاهات دينية ورئا�سة الوزراء حلكم 
املالكي والتي اأدت اإىل حتول املقاومة العراقية �سد العدوان الأمريكي اإىل قوى تواجه حربا طائفية ونفوذا طائفيا يف الدولة العراقية والتي اأدت اإىل 

تق�سيم العراق معنويا ومذهبيا وفر�سيا .
والرمال  والأحداث  الريح  اإجتاهات 
املتحركة يف املنطقة تر�سم خرائط 
بالفو�سى  لي�س  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
من  وكرث  الدماء  ب�سفك  بل  فح�سب 
ال�سحايا لت�ستقر يف النهاية اخلرائط 
م�ستحدثة  لكيانات  ال�سيا�سية 

وجديدة .
يف  ال�رصاع  ت�سابكات  اأن  يبدو 
كونداليزا  منطق  اإىل  تعود  املنطقة 
خريطة  ت�سكيل  اأ�س�س  يف  راي�س 
ال�رصق  منطقة  يف  واأدواته  ال�رصاع 
بالفو�سى  لها  نظرت  والتي  الأو�سط 

اخلالقة »البناءة«
الآن  املتحركة  الرمال  اإجتاه 
التي  ال�سيا�سية  اخلرائط  لر�سم 
ل  رئي�سية  قوى  ثالث  عنها  يتبلور 
خطوطها  ر�سم  عن  اأمريكا  تبتعد 
ينا�سب  مبا  املنطقة  يف  وتوازناتها 
من  تدعيه  وما  الأمنية  خمططاتها 
اأن الأمريكان  اأمنها القومي وخا�سة 
مع  لالتفاقية  يف  جناحا  يتوقعون  ل 
النووي  برناجمها  بخ�سو�س  اإيران 
يف  مهما  دورا  اإ�رصائيل  تلعب  والتي 
اأمريكية  لتنازلت  اأ�س�س  اأي  تثبيط 
الربنامج  هذا  بخ�سو�س  متبادلة  اأو 
واإن بدت اأمريكا �سعيفة لتمدد اإيران 
ولبنان  و�سوريا  واليمن  العراق  يف 

يف  هامة  ا�سرتاتيجية  مناطق  وهي 
منطقة  يف  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
القوة والطموح  ال�رصق الأو�سط. 1- 
الإيراين والتمدد الذي نتج عن توازن 
من  واإ�رصائيل  اهلل  حزب  بني  الرعب 
م�ساندة  يف  اهلل  حزب  وقوة  ناحية 
ال�سورية برئا�سة ب�سار الأ�سد  الدولة 

.
والأبرز  املتطرف  الإ�سالم   -2
ال�رصيع  ومتددها  داع�س  قوة  فيه 
واحلا�سم يف مناطق �سا�سعة يف ريف 
�سوريا وحدودها مع تركيا واجتياحها 
اأرا�سي العراق ،  ملناطق �سا�سعة يف 
على  ت�سيطر  التي  الن�رصة  وجبهة 
ال�سورية.  الدولة  اأرا�سي  من  اأجزاء 
يف  ومناطق  و�سيناء  واليمن  ،وليبيا 

�سمال اإفريقيا
3- القوة الثالثة والتي مل تتبلور بعد 
خادم  من  لها  التنظري  اأتى  والتي 
احلرمني لهيكلة حلف مواجه لالإ�سالم 
ال�سيعي  الإيراين  والتمدد  املتطرف 
يف منطقة ال�رصق الأو�سط واملكون 
احللف  ي�سمى  ومبا  اخلليج  دول  من 
ال�سني بالإ�سافة اإىل م�رص والأردن ، 
فيما  تختلف  اخلليج  دول  كانت  واإن 
املعتدل  الإ�سالم  بخ�سو�س  بينها 
وخا�سة  امل�سلمني«  »الإخوان 

ال�سابقة  والقرارات  ال�سيا�سات 
حركة  امل�سلمني  الإخوان  باإعتبار 
التقارب  تعيق  قد  والتي  اإرهابية 
ال�سعودي اخلليجي امل�رصي  الرتكي 
مبا يحتم من خطة تدريجية للتخل�س 
الإ�سالم  ليلعب  القرارات  تلك  من 
مواجهة  يف  هاما  دورا  الو�سطي 
اإيران  تقوده  الذي  ال�سيعي  التمدد 
التطرف  مواجهة  الوقت  نف�س  ويف 
الإ�سالمي الذي تقوده داع�س وجبهة 
املنطقة  على  وخطرهما  الن�رصة 
قوى  ثالث  من  خريطة  برمتها 
اأو  مبا�رص  ب�سكل  اأمريكا  فيها  تلعب 
التي حتتاج  للنوتة  غريم با�رص كمعد 
الغري  الأ�سوات  لإدارة  ملاي�سرتو 
�ساذة  نوتة  يف  واملت�سارعة  متفقة 
من ال�رصاعات والأ�سوات تختلف مع 
التوجهات  البع�س وت�ساد يف  بع�سها 
اأ�س�س  وهذه  وامل�سالح  والطموحات 
ر�سم اخلريطة ال�سيا�سية القادمة يف 

املنطقة .
ترامب  زيارة  اأن  اأي�سا  �سك  بال 
و�سعت  لل�سعودية  ال�سي�سي  والرئي�س 
اللبنات الأوىل حللف يجب اأن يتبلور 
خارطة  يف  يتبلور  اأن  ال�رصورة  ومن 
يف  وال�رصاع  ال�سيا�سية  اجلغرافيا 
قد  والتي  الأو�سط  ال�رصق  منطقة 

ال�سيا�سة  على  متغريات  عدة  حتدث 
خادم  برحيل  بداأت  التي  ال�سعودية 
، وتويل  ال�رصيفني عبد اهلل  احلرمني 
امللك  ال�رصيفني  احلرمني  خادم 
�سلمان والقرار قد تبدو وا�سحة كما 
هي يف ال�سعودية كما هي يف اخلالف 
اأخرى لنظرية  مع قطر والعودة مرة 
الإ�سالم  ليتبواأ  راي�س  كونداليزا 
خمتلفة  مفاهيم  ظل  يف  املعتدل 
وحتالف  ال�سني  التحالف  ملعنى 
غري  معادلة  يف  الو�سطي  الإ�سالم 
اأحدثت  والتي  لالن  عليها  متفق 
تركيا  مثل  اأخرى  اإقليمية  جتاذبات 
ال�سني  احللف  يف  ت�سرتك  مل  التي 
مرتبكة  معادلة  تكون  قد  وباك�ستان 
مواجهة  يبتعد  اخر  �رصاعا  تفرز 
متدد الدولة الإيرانية ومتدد داع�س 
يف العراق ، فاحلر�س الثوري الإيراين 
يخو�س معارك �سد داع�س الآن جنبا 
اإىل جنب مع دول التحالف ، ولكن مل 
من  قلقها  الأمريكية  الإدارة  تخفي 
العراق  اأن  اأو�سح  التدخل حيث  هذا 
ماذا  ولكن   ، اإيران  قبل  من  حمتل 
الإيراين  التو�سع  �سد  اأمريكا  فعلت 
اهتماماتها  غري  خمتلفة  مناطق  يف 
باإجناح ملف التفاو�س حول امل�رصوع 

النووي الإيراين.

ال�سيا�سية  بخريطتها  ت�سنع  اأمريكا 
والقوى  القوى  احلالية  واجلغرافية 
امل�سادة وت�سعى اإىل نوع من التزان 
املذهبي عرب اخلالف ال�سني ال�سني 
الدولة  وجود  اأمهلت  واإن  املرة  هذه 
�سنوات كما حتدث  لأربع  الإ�سالمية 
وزير الدفاع الأمريكي حيث و�سع اأن 
معركة حترير املو�سل قد حتتاج اأربع 
�سنوات قادمة واملعركة مع الإرهاب 
لأربعني عاما قادمة! اإذا هناك ثالث 
خرائط  وثالث  حماول  وثالث  قوى 
�سيا�سية يف املنطقة ولكن هل يكتب 
تقوده  الذي  الثالث  للحلف  النجاح 

وم�رصو  ال�سعودية  العربية  اململكة 
الأمني  التمدد  مواجهة  يف  تركيا 
من  لكل  واجلغرايف  ال�سيا�سي 
والإ�سالم  جهة  من  الإيرانية  الدولة 
النظام  ويبقى  جهة  من  املتطرف 
الر�سمي العربي بال اإ�سرتاتيجية بني 
اأداة  �رصاع الإخوة يف اخلليج بل هو 
والذي  الذاتي  ال�رصاع  يف  لإقحام 
�سيكون له دورا هاما يف ر�سم خريطة 
�سيا�سية قد ت�سع اخلرائط ال�سيا�سية 
قد  حدود  ويف  ن�سابها  يف  الأخرى 
ر�سمتها اأمريكا لتلك اخلرائط ل�رصق 

اأو�سط جديد.

بئر العبد لبنان وم�سر القاتل واحٌد وال�سحيُة واحدٌة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

اإىل  بريوت  ومن  م�رص،  اإىل  لبنان  من 
بئر  اإىل  ال�ساحية  العبد  بئر  ومن  �سيناء، 
والقاتُل  واحدةٌ  اجلرميُة  العري�س،  العبد 
واأهلنا  غرينا،  ل  نحُن  وال�سحية  واحٌد، 
وكاأن  اأبناوؤهم،  ل  واأبناوؤنا  اأعداوؤنا،  ل 
اأعداء الأمة قد تعاهدوا فيما بينهم على 
وتاآمروا  مكاٍن،  اأي  يف  وقتلها  ا�ستهدفها 
زماٍن،  اأي  يف  وتركيعها  منها  للنيل  عليها 
فعمدوا اإىل ا�ستهداف خوا�رصها ال�سعيفة 
ومهاجمة اأطرافها البعيدة، وامل�س بحياة 
والأطفال  والن�ساء  املدنيني  من  اأبريائها 
يلجاأون  الذين  امل�سلني  ومن  وال�سيوخ، 
عز  اهلل  اإىل  ويت�رصعون  امل�ساجد،  اإىل 
�سبحانه  ويدعونه  وخ�سوٍع،  بتبتٍل  وجل 
واأن  الأمة،  هذه  يحمي  اأن  ورهبًة  خ�سيًة 
يقيها املخاطر وال�رصور، والفنت واملحن 
اأعداء الأمة يرتب�سون  والبتالءات، ولكن 
اأن  ويريدون  �رصاً،  بها  ويرومون  بها، 

يلحقوا بها �رصراً.
قدمياً يف قلب بريوت العا�سمة ويف عمق 
ويف  العبد،  بئر  حملة  ويف  �ساحيتها، 
م�سجٍد جامٍع، ويف يوم جمعٍة مباركٍة، قبل 
�سنواٍت تزيد عن الثالثني عاماً، ا�ستهدف 
بئر  الكاظم يف  الإمام  املجرمون م�سجد 
العبد يف بريوت، وفجروا فيه عبوًة نا�سفًة 
�سديدة النفجار، قتلت املئات من الرجال 
والن�ساء، واأ�سابت �سظاياها القاتلة مئاٍت 
لبنان،  ي�سهدها  جمزرٍة  اأكرب  يف  اآخرين، 
م�سلموه،  هولها  ويقا�سى  منها  ويعاين 

وقد ارتكب اجلرمية عدٌو وا�سٌح ل يخفي 
اأو  يرتدد  ول  جرميته،  ينكر  ول  عداوته 
ول  عنها،  م�سوؤوليته  اإعالن  من  يخجل 
واأ�سد،  والقيام مبثلها  تكرارها  يتورع عن 
وقد ارتكب غريها فعاًل ومل يبايل، واأعلن 
عز  اهلل  ولكن  يخف،  ومل  عنها  م�سوؤوليته 
اإىل  اأف�سل خمططاتهم، ورد كيدهم  وجل 
اأرادوا قتله،  الذي  ال�سيد  نحرهم، واأجنى 
واأنقذ  فكره،  خافوا  الذي  الرجل  وحمى 
دوره،  من  يتح�سبون  كانوا  الذي  املرجع 
وقد قال عنه وليام كي�سي م�ست�سار الأمن 
�سماحة  اأن  حينها،  يف  الأمريكي  القومي 
يزعج  اهلل  ف�سل  ح�سني  حممد  ال�سيد 

ال�سيا�سة الأمريكية وكان ينبغي اإزاحته.
اليوم تتكرر احلادثة نف�سها لكن يف مكاٍن 
ببلدة  الرو�سة  م�سجد  يف  اآخر،  وزماٍن 
ويف  مب�رص،  �سيناء  �سمال  يف  العبد  بئر 
امل�سلون  وبينما  اآخر،  مباركٍة  جمعٍة  يوم 
اهلل  يدي  وبني  اآمنني،  م�سجدهم  يف 
�سبحانه وتعاىل مطمئنني، يوؤدون �سالتهم 
بخ�سوٍع، ويقراأن كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل 
عاد  ووقار،  و�سكينٍة  بخ�سيٍة  وي�سبحونه 
ذات املجرمني، ونف�س القتلة املتاآمرين، 
اإل  وثوٍب خمتلٍف،  اآخر  بلبا�ٍس  كانوا  واإن 
اأنهم ذاتهم الذين فجروا قدمياً وما زالوا 
اليوم بني جموع امل�سلمني  يفجرون حتى 
ويعتدون  �سبب،  دون  يقتلونهم  وغريهم، 
اأنهم م�سلمون  ويدعون  عليهم دون مربٍر، 
وهم منه براء، ويتحدثون كالآدميني وهم 
اإىل الدواب والبهائم اأقرب، بل لعلها اأعقل 
منهم واأفهم، واأكرث رحمًة منهم وراأفة، فهي 

تظلم،  ول  تعتدي  ول  تفتك،  ول  تقتل  ل 
ول تروع ول ترهب، ول تن�رص الذعر بني 
الآخرين ول تخيفهم، بل تت�سامن حلماية 

بع�سها، وتتكاثف للدفاع عن �سغريها.
وحدهم،  الإ�رصائيليني  لي�سوا  اأعداوؤنا 
ال�ستعمار  وقوى  ال�سهيونية  واحلركة 
يتاآمر  من  كل  اإنهم  العاملية،  وال�ستكبار 
اأبنائها،  من  كانوا  ولو  الأمة  هذه  على 
بدينها،  ويدينون  اأ�سماءها  ويحملون 
ب�سادها،  وينطقون  بل�سانها  ويتكلمون 
لكنهم باأفعالهم ال�سنيعة من الإ�سالم براء، 
واإىل العروبة ل ينتمون، واإلينا ل ينت�سبون، 
اأهلنا،  بع�س  اأو  لنا  ولداً  بع�سهم  كان  ولو 
فاإنهم لي�سوا منا ول تربطنا بهم �سلة رحٍم 
ول اأوا�رص قربى ومودة، اإنهم ب�سهادة اهلل 
مع  يتاآمرون  �سالح،  غري  عمٌل  وجل  عز 
العدو وي�سرتكون معه يف ا�ستهداف اأمتهم 
اأ�سد  اإنهم  اأبنائها، بل  اأهلها وقتل  وترويع 
علينا واأخطر من العدو البادي يف �سواده، 
كرهه،  يف  والبنِينّ  عدائه،  يف  والظاهر 
ويفجرونها،  م�ساجدنا  يدخلون  بينما هم 
فيها  ويزرعون  اأ�سواقنا  يف  ويتجولون 
وهم  معنا  ويعي�سون  النا�سفة،  العبوات 
و�سفاً،  ي�ستويان  فهل  لقتلنا،  يخططون 
فذاك عدٌو نعرفه ونحذره وننت�رص عليه، 
وهذا عدٌو ينافقنا ويعي�س معنا فال نعرفه 
�سيطاٌن  اأنه  رغم  منيزه،  اأن  ن�ستطيع  ول 
يف فكره، و�رصيٌر يف فعله، وغري هياٍب يف 

جرمه.
يفعلون  القتلة ماذا  ويح هوؤلء املجرمني 
�سيلقون  وجٍه  وباأي  يرتكبون،  جرٍم  واأي 

يوم  �سيخاطبونه  ل�ساٍن  وباأي  ربهم، 
يوم  جرائمهم  �سيف�رصون  القيامة، وكيف 
الواحد  هلل  �سيربرونها  ومباذا  احل�ساب، 
القادر،  القوي  ال�سمد،  الفرد  الأحد، 

اجلبار القهار.
والده  ينتظر  الذي  للطفل  �سيقولون  ماذا 
�سالة  من  بيته  واإىل  اإليه  يعود  لن  الذي 
اللواتي  للن�ساء  �سيقولون  وماذا  اجلمعة، 
حرموا  اأو  اأزواجهن،  اأو  اأولدهن  فقدن 
�سيقولون  ماذا  واإخوانهن،  اآبائهن  من 
فقُد  ظهره  ق�سم  الذي  العجوز  لل�سيخ 
�سيوا�سلون  وكيف  ولِده،  وخ�سارةُ  ابِنه 
لأهلهم  �سيبت�سمون  وجٍه  وباأي  حياتهم 
وهم قد قتلوا منهم املئات، واأدموا قلوب 
املاليني. اإنها دماوؤنا التي ت�سيل، واأرواحنا 
يقتلون،  الذين  ورجالنا  تزهق،  التي 
واأطفالنا الذين ييتمون، ون�ساوؤونا اللواتي 
ي�سيع وحا�رصنا  الذي  وم�ستقبلنا  يرملن، 
واأملنا  ي�سوء،  الذي  وواقعنا  يف�سد،  الذي 
تتبدد، فنحن  التي  واأحالمنا  يتبخر  الذي 
التي تنكاأ  الذين نخ�رص ل �سوانا، وقلوبنا 
وتفجع، و�سورتنا هي التي تت�سوه، وبريقنا 
الذي ينطفئ، واألقنا الذي يذهب، و�سعبنا 
الذي يقتل اأو يفر ويهرب، ويهاجر ويلجاأ، 
واأر�سنا هي التي تخلو من اأهلها وتت�سحر 
ول  �سوانا،  يبكينا  ولي�س من  �سكانها،  من 
ونفو�سنا  غرينا،  اأحوالنا  على  يحزن  من 
تتوجع،  وقلوبنا  تتفطر،  اأحوالنا  على 
تنهمر،  وبغزارٍة  تفر  ماآقينا  من  ودموعنا 
زالت  ما  الإرهاب  �سكني  يف  ذلك  ورغم 

حتز رقابنا، و�سيوفهم تلغ يف دمائنا.

يا ويلنا نحن العرب وامل�سلمني مما يجري 
باأمتنا  اأر�سنا، ويحل  يف بالدنا، ويقع يف 
باأمننا  يعبث  الذي  ذا  و�سعبنا، من 
نلقي  اأبناءنا، هل  ويقتل  اأهلنا  ويروع 
بالالئمة فقط على عدونا ونحمله ما 
يقع لنا ويجري علينا، وفق ما تعودنا 
املوؤامرة،  نظرية  من  قدمياً  عليه 
يف  ون�سارك  الوزر،  بع�س  نتحمل  اأم 
جزٍء من امل�سوؤولية، فهوؤلء ال�سالون 
املجرمون،  القتلة  املف�سدون، 
هم  اإمنا  املعتدون،  الإرهابيون 
معنا  تربوا  ممن  جلدتنا،  بني  من 
اهلل  يحاربون  لكنهم  بيننا،  وعا�سوا 
ور�سوله، ويروعون املوؤمنني والآمنني 
ومنازلهم،  بيوتهم  يف  واملطمئنني 
ويف  و�سوامعهم،  م�ساجدهم  ويف 
فا�ستحقوا  ومدار�سهم،  اأ�سواقهم 
عليه  ن�س  الذي  احلرابة  حد  بذلك 
الكرمي،  اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه 
وهو اأ�سد اأنواع احلدود واأكرثها ردعاً 
وزجراً لعظم ما يرتكبون، وفح�س ما 
ي�سنعون، فكان لزاماً علينا تنفيذ حد 
ول  راأفة  بهم  تاأخذنا  واأل  فيهم،  اهلل 
اأو  واأل نخفف من جرميتهم،  رحمة، 
فهوؤلء  غريهم،  على  بالالئمة  نلقي 
الأمة،  اأعداء  باأيدي  قذرةٌ  اأدواٌت 
وي�سغلونهم  بخ�سة،  ي�ستعملونهم 
املهمة  بعد  بهم  ويلقون  بنذالة، 
القذرة  والف�سالت  املهملة،  كالورقة 
منه  نرباأُ  جن�ٌس  كذلك  وهم  النتنة 

ورك�ٌس نتطهر منه.
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بعد اأزمة ع�صفت يف البلد ملدة 18 يومًا

بعد ترّيث احلريري يف ا�ستقالته.. هل باتت الكرة يف ملعب عون؟ 

نظمتها جمموعات ميينية متطرفة يف مدينة كيبيك

ا �ساركوا يف مظاهرة كندا.. توقيف 44 �سخ�سً
 معادية لالإ�سالم

الكندية  ال�سلطات  اأوقفت 
يف  �ساركوا  ممن  ا،  �سخ�سً  44
لالإ�سالم،  معادية  مظاهرة 
ميينية  جمموعات  نظمتها 
كيبيك  مدينة  يف  متطرفة 
ال�سبت  اأم�س  البالد  جنوبي 
�رشطة  با�سم  الناطق  واأو�سح 
اأّن  توركوتي،  اأندريه  املدينة 
جمموعتا  نظمتها  "املظاهرة 
األيان�س  و�سرتوم  الميوت 

املتطرفتان، و�سارك فيها نحو 
املنت�سبني  من  �سخ�س   1000

اإليهما".
اأّن  توركوتي  واأ�ساف 
"داهمت  املدينة  �رشطة 
بداأوا  عندما  املتظاهرين، 
املوؤمترات  مركز  نحو  بال�سري 
اجتماًعا  يحت�سن  كان  الذي 
الليربايل"،واأ�سار  للحزب 
املتظاهرين  اأّن  توركوتي 

للم�سلمني  بعدائهم  املعروفني 
اأفراد  "ر�سقوا  واملهاجرين، 
ال�رشطة املكلفني بتاأمني حماية 
االجتماع، بكرات ثلجية، االأمر 
اإىل  ال�رشطة  برجال  دفع  الذي 
ا�ستخدام الغاز امل�سيل للدموع 
اأّن  توركوتي  لتفريقهم"،واأّكد 
املدينة  يف  املعنية  اجلهات 
"التقت مع ممثلي املجموعتني 
لتاأمني  املظاهرة،  قبل 

اأّنهم  غري  التظاهرة،  �سالمة 
�رشطة  مع  التوا�سل  رف�سوا 
تنظيم  على  واأ�رشوا  املدينة، 
اال�ستعانة  دون  مظاهرتهم 
بحماية ال�رشطة"،ولفت الناطق 
اأّن حملة  با�سم �رشطة املدينة 
االأ�سخا�س  "طالت  التوقيف 
يرتدون  كانوا  والذين  امللثمني 
للر�سا�س  م�سادة  دروًعا 

احلي".

اأثار جتاوب رئي�س احلكومة اللبنانية �صعد احلريري، مع متني رئي�س اجلمهورية مي�صال عون، ب�صاأن الرتيث يف تاأكيد ا�صتقالته، ردود فعل 
a.اإيجابية يف الداخل اللبناين، بعد اأزمة ع�صفت يف البلد ملدة 18 يومًا

واالأربعاء املا�سي، اأعلن احلريري، 
ا�ستقالته  تقدمي  يف  �سيرتيث  اأنه 
بعد  للحكومة؛  رئي�سا  من�سبه  من 
العا�سمة  من  موؤخرا  اأعلنها  اأن 
جتاوًبا  وذلك  الريا�س،  ال�سعودية 
الفر�سة  الإعطاء  عون،  طلب  مع 
خطوة  الت�ساور،  من  مزيد  اأمام 
ما  حول  �سوؤاال  طرحت  احلريري 
اإذا اأ�سبحت الكرة يف ملعب رئي�س 
اجلمهورية، ليقرر مع "حزب اهلل"، 
بالتورط يف  واملتهم  اإيران  حليف 
�سوريا  ت�سهدها  التي  ال�رشاعات 
من  وغريها  واليمن  والعراق 
االلتزام  كيفية  العربية،  البلدان 

بـ"الناأي بالنف�س قوالً وعماًل".
عون،  �سليم  ال�سابق  النائب 
والقيادي يف "تيار الوطني احلر"، 
قبل  عون  الرئي�س  تزعمه  الذي 
رف�س  الرئا�سة،  �سدة  اإىل  و�سوله 
رئي�س  ملعب  يف  الكرة  تكون  اأن 
حديث  يف  وقال  اجلمهورية 
�سالحيات  "هناك  اإن  لالأنا�سول، 
الثالثة  الروؤ�ساء  على  موزعة 
واحلكومة(،  والنواب  )اجلمهورية 
باأزمة  البلد  مير  حني  خ�سو�سا 
فعلى اجلميع حتمل م�سوؤولياته"واإذ 

�سدد على اأن الكرة يف ملعب جميع 
مكونات ال�سعب، اأكد النائب �سليم 
الدور االأول يكون لرئي�س  اأن  على 
�سوؤال  على  ورداً  اجلمهورية 
يف  اجلمهورية  رئي�س  قدرة  حول 
ال�سغط على "حزب اهلل" لاللتزام 
اأن  اعترب  بالنف�س،  الناأي  مببداأ 
به،  املناط  الدور  يلعب  اجلميع 
دوراً  يلعب  اأن  ي�ستطيع  عون  لكن 
ثقة  و"كلنا  حلول  الإيجاد  اإيجابياً 
�سيا�سة  بالنف�س"،  به"و"الناأي 
للقوى  احلوار  طاولة  اأقرتها 
ال�سيا�سية اللبنانية يف 2012، عقب 
ال�سورية يف مار�س  اندالع احلرب 
لبنان  حتييد  يف  وتتمثل   ،2011
االإقليمية،  ال�رشاعات  جميع  عن 
"رئي�س  اأن  اإىل  �سليم عون،  واأ�سار 
اخلربة  لديه  اأ�سبحت  احلكومة 
الكافية  والقناعة  ال�سعبية  والقوة 

للخروج من االأزمة".
على  ي�رشي  االأمر  "كذلك  وتابع: 
بري،  نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س 
النية  لديهما  واالثنان  اهلل،  وحزب 
االأمور  ت�سهيل  اأجل  من  والقدرة 
عن  حل"واأعرب  اإىل  للو�سول 
اأو خمرج ير�سي  ثقته باإيجاد حل 

اجلميع، خ�سو�ساً اأن جميع الفرقاء 
احلريري  برتيث  رحبوا  البلد  يف 
اأثرا  القت  التي  اال�ستقالة،  عن 
االقت�سادي  الو�سع  على  اإيجابيا 
اأي�سا واأ�ساف النائب �سليم، "رغم 
�سيقدم  اأن احلريري  اعتقدنا  اأننا 
اليوم  فنحن  )وترّيث(،  ا�ستقالته 
اأقرب اإىل خمرج ير�سي اجلميع".

خطوة حكيمة

النيابية  "امل�ستقبل"  كتلة  اأما 
ال�سيا�سي  املكتب  واأع�ساء 
امل�ستقبل"  "تيار  يف  والتنفيذي 
فعقدوا  احلريري،  يتزعمه  الذي 
واعتربوا  برئا�سته،  اجتماعا 
خطوته "حكيمة" الأجل املزيد من 
الت�ساور، حول االأ�سباب واخللفيات، 
الناأي  ملفهوم  االعتبار  واإعادة 
ع�سو  فايد،  را�سد  وقال  بالنف�س 
الذي  للتيار،  ال�سيا�سي  املكتب 
يف  الرتيث  اإن  باالجتماع،  �سارك 
عام،  ارتياح  اإىل  اأدى  االإ�ستقالة 
واأنع�س ال�سوق االقت�سادي واملايل 
بال�سياع  ال�سعور  واأبعد  لبنان،  يف 
،واأ�سار فايد يف حديث لالأنا�سول، 

باإعادة  �سي�سمح  الرتيث  اأن  اإىل 
جتديد م�سمون الت�سوية ال�سيا�سية 
ليم�سي  "حزب اهلل"  ا�ستغلها  التي 
اأن  واأو�سح  توجهاته،  يف  قدما 
حمدودة  �سماح  فرتة  هو  "الرتيث 
يف الزمان الأ�سبوعني اأو اأكرث، تتيح 

لكل الفرقاء اأن يتفاهموا".
لرئي�س  مرتوك  "االأمر  وتابع: 
يعقد  لن  الذي  اجلمهورية 
بل  حوار؛  اأو  م�ستديرة  طاولة 
مع  ثنائية  حمادثات  �سيجري 
حدا،  على  كل  االآخرين  الفرقاء 
م�سرتكة  نقاطا  منهم  لي�ستخل�س 
الت�سوية  يطور  تفاهم  اإىل  توؤدي 
االأعمق  اال�ستقرار  باجتاه 
قدرة  يف  فايد،  واالأف�سل"و�سكك 
انتزاعه  على  اجلمهورية  رئي�س 
اأي تنازل من "حزب اهلل" ال يريده، 
املتكررة  الت�رشيحات  اأن  وراأى 
ح�سن  اهلل"  لـ"حزب  العام  لالأمني 
مهمة  اإجناز  حول  ن�رشاهلل، 
هو  و�سوريا،  العراق  يف  مقاتليه 
قواته  �سي�سحب  اإنه  للقول  متهيد 
رئي�س  اإىل  االأمر  ويعيد  من هناك 
لليمن،  بالن�سبة  اأما  اجلمهورية، 
تدرج  ن�رشاهلل  اأن  فايد،  فالحظ 

لي�س  اليمن  اإن دوره يف  القول  من 
مو�سوع نقا�س، اإىل نكران اأي دور 
اأر�سل  باأنه  اعرتافه  ثم  هناك،  له 
هناك،  اإىل  خرباء  اأو  مدربني 
"حزب اهلل" النيابية  كتلة  اأن  ي�سار 
اأ�سادت بعودة احلريري اإىل البالد، 
التي  االإيجابية  وبالت�رشيحات 
امل�سار  اأن  وراأت  عنه،  �سدرت 
يب�رش  للم�ساورات  االيجابي 
باإمكانية عودة االأمور يف لبنان اإىل 

طبيعتها.
اأعلن  اجلاري،  نوفمرب   4 ويف 
كلمة  يف  ا�ستقالته  احلريري 
واأرجع  ال�سعودية،  من  متلفزة، 
التي  احلكومة،  من  اال�ستقالة 
اهلل"  "حزب  جماعة  فيها  ت�سارك 
لبنان  اإيران خلطف  "م�ساعي  اإىل 
بعد متكن  عليه،  الو�ساية  وفر�س 

حزب اهلل من فر�س اأمر واقع". 

احل�صد ال�صعبي يف تغريدة على ح�صابه اخلا�صة يف تويرت" 

ترامب: "�سي اإن اإن" متّثل الأمريكيني ب�سكل
 �سيئ يف اخلارج

البغدادي عند الأمريكان و�سيقتلونه يف م�سرحية

االأمريكي  الرئي�س  قال 
�سبكة  اإّن  ترامب،  دونالد 
التلفزيونية،  اإن"  اإن  "�سي 
ومتثل  كاذبة  اأخباراً  تن�رش 
ب�سكل  االأمريكي  ال�سعب 
واأو�سح  اخلارج،  يف  �سيئ 
على  تغريدة  يف  ترامب، 
ح�سابه اخلا�سة يف "تويرت"، 
"فوك�س  قناة  اأّن  ال�سبت، 
م�سدراً  تعترب  نيوز"، 
الواليات  يف  لالأخبار  هاماً 
املتحدة، وهي اأكرث اأهمية 
بالن�سبة  اإن"  اإن  "�سي  من 
اأّن  واأ�ساف  لالأمريكيني 

يجد  اخلارجي  العامل 
احلقائق  روؤية  يف  �سعوبة 
االأخبار  ب�سبب  االأمريكية، 
ت�سّدرها  التي  الكاذبة 
قناة  ورّدت  اإن".  اإن  "�سي 
تغريدة  على  اإن"  اإن  "�سي 
مماثلة  بتغريدة  ترامب، 
هي  "مهمتنا  فيها:  قالت 
متثيل  ولي�س  االأخبار  نقل 
ومتثيل  العامل،  يف  اأمريكا 
يندرج  املتحدة  الواليات 
امللقاة  الوظائف  �سمن 
عاتقك"ولقيت  على 
موجة  ترامب،  تغريدة 

اأبرزها  االنتقادات،  من 
با�سم  ال�سابق  الناطق  من 
جون  االأمريكية  اخلارجية 
كريبي، الذي قال: "اأعذرين 
فاأنت  الرئي�س  �سيدي 

اإن، لديها  اإن  خمطئ، �سي 
�سبكة من املرا�سلني الذين 
يغامرون بحياتهم من اأجل 
متابعة االأحداث يف اأماكن 

خطرة حول العامل".

احل�سد  يف  القيادي  اأكد 
ال�سعبي جبار املعموري 
اأبو  "داع�س"  زعيم  اأن 
بحوزة  البغدادي  بكر 
االأمريكية،  القوات 
م�سريا اإىل اأن االأخرية لن 
تقتله ويف حال ا�سطرت 
ت�سفيته  �ستتم  لذلك 
هوليودية  وفق م�رشحية 
املعموري  جبار  وتابع 
البغدادي  "اإن  قائال، 
االأمريكيني  حوزة  يف 
واالأخرية لن تقتله اإال اإذا 
لتحقيق  لذلك  ا�سطرت 
يعد  مل  اأنه  اأو  ما  هدف 
عملية  لكن  فائدة،  له 
متثيلية  وفق  �ستتم  قتله 
مميز  باإخراج  هوليودية 

لت�سديق  العامل  لدفع 
االأمريكية"وقال  الرواية 
املتحدة  الواليات  اإن 
متنفذة  دوائر  حتكمها 
ي�سنع  بع�سها  عدة 
يقاتله  واالآخر  االإرهاب 
وهذا هو الوجه احلقيقي 
املعموري  واأ�ساف  لها 
باأن جميع  متفق  "العامل 
املتطرفة  التنظيمات 
خالل  برزت  التي 
اّدعت  املا�سية،  العقود 
وكان  االإ�سالم،  زورا 
االأمريكية  للمخابرات 
خلقها  يف  فعال  دور 
من  بتمويل  ولالأ�سف 

بع�س الدول العربية".
يف  القيادي  واأ�ساف 

اأن  ال�سعبي  احل�سد 
للواليات  حقق  "داع�س" 
العودة  ذريعة  املتحدة 
حجة  حتت  العراق  اإىل 
حماربة االإرهاب، موؤكدا 
تاأمل  كانت  وا�سنطن  اأن 
لكنها  املزيد  حتقق  اأن 

اأ�سهمت  بعدما  ف�سلت 
الدينية  املرجعية  فتوى 
احل�سد  ت�سكيل  يف 
قلب  الذي  ال�سعبي 
واأنهى  املعركة  موازين 
خمططا كبريا كان ير�سم 

على اأر�س الرافدين.
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اأزمات متجددة:

اخلالفات الداخلية وم�ستقبل حزب العدالة والتنمية يف املغرب
اإن جتدد اخلالفات بني قيادات حزب العدالة والتنمية )احلزب احلاكم( يف املغرب، من �شاأنه اأن يوؤثر �شلًبا على موقع احلزب يف امل�شهد 

ا اإىل تيارين رئي�شيني: اأحدهما موؤيد لـ«عبدالإله بنكريان«  ال�شيا�شي بالبالد، حيث جت�شدت اخلالفات يف انق�شام احلزب داخلًيّ
ويرغب يف تغيري القوانني الداخلية للحزب من اأجل التمديد لولية ثالثة لبنكريان، والآخر راف�ض له ويقف يف �شف جتديد 

الدماء وانتخاب �شخ�شية جديدة تتوىل من�شب الأمني العام للحزب خلًفا لبنكريان.
اخلالفات  هذه  انعك�ست  وقد 
لالنتخابات  الأخرية  النتائج  على 
احلزب  خا�سها  التي  اجلزئية 
َوَفَقد مقاعد هامة ل�سالح اأحزاب 
يدفع  ذلك  وكل  اأخرى،  �سيا�سية 
الأزمة  ت�ساعد  ترجيح  اجتاه  يف 
والتنمية،  العدالة  الداخلية بحزب 
على  حتًما  �سينعك�س  الذي  الأمر 
اأداء احلكومة برئا�سة »�سعد الدين 
ي�سع  نف�سه  الوقت  ويف  العثماين«، 
املحك  على  احلزب  م�ستقبل 
مب�ساألة  قياداته  ان�سغال  ب�سبب 
تويل املنا�سب دون الإجماع على 

�سخ�س بعينه.
ويعاين حزب العدالة والتنمية حالة 
الداخلي،  وال�رصاع  النق�سام  من 
لذلك  الرئي�سية  املوؤ�رصات  ومن 

ما يلي:
املادة  تعديل  حول  اخلالف   -1
للحزب  الأ�سا�سي  النظام  من   16
عبدالإله  العام  لالأمني  ي�سمح  مبا 
بنكريان بالرت�سح لولية ثالثة، ومن 
اخلالفات  هذه  توؤثر  اأن  ح  امُلرَجّ
الداخلية احلادة على اأداء احلكومة 
التي يراأ�سها »�سعدالدين العثماين«، 
والذي تواجه الكثري من التحديات 
�ساغطة  ملفات  �سمنها  ومن 
يف  ف�سل  قد  ذاته  »بنكريان«  كان 
والت�سغيل،  التنمية،  ومنها:  حلها، 
الجتماعية،  واملفاو�سات 
رئي�س  اأورثها  ثقيلة  تركة  وهي 
املنتمي  خللفه  ال�سابق  احلكومة 
هذه  اأُثريت  وقد  نف�سه.  للحزب 
كان  الذي  الوقت  يف  اخلالفات 
النف�س  ُيّنون  اأع�ساء احلزب  فيه 
اأمام  املجال  احلزُب  يفتح  باأن 
الذي  اجلدي  ال�سيا�سي  النقا�س 
يُحدد ت�سورات »العدالة والتنمية« 

حتولت  حيث  املقبلة،  للمرحلة 
العالقة بينهم اإىل �رصاع بني موؤيد 
لديكتاتورية  وراف�س  لـ«الزعيم« 
»حزب  �ستُنتج  التي  العام  الأمني 

اأ�سخا�س« ل »حزب موؤ�س�سات«.
ال�سف  من  قياديني  تهديدات   -2
تعديل  حال  يف  بال�ستقالة  الأول 
التي  والتهامات  احلزب،  قوانني 
العام؛  لالأمني  تُكال  اأ�سبحت 
اجتماعات  يف  �سداها  وجدت 
التي  للحزب  العامة  الأمانة 
ول  �رصفة،  تنظيمية  اأ�سبحت 
تنعقد اإل ملنح التزكيات مبنا�سبة 
وقت  يف  اجلزئية،  النتخابات 
غاب عنه النقا�س ال�سيا�سي الذي 
التي  املرحلة  يوؤطر  اأن  يفرت�س 
اأنه بدًل  ير منها احلزب، ويرون 
من اأن ين�سغلوا مبناق�سة ت�سورات 
املعطيات  على  مبنية  �سيا�سية 
وامل�ستجدات التي يعرفها املغرب 
يف �سياقيه الوطني والدويل، وجدوا 
اأنف�سهم اأمام نقا�س تنظيمي يكاد 
اأو  طائفتني  اإىل  احلزب  يق�سم 
اأكرث. 3- حتول اخلالفات احلالية 
داخل احلزب اإىل ت�سفية ح�سابات 
بني  قدية  و�سخ�سية  �سيا�سية 
وعلى  احلزب،  قيادات  بع�س 
الذي  بنكريان«  »عبدالإله  راأ�سهم 
منتقديه-  لراأي  -وفًقا  يريد 
والتنمية  العدالة  حزب  اختطاف 
باأي ثمن، من خالل تعديل املادة 
التي تُخِوّل له التقدم لولية ثالثة، 
يف  الوزراء  اأمام  الطريق  و�سد 
الأمانة العامة ا�ستناًدا اإىل اإحاطة 
له  املوؤيدين  من  بجماعة  نف�سه 
بغ�س النظر عن امل�سلحة العامة 
يف  ال�سيا�سي  وم�ستقبله  للحزب 

البالد.

تيارين متناف�سني داخل  4- وجود 
�سباب  الأول  التيار  يثل  احلزب، 
احلزب الذين عّبوا عن �سعورهم 
بوجود خيانة من قبل »�سعد الدين 
اأحزاب  مع  حتالفه  بعد  العثماين« 
الأمني  -باعتباره  »بنكريان«  كان 
قبل،  من  رف�سها  للحزب-  العام 
توجه  يف  الرف�س  ذلك  وظهر 
�سباب احلزب للتعبري عن ا�ستيائهم 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عب 
اأنهم  بع�سهم  وادعى  )في�سبوك(، 
ظل  يف  ا�ستقالتهم  �سيقدمون 
خماوف من حدوث ان�سقاق داخل 
اأنهم  الأهم  والنقطة  احلزب، 
وطني  قائد  ب�سورة  اإليه  ينظرون 
وحكمة  وكاريزما  روؤية  �ساحب 
اإىل �سدارة امل�سهد  للعودة  توؤهله 

ال�سيا�سي مرة اأخرى.
على  »بنكريان«  �سّجع  ما  وهو   
للم�سهد  اأخرى  مرة  العودة 
مطالبات  ظل  يف  ال�سيا�سي 
بدور  بالقيام  له  حزبية وجمتمعية 
للحفاظ على قوة احلزب ومت�سكه 
بالنهج الإ�سالحي من اأجل خدمة 

املواطنني.

 16 املادة  تعديل  موؤيدو  يرى  كما 
اأن اإ�سافة ولية جديدة لـ«بنكريان« 
تعد �رصروة متليها قدرة ال�سخ�س 
وثقة  امل�سئولية  حتمل  على 
احلال  عليه  كما  به،  الآخرين 
ت�ستمر  التي  مريكل«  بـ«اأجنيال 
الحتاد  راأ�س  على  من�سبها  يف 
منذ  امل�سيحي  الديقراطي 
هناك  يكون  قد  كما   ،2000 عام 
هو  اآخر،  »اإ�سالمي«  بتجربة  تاأثر 
»رجب طيب اأردوغان« الذي عدل 
د�ستور تركيا حتى يعزز �سالحياته 
الرئا�سية وي�ستمر يف تدبريه لل�ساأن 
العام كما فعل خالل ثالث وليات 

من رئا�سته للحكومة.
فريق  يوجد  اأخرى،  ناحيٍة  ومن 
ذهب  احلزب  اأع�ساء  من  اآخر 
احلكومة  رئي�س  قرارات  لتاأييد 
العثماين«  الدين  »�سعد  احلالية 
من  حالة  وجود  اإىل  اأدى  ما  وهو 
الغمو�س والرتباك داخل احلزب 
النق�سام  حالة  مع  التعامل  ب�ساأن 
واجتاه  احلزب،  داخل  الآراء  يف 
لتخاذ  لـ«بنكريان«  املوؤيدين 
يف  رغبتهم  عن  تعب  مواقف 
»بنكريان«  احلفاظ على ما حققه 

من مكا�سب �سيا�سية للحزب.
التمديد  الفريق  ذلك  ويرف�س 
لـ«بنكريان«، لأنهم يرون اأن الجتاه 
على  �سيق�سي  الثالثة  الولية  نحو 
كان  الذي  الديقراطي  النموذج 
يروجه  والتنمية«  »العدالة  حزب 
اإذ  الأخرى،  الأحزاب  مواجهة  يف 
الأكرث  باعتباره  نف�سه  يقدم  كان 
الداخلية  القوانني  مع  ان�سباًطا 

ولي�س الأ�سخا�س.

موازين القوى:

اإن اأزمة احلزب يف الوقت الراهن 
يف  اختالٍف  نتيجة  فقط  لي�ست 
هي  واإمنا  قياداته،  بني  الروؤى 
انعكا�س ل�رصاع موازين قوى داخل 

ال�ساحة ال�سيا�سية املغربية.
اأعداء  اأن  التجربة  اأكدت  وقد 
يقومون  ما  عادة  الأحزاب 
الداخلية  التناق�سات  على  باللعب 
القوية،  ال�سيا�سية  لالأحزاب 
الأجنحة  ا�ستقطاب  ويحاولون 
م�ساحلها  ح  تُرِجّ ما  غالبًا  التي 
على  للعمل  الأحزاب،  هذه  داخل 
يحدث  وما  الداخل،  من  اإنهاكها 
اليوم داخل حزب العدالة والتنمية 
ملا  اأخرى  بطرق  تكرار  هو  اإمنا 
حدث يف اأحزاب كبرية انتهت اإىل 

ف�سلها �سيا�سًيّا.
اأي  ال�سابقة،  احلزبية  فالتجارب 
و«الحتاد  »ال�ستقالل«  اأحزاب 
تيارات  مبثابة  كانت  ال�سرتاكي«، 
اأحزاًبا  كونها  من  اأكرث  اجتماعية 
عقائدية، لأنهم كانوا يدافعون عن 
يختزلها  كان  م�سرتكة،  كبرية  قيم 
بالن�سبة  »ال�ستقالل«  مطلب 
واحلاجة  ال�ستقالل«،  لـ«حزب 
حلزب  بالن�سبة  الديقراطية  اإىل 
للقوات  ال�سرتاكي  »الحتاد 
هذين  اإ�سعاف  واأدى  ال�سعبية«، 
احلزبني اإىل عدم بلوغها اأهدافها 

التي كانت تعمل على حتقيقها.

عطل موؤ�ش�شاتي:

اخلالفات  انعك�ست  وقد 
والنق�سامات داخل حزب العدالة 

والتنمية يف تعطيل عمل موؤ�س�سات 
ا  خ�سو�سً الداخلية،  احلزب 
والتقريرية  التنفيذية  الهيئات 
اأن  منذ  تنعقد  مل  التي  الكبى 
احلزب  قيادات  بني  ال�رصخ  وقع 
العثماين«  و«�سعدالدين  »بنكريان« 
على  وذلك  منهما،  كٍلّ  واأن�سار 
اأ�سوات  عدة  ارتفاع  من  الرغم 

داخل احلزب تطالب بعقدها.
داخل  من  النقا�س  َحَوّل  ما  وهو 
ف�ساء  اإىل  احلزبية  املوؤ�س�سات 
)في�سبوك  الجتماعي  التوا�سل 
�ساحة  اإىل  حتول  الذي  تويرت(   -
»التدوينات«  بوا�سطة  للرتا�سق 
بني قيادات احلزب فيما بينهم من 
جهة و�سفوف الأتباع واملعار�سني 

من جهة ثانية.
اخلالفات  هذه  انعك�ست  كما 
النتخابات  نتائج احلزب يف  على 
الأ�سالة  حزب  ل�سالح  اجلزئية 
ل  مراقبني  اأن  غري  واملعا�رصة، 
لون على نتائج هذه النتخابات  يُعِوّ
تراجع  على  حقيقي  كموؤ�رص 
تراجع  ظل  يف  عدمه  من  احلزب 
الأخرى  ال�سيا�سية  الأحزاب  اأدوار 
اإن  بالبالد  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 
والتنمية  العدالة  حزب  ي�سهده  ما 
وانق�سامات  خالفات  من  اليوم 
حول  ت�ساوؤلت  يثري  داخلية، 
الذي  الإ�سالحي  م�رصوعه  ماآل 
وحتقيق  تطبيقه  اإىل  يدعو  كان 
اأهدافه، فم�ستقبل حزب »العدالة 
موقع  �سيحدده  اليوم  والتنمية« 
من  وموقفه  »بنكريان«  زعيمه 
داخل  املعلقة  اخلالفية  الق�سايا 

احلزب.
  م�شتقبل م�شروط:

وت�سري املتغريات احلالية داخل 
احلزب اإىل اأن م�ستقبله ال�سيا�سي 
�سوف يظل مرهوًنا بعدة عوامل 
يف  بنكريان  جناح  راأ�سها  على 
وتويل  ل،  اأم  ثالثة  ولية  تويل 
العام  الأمني  من�سب  له  خليفة 
له  تكون  اأن  ب�رصط  للحزب 
ما  وكذلك  بنكريان،  كاريزما 
الفرتة  خالل  احلزب  �سيقدمه 
القادمة من �سيا�سات اجتماعية 
حتفيز  على  تعمل  واقت�سادية 
املوؤيدين  من  ال�سعبية  القواعد 

واأن�سار احلزب.
ويتعلق ذلك جلًيّا ببع�س الق�سايا 
كاأزمة  الهامة  الجتماعية 
احلراك الريفي، ومدى انعكا�س 
الدين  »�سعد  اأداء  على  ذلك 
للحكومة  برئا�سته  العثماين« 
مدى  ذلك  اإىل  اأ�سف  احلالية، 
ا�ستعداد احلزب لتقدمي تنازلت 
�سيا�سية يف اإطار عالقة احلزب 
الئتالفية  احلكومة  باأع�ساء 
عملية  يف  وخا�سة  والق�رص، 
احلقائب  ل�سغر  الوزراء  اختيار 
اإعفاء  بعد  ال�ساغرة  الوزارية 
الوزراء وعدًدا  اأربعة من  امللك 
هذه  يف  امل�سئولني  من  اآخر 

احلكومة.
النق�سامات  فاإن  وهكذا، 
باحلزب  احلالية  الداخلية 
كبرًيا  حتدًيا  عليه  �ستفر�س 
ب�سكل ي�سع امل�ستقبل ال�سيا�سي 
للحزب على املحك يف مواجهة 
الأخرى  ال�سيا�سية  الأحزاب 
التي ت�سعى للو�سول اإىل ال�سلطة 
ذي  احلزب  ا�ستمرار  وتعار�س 

التوجه الإ�سالمي يف ال�سلطة.



اال�صابة تعاود 
قا�صمي وحلاقه 
باللقاء م�صتبعد

الن�صرية 
ت�صرع يف و�صع 

الروتو�صات 
الأخرية 

ملواجهة 
الوفاق

يعود فريق ن�رص ح�سني 
داي اليوم اإىل اجواء 
التدريبات ا�ستعداد 
للمباراة القوية التي 

تنتظره نهاية هذا 
الأ�سبوع عندما ي�ستقبل 

على ميدانه 20 اأوت 
ال�سيف وفاق �سطيف 
�سمن اجلولة 13 من 

البطولة الوطنية، حيث 
منح الطاقم الفني بقيادة 
املدرب بالل دزيري يوم 

راحة لالعبني من اجل 
التخل�ص من الرهاق 
والتعب عقب خو�ص 

مباراة ودية ال�سبت اأول 
اأم�ص اأمام �سبيبة القبائل، 

قبل ان ي�رصعوا اليوم 
يف الأمور اجلدية من 

اأجل و�سع الروتو�سات 
الأخرية للقاء الذي �سيكون 

الالعبون على موعد من 
اجل دخوله بقوة حتى 

ي�سمح لهم با�ستعادة نكهة 
النت�سارات خا�سة بعد 
�سل�سلة التعادلت التي 

�سجلوها قبل اأن يفوزوا 
على اجلار مولودية 

اجلزائر لكن ال�سل�سلة 
توقفت بتعادل من عا�سمة 

الزيبان اأمام احتاد 
ب�سكرة.

و�سوف تعرف مواجهة 
الوفاق املقررة ال�سبت 

املقبل بن�سبة كبرية 
غياب املهاجم اأحمد 
قا�سمي الذي جتددت 

معاناته مع ال�سابة 
خالل الودية التي خا�سها 

اأمام �سبيبة القبائل اأين 
ا�سطر للخروج من ار�سية 

امليدان لتفادي تفاقم 
المور يف انتظار ح�سم 
م�ساركته من عدمها يف 
لقاء اجلولة املقبلة، يف 
املقابل، ينتظر ان ينزع 

زميله يف الت�سكيلة هريدة 
اجلب�ص على قدمه بعد 

اأ�سبوعني اأين ي�رصع بعدها 
يف عملية التاأهيل الع�سلي 
قبل ال�رصوع يف التدريبات 

على انفراد والعودة اإىل 
املناف�سة.

ع.ق.

ريا�ضةاالإثنني  27 نوفمرب2017  املوافـق  لـ07 ربيع االأول  1439ه 12
الدور اجلهوي االأخري لكا�س اجلمهورية

 اق�صاء الكاب جمعية ال�صلف ومع�صكر 
وجنم الفريم ي�صنع املفاجاأة

�صّجل الدور اجلهوي االأخري ملناف�صة كاأ�س اجلمهورية الذي جرى اأول اأم�س عددا من املفاجاآت 
املدوية واملتمثلة يف اإق�صاء ثالثة اأندية تنتمي اإىل الرابطة املحرتفة الثانية والتي غادرت 

املناف�صة بعد الهزمية التي تكبدتها وبالتايل فاإنها لن ت�صارك يف الدور 32 من مناف�صة ال�صيدة 
الكا�س، ويتعلق االأمر بكل من اأندية جمعية ال�صلف، �صباب باتنة وغايل مع�صكر التي ان�صمت 

اإىل فريقي �صبيبة بجاية و�صباب عني الفكرون اللذان كانا اق�صيا يف الدور ال�صابق وغادرا 
املناف�صة من الدور االأول

عي�صة ق.

 32 الدور  فاإن  وبالتايل   
احلالية  الكا�ص  لطبعة 
�سوف تعرف اق�ساء خم�سة 
الرابطة  اإىل  تنتمي  اأندية 
ت�سكيلة  وغادرت  الثانية. 
املناف�سة  ال�سلف  جمعية 
بعد اخل�سارة التي �سجلتها 
�سلي  واد  نادي  اجلار  اأمام 
عن طريق ركالت الرتجيح 
اإثر نهاية اللقاء بتعادل مثري 
لكن  �سبكة،  كل  يف  هدفني 
ابت�سمت  الرتجيح  ركالت 
املنتمي  الفريق  لفائدة 
الرابطات.  بني  ما  اإىل 
�سباب  �سقط  املقابل  يف 
اأمام  الهزمية  فخ  يف  باتنة 
احتاد  امل�سيف  الفريق 
خن�سلة اين مل جتد ت�سكيلة 
خارج  معاملها  »الكاب« 
بنتيجة  واأق�سيت  الديار 
فريق  اأمام  لواحد  هدفني 
الهواة،  بطولة  اإىل  ينتمي 

مع�سكر  غايل  غادر  فيما 
الهزمية  عقب  املناف�سة 
مولودية  اأمام  تلقاها  التي 
البي�ص وعلى ملعب الأخري 
حيث  النتيجة،  بنف�ص 
البي�ص  مولودية  ين�سط 

�سمن اجلهوي الأول.
الفريم  جنم  نادي  وكان 
مفاجاأة الدور بعدما ك�سب 
الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية 
على  اجلمهورية  لكاأ�ص   32
�سفاء  مناف�سه  ح�ساب 
يف  ين�سط  الذي  اخلمي�ص 
بطولة الهواة، بينما ين�سط 
يف  املناف�سة  مفاجاأة 
الذي  وهو  الولئي  الق�سم 
ال�سلف،  ولية  اإىل  ينتمي 
امل�ساركة  الفرق  واأ�سغر 
يف املناف�سة حيث يعول اأن 
من  ابتداء  املفاجاأة  يكون 
تن�سم  عندما  الكبار  دور 
املحرتفة  الرابطة  اندية 
الأوىل اإىل املناف�سة ابتداء 

من الدور 32 والذي يجري 
دي�سمرب  و30   29 يومي 
عملية  اأن  علما  املقبل 
�سحل القرعة �سوف جتري 
ال�سهر  من  اخلام�ص  يف 

الداخل.

االندية املتاأهلة اإىل 
الدور 32:

الثانية:  الرابطة املحرتفة 
رائد القبة، مولودية بجاية، 
جمعية  تلم�سان،  وداد 
غليزان،  �رصيع  وهران، 
مولودية  �سعيدة،  مولودية 
�سكيكدة،  �سبيبة  العلمة، 
اأهلي  مليلة،  عني  جمعية 
اأمل  بوعريريج،  برج 

بو�سعادة.
بطولة الهواة: �سباب قاي�ص، 
احتاد  مقرة،  مولودية 
خن�سلة، هالل العيد، �سباب 
جيجل، احتاد عنابة، احتاد 

حجوط، جنم القليعة، جنم 
املحمدية،  �رصيع  تقرت، 
�رصيع  ح�سا�سنة،  مولودية 
الدار  �سباب  رهيو،  واد 
عكنون،  بن  جنم  البي�ساء، 

احتاد الخ�رصية. 
�سباب  الرابطات:  بني  ما 
غري�ص،  اأمل  تيمو�سنت، 
م�سعود،  حا�سي  مولودية 
جنم  ب�سبا�ص،  جنم 
�سطيف،  �رصيع  تالغمة، 

نادي بوجلبانة، 
اجلهوي الأول: جنم غزلن، 
�سباب  ميمون،  ولد  وداد 
البي�ص،  مولودية  العمرية، 
�سباب  اليزي،  �سباب 
برحال،  مولودية  الزاوية، 
عيم  �سباب  بلخري،  احتاد 
الثاين:  اجلهوي  ال�سفراء. 
اأمل  �سطاوايل،  نادي 

بلفدير، وفاق بعطار
جنم  الولئية:  البطولة 

الفريم

البطولة العربية للدراجات ب�صرم ال�صيخ

اجلزائر تتوج بذهبية �صباق �صد 
ال�صاعة ح�صب الفرق اأوا�صط

ماركينيو�س: دراك�صلر اأكرث مهارة 
من نيمار مي�صي ورونالدو

للدراجات  الوطني  املنتخب  توج 
�سنف  يف  العربية  البطولة  بلقب 
مناف�سة  يف  فوزه  بعد  الأوا�سط 
التي  الفرق  ح�سب  ال�ساعة  �سد 
مدينة  وتنظمها  اأم�ص  اأول  جرت 
حيث  امل�رصية،  ال�سيخ  �رصم 
امليداتلية  الوطنية  العنا�رص  نالت 
املركز  يف  دخولها  بعد  الذهبية 
على  جرى  الذي  لل�سباق  الأول 
توقيت  يف  وقطعوه  كم   54 م�سافة 
قدره 1�سا 11د و46ثا، حيث ت�سمن 
دراجني  ثالثة  الوطني  املنتخب 
اأ�سامة  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
وحمزة  نهاري  اأمني  �سبالوي، 
قطعوا  الذين  وهم  من�سوري، 
 45.15 بقدر  امل�سافة  متو�سط 

كم يف ال�ساعة، وعاد املركز الثاين 
املغربي  املنتخب  لفائدة  لل�سباق 
و03ثا  12د  1�سا  قدره  بتوقيت 
يف  العراقي  املنتخب  جاء  فيما 
1�سا  قدره  بتوقيت  الثالث  املركز 
البطولةت  وتتوا�سل  و30ثا.   د   16
الفاحت  اإىل غاية  للدراجات  العربية 
دي�سمرب املقبل حيث جدرت اأم�ص 
لدى  اأكابر  ال�ساعة  �سد  مناف�سة 
الفرق،  ح�سب  وال�سيدات  الرجال 
 60 م�سافة  الرجال  يقطع  حيث 
م�سافة  ال�سيدات  قطعت  بينما  كم 
املناف�سة  ت�سهد  لال�سارة  40كم، 
لدى  دراج   300 م�ساركة  العربية 
الرجال وال�سيدات ميثلون 14 بلدا.
ع.ق./وكاالت

كوريا  ماركينيو�ص  الربازيلي  يرى 
اأن  جريمان  �سان  باري�ص  مدافع 
لعبًا  ميتلك  الفرن�سي  الفريق 
مي�سي  ليونيل  من  مهارة  اأكرث 
دا  ونيمار  رونالدو  وكري�ستيانو 
يف  ماركينيو�ص  وقال  �سيلفا، 
جورنال  »لو  �سحيفة  مع  حديث 
اأَنّ  اأم�ص  الفرن�سية  دميون�ص«  دو 
دراك�سلر  جوليان  الأملاين  زميله 
وقدرات  كبرية  مهارات  ميتلك 
من خ�سومه يف  العبور  خارقة يف 
الأمر  الثنائية، وذهب  املواجهات 
باملدافع البالغ 23 ربيًعا، بالقول: 
زميله  من  مهارة  اأكرث  »دراكل�رص 
مي�سي  وليونيل  نيمار،  ومواطنه 
جنم بر�سلونة وكري�ستيانو رونالدو 
التاريخي«،  مدريد  ريال  هداف 

واأ�ساف »لقد واجهت يف م�سريتي 
جمموعة من الالعبني الكبار. لعبت 
مي�سي  رونالدو،  كري�ستيانو  �سد 
مهارة  اأكرث  دراك�سلر  لكن  ونيمار، 
منهم جميًعا«، وتابع »جوليان اأكرث 
ل  هو  رمبا  مهارًيا،  اأبهرين  من 
الذين  الالعبني  �رصعة  ميلك 
التخل�ص  على  قادر  لكنه  ذكرتهم، 
ا�ستالمه  بف�سل  خ�سومه  من 
وذكائه  ال�ساحرة  ومل�سته  املميز، 
�سان  باري�ص  اأَنّ  يُذكر  اخلارق«. 
لعبه  عن  التخلي  رف�ص  جريمان 
الأملاين يف ال�سيف املا�سي، رغم 
حاجته املا�سة لبيع بع�ص الأ�سماء 
اللعب  لقانون  المتثال  اأجل  من 

املايل النظيف.
ق.ر.

 �صبرية �صايح وعوامري �صمن قائمة 
امل�صرحني يف املركاتو ال�صتوي

 امل�صاكل الإدارية توؤثر على حت�صريات
 �صباب بلوزداد للداربي

يعود فريق �سباب بلوزداد اليوم اإىل اأجواء التدريبات بعدما ح�سلت الت�سكيلة على يومني راحة من اأجل ا�ستكمال 
البطولة  �سمن  بارادو  نادي  اجلار  امام  املقبل  ال�سبت  املقرر  العا�سمي  الداربي  ملوعد  حت�سبا  التح�سريات 
الوطنية، حيث ي�رصف املدرب ال�رصبي ايفيكا تودوروف اليوم على احل�سة التدريبية والتي ي�ستهدف من خاللها 
موا�سل ال�ستعداد للمباراة التي �ستكون نقاطها الثالث هامة يف ظل الظروف ال�سعبة التي مير بها الفريق والذي 
ي�سجل التعرثات تلو الأخرى، ومتر التدريبات يف اأجواء �سعبة بالنظر للظروف املعقدة التي مير بها الفريق من 
ب�سبب عدم وفاء  ب�سكل رهيب  النتائج ترتاجع  للت�سكيلة وجعلت  الفني  اأثرت على اجلانب  والتي  الداري  اجلانب 
ويغيب عن  ت�سويتها  مرة  كل  الرئي�ص يف  يرف�ص  والتي  العالقة  املالية  امل�ستحقات  ت�سوية  ب�ساأن  لوعودها  الإدارة 
اأبناء »العقيبة« يف ظل  الت�سيب الذي مييز ت�سكيلة  اإىل جانب  الناظار وهو ما جعل الالعبون يتواجدون يف غليان، 
الودية  اللذان غابا عن املباراة  اأمني حامية وزكريا دراوي  الثنائي  للتدريبات يف �سورة  مقاطعة عدد من الالعبني 
والتدريبات دون ترخي�ص ومن غري امل�ستبعد اأن يتم حتويلهما لالمتثال اأمام جمل�ص التاأديب ق�سد اتخاذ القرارات 

املنا�سبة اجناهما.
اأن املدافع عبد اهلل �سبرية �سوف يكون على راأ�ص قائمة الالعبني  يف املقابل، ك�سفت م�سادر من النادي البلوزدادي 
امل�رصحني من النادي خالل املركاتو ال�ستوي املقبل بالنظر لعدم ال�ستفادة من خدماته كثريا منذ انطالق املو�سم 
الكروي احلايل ب�سبب تعر�سه املتوا�سل لالإ�سابة، وهو ما دفع رئي�ص الفريق حممد بوحف�ص اإىل اخلروج بقرار ت�رصيح 
الثنائي �سايح وعوامري لعدم القتناع  اأن يرافقه  النادي يف املوا�سم الأخرية، والذي ينتظر  األوان  الذي يحمل  الالعب 

بامكانياتهما وهما اللذان ل يدخالن ح�سابات الطاقم الفني.
عي�صة ق.
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حمدي: الفوز اأمام املولودية �ضروري لتحرر العبينا ب�ضيكولوجيا
رفع مدرب فريق احتاد اجلزائر ميلود حمدي من حدة الداربي العا�صمي الذي ينتظر فريقه غدا اأمام اجلار مولودية اجلزائر �صمن 
ت�صوية رزنامة البطولة الوطنية حت�صبا للجولة ال�صاد�صة، ويف هذا ال�صدد اعترب حمدي اأن الفوز باملقاط الثالث مهم جدا لالعبيه 
الذين يدركون اأهمية احل�صول على نقاطه من اأجل جتاوز الفرتة ال�صعبة التي ميرون بها والت�صالح مع اأن�صارهم الغا�صبني ب�صبب 

النتائج ال�صلبية اآخرها الهزميتني امل�صجلتني داخل القواعد اأمام �صباب ق�صنطينة و�صبيبة ال�صاورة
عي�صة ق.

تن�شيطه  خالل  حمدي  و�أ�شار 
�شحافية  ندوة  �م�س  �شباح 
عمر  ملعب  يف  �ل�شحافة  بقاعة 
حمادي ببولوغني �أنه ي�شع �لثقة 
على  قدرتهم  ويدرك  العبيه  يف 
على  و�لربهنة  �شورتهم  حت�شني 
�ملنا�شبات  يف  �لقوي  ح�شورهم 
�لكبرية ومبار�ة �ملولودية �شوف 
من  لهم  بالن�شبة  �لرهان  تكون 
�أجل طي �شفحة �لنتائج �ل�شلبية 

يف  بقوة  للعودة  و�النتفا�شة 
�أن  مو�شحا  �ملقبلة،  �جلوالت 
�لفوز بنقاط �لد�ربي �شوف يحرر 
��شباله من �لناحية �لب�شيكولوجية 
�ل�شغوطات  بتجاوز  لهم  وي�شمح 
ب�شبب  فيها  يتو�جدون  �لتي 

غياب �لنتائج.
و��شتغل حمدي �لفر�شة من �أجل 
توجيه ند�ء �إىل جماهري وحمبي 
�للونني �الأحمر و�الأ�شود من �جل 
�لتنقل بقوة �إىل �مللعب وت�شجيع 
حتى  حلظة  �آخر  �إىل  �لالعبني 

مينحوهم �لدعم الإحر�ز �لنقاط 
�حل�شور  �أن  مو�شحا  �لثالث، 
مينح  �شوف  �لقوي  �جلماهريي 
�لقوة الأ�شباله من �جل �لتد�رك، 
�لنتائج  ين�شيان  �الأن�شار  مطالبا 
�شفحة  وفتح  و�لتعرث�ت  �ل�شلبية 
نحو  ودفعه  �لفريق  مع  جديدة 
�النت�شار�ت  �شكة  �إىل  �لعودة 

جمدد�.
متر  مل  �أنه  �ملتحدث  وو��شل 
على  ق�شرية  ففرتة  �شوى 
�إىل  وعودته  �لنادي  مع  تو�جده 

�لفنية  �لعار�شة  على  �ال�رش�ف 
ويعمل خالل �لفرتة �حلالية على 
و�ال�شباب  �لنقائ�س  عن  �لبحث 
�لرت�جع  �إىل  بالفريق  �أّدت  �لتي 
عليه،  تتو�جد  �لذي  �لرهيب 
�لرتكيز  بعدم  �ملعني  وطالب 
فريقه  �أن  م�شري�  �لتحكيم  على 
لقاءه  خالل  �حلكام  من  عاين 
لكن  �ل�شاورة  �شبيبة  �مام  �الأخري 
�الأمر لن يجعلهم ن�شيان مهمتهم 
و�لرتكيز  �لثالثاء  �الأ�شا�شية هذ� 
�شيكون على �ر�شية �مليد�ن من 

و��شتطرد  بهمتهم،  �لقيام  �أجل 
العبني  ميلك  �إذ�  مناف�شه  �أن 
�أ�شاد  لكنه  فرديات  �أ�شحاب 
بقوتهم يف �لروح �جلماعية �لتي 

متيزهم بد�ية هذ� �ملو�شم.

الحتاد يعاين 4 غيابات اأمام 
املولودية

حمدي  �أعلن  �أخرى،  جهة  من 
�ربع  من  ت�شكيلته  حرمان 
د�ربي  عن  يغيبون  �شوف  ركائز 

بكل من  �الأمر  ويتعلق  �ملولودية 
عبد �لرحمان مزيان �لذي �أ�شيب 
الأول  �لتدريبية  �حل�شة  خالل 
�أم�س ولن يكون جاهز� للقاء �لغد 
�إىل جانب عكا�شة حمز�وي �لذي 
يعاين �ملر�س باالإ�شافة �إىل ربيع 
�شعيود  و�مري  �ملعاقب  مفتاح 
ملزما  يجعله  ما  وهو  �مل�شاب 
خا�شة  �لبد�ئل  عن  بالبحث 
يف  �الأمين  بالرو�ق  يتعلق  فيما 
كبرية  وبن�شبة  مفتاح  �أهمية  ظل 

�شيكون حممد بن يحي بديله.

فيغويل ي�ضتنفذ العقوبة ويعود للمناف�ضة يف داربي ب�ضكتا�س

�لدويل  �لالعب  ��شتنفذ 
�م�س  فيغويل  �شفيان  �جلز�ئري 
عليه  �شلطتها  �لتي  �لعقوبة 

�لرتكي  لالحتاد  �لعقوبات  جلنة 
ثالث  باالإق�شاء  �لقدم  لكرة 
�ملو�جهة  كانت  مباريات، حيث 

�لتي خا�شها فريقه غاالتا�رش�ي 
�أول �م�س �أمام �أالنيا�شور �شمن 
�لرتكي  �لدوري  من   13 �جلولة 
�ملمتاز و�لتي فازو� بها بهدفني 
فيغويل  �شيكون  حيث  نظيفني، 
�إىل  �لعودة  مع  موعد  على 
�الأ�شبوع  من  �بتد�ء  �ملناف�شة 
�لذي  �لد�ربي  مبنا�شبة  �ملقبل 
�لتقليدي  بالغرمي  يجمعهم 
�لتي  �لفر�شة  وهي  ب�شيكتا�س 
يريدها متو�شط ميد�ن �ملنتخب 

�لوطني من �أجل �عادة �العتبار 
�إىل نف�شه بعد �ل�شجاء �لذي وقع 
�شبور  طر�بزون  العب  مع  فيه 
جمعت  �لتي  �ملو�جهة  خالل 
�ل�شهر  يقارب  ما  قبل  �لفريقني 
وعوقب على �إثره باال�شتبعاد من 
مو�جهات، خا�شة  خو�س ثالث 
عليه  تعوله  فريقه  و�أن جماهري 
كثري� من �أجل قيادة فريقهم �إىل 

حتقيق �لفوز.
ع.ق.

ماندي غاب ب�صبب العقوبة ويعود امام ل�س باملا�س

بوبدبوز يخو�س اول لقاء اأ�ضا�ضي مع ريال بيتي�س
�شّجل �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س بودبوز 
�ول م�شاركة له �أ�شا�شيا يف �شفوف فريقه ريال 
بيتي�س هذ� �ملو�شم وذلك مبنا�شبة �للقاء �لذي 
�ل�شيف جريونا  �أمام  �م�س  �ول  فريقه  خا�شه 
�ال�شباين،  �لدوري  من   13 �جلولة  حل�شاب 
وتو�جد �لالعب �ملنتقل �إىل ريال بيتي�س خالل 
بعدما  ��شا�شيا  �ملنق�شي  �ل�شيفي  �ملركاتو 
متكن من �لتخل�س نهائيا من �آثار �ال�شابة �لتي 
كان يعاين منها خالل �لفرتة �ل�شابقة ومنعته من 
�للعب بانتظام مع فريقه �جلديد منذ �اللتحاق 
ب�شفوفه، وتعرث ريال بيتي�س على ميد�نه بعدما 
حيث  �شبكة،  كل  يف  هدفني  بالتعادل  �كتفى 

مكانه  يرتك  �أن  قبل  دقيقة   61 بودبوز  خا�س 
�شاعة  تيلو وقدم خالل مدة  لزميله كري�شتيان 
خو�س  غلى  ويحتاج  طيبا،  مردود�  �للعب  من 
��شتعادة  �أجل  من  �ملباريات  من  �كرب  عدد 
م�شتو�ه �لذي تاألق به يف �ملو�شم �لفارط رفقة 
نادي مونبلييه �لفرن�شي، يف �ملقابل �شهد �للقاء 
غياب مو�طنه عي�شى ماندي ب�شبب �لعقوبة �إثر 
�لطرد �لذي تعر�س له يف �جلولة �لفارطة حيث 
بالعودة  معنيا  و�شيكون  و�حدة  مببار�ة  عوقب 
�مام  �ملقبل  �للقاء  من  �بتد�ء  �ملناف�شة  �إىل 

ال�س باملا�س.
ع.ق.

باليلي ي�صجل اأول اأهدافه بالدوري الفرن�صي

فرحات مينح متريرته الثامنة ويقود لوهافر للفوز
زين  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �شاهم 
�لذي  �لثمني  �لفوز  يف  فرحات  �لدين 
�لذي  �للقاء  يف  لوهافر  فريقه  حققه 
الن�س  نادي  بال�شيف  �أم�س  �أول  جمعه 
رد  دون  بهدف  �ملو�جهة  �نتهت  حيث 
�لدرجة  دوري  من   16 �جلولة  حل�شاب 
يف  فرحات  وجنح  �لثانية،  �لفرن�شية 
بعد  تقدمي مو�شم مميز  �ملو��شلة على 
�لتمريرة �حلا�شمة �لتي قدمها �إىل زميله 
�لفر�نكو جز�ئري رفيق غيتان و�لذي مل 

يجد �شعوبة يف حتويلها �إىل هدف ل�شالح 
فريقه لوهافر قبل ربع �شاعة على نهاية 
�خل�رش  ميد�ن  متو�شط  ورفع  �ملقابلة، 
ر�شيده �إىل ثماين مترير�ت حا�شمة منذ 
�نطالق �ملو�شم �جلاري ليو��شل �لرتبع 
على �شد�رة �أف�شل �ملمررين يف "�لليغ2" 

هذ� �ملو�شم.
يف �ملقابل، �شجل �لالعب يو�شف باليلي 
�أول �هد�ف بقمي�س فريقه �جني، وذلك 
مبنا�شبة �ملقابلة �لتي خا�شها �أول �أم�س 

�أمام نادي �شتاد الفالو� وهي �لر�بعة �لتي 
يلعبها �لالعب منذ عودته �إىل �ملناف�شة 
�أربعة  بااليقاف  معاقبا  كان  �لذي  وهو 
لكرة  �لدويل  �الحتاد  طرف  من  �أعو�م 
عامني،  �إىل  �ملدة  تقلي�س  قبل  �لقدم 
و�أ�شبح  �مكانياته  على  باليلي  وبرهن 
مر�شحا بقوة من �أجل �الندماج قريبا مع 
�لفريق �الأول الأجني بعدما �قنع طاقمه 

�لفني مبوؤهالته.
عي�صة ق.

اقبال �صعيف على الأك�صاك وبيع 8 اآلف 
تذكرة اإىل ظهرية اأم�س

 اأن�ضار العميد واالحتاد 
متذمرون من غالء التذاكر

�شّجل �ليوم �الأول لعملية بيع �لتذ�كر �ملتعلقة مببار�ة �لد�ربي �لعا�شمي �لذي 
ينتظر �أن يجمع غد� �لفريقني �جلارين مولودية و�حتاد �جلز�ئر �قباال �شعيفا 

من جماهري �لفريقني �أين مل يكن �لتو�فد كبري� �شباح �م�س على �شبابيك 
ملعب 5 جويلية �الأوملبي يف �لوقت �لذي �نطلقت عملية �لبيع �لبارحة بطرح 

ما يقارب 60 �ألف تذكرة للبيع جلمهور �لفريقني بقيمة 500 دينار للتذكرة 
�لو�حدة، حيث �شمحت �إد�رة �مللعب لالأن�شار �قتناء 5 تذ�كر كاأق�شى حد 
لل�شخ�س �لو�حد. وح�شب �ال�شد�ء �مل�شتقاة من �مللعب �الأوملبي فاإنه ال 

ينتظر �أن ت�شهد �لعملية �قباال كبري� بالنظر لغالء �لتذ�كر �لتي ير�ها �أغلبية 
�أن�شار �لفريقني باأنها باهظة خا�شة و�أن قيمة �لتذكرة حل�شور �لد�ربي 

�لعا�شمي �أغلى من ح�شور مباريات �ملنتخب �لوطني بعدما مت بيع تذ�كر 
�ملبار�ة �لودية �الأخرية للخ�رش بقيمة 300 دينار، وقد تعالت �ال�شو�ت بني 

جماهري �لفريقني م�شددة �أن �لتذ�كر باهظة �لثمن وال ت�شتطيع �رشيحة كبرية 
من �الأن�شار �قتنائها باعتبار �أن �الأغلبية حمدودي �لدخل و�شبان، و�إىل غاية 

زو�ل �لبارحة بيعت ما يقارب ثمانية �آالف تذكرة
يف �ملقابل، يعترب م�شوؤولو ملعب 5 جويلية �أن ثمن �لتذ�كر معقول بالنظر 

لكونهم تعودو� على �لعمل به منذ �ملو�شم �لفارط �أين كانت �جلماهري تتابع 
�ملباريات �لتي جتري على �مللعب �الأوملبي �شمن �لبطولة �لوطنية بنف�س 

�ل�شعر ومل يحدث �أي رفع لالأ�شعار ح�شبهم، ومل تعتمد على �شعر 300 دينار 
للتذكرة �شوى فيما تعلق مبباريات �ملناف�شة �لقارية �لتي خا�شها �ملو�شم 

�ملن�رشم �ملولودية و�الحتاد، و�شدد م�شوؤولو �مللعب �ن �ال�شعار لن تعرف 
مر�جعة و�شوف يتم �عتمادها طيلة �ملو�شم �حلايل مربرين �الأمر �إىل �خل�شائر 

�لكبرية �لتي تكبدوها يف تكاليف �ل�شيانة وكذ� دفع �أجور �لعمال. 
عي�صة ق.

 اأوزيل م�ضتعد لفتح اأبواب 

املفاو�ضات مع بر�ضلونة
يبدو �أَنّ �الأملاين م�شعود �أوزيل جنم �أر�شنال، ح�شم موقفه من �إمكانية �لرحيل 

�إىل بر�شلونة �ل�شتاء �ملقبل يف ظل تو�رد �لتقارير �لتي تربطه بالفريق 
�لكتالوين، وقالت �شحيفة "ذ� �شن" �لربيطانية �أم�س �إَنّ �أوزيل م�شتعد لبدء 

�ملفاو�شات مع بر�شلونة، حول �النتقال �إىل �شفوفه يف جانفي �ملقبل، وينتهي 
عقد �أوزيل مع �أر�شنال بنهاية �ملو�شم �حلايل، وال تبدو هناك �أي موؤ�رش�ت 

حول �إمكانية متديد �الرتباط مع فريق �ملدرب �لفرن�شي �آر�شني فينغر.
وتوجد �لعديد من �الأندية �ملهتمة بخدمات �أوزيل مثل باري�س �شان جريمان 

�لقادر على حتمل تكاليف �لر�تب �الأ�شبوعي �لذي يُطالب به �الأملاين حال 
ترك �أر�شنال �ل�شيف �ملقبل، �لبالغ 330 �ألف جنيه �إ�شرتليني، و�أبدى مان�ش�شرت 

ا، رغبته يف �شم �لدويل �الأملاين، يف وقت ��شت�شلم فيه فرنبات�شي  يونايتد �أي�شً
ب�شاأن ��شتقد�مه، علًما باأن �لالعب يف�شل �لعودة لليغا �الإ�شبانية حيث �شبق له 
�للعب مع ريال مدريد، وكان فينغر �أكد يف وقت �شابق �أَنّ عالقة �لود �ملتبادلة 

بني �أوزيل و�أر�شنال قد ال تكفي من �أجل متديد عقده مع �لنادي.
ق.ر. 
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  الأول للبايرن رفقة هاينك�س وداربي الرور مثري
لقي بايرن ميونيخ املت�سدر وبطل املوا�سم اخلم�سة املا�سية خ�سارته الأوىل حتت اإ�رشاف مدربه يوب هاينكي�س 
اأمام م�سيفه بورو�سيا مون�سنغالدباخ 1-2 يف املرحلة 13 من الدوري الأملاين، كما انتهى دربي »الرور« بتعادل 
مثري 4-4 بني بورو�سيا دورمتوند و�سيفه �سالكه، و�سهدت املرحلة اأي�ساً فوز ليبزيغ الو�سيف على �سيفه فريدر 
برمين 2-0، و�سجل البلجيكي ثورغان هازار من ركلة جزاء وماتيا�س غينرت  ملون�سنغالدباخ، والت�سيلي اأرتورو 
فيدال  لبايرن، وجتمد ر�سيد بايرن ميونيخ عند 29 نقطة بعد تلقيه خ�سارته الثانية هذا املو�سم، وبات ليبزيغ 
ثانياً بفارق ثالث نقاط عنه، و�سالكه ثالثاً وله 24 نقطة بفارق الأهداف اأمام مون�سنغالدباخ الرابع مقابل 21 
اإىل فوز كا�سح على  اإيدونا بارك«، كان دورمتوند يف طريقه  نقطة لدورمتوند اخلام�س. وعلى ملعبه »�سيغنال 
غرميه بعد اأن تقدم برباعية �رشيعة يف ال�سوط الأول، وجاء هدف �سالكه الأول يف الدقيقة 61 قبل اأن ي�سيف 
ثالثة اأخرى يف م�سهد �سادم لأ�سحاب الأر�س، وظهر التوتر بعد �سافرة النهاية اإثر م�ساجرة بني عدد من الالعبني 
ما تطلب تدخل اأفراد اجلهازين الفنيني لعدم تفاقم الأمور، ل �سك اأّن نتيجة اليوم ول �سيما ما ح�سل يف ال�سوط 
خلفاً  املو�سم  بداية  منذ  الفريق  يقود  الذي  بو�س  بيرت  الهولندي  دورمتوند  مدرب  على  ال�سغوط  �سيزيد  الثاين 
�ستامبويل   بنجامان  والفرن�سي  اأوباميانغ   اإميرييك  بيار  الغابوين  عرب  ب�رشعة  دورمتوند  وتقّدم  توخيل.  لتوما�س 
بورغ�سالرت   النم�ساوي غويدو  بوا�سطة  �سالكه  رافاييل غرييرو، وعادل  والربتغايل  وماريو غوتزه   خطاأ يف مرماه 
والفرن�سي اأمني حارثودانييل كاليوري ونالدو علماً باأّن دورمتوند دفع ثمن اإكماله املباراة بع�رشة لعبني بعد طرد 
اأوباميانغ لنيله اإنذارين، ورفع اأوباميانغ ر�سيده اإىل 11 هدفاً يف املركز الثاين لرتتيب الهدافني خلف البولندي روبرت 

ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونيخ.

الريال بفوز ب�ضعوبة واأتلتيكو  ي�ضجل انت�ضارا كا�ضحا
حقق ريال مدريد فوزاً م�سنياَ على ح�ساب مالغا 3-2 اأول اأم�س �سمن مواجهات اجلولة 

13 يف الدوري الإ�سباين، دفع زيدان بخي�سو�س فاييخو يف الدفاع اإىل جانب الفرن�سي 
رافايل فاران يف ظل ا�سابة القائد �سريخيو رامو�س بك�رش يف الأنف فيما جل�س على 

مقاعد البدلء جنم الو�سط الكرواتي لوكا مودريت�س ولعب لوكا�س فا�سكيز اأ�سا�سياً، وبكر 
ريال بافتتاح الت�سجيل بعد عر�سية للقائد الربازيلي مار�سيلو، لعبها الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو براأ�سه يف العار�سة تابعها املهاجم الفرن�سي كرمي بنز مية ب�سهولة يف املرمى، 

لكن رد مالغا، كان مميًز، فهياأ الأوروغوياين دييغو رولن الكرة و�سددها اإىل ميني احلار�س 
كيكو كا�سيا، اإل اأن الفريق امللكي ا�ستعاد تقدمه �رشيعاً، براأ�سية الربازيلي كا�سيمريو من 

داخل املنطقة اإثر ركنية الأملاين توين كرو�س، ويف ال�سوط الثاين، عادل مالغا عن طريق 
اإىل 12 الأوروغوياين غونزالو كا�سرتو، ودفع زيدان مبودريت�س فاحتاج 

اأمام دقيقة ليح�سل على ركلة جزاء بعد عرقلة اأهدرها رونالدو 
احلار�س املتاألق خيمينيز، قبل اأن يتابعها بنجاح يف املرة 

الثانية يف ال�سباك، ويحتل ريال مدريد املركز الثالث 
بر�سيد 27 نقطة فيما ياأتي ملقا يف املركز 18 موؤقتاً 

بر�سيد 7 نقاط. 
بينما دك اأتلتيكو مدريد �سباك م�ست�سيفه ليفانتي 

بخما�سية بي�ساء كان من ن�سيب النجمني الفرن�سيني 
اأنطوان غريزمان وكيفن غامريو 4 اأهداف، وافتتح 

لعب ليفانتي روبريتو �سواريز التهديف خطاأ يف 
مرمى فريقه ثم اأ�ساف غامريو ثنائية ومثله فعل 
غريزمان، ورفع فريق املدرب الأرجنتيني دييغو 

�سيميوين ر�سيده من النقاط اإىل 27 نقطة يف املركز 
الثالث، بينما بقي ليفانتي بر�سيد 15 نقاط يف املركز 

.13

انرت ميالن يوا�ضل انت�ضاراته ويت�ضدر موؤقتا
الدوري  من   14 املرحلة  3-1 يف  كالياري  م�سيفه  على  بفوزه  موؤقتاً  الرتتيب  وت�سدر  الرائعة  نتائجه  ميالن  انرت  تابع 
التقي  فيما  اأودينيزي  على  �سيفا  اأم�س  الذي حل  نابويل  نقطة عن  بفارق  نقطة   36 اإىل  ر�سيده  انرت  ورفع  اليطايل، 
جوفنتو�س ثالث الرتتيب �سيفه كروتوين، على ملعب »�رشدينيا اأرينا«، مل يكن انرت يف اأف�سل حالته يف ال�سوط الأول اذ 
تاألق حار�سه ال�سلوفيني �سمري هندانوفيت�س و�سجل هدفه الوحيد خالفاً ملجريات اللعب، واهتزت ال�سباك يف الدقيقة 
29 بعد عر�سية من اأنتونيو كاندريفا عك�سها الكرواتي اإيفان بريي�سيت�س خلفية لالأرجنتيني ماورو اإيكاردي ف�سددها قوية 
داخل ال�سباك، وهذا الهدف 14 ليكاردي يف املركز الثاين يف ترتيب الهدافني بفارق هدف عن ت�سريو اإميوبيلي مهاجم 

لزيو. 

هاينك�س يك�ضف �ضبب ا�ضتبدال خامي�س
ك�سف يوب هاينك�س مدرب بايرن ميونيخ �سبب تغيري خامي�س رودريغيز �سانع األعاب الفريق بني �سوطي مواجهة بورو�سيا 
بالبديل توين  اللقاء بعد ا�سطدامه  ومَتّ تغيري خامي�س بني �سوطي  البافاري 2-1،  انتهت بخ�سارة  التي  مون�سنغالدباخ 
يانت�سكه لعب غالدباخ يف الدقيقة 33 لي�سقط الثنائي على اأر�سية امللعب لعدة دقائق، وا�سطر ديرت هيكينج مدرب 
الدقيقة 11 كبديل لكري�ستوف كرامر  الدفع به ا�سطرارًيا يف  ا، رغم  اأي�سً اللقاء  يانت�سكه بني �سوطي  غالدباخ ل�سحب 
امل�سا، .وقال هاينك�س يف ت�رشيحات نقلتها �سحيفة »بيلد« الأملانية: »خامي�س عانى من فقدان موؤقت للذاكرة مل يكن 
يعرف نتيجة اللقاء بني �سوطي املباراة«، واأ�ساف املدرب الأملاين: »لذلك اأعتقد اأنه كان يعاين من ارجتاج، لكن هناك 
اأطباء ميكنهم ت�سخي�س اإ�سابته«.من جانبه، حتدث هيكينج عن حالة يانت�سكه مو�سًحا: »ن�ستبه يف اإ�سابته بارجتاج، اإنه 

يف امل�ست�سفى«.

�ضيميوين ُي�ضيد بغريزمان وغامريو
ن على اجلانب  اأكد الأرجنتيني دييغو �سيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد بعد اكت�ساح م�سيفه ليفانتي 5-0 اأَنّ الفريق حت�َسّ
الهجومي، واأنهم ي�سعرون بهدوء اأكرب منذ 3 اأو 4 مباريات، واأبرز �سيميوين يف ت�رشيحات بعد املباراة التي احت�سنها 
ملعب �سيوداد دي فالن�سيا: »حت�سن الفريق املدريدي يف ال�سغط على اخل�سم، وا�ستغالل الفر�س التي تتاح اأمام لعبني«، 
واأ�ساد با�ستعادة الثنائي الفرن�سي اأنطوان غريزمان وكيفني غامريو ذاكرة التهديف، حيث �سجل كل لعب، هدفني، وقال 
يف هذا ال�سدد: »الروح جتددت ون�سعر بطاقة اإيجابية كبرية«، م�سرًيا اإىل �سعادته الكبرية بالعمل اجلماعي واحلما�س لدى 
اجلميع من اأجل املناف�سة.واأ�ساف »ن�سعر باحليوية؛ لأننا نلعب ب�سكل اأف�سل، واملهاجمني ي�سعرون بهدوء اأكرب، ويعرفون 

كيف ي�رشبون اخل�سم. اأدركنا اأن حالتنا جيدة اليوم منذ بداية اللقاء«.

بوكيتينو: وميبلي خمتلف عن وايت هارت لني
اأعرب ماوري�سيو بوكيتينو عن حبه مللعب وميبلي يف بداية املو�سم، وقال اإن ا�ستخدامه كملعب موؤقت اأثناء بناء ملعب 
توتنهام اجلديد �سيكون مثل ال�سحر بالن�سبة لفريقه املناف�س يف الدوري الإجنليزي، وبدا املدرب الأرجنتيني مت�سائما 
بعد التعادل 1-1 مع و�ست بروميت�س األبيون على ملعبه املوؤقت، وقال »اإنه خمتلف عن اإ�ستاد وايت هارت لني لكن هذا 
هو الواقع، ل ميكن الهروب من ذلك، ننتظر ملعبنا اجلديد«، اأ�ساف »هذا لي�س عذرا، الفريق يبلي بالء ح�سنا ن�سعر 
بالإحباط فقط لأننا فقدنا نقطتني«، واجتهت الفرق ال�سغرية للدفاع من العمق وباأعداد كبرية يف وميبلي، ورغم امتالك 
توتنهام ملواهب مثل ديلي اآيل وكري�ستيان اإريك�سن والهداف هاري كني فاإنه واجه �سعوبات يف اخرتاق مناف�سيه، وقبل 
اإيريك لميال امل�ساب منذ فرتة  التعادل يف مباراة ال�سبت مع و�ست بروميت�س قال بوكيتينو اإن فريقه يفتقد مهارات 

طويلة عندما يواجه مناف�سني يلعبون من اأجل التعادل.

 ت�ضيل�ضي يخطف التعادل 
من اأنفيلد وتعرث جديد لتوتنهام

خطف حامل اللقب ت�سيل�سي 
نقطة ثمينة من موقعته اأمام 
م�سيفه ليفربول بتعادله معه 
1-1 على ملعب »اأنفيلد رود« 
الدوري  من   13 اجلولة  يف 
ر�سيد  ارتفع  الإجنليزي، 
اإىل  التعادل  بهذا  ت�سيل�سي 
الثالث  املركز  يف  نقطة   26
 23 له  فاأ�سبح  ليفربول  اأما 
اخلام�س،  املركز  يف  نقطة 
افتتح حممد �سالح الت�سجيل 
للفريق امل�سيف يف الدقيقة 
يف  ت�سيل�سي  وتعادل   ،65
الربازيلي  عرب   85 الدقيقة 
اخلطرية  الفر�سة  ويليان، 
طريق  عن  جاءت  الأوىل 
ليفربول يف الدقيقة العا�رشة 
داخل  الكرة  و�سلت  عندما 
اإىل  ت�سيل�سي  جزاء  منطقة 
اإىل  اأعادها  الذي  �ستوريدج 
الأخري  �سدد  �سالح  حممد 
حار�س  وكاد  املرمى،  فوق 
اأن  كورتوا  تيبو  ت�سيل�سي 
بدخول مرماه هدفا  يت�سبب 
الثاين  ال�سوط  بداية  مع 
كرة  التقاط  يف  ف�سل  عندما 
مر�سلة من �ستوريدج، واأر�سل 
اليمني  من  كرة  درينكووتر 
قبل  كالفان  راجنار  اأبعدها 
قبل  موراتا  اإىل  ت�سل  اأن 
هدف  �سالح  ي�سجل  اأن 
بالدقيقة  لفريقه  التقدم 

كوتينيو  انطلق  بعدما   65
ت�سيل�سي  و�سغط  بالكرة، 
التعادل،  لإدراك  حماولة  يف 
األون�سو  ماركو�س  له  واأ�ساع 
عندما  تعو�س  ل  فر�سة 
مكان  من  الطائر  على  �سدد 
قريب للمرمى، وجنح البديل 
اإدراك  يف  ويليان  الربازيلي 

التعادل بالدقيقة 85.
مان�س�سرت  عانى  بينما 
على  للفوز  الثاين  يونايتد 
توتنهام  وتعرث   0-1 برايتون 
�سيفه  مع  بتعادله  جمدداً 
البيون  بروميت�س  و�ست 
ر�سيده  يونايتد  ورفع   ،1-1
خم�س  بفارق  نقطة   29 اإىل 
وغرميه  جاره  خلف  نقاط 
حل  الذي  �سيتي  مان�س�سرت 
�سيفاً اأم�س على هادر�سلفيد 
هذا  ال�ساعد  برايتون  وبقي 
الدوري املمتاز  اإىل  املو�سم 
املركز  يف   16 نقاطه  على 
مان�س�سرت  واجه  التا�سع، 
فر�س  يف  �سعوبة  يونايتد 
املجريات  على  �سيطرته 
الأول  ال�ساعة  ن�سف  طوال 
خطرية  فر�س  له  ت�سنح  ومل 
على املرمى با�ستثناء بع�س 
ومنها  اخلجولة  املحاولت 
خوان  الإ�سباين  من  كرة 
البلجيكي  املهاجم  اإىل  ماتا 
براأ�سه  تابعها  لوكاكو  روميلو 

احلار�س  متناول  يف  �سهلة 
مان�س�سرت  وكاد  راين،  ماتي 
يف  ال�سبق  هدف  يخطف 
ال�سوط  الدقيقة الخرية من 
ماركو�س  من  كرة  اثر  الول 
لوكاكو  تابعها  را�سفورد 

براأ�سه ف�سدها احلار�س 
مان�س�سرت  حماولت  بقيت 
مدربه  فحاول  عقيمة 
مورينيو  جوزيه  الربتغايل 
تفعيل خط الهجوم با�رشاك 
زلتان  ال�سويدي  مهاجمه 
وجنح  ابراهيموفيت�س 
مان�س�سرت يف افتتاح الت�سجيل 
كرة  اثر  دقائق  اربع  بعد 
بعد  يونغ  ا�سلي  اإىل  و�سلت 
بي�رشاه  ف�سددها  ركنية  ركلة 
املنطقة  حدود  من  قوية 
لوي�س  باملدافع  ارتطمت 
الزاوية  يف  وا�ستقرت  دانك 
برايتون،  ملرمى  الي�رشى 
الدويل  املهاجم  واأنقذ 
توتنهام  فريقه  كاين  هاري 
و�ست  اأمام  اخل�سارة  من 
فرق  اأحد  البيون  بروميت�س 
التعادل  باإدراكه  املوؤخرة 
و�ست  وكان   ،74 الدقيقة  يف 
بروميت�س تقدم بهدف مبكر 
�سولومون  خو�سيه  للفنزويلي 
روندون يف الدقيقة الرابعة.
ورفع توتنهام ر�سيده اإىل 24 

نقطة يف املركز الرابع.



قال املطرب ال�شعبي �شعبان عبد 
الرحيم، اإنه ي�شتعد لت�شجيل اأغنية 
وطنية جديدة بعنوان »يارب جني 
الإرهابي  احلادث  بعد  م�رص«، 
الرو�شة  م�شجد  ا�شتهدف  الذي 
�شالة  عقب  اأم�س،  العري�س،  يف 
اجلمعة، واأ�شفر عن ا�شت�شهاد نحو 
305 اأ�شخا�س، واإ�شابة الع�رصات.

علمه  فور  اإنه  �شعبان،  وقال 
اخل�شي�س،  احلادث  هذا  بتفا�شيل 
ات�شل بال�شاعر اإ�شالم خليل وطلب 
عن  فيها  للتعبري  اأغنية  كتابة  منه 
اإزهاق الأرواح الربيئة،  غ�شبه من 
م�شيفاً اأنه ي�شتعد لت�شجيلها خالل 
ال�شاعات املقبلة، متهيداً لعر�شها 

علي املحطات الف�شائية.

قال املمثل الأ�شرتايل هيو جاكمان معلقاً على اأدائه �شخ�شية وولفرين 
ملرة اأخرية يف فيلم »لوغان«: »اأعرف اأن الأ�شرتاليني ي�شتهرون باأنهم 
ل يغادرون احلفل يف الوقت املنا�شب، لكن وبعد 17 عاماً فاإن الوقت 

قد حان ملغادرتي احلفل«.
وحقق جاكمان جناحاً باهراً عندما قدم �شخ�شية وولفرين املتحول 
الفظ ذي املخالب يف فيلم )اإك�س من( ال�شهري عام 2000 ليلعب بعد ذلك 
ال�شا�شة الف�شية. لكنه يف »لوغان«  هذه ال�شخ�شية ثماين مرات على 
الذي طرح يف دور العر�س ال�شينمائي هذا العام يقول اإن �شناع الفيلم 

اأقدموا على اأكرب جمازفة يف اآخر مرة يوؤدي فيها ال�شخ�شية.
جمازفة يف كل مرة

وقال جاكمان يف مقابلة: »مل يكن فيلماً من امل�شمون جناحه جتارياً، 
واأ�شاف: »اعترب النا�س اأن هذه هي املجازفة الأكرب والأكرث حماقة 
اآخر لأن  على الإطالق، واأعتقد اأن النا�س افرت�شت اأنك تقدم جزءاً 
هذه الأفالم حتقق الأرباح، لكن ما اأعرفه من خالل خربتي يف هذا 

العمل هو اأنها كانت جمازفة يف كل مرة«.
ي�شمح  ل  فيلم  يف  وولفرين  مرة  ولأول  جاكمان  قدم  »لوغان«،  ويف 
ملن هم اأقل من 17 عاماً مب�شاهدته، مما اأتاح له الغو�س يف اجلانب 
ترتكز  رجل  »اإنه  جاكمان:  وقال  ال�شخ�شية.  من  واملعذب  املظلم 

حياته على العنف«.
وقوبل الفيلم بثناء الكثري من النقاد عندما طرح يف دور ال�شينما يف 
مار�س وحقق ما يربو على 600 مليون دولر حول العامل، وفقاً لبيانات 

موقع بوك�س اأوفي�س موجو دوت كوم.
وتاأمل �رصكة »تونتيث �شن�رصي فوك�س« لالإنتاج ال�شينمائي اأن ي�شتطيع 
بقوة  يناف�س  اأن  الأخرية  للمرة  ال�شخ�شية  اأدائه  خالل  من  جاكمان 
خالل مو�شم اجلوائز ال�شينمائية الو�شيك الذي ل يلتفت عادة لالأفالم 
امل�شورة  املجالت  اإىل  ق�شتها  ت�شتند  التي  الكبرية  امليزانيات  ذات 

مثل »لوغان«.

»ا�شمع مني« من كلمات ال�شاعر 
نزار فران�شي�س، واأحلان طالل، 
وتوزيع طوين �شابا، ومن اإخراج 
وتخطى  لغو�شي�س.  ب�شري 
األف   26 مني«  »ا�شمع  كليب 
عرب  طرحه،  منذ  م�شاهدة 
روتانا  ل�رصكة  الر�شمية  القناة 

مبوقع يوتيوب.

موؤخراً  احلالين  عا�شي  وقام 
باإحياء حفل غنائي يف مهرجان 
ال�شاد�س  العربية  املو�شيقي 
امل�رصح  خ�شبة  على  ع�رص، 
امل�رصية،  الأوبرا  بدار  الكبري 
واأهدى ال�شعب امل�رصي اأغنية 
ن�شامي  »يا  بعنوان  جديدة 

احلرية والفرحة م�رصية«
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فنان لبناين يعرتف بتعامله مع اإ�سرائيل 

وحماولته اغتيال وزيرين
اأوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية املمثل واملخرج زياد عيتاين، لال�شتباه بقيامه بـ »التخابر 

والتوا�شل والتعامل« مع اإ�شرائيل، بح�شب ما ذكر بيان �شادر عن جهاز اأمن الدولة اأول اأم�س .

العامة  املديرية  اإن  البيان  وقال 
عيتاين  اأوقفت  الدولة  لأمن 
»بجرم  اخلمي�س  اأم�س  من  اأول 
مع  والتعامل  والتوا�شل  التخابر 
اأن  واأ�شاف  الإ�رصائيلي«.  العدو 
التحقيق  خالل  »اعرتف«  عيتاين 
اإىل  م�شرياً  اإليه«،  ن�شب  »مبا  معه 
اأن من بني املهام التي ُطلبت منه 
ال�شخ�شيات  من  جمموعة  »ر�شد 
امل�شتوى،  رفيعة  ال�شيا�شية 

معاونيهم  مع  العالقات  وتوطيد 
املقربني، بغية احل�شول منهم على 
املتعلقة  التفا�شيل  من  كم  اأكرب 
على  والرتكيز  ووظائفهم  بحياتهم 

حتركاتهم«.
»�شخ�شيتني  اإىل  بالتحديد  واأ�شار 
الك�شف  �شيتم  بارزتني  �شيا�شيتني 
عيتاين  كان  لحقاً  هويتهما«  عن 
حتدث  كما  مبالحقتهما.  مكلفاً 
على  املوقوف  عمل  عن  البيان 

متهد  لبنانية  نواة  »تاأ�شي�س 
اإ�رصائيل  لتمرير مبداأ التطبيع مع 
بني  ال�شهيوين  للفكر  والرتويج 
التحقيق  اإن  وقال  املثقفني«. 
م�شتمر مع عيتاين، وا�شفاً توقيفه 
يف  ا�شتباقية  نوعية  »عملية  باأنه 
جمال التج�ش�س امل�شاد«، وم�شرياً 
ا�شتمرت  مراقبته  عملية  اأن  اإىل 

�شهوراً.
ال�شخ�شيتني  هاتني  اأن  وترّدد 

البارزتني هما الوزير نهاد امل�شنوق 
والوزير ال�شابق عبد الرحيم مراد، 
النهار  �شحيفة  نقلته  ملا  وفقاً 
اللبنانية التي اأ�شارت اإىل اأن »خرب 
الإ�رصائيلي  املو�شاد  مع  تعامله 
كل  اأو�شاط  كبرية يف  ترك �شدمة 
ت�شديق  رف�س  وبع�شهم  معارفه 
الر�شمية،  البيانات  يف  جاء  ما 
مبنا�رصته  ا�شتهر  واأنه  خ�شو�شاً 
لق�شية فل�شطني وقربه من اأحزاب 

وطنية عدة«.
وزياد عيتاين ممثل لبناين يف مطلع 
الأربعينات، ذاع �شيته يف ال�شنوات 
املا�شية يف اأعمال م�رصحية هزلية 
مدينة  تاريخ  خ�شو�شاً  تناولت 
التي  والتغرّيات  وعاداتها  بريوت 

طراأت عليها يف العقود املا�شية.
امل�رصحية،  الأعمال  هذه   ولقت 
ل �شيما »بريوت طريق اجلديدة«، 

جعل  وا�شعاً  جماهريياً  اإقبالً 
مدى  على  ت�شتمر  عرو�شها 
عرو�س  زالت  وما  �شنوات. 
م�رصحياته معلنة حتى الآن يف دور 
عر�س يف العا�شمة اللبنانية. وقبل 
يف  عمل  امل�رصح،  معرتك  دخوله 
يف  عدة  مقالت  ون�رص  ال�شحافة 
بريوت  من  ت�شدر  عربية  �شحف 

وعمل كذلك يف قناة امليادين.

ماجدة وا�سف تعلن ر�سميا 
ا�ستمرار  فعاليات »القاهرة ال�سينمائي« 

بعد حادث »م�سجد الرو�سة«

�سعبان عبد الرحيم: اأ�ستعد لت�سجيل 
اأغنية »يا رب جني م�سر«

 عا�شي احلالين  يطرح اأحدث كليباته »ا�شمع مني«

  طرح املطرب اللبناين عا�سي احلالين اأحدث كليباته »ا�سمع مني«
، عرب القناة الر�سمية ل�سركة روتانا مبوقع يوتيوب

القاهرة  مهرجان  رئي�س  اأعلنت 
الدكتورة  الدويل،  ال�شينمائي 
توقف  عدم  وا�شف،  ماجدة 
 39 الـ  الدورة  وفعاليات  اأن�شطة 
نوفمرب   30 حتي  وا�شتمرارها 
تردد  بعد  وذلك  ر�شمياً،  اجلاري، 
فعاليات  باقي  اإلغاء  عن  اأنباء 
�شهداء  علي  حداداً  الدورة  تلك 
ا�شتهدف  الذي  الإرهابي  احلادث 
العري�س،  مبدينة  الرو�شة  م�شجد 
 235 عن  يزيد  ما  فيه  وا�شت�شهد 
اإعالن  وجاء   .109 واإ�شابة  �شهيد 
هام�س  على  القرار  عن  وا�شف 
يف   املراأة«،  �شد  »العنف  ندوة 

والتي  للثقافة،  الأعلى  املجل�س 
املهرجان  �رصف  رئي�س  ح�رصها 
الفنانة ي�رصا، وكل من اإلهام �شاهني 
ومدير  نعوم  مرمي  وال�شيناري�شت 
املهرجان يو�شف �رصيف رزق اهلل 
ورئي�س جهاز الرقابة الدكتور خالد 
عبداجلليل، وال�شيناري�شت مدحت 
ب�شاي.  عاطف  والكاتب  العدل 
الأ�شرتايل  ال�شفري  تواجد  كما 
ورئي�س  هوكينز،  نيل  بالقاهرة، 
املراأة  ل�شوؤون  القاهرة  مكتب 
�شيميل،  يورج  املتحدة،  بالأمم 
بالإ�شافة اإيل عدد من ال�شحافيني 

وجمهور املهرجان.

والت ديزين حتتفل يف تون�س
 بذكراها الت�سعني

بعد 17 عامًا... هيو جاكمان يوؤكد 
اعتزاله �سخ�سية وولفرين

الأوىل  الدورة  تون�س  حتت�شن 
الذي  بتون�س«  ديزين  »ملهرجان 
ديزين  والت  موؤ�ش�شة  تنظمه 
اأكرث  مبرور  احتفال  الرتفيهية 
تاأ�شي�شها،  على  عاما  ت�شعني  من 
اختارت  اإنها  املوؤ�ش�شة  وقالت 
عربي  بلد  اأول  تون�س  تكون  اأن 
واأفريقي يقام فيه املهرجان لأنها 

بلد ثقافة و�شينما.
اأم�س  التظاهرة  وافتتحت 
الأحد  لغاية  وت�شتمر  اجلمعة 
املوؤ�ش�شة  اإنتاجات  اآخر  بعر�س 
»كوكو«  فيلم  -وهو  ال�شينمائية 
الكوليزي  قاعة  )COCO(- يف 
بالتزامن  التون�شية  بالعا�شمة 
والوليات  فرن�شا  يف  عر�شه  مع 
ال�شبت  يومي  وخالل  املتحدة، 
والأحد �شيتم عر�س ثالثني فيلما 
يف خم�س قاعات بتون�س الكربى.
فاإن  املنظمني،  وبح�شب 
�شتذهب  املهرجان  مداخيل 

الأطفال  رعاية  موؤ�ش�شات  اإىل 
منظم  واعترب  البالد،  يف 
القوبنطيني  ل�شعد  املهرجان 
تنظيم  اأن  �شحفي  ت�رصيح  يف 
يعد  ديزين  اأفالم  مهرجان 
يف  وجناحها   ، جميلة  مغامرة 
تقتدي  تون�س �شيكون منوذجا 

به دول اأخرى.
اأكرب  من  هي  ديزين  والت  و�رصكة 
�رصكات و�شائل الإعالم والرتفيه يف 
العامل تاأ�ش�شت يف 16 اأكتوب 1923 
من قبل الأخوين والت وروي ديزين 
التحريك  لفن  اأ�شتوديو  �شكل  يف 
اليوم  ال�رصكة  وتعترب  )الأنيمي�شن 
واحدة من اأهم موؤ�ش�شات الرتفيه 
اإذ  العامل،  يف  والإعالم  العائلي 
 48 ناهز  معامالت  حجم  حققت 
وبطاقة   2014 �شنة  دولر  مليار 
ت�شغيلية جاوزت 160 األف موظف، 
بينهم ثالثمئة يف فرع فرن�شا  من 

وحدها.
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ف�صل من رواية 

اأفاعي النار/حكاية العا�صق علي بن حممود الق�صاد
) كان الوقت لياًل، والأوان �صيفًا، ت�صتعل فيه عّمان م�صابيحًا، وزحامًا، و�صجيجًا. فقد عّجت ال�صوارع والطرقات، بال�صيارات وباملارة وبامل�صطافني هروبًا من درجات 

حرارة ملتهبة، تكاد يف النهار ت�صلق البي�صة، وجتفف ماء العني، فرتتبك �صّنة الوقت، لي�صبح النهار لياًل والليل نهاراً. 
تن�صر باإذن خا�ص من املوؤلف:

جالل برج�ص /الأردن
الرواية الفائزة بجائزة كتارا

�شا�شة  يف  الأحمر  اللون  �شطع 
و�شط  يف  ن�شبت  �شوئية  اإ�شارة 
تنتظر  ال�شيارات  فتوقفت  البلد، 

انبالج الأخ�رض.
اأهبة  على  تقف  �شيارة  اأول  نحو 
ي�شارف  رجل  م�شى  النطالق، 
رثة،  بثياب  اخلم�شني،  على  عمره 
وبخطوات مرتنحة ثملة، ثم توقف 
وراء  جل�س  التي  نافذتها  عند 
فاح  زاهية،  بثياب  رجل  مقودها 
بني  ما  ينفخ  فاخر،  عطر  منها 
من  �شيجار  دخان  والآخر  احلني 
امراأة  يحدث  الثمني،  النوع  ذلك 
و  جانبه،  اإىل  جتل�س  ع�رضينية 
من  تدلت  ذهبية  ب�شل�شلة  يعبث 
تطلق  املراأة  كانت  بينما  عنقه، 
تداعب  وهي  مغناجة،  �شحكات 
وراء  من  ان�شدلت  �شعر  خ�شلة 
قرط  منها  هوى  حيث  اإذنها، 

ذهبي، يهتز حلركاتها الكثرية. 
اأمّد الرجل يده املرتع�شة مت�شولً، 
مفاجاأة  رعب  �رضخة  فانطلقت 
ب�شقة  ثم  ومن  املراأة،  فم  من 
من  قوية  ودفعة  ال�شائق،  فم  من 
ت�شتعل  اأن  قبل  للمت�شول،  يده 
فتنطلق  بالأخ�رض،  الإ�شارة 
املدينة  �شوارع  ميممة  ال�شيارات 
تطلق  وحمركاتها  املزدحمة، 

اأناتها املتفاوتة. 
ال�شاطع،  ال�شارع  م�شباح  حتت 

اأر�س  على  يزال  ما  املت�شول  كان 
نف�شه  على  متهالكاً  الر�شيف 
عندما  املباغتة،  ال�شقطة  بفعل 
كوعه  يتفقد  اليمني  اإىل  التفت 
تكن  مل  باأ�شابع  جرح،  الذي 
والتي  املت�شولني،  كباقي  مت�شخة 
�شذبت  بل  اأظافرها  ت�شتطل  مل 
حتت  املرعب  وجهه  بان  بعناية، 
ال�شوء اأكرث من ذي قبل، فبدا جلد 
لي�س  بع�شه،  على  منكم�شاً  وجهه 
حواجب  بال  واحدة  �شوى عني  له 
ول رمو�س. ل وجود لعينه اليمنى، 
فانثناء اجللد طمر ما تبقى منها، 
اإل  يَنُْم �شعر ذقنه  اأعوراً. مل  فبدا 
ومن  الأمين،  �شدغه  اأعلى  من 
ما  فتدىل  الأي�رض.  �شدغه  اأ�شفل 
و�شل  حتى  الذقن  �شعر  من  منا 
كتانية  حبال  كاأنه  مربوماً  �شدره، 
يف  لي�س  الأ�شود.  باللون  غمرت 
راأ�شه �شعر، �شوى قليل هبط حتى 
اليمنى،  الراأ�س  جهة  من  كتفيه 
وب�شع خ�شالت يف م�شاحة �شئيلة 
من اأعلى راأ�شه، تدلت على ظهره 
فبدت  خ�رضه.  و�شلت  حتى 
راأ�شه  جلد  يف  تنمو  وهي  ب�شعة 
كان  الذي  رقبته  كحال  امل�شوه، 
جلدها منكم�شاً هو الآخر كقطعة 

بال�شتيك �شوهت مالحمها النار.
مرة  الهادر  ال�شيارات  �شيل  توقف 
اأخرى عند الإ�شارة. ثمة ولد �شاأل 
اأباه ب�شوت مرتعد خائف عن ذلك 
الرجل، فاأجابه بعد اأن اأ�شاح بوجهه 
عنه بعيداً ) يلقبونه يا ولدي باأبي 
حلريق،  تعر�س  اأنه  يقال  ُحَطمة. 

جنا منه باأعجوبة(.
من  يعرف  اأحد  ل  ُحَطمة(.  )اأبو 
املزعج  اللقب  ذلك  عليه  اأطلق 
اأ�شماء  اأحد  اإل  هو  ما  والذي  له، 
تكون  فكيف  �شحيتها،  اإنه  النار. 
اإذا  اإل  اإيذائه،  لأداة  اأباً  ال�شحية 
كمن  لها،  ال�شعبي  املفهوم  ُق�شد 
يطلقون على من تعر�س مل�شيبة، 
َعمان  عرفته  امل�شايب(.  )اأبو 
الغريبة،  بهيئته  اإليها  اأتى  اأن  منذ 
النار  منه  اأكلت  الذي  وج�شده 
الكثري، ف�شطت على مالحمه، يف 

�شيئاً.  عنها  اأحد  يعلم  ل  حادثة 
فال اأ�شدقاء له ول اأقرباء يف هذه 
ل  �شامتاً  خربته  التي  املدينة، 
النا�س  خاله  حتى  لأحد،  يتحدث 
�شكله  ب�شاعة  رغم  و  اأخر�س. 
النظر  على  الكثري  يقوى  ل  الذي 
الرثة  مالب�شه  منظر  ورغم  فيه، 
اأحد عاب  اأن ما من  اإل  القدمية، 
�شيء  ب�شاعته  ففي  نظافته،  على 
من  اإل  يلحظه  مل  خفي،  جميل 
تخطى اخلوف من منظره، ودقق 
بطباعه وحركاته. فلم يحدث يوماً 

اأن األقى ب�شيء يف عر�س ال�شارع، 
حتى لو عقب �شيجارة. ومل يحدث 
اأن خالف قانوناً ما، حتى اأن عمال 
يرتاده،  الذي  الوحيد  املطعم 
�شخروا منه وهو يوؤ�رض لهم طالباً 
)كلينيك�س(،  وورق  و�شكيناً،  �شوكة 
بعد  وجبة،  اأول  له  قدموا  عندما 

فرتة من ظهوره يف املدينة. 
�شحيفة  يحمل  البع�س  راآه 
واآخرون  اإقامته،  ملكان  ويعود 
ب�شطات  عند  يقف  �شاهدوه 
مرة.  من  لأكرث  واأك�شاكها،  الكتب 
مرات  يف  �شادفوه  من  وهنالك 
وجمالت.  كتباً  ي�شرتي  اأخرى 
خلف  مي�شي  راأوه  اأنا�شاً  اأن  وقيل 
مظاهرة قرب امل�شجد احل�شيني، 
�شفتيه  ويحرك  قب�شته  يرفع 
امل�شوهتني، بكلمات هتاف تنت�رض 
ل�شهداء فل�شطني، يف ذكرى هزمية 
له،  ي�شفع  مل  ذلك  كل  اأن  اإل   .67
كما  ورف�شته  املدينة  لفظته  فقد 
اإيجاد  حاول  اإنه  قيل  يتوقع.  مل 
عمل يعتا�س عليه، لكن ما من اأحد 
كان يقوى على النظر بوجهه، فما 

قبلوا له طلباً. 
�شخر منه البع�س، و�رضبه البع�س 
الأطفال،  من  عدد  �شتمه  الآخر. 
وطرده اآخرون من اأكرث من مكان، 
من  والأطفال  الن�شاء  على  خوفاً 
اأحمد(  )اأبو  اإل  وهيئته،  �شكله 
تدبر  الذي  الكتب،  ك�شك  �شاحب 
اأمام  الظهور  يتطلب  ل  عماًل  له 
�شحيفة  يقراأ  راآه  حينما  النا�س، 
يتقنها،  اأنه  فعلم  بالفرن�شية، 

على  يرتدد  �شحفي  من  فطلب 
اأن ي�شاعد  الكتب،  الك�شك لقتناء 
بعد  ال�شحفي  فعاد  حطمة(  )اأبو 
اأيام يحمل اأوراقاً باللغة الفرن�شية، 
يرتجمها،  اأن  حطمة(  )اأبو  على 
عماًل،  له  �شار  اليوم  ذلك  ومنذ 
لكنه مل يدم طوياًل. فقد اعتذرت 
ال�شحيفة عن عمله، لرتدي حالها، 
حينها  يجد  فلم  ال�شحف.  كباقي 
ل�شاعات  الت�شول  ميتهن  اأن  �شوى 
مبا  را�شياً  الأيام،  بع�س  يف  قليلة 
كان  الذي  ال�رضاع  رغم  يجنيه. 
قا�شى  و�شيعة  مهنة  جراء  يعانيه 
�شوءاً،  ازدادت  معاملة  ب�شببها 
)الآغو(،  ي�شم  اأخذ  عندما  خا�شة 
والبتعاد عن حالة  الن�شيان  طالباً 
يف  راآه  وعما  بقلبه،  تقيم  حزن 

مدينة مل ينكر حبها.
الر�شيف،  من  ب�شعوبة  نه�س 
بني  مرتنحاً  ال�شارع  وعرب 
�شدى اأبواق ال�شيارات، و�رضير 
راديوهاتها،  و�شهيل  كوابحها، 
باأكرث  �شاخبة  اأغان  تبث  التي 
تنفتح  ذاكرته  كانت  لغة.  من 
يدخل  وهو  له،  م�شاهد  على 
يده  ويف  فرن�شية،  جامعة 
رفيع،  طراز  من  جلدية  حقيبة 
عنق،  بربطة  بذله  يرتدي 
لمعاً.  جلدياً  حذاء  وينتعل 
�شمع �شدى خطواته وهو يتجه 
ترددت  ممر  يف  مكتبه،  نحو 
التحيات  اأ�شداء عدد من  عربه 
بوجنور  علي.  بوجنورم�شيو   (

دكتور علي. بوجنور(

اأوراق  تاريخية

الهوية اجلزائرية
»دعوها فاإنها منتنة«... بهذه العبارة و�شف الر�شول الأكرم الع�شبية حينما ت�شاجر رجلني  من امل�شلمني فنادى الأول: »يا لالأن�شار« 

ونادى الآخر :«يا للمهاجرين« وقّدر �شيد اخللق خطر هذا النوع من ال�شلوك على املجتمع وبنّي لهما ولكل امل�شلمني خطورة هذه 
الآفة فقال:«اأبدعوى اجلاهلية واأنا بني اأظهركم! » اإن اعتبار الع�شبية من دعاوي اجلاهلية لدليل دامغ على حرمتها وخطورتها على 

املجتمع لأنها من اأ�شباب زرع التفرقة والكراهية بني فئات املجتمع باختالف معايري الت�شنيف، واملراقب حلالة الأمة ال�شالمية 
اليوم يرى راأي العني ما فعلت بها احلروب والنزاعات العرقية والطائفية طاحنة التي اأطاحت بدول باأكملها، ويرى البع�س اأن ما 

نعي�شه من واقع مرير مرّده اإىل موؤامرة �شيطانية لقوى تريد تفتيت دول املنطقة، قد يكون هذا الطرح �شحيحا لكن لتطبيق هكذا 
اأجندات يجب توفر ا�شتعداد نف�شي واجتماعي وديني لتلّقف الأفكار الهّدامة التي انت�رضت بني العامة ب�شبب اجلهل والت�شليل الديني 

والإعالمي وبني اأ�شباه النخب التي ت�شّوق خلطابات العن�رضية واجلهوية والطائفية والتي تلقى جتاوبا �شحريا من خمتلف اأطياف 
املجتمع، والذي يغو�س يف درا�شة هذه الظاهرة يالحظ وجود قابلية للتع�شب لدى اأغلبية اأفراد املجتمع هذه القابلية ميكن ت�شبيهها 

بخاليا نائمة ومبجرد تلقيها مثريات تتحّول ب�رضعة اإىل خاليا �رضطانية تفتك بكامل اجل�شم، ولعل هذا ما ق�شده الر�شول الأكرم 
من قوله: »الفتنة نائمة لعن اهلل من اأيقظها«، فحتى  الر�شول الأكرم مل ي�شتطع الق�شاء على هذه الظاهرة املقيتة، فبمجرد موته 

بداأ  التنازع على اخلالفة بني املهاجرين والأن�شار، ورّدة القبائل عن الإ�شالم كان جوهره النكو�س اإىل النظام  القبلي اأكرث منه رّدة 
دينية، وبعد هدوء ن�شبي يف عهد اخلليفتني الرا�شدين بداأت بوادر التّوتر تطفو اإىل ال�شطح فاأّدت اإىل ا�شت�شهاد عثمان بن عفان وما 

تلته من اأحداث اأدت اإىل اإحياء الع�شبيات العرقية والقبلية والطائفية التي �شوّهت الإ�شالم، وا�شتمرت هذه الع�شبيات عرب ع�شور 
التاريخ الإ�شالمي الذي مل يكن م�رضقا يف كثري من  مراحله. اإن عاملية ر�شالة الإ�شالم تتنافى باملطلق مع الع�شبية مهما كان نوعها 
�شواء قبلية اأو عرقية اأو طائفية اأو مذهبية، مع اأن الإ�شالم اأقّر بالتنوع واعتربه �شّنة كونية، فامل�شلم قبل كل �شيء  هو اإن�شان ويُعترب 
كل اإن�شان  اآخر مهما اختلف عرقه اأو دينه اأو جن�شيته اأو طائفته اأخ  له يف الإن�شانية، ول ميكن مبكان اأن ي�شعر ب�شيء من الفوقية اأو 
من ال�شتعالء جتاه اأي كائن كان، فر�شالة امل�شلم احلّق هي ن�رض اخلري وال�شالم بني جميع الب�رض، اإن النحراف الكبري عن الر�شالة 

املحمدية هو من فّرخ لنا فكرا ظالميا ل يعرتف بالآخر ول يحرتم عنا�رض هويته. 
اإن التع�شب الذي يكمن اللعب عليه يف اجلزائر هو التع�شب العرقي بني العن�رضين الأمازيغي والعربي وهي من بني اأهم الأوراق التي 

وظفتها الإدارة ال�شتعمارية لزرع  الفرقة والنزاع يف اأو�شاط املجتمع، بعك�س التع�شب املذهبي ال�شني- ال�شيعي يف امل�رضق الذي 
ارتفعت وتريته ففي ال�شنوات الأخرية ب�شكل جنوين،  فاإن الع�شبية يف  اجلزائر اأخذت �شبغة اأخرى وهي ال�شبغة العرقية، اإن التاأجيج 

وال�شحن العرقي ون�رض الكراهية وتبادل التهم  يعترب مغامرة خطرية ل يحمد عقباها، وهناك موؤ�رضات تدّل على ت�شاعد مت�شارع 
للتع�شب العرقي وانت�شار وا�شع لالأفكار املتطرفة والإق�شائية، كما خفتت اأ�شوات املعتدلني من الطرفني الذين اعتربهم املوؤرخ 

حممد العربي عقون بـ«�شّمام  الأمان«، لذ فمن الواجب على كل مواطن �رضيف غيور على ووطنه حيثما كان موقعه اأن يكون �شّمام 
اأمان واأن يتحلّى بالوعي واأن يتحمل امل�شوؤولية وي�شاهم قدر امل�شتطاع يف اإطفاء فتيل التع�شب العرقي، واأن يحذر كل فرد اأن يكون 

بوقا و�شّماعا لأولئك الغربان الناعقة ... دعوها فاإنها منتنة !!  
بلعيـبـود بدرالدين اأ�ضتاذ حما�ضر-  معهد الآثار

اأنطولوجيا

ج�صدي الآخر.. ق�صائد �صربل داغر بل�صان اأملاين
حديثا  اأملانيا  يف  �شدرت 
اللبناين �رضبل  ال�شاعر  اأنطولوجيا 
الآخر«  »ج�شدي  بعنوان  داغر 
من  خمتارة  ق�شائد  �شمت  التي 
ال�شعرية  جمموعاته  من  عدد 
البيا�س«،  »فتات  وهي:  الع�رضة 
ل�شكل«،  و«اإعراباً  ليل«،  و«حاطب 
و«ل تبحث عن معنى لعله يلقاك«، 
و«الق�شيدة ملن ي�شتهيها«، و«على 
فاجرة«.  و«دمى  ل�شاين«،  طرف 
اختار  التي  الأنطولوجيا  وتعترب 
الأكادمييان  وترجمتها  ق�شائدها 
هاينه  و�شيبا�شتيان  كرم  �رضجون 
العراقي  الفنان  غالفها  و�شمم 
بلغة  الثانية  هي  العزاوي،  �شياء 
»عتمات  بعد  لل�شاعر،  اأجنبية 
بالفرن�شية،   )2005( مرتب�شة« 
ف�شاًل عن �شدور خمتارات �شعرية 
م�رض  يف  بالعربية  له  عديدة 
وغريها.  وعن  وتون�س  واجلزائر 
ال�شاعر  قال  الأنطولوجيا،  هذه 
اأنها  فيها  ال�رضور  مبعث  اإن  داغر 
مدققة  ملناق�شات  ثمرة  جاءت 
حول  �شبا�شتيانهاينه  املرتجم  مع 
جتربته ال�شعرية وعالقاتها اجللية 
واللغة،  باللحظة،  وامل�شمرة، 

الفن.  وعن  وجمالية  والفل�شفة، 
التيمة الرئي�شية لالأنطولوجيا، قال 
�شغلتني   1982 العام  »منذ  داغر 
ل  باجل�شد،  الق�شيدة  عالقة 
لل�شعر،  ممكناً  مو�شوعاً  بو�شفه 
اآخر  ت�شكاًل  الق�شيدة  بو�شف  بل 
للج�شد.. ما كتبتُه وقتها هو ما كنُت 
اأهج�س به، مثل و�شوا�س يالحقني 
اأ�شعر  كنت  اإنني  حيث  ويتملكني، 
يف مفا�شل ج�شدي كما يف مقاطع 
التنابذ  من  بعالقات  ق�شيدتي 
اأن عدتي يومها يف  اإل  والتنافذ.. 
ال�شعر اأو يف الفكر، مل تكن قادرة 

على ا�شتجالء هذه العالقات، بعد 
اأن تبينت اأن يف الق�شيدة ما يت�شل 
الق�شيدة  واأن  عني،  وينف�شل  بي 
ول  اأق�شد  ل  حيث  من  ت�شملني 
املرتجمان  كتبه  اأدري..«.  ومما 
وال�شاعر،  الأنطولوجيا  تقدمي  يف 
اأن داغر الذي ن�رض اأول ق�شيدة له 
عام 1971، واأول جمموعة �شعرية 
عام 1981، مل يتوقف عن التجديد 
والتجريب يف نطاق ق�شيدة النرث، 
رائد  واأجانب  نقاد عرب  يعّده  بل 

ما بعد ق�شيدة النرث.
وكالت
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»ا�شتباك«

فيلم م�شري يطرح �شوؤال »ثورة اأم انقالب؟« ويرتك الإجابة مل�شاهديه

3 �شنوات، م�شت منذ اإطاحة اجلي�ش 
امل�شري مبحمد مر�شي اأول رئي�ش مدين منتخب 

دميقراطًيا يف م�شر يف 3 جويلية 2013، ومازالت 
م�شر مق�شمة جتاه ذلك بني فريقني اأحدهما 

يراه »ثورة« والآخر يراه »انقالًبا«.
فيلم »ا�شتباك« جاء ليختزل هذه ال�شنوات 

الثالث يف م�شاهد بدت وكاأنها م�شتوحاة 
من واقعة �شيارة ترحيالت �شجن اأبو زعبل 

وبداخلها 25 معتقاًل من توجهات فكرية 
خمتلفة، وت�شري يف �شوارع القاهرة، مبا فيها 
من مظاهر احلياة اليومية، والحتجاجات 

واملظاهرات.

ق.ث

زعبل«  �أبو  ترحيالت  و«�سيارة 
�أوت2013،   18 �إىل  تعود  و�قعة 
�عت�سام  ف�ض  من  �أيام   4 بعد 
مبيد�ين  مر�سي،  حممد  موؤيدي 
ر�بعة �لعدوية و�لنه�سة )بالقاهرة 
على  �لقب�ض  مت  حيث  �لكربى(، 
ع�رش�ت من �ملتظاهرين، وخالل 
ق�سم  من  برتحيلهم  �ل�رشطة  قيام 
�لقاهرة(  �جلديدة)�رشقي  م�رش 
زعبل«)�سمايل  »�أبو  �سجن  �إىل 
�ختناًقا  منهم   37 تويف  �لقاهرة(، 

بالغاز د�خل �ل�سيارة.
م�ساء  عنه  �ل�ستار  �أُزيح  �لفيلم 
�ملا�سي،  جويلية   27 �لأربعاء 
�سينمائي  عر�ض  د�ر   35 د�خل 
للجدل  مثرية  موجة  بعد  مب�رش، 
على �مل�ستويني �ل�سيا�سي و�لفني، 
منذ �أن مت �ختيار �لفيلم للم�ساركة 
مبهرجان  ما«  »نظرة  م�سابقة  يف 

كان يف ماي �ملا�سي.

�ل�ساب  �أخرجه  �لذي  »��ستباك« 
ا �سينمائًيا  حممد دياب يقّدم عر�سً
رمزًيا حلالة �ل�سطر�ب �ل�سيا�سي 
�إطاحة  منذ  م�رش  تعي�سها  �لتي 
بعد  �حلكم  من  مبر�سي  �جلي�ض 

عاٍم و�حٍد من �نتخابه.
مل  حمتو�ه  ومعرفة  عر�سه  قبل 
�لهجوم  من  �لفيلم  �سّناع  ي�سلم 
�لنظام  �أن�سار  قبل  من  �ملزدوج 
�مل�رشي ومعار�سيه يف �آن و�حد، 
�لفيلم  هاجمو�  �لنظام  فاأن�سار 
جماعة  نظر  وجهة  تبّنيه  بدعوى 
ير�ه  فيما  �مل�سلمني،  �لإخو�ن 
»�لإخو�ن« حماولة لتح�سني �سورة 

�لنظام و�ل�رشطة يف م�رش.
مو�قع  حديث  �إىل  حتّول  �لفيلم 
مد�ر  على  �لجتماعي  �لتو��سل 
�لربومو  وتخطى  �ملا�سية،  �لأيام 
�لرتويجي(،  به)�لإعالن  �خلا�ض 
على  م�ساهدة  مليون   2.5 حاجز 

على  للفيلم  �لر�سمية  �ل�سفحة 
في�سبوك، بخالف �نت�سار ها�ستاغ 

)و�سم( #��ستباك على »تويرت«.
�لد�ئر  �جلدل  هذ�  عن  وبعيًد� 
�إ�ساد�ت  �لفيلم  نال  م�رش،  د�خل 
من �خلارج، فاأر�سل جنم هوليوود 
مرتني،  �لأو�سكار  بجائزة  �لفائز 
خطاًبا  هانك�ض،  توم  �لأمريكي 
فيه  يقول  �لفيلم  �إىل خمرج  ورقًيا 
»�سوف يتمكن فيلمك من �أن مي�ض 
�لد�خل،  من  وينريهم  �لكثريين 
ا �أن �لإن�سانية  و�سوف يدركون �أي�سً
جميًعا  ولكننا  كبري،  بدرجة  ه�سة 
على �لقارب نف�سه«، موجًها �ل�سكر 

لكل فريق �لعمل. 
بطل  كريغ،  د�نيال  �لربيطاين  �أما 
يف  فقال  بوند«،  »جيم�ض  �أفالم 
»�لفيلم  لدياب  �إ�سادته  خطاب 
�لنمطية  �ل�سورة  تغيري  على  قادر 

لدى �لغرب عن م�رش«.

�لفيلم  �أثارها  �لتي  �جلدل  موجة 
يوم  بعد  تو��سلت  عر�سه  قبل 
دور  �إىل  �لفيلم  نزول  من  و�حد 

�لعر�ض بني موؤيد وناقد.
�أحد �مل�ساهدين يدعى طارق عبد 
�لفيلم  �لرحمن، كتب على �سفحة 
يظهر  »�لفيلم  في�سبوك:  مبوقع 
وكل  ك�سياطني وجمرمني  �لإخو�ن 
فيهم،  و�لِعرب  )�لأخطاء(  �لغلط 
و�لقتل  بو�جبها،  تقوم  و�لد�خلية 
و�لنظام  ملفقة  تهم  و�لتعذيب 

بريء منها، لالأ�سف ل �سمري«.
عرب  �ل�سيد،  �إيهاب  دّون  فيما 
»�لفيلم  قائاًل:  �لفيلم  �سفحة 
مدى  رغم  حاجة،  كل  يف  عبقري 
�ملو��سيع  يف  �لدخول  يف  ذكائكم 
لهجوم  ��ستعدو�  �حل�سا�سة، 
�لطرفني«. من  عليكم  �سديد 
»ميد�ين  با�سم  تويرت  على  ح�ساب 
د عن �لفيلم: »�أنا  بال �إخو�ين«، غَرّ

مع  �ختاليف  رغم  ��ستباك  �أدعم 
��ستباك  )�ملخرج(،  دياب  موقف 
تعي�ض  �لنا�ض  )�سيجعل(  هيخلي 
موقف بتفا�سيله رغم �أنه مَرّ عليه 
�سيارة  حلادثة  �إ�سارة  )يف  �لكثري 
على  يطلق  نا�سط  �لرتحيالت(«. 
عرب  قال  با�سييف«،  »با�سم  نف�سه 
�أن خمرجي  �ل�سخرية  تويرت: »من 
��ستباك،  فيلم  وممثلي  ومنتجي 
�لذي  �ل�سي�سي،  وفّو�سو�  �ساركو� 
عربية)�سيارة(  يف  �ل�سباب  حب�ض 
�أن(  )�إىل  ما  حلد  �لرتحيالت 
تويرت،  عرب  ماتو�«.م�ستخدمة 
�أ�سافت:  بـ«نهال«،  نف�سها  تعّرف 
�أن  )�أر�دت(  حّبت  �لد�خلية  »لو 
)لن  هتعرف  م�ض  �سورتها  جتّمل 
تعرف( تعمل �أكرث من �للي )�لذي( 
عمله ��ستباك«. �لناقدة �ل�سينمائية 
�مل�رشية ماجدة موري�ض، ر�أت �أن 
�ساعة  مدى  على  يقّدم  �لفيلم 

لوقائع  د�سمة  مادة  �ساعة  ون�سف 
يف  �لبع�ض  بع�سها  مع  ��ستبكت 
ف�سائل  بني  �لثورة،  بعد  ما  م�رش 
مت�سارعة«.«موري�ض«  �سيا�سية 
يعرّب  ل  »�لفيلم  لالأنا�سول،  قالت 
عن وجهة نظر �لنظام �أو �لإخو�ن، 
�سنَّاع  من  مبذول  كبري  جهد  هو 
يف  يتمثل  �ل�سينما  وجمال  �لفيلم، 
�أن كل م�ساهد ياأخذ منها ما يّتفق 

مع روؤيته وثقافته ومعطياته«.
للوثائقي،  �أقرب  »�لفيلم  و�أ�سافت 
�لكبرية تتمثل يف  و�أهميته وقيمته 
توثيق �لفرتة �لر�هنة �لتي تعي�سها 
م�رش، وفًقا لروؤية مبدعيه، ونقدًيا 
خمتلفة  روؤية  للنّقاد  يكون  رمبا 
للفيلم بعد 5 �سنو�ت،  عن �حلالية 
�مل�سهد  يحلّل  �لو�عي  و�مل�ساهد 
�لذهنية  �ل�سورة  �إىل  �للجوء  دون 
�لنقاد  لدى  عنه  �ملر�سومة 

و�ملتابعني«.

خفورو�شتوف�شكي.. احلب من القبلة الأوىل
دميرتي  �لرو�سي  �لباريتون  تويف 
 22 �لأربعاء  خفورو�ستوف�سكي، 
نوفمرب، عن عمر يناهز 55 عاما، 
هكذ�  �ملر�ض  مع  �رش�ع  بعد 
�إل  حزينا،  �ل�سابق  �ل�سطر  يبدو 
باأكملها..  حياة  د�خله  يحمل  �أنه 
مع  و�ل�رش�ع  �حلياة  �إر�دة  بني 
بني  و�خليانة،  �حلب  بني  �لقدر، 
دميرتي  �لتقى  و�لغربة  �حلنني 
 17 منذ  و�لأخري  �حلقيقي  حبه 
�لتقاها  و�لكمال،  بالتمام  عاما 
�مل�ساحنات  من  طويل  عمر  بعد 
ومعاقرة  و�خليانات،  و�مل�سكالت 
�مل�ستمر  و�لإح�سا�ض  �خلمر، 
دميرتي  �لتقى  غد�  �لعامل  بنهاية 
�أن  يحب  كان  كما  �إيلي،  »فلو�سا« 
�لإيطالية/  �لأ�سول  ذ�ت  يناديها، 
�مل�رشح  خ�سبة  على  �ل�سوي�رشية، 
دور  يلعب  كان  حينما  جينيف،  يف 
جو�ن  دون  �أوبر�  يف  جو�ن  دون 
ملوت�سارت.. وبينما �ت�سمت جميع 
م�ساهدهما يف �لربوفات بقدر من 
�لعقالنية و�حلكمة �لباردة، �إل �أن 
�لعر�ض كان �سيئا �آخر.. »�أحببتها 

من �لقبلة �لأوىل«..

قال لها: لكنني رجل 
متزوج!

فردت: ثم ماذا؟

�لتي  �إيلي  فلور�ن�ض  رد  ذلك  كان 
فلور�ن�ض  بعد  فيما  �أ�سبحت 
من  حبا  كان  خفورو�ستوف�سكايا. 
�أنها  تعرف  كانت  �لأوىل،  �لقبلة 
تر�فقه  �سوف  و�أنها  لها،  و�أنه  له، 
�خلمر  �ختفى  �لنهاية.  حتى 
�ختفت  دميرتي،  قامو�ض  من 
كل  �ختفى  �مل�ستمرة،  م�سكالته 
�إر�دته، وهو  �ل�سعف �لذي �عرتى 
عاد  �حلديدية.  باإر�دته  �ملعروف 
ليطلب �لطالق من زوجته، ر�ق�سة 
�خليانة  مر�رة  �أذ�قته  �لتي  �لباليه 
و�لتوتر  �ملتقلبة  و�مل�ساعر 
يف  يوما  وجدها  لقد  و�لعذ�ب.. 
مثل  �أ�سدقائه،  �أعز  مع  �رشيره 
رو�ية قدمية �سفر�ء.. ثم عاودت 
ذلك  من  �لرغم  وعلى  خيانته، 
زو�ج  من  و�بنتها  هي  ��سطحبها 
�أجنب  ثم  لندن،  �إىل  معه  �سابق 
مع  �حلب  ق�سة  بعد  تو�أما..  منها 
من  �لطالق  ورغبته يف  فلور�ن�ض، 
�لأخرية  متنحه  مل  �سفيتالنا.. 
من  معه  تعاملت  م�ساملا.  طالقا 
على  وح�سلت  �ملحامني،  خالل 
ما  لكن  �آنذ�ك،  ممتلكاته  معظم 
خفورو�ستوف�سكي  ميلكه  كان 
حقا، هو موهبته �لعذبة، �ملتقدة، 

كان ميلكه  ما  �لناعمة، �ملمتدة.. 
حقا هو حبه �حلقيقي لفلور�ن�ض، 
كانت ذلك هو �لنور يف نهاية �لنفق 
مبا  نحوه  يتحرك  كان  �ملعتم.. 

تبقى من �إر�دته..
و�لق�ساء،  �ملحاكم  خالل  من 
ح�سلت �سفيتالنا منه على 195 �ألف 
جنيه �إ�سرتليني �سنويا، مل يعد ذلك 
م�ستقبال  يرى  �أ�سبح  فقد  مهما.. 
من �لهدوء و�ل�ستقر�ر و�ل�سعادة..  
من  خفورو�ستوف�سكي  �أجنب 
وحينما  �آخرين،  طفلني  فلور�ن�ض 
توىل  �لأوىل  زوجته  توفيت 
�لأربعة،  �أبنائه  �أمر  دميرتي 
يقول  �أي�سا  �لأوىل  زوجته  و�بنة 
فلور�ن�ض،  »مع  خفورو�ستوف�سكي: 
تلونت  جذريا،  حياتي  تغريت 
قادر�  �أ�سبحت  مبهجة!  باألو�ن 
�لتنف�ض جيد�،  �لتفكري، على  على 
د�ئما  كنت  جيد�.  �لغناء  وعلى 
�لد�خلي،  �لتو�زن  عن  �أبحث  ما 
وبف�سل فلور�ن�ض وجدته، فاأ�سبح 
كل �سيء يف مكانه. �إنها ت�سمح يل 
�أن �أكون على طبيعتي«يف عامه �لـ 
�لأطباء  �سخ�سه  �حلياة،  من   53
وم�سى  �لدماغ،  بورم �رشطاين يف 
ر�فقته  �لتي  فلور�ن�ض  مع جميلته 
�لتي عربها  �لعتبة �ملقد�سة  حتى 

منذ �أيام..

ل تغيري ....اإل بالتفكريوالتدبري
ينخر�ن  كالع�سبنّي  لز�ل  �ثنني  عامالن 
�جلز�ئري  �ملو�طن  وروح  وجد�ن  يف 
 ( .وهما  �نتخابية  عملية  كل  وبعد  �إبان 
بالقبيلة  تُنعت  ومر�ت  و�لقبلية  �مل�سلحة 
لأنه  ثالث،  عامل  على  نعرث  وقلما    )
يو�سف  و�أبد�   د�ئما  �أنه  بحكم  نادر  جد 
علماء  عليه  يُطلق  �لذي  وهو   ، بالنخبوي 
و�لأجدر  �لأ�سلح  عن  بالبحث  �لجتماع 
لأنه  �رش�حة  ؟�...  و�لأملع  �لأنفع  ولي�ض 
�مل�سلحة  يف  يفكر  من  جند  ما  قليال 
يقال...�إل  كما  �لأمة   وم�سلحة  �لعامة 
زمرة مع�رش �ملثقفني �لطالئعيني،و�لذين 
غالبا ما يُ�سفون بالعارفني �لع�سويني،ممن 
�لو��سعة...ويتخذونها  باملعرفة  يت�سبعون 
وجه  يف  فتاكا  و�سالخا  يومي،  ك�سلوك 
ت�سود  و�أثنائها  �لنتخابات  يف  �لف�ساد 
�لعامة  لأنهم  �سك  بال  �لع�سرية  ثقافة 
�لتزكية  �إل  يفقهون  ل  ،ممن  �لدهماء 
ل�سالح  بيا�ض  على  و�لإم�ساء  و�لولء 
�لأقوياء �سو�ء ماليا �أو عدة وعتاد� ،ولي�ض 
علما ومعرفة،هذ� �لنوع من �لطرح ماز�ل 
بوؤبوؤ� ينخر كيان �لفرد �لعربي تقريبا من 
من  كثري  يف  وحتى  �خلليج  �ىل  �ملحيط 
و�لإفريقية.. �لأ�سيوية  و�لأقاليم  �لدول 
يف  دوما  �لأ�سطوري  �ملو�طن  ينخرط 
موؤقتا،  �ملقامة  و�لأعر��ض  �لبهرجة  هذه 
نو�جذه  �لع�ض على  يبد�أ يف  ثم فيما بعد 
نادما حمتجا.. بحجة �أن خيار�ته مل تكن 
�سائبة،و�ملوؤ�سف له حقا �أنها مل ولن تكون 
�أعيدت  و�أن   لو حدث  �لأخرية..بل  �ملرة 
جتده  فاإنك  �لنتخابية  �لطريقة  نف�ض 
ذ�ته  يجلد  به  وكاأن  نف�سها  �لكرة   يعيد 

متعاقبة،وهذ�  �سيزوفرينية  عملية  �سمن 
و�ملالحظني  �لباحثني  من  عدد  حرّي  ما 
�أ�سو�أ  �إىل  �سيئة  �لنتائج  من  ،حيث ت�سبح 
تتغري  نف�سه.ومل  يعيد  بالتاريخ  منها،وكاأن 
�لأو�ساع بد� ولن تتغري بحكم �أن �ملع�سلة 
يف قناعات وفل�سفات هذ� �ملو�طن �لذي 
تلني  �سهلة  وفري�سة  �سعيفا  د�ئما  يبدو 
ومتوج كما ميوج �خلنجر يف بطن �ل�سمكة 
قال  قدميا  ؟�  �ل�سيني  �ملثل  يقول  كما 
�لقبائل  �إحدى  عن  ف�سالن  �بن  �لرحالة 
لي�سو�  �أقو�ما  ر�أيت   ( بديارها  �لذي حط 
�أنف�سهم  �أعد�ء  ...ولكن  �ُسذجا  فقط 
..   ما يرتكون حو�ئجهم  عر�سة  حلظة 
للبحر و�أهو�له..ويف �ليوم �ملو�يل يتباكون 
�أحو�لهم...وم�ساء�  رثة  ..عن  كالن�ساء 
طناجر  د�خل  �حلو�ئج  بهذه  يزجون 
فتختنق �ختناق �حليات و�لأر�نب �ل�سغرية 
�حلادثة  هذه  من  و�لعربة   ) �ملوت  حتى 
�لطبيعة  م�سايرة  عن  عجزو�  هوؤلء  �أن 
�لرغم  على  �ملو�سمية  �أحو�لها  ومعرفة 
من  يهربون  �ملتكررة...  جتاربهم  من 
موقع نحو موقع لي�ض �أقل من �لأول �سوؤ�، 
وتقريبا يبدو هذ� �ملثال �لأقرب لأحو�ل 
بع�ض �لنا�ض ممن ل يّتع�سون ثم يتدبرون 
يف  م�سائل تتعلق بوجودهم �لبيولوجي �أول 
ثم �سالمتهم �جل�سدية و�سول �إىل �لنف�سية 
�لبهجة  عنا�رش  تتوفر  حيث  و�لثقافية 
..فقد  و�لأمل  و�لفرح  و�حلزن  و�ل�سعادة 
خلدون  �بن  �لفذ  �لتون�سي  �ملفكر  �أفادنا 
لنا  و�سف  كثري�..يوم  �مل�سمار  هذ�  يف 
ي�ست�سلمون  �لعاربة..وهم  �لعرب  �أحو�ل 
مقدر  بقدر  وكاأنها  �لطبيعة  ل�سغوطات 

دون حماولة منهم ل�سناعة ف�ساء�ت عي�ض 
ع�سية  بني  ف�سارو�  وُرقيا...   �أمنا  �أكرث 
و�سحاها ..�سحايا تفكريهم غري �ملتب�رش 
.... و�لتفكيك  و�لفرز  للتحليل  �ملفتقد 
�لعقل  ل�ستخد�م  �لتام  عد�ئهم  نظري 
و�إعماله وجتاوز �لعاطفة و�لنطباعية.... 
من  �ختيار  عن  عجزو�  من  وهم  ل  كيف 
يتوىل �سوؤون حياتهم خليفة كان �أو �أمري� �أو 
وزير� �أو حتى رئي�ض قبيلة... ون�ستطيع �أن 
ننقل هذ� لطرح ون�سقطه على �أحو�ل جيل 
�أينما لتز�ل  �لقرن �لع�رشين وما بعده... 
�سارية  �جلماعي  و�لولء  �لتزكية  ثقافة 
�أو  �لعن�رش  هذ�  كان   ولو  حتى  �ملفعول 
و�لقهر...عك�سما  لل�رش  م�سدر�  ذ�ك 
مثال   �لغرب  دويالت  يف   موجود  هو 
ب�سبب  �سوؤونهم  ولز�لت   حت�سنت  ممن 
�لبناءة  �لتنظيم  هياكل  عن  ..بحثو�  �أنهم 
...ومل  �لتنفيذ  قيد  �مُلحكمة..فاأنزلوها 
�لورق  حبي�سة  عندنا   �حلال  هو  كما  تبق 
و�لتعليمات �لكتابية �لرنانة وكذلك جمرد 
�سعار�ت  عالقة يف �ل�سماء كعناقيد �لعنب 
�أن  دون  باألو�نها  ونتغزل  ر�ئحتها  ن�سم 
ننتفع بها...ومن ثمة نعيد زر�عة بذورها 
�أخرى..مو�سما  مرة  بها  �لنتفاع   لأجل 
تلوى �ملو�سم ؟� ففقدنا �رش�حة ور�سات 
بناء �لن�سان وثقافة �لتنمية �لب�رشية لنحز 
حديد... من  ب�سال�سل  �ملرتبطة  ذو�تنا 
د�خل زنز�نات  يقال لها بالرت�ث و�لتقاليد 
�لبالية �ملتحكمة يف عي�سنا ووجودنا منذ 

�ألف �ل�سنني..؟�أ 
 �شاعر و�شحفي جزائري
بقلم : جمال ن�شراهلل  

 



�صحةالإثنني  27 نوفمرب2017  املوافـق  لـ07 ربيع الأول  1439ه 18

اأ�صباب اخلمول 
والنعا�س

من الطبيعي اأن ن�شعر باخلمول و اأن 
نرغب بال�شتلقاء و ال�شرتخاء و النوم، 
و خا�شة عندما ننجز عماًل متعبًا اأو بعد 

اأن من�شي يومًا مرهقًا، اإل اأَنّه من غري 
الطبيعي اأن ن�شعر بذلك طوال الوقت، و 
من دون بذل اأي جمهود ي�شتدعي لذلك

يت�شبب ال�شعور باخلمول و النعا�س 
 ، الأ�شخا�س  لبع�س  بالإزعاج 
حيث يدفعهم ذلك ال�شعور بتاأجيل 
الذي  الأمر   ، واجبتهم  و  اأعمالهم 

ي�شكل اإزعاجاً اإ�شافياً ملن حولهم

ي�شاب  قد  النف�شية  الناحية  من 
كنتيجة  احلالة  بهذه  البع�س 
 ، بالكتئاب  ال�شعور  و  لالكتئاب 
فعادة ما ي�شخ�س الأطباء النف�شيون 
كاأحد  امل�شتمر  النوم  و  اخلمول 

ي�شعر  حيث   ، الكتئاب  اأعرا�س 
من يعانون من هذا املر�س باأنه ل 
جدوى من حياتهم و اأنهم من دون 

فائدة فيدفعهم ذلك للخمول .
مر�س  باأن  التنبه  من  بد  ل  لكن   

بالكتئاب  ال�شعور  و  الكتئاب 
خمتلفان نوعاً ما ، فعادة ما ن�شعر 
و  بالكتئاب  الآخر  و  احلني  بني 
احلزن و اخلمول ، ب�شبب اأمٍر معني 
اأو حدٍث معني و هذا اأمر موؤقت و 

لي�س من  قلنا  كما  لكن  و   ، طبيعي 
الطبيعي اأن يكون ال�شعور باخلمول 
و الك�شل و النعا�س دائماً و م�شتمراً 
و   ، بالفراغ  طويلةال�شعور  لفرتة 
الروتني اليومي التقليدي قد يولدا 

الذي  فالإن�شان   ، باخلمول  �شعوراً 
العتيادي  اليومي  الروتني  يعاين 
تك�رس  اآخرى  ن�شاطات  وجود  دون 
�شعوراً  الإن�شان  تعطي  الروتني 

بامللل و اخلمول .

 م�شّكن وخمّدر: يخّدر زيت اللوز املّر الأع�شاب كما اأّنه م�شكن لالآلم، ويتم تطبيقه خارجّيًا اإذا ا�شتُخدم لأغرا�س التخدير مع احلر�س على فوائد زيت اللوز املّر ال�صحّية
عدم تناوله اأو بلعه حتى ل يت�شبب بالوفاة م�شاد للفريو�شات: يعالج الأمرا�س املتعلّقة بالعدوى الناجتة عن اجلراثيم والفريو�شات والفطرّيات، 
م�شاّداً فّعاًل يف الق�شاء على اجلراثيموذلك لحتوائه على عن�رس بنزيلديهايد وعن�رس �شيانيد الهيدروجني، حيث يُعّد هذان العن�رسان من العنا�رس ال�شاّمة الأمر الذي يجعل منه 

طارد للديدان: يُ�شهم يف قتل الديدان املعوّية، وذلك لطبيعته ال�شاّمة ف�شاًل عن مرارته احلاّدة لذا ينبغي توّخي احلذر عند ا�شتخدامه
طارد للحّمى: يُ�شتخدم زيت اللوز املّر يف تخفي�س درجة احلرارة، وذلك لحتوائه على جميع العنا�رس التي تتكّون من مرّكبات قلوية �شديدة 
الإن�شان بف�شل احتوائه على حام�س الهيدرو�شيانيك و�شيانيد الهيدروجنياملرارة وال�ُشمّية، مّما يُ�شهم يف حماربة الطفيلّيات والبكترييا يف اجل�شم م�شاد لل�رسطان: مينع من منو وتكاثر اخلاليا ال�رسطانّية يف ج�شم 
مدر للبول: تناول زيت اللوز املر بكمّيٍة قليلة وحمّددة ي�شاعد اجل�شم على كرثة التبّول مّما يخل�شه من ال�شموم الداخلّية، وي�شاعده على فقدان 

الوزن يدخل زيت اللوز املّر يف �شناعة توابل الأطعمة اإذا متت اإزالة املكّونات ال�شاّمة منه كما يدخل اأي�شًا يف �شناعة النكهة

من الناحية اجل�صدية
. اأما من الناحية اجل�شدية ، فقد يكون للتغذية التي يح�شل عليها اجل�شم دور يف اخلمول ، فعادة من يعاين من نق�س يف بع�س الفيتامينات 

و خا�شة تلك من عائلة فيتامني ) ب ( كفيتامني ) ب 12 ( و غريها توؤثر على ن�شاط الإن�شان و قدرته على الإجناز 

و بالتايل فاإن من املفيد اأن يح�شل الإن�شان على الفيتامينات ال�رسورية لإعطاء ج�شمه الن�شاط و زيادة قدرته على الرتكيز، و ذلك غما من 

امل�شادر الغذائية املبا�رسة و اإما عن طريق املكمالت الغذائية املتوفرة بال�شيدليات

و من ناحية اأخرى فاإن الذين يتبعون بع�س احلميات الغذائية القا�شية و غري ال�شحية اأو اأولئك الذين يعانون من �شوء التغذية ، يعانون اأي�شاً 

من اخلمول و الك�شل و النعا�س ، ذلك اأنه ميكن النظر اإىل ج�شمنا على اأنه اآلة مثل حمرك ال�شيارة ، فهو بحاجة اإىل الطاقة الكافية لأداء 
مهامته و لتعزيز قدرته و ن�شاطه

و من الناحية اجل�شدية اأي�شاً فاإن النوم الزائد و املفرط و الغري منتظم يت�شبب باخلمول و ال�شعور بالنعا�س اأي�شاً، و لذلك ل بد اأن ل تتعدى 
) 8 ( �شاعات يومياً

فوائد الزيزفون
 يعالج القروح النتنة واجلروح على �شطح اجللد، وذلك من 

خالل �شحق فحم خ�شب الأغ�شان، وو�شعه على املكان 
امل�شاب، مّرة اأو اأكرث يف اليوم، فيعمل هذا امل�شحوق 

على ت�رسيع ال�شفاء، من خالل امت�شا�س العفونة والروائح 
الكريهة مزج كمّية من م�شحوق فحم الأغ�شان مع 

كمية مت�شاوية من م�شحوق اأوراق اجلرمية، اإذ ينظف 
ب�شكل فعال كل من اللثة والأ�شنان، وكذلك يخلّ�س الفم 

من الروائح الكريهة واملزعجة تعالج ق�رسة الأغ�شان 
البي�شاء املتو�شطة، اللتهابات وكذلك احلروق، وطريقة 

ال�شتخدام تكون بالتخلّ�س من الطبقة ال�شوداء اخلارجة، 
حّتى تظهر الطبقة البي�شاء املتو�ّشطة، وترب�س كمية منها 

تقّدر بحفنة يد، ويوؤخذ املربو�س من الق�رسة البي�شاء 
ويو�شع يف ربع لرت من املاء، ويخفق ب�شكل جيد حّتى 
يت�شّكل الزبد، اأو الطبقة البي�شاء، وتوؤخذ هذه الطبقة 

وتو�شع على قطعة من ال�شا�س النظيفة وتلّف بها املنطقة 
امل�شابة باللتهاب

اإن مل�شتحلب املنتج من اأزهار الزيزفون العديد من 
الفوائد وهي، عالج فعال للنزلت ال�شعبية، واأي�شاً الزكام 

وبالتايل هو ي�شّهل وي�شاعد املري�س على التنف�س، كما 
اأّنه يعالج ارتفاع درجة احلرارة، الناجت ب�شبب التعّر�س 
للربد وبالتايل تعود درجة حرارة املري�س اإىل و�شعها 

الطبيعي، كما اأّنه ي�شّكن ال�شعال، وي�شاعد على التخلّ�س 
من البلغم ب�شهولة، ويخلّ�س اأي�شاً من �شداع الناجت من 

احتقان الزكام، وطريقة حت�شري م�شتحلب الأزهار بنقع 
ن�شف ملعقة كبرية من اأزهار اأو اأوراق نبات الزيزفون، يف 

كوب من املاء املغلي، ملّدة ع�رس دقائق وميكن حتليته 
با�شتخدام الع�شل اأو ال�شكر، وللح�شول على النتائج 

املرجّوة يجب تناوله ثالث مرات باليوم
يعالج الأمرا�س التي يعاين منها اجلهاز اله�شمي، وذلك 

من خالل تناول ملعقة من م�شحوق فحم الأغ�شان 
املمزوج مع ملنّي يف ال�شباح وامل�شاء، فهذا اخلليط 

ي�شاعد على التخلّ�س من الغازات وال�شموم يف الأمعاء، 
كما اأّنه يخلّ�شها من العفونة، ومن املهّم ا�شتخدام امللنّي 
مع م�شحوق الفحم، وذلك لت�شهيل اإخراج م�شحوق الفحم 
وما امت�شه من البطن. يعالج الأمرا�س ال�شدرية املزمنة 

مثل ال�شل.
تنظيم ال�شطرابات الكبدية وال�شفراء كذلك، وذلك 

من خالل �رسب منقوع خ�شب الزيزفون، اأو ا�شتن�شاق 
بخاره. ي�شنع من الزيزفون مرهم يعمل على تنقية الب�رسة 

وتخلي�شها من العيوب، مثل النم�س.

اأ�صباب �صيالن اللعاب
املعلوم  فمن  الأ�شنان،  التهاب   
بالأمل  ي�شعرنا  الأ�شنان  التهاب  اأّن 
النوم  اأثناء  نفتح فمنا  يجعلنا  مما 
اأن  ميكن  منه  اللعاب  و�شيالن 
الربوز  اأي�شاً  هو  امل�شبب  يكون 
الفم،  يف  الأمامية  الأ�شنان  يف 
بروز  عندهم  الذين  فالأ�شخا�س 
معّر�شون  الأمامية  الأ�شنان  يف 
الظاهرة  لهذه  غريهم  من  اأكرث 
املجرى  يف  احل�شا�شية  املزعجة 
التنف�شي من اأكرث الأ�شباب �شيوعاً، 
والتهاب  الأنفية،  اجليوب  مثل 
يعاين  فمن  الأنف،  والتهاب  اللوز، 
من هذه احل�شا�شية يحاول اأن يقلل 
بالتنف�س  الأنف  من  التنف�س  من 
وهو  �شعوره  دون  وذلك  الفم  من 

نائم في�شيل لعابه
يف  خلاًل  ال�شبب  يكون  اأن  ميكن 

فمنا،  يف  اللعابية  الغدة  اإفراز 
والذي يزيد عن اإفرازها الطبيعي 
باأن  بال�شابق  لكم  ذكرت  الذي 

معدله الطبيعي هو لرتين

من املرجح اأن يكون ال�شبب اأي�شا 
يف  جراثيم  اأو  فطريات  وجود 
كان  اإذا  معرفة  وميكن  الأمعاء، 
من  الأمعاء  يف  جراثيم  هنالك 

امل�شتمرين،  والنتفاخ  الإم�شاك 
اللعاب  اإفراز  اإىل زيادة  مما يوؤدي 
اأثناء النوم وهنا يجب عمل فح�س 

للرباز يف املختربات الطبية
ميكن اأن يكون ال�شبب يف ع�شالت 
الفم؛ فارتخاء ع�شالت الفم اأثناء 
النوم يجعل الفم يفتح تلقائياً اأثناء 
�شيالن  احتمالية  من  فيزيد  النوم 

اللعاب
والإرهاق  املتكرر  القلق  حالت 
هي  والإعياء،  والتعب  النف�شي 
عدم  يجب  وهنا  امل�شببات  من 
�شاعات  قبل  توتر  لأي  التعر�س 
كوب  و�رسب  وال�شرتخاء،  النوم، 
احلليب  يكون  وان  احلليب،  من 
ل  حتى  اأف�شل  النوم  قبل  باردا 
ي�شبب نفخة يف البطن مما يزعجنا 

اأثناء النوم
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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 اإل 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 

�أهمّية �مل�ساهمة يف �لأوقاف
املرء  يح�صد  جاريٌة  �صدقٌة  الوقف 
يف  ثوابها  ويتوا�صل  نيا  الُدّ يف  اأجرها 
الآخرة بعد مماته؛ فهي من عمل ابن 
الّنبّي  عن  مبوته  ينقطع  ل  الذي  اآدم 
�صلى اهلل عليه و�صلم؛ حيث قال: »اإذا 
من  اإل  عمله  انقطع  اآدم  ابن  مات 
اأو علٌم ينتفع به  ثالث: �صدقٌة جاريٌة 

من بعده اأو ولٌد �صالٌح يدعو له.
حتقيق املنفعة وامل�صلحة لعدٍد كبرٍي 
كاّفة  يف  واملحتاجني  امل�صلمني  من 
تنت�رش  فبالوقف  املعمورة؛  اأرجاء 
عدد  ويكرث  العبادة،  ودور  امل�صاجد 

الكرمي  القراآن  وطباعة  املدار�س 
را�صّية  وُكتب ال�ّصنة الّنبوّية والُكتب الِدّ
وتقليل  واملعوزين  الفقراء  م�صاعدة 
اأو  لل�ّصكن  عليهم  املرتّتبة  التكلفة 
ريع  دفع  خالل  من  الغذاء  اأو  التَّعليم 

الوقف لهوؤلء الفقراء
اأخيه  جتاه  امل�صلم  بواجب  القيام 
تقدمي  من  جمتمعه  وجتاه  امل�صلم 
يف  وامل�صاهمة  وامل�صاعدة  العون  يد 
من  املجتمع  يف  الفقر  ن�صبة  تقليل 
كوقٍف  املال  من  جزٍء  تقدمي  خالل 

اإ�صالمٍيّ

عالج ق�سوة �لقلوب 

ع�صو  فهو  القلب  لأمرا�س  عالج  هناك 
مير�س ويتعب ويق�صو ويحن ويتعب ف يجب 
على الإن�صانالهتمام به واإعطائه جمال من 

الأهمية يف حياة الإن�صان، ومنها
 : وال�صنة  اهلل  كتاب  من  ال�رشعي  العلم  تعلّم 
ال�صخ�س الذي يعرف ربه حّق املعرفة وقلبه 
ل يغفل عن ذكر اهلل وي�صتغفر ربه يف كل وقت 
ويتوكل على اهلل يف فعل اخلريات والطاعات 
فهو قلب لن مير�س باإذن اهلل ،  الإكثار من 
تعاىل  قال  نُها  وتطِمّ القلوب  تريح  اهلل  ذكر 

-األ بذكِر اهلل تطمئُنّ القلوب-
الإكثار من هادم اللّذات »املوت« : يجب اأن 
احلياة  يف  عمره  طال  مهما  الإن�صان  يوقن 
وليعلم   ، القرب  اإىل  به  احلال  �صينتهي  فهو 
واأن هناك   ، اأن اهلل �صيحا�صبه على ما فعل 
ح�صاب اإما اأن يدخل اجلنة ويجازيه اهلل على 
به اهلل على ما فعل ، فاملوت  ما فعل اأو يعِذّ

حق ل مهرب منه ول ملجاأ
على  يجب  ومعانيها:  اهلل  اآيات  يف  التدبُّر 
يفهم  واأن  ن  بتمُعّ القراآن  يقراأ  اأن  الإن�صان 
يتدّبر  �صخ�س  وجدت  الكرمي،فاإذا  القراآن 
اآيات اهلل اإل وجدته رقيق القلب خا�صع، قال 
ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم  الُْقْراآَن  يَتََدبَُّروَن  -اأََفاَل  تعاىل 

اأَْقَفالَُه-
زيارة اأهل العلم والعلماء:اإذا وجد ال�صخ�س 
اأهل  اإىل  يذهب  فل  قلبه  مات  قد  نف�صه 
منهم  والتعلم  منهم  والتعاظ  الذكر 

وال�صتماعاإليهم

�أثر �لإميان على �لفرد
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  �ُصئل 
توؤمن  »اأن  فقال:  الإميان  عن  و�صلم 
واليوم  ور�صله  وكتبه  ومالئكته  باهلل 
»؛  و�رشه  بالقدر خريه  وتوؤمن  الآخر 
املوؤمن  يُ�صعر  تعاىل  باهلل  فالإميان 
ب�صلته بربه، ويُح�س املوؤمن مبراقبة 
اهلل له فيخجل من القيام باأي مع�صية، 
ًة اأنه يُدرك اأن املالئكة تُ�صّجل  خا�صّ
من  به  يقوم  مّما  و�صغرية  كبرية  كل 
عندما  اأعماله  فتح�صي  ت�رّشفات 
يُوؤمن ال�صخ�س بالكتب ال�صماوية فهو 
يُ�صبح خا�صعاً لكالم اهلل تعاىل ونق�صد 
ُهنا بالُقراآن الكرمي الذي حفظه اهلل 
من اأي حتريف اأو تغيري، ويف الُقراآن 
والِعرب  الق�ص�س  من  العديد  الكرمي 
من  ال�صتفادة  امُلوؤمن  تُعلّم  التي 
اأّن  يعني  ل  وهذا  ال�صابقة،  الأمُم 
الُكتب  يف  جاء  مبا  يُوؤمن  ل  امُلوؤمن 

ال�صماوية الأُخرى غري امُلحرفة، فال 
زالت ُهناك معلومات عن هذه الُكتب 
التي مل يتم حتريفها اإّن ُكل ُركن من 
امُلوؤمن  نف�س  يف  له  الإميان  اأركان 
تاأثري على  لها  الأنبياء  اأثر؛ فق�ص�س 
فيما  التاأّمل  حيث  من  امُلوؤمن  حياة 
اأّنهم  وكيف  اأقوامهم،  مع  عانوه 
�صبيل  يف  م�صريهم  واأكملوا  �صربوا 
الدعوة اإىل اهلل عّز وجل، ول نن�صى اأّن 

بالقدر وق�صاء اهلل من �صاأنه  الإميان 
مبا  را�صياً  �صابراً  امُلوؤمن  يجعل  اأن 
َق�َصم اهلل له يف هذه احلياة �صواًء كان 
نيل ال�صعادة؛ فالإميان  اأو �رشاً  خرياً 
للموؤمن،  والطماأنية  ال�صعادة  يجلب 
وامل�صاكل  القلق  وبني  بينه  ويحول 
النف�صّية؛ فاإذا اأ�صابه �صيء من احلزن 
اأو التعب يلجاأ اإىل رّبه ويدعوه فيزول 

ما به من تعب اأو هم

كيف ��ستمر على �لطاعة

و  واجبة  اهلل  طاعة 
اإن�صان  مفرو�صة علي كل 
عن  بعيداً  يع�س  حتي 
اهلل  يحميه  و  املعا�صي 
من كل �رش و ير�صي عنه 
الأ�صخا�س  من  كثري  و   ،
ل  لكن  و  اهلل  يطيع 
علي  املداومة  ي�صتطيع 
فرتة  بعد  ينقطع  و  ذلك 
ق�صرية عن ال�صتمرار يف 

طاعة ربه
ي�صعر  الإن�صان  يبقي  و 
ال�صمري  تاأنيب  و  بالذنب 
يتمني  و  الوقت  طوال 
يف  دائماً  ي�صتمر  اأن 

ير�صي  حتي  اهلل  طاعة 
عليه  ي�صهل  و  عنه  اهلل 
و  ال�صعبة  احلياة  اأمور 
و   ، م�صائبها  و  م�صاكلها 
لكن قد ي�صت�صلم الإن�صان 
و  ال�صيطان  و�صاو�س  اإيل 
بال�صوء  تاأمره  التي  نَف�ُصه 

و يبتعد عن طاعة اهلل
اأن  الإن�صان  يحاول  و 
طاعة  يف  دائماً  ي�صتمر 
التغلب علي �صعف  و  اهلل 
ت�صتطيع  لكي  و  نَف�ِصه 
م�صاعدة نف�صك يف ذلك ، 
اجعل ل�صانك دائما رطباً 
كل  يف  و  تعايل  اهلل  بذكر 

وقت و كل مكان و زمان ، 
و ا�صكره  و ادع اهلل دائماً 
علي ِنعمه يف كل يوم حتي 
�صلة  علي  دائماً  تبقي 
بربك و ل تن�صاه فين�صاك
ل ترتك �صالتك من اأجل 
اآخر  �صيء  اأي  اأو  العمل 
تلهيك  ال�صالة  اأن  بحجة 
من  تاأخذ  و  عملك  عن 
فعند  بالعك�س  وقتك، 
تركك عملك ملدة خم�س 
لل�صالة  الذهاب  دقائق و 
يف  لك  يبارك  اهلل  فاإن 
و  عنك  ير�صي  و  عملك 

يرزقك

اهلل  عقاب  يف  دائماً  فكر 
اهلل  فرو�س  ترتك  عندما 
خمافة  �صع  و  تع�صيه  و 
 ، عينيك  بني  دائماً  اهلل 
الأجر  يف  اأي�صاً  فكر  و 
اهلل  ينعم  الذي  العظيم 
حتافظ  عندما  عليك  به 
التي  الفرو�س  علي 
و  عليك  اهلل  فر�صها 
علي  ربكاحر�س  تر�صي 
ر�صا والديك حتي ير�صو 
لك  دائما  يدعو  و  عنك 
اهلل  ير�صي  و  بالهداية 
دائماً  يهديك  و  عنك 

للخري
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو 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�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد 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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اأوبو 

طرح هاتف Youth Oppo F5 مع �شا�شة طويلة وكامريا
 اأمامية بدقة 16 ميجابك�شال

 Oppo “�أوبو”  �رشكة  �أطلقت 
جديًد�  �إ�صد�ًر�  �ل�صينية 
متو�صط  �لذكي  هاتفها  من 
با�س   F5 “�إف5”  �ملو��صفات 
 Oppo يوث”  �إف5  “�أوبو 
ب�صا�صته  ميتاز   ،Youth  F5
عالية  �أمامية  وكامري�  �لطويلة 
يوث”  �إف5  “�أوبو  ويقدم  �لدقة، 
وبدقة  بو�صات   6 بقيا�س  �صا�صة 
ن�صبة  ومع  بك�صًل   1080×2160
غر�ر  على  وذلك   ،18:9 بعدية 
�لتي  �لذكية  �لهو�تف  من  �لعديد 
من  �حلايل،  �لعام  يف  �أُطلقت 

�صام�صوجن و�إل جي وغريهما.
وي�صم �لهاتف معاجًلا ثماين �لنوى 
بي23”  هيلو  “ميدياتك  نوع  من 
مع   MediaTek Helio P23

“مايل  نوع  من  ر�صوميات  معالج 
 Mali G71  ”2 بي  �إم  جي71 
ب�صعة  بطارية  ي�صم  كما   ،MP2

3،200 ميلي �أمبري/�صاعة.
�لذي  يوث”،  �إف5  “�أوبو  ويقدم 
ميليمرت�ت   7.5 ب�صماكة  ياأتي 
و�صول  ذ�كرة  جر�ًما،   152 ويزن 
 3 بحجم  “ر�م”  ع�صو�ئي 
جيجابايتات، و 32 جيجابايًتا من 
م�صاحة �لتخزين �لد�خلية �لقابلة 
للتو�صعة حتى 246 جيجابايًتا عن 
طريق بطاقات �لذ�كرة �خلارجية 
.microSD ”مايكرو �إ�س دي“

وميتاز �جلهاز بكامريته �لأمامية 
ميجابك�صًل   16 بدقة  تاأتي  �لتي 
�أما   ،2.0/f عد�صة  فتحة  مع 
فهي  �خللفية  للكامري�  بالن�صبة 

فل�س  مع  ميجابك�صًل   13 بدقة 
 .2.2/f عد�صة  وفتحة   LED
�جليل  �صبكات  يدعم  وهو 
�أوبو  وتعتزم   ،LTE �لر�بع 
يوث”  �إف5  “�أوبو  هاتف  طرح 

ا ميزة  �جلديد، �لذي يدعم �أي�صً
�بتد�ًء  �لوجه،  على  �لتعرف 
�لأ�صود  باللونني  �لفلبني  يف 
 275 يعادل  وب�صعر  و�لذهبي 

دولًر� �أمريكًيا.

 »األ جي« تد�شن اأول م�شنع 
لرتكيب الهواتف النقالة باجلزائر

تنفرد »�أل جي« �إلكرتونيك�س �جلز�ئر بالتن�صيق 
�أول  بتد�صني  »بوماركومباين«  �رشكة  مع 
ببئر  حمليا  �لنقالة  �لهو�تف  لت�صنيع  وحدة 
باملائة   40 �إدماج  بن�صبة  بالعا�صمة  توتة 
�صيتم  ،�إذ  بالعا�صمة  توتة  ببئر  بال�صعايبية 

يوميا  فون«  »�صمارت   5000 نحو  �إنتاج 
»بوماركومباين«  ل�رشكة  �لعام  �ملدير  وقال  تناف�صية.  وباأ�صعار  �لأنو�ع  خمتلفة 

»�أل  �أن  » علي بومدين على هام�س تد�صني �مل�صنع  �مل�صوق �حل�رشي لعلمة »�صرتمي �صي�صتام 
جي« �إلكرتونيك�س، تعترب �أول �رشكة متعددة �جلن�صيات تقوم بت�صنيع �لهو�تف �لنقالة حمليا وهذ� 
بطاقة �إنتاج 3000 وحدة يوميا لعلمة »�أجلي« و�ألفني وحدة ل�رشكة »�صرتمي �صي�صتام » مبجموع 
5 �ألف وحدة يوميا مع ن�صبة �ندماج تقدر بـ40 باملائة مع مر�عاة نوعية �ملنتوجات ومتا�صيها 
و�لقدرة �ل�رش�ئية للمو�طن �جلز�ئري . ومن جهة �آخري �أ�صار �أكد �ملكلف باملوبايل على م�صتوى 
» ت�صعي  »�أجلي  �أن  »�أجلي« �جلز�ئر و�ملغرب يا�صني خلف علي هام�س تد�صني �مل�صنع  �رشكة 
�أول م�صنع  تد�صني  �أن  موؤكد�  �ل�صوق  �لتكنولوجيا يف  ر�ئدة يف جمال  تعزيز مكانتها ك�رشكة  �إىل 
لرتكيب �لهو�تف �لنقالة ي�صع »�أجلي » �جلز�ئر علي ر�أ�س �ل�رشكات من حيث �لإنتاج �ملحلي وهو 
ما �صيخلق – ح�صبه – فر�س للعمل مبا�رشة وغري مبا�رشة و�مت�صا�س ن�صبة �لبطالة ،وعن هذ� 
�مل�صنع قال خلف �أنه �صيتم �إنتاج خم�صة �أنو�ع من �لهو�تف �لنقالة على �أن يتم تعزيزها �ل�صنة 
�ملقبلة م�صري� �أن �رشكة »�أجلي« هي �رشكة مو�طنة خا�صعة للقانون �جلز�ئري حيث �صينتج هذ� 
�ل�صتثمار �جلديد، �لذي مت �إطلقه مع »بوماركومباين » جمموعة و��صعة من �لهو�تف �لنقالة مع 
�صيعتمدها  �لتي  �لأ�صعار  ،وعن  �لعاملية  �جلودة  وفقا ملعايري   ، تدريجيا  �إلكرتونيك�س  »�أل جي« 

�ل�رشكة لزبائنها �أو�صح خلف �أنها �صت�صوق �بتدء� من 15 �ألف دينار.

 ......وتطرح قريبا هواتفها
  الذكية من �صنع جزائري

لأل   Q »كيو  �ل�صل�صة  من  �أّول منوذج  �إطلق  قرب  يا�صني خلف عن  وك�صف 
جي » للهو�تف �لنقالة، »�لـ �أل جي كيو 6« مبا�رشة من م�صنع �لإنتاج �جلديد 
من  مولود  �آخر  هذ�  و�صيكون  بومار.  موؤ�ص�صة  مع  بال�رش�كة  �لنقالة  للهو�تف 
يا�صني  ذكره  ما  ح�صب   « جي(  )�أل  �ليكرتونيك�س  جي  »�أل  �لذكية  �لهو�تف 
خلف و�لذي يتمّيز ح�صبه ب�صا�صة ذ�ت عر�س كامل »فول فيزيون »متوفر� يف 
�ل�صوق �جلز�ئرية ويحمل �أول نوع من �ل�صل�صلة �جلديدة للهو�تف �لذكية »كيو« 
�جلز�ئريني  عند  كبري�  رو�جا  لقي  »�لذي   6 »جي  مو��صفات  نف�س  �أل جي  لـ 
�صا�صة  فيزيون«  »فول  �لكامل  �لعر�س  �صا�صة  خلل  من  جي«  »�أل  ،وتقدم 
�أن هاتف »  كبرية يف هاتف مريح منا�صب لل�صتخد�م بيد و�حدة . وي�صيف 
 FHD + Full« لكيو 6 » يتميز ب�صا�صته عالية �جلودة وذ�ت �لعر�س �لكامل�
عمليات  عدة  باإجر�ء  �لعر�س  هذ�  ي�صمح  و  بو�صة   5.5 بقيا�س   «  Vision
�إىل نافذتني مربعتني، مرئية  �أن تنق�صم  �ل�صا�صة ميكنها  يف نف�س �لوقت كون 
حيث  �لذكي  �لهاتف  لهذ�  �لهامة  �مليز�ت  �أحد  �ملتانة  وعموديا،وتعد  �أفقيا 
يتكون �إطاره �ملعدين من �أملنيوم �صل�صة 7000، �صبيكة قوية كثرية �ل�صتعمال 
يف �صناعة �لف�صاء �جلوي و�لبحري ،مع زو�يا د�ئرية حلماية �لهاتف من �لك�رش 
عند �ل�صقوط من خلل ت�صتيت قوة �ل�صطد�م. ومت ت�صميم »�أل جي كيو 6« 
وفق معيار »ميل-�أ�س ت يدي 810 جي« �لذي يخترب ويقي�س تفاعل �جلهاز مع 
درجات �حلر�رة �خلارجية ، �لأمطار، �لرطوبة، �لرمل و�لغبار،وتخ�صع بطارية 
»�لكيو 6 »بدورها �ىل �ختبار�ت �صارمة جد�، و جّهز بنظام تربيد د�خلي لن�رش 
بع�صها  عن  بعيدة  �لأ�صا�صية  �ملكونات  �صّممت  ،كما  فعالة  بطريقة  �حلر�رة 
يا�صني  ذكر  مثلما   »30 �أل جي  ويعترب«  �لد�خلية.  �حلر�رة  �رتفاع  للتقليل من 
حيث  لأل جي«،   V« يف  �لذكية  �لهو�تف  �صل�صلة  من  �لهو�تف  �أحدث  خلف 
يج�صد �لتعبري �لأ�صمى للجودة �لب�رشية بانحناء�ته �ل�صل�صة، و�صا�صته » �أولد 
»�أولد عر�س كامل«  ب�صا�صة  �ل�صتة 6 بو�صات،وهو مزود  » ذ�ت  فول فيزيون 
قيا�صها 6 بو�صة بن�صبة 18.9 يف �إطار �أ�صغر من �صابقه بثمانية 8 ملم و�أرفع 
�أجهزة  يف  �لكبرية  لل�صا�صات  �مل�صتهلك  لتف�صيلت  ت�صتجيب  ملم،   3 بثلثة 
�صغرية مغطاة بطبقة من زجاج �صلب من �لأمام و�خللف حلمايته. ويعّد »يف 
نظر�  بو�صات  �ل�صتة  ذ�ت  �لذكية  �لهو�تف  �صنف  من  ذكي  هاتف  �أخف   »30
لوزنه 158 غ ،لقد جهّز »�أل جي جي 6« و »�أل جي كيو 6« �للذ�ن �صّوقا هذه 
�ل�صنة �أي�صا ب�صا�صة » FullVision 18:9 عر�س كامل« كونه و«يف 30« هو �أول 
�إىل  ت�صل  بفتحة عد�صة  مزّودة مبنظار زجاجي  ت�صوير  كاآلة  ي�صتعمل  هاتف 
بخا�صية  بالت�صوير  عالية  مهنية  ذ�ت جودة  وفيديوهات  �أفلم  �إنتاج   ،1.6/f
�لتي  كامل  »ب�صكل عر�س   OLED« �صا�صة  �أول  وكذ�  لأل جي،   « لوق  »�صني 
و�لتي  �لرئي�صية  �لت�صوير  �آلة  �لذكي متلك عد�صة  �لهاتف  تكنولوجية  �صوقتها 
تبلغ فتحتها �أف / 1.6 قدرة �أكرب على جمع �ل�صوء فيت�صنى لها ��صتن�صاخ �صور 

�أكرث �إ�صاءة من ذي قبل.
�صمرية بوجلطي

 تويوتا تك�شف النقاب عن اجليل الثالث 
T-HR3 من الروبوت الب�شري

هذ�  تويوتا  �رشكة  ك�صفت 
 ،T-HR3 لأ�صبوع �لنقاب عن�
روبوت  من  �لثالث  �جليل  وهو 
�لب�رشي،  �ملظهر  ذو  �ل�رشكة 
فنون  مهار�ت  ميتلك  و�لذي 
و�ليوغا،  �لنف�س  عن  �لدفاع 
باإمكان  يكون  ل  قد  �أنه  ورغم 
عرب  �خللف  �إىل  �لقفز  �لروبوت 
 Atlas روبوت  مثل  كاملة  دورة 
�لتابع ل�رشكة بو�صطن ديناميك�س 
لكن   ،Boston Dynamics

�لتو�زن  على  قادر   T-HR3
و�حدة  �صاق  على  �لوقوف  �أثناء 

و�لإم�صاك ببالون عرب يديه دون �إحلاق �ل�رشر فيه.

�لرئي�صية”، وهي  “�أنظمة �ملناورة  ويتميز روبوت T-HR3 مبا ي�صمى 

للم�صغل  يتيح  ، مما  �لفرت��صي  �لو�قع  ت�صتعمل  بعد  عن  ت�صغيل  من�صة 

ذلك  ويوؤدي  �لتحكم،  �أجهزة  �رتد�ء  عرب  �لروبوت  مع  �لحتاد  �لب�رشي 

�إىل تفاعل �لروبوت مع حركات ذر�ع وقدم �مل�صغل �لب�رشي، �أي عندما 

يحرك �مل�صغل ذر�عه يقوم �لروبوت بتحريك ذر�عه بنف�س �ل�صكل، حيث 

روبوت  ج�صم  �أجز�ء  �إىل  �حلركات  تلك  نقل  على  �لتحكم  �أجهزة  تعمل 
.T-HR3  Galaxy S9 قد يح�شل 

3 اأ�شباب تدفعك لالنتقال اإىل مت�شفح على تغيريات ت�شميمية كبرية
Firefox Quantum

تدفعك  �أ�صباب   3 فاإليك  �ملت�صفح  ��صتخد�م  �إىل  بالنتقال  تفكر  كنت  �إن 
لذلك:

ال�صرعة واخلفة

�أكرث ��صتجابة وبف�صل �ملحرك �جلديد �مل�صتخدم يف  مع و�جهة ��صتخد�م 
�حل�صول على جتربة  �مل�صتخدمني  بو�صع  �صيكون   ،Firefox Quantum
�أو عند حتميل  ت�صغيل �ملت�صفح  �ل�صابق �صو�ًء عند  �أكرث �رشعة ومرونة من 

�صفحات �لويب وكذلك عند �لتبديل بني علمات �لتبويب مهما بلغ عددها.
يوفرها  �لتي  �ل�رشعة  �صعف  يوفر  �جلديد  �لإ�صد�ر  فاإن  موزيل  وبح�صب 
غوغل  مت�صفح  من  �أ�رشع  كونه  �إىل  �إ�صافة  �ملت�صفح،  من  �ل�صابق  �لإ�صد�ر 
كروم �ل�صهري. ويتميز �ملت�صفح �جلديد بحجمه �خلفيف )�أقل بن�صبة 30% من 
يتيح  �لأخرى مما  �ملت�صفحات  من  �أقل  لذ�كرة  و��صتخد�مه  كروم(  مت�صفح 

للحا�صب م�صاحة �أكرب لت�صغيل باقي �ملهام ب�صل�صة.

مزايا متكاملة

ي�صم مت�صفح Firefox Quantum جمموعة من �ملز�يا �لر�ئعة �لتي جتعل 
جتربة �ل�صتخد�م �أكرث مرونة وفاعلية من بينها جمموعة مز�يا جديدة كلياً.

لقطة  لك �حل�صول على  تتيح  و�لتي  �ل�صا�صة  �لتقاط  ميزة  �ملز�يا،  من هذه 
�لحتفاظ  �إمكانية  �إىل  �إ�صافة  �أ�صدقائك  مع  مبا�رشة  وم�صاركتها  �ل�صا�صة 
�أي  لها يف  و�لرجوع  �ملت�صفح  د�خل  و�حد  مكان  �ل�صا�صة يف  لقطات  بكافة 
وقت. كذلك يتميز �ملت�صفح بالتو�فق �لكامل مع خدمة Pocket و�لتي تتيح 

لك قر�ءة �ملقالت على �لإنرتنت يف و�صع عدم �لت�صال.
�أما ميزة �ملكتبة Library �جلديدة فتتيح �لو�صول �إىل كافة �ملحتويات من 
مكان و�حد مثل قو�ئم �ملف�صلة و�لتنزيلت و�ل�صجل و�ملقالت �ملحفوظة 
�ملت�صفح  فاإن  �ل�صابقة  �ملز�يا  �إىل  �إ�صافة  �ل�صا�صة  ولقطات   Pocket يف 
ياأتي مبيزة �حلماية من �لتتبع و�لتي تتيح للم�صتخدمني حظر �لإعلنات �لتي 
حتتوي على برجميات تتبع خفية، �أما ميزة �لت�صفح �ملتخفي فت�صمح بت�صفح 
�لإنرتنت دون ت�صجيل �أي من ن�صاطك �أو �لحتفاظ به مثل �ملو�قع �لتي قمت 

بزيارتها. �إفلت بكل �صهولة.

هاتفها  تطوير  على  �صام�صوجن  �لهو�تف  ت�صنيع  �رشكة  تعمل 
�لر�ئد �لقادم �لذي يفرت�س �أن يحمل ��صم Galaxy S9، وذلك 
على  �لأمر  �لتي حتدثت عن  �ملختلفة  �لتقارير  من  لعدد  وفقاً 
مدى �لأ�صهر �لقليلة �ملا�صية، وت�صري �أحدث �ملعلومات �إىل �أننا 
�لقادم  �لهاتف  ت�صميم  يخ�س  فيما  هامة  تغيري�ت  نرى  �صوف 
خلل �لعام �ملقبل، وقد يح�صل هاتف Galaxy S9 على بع�س 

�لأفكار �خلا�صة بت�صميم هو�تف �آيفون، وخ�صو�صاً �آيفون 10.
�صبعة  قبل  �لنقاب  ك�صفت  قد  �جلنوبية  �لكورية  �ل�رشكة  وكانت 
�ل�صائعات حالياً  �أ�صهر عن هاتفها �لذكي Galaxy S8، وتدور 
�إمكانية  معلومات حول  مع   ،Galaxy S9 �لقادم  هاتفها  حول 
�خللفي  �جلزء  يخ�س  فيما  كبرية  تغيري�ت  على  �جلهاز  ح�صول 
منه، جنباً �إىل جنب مع متابعة �لجتاه �حلايل �ل�صائد يف ت�صاميم 
و�حلو�ف  �لعر�س  �صا�صة  حيث  من  �لر�ئدة  �لذكية  �لهو�تف 

�لرقيقة جد�ً.



حيث اأكد اح�سن قطاف يف ت�رصيحه 
من  حرمانه  عن   « الو�سط   « ليومية 
الذي  االمر  ر�سمية  ب�سفة  مقعدين 
ل�سالح مناف�سه املبا�رص  الكفة  رجح 
بفارق مقعد واحد , م�سريا انه قدم 
على  الدليل  وميلك  للإدارة  طعونا 
الكثري  حرمان  غرار  على  يقول  ما 
واجبهم  اأداء  من  املواطنني  من 
بطاقات  اإمتلكهم  رغم  االإنتخابي 
الناخب , كما مت حتويل مكاتب بع�ض 
العن�رص  اأن�ساره خا�سة  الناخبني من 
مقر  عن  بعيدة  مكاتب  اىل  الن�سوي 
كيلومرتات  و5   4 من  باأكرث  �سكناهم 
�سبيحة  الحظ   انه  جانب  اإىل 
اأوراق  اأن  االإنتخبات ببع�ض املكاتب 
احلزب الفائز ناق�سة وكانت وجهتها 

ال�سناديق غري املزودة بالقفل , ويف 
االفلن  مرت�سح  ق�سف  ال�سدد  هذا 
التي ات�سل   هيئة مراقبة االإنتخابات 
ت�سكيلة  من  مرت�سح  رفقة  احلني  يف 
الوالئية  مبن�سقتها  اأخرى  حزبية 
لكن  التلعبات  بهذه  الإخطارها 
تدخل  اأحد  وال  تنادي  ملن  حياة  ال 
االإنتخابية  العملية  �سري  اأجل  من 
يف  ان  وقال  وال�سفافية  النزاهة  يف 
اأحد املراكز مت تعيني �سكرترية من 
�سور  يف  املرت�سحني  احد  حا�سية 
ح�سبه  �سمل  الذي  للتزوير  فا�سحة 
عدة مراكز التابعة للبلدية على غرار 
البويرة  را�ض   , زيان  �سيدي   , ثامر 
اح�سن   « �سكر  االخري  ويف  وغريها 
الذين  البويرة  �سكان  كل     « قطاف 
ال�سعبي  االإلتفاف  عرب  بقوة  �ساندوه 
احلملة  خلل  عنه  عربوا  الذي 
واملناطق  االحياء  كل  يف  االإنتخابية 

التي حط بها . 

العدد : 4514/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
�سكيكدة

هالك �سخ�ص يف حادث �سري 
هلك �سخ�ض واحد و اأ�سيب 13 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة يف ح�سيلة نهائية حلادث �سري 

وقع م�ساء اأم�ض ال�سبت على الطريق ال�سيار �رصق-غرب ببلدية عني �رص�سار )حوايل 60 كلم �رصق 

�سكيكدة( ح�سب ما علم اأم�ض االأحد من احلماية املدنية.

و ح�سب نف�ض امل�سدر فاإن احلادث وقع اإثر ا�سطدام 20 �سيارة �سياحية ب�ست )6( �ساحنات كبرية 

احلجم م�سيفا باأن ال�سخ�ض الهالك يبلغ من العمر 45 �سنة و ينحدر من والية عنابة فيما ترتاوح اأعمار 

اجلرحى ما بني 15 و 49 �سنة و الذين نقلوا اإىل م�ست�سفى عزابة لتلقي العلج ال�رصوري. مت�سدر قائمة الأفالن بالبويرة " اأح�سن قطاف " للو�سط"

الفوز  من  حرمتني  " والتالعبات  "التزوير 
فتح املرت�سح  " اأح�سن قطاف " مت�سدر قائمة حزب جبهة التحرير لإنتخابات املجال�س البلدية 
لبلدية البويرة النار على الإدارة التي اإتهمها باإنتهاج �سيا�سة التزوير والتالعبات الفا�سحة  
ح�سب و�سفه فح�سبه خالل العملية الإنتخابية 23 نوفمرب التي اأ�سفرت نتائجها على حت�سل 

الأفالن على املرتبة الثانية ب 8 مقاعد وراء حزب الأرندي ب 9 مقاعد .

بربج باجي خمتار وعني قزام 

 حجز ثالثة اأطنان من املواد الغذائية
 و 3400 لرتمن الوقود 

خالل �سنة 2017

اإح�ساء 123 امراأة معنفة بالبويرة
االأول  امللزم   « زينب  راقي   « ك�سفت 
الفئات  حماية  لفرقة  التابعة  لل�رصطة 
ال�رصطة  م�سلحة  م�ستوى  على  اله�سة 
 123 اإح�ساء  عن  بالبويرة  الق�سائية 
ق�سية عنف �سد املراأة خلل 8 اأ�سهر 
االأوىل من ال�سنة اجلارية 2017 منها 84 
و34  اجل�سدي  باالإعتداء  تتعلق  ق�سية 
ق�سية خا�سة ب�سوء املعاملة ت�سبب يف 
34 حالة فئة االأزواج واحلاالت االأخرى 
االأقارب واالأجانب , واأ�سارت املتحدثة 
الذي  الدرا�سي  اليوم  تدخلها يف  اأثناء 
االإجتماعي  الن�ساط  مديرية  نظمته 
تزامنا  الرئي�سية  باملكتبة  والت�سامن 
ملكافحة  العاملي  اليوم  حلول  مع 
ل  امل�سادف  املراة  �سد  العنف 
االأرقام  اأن  �سنة  كل  من  نوفمرب   25
املقدمة ال تعك�ض الواقع املعا�ض كون 
يتم  مل  معنفات  لن�ساء  حاالت  هناك 
االإبلغ عنها .ويف ذات ال�سياق عر�ست 
» ميلودي ح�سينة » اأ�ستاذة علم النف�ض 
لن�ساء  واقعية  مناذج  البويرة  بجامعة 

معنفات عرب واليات البويرة وامل�سيلة 
العنف  الأب�سع  تعر�سن  والعا�سمة 
على  واالإرغام  واجلن�سي  اجل�سدي 
الطلق  اىل  بهن  اأدى  املبكر  الزواج 
واالإنتحار واالإ�سابة باأمرا�ض االإكتئاب 
والهروب من املنزل واإمتهان الدعارة 
هن  املثقفات  الن�ساء  فئة  اأن  موؤكدة 
ال�سكاوى  تقدمي  على  تكتما  االأكرث 
خوفا من نظرة املجتمع والعار الذي 
يف  ق�سايهن  تداول  بعد  يلزمهن 
املحاكم , كما اأقرت االأ�ستاذة ميلودي 
الظاهرة  هذه  على  الق�ساء  ب�سعوبة 
اجلزائري  املجتمع  يف  جتذرت  التي 
واملحيط  االإجتماعية  التقاليد  بفعل 
هام�ض  على  ونظم  هذا   . الثقايف 
الفعالية معر�سا يربز ن�ساطات املراأة 
ور�سات  �سمن  املجاالت  �ستى  يف 
اإ�ستفادة  اإىل  الوالئية  ال�سلم  جمعية 
اإطار  يف  اخلياطة  اآالت  من  امراأة   70

حماربة الفقر وترقية املراأة .
اأح�سن مرزوق

بكل  ال�سعبي   الوطني  للجي�ض  مفارز  حجزت 
من برج باجي خمتار وعني قزام �ساحنة حمملة 
بـ 3 اأطنان من املواد الغذائية و3400 لرت من 
الوقود ومعدات تنقيب عن الذهب, كما اأورده 

اأم�ض االحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.
حماربة  اإطار  »يف  اأنه  البيان  ذات  اأو�سح  و 
مفارز  حجزت  املنظمة,  واجلرمية  التهريب 

للجي�ض الوطني ال�سعبي يوم 25 نوفمرب 2017 
بكل من برج باجي خمتار وعني قزام/ن.ع.6, 
املواد  من  اأطنان   )03( بـ  حمملة  �ساحنة 
ومعدات  الوقود  من  لرت  و)3400(  الغذائية 
عنا�رص  �سبطت  حني  يف  الذهب,  عن  تنقيب 
مهلو�سة  اأقرا�ض   )4610( الوطني  الدرك 

بتمرنا�ست«.

ورقلة

1.000 اإعانة جديدة يف جمال ال�سكن الريفي
الريفي  لل�سكن  جديدة  اإعانة   1.000 وجهت 
االإ�سايف  الربنامج  بر�سم  ورقلة  والية  لفائدة 
)2017 ( , موزعة على عديد بلديات الوالية 
,  ح�سبما علم اأم�ض االأحد من م�سالح الوالية 
اجلديدة  احل�سة  هذه  بني  من  خ�س�ست  و   ,

لفائدة  للزيادة  قابلة  اإعانة   )50( خم�سون 
كلم   420  ( احلدودية  الربمة  بلدية  �سكان 
�سكان  لطلبات  تلبية   , ورقلة(  �رصق  جنوب 
اأكدت  كما   , النائية  املحلية  اجلماعة  هذه 

نف�ض امل�سالح.

 بكل من الغزوات وعني متو�سنت
 وعنابة والقالة والطارف

اإف�سال هجرة غري �سرعية ل57 �سخ�سا
وغرداية واإن اأمنا�ض« كما اأو�سح بيان الوزارة.والطارف, يف حني مت توقيف )39( مهاجر غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل من وهران واأدرار �سخ�سا كانوا على منت قوارب تقليدية ال�سنع بكل من الغزوات وعني متو�سنت وعنابة والقالة اأحبطت وحدات حلر�ض ال�سواحل وعنا�رص الدرك الوطني حماوالت هجرة غري �رصعية لـ )57( 

الأغواط 

جتهيز �ست اآبار عميقة 
مت جتهيز �ست ) 6 ( اآبار وتزويدها بالكهرباء عرب عدد من بلديات والية االأغواط خلل ال�سنة اجلارية 

بغية حت�سني خدمات ا�ستغلل  املياه ال�ساحلة لل�رصب, ح�سبما علم من م�سالح الوالية, وتتوزع تلك االآبار 
على بلديات �سيدي خملوف ووادي مزي وق�رص احلريان وكذا احلويطة واخلنق , حيث �ستتبع هذه العملية 

باأخرى مماثلة الحقا , كما اأو�سحت ذات امل�سالح.

قام ال�سندوق الوطني للتامني عن البطالة بتمويل 144 موؤ�س�سة بوالية تلم�سان منذ بداية العام اجلاري و اإىل 
غاية 31 اأكتوبر املا�سي 

ح�سبما علم اأم�ض االأحد لدى م�سوؤويل الفرع املحلي لل�سندوق و�سملت هذه التمويلت  103 موؤ�س�سة  يف 
قطاع الفلحة و 9 موؤ�س�سات يف قطاع ال�سناعة التقليدية و 13 موؤ�س�سة  بقطاع ال�سناعة و 8 موؤ�س�سات  يف 
جمايل البناء و الري و 7 موؤ�س�سات  بقطاع اخلدمات و 3 موؤ�س�سات يف ال�سيد البحري و موؤ�س�سة واحدة يف 
املهن احلرة  ح�سبما �رصح به لواأج رئي�ض م�سلحة االإح�سائيات بالوكالة الوالئية لل�سندوق الوطني للتامني 
عن البطالة مزواغ بولنوار , و اأ�سار ذات امل�سوؤول اأن هذه امل�ساريع �سمحت بخلق 339 من�سب �سغل و كلفت 
م�ساهمة ال�سندوق يف جت�سيدها مبلغ 583 مليون دج و ا�ستفاد من هذه امل�ساريع  126 رجل  و 18 امراأة 
منهم 8 حا�سلني على �سهادات جامعية و 103 حا�سلني على �سهادات التكوين املهني و 33 اآخر بدون �سهادة 
تاأهيل,و قد بلغ  اأن عدد امللفات اجلديدة املودعة لدى فرع ال�سندوق الوطني للتامني عن البطالة منذ بداية 

العام اجلاري و اإىل غاية 31 اأكتوبر املا�سي  30 طلبا متت املوافقة على  21 منها. 

ال�سندوق الوطني للتاأمني عن البطالة بتلم�سان 

متويل 144 موؤ�س�سة يف 2017 

ولية مع�سكر

 الذكرى ال 185 ملبايعة 
الأمري عبد القادر

حتيي والية مع�سكر اليوم االثنني 
االأمري  ملبايعة   185 ال  الذكرى 
برنامج  خلل  من  القادر  عبد 
احتفايل متنوع ح�سبما علم اأم�ض 
االأحد لدى خلية االإعلم للوالية. 
تنظيم  الربنامج  هذا  ويت�سمن 
االأمري  حياة  حول  وطنية  ندوة 
بجامعة  �ستقام  القادر  عبد 
مببادرة  ا�سطمبويل«  »م�سطفى 
ملديرية الثقافة للوالية بالتعاون 
اجلامعية  املوؤ�س�سة  ذات  مع 
مب�ساركة جمموعة من اال�ساتذة 
واليات  عدة  من  والباحثني 
امل�سدر-  نف�ض  -ح�سب  و�سيتم 
زيارة للمعامل االثرية و التاريخية 

الدولة  موؤ�س�ض  بكفاح  اخلا�سة 
ببلديات  احلديثة  اجلزائرية 
وغري�ض  قادة  و�سيدي  مع�سكر 
تختتم بحفل كبري مبوقع �سجرة 
غري�ض(  )بلدية  »الدردارة« 
االأوىل  املبايعة  �سهد  الذي 
 1832 �سنة  القادر  عبد  للأمري 
امل�ستعمر  �سد  املقاومة  لقيادة 
بنف�ض  و�سيقام  الفرن�سي, 
حول  تاريخي  معر�ض  املنا�سبة 
واآخر  القادر  عبد  االأمري  حياة 
باالأماكن  اخلا�سة  للمج�سمات 
تناولت  كتب  ومعر�ض  االأثرية 
�سد  القادر  عبد  االأمري  مقاومة 

امل�ستعمر الفرن�سي.

طريقة جديدة لرتميم 
الأوعية الدموية

اكت�سف العلماء طريقة جديدة و�سهلة 
لرتميم االأوعية الدموية التالفة, ت�ساعد على 

معاجلة اأمرا�ض القلب ون�رصت �سحيفة 
»EurekAlert« اأن علماء من معهد 

�سانفورد بورنهام للبحوث الطبية اكت�سفوا 
و�سيلة ب�سيطة وفعالة يف ترميم االأوعية 

الدموية التالفة.
فقد وجد الباحثون اآلية مبتكرة لتجديد 

االأوعية الدموية نتيجة لتفعيل »بروتني كيناز 
األفا« )وهو اأنزمي م�سوؤول عن تنظيم ال�سكر 

وا�ستقلب ال�سحوم يف عمليات تفعيل 
الربوتينات( يف اخللية وتكون اإعادة ترميم 

االأوعية الدموية عرب »العلج بالربوتني« 
اأ�سهل واأرخ�ض بكثري من زراعة اأوعية 

دموية جديدة من البطانة الغ�سائية للأوردة 
الدموية واأ�سار العلماء اإىل اأن ا�ستعادة 

حيوية االأوعية الدموية التالفة, ت�ساهم 
جزئيا يف حل م�سكلة البطانة الغ�سائية 

)الطبقة الداخلية للأوعية الدموية( بت�سبيع 
اخلليا بـ »بروتني منبه«, ي�ساهم يف ا�ستعادة 

البنية املعقدة للأوعية الدموية و�سيُحدث 
جناح هذه االأبحاث ال�رصيرية للطريقة 

اجلديدة يف علج اأمرا�ض القلب واالأوعية 
الدموية, قفزة تاريخية نوعية, ت�سهم ب�سكل 

مبا�رص يف علج اأع�ساء اجل�سم املت�رصرة 
اأو املزروعة.

�سوبارو اليابانية

�سوبارو تطرح رباعية دفع جديدة
عن  اليابانية  �سوبارو  اأعلنت 
للإعلن  الر�سمي  املوعد 
 »ascent- suv« �سيارة  عن 
ومن  الفارهة  الدفع  الرباعية 
املخطط اأن تطرح هذه ال�سيارة 
للجمهور, يف 28 نوفمرب اجلاري, 
عر�ض  خلل  اأجنلو�ض  لو�ض  يف 
اأن  املنتظر  من  حيث  ر�سمي, 
اأنظار الكثريين من  ت�سبح حمط 
الرباعي  الدفع  �سيارات  هواة 
التي  املميزة  ملوا�سفاتها  نظرا 
مل تطرح يف �سيارات �سوبارو من 
امليزة  فاإن  للخرباء  ووفقا  قبل. 

اأنها  هي  ال�سيارة  هذه  يف  االأهم 
والرفاهية,  العملية  بني  جتمع 
من  �سفوف   3 حتوي  فهي 
ما  اأ�سخا�ض   7 لـ  تت�سع  املقاعد 
للعائلة,  منا�سبة  �سيارة  يجعلها 
وبنف�ض الوقت فاإن حجمها الكبري 
العالية  التقنية  وموا�سفاتها 
تخولها لتكون �سيارة مف�سلة عند 
االأعمال  ورجال  الرفاهية  ع�ساق 
وبالرغم من اأن �سوبارو مل تك�سف 
التقنية  التفا�سيل  عن  الكثري 
والفنية لـ »suv« اجلديدة, اإال اأن 
اخلرباء يتوقعون اأن تاأتي مبحرك 

 2.4 ب�سعة  متطور  توربيني 
ح�سان.   300 اأو   250 وعزم  ليرت 
النموذج  هذا  جتميع  و�سيجري 
يف  املتداولة  للمعلومات  وفقا 
الفاييت  مبدينة  �سوبارو  م�سنع 
االأمريكية, ومن  اإنديانا  يف والية 
املتوقع اأن يطلق اأوال يف الواليات 
املتحدة واليابان واأ�سرتاليا وكندا 
االأ�سواق  لي�سل   ,2018 اأوائل 
الرو�سية بعدها باأ�سهر, حيث من 
مبيعات  يرفع طرحه  اأن  املتوقع 
ب�سكل  البلدان  تلك  يف  �سوبارو 

ملحوظ.

ديوان الرتقية والت�سيري العقاري بالبي�س 
 280  مليون دينار م�ستحقات لدى امل�ستاأجرين

واأبرز جربي عبد بلغت امل�ستحقات املالية لديوان الرتقية والت�سيري العقاري بالبي�ض لدى امل�ستاأجرين لل�سكنات  هوؤالء على دفع ديونهم كما ا�ساف نف�ض املتحدث.و�سي�رصع ديوان الرتقية والت�سيري العقاري مع بداية ال�سنة القادمة يف املتابعات الق�سائية الإلزام امل�ستحقات كما قامت باإر�سال اعذارات عرب املح�رصين الق�سائيني والتي و�سلت اإىل  2800 اإعذار ت�سديد ما عليهم من ديون عرب جميع االأحياء ال�سكنية املعنية التي يقيمون بها حلثهم على دفع  هذه الرحمان اأن م�ساحله با�رصت موؤخرا عملية حت�سي�ض »وا�سعة«  لهوؤالء  امل�ستاأجرين املتخلفني عن العمومية االإيجارية 280 مليون دينار ح�سبما علم لدى مدير الديوان, 
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