
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الثالثاء  28 نوفمرب2017  املوافـق  لـ08 ربيع الأول  1439ه العدد:4515   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى:

 اإن�ساء املجمع اجلزائري 
للفقه الإ�سالمي يف 

دي�سمرب املقبل
 �ص3
اأعلنت م�ساندتها للتكتل النقابي 

حم�س تطالب حكومة 
اأويحيى بتحمل 

م�سوؤولياتها اجتاه 
النقابات 

�ص4
بعدما اأعلن عي�سى عن مراجعتها 

مطويات تدعو للتطرف 
تخرتق امل�ساجد 

يف اجلزائر
 �ص3

�ص5التحريات اأثبتت وجود ات�سالت مع التنظيم

�سربة اأمنية قوية �سد �سبكات التجنيد لفائدة داع�س

مولودية اجلزائر / احتاد اجلزائر اليوم ابتداء من 17:45

داربي  الإخوة الأعداء باأهداف متباينة

 �ص4

�ص13

بن غربيط:

مل نحذف الب�سملة يف 
كل الكتب املدر�سية

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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قياديون و خرباء ي�شرحون الأزمة الراهنة

�سراع الأجيال و الأنانيات ال�سيقة وراء نك�سة الإ�سالميني 
�ص3

خالل �سهر اأكتوبر2017

 ال�سبطية الق�سائية
  لالأمن الوطني تعالج
�ص5 20 ق�سية جنائية  

م�سروع قانون
 ال�سحة اجلديد 

نقابات القطاع تقرتح 
ا�ستحداث جمل�س

 اأعلى لل�سحة 
�ص4 �ص24�ص4�ص4

 كلية العلوم بجامعة
 حممد بو�سياف بامل�سيلة

يوم درا�سي 
حول مر�س 

ال�سكري

م�ست�سار وزير النقل والأ�سغال 
العمومية حمي الدين حممد يك�سف:

300 عار�س يف 
�سـالون الأ�سـغال 

الـــعمـــوميـــة    

الأغواط

طلبة قرية 
احلاجب 
يحتجون 

حممد بو�سياف : ان�سقاق   الأحزاب الإ�سالمية  �سيع عليهم فر�سة القوة الثالثة يف البالد

اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن 
غربيط، يف ردها الأخري للنائب عن الحتاد من 

اأجل النه�سة والعدالة والبناء ح�سن عريبي، اأن 
الب�سملة حمتفظ بها على م�ستوى كتب الرتبية 

الإ�سالمية وكتب مواد اأخرى، معتربة اأن ذلك 
هو املج�سد منذ ال�ستقالل وفقها، ...
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ر�ؤية من الواقع
اأقر امل�رشع اجلزائري جملة من القوانني ملكافحة اجلرمية والف�ساد 
 . اإ�رشاك املجتمع املدين يف ذلك  ،و  ،وافرد مواد حلماية املبلغني 
الف�ساد واعترب ذلك تواطئا  التبليغ عن  العقوبات على عدم  بل �سدد 
العقوبات  لقانون  اخلا�سة  التعديالت  ويف   ، اجلرمية  يف  وا�سرتاكا 
اأ�سبح القانون 06ـ01 املوؤرخ يف 20 فرباير 2006 املتعلق بالوقاية من 
الف�ساد ومكافحته �ساري املفعول، والذي جاء يف اأحكامه العامة اأنه 
يعزز النزاهة وامل�سوؤولية وال�سفافية يف الت�سيري ودعم التدابري الرامية 
للوقاية من الف�ساد ،كما اأن�ساأت الدولة العديد من الدواوين والهيئات 
لكن   ، املف�سدين  ومتابعة  القذرة  العمليات  واإح�ساء  الف�ساد  لر�سد 
ال�سيء الذي مازال مل يفعْل اإىل غاية اليوم هو ال�سفافية يف التعامل 
وت�سيري ال�سوؤون العمومية بغية اإ�رشاك املجتمع املدين وت�سجعيه يف 
ت�سيري  ،وتعزيز م�ساركته يف  ال�سفافية  باعتماد   ، الف�ساد  الوقاية من 
الإدارة  بالذات هي حمل خالف بني  النقاط  ، وهذه  العامة  ال�سوؤون 

حتمل  من  والتهرب  اإخفائه  يراد  ما  هناك  لن  املدين  واملجتمع 
امل�سوؤولية بعدما بلغ الف�ساد اأرقاما خميفة نخر ج�سد الدولة ،والتي 
على خزائنها،ول اأدل على ذلك من ت�رشيح وزير الداخلية باأن هناك 
اأكرث من مئة رئي�س بلدية متابع يف ق�سايا الف�ساد، بل الأدهى والأمر 
اأن هناك ) مف�سدون ( تر�سحوا يف املحليات الأخرية ومنهم من اأدين 
يف ق�سايا ذات �سلة. كما يطرح القانون اإ�سكالية متكني و�سائل الإعالم 
واجلمهور من احل�سول على املعلومة املتعلقة بالف�ساد ،واقلها رفع 
الأعباء وال�سغط على املواطن من خالل تب�سيط الإجراءات الإدارية 
نقطة  هي  الأخرية  وهذه  املواطنني  و�سكاوى  عرائ�س  على  بالرد 
اخلالف الرئي�سية وال�سجرة التي تخفي الغابة .فاليوم هناك العديد 
ك�سف  بجرم  متابعون  اإطارات  فيهم  مبا  واملوظفني  املواطنني  من 
الف�ساد اأو الإخبار عما يقوم به امل�سوؤولني كل يف موقعه .�سواء باإ�ساءة 
ا�ستعمال وا�ستغالل ال�سلطة اأو الرتبح اأو تلقي ر�ساوى او الإثراء غري 

امل�رشوع او الختال�س اأو كلها معا ، يف حني هناك اأ�سخا�س يدخلون 
حتت طائلة املادة 45 من قانون الف�ساد ، يجدون اأنف�سهم عر�سة لـ ) 
التبهديل ( رغم اأن القانون �رشيح ويوؤكد على حماية ال�سهود واخلرباء 
املجتمع  اأفراد  من  يجعل  ل  ال�سلوك  وهذا   ، ،وال�سحايا  ،واملبلغني 
مواطنني �ساحلني وهم يرون الظلم واقع على الأبرياء والف�ساد مي�سي 
وياأكل وينهب كما يجعلهم من احلافني حلرف امليم ) ما�ساف ما�سمع 
مايهدر ( ؟ ، وخلق جمتمع واعي واأفراد �ساحلني يكون بتطبيق القانون 
دون التحيز لفئة اأو جماعة ومن له حقوق عليه واجبات  اجتاه الوطن 
فال فرق بني امل�سوؤول واملوظف ول بني الغفري والأجري ، واملبلغ عن 
الف�ساد ع�سو �سالح يف املجتمع ويتمتع ب�سفة املواطنة احلقة مهما 
توبع او اأدين، لأنه يدخل يف باب النهي عن املنكر وينطلق من خالل 

ما ميليه عليه �سمريه ودينه ..
احلفناوي بن عامر غــول 

البويرة: اجلامعة تناق�ش التحديات يف الفالحة وال�سياحة
خالل  وباحثون  اأ�ساتذة  اأم�س  ناق�س 
كلية علوم  الذي نظمته  الدويل  امللتقى 
الأر�س بجامعة  الطبيعة واحلياة وعلوم 
الفالحة  علوم  مو�سوع  حول  البويرة 
الهائلة  الإمكانيات  البيئية  والتكنولوجيا 
كنموذج  البويرة  ولية  بها  تتمتع  التي 
يعترب  الذي  املجال  هذا  يف  وطني 
ح�سب املنظمني مو�سوع ال�ساعة نظرا 
للرهانات الوطنية التي �سطرتها احلكومة 
هذه  يف  الإ�ستثمار  لفتح  اجلزائرية 
احلقيقي  تعتربالبديل  التي  املجالت 
بتنويع مداخيل  ي�سمح  البرتول ما  لرثوة 
القت�ساد الوطني يف قادم ال�سنوات بعد 
انهيار اأ�سعار النفط يف الأ�سواق الدولية 

، ويف ال�سياق اأكد امل�ساركون اأن للجزائر 
فر�سة ذهبية ل�سمان مداخيل هامة اإذا 
للدفع  مدرو�سة  ا�سرتاتيجيات  و�سعت 
الأمام  اإىل  وال�سياحة  الفالحة  بقطاعي 
 " الأ�ستاذة  عر�ست  ذلك  على  وكمثال 
�سونية حميد " من جامعة البويرة بحثا 
ميدانيا حول ثروة الزيتون على م�ستوى 
ولية البويرة ، واأ�سارت اأنها قامت باأخذ 
بيولوجية   اإيجاد حلول  اجل  عينات من 
خمتلف  �سد  بيكترييا  با�ستعمال 
املادة  بهذه  تع�سف  التي  الأمرا�س 
ل�سمان  لعناية  حتتاج  التي  ال�سا�سية 

ت�سديرها اىل اخلارج م�ستقبال .
اأ.م

ميهوبي وولد علي 
يكرمان جمال عالم

اجلي�ش يوقف مهربني يف 
برج باجي خمتار وعني قزام

لعنة الإ�سابات توا�سل 
مطاردة بوجناح

امل�سيلة 

افتتاح معر�ش التحف الفنية 
للفنان "عي�سى بوعزيز"

جمال  القدير  القبائلي  الفنان  حظي 
الثقافة بح�سور  بالتكرمي من وزارة  عالم 
الدين ميهوبي وزميله  الأول عز  م�سوؤولها 
والريا�سة  ال�سباب  وزير  احلكومة  يف 
الهادي ولد علي، حيث جاء التكرمي الذي 
على  بناء  لبجاية  اجلهوي  بامل�رشح  جرى 
ا�ستهر  الذي  للفنان  احلافلة  امل�سرية 

باأغانيه خالل الأعوام ال�سابقة.

واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 
من  بكل   2017 نوفمرب   26 يوم  ال�سعبي 
قزام/ن.ع.6،  وعني  خمتار  باجي  برج 
رباعيتي  مركبتني  وحجزت  مهربني   )07(
الغذائية  اأطنان من املواد  الدفع و)3،05( 

ومعدات تنقيب عن الذهب. 

الالعب  مالحقة  يف  يوا�سل  احلظ  �سوء  اأن  يبدو 
الدويل اجلزائري بغداد بوجناح الذي �سوف ي�سطر 
التي  الإ�سابة  ب�سبب  املناف�سة  عن  جمددا  للغياب 
فريقه  مباراة  يف  املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  تلقاها 
ال�سد اأمام الدحيل �سمن مناف�سة دوري جنوم قطر، 
ويف هذا ال�سدد فاإن بوجناح ي�ساب و�سيغيب جمددا 
عن امليادين بعدما �سبق اأن تلقى الإ�سابة يف بداية 

املو�سم جعلته يغيب عن اجلولت الأوىل.

بولية   " احلمالوي  "قنفود  الثقافة  دار  حتت�سن 
معر�س  ،فعاليات  اأيام  ثالثة  مدار  ،وعلى  امل�سيلة 
للتحف الفنية للفنان النحات "عي�سى بوعزيز" حيث 
اأ�رشف على افتتاح التظاهرة وايل ولية امل�سيلة "حاج 
مقداد " رفقة جمع من ال�سلطات املحلية  املعر�س 
يحتوي علي  امل�سيلة  الأول يف ولية  يعد  الذي  هذا 
كالرخام،  املواد  خمتلف  من  م�سنوعة  فنية  حتف  
اأن  الأخري  هذا  اإ�ستطاع  واأخرى  اخل�سب  احلديد، 
يحولها على حتف فنية يف �ستى الأ�سكال والأحجام 

كاحليوانات، امل�سابيح، الأحذية .
ع.ب

كاأ�س العامل لكرة القدم

اأغلى منتخب عربي م�سارك يف مونديال رو�سيا

يطالبون برحيل الإدارة  :  اأن�سار اأمل بو�سعادة يحتجون اأمام مقر ولية امل�سيلة 

القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  نهائيات  ت�سهد 
العام  �سيف  رو�سيا  يف  اإقامتها  املزمع 
عربية،  منتخبات   4 م�ساركة  املقبل، 
وال�سعودية،  واملغرب،  تون�س،  وهي 
وم�رش وت�سّدر املغرب قائمة املنتخبات 
رو�سيا،  مونديال  يف  امل�ساركة  العربية 
وبلغت  ت�سويقية  قيمة  الأعلى  حيث  من 
اأ�سود الأطل�س،  القيمة ال�سوقية لالعبي 
حوايل   98.4 مليون يورو، مقابل 84.5 
الذي  امل�رشي،  للمنتخب  يورو  مليون 
املنتخب  واحتل  الثاين  املركز  يف  جاء 
ت�سويقية  بقيمة  الثالث  املركز  التون�سي 
و�سلت اإىل 31.15 مليون يورو، فيما حل 
الرابع  املركز  يف  ال�سعودي  املنتخب 
اأما على امل�ستوى  يورو(،  )18.7 مليون 
العاملي، فقد ت�سدر املنتخب الربازيلي، 

يف  امل�ساركة  املنتخبات  اأغلى  قائمة 
مونديال رو�سيا، اإذ تبلغ القيمة ال�سوقية 
بينما  يورو،  مليون  لالعبيه، حوايل 671 
الثاين،  املركز  يف  اإ�سبانيا  منتخب  جاء 

وت�سل قيمة لعبيه اإىل 643 مليون يورو 
والأملاين  الفرن�سي  املنتخبان  وتقا�سم 
كل  قيمة لعبي  تبلغ  اإذ  الثالث،  املركز 

منتخب، حوايل 636 مليون يورو.

اعت�سم، اأم�س، جمموعة من اأن�سار 
يف  النا�سط  بو�سعادة  اأمل  فريق 
الق�سم الثاين املحرتف لكرة القدم 
ولية  مقر  اأمام  الإحتجاج  على 
�سخ�سيا  الوايل  مطالبني  امل�سيلة 
بالتدخل  املحلية  وال�سلطات 
الرئي�س  وبرحيل  الفريق  لإنقاذ 
حال  و�سل  بعدما  مقري�س  عزوز 
يعد فريقهم اإىل و�سع كارثي خالل هذا  الذي  احلايل  الكروي  املو�سم 

املنا�رشون  لفريقهم  بداية  اأ�سوا 
مقر  جدران   على  لفتات  علقوا 
برحيل  يطالبون   امل�سيلة  ولية 
اإنقاذ فريقهم  الإدارة وهدفهم هو 
من و�سعيته احلرجة ، التي يتواجد 
اجلميع  من  لتدخل  وحتتاج  فيها 
�سبح  من  واإبعاده  م�ساره  لت�سحيح 

ال�سقوط .
ع.ب

من يحمي املبلغني عن الف�ساد ! ؟

 اإحباط هجرة غري �سرعية
 ل17 �سخ�سا

من جهة اأخرى، اأحبطت وحدات حلر�س ال�سواحل  حماولة 
هجرة غري �رشعية لـ )17( �سخ�سا كانوا على منت قارب تقليدي 

ال�سنع بالطارف/ن.ع.5، فيما مت توقيف )56( مهاجرا غري 
�رشعي من جن�سيات خمتلفة بكل من ب�سار واأدرار وغرداية 

وتلم�سان.

تلم�سان

حجز ت�سعة )09( كلغ من الكيف املعالج
اأوقف عنا�رش الدرك الوطني بتلم�سان/ن.ع.2، ثالثة )03( جتار 
خمدرات وحجزوا ت�سعة )09( كيلوغرامات من الكيف املعالج 
وثالث )03( �سيارات �سياحية، يف حني مت �سبط )7716( وحدة 
من خمتلف امل�رشوبات و)5045( كي�س من مادة التبغ بكل من 

ب�سكرة والوادي/ن.ع.4.
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قياديون و خرباء ي�سرحون اأزمة الإ�سالميني اجلزائريني

�سراع الأجيال و الأنانيات ال�سيقة وراء النك�سة

اإميان لوا�س 

بو�ضياف  حممد  ال�ضيا�ضي  املحلل  واأفاد 
،اأن  الو�ضط«  »جريدة  به  خ�ص  ت�رصيح  يف 
االنتخابات املحلية �ضارت يف هدوء واأجواء 
اأمنة ،قائل :« يف اأعقاب كل حملة انتخابية 
االإدارة  واتهام  التزوير  ا�ضطوانة  تطفوا 
التي ح�ضل عليها حزبا  الهائلة  النتائج  لكن 
ال�ضلطة والفارق الذي اأحدثوه يزهد اجلميع 
بقية  اأما فيما يخ�ص    ، اللغة  تبني هذه  يف 
اأكرث  تقرتب  اأو  تدريجيا  �ضتنتهي  االأحزاب 

اإىل احد قطبي العملية ال�ضيا�ضية«.
اأمل فيما يخ�ص االإ�ضالميني ،اأبرز بو�ضياف  
على  احلفاظ  ف�ضل يف  االإ�ضالمي  التيار  اأن 
العربي  الربيع  انعكا�ضات  وزادته  وزنه 
وخوف النا�ص من م�رصوعهم املنبوذ اإقليميا 
ال�ضيا�ضي   مردوده  على  اثر  ،مما  وعامليا  
،موؤكدا اأن االأحزاب االإ�ضالمية  عجزت اىل 
بل  �ضيا�ضتها   و  على جتديد خطابها  اليوم 
م�ضريهم  يالقون  فهم  ا�ضرتاتيجياتها  حتى 

يوما بعد يوم ».

الأمني العام ال�سابق للنه�سة فاحت 
ربيعي

نتائجنا هزيلة لترتقي اإىل م�ستوى 
الطموحات

فاحت  النه�ضة  حركة  يف  القيادي  جهته  من 
التي حت�ضلت عليها  النتائج  اأن  اأ�ضار  ربيعي 
ال  هزيلة  و  �ضعيفة  نتائج  النه�ضة  اإحتاد 
التي  طموحات  و  م�رصوع  مب�ضتوى  ترتقي 
يحملها   االإحتاد ،مربزا اأن االإحتاد باندماج 
ياأخذ  مل  �ضيا�ضية  قوة  ي�ضكل  اأحزاب  ثالثة 

البعد الذي اأريد منه .
واأفاد ربيعي اأن �ضبب تراجع نتائج االأحزاب 
العديد  وجود  هو  املحليات  يف  االإ�ضالمية 
من العرثات التي انعك�ضت �ضلبا على م�ضتوى 
اخلروقات  مبمار�ضة  االإدارة  ،متهما  اأدائها 
االنتخابية  العملية  بداية  من  التجاوزات  و 
،قائال :«لكن مل يكن القول اأن �ضبب تراجع 
االإدارة  انحياز  هو  االإ�ضالمية  االأحزاب 
فقط و اإمنا االأنانية احلزبية اأي�ضا �ضاهمت 
نن�ضى  اأن  الميكن  ،اأي�ضا  اأداءها  تراجع  يف 
التناق�ص بني اخلطاب و املمار�ضة مما جعل 
عن  املنا�ضلني  عزوف  و  تزول  ال�ضعب  ثقة 

العملية االنتخابية   ».
اأن  النه�ضة  حركة  يف  القيادي  واأبرز    
حت�ضلت  التي  النتائج  رغم  ال�ضلطة  اأحزاب 
اأنها  تبقى يف دائرة االتهام الأنها  اإال  عليها 

ت�ضتعمل اإمكانيات وو�ضائل الدولة و اأ�ضاليب 
مل  املقابل  يف  اأنه  ،م�ضريا  ال�ضعب  تخويف 
من  فا�ضتفادت  تناف�ضها  قوية  تكتالت  جتد 

وجودها يف ال�ضلطة و انحياز االإدارة  .

النتخابات  املحلية لي�ست  مقيا �سا 
لرتاجع التيار  الإ�سالمي

بدوره  القيادي يف حركة البناء  اأحمد الدان 
ترتاجع يف  االإ�ضالمية مل  االأحزاب  اأن  اأفاد 
و  االأ�ضوات  يف  توزع  هناك  اإمنا  احلقيقة 
البلطجة يف حركة الت�ضويت ،باالإ�ضافة اإىل 

دخول عامل املال و �رصاء املوؤطرين 
اأن  دان  اأحمد  البناء  حركة  القيادي يف  اأكد 
هي  اإمنا  و  تزول  لن  االإ�ضالمية   االأحزاب 
موجودة كقوة �ضيا�ضية على م�ضتوى احلظور 
ال�ضعبي اأو على م�ضتوى البدائل يف ال�ضاحة 
،م�ضريا  القومي  االأمن  يف  ودورها  الوطنية 
املحلية  االنتخابات   جعل   ميكن  ال  انه 

مقيا�ضا للرتاجع االإ�ضالمي .
ونفى املتحدث يف ذات ال�ضياق  ت�رصيحات 
االأحزاب  اندثار  حول  االأحزاب  قادة  بع�ص 
تق�ضري  وجود   رغم  اأنه  ،مربزا  االإ�ضالمية 
التحالفات و  يف تطوير العالقات و �ضناعة 
التيار  اأن  ،اإال  االإ�ضالمي  التيار  بني  الوحدة 

املعادلة  يف  مهما  رقما  يبقى  االإ�ضالمي 
و  املحليات  و  الت�رصيعات  يف  ال�ضيا�ضية 
الرئا�ضيات ،م�ضيفا » اإن االأحزاب االإ�ضالمية 
هي اأحزاب منظمة و مهيكلة و م�ضتمرة متثل 
وقوائمها  بالوطنية   مرتبطة  و  ال�ضعب  روح 
لي�ضت مبنية على االأنانية و االأغلبية هي من 

حتكم ».

القيادي يف حركة النه�سة حممد 
حديبي  

ال�سراع الداخلي بني الأجيال و عقم 
اخلطاب واملمار�سات وراء الأزمة 

اأكد القيادي يف حركة النه�ضة حممد حديبي  
وعدم  االأجيال  بني  الداخلي  ال�رصاع  اأن  
تطور اخلطاب واملمار�ضات ب�ضبب �ضيطرة 
احلر�ص القدمي وعدم قبولهم فتح االأحزاب 
ال�ضبب  املجتمع  من  احلية  للطاقات 
االإ�ضالمية  االأحزاب  تراجع  وراء  الرئي�ضي 
اأخر  اإ�ضكال  وجود  ،مربزا  املحليات  يف 
يتمثل يف غياب احلليف االإداري اأو ال�ضامن 
االنتخابي داخل غرفة االإدارة وا�ضت�ضحاب 
االإداريني الوالة وروؤ�ضاء دوائر منطق التقرب 
والوفاء لل�ضلطة للبقاء يف املنا�ضب اأو رغبة 
باالأحزاب  الت�ضحية  خالل  من  الرتقية  يف 

 « بها  والت�ضحية  عليها  والتزوير  االإ�ضالمية 
ككب�ص فداء« ل�ضالح حزبي ال�ضلطة.

اأن  مت�ضل   �ضياق  يف  حديبي  واأو�ضح 
االأحزاب االإ�ضالمية مازلت مل تطور اأدواتها 
عن  تبحث  الزالت  اجلديد  الواقع  وفق 
االآخرين  حني  يف  مبنظارها  النوعية  بناء 
ال�ضخ�ص  توظيف  ،يهم  النوعية  اليهمهم  
ال�ضارع  من  بغريه  تعوي�ضه  وميكن  للظرف 
اأداء  يهمه  ال  بدوره  الذي  الغر�ص   يوؤدي 
الفعل ال�ضيا�ضي بقدر مايهمه جمع اأ�ضوات 
من  الرئي�ضني  املمثلني  ان�ضحاب  زمن  يف 
امل�رصح ال�ضيا�ضي »،م�ضيفا » اأي�ضا  الوعاء 
االأحزاب  هذه  فيه  ين�ضط  الذي  االنتخابي 
هو الوعاء املقاطع لالنتخابات مما انعك�ص 
على النخبة باالن�ضحاب   خ�ضو�ضا بت�ضويه 
اإن    »: ،اأي�ضا  املمار�ضة  برداءة  العملية 
انتقائي  ن�ضالها  مازال  االإ�ضالمية  االأحزاب 
الميكن  اأدبياتها  وفق  واملنا�ضلني  لالأفراد 
ي�ضتوي  اإذا مل  يكون منظوي  اأن  اأي مواطن 
التنظيمي  اجلانب  خ�ضو�ضا  �رصوطها  دفرت 

والفكري واملمار�ضاتي«.
القوة  اأن  النه�ضة   حركة  يف  القيادي  واأبرز 
ميكنها  التي  الوحيدة  اجلادة  ال�ضيا�ضية 
ال�ضاحة  بناء  يف  النوعية  القفزة  حتقق  اأن 
االإ�ضالمي  التيار  هو  معانيها  بكل  الوطنية 

ب�رصية  وقدرات  موؤهالت  من  ميتلكه  ملا 
وترتيب  اأفكاره  يف  النظر  يعيد  ب�رصط 
للتطورات احلا�ضلة  قراءة  واإعادة  اأولوياته  
�ضلطة  دون  املبادرة  وحترير  املجتمع  يف 
،موؤكدا  تنظيمية  اأو  اإيديولوجية  اأو  اأبوية 
على �رصورة ا�ضتيعاب  الطاقات املتجددة 
االأجيال،  تغيريات  مع  الناجتة  املجتمع  يف 
من  ين�ضحب  اأن  القدمي  احلر�ص  وعلى 
اأخرى  عمل  ف�ضاءات  يف  ويفكر  امل�ضهد 

اجتماعيا وفكريا و�ضيايبا .
ال�ضيا�ضي   امل�ضهد  على  املتحدث  وعلق 
،قائال :« امل�ضهد ال�ضيا�ضي االآن يف اجلزائر  
،بل  وامل�ضاريع  واالأفكار  القيم  ت�ضنعه  ال 
ت�ضنعه قيم اأخرى بعيدة عن هده القيم وهي 
التبلعيط وامل�ضالح دون مراعاة  قيم ثقافة 
اأو حتى احلزبي،  ال�ضيا�ضي  الن�ضال  ملفهوم 
الي�ضار  من  حزب  يف  تر�ضح  �ضخ�ص  فتجد 
من  حزب  قي  تر�ضح  تراه  اليوم  باالأم�ص 
اليمني وال �رصر يف دلك اأمام املتتبع لل�ضاأن 
ال�ضيا�ضي بالن�ضبة للراأي العام اأ�ضبح عادي ال 
توجد حمددات اأو �ضوابط ملفهوم الن�ضال 
وعلى اأي �ضي ي�ضوت املواطن، وهذا العمل 
مق�ضود الهدف منه متييع احلياة ال�ضيا�ضية 
حتى ين�ضحب املواطن والنخبة من ممار�ضة 

حقوقهم ال�ضيا�ضية«.

.     حممد بو�سياف : ان�سقاق   الأحزاب الإ�سالمية  �سيع عليهم فر�سة القوة الثالثة يف البالد     .     فاحت ربيعي: نتائج النه�سة �سعيفة و هزيلة لترتقي مب�ستوى طموحات الإحتاد
.     اأحمد الدان: النتخابات  املحلية لي�ست  مقيا�سا لرتاجع التيار  الإ�سالمي   .    حممد حديبي: وعدم تطور اخلطاب واملمار�سات وراء تراجع الأحزاب الإ�سالمية

اأكد املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف اأن الن�سقاقات والتفكك الذي اأ�ساب الأحزاب الإ�سالمية  �سيع عليهم فر�س اأن يكونوا القوة الثالثة يف البالد وان يحتلوا  مكانة وتاأثري يف جمريات الأحداث الوطنية ،مربز اأن 
فوز جبهة كان  متوقعا تالها التجمع الوطني ،مفيدا يف ذات ال�سدد  اأن ال�سراع ال�سيا�سي يف اجلزائر ل ي�ستدعي كل هذا العدد من الأحزاب بل تكفيه منظومة حزبية ثنائية.

حممد عي�سى:

 اإن�ساء املجمع اجلزائري للفقه الإ�سالمي يف دي�سمرب املقبل
الدينية  ال�ضوؤون  وزير  قال 
لدى  عي�ضى  واالأوقاف  حممد 
االذاعة  فوروم  يف  �ضيفا  حلوله  اأم�ص 
الوطنية بالعا�ضمة اأن  االحتفاء باملولد 
النبوي ال�رصيف هو �ضمام اأمان من اأي 
اخرتاق طائفي واجلزائر فنحن نحتفي 
طبيعة  من  فرحة  نابعة  بعمق  فهو  به 
وحمبة املجتمع اجلزائري وهو ال يحتاج 
الدينية  فلقد  باركه  ال�ضوؤون  يف  فتوى 
اجلزائري  عبد  العالمة  قبل  من 
نتحدث عن  بادي�ص ،ونحن  بن  احلميد 
�ضنحيي  اجلزائرية  التي  االأمة  احتفال 
فيها �ضرية  النبوية ال�رصيفة  والتي  تعد 
فاملجتمع  اأخالقنا  فر�ضة  لربط 
من  اندفاعا  لديه  اجلزائري  اأ�ضبح 
اأ�ضالفنا  وهذا  يف  لتدين  الرجوع  اأجل 
مقابل ايدولوجية املذهب ال�ضلفي وهو 
التدين  كان يجمعنا وجعلنا  منوذج من 
مج حماية  من  البد  ديننا لذا  يف  نثق 

اإىل  متعنا  من  الطائفية  باال�ضتناد 
الو�ضطية واالعتدال .

 
»الإرهاب لدين له ل مييز بني 

مقد�س ومدن�س«
 

عي�ضى   وقدم  حممد 
لتفجري  ا ثة   د حا ل   حو بته   ر مقا
االإرهابي االأخري  مل�ضجد مبدينة �ضيناء 
على  وقع   يعرب  ما  اأن  م�رص   معتربا 
ي�ضتهدف  له  فهو  الدين  االرهاب  اأن 
وال  االآمنة  واحلياة  والكني�ضة  امل�ضجد 
ومدن�ص  وبالتايل  مقد�ص  بني  مييز 
يحدث  وما  اإ�ضالميا  اإرهابا  هو  لي�ص 
 ، العامل  الفو�ضى  جاء  نتيجة  هو 
العامل  يعرفها  التي  التهافت  فحالة 
معتربا  االإ�ضالم  ،  يف  مالذها  جتد 
والتطرف يف مذهبنا  ديننا  الت�ضدد يف 
افعالنا  كل  باتهام  الغرب  على  �ضهل 
�ضيناء  من طرفهم  التفجري يف م�ضجد 
ت�ضيء ل�ضورة اال�ضالم  فاجلزائر عانت 
االإرهاب  كثريا يف املا�ضي من ظاهرة 

.
 

اأ�سبحت اجلزائر مرجعا للدول 
الغربية مكافحة الإرهاب

 
اأن  عي�ضى  قال  ال�ضياق  ذات    ويف 
للدول  مرجعا  اأ�ضبحت  اجلزائر 
ووا�ضنطن  وروما  بريطانيا  من  الغربية 
االإرهاب  والتطرف  وبكني يف مكافحة 
بالتجربة  الدول  اأ�ضادت  هذه  فلقد 
الق�ضاء  يف  جنحت  التي  اجلزائرية 
اجلزائر  جعل  ما  وهذا  االإرهاب  على 
الدول  من  العديد  اأ�ضا�ضيا  يف  فاعال 
وتثق  فينا  اأ�ضبحت  تتبعنا  العامل  التي 
اجلزائر  مقارعة  نتيجة  جاء  وهذا 
عن  يف  الت�ضعينات  وهذا  لالإرهاب 
طريق  النوعي  عن  عملها  طريق 
ال�ضلم وامل�ضاحلة  الذات بف�ضل ميثاق 
رئي�ص  اإليه  دعا  الوطنية  الذي 
بوتفليقة  فهو  العزيز  عبد  اجلمهورية 
والعقول  يرتاح  االإن�ضان  الذي  جعل 
املواطن  فاجلزائر  على  تطغى 
ملحاربة  اإجراءات  على  اعتمدت 
ظاهرة التطرف الديني  التي هي عبارة 
عن �ضلوك و�ضعور لدى املتدين فعندما 
يتزمت ت�ضبح اأقرب و�ضيلة للجهل وهذا 

ما اأدى اإىل التطرف الديني .
 

اجلزائر لي�ست طرفا يف ال�سجال 
الوهابي ال�سيعي

 
الدينية  ال�ضوؤون  وحتدث  وزير 
الذين  400  �ضخ�ص  عن  واالأوقاف 
م�ضتوى  مطار  على  احتجازهم  مت 
باجلزائر  بومدين  الدويل  هواري 
كربالء  يف  حجهم  العا�ضمة،  ب�ضبب 
اأن  عي�ضى  اأكد  ولقد   ، بالعراق  الواقعة 
وهذا  اجلزائر  يف  موجودون  ال�ضيعة 
هوؤالء  �ضبط  عملية  ولكن  �رصا  لي�ص 
ر�ضالة  طيبة  يف  هي  االأ�ضخا�ص 
اإىل  م�ضالح  االأمن  طرف  من  تقديري 
يف  حتكموا  الذي  اجلزائري  املجتمع 
الو�ضع  مو�ضحا اأنهم اإذا جتاوزوا  احلد 
كيف  الدولة  ف�ضتعرف  لهم  امل�ضموح 
ما  اأثبتته  القانون  وهذا  تطبق 

اأخرى  طوائف  اجلزائرية  مع  الدولة 
هوؤالء  نناق�ص  ال  اأن  علينا  وبالتايل   ،
ما  جزائرية  وهذا  لي�ضت  مبرجعيات 
التوا�ضل  �ضبكات  متداوال  يف  نالحظه 
االإعالم  مو�ضحا  االجتماعي  وو�ضائل 
باأنها  موقفها  يف  مازالت  اجلزائر  اأن 
الوهابي  يف  ال�ضجال  طرفا  لي�ضت 
اجلزائر  تكون  اأن  تريد  ال�ضيعي وال 
لها  مرجعياتها  فيه  فاجلزائر  ميدانا 
االأفكار  كل  خاللها  حتارب  من  التي 
هذا  على  �ضائرين  و�ضنبقى  الغريبة 
م�ضالح  مع  جهودنا  مناغمني  اخلط 
التي عرب  الوطنية  ال�ضيا�ضة  ومع  االأمن 
اجلمهورية  باأن  اإرادة  رئي�ص  عنها 
التمزيق الطائفي   اإرادة خطرية ينبغي 

حت�ضني املجتمع  �ضدها .
 

اجلزائر موؤمنة من الأحمدية
 

الذي  عي�ضى   ف�ضيء  حممد  وح�ضب 
االأمنية  املعاجلة  هو  امليدان  يف  برز 
الدين  الدخيلة  على  الدينية  للق�ضايا 
اجلزائري  مثل  واملجتمع  االإ�ضالمي 
ال  اأننا  االأحمدية  م�ضريا  ق�ضية 
يف  جنده  كما  البيانات  لي�ص  ن�ضدر 
املديرية  اأو  الوطني  قيادة  للدرك 
ت�ضدر  التي  الوطني  لالأمن  العامة 
مع  حوار  يف  بيانات  ونحن  موجودون 
نقا�ضاتهم  يف  االأحمديني  وحا�رصون 
قبل مثولهم اإىل  العدالة ونحن نرافقهم 
بعدة خروجهم من ال�ضجن لكي ال يقعوا 
من جديد وهذا عبارة عن جهد �ضامت 
يقوم به االأئمة وال يحتاجون  اأن يروجوا 
االأحمدية  لهوديبلوما�ضيا  مو�ضوع 
هذا  الت�رصيح يف  ونحن منتنع  اأغلقناه 
املو�ضوع  ويكفينا ما فعلناه  فاجلزائر 

مووؤمنة من االأحمدية .     
 

اأمرنا بالق�ساء على املطويات 
الداعية للتطرف والطائفية يف 

مكتبات امل�ساجد وال�سجون
 

عي�ضى   حممد  قال  ال�ضياق  ذات   ويف 

امل�ضاجد  جلان  ملراقبة  اإفاد   حول 
التطرف  القراآنية ملكافحة  واملدار�ص 
يف املدن اجلزائرية  والداخلية  حماولة 
االخرتاق املوجودة يف م�ضاجدنا ولكن 
ال�ضوؤون  امل�ضاجد  ووزارة  اأئمة  وعي 
ننتبه على هذه احلاالت  الدينية جعلنا 
م�ضامني  مبراجعة  اأمرنا  ونحن 
امل�ضاجد  يف  املوجودة  املكتبات 
على  الق�ضاء  اأجل  من  وهذا  وال�ضجون 
التطرف  اإىل  التي تدعو  كل املطويات 

والطائفية .
  

اإن�ساء املجمع اجلزائري للفقه 
الإ�سالمي يف دي�سمرب املقبل

 
اجلزائري  املجمع  يخ�ص  وفيما 
املالكي  ك�ضف  االإ�ضالمي  للفقه 
�ضهر  يف  نهاية  قبل  �ضين�ضاأ  اأنه  عي�ضى 
هذا  اأن  املقبل  معتربا  دي�ضمرب 
عبارة  التفكري  وهو  املجمع  خزان 
عن اأكادميية لالأبحاث  حيث اأننا قررنا 
العلماء  م�ضرتكة  جتمع  اإن�ضاء  حمطة 

اجلزائريني ذوي اخلربة  .
  

م�سروع اإن�ساء اإذاعة اإلكرتونية 
وقناة لوزارة ال�سوؤون الدينية 

مازال قائما
 

الدينية   الوؤون  وزير  االأخريك�ضف  ويف 
اإلكرتونية  اإذاعة  اإن�ضاء  عن م�رصوع 
مازال  الدينية  ال�ضوؤون  لوزارة  وقناة 
قائما ونحن ب�ضدد التح�ضري لهما فهي 
الطائفية  ملواجهة  طريقة  اأح�ضن 
مهنية  اإىل  نحتاج  نحن  و  اجلزائر  يف 
نرفع  حتى  رجال  االإعالم  ليوجهونا 
لدينا  فنحن  وبالتايل  اجلزائر  �ضوت 
م�ضجد  األف  و17  ديني  اإطار  األف   34
على م�ضتوى الوطن و14 مركز للتكوين 
 500 فيه  �ضنويا  يتكون  حيث  الديني 
مكون   1500 اإىل  نطمح  ونحن  مكون 
االأزمة  نتيجة  جاء  القائم  اخللل  ولكن 

املالية التي تعي�ضها اجلزائر .
حكيم مالك

بعدما اأعلن عي�سى عن مراجعتها 

مطويات تدعو للتطرف واأخرى ت�سرب 
املرجعية الوطنية بامل�ساجد 

واالأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  وزير  اأعلن 
مبراجعة  اأمر  اأنه  اأم�ص،  عي�ضى،  حممد 
م�ضامني كل مكتبات امل�ضاجد واملدار�ص 
التي  املطويات  كل  حلذف  القراآنية 
تدعوا اإىل الطائفية اأو الكتب واملطويات 
التكفريية، موؤكدا اأن تلك الكتب واملراجع 
اأ�ضبحت ممنوعة يف م�ضاجدنا،  مو�ضحا 
وزارة  مع  مراجعته  مت  االأمر  النف�ص  اأن 
املتواجدة  املكتبات  ملراجعة  العدل 
داخل ال�ضجون، حلذف الكتب التي تدعو 

للتطرف.

رابحي
 هذه الأنواع الـ3 

للمطويات املنت�سرة 
بامل�ساجد 

رابحي،  خل�رص  االإ�ضالمي  الباحث  دعا  
قراأ يف خطوة حممد عي�ضى باأنها خطوة 
ايجابية، مق�ضما املطويات املنت�رصة اإىل 
3 اأنواع: االأوىل تت�ضمن ق�ضايا فقهية، ما 
واأحيانا  واملباح،  واحلرام  باحلالل  يتعلق 
اأما  الدينية اجلزائرية،  تخالف املرجعية 
الثانية فتتعلق بالعقائد من الوالء والرباء 
اعتربه  الذي  النوع  وهو  التكفري،  وحتى 
اأخطر على املجتمع اجلزائري، فيما تتعلق 
الثالثة بامل�ضا�ص بالن�ضيج املجتمعي كون 
بع�ضها يف هذا اجلانب يكفر الدميقراطية 
اأنه  م�ضيفا  بع�ضها،  با�ضتثناء  �ضابه،  وما 
لها، خا�ضة  منا�ضبا  يعد  الزمان مل  حتى  
اأن غالبيتها تت�ضمن م�رصوعا فكريا بعيدا 
اأنها  لها  ي�ضاف  اجلزائري،  املجتمع  عن 
فتاوى  تت�ضمن  واأحيانا  امل�ضادر  جمهولة 
دون ا�ضنادها الأي عامل، وهو ما يجعل من 

االأف�ضل عدم وجودها.
حماية  يف  للتعجيل  رابحي  دعا  كما 
املرجعية الوطنية، معتربا اأن الو�ضاية 
متاأخرة يف خطواتها يف ذلك اجلانب، 
وذلك من خالل االهتمام باالأئمة، مع 
للجمهورية،  مبفتي  املرجعية  تعزيز 
قائال اأن غياب ذلك جعل من الفتوى 

تعمها الفو�ضى، وهو ما ي�ضتدعي اإعادة 
اجلمهورية  مفتي  مركز  يف  التفكري 
لبنة  يعد  ما  وهو  االإمام،  ومن�ضب 
ثوابت  تاأ�ضي�ص  على  ت�ضاعد  اأوىل 
وقواعد يف زمن انت�ضار التطرف. كما 
�رصورة  على  »الو�ضط«،  حمدث  ركز 
على  انه  خا�ضة  االعتدال،  كتب  دعم 
م�ضتوى املعر�ص الدويل للكتاب ميكن 
ت�ضجيل عدة كتب ال ن�ضفها بالتطرف 
امل�رصوع  تخدم     وال  بعيدة  لكنها 
ايديولوجية  تكر�ص  حيث  اجلزائري، 
معينة من خارج اجلزائر، ومن �ضاأنها 
حني  يف  للتطرف،  قابلية  ت�ضنع  اأن 
حلماية  يكفيها  ما  اجلزائر  لدى  اأنه 

مرجعيتها واأمنها املجتمعي.

حجيمي
 لبد من مراقبة 

املطويات باملطارات 
اأما رئي�ص نقابة االأئمة جلول حجيمي، 
لي�ص  اخلطاب  اأن  لـ«الو�ضط«،  ف�رّصح 
التطبيق،  وي�ضتوجب  باجلديد، 
املطويات  ملراقبة  ال�ضلطات  داعيا 
ومنع  املطارات،  م�ضتوى  على  بداية 
من  الدينية  للمرجعية  املخالفة 
املرور، مو�ضحا اأن معظمها ياأتي من 
املرجعية  تدعيم  باملقابل  اخلارج، 
ال  امل�ضوؤولية  اأن  م�ضيفا  الوطنية، 
حتمل فقط لالإمام بل البد من تدخل 
م�ضالح اأخرى من اأجل حتقيق تكامل 
من  املرجعية  حماية  اإطار  يف  ي�ضب 

خمتلف الفاعلني.
من  كبري  عدد  اأن  املتحدث  واأكد 
خمالفة  اأفكارا  حتمل  املطويات 
الفتاوى  الوطنية، من حيث  للمرجعية 
بعيد  ب�ضكل  له،  تدعوا  ملا  و�ضوال 
ومتيل  املرجعية،  مع  ويت�ضارب 
عن  بالبعيد  و�ضفه  ما  وهو  لل�ضدام، 

مرجعيتنا، والتي يعمها الهدوء.
�سارة بومعزة 



اقرتحت عدة نقابات مهنية يف قطاع 
باجلزائر  االثنني  اأم�س  ال�صحة, 
اأعلى  جمل�س  ا�صتحداث  العا�صمة, 
ال�صحة  قانون  م�رشوع  يف  لل�صحة 
ت�صيري  »مراقبة  مهام  يتوىل  اجلديد, 
واالنذار  اال�صت�رشاف  وكذا  القطاع 
التي تهدد  املبكر مبختلف املخاطر 
االإطار,  هذا  ويف  العمومية«.  ال�صحة 
للأطباء  الوطنية  النقابة  رئي�س  اأفاد 
احلميد,  عبد   لعور  �صالح  العامني, 
خلل جل�صة اال�صتماع التي خ�ص�صتها 
االجتماعية  وال�صوؤون  ال�صحة  جلنة 
باملجل�س  املهني  والتكوين  والعمل  
قانون  م�رشوع  حول  الوطني  ال�صعبي 

ال�صحة, اأن ا�صتحداث 
م�رشوع  يف  لل�صحة  اأعلى  جمل�س 
القانون اجلديد لل�صحة »يعترب �رشورة 
خلدمة املنظومة  ال�صحية باجلزائر 
يف  �صحية  خدمات  تقدمي  و�صمان 
دوليا   املعتمدة  املقايي�س  م�صتوى 
او  العام  القطاع  موؤ�ص�صات  يف  �صواء 
هذا  يكون  اأن  اقرتح  كما  اخلا�س«. 
يف  الفاعلني  لكل  »ممثل  املجل�س 
القطاع ويتمتع  با�صتقللية تامة على 
�صلحياته  �صمن  من  له  يخول  ان 
حول  املبكر   واالنذار  اال�صت�رشاف 
بال�صحة  املتعلقة  املخاطر  خمتلف 
ان  وبعد  الوقاية«.  اىل  باالإ�صافة 
رئي�س  اأقرها  التي  باالإ�صلحات  ذكر 
بوتفليقة  يف  العزيز  عبد  اجلمهورية 
ا�رشاك  خلل  من  ال�صحة  قطاع 
على  لعور  ال�صيد  �صدد  الفاعلني,  كل 

»�رشورة اإحداث 
تكامل بني القطاعني العام واخلا�س«, 
القطاع  وان  قال-  -كما  ال�صيما 

ن�صبة  ي�صتقطب  »اأ�صبح  اخلا�س 
تكاليفه  اأن  اإال  املر�صى,  من  معتربة 
فئات  �رشائح  كل  متناول  يف  لي�صت 
املجتمع«. وطالب املتحدث ب�رشورة 
ال�صحة  قانون  م�رشوع  يت�صمن  اأن 
اجلديد »اإجبارية التكوين  املتوا�صل 
دون  ال�صحة  قطاع  موظفي  لكل 
اىل  قال-  --مثلما  بالنظر  ا�صتثناء«, 
على  للق�صاء  االأمثل  »ال�صبيل  كونه  

االأخطاء الطبية«.
واقرتح »و�صع ا�صرتاتيجية فعالة لعقلنة 
ت�صيري املوارد واالمكانيات امل�صخرة  
بني  »الف�صل  اىل  باالإ�صافة  للقطاع«, 
وجمل�س  ال�صحة  قطاع  نقابات  دور 
بدوره,  الطب«.  مهنة   اخلقيات 
لل�صبه  اجلزائرية  النقابة  رئي�س  دعا 
اىل  كذلك  غا�صي,  الونا�س  الطبي, 
اإن�صاء  جمل�س اأعلى لل�صحة »ت�صارك 
فيه النقابات ويوكل اليه ت�صيري امللف 
ال�صحي يف كل  جوانبه مع تفعيل جلنة 
امل�صت�صفيات ورفع االهتمام بالتكوين 
يف اأ�صلك �صبه الطبي ل�صد العجز يف 
العديد  اإحالة  عن  الناجت  ال�صلك  هذا 
نف�س  ويف  التقاعد«.  على  منهم 
ال�صياق, طالب رئي�س النقابة الوطنية 
بن   يو�صف  بن  الطبي,  �صبه  الأ�صاتذة 
فتح  يف  »االإ�رشاع  ب�رشورة  يو�صف, 
اأ�صاتذة  بتكوين  اخلا�صة  امل�صابقات 
�صبه الطبي مع اإعادة النظر يف نوعية 
مبا  ال�صلك  بهذا  اخلا�صة  التكوين 
لل�صحة«.  اجلديد  والقانون  يتما�صى 
تنظيم  يف  النظر  باإعادة  طالب  كما 
الطبي  �صبه  اأ�صاتذة  تكوين  معاهد 

بن�صو�س قانونية جديدة.
م.�س

م�صروع قانون ال�صحة اجلديد 

نقابات القطاع تقرتح ا�ستحداث 
جمل�س اأعلى لل�سحة

24 �ساعةالثالثاء  28 نوفمرب2017  املوافـق  لـ08 ربيع الأول  1439ه 4
م�صت�صار وزير النقل والأ�صغال العمومية حمي الدين حممد يك�صف:

300 عار�س يف ال�سالون الدويل للأ�سغال العمومية  
.        1 مـليــار ديــنار تكــلفـة الكيلومرت الواحد من الطريق ال�سيــار �سرق غرب

اإميان لوا�س

النقل  وزير  م�صت�صار  اأ�صار 
الدين  حمي  العمومية  واالأ�صغال 
لل�صالون  الـ15  الطبعة  اأن  حممد 
التي  العمومية  للأ�صغال  الدويل 
�صت�صهد  اليوم   فعالياتها  بداأت  
عار�س   300 من  اأكرث  م�صاركة 
منهم اأكرث من 100  عار�س اأجنبي 
ميثلون 12 دولة ومت اختيار ال�صني 
م�رشوع  عن  كا�صفا  �صيف �رشف, 
بالطريق  خا�صة  اإذاعة  الإطلق 
معــدل  اأن  اإىل  مربزا   , ال�صيار  
الطريق  من  الواحد  الكيلومرت 
بينما  دينار  مليار  يكلف  ال�صيار 
ربطه  اأ�صغال  ا�صتكمال  حاليا  يتم 
م�صافة  على  الواليات  و  باملوانئ 

األف كيلومرت.
واأفاد م�صت�صار وزير النقل واالأ�صغال 
اأن  حممد  الدين  حمي  العمومية 
ال�صالون الدويل للأ�صغال العمومية 

الذي �صي�صتمر اإىل غاية 2 دي�صمرب 
واجلمهور  القطاع  مهنيي  �صيمكن 
من االطلع على  اآخر االجنازات 
النقل  جمال  يف  التقنيات  وجديد 
اأنه  العمومية  ,مو�صحا  واالأ�صغال 
يعترب ف�صاء وا�صع لتبادل اخلربات 
املخابر  بني  �رشاكة  ولعقد 
وال�رشكات,  الدرا�صات  ومكاتب 
ك�صيف  ال�صني  اختيار  معزيا 
تواجد  اإىل   15 الـ  الطبعة  �رشف 
املوؤ�ص�صات ال�صينية  التي ت�صارك 

يف امل�صاريع الكربى باجلزائر .
الإطلق  م�رشوع  يخ�س  وفيما 
 , ال�صيار  بالطريق  خا�صة  اإذاعة 
ك�صف ذات  املتحدث  عن اإم�صاء 
اجلزائرية  بني  تعاون  بروتوكول 
املوؤ�ص�صة  و  ال�صيارة  للطرق 
واالإذاعة  االإذاعي  للبث  العمومية 
يف  هوائيات  الجناز  الوطنية 
خللق  غرب  �رشق  ال�صيار  الطريق 
اإذاعة الطريق ال�صيار وذلك ل�صمان 
بحالة  املتعلقة  االأخبار  كل  بث 

رقمية  لوحات  وو�صع  الطرقات 
تعطي املعلومات يف حينها.

االأ�صغال  قطاع  تاأثر  مدى  وعن 
ذكر  املالية  باالأزمة  العمومية 
القطاع  مدونة  اأن  ذاته  امل�صوؤول 
من  االنتهاء  واأولويتنا  كبرية 
يف  الكربى  امل�صاريع  كل  اجناز 
ما  �صواء  ال�صيارة  الطرق  جمال 
التي  املنافذ  تعلق  بربنامج 
تربط املوانئ والواليات والطريق 
تقدر  الذي  غرب  �رشق  ال�صيار 
م�صافته تقريبا الف كيلومرت , اإىل 
ال�صحراوية  الطرق  اجناز  جانب 
املناطق  عن  العزلة  وفك  لتهيئة 
األف   17 يفوق  والذي  احلدودية 
الدين  حمي  كيلومرت.  واأبرز 
حممد اأن تكلفة الكيلومرت الواحد 
الت�صاري�س  ح�صب  على  تتغري 
اأخرى  اإىل  منطقة  من  وتختلف 
ويقدر معدل الكيلومرت الواحد من 

الطريق ال�صيار بـ مليار دينار.
متويل  عن  حديثه  معر�س  ويف 

م�صت�صار  اأو�صح  القطاع  برامج 
العمومية  واالأ�صغال  النقل  وزير 
يتم متويلها من قبل  اأن امل�صاريع 
تفكري  يوجد  واالآن  الدولة  خزينة 
يف امناط متويل جديدة وا�رشاك 

اخلوا�س يف ذلك �صواء عن طريق 
ميكانيزمات  و�صع  اأو  ال�رشاكة 
اأن  م�صيفا  للتمويل  جديدة 
م�صتوى  على  مفتوح  ملف  هذا 

احلكومة.

رئي�س ال�صركة 
اجلزائرية 

لل�صيدلة فريد بن 
حمدين يوؤكد:

�سرورة العمل 
على تقلي�س 

فاتورة ا�سترياد 
الأدوية  اإىل 25 

باملائة
.     يجب النتقــال 
اإىل مرحـلة اإنتــاج 
جــديـدة تتــجاوز 

الأدويــة اجلني�صــة
اأفاد رئي�س ال�رشكة اجلزائرية 

لل�صيدلة فريد بن حمدين  
قد حان لرفع التحدي 

و البدء بتقييم الو�صعية 
احلالية والتفكري يف اإنتاج 

مواد �صيدالنية اأخرى 
مبتكرة من خلل حت�صري 
م�صاريع م�صتقبلية يف هذا 

االإطار, م�صددا على �رشورة 
امل�صاهمة يف تقلي�س ن�صبة 
فاتورة ا�صترياد االأدوية  اإىل 
25 باملائة . واأكد فريد بن 

حمدين اأنه  يتعني اإعادة النظر 
يف التكوين مبا يتلئم و االأدوار 

اجلديدة املنوطة بال�صيديل 
قائل »نحن نبحث عن 

التكوين النوعي الذي  يتطابق 
و التطورات احلا�صلة يف 

جمال اإنتاج االأدوية عامليا« 
, ف�صيديل اليوم مطالب 

مبرافقة املر�صى من خلل 
الرتبية العلجية للم�صابني 

باالأمرا�س املزمنة  ,كما اأن 
تدخل ال�صيادلة اال�صت�صفائيني 

يف انتقاء اأدوية املر�صى 
بالتن�صيق مع االأطباء و 

اجلراحني و املخت�صني تزداد 
اأهميته يوما بعد يوم .

وبعد اأن نوه  باملجهودات 
املبذولة من الدولة لدعم 

و ت�صجيع البحث العلمي 
نبه نف�س املتحدث , اإىل 

ت�صجيل تاأخر كبري يف هذا 
املجال حاثا املتعاملني 
وال�رشكاء اخلوا�س على 

مرافقة ال�صلطات العمومية  يف 
التمويل  من اأجل  ا�صتحداث 

مركز بحث لتطوير �صناعة 
االأدوية با�صتغلل الطاقات 
الهامة للباحثني اجلزائريني 
املنت�رشين عرب الوطن مع 

ربط االت�صال بالباحثني 
االأجانب لل�صتفادة من 

خربتهم.
اإميان لوا�س

اأعلنت م�صاندتها للتكتل النقابي 

 حم�س تطالب حكومة اأويحيى بتحمل
 م�سوؤولياتها اجتاه النقابات 

دعمها  حم�س,  اأعلنت 
ملطالب النقابات امل�صتقلة, 
عنفا  اعتربته  ما  م�صتنكرة 
احلكومة  داعيا  �صدهم, 
م�صوؤولياتها  حتمل  اىل 
ال�رشكاء,  والتكفل مبطالب 
النقابي  العمل  واحرتام 
الد�صتور  يكر�صه  ملا  وفقا 

اجلزائري.
الربملانية  الكتلة  اأعلنت 
ال�صلم,  جمتمع  حلركة 
املطلق  ت�صامنها  اأم�س, 
ملطالب   واللم�رشوط 
امل�صتقلة,  النقابات 
حقوق  اأنها  موؤكدة 

عري�صة  لفئة  طبيعية 
مبا  منددة  العمال,  من 
والتع�صف  بالعنف  و�صفته 
الذي  النقابي  العمل  �صد 
قائلة  الد�صتور,  يكر�صه 
م�صينة  ممار�صات  اأنها 
وكفاءات  اإطارات  حق  يف 
كاالأ�صاتذة  متخ�ص�صة 
واالأطباء واملعلمني, بعدما 
مت اجها�س وقفتهم ال�صبت 
واعتقال  بالروي�صو  الفارط 
من  ومنعهم  منهم,  العديد 
احلركة  واتهمت  التجمع. 
بالف�صل   يف  احلكومة 
اأهم  مبطالب  التكفل 

يف  العمالية  الفئات 
وال�صحة,  الرتبية  قطاعي 
باحلفاظ  تتغنى  اأنها  مع 
االجتماعي  الطابع  على 
ظل  يف  اجلزائرية,  للدولة 
مت�صكه  على  التكتل  تاأكيد 
الرئي�صية,  الثلث  مبطالبه 
على  احلفاظ  من  بداية 
وقانون  ال�رشائية  القدرة 
التقاعد  واإلغاء  العمال 
تطبيقه  اأجل  الذي  الن�صبي 
اإىل 2019, داعني احلكومة 
م�صوؤولياتها  حتمل  اىل 
التام  للتكفل  ال�صيا�صية 
وفتح  العمال,  بان�صغاالت 

من  والتوافق  احلوار  باب 
املطالب  ت�صوية  اأجل 
احللول  عن  بعيدا  العالقة, 
التي  والقمعية,  االأمنية 
مور�صت �صد التكتل ومنعه 
ما  وهو  �صوته,  اإي�صال  من 
ال�صنة  �صورة  نف�س  يكرر 
الذكرى  يف  املا�صية,  
التكتل  لوقفة  ال�صنوية 
اأمام  من  اأرادوها  التي 
للحتجاج  الربملان  مبنى 
الغاء  على  الت�صويت  على 

التقاعد الن�صبي.

 �صارة بومعزة 

قالت اإنها جم�صدة منذ ال�صتقالل 

بن غربيط: مل نحذف الب�سملة يف كل الكتب املدر�سية
نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
للنائب  االأخري  ردها  يف  غربيط,  بن 
عن االحتاد من اأجل النه�صة والعدالة 
الب�صملة  اأن  عريبي,  ح�صن  والبناء 
حمتفظ بها على م�صتوى كتب الرتبية 
معتربة  اأخرى,  مواد  وكتب  االإ�صلمية 
اال�صتقلل  منذ  املج�صد  هو  ذلك  اأن 
الذي  الرد  قالت بح�صب  وفقها, حيث 
تلقينا ن�صخة منه, اأن م�صوؤويل الوزارة 
�صبق  املدر�صية  الكتب  موؤلفي  وبع�س 
واأن اأو�صحوا اأكرث من مرة اأن الب�صملة 
موجودة  وغري  الكتب  ببع�س  موجودة 
بكتب  دائما  موجودة  ولكنها  باأخرى 
الكتب  من  وعدد  االإ�صلمية  الرتبية 

مو�صوع  ويعد  اجلديدة.  املدر�صية 
املدر�صية  الكتب  من  الب�صملة  حذف 
طبعت  التي  ال�صاخنة  امللفات  اأحد 
اجلارية,  لل�صنة  املدر�صي  الدخول 
و�صط اتهامات وا�صعة للو�صاية مبحاولة 
�رشب الهوية اجلزائرية, مت�صائلني ما 
حتى  الب�صملة  يف  الو�صاية  اأ�رش  الذي 
يدفعها حلذفها, يف حني جاءت ردود 
احلذف,  بنفي  االأمر  بداية  الو�صاية 
الكتب,  توزيع  عملية  بعد  تاأكده  قبل 
بلغ  �صدها  اأكرث  احتقانا  اأثار  ما  وهو 
اآخرها  ال�رشكاء,  من  وعدد  االأحزاب 
عن  للدفاع  لل�صارع  االأنباف  خروج 
قالوا  التي  اجلزائرية,  الهوية  عنا�رش 

اأن الب�صملة هي اأحد جتلياتها ال غري, 
بالعامية  التدري�س  تو�صية  من  بداية 
 ,2016 �صيف  طبعت  التي  باملدار�س 
من  ال�صاخنة  امللفات  من  ودواليك 
امتحان  من  االإ�صلمية  الرتبية  اإلغاء 
الهوية  مبواد  وامل�صا�س  البكالوريا 
التهم  لت�صبح  واجلغرافيا,  التاريخ 
بعيدا  املدر�صة  يطبع  ما  اأهم  والرد 
والنهو�س  البيداغوجي  اجلانب  عن 
باملدر�صة اجلزائرية التي تقبع و�صط 
االكتظاظ وثقل املحفظة ودواليك من 
امل�صاكل التي يتخبط و�صطها التلميذ 

من نقل وتدفئة.
�صارة بومعزة 

كلية العلوم بجامعة حممد 
بو�صياف بامل�صيلة

 يوم درا�سي حول 
مر�س ال�سكري

جودة  جت�صني  اإطار  يف 
للطالب  اجلامعية  احلياة 
عن  واملنبثقة  اجلامعي 
�صياغة  جلنة  تو�صيات 
املعد  املوؤ�ص�صة  م�رشوع 
نوفمرب,  �صهر  يف  موؤخرا 
بق�صم  العلوم  كلية  اطلقت 
والكيمياء  ميكروبولوجيا 
طلبة  وباإ�رشاك  احليوية 
اليوم  للكلية  العلمي  النادي 

الدرا�صي الثاين حول مر�س 
الدرا�صي  اليوم  ال�صكري  
 01 رقم  املدرج  احت�صنه 
علوم  مليدان   d باجلناح 
ت�صمن  حيث   , املادة 
مداخلت  الدرا�صي  اليوم 
بهو  يف  خمتلفة  وعرو�س 
اجلناح �صملت عر�س طلبة 
املا�صرت بكلية العلوم خمتلف 
واملاأكوالت  امل�رشوبات 

الوا�صعة اال�صتهلك تو�صح 
بها  ال�صكر  ن�صبة  م�صتوى 
باإعداد  الطلبة  قام  كما 
احللويات  خمتلف  وطهي 
ن�صب  على  حتتوي  التي 
 , ال�صكر  من  منخف�صة 
تطبيقات  عر�س  مت  كما 
الك�صف عن ال�صكري لطلبة 
اإىل  باالإ�صافة  اجلامعة  
والفتات  لوحات  عر�س 

ال�صكري  املر�س  ت�رشح 
الوقائية  واالإر�صادات 
بهذا  للم�صابني  والعلجية 
الدرا�صي  اليوم   . املر�س 
الدكتور  ا�صت�صافت  عرف 
م�صو�س  كمال   : االإعلمي 
من جامعة اجلزائر لعر�س 
ال�صكري   : حول  مداخلة 
اىل  باالإ�صافة  والغذاء 
من  االأطباء  بع�س  مداخلة 

والية امل�صيلة حول املر�س 
الت�صخي�س  ال�صكري 
يذكر   . والعلج  والوقاية 
ح�رشه  الدرا�صي  اليوم  اأن 
الكلية  عميد  اىل  باالإ�صافة 
ال�صحة  مدير  واطاراتها 
ومدراء  امل�صيلة  لوالية 
اال�صت�صفائية  املراكز 
االختتام  ويف   , بالوالية 
الدرا�صي  اليوم  توجة 

ترب�صات  على  باالتفاق 
ميدانية تخ�ص�س للطلبة يف 
مديرية  مع  الدرا�صة  نهاية 
اىل  باالإ�صافة  ال�صحة 
اال�رشاف  على  امل�صاهمة 
التخرج  مذكرات  الإجناز 
ذات  الدرا�صة  لنهاية 
املوا�صيع  مبختلف  ال�صلة 

ال�صحية . 
ناجح خملوف



 �سلطت حمكمة اجلنايات االبتدائية 
بالعا�سمة عقوبة 10 �سنوات �سجنا 
نافذا يف حق �ساب يف العقد الثاين 
من العمر عن تورطه مبحاولة قتل 
بواد  احلديدية  بال�سكة  اأخر  �ساب 
ال�سمار بعدما رف�ض ت�سليمه النقود 
الن�ساط  وهو  بحوزته  كانت  التي 
يقوم  كان  اأين  اإمتهنه  لطاملا  الذي 
ب�رسقة املارين بتلك االأماكن حتت 

وقع للتهديد ب�سكني �سخم.
الأجلها  توبع  التي  الوقائع  وهي 
مع  العمدي  القتل  حماولة  بتهمة 
حيازة  د،  والرت�سّ االإ�رسار  �سبق 
اأ�سلحة بي�ساء  واملخدرات بغر�ض 
وقائعها  تعود  التي   ، اال�ستهالك 
حني   2016 عام  من  مار�ض  ل�سهر 
من  لبالغ  االأمن  م�سالح  تلقت 
مب�ست�سفى  االإ�ستعجاالت  م�سلحة 
حلالة  تلقيهم  حول  زمرييل  �سليم 
جراء  من  ب�سدة  ينزف  �سخ�ض 
كافة  عرب  طعنات  لعدة  تعر�سه 
التي  االإ�سابات  وهي  ج�سده  اأنحاء 

كادت ان تكون كفيلة باإزهاق روحه 
وبعد   ، يوما   60 ب  عجز  مدة  مع 
ا�ستفاقته  بعد  ال�سحية  ا�ستجواب 
من  للطعنات  تعر�ض  قد  باأنه  اأكد 
قام  هويته  يجهل  �سخ�ض  قبل 
من  بالقرب  طريقه  باعرتا�ض 
ال�سمار  بواد  احلديدية  ال�سكة 
التهديد  وقع  حتت  �رسقته  وحاول 
منه  انتزع  اأن  وبعد  �سخم  ب�سكني 
النقود  ت�سليمه  ورف�ض  الهاتف 
مرات  عدة  بال�سكني  بطعنه  قام 
ال�سكة  من  بالقرب  ملقيا  وتركه 
التقطه بع�ض املارة  اأين  احلديدية 
على  وبناءا   ، للم�ست�سفى  ونقلوه 
مل�سالح  قدمها  التي  املوا�سفات 
توقيفه  مت  الفاعل  حول  االأمن 
االخت�سا�ض  حمكمة  اأمام  وحتويله 
ما  اأنكر  اأين  الذكر،  �سالف  باجلرم 
كان  انه  واأكد  �رسده  لل�سحية  �سبق 
لتطالب  النف�ض،  دفاع عن  حالة  يف 

له النيابة العامة عقوبة املوؤبد.
ل/منرية

من  الرابع  العقد  يف  تاجر  وجد 
العمر ب�سبب ت�سابه ا�سمه ومو�سفاته 
 3 بعقوبة  متابعا  اأخر  �سخ�ض  مع 
يف  �سدرت  نافذا  حب�سا  �سنوات 
بعدما   ، كاملة  �سنوات   7 منذ  حقه 
ع�سابة  يدير  كان  اأنه  بائعتا  ك�سفت 
الذي كان  ليلي  �رسقة مرتدي ملهى 
فيه  تقوما  كانتا  والذي  به  ي�ستغل 
معزولة  الأماكن  ال�سحايا  باإ�ستدراج 
هناك  اإنتظارهما  يف  يكون  اأين 
هوؤالء  اأغرا�ض  على  لالإ�ستيالء 
هيئة  اأمام  املتهم  ليمثل  الزبائن. 
بالعا�سمة  راي�ض  مراد  بئر  حمكمة 
ال�سادر يف  الغيابي  ملعار�سة احلكم 
حقه قبل 7 �سنوات يف ق�سية بتهمة 
تكوين جمعية اأ�رسار بغر�ض االإعداد 
تعود  التي  بالتعدد  جلنحة،وال�رسقة 
فتاتان  على  القب�ض  لتاريخ  وقائعها 
ثبوت  بعد  هوى  كبائعتا  تعمالن 
�رسقة  حوادث  عدة  يف  تورطهما 
والتي اأكدتا خالل حماكمتهما اأنهما 
كانتا تقوما باإ�ستدراج زبائن من اأمام 
ملهى ليلي باملقام ال�سهيد بالعا�سمة 

كان  الذي  احلار�ض  طلب  على  بناءا 
يحر�سهما على ذلك ويقوم من جهته 
باإنتظارهما يف تلك االأماكن املعزولة 
ال�سحايا مع تقديهما  ويقوم ب�رسقة 
تطابقت  الذي  احلار�ض  ملوا�سفات 
الذي  احلايل  املتهم  هوية  مع 
العقوبة  املحكمة  حقه  يف  اأ�سدرت 
�سنوات  �سبع  وبعد   ، الذكر  �سالفة 
ملبا�رسة  ال�سخ�ض  هذا  تقدم  ولدى 
اإجراءات الطالق اأمام حمكمة احلال 
اإكت�سف االأمر وقام مبعار�سة احلكم 
املوؤقت،  احلب�ض  رهن  و�سع  اأين 
ونفى خالل مواجهته التهمة ما ن�سب 
له  ي�سبق  مل  باأنه  واأكد  جرم،  من  له 
العمل كحار�ض ليلي واأنه جمرم تاجر 
اإمتهنه،  لطاملا  الذي  الن�ساط  وهو 
واأكد اأن الق�سية جاءت ب�سبب ت�سابه  
ليطالب دفاعه مدفع �سكلي ببطالن 
تقادم  ب�سبب  املتابعة  اإجراءات 
من  ويطالب  العمومية،  الدعوى 
جهته ممثل احلق العام تاأييد احلكم 

املعار�ض فيه.
ل/منرية

الوطني  لالأمن  اجلنائية  الفرق  متكنت 
خالل   الوطني،  الرتاب  عرب  املوزعة 
�سهر اأكتوبر2017، من معاجلة وفك لغز 
20  ق�سية جنائية متعلقة بجرائم القتل 
باإ�ستعمال  اأغلبها  اإرتكبت  العمدي، 

اأ�سلحة بي�ساء.
ال�رسطة  حتريات  مكنت  حيث 
فرق  مب�ساعدة  املنجزة  الق�سائية 
معاجلة  من  والتقنية  العلمية  ال�رسطة 
اأ�سفرت  جرمية،   20 خيوط  وفك 
اإيقاف 34 �سخ�سا م�ستبه  نتائجها عن 
فيه، من بينهم 20 فاعلني رئي�سيني و14 
ال�سادة  اأمام  جميعا  قدموا  �رسيك، 
اإقليميا،   املخت�سني  اجلمهورية  وكالء 
القاطعة، يف هذا ال�سياق، ت�سيف خلية 

العامة  للمديرية  وال�سحافة  االإت�سال 
ق�سايا  دوافع   اأن  الوطني،  لالأمن 
�سهر  خالل  امل�سجلة  العمدي،  القتل 
اأكتوبر 2017، تعود بالدرجة االأوىل اإىل 
اأين �سجلت  ال�سجارات واالإ�ستفزازات، 
االجمايل  العدد  من  حالة   13 لوحدها 
ن�سبة  يعادل  ما  اأي  للجرائم امل�سجلة، 
65%، لتليها اخلالفات العائلية، ق�سايا 
مت    ،%35 بن�سبة  وال�رسقة  االأداب 
جهود  بف�سل   ،%100 بن�سبة  معاجلتها 
على  اعتمدت  التي  ال�رسطة  م�سالح 
االأدلة العلمية وفح�ض خمتلف العينات 
العايل  التحكم  على  وكذا  والب�سمات، 
اجلنائية  االأدلة  ورفع  حفظ  عملية  يف 

من م�رسح اجلرمية.

بعدما طالبت له النيابة العامة عق�بة امل�ؤبد 

حمكمة بئر مراد راي�س بالعا�صمة

خالل �صهر اأكت�بر2017

10 �سنوات �سجنا ا ل�سارق 
مبلغ �سخم من املال

ت�سابه اأ�سماء يورط تاجرا يف 
ع�سابة �سرقة مرتادي ملهى ليلي 

ال�سبطية الق�سائية للأمن الوطني 
تعالج 20 ق�سية جنائية 
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اأدين بعق�بة 15 �صجنا نافذا 

حمال يتحر�ش بفتاة و يزهق روح 
قريبها بج�سر ق�سنطينة

ت�رط حمال ب�ر�صة بناء يف اأوائل العقد الثاين من العمر بجرمية قتل �صنعاء راح 
�صحيتها جاره القا�صر  بعدما قام باإزهاق روحه ب�صكني من ن�ع » كل�نداري«قام 
باإخفائه داخل قناة �صرف املياه  ب�صبب حماولة هذا الأخري   الدفاع عن قريبته 

التي قام املتهم بالتحر�س بها ومل�س خدها اأمام املالأ .

ل/منرية  

اأمام  املتهم  ليمثل 
اجلنايات  حمكمة  هيئة 
ملواجهة  اأم�ض  االإبتدائية 
مع  العمدي  القتل  جرم 
الرت�سد  و  االإً�رسار  �سبق 
وعلى  وقائعها  تعود  التي 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب 
�سهر  ملنت�سف  املحاكمة 
فيفري من عام 2016 حني 
ورد مل�سامع  ال�سحية وهو 
باأحد  يدر�ض  قا�رس  طفل 
الثانويات بج�رس ق�سنطينة 
باإبنة  بالتحر�ض  قيام جاره 
عمه يف مركز تعليم ال�سياقة 

طريق  قيامه  بلم�ض  عن 
،ليقوم  املالأ  اأمام  خدها 
ب�سبب  ال�سحية  جهته  من 
بطلب  �رسفه  على  غريته 
من  للتاأكد  املتهم  ملقات 
عليه  ،وبناءا  االأمر  �سحة 
بحيهما  الطرفان  اإلتقا 
ج�رس  مبنطقة  الكائن 
النقا�ض  اأثناء  و  ق�سنطينة 
دخال يف مناو�سات كالمية 
بني  لعراك  تطورت  حادة 
من  و�سديقه  ال�سحية 
جهة  من  املتهم  و  جهة 
هذا  رد  اأخرى  ب�سبب 
جد  كان  االأخري  الذي 
م�ستفز ، وبعد تدخل اأبناء 

ال�سجار  تفريق  و  احلي 
حلاله  طرف  كل  اإن�رسف 
ظن  ال�سحية  بعدما 
و  اإنتهى  قد  ال�سجار  اأن 
 5 حوايل  بعد  يتفاجئ 
يتقدم  باملتهم  دقائق 
نزع  منه  يطلب  و  �سوبه 
على  بطعنه  ويقوم  �سرتته 
الي�رسى  اجلهة  م�ستوى 
�سكني  طريق  عن  لل�سدر 
كلونداري«   « نوع  من 
قناة  من  املتهم  اأح�رسه 
�رسف املياه وهي ال�رسبة 
و  القلب  اإخرتقت  التي 
روحه  الإزهاق  كفيلة  كانت 
قبل نقله للم�ست�سفى  حيث 

تويف وهو على يد �سديقه 
بالغ  اإطالق  بذلك  ليتم   ،
قامت  التي  االأمن  مل�سالح 
وحتويله  الفاعل  بتوقيف 
التحقيق  جهات  على 
حمكمة  على  وبالتايل 
 ، االإبتدائية  اجلنايات 
حيث اإعرتف املتهم خالل 
املحكمة  لهيئة  مواجهته 
غري  جرم  من  له  ن�سب  ما 
اأقواله  معر�ض  يف  اأكد  اأنه 
قد   ، الوقائع  بتاريخ  اأنه 
ال�سحية  مللقات  توجه 
بناءا على طلبه اأين تعر�ض 
حينها الإعتداء خطري على 
اللذان  �سديقه  ويد  يده 

مبا  �رسبا  باإبراحه  قاما 
عن  الدفاع  يحاول  جعله 
نف�سه ونتيجة للغ�سب الذي 
االإعتداء  جراء  من  اإنتابه 
توجه للمنزل و اأح�رس �سكني 
بطعن  وقام  املطبخ  من 
املتهم  عرب  كما   ، ال�سحية 
ندمه  عن  املحكمة  لهيئة 
اإفادته  منهم  طلب  و  ال�سديد 
 ، التخفيف  ظروف  باأق�سى 
العام  النائب  اإلتم�ض  حني  يف 
توقيع عقوبة االإعدام يف حقه 
بح�سور  املحكمة  لتقرر   ،
املداولة  وبعد  حملفيها 
 15 عقوبة  بتوقيع  القانونية 

�سنة �سجنا نافذا.

التحريات اأثبتت وج�د اإت�صالت مع التنظيم

�سربة اأمنية قوية �سد �سبكات التجنيد لفائدة داع�ش
�ستفتح حمكمة اجلنايات االإبتدائية 
ملف  قريب  عن  البي�ساء  بالدار 
يف  خمت�سة  �سبكة  من  ع�سوان 
يف  اجلزائريني  املقاتلني  جتنيد 
تنظيم الدولة االإ�سالمية يف ال�سام و 
العراق » داع�ض« وت�سهيل مرورهم 
لهناك عرب دولة تركيا ويتعلق االأمر 
بكل من » ب ،ح�سن« و » ع ، رزيق« 
واللذان ثبت عن وجود عالقة لهما 
البتار«  دجانة  اأبو   « املكنى  مع 
�سمن  من  وهما  الرباء«  اأبو  و« 
اأن�سط اجلزائريني املتواجدين يف 

�سوريا  �سمن تنظيم » داع�ض« .
هذا جرى توقيف املتهمان يوم 30 
اأكتوبر 2016 حني اأوقفت امل�سلحة 
كل  الق�سائي  للتحقيق  االإقليمية 
، »ح  ،« ع،رزيق«  اأح�سن«  » ب،  من 
بتجنيد  فيهم  امل�ستبه  ،وبعزيز« 
وت�سهيل  جزائريني  مقاتلني 

النزاع مرورا  مناطق  نحو  �سفرهم 
برتكيا ، اأين اإرتكز التحقيق اآنذاك 
اإلتحاق كل من  حول من �ساهم يف 
» ن ،�سعيد« و » ب ،حمزة« بتنظيم 
لك�سف  اإ�ستغالال  و   ، داع�ض«   «
املكاملات الهاتفية للموقوفني تبني 
كان  ح�سن«  ب«   « به  امل�ستبه  اأن 
اإت�سال مع املدعوين » �سايح  على 
البتار« و »  اأبو دجانة   « االأرواح« و 
موجودة  عنا�رس  وهم  الرباء«  اأبو 
داخهل تنظيم » داع�ض« كما اأثبتت 
التي  االإت�ساالت  اأن  التحريات 
و  التليغراف  تطبيق  عرب  جمعتهم 
، وبعد حتويل  الوات�ساب  الهاتف و 
التحقيق  م�سلحة  على  املتهمان 
يف اإطار التحريات االأمنية اأعرتف 
» ب، اأح�سن« بعالقته مع العنا�رس 
االإرهابية املذكورة و اأكد باأنه كان 
ويتوا�سل  امل�ساعدة  يد  لهم  يقدم 

كما  لهناك  بلحاقهم  بعد  معهم 
ك�سف اأنه قدم امل�ساعدة للم�سمى 
�سفره ملوريتانيا  ليلة  غ ،حممد«   «
ل�سوريا  توجه  باأنه  اإت�سح  والذي 
كذبها  التي  الت�رسيحات  وهي 
وخالل   ، ،رزيق«  ع   « امل�سمعى 
احل�سور  عند  املتهم  نف�ض  �سماع 
التحقيق  قا�سي  ال�سيد  اأمام  االأول 
تعود  بالوقائع  عالقته  اأن  ك�سف 
اأين تعرف على كل من  لعام 2014 
ب،   « و   « ،براقي  ح   « االإرهابيان 
رزيق«  ع،   « من  بو�ساطة  �سعيد« 
انقطعت  وبعدها  العمل  اإطار  يف 
حني   2015 عام  حلني  عالقتهما 
اإلتقى بهما يف اأحد الوالئم مبنزل » 
ع ،رزيق« وكان هناك عدة اأ�سخا�ض 
حتدثوا حول االأحداث يف �سوريا ، 
 « لالإرهابي  مب�ساعدته  اأقر  كما 
بتنظيم  اإلتحاقه  قبل  �سعيد«   ، ب 

م�ساعدته  طريق  عن  »داع�ض« 
البكالوريا  �سهادة  ت�سحيح  يف 
 « يدعى  �رسطي  عند  رافقه  و 
باأنه  له  اأكد  الذي  البولي�سي«  موح 
اأي�سا  قام  كما  عنه  مبحوث  غري 
بالتوجه لرعية �سوري و اأخطره اأنه 
لالأ�سخا�ض  االأموال  بجمع  مكلف 
الإرغامه  ل�سوريا  بال�سفر  الراغبني 
على التربع ب10 اأالف دج كونه كان 
باأم�ض احلاجة لها ، و اأكد باأنه كان 
يتوا�سل مع االإرهابيني عرب تطبيق 
الت�رسيحات  وهي   ، تليغراف«   «
خالل  عنها  وتراجع  عاد  التي 
�سماعه يف املو�سوع ، يف حني اأنكر 
» ع ،رزيق« ما ن�سب له من جرم و 
ب   « االإرهابي  مع  عالقته  اأن  اأكد 
وهذا  عمل  عالقة  جمرد  ،�سعيد« 

قبل حلاقه بالتنظيم .
ل/منرية  

الدرك ال�طني بامل�صيلة 

توقيف ثلثة اأ�سخا�ش تورطوا يف �سرقة مبلغ مايل 
الوطني  الدرك  عنا�رس  متكنت 
ببو�سعادة من توقيف ثالثة اأ�سخا�ض 
تورطو  يف �رسقة مبلغ مايل العملية 
جاءت على اإثر تلقي ذات امل�سلحة 
 ) ع  )ق  امل�سمى  طرف  من  ل�سكوى 
ببو�سعادة  ال�ساكن  العمر  من  البالغ 
تعر�سه  مفادها  امل�سيلة  والية 
قدره  مايل  مبلغ  �رسقة  و  لالإعتداء 
من  �سحبها  قد  كان  مليون  ثالثون 
بنك البدر بوالية امل�سيلة من طرف 
جمهولني كانوا على منت �سيارة نوع 
توزيع  مت  الفور  على   ،  301 بيجو 
للوحدات  ال�سيارة  عن  االأبحاث 
العاملة بامليدان و ال�سدود حيث مت 

الثابت  بال�سد  فيهم  امل�ستبه  توقيف 
بعني الدي�ض ، و يتعلق االأمر بكل من 
امل�سمون )ب اإ( البالغ من العمر 27 
�سنة ال�ساكن بوالية �سوق اأهرا�ض )م 
م ( البالغ من العمر 35 �سنة ال�ساكن 
بوالية �سوق اأهرا�ض و ) د ي( البالغ 
من العمر 29 �سنة ال�ساكن والية �سوق 
املايل  املبلغ  بحوزتهم  و  اأهرا�ض 
اأمام  املعنيني  تقدمي  مت  امل�رسوق 
ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
جمعية  تكوين  جناية  من  بو�سعادة 
اأ�رسار و ال�رسقة املو�سوفة بالتعدد 
اإيداعهم  مت  اأين  مركبة  اإ�ستعمال  و 
الرتبية  اإعادة  باملوؤ�س�سة  احلب�ض 

ببو�سعادة .

... ت�قيف 3 اأ�صخا�س 
وحجز اأقرا�س مهل��صة

االإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن  كما 
اأثناء  بتام�سة  الوطني  للدرك 
على  االإقليم  عرب  بدورية  قيامهم 
الرابط   89 رقم  الوطني  الطريق 
عامر  و�سيدي  بو�سعادة  بلدية  بني 
كليو  رونو  نوع  �سيارة  باإيقاف  قاموا 
منطقة  امل�سمى  باملكان  كومبي�ض 
مراقبة  وبعد  تام�سة  بلدية  النقب 
باملركبة  اخلا�سة  االإدارية  الوثائق 
على  كانوا  الذين  االأ�سخا�ض  مع 

متنها و تفتي�سهم تفتي�سا دقيقا عرث 
قر�ض  كب�سولة   )53( على  بحوزتهم 
مهلو�ض نوع بريغابا، اأين مت توقيفهم 
و اإقتيادهم اإىل مقر الفرقة و يتعلق 
االأمر بكل من امل�سمون )�ض ع( ، )ق 
�ض اأ ( ، ) ن �ض ع ( و امل�سمى )ب �ض 
اأ( الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 22 و 
25 �سنة ال�ساكنني بوالية اجللفة بعد 
اإتخاذ جميع االإجراءات القانونية مت 
وكيل  ال�سيد  اأمام  املعنيني  تقدمي 
اجلمهورية لدى حمكمة بو�سعادة من 
باالأقرا�ض  اأجل احليازة و املتاجرة 

املهلو�سة  .
عبدالبا�صط بديار 
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الوظيفة هاكر:

منط جديد لل�ظائف يف امل�ؤ�س�سات الع�سكرية
 الوظيفة هاكر:

اجتهت العديد من الدول مثل الوليات املتحدة وبريطانيا واليابان اإىل توظيف عدد من قرا�شنة املعلومات، الذين يعملون لدى الدولة لكت�شاف الثغرات يف بنيتها التحتية، وحماولة 
تاأمني مرافقها الإلكرتونية، واإمكانية القيام يف نف�س الوقت ب�شن هجمات اإلكرتونية على اأعداء الدولة بهدف احل�شول على معلومات ا�شرتاتيجية، اأو تدمري اأهداف حيوية، اأو 

تهديد خدمات حرجة؛ وهو ما ي�شكل نواة ملا ميكن اأن يطلق عليه “اجليو�س الإلكرتونية” التي ت�شتخدم كاأداة لل�شغط اأو كنوع من الأ�شلحة التي ميكن اأن ت�شتخدمها الدولة لتحقيق 
اأهدافها. وقد عمدت بع�س الدول اإىل اإن�شاء وحدات للحروب الإلكرتونية )Cyber Warfare( على �شبكة الإنرتنت من مئات اأو اآلف القرا�شنة املحرتفني، مثل ال�شني والوليات 
املتحدة الأمريكية، وحذت دول اأخرى مثل رو�شيا حذوهم رغم قدراتها الإلكرتونية املتقدمة يف جمال احلروب الإلكرتونية، كما جنحت الوحدة 8200 الإ�شرائيلية بالتعاون مع 

.)Stuxnet( وكالة الأمن القومي الأمريكي يف تغيري موازين القوى الإلكرتونية من خالل التطوير الذي اأحدثته يف جمال الأ�شلحة الإلكرتونية باإن�شاء فريو�س

اإيهاب خليفة/ مركز امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

للدول  متزايد  اجتاه  وهناك 
لإن�ساء وحدات خا�سة باحلروب 
الإلكرتونية التي تتم عرب الف�ساء 
احلا�سب  و�سبكات  الإلكرتوين 
اأبرز هذه الوحدات  الآيل، ومن 

اخلا�سة بالدول ما يلي:

 61398 الوحدة  ـ   1
)ال�شني(:

هي وحدة �رسية خا�سة بجي�ش 
ال�سعبي ال�سيني، تقوم  التحرير 
الإلكرتوين،  التج�س�ش  بعمليات 
القت�سادية  املعلومات  و�رسقة 
املتحدة  الوليات  من  خا�سة 
عملياتها  وتت�سم  الأمريكية. 
بال�رسية التامة، ول يتم الإعالن 

عنها.
�رسكة  عن  �سادر  تقرير  واأكد 
بالأمن  اخلا�سة  مانديات 
 61398 الوحدة  اأن  الإلكرتوين 
هجماتها  اأوىل  �سن  يف  بداأت 
منذ عام 2006، وقامت ب�رسقة 
البيانات  من  التريابيت�ش  مئات 
ت�سمل  منظمة   141 بـ  اخلا�سة 
التكنولوجية،  املخططات 
والبيانات  الت�سنيع  وعمليات 
الت�سعري  وخطط  والوثائق 
الربيد  ور�سائل  والت�سويق، 
الت�سال.  وقوائم  الإلكرتوين 
كما لوحظ اأن ما ل يقل عن 115 
�رسكة من هذه ال�رسكات تقع يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.
 61398 الوحدة  اأن  ويُعتقد 
الثاين  املكتب  لإدارة  تخ�سع 
التابع لالإدارة الثالثة لهيئة اأركان 
جي�ش التحرير ال�سعبي، وتقع يف 
�رسكة  وتقوم  �سنغهاي،  منطقة 
باإمدادها  ال�سينية  الت�سالت 
الألياف  من  خا�ش  بنوع 
ال�سوئية لنقل بيانات الإنرتنت، 
ويعتقد التقرير اأن الوحدة ت�سم 
ما  ت�سكل  نف�سها  هي  اأنها  اأو 
مانديت  �رسكة  عليه  اأطلقت 
 Advanced  :APT1( ا�سم 
اأي   )Persistent Threat
التهديد امل�ستمر املتقدم، وهي 
وحدة قامت بالهجوم على عدد 
ال�سناعية  املوؤ�س�سات  من  كبري 
واحلكومية حول العامل منذ عام 

2006 على الأقل.

 61398 الوحدة  وتعتمد 
القرا�سنة  من  �سبكة  على 
 13 يف  ال�سينيني  الإلكرتونيني 
دولة، يقع معظمها يف الوليات 
املتحدة التي ت�سم اأكرث من 100 
جهاز كمبيوتر خم�س�ش لغر�ش 

العمليات الإلكرتونية.
اأ�سدرت   ،2013 فرباير   18 ويف 

املخابرات املركزية الأمريكية 
يتهم  �سفحة   60 من  تقريراً 
وراء  بالوقوف   61398 الوحدة 
عمليات جت�س�ش وتخريب متت 
الإنرتنت. ويف  من خالل �سبكة 
يف  مرة  ولأول   ،2014 مايو   19
العام  املدعي  وّجه  التاريخ، 
با�سم  هولدر–  اإريك  الأمريكي 
الفيدرايل–  التحقيقات  مكتب 
خم�سة  اإىل  جنائية  تهماً 
 61398 الوحدة  يف  �سباط 
ب�رسقة  ال�سيني  للجي�ش  التابعة 
من  ح�سا�سة  جتارية  معلومات 
كربى  اأمريكية  �رسكات  خم�سة 
واألكوا،  �ستيل،  اإ�ش  )يو  اأبرزها 
لالإلكرتونيات،  و�ستنجهاو�ش 
املدعى  وطلب  ورلد(،  و�سولر 
الأمريكي من احلكومة ال�سينية 
املتحدة،  للوليات  ت�سليمهم 
ال�سني  تواجه  ما  غالباً  حيث 
اإليها  املوجهة  التهامات 
اأو  اإلكرتونية  بهجمات  بالقيام 
بالنفي،  �رسية  معلومات  �رسقة 
�سحية  اأي�ساً  باأنها  والدعاء 

لعمليات قر�سنة اإلكرتونية.

الف�شاء  قيادة  ـ   2
الإلكرتوين )الوليات 

املتحدة(:

الدفاع  وزارة  ا�ستحدثت 
الأمريكية » البنتاجون« يف يونيو 
جديدة  ع�سكرية  قيادة   2009
الإلكرتوين  الف�ساء  قيادة  هي 
 )Cyber Command(
هجمات  على  الرد  مهمتها 
وتنفيذ  املعلومات  قرا�سنة 
الف�ساء الإلكرتوين.  عمليات يف 
جرنال  اأول  تعيني  مت  وقد 
الف�ساء  حروب  لإدارة  ع�سكري 
الإلكرتوين، هو اجلرنال األك�سندر 
البنتاجون من  كيث. وي�ستهدف 
تلك القيادة الع�سكرية اجلديدة 
اأن ت�رسف على خمتلف اجلهود 
املتعلقة بالإنرتنت يف كل اأجهزة 
من  �سواء  امل�سلحة،  القوات 
حيث تاأمينها اأو القيام بعمليات 
اإلكرتونية ع�سكرية �سد اأهداف 
خارجية. ويف كلمه له اأكد وزير 
الدفاع الأمريكي الأ�سبق، ت�ساك 
هيجل، اأنه من املتوقع اأن ي�سل 
الع�سكرية  القيادة  قوات  عدد 
 6000 اإىل  الإلكرتوين  للف�ساء 

مقاتل بحلول عام 2016.
القيادة  هذه  ا�ستحداث  وقبل 
كانت احلكومة الأمريكية تعتمد 
على وكالة املخابرات املركزية 
القومي  الأمن  ووكالة   )CIA(
للقيام   )NSA( الأمريكي 

بعملياتها يف الف�ساء الإلكرتوين، 
بل اإن معظم م�ساريع التج�س�ش 
للوليات  الكربى  الإلكرتوين 
 )PRISM( املتحدة مثل بريزم
الأمن  وكالة  نفذتها  وغريه 

القومي.
لهذه  الرئي�سية  املهمة  وتتمثل 
�سبكات  حماية  يف  القيادة 
واأنظمتها،  الدفاع  وزارة 
حروب  خلو�ش  وال�ستعداد 
والدفاع  الإلكرتوين  الف�ساء 
الأمريكية،  الدولة  �سبكات  عن 
عمليات  اإدارة  خالل  من 
التابعة  املعلومات  �سبكات 
وذلك  الأمريكي،  الدفاع  لوزارة 
هما:  رئي�سيني  هدفني  لتحقيق 
الوليات  عمل  حرية  حماية 
حلفائها  عمل  وحرية  املتحدة 
يف الف�ساء الإلكرتوين، وحرمان 
–عند  اأعداء الوليات املتحدة 
يف  العمل  حرية  من   – احلاجة 

الف�ساء الإلكرتوين.

الظل  قرا�شنة  ـ   3
التابعني للحكومة 

)رو�شيا(:

وزارة  با�سم  املتحدث  �رسح 
اإيجور  الرو�سية،  الدفاع 
 2014 اأكتوبر  يف  يجوروف، 
نظام  لبناء  تخطط  رو�سيا  اأن 
مراحل  على  �سامل  اإلكرتوين 
 2017 عام  يف  منه  النتهاء  يتم 
الأ�سا�سية  البنية  حلماية 
الهجمات  امل�سلحة من  للقوات 

وزير  اأمر  كما  الإلكرتونية. 
يف  �سويجو،  �سريجي  الدفاع، 
من   500 باإدراج   2014 �سيف 
ا�ستخدام  املتميزين يف  الطلبة 
وحدات  يف  الآيل  احلا�سب 
عملهم  و�سيعترب  خا�سة  علمية 

مثل اخلدمة الع�سكرية.

اأن رو�سيا ل  ولكن هذا ل يعني 
موؤهلة  ب�رسية  عنا�رس  متتلك 
الإلكرتونية،  بالعمليات  للقيام 
حيث تعتمد على عدد كبري من 
املتطوعني  �سواء  القرا�سنة، 
خلدمة  توظيفهم  يتم  الذين  اأو 
قامت  اإذ  ع�سكرية،  اأغرا�ش 
ب�سن   2007 عام  يف  رو�سيا 
على  �ساملة  اإلكرتونية  حرب 
متثال  نقل  ب�سبب  ا�ستونيا 
يخلد ت�سحيات جنود رو�ش يف 
ونتج  الثانية،  العاملية  احلرب 
البنوك  قطاعات  �سل  ذلك  عن 
الت�سالت  و�سبكات  والوزارات 
اخرتاقية  هجمات  خالل  من 
اإىل  اأدت  ومدرو�سة  �رسيعة 
يعد  ومل  كبري،  لوج�ستي  دمار 
اإجراء  على  قادرين  املواطنون 
الإلكرتونية  البنكية  معامالتهم 
عرب  منها   %97 منها  يتم  التي 
الإنرتنت اأو التوا�سل مع بع�سهم 
بالربيد الإلكرتوين لأيام عديدة، 
التحتية  البنية  تعطيل  ومت 
ال�ستوين،  الرقمي  لالقت�ساد 
اأعقاب  يف  اأي�ساً  تكرر  ما  وهو 
اجلورجية  ـ  الرو�سية  احلرب 
رو�سيا  �سنت  حيث   2008 عام 

هجمات اإلكرتونية من قرا�سنة 
التحتية  البنية  �سبكة  لتعطيل 

اجلورجية.

 8200 الوحدة  ـ   4
)الكيان ال�شهيوين(:

عن  امل�سوؤولة  الوحدة  هي 
يف  الإلكرتونية  احلرب  قيادة 
وتتمتع  الإ�رسائيلي،  اجلي�ش 
بعالقات قوية ت�سل اإىل درجة 
الأمن  وكالة  مع  التحالف 
 )NSA( الأمريكي  القومي 
 US( وقيادة الف�ساء الإلكرتوين
 ،)Cyber Command
قاعدة  واأكرب  اأهم  وتعترب 
اإ�رسائيلية  اإلكرتونية  جت�س�ش 
البث  على  للتن�ست  بالنقب 
الهاتفية  واملكاملات  الإذاعي 
والفاك�ش والربيد الإلكرتوين يف 
قارات اآ�سيا واأفريقيا واأوروبا، 
مهام  باإ�سافة  تطويرها  ومت 
احلرب على الف�ساء الإلكرتوين 

اإليها يف وقت لحق.
دوراً  الوحدة  هذه  لعبت  وقد 
على  الهجوم  يف  رئي�سياً 
الإيراين  النووي  الربنامج 
فريو�ش  ت�سميم  خالل  من 
الذي   )Stuxnet( �ستاك�سنت 
اأ�ساب 1000 من اأجهزة الطرد 
يف  وت�سبب  الإيراين  املركزي 
وحدات  لبع�ش  جزئي  تعطيل 
الإيرانية.  املركزي  الطرد 
الع�سكري  املعلق  اأكد  وقد 
رايبوبورت  عمري  الإ�رسائيلي 

به  تقوم  الذي  الدور  اأن 
ل�سعبة  التابعة   ،»8200 وحدة 
الع�سكرية  ال�ستخبارات 
جعل  قد  )اأمان(،  الإ�رسائيلية 
يف  دولة  اأكرب  ثاين  اإ�رسائيل 
العامل،  يف  التن�ست  جمال 
بعد الوليات املتحدة، واأ�سار 
احلوا�سيب  اأن  اإىل  رايبوبورت 
املتطورة التابعة لوحدة 8200 
قادرة على ر�سد الر�سائل ذات 
القيمة ال�ستخباراتية من خالل 
الت�سالت  ماليني  معاجلة 

ومليارات الكلمات.
اإىل  ت�سري  �سبق  ما  خال�سة 
قيد  جديدة  وظيفة  ثمة  اأن 
الت�سكل بداأت تظهر مع تعدد 
الع�سكرية  الوحدات  هذه 
اأ�س�ستها  التي  الإلكرتونية 
بات  فقد  الدول؛  من  العديد 
امل�سوؤولون عن هذه الوحدات 
يطلبون وظائف من اأ�سخا�ش 
ذوي مهارات خا�سة من اأجل 
التج�س�ش  مبهمات  القيام 
الإلكرتوين  والهجوم 
اأمكن،  اإن  الهجمات  و�سد 
يف  الدول  ت�ستمر  و�سوف 
قرا�سنة  ا�ستقطاب  حماولة 
ت�ستخدمهم  كي  املعلومات 
يف حتقيق اأهدافها الرئي�سية، 
اأو  الدفاع  خالل  من  �سواء 
الهجوم الإلكرتوين، وذلك ملا 
الأفراد  من  العديد  ميتلكه 
من مهارات متقدمة وخربات 
اأن تغري مفاهيم  عالية ميكن 

الدفاع والهجوم التقليدية.



م�صلحة  رئي�صة  و�أو�صحت 
�لتقني  و�لدعم  �لإنتاج  تنظيم 
بور��س  �ملذكورة   باملديرية 
عوي�صة �أن هذه �مل�صاحة تخ�س 
�ملو�صمية  �لبطاط�س  �إنتاج 
 12000( لالإ�صتهالك  �ملوجهة 
�لبطاط�س  بذور  و�إنتاج  هكتار( 
م�صرية  هكتار(   460( �ملحلية 
هكتار   1470 غر�س  مت  �نه  �إىل 
نهاية  �حلملة  هذه  بد�ية  منذ 
�كتوبر �ملا�صي وتتوقع �مل�صالح 
هذ�  �إنتاج  ي�صل  �أن  �لفالحية  
من  قنطار  ماليني   4 �ملو�صم  
بد�ية  مع  �ملو�صمية  �لبطاط�س 
�ملقبل  مار�س  نهاية  �جلني 
�صي�صاهم  مما  �أفريل  وبد�ية 
خ�صو�صا  �ل�صوق  "��صتقر�ر  يف 
خالل �صهر رم�صان �لقادم" كما 

�أ�صري �ليه.

كما �صيتم �إنتاج 100 �ألف قنطار 
�صيتم  �لتي  �ملحلية  �لبذور  من 
�حلرث  حملة  خالل  ��صتغاللها 
�ملتاأخرة  بالبطاط�س  �خلا�صة 
ت�صيف  �ملقبلتني  و�ملبكرة 
�لإنتاج  تنظيم  م�صلحة  رئي�صة 
وبخ�صو�س  �لتقني  و�لدعم 
�لبذور �مل�صتوردة �أكدت بور��س 

حتى  بو�خر  �صت  حمولة  تفريغ 
�لتجاري  م�صتغامن  مبيناء  �لآن 
)18384 طن( قادمة من هولند� 
وفرن�صا يتم ت�صويقها عرب �لوطن 
بعد خ�صوعها للتحاليل �ملخربية 
ومن  �صاعة،   72 يف  �ل�رضورية 
للغرفة  �لعام  �لأمني  �أبرز  جهته 
عبد  م�صتغامن  لولية  �لفالحية 

�هلل تو�تي �أن غر��صة �لبطاط�س 
�ملو�صمية �نطلقت هذ� �ملو�صم 
�لبذور  ��صتري�د  بعد  وقتها  يف 
يف  �لوطنية  لل�صوق  ودخولها 
�لوقت �ملنا�صب م�صري� �أن �صعر 
 4500 بني  بلغ  �ملحلية  �لبذور 
و�لبذور  للقنطار  دج  و5000 
�مل�صتوردة بني 12 �ألف و 13500 
منتوج  �أن  و�أو�صح  للقنطار  دج 
و�ملبكرة  �ملو�صمية  �لبطاط�س 
هذ�  �صي�صاهم  م�صتغامن  لولية 
�ملادة   توفر  �صمان  يف  �لعام 
و�ملحلية  �لوطنية  بالأ�صو�ق 
�صهر  من  بد�ية  �لندرة  فرتة  يف 
بلغ  للتذكري  �ملقبل   مار�س 
خالل  م�صتغامن  ولية  �إنتاج 
من  �ملا�صي  �لفالحي  �ملو�صم 
�لبطاط�س �ملو�صمية 512 340 3   
قنطار يتم ت�صويق �حل�صة �لأكرب 
�لو�صطى  �لوليات  نحو  منها 

و�ل�رضقية للبالد. 
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مت بولية م�ستغامن تخ�سي�س  460 12 هكتار من الأرا�سي الفالحية لزراعة البطاط�س املو�سمية  للمو�سم الفالحي 
اجلاري ح�سبما علم من مديرية امل�سالح الفالحية.

م�ستغامن

ق.و

تخ�صي�ص 460 12 هكتار لزراعة
 البطاط�ص املو�صمية 

ق�سنطينة

تقدم يف التهيئة اخلارجية بالقطب احلظري ما�صيني�صا 
�خلارجية  �لتهيئة  �أ�صغال  ت�صجل 
ما�صيني�صا  �حل�رضي  بالقطب 
 80 بـ  تقدم  ن�صبة  )ق�صنطينة( 
باملائة ح�صب ما ك�صف عنه و�يل 
�ل�صميع �صعيدون وقد  �لولية عبد 
وقف �لو�يل �ليوم على مدى تقدم 
بالقطب  �خلارجية  �لتهيئة  �أ�صغال 
 3 ي�صم  �لذي  �حل�رضي ما�صيني�صا 
�آلف وحدة �صكنية عمومية �إيجارية 
�لنتهاء من  �لتاأكيد على  حيث مت 
�لربط مبختلف �ل�صبكات )�ل�رضف 
�ل�صحي و �لكهرباء و �لغاز و مياه  

�ل�رضب(.
غالفا  �لعملية  هذه  تطلبت  وقد 

ماليا بحو�يل 981 مليون د.ج حيث 
منذ  به  �لتهيئة  �أ�صغال  �نطلقت 
لل�رضوح  ��صتناد�  و  �صهرين  حو�يل 
يبق  فلم  �ملكان  بعني  �ملقدمة 
بع�س  تهيئة  �أ�صغال  بع�س  �صوى 
�لأر�صفة  و  �لد�خلية  �لطرقات 
يقع  �لذي  �حل�رضي  �لقطب  بهذ� 
�لو�يل  �أعلن  و  �خلروب  ببلدية 
توزيع  �صيتم  �أنه  �ملنا�صبة  بهذه 
�ل�صكنات �لعمومية �ليجارية بهذ� 
�آلف وحدة(   3( �لقطب �حل�رضي 
كاأق�صى  جانفي2018  غ�صون  "يف 
 20 تو�صعة  �أن  �إىل  تقدير"، م�صري� 
منجلي  علي  �جلديدة  باملدينة 

"�صوطا   �لأخرى  هي  قطعت  قد 
�لتهيئة  �أ�صغال  حيث  من  متقدما" 
وحدة   2000 من  لأكرث  �خلارجية 
و�أفاد  �إيجارية،  عمومية  �صكنية 
نف�س �مل�صوؤول باأنه مت موؤخر� تعيني 
جممعات   10 لإجناز  �ملقاولت 
مدر�صية �بتد�ئية وكذ� متو�صطات 
و ثانويات بكل من �لوحدة �جلو�رية 
رقم 20 مبدينة علي منجلي و كذ� 
�إىل  بالإ�صافة  ما�صيني�صا   مدينة 
مركز بريدي و ملحق بلدي و كذ� 
�ملحالت  ببع�س  للعالج  قاعات 
مبدينة   20 رقم  تو�صعة  بعمار�ت 
�حل�رضي  �لقطب  و  منجلي  عايل 

ما�صيني�صا و كذ� باملدينة �جلديدة 
ذلك  و  )�خلروب(  �لنحا�س  عني 
�لنا�صطني  �ملقاولني  مب�صاهمة 
و�أن هذه  �لأقطاب خ�صو�صا  بهذه 
تتوفر  ول  م�صجلة  غري  �لرب�مج 
مت  كما   . �ملالية  �لأغلفة  على 
تخ�صي�س 13،4 مليار د.ج من �أجل 
ت�صديد �لو�صعيات �لتي كانت عالقة 
�خلا�صة باملقاولني و ذلك �إىل غاية 
�صبتمرب �ملا�صي من �أجل خلق نوع 
�ىل  �ملقاولني  لدى  �لأريحية  من 
هذه  جت�صيد  بعجلة  �لدفع  جانب 
تخدم  �لتي  �حليوية  �مل�صاريع 

�ملو�طن ب�صفة مبا�رضة.

غليزان

ق�سنطينة

اإيليزي 

ف�صخ 3.849 عقد عمل يف اإطار 
امل�صاعدة على االدماج املهني 

ما يقارب 100 من�صب �صغل 
جديد لتعزيز قطاع الرتبية 

ت�صغيل املرحلة االأوىل من حمطة توليد الكهرباء بطارات احلدودية  

 3.849 ف�صخ  غليز�ن  بولية  مت 
عقد عمل يف �إطار �مل�صاعدة على 
 2015 يناير  منذ  �ملهني  �لدماج 

�إىل غاية يومنا هذ�،ح�صبما علم 
عبد  و�أو�صح   ، �لت�صغيل  مدير  من 
خرجة  خالل  عا�صيمي  �للطيف 
و�صائل  ممثلي  لفائدة  ميد�نية 
ممولة  م�صاريع  من  لعدد  �لعالم 
�لعقود  �أن  �لدعم  �أجهزة  �طار  يف 
من  �صباب  منها  �إ�صتفاد  �لتي 
مت  �لتعليمية  �مل�صتويات  خمتلف 
لعقود  خمالفتهم  ب�صب  �إلغائها 

�لعمل .
�إثر  �لعقود  هذه  ف�صخ  ومت 
بها  قامت  �لتي  �لتحقيقات 
وترجع  للت�صغيل  �لولئية  �لوكالة 
�إ�صتفادة  بينها  من  �أ�صباب  لعدة 
1.971 �صاب من منا�صب مبا�رضة 
�لتوظيف  م�صابقات  طريق  عن 
�لبقية  عقود  ف�صخ  مت  فيما 
لدر��صات  �ل�صباب  بع�س  ملز�ولة 
�لتكوين  وموؤ�ص�صات  باجلامعات 
�ملهني و�إن�صاء موؤ�ص�صات يف �إطار 

�أجهزة دعم �لت�صغيل �لتي توفرها 
و�أ�صار  �مل�صوؤول  ذ�ت  وفق  �لدولة 
بولية  �إح�صاء  �إىل  �مل�صدر  نف�س 
غليز�ن 5.889 �صاب م�صتفيد من 
�مل�صاعدة  �إطار  يف  عمل  عقد 
على �لإدماج �ملهني تخ�ص�س لهم 
دج  مليوم   74 يفوق  مبلغ  �لدولة 
نوع  ح�صب  خمتلفة  مبنح  �صهريا 

�لعقد و �مل�صتوى .
و�صملت هذه �لزيارة �ملنظمة من 
بالتن�صيق  �لت�صغيل  مديرية  طرف 
�لت�صغيل عدد من  �أجهزة دعم  مع 
�صباب  باإن�صائها  بادر  �ملوؤ�ص�صات 
�لوكالة  �أن  يذكر  �ملنطقة   من 
بتن�صيب  قامت  للت�صغيل  �لولئية 
يف  �صاب   7.862 جمموعه  ما 
منا�صب عمل موؤقتة ود�ئمة خالل 
 6.950 منهم  �ملن�رضمة  �ل�صنة 
�صمن عقد عمل كال�صيكي و 564 
�لدماج  على  �مل�صاعدة  �إطار  يف 
�ملهني و 348 عقد مدعم وفق ما 
عبد  �ملذكورة  �لوكالة  مدير  �أكده 

�لقادر �رضيف فالق.

موؤخر� تخ�صي�س ما جمموعه  مت 
لولية  جديد  �صغل  من�صب   99
ق�صنطينة موجهني لتعزيز �لطاقم 
�ملحلي،  �لرتبية  بقطاع  �لإد�ري 
مبديرية  �إطار  من  علم  ما  ح�صب 

�لرتبية.
هذه  باأن  �مل�صدر  ذ�ت  �أو�صح  و 
 64 ت�صمل  �جلديدة  �ملنا�صب 
و  �إد�رة  عون   14 و  خمرب  ملحق 
14 عون حفظ �لبيانات و 5 �أعو�ن 
 )2( ملحقني  و  لالإد�رة  رئي�صيني 
لالإد�رة ، ح�صب ما �أو�صحه �ملكلف 
مبديرية  �لت�صال  و  بالإعالم 
مرو�ين  �ل�صالح  حممد  �لرتبية، 
�لتي  �لتوظيف  عملية  �صت�صمح  و 
�لتي  �مل�صابقة  �أعقاب  يف  �صتتم 
�ملقبل  دي�صمرب  �صهر  يف  �صتنظم 
يف  �مل�صجل  �لعجز  ب"تغطية 
جمال �لإد�ريني و موظفي �ملالية 
و  �ملتو�صط  �لطورين  يف  ل�صيما 

�لثانوي"، ح�صب ذ�ت �مل�صوؤول.
باأن  �ملتحدث  ذ�ت  �أ�صاف  و 
تلبية  يف  �أي�صا  �صت�صاهم  �ملبادرة 
�لتعليمية  �ملوؤ�ص�صات  �حتياجات 
ل�صيما  موؤخر�  فتحها  مت  �لتي 
و  منجلي  علي  �جلديدة  باملدينة 

تعد �لعلوم �لقانونية و �لقت�صادية 
�ل�صيا�صية  و  �لتجارية  و  �ملالية  و 
و علم �لجتماع و علوم �لإعالم و 
�لكيمياء  و  �لبيولوجيا  و  �لت�صال 
�ملطلوبة  �لخت�صا�صات  من 
ما  ح�صب  �ملنا�صب،  بهذه  للظفر 
يتعلق  فيما  و  �مل�صدر  ذ�ت  �أكده 
 ، �لتاأطري  موظفي  تاأهيل  بجانب 
�إ�صتفاد 734 �أ�صتاذ� معينني حديثا 
بهذه  �لتعليمية  �لأطو�ر  جميع  يف 
�ملدر�صي  �لدخول  بر�صم  �لولية 
تكوينية  دور�ت  من   2018/2017
�أعقبت  و  �ل�صيف.  ف�صل  خالل 
مت  �لتي  �لتكوينية  �لدرو�س  هذه 
و  جويلية  �صهري  خالل  تقدميها 
�بن  بثانويات  �ملن�رضمني  �أوت 
حوحو  ر�صا  و  يوغرطة  و  بادي�س 
مفت�صون  عليها  �أ�رضف  �لتي  و 
بهذ� �لقطاع �متحانات تقييمية و 
�صتتو��صل خالل �لعطلتني �ل�صتوية 
ما  ح�صب   ، �ملقبلتني  �لربيعية  و 
ق�صنطينة  ولية  تتوفر  و  �أردفه 
ثانوية   61 على  �حلايل  �لوقت  يف 
مدر�صة   395 و  متو�صطة   135 و 
�إليه  �أ�صارت  ما  وفق   ، �بتد�ئية 

م�صالح مديرية �لرتبية. 

مت ت�صغيل �ليوم �لأحد �ملرحلة 
حمطة  م�رضوع  من  �لأوىل 
�لكهرباء مبنطقة طار�ت  توليد 
�صمال  كلم   200( �حلدودية 
�لرئي�س  قبل   من   ، �إيليزي( 
�صونلغاز،  ملجمع  �لعام  �ملدير 

حممد عرقاب . 
�لأوىل  �ملرحلة  قدر�ت  وتبلغ 
�لطاقوي  �مل�رضوع  هذ�  من 
�صيتم مد  ، حيث  ميغاو�ت  5ر1 
�لتي  عايل  توتر  ذ�ت  خطوط 
يف  تزويد  خاللها  من  �صيتم 
�لبد�ية نحو 250 عائلة بالتجمع 
�ل�صكني طار�ت بطاقة �لكهرباء 
بد�ية من �صهر دي�صمرب �ملقبل 
�صيتم  �لتي  �لعملية  وهي   ،
 ، "قريبة"  �آجال  يف  ��صتكمالها 

ح�صب �ل�رضوحات �ملقدمة من 
قبل م�صوؤويل �مل�رضوع .     

�لعام  �ملدير  �لرئي�س  و�طلع 
ملجمع �صونلغاز بذ�ت �ملنطقة 
�خلطوط  مد  �أ�صغال  على 
ذ�ت  نحو  للكهرباء  �لناقلة 
،وباملنا�صبة  �ل�صكني  �لتجمع 
توليد  حمطة  �أن  عرقاب  �أ�صار 
)بطاقة  بطار�ت  �لكهرباء 
بعد  �صت�صمن   ، ميغاو�ت(   3
��صتكمال �لأ�صغال بها كلية تلبية 
�صاكنا   3.000 نحو  حاجيات 
من  �حلدودية  �ملنطقة  بهذه 
كما  �لوطن  �أق�صى جنوب �رضق 
�ملن�صاأة  هذه  �أن  �أي�صا  �أو�صح 
 21 ت�صغيل  �صت�صمن  �لطاقوية 
تكوينهم  �صيتم  �لذين   ، تقني 

�لتابعة  �ملوؤ�ص�صات  خمتلف  يف 
للمجمع . ويندرج هذ� �مل�رضوع 
جت�صيد  �إطار  يف  �لطاقوي 
بتغطية  �خلا�س  �لربنامج 
ب�صبكة  �لوطن  مناطق  خمتلف 
وترقية  بالكهرباء  �لتموين 
خدماتها ، ومن �صاأنه �أن ي�صاهم 
�ملعي�صية  �لظروف  حت�صني  يف 
لل�صكان وترقية �لتنمية �ملحلية 
�أ�صاف  مثلما   ، �لولية  بهذه 
�صعيد  وعلى   . �مل�صوؤول  ذ�ت 
�أن  عرقاب  �ل�صيد  ذكر  �آخر 
م�صاحله و�صعت خمططا هاما 
�ملتز�يد  للطلب  لالإ�صتجابة 
�لفرتة  �لكهرباء خا�صة يف  على 
جتنب  ي�صمن  مبا   ، �ل�صيفية 
م�صكل �لإنقطاعات يف �لتموين 

.
�رتياحا  �مل�رضوع  هذ�  ولقي 
هذه  �صكان  �أو�صاط  يف  "كبري�" 
�لذين  �حلدودية  �ملنطقة 
�لتزود  يف  حاليا  يعتمدون 
مولد�ت  طريق  عن  بالكهرباء 
حممد  قام  ذلك  وقبل  �لكهرباء 
مديرية  مقر  مبعاينة  عرقاب 
قيد  يوجد  �لذي  �صونلغاز 
�لإجناز وحمطة توليد �لكهرباء 
�ملنتظر  ومن  �لولية   بعا�صمة 
�أن يو��صل �لرئي�س �ملدير �لعام 
للولية  زيارته  �صونلغاز  ملجمع 
بعقد غد� �لإثنني جل�صة عمل مع 
�إطار�ته على �مل�صتوى �ملحلي ، 
�أن يختتمها بتفقد من�صاآت  قبل 
للطاقة �لكهربائية باإن �أمنا�س .
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ال�سعودية وحتالفها مع اإ�سرائيل وتبعيتها 
للواليات املتحدة

د. غازي ح�سني

يرتاءى يل باأّن اململكة ال�سعودية يف عهد املتاأمرك واملت�سهني )وجمرم احلرب يف اليمن( حممد بن �سلمان قد قرر الإجهاز على ق�سية فل�سطني ومترير احلل 
الإ�سرائيلي للق�سية الذي مّت التفاق عليه بني املهوو�س يف حب اإ�سرائيل ترامب والفا�سي والكّذاب نتنياهو، وتعمل الرباعية العربية امل�سوؤومة على ت�سويقه. 

وتلتزم ال�سعودية بالوعد اخلّطي الذي كتبه موؤ�س�س اململكة بخط يده باإعطاء فل�سطني العربية للم�ساكني اليهود ومببادرة الأمري فهد التي وافقت عليها قمة فا�س 
الثانية بعد الغزو الإ�سرائيلي للبنان عام 1982 واإخراج املقاومة الفل�سطينية ومنظمة التحرير من بريوت تنفيذاً لالتفاقات التي وّقعها يا�سر عرفات مع مبعوث 

الرئي�س الأمريكي دونالد ريغان واللبناين الأ�سل فيليب حبيب، ومببادرة ويل العهد الأمري عبد اهلل التي اأ�سبحت ُتعرف مب�سروع ال�سالم العربي اأو املبادرة 
العربية التي �سطبت على حق عودة الالجئني الفل�سطينيني اإىل ديارهم وعلى فل�سطني التاريخية. 

ال�شعب  مواقف  اإىل  �شعود  اآل  تنّكر 
والداعمة  املوؤّيدة  ال�شقيق  ال�شعودي 
والقد�س  الأق�شى  بتحرير  واملوؤمنة 
وفل�شطني، وا�شتبدلوا اإ�رسائيل العدوة 
العالقات  وخرجت  ال�شديقة،  باإيران 
اإىل  ال�رسية  من  اإ�رسائيل  وبني  بينها 
ال�شعودي  التحالف  واإىل  العلنية، 
وامللف  اإيران  ملواجهة  الإ�رسائيلي 
العمق  يف  وال�رسب  الإيراين،  النووي 
اأعلن حممد بن �شلمان،  الإيراين كما 
حماية  لقاء  فل�شطني  ق�شية  وت�شفية 

اململكة من �شعبها العربي الأبي.
املبادرة  اأ�ش�س  على  اململكة  وافقت 
الأمريكي  ال�شحفي  بها  تقّدم  التي 
وطرحتها  فريدمان  توما�س  اليهودي 
ووافقت   ،2002 عام  بريوت  قمة  يف 
اللوبيات  تهديدات  لوقف  عليها 
الأمريكية  الإدارات  ويهود  اليهودية 
الغنية  ال�رسقية  املنطقة  بف�شل 

بالنفط عن اململكة.
ودفع حممد بن �شلمان يف اأيار 2017 
ن�شف تريليون دولر لرئي�س ال�شفقات 
دونالد ترامب ثمناً للحماية الأمريكية 
�شلمان  امللك  له  وتعّهد  للمملكة، 
لت�شفية  مبادرته  على  باملوافقة 

ق�شية فل�شطني.
وعّب خطاب ترامب يف اإ�رسائيل عن 
لل�رساع  وفهمه  نتنياهو  الكّذاب  فكر 
ال�شتعمارية  روايته  من  انطالقاً 
نتنياهو  وكان  والإرهابية،  والعن�رسية 
الرابح الأكب بعد زيارة احلج التي قام 
القمم  ومن  الريا�س،  اإىل  ترامب  بها 
وكان  هناك،  تراأ�شها  التي  الثالث 
وليته  بداية  منذ  اأعطى  قد  ترامب  
امل�شتعمرات،  وتو�شيع  لبناء  احلرية 
اليهودية  امل�شتعمرات  اأن  براأيه  لأن 
لي�شت عائقاً لل�شالم بل تدفع ال�شالم 

اإىل الأمام، وينظر للفل�شطينيني نظرة 
من  نفوره  عن  حقريةوعّب  عن�رسية 
ويوؤّيد  الحتالل،  على  احتجاجاتهم 
اإ�رسائيلية  و�شيادة  اإ�رسائيلية  �شيطرة 
القد�س املحتلة املوحدة لالأبد  على 
روؤية  نتنياهو مبعار�شة  وتبّنى موقف 

الدولتني.
�شيفر  الإ�رسائيلي  الكاتب  واأّكد 
اأيار  بتاريخ 28  اأحرنوت  بلوت�شكي يف 
زيارته لإ�رسائيل  اأّن ترامب يف   2017
 : للفل�شطينيني  اأمل  اأي  يرتك  مل 
اليمني  فكر  مع  وعقله  قلبه  عائلته 
حتى  ترامب  ويقف  بل  الإ�رسائيلي 

على ميني نتنياهو.
ال�شعودية  من  معه  ترامب  وجلب 
اقرتاحات مغرية كالتطبيع والعالقات 
وت�شعيد  الإ�شالمي  والناتو  التجارية 
اإيران، فاأعطى  العداء واملواجهة مع 
ال�شوء الأخ�رس  لتو�شيع امل�شتعمرات 
�شفقة  عقد  على  ويعمل  وال�شم، 
القرن لت�شفية ق�شية فل�شطني بتمرير 
احلل ال�شهيوين للق�شية بدعم وتاأييد 
واأنظمة  العربية  الرباعية  من  كاملني 
ديفيد  كامب  يف  الإذعان  اتفاقات 
اأبرز  وكانت  عربه،  ووادي  واأو�شلو 
منجزاته :  روؤية ا�شرتاتيجية �شعودية 
وتطبيع  اإ�رسائيل  لتاأمني  اأمريكية 
على  والق�شاء  معها  للعالقات  كامل 
مرحلة  زيارته  وتّوجت  اهلل،  حزب 
وبقية  ال�شعودية  تبعية  من  جديدة 
الأمريكية  لالإمبيالية  اخلليج  دول 
ح�شاب  على  العاملية  وال�شهيونية 
والأمة  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق 

العربية والإ�شالمية.
من  الأموال  على  ترامب  وح�شل 
الأمريكي  الدعم  وجدد  ال�شعودية 
الباق  حائط  وزار  لإ�رسائيل 

لتكري�س ال�شيادة اليهودية عليه دعماً 
�رس  اأمني  رجوب  جبيل  لت�رسيح 
ملكية  عن  تنازل  الذي  فتح  حركة 
واعتبه  للحائط  الإ�شالمي  الوقف 

اإ�رسائيلياً.
املو�شاد  رئي�س  اأن  امل�شادر  واأّكدت 
مع  وبحث  مرات  عدة  ال�شعودية  زار 
بندر  والأمري  الفي�شل  تركي  الأمري 
�شاأنها  من  اتفاقية  اإبرام  �شلطان  بن 
قيام ال�شعودية بتمويل جهود اإ�رسائيل 
تنفيذ حملة اغتيالت لعدد من علماء 
اأن  اإ�رسائيل  وطلبت  اإيران،  يف  الذرة 
تتقا�شى مبوجبها مليار دولر، واعتب 
رخي�شاً  املبلغ  ال�شعوديون  الأمراء 
�شتلحقه  كانت  الذي  ال�رسر  مقابل 

الغتيالت ببنامج اإيران النووي.
البلدين  بني  امل�شرتك  فالقا�شم 
ب�شدق  تدعم  لأنها  لإيران  العداء 
ال�شعب  والفعل حقوق  وبالقول  وبحق 
الفل�شطيني وحترير القد�س وفل�شطني 
الوطني  والتحرير  املقاومة  وحركات 
للعامل باأ�رسه، مما ي�شّكل خطراً على 
واإ�رسائيل  لل�شعودية  القيادي  الدور 

والوليات املتحدة الأمريكية.
ال�شعودي  الأمريكي  التحالف  اإن 
عامي  منذ  ومتجّذر  ومتني  قوي 
تاأ�شي�س  على  وقام   ،1945 و   1935
اغت�شابها  ودعم  وحمايتها  اململكة 
اإىل جنران وجيزان وع�شري من اليمن 
و�شمان �شيطرتهم على جند واحلجاز 
مقابل �شلب الوليات املتحدة للنفط 
والرثوات ال�شعودية الأخرى وموافقتها 
التي  العربية  فل�شطني  تهويد  على 
حررها ال�شحابة من الغزاة الرومان.

الأمريكية  احلروب  وجاءت 
ولبنان  العراق  على  والإ�رسائيلية 
وقمم  وليبيا  غزة  وقطاع  و�شورية 

الريا�س الثالث التي تراأ�شها الرئي�س 
ترامب لرت�شيخ وحتقيق هذه العالقات 
لت�شفية ق�شية فل�شطني والق�شاء على 
املقاومة  وحركات  العربية  الوحدة 
بني  التحالف  واإقامة  والتحرير 
ال�شعودية واإ�رسائيل لفر�س الهيمنتني 
جميع  على  والإ�رسائيلية  الأمريكية 
الكبري،  الأو�شط  ال�رسق  بلدان 
وحماولة  �شعود  اآل  عر�س  وحلماية 
جميع  على   القيادي  دورهم  فر�س 
وبلورة  والإ�شالمية  العربية  البلدان 
اإ�شالم خليجي خلدمة اإ�رسائيل وعلى 
والأمة  الفل�شطيني  ال�شعب  ح�شاب 

العربية والإ�شالمية.
عن  ال�شادر  الأمني  التقرير  واأّكد 
»اأّن   2016 مطلع  يف  اأبيب  تل  جامعة 
وخط  الأخري  الأمل  هي  ال�شعودية 
الدفاع عن اإ�رسائيل حلماية م�شاحلها 

يف العامل العربي« .
يف  ُعظمى  قّوة  اإيران  اأ�شبحت  لقد 
اأن  ميكن  ل  الكبري  الأو�شط  ال�رسق 
كاأكب  الإ�رسائيلي   للعدو  ت�شمح 
عن�رسي  ا�شتعماري  يهودي  غيتو 
دخيل  املنطقة  عن  غريب  واإرهابي 
عليها جاء من وراء البحار من اأملانيا 
امل�شاألة  حلل  الأوروبية  الدول  وبقية 
ح�شاب  على  اأوروبا  يف  اليهودية 
وتهويد  املظلوم  الفل�شطيني  ال�شعب 
التاريخية،  فل�شطني  وكل  القد�س 
وبناء  الأق�شى  امل�شجد  وتدمري 

الهيكل املزعوم على اأنقا�شه.
الدول  تدمري  على  ال�شعودية  وتعمل 
اإر�شال  طريق  عن  الوطنية  العربية 
الإرهابية  الوهابية  املجموعات 
التطّرف  ون�رس  الأخرى،  والتكفريية 
الديني واإ�شعال نريان الفنت واحلروب 
ومواجهة  وال�شيعة  ال�شّنة  بني 

النفط  دولرات  با�شتخدام  اإيران 
العربية  الدول  قيادة  وتوّل  الهائلة، 
العربية  الدول  وجامعة  والإ�شالمية 
ومنظمة املوؤمتر الإ�شالمي لتحقيق 
واململكة  واإ�رسائيل  اأمريكا  اأهداف 
ل�شعوب  واملعادية  ال�شيطانية 

املنطقة وجميع ال�شعوب يف العامل.
وطلبت ر�شمّياً من الرئي�س الأمريكي 
�شورية  على  احلرب  �شن  اأوباما 
لالإطاحة بالدولة الوطنية يف �شورية 
واأعلنت  لها،  تخ�شع  قيادة  وتن�شيب 
ا�شتعدادها لدفع فاتورة احلرب مهما 
تطلب وا�شنطن، ولكن الرئي�س اأوباما 
باإ�شعال  ال�شعودي  العر�س  رف�س 
اململكة  اإّن  �شورية.  على  احلرب 

ال�شعودية هي اليد الأمريكية القذرة 
اأمريكا  بلدان  وبقية  نيكاراغوا  يف 
والعراق  اأفغان�شتان  ويف  الالتينية 
بلدان  وبقية  وال�شومال  وليبيا 
الأعمال  ومتّول  مّولت  لأنها  العامل، 
املتحدة  للوليات  القذرة  واحلروب 
الأمريكي  الكونغر�س  يرف�س  والتي 
فارتون  اجلرنال  اأعلن  كما  متويلها 
املركزي  املخابرات  مدير  والرتز 
تقبل  اأن  ميكن  فهل   . الأ�شبق  ة 
الإ�شالمية  واحلكومات  ال�شعوب 
وحتالفها  القيادي  ال�شعودية  بدور 
لالإمبيالية  وتبعيتها  اإ�رسائيل  مع 
العربية  فل�شطني  وتهويد  الأمريكية 

؟.

االبتزاز االأمريكي للفل�سطينيني 
علي جرادات

ح الإدارة الأمريكية بعد عن م�شامني  مل تُف�شِ
ما بات يُعرف ب»�شفقة القْرن« حلل ال�رساع 
ت�رسيبات  لكن  »الإ�رسائيلي«.  الفل�شطيني 
ثمة  اأن  اإىل  ت�شري  »الإ�رسائيلية«،  ال�شحافة 
الإدارة  �شتطرحه  ما  بني  جوهرياً  تطابقاً 
الحتالل  حكومات  اأ�شد  ومطالب  الأمريكية 
واأيديولوجية وعنجهية. كيف ل؟ وقد  تطرفاً 
منظمة  على  ينهال  الأمريكي  ال�شغط  بداأ 
الأمريكية  الفل�شطينية لقبول اخلطة  التحرير 
تاأكيد  ظل  ويف  اإعالنها،  قبل  املوعودة 
امل�شوؤولني الفل�شطينيني اأن اأحداً مل يطلعهم، 

ب�شورة ر�شمية، على خطوطها العامة. 
لبيع  اأمريكية  حماولة  ثمة  يعني؟  هذا 
زجهم  اأي  البحر«،  يف  »�شمكاً  الفل�شطينيني 
اإيجاد  غر�شه  تفاو�شي  م�شار  يف  مكرهني 
»حل اإقليمي«، يتجاوز جوهر ال�رساع)الق�شية 

الفل�شطينية(، وت�شفيتها من كل جوانبها.
لقد ك�شف ال�شق العلني من البتزاز ال�شيا�شي 
املا�شي،  ال�شبت  يوم  للفل�شطينيني  الأمريكي 

حيث  الأمريكية،  اخلارجية  بوزارة  م�شوؤول 
مينع  الكونغر�س  اأجازه  قانوناً  »اأن  اأعلن: 
الوزير، ريك�س تيلر�شون، من جتديد الرتخي�س 
يف  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  ملكتب 
الزعماء  بها  اأدىل  معينة  ت�رسيحات  �شوء 
اجلنائية  املحكمة  ب�شاأن  الفل�شطينيون 
الرئي�س  قاله  ما  اإىل  اإ�شارة  يف  الدولية«، 
العامة  اجلمعية  اأمام  عبا�س،  الفل�شطيني، 
الفل�شطينية  ال�شلطة  »اإن  املتحدة،:  لالأمم 
فتح  اإىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة  دعت 
حتقيق ق�شائي مع امل�شوؤولني »الإ�رسائيليني« 
ال�شعب  على  والعتداءات  ال�شتيطان  حول 

الفل�شطيني«.
اأما الدافع ال�شيا�شي الأبعد، هنا، فك�شفته، يوم 
با�شم  الر�شمية  املتحدثة  املا�شي،  الأربعاء 
هاورت،  هيذر  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة 
يف موؤمتر �شحفي، حيث قالت: »اإن حكومتها 
ترغب باأن تتمكن منظمة التحرير الفل�شطينية 
مفتوحاً«.  بعثتها  مكتب  على  احلفاظ  من 
اأننا  هو  لكم  اأقوله  اأن  ميكنني  »ما  واأ�شافت 
ال�شلطة  مع  وات�شالتنا  تعاملنا  يف  ن�شتمر 

التحرير،  منظمة  مكتب  ب�شاأن  الفل�شطينية 
اأو�شع  ولدينا، )وهنا بيت الق�شيد(، مناق�شات 
حول م�شائل اأخرى تتعلق بالت�شوية ال�شلمية«.

ترامب،  الأمريكي،  الرئي�س  فتعهد  ل عجب. 
يف بداية عهده، بنقل مقر ال�شفارة الأمريكية 
من »تل اأبيب« اإىل القد�س، مل يكن، حتى واإن 
يواجهه  ملا  فاحتة  �شوى  تنفيذه،  تاأجيل  مت 
والعلن،  ال�رس  يف  اليوم،  الفل�شطيني  ال�شعب 
من ابتزازات ومواقف اأمريكية معادية، وغري 
الإدارات  مبواقف  مقارنة  حتى  م�شبوقة، 

الأمريكية ال�شابقة.
يف  نتنياهو،  الحتالل،  حكومة  رئي�س  يقول 
التجديد  عدم  خطوة  على  ثنائه  معر�س 
ملكتب بعثة منظمة التحرير يف وا�شنطن: »مل 
اأكرث  اأمريكياً  رئي�شاً  هنالك  يكون،  ولن  يكن، 
ودية بالن�شبة ل »اإ�رسائيل« من الرئي�س دونالد 

ترامب«.
لكن، يف احلالت كافة، يبدو اأن الرئي�س ترامب 
متدينون  يهود  )وهم  للمنطقة،  ومبعوثيه 
ينبغي،  كما  ي�شغون،  ل  القبعات(،  يعتمرون 

والدفاع  اخلارجية  وزارتْي  ملقاربات  حتى 
وكاأنهم  ال�رساع،  حقائق  حول  الأمريكيتنْي 
الفل�شطيني  ال�شعب  اأن  جد(،  )عن  يعتقدون، 
يهب  ول  اليدين،  مكتوف  يقف  اأن  ميكن 
لإحباط اأية حماولة لت�شفية ق�شيته، بل كاأنهم 
فل�شطينيني،  قادة  �شيجدون  باأنهم  يعتقدون 
اأو  اأن يقبلوا،  تكن درجة مرونتهم، ميكن  واأياً 
خطة  اأية  مترير  اأرادوا،  لو  حتى  بو�شعهم  اأن 

لت�شفية الق�شية الفل�شطينية.
البتزاز  باأن  التذكري  يجدر  حال،  اأية  على 
للفل�شطينيني  احلال  الأمريكي  ال�شيا�شي 
عك�س  عنجهيته،  بفرط  ات�شال  �شيجني، 
النق�شام  اإنهاء  مقدمات  و�شيدفع  اأراد،  ما 
قدماً.  الوطنية  الوحدة  وا�شتعادة  الفل�شطيني 
تاأخر، حمركات  اأو  الأمر  تقدم  و�شيدفع،  بل، 
املواجهة ال�شيا�شية وال�شعبية الفل�شطينية مع 
جديدة  مرحلة  نحو  اأكرثها،  وما  الحتالل، 
واأن  خا�شة  الفل�شطيني،  الوطني  للن�شال 
الرعاية  على  واملدمرة  الفا�شلة  الرهانات 
»مدريد  مفاو�شات  من  قْرن  لربع  الأمريكية 
اأو�شلو«، قد ا�شتنفذت نف�شها، ومل حتقق حرية 

وا�شتقاللً، ول اأوقفت ا�شتيطاناً اأو عدواناً. 
على  احلقائق  ح�شب  التجربة  قالت  هكذا 
التحليالت  نظر  وجهة  ح�شب  ولي�س  الأر�س، 
املناه�شة لتلك الرهانات، فقط. هذا عدا اأن 
كامل طموحات  تتبنى  التي  الأمريكية  الإدارة 
نتنياهو،  حكومة ال�شتيطان والتهويد، بقيادة 
ل تاأخذ، )اأي الإدارة الأمريكية(، يف احل�شبان 
اأن العامل مل يعد اأُحادي القطبية، كما كان بعد 
ال�شوفييتي يف مطلع ت�شعينات  انهيار الحتاد 
القرن املا�شي، فقد ت�شكل بتدرج عامل متعدد 
الأقطاب، ميكن للفل�شطينيني، يف حال انفجار 
القطب  اأن  اأما  منه.  ي�شتفيدوا  اأن  مرجلهم 
ف�شحيح،  الأقوى،  القطب  يزال  ل  الأمريكي 
القت�شادية  الأزمة  اأن  ن�شيان  دون  من  اإمنا 
مالية  باأزمة  مقدماتها  بداأت  التي  العاملية 
اأمريكية، عام 2008، مل ت�شتنزف العامل باأكرث 
اأو�شلت  بل  فقط،  دولر،  تريليون   30 من 
تريليون،   17 اإىل  املتحدة  الوليات  مديونية 
تريليون   10 من  اأكرث  اإىل  اأوروبا  ومديونية 

دولر، اأي�شاً.
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��ضتهد�ف "�حللقات �لأ�ضعف".."حتول �إرهابي"
تكررت بالآونة الأخرية يف م�صر هجمات "اإرهابية" �صد املدنيني، وُدور العبادة، واملن�صاآت املدنية؛ كان اأحدثها، اجلمعة املا�صي، 

با�صتهداف م�صجد ب�صمال �صيناء �صمال �صرقي البالد، وذلك قبل اأ�صهر قليلة من اإعالن اإجراءات الرت�صح ر�صمًيا يف رئا�صيات 2018 �صهر 
دي�صمرب كانون الأول املقبل. 

الإرهابي،الأكرب  الهجوم  هذا 
 305 خلّف  الذي  م�رص  تاريخ  يف 
اآخرين،  م�صاًبا  و128  قتلى، 
كنائ�س  طالت  تفجريات  �صبقه 
حمللون  يراه  مدنية،  ومن�صاآت 
ا�صرتاتيجي  لتحّول  امتداًدا   ،
"احللقات  ي�صتهدف  للعنف، 
بهدف  املجتمع"  يف  الأ�صعف 
اإحراج النظام امل�رصي بعد عجز 
مواجهة  عن  التنظيمات  تلك 
والع�صكرية،  الأمنية  القوات 
،وحتى  �صدها  عملياتها  وتراجع 
جهة  اأية  تُعلن  مل  الثنني،  �صباح 
م�صوؤوليتها عن الهجوم، فيما قالت 
ال�صبت  بيان  يف  امل�رصية  النيابة 
كان  الإرهابي  الهجوم  منفذي  اإن 
"داع�س"  تنظيم  راية  يحملون 

الإرهابي. 
والأ�صهل  الأ�صعف"  و"احللقات 
يف  يندرج  املحللني،  بع�س  وفق 
الذين  ال�صوفية  القوى  اإطارها 
م�صجد  رواد  اأبرز  اأحد  كانوا 
"الرو�صة" امل�صتهدف، ف�صًل عن 
وكنائ�صهم، واملن�صاآت  امل�صيحيني 
اإ�صعال  بهدف  املدنية،  احليوية 
معارك جديدة تظهر التنظيمات؛ 
قوي  ب�صكل  "داع�س"  �صيما  ل 
حملل  من  اأكرث  ،وراأى  منت�رص 
م�صتقبل  اأن  الأنا�صول،  حدثتهم 
حمدود،  الإرهابي  التحول  هذا 
�رصيطة مواجهته مواجهة �صاملة، 
اجلانب  على  فقط  تقت�رص  ل 
الوقت  يف  اأنهم  غري  الأمني، 
اأن  من  قلقهم  عن  اأعربوا  نف�صه 
مع  التحول  هذا  عمليات  تزيد 
يوؤثر  مبا   2018 رئا�صيات  اقرتاب 
النتيجة  على  ل  امل�صاركة  على 
املتوقعة ل�صالح الرئي�س امل�رصي 
عبد الفتاح ال�صي�صي اإن قرر خو�س 

النتخابات.

التحول النوعي

اأفريل وماي  و  يف دي�صمرب 2016، 
ا�صتهدف  الرتتيب  على   ،2017

تنظيم "داع�س" الإرهابي الكني�صة 
مبجمع  امللحقة  البطر�صية 
الأرثوذك�س  الأقباط  كاتدرائية 
�صمايل  وكني�صتني  بالقاهرة، 
املنيا  مبحافظة  وحافلة  البلد، 
م�صيحيني  ت�صم  م�رص،  و�صط 
واأ�صفرت تلك الهجمات عن مقتل 

واإ�صابة املئات. 
تنظيم  ا�صتهدف  �صيناء  ويف 
العري�س  م�صيحيي  "داع�س" 
اإىل  اأدى  ما  عام،  نحو  مدار  على 
ع�رصات  ونزوح  منهم   7 مقتل 
ويف  جماورة،  ملحافظات  اآخرين 
اأبو  �صليمان  قتل   ،2016 نوفمرب 
الطريقة  م�صايخ  اأكرب  اأحد  حراز، 
كما  �صيناء،  مبحافظة  ال�صوفية 
من�صاآت  اأي�صا  موؤخًرا  ا�صتهدف 
الإ�صمنت  م�صنع  مثل  مدنية 
 8 منهم  وقتل  و�صائقيه،  ب�صيناء 
موؤخًرا وكذلك ا�صتهدف م�صعفني 
يف  حكومية  اإ�صعاف  و�صيارات 
اأحدثها  ب�صيناء،  عديدة  حوادث 
هجوم  يف  اثنني  م�صعفني  مقتل 
مقار  اأحد  "الرو�صة"،  م�صجد 
و�صائل  ذكرت  الذي  ال�صوفيني 
اإعلم حملية، اإنه هدد من جانب 
تنظيم "داع�س" بال�صتهداف قبل 
الهجمات  اأغلب  ،وترتكز  عام 
العري�س  يف  موؤخًرا  �صيناء  يف 
زويد"،  "ال�صيخ  يف  تراجعها  بعد 
عمليات  مع  لفت  ب�صكل  ورفح 
فيما  هناك،  متوالية  ع�صكرية 
حني  بني  اإرهابية  عمليات  تظهر 
القاهرة،  العا�صمة  يف  واآخر 
اأخرى  قليلة  وحمافظات  واجليزة 
،وكذلك غربي البلد على احلدود 
اآخرها  وكان  لليبيا،  املتاخمة 
حادث الواحات الذي راح �صحيته 

16 �رصطًيا ال�صهر املا�صي. 

حتول ذو جذور

اعترب  الر�صمي،  امل�صتوي  على 
الرئا�صة  با�صم  املتحدث 
را�صي،  ب�صام  ال�صفري  امل�رصية، 
ف�صائية  مع  هاتفية  مداخلة  يف 

الأول  اأم�س  خا�صة،  م�رصية 
م�صجد  يف  حدث  "ما  اأن  ال�صبت، 
متاًما،  ياأ�س  عملية  هو  الرو�صة 
والقبيح  الأ�صود  للوجه  وكا�صفة 
نهايته  اأ�صبحت  الذي  للإرهاب 
قريبة" ،واأ�صار امل�صوؤول امل�رصي 
بعد  الإرهاب  اأهداف  حتول  اإىل 
�صده،  كبرية  ع�صكرية  مواجهة 
الإرهاب  ف�صل  "بعدما  بالقول: 
وال�رصطة  اجلي�س  مواجهة  يف 
اإىل  توجه  ال�صياحية  والأماكن 
امل�صاجد والكنائ�س لإحداث اأكرب 
خ�صائر"، ولفت اإىل اأن "ما يحدث 

نتيجة اخلناق على الإرهاب".
املحلل  قال  قريبة،  م�صافة  على 
ح�صن،  الدين  �صلح  امل�رصي، 
احلركات  �صوؤون  يف  املتخ�ص�س 
املت�صددة امل�صلحة، يف ت�رصيحات 
يف  "تغيرًيا  هناك  اإن  للأنا�صول، 
الإرهابية؛  التنظيمات  اأهداف 
ا�صتهداف  عرب  داع�س  �صيما  ل 
عنا�رص  اأي  اأو  مدنية  اأهداف 
ا�صتنزاف  يريد  ب�صكل  له  خمالفة 
مع  مواجهة  من  والهروب  الدولة، 
اجلي�س وال�رصطة كبدتهم خ�صائر" 
واأ�صار اإىل اأن "داع�س بهذا التحّول 
الأطراف  ي�صتهدف  والتطور، 
قبل  ومن  كال�صوفيني  ال�صهلة 
مدنية  اأهداف  واأي  امل�صيحيني 
القلب،  على  ي�صغط  اأن  اأجل  من 
معركة  خلف  بهدف  النظام  وهو 

طائفية تعيده بعد انح�صاره". 
يريد  داع�س  "تنظيم  اأن  واأو�صح 
العراق  يف  حدث  مثلما  يفعل  اأن 
يراه  الذي  والبديل  ال�صيعة،  مع 
التنظيم حالًيا يف م�رص عن ال�صيعة 
عن�رص  اأو  وال�صوفية  الأقباط  هم 
اأي  اأو  �صيناء  يف  خمالف  �صهل 
مكان مب�رص، وبالتايل يزرع الفتنة 
ويدير بتوح�س عمليات �صدهم". 

لـ"احللقة  ال�صتهداف  دللة  وعن 
الأ�صعف"، لفت ح�صن اإىل اأنه "ل 
انح�صار  عن  ولكن  قوة،  عن  يعرب 
لإثبات  وحماولة  وثاأريات  وهبوط 
التنظيم  لدى  التنظيمات  وجود 
الأم يف �صوء ال�رصبات الع�صكرية، 

وما مل�صناه خلل عام من تراجع 
لفت للعمليات". 

�صغوط واإحراج

اأحد  عرفات،  خالد  قال  بينما 
حديث  يف  �صيناء  قبائل  �صيوخ 
له  تعّر�صت  "ما  اإن  للأنا�صول، 
�صيناء موؤخًرا، هو حلقة من حلقات 
ال�صغط على م�رص، وتفريغ �صيناء 
من اأهلها يف اإطار ما يراه البع�س 
�صفقة تقود وا�صنطن حلل الق�صية 
"ي�صتمر  اأن  ،وتوقع  الفل�صطينية" 
العمليات  بهذه  م�رص  ا�صتهداف 
اأن  قبل  �صيناء،  يف  الإرهابية 
�صتف�صل  "لكنها  بالقول:  ي�صتدرك 

وتبقى �صيناء م�رصية". 
املحلل  اختلف  ال�صياق،  هذا  ويف 
�صلح الدين ح�صن مع طرح تفريغ 
�صيناء ل�صالح خمطط "اإ�رصائيلي" 
�صياقات  "هذه  قائًل:  اأمريكي، 
تتفق مع نظرية املوؤامرة، و�صيناء 
جزء من م�رص، ولن تُ�صلّم لآخرين 
والتعمري  للتنمية  خمطط  وهناك 
املواجهات  مع  متواٍز  الدولة  من 
اأن  اأت�صور  ول  هناك،  الع�صكرية 
وهناك  �صيناء  عن  تتنازل  م�رص 
جي�س وطني موجود"يف �صياق لي�س 
امل�رصي،  الأكادميي  رجح  ببعيد، 
يف  املتخ�ص�س  �صادق،  �صعيد 
حديث  يف  ال�صيا�صية،  العلوم 
للأنا�صول، اأن ا�صتهداف الأطراف 
مكان  اأي  اأو يف  �صيناء  الرخوة يف 
على  وال�صغط  التاأثري  هدفه 
النظام ،وراأى اأن "العملية الأخرية 
و�صعبيته،  النظام  بها  م�صتهدف 
اأكرث والطعن يف قدراته  لإحراجه 
وعوده  اأحد  الأمن،  حفظ  على 
اأتت  واإنها  خا�صة  للم�رصيني، 
ب�رصم  لل�صباب  موؤمتر عاملي  بعد 
ظهرت  املا�صي(  )ال�صهر  ال�صيخ 
ن�صبة  ا�صتعادت  باأنها  فيه  م�رص 
على  ف�صل  ال�صتقرار  من  كبرية 

اأنه قبل النتخابات الرئا�صية".
ال�صحفي  اأو�صح  جانبه،  من 
رئي�س  رزق،  يا�رص  امل�رصي، 
"اأخبار  موؤ�ص�صة  اإدارة  جمل�س 
اليوم" )احلكومية(، يف ت�رصيحات 
الهجوم  اأن  الأحد  اأم�س  متلفزة 
لكل  ا�صتهداف  الإرهابي 
اأو  �صوفيني  ولي�س  امل�رصيني 
مدنيني دون ع�صكريني، موؤكدا اأن 
ما يحدث لي�س نهاية املطاف يف 
حرب م�رص �صد الإرهاب فهناك 
اإىل  جولت كثرية وفيما دعا رزق 
التنبه يف ظل م�رصح عمليات مفتوح 
وطرق جديدة يف ال�صتهداف من 
هجوم  اأ�صباب  اأرجع  الإرهابيني، 
ترويع  هي  اأمور   3 اإىل  امل�صجد 
يف  ي�صاركوا  ل  حتى  امل�رصيني 
م�رص  وجعل   ،2018 رئا�صيات 
وتعبري  لل�صتقرار،  فاقدة  بلدة 
من  الإحباط  عن  الإرهابيني  من 
تقدم م�رص خلل ال�صنوات الأربع 

املا�صية

احللول وامل�صتقبل

يف  الر�صمي  للم�صهد  وبالن�صبة 
ت�صتمر  اأن  �صادق  توقع  م�رص، 
يف  النظام  على  ال�صغوط  تلك 
موؤثرة  اإرهابية  عمليات  �صكل 
الأقباط  مثل  رخوة  اأهداف  �صد 
"لكن  بالقول:  وا�صتدرك  وغريهم 
هذا التغيري يف بنك الأهداف، لن 
يبتعد متاًما عن اجلي�س وال�رصطة 
النتباه  من  بد  ل  وبالتايل 

واحلذر". 
داخلًيا  اأثر  واإن  كله  "هذا  وتابع: 
قبل  و�صعبيته  النّظام  على 
املقررة  الرئا�صية  النتخابات 
عليه  يوؤثر  فلن  املقبل،  العام 
خارجيا فعقب احلادث ح�صل على 
دعم كبري وغري م�صبوق من الغرب، 
موجود  اخلارجي  الدعم  وطاملا 
وا�صتقراره"  النظام  على  قلق  فل 

يف  احللول  اأن  �صادق  واأو�صح 
العمليات  بنهاية  اجلزم  عدم  ظل 
مكافحة  يف  تتمثل  الإرهابية 
�صاملة للإرهاب، ل تقت�رص فقط 
للبعد  ومتتد  الأمني،  البعد  على 
وال�صيا�صي  والتنموي  الجتماعي 
النظام  لدى  يكون  اأن  ،وا�صتبعد 
الفرتة املقبلة اأي "ت�صور �صيا�صي 
باحلل  قبوله  ظل  الأزمة يف  حلل 
تقل  اأن  وتوقع  عادة".   الأمني 
امل�صاركة ال�صعبية يف النتخابات 
العمليات  تلك  جراء  الرئا�صية؛ 
لن  "لكنها  م�صتدركا  املحتملة، 
ال�صيا�صي،  امل�صهد  على  توؤثر 
م�صتوى  تغريه"،وعلى  ولن 
امل�رصي  املحلل  رجح  التنظيم، 
اأن  ح�صن،  الدين  �صلح  البارز، 
بعد  �صيناء  يف  "داع�س"  تنّظيم 
يكون  رمبا  الأخرية  العملية  هذه 
الداخلي،  للن�صقاق  ا  معر�صً
اإعلن  التاأخر يف  وربط بني هذا 
واحتمال  العملية،  عن  م�صوؤوليته 
اإمتام  من  داخلي  غ�صب  وجود 
العملية بهذا ال�صكل الوح�صي ،هذا 
الن�صقاق املحتمل يف امل�صتقبل، 
وفق ح�صن، ياأتي يف �صياق تواجد 
امل�صلحة  التنظيمات  من  ينته  مل 
القاعدة  واأخرًيا  "داع�س"،  مثل 
حادث  يف  املحتمل  ظهورها  يف 
عن  ف�صًل  الأخري،  "الواحات" 
ن�صط  م�صلح  )تنظيم  "ح�صم" 
مب�رص منذ العام املا�صي(، الذي 
ي�صهد خفوًتا رمبا يبدو حتت اإثر 
اأو  الرتاجع  اأو  الأمنية  ال�رصبات 
هذا  "لكن  وا�صتدرك:  الرتقب 
اإىل  ي�صري  والرتاجع  اخلفوت 
منحدر  وثمة  حمدود  م�صتقبل 

هبوط، ولي�س �صعود". 
التنظيمات  تلك  اأن  اإىل  واأ�صار 
باًل  تلقي  ل  "ح�صم"،  با�صتثناء 
وفكرتها  ال�صيا�صي،  للخطاب 
وال�صتمرار  التمكني  على  قائمة 

لأفكارها املتوح�صة. 
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على خلفية مذبحة م�ضجد الرو�ضة اجلمعة املا�ضي 

اجلماعات امل�سلحة ب�سيناء.. خارطة الدم والعنف 
اأثار الهجوم الإرهابي املباغت على م�ضجد ب�ضيناء، �ضمال �ضرقي م�ضر، اجلمعة املا�ضي، ت�ضاوؤلت حول اأدوار اجلماعات امل�ضلحة ب�ضيناء وتق�ضيماتها 

وم�ضادر ت�ضليحها ،واأ�ضفر هجوم على م�ضجد »الرو�ضة« مبنطقة بئر العبد، غربي العري�ص، مبحافظة �ضمال �ضيناء، اجلمعة، عن مقتل 305 اأ�ضخا�ص، 
واإ�ضابة 128 اآخرين، وفق اآخر ح�ضيلة ر�ضمية، من دون اإعالن اأي تنظيمات م�ضلحة عن م�ضوؤوليتها واإن كانت املوؤ�ضرات الر�ضمية ت�ضري اإىل تنظيم 

داع�ص الذي ظهر يف 2014، وفق بيان للنيابة العامة ،ول توجد تقارير ر�ضمية تو�ضح م�ضادر ت�ضليح املت�ضددين يف �ضيناء، اأو تق�ضيم مناطق نفوذهم، 
بخالف تقديرات ملحللني اأمنيني ت�ضري اإىل اأن تعدادهم يرتاوح ما بني الـ 1000 و2000 م�ضلح ،وتتفق م�ضادر قبلية، حتدثت اإليها الأنا�ضول، ب�ضكل 

منف�ضل، على عدم تورط القبائل يف اإمداد املت�ضددين بال�ضالح، اأو ت�ضهيل اأعمالهم، مع التاأكيد على وجود بع�ص احلالت الفردية ال�ضاذة، فيما اختلفت 
حول م�ضادر الت�ضليح املنت�ضرة هناك. 

خلريطة  عر�ض  يلي  ما  ويف 
اجلماعات امل�سلحة يف �سيناء:

اأول: تق�ضيم اجلماعات 
امل�ضلحة 

�سيناء،  يف  امل�سلحة  اجلماعات 
منق�سمة  قريب  وقت  حتى  كانت 
الفرتة  خالل  لكن  بينها،  فيما 
بيت  »اأن�سار  جماعة  تعد  الأخرية، 
»داع�ض«  بايعت  التي  املقد�ض« 
ا�سمها  وغريت   2014 نوفمرب  يف 
الالعب  حالًيا  �سيناء«،  »ولية  اإىل 
ب�سيناء،ويف �سوء تقديرات  الرئي�ض 
تعداد  فاإن   ، اأمنيني،  ملحللني 
العنا�رص امل�سلحة يف �سيناء يرتاوح 
اأجنبي  و2000 عن�رص   1000 بني  ما 

وم�رصي. 

�ضيناء  ولية   1-

املثلث  يف  �سيناء«  »ولية  تن�سط 
وال�سيخ  رفح  مدن  بني  اجلغرايف 
على  الواقعة  والعري�ض،  زويد 
الفل�سطيني  غزة  قطاع  مع  احلدود 
ال�رصقي  ال�سمال  اأق�سى  واإ�رصائيل، 
اجلاري،  العام  ،وخالل  ب�سيناء 
على  »داع�ض«  عمليات  تنَوّعت 
ا�ستهداف  اأبرزها  حماور،  عدة 
والع�سكرية،  الأمنية  الرتكازات 
البارزة  للقيادات  اغتيالت  وتنفيذ 
وا�ستهداف واإجبار امل�سيحيني على 

النزوح من �سمال �سيناء. 

الإ�ضالم  جند   2-

اجلاري،  ال�سهر  من  �سابق  وقت  يف 
تدعى  معروفة  غري  جماعة  قالت 
�سوتي  مقطع  يف  الإ�سالم«،  »جند 
»ان�ستغرام«  تطبيق  عرب  متداول 
عنا�رص  �سد  عملية  نفذت  اإنها 
،والت�سجيل،  �سيناء«  لـ«ولية  تابعني 
�سدقيته  من  التاأكد  يت�سن  مل  الذي 
وقتها، ف�رَصّ �سبب الهجوم املزعوم 
اإىل  لـ«داع�ض«،  على عنا�رص موالية 
بحق  متكررة  بـ«اعتداءات  قيامهم 
وحما�رصتهم  �سيناء  يف  امل�سلمني 
قطاع غزة«.  لكَنّ اخلبري يف �سوؤون 
اجلماعات الإ�سالمية، ماهر فرغلي، 
يف  اجلماعة  هذه  »ظهور  اإن   ، قال 
عدم  ظل  يف  غريب  التوقيت  هذا 
بيانها«وو�سع  �سدقية  من  التاأكد 
فرغلي احتمالني للت�سجيل ال�سوتي 
املزعوم، اأحدهما »قد يكون هناك 
حتاول  موجودة  جماعة  فعال 
مناف�سة ولية �سيناء وخمتلفة معها 

فكرًيا«. 
فرغلي،  بح�سب  الثاين،  والحتمال 
وقبائل  بدو  من  جمموعة  »اأن  هو 
�سيناء، هم من هاجموا ولية �سيناء 

ل  حتى  الإ�سالم  جند  اإنهم  وقالوا 
،واأو�سح  داع�ض«  عليهم  يتعرف 
الإ�سالم  جند  »جماعة  اأن  فرغلي 
التي تبنت تفجري مبنى املخابرات 
 4 نحو  قبل  �سيناء  يف  احلربية 
د على  �سنوات، اختفت متاًما« ،و�سَدّ
التي  اجلهادية  اجلماعات  »كل  اأن 
كانت نا�سطة يف �سيناء ان�سوت حتت 
تنظيم ولية �سيناء، ومن لهم اأفكار 
من  طردهم  داع�ض مت  مع  خمتلفة 
بتنظيم  املرتبطني  وخا�سة  �سيناء 
»جند  تبنت  اأن  و�سبق  القاعدة« 
تفجري   ،2013 اأكتوبر  يف  الإ�سالم«، 
مبدينة  احلربية  املخابرات  مبنى 
رفح والذي وقع يف 11 �سبتمرب من 
العام نف�سه واأ�سفر وقتها عن مقتل 
وفق  اآخرين،   17 واإ�سابة  جنود   6

ح�سيلة ر�سمية اآنذاك. 

املرابطون   3-

منذ الإعالن عن نف�سها عام 2015 
مل ت�سن اأية هجمات موؤثرة، وت�سري 
اأنها  اإىل  حملية  �سحفية  تقارير 

مرتبطة بتنظيم القاعدة. 
املت�سددين  من  جمموعة  وهي 
بيت  »اأن�سار  جماعة  �سمن  كانوا 
املقد�ض )ولية �سيناء حالًيا(« قبل 
اأن تنف�سل عنها عقب مبايعة تنظيم 
بالع�رصات  عددهم  ويقدر  داع�ض، 
،وح�سب تقارير حملية، يقود تنظيم 
»املرابطون« �سابط متقاعد بقوات 
باجلي�ض  النخبة  )�سالح  ال�ساعقة 
الذي  ع�سماوي،  ه�سام  امل�رصي( 
تنفيذ  يف  بامل�ساركة  الأمن  يتهمه 
حممد  اللواء  اغتيال  حماولة 
امل�رصي  الداخلية  وزير  اإبراهيم 
وال�سلوع   ،)2013 )�سبتمرب  ال�سابق 
النائب  بركات،  ه�سام  اغتيال  يف 
العام ال�سابق )جوان 2015(، وهجوم 
الفرافرة )غرب(، يف جويلية 2014، 

وهجمات اأخرى. 

املقد�ص  بيت  اأكناف   4-

»ال�سلفية  اإىل  ينتمي  تنظيم 
�سلفيي  من  خليط  وهو  اجلهادية«، 
الذين طردتهم حركة حما�ض  غزة، 
وتطرفهم،  لغلوهم  القطاع؛  من 
ذاته،  الفكر  يعتنقون  و�سيناويني 
ا�ستهداف  الأ�سا�سي  هدفهم  كان 
الغاز  خطوط  وتفجري  اإ�رصائيل 
واإ�رصائيل،  م�رص  بني  ما  املمتدة 
لكن حالياً مل يعد لهم وجود يذكر. 

اأخرى  روافد   5-
غري  م�سلحة  روافد  ظهرت   
الأخرية،  ال�سنوات  خالل  تنظيمية، 
امل�رصي،  الأمن  لعمليات  فعل  كرد 
وفق  كثرية،  اأحيان  يف  طالت  التي 

ودولية،  حملية  حقوقية  تقارير 
اإىل  فقط  ت�سعى  �سيناء،  مدنيي 
اأن  دون  امل�رصي  النظام  مواجهة 
تكفريية  اأفكار  تطبيق  نوايا  حتمل 
اأهايل  اأو  الأمن  حيال  مت�سددة  اأو 
اأن ال�سلطات امل�رصية  �سيناء، رغم 
تنفي ا�ستهدافها املدنيني ب�سيناء. 

ثانيا: م�ضادر الت�ضليح 

هذا  يف  املعلومات  ندرة  رغم 
التنظيمات  اإعالن  وعدم  امللف، 
اأو  ت�سليحها  م�سادر  الإرهابية 
اأن  غري  عديدة،  لأهداف  متويلها؛ 
قبلية،  تقارير غري ر�سمية وم�سادر 
اإىل  ت�سري  الأنا�سول،  اإليها  حتدثت 
التمويل  مل�سادر  عديدة  احتمالت 

والت�سليح هي: 

ليبيا   1-

�سهدت فرتة الغياب الأمني يف م�رص، 
التي اأعقبت ثورة 25 جانفي 2011، 
كان  لالأ�سلحة،  م�سبوق  تخزيًنا غري 
م�سدرها الرئي�ض ما مت تهريبه من 
ليبيا، التي �سهدت هي الأخرى غياًبا 
نظام  �سقوط  منذ  ملحوًظا  اأمنًيا 
ال�سالح،  مير  ،وكان  القذايف  معمر 
الذي �سمل اأ�سلحة ثقيلة اإىل �سيناء 
عرب قناة ال�سوي�ض ،وال�سالح الليبي، 
يدخل  كان  القبلية،  امل�سادر  وفق 
�سيناء بدافع وطني وقومي بدعوى 
حيث  الفل�سطينية،  املقاومة  دعم 
مع  الوقت  ذلك  يف  احلدود  كانت 
دول اجلوار مفتوحة، لكنه كان يقع 
اأيدي عنا�رص متطرفة، توجهت  يف 
الأمن  �سد  هجمات  لتنفيذ  لحًقا 

امل�رصي. 

املتطرفة  احلا�ضنات   2-

دفعت احلا�سنات املتطرفة لتنظيم 
اإىل  عنا�رصها  الإرهابي،  »داع�ض« 
احلدود  عرب  �سيناء،  جزيرة  �سبه 
غزة  لقطاع  املحاذية  امل�رصية 
واإ�رصائيل، بجانب العنا�رص الأخرى 
والتي  »القاعدة«  لتنظيم  املبايعة 
الغربي  العمق  لآخر  اآن  من  تهاجم 

امل�رصي. 

املحاذية  احلدود   3-
ل�ضيناء 

ت�سليح  م�سادر  اأبرز  من  يعد 
من  تهريبه  يتم  ما  املت�سددين، 
الدول املجاورة مل�رص عرب احلدود 
غزة  كقطاع  ال�رصقية  ال�سمالية 
واإ�رصائيل، اأو عرب البحر املتو�سط. 

القبائل  �ضالح   4-

حتمل  ما  ال�سيناوية،  القبائل  عادة 
خفيف  بني  يتنوع  الذي  ال�سالح، 
الأغرا�ض،  ومتعدد  ومتو�سط 
قبيلة  �رصاعات  يف  ل�ستخدامه 
عنا�رص  مع  حتى  اأو  الأمن  مع  اأو 
التنظيمات  وتقوم  اإجرامية، 
اأو  املتطرفة بال�ستيالء عليه عنوة 

بالتفاق. 

النظامية  الأ�ضلحة   5-

قوات  ا�ستهداف  عمليات  خالل 
ي�ستويل  وال�رصطة،  اجلي�ض 
نظامية  اأ�سلحة  على  م�سلحون 
واملتو�سط  اخلفيف  بني  تتنوع 
والثقيل ،ويخزن م�سلحو �سيناء، ما 
ميتلكونه من اأ�سلحة ثقيلة وخفيفة، 
ب�سيناء،  الأر�ض  حتت  خنادق  يف 
وعادة  القبلية،  امل�سادر  بح�سب 
دك  امل�رصي  اجلي�ض  يعلن  ما 
واأنفاق  ومتفجرات  اأ�سلحة  خمازن 

حدودية. 

ثالثا: مناطق ال�ضيطرة 
والنفوذ 

اجلماعات  اأن  اإىل  امل�سادر،  ت�سري 
مناطق  وتنوعت  تباينت  امل�سلحة، 
ال�سنوات  خالل  و�سيطرتها  نفوذها 
الأربع املا�سية، واإن تراجعت خالل 

العام الأخري. 
العامة  »الهيئة  وح�سب 
للرئا�سة  )تابعة  لال�ستعالمات« 
الأمنية  الأجهزة  فاإن  امل�رصية(، 
معدلت  خف�ض  من  متكنت  مب�رص 
الن�سف  خالل  الإرهابية  العمليات 
 21 بن�سبة  احلايل  العام  من  الأول 
من  الفرتة  بنف�ض  مقارنة  �سعًفا 
يف  الهيئة،  ،واأو�سحت   2015 عام 
 ، املا�سي  اأوت  منت�سف  لها  تقرير 
عام  من  الأول  الن�سف  »خالل  اأنه 
25 عملية  قرابة  تنفيذ  2017 جرى 
منها  البالد،  م�ستوى  على  اإرهابية 

6 عمليات يف �سيناء، مقارنة بـ532 
عملية اإرهابية، منها 120 عملية يف 
�سيناء خالل الن�سف الأول من عام 

 .»2015

البداية   1-

كتجمعات  امل�سلحون  انت�رص 
يف  �سنوات،   4 قبل  تنظيمية 
واجلميعي  »العجرة  مناطق  مثلث 
ال�سيخ  مدينتي  جنوب  واجلورة« 
زويد ورفح، وكونوا خاللها كياناتهم 

امل�سلحة. 

النطالق   2-

الكيانات امل�سلحة  اأن ت�سكلت  بعد 
يف �سكل تنظيمات، بدئت التحرك 
ناحية  ثم  وقراه  رفح  مركز  ناحية 
مركز ال�سيخ زويد، ومتددوا ناحية 
مدينة  )�رصق  الطّويل  منطقة 
ثم  العري�ض،  حول  وما  العري�ض( 
لي�سكلوا  العري�ض،  مبدينة  التمركز 
 - رفح   - العري�ض  »مثلث«  بذلك 

ال�سيخ زويد. 

الأمني  الت�ضييق   3-

زادت حدة القب�سة الأمنية ب�سمال 
عام  من  الأخري  الربع  يف  �سيناء، 
اأعمال  �ساحبه  والذي   ،2013
عنف يف عمومها، خا�سة مبناطق 
تلك  دفع  ما  زويد،  وال�سيخ  رفح 
الرتاجع  اإىل  والتنظيمات  العنا�رص 
ناحية منطقتي »اجلميعي« )جنوب 
مدينة ال�سيخ زويد(، وجنوب رفح، 
ال�سيخ  غرب  )جنوب  و«العجرة« 

زويد(. 
تقارير  ت�سري  املناطق،  وتلك 
مناطق  اأنها  اإىل  حملية  �سحفية 
العنا�رص  ومع�سكرات  متركز 
من  للقادمني  خا�سة  املتطرفة، 
�سيناء  خارج  م�رصية  حمافظات 

واآخرين اأجانب. 

جنوًبا  التمدد   4-
والتو�ضع �ضماًل وغرًبا 

وخالل الأعوام الثالثة املا�سية مع 
ا�ستداد ال�رصبات الأمنية، حتركت 
اجلماعات امل�سلحة، ناحية منطقة 
بو�سط  احل�سنة  )مبركز  »املثنى« 
منطقة  ناحية  ومتركزت  �سيناء( 
ومع  العري�ض(  )�رصق  الطّويل 
وال�سيخ  رفح  يف  الأمني  ال�سغط 
املجاورة  القرى  يف  متددوا  زويد 
جنوب  اأحياء  وبع�ض  للعري�ض، 
وجنوب غرب العري�ض.  كما اجتهوا 
ناحية الغرب، وحتديًدا مناطق بئر 
وهم  وامليدان،  والرو�سة  العبد 
وكذلك  الجتاه  هذا  يف  حالًيا 
بو�سط  والري�سة  التياها  مناطق 

�سيناء. 

رابعا: جتنيد امل�ضلحني 

و«تويرت«،  »في�سبوك«  موقعا  ياأتي 
العنا�رص  جتنيد  و�سائل  راأ�ض  على 
امل�سلحة القادمة من خارج �سيناء، 
بجانب ا�ستقطاب ال�سباب دون �سن 
اأو  تعر�ض  من  خا�سة  عاًما،  الـ16 
كتوقيف  اأمنية،  لـ«جتاوزات«  اأهله 
غري  اأ�رصته.   اأفراد  اأحد  مقتل  اأو 
على  ت�سدد  القبلية  امل�سادر  اأن 
مبواجهات  يقومون  من  غالبية  اأن 
والأمن  القبائل  �سد  وعمليات 
بل  �سيناء،  من  لي�سوا  امل�رصي، 
بالفكر  معبئني  وم�رصيني  اأجانب 
التكفريي، قدموا من خارجها خالل 
�سنوات  قبل  الأمني  الغياب  فرتة 
�سيناء  �سكان  تعداد  اأن  اإىل  ،ي�سار 
واجلنوبية،  ال�سمالية  مبحافظتيها 
ما  ن�سمة،  مليون  ن�سف  يتخطى 
يزيد عن 90% منهم منتمني للقبائل 
اإجمايل  من  قبلية(،  م�سادر  )وفق 
عدد  هو  ن�سمة  ماليني   104 نحو 
واخلارج،  بالداخل  م�رص  �سكان 
وفق تقرير للجهاز املركزي للتعبئة 
العامة والإح�ساء )حكومي(، �سادر 

يف �سبتمرب املا�سي.



 غزال ي�سقط
 يف قمة البي اأ�س جي

هني يقود �أندرخلت 
لفوز عري�ض 

وي�ستعيد �لثقة
�ساهم الالعب الدويل اجلزائري 

�سفيان هني يف الفوز العري�ض 
الذي �سجله فريقه اندرخلت 
اأمام كورتري �سمن املباراة 

التي جرت اأول ام�ض حل�ساب 
اجلوري االجنليزي املمتاز والتي 

انتهت برباعية نظيفة، و�ساهم 
�سانع األعاب املنتخب الوطني 
يف هدفني لفريقه بعدما حّول 

مدافع املناف�ض كرته التي 
�سددها براأ�سية اإىل ال�سباك قبل 

اأن ي�ساعف النتيجة وي�سجل 
الهدف الثاين بعد ربع �ساعة على 

انطالق املقابلة، ووا�سل هني 
التاألق يف اللقاء ورد بطريقته 

على منتقدي م�ستواه مع بداية 
املو�سم احلايل، حيث كان خلف 

التمريرة احلا�سمة التي جاء منها 
الهدف الرابع الأندرخلت والتي 

منحت فريقه فوزا عري�سا. 
وعلى العك�ض منه، �سجل مواطنه 
ر�سيد غزال الهزمية على ميدانه 

رفقة موناكو عندما ا�ستقبل يف 
مباراة القمة التي جمعته بباري�ض 

�سان جرمان �سمن الدوري 
الفرن�سي وهي املقابلة التي 

خ�رسها نادي االمارة الفرن�سية 
بهدفني لهدف، وتتوا�سل و�سعية 
متو�سط ميدان الت�سكيلة الوطنية 

على حالها بعدما وا�سل عدم 
اكت�ساب ثقة جمربه الربتغايل 

ليوناردو جاردمي ووا�سل 
اجللو�ض على كر�سي االحتياط 

جمددا اأين مل ي�سجل دخوله 
�سوى يف الدقيقة 67 من املباراة 
حينما كان ناديه متاأخرا بهدفني 
نظيفني، لكن دخوله منح حركية 
لهجوم موناكو والذي متكن على 

اإثره من تقلي�ض النتيجة وت�سجيل 
الهدف الوحيد ايف اللقاء عرب 

زميله موتينهو.
عي�سة ق.

�إد�رة �مليالن تقيل 
مدربها مونتيال

اأبلغ نادي ميالن االإيطايل 
مدربه فينت�سينزو مونتيال 
باإقالته من تدريب الفريق 

�سباح اأم�ض بطريقة غريبة 
عن املعتاد.وقالت تقارير 
�سبكة »�سكاي �سبورت« اإن 
اإدارة ميالن بقيادة املدير 

الريا�سي، ما�سيمو مريابيلي 
ا متعاوًنا يف  اأر�سلت �سخ�سً

النادي ليبلغ مونتيال باإقالته، 
واأفادت التقارير، اأن مريابيلي 

كان متواجًدا �سباح اأم�ض 
قبل بدء احل�سة التدريبية 

ال�سباحية، لكنه مل يبلغ مونتيال 
بالقرار ومل يتحدث معه. واأعلن 

الرو�سونريي، اإ�سناد مهمة 
تدريب ميالن لنجمه ال�سابق 
غاتوزو. وبات ميالن، الذي 

تعادل على ملعبه �سلبيا اأمام 
تورينو م�ساء االأحد املن�رسم 

يف املرحلة 14 من الدوري 
االإيطايل متاأخرا يف املركز 

ال�سابع يف الكالت�سيو بفارق 18 
نقطة خلف املت�سدر نابويل.
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الت�سكيلة البلوزدادية با�سرت اأم�س ال�ستعداد لداربي بارادو

 بوحف�ض ي�سر على �لرحيل ويفاو�ض 
�سركة كبرية ل�سر�ء �لأ�سهم

عاد فريق �سباب بلوزداد اأم�س اإىل جو التدريبات حت�سبا ملباراة الداربي التي 
تنتظره نهاية الأ�سبوع احلايل امام اجلار نادي بارادو �سمن اجلولة 13 من 
البطولة الوطنية ويف هذا ال�سدد عاد الالعبون اإىل العمل والتح�سريات 
للداربي بعد احل�سول على يومني راحة اإثر خو�س املباراة الودية نهاية 

ال�سبوع املنق�سي امام رائد بومردا�س، حيث با�سر اأم�س الطاقم الفني بقيادة 
املدرب ال�سربي ايفيكا تودوروف يف ال�ستعداد بجدية

عي�سة ق.

للمواجهة التي يبقى الفوز 
مطلب  الثالث  بنقاطها 
اجل  من  ال�سباب  اأن�سار 
جو  اإىل  الفريق  اعادة 
الذي  وهو  االنت�سارات 
يعاين من �سل�سلة التعرثات 
بالتعادالت  واالكتفاء 
جهة  من  الديار.   داخل 
اأخرى، ك�سفت م�سادر من 
البلوزدادي  البيت  داخل 
تعتزم  ال�سباب  اإدارة  اأن 
غلى  طلب  تقجيم 
لكرة  املحرتفة  الرابطة 
ا�ستقبال  اجل  من  القدم 

ينتظرها  الذي  الداربي 
اجلار  اأمام   14 اجلولة  يف 
على  داي  ح�سني  ن�رس 
الذي  وهو  اأوت   20 ملعب 
التا�سع  يف  يجري  �سوف 
حيث  الداخل،  دي�سمرب 
نحو  ال�سباب  اإدارة  تتوجه 
على  الن�رسية  ا�ست�سافة 
يحت�سن  الذي  امللعب 
هذا  الفريقني  مواجهات 
القواعد،  داخل  املو�سم 
جاهزية  رغم  وذلك 
واعادة  جويلية   5 ملعب 
افتتاح مبارياته للداربيات 
العا�سمية ابتداء من اليوم 
اجلارين  داربي  مبنا�سبة 

مولودية واحتاد اجلزائر.
ي�رس  منف�سل،  �سياق  ويف 
بوحف�ض  حممد  الرئي�ض 
رئا�سة  من  رحيله  على 
»العقيبة«،  اأبناء  نادي 
من  بوحف�ض  يعاين  حيث 
من  مينعه  الذي  املر�ض 
النادي  رئا�سة  موا�سلة 
معنيا  �سيكون  الذي  وهو 
نحو  بالتوجه  اليوم 
اخل�سوع  اأجل  من  فرن�سا 
جراحية،  عملية  اإىل 
نف�سها  م�سادرنا  وح�سب 
يقوم  �سوف  املعني  فاإن 
�سهريتني  اأجرتني  ب�سخ 
ت�سوية  اجل  من  لالعبني 

امل�ستحقات  من  جزء 
الطريق  وقطع  املالية 
العنا�رس  من  عدد  على 
غلى  للتقدم  حت�رس  التي 
جلنة املنازعات من اجل 
الفريق  على  �سكوى  رفع 
بت�رسيحها  واملطالبة 
املركاتو  يف  مقابل  دون 
ويتواجد  املقبل،  ال�ستوي 
بوحف�ض يف مفاو�سات مع 
الوطنية  ال�رسكات  اإحدى 
هويتها  عن  الك�سف  دون 
م�سوؤوليها  اقناع  اأجل  من 
�رساء اأغلبية اأ�سهم الفريق 
النادي  رئا�سة  وترك 

البلوزدادي لها.

الإدارة ا�ستلمت ما يقارب 90 األف دولر 
مكافاأة امل�ساركة العربية

�لن�سرية ت�ستاأنف حت�سري�تها ول 
حديث �سوى عن �لفوز على �لوفاق

 لعنة ال�سابات تعرقل مهاجم
 اخل�سر من وا�سلة التاألق

 �ل�سابة تبعد بوجناح
 �سهر� عن �ملناف�سة

ا�ستاأنفت ت�سكيلة ن�رس ح�سني داي 
حت�سبا  حت�سرياتها  ام�ض  �سباح 
ال�سبت  تنتظرها  التي  للمباراة 
اأمام وفاق �سطيف حت�سبا  املقبل 
الوطنية،  البطولة  من   13 للجولة 
العا�سمي  النادي  حيث عاد العبو 
اأوت   20 ملعب  من  التدريبات  اإىل 
القمة  يحت�سن  �سوف  والذي 
الالعبون من  يتمكن  املثرية حتى 
عادية  ب�سفة  تدريباتهم  خو�ض 
ويف  املقابلة،  يحت�سن  الذي  وهو 
الفني  الطاقم  فاإن  ال�سدد  هذا 
بقيادة املدرب بالل دزيري يعمل 
االأخرية  الروتو�سات  و�سع  على 
حت�سبا للجاهزية للقاء الهام والذي 
احلاجة  ام�ض  يف  الفريق  يتواجد 
اإىل ح�سد نقاطه الثالث ال�ستعادة 
بعد  الوطنية  البطولة  يف  التوازن 
الذي  االأمر  الفارطة،  تعرث اجلولة 
الفوز،  امام حتمية  الالعبني  ي�سع 

كما ان املدرب دزيري �سوف يجد 
نف�سه اأمام حتمية البحث عن خليفة 
وتعوي�سه  قا�سمي  اأحمد  مهاجمه 
وينتظر  االأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف 
اكرب  بولعويدات  الالعب  يكون  اأن 
امل�ستفيدين من غياب قا�سمي من 

اجل الدخول اأ�سا�سيا.
ويف �سياق خمتلف، حت�سلت اإدارة 
على  زمرييل  ولد  ب�سري  الرئي�ض 
م�ساركتها  نظري  املالية  املكافاأة 
التي  لالأندية  العربية  البطولة  يف 
مب�رس،  الفارط  ال�سيف  جرت 
النادي  خزينة  انتع�ست  حيث 
قامت  دوالر  و400  األف   89 بقيمة 
اإىل  بتحويلها  للعبة  العربية  الهيئة 
الدور  من  خرجت  التي  الن�رسية 
لقباها  نال  التي  للمناف�سة  االأول 
الرتجي التون�سي يف النهائي الذي 

جمعه بالفي�سلي االأردين.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
بغداد بوجناح �رسبة موجعة بعدما 
التي  الطبية  الفحو�سات  اكدت 
املغناطي�سي  بالرنني  لها  خ�سع 
تعر�ض  التي  اال�سابة  خطورة 
االأ�سبوع  نهاية  خا�سها  التي  لها  
امام  ال�سد  فريقه  مع  املن�رسم 
الدحيل حل�ساب دوري جنوم قطر، 
اإعالمية  م�سادر  ك�سفت  حيث 
�سوف  اخل�رس  مهاجم  اأن  قطرية 
فرتة  امليادين  عن  للغياب  ي�سطر 
اأ�سابيع   8 اإىل   6 بني  ما  ترتاوح 
اال�سابة  تلقى  واأنه  خا�سة  كاملة، 
والتي  االأول  ال�سوط  نهاية  قبل 
اأطوار  اكمال  عن  عاجز  جعلته 
املقابلة وهو ما جعله يغادر ليرتك 

مكانه لزميله الهاجري.
ومل تاأت اال�سابة يف وقتها بالن�سبة 
واأنه  خا�سة  وهران  مدينة  البن 
ا�ستعاد امكانياته ويتاألق من مباراة 
اإىل اخرى باالإ�سافة اإىل ا�ستعادته 
حلا�سة التهديف، وهو االأمر الذي 

يعطل الالعب وياأثر على جاهزيته 
الذي  االأمر  وهو  والبدنية،  الفنية 
اإىل  املناف�سة  عن  بعيدا  يجعله 
غاية مطلع العام اجلديد للعودة اإىل 
يجعله  الذي  االأمر  وهو  امليادين، 
ي�سيع عدة حتديات مع ناديه ويف 
مقدمتها التطلع اإىل انهاء املو�سم 
يف طليعة هدايف الدوري القطري 
يف  الفارط  املو�سم  �سيعه  والذي 
تعر�سه  ب�سبب  االأخرية  اجلوالت 
املنتخب  اأن  كما  اال�سابة،  اإىل 
مع  موعد  على  �سيكون  الوطني 
مار�ض  �سهر  ودية  لقاءات  خو�ض 
يدفعه  ما  وهو  املقبل  العام  من 
جاهزا  يكون  حتى  العمل  اإىل 
الناخب  خيارات  �سمن  للتواجد 
الوجه  بعد  ماجر  رابح  الوطني 
اللقاءين  يف  قدمه  الذي  الطيب 
االأخريين اللذان خا�سهما اخل�رس 
�سهر نوفمرب اجلاري اأمام نيجرييا 

وجمهورية اإفريقيا الو�سطى.
عي�سة ق.

 

د�يخي يفوز بف�سية �لدورة �ملفتوحة للكار�تي
نال امل�سارع اجلزائري ح�سني دايخي امليدالية الف�سية من 
خالل م�ساركته يف الدورة العاملية املفتوحة للكاراتي 

اجلارية يف مدينة اأوكيناوا باليابان، وعادت امليدالية 
الف�سية لفائدة امل�سارع اجلزائري بعد خ�سارته 
يف منازلة الدور النهائي لوزن اكرث من 84 كغ 

التي جمعته اأول اأم�ض بنظريه االيراين �سالح 
اأبازاري، وكان امل�سارع دايخي قد فاز يف 
منازالته التي خا�سها �سمن الفوج االأول 

قبل ان ي�سطدم يف النهائي مبناف�ض قوي 
كان اأبان عن م�ستوى كبري خالل خو�سه 
منازالته يف الفوج الثاين. يف املقابل، 
مل تتمكن مواطنته ر�سا بن �سعيب من 

موا�سلة املناف�سة بعدما اق�سيت يف الدور 
ربع النهائي اأمام امل�سارعة االوكرانية 

�ستيفا�سكو اأنا�ستازيا بعدما كانت اأق�سيت 
من الدور التمهيدي وفازت مبنازلتها 

االأوىل اأمام مناف�ستها االجنليزية كاكيتي، 
بينما اق�سي امل�سارعان االآخران ا�سماعيل 

رباحي و�سالح الدين �سكور يف مناف�سة 
الكاتا من الدور االأول يف ظل عدم مقدرتهما 

على ن�سق املناف�سة امام م�سارعني من 
امل�ستوى العاملي.   

ع.ق.
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 داربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 االخوة االعداء 
باأهداف متباينة

يتجّدد اللقاء اأم�سية اليوم بني الفريقني اجلارين مولودية واحتاد 
اجلزائر يف املباراة رقم 103 يف تاريخ املواجهات بني الفريقني 
الغرميني والداربي 84 يف البطولة الوطنية، وهو اللقاء الذي 

يندرج �سمن ت�سوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة ال�ساد�سة للرابطة 
املحرتفة الأوىل والتي تاأجلت اأربع مرات قبل تر�سيم تاريخها 

وخو�سها اليوم، حيث ينتظر اأن ي�سهد اللقاء اإثارة وت�سويق كبريين 
على اأر�سية امللعب واملدرجات ومهو الذي يجري باأهداف متباينة، 

يف ظل تعويد جماهري الفريقني على �سنع الفرجة يف املدرجات 
والتنقل بقوة من اأجل ت�سجيع فريها املف�سل ودفعه اإىل الفوز 

بالنقاط الثالث للمواجهة

ت�صريحات قبل الداربي:

عبرّ مدرب فريق مولودية اجلزائر برنارد كازوين عن اإدراكه لأهمية الداربي العا�صمي 
قال  ال�صدد  هذا  ويف  اليوم،  اأم�صية  اجلزائر  احتاد  باجلار  فريقه  يجمع  �صوف  الذي 
اأ�رصرّ  اأنه  لأ�صباله، م�صيفا  بالن�صبة  �صيكون �رصوريا  باللقاء  الفوز  اأن  الفرن�صي  املدرب 
للقاء  الثالث  النقاط  ح�صد  لأهمية  ل�صاحلهم  املقابلة  ح�صم  ب�رصورة  الالعبني  على 
�صواء بالن�صبة للجانب املعنوي للفريق الذي يناف�س على الأدوار الأوىل هذا املو�صم اأو 
بالن�صبة لالأن�صار الذين ي�صعون اهمية كبرية للفوز باملقابلة، واعرتف كازوين اأن ا�صباله 
ي�صيعون كثريا عندما يتعلق المر باللعب امام املرمى ويدرك اأهمية البحث عن احللول 
الناجعة من اجل جتاوز امل�صكل واحل�صول على الفاعلية مو�صحا اأن الت�صكيلة ل متلك 
مهاجما �رصيحا وكل ما يف الأمر ان لعبي القاطرة الأمامية يعملون على تهديد مرمى 
الفوز  يتمثل يف  الراهن  الوقت  ان تركيزه فبي  ال�صباك، م�صريا  والت�صجيل يف  املناف�س 
باللقاء وتفادي تلقي لعبني اآخرين لال�صابة وهي اللعنة التي حلقت بثالثة عنا�رص �صوف 
اأيوب عزي وه�صام  يغيبون عن الداربي ويتعلق الأمر بكل من احلار�س فوزي �صاو�صي، 

�رصيف الوزاين.

ميلود حمدي مدرب احتاد اجلزائر:

اأريد حتقيق انطالقة جديدة مع 
االحتاد بالفوز اليوم

عبرّ مدرب احتاد اجلزائر ميلود حمدي عن رغبته الكبرية يف حتقيق الفوز اأمام الغرمي 
العائد لال�رصاف  ايجابية مع فريقه  اأول بداية  التقليدي مولودية اجلزائر حتى ي�صجل 
وبالتايل   ،2016  /2015 مو�صم  تدريبه  له  �صبق  بعدما  جديد  من  الفنية  عار�صته  على 
ت�صجيل اول فوز منذ العودة اإىل بيت الحتاد بعد ال�صقوط يف فخ اخل�صارة يف املباراة 
الأوىل اأمام �صبيبة ال�صاورة، واأ�صار حمدي اأنه يدرك اأهمية الفوز باللقاء وهو الذي يريد 
النفق  من  اخلروج  يريدون  والذين  ب�صيكولوجيا،  لعبيه  اأجل حترر  من  الثالث  النقاط 
ت�رصب  التي  ال�صابات  اأن  حمدي  واعرتف  النت�صارات.  �صل�صلة  اإىل  والعودة  املظلم 
الثقة يف  ي�صع  لكنه  املهمة  تزيد �صعوبة  �صوف  اللقاء  ا�صماء عن  اربعة  بغياب  التعداد 
للخروج  الت�صكيلة  لهم مل�صاعدة  ي�صمح  دور  باأف�صل  والقيام  تعوي�صهم  اأجل  البدائل من 

بالنقاط الثالث للمواجهة.
عي�سة ق.

الت�سكيلة العا�سمية ت�ستهدف تاأكيد تفوقها يف مباريات الفريقني

العميد يرت�صد االنفراد باملركز الثالث

الداربي بنقاط  الن�سار  مع  الت�سالح  ي�ستهدفون  الالعبون 

اخلطر عن  واالبتعاد  للتدارك  �صو�صطارة  اأبناء 

العميد �سجل 125 هدفا مقابل 98 هدف للغرمي يف تاريخ مواجهات الفريقني

املولودية االكرث انت�صارا ب39 مباراة مقابل 27 لالحتاد   

يدخل فريق مولودية اجلزائر مباراته 
اليوم اأمام غرميه الحتاد وهو ي�صتهدف 
للمواجهة  الثالث  بالنقاط  الفوز 
وموا�صلة التاأكيد على ال�صتفاقة وهو 
خالل  فرتة  اف�صل  يف  يتواجد  الذي 
اجلولت الأخرية، حيث يريد املدرب 
برنار كازوين قيادة الفريق اإىل حتقيق 
للعار�صة  تقلد  منذ  له  الأول  الداربي 
اإحراز  اأهمية  الفنية وهو يدرك جيدا 

اجلار  الفريق  امام  الثالث  النقاط 
الدفع  على  يعمل  يجعله  الذي  الأمر 
املباراة  ح�صم  اأجل  من  بالالعبني 
ل�صاحلهم،  امليدان  اأر�صية  على 
منتع�صا  لزال  الفريق  وان  خا�صة 
القواعد  داخل  حققه  الذي  بالفوز 
 12 اجلولة  �صمن  تاجنانت  دفاع  اأمام 
رفقاء  ويبحث  الوطنية  البطولة  من 
تدعيم  عن  بدبودة  ابراهيم  الالعب 

الر�صيد بثالث نقاط والتي ت�صمح لهم 
بالرتقاء يف الرتتيب والنفراد باملركز 
الرائد  على  اخلناق  وت�صييق  الثالث 
بتقلي�س  لهم  ي�صمح  حيث  والو�صيف، 
ال�صاورة  �صبيبة  الو�صيف  عن  الفارق 
الرائد  عن  نقاط  و�صت  نقطتني  اإىل 
الطاقم  و�صيكون  ق�صنطينة.  �صباب 
البدائل  عن  البحث  مهمة  اأمام  الفني 
ا�صابات  من  يعانون  الذين  لالعبني 

متفاوتة ويتعلق الأمر بكل من احلار�س 
�صاو�صي، عزي و�رصيف الوزاين، حيث 
الثقة يف حار�صه  الفني  الطاقم  يجدد 
الفريق  ويعول  �صعال.  فريد  ال�صاب 
يف  املناف�س  اأمام  قوتهم  تاأكيد  على 
الذي  وهو  الوطنية  البطولة  مباريات 
خاللها  فاز  مباراة   84 يف  معه  تقابل 
هزمية   24 مقابل  لقاء   26 مبجموع 

بينما انتهت 34 مباراة بالتعادل.

اليوم  مباراة  اجلزائر  احتاد  فريق  يدخل 
و�صعية  يف  اجلزائر  مولودية  اجلار  امام 
الفوز من  يبحث عن حتقيق  اأين  خا�صة، 
اجل ا�صتعادة الثقة يف النف�س وهو الذي 
الأخرية  اللقاءات  يف  التعرثات  ي�صجل 
واأ�صبح يبحث عن نف�صه، وبالتايل ل ميلك 
من  حمدي  ميلود  العائد  املدرب  اأ�صبال 
خيار اآخر �صوى ح�صم الداربي ل�صاحلهم 

بوابة  من  النت�صارات  ن�صوة  وا�صتعادة 
الغرمي التقليدي، اأين يدرك رفقاء القائد 
حممد اأمني زمامو�س اأهمية الفوز باللقاء 
ويح�رصون  الب�صيكولوجية  الناحية  من 

بجدية لهذا املوعد.
فراغ  بفرتة  "�صو�صطارة"  ت�صكيلة  ومتر 
امل�صجلتني  التوايل  على  الهزميتني  بعد 
ق�صنطينة  �صباب  امام  القواعد  داخل 

الالعبني  فاإن  بالتايل  ال�صاورة  و�صبيبة 
مع  والت�صالح  التدارك  ي�صتهدفون 
ان�صارهم الغا�صبني ب�صبب �صل�صلة النتائج 
الثالث  النقاط  على  وي�رصون  ال�صلبية 
اأمام املولودية من اجل الت�صالح، خا�صة 
اأجل  من  اإليها  ما�صة  بحاجة  الفريق  واأن 
ت�صجيل عودة قوية يف املناف�صة والبتعاد 
عن اندية موؤخرة الرتتيب باعتبار اأنهم ل 

ثالث  عن  فقط  بنقطتني  �صوى  يبتعدون 
املدرب  ويجد  بال�صقوط.   املهددين 
البحث  ورطة  امام  نف�صه  حمدي  ميلود 
اللقاء  عن  الغائبني  لالعبني  البدائل  عن 
بالرباعي حمزاوي، �صعيود  الأمر  ويتعلق 
الأمين  واملدافع  ال�صابة  ب�صبب  ومزيان 

ربيع مفتاح املعاقب بلقاء.
عي�سة ق.

واحتاد  مولودية  فريقا  يتقابل 
مباراتهما  يف  اليوم  اأم�صية  اجلزائر 
بني  املواجهات  تاريخ  يف   103 رقم 
املناف�صات  جميع  يف  الفريقني 
كاأ�س  الوطنية،  البطولة  فيها  مبا 
املمتازة،  والكاأ�س  اجلمهورية 
الأندية  لعميد  الأف�صلية  تعود  حيث 
عدد  اأكب  ميلك  الذي  اجلزائرية 
غرميه  مقابل  النت�صارات  من 

فاإن  ال�صدد  هذا  ويف  التقليدي، 
على  الفوز  يف  جنحت  املولودية 
مقابل  مباراة   39 مبجموع  الحتاد 
لقاء وهو ما  انت�صار الحتاد يف 27 
والتفوق  للمولودية  ال�صبقية  مينح 
فيما  كاملة  مباراة   12 مبجموع 
بالتعادل،  بينمهما  مباراة   36 انتهت 
الفريقني  بني  هاج�س  اأكب  ويبقى 
يف  الحتاد  على  للمولودية  التفوق 

مباريات نهائي كاأ�س اجلزائر بعدما 
تقابل الفريقان يف خم�س مواجهات 
اأعوام  للعميد  منها  اربعة  عادت 
1971، 1973، 2006 و2007 بينما عاد 
املولودية   اأمام  لحتاد  الكاأ�س  لقب 
لعب  ال�صالم  عبد  الالعب  ويبقى 
الداربيات  هداف  اجلزائر  مولودية 
بني الفريقني بعدما متكن من توقيع 
ويليه  اأهداف يف مرمى الحتاد   10

زميله يف الفريق عمر بطروين الذي 
ياأتي  بينما  اأهداف  ثمانية  �صجل 
ح�صان  الثنائي  الثالث  املركز  ايف 
اللذان  دهام  الدين  ونور  طاهري 
وتعتب  اهداف،  خم�صة  �صجال 
تهديفا يف  الأكرث  املولودية  ت�صكيلة 
الداربيات بتوقيع جمموع 125 هدفا 

مقابل 98 هدفا لالحتاد.
ع.ق.

رئي�س الفاف بف�سل ح�سور ملتقى الكاف لت�سيري الندية املحرتفة

قا�صمي يح�صر انتخابات االحتاد العربي وزط�صي يتفادى مالقاة روراوة
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  عنيرّ 
زط�صي ع�صو  الدين  القدم خري  لكرة 
قا�صيمي  ر�صيد  الفدرايل  املكتب 
اجلمعية  ا�صغال  ح�صور  اأجل  من 
النتخابية لالحتاد العربي للعبة التي 
الفاف  اإىل  الدعوة  هيئتها  وجهت 
ظل  يف  ال�صغال،  ح�صور  اأجل  من 
وتكليف  من�صبه  من  رئي�صها  ا�صتقالة 
ال�صابق  الفاف  رئي�س  روراوة  حممد 
الحتاد  ت�صيبري  مب�صوؤولية  الخذ 

للرئي�س،  الول  النائب  ب�صته  العربي 
اإىل  ال�صفر  عدم  زط�صي  ف�صل  حيث 
ال�صعودية من اأجل امل�صاركة يف اأ�صغال 
انعقادها  املقرر  النتخابية  اجلمعية 
مت  وقد  الداخل،  دي�صمب   20 بتاريخ 
تف�صري عدم �صفر زط�صي للم�صاركة يف 
تفادي  يف  رغبته  النتخابية  اجلمعية 
لقاء الرئي�س ال�صابق للهيئة الكروية يف 
بالدنا روراوة الذي تواترت عالقتهما 
بعد حرب الت�رصيحات التي كانت بني 

الرجلني واتهام زط�صي لروراوة برتكه 
التي  امل�صاكل  ظل  يف  له  ثقيلة  تركة 
متيرّز الكرة امل�صتديرة يف بالدنا منذ 

عهد ت�صيب روراوة للفاف.
بال�صافة اإىل ذلك فاإن زط�صي ف�صل 
يح�رصه  الذي  امللتقى  يف  امل�صاركة 
ت�صيري  حول  للعبة  الفريقي  الحتاد 
نف�س  يف  واملقرر  املحرتفة  الندية 
الفرتة يومي 19 و20 دي�صمب وبالتايل 
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول  فاإن 

الكروية لبالدنا يف�صل ح�صور اأ�صغال 
رئي�صها  هيئة  وان  خا�صة  الكاف 
لرفع  حت�رص  اأحمد  اأحمد  امللغا�صي 
اإىل  التنفيذي  املكتب  اأع�صاء  عدد 
اأع�صاء  اربعة  باإ�صافة  ع�صوا   24
ميلك  زط�صي  اأن  ويبدو  ا�صافيني 
الع�صوية  على  احل�صول  يف  الرغبة 
و�صمان تواجد اجلزائر �صمن املكتب 

التنفيذي للهيئة الكروية القارية.
عي�سة ق.

عي�سة ق.

كازوين مدرب مولودية اجلزائر

اأدرك اأهمية الفوز بالداربي وم�صكلتنا 
عدم توفرنا على مهاجم �صريح

حداد يوجه الدعوة للم�صريين 
والالعبني ال�صابقني حل�صور الداربي
قامت اإدارة فريق احتاد اجلزائر بخطوة حت�صب لها وذلك من خالل منح 

امل�صريين والالعبني ال�صابقني للفريق دعوة خا�صة من اجل ح�صور الداربي 

العا�صمي الذي يجري اأم�صية اليوم اأمام اجلار مولودية اجلزائر، حيث ف�صلت 

اإدارة الرئي�س ربوح حداد مل �صمل عائلة الحتاد وتواجدها بقوة يف املن�صة 

ال�رصفية مللعب 5 جويلية من اجل ح�صور اأجواء الداربي العا�صمي، بعدما 

دنا جمهور الفريقني كل مو�صم على �صنع الفرجة والثارة من املدرجات  عورّ

عب التيفو وتن�صيط الأجواء والتي تكون القبلة الأوىل وتفوق اأحداث ار�صية 

امليدان، وف�صلت اإدارة النادي العا�صمي منح الفر�صة جلجميع لعبيها 

ال�صابقني من اجل التواجد يف امللعب ومنح دفعة معنوية لزمالء الالعب خمتار 

بن مو�صى من اأجل الفوز بنقاط الداربي.

ع.ق.
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�ملان �ضيتي يتفادى �لإحر�ج �أمام 
هيدير�ضفيلد تاون

عانى املت�سدر مان�س�سرت �سيتي قبل اأن يخرج فائزاً من موقعة م�ست�سيفه هيدير�سفيلد تاون 2-1 يف املرحلة 
13 من الدوري االإجنليزي املمتاز.ووجد فريق املدرب االإ�سباين بيب غوارديوال نف�سه متاأخراً قبل الدخول اإىل 
اأوتامندي كرة مرفوعة باخلطاأ مرمى  ا�سرتاحة ما بني ال�سوطني عندما و�سع املدافع االأرجنتيني نيكوال�س 
حار�سه الربازيلي اإيدر�سون، ويف ال�سوط الثاين، جنح االأرجنتيني كون �سريخيو اأغويرو بتعديل الكفة من ركلة 
بـ3 نقاط جديدة فبات  اأحرز رحيم �سرتلينغ هدف االنت�سار الغايل، �سدارة �سيتي حت�سن  النهاية  جزاء وقبل 

ر�سيد الفريق 37 نقطة، اأما هيدير�سفيلد فبقي بحوزته 15 نقطة لكن اأ�سبح يف املركز 11.
يف املقابل �سدد الت�سيلي األك�سي�س �سان�سيز ركلة جزاء ناجحة مع الثواين االأخرية مانحاً الفوز لفريقه اأر�سنال 
1-0 يف عقر دار برينلي وبهذا الفوز جنح فريق املدرب الفرن�سي اأر�سني فينغر بانتزاع املركز الرابع على الئحة 
الرتتيب.وكان �سان�سيز ح�سل على ركلة اجلزاء بعد تعر�سه للدفع من املدافع جيم�س تاركوف�سكي اأمام املرمى، 
فانربى لها بنف�سه على ميني احلار�س نيك بوب. من جهة ثانية اأوقف �ساوثهامبتون نزيف النقاط وعمق جراح 
اإيفرتون عندما تغلب عليه 4-1 على ملعب »�سانت مرييز«، وهو الفوز الرابع ل�ساوثهامبتون هذا املو�سم  �سيفه 
واالأول يف مبارياته االأربع االأخرية فرفع ر�سيده اإىل 16 نقطة وارتقى اإىل املركز العا�رش، يف حني مني اإيفرتون 

بخ�سارته ال�سابعة هذا املو�سم وجتمد ر�سيده عند 12 نقطة.

 نابويل ي�ضتعيد �ل�ضد�رة 
وجوفنتو�س يعود لالنت�ضار�ت

ا�ستعاد نابويل ال�سدارة من اإنرت ميالن بفوزه الثمني 
على م�سيفه اأودينيزي 1-0 وجوفنتو�س حامل 

اللقب التوازن بفوزه الكبري على �سيفه 
كروتوين 3-0 يف املرحلة 14 من الدوري 

االإيطايل، ورفع نابويل ر�سيده اإىل 38 
نقطة بفارق نقطتني اأمام انرت ميالن 
الذي كان انتزع ال�سدارة بفوزه على 

م�سيفه كالياري 3-1، وبفارق 4 نقاط 
امام جوفنتو�س الذي ا�ستعاد نغمة الفوز 

بعد خ�سارته اأمام �سمبدوريا 2-3 يف 
املرحلة املا�سية، وجاء الفوز يف توقيت 

منا�سب لنابويل وجوفنتو�س اللذين �سيلتقيان يف 
قّمة نارية يف افتتاح املرحلة 15 اجلمعة املقبل.

بفوزه 12 هذا يف املباراة االأوىل على ملعب فريويل يف اأوديني، يدين نابويل 
املو�سم اإىل العب و�سطه الربازيلي االأ�سل جورجينيو فريلو الذي �سجل الهدف الوحيد من 
ركلة جزاء عقب عرقلة كري�ستيان ماجيو من املدافع غابرييلي اأجنيال فنفذها جورجينيو 

بيمناه ت�سدى لها احلار�س �سيموين �سكوفيه لكنها ارتدت منه ليتابعها الالعب نف�سه، 
ومني اأودينيزي بخ�سارته الثانية على التوايل والتا�سعة هذا املو�سم، حيث يحتل اأودينيزي 

املركز 14 بر�سيد 12 نقطة مع مباراة موؤجلة.
ويف الثانية على ملعب »جوفنتو�س اأرينا« يف تورينو، واجه فريق »ال�سيدة العجوز« �سموداً 
كبرياً من العبي كروتوين الذين حافظوا على نظافة �سباكهم طيلة ال�سوط االأول، وانتظر 

اليويف الدقيقة 52 الفتتاح الت�سجيل بوا�سطة مهاجمه الدويل الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س 
ب�رشبة راأ�سية واأ�ساف املدافع ماتيا دي ت�سيلو الثاين بعد 8 دقائق ثم ختم املدافع الدويل 

املغربي املهدي بن عطية املهرجان بالهدف الثالث.
واأوقف جنوى �سل�سلة االنت�سارات املتتالية ل�سيفه روما و�سيف بطل املو�سم املا�سي عند 

خم�سة عندما اأرغمه على التعادل 1-1، بينما اأهدر الزيو فر�سة اللحاق بجاره روما اإىل 
املركز الرابع ب�سقوطه يف فخ التعادل اأمام �سيفه فيورنتينا 1-1 على امللعب االأوملبي. 

وتابع ميالن نتائجه املخيبة حملياً ب�سقوطه يف فخ التعادل ال�سلبي اأمام �سيفه تورينو على 
ملعب »�سان �سريو« يف ميالنو، وف�سل ميالن يف حتقيق الفوز للمباراة الثانية على التوايل 

حملًيا.

�لبي �أ�س جي يح�ضم قمة موناكو بفوز �ضعب
جنح باري�س �سان جريمان بالعودة فائزاً من اأر�س موناكو 2-1 يف قمة املرحلة 14 من الدوري الفرن�سي، و�سجل للفريق 
الوحيد  بينما وقع على هدف موناكو  نيمار من ركلة جزاء،  الربازيلي  اإدين�سون كافاين والنجم  االأوروغوياين  الباري�سي 
الربتغايل جواو موتينيو 81.ورفع باري�س �سان جريمان ر�سيده اإىل 38 نقطة يف املركز االأول اأما موناكو فهو الثالث بفارق 
االأهداف خلف ليون 29 نقطة، واأ�ساع باري�س �سان جريمان العديد من الفر�س اإذ كان باإمكانه اأن ينهي اللقاء بفارق مريح 

لوال قلة التوفيق، وحافظ فريق املدرب االإ�سباين اأوناي اإميري على �سجله خالياً من الهزائم حمققاً فوزه 12.

بر�ضلونة يطالب �ل�ضتعانة بتقنية �لفيديو
اأعرب نادي بر�سلونة االإ�سباين عن اأ�سفه لعدم ا�ستعانة بطولة الدوري االإ�سباين بتقنية املقاطع امل�سورة »فيديو« حتى 
االآن، وذلك بعد اأن األغي هدف �سحيح لنجمه ليونيل مي�سي يف مباراة م�سيفه فالن�سيا �سمن مناف�سات املرحلة 13 من 
»عندما  التليفزيونية:  تي يف«  »موفي�ستار  ل�سبكة  األبا يف ت�رشيحات  لرب�سلونة جوردي  االأمين  الظهري  وقال  امل�سابقة، 
تتخطى الكرة اخلط مل�سافة ثالثة اأمتار فيجب اأن ترى، يجب تطبيق تكنولوجيا الفيديو �ستكون مفيدة للجميع«، وجاءت 
اللعبة املثرية للجدل مع حلول الدقيقة 30 من اللقاء، عندما كانت النتيجة التعادل بدون اأهداف عنوان املباراة، واأطلق 
مي�سي كرة قوية من على حدود منطقة اجلزاء اأخفق حار�س فالن�سيا يف التعامل معها لتمر الكرة بني قدميه متخطية 
خط املرمى، وانطلق العبو بر�سلونة بعد ذلك اإىل اأحد اأجناب امللعب لالحتفال بالهدف، ولكنهم تفاجئوا بروؤية العبي 
املباراة  يتمكن حكم  ومل  الهدف،  احت�ساب  عدم  اللقاء  قرر حكم  بعدما  مرماهم  على  مرتدة  ي�سنون هجمة  فالن�سيا 

اجنا�سيو اجلي�سيا�س فيانويبا، وال اأي من م�ساعديه من روؤية كرة مي�سي وهي تدخل اإىل مرمى فالن�سيا.

�ضفقات مان�ض�ضرت �ضيتي تقلق كونتي
بات نادي ت�سيل�سي يف املركز الثالث بجدول ترتيب الدوري االإجنليزي بر�سيد 26 نقطة وبفارق 11 نقطة عن املت�سدر 
مان�س�سرت �سيتي، وقال اأنطونيو كونتي مدرب البلوز، اإن اإنفاق مان�س�سرت �سيتي يف فرتة االنتقاالت ال�سيفية املا�سية طور 
بالفعل من ت�سكيلة الفريق الرائعة، ويبدو املدرب االإيطايل، قلقا من تراجع فريقه اأكرث خلف مت�سدر الرتتيب، اإذا ما 
ف�سل يف التعامل بال�سكل املنا�سب مع �سوق االنتقاالت، واأ�ساف كونتي »اأعتقد اأن مان�س�سرت �سيتي فريق يف غاية القوة 
ال�سماوي جمموعة من الالعبني  ا�سرتى  هذا املو�سم، كان فريقا رائعا املو�سم املا�سي«، وتابع »يف فرتة االنتقاالت 
الذين كانوا ميثلون هدفه االأول ليتح�سن م�ستواه ب�سكل كبري«، واأو�سح: »ميكنهم اأن يفعلوا ذلك اأي�سا يف جانفي املقبل، 
ولهذا ال�سبب فاإننا يجب اأن ن�سعر بالقلق، الأننا اإذا اأردنا مناف�سة مان�س�سرت �سيتي علينا العمل ثم اتخاذ اأف�سل القرارات 
يف �سوق االنتقاالت«، وح�سد ال�سيتي الذي تعاقد مع بينجامني ميندي وكايل والكر وبرناردو �سيلفا واإيدر�سون موراي�س 

ودانيلو 37 نقطة من بني 39 نقطة متاحة هذا املو�سم يف الدوري االإجنليزي.

مان�ضيني يغازل �لحتاد �لإيطايل
لكرة  اإيطاليا  منتخب  تدريب  الرو�سي موقفه من  بطر�سبورغ  �سان  زينيت  لنادي  الفني  املدير  مان�سيني  روبريتو  حدد 
القدم، الذي ف�سل يف بلوغ نهائيات كاأ�س العامل رو�سيا 2018، ل�سالح نظريه ال�سويدي يف امللحق الفا�سل ليقرر بعدها 
اإقالة املدرب فينتورا، واأجرى مان�سيني، مقابلة �سحفية مع �سبكة »راي �سبورت« علق من خاللها على اإمكانية تدريب 
اإيطاليا بقوله: »�رشف الأي مدرب اأن ي�سبح املدير الفني ملنتخب بالده«، وتابع »اإنه �رشف كبري اأن تقود منتخب بالدك 
فنًيا«. ومل ي�ستقر االحتاد االإيطايل، على املدير الفني لقيادة املنتخب االأول حتى االآن، ويت�سدر كارلو اأن�سيلوتي ال�سباق، 

واأدىل مان�سيني بت�رشيحات �سابقة اأنه لي�س م�ستعًدا لتويل مهمة تدريب منتخب اإيطاليا خالل املرحلة املقبلة.

  يح�ضد �لتعادل من �مل�ضتايا 
ورميونتاد� ل�ضبيلية

خرج بر�سلونة بنقطة ثمينة 
»املي�ستايا«  ملعب  من 
مي�سي  ليونيل  جنمه  بقيادة 
اأر�س  على  التعادل  عقب 
مالحقه فالن�سيا 1-1 �سمن 
قمة املرحلة 13 من الدوري 
هدف  ووقع  االإ�سباين، 
االإ�سباين  الدويل  فالن�سيا 
رودريغو وعادل جوردي األبا 
بر�سلونة،  مل�سلحة  النتيجة 
اللقاء  حكم  اأّن  العلم  مع 
من  الكتالوين  النادي  حرم 
ت�سديدة  بعد  �رشعي  هدف 
خط  جتاوزت  مي�سي  من 
املرمى كما اأظهرت االإعادة 
التعادل  بهذا  التلفزيونية، 
املت�سدر  بر�سلونة  حافظ 
35 نقطة على فارق النقاط 
فالن�سيا  مالحقه  مع  االأربع 
31 نقطة، يف حني بات فارق 
النقاط بني القمة و�ساحبي 
والرابع  الثالث  املركزين 
قطبي  عن  واحلديث  توالياً 

 8 وريال  اأتلتيكو  مدريد 
نقاط.

وعاد اإ�سبيلية من بعيد اأمام 
م�سيفه فياريال وقلب تخلفه 
اإىل  نظيفني  بهدفني  اأمامه 
ريال  خرج  فيما   ،2-3 فوز 
واحدة  بنقطة  �سو�سييداد 
ال�س  �سيفه  مع  تعادله  من 
املباراة  يف   ،2-2 باملا�س 
فوزاً  فياريال  اأهدر  االأوىل، 
كان يف متناوله بعد اأن تقدم 
بهزميته  ومني  بهدفني، 
الرابعة هذا املو�سم فتوقف 
يف  نقطة،   21 عند  ر�سيده 
حني عزز اإ�سبيلية الذي كان 
املركز  فقدان  من  قريباً 
رافعاً  موقعه  اخلام�س، 
وبقي  نقطة   25 اإىل  ر�سيده 
ريال  من  نقطتني  بعد  على 
اأم�س  تغلب  الذي  مدريد 
.2-3 ب�سعوبة  ملقة  على 
اأقل  ثاين مرة يف  وهذه هي 
اإ�سبيليه  يعود  اأ�سبوع  من 

من بعيد بعد تخلفه بنتيجة 
االأوىل  املرة  وكانت  ثقيلة 
اخلام�سة  اجلولة  اإطار  يف 
املجموعات �سمن  دور  من 
عندما  اأوروبا  اأبطال  دوري 
يف  بثالثية  ليفربول  تقدم 
ال�سوط االأول قبل اأن يتعادل 

اإ�سبيليه يف ال�سوط الثاين.
تقدم  الثانية،  املباراة  ويف 
تانا  بوا�سطة  ال�سيوف 
قلب  يف  براأ�سه  تابع  الذي 
داخل  و�سلته  كرة  املرمى 
رد  ي�ستغرق  ومل  املنطقة، 
طوياًل،  االأر�س  اأ�سحاب 
من  خو�سيه  ويليان  ومتكن 
اإدراك التعادل، ويف ال�سوط 
الفريق  يانوزاي  الثاين، منح 
بت�سديدة  التقدم  املحلي 
ي�سارية ا�ستقرت منها الكرة 
ال�س  لكن  ال�سبكة،  قلب  يف 
لالأمر  ي�ست�سلم  مل  باملا�س 
جوناثان  وعادل  الواقع، 

فيريا بت�سديدة.



�أحمد عيد يتقدم ببالغ ملباحث 
�النرتنت منتحل �صخ�صيته  

نفى الفنان امل�رصي، اأحمد عيد، �سخريته من اجلي�ش امل�رصي، 
بعد تداول تغريدات عن ح�ساب يحمل ا�سمه عرب تويرت، ي�سخر 
فيه من اجلي�ش عقب احلادث الإرهابي الذي ا�ستهدف م�سجد 

الرو�سة يف العري�ش يوم اجلمعة املا�سية.
اأنه  وقال عيد ، اإن جمهول ينتحل �سخ�سيته عرب تويرت، م�سيفاً 
اأنه  ل�سيما  النرتنت،  مباحث  �سد  ر�سمي  ببالغ  التقدم  يعتزم 
�سواه،  الذي ل ميلك  الر�سمي  متابعيه عرب ح�سابه  يتوا�سل مع 

م�سيفاً »بطلت اأتكلم يف ال�سيا�سة«.
اجلديد  فيلمه  بت�سوير  حالياً  م�سغول  عيد  اأحمد  اأن  يذكر 
»خالوي�ش« مع اآينت عامر، من تاأليف لوؤي ال�سيد، واإخراج خالد 

احللفاوي. 
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ملك  �لر�ي �ل�صاب خالد الأول مرة يف حفل فني بال�صعودية
من املقرر اأن يحيي جنم الراي اجلزائري الفنان ال�ساب خالد لأول مرة حفاًل غنائيًا يف ال�سعودية على امل�سرح ذاته  يوم اخلمي�س 14 دي�سمرب 

القادم، يف �سابقة تاريخية لنجم عاملي على م�ستوى مو�سيقى الراي ومب�ساركة مغني الراب الأمريكي نيللي، الذي يح�سر بدوره للمرة الأوىل يف 
امللكة ليغني اأمام جمهور جدة.

الرتفيه  هيئة  اأعلنت  ولقد 
ليلة  تنظيم  ال�سعودية 
ا�ستثنائية،  مو�سيقية 
حفالت  �سل�سلة  �سمن 
الراقية،  للمو�سيقى  وتر 
رحبانيات«،  »وتر  بعنوان 
الطرب  مع  ب�سهرة 
واملو�سيقى  الأ�سيل 
واملعزوفات  الكال�سيكية 
للمو�سيقار  ال�سهرية 
بقيادة  الرحباين،  اإليا�ش 
املو�سيقار غ�سان الرحباين 

يوم  العائالت  بح�سور 
م�رصح  )على  دي�سمرب   15
البحر  �ساطئ  على  جمان 
امللك  مدينة  يف  الأحمر 

عبداهلل القت�سادية.
احلفل  هذا  ويعترب 
من  الثاين  املو�سيقي، 
حفل  بعد  وذلك  نوعه، 
اأ�سهر،  قبل  خريت  عمر 
عربي  ملو�سيقي  والثالث 
بعد  جمان  م�رصح  على 

خريت ومي�سال فا�سل.

وليد �ل�صامي يطرح �أحدث �أعماله 
�لغنائية “يا لّبيه”

�أمانة و�يل �أول فنانة مديرة للم�صرح 
�لقومي �ل�صوري

عرب  ال�سامي  وليد  الفنان  اأعلن 
تبادل  الر�سمي على موقع  ح�سابه 
اإ�سدار  عن  اإن�ستقرام  ال�سور 

اأحدث اأعماله الغنائية.
و طرحت �رصكة روتانا لل�سوتيات 
الر�سمية  قناتها  عرب  املرئيات  و 
اأعمال  اأحدث  “يوتيوب”  على 
اأغنية  هي  و  ال�سامي  وليد  الفنان 
اجلود  كلمات  من  لبيه”  “يا  با�سم 

توزيع  و  ال�سعيد  فايز  اأحلان  و   ،
عمر  اآرت  وفيديو  اأ�سدي  اأحمد 

جواد .
لل�سوتيات  روتانا  �رصكة  اأن  يذكر 
موؤخًرا  طرحت  قد  واملرئيات 
وليد  للفنان  الأ�سد”  “اأنت  اأغنية 
الوطني  اليوم  مبنا�سبة  ال�سامي، 
كلمات  من  والأغنية  ال�سعودي، 

واحد، واأحلان �سهم.

اأول  ال�سوري  الثقافة  وزير  اأ�سدر 
اأمانة  الفنانة  بتعيني  قرارا  اأم�ش 
القومي،  للم�رصح  مديرة  وايل، 
  تعنينّ التي  الأوىل  الفنانة  لت�سبح 
وايل  واأعربت  املركز.  هذا  يف 
عن �سعادتها وفخرها بهذا القرار 
من  لها،  منحت  التي  الثقة  وهذه 
دون اأن تخفي قلقها من امل�سوؤولية 
اأن  متمنية  عاتقها،  على  امللقاة 
جديداً  �سيئاً  تقدم  اأن  ت�ستطيع 
ال�سوري.  امل�رصح  يخدم  ومتميزاً 
واأكدت الفنانة اأن مركز امل�سوؤولية 

ل يعنيها كمن�سب، اإمنا مبا ميكنها 
من  امل�رصح  لعا�سقي  تقدمه  اأن 
للنهو�ش  وجمهور  وفنيني  فنانني 
اإىل  وال�سعي  امل�رصحية  باحلركة 
للم�رصح، بجهود اجلميع  دائم  األق 
احلركة  بتطور  يهتمون  ممن 

امل�رصحية يف �سوريا.
عن  فكرة  لديها  كانت  اإذا  وعما 
اإىل  وايل  اأ�سارت  املقبلة،  خطتها 
امل�رصح  بربنامج  حاليا  تهتم  اأنها 
القومي للعام املقبل ومل تبداأ بعد 

بتنظيم الأمور الأخرى

�للم�صات �الأخرية الأحدث �أعمال 
نبيل �صعيل

هاين �صاكر يثري غ�صب �ملتابعني 
بعد جمزرة �لعري�ش

موقع  على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب  جمهوره،  �سعيل،  نبيل  النجم  �سارك 
فني  لعمل  حت�سرياته  كوالي�ش  من  ق�سري  فيديو  مقطع  “ان�ستقرام”، 

جديد، واملقرر طرحه خالل الفرتة املقبلة، ومل يعلن عن تفا�سيله.
اأحد ال�ستديوهات،  “�سعيل” بالفيديو برفقة فريق العمل داخل  وظهر 
معلًقا: “قريبا جدا يلتقون امللحن م�سعل العروج وامللحن فهد النا�رص 

وجاري و�سع اللم�سات الأخرية مع املهند�ش املبدع جا�سم حممد”.
ويعكف النجم نبيل �سعيل، على ت�سوير اأحدث اأعماله الفنية، وهو األبوم 
خالل  عنه  الإعالن  املقرر  القاهرة”،  “هنا  ا�سم  يحمل  جديد  غنائي 
الفرتة املقبلة. وطرحت �رصكة “روتانا” لل�سوتيات واملرئيات، موؤخراً، 
ميني  املا�سي،  دي�سمرب  يف  “يويتوب”  موقع  على  الر�سمية  قناتها  عرب 
األبوم بعنوان “نبيل �سعيل 2017″، وي�سم الألبوم 4 اأغنيات وهم “اأبجد 

هوز”، و”كله متام”، و”اإن�سانة تقدر”، و”النا�ش غري النا�ش”.
وال�سعراء،  امللحنني  اأبرز  من  الألبوم مع جمموعة  يف  “�سعيل”  وتعاون 
امل�سلم،  و�سعد  ال�سطي،  وب�سار  غازي،  وحممد  البلو�سي،  حميد  وهم 

وفهد النا�رص، وعلي الف�سلي.

امل�رصيني  املو�سيقيني  نقيب  اأثار 
اجلدل  من  حالة  �ساكر  هاين  الفنان 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
الأبعاد  ثالثية  �سورة  ن�رصه  بعد 
الهجوم  �سحايا  مع  ت�سامناً 
العري�ش  يف  م�سجد  على  الإرهابي 
اجلمعة  يوم  �سيناء  حمافظة  �سمال 
�ساكر  هاين  الفنان  ن�رص  املا�سي. 
الن�ستغرام،  موقع  على  ح�سابه  عرب 
بعد  وكن�سيًة  م�سجداً  جتمع  �سورة 
نتيجة  الكامل  الدمار  اأ�سابهما  اأن 
العمليات الإرهابية التفجريية، بينما 
يظهر يف ال�سورة الثالثة جمموعًة من 

»قتلوا  قائاًل:  بتعليق  اأرفقها  اليهود، 
زال  ول  الأحد،  واأبناء  اجلمعة  اأبناء 
وانق�سم  اآمنيني«.  ال�سبت  اأ�سحاب 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ن�سطاء 
يف اأرائهم حول ال�سورة، حيث اعتقد 
واقع  تر�سد  ال�سورة  اأن  البع�ش 
ا�ستهداف امل�سلمني وامل�سيحيني من 
الإرهابية،  والتنظيمات  اجلماعات 
فيما  له،  الإرهاب لدين  اأن  موؤكدين 
هاين  الفنان  الآخر  البع�ش  هاجم 
على  »�سمنياً«  لتحري�سه  �ساكر،  
عام،  ب�سكل  اليهودية  الديانة  اإتباع 

ح�سب اأقوالهم.  
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من وا�سنطن اإىل مو�سكو.. عالقات الطرفني وق�سة انهيار االحتاد ال�سوفييتي
كان ذلك يف اأوج »ا�ستعال« احلرب »الباردة« كما كانوا ي�سمونها. »اندلعت« تلك املواجهة مع انتهاء احلرب العاملية الثانية يف عام 1945 وبلغت اأكرث من ذروة لها مع 
�سنوات عقد اخلم�سينات حيث كان كل من اخل�سمني الأمريكي والرو�سي- ال�سوفييتي يرتب�س بالآخر، فيما كانت كل من الغرميتني: وا�سنطن ومو�سكو، جتهد من 

اأجل اأن جتتذب اإىل مع�سكرها تلك املجموعة من الأقطار وال�سعوب التي حملت مع عقدْي اخلم�سينيات وال�ستينيات من القرن الـ20، و�سف �سعوب »العامل الثالث«، 
وقد رفعت يف تلك الأيام �سعار »احلياد الإيجابي وعدم النحياز«هذه احلرب الباردة �سهدت، اأو عا�ست، ثالثة تواريخ مازالت م�سجلة وحافلة بالدللت يف دفرت 

هذا ال�سراع ال�سيا�سي- الأيديولوجي بني املع�سكرين:

الذي   1957 عام  الأول يف  التاريخ 
ال�سوفيتي  الحتاد  اإطالق  �سهد 
يف  رائد  ا�سطناعي  قمر  اأول 
الف�ساء  غزو  اأو  ا�ستك�ساف، 
»�رضبة  تلك  وكانت  اخلارجي. 
ل�سالح  فها،  نَ�سِ كما  معلّم«، 
ال�سوفييتي،   – الرو�سي  القطب 
وقد   1972 عام  يف  الثاين  التاريخ 
من  للحد  اتفاق  اأول  توقيع  �سهد 
الأ�سلحة الإ�سرتاتيجية يف اإطار ما 
كان يُعرف اأيامها باأنه اتفاق وّدي 
الثالث جاء  التاريخ  الطرفني،  بني 
اأقل  اأو  عاماً  بع�رضين  �سابقه  بعد 
بكل  م�سهوداً  تاريخاً  وكان  قلياًل. 
 ،1992  -1990 الفرتة  املقايي�س: 
ثم  ومن  ت�سّدع  �سهدت  التي  هي 
تهاوي بل وزوال، الكيان ال�سوفيتي 

من اأ�سا�سه وباأكمله.
والأحداث  التواريخ  هذه 
الذي  املو�سوع  هي  والتطورات 
يعر�س له الكتاب الذي ن�ساحبه يف 
هذه ال�سطور. وقد كتبه دبلوما�سي 
بال�سوؤون  وخبري  حمرتف  اأمريكي 
متخ�س�ساً  ظل  التي  ال�سوفيتية 
يف  تخ�س�سه  اإىل  اإ�سافة  فيها 
دام  وكما  البلقان.  منطقة  �سوؤون 
التخ�س�س نحواً من 27 �سنة  هذا 

وهو ما ي�سفي على كتابنا قدراً ل 
ينكر من الأهمية وامل�سداقية.

املوؤلف هو الدبلوما�سي الأمريكي 
والذي  �سْل،  لوي�س  املتقاعد 
التايل:  العنوان  كتابه حتت  اأ�سدر 
ال�سوفييتية   - الأمريكية  العالقات 
ولن  ال�سوفيتي،  الحتاد  وانهيار 
اأن  الأوىل،  للوهلة  القارئ  يفوت 
الغالف  احتوته �سورة  يالحظ ما 
التي يظهر فيها الرئي�س الأمريكي 
ومعه  ريغان  رونالد  الأ�سبق 
الرو�سي   - ال�سوفييتي  الرئي�س 
غوربات�سوف،  ميخائيل  الأ�سبق 
املعا�رضة  الذاكرة  تزال  ل  بل 
ت�ستعيد اجلملة التي رددها اأيامها 
ريغان منا�سداً غوربات�سوف، وكان 
الذي  برلني  �سور  ب�سدد  احلديث 
كان يق�سم العا�سمة الأملانية اإىل: 
�رضق �سيوعي تابع ملو�سكو وغرب 
املوالية  الحتادية  اأملانيا  هو 
يومها  اأمريكي،  الأورو-  للحلف 
ارتفعت عقرية ريغان قائاًل: م�سرت 
ال�سور،  هذا  حّطم  غوربات�سوف.. 
ال�سور  حتطيم  مت  اأن  واحلا�سل 
ذلك  وكان   ،1989 عام  �سيف  يف 
الكيان  بانهيار  اإيذاناً  بل  اإرها�ساً، 
الحتاد  ا�سم  يحمل  ظل  الذي 

ال�سوفييتي على مدار 74 �سنة من 
عمر القرن الع�رضين.

اأن  الكتاب  موؤلف  حظ  من  وكان 
وقائع  مو�سكو  داخل  من  ي�سهد 
هذا التحول، بل هذا النهيار ومن 
بيد  ال�سوفييتي.  للكيان  الزوال  ثم 
واقع  من  قيمته  تزداد  الكتاب  اأن 
مالحظات  من  املوؤلف  دّونه  ما 
تطور  خاللها  من  ير�سد  ظل 
وقد  املذكور،  ال�سيوعي  الكيان 
الوهن  عوامل  اأو�ساله  يف  دبت 
النهاية،  اإىل  و�سولً  والرتباك 
يف  تنخر  ظلت  عوامل  وهي 
مدار  على  ال�سوفيتي  اجل�سد 
يعني  نحوها،  اأو  عاماً  ع�رضين 

بريجنيف  ليونيد  حقبة  من  بدءا 
القرن  من  ال�سبعينيات  عقد  يف 
الـ20،وهي احلقبة التي عانى فيها 
الوهن  �رضوب  ال�سوفييتي  الكيان 
الأيديولوچي  واجلمود  ال�سيا�سي 
والدولة  احلزب  قيادات  ك  ومت�ُسّ
يف مو�سكو مبنا�سبهم، رغم التقدم 
يف ال�سن، ف�ساًل عن حتّول احلزب 
والدفع  الثوري  للفكر  اآلية  من 
بدوره  اأ�سبح  حيث  اإىل  ال�سبابي 
وعقائدية  فكرية  �سيخوخة  يعاين 
كانت  مرحلة  يف  حركية  ثم  ومن 
اأوروبا   - اخلارجي  العامل  ت�سهد 
بل  اليابان  عن  ف�ساًل  واأمريكا 
مرحلة  من  يعرب  وهو   - وال�سني 

مرحلة  اإىل  الف�سائية  الت�سالت 
الإلكرتوين،  احلا�سوب  تكنولوجيا 
معروف-  هو  كما  مروراً، 
يف  لل�سباب،  الثورية  باحلركات 
فرن�سا وغريها مع اأواخر �ستينيات 
بالتغيري  املطالبة  الـ20،  القرن 
واملعتقدات  والأفكار  النظم  يف 
املوؤلف  يتوقف  هنا  ال�سيا�سية. 
�سهد  والذي   1993 عام  عند 
اإعالن القيادة اجلديدة يف مو�سكو 
)ال�سم  الرو�سي  الحتاد-  اأن 
ل  طبعاً(  ال�سوفيتي  بعد  اجلديد 
معادية  دولة  اأي  هناك  اأن  يرى 
اجلديدة  رو�سيا  بدت  ويومها  له. 
حتول  مرحلة  اأعتاب  على  وكاأنها 
يالحظ  بل  الدميقراطية،  اإىل 
الباردة  احلرب  اأن  كيف  املوؤلف 
ورمبا  مفاجئة  نهاية  لقيت  قد 
وكانت  اأحد.  ح�سابها  يح�سب  مل 
نهاية تنطوي على قدر ل ينكر من 
عجز  اأن  ولدرجة  لرو�سيا  املهانة 
الغرب، يف ت�سور املوؤلف بقدر ما 
ذاتها  الت�سعينيات  رو�سيا  عجزت 
يحفظ  الذي  ال�سبيل  التما�س  عن 
امل�ستجد  الرو�سي  الكيان  على 
اأو كربياءه، خا�سة يف ظل  كرامته 

رئا�سة يلت�سني التي افتقدت.

كما اأملحنا اإىل قدرة احلفاظ على 
ما تبّقى من كرامة مو�سكو.. وكان 
اأن ف�سلت معظم هذه ال�سخ�سيات 
يف الرتفاع اإىل م�ستوى طموحات 
العقد  مدار  على  الرو�سي  ال�سعب 
املا�سي،  القرن  من  الأخري 
اأن  ال�سياق  هذا  يف  نالحظ  فيما 
الآراء  يوّثق  اأن  ا�ستطاع  املوؤلف 
من  اأبداها  التي  واملالحظات 
عليه،  الطالع  اأمكنه  ما  خالل 
يف  الدبلوما�سي  موقعه  بحكم 
اأر�سيف  ملفات  من  مو�سكو 
�سيما  ل  الرو�سية،  املحفوظات 
واأن تلك الفرتة من التذبذب وعدم 
وزوال  انهيار  اأعقبت  التي  اليقني، 

الحتاد ال�سوفييتي.
الفرتة  به  ات�سمت  عما  ف�ساًل 
بل  التخبط  حالت  من  املذكورة 
والف�سل يف اإدارة رو�سيا الحتادية، 
�رضورة  فر�ست  التي  نف�سها  هي 
اللجوء اإىل قيادة اأكرث حزماً ورمبا 
باأبعاد  وعياً  واأعمق  كفاءة  اأكرث 
القيادة  وهذه  الدويل..  امل�سهد 
جت�سدت مع مطلع القرن اجلديد 
فالدميري  ا�سمها:  �سخ�سية  يف 

بوتني.
 وكالت

الأكادميية ال�سويدية تعتزم فتح حتقيق بالق�سية

عا�سفة “ف�سائح” ت�سرب “نوبل لالآداب”
ن�رضت �سحيفة “داغن�س نيهيرت” ال�سويدية الوا�سعة النت�سار يف البالد �سهادات لن�ساء ع�سوات وزوجات اأع�ساء الأكادميية 
ال�سويدية امل�سوؤولة عن منح جائزة نوبل لالآداب، عن حتر�س واإيذاء جن�سي لهن، وذكرت ال�سحيفة ال�سويدية اأن 18 امراأة 

اأكدن لها اأنهن اعتدي عليهن واغت�سنب من اأحد اأكرث الرجال نفوذا يف امل�سهد الثقايف يف �ستوكهومل، وهو اأحد الرموز الفنية 
املرتبط ب�سلة وثيقة مع املوؤ�س�سة، ما اأثار �سجة كبرية يف الأو�ساط الأدبية يف ال�سويد، الذي يعد البلد الأف�سل على م�ستوى 

التي يعمل بها  الرباءة  الكتمان متا�سيا مع قرينة  الرجل طي  اأبقيت هوية هذا  العامل يف م�ساألة امل�ساواة بني اجلن�سني. وقد 
يف ال�سحافة ال�سويدية، اإل اأن و�سائل اإعالم خمتلفة كتبت عن هذا الرجل اأنه متزوج من كاتبة “على �سلة وثيقة بالأكادميية 

ال�سويدية” يدير يف العا�سمة قاعة للمعار�س والعرو�س الفنية ترتادها النخب الثقافية وتلقى متويال جزئيا من الأكادميية التي 
تنظم فيها حما�رضات للفائزين، ووفقا لـ “داغن�س نيهيرت”، فقد ح�سلت بع�س هذه العتداءات املفرت�سة يف هذا املوقع بني 
�سنتي 1997 و2017. وقدمت �سحايا مفرت�سات �سهادات بوجه مك�سوف كما اأن �سدقية اأقوالهن دعمتها اإفادات من �سهود عيان.

اأحد الأحياء الراقية يف العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل،  اإنها اغت�سبت يف �سقة داخل  اإحدى هوؤلء ال�سحايا لل�سحيفة،  كما قالت 
موؤكدة اأن “اجلميع يعلم منذ زمن بعيد اأن الرجل كان يعتدي على فتيات”، ونظرا لعالقات هذا الرجل القوية وال�سالت القريبة مع 

النا�رضين واملنتجني واملخرجني امل�رضحيني واملوؤلفني من ال�سف الأول، اختارت �سحاياه ال�سمت لعدم املجازفة مب�سريتهن.
 من جانبها اأ�سدرت الأكادميية ال�سويدية امل�سوؤولة عن منح جائزة نوبل لالآداب بيانا حول هذه الق�سية بعد افت�ساح الأمر، اأعلنت 

م�ساهمات  له  تدفع  كانت  الذي  املذكور  الرجل  مع  �سلة  اأي  قطعت  اأنها  الـ18  اأع�سائها  بني  ن�ساء   6 ت�سم  التي  الأكادميية  اأن  فيه 
اأو مور�ست بحقهن �سلوكيات غري مالئمة”، موؤكدا  مالية  ملوظفني يف م�ست�سارية الأكادميية ع�سن جتارب حميمة غري مرغوب بها 

اأن الأكادميية �ستجري حتقيقا داخليا ملعرفة ما اإن كان هذا الرجل قد ا�سطلع “باأي تاأثري مبا�رض اأو غري مبا�رض على منح اجلوائز اأو 
املنح اأو التمويل من اأي نوع اآخر اأم اإذا ما كان له دور من اأي نوع كان يف اأعمالها”، واأكد الرجل املعني بهذه التهامات ل�سحيفة “داغنز 

نيهيرت” براءته من التهم املوجهة اإليه.
 وكالة اأنباء ال�سعر

معر�ض بريوت للكتاب 
وانطالقة جديدة بعد 

اأكرث من 60 عاما

للكتاب  الدويل  بريوت  معر�س  يعترب 
العربية،  الكتاب  معار�س  اأعرق  من 
الوطن  يف  للكتاب  معر�س  اأول  كونه 
عام  الأوىل  انطالقته  فكانت  العربي، 
الثقايف  النادي  1956، وهو من تنظيم 
اللبنانيني  النا�رضين  واحتاد  العربي 
عا�سمة  بريوت  تن�سغل  جديدة  ومرة 
الن�رض كما كان تعرف �سابقا باملعر�س 
الذي ي�ستقطب مئات النا�رضين العرب 
عنه  القول  ميكن  والذي  والأجانب، 
املعار�س  يف  حرية  الأكرث  املعر�س 

قائمة  عنه  ت�سدر  ل  والذي  العربية 
عك�س  على  ذاتها.  بحد  لكتب  منع 
العديد من املعار�س التي يكرث حولها 
املمنوعة،  الكتب  قوائم  حول  اجلدل 
تقوم  الن�رض  دور  بع�س  كانت  والتي 
ببيعها يف بع�س املعار�س على الرغم 

من قوانني املنع.
ي�ستقطب  للكتاب  بريوت  معر�س 
الع�رضات من املوؤلفني والكتاب ليوقعوا 
ملثقفني  ح�سور  و�سط  موؤلفاتهم 
واإعالميني كرث وهذا ما يعطيهم �سهرة 

اأكرث، حيث ي�سعى العديد منهم لتوقيت 
بريوت  معر�س  مع  موؤلفاتهم  توقيع 
اأن  اإعالمية  م�سادر  وذكرت  للكتاب، 
يف  اأقيمت  التي  الكتاب  معر�س  دورة 
الأغنى  هي  كانت   2009 عام  بريوت 
بريوت  احتفالية  مع  تزامنت  كونها 
عا�سمة عاملية للكتاب 2009 وهذا ما 
جديد،  عامليا  بعدا  املعر�س  اأعطى 
ونحن اليوم اأمام دورة جديدة من هذا 
نوفمرب   30 ينطلق يف  الذي  املعر�س 
العديد  ي�سم  واأدبيا  ثقافيا  برناجما 

من الفعاليات التي ي�سارك فيها كوكبة 
وهذا   ، العرب  واملثقفني  الأدباء  من 
املوؤمتر  خالل  عنه  الإعالن  يتم  ما 
النادي  رئي�س  يعقده  الذي  ال�سحفي 
الثقايف العربي ونقابة احتاد النا�رضين 
يف لبنان موؤمترا �سحافيا عند الثانية 
املقبل،  الثالثاء  ظهر  من  ع�رضة 
بريوت  معر�س  فعاليات  عن  لالإعالن 
الـ  دورته  يف  للكتاب  الدويل  العربي 

.61
 وكالت
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الباحثان عمرو عثمان ومروة فكري ي�صدران كتاب عن  :

املثقف العربي  و"متالزمة ميدان  تيانامِنن"
قام  الباحثان عمرو عثمان ومروة فكري باختبار 

فر�صية معاناة املثقف العربي ما ُيعرف بـ »متالزمة 
تيانامِنن« التي ُتّدد عالقة املثقف بالدميقراطية، يف 

كتابهما »املثقف العربي ومتالزمة ميدان تيانامِنن«، ال�صادر 
حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات 

)144 �صفحًة من القطع ال�صغري(، والبحث يف حزمة 
الت�صورات التي تتعلق بنظرة املثقف اإىل نف�صه واإىل و�صعه 
املجتمعي، وموقفه من جماهري ال�صعب وال�صلطة ال�صيا�صية، 

فطرَحا اأ�صئلًة واملتمثلة يف : ما نظرة املثقفني العرب اإىل 
اأنف�صهم يف مقابل باقي اأفراد املجتمع؟ ما َفْهم املثقفني 

العرب للدميقراطية الإجرائية وعالقتها باحلريات؟ ما 
مكانة الدميقراطية يف ترتيب اأولويات هوؤلء املثقفني؟ 
ف هوؤلء املثقفون اأهلية امل�صاركة يف العملية  كيف ُيعِرّ

الدميقراطية؟ ملاذا ميكن اأن يتعاون بع�ض املثقفني العرب 
املدافعني عن احلرية مع الأنظمة ال�صلطوية امل�صتبدة؟ هل 

ثمة عالقة بني موقف املثقفني العرب من الدميقراطية 
وتوجهاتهم الأيديولوجية؟

وكالت

املثقف وهويته الفردية 
واملجتمعية«

امل�ؤلفان  ناق�ش  ولقد 
من  امل�ؤلف  الكتاب  يف  هذا 
الأول  الف�صل  ف�صلني  ويتحدث 
الفردية  وه�يته  »املثقف  عن 
تعريفات  جمم�عة  واملجتمعية«، 
م�صتقلاً  كياناًا  ب��صفه  للمثقف 
ا يف املجتمع يف اآٍن واحد،  وع�ص�اً
مع تاأكيدهما اأّن اأّي تعريف للمثقف 
اإ�صكاليةاً ل خل�ش منها.  يت�صمن 
يُقّدم  من  ه�  نف�صه  فاملعَرّف 
اإخ�صاع  يجب  ثّم  ومن  التعريف، 
ف للتحليل نف�صه الذي اأجراه  املعِرّ
لتعريف املثقف. ومعنى ذلك، كما 
يق�لن، �صع�بة القيام باأّي تعريف 
ال�ا�صح بني  والف�صل  عن املثقف 
»اأّدى  اأمٌر  وه�  وامل��ص�ع،  الذات 
اإىل  النظر  اإىل  الدار�صني  ببع�ش 
اإ�صكالية تعريف املثقف على اأنها 

م�صكلة بعد حداثية بامتياز«.
 

الباحث عثمان فكري 
يحكي عن و�صع 

املثقف  ودوره يف 
املجتمع

كما اأ�صاف الباحث والكاتب �صيف 
و�صع  باأنه  »يعتمد  وفكري  عثمان 
املثقف ودوره يف اأّي جمتمع على 
الع�امل، رمبا  جمم�عة كبرية من 
من اأهمها مقدار الطبقة املتعلمة 
واملتفاعلة  للثقافة  امل�صتهلكة 
رمبا  عامل  على  يعتمد  اأي  معها، 
ا كبرياًا  ل ميلك املثقف نف�صه قدراً
هذه  فمقدار  فيه؛  التاأثري  من 
الطبقة ه� ما يدفع املثقفني اإىل 
على  الن�رش  دور  وي�صجع  الإنتاج، 
والدعاية  الطباعة  عملية  جت�يد 

والت�زيع«.
 

عالقة املثقف بالتمرد
 

امل�ؤلفان  فلقد  تناول  جهته  ومن 
يف هذا الكتاب عن علقة املثقف 
املعيارية  الأدبيات  ففي  بالتمرد. 
�صبه  هناك  املثقف،  تتناول  التي 
متمرد  املثقف  اأّن  على  اإجماع 
بطبيعته. اأّما يف ال�اقع، فاملثقف 
ينزع اإىل التمرد يف ظل وج�د تراث 

من التمرد يف الثقافة التي ينتمي 
ا اإىل املحافظة.  اإليها، وينزع اأي�صاً
لي�ش  ال�صياق،  هذا  يف  واحلديث، 
عن املثقف الذي يعتنق جمم�عة 
اإّن  بل  بطبيعتها،  حمافظة  اأفكار 
املق�ص�د بذلك احلال التي ي�صبح 
نظاٍم  يف  ما  و�صٌع  للمثقف  فيها 
. ويف املقابل طرح امل�ؤلفان  معنَيّ
يف الف�صل الثاين »املثقف العربي 
�ص�ؤال  هل  والدميقراطية«، 
ُم�صاب مبتلزمة  العربي  املثقف 
اإجابتهما  جمال  ويف  تيانامِنن؟ 
ا  عر�صاً يقّدمان  ال�ص�ؤال،  هذا  عن 
العربي  املثقف  لعلقة  تاريخياًا 
بالدميقراطية، ويذهبان اإىل الزعم 
اأّن حديث اأغلبية املثقفني العرب 
الدميقراطية  ل  احلرية،  عن 
»ميكن اأن يك�ن حماولةاً من بع�صهم 
للمراوغة واللتفاف ح�ل  اأهداف 

النه�صة، ومنها احلرية«.
العربي  املثقف  علقة  ويف 
بالدميقراطية،  املعا�رش 
وفكري  عثمان  درا�صة  تناق�ش 
العرب  املثقفني  بع�ش  اأدبيات 
اأ�صل�ب  على  وتعتمد  املعا�رشين، 
مقالت  من  عّينة  م�صم�ن  حتليل 

اأجل  من  املثقفني  ه�ؤلء  بع�ش 
ذات  الق�صايا  ماهية  ا�صتبيان 
ال�صلة التي اهتم�ا بها واإح�صائها. 
الق�ل  »ميكن  امل�ؤلفان:  يق�ل 
عاّم  ب�صكل  العرب  املثقفني  اإّن 
و�صعهم  بخ�ص��صية  ي�ؤمن�ن 
اخل�ص��صية  وهي  املجتمع،  يف 
و�صايتهم  فر�ش  لديهم  تربر  التي 
تكن  واإْن  ال�صعب،  على  الفكرية 
واإّن  وعملياًا  تاريخياًا  مربرة  غري 
بع�ش  نظر  يف   - يرتبط  املثقف 
علم  ي�صمى  مبا  املتخ�ص�صني 
بالنخبة   - املثقفني  اجتماع 
حتالف  من  تتك�ن  التي  احلاكمة 

النخب ال�صيا�صية والقت�صادية«.
ا�صتنتج  والبحث  الدرا�صة   وبعد 
باأن  جل  املثقف�ن  الكاتبان 
باإثبات  ليهتم�ن  كثرياًا  العرب 
على  بناءاً  النخب�ية  ا�صتحقاقاتهم 
القرنني  يف  تاريخية  اإجنازات 
بع�صهم  اأ�صار  واإذا  املا�صيني. 
تعميمات  جند  فاإّننا  التاريخ،  اإىل 
ي�صهل دح�صها، مع عدم اهتمامهم 
�ص�ء  يف  خطابهم  مبراجعة  كثرياًا 
العربية  الث�رات  �رشارة  انطلق 
واليمن  وليبيا  وت�ن�ش  م�رش  يف 

اجلماهري،  �صف�ف  من  و�ص�رية 
اإىل  ا  ونظراً املثقفة.  النخبة  ل 
نزعم  اأن  ميكن  ال�صتثناءات،  قلّة 
الث�رات  قبل  العرب  املثقفني  اأّن 
نقد  يف  ف�صل�ا  بعدها  اأو  العربية 
ت�ؤدي  اإجنازات  حتقيق  اأو  الذات 
يف  وم�ؤّثر  ملم��ش  تغيري  اإىل 

جمتمعاتهم.
 

اإ�صابة املثقفني العرب 
بكثري من اأعرا�ض 

»متالزمة تيانامِنن«،
 

خامتة  يف  امل�ؤلفان  ويُعلن 
التي  الأدبيات  عّينة  الكتاب  اأّن 
بق�ة  ت�صري  درا�صتهما  تناولها يف 
بكثري  العرب  املثقفني  اإ�صابة  اإىل 
تيانامِنن«،  »متلزمة  اأعرا�ش  من 
ذلك؛  يف  درجاتهم  تفاوتت  واإن 
»فعلى الرغم من اختلف ال�صياق 
ال�صيني،  ال�صياق  عن  العربي 
بني  كثريةاً  م�صرتكةاً  ق�ا�صم  جند 
ميدان  حركة  قادة  ت�ص�رات 
 1989 عام  ال�صني يف  يف  تيانامِنن 
خلل  العرب  املثقفني  وت�ص�رات 
اأخ�ش  نح�  وعلى  عاٍم،  مئتي 

ووجد  املعا�رشين«.  املثقفني 
امل�ؤلفان اأّن نظرة املثقفني العرب 
واأّن  وا�صحة،  نخب�ية  اأنف�صهم  اإىل 
تاأ�صي�ش  اأول�ية  اأدبياتهم رّكزت يف 
التعبري،  كحرية  العامة  احلريات 
قد  التي  احلريات  من  وغريها 
ترتبط  ول  ا،  حتديداً بهم  ترتبط 
طبقات  من  العظمى  بالأغلبية 
ت�صاهم  اأن  ميكن  ل  التي  ال�صعب 
اإل  م�صائرها  حتديد  يف  بفاعلية 
نّ�ابها  انتخاب  من خلل �صندوق 
عثمان:  عمرو  ويعد  وحكامها. 
العل�م  ق�صم  يف  م�صارك  اأ�صتاذ 
مهتم  قطر،  جامعة  يف  الإن�صانية 
بفروعها  الإ�صلمية  بالدرا�صات 
احلديث  العربي  والفكر  املختلفة 
من  العديد  اأ�صدر  واملعا�رش. 
والإجنليزية.  بالعربية  امل�ؤلفات 
فكري:  مروة  اأن  بالذكر  واجلدير 
كلية  يف  �صيا�صية  عل�م  مدّر�صة 
ال�صيا�صية  والعل�م  القت�صاد 
مهتمة  القاهرة،  جامعة  يف 
والعلقات  املعا�رشة  بال�صيا�صات 
الدولية يف  والتح�ل الدميقراطي 
يف العامل العربي، وو�صائل الإعلم 

العربية. 

ب�صار 

29 عمل �صينمائي مر�صح للتناف�س يف الأيام الوطنية الرابعة للفيلم الق�صري
�صيتناف�ش ما جمم�عه 29 فيلم 
�صينمائيني  اإنتاج  من  ق�صري 
الأيام  يف  ولية   22 من  ه�اة 
ال�طنية الرابعة للفيلم الق�صري 
الفرتة  يف  تنظيمها  املزمع 
اإىل  و  ن�فمرب   29 من  املمتدة 
بب�صار  املقبل  دي�صمرب   2 غاية 
، ح�صبما علم اأم�ش الإثنني من 
حممد  الثقافة  دار  م�ص�ؤويل 

قا�صي.  
التظاهرة  هذه  خلل  و�صيتم 
مبثابة  تعد  التي  ال�صينمائية 
الن�صاطات  لرتقية  ف�صاء 
ال�صابة  للم�اهب  ال�صينمائية 
التي  الفنية  اأعمالهم  تعزيز  و 

ال�صينما  ع�صاق  اأمام  �صتقدم 
تنظيم   ، التحكيم  جلنة  و 
ح�ل  تدريب  و  عمل  ور�صات 
كتابة  و امل�نتاج وكذا  ال�ص�رة 
ال�صيناري� وغريها من التقنيات 
ال�صينمائية الأخرى ب�صفة عامة 

، كما اأو�صح نف�ش امل�صدر.
التي  الأعمال  اختريت  و 
امل�صابقة  هذه  �صتدخل 
بعد  خمتلفة  م�ا�صيع  وتتناول 
متت  م�صبقة  انتقاء  عملية 
من  التنظيم  جلنة  طرف  من 
لهذا  اأودع  ق�صري  فيلم   45 بني 
طرف  من  الإبداعي  احلدث 
�صباب �صينمائيني ه�اة ميثل�ن 

كما   ، ال�طن  مناطق  خمتلف 
وبراأي  اإليه.  الإ�صارة  متت 
املحليني  ال�صينما  ه�اة  عديد 
من  امللئم«  الغري  من   « اأنه 
الناحية التقنية عر�ش الأعمال 
لدار  الندوات  بقاعة  املختارة 
هذه  بتنظيم  املبادرة  الثقافة 
قاعة  من  بدل  ال�طنية  الأيام 
على  تت�فر  التي  ال�صينماتيك 
املعدات  و  التجهيزات  اأحدث 
التظاهرة  هذه  ملثل  اللزمة 
قد  و  ال�صابع،  بالفن  اخلا�صة 
تطلبت قاعة ال�صينماتيك ) 660 
مقعد( من بينها 250 مقعد يف 
اله�اء الطلق اإ�صتثمارا عم�ميا 

خ�ص�ش  دج  ملي�ن   55 يف�ق 
يف  الثقافة  وزارة  طرف  من 
لتجديد  وا�صعة  عملية  اإطار 
القاعات  عديد  حتديث  و 
املماثلة على امل�صت�ى ال�طني 
جميع  جتديد  اإىل  وبالإ�صافة 
قاعة  و  الإ�صتقبال  مرافق 
جهزت  التي  الأفلم  عر�ش 
مت   ، للحريق  م�صادة  مبقاعد 
العر�ش  معدات  حتديث  اأي�صا 
) �ص�ت و �صمعيات( بالإ�صافة 
اإىل تركيب نظام تكييف اله�اء 
بهدف حت�صني عرو�صها الفنية 
مديرية  م�صالح  ذكرت  كما 

الثقافة.

ب�صكرة 

�صحايا مقاومة الزعاط�صة »�صاهد 
على جرمية اإبادة« 

اأكد متدخل�ن يف ندوة ح�ل مقاومة الزعاط�صة احت�صنها م�صاء اأم�ش 

الأحد املتحف اجله�ي املجاهد العقيد حممد �صعباين بب�صكرة اأن 

�صحايا واحة الزعاط�صة 1849 »�صاهد على جرمية اإبادة ارتكبها 

ال�صتعمار الفرن�صي«واأبرزت يف هذا ال�صياق الأ�صتاذة ح�رية ومان من 

جامعة عني الدفلى يف مداخلتها بعن�ان »ث�رة الزعاط�صة: الأ�صباب 

والنتائج« اأن تلك املقاومة اأخذت طابعا ملحميا �صحى فيها ال�صكان 

باأنف�صهم دفاعا عن قريتهم التي �صمدت حتى 26 ن�فمرب1849 حيث  

لي�صت ذكرى فقط و »اإمنا هي احلا�رش واملا�صي معا« وهي ملف »لن 

يط�ى اإل با�صرتجاع اجلماجم الثلث لل�صيخ ب�زيان وابنه ورفيقه«من 

جهته ذكر الدكت�ر ن�رش الدين م�صم�دي يف مداخلته بعن�ان »ث�رة 

الزعاط�صة من خلل ال�ثائق الأر�صيفية« اأن تلك املقاومة تعد 

»حمطة مف�صلية« يف تاريخ املقاومات ال�صعبية اجلزائرية باعتبارها 

»بداية املقاومات ال�صعبية«.

م .�ض/ق.ث
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العد�س ...اأنواعه و 
فوائده يف ف�صل ال�صتاء
ين�صح الأطباء املتخ�ص�صني بجعل طبق العد�س من 

الأ�صا�صيات الأ�صبوعية يف املائدة ملا يحتويه من فوائد  
جمة و فيتامينات   ُيعترب العد�س من اأ�صهر اأنواع 

البقولّيات واأكرثها فائدة؛ لحتوائه على الكثري من 
العنا�صر الغذائّية املفيدة خ�صو�صًا احلديد، واأحيانًا 

ُيطلق على العد�س ا�صم حلم الفقراء، لرتكيبته 
الغنية جداً، كما يحتوي العد�س على الربوتينات 

والألياف، وجمموعة كبرية من الفيتامينات

فهو يتباين بني 
بلونه  يتميز   : الأ�صفر  العد�س 
الأ�صفر، ول يُ�صّبب تكون غازات 

كثرية يف البطن. 
ب�رسعة  ين�صج  الأحمر:  العد�س 
فيه  الألياف  ون�صبة  الطبخ،  عند 

اأنواع  بباقي  مقارنًة  منخف�صة 
الكثري  تكون  يُ�صّبب  ول  العد�س، 
وهو  اأحمر،  ولونه  الغازات،  من 

اأغنى اأنواع العد�س بالربوتني. 
وهو  )اخلام(:  البني  العد�س 
انت�صاراً،  العد�س  اأنواع  اأكرث 

على  ويحتوي  فاحت،  بني  ولونه 
والثيامني  الكربوهيدرات 
وحم�س  ب6  وفيتامني  والدهون 
الفوليك واحلديد بن�صب مرتفعة، 

اأكرث من باقي اأنواع العد�س.
)املجرو�س(:  الربتقايل  العد�س   

الربتقايل،  اأو  للوردي  مائل  لونه 
الق�رس،  منزوع  عد�س  وهو 
ن�صٍب  على  ويحتوي  وجمرو�س، 
الغذائية،  العنا�رس  من  متقاربة 
كتلك املوجودة يف العد�س البني 
فيه  الدهون  ن�صبة  اأّن  اإل  اخلام، 

الأ�صود:  العد�س  قلياًل.  اأعلى 
م�صاعفة  كميات  على  يحتوي 
من العنا�رس الغذائية، وهو مفيد 
والن�صاء  الأطفال  لتغذية  جداً 
ن�صب  على  لحتوائه  احلوامل؛ 
الفوليك،  حم�س  من  عالية 

واحلديد.
على  يحتوي  الأخ�رس:  العد�س   
اأكرث  الألياف،  من  عالية  ن�صبٍة 
العد�س،  من  الأخرى  الأنواع  من 
ب�صكٍل  مفيد  وهو  اأخ�رس،  ولونه 

رئي�صي ل�صحة اجلهاز اله�صمي 

عري قهوة ال�ّصعري عبارة عن م�رسوب �صاخن بديل عن القهوة يتّم حت�صريه من ال�ّصعري امُلحّم�س، وهي خالية من قهوة ال�صّ
الكافيني ب�صكٍل طبيعّي، وتُعترب قهوة ال�ّصعري م�رسوبًا �صحيًّا، ذلك اأّنها حتمل العديد من الفوائد ال�صحيّة لالإن�صان، 
وبالإ�صافة اإىل ذلك فهي لذيذة وحمبوبة من قبل الكثري من الأ�صخا�س الذين يتناولونها، ويعود اأ�صل قهوة ال�ّصعري 

اإىل اإيطاليا طريقة الّتح�صري  ن�صع لرت املاء املغلي على النار. ن�صيف دقيق ال�ّصعري اإىل املاء املغلي ونرتكه 
يغلي. ن�صيف كاًل من الهيل املطحون، والقليل من الّزجنبيل الّطازج املفروم، وكب�س القرنفل، ونرتكهم ليغلوا 

مّدة دقيقة، ثم نُطِفئ الّنار حتت قهوة ال�ّصعري. ن�صّب قهوة ال�ّصعري يف بّراد القهوة ونُقّدمها �صاخنًة مع الّتمر.  
ال�ّصعري.مالحظة: يف حال كان لدينا �صعري َحب نغ�صله جيّداً، ثم نُحّم�صه، وبعد ذلك نطحنه، وبذلك نح�صل على دقيق 

و�صفات منزلية لتنظيف الب�صرة اجلافة
 التفاح والكرمية: اهر�صي ثمرة نا�صجة من التفاح واخلطيها مع ملعقة �صغرية من زيت الزيتون اإ�صافًة 

اإىل ملعقة �صغرية من ع�صري الربتقال اأو الليمون وملعقة �صغرية من الكرمية، اخلطي املزيج ب�صكٍل 

جيد وطّبقيه على ب�رستِك واتركيه ملّدة خم�س دقائق ثم اغ�صليه با�صتعمال املاء الدافئ. البي�س 

والع�صل: اخلطي مقدار ملعقٍة �صغرية من ع�صل النحل الطبيعي مع م�صحوق �صبع ثمرات من اللوز 

اإ�صافًة اإىل �صفار بي�صة، امزجي املكونات جيداً كي تتجان�س مع بع�صها ثم طّبقي املزيج الناجت لديِك 

على ب�رسة وجهِك واتركيه ملدة ربع �صاعة كي يجف متاماً، بعد ذلك اغ�صليه با�صتعمال املاء الفاتر 
لرتطيب ب�رستِك وزيادة نعومتها.

كيف اأعمل تنظيف 
ب�صرة يف البيت

و�صفات منزلية لتنظيف الب�صرة الدهنية
ملعقتني  مقدار  اخلطي  والع�صل:  حلليب   
ملعقة  ومقدار  الفاتر،  احلليب  من  �صغريتني 
جيداً  خلطاً  الطبيعي  النحل  ع�صل  من  �صغرية 
الناجت  اخلليط  طّبقي  ثم  املكونات،  متتزج  كي 
على ب�رستِك ودلكيه ملدة ت�صل اإىل ثالث دقائق 
الدافئ؛  املاء  با�صتعمال  ا�صطفيه  ذلك  بعد 
حيث ت�صاعد هذه الو�صفة على تنظيف ب�رستِك 
الزيوت واحلفاظ على ن�صارتها  وتخلي�صها من 
اهر�صي  الزبادي:  ولنب  الفراولة  واإ�رساقها. 
ثمرتني من الفراولة النا�صجة ثّم اخلطيهما مع 
ملعقة �صغرية من لنب الزبادي، امزجي اخلليط 
بع�صها،  مع  مكوناته  تتجان�س  كي  جيد  ب�صكل 
لطيفة  بطريقة  ودلكيه  ب�رستِك  على  طّبقيه  ثم 
دائرية،  وبحركات  اأ�صابعك  اأطراف  با�صتخدام 
بعد  دقائق،  ع�رس  اإىل  خم�س  ملدة  اتركيه  ثم 
كّرري  البارد،  املاء  با�صتعمال  ا�صطفيه  ذلك 
هذه الو�صفة يومياً لتتخلّ�صي من كمية الدهون 

الزائدة ولتنظيف ب�رستِك ب�صكل فّعال.

فوائد عاّمة للثوم 
يُحارب  فهو  القلب:  ل�صحة  جّيد 
اأمرا�س القلب املختلفة، من خالل 
الدم.  يف  الكول�صرتول  ن�صبة  تقليل 
الدم،  �صغط  معّدلت  تخفي�س 
ومقاومة اجلذور احلرة واملركبات 
اأثناء  تتكّوُن  التي  امل�صتقّرة  غري 
ت�صّخم  عالج  اله�صم.  عملّية 
الكثري  اأثبتت  فقد  الربو�صتاتا: 
الذين  الرجال  اأّن  الدرا�صات  من 
يتناولون الثوم اأقّل عر�صة بالإ�صابة 
مبر�س ت�صخم الربو�صتاتا باملقارنة 
مع الرجال الذين يتناولونَه بكمّيات 
القدم  التهاب  مر�س  عالج  قليلة. 
من  التخلّ�س  من خالل  الريا�صّية: 
له.  امل�صّببة  والبكترييا  الفطرّيات 
على  لحتوائه  ال�رسطان:  مقاومة 
ال�صلينيوم  مادة  من  كبرية  ن�صبة 
احلرة.  اجلذور  على  تق�صي  التي 
اجل�صم.  يف  املناعة  جهاز  تقوية 

والإنفلونزا،  الربد  نزلت  عالج 
اأوراق  مع  مغلّيه  �رسب  خالل  من 
الزعرت الطازجة. تنظيم م�صتويات 
تقليله  خالل  من  الدم،  يف  ال�صكر 

يف  والكول�صرتول  اجللوكوز،  لن�صبة 
ال�صكري  مري�س  يُن�صح  لذا  الدم؛ 
منو  حت�صني  با�صتمرار.  بتناول 
ال�صعر، وعالج بع�س امل�صاكل التي 

يتعر�س لها من ت�صاقط، وتق�صف. 
يُ�صتعمل  ما  فكثرياً  الوزن،  اإنقا�س 
يف بع�س اخللطات والو�صفات التي 

ت�صاعد على حرق الدهون
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْساأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

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

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، يا 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 

�أف�سل طريقة حلفظ �لقر�آن
 الإخال�ص

�لقر�آن  بحفظ  �لبدء  قبل   
يف  �لإخال�ص  يتوجب  �لكرمي 
�لنية، و�إ�صالح �لق�صد، و�لعناية  
�إىل  �لو�صول  �أجل  من  بالقر�آن 
جنته،  ودخول  تعاىل،  �هلل  ر�صا 
ثو�ب  ول  �أجر،  هناك  فلي�ص 
�أو  رياًء،  �لقر�آن  حفظ  ملن 
�صمعة. ت�صحيح �لنطق و�لقر�ءة  
يتحقق ت�صحيح �لنطق و�لقر�ءة 
يد، �أو  عند �ل�صماع من قارئ مجُ
�لقر�آن  يوؤخذ  �إذ  تقن،  مجُ حافظ 
ر�صول �هلل  �أخذه  بالتلقي، حيث 
�صلى �هلل عليه و�صلم من جربيل 
عن  �ل�صحابة  و�أخذه  �صفاهاً، 
�أجيال  وتلقته  �صفاهاً،  �لر�صول 
حتديد  �أي�صاً.  بال�صمع  �لأمة 
ن�صبة �حلفظ يف كل مرة يجب 

�لقر�آن  حفظ  يريد  من  على 
كل  يف  حفظه  يجُريد  ما  حتديد 
�أن يجُحدده، ويجُ�صحح  مرة، وبعد 
ويجب  ويردد،  يكرر،  �لنطق، 
بالقر�آن  �لتغني  على  �حلر�ص 
�أثناء �لتكر�ر لإبعاد �مللل، ومن 
فالتغني  �حلفظ،  تثبيت  �أجل 
حيث  �ل�صمع،  �إىل  بب  مجُ �أمر 
ويجُعود  �حلفظ،  على  يجُ�صاعد 
ددة، مما  �لل�صان على نغمة مجُ
�خلطاأ  على  �لتعرف  �إىل  يوؤدي 
فور�ً عندما يختل وزن �لقر�ءة.

�ملقرر  عن  �لتجاوز  عدم   
�ليومي 

�إىل  ينتقل  �أن  للحافظ  يجوز  ل 
�أمت  �إذ�  �إل  جديد  قرر  مجُ حفظ 
جيد�ً؛  �لقدمي  �ملجُقرر  حفظ 
يف  حفظه  ما  يجُثبت  فذلك 

�ملجُعينة  �لأمور  ومن  �لذهن، 
�حلافظ  تكر�ر  �حلفظ  على 
و�لنهار  �لليل،  طو�ل  للمقرر 
�ل�رسية، و�إن  من خالل �ل�صالة 
ويف  �جلهرية،  ففي  �إماماً  كان 
�نتظار  و�أوقات  �أي�صاً،  �لنو�فل 
�لطريقة  فبهذه  �ل�صلو�ت، 
كل  ويقدر  �حلفظ،  ي�صهل 
كان  و�إن  ار�صه،  يجُ �أن  �صخ�ص 

م�صغولً باأمور �أخرى.
و�حد  ر�صم  على  �حلفاظ   

مل�صحف �حلفظ 
للحافظ،  مجُ�صحف خا�ص  جعل 
وعدم  عينة،  مجُ �عتماد طبعة  �أي 
على  يجُ�صاعد  نهائياً  تغيريه 
�لإن�صان  لأن  وذلك  �حلفظ، 
يحفظ  كما  بالنظر  يحفظ 
�لآيات،  ف�صور  بال�صمع، 

مع  ذهنه  يف  تنطبع  ومو��صعها 
�مل�صحف،  و�لنظر يف  �لقر�ءة، 
�صحفه  مجُ �حلافظ  غري  فاإن 
من  حفظ  �أو  ي�صتخدمه،  �لذي 
ذلك  ف�صيوؤدي  �أخرى  م�صاحف 

�إىل ت�صتت حفظه.
 العناية باملت�سابهات

 

يف  �لكرمي  �لقر�آن  يت�صابه 
على  فيجب  ومعانيه،  �ألفاظه 
باملت�صابهات،  �لعناية  �حلافظ 
�للفظي،  �لت�صابه  بذلك  ونعني 
يكون  به  �لهتمام  قدر  وعلى 

�حلفظ جيد�

حقوق �جلار 

�رسعّيًة  قوقاً  حجُ للجار  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  َجعل 
على جري�نه، فاإذ� �لتزم �مل�صلمون بهذه �حلقوق، 
�َصادت بَينهم روح �لأجُلفة و�مَلحبة و�لت�صامح، و�لتي 
ّيزه عن غريه  �إ�صالمّيٍة تجُ تَ�صبغ �ملجتمع ب�صبغٍة 
من �ملجتمعات، ومن �أهم حقوق �جلار: �أن يَكف 
�جلار �لأذى عن جاره، ويَدفع عنه كجُّل ما يجُوؤذيه، 
ٌل:  َرججُ َقاَل  )�أنه  عنه:  �هلل  ر�صي  َريَْرَة  هجُ �أَِبي  فَعْن 
الِتَها  �صَ َكْثَِة  ِمْن  يجُْذَكرجُ  فجُالنََة  �إَِنّ   ،ِ �هلَلّ وَل  َر�صجُ يَا 
ِجرَي�نََها  تجُوؤِْذي  �أَنََّها  َغرْيَ  َدَقِتَها  َو�صَ يَاِمَها  َو�صِ
 ،ِ �هلَلّ وَل  َر�صجُ يَا  َقاَل:  �لنَّاِر،  يِف  ِهَي  َقاَل:  ِبِل�َصاِنَها، 
َدَقِتَها  َو�صَ يَاِمَها  �صِ ِقلَِّة  ِمْن  يجُْذَكرجُ  فجُالنََة  َفاإَِنّ 
َول  �لأَِقِط  ِمَن  ِبالأَثَْو�ِر  قجُ  َدّ تَ�صَ َو�إِنََّها  الِتَها  َو�صَ
نَِّة( وجاء  تجُوؤِْذي ِجرَي�نََها ِبِل�َصاِنَها، َقاَل: ِهَي يِف �جْلَ
�هلل  -ر�صي  هريرة  �أبو  يرويه  �لذي  �حلديث  يف 
عنه- عن ر�صول �هلل -عليه �ل�صالة و�ل�صالم- �أّنه 
، و�هلل ل يوؤمنجُ  ، و�هلل ل يوؤمنجُ قال: )و�هللِ ل يوؤمنجُ
قيل: من يا ر�صوَل �هللِ؟ قال: �لذي ل ياأمنجُ جارجُه 
بو�ئَقه قالو� يا ر�صوَل �هللِ وما بو�ئقجُه؟ قال: �رسجُّه( 
�ملعروف؛  له  ويَبذل  جاره،  �إىل  �جلار  يجُهدي  �أن 
يف  يجُوقع  �ملعروف  وبذل  �جلار  �إىل  �لإهد�ء  لأّن 
قلب �جلار �لذي �أهدى �إليه �أثر�ً عظيماً، فالهد�يا 
�ملحّبة،  وتَزرع  �لنفو�ص،  ب  تجُقِرّ �ملعروف  وبذل 
�أن  �جلو�ر.  �صن  حجُ على  وتجُربهن  �لأحقاد،  وتجُزيل 
يجُحّب �خلري جلاره، فمن حقوق �جلار مّبة �خلري 
له، و�لبعد عن ح�صده، و�أن يحب جلاره ما يحب 
لنف�صه، فقد رجُوي عن �أَنَ�ٍص َعِن �لنَِّبِيّ عليه �ل�صالة 
ِبيَِده، ل يوؤِمنجُ َعبٌد  َقاَل: )و�لذي نف�صي  و�ل�صالم 
يِحبجُّ  ما  لأخيه-  قال  �أو  جِلارِه-  يِحَبّ  حتى 

ِلنَف�ِصه

نظرة �لإ�سالم للعمل
�لإ�صالم هو �لّدين �لذي ختَم �هلل بِه كّل 
ما قد �صبق، وجعَل �رسيعتهجُ عاّمًة �صاملًة 
لكّل �رس�ئع �لأمم �ملا�صية، فهي �رسيعة 
�صتبقى لآخر �لزمان وحّتى تقوم �ل�صاعة 
لذ� فهي قد تطلّعت �إىل كافة �جلو�نب 
يط بحياة �لإن�صان، فلم تجُغِفل �أّياً  �لتي حتجُ
�أو  توجيه  دون  �لنا�ص  ترتك  ومل  منها، 
�إر�صاد. و�لّدين �لإ�صالمّي مل يجُرّكز على 
�لعباد�ت فقط، بل �هتّم بحياة �لإن�صان 
�ملادّية وما يتعلّق بها، فرن�هجُ يتطّرق �إىل 
كيفّية �لتعامل مع �لنا�ص بع�صهم ببع�ص 
و�لطريقة �ملجُثلى �لتي تكون عليها �حلياة 
�لجتماعّية، ونر�ه �أي�صاً يجُعطينا �حللول 

�لقت�صادّي  �لنظام  خالل  من  �ملادّية 
�لإ�صالمّي، وهو �لنظام �لذي يقوم على 
توزيع �لثوة ب�صكٍل عادٍل بني �لنا�ص، كما 
لوَل �ملالّية من خالل حترمي  يطَرحجُ �حلجُ
�لإ�صالم  ع  ويجُ�صِجّ �لبيع،  و�إباحِة  �لربا 

�لرئي�ص  �مل�صدر  باعتباره  �لعمل  على 
و�زدهارها،  �لإ�صالمّية  �لدولة  لتطّور 
يف  �لعمل  �صنتناول  �ملقال  هذ�  ويف 
�لعمل  �إىل  �لإ�صالم  �لإ�صالم وكيف دعا 

وحَثّ عليه.

دعوة �لإ�سالم �إىل �لعمل 

�لعمل  يف  �لإ�صالم  رّغَب 
�لعديد  ذلك  يف  وجاَء 
�لكرية  �لآيات  من 
�لنبوّية  و�لأحاديث 
حتّث  �لتي  �ل�رسيفة 
عليه، فقد قاَل �هلل تعاىل: 
َف�َصرَيَى  �عَملو�  ِل  )َوقجُ
َوَر�صولجُهجُ  م  َعَملَكجُ �للَّـهجُ 
يدّل  وهذ�  َو�ملجُوؤِمنوَن(، 
�لإ�صالم  ح�ّص  على 
يكون  و�أن  �لعمل،  على 
لأَنّ  تقناً  مجُ �لعمل  هذ� 

فال  عليه،  �صيّطلع  �هلل 
د�ئرة  يف  �ملوّظف  جند 
على  و�جبه  يوؤّدي  عمله 
دون  وظيفة  ّرد  مجُ �أّنهجُ 
�أن  عليِه  بل  �إخال�ص 
لأَنّ  يجُبدع  و�أن  يجتهد، 
ور�صولهجُ  عليه  ّطلٌع  مجُ �هلل 
�لآيات  ومن  و�ملوؤمنون. 
�هلل  حّث  �لتي  �لكرية 
هَي  �لعمل  على  فيها 
�لَِّذي  َو  )هجُ تعاىل:  قولهجُ 
َذلجُوًل  �ْلأَْر�َص  مجُ  لَكجُ َجَعَل 

و� يِف َمنَاِكِبَها َوكجُلجُو�  َفاْم�صجُ
ورجُ(،  �لنجُّ�صجُ َو�إِلَيِْه  ِرْزِقِه  ِمْن 
فامل�صي يف �لأر�ص يكون 
و�ل�صعي  فيها  بالعمل 
عليه  ما  وهذ�  لعمارتها 
من  �ملف�رّسين  مهور  ججُ
على  ولكن  �لعلم.  �أهل 
مع  يتعار�ص  ل  �أن  �لعمل 
�لعباد�ت فالأوىل �أن توؤّدى 
و�لفر�ئ�ص،  �لعباد�ت 
يف  �لعمل  �إىل  ننطلق  ثجَُمّ 
و�لقيام  لعمارتها  �لأر�ص 

ما  وهَو  م�صاحلها  على 
بّينهجُ �هلل تعاىل يف فري�صة 
و�صالتها،  �جلجُمعة  يوم 
و�حل�ّص  �لعمل  �إَنّ  حيث 
�لأخذ  مع  و��صح  عليه 
يف  �لعباد�ت  باأولوّية 
يقولجُ  حيث  �لباب  هذ� 
يَِت  قجُ�صِ )َفاإَِذ�  تعاىل:  �هلل 
يِف  َفانتَ�رِسجُو�  اَلةجُ  �ل�صَّ
ِل  �ْلأَْر�ِص َو�بْتَغجُو� ِمن َف�صْ
َكِثرًي�  �للَّـَه  َو�ْذكجُرجُو�  �للَّـِه 

وَن (. ْم تجُْفِلحجُ لََّعلَّكجُ



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة
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 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
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 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
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 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 
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 اجلزائر-16030
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بن العربي  �شارع   ،02 النه�شة  اجلزائرية  املطبوعات   مكتبة 
 مهيدي –اجلزائر
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 اجلزائر
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 مكتبة الفنون اجلميلة �شارع ديدو�ض مراد
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 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
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 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
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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

اإبراهيم حي طالل ح�شن، طريق دايل 33 
هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل 
021.39.19.51/39.10.05  هاتف

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

املركب ال�شياحي بزرالدة
 : 021.39.69.24 هاتف
  فاك�ض: 021.39.78.67

 فندق املنزه

املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل
  هاتف : 021.39.14.35

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 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
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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"QX50" اإنفينيتي ت�ستعر�ض ن�سخة فاخرة من

نيتها  اليابانية  اإنفينيتي  اأكدت 
من  جديد  فاخر  طرح منوذج 
 "QX50" �سيارات 
الدفع  رباعية 
ة  ل�سهري ا
ووفقا 

عنها  اأعلن  التي  اجلديدة   "QX50" فاإن  للخرباء 
 ،2018 اأوائل  �ستطرح  والتي  اجلاري  العام  اأوائل 
 BMW"و  "Audi Q5" ل�سيارات  �ست�سكل مناف�سا 
نظرا  الأ�سواق  يف  املوجودة  الأملانية   "X3
الفريدة،  وموا�سفاتها  املميز  لت�سميمها 
تداولها  مت  التي  الفيديوهات  من  وبالرغم 
الأنظار  اأن  اإل  الإنرتنت،  يف  ال�سيارة  حول 
اإىل العر�ض الر�سمي لنموذجها الفاخر  تتوجه 
يف  اأجنلو�ض،  لو�ض  يف  �سيجري  الذي  املعدل 
اإنفينيتي  وعدت  حيث  اجلاري،  نوفمرب   28
والتي  فيه  اجلديدة  التقنيات  عن  بالك�سف 
ما  اأهم  ومن  نوعها".  من  "الأوىل  اأنها  اأكدت 
تقنيات  هي  ال�سيارة  هذه  يف  اخلرباء  اإليه  نوه 

التحكم مبعدل حرق الوقود والتي �ستجعل هذا 
بن�سبة  ال�ستهالك  اقت�سادية يف  اأكرث  النموذج 
املطروحة   "QX50" بنماذج  مقارنة   %27
حاليا، اأما بالن�سبة للمحرك، فت�سري املعلومات 
اأنها �ستاأتي مبحرك توربيني ب�سعة 2 ليرت  اإىل 
�سيمكن  ح�سانا،   270 عزم  توليد  على  قادر 
ال�سيارة من الت�سارع من 0 اإىل 100 كلم/ �ساعة 
اإنفينيتي  اإعالن  وياأتي  ثوان.   4 من  اأقل  يف 
فيه  تكرث  الذي  الوقت  يف  النموذج  هذا  عن 
اأن  املنتظر  لكز�ض  مناف�ستها  عن  الت�رسيبات 
 "RX" �سيارات  من  جديدا  منوذجا  تطرح 
الكرو�ض اأوفر مبوا�سفات تر�سي اأغلبية ع�ساق 

ال�سيارات الرباعية الدفع.

ت�سنيف اأملاين يحدد اأكرث ال�سيارات �سمانا
و�سعت جمعية الرقابة التقنية الأملانية )TUV( ت�سنيفا لأكرث ال�سيارات امل�ستخدمة �سمانا والتي ميكن 

العتماد عليها والوثوق بها. ودر�ض اخلرباء املعطيات التقنية لزهاء ع�رسة ماليني �سيارة من خمتلف الأنواع 
وم�سادر الإنتاج، خ�سعت للفح�ض خالل الفرتة بني جويلية 2016 و جوان 2017، و�سمل الفح�ض ب�سورة 

اأ�سا�سية املحركات ومعدات نقل احلركة والهيكل والفرامل ومنظومة العادم وغريها وبينت نتائج الدرا�سة 
اأن اأكرث ال�سيارات التي ميكن العتماد عليها، والتي بلغ 
 ،SLK عمرها 2-3 �سنوات، كانت مر�سيد�ض-بينز

وجاءت فولك�ض فاغن غولف �سبورت�سفان يف 
 Bو GLK املرتبة الثانية وحلت مر�سيد�ض

كال�ض يف املرتبة الثالثة.
اأما ال�سيارات التي 
عمرها 5-4 

�سنوات، 
فكانت 

مر�سيد�ض 
 B بنز
كال�ض 

وبور�ض 911 
ومازدا �سي 

الأف�سل من بني جميع اإك�ض-5 واأودي كيو 5 
ال�سيارة الأكرث اأمنا من بني ال�سيارات ال�سيارات وفيما يخ�ض 

التي تراوح عمرها بني 6 و7 �سنوات، فكانت اأودي كيو 5 وتي تي، هوندا �سي اآر –يف، مازدا 3.

مر�سيد�ض 
تطرح �سيارة 

اقت�سادية 
 مبوا�سفات

 مميزة

قبل اأ�سهر عن موعد الإعالن 
الر�سمي، قررت مر�سيد�ض 

ك�سف النقاب عن بع�ض �سور 
الت�سميم الداخلي ل�سيارتها 
"A-Class" القت�سادية 

اجلديدة وبالنظر لتلك ال�سور، 
اأكد الكثري من خرباء ال�سيارات 
اأن هذه املركبة قد تغزو اأ�سواق 
ال�سيارات املتو�سطة ال�سعر، ملا 
فيها من تقنيات عالية وو�سائل 
رفاهية ل تتوفر يف مثيالتها 
من نف�ض الفئة وما لفت انتباه 
املتابعني، التغريات اجلذرية 

التي طراأت على الت�سميم 
الداخلي لهذه ال�سيارة مقارنة 
بت�سميم قمرة �سابقاتها من 
الفئة "A"، فهي جتمع بني 

اأحدث عنا�رس الأناقة واحلداثة 
التكنولوجية، ويف الوقت 

نف�سه، تعيد لالأذهان الب�ساطة 
والفخامة التي متيزت بها 
�سيارات مر�سيد�ض ال�سابقة.
ومن اأجمل تلك التعديالت، 
اإ�سافة �سا�ستني متطورتني 
خم�س�ستني للتحكم باأنظمة 

املولتيميديا والكثري من وظائف 
ال�سيارة، ف�سال عن عجلة 
القيادة املتطورة املماثلة 

لتلك املوجودة يف مر�سيد�ض 
"S-Class" الفارهة والفر�ض 

الأنيق املك�سو باأفخم اأنواع 
اجللود واملقاعد املزودة 

باأنظمة التدليك، ويوؤكد اخلرباء 
يف مر�سيد�ض اأن هذه ال�سيارة 
�ستكون اأو�سع من �سابقاتها 
من نف�ض الفئة، ومقاعدها 

�ستكون اأكرب واأكرث راحة حتى اأن 
�سندوقها اخللفي �سيكون ب�سعة 

360 لرتا. 

جديد موديالت 2018 
من �سيارات   

طلت رجن روفر 
2018 اجلديدة 

مبوا�سفات 
ا�ستثنائية لأول مرة 

يف منطقة ال�رسق 
الأو�سط خالل 

معر�ض دبي الدويل 
لل�سيارات. حيث 

كان الت�سور الأول 
لهذه ال�سيارة عندما 

مت اإطالقها قبل 
50 عاماً اأن تكون 

خم�س�سة لل�سري يف 
املناطق الريفية، 
ولكنها �رسعان ما 

�سقت طريقها نحو �سوارع املدن، وا�ستمرت بالتطور منذ ذلك احلني لت�سبح حمط اأنظار العامل وتت�سدر فئة 
ال�سيارات الريا�سية الفاخرة متعددة ال�ستخدامات. وجاءت “لند روڤر” اجلديدة بت�سميم خارجي مذهل، 

بالإ�سافة اإىل تعزيز �سبل الراحة والتقنيات ال�ستهالكية احلديثة يف املق�سورة  تتمتع املقاعد الأمامية 
بـ 24 حركة بف�سل اإطاراتها اجلديدة، ف�ساًل عن تزويدها مبزيد من مادة الفوم، وم�ساند جانبية قابلة 

للتدفئة، ومت اأي�ساً اإعادة ت�سميم اجلزء اخللفي من املق�سورة ب�سكل كامل، ويوفر ت�سميم املقاعد اجلديد 
مالذاً مريحاً وف�سيحاً للركاب دون التاأثري على م�ساحة التحميل اخللفية. كما مت عر�ض العديد من �سيارات 

جاكوار لعام 2018 ومنها XE SV Project 8 حيث تعترب من اأرقى �سيارات “جاكوار لند روفر” عالية 
الأداء مبحرك وقود من 8 اأ�سطوانات �سعة 5 ليرت وقوة 600 ح�سان مع اآلية �سحن فائقة )�سوبر ت�سارجد(، 

وعادم ن�سط متغري من التيتانيوم، ف�ساًل عن نظام اجلر رباعي الدفع، ومعايري الديناميكية الهوائية املعتمدة 
يف ال�سيارات الريا�سية. وتبلغ ال�رسعة الق�سوى لل�سيارة 322 كم يف ال�ساعة مع ت�سارع ي�سل اإىل 100 كم يف 

ال�ساعة خالل 3،7 ثانية*، ما يجعلها اأ�رسع �سيارات “جاكوار” على الإطالق.

ك�سف رئي�ض م�سممي جيني�سي�ض، لوك دونكريولك، اأن ال�رسكة يف 
طريقها لت�سبح �سانعة �سيارات فاخرة م�ستقلة عن هيونداي، ففي 

حديث �سحفي له مع Car and Driver قال اأن جيني�سي�ض كانت 
دائما جزءا من هيونداي، اإل اأنها الأن �ست�سبح عالمة جتارية فاخرة 

م�ستقلة كما اأ�سار لوك اإىل اأنه ل يوفر جهدا يف حماولة بناء لغة 
ت�سميم جديدة وفريدة خا�سة بجيني�سي�ض وحدها، واأ�ساف اأن ت�سميم 

اإختبارية GV80 يعطي ملحة عن اإجتاه الت�سميمات امل�ستقبلية 
للعالمة التجارية امل�ستقلة.

مو�سحا اأن ت�سميم م�سابيح الختبارية الأمامية واخللفية �ست�سبح من 
الأن عالمة مميزة جليني�سي�ض وحدها، م�سافا اإليها ت�سميم جديد 

ل�سبكة املربد وقد مّلح لوك اأي�سا اإىل اأن جيني�سي�ض قد ل تكتفي 
باأنظمة الدفع اخللفي، م�سريا اإىل اأن النظمة الكهربية هي لغة الع�رس 

احلديث، اإل اأن املوديالت الثالث املنتظر تد�سينهم بحلول 2020 
�سيتم دعمهم باأنظمة دفع خلفي.

جيني�سي�ض يف طريقها لت�سبح 
مناف�سا قويا على ال�ساحة

علماء اآبل 

تقدم هام يف تقنية القيادة 
الذاتية لل�سيارات

اآبل تعمل منذ عدة �سنوات على تطوير القيادة الذاتية لل�سيارات، وموؤخراً 
حقق علماءها تقدما كبريا يف التقنية، حيث ن�رس عاملان يف اآبل ورقة بحثية 

حول برجمية جديدة ت�سمى VoxelNet، وهي ت�ساعد الكمبيوتر على 
التعرف على الأج�سام ثالثية الأبعاد، ما ي�سمح لل�سيارات ذاتية القيادة اأن 

“ترى” امل�ساة والدراجات والأج�سام الأخرى. ذلك �سيكون ممكناً عرب كامريا 
ثنائية الأبعاد وLiDAR لال�ست�سعار العميق لتتعرف ال�سيارات على العامل 

حولها، وتقول اآبل اأن برجمية VoxelNet حققت نتائجا م�سجعة، اإل اأنها 
كانت حم�سورة على حماكاة بالكمبيوتر حيث اأنه مل يتم تطبيقها بعد على  
�ستطلق �سيارتها ذاتية القيادة اخلا�سة بها، لكنها فهمت لحقاً اأن �سناعة 
ال�سيارات اأعقد من ذلك واأنها �ستكتفي ببيع تقنياتها ل�سانعات ال�سيارات، 

وبالفعل ح�سل عمال التقنية الأمريكي يف مار�ض املا�سي على ت�رسيح لختبار 
ال�سيارات ذاتية القيادة يف ولية كاليفورنيا، وقد ر�سد اأكرث من مرة اأثناء 

جتربة تقنياته املدجمة يف �سيارات لكز�ض.



 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
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هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
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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
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اآبل

اآبل ت�شجل براءة اخرتاع جديدة ل�شا�شات قابلة للطي
اأكد املكتب االأمريكي لرباءات االخرتاع 
اآبل  �رشكة  اأن  التجارية  والعالمات 
لتطوير  جديدة  اخرتاع  براءة  �سجلت 
للمعلومات  ووفقا  للطي  قابلة  �سا�سات 

به  تقدمت  الذي  "الن�ص  فاإن 
االخرتاع  براءة  لت�سجيل  اآبل 
اأن  اإىل  ي�سري  اجلديدة 
نظريا  �ست�ستخدم  تقنيتها 
اأنواع  من  العديد  مع 
 LCD من  ال�سا�سات، 
وغريها،   OLEDو
غري  ال�رشكة  ولكن 
لتطبيق  بعد  جاهزة 
االإنتاج  يف  التقنية  تلك 
�سا�سات  مع  التجاري 
ونوهت   ."microLED

�سا�سات  ملو�سوع  اآبل 
الهتمام   "microLED"

يف  تطويرها  باأخبار  املتابعني 

كانت  اأنها  وخ�سو�سا  االأخرية،  الفرتة 
�رشكة  اأ�سهم   2014 عام  ا�سرتت  قد 
موقع  وكان  تنتجها،  التي   "LuxVue"

اأن  "DigiTimes" قد ذكر �سابقا 

اآبل قد تكون بداأت باالإنتاج اجلزئي لهذا 
النوع منت�سف العام اجلاري ، وت�رشبت 
اأوىل االأخبار حول نية اآبل اإنتاج هواتف 

ت  �سا �سا و
حيث  تقريبا،  �سنة  منذ  للطي  قابلة 

الكورية  االإعالم  و�سائل  بع�ص  ذكرت 
مبالغ  ا�ستثمرت  "اآبل  اأن  اجلنوبية 
ترتاوح ما بني 1.75 و2.62 مليون دوالر 
�سا�سات  يطور   LG لـ  يف م�سنع جديد 
الفائت،  اأكتوبر  ويف  اآيفون".  لهواتف 
 LGحتدثت �سائعات عن اأن "اآبل و
تعمالن معا على تطوير �سا�سات 

لهواتف اآيفون امل�ستقبلية".
تاأتي تلك املعلومات عن براءة 
الوقت  اآبل اجلديدة يف  اخرتاع 
اإىل  الذي ت�سري فيه املعلومات 
هاتفها  �ستطرح  �سام�سونغ  اأن 
القابل للطي، يف جانفي املقبل، 
 support" حيث ك�سفت �سفحة
�رشكة  موقع  على   "page
عن  اجلنوبية،  الكورية  �سام�سونغ 
ي�سري  اإك�ص، مما  غااللك�سي  جهاز 
اإىل اأن ال�رشكة ت�ستعد لطرح اجلهاز 

اجلديد قريبا.

 XZsو Xperia XZ هاتفي �شوين

Oreo 8.0 يح�شالن على حتديث اأندرويد
ركزت �سوين منذ البداية على تقدمي حتديث اأندرويد Oreo 8.0 على هواتفها الذكية، واالآن 

فقد مت تقدمي هذا التحديث لهاتفني جديدين من ال�رشكة.

حيث اأبلغ مالكي هواتف �سوين Xperia XZ وXZs اأنه بداأ طرح حتديث Oreo االأخري على 

هواتفهم، وياأتي التحديث برقم بناء A.41.3.0.401 للهاتفني؛ وهو ياأتي بحجم كبري 1.2 

ا حل للم�سكالت االأمنية الأجهزة اأندرويد ل�سهر نوفمرب  جيغابايت، هذا التحديث يجلب اأي�سً

 Xperia X 2017، وح�سب التقارير فاأن التحديث من املفرت�ص اأن يتم اإطالقه قريًبا لهاتف

 Xperia XZ Premium لهاتف Oreo وكانت �سوين قد اأطلقت حتديث .Performance

يف نهاية اأكتوبر، وقد وعدت اأن حت�سل املزيد من هواتف Xperia على حتديث Oreo قريًبا. 

وكان هاتفي Xperia XZ1 وCompact Xperia XZ1 هما اأول هاتفني ي�سدران بنظام 

ت�سغيل اأندرويد Oreo 8.0 منذ اليوم االأول.

 مايكرو�شوفت تبداأ ببيع هاتف
امل�ساعد ال�سوتي كورتانا، وOutlook؛ حيث �ستح�سل تزويده بربامج االإنتاجية مثل برامج االأوفي�ص، ودعم launcher اجلديد اخلا�ص مبايكرو�سوفت، كما مت هاتف نوت 8 الذي يباع من مايكرو�سوفت ياأتي بتطبيق هو اأنها �ستزوده بجميع براجمها وخدماتها، حيث اأن دوالر. ال�سبب وراء بيع مايكرو�سوفت لهذا الهاتف S8 بل�ص واللذان قامت بخف�ص �سعرهم بحوايل 150 ببيع هاتف Razer Phone والثنائي جالك�سي S8 ونوت 8، االأمر الذي جاء بعد اأن بداأت االأ�سبوع املا�سي مايكرو�سوفت بداأت االآن ببيع هاتف �سام�سونغ غاالك�سي  �شام�شونغ غاالك�شي نوت 8

على ما مييز جهاز Note باالإ�سافة 
املاء، وبطارية �سعتها 3300 مللي اأمبري والتي تدعم ال�سحن ال�رشيع. وكامريا اأمامية 8 ميجا بك�سل، ويدعم معالج كوالكوم Snapdragon 835، ومزود مبعيار IP68 ملقاومة تخزين 64 جيغابايت قابلة للتو�سيع، وياأتي الهاتف بكامريا خلفية مزدوجة كالهما بدقة 12 ميغابك�سل، �سا�سة Infinity مقا�ص 6.3 بو�سة دقتها 2960×1440، ويدعم ذاكرة و�سول ع�سوائي 6 جيجابايت، و�سعة ملا �ستقدمه مايكرو�سوفت. جهاز غالك�سي نوت 8 ميتلك 

 Microsoft Launcher 
يح�شل على مميزات هامة جديدة 

لالأندرويد قريًبا

اإطالق جهاز Lenovo Moto اللوحي 
625 Snapdragon مبعالج

مراجعة ملنتجات �شام�شونغ 
للريا�شة وال�شحة

يقدم  جديد  حتديث  على   Microsoft Launcher ح�سل 
فقط  متاحة  التغيريات  وهذه  االأندرويد،  لتطبيق  حت�سينات 
للن�سخة التجريبية من التطبيق؛ لكنها �ستكون متوفرة على الن�سخة 
الثابتة قريبًا، بع�ص هذه املميزات قام املطورين باإ�سافتها بعد 
طلب امل�ستخدمني لها منذ بع�ص الوقت، اإال اأن هناك العديد من 
املميزات اجلديدة كلًيا، وهذه هي قائمة بالتح�سينات املوجودة 
يف ن�سخة Microsoft Launcher 4.3: خيار �سبكة التطبيقات: 
ال�سبكة جتربة  ن�سف  وتق�سيمات   12×12 ال�سبكة  تخطيط  يدعم 
 Launcher تطبيقات  من  االنتقال  ميكنك  جديدة:  م�ستخدم 
اأخرى ون�سخ اأو اإعادة ال�سفحة الرئي�سية، �سحب وو�سع التطبيقات 

.edit بدون الدخول لو�سع

اأعلنت لينوفو عن جهاز Moto اللوحي مقا�ص 10.1 بو�سة، الذي 
 Snapdragon 1920، ويعمل مبعالجx1200px ياأتي ب�سا�سة بدقة
 32 داخلية  وذاكرة  جيجابايت   2 ع�سوائية  بذاكرة  مدعوم   625

جيغابايت.
اجلهاز يحتوي على كامريا خلفية 8 ميجابيك�سل وكامريا اأمامية 5 
ميجابيك�سل، وهناك بطارية 7000 مللي اأمبري ويعمل بنظام ت�سغيل 
ويحتوي على م�ست�سعر   LTE ات�سال  يدعم   ،Nougat اأندرويد 
للب�سمة جهاز Moto اللوحي يُباع ب�سعر 300 دوالر، وهو متوفر 

.AT&T لل�رشاء من �رشكة االت�ساالت

من  عدد  عن  برلني  يف   IFA مبعر�ص  �سام�سوجن  �رشكة  ك�سفت 
�ساعة   ،Gear sport �ساعة  �سملت  والتي  الريا�سية  املنتجات 
 ،Gear IconX الال�سلكية  االأذن  Pro و�سماعات   Gear Fit2
الريا�سية  االأدوات  ل�رشاء  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  �سام�سوجن  وتدعي 
ي�ستمعون  الريا�سيني  واأغلب  ال�سحة،  هو  لالرتداء  القابلة 
ت�سكيلة  تقدم  جعلها  ما  وهو  الريا�سة؛  ممار�سة  اأثناء  للمو�سيقى 
امليزات  من  كل  على  تركز  لالرتداء  القابلة  االأجهزة  من  جديدة 

املتقدمة للياقة البدنية، االت�سال وجتربة املو�سيقى.
 Pro Gear Fit2 و�ساعة Gear sport وقد مت ت�سميم �ساعة
لتنا�سب ال�سباحني، وهما مقاومتني للماء مبعيار 5ATM يف املياه 
االأ�سا�سية  ال�سباحة  اأنواع  على  التعرف  على  وقادرتني  املفتوحة، 
ا عن اجليل الثاين من  لت�سجيل الن�ساط، وقد اأعلنت �سام�سوجن اأي�سً
�سماعة االأذن الال�سلكية Gear IconX 2018، والتي تقدم عمر 
بطارية اأف�سل، حافظة اأ�سغر مع دعم ال�سحن ال�رشيع وعدد من 

املميزات االأخرى.

 6 حيل ون�شائح قد ال تعرفها 
عن مت�شفح اأوبرا

ي�سم مت�سفح اأوبرا عدة مزايا مهمة جتعل الكثري من 
امل�ستخدمني يفكرون باالنتقال اإىل ا�ستخدامه بدالً من 

املت�سفحات االأخرى، خ�سو�ساً مع التح�سينات املت�سارعة 
التي �ساهدناها على املت�سفح يف الفرتة االأخرية اأهمها اإطالق 

االإ�سدار 49.
واإن كنت ت�ستخدم مت�سفح اأوبرا بالفعل، فاإليك 6 حيل ون�سائح 

قد ال تعرفها عنه:

احل�شول على لقطة �شا�شة وتعديلها

بعد ذلك �سيكون بو�سعك التقاط ال�سا�سة بكل �سهولة، مع 
اإمكانية حترير اللقطة داخل املت�سفح نف�سه مثل اإ�سافة 

 BLUR الن�سو�ص واالأ�سكال والرموز التعبريية اأو اإ�سافة تاأثري
ملنع ظهور املعلومات احل�سا�سة.

حجب الإعالنات

ولتفعيل حجب االإعالنات افرتا�سياً داخل اأوبرا، اذهب اإىل 
 Privacy & ومن القائمة اجلانبية اخرت settings االإعدادات
 Block ads فعل خيار Block ads ثم من تبويب Security

.and surf the web up to three times faster

ت�شغيل تطبيقات التوا�شل الفوري

مُيكنك االعتماد على مت�سفح اأوبرا لت�سغيل تطبيقات التوا�سل 
الفوري داخل املت�سفح، مبا يف ذلك تطبيق وات�ص اب وتيليجرام 

وفي�ص بوك م�سنجر كل ما عليك فعله هو النقر على اأيقونة 
التطبيق املراد ت�سغيله من ال�رشيط اجلانبي ثم اتباع التعليمات 

الظاهرة على ال�سا�سة.

حتويل العمالت

 مُيكنك حتديد العملة التي �سيتم التحويل اإليها دائماً من 
خالل الذهاب اإىل االإعدادات ومن القائمة اجلانبية اخرت 

 On text انتقل اإىل User interface ومن تبويب Browser
selection convert currency to واخرت العملة املف�سلة 

من القائمة املن�سدلة.

تفعيل الت�شفح ال�شريع

توفر ميزة Opera Turbo داخل اأوبرا القدرة على ت�سفح 
املواقع االإلكرتونية ب�رشعة ودون م�ساكل خ�سو�ساً عند بطء 
االت�سال باالإنرتنت، وتعمل هذه امليزة على �سغط حمتويات 
�سفحة الويب وتقليل حجمها دون التاأثري على اجلودة ب�سكل 

كبري.
ولتفعيل هذه امليزة اذهب اإىل settings ثم اخرت من القائمة 
اجلانبية باالأ�سفل show advanced settings واالآن انتقل 
 Enable Opera ثم مرر لالأ�سفل وفعل خيار Browser اإىل

Turbo. يوفر مت�سفح اأوبرا خدمة VPN جمانية مدجمة 
باملت�سفح ودون حدود على ا�ستهالك البيانات، ومُيكن تفعيل 
هذه اخلدمة من خالل ال�سغط على اأيقونة VPN الظاهرة 

بجانب �رشيط العنوان.

نظرة على موا�شفات هاتف موتوروال 
Moto X4

ظهر اآخر جهاز من فئة X من موتوروال عام 
 ،Z الفئة  بتقدمي  ال�رشكة  تبداأ  اأن  قبل   2015
واالآن فقد قامت ال�رشكة باإرجاع الفئة X مرة 
والذي   Moto X4 هاتف  خالل  من  اأخرى 
املعاجلات  ا�ستخدام  عن  ال�رشكة  فيه  تخلت 
وال�سا�سات الرائدة اإال اأنها قدمت جهاز متميز. 
ت�سميمه  هو  الهاتف  يف  �ستالحظه  ما  اأول 
االإ�ساءة  يعك�ص  الذي  الالمع  والزجاج  املميز، 
يجعل  الزاوية مما  على  اعتماًدا  بطرق خمتلفة 

لون الهاتف مييل للرمادي اأو االأزرق ح�سب الزاوية. وهو ياأتي بهيكل �سلب وخفيف، مع اأزرار قوية 
ومريحة. مع وجود �سا�سة IPS LCD بدقة 1080p مقا�ص 5.2 بو�سة، وهناك فال�ص LED يف اجلزء 

.IP68 العلوي وم�ست�سعر ب�سمة يف اجلزء ال�سفلي؛ وهو مقاوم للماء واالأتربة مبعيار
الهاتف ياأتي بكامريا خلفية مزدوجة مب�ست�سعر 12 ميغابيك�سل بفتحة عد�سة f/2.0 ببك�سالت كبرية 

1.4µm، وم�ست�سعر 8 ميجابيك�سل عري�ص الزاوية.
الهاتف يعمل مبعالج Snapdragon 630 مدعوم بذاكرة ع�سوائية 3 اأو 4 جيجابايت ل�سمان اأداء �سل�ص 
مع متكني الت�سوير بدقة 4K، باالإ�سافة لوجود بطارية 3000 مللي اأمبري. وتو�سح ال�سور التالية لقطات 

مت التقاطها بالكامريا عري�سة الزاوية.



على  وقع  �آخر  مرور  حادث 
م�ستوى �لطريق �لوطني رقم 01 
بلدية  �ملرجة  �مل�سمى  باملكان 
��سطد�م  يف  متثل  �حلمد�نية 
م�سابني   03 خلف  �سيارتني  بني 
ترت�وح �أعمارهم ما بني 50 و 57 
متفاوتة  باإ�سابات  �أ�سيبو�  �سنة 
عني  يف  �إ�سعافهم  مت  �خلطورة 
�ملكان و نقلو� من طرف رجال 
�حلماية �ملدنية للوحدة �لثانوية 
لبلدية �حلمد�نية �إىل �مل�ست�سفى 
�ملدين حممد بو�سياف لعا�سمة 
�لطريق  م�ستوى  على  و  �لوالية 
باملكان   40 رقم  �لوطني 
بلدية  �لغربية  �خلرجة  �مل�سمى 
�نحر�ف  يف  متثل  �ل�سهبونية 

�سيارة �سياحية خلف 03 م�سابني 
ترت�وح �أعمارهم ما بني 34 و 44 
متفاوتة  باإ�سابات  �أ�سيبو�  �سنة 
عني  يف  �إ�سعافهم  مت  �خلطورة 
�ملكان و نقلو� من طرف رجال 
�حلماية �ملدنية للوحدة �لثانوية 
�لقطاع  �إىل  �ل�سهبونية  لد�ئرة 
على  �أما  �لد�ئرة  لذ�ت  �ل�سحي 
�لطريق �لوطني رقم 01 باملكان 
مرور  حادث  ما�سكوين  �مل�سمى 
متثل يف ��سطد�م �سيارتني فيما 
بينهما خلف 03 م�سابني ترت�وح 
�أعمارهم ما بني 03 �سنوز�ت و47 
متفاوتة  باإ�سابات  �أ�سيبو�  �سنة 
عني  يف  ��سعافهم  مت  �خلطورة 
�ملكان و نقلو� من طرف رجال 
�حلماية �ملدنية للوحدة �لثانوية 
لبلدية بن �سيكاو �ىل �مل�ست�سفى 

�ملدين لد�ئرة �لربو�قية .

العدد : 4515/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

الهواري بلزرق

الثالثاء  28 نوفمرب2017  املوافـق  لـ08 ربيع الأول  1439ه

24
 زفاف بطلة م�سل�سل"

حرمي �ل�سلطان "�إىل مذيع م�سري
�أعلنت �لنجمة �لرتكية مرمي �أوزريل �رتباطها ب�سكل ر�سمي باملذيع �مل�رصي با�سل 

�لز�رو، حيث ظهرت خالل تو�جدها مبدينة دبي موؤخر� و خامت �خلطوبة يلمع يف 

�إ�سبعها. ون�رص موقع geccee �لرتكي تقرير�ً يوؤكد �أن با�سل عر�ض عليها �لزو�ج، 

وو�فقت عليه دون تردد، حيث ترى فيه زوجا منا�سبا و�أبا مثاليا البنتها الر�، و�ختارت 

�ملمثلة �لرتكية �الأملانية �جلن�سية مرمي �أوزريل، �إمارة دبي لرتتيب لقاء عائلتها 

�لر�سمي �الأول مع حبيبها �ملذيع و�ملمثل �مل�رصي با�سل �لز�رو. املدية

10 جرحى يف  04  حو�دث مرور  
وقع اأول اأم�س حادث مرور باملكان امل�سمى اإمام املذبح البلدي بلدية املدية متثل يف انحراف �سيارة 
�سياحية خلف 01 م�سابا املدعو ) ا.غ ( البالغ من العمر 18 �سنة اأ�سيب باإ�سابات متفاوتة اخلطورة 
مت اإ�سعافه يف عني املكان و نقل من طرف رجال احلماية املدنية للوحدة الرئي�سية لوالية املدية 

اإىل امل�ست�سفى املدين حممد بو�سياف لذات الوالية.

جامعة امل�سيلة 

 طالبات �إقامة  "�أحمد زرو�ق" 
  يع�سن �أو�ساعا مزرية 

جنايات البويرة

�إد�نة �ساب حاول �غت�ساب �مر�أة 
متزوجة ب 3 �سنو�ت �سجنا

مبجل�ض  �جلنايات  حمكمة  �أم�ض  �أد�نت 
من  �لبالغ   « م.ج   « �ملدعو  �لبويرة  ق�ساء 
 3 بعقوبة  ق�سائيا  م�سبوق  �سنة   29 �لعمر 
�نتهاك  جنحة  عن  نافذ�  �سجنا  �سنو�ت 
�إغت�ساب  حماولة  وجناية  منزل  حرمة 
�إمر�أة متزوجة تبلغ 37 �سنة ، وتعود وقائع 
 2017 ماي   20 �ل�سبت  يوم  �إىل  �لق�سية 
برج  ببلدية  �ملقيم  �ملتهم  �إقتحم  عندما 
�ل�سحية  منزل  �لوالية   جنوب  �خري�ض 
�خلام�سة  �ل�ساعة  على  جارته  تعترب  �لتي 
و�لن�سف �سباحا  م�ستغال خروج  زوجها 
ك�سائق  عمله  ملز�ولة  �لباكر  �ل�سباح  يف 
مثل  �لهجوم  حاول  �ن  وبعد   ، �ساحنة 
كانت  �لتي  �ل�سحية  على  ب�رصي  وح�ض 
�لتي  بناتها  �إحدى  لدخوله  تفطنت  نائمة 
بعد  بالفر�ر  ليلوذ   �ل�رص�خ  يف  �رصعت 

تك�سريه �لباب  ، وهي �لوقائع �لتي �نكرها 
خالل �جلل�سة �ل�رصية جملة وتف�سيال لكن 
�سهادة �لبنت ذ�ت 6 �سنو�ت جعلته يعرتف 
وتخفيف  �لعذر  طالبا  بفعلته  �الأخري  يف 
�لعام  �لنائب  حقه   يف  ليلتم�ض  �لعقوبة 
عقوبة 10 �سنو�ت �سجنا وبعد �ملد�والت 

�ل�رصية مت �لنطق باملذكور �أعاله .
اأح�سن مرزوق

»�أحمد  للبنات  �جلامعية  �الإقامة  طالبات  تعي�ض 
زرو�ق » بجامعة حممد بو�سياف بامل�سيلة ، و�سعية 
�ل�رصورية  �ملتطلبات  بع�ض  غياب  نتيجة  كارثية 
جحيم  �إىل  حياتهن  حولت  �لتي  �الإقامة،  د�خل 
للمياه  وعدم  �ملتكررة  �النقطاع  ب�سبب  حقيقي 
ما  �جلفاف   تعاين  �لتي  تبقى  �حلنفيات  �سيانة 
�ملياه  قارور�ت  �قتناء  منهن  �لعديد  ي�سطر 
�ملعدنية، بينما يلجئن �إىل �سديقاتهن يف �الإقامات 
ورغم  �ال�ستحمام  �أو  مالب�سهن  لغ�سل  �الأخرى 

�لطالبات  جمتمع  �أطلقها  �لتي  �ال�ستغاثة  ند�ء�ت 
�ملاأ�ساوي،  �لو�قع  تغيري  بهدف  منا�سبات  عدة  يف 
كون  �ل�ساعة  حد  �إىل  ذلك  من  يتمكن  مل  �أنهن  �إال 
�أن  موؤكدين  �لفارطة  �ل�سنة  �إىل  ترجع  �مل�سكلة 
�لو�سع مل يتوقف عند هذ� �حلد، و�إمنا تعد�ه �إىل 
دور�ت �ملاء �لتي تعاين يف معظمها �ن�سد�د�، جعلها 
ال تفي بالغر�ض �ملطلوب، وعادة ما تخلف رو�ئح 

كريهة �أثرت على �سحتهن .
عبدالبا�سط بديار 

امن والية امل�سيلة 
عبدالبا�سط بديار ملف ق�سائي �سده قدم �أمام �لنيابة �ملحلية �أين مت �إيد�عه �ملوؤ�س�سة �لوقائية ب�سيدي عي�سى .�إحدى والية �ل�رصق �جلز�ئري ، ين�سط يف عدة واليات، تبني �أنه حمل عدة �أو�مر ق�سائية، بعد ت�سكيل طرف حماكم �جلز�ئر يتعلق �الأمر باملدعو )ب ، و(، هذ� �الأخري كان ينتحل هوية �سخ�ض ينحدر من متكنت م�سالح �من د�ئرة �سيدي عي�سى بوالية �مل�سيلة من توقيف بارون خمدر�ت كان حمل بحث من توقيف بارون خمدر�ت  ب�سيدي عي�سي 

بريطانيا

�نتحار ع�سو حزب �لعمال ب�سبب  ف�سيحة جن�سية
تويف ع�سو يف حزب �لعمال �لربيطاين يف �أعقاب �تهامه ب�سوء �ل�سري و�ل�سلوك �جلن�سي، ويعتقد �أن 

�لع�سو، يف مطلع �لثالثينات من عمره، قد �نتحر عقب طرده من حزب �لعمال �لربيطاين، بعد �تهامه 
بفربكة �سور �إباحية بهدف �البتز�ز، وكانت �لتحقيقات قد بد�أت لتوها يف �نتهاكه للقانون �لربيطاين، ومل 
تثبت عليه �لتهمة بعد، ووفقا الأحد �مل�سادر �لربيطانية، فاإن �لتهمة �لتي يتم �لتحقيق ب�ساأنها هي �البتز�ز 
من خالل تركيب وجوه ل�سخ�سيات على �أج�سام لنجوم �إباحيني على جهاز �حلا�سوب، وتتهم عائلته �حلزب 

ب�سوء �لتعامل مع �لنائب �لر�حل، بنزع كافة حقوقه، ومنعه من �حلفاظ على كر�مته �الإن�سانية.

متكن علماء �لفلك من حل لغز تكون �جلد�ول �لغريبة على منحدر�ت �سطح �لكوكب �الأحمر، �لتي تتغري 
من مو�سم �إىل �آخر، وتظهر هذه �جلد�ول �ملحرية وتزد�د طوال يف �لفرتة �لد�فئة من �ل�سنة، وتختفي يف 
�لفرتة �لباردة. وقد تبني �أنها لي�ست جد�ول مائية كما كان يعتقد بل هي تيار�ت من تر�ب رطب، وكانت هذه 
�جلد�ول قد �كت�سفت عام 2011. حينها، �أطلق عليها علماء �ملتحجر�ت �خلطوط �ملتكررة على منحدر�ت 
�ملريخ. وتتكون مثلها على �سطح �الأر�ض فقط عند ذوبان �لثلوج، كما لوحظ وجود هذه �جلد�ول على �أكرث 
من ن�سف �سطح منحدر�ت �لكوكب، متوزعة من خط ��ستو�ئه �إىل خطوط �لعر�ض �لو�سطى على جانبي 
�ال�ستو�ء. ولكن من �أين جاءت هذه �لكمية �لكبرية من �ملياه على �لكوكب �الأحمر؟ وهل هذه �جلد�ول من 
فعل �ملاء؟ ون�رصت جملة Nature Geoscience، يوم 20 نوفمرب �جلاري، مقاال كتبه علماء من مركز 

�لفلك يف �لواليات �ملتحدة، ويبدو �أنهم متكنو� من حل هذ� �للغز.

حل لغز »جد�ول �ملريخ«

بني  26 اإىل 27 نوفمرب 2017

 2400  تدخل لفرق
 �حلماية �ملدنية

�إىل   26 بني   ما  �ملمتدة   �لفرتة  خالل 
27 نوفمرب 2017 �إىل غاية �سبيحة �أم�ض 
على �ل�ساعة �لثامنة )�أي خالل 24 �ساعة 
�الأخرية( �سجلت وحد�ت �حلماية �ملدنية  
2400  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من 
مكاملات  تلقي  �إثر  على  وهذ�  �لوطن 
هذه  �ملو�طنني،  طرف  من   �ال�ستغـاثة 
جماالت  خمتلف  �سملت  �لتدخالت 
�ملتعلقة  �سو�ء  �ملدنية  �حلماية  �أن�سطة 
�ملنزلية،  �حلو�دث  �ملرور،  بحو�دث 
و  �حلر�ئق  �إخمــاد  �ل�سحي  �الإجالء 

�الأجهزة �الأمنية.  
على هذ� �لنحو �سجلت عدة حو�دث مرور 
منها 04 حو�دث �الأكرث دموية  ت�سببت يف 
�آخرين   09 و�إ�سابة  �أ�سخا�ض   04 وفاة 
بجروح متفاوتة �خلطورة مت �إ�سعافهم يف 

مكان �حلو�دث ونقلهم �إىل �مل�ست�سفيات 
من طرف عنا�رص �حلماية �ملدنية، �أثقل 
برج  والية  م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
بوعريريج   بوفاة 02 �سخ�سني و �إ�سابة 
�إ�سطد�م  �إثــر  02  �آخرين  بجروح  على 
مقطورة   ن�سف   �ساحنة   و  �سيارة  بني 
)�رصق  �ل�سيار   �لطريق   م�ستوى  على 

–غرب ( ببلدية �ملهري  .

ـ 450 مليون دوالر ليوناردو د� فين�سي وحكاية �ل
)دون �أن يح�سل د�فين�سي على دوالر و�حد من تلك �لرثوة �لطائلة!(.رو�سي �سهري »دميرتي ريبولوفليف« ي�ستثمر يف �للوحة 127.5 مليون دوالر عام 2011، ليبيعها �ليوم بـ 450.3 مليون دوالر.. �لفنية«، ليخفو� باألو�نهم �لثقيلة �للوحة �الأ�سلية.. كل ذلك �أ�سبح حديث �ل�ساعة، بعد �أن بدت �ل�سورة هكذ�: ملياردير �ساركوه يف ر�سمها، �أو �أن تالميذه ر�سموها، �أو ر�سمها مرممو �الأعمال �لفنية ممن يطلقون على �أنف�سهم »جر�حي �للوحات بكثري، فم�سريها ال يز�ل حمل تكهنات ونظريات، بني من يقول �أن ليوناردو د� فين�سي هو من ر�سمها، �أو �أن تالميذه تنبعث من �للوحة �لفنية على مد�ر �سنو�ت، ورمبا قرون، لكن تلك �للوحة بعينها »�مل�سيح �ملخل�ض« حتمل �أكرث من ذلك �خليالية.. يبدو ليوناردو د� فين�سي، �ساأنه �ساأن �لفنانني �لت�سكيليني عموما، وكاأنه ي�سع بري�سته »زنربكا« يحمل طاقة هائلة، وثالثمئة و�إثنا ع�رص �ألفا وخم�سمئة دوالر �أمريكي( فقط ال غري.. ثم تاأمل ردود �أفعال �لوكالء، �لذين �أمتو� هذه �ل�سفقة �الأرقام �لقيا�سية الأغلى �لقطع �لفنية يف �لعامل، تاأمل �لرقم جيد�: 450.312.500 )�أربعمئة وخم�سون مليون دوالر بيعت منذ �أيام �للوحة �الأخرية �ملتبقية خارج �ملتاحف للفنان �الإيطايل �ل�سهري ليوناردو د� فين�سي، برقم حطم جميع 

االأغواط

طلبة قرية �حلاجب يحتجون 
طلبة  من  �لعديد  �سن 
ثليجي  عمار  جامعة 
باالأغو�ط و�لقاطنني بقرية 
�د�ريا  �لتابعة  �حلاجب 
،حركة  تاجموت  لبلدية 
غا�سبة،�أقدمو  �حتجاجية 
غلق  على  خاللها  من 
 23 رقم  �لوطني  �لطريق 
�الأغو�ط  بني  �لر�بط 
باإ�رص�م  و�أفلو،وهذ� 
�لعجالت  يف  �لنري�ن 
و�إ�ستعمال  �ملطاطية 
و�ملتاري�ض،على  �حلجارة 

بتجاهل  �أ�سموه  ما  خلفية 
ملطلبهم  �لو�سية  �جلهات 
�ملتمثلة يف توفري حافالت 
�جلامعي،عقب  للنقل 
�حللول  كل  �إ�ستنفاذ 
من  متكينهم  يف  �ملتمثلة 
ت�سمح  �لتي  �لنقل  و�سائل 
در��ستهم  مبز�ولة  لهم 
من  �إنطالقا  �جلامعية 
مقر �سكناهم �لكائن بقرية 
عا�سمة  باإجتاه  �حلاجب 
حو�يل  بعد  على  �لوالية 
جهة  من  كلم.موؤكدين   37

�أخرى �نهم يتكبدون معاناة 
�سديدة،�سيما مع عدم توفر 
حافلة لهم خم�س�سة  لذ�لك 
كانو   بانهم  �لغر�ض،علما 
يتنقلون عرب حافالت �لنقل 
تربطهم  �لتي  �جلامعي 
مبقر بلدية تاجموت �سوب 
مل  ذ�لك  �أن  �جلامعة،�ال 
معاناتهم،خ�سو�سا  ينهي 
مع تز�يد عددهم من �لعام 
يف  �الآخر.منا�سدين  �ىل 
�لوالية  و�يل  �ل�سياق  ذ�ت 

�لتدخل .        

الربملان الرو�سي

 مناق�سة ت�سنيف »ماكدونالدز« 
و«KFC« كعمالء!

�جلماهريي »رو�سكومنادزور« �ألك�سندر �الت�ساالت وتكنولوجيا �ملعلومات و�لتو��سل جلنة �مل�سلحة �لفدر�لية للرقابة يف جمال جمال  »رو�سبوتريبنادزور« �آنا بوبوفا، ورئي�ض �إىل رئي�ض �مل�سلحة �لفدر�لية للرقابة يف وقالت �لقناة �إن �القرت�ح بهذ� �ل�ساأن ُوجه جمل�ض �لدوما �لرو�سي بوري�ض ت�سريني�سوف، »RT« �لرو�سية �خلرب، نقال عن �لنائب يف �الأجنبية كـ«عمالء �أجانب«و�أوردت قناة وغريهما من �سبكات �لوجبات �ل�رصيعة �إدر�ج مطعمي »ماكدونالدز« و«KFC« �قرتح جمل�ض �لدوما )�لربملان �لرو�سي( 
جاروف.     ع.ق

  موقف ...

وداد احلاج

،و  للتزوير  عر�سة  لكنه  يكذب  ال  التاريخ 
التزييف كما حدث يف حمطات كثرية من تاريخنا 
اجلماعية  الذاكرة  اأن  غري  احلديث،  الوطني 
ملاليني اجلزائريني ال تزال ت�سجل يوميا ما يوؤكد 
ميكن  ال  الفرن�سية  للدولة  االإجرامي  املا�سي  اأن 
جتاوزه اأو القفز عليه بجرة قلم اأو �سمن اأحاديث 

ال�سالونات الر�سمية،

ما اقرتفوه  ،و  اإرهابيي داع�س  اأن  اأظن  �سخ�سيا ال 
اأهوال ميكنه مناف�سة اليد الفرن�سية املجرمة  من 
اأق�سى  من  ف�سادا  اجلزائر  ربوع  يف  عاثت  التي 
اجلزائري  اجلنوب  يف  نقطة  اأق�سى  اإىل  ال�سمال 
،مل يرتك جرناالت فرن�سا ذنبا مل يقرتفوه و من 
ف�ساعات ال اإغفالها..جرب جرناالت فرن�سا القتل 
اجلماعي و االإعدامات ب�سنوفها و القتل و ال�سحل 

و احلرق و ال�سعق و الت�سريد و الرتحيل الق�سري، 
جرناالت فرن�سا اإذا تفوقوا على داع�س و �سقيقاتها 
و  احلرث  اأهلكت  التي  االإرهابية  اجلماعات  من 

الن�سل يف اجلزائر اأيام الفتنة ال�سوداء،
لبناء  �سرورية  بوابة  اأي�سا  هي  احلقائق  هذه 
على  تقوم  الفرن�سية  الدولة  مع  ندية  عالقة 
،مما  عنه  التكفري  و  بالذنب  العرتاف  اأ�سا�س 

يعني اأ�سا�سا اأن واجب الذاكرة هو خطوة اأكرث من 
العالقات  يف  جادة  مرحلة  اإىل  للعبور  �سرورية 
البينية،و ال ن�ستغرب يف هذا ال�سياق اأن اأكرث من 
الوقت  يف  اجلزائر  يف  دورها  و  فرن�سا  عن  يدافع 
احلايل هم جزائريون ال يزالون يقومون بدورهم 
الفرن�سي  النفوذ  رقعة  تو�سيع  يف  وجه  اأكمل  على 

اإقت�ساديا و �سيا�سيا و اإعالميا.

�لتفوق �لفرن�سي  على د�ع�ش و �جليا
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