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قرارات الرئي�ص بوتفليقة 
ت�سنع احلدث جنوبا

ترقية اإطارات �صابة اإىل 
روؤ�صاء دوائر من ادرار

�سيدي بلعبا�ص

 �صكان بن ع�صيبة يغلقون الطريق 
احتجاجا على و�صعيتهم  

بلدية ونوغة بامل�سيلة 

 �صكان عدة اأحياء يطالبون
 بتهيئة الطرقات 
بلدية اجلزائر الو�سطى بالعا�سمة

 تهيئة 7 حدائق و ت�صليم
�صاحة بور�صعيد قريبا 

مديرو موؤ�ص�صات رف�صوا تطبيق تعليمة الوزارة



الباحثني  من  فريق  يقوم 
الآثار  علم  يف  املخت�صني 
اأعماق  يف  غو�ص  بعمليات 
اإجناز  موقع  مبحيط  البحار 
التجاري  امليناء  م�رشوع 
)تيبازة(  ب�رش�صال  احلمدانية 

اجلمهورية  رئي�ص  اأقره  الذي 
املنعقد  الوزراء  خالل جمل�ص 
كلف  و   2015 دي�صمرب  �صهر 
اإطار  يف  بتنفيذه  احلكومة 
 49/51 لقاعدة  وفقا  �رشاكة 
به  افاد  ما  ح�صب  باملائة، 

املحلي  املدير  الأحد  اأم�ص 
عبد  املدير  اأو�صح  و  للثقافة  
ت�رشيح  يف  خربا�ص  بن  النور 
قررت  العمومية  ال�صلطات  اأن 
اإجراء عملية حتريات و اأبحاث 
وا�صعة تخ�ص املواقع الربية و 

البحرية املحتمل اكت�صاف بها 
مبوقع  عالية  قيمة  ذات  اآثار 
اإجناز م�رشوع امليناء التجاري 
ب�رش�صال و حميطه  احلمدانية 
املحافظة  و  تثمينها  ق�صد 

عليها قبل اإنطالق الأ�صغال.

رئي�س جمل�س الوزراء 
لإيطاليا يف اجلزائر اليوم 

ك�صف بيان لرئا�صة اجلمهورية، اأم�ص عن زيارة عمل و�صداقة يقوم 

اإىل  كونتي،  اإيطاليا، جوزيبي  الوزراء جلمهورية  رئي�ص جمل�ص  بها 

اجلزائر بدعوة من رئي�ص  اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،واأو�صح 

البيان اأن “هذه الزيارة تندرج يف اإطار ترقية احلوار ال�صيا�صي رفيع  

ال�صداقة  معاهدة  تربطهما  اللتان  واإيطاليا  اجلزائر  بني  امل�صتوى 

وح�صن اجلوار  والتعاون املوقعة باجلزائر العا�صمة يف 27 جانفي 

ونظريه  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية   رئي�ص  من طرف   2003
الإيطايل”.

اأن اجلزائر واإيطاليا �صتغتنمان فر�صة هذا  واأ�صاف ذات امل�صدر 

اللقاء “لتبادل  وجهات النظر حول امل�صائل ذات الهتمام امل�صرتك 

على امل�صتوى املتو�صطي واملغاربي  ويف منطقة ال�صاحل”

ف.ن

قمي�س املولودية يف 
ملعب »الدراغاو«

تداول موقع التوا�صل الجتماعي »فاي�صبوك« �صورا لقمي�ص فريق 

مولودية الزائر من ملعب »الدراغاو« اخلا�ص بنادي بورتو الربتغايل 

الذي يحرتف يف �صفوفه الالعب الدويل اجلزائري يا�صني براهيمي، 

حيث مت التقاط �صور للقمي�ص من كر�صي الحتياط ون�رشها عرب 
الفاي�صبوك.

يف �سيدي بلعبا�س

03  اأ�سهر حب�سا  نافذة للأمني العام لبلدية مزورو 

ميناء احلمدانية ب�سر�سال

مهمة اإكت�ساف اآثار مبوقع امل�سروع 

خبر في 
صورة

�سرطة العمران بالعا�سمة

اإزالة 15 مفرغة ع�سوائية 

املان �سيتي فخور مبحرز
عبرّ فريق مان�س�سرت �سيتي االجنليزي 

عن افتخاره بالهدف الرائع الذي �سجله 
العبه الدويل اجلزائري ريا�س حمرز يف 

مرمى نادي توتنهام خالل املباراة التي 
جمعت الفريقني يف الدوري االجنليزي 

االأ�سبوع املن�سرم، حيث غرد احل�ساب 
الر�سمي للفريق عب موقع التوا�سل 

االجتماعي تويرت: »هدف �سيبقى طويال 
يف الذاكرة يا ريا�س«، وهو الذي اأهدى 

بف�سله النقاط الثالث للمان �سيتي 
وحافظ على �سدارته »للبميرليغ«.

عبد الرزاق مقري

 حم�س تدعم اأي مر�سح
 يف اإطار التوافق الوطني 

قال رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الزاق 
مقري، اإن حم�س تدعم اأي مر�سح يف اإطار 

التوافق الوطني يتم االتفاق ب�ساأنه با�ستثناء 
العهدة اخلام�سة، اأو التوريث، اأو يف حالة 

وجود مر�سح فا�سد، وكتب مقري اأم�س على 
�سفحته الر�سمية على تويرت “التوافق 

الوطني: نحن م�ستعدون لدعم اأي مر�سح 
يف اإطار التوافق الوطني با�ستثناء: العهدة 

اخلام�سة، التوريث، مر�سح فا�سد”.

اإلتم�ص اأم�ص وكيل اجلمهورية 
لدى، حمكمة تالغ البتدائية 
3 اأ�صهر حب�صا نافذة يف حق  
مزورو  لبلدية  العام  ،الأمني 

كم   60 بعد  على  الواقعة 
جنوب ولية �صيدي بلعبا�ص 
انتظار  يف  تزوير  ق�صية  يف 
،هذا  املداولة  بعد  احلكم 

وكان ذات امل�صوؤول قد اأدين 
حب�صا  بعام  املا�صي  العام 
غرامة  مع  اأخرى  ق�صية  يف 
ماليني  قدرها05  مالية 

�صفقة  مبنح  تتعلق  �صنتيم 
تخ�ص  للقانون  خمالفة 
املدر�صية   املطاعم  متوين 

�ص.�ص

اأمن  م�سالح  متكنت 
من  اجلزائر  والية 
�سرطة  فرق  خالل 
وحماية  العمران 
ت�سجيل  من  البيئة، 
فيما  الت  تدخرّ عدة 
على  املحافظة  يخ�س 
وحماية  العمران 
ة  ال�سحرّ وكذا  البيئة 
قطاع  م�ستوى  على 
ما  وهو  االخت�سا�س 
ذات  عليه  حتر�س 
جانب  اإىل  امل�سالح 

يف  اجلرمية  حماربة 
احل�سرية،  االأو�ساط 
االأمن  لتوفري 
على  واملحافظة 
ممتلكات املواطن الذي 
يف  اأ�سا�سيا  طرفا  يعتب 
هذه العملية، من خالل 
�سيء  كل  عن  التبليغ 
اخلطوط  عب  م�سبوه 
و�سعت  التي  اخل�سراء 
ففيما  فه.  ت�سررّ حتت 
بقواعد  امل�سا�س  يخ�س 
وتطهري  العمران 

فقد  العام،  الطريق 
�سرطة  فرقة  لت  �سجرّ
والية  الأمن  العمران 
�سهر  خالل  اجلزائر 
 )170( الفارط،  اأكتوبر 
باإجنازات  تعلق  تدخال 
مع  رخ�سة  بدون  بناء 
 )02( تدخلني  ت�سجيل 
مطابقة  عدم  حول 
البناء  لرخ�سة  البناء 
ل  تدخرّ و)143(  امل�سلرّمة 
غري  بالتجارة  متعلرّق 

ال�سرعية.

بلدية النا�سرية تك�سف عيوب امل�سوؤولني
تهاطلت  التي  الأمطار  اأن  يبدو 
اأم�ص،  اأول  يوم  اجلزائر  على 
اأو  النا�رشين  بلدية  على  وخا�صة 

مرة  ك�صف  ببومردا�ص،  لعزيب 
تعرفه  الذي  الت�صيري  اأخرى �صعف 
من  قريبة  بلديات  هكذا  مثل 

عا�صمة البلد، الأمطار التي جعلت 
على  منكوبة  مدينة  النا�رشية 
وبينت  �صيء  كل  طول اخلط عرت 

مبا  يبايل  ل  اأ�صحى  امل�صوؤول  اأن 
يعانيه املواطن الب�صيط، �صيما واأن 

الإعانات كانت بني املواطنني.
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فيما ا�ستثنى دعم بوتفليقة لعهدة خام�سة:

مقري يخف�ض �سقف طموحاته يف انتخابات 2019
خف�س رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد الرزاق مقري، �سقف طموحاته يف رئا�سيات 2019، بعد اأن عر�س نف�سه كرئي�س للجمهورية للجزائريني خالل الفرتة 

الق�سرية املا�سية، حيث اأكد اأن حم�س من املمكن اأن تتوافق مع جمموعة اأحزاب على �سخ�سية وطنية يف اإطار مبادرة التوافق الوطني، فيما ا�ستثنى دعم 
الرئي�س بوتفليقة اإذا ما قرر الرت�سح لعهدة خام�سة.

علي عزازقة

حركة  ب�أن  امل�صدر،  ذات  وق�ل 
مر�صح  اأي  �صتدعم  ال�صلم  جمتمع 
يف اإط�ر التوافق الوطني يتم االتف�ق 
ب�ص�أنه ب��صتثن�ء العهدة اخل�م�صة، اأو 
مر�صح  وجود  ح�لة  يف  اأو  التوريث، 
�صفحته  عرب  اأ�ص�ر  حيث  ف��صد، 
حم�س  اأن  اإىل  اأم�س،  يوم  الر�صمية 
الوطني،  التوافق  مب�درة  اإط�ر  ويف 

يف  مر�صح   اأي  تدعم  اأن  م�صتعدة 
ب��صتثن�ء دعم  الوطني  التوافق  اإط�ر 
الرئي�س بوتفليقة الذي ر�صحه حزب 
كمر�صح  الوطني  التحرير  جبهة 
االأخرى  االأحزاب  من  والعديد  له� 
خ�م�صة،  لعهدة  الرت�صح  اأراد  م�  اإذا 
وهذا قرار مل يكن وليدة اليوم ح�صبه 
االأحزاب  لكل  اأعلمته  حم�س  الأن 
مب�درة  اإط�ر  ت�ص�ورت معه� يف  التي 
االأ�صهر  خالل  الوطني  التوافق 

امل��صية.
وي�أتي ت�رصيح مقري يوم اأم�س ليزيد 
خيم  الذي  »ال�صو�صب�ن�س«  بع�س 
احل�لية،  الفرتة  خالل  احلركة  على 
�صيم� واأن زعيم حم�س عر�س نف�صه 
جمهورية  كرئي�س  �ص�بق  وقت  يف 
اأن  البع�س  روج  اأن  بعد  للجزائريني، 
تنجح  مل  الوطني   التوافق  مب�درة 
ال�صي��صية  االأحزاب  كل  ورف�صته� 
االأحزاب  حتى  �صمنه�  تدخل  والتي 

املع�ر�صة لل�صلطة، ومن جهة اأخرى 
اأن  بعد  اليوم  مقري  ت�رصيح  ج�ء 
االإ�صالمية  االأحزاب  اأحد  ف�جئ 
املن�صوية يف هيئة املع�ر�صة �ص�بق� 
االإ�صالح  حركة  وهو  ال�صبت،  اأم�س 
الوطني، الطبقة ال�صي��صية اجلزائرية 
ال�صي��صية  ت�صكيلته  دعم  ب�إعالن 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س  ر�صمي� 
الرت�صح  اأجل  من  بوتفليقة،  العزيز 

لعهدة خ�م�صة يف رئ��صة البلد.

اأكدت مت�سكها بالئحة املطالب املطروحة �سناباب تعلن:

تنظيم وقفة اإحتجاجية يوم الأربعاء

امل�سيلة 

الأرندي يجدد دعم 
ا�ستمرار الرئي�ض بوتفليقة

م�صتخدمي  فيدرالية  اإ�صتنكرت 
العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم  قط�ع 
الوطنية  النق�بة  لواء  حتت  املن�صوية 
االإدارة  مل�صتخدمي  امل�صتقلة 
الو�ص�ية  انته�ج   من   العمومية 
ال�رصك�ء  التع�مل مبكي�لني مع  �صي��صة 
االجتم�عيني ،معلنة عن  تنظيم جتمع 
اأم�م مقر  االأربع�ء املقبل،  وطني يوم 
العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم  وزارة 
بنب عكنون ب�لع��صمة، احتج�ج� على 
اأبواب احلوار، ،متوعدة   غلق الو�ص�ية 
اأخرى  طرق  وا�صتعم�ل  ب�لت�صعيد 
الوزارة  تعنت  ح�لة  يف  لالحتج�ج 

ورف�صه� فتح اأبواب احلوار.
قط�ع  م�صتخدمي  فيدرالية  اإتهمت   
العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم 
الوطنية  النق�بة  لواء  حتت  املن�صوية 
االإدارة  مل�صتخدمي  امل�صتقلة 
�صي��صة  مبم�ر�صة  الو�ص�ية  العمومية  
التج�هل و االإق�ص�ء منددة ب�ل�صي��صية 
التي تنتهجه� الوزارة واملتمثلة ب�لكيل 
ق�مت  النق�بة  واأن  خ��صة  مبكي�لني، 
والتي  مرات  �صبع  الوزير  مبرا�صلة 
ك�ن  �صواء  الو�ص�ية  من  رد  اأي  تلق  مل 
اإيج�بي اأو �صلبي  واأو�صح ذات امل�صدر 
:«  منذ �صنة 2015، اأي منذ تويل وزير 
رئ��صة  حج�ر  الط�هر  الع�يل  التعليم 
وال  اإ�صتدع�ئن�   يتم  مل  الوزارة، 
العديدة  اللق�ءات  خالل  ا�صتقب�لن� 
مع  الو�ص�ية  طرف  من  نظمت  التي 
نق�ب�ت القط�ع، ب�لرغن من اأنن� منتلك 
بين� من  والق�نونية ومعرتف  ال�رصعية 
امل�صتقلة  والنق�بة  العمل  وزارة  قبل 

مل�صتخدمي االإدارة العمومية«.
مم�ر�ص�ت  اأن  الفدرالية  وق�لت   .

العلمي  والبحث  الع�يل  التعليم  وزارة 
اإىل  به�  دفعت  التي  هي  و�صي��صته�، 
مقر  اأم�م  االحتج�ج  قرار  اتخ�ذ 
االأربع�ء  يوم  عكنون،  بنب  الوزارة 
ال�ص�عة  من  بداية  نوفمرب،   7 الق�دم 
هذه  اتخ�ذ  مت  وقد  �صب�ح�.  الع��رصة 
اأن  بعد  النق�بة-  -ح�صب  القرار  هذا 
مت تنظيم جمل�س وطني يف 18 اأكتوبر 
وزارة  على  ال�صغط  بهدف  امل��صي، 
الط�هر حج�ر ولفت انتب�ه امل�صوؤولني 
فيه�  يتخبط  التي  امل�ص�كل  حلل 

العم�ل
الوقفة  اأن  اجلهة  نف�س  اأو�صحت  كم� 
كذلك  من��صبة  �صتكون  االحتج�جية 
العمل  �صد  ب�لتج�وزات  للتنديد 
الق�ص�ئية  وال�صك�وي  النق�بي، 
النق�بيني،  املرفوعة يف حق املمثلني 
على م�صتوى العديد من الوالي�ت بدون 

اأ�صب�ب مربرة
من  جهته  ق�ل  ن�ئب رئي�س الفدرالية 
التعليم  قط�ع  مل�صتخدمي  الوطنية 
الفدرالية  اأن  ح�صني،  جربي  الع�يل 
التي  مط�لبه�  الئحة  عن  تتخلى  لن 
رفعته�، خ��صة م� تعلق منه� ب�رصورة 
التعليم  وزارة  مع  احلوار  ب�ب  فتح 
النق��س حول  بفتح  الع�يل، كم� ط�لب 
التي  االجتم�عية  املهنية  امل�ص�كل 
تع�ين منه� هذه الفئة العم�لية والبحث 
نف�س  يف  منددا  حت�صينه�،  �صبل  عن 
العم�ل  يتلق�ه�  التي  االه�ن�ت  الوقت 
من  العديد  م�صتوى  على  والنق�بيون 
الوالي�ت، م�صددا من جهة اأخرى على 
التي  لل�صغوط�ت  نه�ية  و�صع  �رصورة 
يع�ين منه� املن��صلون داخل الفدرالية
 اإميان لوا�س  

حلزب  الوالئي  املكتب  ام�س  نظم 
التجّمع الوطني الدميقراطي، بوالية 
الثق�فة  بدار  �صعبي�  جتمع�  امل�صيلة 
ق�صد تعبئة وجتنيد القواعد الن�ص�لية 
التجمع  اإط�رات  فيه�  للحزب،م� 
ومن��صليه،لاللتف�ف  ومنتخبيه 
املوجه  احلزب  مطلب  حول  بقوة 
العزيز  اجلمهوريةعبد  لرئي�س 
بوتفليقة،لال�صتمرار يف قي�دة البالد، 
ع�صو  عليه  ا�رصف  الذي  التجمع 
»حممد  للحزب  الوطني  املكتب 
التجمع  اأ�رصة  نداء  يت�صمن   « يجي 
الوطني الدميقراطي بوالية امل�صيلة 
من  بوتفليقة  عبدالعزيز  للمج�هد 

اجلزائر  قي�دة  يف  اال�صتمرار  اأجل 
الرئ��صية  لالنتخ�ب�ت  والرت�صح 
املقبلة مع جتديد الت�أكيد على الدعم 
اال�صتحق�ق  هذا  خالل  له  املطلق 
الن�ص�لية  القواعد  وجتنيد  وتعبئة 
التجمع  اإط�رات  فيه�  مب�  للحزب 
ومن��صليه وحمبيه واملتع�طفني معه 
احلزب  مطلب  حول  بقوة  لاللتف�ف 
اجلمهورية  رئي�س  لفخ�مة  املوجه 
ومتكني  البالد  فيقي�دة  لال�صتمرار 
اجلزائر من موا�صلة حتقيق املزيد 
من املكت�صب�ت الوطنية وعلى راأ�صه� 

االأمن و اال�صتقرار الوطنيني .
عبدالبا�سط بديار 

 قرارات الرئي�س بوتفليقة ت�سنع احلدث جنوبا

ترقية اإطارات �سابة اإيل روؤ�ساء دوائر من اأدرار
.      ترقية ال�ساب كحالوي عبد الوهاب اإيل رئي�س دائرة

يعر�س اإ�سرتاتيجية قطاعه  :

الفي�سانات »تنتظر« ح�سني ن�سيب  اليوم يف جمل�ض الأمة

وزير الداخلية  نور الدين بدوي:

ت�سجيل 7.900 م�سروع بتكلفة 100 مليار دينار

اأجراه�  التي  احلركة  اإط�ر  يف 
�صلك  يف  اجلمهورية  رئي�س 
واالإدارات  الدوائر  روؤ�ص�ء 
الع�مة  وال�صوؤون  املحلية 
واملفت�صون اأين ح�صي اإط�رات 
�ص�بة بوالية اأدرار من الرتقي�ت 
كحالوي  ترقية  مت  حيث 
م�صلحة  رئي�س  الوه�ب  عبد 

مدينة  ابن  الع�مة  ب�الأم�نة 
رئي�س  من�صب  اإيل  ترنكوك 
تلم�ص�ن  بوالية  هنني  دائرة 
والنزاهة  ب�لكف�ءة  له  وي�صهد 
يف العمل كم� مت ترقية ال�صيد 
بلوايف خل�رص ك�ن يعمل ملحق 
اإيل من�صب  اأدرار  بديوان وايل 
رئي�س دائرة رق�ن جنوب والية 

رئي�س  حتويل  مت  كم�  اأدرار 
�صيدي  دائرة  اإيل  ادرار  دائرة 
فيم�  امل�صيلة  بوالية  عي�صي 
املحلية  االإدارة  مدير  عني 
عبد  مبريك  بن  اليزي   لوالية 
زواية  لدائرة  رئي�ص�  الرحم�ن 
مقر  عن  كلم   80 نحو  كنتة 
ع�م  ومفت�س  اأدرار  الوالية 

عني  االأخر  هو  اليزي  بوالية  
بوالية  الع�مة  ال�صوؤون  مدير 
�صوف  احلركة  وهذه  اأدرار 
عجلة  دفع  يف  حركية  تعطي 
جديد  ونف�س  املحلية  التنمية 
يقوده اإط�رات �ص�بة يف ت�صيري 

ال�صلطة املحلية
 اأدرار: بو�سريفي بلقا�سم  

ح�صني  امل�ئية  املوارد  وزير  �صيكون 
اليوم على موعد مع جلنة التجهيز  ن�صيب 
االإ�صرتاتيجية  لعر�س  االأمة،  جمل�س  يف 
الوطنية  لت�صيري املوارد امل�ئية، يف وقت 
ي�صهد هذا القط�ع بع�س التذبذب�ت  والتي 
ك�ن اأخره� تف�صي وب�ء الكولريا يف العديد 
البيكتريي�  اكت�ص�ف  اإثر  الوطن  والي�ت  من 
�صيجد  املي�ه، يف حني  ومن�بع  الودي�ن  يف 
خالل  اأخرى  حتدي�ت  اأم�م  نف�صه  ن�صيب 
ق�دم االأي�م �صيم� واأن العديد من الوالي�ت 
عرب الرتاب الوطني الزالت تع�ين من نق�س 
التزود ب�مل�ء رغم التطمين�ت التي تطلقه� 
الو�ص�ية يف كل مرة، مع م�صكل الفي�ص�ن�ت 

ب�لن�صبة  كبريا  ع�ئق�  ي�صكل  الزال  التي 
موارد  ل�ص�أن  مت�بعون  وق�ل  للم�صوؤولني. 
يعرف  القط�ع  ب�أن  اجلزائر،  يف  امل�ئية 
العديد من النق�ئ�س رغم اجلهود املبذولة 
من قبل الدولة خالل ال�صنوات االأخرية من 
للمواطنني  املعي�صي  الو�صط  اأجل حت�صني 
الذين اأزال الكثري منهم عرب الرتاب الوطني 
وخ��صة يف الوالي�ت الداخلية وحتى بع�س 
البلدي�ت يف الع��صمة ي�صتكون من النق�س 
تبقى  الأ�صب�ب  ب�مل�ء،  التزود  يف  الف�دح 
ت�صورا  يعطي  م�  ال�ص�عة،  حلد  جمهولة 
يف  اإطالق�  متحكمة  غري  الوزارة  اأن  على 
التحرك  على م�ص�حله�  يوجب  م�  الو�صع 

�صيتم  التي  االإ�صرتاتيجية  تكون  وقد  اأكرث، 
قد  مهمة  قرارات  حتمل  اليوم  عر�صه� 
تلك  �صك�ن  على  الغنب  رفع  على  ت�ص�عد 
املن�طق التي تع�ين من هذا النق�س. ومن 
عرفت  االأخرية  الفرتة  ف�إن  اأخرى،  جهة 
الوطن  والي�ت  من  الكثري  �صهدت  العديد 
ح�صل  م�  اأخره�  ك�ن  والتي  في�ص�ن�ت 
بدرجة  وبومردا�س  وزو،  تيزي  واليتي  يف 
مرة  كل  يف  الوزير  تطمين�ت  رغم  اأقل، 
اأهمه�  ك�نت  والتي  في�ص�ن،  فيه�  يح�صل 
اأكد  والتي  الع��صمة  ب�ص�أن  ت�رصيح�ته 
خالله� اأنه مت  و�صع العديد من امل�ص�ريع 
حلم�ية الع��صمة وت�أمينه� من الفي�ص�ن�ت، 

م�صريا اإىل اأن هن�لك �صبكة مهيكلة ب�أنف�ق 
طبيعة  ك�نت  مهم�  املي�ه  ال�صتقب�ل  كبرية 
ونفق  احلرا�س،  واد  غرار  على  االأمط�ر 
على  ب�لق�ص�ء  ي�صمح  الذي  او�ص�يح،  واد 
البي�ن�ت يف اجلهة ال�صفلى للع��صمة، والتي 
املي�ه  جلر  كمن�ص�أة  توظف  ف�ئدتني  له� 
مقدار  وت�صتقبل  كبرية  بط�قة  االأمط�ر 
ن�صيب  واأ�ص�ر  الث�نية،  يف  مكعب  100مرت 
اأّن هن�ك حزام اأمني مع �ص�طئ الع��صمة، 
ميتد من الغرب اإىل بلدية براقي لتلحق به 
وب�ب�  اأو�ص�يح  واد  غرار  على  اأخرى  انف�ق 

الواد.
علي عزازقة

الداخلية واجلم�ع�ت املحلية  اأف�د وزير 
وزارة  ميزانية  اأن  بدوي  الدين  نور 
مق�رنة  منخف�صة   2019 ل�صنة  الداخلية 
ب�صنة 2019 بن�صبة 3.34 ب�مل�ئة، م�صددا 
لت�صجيل  االأولوية  اإعط�ء  �رصورة  على 
املنتدبة  الوالي�ت  لف�ئدة  جديدة  برامج 
احلدودية  املن�طق  وتنمية  ب�جلنوب، 

والتكفل االأمثل مبخ�طر الكوارث.
ك�صف نور الدين بدوي االأم�س خالل لق�ءه 
املجل�س  يف  وامليزانية  امل�لية  بلجنة 
امل�لية  ق�نون  الوطني، ملن�ق�صة  ال�صعبي 
دين�ر  ملي�ر   100 ر�صد  عن   2019 ل�صنة 
موؤكدا  البلدي�ت،  يف  التنمية  ملخطط�ت 
اأن ذلك يعرب عن االإرادة القوية لل�صلط�ت 
تدعيم  موا�صلة  على  عزمه�  و  العمومية 
حتقيق  م�صعى  يف  قدم�  للم�صي  البلدية 
مو�صح�  و�ص�ملة،  حقيقية  حملية  تنمية 
لتمكينه�،  للبلدية  الربامج  اأن  متنح هذه 
االحتي�ج�ت  تلبية  من  اأ�ص��صي،  كهدف 
املب��رصة للمواطنني، من التكفل مب�ص�ريع 
تنموية ذات ط�بع جواري منه� على وجه 
ب�لتزود  املتعلقة  امل�ص�ريع  اخل�صو�س 

التطهري،  و  لل�رصب  ال�ص�حلة  ب�ملي�ه 
امل�ص�لك  و  الطرق�ت  احل�رصية،  التهيئة 
الغالف  اأن  بدوي  واأ�ص�ر  العزلة.  فك  و 
البلدية  للمخطط�ت  املخ�ص�س  امل�يل 
 ،2018 احل�لية  ال�صنة  بعنوان  للتنمية 
7.900 م�رصوع،  يفوق  م�  بت�صجيل  �صمح 
ب�ملي�ه  للتزود  م�رصوع   1.285 بينه�  من 
ال�ص�حلة لل�رصب، 1.476 م�رصوع للتطهري 
م�رصوع   1.266 ال�صحي،  ال�رصف  و 
م�رصوع  و2.010  امل�ص�لك  و  للطرق�ت 
م�ص�ريع  عن  ن�هيك  احل�رصية،  للتهيئة 
االبتدائية  املدار�س  بتهيئة  تتعلق  اأخرى 
وغريه�.  اجلوارية  املالعب  اإجن�ز  و 
بني  بدوي  «من  ،ق�ل  مت�صل  �صي�ق  ويف 
اعتم�ده�  مت  التي  الت�رصيعية  التدابري 
الوزارية،  دائرتن�  ميزانية  م�رصوع  �صمن 
التدابري  بع�س  تكييف  اإع�دة  اأجل  من 
جت�صيده�  �صعوبة  اإىل  ب�لنظر  اجلب�ئية 
ميداني� وكذا اإقرار تدابري جديدة حمفزة 
م�ص�ريع  لتج�صد  املحلية  للجم�ع�ت 
للجم�ع�ت  لف�ئدة مواطنيه�،  الرتخي�س  
اإع�ن�ت  لف�ئدة جم�ع�ت  املحلية ملنح  

اجلم�ع�ت  بع�س  كون  اأخرى،  حملية 
يف  ه�م�  ف�ئ�ص�  �صنوي�  ت�صجل  املحلية 
يف  ا�صتغالله�  يجب  التي  االإيرادات،  و 
اإط�ر الت�ص�من امل�يل املحلي، حيث متتلك 
معتربة  اإيرادات  املحلية  اجلم�ع�ت  بع�س 
تفوق ب�صكل كبري ح�جي�ته�، يف حني تواجه 
م�لية، وال  اأخرى �صعوب�ت  جم�ع�ت حملية 
االإجب�ر«  نفق�ته�  تغطية  من  حتى  تتمكن 
االإعداد   ثم  ،«كم�  مت�صل  �صي�ق  يف  م�صيف� 
القط�عية  امليزانية  م�رصوع  اإعداد  يف 
اأوله�  اأ�ص��صية  حم�ور  على  الداخلية  لوزارة 
تخ�صي�س  يف  اأكرب  وحتكم  النفق�ت  تر�صيد 
املوارد، و�صع اإ�صرتاتيجية لع�رصنة االإدارة، 
من  للعديد  التطبيق  حيز  و�صع  على  ق�ئمة 
االإجراءات والقرارات التي من �ص�أنه� تطوير 
اأ�ص��ص�  واملوجهة  االإلكرتونية،  االإدارة 
و   ، املواطنني  ملتطلب�ت  االأمثل  للتكفل 
كذا تدعيم االإدارة بو�ص�ئل ع�رصية للت�صيري 
اأح�صن  يف  مه�مه�  اأداء  من  تتمكن  حتى 
امل�ص�ريع  اجن�ز  وترية  تن�صيط  الظروف، 
تلك  ال�صيم�   ، وا�صتكم�له�  االجن�ز  قيد 
وتعزيز  االإلكرتونية،  االإدارة  لتطوير  الرامية 

جوارية اخلدمة العمومية املقدمة من قبل 
املدنية  واحلم�ية  الوطني  االأمن  وحدات 
لف�ئدة املواطنني، موا�صلة اجلهود املبذولة 
يف اإط�ر التنمية املحلية ب�لرتكيز اأكرث على 
املب��رصة  الف�ئدة  ذات  اجلوارية  امل�ص�ريع 
االقت�ص�دي  الدور  مرافقة  وكذا  للمواطنني 
يف  املتمثل  املحلية  للجم�ع�ت  اجلديد 
 ، للمداخيل  املنتجة  امل�ص�ريع  جت�صيد 
جديدة  برامج  لت�صجيل  االأولوية  اإعط�ء 
تنمية  ب�جلنوب،  املنتدبة  الوالي�ت  لف�ئدة 
املن�طق احلدودية والتكفل االأمثل مبخ�طر 

الكوارث«.
اإ�صرتاتيجية  و�صع  عن  املتحدث  اأعلن 
تكويني  برن�مج  ت�صطري  على  تقوم  تكوين 
جميع  لف�ئدة  �ص�مل  ال�صنوات،  متعدد 
الداخلية  وزارة  قط�ع  يف  املوظفني  فئ�ت 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية  واجلم�ع�ت 
واملحلي،  املركزي  امل�صتويني  على 
مبه�م  ال�صلة  ذات  املج�الت  معظم  ويف 
املقدمة  اليومية  واخلدم�ت  االإدارة 

للمواطن.
اإميان لوا�س
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واأكد املتحدث، اأن اجلمعية تلقت 
�ضحية  احلية  العينات  من  االآالف 
اأعدوا  عليه  وبناء  التجاوزات، 
تقريرا مف�ضال ليعر�ض على طاولة 

الوزارة لطرح االإن�ضغال.
على  التعليم  للجنة  تطرق  كما 
م�ضتوى مديريات الرتبية م�ضتنكرا 
اأولياء  عن  ملمثلني  ت�ضمنها  عدم 
�رشكاء  كونهم  رغم  التالميذ 
من   25 للمادة  وفقا  اأ�ضا�ضيني، 
تن�ض  للرتبية  التوجيهي  القانون 
اجتماعيني  �رشكاء  اجلمعيات  اأن 
ذلك  اأن  اإال  اأ�ضا�ضيني  ورتربويني 
�ضحيته  لريوح  به  االلتزام  يتم  مل 
التالميذ و�ضط غياب ممثل يدافع 

عنهم بح�ضبه.
املطرودين  مللف  وبالعودة 
طغى  »املعريفة«  عامل  اأن  اأكد 
عدة  اأن  اإذ  الطعون،  ملفات  على 
بينهم  فيما  يتفقون  مديرين 
اخلروج  رخ�ضة  ويعدون  للقوائم 
لزميل،  زميل  من  �رشيا  واالنتقال 
يف  االأ�ضاتذة،  جمل�ض  عرب  ومتر 
حيلة  ال  الذين  التالميذ  اأن  حني 
لبلوغ املح�ضوبية فمحرومون  لهم 

من حقهم يف موا�ضلة الدرا�ضة.
واأ�ضاف اأحمد خالد اأن التجاوزات 
�ضملت 48 والية، يف �ضورة تعك�ض 
يعني  ما  وهو  باجلملة،  جتاوزات 
 1276 الوزيرة  تعليمة  �رشب 
�ضبتمرب   4 بتاريخ  احلائط  بعر�ض 
االإطار  املن�ضور  وكذا   ،2018
2019/2018، مو�ضحا اأن كل ذلك 
�ضيعر�ض �ضمن التقرير املعرو�ض 
على الوزرة، ملحاولة تدارك بع�ض 
تعلق  فيما  االأقل  على  احلاالت 
الرا�ضبني  ثانوي  الثالثة  بتالميذ 
 9.90 يفوق  مبعدل  البكالوريا  يف 

ومنحهم فر�ضة اأخرى.
اأما بخ�ضو�ض التربيرات فحددها 
تقلي�ض  اأي  االإكتظاظ،  يف م�ضكلة 
الق�ضم وحت�ضني  التالميذ يف  عدد 
م�ضتوى  على  املوؤ�ض�ضة  رتبة 
حججا  اعتربها  ما  وهو  الوطن، 

واهية.
اأولياء  منظمة  رئي�ض  جهته   من 
ت�ضجيلهم  اأكد  زينة  بن  التالميذ 
م�ضتوى  على  خروقات  عدة 
وهران،  عنابة،  �رشق،  اجلزائر 
لعدة  تلقيهم  موؤكدا  �ضطيف، 
رف�ض  مت  ملفات  حول  �ضكاوى 
يف  اأحقيتها  رغم  اإدماجها  اإعادة 
اأحد  مبلف  م�ضتدال  بح�ضبه  ذلك 
بالكاليتو�ض  مبتو�ضطة  التالميذ 
بالعا�ضمة، حيث يو�ضح امللف اأن 
من  الر�ضوب  له  ي�ضبق  مل  التلميذ 
الثانية  واإىل  ابتدائي  االأوىل  ال�ضنة 
للطرد  تعر�ض  ذلك  ومع  ثانوي، 
البكالوريا،  النجاح يف  ب�ضبب عدم 
الت�ضجيل  فر�ضة  منحه  ورف�ض 

بالثالثة ثانوي مرة اأخرى.
 

نواري
اإعادة الإدماج حتتاج 
لتوليفة من ال�شروط

 
واملدير  الرتبوي  لل�ضاأن  املتابع 
الو�ضعية  باأن  رد  نواري  كمال 
ول�ضالح  تنظيما  اأكرث  احلالية 
ال�ضابق،  بالو�ضع  مقارنة  التالميذ 
تعقد  ال  املجال�ض  كانت  حيث 
التالميذ  عودة  وكانت  �ضابقا 
اأنه  حني  يف  »للمعريفة«،  تخ�ضع 
مت  ال�ضنة  اإعادة  بروتوكول  بف�ضل 

للمجل�ض  فاأ�ضبح  العملية  تنظيم 
اأنه  قائال  م�ضداقية،  واالأ�ضتاذ 
من  كل  لي�ض  اأن  التو�ضيح  يجب 
على  التهم  يرمي  طلبه  رف�ض 
متداركا  التعليمية،  املوؤ�ض�ضة 
اأو  ي�ضجلون  الذين  االأولياء  اأن 
اأجحفت  املجال�ض  اأن  يح�ضون 
الطعن  حلق  فليلجوؤوا  ابنهم  بحق 
ما  وهو  املديرية  م�ضتوى  على 
هذه  اأن  حيث  الربوتوكول،  يتيحه 
لدرا�ضة  بدورها  جتتمع  االأخرية 
من  الكثري  اأن  موؤكدا  التظلمات، 
وفقا  ال�ضنة  اأعيدوا هذه  التالميذ 

لتلك االإجراءات.
فقال  القانوين  اجلانب  من  اأما 
ال  اأنه  االنتباه  االأولياء  على  اأنه 
للتالميذ  اأخرى  يحق طلب فر�ض 
الذين جتاوزوا 16 �ضنة، وكذلك اأن 
االإعادة لها مقايي�ض مثل: هل اأعاد 
ا�ضتعداد  له  وهل  قبل؟  من  ال�ضنة 
للدرا�ضة؟، وال�ضلوك بهل كان كثري 
الغياب اأو اأنه تخلى عن الدرا�ضة يف 
الف�ضل الثالث، و�ضلوكه عموما ما 
اإن كان �ضويا، باالإ�ضافة اإىل طاقة 
م�ضتوى  على  التالميذ  ا�ضتيعاب 
اأن  حيث  ذاتها،  بحد  املوؤ�ض�ضة 
كل العوامل ال�ضابقة ت�ضكل توليفة 
واحدة يف قرار منح التلميذ فر�ضة 

اأخرى اأم ال.
من جهة ثانية دعا نواري االأولياء 
االأخرى  املجاالت  على  لالنفتاح 

التكوين  مثل  والتكوين  للتعلم 
املهني و التعليم عن بعد، وخا�ضة 
املهني،  بالتكوين  تعلق  فيما 
القطاع  وزير  عليه  يراهن  الذي 
عرب  موؤخرا  مباركي  حممد 
البكالوريا املهنية، وما دعمها من 
لدعم  الوطنية  الوكالة  ت�رشيحات 
اأن  من  »اأون�ضاج«  ال�ضباب  ت�ضغيل 
63 باملائة من م�ضاريعها خلريجي 

التكوين املهني.
واأن  الرتبية  لوزارة  و�ضبق  هذا 
كاآخر  اأكتوبر   18 موعد  حددت 
اللتحاق التالميذ املطرو اأجل 
اإعادة  طلبات  قبلت  دين الذين 
اإدماجهم يف االأق�ضام، وذلك خالل 
حول  القطاع  باإطارات  اجتماعها 
ملف التالميذ املطرودين نوعية 
الواردة  االأحكام  لتفعيل  الوثائق 
لل�ضنة  االإطار  املن�ضور  يف 
ملا  وفقا   ،2019-2018 الدرا�ضية 
لعملية  الناظم  الربوتوكول  ت�ضمنه 
الدرا�ضية   لل�ضنة  ال�ضنة  اإعادة 

.2018/2019
الذي  الربوتوكول  هذا  ون�ض 
التنظيمية  الرتتيبات  ت�ضمن 
ال�ضنة  اإعادة   حتكم  التي  العملية 
مل  الذين  للتالميذ  بالن�ضبة 
يف  القبول  �رشوط  ي�ضتوفوا 
متخل  يعترب  االأعلى. اأنه  الق�ضم 
مت  تلميذ  كل  الدرا�ضة  عن 
مبقاعد  يلتحق  ومل  طلبه  قبول 
يوم  قبل  مربر  اأي  دون  الدرا�ضة 
اخلمي�ض 18 اأكتوبر 2018، وذلك 
وطلبات  الطعون  اأودعت  بعدما 
بن�ضخ من  االإدماج مرفقة  اإعادة 
ك�ضوف نقاط الف�ضول الثالثة يف 
 27 اإىل   16 من  املمتدة  الفرتة  
على  الطعون  �ضبتمرب. وفتحت 
ومديريات  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى 
الرتبية، يف انتظار نتائج الطعون 

يف الـ15 اأكتوبر.
قرارات  عن  االعالن  مت  كما 
طريق  عن  االأق�ضام  جمال�ض 
من  م�ضتخرجة  ن�ضخة  تعليق 
املح�رش يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية 

يوم 3 اأكتوبر.

للبنوك  املهنية  اجلمعية  رئي�ض  اأرجع 
واملوؤ�ض�ضات املالية ABEF والرئي�ض 
اجلزائري  الوطني  للبنك  العام  املدير 
BNA عبود عا�ضور نق�ض ال�ضيولة اإىل 
والتمويالت  البرتول  اأ�ضعار  انخفا�ض 
القطاع  منها  ا�ضتفاد  التي  ال�ضخمة 

اخلا�ض يف اال�ضتثمارات ال�ضخمة.
ت�رشيح  يف  عا�ضور  عبود  اأو�ضح  و 
م�ضانع  اأن  اأم�ض  اجلزائرية  لالإذاعة 
ال�ضناعات  وجممعات  اال�ضمنت 
هي  ال�ضيارات  وتركيب  الغذائية، 
البالغ   االأثر  لها  وكان  كبرية  م�ضاريع 
املالية،  ال�ضاحة  يف  ال�ضيولة  نق�ض  يف 
ت�ضهد   2014 �ضنة  قبل  كانت  بعدما 

ذلك  تقل�ض  ف�ضيئا  و�ضيئا  فائ�ضا 
وو�ضف  الو�ضع،  هذا  بفعل  الفائ�ض 
وقد  بالعادية  امل�ضاألة  املتحدث  ذات 

حتدث يف كل الدول.
للبنك  العام  املدير  الرئي�ض  اأفاد  و 
التداول  ن�ضبة  اأن  اجلزائري  الوطني 
ال�ضنوات  يف  النقدية  والكتلة  االأموال 
بلغت 3  االأزمة حتديدا  املا�ضية وقبل 
اأالف مليار دينار، بينما اليوم بلغ حجم 
مليار   1200 اإىل   600 بني  التداوالت 
البنوك  باأن  املتحدث  واأ�ضاف  دينار، 
ا�ضتقطاب  على  حثيثا  بالعمل  مطالبة 

اأموال االدخار.
يف  البنكية  املوؤ�ض�ضات  تاأخر  حول  و 

وخ�ضو�ضا  االقت�ضاد  حركية  مواكبة 
الذين  وامل�ضدرين  الت�ضدير  مو�ضوع 
والتعطيل،  البريوقراطية  من  ي�ضتكون 
للبنوك  املهنية  اجلمعية  رئي�ض  قال 
يف  البنوك  باأن  املالية  واملوؤ�ض�ضات 
اجلزائر تعاملت طيلة ال�ضنوات املا�ضية 
مع اال�ضترياد وي�ضكل الت�ضدير بالن�ضبة 
لها مو�ضوعا جديدا هي ب�ضدد التاأقلم 
مع  خ�ضو�ضا  تدريجيا  فيه  والتحكم 
املعنية  ال�ضوق  هي  التي  اإفريقيا  دول 
بالت�ضدير و«مل يكن لنا مع املوؤ�ض�ضات 
البنكية وامل�رشفية االإفريقية عالقات 
ن�ضاير  واليوم  اجلانب،  هذا  يف  كبرية 
مرافقة  خالل  من  الت�ضدير  حركية 

واملالية  البنكية  املوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء 
االأ�ضواق  اإىل  تنقلت  التي  للوفود 

االإفريقية وموؤخرا بدولة موريتانيا«،
دولية  اآليات  بوجود  عا�ضور  واأكد 
يف  ترافقهم  املايل  للتعامل  وتقنيات 
العامل  بنوك  كل  لدى  الت�ضدير  عملية 
داعي  وال  اأي�ضا  متتلكها  واجلزائر 
املوؤ�ض�ضات  وعن  ال�ضاأن   بهذا  للقلق 
�ضوق  يف  النا�ضطة  والبنكية  املالية 
عدد  باأن  عبود  قال  اجلزائري  املال 
كل املوؤ�ض�ضات املالية بلغ 29 منها 19 
موؤ�ض�ضة م�رشفية و 10 موؤ�ض�ضات مالية 

مبا فيها �رشكات االإيجار املايل.
 ف.ن�شرين

امللف �شريفع ملكتب بن غربيط

BNA الرئي�س املدير العام للبنك الوطني اجلزائري

  �شارة بومعزة

م�صري غام�ض الآالف التالميذ املطرودين

انخفا�ض اأ�صعار البرتول والتمويالت ال�صخمة �صبب نق�ض ال�صيولة

�شيدي بلعبا�س

 �صكان بن ع�صيبة يغلقون الطريق 
احتجاجا على و�صعيتهم 

رئي�س اجلمعية الوطنية للتجار واحلرفيني 
احلاج الطاهر بولنوار:

قلة الطلب ونق�ض االأ�صواق 
اجلوارية �صبب ارتفاع االأ�صعار 

يف تعليمة موؤرخة بتاريخ 27 اأكتوبر املا�شي

بن غربيط  متنع النقاب 
يف قطاع الرتبية

�ضكان  من  الع�رشات  اأم�ض  اأقدم 
البعيدة  ال�ضيلية  ع�ضيبة  بن  قرية 
ب25  بلعبا�ض  �ضيدي  والية  عن 
الوطني  الطريق  قطع  على  كلم 
رقم 13 املوؤدي اإىل تالغ مطالبني 
التي  التنموية  الربامج  يف  بحقهم 
املنتخبني  تعنت  ب�ضبب  تعطلت 
املحتجون  اأكد  ،حيث  املحليني 
اأهمية  اأغلقوا املنافذ على  الذين 
والتي  املطروحة  االإن�ضغاالت 
متثلت اأ�ضا�ضا ال�ضكن الذي حرموا 
العمومية  ال�ضكنات  خا�ضة  منه 
مل  التي  االأرا�ضي  قطع  وحتى 
وطرح  ،هذا  عامني  منذ  توزع 
امل�ضاكل  من  البلدية جملة  �ضكان 
و�ضائل  غياب  غرار  على  اليومية 
النقل ،خا�ضة واأن اخلطوط املارة 
تالغ  خط  على  تعمل  هناك  من 
يجد  ال  واأحيانا  بلعبا�ض  �ضيدي 
من  يقلهم  من  ع�ضيبة  بن  �ضكان 

واإىل مقر دائرة تنرية ،اأو عا�ضمة 
اإىل  ،�ضف  بلعبا�ض  �ضيدي  الوالية 
ال�ضحية  اخلدمات  غياب  ذلك 
هوؤالء  و..و�ضب  واحلمام  الالزمة 
املنتخبني،  على  غ�ضبهم  جام 
يرف�ضون  الذين  االأع�ضاء  ال�ضيما 
للنهو�ض  املداوالت  اإم�ضاء 
منحة  اأن  حتى  املحلية  بالتنمية 
يعانون  االإحتياجات اخلا�ضة  ذوي 
ح�ضبهم  يتطلب  ما  �ضمت  يف 
اأجل  من  �ضخ�ضيا  الوايل  تدخل 
واإجبار  املرتاكمة  امل�ضاكل  حل 
االأع�ضاء على تقدمي الدعم الالزم 
لرئي�ض البلدية خدمة لل�ضالح العام 
املحلية  ال�ضلطات  وكانت  هذا   ،
قد تنقلت اإىل عني املكان لتهدئة 
جميع  بنقل  ووعدت  املحتجني 
رف�ضوا  هوؤالء  لكن  االإن�ضغاالت 
ذلك وطالبوا بح�ضور وايل الوالية 
�س.�شهيب

الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  اأرجع 
الطاهر  احلاج  واحلرفيني  للتجار 
اخل�رش  اأ�ضعار  ارتفاع  بولنوار�ضبب 
م�ضريا  العر�ض،  قلة  اإىل  الفواكه  و 
وارتفاع  االإجتماعي  الدخول  مع  اأنه 
املدار�ض  طرف  من  خا�ضة  الطلب 
�ضهري  خالل  واملطاعم  واجلامعات 
اأكتوبر ونوفمرب اأدى اإىل قلة االأعرا�ض 

مما اإنعك�ض على االأ�ضعار .
توقع  رئي�ض اجلمعية الوطنية للتجار 
بولنوار  الطاهر  احلاج  واحلرفيني 
والفواكه  اخل�رش  اأ�ضعار  اإنخفا�ض  
مع  تزامنا  املقبل  االأ�ضبوع  من  بداية 
مو�ضم اجلني، م�ضيفا يف �ضياق مت�ضل 
:« اأّن هذه الفرتة انتقالية فيما يتعلق 
االأ�ضعار ،بحيث تقل حما�ضيل مو�ضم 

ال�ضيف لتحل حملها حما�ضيل مو�ضم 
ال�ضتاء، معتربا اأن »قلة العر�ض ونق�ض 
اآخر  �ضبب  هو  اجلوارية  االأ�ضواق 
الرتفاع االأ�ضعار ، م�ضريا اأنه ال بد من 
:«اأننا  ،قائال  اجلوارية  االأ�ضواق  خلق 
نحتاج اإىل 500 �ضوق جوارية اإ�ضافية 
الوطنية  اجلمعية  رئي�ض  وّطماأن   .«
اأّن  املواطنني   ، واحلرفيني  للتجار 
تزامنا  انخفا�ضا  �ضتعرف  االأ�ضعار 
يف  خا�ضة  اجلني  مو�ضم  دخول  مع 
الوادي،   ، ب�ضكرة  اجلنوبية  الواليات 
اأ�ضعار  الرتفاع  وبالن�ضبة  اأدرار، 
االإنتاج  اإّن  املتحدث  قال  البقوليات، 
اأحدث  مما  الوطني،  الطلب  اليغطي 

خلل ما بني العر�ض والطلب.
اإميان لوا�س

بن غربيط   نورية  الرتبية  وزيرة  اأمرت 
كافة امل�ضوؤولني املركزيني و الوالئيني 
بتطبيق قرار منع النقاب على م�ضتوى 
واالإدارية  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  كل 
تعليمة  اإىل  ا�ضتنادا  لها،  التابعة 
العمومية  للوظيفة  العامة  املديرية 
بواجبات  املتعلقة  االإداري  واالإ�ضالح 
يف  العموميني  واالأعوان  املوظفني 
والتي  العمل  اأماكن  يف  اللبا�ض  جمال 
تعترب اأن هذا النوع من اللبا�ض يتنافى 
مع طبيعة مهامهم ووظائفهم. واأوردت 
تعليمة �ضادرة من وزارة الرتبية بتاريخ 
27 اأكتوبر املا�ضي حتوز الو�ضط على  
م�ضوؤويل  اإىل  موجهة  منها،  ن�ضخة 
“بخ�ضو�ض  عنوان  حتت  قطاعها، 
واالأعوان  املوظفني  واجبات 
القطاع  م�ضوؤويل  اإن  العموميني”، 
ملزمون بتطبيق تعليمة املديرية العامة 
بواجبات  املتعلقة  العمومية،  للوظيفة 
يف  العموميني  واالأعوان  املوظفني 

علما  العمل،  اأماكن  يف  اللبا�ض  جمال 
بن غربيط  لها  ت�ضري  التي  التعليمة  اأن 
تن�ض  املا�ضي  اأكتوبر   4 يف  وال�ضادرة 
اأماكن  يف  النقاب  منع  على  �رشاحة 
الهياكل  غربيط  بن  واأمرت  العمل 
وامل�ضالح التابعة لها بتطبيق التعليمة، 
“التعليمة حتر�ض على �رشورة  وقالت 
ومقت�ضيات  قواعد  باحرتام  التقيد 
اأماكن  م�ضتوى  على  واالت�ضال  االأمن 
هوية  حتديد  تقت�ضي  والتي  العمل 
ب�ضفة  العموميني  واالأعوان  املوظفني 
االأفعال  بتجنب  وااللتزام  ودائمة،  اآلية 
تتنافى  التي  واملظاهر  والت�رشفات 
التي  والوظائف  املهام  طبيعة  مع 
التعليمة  واأكدت  بها”.  ي�ضطلعون 
التعليمات  اإ�ضداء  اجلميع  على  “يتعني 
مل�ضمون  االإعالم  ل�ضمان  الالزمة 
تنفيذها  ومتابعة  املرفقة،  التعليمة 

وااللتزام مبا فيها.
ف.ن�شرين 

ك�شف رئي�س جمعية اأولياء التالميذ اأحمد خالد عن جملة من اخلروقات حول ملف املطرودين، قائال اأن الآلف 
منهم يبقون رهن الإجحاف، حيث اأن الكثري من مديري املوؤ�ش�شات رف�شوا تطبيق تعليمة الوزارة وجمال�س 

لالأ�شاتذة جتاوزوا �شالحياتهم القانونية وفقا لقانون 1991، الذي اأعده الوزير بن حممد، حيث اأن تلك املجال�س 
ترف�س اإدماج التالميذ امل�شطوبني ال�شنة املا�شية واملولودين يف 2001 و2002، والرا�شبني يف البكالوريا مبعدل 9.9 

فما فوق، معتربا اأن امللف يفرت�س فتحه من طرف الو�شاية.
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بني 03 �إىل 04 نوفمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 5 اأ�صخا�ص

�صبيحة  غاية  �إىل   2018 نوفمرب   04 �إىل   03 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�أم�س على �ل�صاعة �لثامنة �صباحا )�أي خالل 24 �صاعة �لأخرية( �صجلت 
من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   2193 �ملدنية   �حلماية  وحد�ت 
�لوطن وهذ� على �إثر تلقي مكاملات �ل�صتغـاثة من  طرف �ملو�طنني، 
�أن�صطة �حلماية �ملدنية �صو�ء  هذه �لتدخالت �صملت خمتلف جمالت 
�إخمــاد  �ل�صحي  �لإجالء  �ملنزلية،  �ملرور، �حلو�دث  بحو�دث  �ملتعلقة 

�حلر�ئق و �لأجهزة �لأمنية...�لخ.
على هذ� �لنحو �صجلت عدة حو�دث مرور منها 04 �لأكرث دموية ت�صببت 
يف وفاة 05 �أ�صخا�س يف مكان �حلو�دث و �إ�صابة )05( �أ�صخا�س �آخرين 
�إىل  نقله  ثم  �ملكان  عني  يف  �إ�صعافه  مت  �خلطورة،  متفاوتة  بجروح 

�مل�صت�صفى �ملحلي من طرف م�صالح �حلماية �ملدنية.
لالإ�صارة، تدخلت وحد�ت �حلماية �ملدنية  من �أجل  تقدمي �لإ�صعافات 
�لأولية لـ  05 �أ�صخا�س خمتنقني بغاز �أحادي �أك�صيد �لكربون، �ملنبعث 
 ، حيز  ببلدية  تاك�رست  بحي  �لبويرة،  بولية   ، �لتدفئة  �أجهزة  من 
�إىل  م�صتقرة   حالة  يف  نقلهم  ثم  �ملكان  عني  يف  بال�صحايا  �لتكفل  مت 
�ملوؤ�ص�صات �لإ�صت�صفائية �أما فيما يخ�س �لتدخالت �ملتعلقة بالتقلبات 
�لقيام بعدة عمليات  �جلوية، قامت م�صاحلنا بعدة تدخالت متثلت يف 
 ، �لعمومية  بال�صكنات و �ملوؤ�ص�صات  �لأمطار �ملت�رسبة  �إمت�صا�س مياه 
�إرتفاع  ب�صبب  و حافالت ح�رست  �صيار�ت  �إخر�ج عدة  �أجل  و كذ� من 
بع�س  ت�صجيل  كما مت  �لأودية،  في�صان  �أو  �لطرقات  يف  �ملياه  من�صوب 
�خلارجية  �جلدر�ن  و  �ملنازل  �أ�صقف   ، لل�رسفات  �جلزئية  �لإنهيار�ت 

للمنازل يف كل من وليات : 
�لق�صبة،  طاية،  عني  �لرويبة،  �لزو�ر،  باب  مقاطعات  عرب  �جلز�ئر 
و  �رس�قة  با�س جر�ح،  �ملدنية،  �أحممد،،  �صيدي  د�ي،  بلوزد�د، ح�صني 
تادميت،  تيزي وزو، ماكودة،  تيزي وزو  يف كل من  �لكاليتو�س،   ولية 
تقزيرت، در�ع بن خدة، در�ع �مليز�ن، بني دو�لة، تيزي غنيف، عز�زقة، 

�أزفون، فريحة، و�صيف.
قور�صو،  منايل،  برج  دل�س،  بومرد��س،  بلديات  عرب  بومرد��س  ولية 
نا�رسية.  و  مو�صى  �أولد  �لثنية،  بودو�و،  �خل�صنة،  خمي�س  ي�رسـ  بغلية، 
ولية �لبويرة يف كل من بور�ق، �أعومار، قاديرية، بئر �أغبالو�، جباحية، 
بودربالة، �لأخ�رسية و حيزر. و لية �صعيدة على م�صتوى بلدية �صعيدة، 

للذكر مل يتم ت�صجيل خ�صائر يف �لأرو�ح �لب�رسية.

�سيدي بلعبا�س

�صكان دوار ال�صرير مبرحوم 
يطالبون بتوفري النقل املدر�صي

 
�لتمدر�س  م�صكل  من  �لرحل  �لبدو  تالميذ  من  �لع�رس�ت  يعاين 
بفعل بعدهم عن مقر بلدية مرحوم جنوب ولية �صيدي بلعبا�س 
�أخرى ،حيث عاين  تارة  �لأولياء  لدى  �لكامل  �لوعي  تارة وغياب 
هوؤلء خالل �ل�صنو�ت �ملا�صية ل�صيما يف �لع�رسية �ل�صود�ء من 
لكن  �لأغنام فقط  يتابعون رعي  �لت�رسب �ملدر�صي مما جعلهم 
وبعد حت�صن �لظروف �لأمنية وعودة معظم �لعائالت �ملهجورة 
�إىل مناطقها خا�صة يف منطقة �ل�رسير �لتي باتت تعترب من بني 
�أهم �لتجمعات �ل�صكنية بالبلدية �أ�صبح �لأولياء يطالبون �أكرث من 
�أي وقت م�صى ب�رسورة توفري �لنقل �ملدر�صي لنقل �أبنائهم �إىل 
مد�ر�س مرحوم �لتي تبعدهم بنحو 30 كم وهو مطلب طاملا مت 
رفعه لدى �ل�صلطات �ملحلية لكن من دون جدوى ،وهو �لأمر �لذي 
�أ�صبح ح�صب �لأولياء يقلقهم ب�صاأن �أبنائهم �لذين مل يجدو� لهم 
حال خ�صو�صا و�أن �لبع�س منهم يعاين من غياب �أي قريب ميكنه 
ترك �أطفاله لديه حتى يو��صلون در��صتهم ب�صكل عادي ،وطالب 
يعترب  �لذي  �مل�صكل  هذ�  يف  �لنظر  �أجل  من  �ل�صلطات  هوؤلء 
عوي�صا بالن�صبة لهم وهذ� بعد تز�يد عدد �لتالميذ �ملتمدر�صني 
يف خمتلف �لأطو�ر وهو حقهم كباقي تالميذ �لوطن �لذين ينقلون 

كل يوم على م�صافات طويلة 
 �س.�سهيب

�سيدي بلعبا�س

فتح م�صلحة جديدة للتوليد 
مب�صت�صفى دحماين �صليمان

ب�صيدي  �لتوليد  موؤ�ص�صة  على  �ل�صغط  تخفيف  �أجل  من   
�ملوؤ�ص�صة  م�صتوى  على  جديدة  م�صلحة  فتح  �صيتم  بلعبا�س 
�لإ�صت�صفائية دحماين �صليمان بحي �صيدي �جلياليل غ�صون 
يف  حمالة  ل  �صت�صاهم  �لتي  �خلطوة  وهي  �ملقبل  �ل�صهر 
ل�صنو�ت  ظلت  �لتي  �لن�صاء  توليد  مبوؤ�ص�صة  �لكتظاظ  تقليل 
تعاين من ��صتقبال مئات �لن�صاء �لو�فد�ت حتى من خمتلف 
�لوليات �ملجاورة ،غذ علمنا يف هذ� �ل�صدد �ن و�يل �لولية 
�رسير�   30 حو�يل  على  تتوفر  �لتي  �مل�صلحة  بفتح  �أمر  قد 
ومت جتهيزها مبختلف �لعتاد �لالزم لتقدمي خدمات �صحية 
�إليها ،حيث �صت�صاهم �مل�صلحة �جلديدة  للو�فدين  �رسورية 
�إنهاء عديد �مل�صاكل �لتي باتت توؤرق �ملر�صى من جهة  يف 
�لتي كانت  يا�صني  �لإ�صت�صفائية بحي �صيدي  وكذ� �ملوؤ�ص�صة 
ت�صجل يوميا حو�يل 70 ولدة وما يناهز 1300 ولدة  خالل 

عام 2018 
 �س.�سهيب

بلغت ن�صبة تقدم �مل�صاريع �ملتعلقة باإجناز 
 90 يفوق  ما  �جلز�ئر  بولية  �لطرقات 

باملائة 
حيث �صيتم ��صتالم يف نهاية �ل�صنة �حلالية 
�أزيد من خم�صة )5( م�صاريع كربى من �صاأنها 
بالعا�صمة،  �ملروري  �لختناق  من  �لتقليل 
�لأ�صغال  مدير  �لأحد  �أم�س  �أكده  ح�صبما 
�لرحمان  عبد  �جلز�ئر  لولية  �لعمومية 

رحماين. 
جمعته  عمل  جل�صة  عقب  رحماين  قال  و 
مع �أع�صاء جلنة �ل�صكن و �لتعمري للمجل�س 
ن�صبة  �أن  �جلز�ئر  لولية  �لولئي  �ل�صعبي 
بالطرقات  �ملتعلقة  �مل�صاريع  �إجناز 
باملائة   90 يفوق  ما  بلغت  قد  بالعا�صمة 
م�صاريع  عدة  موؤخر�  ��صتالم  مت  حيث 
يوجد من بينها �لطريق رقم 1 و�دي �لكرمة 
�إىل بئر خادم  و طريق �لكاليتو�س  �ملوؤدي 
قري�س  و�دي  طريق  و  �لرويبة  طريق  و 
�صيدي  طريق  و   )fontaine Fraiche(

كذلك  يوجد  و  بوقرة،  �إىل  �ملوؤدي  مو�صى 
��صتالمها  مت  �لتي  �لطرقات  �صمن  من 

�لأ�صبوع �لفارط --ي�صيف 
�لطريق   من  �لأول  �جلزء  �مل�صوؤول-- 
ذ�ت  من  �لثاين  �جلزء  �أما   45 رقم  �لولئي 
و  ببوزريعة  �لطرق  مفرتق  )مابني  �لطريق 
��صتالمه  ف�صيتم  م�صو�س(  بني  م�صت�صفى 
قبل نهاية �ل�صنة عالوة على �لطريق �لوطني 
رقم 36 )طريق مزدوج بن عكنون-5 جويلية 
نهاية  قبل  كذلك  ��صتالمه  �صيتم  �لذي   )
2018.  كما �صيتم ��صتالم قبل نهاية �ل�صنة 

مركز  من  )بالقرب  زر�لدة  حمول  �حلالية 
�لطريق  و حمول  �لتقني  حمي�صي(   �لردم 
�لوطني رقم 67 �ملوؤدي �إىل �لقليعة ، يك�صف 
�ملحولني  هذين  �أن  �عترب  �لذي  رحماين، 
�ملرور  حركة  يف  مرونة  خلق  �صاأنهما  من 
»�أما م�رسوع ج�رس و�دي �صايح   بالعا�صمة. 
من  �لذي  و  �لعا�صمة  و  بر�قي  بني  �لر�بط 

�صاأنه �لق�صاء 
�لعمومي  �لختناق  من  كبرية  ن�صبة  على 
ف�صيتم ت�صلميه خالل �لثالثي �لأول من �صنة 

2019 »، يعلن ذ�ت �مل�صوؤول.

م.�س

عبد  �لو�صطى  �جلز�ئر  بلدية  رئي�س  �أعلن 
»بور  �أن �صاحة  �لأحد  �أم�س  �حلكيم بطا�س، 
و  �ل�صتعمارية  للحقبة  تعود  �لتي  �صعيد« 
�ل�صفلى  �لق�صبة  بلديتي  بني  ما  تربط  �لتي 
و �جلز�ئر �لو�صطى �صيتم �إعادة فتحها �أمام 
بعد  �جلاري  نوفمرب  �صهر  نهاية  �جلمهور 
فرب�ير  منذ  فيها  �رسع  تهيئة  �إعادة  عمليات 

. 2017
و�أو�صح بطا�س يف ت�رسيح �أن �صاحة بور �صعيد 
�لتي  �لتاريخي  �ل�صرت�تيجي  �ملوقع  ذ�ت 
تخ�صع منذ فرب�ير 2017 لأ�صغال �إعادة تهيئة 
و ترميم �صتفتح �أمام �ملو�طنني نهاية نوفمرب 
�جلاري، م�صيفا �أن عملية �إعادة �لتهيئة متت 
با�صتعمال نف�س �ملو�د �لأ�صلية �مل�صتخدمة 
هذه  ت�صتعيد  حتى  �ل�صتعماري  �لعهد  يف 

�ل�صاحة  وجهها �لأ�صيل و�صيتم �حلفاظ على 
من  وهو  �ل�صاحة  و�صط  �ملو�صيقى  �لك�صك 

�أهم عنا�رسها �لهند�صية.
�أ�صغال  ن�صبة  �أن  �ىل  �أ�صار  �لإطار  هذ�  ويف 
ملحوظا  تقدما  عرفت  قد  �ملوقع  تهيئة 
�لعملية  �أن  مربز�  باملائة،   95 �ل  وبلغت 
لذ�ت  �ملحاذي  �لعمر�ين  �لن�صيج  ت�صمل 
كما  متنا�صق  عمل  لتقدمي  �لعريقة  �ل�صاحة 
�جلانب  �أي�صا  �لتهيئة  �إعادة  �أ�صغال  م�صت 
�ملحاذي للمدخل �لرئي�صي للم�رسح �لوطني 
�لقدمية   �ملباين  و  با�صطارزي  �لدين  حمي 
�لقريبة من هذه �ل�صاحة وعددها 9 عمار�ت 

لت�صرتجع رونقها �لأ�صلي.
و ذكر بطا�س �أن عملية �إعادة تهيئة و ترميم 
�ل�صاحة و�لتي خ�ص�س لها غالف مايل  هذه 

قيمته 19 مليار �صنتيم تندرج يف �إطار خمطط 
�لتوجيه و �لتهيئة لولية �جلز�ئر 2035-2015 
،لتتحول �إىل متنف�س وف�صاء جو�ري للعائالت 
�لعا�صمية وزو�رها ملا توفره من �أمن ونظافة 

وترفيه.  
وفيما يتعلق ب�صبب تاأخر ت�صليم �مل�رسوع �لذي 
تعرث ملر�ت عديدة قال رئي�س بلدية �جلز�ئر 
�لو�صطى �أن ذلك ر�جع »للحر�س على تنفيذ 
تهيئة عالية �جلودة حيث مل تعتمد �لدر��صة 
�لأوىل على مر�عاة �جلو�نب �لتقنية و�لأهمية 
�لتاريخية للموقع كونها من �ملعامل �مل�صنفة 
�صمن قطاع �لق�صبة �لرت�ثي �ملحفوظ  ورغم 
�نطالق �لأ�صغال �لأولية مت توقفها لتطلق من 
جديد باإ�رس�ف وبال�رس�كة مع م�صالح وز�رة 

�لثقافة �ملخت�صة يف �لرتميم.  

و يف هذ� �لإطار بلغت �مليز�نية �ملخ�ص�صة 
�لت�صع عمار�ت  بور�صعيد وكذ�  لتهيئة �صاحة 
�لوطني  �مل�رسح  و�جهة  وكذ�  �ملحاذية 
�إىل  ب�صطارزي  �لدين  حمي  �جلز�ئري 
و�لإنارة  لها  �لأٍر�صفة �ملحاذية  تهيئة  جانب 

�لعمومية ما قيمته 19 مليار �صنتيم . 
 و�أ�صار �أنه بعد تهيئة بلدية �جلز�ئر �لو�صطى 
�ملحيط   تزيني  �إطار  يف  حد�ئق   07 ل�صبعة 
وبريوت  وخمي�صتي  �صوفيا  غر�ر  على 
وتربمج  للمو�طنني  مفتوحة  وهي  وتيفاريتي 
موؤخر�  مت  وثقافية،  ترفيهية  ن�صاطات  فيها 
منظمة  طرف  من  �حلرية  حديقة  �إختيار 
عاملية للحد�ئق لإجناز متثال هدية لرئي�س 
�جلمهورية يف �إطار تظاهرة » لنع�س معا يف 

�صالم« .

جدد �صكان �أربعة �أحياء ببلدية ونوغة �لو�قعة يف 
�ل�صمال �لغربي للولية �مل�صيلة مطلبهم �ملتمثل 
يف تهيئة طرقات هذه �ملجمعات �ل�صكانية �لتي 
مت�صها  �أن  دون  فرتة  منذ  تهيئة  �أية  تعرف  مل 
م�صاريع �لتهيئة و�لرتميم رغم �مل�صاريع �لعديدة 
�لتي تربجمها �لبلدية كل �صنة، �لأمر �لذي �أّدى 
�إىل ��صتياء �لقاطنني �لذين �عتربو� بلديتهم من 

ملحوظا يف جمال  تاأخر�  تعرف  �لتي  �لبلديات 
�أحياء  عدة  �صكان  �أّكد  حيث  �حل�رسية  �لتهيئة 
هذه  مبعظم  �حل�رسية  �لتهيئة  �أّن  بالبلدية 
�لأحياء كانت مطلبا ملحا لديهم، وذلك بالنظر 
�صنو�ت  منذ  يعي�صونها  �لتي  �ملعاناة  حجم  �إىل 
كلما  منازلهم  من  �خلروج  عليهم  ي�صعب  وبات 
�لأوحال  ب�صبب  �ملطر  من  قطر�ت  ت�صاقطت 

متتلئ  �لتي  �حلفر  عن  ناهيك  متلوؤها،  �لتي 
�مل�صاة  على  ي�صعب  كبرية  بركا  م�صكلة  باملياه 
غائبة  فهي  �لأر�صفة  �أما  جتاوزها،  و�ملركبات 
مما  �مل�صالك،  من  �لعديد  م�صتوى  على  متاما 
�أكد  �إذ  مرور،  حو�دث  عدة  وقوع  يف  �صاهم 
�إىل  �صكاوى  مر�ر�  رفعو�  �أنهم  منهم  �لعديد 
�ل�صلطات �ملعنية على م�صتوى بلدية ونوغة لكن 

مل ت�صلهم �أية �إجابة �إىل حد �ل�صاعة، مما جعل 
�ل�صكان ي�رسون على جت�صيد مطالبهم يف تعميم 
�ل�صلطات  تقاع�س  ظل  يف  �حل�رسية،  �لتهيئة 
�ل�صكان  يطالب  �لر�هن،  �لو�صع  و�أمام  �ملحلية 
و�لوقوف  �لأو�صاع  بتد�رك  �ملعنية  �ل�صلطات 

على حجم �ملعاناة �لتي يتخبطون فيها .
عبد�لبا�سط بديار 

ينا�صد �صكان حي » �حل�صن » �لتابع لقليم بلدية 
�رسورة  �ملحلية  و  �لبلدية  �ل�صلطات  �مل�صيلة 
مل�صاكلهم  للتكفل  �رسيع  و  عاجل  حل  �يجاد 
�صنو�ت  منذ  مر�رتها  يتجرعون  �لتي  �ليومية 
عا�صمة  من  بالقرب  يقطنون  �أنهم  رغم  عدة 
�لولية وتدعيمهم مب�صاريع تنموية يف مقدمتها 
نا�صد  و  �لطبيعي،  و�لغاز  �ل�رسوب  �ملاء 
�لعاجل  �لتدّخل  �لولئية  �ل�صلطات  �ملو�طنون 
�لطبيعي  �لغاز  من  �ل�صكان  متكني  �أجل  من 

�لذي يعد من بني �مل�صاكل �لتي تت�صّدر قائمة 
�أ�صد  يعانون  �أّنهم  موؤكدين  �حلي  هذ�  نقائ�س 
�ملعاناة نتيجة غياب �لغاز �لطبيعي خا�صة يف 
ف�صل �ل�صتاء �لذي تزد�د �حلاجة �ملا�صة لهذ� 
ق�صاوة  معاناتهم  من  ز�د  �حليوي،وما  �ملورد 
�أبدى  كما  باملنطقة  �لطق�س  وبرودة  �لطبيعة 
فيما  قّدمت  �لو�صية،  �أّن �جلهات  �صكان �حلي 
بعد  �مل�رسوع  باإجناز  متكررة  وعود�  �صبق، 
�لنتهاء من عملية �لدر��صة وخمتلف �لإجر�ء�ت 

م�صار  بتحديد  �خلا�صة  و�لقانونية  �لإد�رية 
قنو�ت �لتو�صيل، �لتي ل تبعد كثري� عن �ملركز 
�لرئي�صي لتوزيع �لغاز �لطبيعي كما حتدث �صكاح 
�لتزود  �لتذبذب �مل�صجل يف  �حلي عن م�صكل 
باملياه �ل�صاحلة لل�رسب بالرغم من توفر �حلي 
على قنو�ت �لربط بال�صبكة، �إل �أن �ملاء يبقى 
�لغائب �لأكرب يف حياتهم �ليومية، �إذ �أن �لعديد 
على  �أجمعو�  �إليهم  حتدثنا  �لذين  �ل�صكان  من 
غياب �ملاء عن حنفيات منازلهم ول يرون هذه 

�ملادة �إل �أياما معدود�ت، �ل�صيء �لذي دفعهم 
�أرهقت  �لتي  �ملياه  ب�صهاريج  �ل�صتنجاد  �إىل 
وو�صط  �لعالقة  �مل�صاكل  هذه  و�أمام  كاهلهم 
�ملو�طنون  هوؤلء  جدد  و�ل�صتياء  �لتذمر 
�صكاويهم لل�صلطات �ملحلية و�لولئية من �أجل 
تنموية تخرج هوؤلء  و�إطالق م�صاريع  �لتحرك 
�صئمو�  �لتي  �ملرتدية  و�لو�صعية  �لعزلة  من 

حتملها ح�صب تعبريهم .
عبد�لبا�سط بديار 

بلدية �جلز�ئر �لو�سطى بالعا�سمة

بلدية ونوغة بامل�سيلة 

حي �حل�سن بامل�سيلة

تهيئة 7 حدائق و ت�صليم �صاحة بور�صعيد قريبا

�صكان عدة اأحياء يطالبون بتهيئة الطرقات

الغاز واملاء واإ�صالح الطريق اأهم مطالب ال�صكان

قطاع �لأ�سغال �لعمومية بالعا�سمة

خم�صة م�صاريع كربى ملعاجلة الزحام املروري
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نا�شطة  حملية  جمعيات  حذرت 
االجتماعي  التكفل  ميدان  يف 
 ، مترنا�شت  بواليات  وال�شحي 
اأدرار ، الوادي ، ايليزي و تيندوف 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة  من 
و  الت�شويف  �شيا�شة  عن  تنجر  قد 
من  املنتهجة  االأمام  اىل  الهروب 
حق  يف  املحلية  ال�شلطات  طرف 
الرحل  البدو  من  عائلة  األف   65
مهددة   اأ�شبحت  التي  والرعاة 
للموؤونة   افتقارهم  ب�شبب  بال�شياع 
و االأغطية واالأفر�شة و اخليم ،مما 
باأمرا�ض  للإ�شابة  عر�شة  جعلهم 
احلالية  الفرتة  خلل   ، خمتلفة 
املرحلة  حلول  مع  تزامنت  التي 
بربدها  عنها  املعروف  ال�شتوية 
ذات  قلقل  يثري  ومما   ، القار�ض 
املفاجئ  التوقف  اأن  اجلمعيات 
باالأطقم  اخلا�شة  القوافل  لن�شاط 
املكلفة  طبية  ال�شبه  و  الطبية 
باإجراء فحو�شات طبية و عمليات 
جراحية جمانية لفائدة هذه الفئة 
اله�شة من املجتمع املحلي ، حيث 
وقلقها  تخوفها  عن  تخفي   مل 
املقلق  االرتفاع  من  الكبريين 
�شوء  مبر�ض  االإ�شابة  حلاالت 
التغذية ، حيث ت�شري االإح�شائيات 

 1376 ت�شجيل  عن  الر�شمية  غري 
 ، الفتاك  الداء  بهذا  م�شابة  حالة 
البدو  عائلت  ج�شد  ينخر   الذي 
يف  ت�رصخ  التي  والرعاة  الرحل 
�شمت رهيب ، ومما زاد الطني بلة 
ح�شب م�شوؤويل اجلمعيات املحلية 
م�شري  يكتنف  الذي  الغمو�ض  هو 
االإعانات االإن�شانية التي تر�شدها 
 ، الوطني  الت�شامن  وزارة  �شنويا 
االإن�شانية  املوؤونة  يف  واملتمثلة 

هذه  لفائدة  �شنويا  تخ�ش�ض  التي 
تعي�ض يف  اأ�شبحت  التي  العائلت 
ح�شب  اأمثالها  يلفظ  بات  زمن 

قولهم  .
من جهة ثانية طالب  رئي�ض احلركة 
عبد  الكبري  باجلنوب  اجلمعوية 
مقت�شب  ت�رصيح  يف  تقار  القادر 
من   ،« »الو�شط  جريدة  مع  له 
النزول  ب�رصورة  اجلمهورية  والة 
لفائدة  خرجات  بربجمة  للميدان 

للوقوف  الرعوية  االأودية  قاطني 
االإن�شانية  الكارثة  حجم  على 
�شكك  كما   ، االأفق  يف  تلوح  التي 
التقارير  �شحة  مدى  يف  حمدثنا 
م�شالح  طرف  من  اإليه  املرفوعة 
تتنافى  والتي  االجتماعي  الن�شاط 
االجتماعي  الواقع  مع  –ح�شبه- 
الذي يختلف كثريا  مع   ، املزري 
بدعم  القا�شية  احلكومة  تعليمة 
بربامج  الرحل  والبدو  الرعاة 

الواقع  اأحمد متام  بطالو حي  يتخبط 
من  جملة  يف   ، ورقلة  مدينة  بو�شط 
نغ�شت  التي  التقليدية  امل�شاكل 
اإرادة حقيقية  غياب  يومياتهم يف ظل 
من ال�شلطات املحلية للتجاوب اجلاد 
نا�شدت    . القائمة  ان�شغاالتهم  مع 
جمموعة من البطالني بحي اأحمد متام 
ت�رصيح  يف  ورقلة  لبلدية  اإداريا  التابع 
الوالية  وايل   « »الو�شط  يومية  مع  لهم 
التدخل  ب�رصورة  جلوي  القادر  عبد 
العاجل لدى م�شوؤويل ملف اليد العاملة 
و م�شريي ال�رصكات الوطنية واالأجنبية 
من  النفطية  ال�شناعة  يف  العاملة 
ان�شغاالتهم  مع  اجلاد  التجاوب  اأجل 
ح�شتهم  منحهم  يف  اأ�شا�شا  املتمثلة 
من منا�شب العمل املقدمة من طرف 
ال�رصكات اىل الوكالة الوالئية للت�شغيل 
ملعدالت  املقلق  التزايد  الإمت�شا�ض 
البطالة ، ومما يحز يف نفو�ض العاطلني 
عن العمل باحلي املذكور هو االإق�شاء 

املمنهج الذي باتوا يتعر�شون له اأثناء 
اإجرائهم للفحو�ض املهنية بال�رصكات 
. اإىل جانب ذلك فقد دعا وايل الوالية 
�شابق  ت�رصيح  القادر جلوي يف  عبد 
طرق  عن  التخلي  اىل  البطالني  له 
بالتكفل  التعهد  مع  االحتجاجات 
اإ�شارة  يف  باإن�شغاالتهم  التدريجي 
وا�شحة من امل�شوؤول االأول على الهيئة 
�شغل  منا�شب  هناك  باأن  التنفيذية 
�شت�شتحدث يف القريب العاجل موجهة 
املعاهد   ، اجلامعات  خريجي  لفائدة 
اإ�شافة  العليا  واملدار�ض  الكربى 
املهني  التكوين  مراكز  ملرتب�شي 
 . امل�شتوى  عدميي  وحتى   والتمهني 
ويف انتظار تدخل جاد من طرف �شناع 
القرار بالوالية يبقى بطالو حي اأحمد 
ال�شارع  غول  وطاأة  حتت  يئنون  متام 

الذي اأ�شبح يق�شي م�شاجعهم .
�أحمد باحلاج 

ببلدية  دبي�ض  قرية  �شكان  ي�شتكي 
من   ، ورقلة  لوالية  التابعة  اأنقو�شة 
ب�شبكة  التاأخر غري املربر يف ربطهم 
يعانون  جعلهم  ما  وهو  املدينة  غاز 
اليومي عن  البحث  االأمرين مع رحلة 
قارورات غاز البوتان .  طالب �شكان 
قرية دبي�ض النائية ببلدية اأنقو�شة يف 
ت�رصيح لهم مع يومية »الو�شط »وايل 
ب�رصورة  جلوي  القادر  عبد  الوالية 
للوقوف  لهم  ميدانية  زيارة  برجمة 
يكابدونها  التي  املعاناة  حجم  على 
مع رحلة البحث اليومي عن قارورات 
الطلب  عليها  يكرث  التي  البوتان  غاز 
ملواجهة  ال�شتوية  املرحلة  خلل 
�شدد  ،حيث  القار�ض  الربد  ق�شاوة 
القائم على   امل�شكل  املت�رصرين من 
�رصورة االإ�رصاع يف دعمهم مب�رصوع 
�شبح  من  الإنت�شالهم  املدينة  غاز 

التخلف التنموي الذي يتخبطون فيه 
املت�رصرين  نفو�ض  يف  يحز  ومما   .
ال  املنتخبني  اأن  القائم  امل�شكل  من 
يعرفون الطريق اىل قريتهم �شوى مع 
لتقدمي  االنتخابية  املواعيد  اإقرتاب 
تتبخر  ما  �رصعان  ع�شلية  وعود  لهم 

مبجرد و�شولهم لكر�شي ال�شلطة .
بوالية  االأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
قد  كان   ، جلوي  القادر  عبد  ورقلة 
اأبواب  لفتح  امل�شوؤولني  جميع  حث 
واالإ�شتماع  املواطنني  مع  احلوار 
التكفل  خلف  وال�شعي  الإن�شغاالتهم 
واالإمكانات  االأولويات  ح�شب  بها 
املتاحة ، كما توعد بف�شح املنتخبني 
العاجزين اأمام ال�شعب يف حالة ما مل 
يلم�ض االإعتمادات املالية على اأر�ض 

الواقع .
�شيخ مدقن 

متكن عنا�رص االأمن احل�رصي 
توقيف  من  بورقلة  الثاين 
باملدعو  االمر  يتعلق  �شخ�ض 
االعتداء  تهمة  عن  /)خ.اأ( 
العمدي  اجلرح  و  بال�رصب 

با�شتعمال ال�شلح االأبي�ض .
على  الق�شية  تفا�شيل  تعود 
ال�شحية  بها  تقدم  �شكوى  اإثر 
بخ�شو�ض  املدعو/)ب.ر( 
اجلرح  و  لل�رصب  تعر�شه 
املتهم  طرف  من  العمدي 
با�شتعمال  الذكر  ال�شالف 
الفور  على   ، االأبي�ض  ال�شلح 
بو�شع  ال�رصطة  عنا�رص  قام 
متكنوا  حمكمة  اأمنية  خطة 

توقيف املتهم  من خللها من 
الإجراءات  اإخ�شاعه  مع 
التلم�ض اجل�شدي و اقتياده اىل 
ا�شتكمال  اجل  من  امل�شلحة 

اجراءات التحقيق معه .
اإجراءات   كافة  ا�شتكمال  بعد 
ال�شالف  املتهم  مع  التحقيق 
ق�شائي  ملف  اجناز  مت  الذكر 
وكيل  امام  مبوجبه  قدم  �شده 
اجلمهورية لدى حمكمة ورقلة 
الذي اأ�شدر يف حقه حكم بـ02 
غرامة  و  نافدة  حب�ض  �شنة 
مالية مقدرة بـ مئتا األف دينار 

جزائري.
�أحمد باحلاج    

تئن 65 عائلة من �لبدو �لرحل و�لرعاة باملناطق �حلدودية بجنوب �لبالد �لكبري ، حتت وطاأة �حلرمان و�لإق�شاء 
�ملمنهج من �لإ�شتفادة من �عانات �لدولة و �لقو�فل �لطبية لتمكينهم من �حل�شول على  فحو�شات طبية جمانية وهو 

�لأمر �لذي يتنافى مع توجيهات وتعليمات رئي�س �جلمهورية 

وزير� �ل�شحة و�لت�شامن مطلوبان بالأودية �لرعوية باجلنوب �لكبري 

65 �ألف عائلة من �لبدو ل متلك من �حلقوق �شوى �لهوية 

�أحمد باحلاج 

1376   اإ�سابة بداء �سوء التغذية 

احلدب  حي  �شكان  طالب   
 ، بورقلة  الروي�شات  ببلدية 
من  بتمكينهم  املعنية  اجلهات 
ملنازلهم  العقارية  الدفاتر 
تاأخرت  العملية  اإىل  م�شريين 
كثريا رغم اأن عملية امل�شح مر 

عليها اأكرث من ت�شعة ا�شهر . 
 ، املو�شوع  يف  �شكوى  وقالت 
العقاري  احلفظ  م�شالح  اأن 
و�شعيتهم  معاجلة  يف  متاطلت 
يف  مفهومة  غري  الأ�شباب 
اأحياء  ا�شتفادت  الذي  الوقت 
من  الروي�شات  ببلدية  عديدة 

زمنية  مدة  العقاري يف  الدفرت 
م�شح  عملية  بعد  كبرية  لي�شت 
ال�شكوى  وذكرت  االأرا�شي، 
تدخل  من  خماوف  هناك  اأن 
العملية  لعرقلة  نافذة  جهات 
وحرمان �شكان احلي من حقهم 
هناك  اأن  العلم  مع  امل�رصوع 
جتزئات �شكنية ب�شيغة الريفي 
يتح�شل  ومل  امل�شح  �شملها 
اأ�شحابها على الدفرت العقاري 
بتجزئتي 113  مثلما هو احلال 
و160 م�شكن .  وطالب حمرروا 
ال�شكوى وايل الوالية ، مب�شاءلة 

دواعي  حول  املعنية  امل�شالح 
تاأخر ا�شتفادة �شكان احلي من 
 ، مل�شاكنهم  العقارية  الدفاتر 
تقاع�ض  وجود  على  م�شددين 
يف  املعنية  اجلهة  طرف  من 
مواطني  وكان  امللف.   ت�شوية 
اأكرث  احتجوا  قد  احلدب  حي 
وطالبوا  الق�شية  على  مرة  من 
بتمكينهم  املخت�شة  امل�شالح 
اأن  غري  العقارية  الدفاتر  من 
اأذانا �شاغية  نداءاتهم مل جتد 
االمر  ت�رصيحاتهم  ح�شب 
انتهاج  اإىل  يدفعهم  قد  الذي 

يف  االحتجاج  يف  اأخرى  طرق 
حاله  على  الو�شع  بقاء  حال 
حقهم  افتكاك  اأجل  من  وذلك 

امل�رصوع . 
قاطنوا  االأخري  يف  ونا�شد 
وايل  املذكور  ال�شكني  التجمع 
الوالية بالتدخل وفتح حتقيق يف 
ق�شية حرمان اأكرث من 9 اآالف 
ن�شمة من حق يكفله القانون ، 
عن  امل�شوؤولني  م�شاءلة  ف�شل 
اأ�شباب هذا التاأخر يف معاجلة  

هذه امل�شاألة.
�أحمد باحلاج 

بورقلة  حمرتف  �شحفي   طالب 
تفوق  ال�شحافة ملدة  بقطاع  يعمل 
رئي�ض  من   ، كاملة  �شنوات  الع�رص 
اجلمهورية ب�رصورة التدخل العاجل 
لدى �شناع القرار بالبلد و الوالية 
الإنت�شاله من �شبح الت�رصد يف ال�شارع 
الزوجة  من  املتكونة  عائلته  رفقة 
وطفلني . نا�شد ال�شحفي املحرتف 
»ح،ب »يف ت�رصيح خ�ض به جريدة 

» »رئي�ض اجلمهورية عبد  »الو�شط 
القا�شي  ب�شفته  بوتفليقة  العزيز 
التدخل  ب�رصورة  بالبلد  االأول 
العاجل لدى م�شالح كل من وزارات 
االأول ، ال�شكن ، االت�شال والداخلية 
والية  ووايل  املحلية  واجلماعات 
للتكفل  جلوي  القادر  عبد  ورقلة 
بان�شغاله القائم املتمثل يف ح�شوله 
يف  الت�رصد  �شبح  يجنبه  �شكن  على 

من  املتكونة  عائلته  رفقة  ال�شارع 
ذات  ا�شتنكر  وقد   . اأفراد  ثلثة 
له امل�شاركة  الذي �شبق  املتحدث 
وطنية  اإعلمية  تغطيات  عدة  يف 
وجهوية ب�شدة عدم التزام ال�شلطات 
املحلية بتعليمات وتوجيهات رئي�ض 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
بان�شغاالت  اجلاد  بالتكفل  الرامية 

عمال مهنة املتاعب .

قد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
االأ�رصة  مع  جل�شة   بعقد  تعهد 
للإ�شتماع  املحلية  االإعلمية 
التكفل  وال�شعي خلف  الإن�شغاالتهم 
مبداأ  �رصط  بتطبيق  جذريا  بها 
االإمكانات  و  االأولويات  ح�شب 
املتاحة ح�شب املعلومات االأولوية 

املتوفرة .
�شيخ مدقن 

نا�شدو� �لو�يل فتح حتقيق يف متاطل �جلهات �ملعنية

رغم تو�شيات رئي�س �جلمهورية �لر�مية للتكفل بان�شغالت �ل�شحفيني 

�سكان احلدب يف ورقلة يطالبون بالدفرت العقاري ملنازلهم

�سحفي حمرتف بورقلة مهدد رفقة عائلته بالت�سرد يف ال�سارع

غياب �لإر�دة من م�شوؤويل �ل�شغل للتكفل بهم 

للمطالبة بدعمهم ب�شبكة غاز �ملدينة 

ورقلة 

بطالو حي اأحمد متام ببلدية 
ورقلة ي�سرخون يف �سمت 

قاطنو قرية دبي�ش ببلدية اأنقو�سة 
ي�ستنجدون بوايل ورقلة  

القب�ش على �سخ�ش بتهمة ال�سرب 
و اجلرح العمدي 
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�ساحة  فعالياته  �ستحت�سن  الذي 
املتحف للمدينة وينظم بالتن�سيق 
الفالحية  التعاونية  من  كل  مع 
وزو  لتيزي  اخلدمات  املتعددة 
والغرفة الفالحية و جمل�س املهن 
حوايل  الغرفة،  بهذه  امل�سرتكة 
ا مبا يف ذلك  النحالني  ثالثني عار�سً
املحرتفني للوالية وجمعيات مربي 
م�سوؤول  ذكره  ملا  وفقا  النحل، 
االت�سال واالإر�ساد والتكوين بغرفة 
الفالحة ، �سامل تواتي و قد حدد 
رئي�سية  كاأهداف  احلدث  لهذا 
اإ�ستنادا للمتحدث "تثمني منتجات 
جرجرة  مبرتفعات  النحل  خلية 
عن  ف�ساًل  اجلبل  ع�سل  وترقية 
ع�سل  منه  خا�سًة  الع�سل  ت�سنيف 
اجلبل و الغابات" ، م�سريا اإىل اأن 
"جعل   اإىل  ا  اأي�سً يهدف  ال�سالون 
امل�ستهلكني يتعرفون على خمتلف 
يت�سكل  التي  املختلفة  النباتات 

اخلزامى  مثل  املنتوج  هذا  منها 
و  الكاليتو�س  و  االأخ�رض  بلوط  و 

غريها".
كذلك  يعد  -الذي  تواتي  اأفاد  و 
تقييم  باأن  النحل-  مربي  اأحد 
اخلا�سة  النحل  خلية  منتجات 
منها  �سيما  جرجرة  مبرتفعات 
الع�سل مير عرب "توعية امل�ستهلك 
هذا  عليها  يتوفر  التي  بالفوائد 
بهذه  اخلا�س  املحلي  املنتوج  
احلاجة  على  موؤكدا  املنطقة"و 
قدماً  للم�سي  الع�سل  هذا  لتحليل 
يف ت�سنيفها كمنتج حملي  وو�سع 
عالمة خا�س توؤ�رض على اأنه ع�سل 

من مرتفعات جرجرة.
ال�سالون  لهذا  املنظمون  اإرتاأى  و 
تقدمي للجمهور عر�س عن برنامج 
على  النحل  تربية  �سعبة  تطوير 
الدعم  وتقدمي  املحلي  امل�ستوى 
واملعلومات  النحل  ملربي  التقني 
تعميم  و  التطبيقي  والتكوين 
النحل  تربية  يف  احلديثة  الطرق 

وحماية و�سون �ساللة 

البيئية  واأمناطها  املحلية  النحل 
املفيدة  الفالحة  وت�سجيع   ،
هذا  و�سيفتح  الزهرية(  )النباتات 
ال�سالون املجال اإىل البيع املبا�رض 
ملنتجات اخللية من قبل املنتجني 

الزبائن  على  �سيقرتحون  الذين 
ومنتجاتها  الع�سل  اأنواع  خمتلف 
وم�ستقات  ال�سمع(  الطلع  )حبوب 
م�ستح�رضات التجميل ذات اأ�سا�س 

الع�سل، وفقا للمنظمني.

�ستكون والية تيزي وزو و اإىل غاية الثامن من �سهر نوفمرب اجلاري على موعد مع �سالون الع�سل و منتجات خلية النحل ، 
ح�سبما علم من املنظمني و �سيجمع هذا احلدث الفالحي.

تيزي وزو

م.�س

ا �سالون الع�سل  ثالثون عار�سً
و منتجات خلية النحل

�سعيدة

من تنظيم جمعية " �سعاع االأمل " بالبويرة

تي�سم�سيلت 

وحدة بريد اجلزائر ب�سعيدة 

تلم�سان 

�سعيدة 

عني متو�سنت

م�ستغامن 

اختتام الدورة التكوينية لفائدة مديري ومفت�سي الرتبية

ن�ساطات �سبانية ت�ستذكر ت�سحيات ال�سهداء

وعدة "القوا�سم" ببلدية لرجام

اإكت�ساف ثغرة مالية بالقبا�سة الرئي�سية 
و اأمني ال�سندوق حمل التهمة

فتح 5 وحدات ثانوية جديدة 
للحماية املدنية

حملة تطوعية لتنظيف املحيط

 وفاة رئي�س بلدية 
عني طلبة ب�سكتة قلبية

توافد 623 األف م�سطاف على 
الفنادق والإقامات ال�سياحية

املن�رضم  االأ�سبوع  بحر  اإكت�ساف  مت 
بريد  لوحدة  الرئي�سية  بالقبا�سة 
قدر  هام  مايل  مبلغ  اإختفاء  �سعيدة 
ب 480 مليون حيث قام امل�سوؤولون 
على الوحدة بتقدمي �سكوى مل�سالح 
حول  حتقيق  لفتح  بالوالية  االأمن 
الثغرة  هذه  اأن  و  خا�سة  الق�سية 

املالية ح�سب م�سادر عليمة للو�سط 
املتهم  ال�سندوق  اأمني  اإختفاء  توؤكد 
الق�سية الذي مل يظهر  الرئي�سي يف 
حلد ال�ساعة مما اآثار ال�سكوك حوله 
الق�سية  مالب�سات  تبقى  حني  يف 

جمهولة.
خ.ع

�سيتم عما قريب بوالية تلم�سان فتح 
للحماية  جديدة  ثانوية  وحدات   5
بيان خللية  به  اأفاد  املدنية ح�سبما 
للحماية  الوالئية  للمديرية  االت�سال 
املرافق  هذه  وتتوزع  املدنية 
الغزوات  و  احلناية  بلديات  على 
و  مهيدي  بن  مر�سى  و  تلم�سان  و 
هنني و�ست�ساف اإىل 16 وحدة ثانوية 

تتوفر عليها الوالية ل�سمان التغطية 
واحلوادث  للتدخالت  ال�ساملة 
الذي  امل�سدر  ذات  وفق  املختلفة 
اإجناز  اأ�سغال  تقدم  ن�سبة  اأن  اأفاد 
 80 بني  ما  ترتاوح  الوحدات  هذه 
و85 من املائة و �ست�سمح با�ستيعاب 
املدنية  للحماية  عون   210 اإجماال 

من خمتلف الرتب.

لتنظيف  تطوعية  حملة  ب�سعيدة  جرت 
الت�سامن  من جمعية  املحيط مببادرة 
اخلري"وقد  وافعلوا   " واالح�سان 
ت�سخري  مت  التي  العملية  هذه  متت 
مع  بالتن�سيق  الالزمة  االمكانيات  لها 
لت�سيري  الوالئية  العمومية  املوؤ�س�سة 
حي  م�ست  حيث  التقني  الردم  مراكز 
واأكد  �سعيدة.  مبدينة  �سكن"   400"
مدير املوؤ�س�سة العمومية ملراكز الردم 
التقني مدين منري على �رضورة م�ساركة 

املواطنني واجلمعيات املحلية يف مثل 
هذه املبادرات لتح�سني الوجه اجلمايل 
اأ�سار رئي�س  ملدينة �سعيدة ومن جهته 
وافعلوا   " واالح�سان  الت�سامن  جمعية 
اأهمية  اإىل  الكرمي  عبد  �سوان  اخلري" 
ن�رض ثقافة البيئة لدى جميع املواطنني 
املحيط  تنظيف  باأهمية  حت�سي�سهم  و 
داعيا  التطوعي  العمل  يف  واإ�رضاكهم 
جميع  على  املبادرة  هذه  تعميم  اإىل 

االأحياء و البلديات بالوالية. 

البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  �سيع 
لواتي  مداين  متو�سنت(  )عني  طلبة  لعني 
مهيب  جنائزي  جو  يف  االأخري  مثواه  اإىل 
ال�سلطات  بح�سور  طلبة  عني  مبقربة 
وقد  الفقيد.  واأ�سدقاء  واأهل  الوالئية 
اأم�س  اأنفا�سه االأخرية م�ساء  الراحل  لفظ 
اجلمعة باملوؤ�س�سة االإ�ست�سفائية "الدكتور 

بن زرجب" بعني متو�سنت عن عمر يناهز 
قلبية ح�سبما  ل�سكتة  تعر�سه  اإثر  �سنة   61
علم لدى عائلته وقد تقلد الراحل مداين 
لواتي مهام رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
لعني طلبة منتخبا عن حزب جبهة التحرير 
املجل�س  بذات  ع�سوا  كان  كما  الوطني. 

البلدي يف العهدة االإنتخابية ال�سابقة.

على  م�سطاف  األف   623 توافد 
الفنادق واالإقامات ال�سياحية بوالية 
اال�سطياف  مو�سم  خالل  م�ستغامن 
اليوم  اأ�ستفيد  ح�سبما  املا�سي 
واأو�سح  الوالية  م�سالح  من  ال�سبت 
الفندقية  املوؤ�س�سات  اأن  امل�سدر 
املو�سم  هذا  خالل  تدعمت  التي 

بثماين موؤ�س�سات 
يونيو  الفاحت  بني  ا�ستقبلت  جديدة 
األف   623 املا�سيني  �سبتمرب  و30 
م�سطاف من بينهم 5.650 م�سطاف 

اأجنبي مقابل 82 األف م�سطاف من 
بينهم 715 اأجنبي خالل نف�س الفرتة 

من العام املا�سي.
املخيمات  ا�ستقبلت  جهتها  ومن 
خالل  عددها  بلغ  التي  العائلية 
 21 املا�سي  اال�سطياف  مو�سم 
م�سطاف  األف   57 زهاء  خميم 
مراكز  اإيواء  قدرة  ت�ساعفت  كما 
ب  ال�سباب  وموؤ�س�سات  اال�سطياف 
اإىل  لت�سل  �سنة  املائة خالل  60 يف 

16.700 �رضير.

اأكد عطاري عبد اهلل مفت�س الرتبية 
الوطنية الإدارة الثانويات على هام�س 
لفائدة  التكوينية  الدورة  اإختتام 
ممثال  و  ب�سعيدة  الرتبية  مدراء 
الرتبوية  االإ�سالحات  اأن  للوزارة 
تقوم على جملة من التعليمات ق�سد 
واملبنية  التعليم  جودة  اإىل  الو�سول 
اأ�سا�سا على نوعية املوارد الب�رضية 
هو  التكوين  هذا  اأن  اأ�ساف  حيث 

والعامل  االإ�سرتاتيجي  الرهان 
تلبية  و  امل�ستدامة  للتنمية  احلا�سم 
اأن هناك  حاجيات البالد ، يف حني 
والتعليمات  القرارات  من  جملة 
للتقرب من كل موظفي القطاع من 
للحياة  املنظمة  القرارات  خالل 
املدر�سية، ميثاق اأخالقيات املهنة، 
لتح�سني  القطاعي  املخطط 
الرقمنة  وكذا  العمومية،  اخلدمة 

نف�س  يف  ووليه  التلميذ  متكن  التي 
الوقت من التح�سل على املعلومات 
ب�رضعة ، كما ثمن هذه  العملية التي 
اأن  اإذ   ، الوطن  ربوع  كل  �ست�سمل 
كل  بتكوين  �سيقوم  املتكون  الفريق 
موظفي القطاع يف جميع اال�سالك. 
بلخروبي مر�سلي مفت�س  من جانبه 
اأنه  �رضح  املايل  للت�سيري  الرتبية 
به  يقوم  الذي  الهام  للدور  نظرا 

لتاأ�سي�س  الوزارة  ت�سعى  املدير 
خاللها  يكون  �سحيحة  قاعدة 
لالإ�سالحات  االأ�سا�سية  النواة  هو 
حمور  حتت  م�ستقبال  املربجمة 
رئي�سي هو احلوكمة وترقية اخلدمة 
هذه  اأن  حيث  وحت�سينها  العمومية 
املخطط  �سمن  تدخل  الندوة 

الوطني للتكوين 2020-2017.
خلدون.ع 

" �سعاع  الثقافية  اأم�س اجلمعية  اأ�رضفت 
على  البويرة  بوالية  النا�سطة   " االأمل 
ديوان  مبقر  ثقافية  تظاهرة  تنظيم 
 " اإ�سياخم  حممد   " ال�سباب  موؤ�س�سات 
للذكرى  املخلدة  االإحتفاالت  مع  تزامنا 
 ، املجيدة  التحريرية  الثورة  الندالع   64
ن�ساطات  الرثي  الربنامج  ت�سمن  حيث 
اأع�ساء  ر�سمها  يف  اأبدع  وفنية  ثقافية 

اجلمعية الذين نالوا اإعجاب وا�ستح�سان 
اجلمهور املعترب الذي غ�ست به القاعة 
 " بعنوان  امل�رضحي  العر�س  غرار  على 
بطريقة  خل�س  الذي   " املجاهد  زوجة 
يف  اجلزائرية  املراأة  ن�سال  رائعة  فنية 
وثائقي  فيلم  وكذا  اال�ستعمارية  احلقبة 
يرمز اىل الت�سحيات اجل�سام التي قدمها 
االإ�ستقالل  لنيل  ثمنا  اجلزائري  ال�سعب 

ا�ستمتع  هذا  جانب  واىل   ، واحلرية 
وو�سالت  �سعرية  باإلقاءات  احل�سور 
اجلمعية  الأطفال  وم�رضحية  مو�سيقية 
ويف   " اجلزائر  عظماء   " عنوان  حملت 
موالي   " اجلمعية  رئي�سة  ثمنت  ال�سياق 
عوادي مرمي " جناح هذه التظاهرة من 
البويري  للجمهور  الكبري  االإقبال  خالل 
اجلميع  ووعدت  العمرية  الفئات  كل  من 

م�ستقبال  مماثلة  ن�ساطات  بتنظيم 
الثقافية  احلركة  تن�سيط  يف  للم�ساهمة 
لذات  �سبق  باالإ�سارة  واجلدر   ، بالوالية 
عدة  يف  �رضكت  وان  ال�سبانية  اجلمعية 
تظاهرات ومهرجانات اأخرها م�ساهمتها 
الفعالة يف االإحتفاالت املنظمة بامل�رضح 

اجلهوي ليلة اول نوفمرب .
اأح�سن مرزوق

اإ�ستقطبت وعدة "القوا�سم" ببلدية 
لرجام )تي�سم�سيلت( اأعدادا غفرية 
على  اإقبال  ت�سجيل  مع  الزوار  من 
ال�سعبية  التظاهرات  خمتلف 
املنا�سبة  بهذه  املنظمة  والدينية 
املتنوعة  االأن�سطة  وا�ستقطبت 

واأعيان  م�سايخ  �سطرها  التي 
الزوار من خمتلف  اآالف  املنطقة 
بلديات الوالية والواليات املجاورة 
على غرار غليزان وتيارت وال�سلف 
�سارك  دينية  مدائح  تقدمي  ومت 
م�ساجد  اأئمة  من  عدد  اأدائها  يف 

املنطقة اإىل جانب 
منطقة  واأعيان  �سيوخ  م�ساركة 
البني  ذات  اإ�سالح  يف  "القوا�سم" 
اأقيمت  كما  النزاعات.  وحل 
اأداء  من  فلكلورية  ا�ستعرا�سات 
مع  بهيجة  اأجواء  يف  حملية  فرق 

ومن  الفنتازيا،  عرو�س  تقدمي 
ال�سعبية  التظاهرة  هذه  تقاليد 
زيارة العديد من العائالت القاطنة 
من  وكذا  الريفية  املنطقة  بهذه 
الويل  ل�رضيح  جماورة  واليات 

ال�سالح "�سيدي القا�سم".
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»العودة« تت�صدى لل�صفقة والوعد
�أحمد �أبو زهري

ال�سهيونية بخبثها ودهائها ت�سعى 
دائًما لل�سيطرة على املجتمعات، 
منها  خمتلفة،  باأدوات  م�ستعينة 
وتغذية  باجلماهري،  التغرير 
الفنت،  نريان  واإ�سعال  الأحقاد، 
والنحالل  الف�ساد  ون�رش 
الأخالقي، وت�سعى جاهدة للنيل 
من الأديان لتظهر يف عني وثقافة 
النا�س اأن الإميان بها هي رجعية 
احل�سارات،  تطور  مع  تتعار�س 
فقلب احلقائق وت�سليل ال�سعوب 
واإدخالها  قوتها  وا�ستنزاف 
اأهم  هي  بينية  �رشاعات  يف 
ي�سعى  التي  اخلبيثة  الأهداف 
يحاولون  لذلك  ال�سهاينة،  اإليها 
التغلغل  مت�سارع  وب�سكل  الآن 
العربية  املجتمعات  داخل  اأكرث 
بدعوى العمل امل�سرتك والرغبة 

يف التعاي�س وحتقيق ال�سالم.
اخلليج  دول  بع�س  يكون  لن 
املحطة الأخرية، لكنهم ي�سريون 

لل�سيطرة  ممنهجة  خطط  وفق 
بكاملها،  املجتمعات  هذه  على 
واأن ما يذيعونه هو جمرد اأكاذيب 
وجتميل ل�سورتهم ال�سوداء، حتى 
تتقبلهم جمتمعاتنا العربية، وفى 
ا  اأي�سً ي�سعون  هم  الأمر،  حقيقة 
النا�س  عقول  وتغيري  حتوير  اإىل 
وطم�س احلقائق اأمامهم وحرف 
اأنظارهم عما يجرى يف فل�سطني، 
وال�ستيطان  التهويد  ظل  يف 
بحق  املتوا�سل  والإجرام 
تاأكيد  بكل  الفل�سطيني،  ال�سعب 
حلفاء  اإيجاد  يف  ال�سهاينة  جنح 
الطريق  لهم  ميهدون  لفكرتهم 
احلرية  دعاة  لكل  ويت�سدون 
وينتف�سون مدافعني عن التطبيع 
والتعاي�س وامل�سالح العليا للبالد 
لكن  امل�سرتك،  التعاون  ظل  يف 
اأنف�سهم  على  يقبلون  ل  الأحرار 
ليكونوا  متفرجني  يبقوا  اأن 
ال�سهاينة،  مذابح  على  �سحايا 
هذه  ميرروا  اأن  لهم  ميكن  ول 
لزعزعة  اخلبيثة  اخلطط 

بلداننا  يف  وال�ستقرار  الأمن 
الت�سحيات  م�ستلهمني  العربية، 
كل  �سعبنا يف  اأبناء  يقدمها  التي 
مب�رشين  الفل�سطينية،  الأر�س 
يجري  وملا  ال�رشاع  حلقيقة 
املحا�رشة،  غزة  يف  اأهلنا  بحق 
ما  الذي  املنهك  اجل�سد  ذاك 

زال ينب�س باحلياة.
فعاًل  اجلراح،  وكرثة  الأمل  رغم 
هذه  لتحيي  اليوم  تنتف�س  غزة 
العربية  واأمتنا  �سعبنا  يف  الروح 
باأي  ميكن  ل  اأنه  والإ�سالمية 
ول  ال�رشطان،  هذا  تقبل  حال 
يف  بتمدده  ي�سمح  اأن  ميكن 
فالت�سحيات  العربية،  اأقطارنا 
الفل�سطيني  �سعبنا  يقدمها  التي 
يف  ا  وخ�سو�سً مكان  كل  يف 
م�سريات العودة وك�رش احل�سار، 
تغيري  على  الحتالل  اأرغمت 
احلقوق  مع  التعاطي  يف  طرقه 
للر�سوخ  وتدفعه  امل�رشوعة 
حالة  يف  وتبقيه  �سعبنا  ملطالب 
اإرباك وا�ستنزاف متوا�سل، بعد 

واأدواته  و�سائله  كل  ا�ستنزف  اأن 
الثائرين  �سد  الفتاكة  الع�سكرية 
الآن  هو  الزائلة،  احلدود  على 
يحقق  اأن  وي�ستجيب  يقبل 
غزة  يف  �سعبنا  وحقوق  مطالب 
التي فر�ست بت�سحيات مكونات 

هذا ال�سعب املعطاء.
من  اجلولة  هذه  حتقق  ل  قد 
لكن  احلقوق،  كل  نيل  ال�رشاع 
اأنها  امل�سريات  لهذه  ل  يُ�سَجّ
جمدًدا  فل�سطني  ق�سية  فر�ست 
واأعادت  العامل،  اأجندة  على 
واأدخلت  للق�سية،  املكانة 
�رشاعنا  يف  جديدة  اأدوات 
ودفعت  الحتالل،  مع  الطويل 
والدوليني  الإقليميني  الو�سطاء 
منهم  رغبة  غزة  اإىل  للح�سور 
امل�سريات؛  لهيب  تخفي�س  يف 
لديه  ال�سهيوين  العدو  لأن 
الرغبة يف ال�ستجابة ملتطلبات 
ا�ستطاعت  نعم  �سعبنا،  وحقوق 
اأهداف  ت�سجيل  امل�سريات 
ال�سهاينة،  مرمى  يف  جديدة 

و�سجلت نقاًطا وتقدًما تدريجًيّا 
ويحققه  حققه  ما  اإىل  ي�ساف 
املحتل  هذا  مواجهة  يف  �سعبنا 
املجرم، �ستبقى هذه امل�سريات 
متتد  ورمبا  وم�ستمرة  حا�رشة 
اأخرى  فل�سطينية  اأرا�ٍس  اإىل 
هذا  ليفهم  العاجل،  القريب  يف 
املحتل اأنه ل مكان له على هذه 
التي  املقد�سة،  الطيبة  الأر�س 
ل تقبل جن�س ورج�س ال�سهاينة 

واأعوانهم.
اليوم  الت�سحيات  هذه  تاأتي 
هرولوا  الذين  كل  لتف�سح 
العدو  مع  للتطبيع  و�سارعوا 
عن  ال�ستار  وتك�سف  املجرم، 
وجههم  وعن  ال�سهاينة  نوايا 
هذا  �سفة  تتغري  فلن  احلقيقي، 
الرببري  العن�رشي  املحتل 
كل  �سيالحق  العار  اإن  القاتل.. 
مل�رشوع  انبطحوا  الذين  اأولئك 
ال�سهاينة وا�ست�سلموا لهم وطبعوا 
على ح�ساب الدماء وعلى ح�ساب 

مقدرات ومكانة هذه الأمة.

الت�سحيات  ن�ستعر�س  ونحن 
للتطبيع،  املوؤمل  الواقع  ونعي�س 
تلحفنا هذه الذكرى ال�سوداء من 
وعد بلفور امل�سوؤوم الذي كر�س 
اإن�سانية  وكارثة  خطيئة  لأكرب 
بحق  و�سيا�سية،  واأخالقية 
الآلم  مكامن  كل  وفجر  �سعبنا 
والأوجاع، وكان �سببًا يف ت�ستيت 
وتدمري  الآلف  وقتل  �سعبنا 
ال�سعب  واإدخال  مقدراتنا 
طويل  �رشاع  يف  الفل�سطيني 
وفى  والبقاء،  الإرادة  معركة  يف 
اأنا�س  بيننا  الوقت ي�سطف  ذات 
ول  الكرامة  معاين  عليهم  يعز 
الأحرار  ركب  ال�سري يف  يريدون 
العبيد  طعنة  �سفوفنا  ويطعنون 
ورغبة  غ�سبة  اإىل  تنقاد  التي 
ويت�ساوق  يتماهى  الذي  �سيدها 
هانت  ال�سهيونية،  الإرادة  مع 
فهاجموها  الت�سحيات  عليهم 
اأن  من  بدًل  خبيثة  بجمرات 
يتخندقوا مع �سعبهم دفاًعا عن 

اأر�سهم و�سعبهم وكرامته.

م�صطفى زين

يف  القرن«  »�سفقة  عبارة  ترتدد 
الإعالم، ويف ت�رشيحات م�سوؤولني 
لكن  كثريين،  وعرب  اأمريكيني 
حتى  بنودها،  يحدد  مل  اأحداً 
ورف�سوها  عليها  اطلعوا  الذين 
مثل حممود عبا�س، اأو مثل جاريد 
ابتدعها  اإنه  يقال  الذي  كو�سنري 
املكلف  غرينبالت  جي�سون  اأو 
والإ�رشاف  فيها  بالتفاو�س 
ن�رش  عدم  لكن  تنفيذها.  على 
اأن  يعني  ل  »ال�سفقة«  تفا�سيل 
»اإ�رشائيل«  اأو  الأمريكية  الإدارة 
بداأتا  فقد  ر�سمياً  اإعالنها  تنتظر 
بقليلة.  لي�ست  مدة  منذ  التنفيذ 
اإن قرار  وميكننا القول، بكل ثقة، 

اإىل  ال�سفارة الأمريكية  ترمب نقل 
»عا�سمة  بها  واعرتافه  القد�س 
)ح�سب  تاريخياً«  لإ�رشائيل  اأبدية 
على  وحالياً،  التوراة(  تف�سريه 
ُمهم من  بند  »الواقع«، هو  اأ�سا�س 
هذِه »ال�سفقة« فقد اأخرج املدينة 
النهائي«،  احلل  »مفاو�سات  من 
العربية  الدول  على  ال�سغط  وبداأ 
خطواته،  لتباع  العربية  وغري 
»ق�سا�س  بـ  اجلميع  مهدداً 
وباإطاحة  �سابقاً«،  يعرفوه  مل 
الراف�سني »خالل اأ�سبوعني«. وتال 
نقل ال�سفارة قرار اآخر بوقف دعم 
)اأونروا(،  الالجئني  غوث  وكالة 
بالالجئني  العرتاف  عدم  اأي 
العودة  يف  وحقهم  الفل�سطينيني 
خمالفة  يف  وقراهم،  مدنهم  اإىل 

وا�سحة لقرارات الأمم املتحدة.
م�ستغلة ال�سعف العربي، مل تكتف 
الإدارة الأمريكية بهذين القرارين، 
التحرير  منظمة  مكتب  اأقفلت  بل 
يف  وا�سنطن،  يف  الفل�سطينية 
ال�سغط  اأخرى ملزيد من  حماولة 
»الواقع«  بـ  يقتنع  على عبا�س عله 
مع  الأمني  التعاون  يف  وي�ستمر 
بتح�سني  وعود  مقابل  »اإ�رشائيل«، 
باأموال  مادياً  الفل�سطينيني  و�سع 
عربية. اأي اأن ترمب ميار�س مهنته 
الوطنية  الق�سايا  يف  حتى  كتاجر 
وامل�سريية، معتقداً باأن املال يحل 
كل العقد واخلالفات ويقنع النا�س 
اإىل  والتحول  بالحتالل  بالقبول 
عبيد. هذا عن ترمب واإدارته. اأما 
تفوته  منا�سبة  فلم يرتك  نتانياهو 

الوثيقة  عالقاته  تاأكيد  دون  من 
)غري  العربية  الدول  من  عدد  مع 
ت�رشيحاته  وتوج  والأردن(،  م�رش 
التقى  حيث  لُعمان،  بزيارة 
ال�سلطان قابو�س. ومل تكن الزيارة 
اإ�رشائيلي،  وزراء  لرئي�س  الأوىل 
اإ�سحق  ذلك  اإىل  �سبقه  فقد 
ي�سعى  وكان   )1994 )عام  رابني 
الفل�سطينيني  مع  التفاو�س  اإىل 
والعرب، كما زارها �سمعون برييز 
اإىل  دعوته  لرتويج   1996 عام 
اأ�سا�س  على  جديد  اأو�سط  �رشق 
والأمني،  القت�سادي  التعاون 
وانت�رش �سعاره »العقل الإ�رشائيلي 
ي�سنعان  العربية«  والأموال 
زيارة  اأن  واملفارقة  املعجزات. 
بريي�س حينها ترافقت مع ق�سف 

وارتكابه  لبنان  جنوب  جي�سه 
تزامنت  فيما  قانا،  جمزرة 
الت�سعيد  مع  نتانياهو  زيارة 
جمازر  وارتكابه  غزة  �سد 
تزامنت  كما  القطاع،  يف  يومية 
ريا�سية  بوفود  الحتفاء  مع 
وقطر.  ظبي  اأبو  يف  وثقافية 
لإقامة  املت�سارع  امل�سار  هذا 
»اإ�رشائيل«  بني  طبيعية  عالقات 
اللحظة  وليد  لي�س  عربية  ودول 
لأحداث  تتويج  هو  بل  الراهنة، 
�سهدها  خطرية  وتطورات 
الحتالل  منذ  العربي  العامل 
�سورية  وتدمري  للعراق  الأمريكي 
بالفو�سى  املنطقة  واإغراق 
واإ�سعال  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
الأهليةوالأيديولوجيات  احلروب 

كما  فيها،  املدمرة  الطائفية 
اإىل  »اإ�رشائيل«  ل�سعي  تتويج  اأنه 
حتى  التزام،  اأي  من  التخل�س 
املجحفة  اأو�سلو  اتفاقات  من 
بحق الفل�سطينيني، وواأد املبادرة 
على  تن�س  التي  لل�سالم  العربية 
معرتف  فل�سطينية  دولة  »اإن�ساء 
 1967 حدود  على  دولياً  بها 
وعودة الالجئني والن�سحاب من 
مقابل  املحتلة،  اجلولن  ه�سبة 
العالقات«.  وتطبيع  العرتاف 
اأي اأن التطبيع القائم حالياً لي�س 
ملحا�رشة  جديدة  حماولة  �سوى 
بـ  ي�سريوا  كي  الفل�سطينيني 
»�سفقة القرن« فتتفرغ »اإ�رشائيل« 
تعيد  اأخرى  وحروب  ل�رشاعات 

ر�سم خريطة ال�رشق الأو�سط.

عن �صفقة القرن
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و�سل ا�ستالم ملف 
ت�أ�سي�س جمعية ذات 

�سيغة حملية
مبقت�ضى القان�ن رقم 12-06 امل�ؤرخ يف 18 

�ضفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 
باجلمعياتفي الي�م الثامن والع�رشون من �ضهر 
اكت�بر2018 مت ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح 

بتاأ�ضي�س اجلمعية املحلية
امل�ضماة :جمعية ه�اة ال�ضيد الربي وحماية البيئة

املقيمة : حمل ال�ضيد عج�ج الطاهر حي املع�رشة 
جباحية

رئي�س اجلمعية  :ط�طاوي ابراهيم
تاريخ ومكان امليالد: 02/ 06 / 1981 بعني ب�ضام

العن�ان : حي 32 م�ضكن جباحية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية 
ح�شني  لدى حمكمة  ق�شائية معتمدة  حم�شرة  الق�شائي اال�شتاذة/حيمورنورة  للمح�شر  العمومي  الديوان 

داي جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها 68 �شارع بوجمعة مغني -ح�شني داي-اجلزائر

 412/04 للمادة  طبقا  ي�مية  جريدة  يف  الن�رش  طريق  عن  بال�فاء  تكليف  مع  تنفيذي  �ضند  تبليغ 
الفني  �ضنة  اكت�بر  �ضهر  من  الع�رشون  و  التا�ضع  بتاريخ  االدارية  و  املدنية  االجراءات  قان�ن  من 

و ثمانية ع�رش
لفائدة/بنك التنمية املحلية �رشكة ذات ا�ضهم و املمثلة من طرف مديره العام وكالة ح�ضنب داي 

رمز 104 املمثلة من طرف مديرها العام �ضليماين  عبد الكرمي
الكائن مقرها ب05�ضارع عمار ا�ضطاوايل اجلزائر و مقر ال�كالة 03 يحي العيا�ضي ح�ضني داي-

اجلزائر  القائمة يف حقها اال�ضتاذة /باري جميلة_حمامية لدى املجل�س معتمدة لدى املحكمة 
و االدارية  الدولة- مراعاة الحكام املادة 412/4 من قان�ن االجراءات املدنية  العليا و جمل�س 
بتاريخ  التجاري/البحري  الق�ضم  داي  ح�ضني  حمكمة  عن  ال�ضادر  التنفيذي  ال�ضند  على  بناءا 
بناءا  التنفيذية   بال�ضيغة  املمه�ر   01951/17 رقم  فهر�س   00657/17 رقم  26/03/2017 جدول 
بتاريخ  م�ضمنة  ر�ضالة  املر�ضالن عن طريق  بال�فاء  تكليف  مع  تنفيذي  �ضند  تبليغ  على حم�رش 

25/01/2018 حتت رقم 008143
بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي مع حم�رش تكليف بال�فاء عن طريق التعليق -ل�حة االعالنات 
حمكمة احلرا�س- امل�ؤرخ يف 12/06/2018    بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي مع حم�رش 
  12/06/2018 يف  الكاليت��س-امل�ؤرخ  بلدية  االعالنات  -ل�حة  التعليق  طريق  عن  بال�فاء  تكليف 
بناءا على االذن بالن�رش ال�ضادر عن ال�ضيد/رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 09/10/2018 حتت 
رقم 1787/18     تطبيقا الحكام املادة 412/4 من قان�ن االجراءات املدنية و االدارية     نحن 
اال�ضتاذة/حيم�ر ن�رة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي-جمل�س ق�ضاء اجلزائر  
املدع�/ كلفنا  ادناه     امل�قعة  داي -اجلزائر  ب�جمعة مغني-ح�ضني  مكتبنا ب72�ضارع  الكائن 

امل�ؤ�ض�ضة امل�ضغرى دمري حممد امني     ال�ضاكن بحي اوالد احلاج الكاليت��س-اجلزائر      ان 
م�ضاريف  و  دج   4.189.245.77 ب  املقدر  ذمته  يف  الثابت  الدين  مبلغ  ايدينا  بني  ف�ار  ي�ضدد 
للمح�رش  التنا�ضبية  احلق�ق  و  التنفيذ  م�ضاريف  اىل  باال�ضافة  دج  ب3.500  املقدرة  الق�ضائية 
الق�ضائي     ونبهناه بانه  له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�ضم�ن التكليف بال�فاء يف 

اجلريدة و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .
مع كافة التحفظات 

اثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به وفقا للقان�ن  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الدي�ان العم�مي للمح�رش الق�ضائي االأ�ضتاذة /حيم�ر ن�رة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي 

-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبها 68 �ضارع ب�جمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر 
تبليغ �ضند تنفيذي مع تكليف بال�فاء عن طريق الن�رش يف جريدة ي�مية 

طبقا للمادة 04/412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية 
بتاريخ التا�ضع و الع�رشون  من �ضهر اأكت�بر �ضنة األفني و ثمانية ع�رش 

لفائدة /�رشكة الت�ضيري العقاري ل�الية اجلزائر )جي�ضتيمال( �رشكة م�ضاهمة يف �ضخ�س  مديرها العام.
الكائن مقرها / باملنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر املتخذ م�طنا له مبكتب االأ�ضتاذة / علي يحي �ض�راية 

الكائن مكتبها ب 09 �ضارع خل�رش بيدة احلرا�س 
القائم يف حقها االأ�ضتاذ / �ضيخ ف��ضيل ) حمامي لدى املجل�س معتمد لدى املحكمة العليا و جمل�س الدولة ( 

مراعاة الأحكام املادة 04/412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية
بناء على ال�ضند التنفيذي  ال�ضادر عن حمكمة احلرا�س الق�ضم : التجاري /البحري بتاريخ : 2015/06/09 رقم 

اجلدول : 15/01159 فهر�س رقم : 15/05856 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية .
-بناء على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي مع تكليف بال�فاء املر�ضالن  عن طريق ر�ضالة م�ضمنة بتاريخ : 2017/11/05 

حتت رقم : 004233 و التي رجعت الر�ضالة بتاريخ : 2018/01/18 مبالحظة * اإعادة اإىل املر�ضل *  
االإعالنات حمكمة  )ل�حة  التعليق    بال�فاء عن طريق  تكليف  تنفيذي مع حم�رش  تبليغ �ضند  -بناء على حم�رش 

احلرا�س( امل�ؤرخ يف : 2018/01/31
واد  بلدية  االإعالنات  ل�حة   ( التعليق  بال�فاء عن طريق  تكليف  تنفيذي مع حم�رش  �ضند  تبليغ  بناء على حم�رش 

ال�ضمار (امل�ؤرخ يف : 2018/01/31 
-بناء على االإذن بالن�رش ال�ضادر عن ال�ضيد / رئي�س حمكمة احلرا�س بتاريخ : 2018/09/27 حتت رقم : 18/02706 

تطبيقا الأحكام املادة 4/412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية
 نحن االأ�ضتاذة /حيم�ر ن�رة حم�رشة ق�ضائية معتمدة لدى حمكمة ح�ضني داي 

-جمل�س ق�ضاء اجلزائر الكائن مكتبنا  72 �ضارع ب�جمعة مغني -ح�ضني داي – اجلزائر امل�قعة اأدناه 
كلفنا  املدع� / �رشكة فال�س داي ) ي�نقا �ضابقا ( �رشكة م�ضاهمة ممثلة يف �ضخ�س مديرها 

الكائن مقرها / القطعة 15 املنطقة ال�ضناعية واد ال�ضمار – اجلزائر 
اأيدينا مبلغ الدين الثابت  يف ذمته املقدر ب : 1.135.158.60 دج + مبلغ 200.000.00  اأن ي�ضدد ف�را بني   -
دج  تع�ي�س عن ال�رشر+   مبلغ 2500 دج م�ضاريف الق�ضائية باالإ�ضافة اإىل م�ضاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�ضبية 

للمح�رش الق�ضائي  .
اإال نفذ عليه  و نبهناه باأن له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�ضم�ن التكليف بال�فاء يف اجلريدة و 

جربا بكافة الطرق القان�نية .
مع كافة التحفظات

اإثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به وفقا للقان�ن
املح�شرة الق�شائية  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية االأغواط 
دائرة االأغواط 
بلدية االأغواط

الرقم : 
2018/161

و�شل اإيداع ملف
جتديد جمعية بلدية 

مبقت�ضى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �ضفر 1433 امل�افق ل 
12 يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات .مت هذا الي�م : 2018/10/28 

االإيداع ملف جتديد جمعية ذات �ضبغة بلدية :
ت�ضمية اجلمعية : "جمعية الب�ضري االبراهيمي للطلبة " بلدية 

االأغ�اط 
املقر االجتماعي : "االقامة اجلامعية ب��رشيط ل�ضخم  " االأغ�اط 

امل�دع : �ضالمات حممد عزيز  
ال�ظيفة يف اجلمعية : الرئي�س

مالحظة : وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�ضهار وفقا الأحكام 
املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�ضالف الذكر .

رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي  

ANEP N°:  832958 الو�شط:2018/11/05

الو�شط:2018/11/05الو�شط:2018/11/05الو�شط:2018/11/05الو�شط:2018/11/05

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�شر ق�شائي لدى حمكمة ال�شراقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�شراقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�شر تبليغ �شند تنفيذي و حم�شر تكليف بالوفاء  عن طريق الن�شر بجريدة يومية وطنية
)طبقا للمواد : 612و 613و 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن امل�قع اأدناه االأ�ضتاذ : ح�ضاي�ضي عبد احلميد حم�رش ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�ضكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�ضيد)ة( : معلم زهية ابنة علي امل�ل�دة بح�ضني داي والية اجلزائر يف 1949/09/27 

املقيم)ة( ب : 35 �ضارع عبد القادر – املرادية والية  اجلزائر
- معلم خالد ابن علي امل�ل�د باجلزائر ال��ضطى والية اجلزائر يف 1952/03/25

املقيم)ة( ب : 35 �ضارع عبد القادر – املرادية والية  اجلزائر

متخذين من مكتبنا م�طنا خمتارا لهما  بدائرة اإخت�ضا�س حمكمة ال�رشاقة حلني اإنتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�س املادة 613 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية .
-�ضد : معلم كمال ابن علي امل�ل�د مبحمد بل�زداد والية اجلزائر يف 1964/06/22

املقيم)ة( ب : حي 20 اأوت 56 مت��ضطة حممد قرب��س بابا ح�ضن والية اجلزائر 
-بناءا على ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اإعرتاف بدين  ،  بتاريخ 2015/04/22 رقم الفهر�س 2015/53 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2018/07/26  عن املكتب العم�مي للت�ثيق لالأ�ضتاذة كعبا�س اأمال الكائن ب 

57 �ضارع عبد القادر املرادية والية اجلزائر  
-بناءا على حم�رش التبليغ الر�ضمي املتمثل يف : 

حم�رش تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2018/09/24 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة  
-بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي امل�ؤرخ يف  2018/09/24

-بناءا على حم�رش تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2018/09/24 
-بناءا على و�ضل اإر�ضال ر�ضالة بريدية م�ضمنة و�ضل رقم 001 813 788 77

-بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف  2018/10/01
- بناءا على حم�رش تبليغ �ضند تنفيذي و حم�رش تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية  امل�ؤرخ يف  2018/10/01

بناء على املادة 412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية �ضيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/10/18 حتت رقم 18/04445 ، ياأذن بن�رش م�ضم�ن عقد التبليغ الر�ضمي 
املتمثل يف حم�رش تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2018/09/24 عن طريق ر�ضالة بريدية م�ضمنة لل�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اإعرتاف بدين بتاريخ 2015/04/22 رقم الفهر�س 2015/53 املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 
2018/07/26 عن املكتب العم�مي للت�ثيق لالأ�ضتاذة كعبا�س اأمال الكائن ب : 57 �ضارع عبد القادر املرادية والية اجلزائر   ، املت�ضمن ما يلي  )).... بح�ض�ر االأطراف و امل�ضاهدين �رشح و اعرتاف ال�ضيد معلم كمال ابن علي 
املذك�ر اأعاله احلا�رش �ضخ�ضيا و ه� يف حالة كامل االأهلية و اإرادة خالية من اأي عيب اأن عليه  دينا قدره ملي�ن و ثمامنائة األف دينار جزائري ، 1.800.000.00 دج مق�ضم بني الدائنان كما يلي : مبلغ ت�ضعمائة األف دينار جزائري 
»900.000.00دج » لفائدة ال�ضيدة معلم زهية و مبلغ ت�ضعمائة األف دينار جزائري »900.000.00دج » لفائدة ال�ضيد معلم  خالد املذك�ران و امل��ض�فان اأعاله و احلا�رشان �ضخ�ضيا و هما يف حالة  كاملة االأهلية واإرادة  خالية من اأي 

عيب واللدان �رشح اأنهما دفعا كامل مبلغ الدين املذك�ر اأعاله و ذلك باإعرتاف املدين الدي �رشح  اأنه قب�ضه و قد �ضلم خارج مكتب الت�ثيق و بدون معاينة امل�ثقة ....((
-كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ التبليغ الر�ضمي و اإال �ضي�رشع يف تنفيذ  ال�ضند املذك�ر اأعاله جربا و بكافة الطرق القان�نية .
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املح�شر الق�شائي 



�إن  �صحفي  ت�رصيح  يف  وقال 
لتهويد  ت�صعى  �الحتالل  �صلطات 
تعمل  هي  ولذلك  �لقد�س، 
�أ�صفل  وحتديد�  �الأر�س،  حتت 
من  �الأق�صى  �مل�صجد  وحميط 
�الأتربة  خالل �حلفريات و�صحب 
�ملعامل  تبقى  لكي  و�ل�صخور 
فيها  مبا  �لهامة  �الإ�صالمية 
م�صيفا  بالهو�ء،  معلقة  �الأ�صو�ر 
لعو�مل  ترتك  �الأر�س  فوق  �أنه 
و�أكد  هدمها  و�لزمن  �لطبيعة 
فارغة  �أ�صبحت  �الأ�صو�ر  �أن هذه 
�صحب  نتيجة  بالهو�ء  ومعلقة 
�أن  موؤكد�  �أ�صفلها،  هو  ما  كل 
لالنق�صا�س  يخطط  �الحتالل 
لهدم  �الأق�صى  �مل�صجد  على 
يدلل  �لذي  �لقدمية  �لبلدة  �صور 
هويتها  على  و��صحة  داللة 
و�أ�صار  و�الإ�صالمية  �لعربية 
منظمة  مينع  �الحتالل  �أن  �إىل 
و�ملهنيني  و�ملخت�صني  �ليون�صكو 
من  �ملخت�صة  و�ملوؤ�ص�صات 
معرفة ما يح�صل �أ�صفل �الأر�س.

�أن  �إىل  دياب  �أبو  �لباحث  ولفت 
هدم  هي  �ل�صهيونية  �لفكرة 
�مل�صجد �الأق�صى و�إقامة �لهيكل 
�ملزعوم، وهذ� ما دعت �إليه دولة 
�أن  موؤكد�  قيامها،  قبل  �الحتالل 
كل  ت�صخر  �الحتاللية  �ملوؤ�ص�صة 
�إمكانياتها لهذ� �لغر�س وقال �إن 
تهويد  على  تعمل  �الحتالل  دولة 
�ملدينة �ملقد�صة وتغيري طابعها 
جلعلها مدينة يهودية ومل ي�صتبعد 
�أبو دياب �أن يلزم �الحتالل نف�صه 
لي�صع  �ل�صور  حجارة  بتغيري 
بهدف  مزورة  وح�صارة  ب�صمات 
هذه  يف  �لتاريخية  �الأور�ق  خلط 
�مل�صجد  �أن  مو�صحا  �ملنطقة، 
�الأق�صى و�لبلدة �لقدمية يف عني 
ليال  يعمل  و�الحتالل  �لعا�صفة، 
�ملعلم  هذ�  تقوي�س  على  ونهار� 
هويته  على  يدلل  �لذي  �لهام 

�حلقيقية.

الأ�سري عبد ال�سالم 
بني عودة يدخل عامه 

ال�سابع ع�سر يف الأ�سر

عبد  �ل�صالم  عبد  �الأ�صري  يدخل 
�لرحيم بني عودة )41 عاما( من 
�ليوم  بلدة طمون �رصق طوبا�س، 
�الأ�رص  يف  ع�رص  �ل�صابع  عامه 
ب�صكل متو��صل وكان �الأ�صري بني 
عودة �لذي يقبع يف �صجن �لنقب 
بتاريخ  �عتقل  قد  �ل�صحر�وي، 
حما�رصته  بعد   ،)2002-11-4(
يف  �لت�رصيعي  �ملجل�س  مقر  يف 
مدينة ر�م �هلل، حث �تهمته قو�ت 
كتائب  يف  بالع�صوية  �الحتالل 
و�مل�صوؤولية  �الأق�صى،  �صهد�ء 
�إىل  �أدت  م�صلحة،  ��صتباكات  عن 

�إ�صابة عدد من �مل�صتوطنني.
�إىل  عودة  بني  �الأ�صري  وتعر�س 
مركز  يف  �أ�صهر  عدة  �لتحقيق 
حتقيق �جللمة، و�أ�صدرت حمكمة 

عوفر  يف  �لع�صكرية  �الحتالل 
وذلك  عاما،   30 بحقه  حكما 
من  الأكرث  حماكمته  تاأجيل  بعد 
�الأ�صري  �أن  بالذكر  25 مرة جدير 
�لربو  مبر�س  م�صاب  عودة،  بني 
طبي  خطاأ  نتيجة  �لرئتني،  يف 
�الحتالل،  �صجون  عياد�ت  يف 
 ،2004 عام  �إ�رص�ب  وخا�س 
 ،2017 عام  �لكر�مة  و�إ�رص�ب 
وله �صقيقان حمرر�ن من �صجون 

�الحتالل.

اآلف امل�ستوطنني 
ي�ستبيحون باحات 
احلرم الإبراهيمي 

باخلليل

�لليلة  �مل�صتوطنني  �آالف  �حت�صد 
و�أروقة  باحات  يف  �ملا�صية 
�حلرم �الإبر�هيمي �ل�رصيف حتى 
وذلك  �الأحد  �ليوم  فجر  �صاعات 
بذريعة �الحتفال مبا ي�صمى "عيد 
�حلرم  مدير  �صارة"وقال  �ل�صيدة 
��صنينة  �أبو  حفظي  �الإبر�هيمي 
�أقامو� �صلو�تهم  �مل�صتوطنني  �إن 
�لرق�س  وحفالت  �لتلمودية 
و�لغناء يف باحات �حلرم ود�خله، 
من  �مل�صلمني  �مل�صلني  ومنعو� 
��صنينة  �أبو  و�أو�صح  �إليه  �لدخول 
منع  ر�فقها  �الأعمال  هذه  �أن 
خالل  �ملر�ت  ع�رص�ت  لالآذ�ن 

�صهر �ل�صهر �ملن�رصم.

الحتالل ي�سّدق 
على بناء ا�ستيطاين يف 

اخلليل

�جلي�س  وز�رة  �صمحت 
للم�صتوطنني  "�الإ�رص�ئيلي" 
عدة  من  �صخم  بناء  باإقامة 
�خل�صار  �صوق  مكان  طو�بق 
�لبلدة  يف  )�حل�صبة(  �ملركزي 
جنوب  �خلليل،  من  �لقدمية 
جر�ئم  �صمن  �ملحتلة،  �ل�صفة 
بال�صفة  �ملت�صاعدة  �ال�صتيطان 

ونقلت �إذ�عة جي�س �الحتالل عن 
ليربمان،  �أفيغدور  �حلرب  وزير 
يريدون  �لذي  �ملكان  �أن  زعمه 
�لبناء فيه هو ملكية �صهيونية قبل 

تاأ�صي�س "�إ�رص�ئيل".
�لذي  �جلي�س  وز�رة  بيان  و�أ�صار 
�أن  �ليوم  �الحتالل  �ذ�عة  بثته 
عاما   20 نحو  منذ  معطل  �لبناء 
الإجر�ء�ت قانونية، لكن �مل�صت�صار 
�يتاي  �جلي�س  لوز�رة  �لقانوين 
�وفري قدم ر�أيا قانونيا )مزعوما( 
�لبناء و�صادق  للم�صتوطنني  يجيز 
�الحتالل  حكومة  م�صت�صار  عليه 
و�لبناء  مندلبليت  �فيخاي 
�صوق  )ح�صبة  �لقائم  �لقدمي 
وقفية  �أمالك  هو  �خل�صار( 
ويف  �لد�ري  متيم  وقفيات  من 
منت�صف �أكتوبر �ملا�صي، �صّدقت 
�الإ�رص�ئيلي يف  �الحتالل  حكومة 
بناء  على  �الأ�صبوعية،  جل�صتها 
قلب  يف  جديد  ��صتيطاين  حي 
�ل�صفة  جنوبي  �خلليل  مدينة 
"�صريوغيم"  موقع  وذكر  �ملحتلة 
"�الإ�رص�ئيلي" �أن �لت�صديق ت�صمن 
قرب  ��صتيطانية  وحدة   31 بناء 
�ال�صتيطاين و�صط �خلليل،  �حلي 
 21.6 �إىل  ت�صل  �إجمالية  بتكلفة 

مليون �صيكل.

برج اللقلق.. ح�سن 
القد�س املنيع

يعد "برج �للقلق" من �أ�صهر معامل 
�لقد�س ويقع يف �لز�وية �ل�صمالية 
�ملدينة  ل�صور  �ل�رصقية   -
�ملتحف  مقابل  �ملقد�صة، 

�لفل�صطيني "روكفلر".
بني هذ� �لربج يف عهد �ل�صلطان 
كما  �لقانوين،  �صليمان  �لعثماين 
يف  و�الآثار  �ل�صياحة  مدير  يقول 
يف  �الإ�صالمية  �الأوقاف  د�ئرة 
وي�صتدل  �لنت�صة،  يو�صف  �لقد�س 
على ذلك من �لنق�س �لكتابي على 
�لوجه �ل�رصقي من �لربج وي�صف 
�لنت�صة، ، معامل �لربج، قائال: "له 
�أربع و�جهات �أ�صهرها �لو�جهتان 

�ل�صمالية و�ل�رصقية �للتان ت�صمان 
جمموعة من �لزخارف �لهند�صية 
جمموعة  من  �ملكونة  و�لنباتية 
وهناك  �حلجرية،  �لدو�ئر  من 
تتاألف  كبرية،  حجرية  زخرفة 
�صلعا   20 منها  ي�صع  حمارة،  من 
حجري  ف�س  من  تنبثق  جموفا 
بارز ذو �أ�صالع جمدولة" ،ويو�صح 
يتم  طابقني  من  يتكون  �لربج  �أن 
�لو�صول �إليهما عرب مدخل �صغري 
�لغرب،  جهة  من  �لتكوين  ب�صيط 
�الأول من غرفة  �لطابق  ويت�صكل 
�ل�صمالية  جدر�نها  مربعة  �صبه 
من  جزء  و�جلنوبية  و�ل�رصقية 
طاقات  وفيها  �ملدينة،  �صور 

طولية �ل�صكل لغايات �لرماية.

امل�سروع ال�سالحي 

تاريخ  يف  �لباحث  يقول   بدوره، 
�لقد�س و�الأق�صى ناجح بكري�ت، 
�إن بناء �لربج ياأتي �صمن �مل�رصوع 
�ل�صالحي )�صالح �لدين �الأيوبي( 
 587 يف  �لقد�س  مدينة  لتح�صني 
هجري- 1187م، م�صيفا �أنه يطل 
على �أماكن ح�صا�صة، كانت ت�صكل 
�ملدينة،  �صور  يف  �صعف  نقطة 
وبالتايل �لوظيفة �ملعمارية للربج 
وي�صري  و�لتح�صني  للحماية  كانت 
على  يطل  �لربج  �أن  �إىل  �أي�صا 
عدة �أماكن هامة، وهي �ملتحف 
�ليوم  يعرف  �لذي  �لفل�صطيني 
كانت  منطقة  وعلى  بـ"روكفلر"، 
�جلمعة،  ب�صوق  قدميا  ت�صمى 
�الأغنام  ببيع  يخت�س  كان  �لذي 
�ملقربة  على  وكذلك  و�ملو��صي، 

�ليو�صفية.
و�مل�صاحة  �لربج  �أر�س  وعلى 
�لقدمية  �لبلدة  د�خل  �ملمتدة 
ت�صل  �إذ  �للقلق،  برج  مركز  يقع 
مما  دومنات،   9 �إىل  م�صاحته 
يحتل  كما  �الأكرب،  �ملركز  يجعله 
�لركن  يف  ��صرت�تيجيا  موقعاً 
حيث  للمدينة،  �ل�رصقي  �ل�صمايل 
�مل�صجد  �صاحات  على  يطل 

�الأق�صى وعلى جبل �لزيتون.

اأكد املخت�س يف �سوؤون القد�س الباحث فخري اأبو دياب اأن الحتالل ي�سع 
امل�سجد الأق�سى وكل مرافقه واأ�سواره يف مهب خطر الهدم، وذلك يف تعقيبه 
على تعطيل الحتالل ترميم اجلدار ال�سرقي للم�سجد الأق�سى املبارك، بعد 

ظهور اأ�سرار وتغري يف األوان احلجارة موؤخراً.

املخت�س يف �سوؤون القد�س الباحث فخري اأبو دياب

الأق�سى وكل مرافقه واأ�سواره يواجه خطر الهدم
"اإ�سرائيل"  "الزاوية" ب�سلفيت.. 

ت�سوه البلدة اجلميلة بال�ستيطان

و�مل�صادرة  تارًة،  باال�صتيطان 
�لع�صكري  �لتدريب  الأهد�ف 
و�لطرق  باجلد�ر  �أخرى،  تارًة 
�صلطات  تق�صم  �اللتفافية، 
�لبلدة  تلك  �أر��صي  �الحتالل 
قلب  يف  ترتبع  �لتي  �جلميلة 
�ل�صفة  �صمال  �صلفيت  مدينة 
و�أخرًي�  �ملحتلة،  �لغربية 
�أر��صيها  �الحتالل  ي�صتهدف 
الإقامة مقربة مل�صتوطنيه ويوًما 
"�إ�رص�ئيل"  تو��صل  يوم،  بعد 
�صلب  �ملختلفة،  باأذرعها 
ترزخ  �لتي  �لبلدة  من  �الأر��صي 
و�لبط�س  �ال�صتيطان  نار  حتت 

�الإ�رص�ئيليني.

ثالث جهات

يقول  �صديدين،  وغ�صب  بحزن 
�ملز�رع عبد �هلل �صقري �إن �أكرث 
بيد  �أ�صبحت  �لبلدة  �أر��صي 
و�إن  و�مل�صتوطنني  �الحتالل 
�الحتالل طوق �لبلدة من ثالث 
و�جلد�ر  باال�صتيطان  جهات 
و�لطرق  �لع�صكرية  و�لبوؤر 
�لديك  جمال  ويوؤكد  �اللتفافية 
يف  �ال�صتيطان  ل�صوؤون  �ملتابع 
�الأر��صي  �أن  �صلفيت  حمافظة 
قرب  تقع  �جلديدة  �مل�صادرة 
بلدة  غرب  �ال�صتيطانية  �لبوؤرة 
"جميد  بوؤرة  وهي  �لز�وية 
�الحتالل  �أنزل  �أن  و�صبق  د�ن" 
فيها  مقربة  لبناء  �إعالنات 
منطقة  وبناء  �حلاجز  وتو�صعة 

�صناعية.

مقربة للم�ستوطنني

رئي�س  يقول  �مل�صادر�ت  وعن 
�لبلدية نعيم �صقري: بلدة �لز�وية 
�ال�صتيطان  ��صتنزف  �لتي 
�ر��صيها بعدد من �مل�صتوطنات 
للم�صتوطنني  ومقربة  و�جلد�ر 
نهم  ت�صبع  مل  �لتفافية  وطرق 
�أخ�صب  ي�صادر  فر�ح  �الحتالل 
�لبلدة  �أهايل  وجعل  �أر��صيها 
حل  وجود  دون  منكوبني 
لال�صتيطان �ملتغول على مد�ر 

�ل�صاعة.
وعن �ملنطقة �مل�صتهدفة يقول 
"�ملنطقة  ملر��صلنا:  �صقري 
با�صم  تُعرف  �مل�صتهدفة 
يف  وتقع  �صريي�صيا"  "خاليل 
�جلهة �لغربية من بلدة �لز�وية، 

�ال�صتيالء  �أن  تذرع  و�الحتالل 
لـ"�حلاجة �الأمنية يف �ملنطقة" 
ما  من  �إخطاًر�  تلقت  و�لبلدية 
�الحتالل  جي�س  بقائد  ي�صمى 
يت�صمن  �لغربية  �ل�صفة  يف 
�ملنطقة  �أر��صي  م�صادرة 
 ،4 رقم  بحو�س  �ملعروفة 
و�الحتالل  ع�صكرية  الأهد�ف 
حق  �الأر��صي  �أ�صحاب  �أعطى 
�العرت��س على قر�ر �مل�صادرة 

منذ تاريخه ول�صتة �أيام.
�صوؤون  يف  �لباحث  عد  بدوره، 
�أن  معايل  خالد  �ال�صتيطان 
�الإ�رص�ئيلية  �الإخطار�ت 
�جلديدة تاأتي يف �صعيد �لتغول 
وت�صعيد  لال�صتيطان  �ملت�صارع 
�مل�رصوع  يف  �أي�صا  جديد 
�لز�وية  بلدة  و�أن  �ال�صتيطاين، 
بني  من  معاناة  �الكرث  تعترب 
ناحية  �صلفيت من  وبلدت  قرى 
و�أ�صار  �ال�صتيطاين  �لتغول 
معايل �إىل قر�ر �صابق مب�صادرة 
ل�صالح  �لز�وية  بلدة  �أر��صي 
للم�صتوطنني  مقربة  �إقامة 
تت�صع لدفن 35 �ألف جثة، وذلك 
م�صتوطنة  مقربة  �متالء  بعد 
�أر��صي  على  �ملقامة  "بركان" 
�ملقربة  و�أن  �صلفيت،  حمافظة 
�الأر��صي  ت�صتهدف  �جلديدة، 
�صمن  �لز�وية  لبلدة  �لغربية 
�حلو�س رقم "4" يف مو�قع و�د 
�لكزبرة  وخاليل  �لنجا�صات 
�ملنوي  و�مل�صاحة  وخلة حمد، 
�ال�صتيالء عليها ما بني 140 - 
177 دومنا، حيث �صتفي بح�صب 
الحتياجات  �لعربية  �مل�صادر 
�صنة   25 لـ  �مل�صتوطنني  موتى 
قادمة، مع خيار ملدة 25 �صنة 
يف  �الأكرب  و�صتكون  �إ�صافية، 
لغاية  �ملحتلة  �لغربية  �ل�صفة 

�الآن.
�لز�وية  �أن  �إىل  معايل  ولفت 
�ملركزي  �جلهاز  وبح�صب 
بلغ  فقد  �لفل�صطيني  لالإح�صاء 
 6،033 حو�يل  �صكانها  عدد 
�لعام  �لتعد�د  ح�صب  ن�صمة 
عام  �أجري  �لذي  لل�صكان 
�أر��صيها  على  �أقيم  و   ،2017
�لطريق �ل�رصيع 5، وم�صتوطنتي 
وحديثاً  و�لكانا.  د�ن،  ماجن 
م�رصوع  الإقامة  �أمو�ل  ر�صد 
م�صتوطنات  لربط  حديد  �صكة 
�لد�خل  مع  �صلفيت  حمافظة 

�لفل�صطيني �ملحتل.
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كذلك  املحكمة  تلك  واأدانت 
 ،2011 عام  وولف  �سباديت�ش 
اإىل  الق�سية  بنقل  فقامت 
حلقوق  الأوروبية  املحكمة 
اأ�سدرت حكمها  الإن�سان، والتي 
انتظار،  طول  بعد  الأخري 
للر�سول  الإ�ساءة  باأن  فق�ست 
حرية  نطاق  �سمن  تندرج  ل 
املحكمة  تكون  وبهذا  التعبرين 
قد  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية 
عام  فيينا  حمكمة  قرار  اأيدت 
2011 يف اعتبار �سباديت�ش وولف 
و�سائل  ب�سع  وبا�ستثناء  مذنبة، 
الإعالم  جتاهل  اأوروبية،  اإعالم 
كان  لو  حني  يف  احلكم،  الغربي 
مل�سلحة  بالعك�ش  �سدر  القرار 
من  الكثري  لكانت  املتهمة، 
ال�سحف والقنوات الأوروبية قد 

تناولته ب�سكل وا�سع.

دواعي	القرار	

وميثل تاأكيد املحكمة الأوروبية 
حول  فيينا  قرار حمكمة  اعتبار 
الواقعة لي�ش انتهاكا حلرية التعبري 
املادة  يف  عليها  املن�سو�ش 
الأوروبية  العا�رشة من التفاقية 
غاية  يف  اأمرا  الإن�سان،  حلقوق 
الأهمية كما ن�ش القرار على اأن 
الواقعة تعد اإ�ساءة للنبي حممد، 
يوؤدي  الإ�ساءات  من  النوع  وهذا 
امل�سبقة،  الأحكام  تعميق  اإىل 
وجاء  الدينية  احلريات  ويهدد 

تناولت  اأنها  املحكمة  قرار  يف 
كافة  من  فيينا  حمكمة  قرار 
اأ�سدرته  اأنها  وراأت  اجلوانب، 
»نتيجة احلفاظ على التوازن بني 
وحماية  للمدعي،  التعبري  حرية 
اإىل  بالن�سبة  الدينية  احلريات 
عليه،  »وبناء  الآخرين«واأ�سافت 
اإىل  تو�سلت  حمكمتنا  فاإن 
حمكمة  اأن  راأت  بعدما  قرارها 
كافية  اأ�سبابا  قدمت  فيينا 
اأن الإفادات  ومقنعة، بخ�سو�ش 
اأثناء  اجلدال  يف  امل�ستخدمة 
الت�سامح  ميكن  ل  الواقعة 
احلدود  جتاوزت  واأنها  معها، 
الطريق  تفتح  وقد  امل�رشوعة، 
الأحكام  وترية  زيادة  اأمام 
على  �سلبا  توؤثر  وقد  امل�سبقة، 

ال�سالم بني الأديان«.
الأوروبية  املحكمة  بيان  ويعد 
على  تاأكيدا  الإن�سان،  حلقوق 
لي�ست مطلقة،  التعبري  اأن حرية 
مع  تناولها  يتم  اأن  يجب  واأنه 
بالن�سبة  الأديان  حرية  مو�سوع 
اإىل الآخرين كما يعترب من املهم 
هنا تاأكيد القرار على اأنه ل ميكن 
ب�سكل  التعبري  حرية  ا�ستخدام 
ينتهك احلريات واحلقوق الدينية 
لالآخرين، فخالل الآونة الأخرية 
يف اأوروبا والغرب، عندما يتعلق 
الأخ�ش،  على  بامل�سلمني  الأمر 
التعليقات  يف  التعبري  حرية  فاإن 
حدود،  بال  وكاأنها  تبدو  �سدهم 
يف حني ل يويل اعتبارا للحالت 
امل�سلمون  فيها  يتعر�ش  التي 
حيث  من  مزدوجة  ملعايري 

حقوقهم وحرياتهم الدينية.
الإ�سارة  اآخر، جتدر  ومن جانب 
�ساباديت�ش  �سخ�سية  اإىل 
معادية  متطرفة  كونها  وولف، 
مع  ارتباطات  ولها  لالإ�سالم، 
الأو�ساط »ال�سهيونية«، اإذ تتمتع 
واملجموعات  ال�سخ�سيات 
لالإ�سالم  املعادية  املتطرفة 
مثل �ساباديت�ش وولف، وويلدرز، 
منظمة  مع  قريبة  بعالقات 
 »ACT اأمريكا  مع  »الت�سامن 
والتي  ال�سهيونية،  امليول  ذات 

اأ�س�ستها بريجيت غابريل.
اإ�ساءتها  واقعة  فاإن  وبالتايل، 
تعترب  ل  والنبي حممد  لالإ�سالم 
لها  مقالت  ن�رش  اإذ  لها،  الأوىل 
الإلكرتونية  املواقع  اأبرز  اأحد 
»اأبواب  وهو  لالإ�سالم،  املعادية 
ماي  اإدوارد  وموؤ�س�سه  فيينا«، 
حمالت  املوقع  هذا  واأجرى 
واأ�سلمة  »تعريب  �سد  عديدة 
امل�سلمني  ي�سنف  اإذ  اأوروبا«، 
تهديدا �سد القيم الأوروبية كما 
وثقافة  لديانة  يعتربهم »ممثلني 
ا�ستخدامه  عن  ف�سال  قدمية«، 
الكثري من ال�سفات امل�سيئة بحق 

الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

جذور	الإ�ساءة	عرب	التاريخ

للنبي  الإ�ساءة  جذور  وتعود 
الدين  ظهور  تاريخ  اإىل  حممد 
مع  بداأت  حيث  الإ�سالمي، 
الفرتات  يف  الكنائ�ش  بابوات 
بعدها  من  وا�ستمرت  الأوىل، 

واكت�سبت  الو�سطى،  الع�سور  يف 
زخما كبريا يف العهد الإ�سالحي 

وال�ست�رشاقي.
ال�سنوات  خالل  تعددت  كما 
وقائع  من  الكثري  الأخرية 
مثل  حممد،  للنبي  الإ�ساءة 
الكاريكاتريية  الر�سومات 
اإيبدو،  و�ساريل  بالدمنارك، 
ومعر�ش الكاريكاتري يف الوليات 
»م�سابقة  عن  ف�سال  املتحدة 
اأعلنتها  التي  الكاريكاتري«  ر�سوم 
تنظيمها  عن  وتراجعت  ويلدرز، 
ل�سغوط  تعر�سها  اإثر  بعد  فيما 

وا�سعة.

معنى	قرار	املحكمة	
الأوروبية	حلقوق	الإن�سان

 7 الـ  الق�ساة  اتخاذ  يوؤدي  وقد 
للقرار  الأوروبية  املحكمة  يف 
موجة  تخفيف  اإىل  بالإجماع، 
امل�سيئة  والأفعال  الأقوال 
من  النظر  ولدى  حممد  للنبي 
اأدى  القرار  فاإن  الوجهة،  هذه 
اجلماعات  اأو�ساط  انزعاج  اإىل 
املتطرفة،  اليمينية  والأحزاب 
على وجه اخل�سو�ش كما يحمل 
اأبرز  القرار اأهمية خا�سة لكونه 
ال�سنوات  خالل  اإيجابي  قرار 
املحكمة  عن  ي�سدر  الأخرية، 
الإن�سان، بحق  الأوروبية حلقوق 

الإ�سالم وامل�سلمني.
الأوروبية قد  كانت املحكمة  اإذ 
يف  اإيجابية  اأحكاما  اأ�سدرت 

اليهود  دعاوى م�سابهة مل�سلحة 
مل  اأنها  اإل  �سابقا،  وامل�سيحيني 
ت�سدر اأي قرارات بحق احلريات 
با�ستثناء  للم�سلمني،  الدينية 
ومن  الفردية  الق�سايا  بع�ش 
على  الرتكيز  يجب  اآخر،  جانب 
اإذ  القرار،  توقيت �سدور  اأهمية 
بع�ش  فيه  تعد  مل  وقت  جاء يف 
الإ�ساءة  تعترب  الأوروبية  الدول 
مبوجب  جرمية  والأديان  للرب 

القانون.
كما يحمل القرار اأهمية اإ�سافية، 
كونه يعترب »مثال« ميكن اللجوء 
اإليه، يف حال رفع دعاوى ق�سائية 
م�سابهة لدى وقوع حالت اإ�ساءة 
�سلى  حممد  والنبي  للم�سلمني 

اهلل عليه و�سلم يف امل�ستقبل.

جاء	قرار	املحكمة	الأوروبية	حلقوق	الإن�سان	باعتبار	الإ�ساءة	للنبي	حممد	�سلى	اهلل	عليه	و�سلم،	تتعدى	حدود	حرية	التعبري،	مبثابة	ميالد	جديد	مل�سلمي	اأوروبا	والعامل	ب�سكل	عام.	القرار	
الهام	للغاية	�سدر	يف	25	اأكتوبر	املا�سي،	مبوافقة	اأع�ساء	املحكمة	كافة	كما	ميكن	اعتبار	القرار	»مثال«	ميكن	اللجوء	اإليه	يف	حال	رفع	دعاوى	ق�سائية	م�سابهة	لدى	وقوع	حالت	اإ�ساءة	للم�سلمني	
والنبي	حممد	)�ش(	يف	امل�ستقبل	وتعود	جذور	الق�سية	اإىل	النم�سا	عام	2009،	عندما	ق�ست	حمكمة	فيينا	على	اليمينية	املتطرفة	»اإليزابيث	�ساباديت�ش	وولف«،	بدفع	غرامة	قدرها	480	يورو،	
وحتمل	تكاليف	املحكمة،	اإثر	الإ�ساءة	للنبي	حممد	خالل	كلمة	لها	يف	ندوة	وكان	من	بني	احل�سور	يف	الندوة	�سحفي	م�سلم،	والذي	قام	برفع	دعوى	�سدها	يف	اإحدى	املحاكم	املحلية،	فق�ست	

بدورها	باحلكم	�سد	�ساباديت�ش	وولف،	ما	دفع	الثانية	لنقل	الق�سية	اإىل	حمكمة	اأعلى.

بعد	قرار	املحكمة	الأوروبية	حلقوق	الإن�سان

م٫�ش	

هل يرتاجع الهجوم على الإ�سالم؟ 

ابتداء	من	اليوم

حزمة عقوبات اأمريكية جديدة ترتب�ص �سناعة النفط الإيرانية 
العاملية،  النفط  بور�سة  �ستفتح 
حزمة  وقع  على  الإثنني،  اليوم 
الأمريكية  العقوبات  من  جديدة 
وجه  على  تطال  اإيران،  بحق 
يف  النفط  �سناعة  اخل�سو�ش 

البالد، وتعامالت مالية.
منتج  اأكرب  ثالث  تعد  التي  اإيران 
البلدان  منظمة  يف  اخلام،  للنفط 
تعتمد  »اأوبك«،  للبرتول  امل�سدرة 
على مبيعات اخلام كم�سدر رئي�ش 
العقوبات  تاأتي  الأجنبي  للنقد 
الرئي�ش  لإعالن  تنفيذا  املرتقبة، 
الأمريكي دونالد ترامب، ان�سحاب 
الذي  النووي،  التفاق  من  بالده 
اأبرم يف جويلية 2015، ودخل حيز 
ترامب،  التنفيذ يف جانفي 2016، 
اأعلن قبل 6 �سهور الن�سحاب من 

كانت  عقوبات  وا�ستاأنف  التفاق، 
دخلت  التفاق،  قبل  مفرو�سة 
التنفيذ،  الأوىل منها حيز  احلزمة 
حزمة  وطالت  الفائت  اأوت  يف 
منع طهران من  الأوىل،  العقوبات 
اخلارج،  من  الأجنبي  النقد  �رشاء 
املركبات  جتارة  على  وقيود 
�سلع  واردات  واأخرى  والطائرات، 
غذائية وتقييد �سادرات ال�سجاد.

على  الأق�سى  العقوبة  لكن 
ع�سب  م�ش  يف  تتمثل  طهران، 
ال�سناعة  يف  ممثال  القت�ساد 
وتعامالت  و�سادراته،  النفطية 
)منتجون  الأجنبية  اخلام  �رشكات 
نظريتها  مع  وم�ستوردون(، 
اأكرب  ثالث  هي  طهران،  الإيرانية، 
»اأوبك«  يف  اخلام  للنفط  منتج 

يوميا،  برميل  ماليني   3.45 بـ 
ومتو�سط �سادرات ترتاوح بني 2 - 
2.2 مليون برميل يوميا اأول اأم�ش 
النفط  اأ�سواق  تنف�ست  اجلمعة، 
ال�رشف  �سوق  حتى  والأ�سهم 
باإعالن  اإيران، قليال،  املوازية يف 
وا�سنطن اإعفاء 8 دول من عقوبات 
الإعفاء،  هذا  املرتقبة  النفط 
من  كان  اأ�سواقا  طهران  �سيمنح 
املفرت�ش اأن تغلق بوجهها، لكنها 
)اأي الأ�سواق(، ل تكف اأمام رغبة 
اأي خف�ش يف  اإيران مبنع ح�سول 

ال�سادرات.
مل تعلن طهران للمبادرة امل�سرتكة 
منذ  )جودي(،  النفطية  للبيانات 
اأرقامها  عن  املا�سي،  ماي 
الر�سمية ل�سادرات النفط للخارج، 

اأي منذ اإعالن العقوبات، وتخارج 
�رشكات  وتوقف  اأجنبية  �رشكات 

اأخرى عن �رشاء النفط الإيراين.
وتعي الوليات املتحدة الأمريكية، 
دون  القيود  على  الإبقاء  اأن 
اإعفاءات، يعني اأن البالد �ستدخل 
الأزمات  من  جديدة  مرحلة 
القت�سادية املت�ساعدة، وهو اأمر 

ل يرجوه املجتمع الدويل.
اإذ ت�سهد العملة املحلية )الريال(، 
اأزمة هبوط حادة بلغت ذروتها يف 
اأوت املا�سي، وو�سل �سعر الدولر 
األف   190 ال�سوداء  ال�سوق  داخل 
ريال كان �سعر الدولر مطلع العام 
األف ريال،  اجلاري، ي�ساوي 42.9 
ال�سوداء  ال�سوق  اأ�سعار  وفق  لكنه 
األف  يبلغ قرابة 143  اليوم الأحد، 

»بونبا�ست«  موقع  بح�سب  ريال، 
ال�رشف   �سوق  بتتبع  املخت�ش 
ال�رشف،  اأ�سعار  لنهيار  نتيجة 
م�ستويات  الت�سخم  ن�سبة  بلغت 
�سبتمرب  خالل  باملائة   30 فوق 
�سندوق  يتوقع  فيما  املا�سي، 
 34 الت�سخم  بلوغ  الدويل  النقد 

باملائة بحلول 2019.
يف  خربة  لديها  اإيران،  لكن 
مدار  على  العقوبات  من  التمل�ش 
 ،2015  -  2012 بني  ال�سنوات 
العقوبات  عليها  ا�ستدت  عندما 
النفط  يعد  الأمريكية،  النفطية 
التهريب  قنوات  اأحد  العراقي، 
�سواء عرب حقول  الإيراين،  للنفط 
اإنتاج م�سرتكة اأو من خالل اأنابيب 
العراق  اإىل  القائمة  اخلام  نقل 

تهريب  قنوات  اإيران  اأمام  كذلك، 
اأو  خا�سة،  �رشكات  عرب  للخام 
للم�سرتين  كبرية  ت�سهيالت  تقدمي 
الر�سمية، عرب  القنوات  عن  بعيدا 
منحهم امتياز ال�سداد لفرتة ت�سل 

90 يوما.
يف الوقت احلايل، معظم مدفوعات 
جتارة النفط حول العامل، تتم اإما 
بالدفع نقدا عند الت�سليم، اأو فرتة 
اأق�ساها 30 يوما يف اأف�سل الأحوال 
ت�سري توقعات موؤ�س�سات اقت�سادية 
نفطية، هبوط �سادرات  و�رشكات 
مليون  بنحو  الإيرانية،  النفط 
برميل يوميا، لكن منذ �سهور تعلن 
بقيادة  »اأوبك«  من  رئي�سة  دول 
تعوي�ش  على  قدرتها  ال�سعودية، 

اأي نق�ش يف ال�سوق العاملية.
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عي�شة ق.

هذا امل�شوار مل يكن كافيا لإدارة 
الرئي�س ب�شري ولد زمرييل من اأجل 
ال�شاب،  املدرب  بعمل  القتناع 
اإنهاء  اإىل  حيه  فريقه  قاد  الذي 
الثالث  الفارط يف املركز  املو�شم 
يف  امل�شاركة  اإىل  اأهله  ما  وهو 
ن�شختها  يف  الكاف  كاأ�س  مناف�شة 
دزيري  ا�شتقالة  وجاءت  املقبلة، 
ولد  فر�شه  الذي  ال�شغط  عقب 
زمرييل من اأجل اإجباره على الرحيل 

الن�رصية  اأجرت  بعدما  خا�شة 
يوما   15 مدار  على  التدريبات 
الطبي  الطاقم  اأع�شاء  غياب  يف 
م�شري  اأي  ح�شور  ت�شجيل  وعدم 
اإىل امللعب من اأجل الوقوف على 
النادي  حميط  ويتخوف  الفريق. 
عا�شتها  التي  امل�شاكل  تاأثري  من 
والتي  الأخرية  الفرتة  يف  الن�رصية 
جعلت الفريق ي�شجل هزميتني على 
الالعب  رفقاء  على  �شلبا  التوايل 
واأنهم  خا�شة  العريف،  ح�شني 
اليوم مباراة اجلولة 13 من  يلعبون 

ي�شتقبلون  عندما  الوطنية  البطولة 
اأحد اأندية موؤخرة الرتتيب اأوملبي 
املدية، والنادي العا�شمي مطالب 
بالفوز ل غري لتفادي الغرق ودخول 
املظلم،  والنفق  امل�شاكل  دوامة 
خا�شة يف ظل تواجد اإدارة الرئي�س 
الإع�شار  عني  يف  زمرييل  ولد 
التي  الالذعة  النتقادات  عقب 
الذين  الأن�شار  طرف  منه  تتلقاها 
التي  ال�شيا�شة  على  يعرت�شون 
يتبعونها خا�شة منذ بداية املو�شم 

الكروي احلايل.

دزيري ير�شخ لل�شغوط ويرمي املن�شفةالن�شرية تواجه اأوملبي املدية يف ظروف ا�شتثنائية
ا�شتقال املدرب بالل دزيري من على راأ�س العار�شة الفنية لفريق ن�شر ح�شني داين اأين 

اأقدم اأول ام�س على رمي املن�شفة بعد ال�شغوطات الكبرية التي تعر�س لها من طرف 
حميط الفريق، والذي عمل امل�شتحيل من اأجل دفعه اإىل الرحيل الأمر الذي فهمه 

جيدا ابن الفريق وخريج مدر�شته الكروية وقرر الرحيل بعدما قاد الفريق من املو�شم 
املن�شرم يف جمموع 30 مباراة حقق خاللها 13 انت�شارا، 13 تعادل و4 هزائم فقط

بطولة العامل 
للكاراتي

اجلزائر 
ت�شتهدف 3 

ميداليات مبوعد 
مدريد

 
للكاراتي  الوطني  املنتخب  �شيخو�س 
للعبة  العاملية  البطولة  مناف�شات  دو 
 6 من  املمتدة  الفرتة  يف  املقررة 
اإىل 11 نوفمرب مبدريد ا�شبانيا، وكله 
عزم على بلوغ من�شة التتويج يف ثالث 
الحتادية  رئي�س  ح�شب  منا�شبات 
اجلزائرية للكاراتي �شليمان م�شدوي، 
اأو�شح القائم الأول  وبهذا اخل�شو�س 
على الحتادية قائال: »اجلزائر متلك 
عالية،  بقدرات  يتمتعون  م�شارعني 
نتائج  لتحقيق  يوؤهلهم  الذي  الأمر 
م�رصفة، و البع�س  منهم متواجد حتى 
للرتتيب  الأوىل  الثالثة  املراكز  يف 
املعطيات  »هذه  م�شيفا:  الوملبي«، 
جتعل طموحنا يف بلوغ من�شة التتويج 
يف ثالثة اأوزان يف موعد ا�شبانيا اأكرث 
الفر�شة  وان  خا�شة  م�رصوع،  من 
من  مل�شارعينا  �شانحة  �شتكون 
ثم  ومن  العام  ترتيبهم  حت�شني  اأجل 
التاأهل  تاأ�شرية  اقتطاع  يف  الطموح 
تفاءل  ان  ويبدو  الوملبية«،  لالألعاب 
رئي�س الحتادية بقدرة عنا�رصه على 
بالنظر  مربر،  ايجابية  نتائج  حتقيق 
حققتها  التي  اجليدة  النتائج  اإىل 
نف�س العنا�رص يف الألعاب املتو�شطية 
ا�شبانيا  تاراغونا  مبدينة  الأخرية 

وبطولة افريقيا بكيغايل.
»طموحنا يف حتقيق نتائج جيدة غري 
يف  ثقة  عن  فعال  وناجم  فيه  مبالغ 
والتميز  التاألق  على  م�شارعينا  قدرة 
يف موعد ا�شبانيا، مثل ما كان ال�شاأن 
التي  ال�شابقة  الدولية  املناف�شات  يف 
موؤهالت  و  قدرات  عن  فيها  اأبانوا 
عالية و اأنا متيقن اأن عزميتهم �شتكون 
كبرية ملوا�شلة امل�شوار بثبات وتاأكيد 
التناف�شية  املحطة  هذه  يف  قوتهم 
تاأكيده  على  حر�س  كما  الهامة« 
مت�شل،  �شياق  ويف  م�شدوي،  الرئي�س 
املناف�شة  اأن  املتحدث  ذات  اأو�شح 
فني  م�شتوى  �شك-  -دون  �شتعرف 
عال، بالنظر اإىل قوة البلدان امل�شاركة 
فيها على راأ�شها اليابان ورو�شيا و كذا  
اأمريكا  بع�س الدول املتو�شطية ومن 

اجلنوبية.
رئي�س  اأو�شح  اخل�شو�س،  وبهذا 
»هذه  للعبة:  اجلزائرية  الحتادية 
عدة  م�شاركة  �شتعرف  املناف�شة 
منتخبات تطمح اإىل التتويج باملعدن 
النفي�س، الأمر الذي �شيجعل ال�رصاع  
املتناف�شني  بني  ما  اأ�شده  على  فيه 
الألعاب  يف  الكاراتي  اإدراج  فمنذ 
لهذه  تويل  الدول  اأ�شبحت  الوملبية 
ت�شارك  و  بالغا  اهتماما  الريا�شة 
بطولة  راأ�شها  على  مناف�شاتها،   يف 

العامل«.
التناف�شي  املوعد  لهذا  وحت�شبا 
اجلزائرية  الحتادية  كانت  العاملي، 
لفائدة  اعداديا  برناجما  �شطرت  قد 
ب�شفرية  املعنية  الوطنية  العنا�رص 
املنتخب  اأجرى   حيث  مدريد، 
ظرف  يف  ترب�شات  �شتة  اجلزائري 
بال�رصاقة  »�شفالتا�س«  �شهرين مبركز 
يف  �شت�شارك  اجلزائر  ان  ومعلوم   ،
هذه املناف�شة العاملية بوفد ي�شم 18 
م�شارعات،  ثماين  بينهم  من  ريا�شيا 
ي�رصف على تاأطريهم اأربعة مدربني، 
هذه  يف   ممثلة  اجلزائر  �شتكون  كما 
البطولة بثالثة حكام هم ريا�س زاوي 

و رابح حموتي و �شعيد كرمي�س.
وكالت

اجلولة 13 للرابطة املحرتفة الأوىل

داربي اله�شاب العليا دون طعم والن�شرية 
ت�شعى للتدارك اأمام املدية

مباراتان  اليوم  م�شاء  جتري 
من   13 اجلولة  عن  مقدمتان 
حيث  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
تتميز بعودة داربي اله�شاب العليا 
برج  اأهلي  فريقي  يجمع  الذي 
لكنه  �شطيف  ووفاق  بوعريريج 
اأنه  باعتبار  ناق�شة  بنكهة  �شيكون 
عقوبة  ب�شبب  جمهور  دون  يجري 
اللعب دون جمهور امل�شلطة على 
مباراة  اأحداث  عقب  الربج  اأهلي 
يعول  حيث  اجلزائر،  مولودية 
الزوار على ا�شتغالل فر�شة اللعب 
اأجل  من  �شاغرة  مدرجات  اأمام 
بالزاد كامال من ملعب 20  العودة 
املركز  اإىل  والرتقاء   ،1956 اأوت 
حيث  الرتتيب،  جدول  يف  الثالث 
اأجل  من  مواتية  الفر�شة  �شتكون 
اأ�شحاب  على  اخلناق  ت�شييق 

عن  الفارق  وتقلي�س  ال�شدارة 
بينما  القبائل،  �شبيبة  الو�شيف 
نغمة  ا�شتعادة  على  الكابا  تبحث 
منطقة  والبتعاد عن  النت�شارات 

اخلطر من خالل حتقيق الفوز.
ح�شني  ن�رص  ي�شتقبل  املقابل،  يف 
يف  املدية  اوملبي  ال�شيف  داي 
يتواجد  الذي  وهو  ظروف خا�شة 
دون فوز منذ جولتني على التوايل 
داربيات  يف  هزميتني  عقب 
بلوزداد  �شباب  اأمام  العا�شمية 
جانب  اإىل  اجلزائر،  ومولودية 
�شاغرة  الفنية  العار�شة  تواجد 
بالل  املدرب  ا�شتقالة  عقب 
دزيري، وهو ما ي�شع التعداد على 
املحك من اأجل العودة اإىل ال�شكة 
النت�شار على  ال�شحيحة وحتقيق 
يف  يتواجد  فريق  اأمام  ملعبهم، 

الرتتيب  جدول  يف  �شعبة  و�شعية 
بنتيجة  العودة  اإل  اأمامه  ول خيار 
ايجابية وتفادي الولوج اإىل منطقة 

اخلطر. 
ع.ق.

برنامج املباريات

ن�شر ح�شني داي / 
اأوملبي املدية 

اأهلي برج بوعريريج 
/ وفاق �شطيف  بدون 

جمهور
اللقاءان يجريان 
ابتداء من 16:00

رايل اجلزائر الدويل

اجلزائريون ي�شعدون من�شة 
التتويج يف فئة املركبات

يف  اجلزائريون  ال�شائقون  فاز 
الدفع،  رباعية  �شيارات  فئة 
باملراتب الثالث الأوىل للرتتيب 
الأوىل  احللقة  ل�شباق  العام 
اجلزائر  لرايل  الثانية  املرحلة 
الذي  ال�شحراء«  الدويل »حتدي 
تيميمون،  مدينة  باقيم  جرى 
املتناف�شني  قائمة  وت�شمنت 
�شباق  يف  وم�شاعده  �شائق 
م�شافة  على  الأوىل  احللقة 
تيميمون  تيميمون-  كم    92
 34 الدفع  رباعية  مركبات  لفئة 
متناف�شا جزائريا واأجنبيني اأثنني 
من بلجيكا وليبيا فقط ، وعادت 
بن  لل�شقيقني  الأوىل  املرتبة 
من�شور لطفي وح�شن، متبوعان 
الها�شمي  دغناتي  بالثنائي 
الثانية  املرتبة  يف  اهلل  وعبد 
�شائق   ، رابي  جابو  خيدر  ثم 
الثالث،  ال�شف  يف  -مبفرده- 
اأجانب  م�شاركني  غياب  اّثر 
واملهارة  باخلربة  لهم  م�شهود 
غرار  على  املركبات  قيادة  يف 
اليطاليني، على امل�شتوى الفني 
لل�شباق ح�شب التقنيني املتتبعني 

ذات  يف  م�شجلني  ملجرياته، 
الوقت عدة نقائ�س تقنية حديثة 
للمتناف�شني املحليني فيما يتعلق 
بكربى الراليات الدولية. و يعترب 
الدفع  رباعية  �شيارات  اإبحار 
الوعرة  الرميلة  الكثبان  داخل 
بالدرجات  مقارنة  �شهولة  اأكرث 
على  تتوفر  ل  التي   « النارية 
يجابه   حيث  احلماية   و�شائل 
خماطر  عدة  م�شتعمليها 
بالأحجار  كال�شقوط والرتطام  
ح�شبما  وغريها  واملطّبات 
تعر�شوا  الذين  الدراجون  اأكده 
فئة  ويف  القبيل،  هذا  من  حلوادث 
املركز  عاد  النارية،  الدراجات 
ريو�شو  اليطايل  لل�شائق  الأول 
الي�شندرو ، فيما حل اجلزائري عبد 
احلميد �شويرب ثانيا وحاج زغرير 
احللقة  مناف�شة  اأن  ثالثا،علما 
�شائقا  منهم 21  الأوىل دخلها 48 
جزائريا.ومثلما كان متوقعا عادت 
التفوق يف الأخري لالأكرث مهارة يف 
ولي�س  الإبحار  وتقنيات  ال�شياقة 

لالأكرث �رصعة.
وكالت

مت تقدميه اأم�س لالعبني بح�شور عمامرة

جممع مدار ين�شب عليق مديرا 
عاما ل�شباب بلوزداد

اأعلن ر�شميا عن تعيني �شعيد عليق 
مديرا عاما لفريق �شباب بلوزداد، 
حيث �شجل املعني ح�شوره �شباح 
كان  اأين  اأوت   20 مبلعب  اأم�س 
تدريبية  ح�شة  يخو�س  التعداد 
ينتظرهم  الذي  للتنقل  ا�شتعداد 
ملواجهة  ب�شار  مدينة  اإىل  غدا 
 13 اجلولة  �شمن  ال�شاورة  �شبيبة 
الأوىل،  املحرتفة  الرابطة  من 
مدار  �رصكة  م�شوؤويل  اأقدم  حيث 
الالعبني  اإىل  عليق  تقدمي  على 
متهيدا لل�رصوع يف مهامه مبن�شب 
بعدما  وذلك  للفريق  العام  املدير 
تقدمت  الذي  العر�س  على  وافق 
به ال�رصكة لتبواأ املن�شب مبا�رصة 
اأغلبية  �رصاء  من  انتهائها  عقب 
 ،%67 ن�شبتها  واملقدرة  الأ�شهم 
عليق  تقدمي  مرا�شيم  و�شهدت 

حممد  مدار  �رصكة  مدير  ح�شور 
من  امل�شادر  وح�شب  عمامرة، 
البلوزدادي  النادي  بيت  داخل 
عر�س  على  وافق  عليق  فاإن 
اجلمع  قرر  بعدما  بلوزداد  �شباب 
الهاوي  للنادي  رئي�شا  من�شبه  بني 
من�شب  وتويل  اجلزائر  لحتاد 

املدير العام ل�شباب بلوزداد.
ال�شابق  الرئي�س  عليق  ويخلف 
�شحب  مت  الذي  بوحف�س  حممد 
اأقدامه،  حتت  من  الب�شاط 
تفا�شيل  اإىل  عليق  ا�شتمع  حيث 
حت�رص  الذي  الريا�شي  امل�رصوع 
له اإدارة جممع مدار والذي اأعجب 
به كثريا ويعول اأن يكون جزءا من 
الأطراف التي تعمل على جت�شيده 

مع الفريق.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

مبعاقبة  خاللها  طالبت  والتي 
نظري  اجلزائري  الدويل  احلكم 
فيها  وقع  التي  التقنية  الأخطاء 
اأثرت على نتيجة املباراة واأوقعت 
ظلم  يف  التون�سي  الرتجي  فريق 
ال�سدد  هذا  ويف  فادح،  حتكيمي 
الكاف  اأن  اأكد  امل�سدر  نف�س  فاإن 

قامت بتجميد ن�ساط عبيد �سارف 
اإىل حني فتح حتقيق حول القرارات 
والذي  اللقاء  يف  اتخذها  التي 
الفيديو  تقنية  مرة  لأول  اعتمد 
اإىل  ال�سمراء،  القارة  يف   »VAR«
مباريات  اإدارة  من  اإق�سائه  جانب 
املقرر  لالأندية  العامل  كاأ�س 
يف  املقبل  دي�سمرب  �سهر  اإقامتها 
�سّن  اأخرى،  جهة  من  الإمارات. 

ابن  على  حربا  التون�سي  الإعالم 
ر�سوة  بنيل  واتهمه  وهران  مدينة 
من  امل�رصي  الطرف  طرف  من 
اأجل ت�سهيل مهمة نادي الأهلي يف 
حتقيق فوز مريح اأمام الرتجي قبل 
موعد مقابلة الإياب املقررة نهاية 
راد�س  ملعب  على  الأ�سبوع  هذا 
من  وذلك  التون�سية،  بالعا�سمة 
خالل ن�رص وثيقة قام رئي�س جمل�س 

امل�رصي  الأهلي  لنادي  الإدارة 
اأجل  من  خطابا  وت�سم  بتوقيعها 
دولر  األف   200 بقيمة  �سيكا  دفع 
�سنتيم  ماليري   4 يقارب  ما  وهو 
الطاقم  اإقامة  م�ساريف  ميثل 
التحكيمي الذي اأدار مقابلة فريقه 
اأمام الرتجي التون�سي وهو الذي مت 
بتاريخ  توقيعه من طرف اخلطيب 

الفاحت نوفمرب املنق�سي. 

ح�شب جريدة ال�شروق التون�شية

الكاف جتمد ن�صاط عبيد �صارف وتق�صيه من مونديال الأندية
يبدو اأن احلكم الدويل اجلزائري مهدي عبيد �شارف يتوجه نحو ت�شطري نهاية مل�شواره التحكيمي وهو الذي و�شع نف�شه اأمام 

م�شتقبل جمهول بعد الأخطاء التحكيمية التي �شقط فيها خالل اإدارته ذهاب نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا الذي جمع فريقي الأهلي 
امل�شري والرتجي التون�شي على ملعب برج العرب مبدينة الإ�شكندرية، ويف هذا ال�شدد ك�شفت جريدة »ال�شروق« التون�شية يف 

عددها ال�شادر اأم�س اأن الحتاد الإفريقي لكرة القدم ان�شاع اإىل املرا�شلة التي و�شلته اأول اأم�س من اجلامعة التون�شية لكرة القدم 

رئي�س �شبيبة القبائل يف�شل يف خمطط 
الإطاحة مبدوار

روؤ�صاء الأندية 
يديرون الظهر ملالل

 بوقلمونة وجابو يغيبان
 عن داربي اله�شاب العليا

اإدارة وفاق �صطيف تقرر ت�صريح 4 
لعبني باملركاتو ال�صتوي

دورة احتاد �شمال اإفريقيا لأقل من 15 عاما

فوز عري�ض للجزائر على ليبيا

اأدار روؤ�ساء الأندية املحرتفة الظهر 
لرئي�س �سبيبة القبائل �رصيف مالل 
بعدما كان وجه لهم الدعوة من اجل 
بالعا�سمة  اأم�س  اجتماع  ح�سور 
ومناق�سة م�سكل التغيري الدوري يف 
الربجمة وذلك عقب رف�س املعني 
احتاد  اأمام  فريقه  مباراة  تاأخري 
اجلزائر 24 �ساعة وبرجمته الثالثاء 
مربجما  كان  مثلما  الثنني  عو�س 
تلق  ال�سابقة، حيث مل  الربجمة  يف 
الذين  الروؤ�ساء  ا�ستجابة  الدعوة 
رف�سوا الفكرة خا�سة واأن مالل كان 
يح�رص اإىل اإقناع الروؤ�ساء لالنقالب 
على رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة 
و�سحب  مدوار  الكرمي  عبد  القدم 
وهو  اأقدامه،  حتت  من  الب�ساط 
الأندية  روؤ�ساء  رف�سه  الذي  الأمر 
من  �سدهم  جبهة  فتح  راف�سني 
اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  طرف 
كان  الذي  الدين زط�سي  للعبة خري 
لرتاأ�س  البداية  منذ  مدوار  يدعم 

الهيئة الكروية.

�شرار: مالل مطالب 
بالهدوء ونح�شر 
ا�شتقبال كبريا 

للكناري

احتاد  لفريق  العام  املدير  طالب 

نظريه  �رصار  احلكيم  عبد  اجلزائر 
مالل  �رصيف  القبائل  �سبيبة  من 
الدخول  وتفادي  بالهدوء  التحلي 
اأكد  اأين  احلروب،  هذه  مثل  يف 
خالل نزوله �سيفا على بالطوهات 
اأم�س  اأول  اجلزائري  التلفزيون 
الأخطاء  بع�س  يف  وقع  مدوار  اأن 
لكنه اأ�ساب يف كثري من الأحيان يف 
قراراته وهو ب�رص يخطاأ، م�سيفا ان 
اللحظة  هذه  اإىل  ناجحة  الربجمة 
خا�سة وان البطولة الوطنية تقرتب 
ونحن  الذهاب  مرحلة  نهاية  من 
املعني  واأ�سار  نوفمرب،  �سهر  يف 
من  تاأثر  اجلزائر  احتاد  فريقه  اأن 
الربجمة عدة منا�سبات لكن من غري 
م�سوؤولية  مدوار  حتميل  ال�سواب 
تدهور و�سعية كرة القدم يف بالدنا 

ح�سبه.
التحلي  مالل  من  �رصار  وطالب 
ت�رصيحات  اإطالق  وعدم  بالذكاء 
اأن  مو�سحا  بال�سلب،  عليه  تنعك�س 
القبائل  ملنطقة  مفخرة  املعني 
اإعادة ال�سبيبة  وهو الذي متكن من 
الألقاب  على  التناف�س  اإىل  بقوة 
لكنه كرئي�س نادي مطالب بالتحلي 
كبرية  عالقة  اأن  مو�سحا  بالرزانة، 
جتمع فريقي احتاد اجلزائر و�سبيبة 
�سوف  الأخري  واأن�سار  القبائل 
ملعب  يف  كبري  با�ستقبال  يحظون 

بولوغني.
عي�شة ق.

�سطيف  وفاق  فريق  اإدارة  قررت 
ت�سم  امل�رصحني  قائمة  و�سع 
برحيلهم  حت�سبا  لعبني  اأربعة 
املركاتو  فرتة  خالل  الفريق  عن 
ال�ستوي املقبل، وح�سب م�سادرنا 
الأمر  يتعلق  الفريق  داخل  من 
علي  �سيد  دراوي،  زكريا  من  بكل 
و�سعيب  بانوح  حمزة  لكروم، 
عن  ال�ستغناء  تقرر  والذين  ذبيح 
الذهاب  مرحلة  نهاية  خدماتهم 
الوطنية بعدما خيبوا  البطولة  من 
الفريق  اإدارة  يقنعوا  ومل  الظن 
بقيادة  للت�سكيلة  الفني  والطاقم 
املدرب املغربي ر�سيد الطاو�سي 
الت�رصيح  قائمة  اتفقا على  اللذان 
دون اإعالنها اإىل غاية نهاية مرحلة 
يتوا�سل  املقابل،  يف  الذهاب. 

وبوقلمونة  جابو  الثنائي  غياب 
لن  اللذان  وهما  املناف�سة  عن 
مبنا�سبة  اليوم  حا�رصين  يكونا 
داربي اله�ساب العليا الذي يجري 
بالربج،   1956 اأوت   20 ملعب  يف 
حيث لزال مل يتعافيا من ال�سابة 
يجعل  ما  وهو  منها،  يعانيان  التي 
الطاو�سي م�سطرا اإىل البحث عن 
طالب  فيما  لتعوي�سهما،  احللول 
العار�سة  على  الأول  امل�سوؤول 
الأ�سود«  »الن�رص  لت�سكيلة  الفنية 
بلعيد  الرديف  نادي  برتقية لعب 
الذي يتاألق مع ت�سكيلة اقل من 23 
يف  وذلك  الأهداف  وي�سجل  �سنة، 
تعانيه  الذي  الفعالية  نق�س  ظل 

الت�سكيلة وم�سكل الهجوم.
ع.ق.

حقق املنتخب الوطني لأقل 
من 15 �سنة  فوزا عري�سا على 
اأهداف  باأربعة  الليبي  نظريه 
نظيفة يف  اجلولة الفتتاحية 
افريقيا  �سمال  احتاد  لدورة 
 15 من  لأقل  القدم  لكرة 
الكرم  مبلعب  املقامة  عاما 

للعا�سمة  ال�سمالية  ال�ساحية 
التون�سية من 3 اىل 7 نوفمرب 
اجلاري، وتداول على ت�سجيل 
اجلزائري  املنتخب  اأهداف 
بولبينة هدفني  كل من عادل 
وحمادي عبد الاليل وحممد 
نف�س  وحل�ساب  قا�سم،  ريان 

املنتخب  تعادل  اجلولة 
التون�سي م مع نظريه املغربي 
يف  اجلزائر  وتت�سدر  �سلبا، 
الفتتاحية  اجلولة  اأعقاب 
نقاط   3 مبجموع  الرتتيب 
بنقطة  واملغرب  تون�س  اأمام 
حني  يف  منهما  لكل  واحدة 

حتتل ليبيا املركز الأخري بال 
ر�سيد، وتقام الدورة يف �سكل 
ثالث  من  م�سغرة  بطولة 
يتح�سل  ان  على  جولت 
املركز  �ساحب  املنتخب 

الأول على اللقب.
ق.ر.

لعبات اخل�شر تنقلن اأم�س لكوت 
ديفوار حت�شريا لكان ال�شيدات

ا�صتدعاء 24 لعبة 
حت�صبا ملوعد غانا

 

اللواتي  القدم عن قائمة الالعبات  اأعلن الحتاد اجلزائري لكرة 

اإفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة  نهائيات  يف  الوطني  املنتخب  �سيمثلن 

وحتى  ال�سهر احلايل  من   17 الفرتة من  غانا يف  ت�ست�سيفها  التي 

الفاحت دي�سمرب املقبل، و�سمت القائمة 24 لعبة بينهن 6 لعبات 

تن�سطن يف فرن�سا ولعبة يف كندا، فيما تلعب البقية يف الدوري 

مدينة  اإىل  الوطني  املنتخب  بعثة  اأم�س  و�سافرت  املحلي، 

اأ�سبوعا،  ي�ستمر  اإعدادي  مع�سكر  خلو�س  الإيفوارية،  اأبيدجان 

نعيمة  الأوىل  الفريق  جنمة  غابت  بينما  غانا،  اإىل  التوجه  ومنها 

القرعة  واأوقعت  جراحية،  لعملية  ام�س  خ�سعت  التي  بوهني، 

اجلزائر يف املجموعة الأوىل، حيث تلعب مع غانا يوم 17 نوفمرب 

ثم الكامريون ومايل يومي 20 و23 من ذات ال�سهر.

بن  �سارة  وا�سح،  حبيبة  �سعدو،  حبيبة  الالعبات:  قائمة  و�سمت 

الوطني،  الأمن  من  رم�ساين  مدينة   ، تاكنبنت  كهينة  �سكران، 

بلدية  من  مارك  جميلة  حمور،  اأمينة  فدول،  جناة  بارة،  فطيمة 

اجلزائر الو�سطى، اإميان مرو�س، فطيمة �سكوان، فطيمة بلدغام، 

�سالف قا�سم نادي ق�سنطينة، فتحية بخدة، زينب كندو�سي �سباب 

عي�سى  بن  جميلة  غليزان،  جمعية  عربي  عدودة  كلتوم  اخلروب، 

اآ�سيا  كندا،  مونريال  كونكورديا  جامعة  �سبل  اإميان  اأقبو،  نادي 

�سيدهم البي فرن�سا، يا�سمني مرمي بنلعزر تولوز-فرن�سا، مرقان 

بري�ست  ملعب  بلقا�سمي  ليديا  فرن�سا،  مار�سيليا  اأوملبيك  بلخيرث 

فرن�سا، لينا خليف واإينا�س بوطالب امبيلي -فرن�سا.

ق.ر.

 �شركة اأمربو ترد
 على ت�شريحات م�شعودي

وفد العميد يلتحق بال�صعودية 
حت�صريا للقاء الن�صر

اإىل  اجلزائر  مولودية  فريق  وفد  اأم�س  �سباح  و�سل 
ال�سعودية اأين يح�رص ملالقاة الن�رص ال�سعودي غدا �سمن 
البطولة  مناف�سة  من  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  مباراة 
العا�سمي  الوفد  اأع�ساء  التحاق  وجاء  لالأندية،  العربية 
اإىل  ال�سعيد  قا�سي  كمال  الريا�سي  املدير  يقودهم  الذي 
ال�سعودية بعدما تنقلوا اإليها عرب مطار ا�سطنبول الرتكية 
قبل موا�سلة الرحلة اجلوية نحو العا�سمة الريا�س حيث 
خو�س  قبل  تدريبية  ح�سة  اأول  البارحة  م�ساء  خا�سوا 
احل�سة الثانية اليوم والتي �سوف تكون على اأر�سية امللعب 
الرئي�سي »الأمري في�سل بن فهد« الذي يحت�سن املواجهة، 
و�سوف يعرف اللقاء غياب الالعب عبد الرحمان بوردمي 
لأ�سباب ان�سباطية عقب معاقبته من طرف املدرب عادل 
عمرو�س والذي يتدرب مع النادي الرديف اإىل غاية عودة 
م�سادر  من  »الو�سط«  وعلمت  الوطن،  ار�س  اإىل  زمالئه 
من داخل الفريق ان الالعب امل�ستقدم ال�سائفة املا�سية 
اآخر  فريق  اإىل  الإعارة  نحو  يتوجه  ال�ساورة  �سبيبة  من 
خالل املركاتو ال�ستوي املقبل. يف املقابل، قامت اإدارة 
على  بالرد  »اأمربو«  الريا�سية  لالألب�سة  الريا�سية  ال�رصكة 
الت�رصيحات التي اأطلقها رئي�س النادي الهاوي للمولودية 
الأرباح  وراء  بال�سعي  اتهمها  والذي  م�سعودي  تركي 
الفريق من املداخيل، حيث نفت  ا�ستفادة  التجارية دون 
اأنها تقوم  قطعيا تلك الدعاءات، واأكدت يف بيان ر�سمي 
بعر�س الألب�سة الريا�سية التابعة للنادي العا�سمي لفائدة 
الأن�سار والنادي العا�سمي ميلك عقدا يخوله ال�ستفادة من 
عائدات بيع الألب�سة الريا�سية التي حتمل عالمة ال�رصكة 
للفريق عك�س  اأنه منح ال�سافة  البيان  واأو�سح  التجارية، 
ما �رصح بهم �سعودي باعتبار اأنه طيلة عامني ون�سف من 
للنادي  الت�سويقية  القيمة  ارتفعت  الطريفني  بني  التعاقد 
نف�س  ح�سب  املتحدث  فيه  ف�سل  الذي  الأمر  العا�سمي 
اإجراءات املتابعة  البيان، وهددت �رصكة »اأمربو« باتخاذ 

الق�سائية لكل من يتطاول عليها.
عي�شة ق.
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البلوغرانا يقلب الطاولة على فايكانو
رايو  م�ضيفه  على  القاتل  الوقت  يف  فوزه  بعد  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة  بر�ضلونة  جتنب 
فايكانو 3-2 يف الأ�ضبوع 11 من م�ضابقة الدوري الإ�ضباين، وكان رايو فايكانو قريباً جداً 
من النت�ضار على بر�ضلونة لكن دميبيلي و�ضواريز قلبا النتيجة يف الوقت القاتل، وتناوب 
على الأهداف من بر�ضلونة الأوروغوياين لوي�س �ضواريز ثنائية ودميبيلي )87( ورايو فايكانو 
خو�ضيه بوزو واألفارو غار�ضيا، و�ضمن بر�ضلونة بهذه النتيجة التوجه ملواجهة اإنرت الإيطايل 
يف دوري اأبطال اأوروبا الثالثاء وهو يف �ضدارة الدوري بعدما �ضار ر�ضيده 24 نقطة بينما 

توقف ر�ضيد رايو عند �ضت نقاط يف املركز قبل الأخري موؤقتاً.
وبعد طول انتظار حقق ريال مدريد الفوز بعد اأن غابت النت�ضارات عنه 5 مباريات متتالية 
يف الدوري الإ�ضباين بتغلبه ال�ضعب على �ضيفه بلد الوليد بهدفني دون رد، حقق ريال مدريد 
فوزاً بالغ ال�ضعوبة ومنتظراً منذ فرتة طويلة بتغلبه على بلد الوليد بهدفني دون رد هو الأول 
لريال مدريد يف الدوري الإ�ضباين منذ تغلب الفريق على �ضيفه ا�ضبانيول بهدف دون رد 
�ضجله اأ�ضين�ضيو يف 22 �ضبتمرب املا�ضي حتديداً يف املرحلة اخلام�ضة، و�ضهدت املراحل 
اخلم�س املا�ضية تعادل ريال يف مباراة واحدة مع جاره اأتلتيكو مدريد وخ�ضارته يف اأربع 
مباريات كانت من اأندية اإ�ضبيلية واألفي�س وليفانتي وبر�ضلونة والأخرية كانت بنتيجة 1-5 
لريال  املو�ضم  اخلام�س هذا  والفوز هو  لوبيتيغي،  ال�ضابق جولني  ريال  واأطاحت مبدرب 
مدريد مقابل تعادلني واأربع هزائم، فرفع الفريق ر�ضيده اإىل 17 نقطة يف املركز ال�ضاد�س 

متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط اأمام بلد الوليد.

بوري�سيا دورمتوند يعمق الفارق عن البايرن
ابتعد بورو�ضيا دورمتوند يف �ضدارة الدوري الأملاين بفارق اأربع نقاط عن بايرن 
وتعادل   0-1 فولف�ضبورغ  م�ضيفه  على  فوزه  بعد  اللقب  وحامل  مطارده  ميونيخ 
دورمتوند  ورفع  العا�رشة،  املرحلة  ال�ضبت يف   1-1 فرايبورغ  �ضيفه  مع  البافاري 
البوند�ضليغا  �ضدارة  على  بقاءه  لي�ضمن  لبايرن،   20 مقابل  نقطة   24 اإىل  ر�ضيده 
يخ�رش  قد  فيما  املقبل،  ال�ضبت  مع غرميه  املنتظرة  القمة  بحال خ�ضارته  حتى 
بايرن مركزه الثاين بفارق الأهداف عن بورو�ضيا مون�ضنغالدباخ بحال فوز الأخري 
على �ضيفه فورتونا دو�ضلدورف، وكان العمالق البافاري ياأمل يف موا�ضلة �ضحوته 
بفوزه على فولف�ضبورغ وماينت�س، لكن م�ضتواه مل يكن مقنعاً مرة جديدة واأهدر 
اأن تنطلق  العا�رشة هذا املو�ضم يف ع�رش مباريات، وعانى فرايبورغ قبل  نقطته 
املواجهة بعد اإ�ضابة مهاجمه نيل�س بيرت�ضن خالل اخلروج املخيب اأمام هول�ضنت 

كييل الأربعاء يف م�ضابقة الكاأ�س.
ومل ينجح بايرن يف الو�ضول كثرياً اإىل مرمى �ضيفه يف ال�ضوط الأول، وكانت اأخطر 
الت�ضجيل  افتتاح  اأهدر  الذي  ليفاندوف�ضكي  روبرت  البولندي  هدافه  عرب  فر�ضه 
مبواجهة حار�س املرمى األك�ضندر �ضفولوف، ودفع كوفات�س يف اآخر ن�ضف �ضاعة 
اعتقد  بايرن،  مع  ر�ضمية  مباراة   400 يخو�س  اأجنبي  اأول لعب  لي�ضبح  بريبريي 
جمهور بايرن اأن اجلناح الدويل �ضريج غنابري اأنقذه عندما اخرتق املنطقة و�ضدد 
الت�ضجيل، لكن فرايبورغ عادل يف الدقيقة  كرة اأر�ضية اإىل ميني احلار�س مفتتحاً 

قبل الأخرية عرب لوكا�س هولر.
ويف الوقت عينه، كان دورمتوند يحافظ على �ضجله اخلايل من اأي هزمية، عندما 
 ،0-1 فولف�ضبورغ  على  ال�ضابع  فوزه  بارك«  اإيدونا  »�ضيغنال  ملعبه  على  حقق 
وا�ضتهل املدرب ال�ضوي�رشي لو�ضيان فافر املباراة بت�ضكيلة هجومية �ضاربة �ضمت 
الدويل  اللعب  �ضان�ضو  و�ضانع  اليافع جايدون  الإجنليزي  األكا�ضري،  باكو  الإ�ضباين 
ال�ضوط الأول براأ�ضية قريبة ملاركو  التقدم يف  ماركو روي�س، وا�ضتحق دورمتوند 
الدمناركي  �ضان�ضو عر�ضية وحولها  لعبها  الي�رشى  بعد هجمة على اجلهة  روي�س 
توما�س دياليني مق�رشة اإىل قائد الفريق الأ�ضفر، وفاز �ضالكه على �ضيفه هانوفر 
3-1 فيما تلقى باير ليفركوزن خ�ضارة قا�ضية على اأر�ضه اأمام هوفنهامي 4-1، بينما 

انتهت مباراة اأوغ�ضبورغ ونورنبورغ بالتعادل 2-2.

�سباليتي: من االأف�سل اأال يلعب مي�سي
ليونيل  الأرجنتيني  يتمنى حلاق  ل  اأنه  ميالن،  لإنرت  الفني  املدير  �ضباليتي  لوت�ضيانو  اأكد 
موؤخًرا  مي�ضي  وعانى  اأوروبا،  اأبطال  بدوري  فريقه غدا  بر�ضلونة، مبواجهة  قائد  مي�ضي 
من اإ�ضابة يف ذراعه الأمين، لكن عاد للتدرب ب�ضكل طبيعي واأفادت تقارير �ضحفية باأنه 
ل�ضحق جنوى بخما�ضية نظيفة  النرياتزوري  �ضباليتي  وقاد  النرياتزوري،  ي�ضارك �ضد  قد 
�ضمن مناف�ضات اجلولة 11 من الكالت�ضيو، وقال �ضباليتي، خالل ت�رشيحات نقلتها �ضحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الإ�ضبانية: »من الأف�ضل األ يلعب مي�ضي، فاملباراة بدونه تكون مليئة 
بالهدوء والثقة«، واأ�ضاف: »نحن �ضعداء باللعب �ضد بر�ضلونة الثالثاء املقبل، لأنني اأعتقد 
النتيجة«،  بتعديل  لنا  ت�ضمح  الذهاب، وجودتهم وخرباتهم مل  لقاء  الدر�س يف  تعلمنا  اأننا 
واختتم: »ما فعله معنا بر�ضلونة يف ال�ضوط الثاين يف الذهاب، كان ب�ضبب امل�ضاحات التي 

تركناها لهم«.        

التعادل يح�سم قّمة اأر�سنال وليفربول
اأر�ضنال  قّمة  الإيجابي  التعادل  ح�ضم 
وليفربول 1-1 �ضمن مناف�ضات اجلولة 
وافتتح  الإجنليزي،  الدوري  من   11
لعبه  بوا�ضطة  الت�ضجيل  ليفربول 
جيم�س ميلرن يف الدقيقة 61 ثم اأدرك 
التعادل  لكازيت  األك�ضندر  الفرن�ضي 
و�ضعد   ،82 الدقيقة  يف  لأر�ضنال 
ليفربول موؤقتاً اإىل �ضدارة الربميريليغ 
يف  اأر�ضنال  وياأتي  نقطة   27 بر�ضيد 
نقطة،   23 بر�ضيد  اخلام�س  املركز 
توتنهام  حقق  مثرية،  مباراة  ويف 
الدوري  يف  الثامن  فوزه  هوت�ضبري 
وولفرهامبتون  م�ضيفه  ح�ضاب  على 
بر�ضيد  الرابع  للمركز  لريتقي   2-3
الأرجنتيني  24 نقطة، و�ضجل كل من 
اإيريك لميال والربازيلي لوكا�س مورا 
وهاري كني اأهداف توتنهام يف املقابل 

دّون كل من الربتغايل روبني نيفيز من ركلة جزاء واملك�ضيكي راوؤول خيمينيز ركلة جزاء هديف اأ�ضحاب الأر�س.  
وا�ضتعاد اإيفرتون نغمة النت�ضارات ودك �ضباك �ضيفه برايتون بثالثة اأهداف مقابل هدف، اأكد اإيفرتون على مردوده القوي يف 
الأ�ضابيع الأخرية وحقق فوزاً م�ضتحقاً على �ضيفه برايتون بثالثة اأهداف مقابل هدف، افتتح الت�ضجيل الربازيلي ريت�ضارلي�ضون 
لإيفرتون قبل اأن يتمكن لوي�س دينك من اإدراك التعادل لربايتون ويف الدقيقة 50 اأ�ضاف �ضيمو�س كوملان الهدف الثاين لأ�ضحاب 
الأر�س، وعاد ريت�ضارلي�ضون واأحرز الهدف الثاين له والثالث لإيفرتون، والفوز هو اخلام�س لإيفرتون مقابل 3 تعادلت و3 هزائم 
فرقع الفريق ر�ضيده اإىل 18 نقطة يف املركز التا�ضع بينما جتمد ر�ضيد برايتون عند 14 نقطة يف املركز الثاين ع�رش.ورفع 

ريت�ضارلي�ضون ر�ضيده من الأهداف هذا املو�ضم حتى الآن اإىل 6 اأهداف.

الدوري  الإيجابية يف  نتائجه  �ضل�ضلة  نادي جوفنتو�س  وا�ضل 
 11 املرحلة  �ضمن   1-3 كالياري  �ضيفه  على  بفوز  الإيطايل 
وحامل  املت�ضدر  جوفنتو�س  م�ضى  الإيطايل،  الدوري  من 
اللقب يف املوا�ضم ال�ضبعة املا�ضية يف حتقيق النتائج القوية، 
واحتفظ فريق »ال�ضيدة العجوز« ب�ضجله نظيفا من اخل�ضارة 
به يف  ينفرد  رقم  وهذا  اإيطاليا  بطولة  من   11 املرحلة  بعد 
مع  الإياب  ملباراة  جيدا  ا�ضتعد  اأنه  وبدا  احلايل،  الدوري 
للمجموعة  الرابعة  الإجنليزي يف املرحلة  يونايتد  مان�ض�ضرت 
الثامنة من دوري اأبطال اأوروبا، ورفع جوفنتو�س ر�ضيده اإىل 
و�ضّجل  ونابويل،  اإنرت  من  كل  عن  نقاط   6 بفارق  نقطة   31
جلوفنتو�س كل من الأرجنتيني باولو ديبال والكرواتي فيليب 
براداريت�س خطاأ يف مرمى فريقه والكولومبي خوان كوادرادو  

يف حني وّقع الربازيلي جواو بيدرو هدف كالياري الوحيد.
بفارق  نابويل  من  الثاين  املركز  ميالن  اإنرت  ا�ضتعاد  بينما 
على  نظيفة  بخما�ضية  جنوى  �ضيفه  على  بفوزه  الأهداف، 
ملعب جيوزيبي مياتزا يف ميالنو، وبدا اأن اإنرت ا�ضتعد جيدا 
الرابعة  املرحلة  يف  الثالثاء  الإ�ضباين  بر�ضلونة  مع  ملباراته 

للمجموعة الثانية من دوري اأبطال اأوروبا، بعد خ�ضارة الفريق 
ذهابا يف ملعب »كامب نو« بهدفني نظيفني، وقد اأراح املدرب 
لوت�ضيانو �ضباليتي عددا من لعبيه املفاتيح اأبرزهم الهداف 
روبرتو  الو�ضط  لعب  وافتتح  اإيكاردي،  ماورو  الأرجنتيني 
غاليارديني الت�ضجيل لأ�ضحاب الأر�س بكرة اأر�ضية فاأودعها 

غاليارديني على ي�ضار احلار�س الروماين اأندريه رادو )14(.
بوليتانو  ماتيو  الو�ضط  لعب  اقتحم  دقائق  ثالث  وبعد 
اأر�ضية  الكرة  و�ضدد  داخلها  اإىل  وتوغل  اليمني  من  املنطقة 
على ي�ضار احلار�س رادو م�ضجال الإ�ضابة الثانية لإنرت ميالن 
اإثر متريرة بعيدة تلقاها ماريو �ضاحب التمريرة احلا�ضمة يف 
الهدف الأول، وح�ضم غاليارديني مطلع ال�ضوط الثاين املباراة 
ال�ضندوق  حافة  من  �ضددها  بكرة  الثالث  الهدف  بت�ضجيله 
اإليه من يد احلار�س رادو الذي كان  يف قلب املرمى ارتدت 
يحاول اإبعاد كرة لعبها الكرواتي اإيفان بريي�ضيت�س )49(، ورفع 
ماريو الغلة اإىل اأربعة اأهداف بت�ضجيله لإنرت ميالن بت�ضديدة 
الهدف  بت�ضجيله  املهرجان  ناينغولن  الحتياطي  ختم  ثم 

اخلام�س بكرة راأ�ضية.

جوفنتو�س يوا�سل العزف املنفرد يف الكالت�سيو

اأوروبا، ف�ضل نادي ليون يف حتقيق فوزه الثالث تواليًا بتعادله مع �ضيفه بوردو 1-1 ل�ضبت يف املرحلة 12 من الدوري الفرن�ضي، بوردو يحرم ليون من موا�سلة االنتفا�سة اأبطال  الأربعاء املقبل يف دوري  الأملاين  اإيجابية قبل مواجهة هوفنهامي  نتيجة  بالتايل عن حتقيق  ليون  اأّي فوز مع بعد طرد التوغويل األيك�ضي�س روماو لران�س وبيليه من غينيا بي�ضاو ملوناكو.املقال الربتغايل ليوناردو جاردمي، فخ�رش على اأر�س ران�س بهدف ماتيو كافارو واأكمل الفريقان املباراة بع�رشة لعبني نيمار، لريفع الفارق مع مطارده اإىل 11 نقطة، وتابع موناكو م�ضواره الكارثي برغم تعيني تيريي هرني بدًل من املدرب بفوز باري�س �ضان جريمان حامل اللقب واملت�ضدر على و�ضيفه ليل 2-1، بهدفني متاأخرين لنجميه كيليان مبابي والربازيلي اجلزائري الأ�ضل ح�ضام عوار قبل اأن يرد بوردو بهدف الدمناركي اأندريا�س كورنيليو�س، وكانت املرحلة افتتحت اجلمعة حيث يحتل املركز الثاين يف جمموعته بفارق نقطة عن مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي املت�ضّدر، وافتتح ليون الت�ضجيل عرب وعجز  الإيفواري ماك�س غراديل، وتلقى ديجون هزمية مذلة على اأر�ضه برباعية نظيفة اأمام نيم يف حني عاد رين بفوز هام من برين�س غوانو خطاأ يف مرمى فريقه، وتعادل �ضرتا�ضبورغ مع �ضيفه تولوز 1-1، بهدف اجلنوب اأفريقي ليبو موتيبا رد عليه موناكو يف اأربع مباريات تعادلن وخ�ضارتان يف جميع امل�ضابقات، وحقق ني�س فوزه الثاين تواليًا على �ضيفه اأميان بهدف وميلك موناكو 7 نقاط من 12 مباراة يف املركز 19 قبل الأخري ومل يفز �ضوى مرة يتيمة، ومل يحقق هرني 
اأر�س كان 1-2.
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درو�س غري معتادة:

التجربة النيجريية يف مكافحة اإرهاب »بوكو حرام«
برزت جماعة »بوكو حر�م« بقوة على �ل�شاحتني �لإقليمية و�لدولية عقب قيامها باختطاف 276 تلميذة من مدر�شة ثانوية يف مدينة �شيبوك �لو�قعة �شمال �شرق نيجرييا يف �أبريل عام 2014 حيث حتولت منذ 

ذلك �حلني �إىل تنظيم �إرهابي ُي�شكل تهديًد� خطرًي�، و�أ�شبح �لأكرث دموية على م�شتوى �لعامل يف �أو�خر عام 2015 وفًقا ملوؤ�شر �لإرهاب �لعاملي. لكن هذ� �ل�شعود تر�جع بعدما فقدت �جلماعة �شيطرتها على معظم 
�لأر��شي �لتي كانت ت�شيطر عليها د�خل نيجرييا.

عر�س: �شارة خليل - 
باحثة يف �لعلوم �ل�شيا�شية

الدرو�س  ال�ستخال�س  حماولة  ويف 
»بوكو  مواجهة  من  امل�ستفادة 
»وا�سنطن  دورية  ن�رشت  حرام«، 
�ستاء  عدد  يف  الف�سلية  كوارتريل« 
غري  »درو�س  بعنوان  درا�سة   ،2018
معتادة من حرب غري معتادة: »بوكو 
للزميل  املعا�رش«،  والتمرد  حرام« 
»ناثالني  لل�سالم  االأمريكي  باملعهد 

األني«.

�لن�شاأة و�لتحول 
اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  بدايًة، 
يف  تاأ�س�ست  حرام«،  »بوكو  جماعة 
والع�رشين،  احلادي  القرن  بداية 
وتنوع اأتباعها بني اأ�ساتذة اجلامعات 
من  واأغلبهم  ال�سيا�سية،  والنخب 
الذين  الفقرية  احل�رشية  املناطق 
ان�سموا اإليها من اأجل التعليم والغذاء 
واالإعانات. ومل تكن هناك موؤ�رشات 
تفيد باحتمالية اجتاه احلركة لتبني 

العنف يف معار�ستها للدولة.
اجلماعة  دخلت  ذلك،  على  وعالوة 
�رشاكة  يف  النيجريية  الدولة  مع 
 2009-2002 عامي  بني  �سيا�سية 
ولعبت دوًرا حا�سًما يف انتخاب »علي 
بورنو  لوالية  حاكًما  �رشيف«  مودو 
بينما وعد »�رشيف«  يف عام 2003، 

بن�رش ال�رشيعة االإ�سالمية.
القائمة،  ال�رشاكة  ت�سدعت  وفجاأة 
تنظيم  اإىل  حرام«  »بوكو  وحتولت 
 ،2009 عام  منت�سف  منذ  اإرهابي 
اأتباع  بع�س  بني  ال�سدام  ب�سبب 
دفعها  مما  االأمن،  وقوات  اجلماعة 
باللجوء  �رشاحة  الدولة  تهديد  اإىل 

اإىل العنف.
وكما هو احلال مع معظم التنظيمات 
هناك  فاإن  واملتطرفة،  االإرهابية 
�ساعدت  رئي�سية  عوامل  ثالثة 
وهي:  ال�سعود،  على  حرام«  »بوكو 
والدعم  الدولة،  موؤ�س�سات  �سعف 
الت�ساري�س  وتوافر  اخلارجي، 
اأن  كما  لها.  املواتية  اجلغرافية 
االأ�سا�سية  الهياكل  وجود  عدم 
االإدارية املخت�سة، وانعدام الفر�س 
�سعود  من  �سّهل  االقت�سادية؛ 
اإىل  جدد  جمندين  و�سم  التنظيم، 

�سفوفه.
ولكن هناك ما هو غري معتاد، كما 
ل�سبب  بالن�سبة  الدرا�سة،  اأو�سحت 
العنف  اإىل  حرام«  »بوكو  حتول 
قمع  اإىل  يرجع  والذي  والتطرف، 
الدولة ولي�س �سعف الدولة، فاجلي�س 
النيجريي لي�س �سعيًفا، فهو م�ساهم 
ال�سالم  حفظ  عمليات  يف  رئي�سي 
تنفيذ  يف  خربة  ولديه  االإقليمية، 
ا�سرتاتيجية  تبنى  ولكنه  العمليات، 
احلركات  ملواجهة  فعالة  غري 
املعار�سة  واالجتماعية  ال�سيا�سية 
»بوكو  �ساهم يف �سعود  للدولة، مما 

حرام« بدون ق�سد.
بيئة  الفقر  وّفر  اأخرى،  ناحية  ومن 
ومتردها،  اجلماعة  لربوز  خ�سبة 
�سمال  يف  عملياتها  تتمركز  حيث 
فقرية  منطقة  وهي  نيجرييا،  �رشق 
 ،٪76 اإىل  فيها  الفقر  معدل  ي�سل 

ومعدل االأمية ٪85.

حملية �أم عابرة 
للحدود؟

حرام«  »بوكو  جماعة  اأ�سول  تعود 
لها  ولي�ست  حملية،  حركة  اأنها  اإىل 
االإرهابية  التنظيمات  مع  �سالت 
يف�رش  ما  وهو  للحدود،  العابرة 
التو�سع  على  اجلماعة  قدرة  عدم 
والية  يف  معاقلها  من  اأبعد  كثرًيا 
كما  بها،  واملنطقة املحيطة  بورنو 

اأو�سحت الدرا�سة.
التمويل  على  حرام«  »بوكو  وحت�سل 
ال�رشائب،  من م�سادر حملية، ومن 
واالبتزاز،  ال�رشقة،  وعمليات 
اإعالن اجلماعة  واالختطاف. ومنذ 
اأبريل  يف  »داع�س«  لتنظيم  البيعة 
لعام 2015، ال يوجد دليل يُذكر على 
التعاون الر�سمي بينهما، بغ�س النظر 
لال�سرتاتيجية  اجلماعة  ترديد  عن 

االإعالمية للتنظيم.
عنا�رشها  تلقي  اجلماعة  وتزعم 
»حركة  من  والدعم  التدريب 
ال�سومالية،  املجاهدين«  ال�سباب 
»القاعدة« يف بالد املغرب  وتنظيم 
االإ�سالمي، وموؤخًرا تنظيم »داع�س«. 
يف  املبالغة  عدم  يجب  ذلك،  ومع 
االإرهابية  التنظيمات  نفوذ  تاأثري 
ذكرت  كما  اجلماعة،  على  االأخرى 

الدرا�سة.
التحوالت  اأن  اإىل  الدرا�سة  ولفتت 
التي  وح�سية  االأكرث  التكتيكية 
مرور  مع  حرام«،  »بوكو  �سهدتها 
انتماء  اأي  ب�سبب  تكن  مل  الوقت، 
اإىل  تُعَزى  واإمنا  لـ«داع�س«؛ 
اخليارات اال�سرتاتيجية التي تبناها 
يتبنى  تنظيم  فكل  اجلماعة.  قادة 
يتطلب  ال  وهذا  االآخر،  تكتيكات 
التوا�سل  يكفي  واإنها  وثيًقا؛  تعاوًنا 

عرب االأنرتنت. 
وبناًء على ما �سبق، ال ميكن اعتبار 
ف�سيل  جمرد  حرام«  »بوكو  جماعة 
كتنظيم  االإرهابية،  للتنظيمات  تابع 
»داع�س«، حيث  وتنظيم  »القاعدة«، 
غريها  عن  حرام«  »بوكو  تتفرد 
�سبكة  بوجود  التنظيمات  تلك  من 
خا�سة  تنفيذية  ومبادئ  تنظيمية 

بها.

تو�شعات غري 
مدرو�شة

االإقليمية  الطموحات  زادت  عندما 
مع  ال�رشاع  ازداد  حرام«  لـ«بوكو 
البالد.  �رشق  �سمال  يف  املدنيني 
وكانت الفرتة من منت�سف عام 2014 
وحتى منت�سف عام 2015 هي االأكرث 
دموية يف تاريخ اجلماعة، مبقتل ما 
يزيد عن 10 اآالف �سخ�س، وت�رشيد 

املاليني.
التو�سع  اأن  الدرا�سة  ترى  ولهذا 
االإقليمي للجماعة كان مبثابة خطاأ 
فالطموحات  فادح،  ا�سرتاتيجي 
ال  املدرو�سة  غري  االإقليمية 
التو�سعات،  ا�ستمرارية  ت�سمن 
�سعيفة  اجلماعة  اأ�سبحت  وبذلك 

»بوكو  بداأت  وعندما  ا�سرتاتيجًيّا. 
بني  االإقليمية  تو�سعاتها  يف  حرام« 
على  و�سيطرت   2015-2014 عامي 
�رشق  �سمال  يف  اأرا�ٍس  جمموعة 
يف  عملياتها  وو�سعت  نيجرييا، 
فاإنها  والنيجر؛  وت�ساد  الكامريون 
الق�رشية  االأ�ساليب  على  اعمدت 
وقطع  اجلماعي  والقتل  كاخلطف 

الروؤو�س والتفجريات.
متركز  اأن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
ثابتة  اأماكن  يف  اجلماعة  عنا�رش 
االأمن  ا�ستهداف قوات  �سهل عملية 
من  فاإنه  ذلك،  ومع  لهم.  النيجريية 
اأن ت�سكل اجلماعة تهديًدا  املرجح 
امل�ستقبل  يف  خطرًيا  اإرهابًيّا 

املنظور لنيجرييا وجريانها.

درو�س من �ملو�جهة 
درو�س  اأربعة  اإىل  الدرا�سة  تُ�سري 
من  ا�ستخال�سها  ميكن  رئي�سية 
حرام«،  »بوكو  جماعة  �سد  احلرب 

هي على النحو التايل:
تعامل  يت�سم  اأن  يجب  اأواًل- 
االجتماعية  احلركات  مع  الدول 
النف�س  ب�سبط  �سيا�سًيّا  املن�سقة 
بالقب�سة  ولي�س  املحايدة،  والعدالة 
احلديدية، حيث اأدى قيام احلكومة 
�سد  الوح�سي  بالقمع  النيجريية 
تويل عنا�رشها  اإىل  اأفراد اجلماعة 
والتحول  القيادة  راديكالية  االأكرث 
نحو العنف. ورمبا لو كانت احلكومة 
االأوىل  الهجمات  قابلت  النيجريية 
للجماعة باملفاو�سات واالعتقاالت، 
بداًل من العنف الع�سوائي؛ فاإن ذلك 
قد يكون �سببًا يف عدم حتول »بوكو 
حرام« اإىل تنظيم اإرهابي. وعلى اأقل 
تقدير، رمبا كانت قوات االأمن اأكرث 
قدرة على احتواء االنتفا�سة العنيفة 
ا�ستغالل  خالل  من  حرام«  لـ«بوكو 

انق�سامات اجلماعة.
مواجهة  يف  النف�س  �سبط  ثانًيا- 
ال�سكان املدنيني وامليلي�سيات ال يقل 
اأهمية عن �سبط النف�س يف التعامل 
مع اجلماعات املن�سقة. فقد دفعت 
تبنتها  التي  الوح�سية  االأ�ساليب 
املدنيني  تنظيم  اإىل  حرام«  »بوكو 

مما  اجلماعة،  ملحاربة  ميلي�سيات 
بعمليات  القيام  على  الدولة  �ساعد 
ا�ستخباراتية اأكرث ا�ستهداًفا �سدها. 
دوًرا  املحلي  املدين  التعاون  ولعب 
كبرًيا للم�ساعدة يف طرد املتمردين 
من مايدوجوري النيجريية واملراكز 

ال�سكنية الرئي�سية االأخرى.
-على  االأمن  وقوات  الدولة  وحتتاج 
بحر�س  للتعامل  اخل�سو�س-  وجه 
مع تلك امليلي�سيات، خ�سية حتولها 
بناء  اإعادة  اأجل  من  الدولة،  �سد 
املت�سدع،  نيجرييا  �رشق  �سمال 
قدرة  عدم  ل�سمان  معهم  والتعاون 
اجلماعة على اإعادة ت�سكيل نف�سها. 
املحلية  للميلي�سيات  اللجوء  وحقق 
جناًحا على نطاق وا�سع يف مكافحة 
»بوكو حرام«. ونتيجة لذلك، تبحث 
تبني  اأخرى  ودول  والنيجر  ت�ساد 
احلكومة  على  ويلزم  مماثل.  نهج 
النيجريية و�سع خطط للر�سد ودمج 
لتلك  املنتمني  ال�سباب  وتوظيف 
النزاع،  انتهاء  مبجرد  امليلي�سيات 
جتنبًا لقيامهم بتهديد الدولة نف�سها 
بالعنف. وقد اأعلن الرئي�س النيجريي 
 250 بتوظيف  �سيقوم  اأنه  موؤخًرا 
امل�سرتكة  العمل  فرقة  من  مدنًيّا 
النيجريية.  وال�رشطة  اجلي�س  يف 
ذلك  على  االأمر  يقت�رش  اأال  وينبغي 
بذل  الدولة  على  يجب  بل  فح�سب، 
املقاتلني  ح�سول  ل�سمان  املزيد 
م�ستقرة  وظائف  على  ال�سابقني 

واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.
ال�سيا�سية  القيادة  اهتمام  ثالًثا- 
باالأو�ساع القائمة. فقبل عام 2015، 
-اآنذاك-  النيجريي  الرئي�س  كان 
منخرط  غري  جوناثان«  »جودالك 
يف  رغبة  لديه  تكن  ومل  النزاع،  يف 
ا�سرتاتيجي،  توجيه  اأي  تقدمي 
ف�ساًل عن اعرتافه بت�سلل اجلماعة 
االأمن  اأجهزة  واإىل  حكومته،  اإىل 
ذلك،  من  بالرغم  ولكنه  النيجريية. 
اإجراء حا�سم ملعاجلة  اأي  يتخذ  مل 
املوقف، مما اأتاح الفر�سة ال�ستمرار 
انت�سار النزاع. ومل تنخرط حكومته 
مع  �سوى  كامل،  ب�سكل  النزاع،  يف 
خ�سارة  خ�سية   ،2015 عام  بداية 

االنتخابات.

تويل  منذ  فاإنه  النقي�س،  وعلى 
النيجريية  الرئا�سة  »حممد بخاري« 
الدولة  كثفت   2015 افريل  يف 
»بوكو  جماعة  ملكافحة  جهودها 
مع  التن�سيق  مقدمتها  ويف  حرام«، 
بيانات  لقاعدة  ووفًقا  احللفاء. 
قتل  النيجريية،  االجتماعي  العنف 
عامي  بني  متمرد  اآالف   5 نحو 
القتلى  عدد  وت�ساءل  و2016،   2015
حد  اإىل  املدنيني  من  وامل�سابني 

كبري الأول مرة منذ عام 2012
االدعاءات  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
»بخاري«  حلكومة  امل�ستمرة 
اأثارت  »بوكو حرام«  باالنت�سار على 
الهزمية  باأن  حقيقية  غري  توقعات 

ال�ساحقة تكاد تكون و�سيكة للغاية.
ملواجهة  االإقليمي  التعاون  رابًعا- 
التنظيمات االإرهابية. حيث اتخذت 
بع�س الدول )مثل: نيجرييا، وت�ساد، 
اإجراءات  والنيجر(  والكامريون، 
اأرا�سيها،  يف  اجلماعة  توغل  �سد 
واأن�سئوا فرقة عمل م�سرتكة متعددة 
فرار  ملنع   )MNJTF( اجلن�سيات 
حرام« عرب حدودها  »بوكو  عنا�رش 

التي ي�سهل اخرتاقها. 
و�رشكائها  نيجرييا  جهود  وترتكز 
االإرهابية  اجلماعة  عنا�رش  منع  يف 
الدولية،  احلدود  عرب  الهروب  من 
امليلي�سيات  تبني  على  والعمل 
خالل  احلكومة  ملوقف  املحلية 
النزاع، وتخ�سي�س املوارد الع�سكرية 
خارج  حرام«  »بوكو  الإبقاء  الالزمة 

املدن. 
جماعة  الدول  تلك  جيو�ُس  وقاتلت 
مما  مده�سة،  بكفاءة  حرام«  »بوكو 
الذي  التهديد  تراجع  يف  �ساهم 
ت�ستطع  فلم  اجلماعة،  ت�سكله  كانت 
االأربعة.  اجليو�س  اأمام  ال�سمود 
وخالل خم�سة اأ�سهر من عام 2015، 
جميع  من  حرام«  »بوكو  طرد  مت 
من  عليها  �سيطرت  التي  االأرا�سي 

قبل.
ا�ستمرار  ينبغي  ذلك،  على  وبناًء 
التعاون بني نيجرييا و�رشكائها ملنع 
»بوكو حرام« والتنظيمات االإرهابية 
اآمنة  مالذات  تاأ�سي�س  من  االأخرى 
ملنعها  ا  واأي�سً احلدود،  عرب  لها 

مرة  مناطق  اأي  على  ال�سيطرة  من 
اأخرى.

القائمة  االإقليمية  للجهود  ودعًما 
االحتاد  يعتزم  االإرهاب،  ملكافحة 
ال�رشيع  للرد  قوة  تاأ�سي�س  االإفريقي 
قوامها 25 األف �سخ�س، والتي رمبا 
ا �سد التنظيمات  ت�سبح �سالًحا هاًمّ

االإرهابية يف حال بدء ظهورها.
من  فاإنه  �سبق،  ما  على  وتاأ�سي�ًسا 
على  االنت�سار  ادعاء  الأوانه  ال�سابق 
اجلماعة  قامت  فقد  حرام«.  »بوكو 
و�رشدت  �سخ�س،  األف   30 بقتل 
تنظيم  اأعنف  جعلها  مما  املاليني، 

اإرهابي يف اإفريقيا املعا�رشة.

تو�شيات �لدر��شة
ا�ستمرار  ب�رشورة  الدرا�سة  اأو�ست 
ال�سكان  النف�س، والتعاون مع  �سبط 
املحليني، واهتمام القيادة ال�سيا�سية، 
االإقليمني  ال�رشكاء  مع  والتعاون 
اجلماعة.  عودة  ملنع  والدوليني، 
يكفي يف ظل  ال  اأن هذا  م�سرية ىل 
تعر�س احلكومة النيجريية ل�سغوط 
االنخفا�س  ب�سبب  كبرية  اقت�سادية 
وحتى  النفط.   اأ�سعار  يف  احلاد 
النيجريية  االآن، مل ت�سع احلكومات 
بناء  اإعادة  كيفية  ب�ساأن  خطة 
التحتية  والبنية  التعليمية  االأنظمة 
الن�ساء  اإدماج  واإعادة  املحطمة، 
اجلماعة  اأخذتهم  الذين  واالأطفال 
�رشورة  اإىل  باالإ�سافة  كاأ�رشى. 
ا�ستعادة وظائف الدولة التي جنحت 
واإ�سالح  »بوكو حرام« يف تدمريها، 
واالقت�سادية  القانونية  الوظائف 
عانت  التي  واالأمنية،  وال�سيا�سية 
احلرب  �سنوات  منذ  الفو�سى  من 
االأهلية. ومبجرد االنتهاء من تنفيذ 
االنت�سار  اإعالن  املهام، ميكن  تلك 
على »بوكو حرام«، الأن تلك اخلطوات 
وحدها ت�سمن عدم �سعود اجلماعة 
اإرهابية  تنظيمات  اأي  اأو  جمدًدا، 
مماثلة مرة اأخرى. وحتى اإذا هزمت 
مراًرا؛  »بخاري«  اأعلن  كما  بالفعل، 
فاإن نيجرييا �ست�ستغرق وقًتا طوياًل 
لتعوي�س اخل�سائر التي ت�سببت فيها 

»بوكو حرام«. 
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عبداللطيف الأرمني وروايته اجلديدة التفاحات الثالث

 رحلة تهجري وجلوء 
وحب �ضائع.. وحنني

»اأنهى ال�سابط كالمه ومل ينتظر ال�ستماع لت�ساوؤلت البع�ض وتو�سالتهم، 
وامتطى ظهر جواده وما ان ا�ستوى عليه حتى تذكر �سيئا فزاأر ب�سوت مرعب 

قائال: عليكم ترك كل دوابكم وما�سيتكم، واملغادرة م�سيا، فهذه اأمالك 
ال�سلطنة، واأنتم ل�ستم منها... وما هي اإل ثوان حتى ارتفعت الهمهمات لتتحول 

اإىل نحيب ثم �سوت بكاء يقطع القلب، وعاد اجلميع اإىل بيوتهم مطاأطئي 
الروؤو�ض، كل يفكر يف امل�سري الأ�سود الذي ينتظره..«.

�سافعي �سالمة

التي  الكلمات  بهذه 
بالظلم  اإح�سا�سا  تقطر 
من  وت�ستدعي  والقهر 
العربي  القارئ  ذاكرة 
العرب  ق�سية  اأحداث 
الق�سية  »املركزية«، 
وحتاكي  الفل�سطينية، 
اجلبني  لها  يندى  ماآ�سي 
الِولدان  لها  وي�سيب 
بع�ض  وقائع  تزال  ال 
ف�سولها تثري غبار الغنب 
حميط  يف  وال�سياع 
بهذه  والعامل،  منطقتنا 
بطل  والد  عرب  الكلمات 
»عبداللطيف  رواية 
والتفاحات  االأرمني 
اأحمد  للكاتب  الثالث« 
روؤيته  عن  ال�رصاف 
مع  حدث  اإنه  قال  ملا 
وما  االأرمن  من  كثري 
يد  على  له  تعر�سوا 
من  العثمانية  ال�سلطة 
مذابح مرعبة وم�سادرة 
دون  من  االأمالك 
وت�سفية  وت�رصيد  تفريق 

عرقية.
واإن  الفكرة  هذه  لكن 
يف  رئي�سيا  خطا  كانت 
اأبدا  تكن  مل  الرواية 
امتدت  التي  الوحيدة 
على  اأ�سا�سي  ب�سكل 
طول م�سار الق�سة. فقد 
باأجزائها  الرواية  جاءت 
مبجموعة  ثرية  االأربعة 
القيمية  املقاربات  من 
واالجتماعية وال�سيا�سية 
خطوط  على  قامت 
مت�سابكة  فل�سفية 

ومتقاطعة.
م�رصح  امتد  وفيما 
بني  الرواية  اأحداث 
والعراق  ال�سورية  حلب 
للمجتمع  كان  والكويت، 
واالأحوال  الكويتي 
خم�سينيات  يف  بالكويت 
القرن املا�سي وما تالها 
التناول  من  وافر  ن�سيب 
البطل  وجود  خالل  من 
بعدما جاءها  الديرة  يف 
من بغداد بحثا عن �سعة 
يف  وتي�سري  الرزق  يف 

احلال واملاآل.

املعاناة  وجت�سدت 
كذلك ب�سكل ممتد جيال 
والد  من  بدءا  جيل  بعد 
بازليان  �سريج  البطل 
كالو�ست  بالبطل  مرورا 
م�سرية  اأكمل  الذي 
الهجرة وال�ستات و�سوال 
يف النهاية اإىل ابن حفيدة 
خطفها  التي  عمته 
ال  بينما  الطرق  قطاع 
مقتبل  يف  طفلة  تزال 
جت�سدت  كما  عمرها. 
ماآ�سي  اي�سا  الق�سة  يف 
التهجري واللجوء واحلب 
املفقود  للوطن  ال�سائع 
غيبتها  التي  واحلبيبة 
القهر  اأحداث  ق�رصا 
املفتقدة  الزوجة  وكذا 
االأحوال  �سعوبة  بفعل 
و�سيق  االأموال  ونق�ض 

ذات اليد.
من  الكاتب  تناول  وقد 
التي  الرواية  خالل 
�سدرت عن الدار العربية 
للعلوم »نا�رصون« يف نحو 
175 من القطع املتو�سط 
االأفكار  من  جمموعة 
االإن�سانية  وامل�ساعر 
من  ملجموعة  �رصد  يف 
بها  مر  التي  االأحداث 
البطل ووالده يف مزج بني 
اأ�سلوب الرواية وت�سجيل 
لكن  تاريخية  اأحداث 
تنقل  اإن�سانية  زوايا  من 
هذه  م�رصح  اإىل  القارئ 
مع  ليتعاطف  الوقائع 
لهم  وقع  وما  االأبطال 

من ماآ�ض.
اأما معاناة البطل كالو�ست 
بالرحيل  بداأت  فقد 
حلب  مدينة  عن  االأول 
ير  ومل  فيها  ولد  التي 
ذلك  حتى  غريها  وطنا 
احلني، ولكنه عا�ض فيها 
اي�سا غريبا يزرع اأبوه يف 
وطن  اإىل  حنينا  نف�سه 
اأطلق  )التي  عنتاب  يف 
الحقا  االأتراك  عليها 
غازي عنتاب( مل يره اإال 

يف ذكريات والده.
هذه  من  كالو�ست  رحل 
اأن  اإال  اأبت  التي  الغربة 
معه  ليحملها  تالزمه 
العراق،  يف  اأكرب  لغربة 

ل�سنوات  بقي  حيث 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  قليلة 
الذي  الكويت  جمتمع 
حيث  غرابة،  اأكرث  راآه 
»اجلراد  ياأكلون  النا�ض 
املطبوخ يف �سفائح تنك 
مواقد  على  مو�سوعة 
ماء  على  حتتوي  نار 
االإقبال  وراعه  مغلي« 
الكبري على هذه الوجبة، 
»اأول  ذلك  بعد  ليكون 
اأرمني ياأكلها يف التاريخ 

وي�ستلذ بطعمها«.
اإىل  ال�رصاف  واأعاد 
اأثري  ما  االأدب  واجهة 
الق�سية  عن  مرارا 
جتلى  ما  وهو  االأرمنية، 
باأق�سى �سوره فيما رواه 
اجلزء  يف  البطل  والد 
عند  الرواية  من  االأول 
مذكرات  عرب  حديثه، 
كالو�ست،  البطل  يقراأها 
والكثريين  اإجباره  عن 
ترك  على  االأرمن  من 
قريتهم يف عنتاب برتكيا، 
ليخرج يف رحلة ماأ�ساوية 
اإىل حلب عرب تل اأبي�ض، 
فقد  اأنه  النتيجة  لتكون 
ال�سغرية  واخته  اأبويه 
»اآنيت« اإىل االأبد، و�ساع 
فقد  بعدما  حبه  منه 
امل�ستقبلية  زوجته  اأثر 

»هرمني«.
مذكرات  تو�سح  كما 
التي  بازليان  �سريج 
كالو�ست  البنه  اأعطاها 
عن  الرحيل  قرر  عندما 
حلب لتكون نربا�سا يهديه 
االأم  التم�سك بوطنه  اإىل 
وقوميته ورمبا يعيده اإىل 
حتى  غريه  الذي  دينه 
م�سلمة،  فتاة  من  يتزوج 
االأب  عا�ض  كيف  تو�سح 
يف تل اأبي�ض حيث عمل 
يف جتليد الكتب قبل اأن 
اأرمني اآخر  يتعرف على 
ويقرران  فاهيه  يدعى 
حلب  اإىل  االنتقال 
م�رصوع  يف  والت�سارك 
جديد، حيث يتعرف على 
ق�سة فاهيه التي تو�سح 
الكم الكبري من الف�ساد يف 
يريفان عا�سمة اأرمينيا، 
كا�سفة عن �سيوع الف�ساد 

كل  بجذوره يف  ال�سارب 
مكان.

يف واقعة توحي باالعتزاز 
بالعرق و�سيطرة االأفكار 
الذات  على  القومية 
ما  كل  عن  واإ�سغالها 
كان  لو  حتى  �سواها 
كما  االأكباد،  فلذات 
تك�سفها اأوراق االأب التي 
كتبت باأقالم واألوان حرب 
مراحل  وعلى  خمتلفة 
يواجه  متباعدة،  زمنية 
يف  الكربى  ال�سدمة 
اأعلمه  عندما  حياته 
ابنه كالو�ست برغبته يف 
الزواج من فتاة م�سلمة، 
اأن  يبدو  اأنه  املثري  لكن 
بالعار مل  و�سعوره  حزنه 
يكن ب�سبب تغيري العقيدة 
نتيجة  كان  ما  بقدر 
اأمام  �سورته  على  قلقه 
اأقرانه! تتواىل االأحداث 
م�سار  عرب  ذلك  بعد 
حلب  من  البطل  حركة 
يقرر  اأن  قبل  بغداد  اإىل 

االنتقال اإىل الكويت.
من  الثاين  اجلزء  يتناول 
الرواية �سداقة 4 �سباب 
مرحلة  يف  كويتيني 
التفات  دومنا  املراهقة 
اأو  مادية  فروق  اأي  اإىل 

اجتماعية اأو مذهبية.
ال�سبان  هوؤالء  يحكي 
احلياة  على  املقبلون 
حكايات عن مغامراتهم 
مدينة  يف  الغرامية 
االإيرانية،  عبادان 
بعد  كالو�ست  ويلتقون 
الكويت  اإىل  و�سوله 
يدعى  اأ�سبح  والذي 

عبداللطيف االأرمني.
الق�سية  تعود  ذلك  بعد 
الواجهة  اإىل  االأرمنية 
مرة اأخرى، حيث يتحدث 
عبداللطيف االأرمني اإىل 
ويحكي  االأربعة  ال�سباب 
م�سطرا  حتوله  عن  لهم 
ويقرر  االإ�سالم،  اإىل 
�سعبه،  ق�سية  يتبنى  اأن 
مدر�سه  فعل  كما  متاما 

حمل  الذي  الفل�سطيني 
كل  اإىل  ق�سيته  هموم 
مو�سع لتبقى حية وتكون 

يف قلب م�ستمعيه.
من  الثالث  اجلزء  يف 
فرقت  بعدما  الرواية 
االأربعة  ال�سباب  احلياة 
وبني  بينهم  وباعدت 
�سخ�سية  تظهر  البطل 
رجا �سائق �سيارة االأجرة 
يف املطار والذي يلتقي 
االأرمني  عبداللطيف 
لتكون  بامل�سادفة 
بينهما �سداقة ثم تتواىل 
االأحداث ويطور رجا من 
نف�سه قبل اأن يبحث عن 
زوجة يف العراق، تك�سف 
الوقائع بعد ذلك من هي 

ومن اأهلها.
ومع  الرابع  اجلزء  يف 
من  الرواية  اقرتاب 
ابن رجا يف  نهايتها يقع 
وهو  نا�رص،  يكون  ماأزق 
االأربعة،  ال�سباب  اأحد 
قبل  ك�سفه،  يف  ال�سبب 
جمموعة  تتك�سف  اأن 
املثرية  االأمور  من 
بحادث  الرواية  وتنتهي 

ماأ�ساوي.

مقتطفات من 
الرواية

الفلكور  يف  »نقول  ٭ 
نروي  اأن  قبل  االأرمني 
�سقطت  حكاية:  اأي 
ثالث  ال�سماء  من  يوما 
ملن  االأوىل  تفاحات: 
الثانية  احلكاية،  يروي 
والثالثة  لها  ين�ست  ملن 

ملن يفهم مغزاها«
كل  نفكك  »عندما  ٭ 
الأجزاء  حياتنا  حلظات 
بال�سدمة  ن�ساب  اأ�سغر 
من  اأ�سعناه  ما  كل  من 
من  التافه  يف  وقت 
تكرار  ويف  االأمور، 

االأخطاء نف�سها«.

رحلةمن الت�سويق 
والإثارة رغم 
املاآ�سي وامللمات

جاء م�سمون الرواية ثريا 
اخلطوط  فيه  تقاطعت 
تباين  مع  االإن�سانية 
وتوجهاتها  انتماءاتها 
تربطه  ن�سيجا  لت�سكل 
وامللمات  املاآ�سي 
اأحيانا وتقارب االأمزجة 
اأحيانا  والتوجهات 
ات�سمت  كما  اأخرى. 
بالت�سويق  االأحداث 
�سبغتها  لتقربها 
التاريخية اأكرث واأكرث من 
الواقعية وجتذب القارئ 
وتزيد من �سغفه للمتابعة 
االأبطال  م�سري  ملعرفة 
معاناتهم  م�ساركتهم  بل 
اأي�سا.  معهم  والتعاطف 
اأما اأ�سلوب ال�رصد فجاء 
دومنا  ومرتابطا  �سل�سا 
ي�سبب  تطويل  اأو  مط 
خمل  اإيجاز  اأو  امللل 
م�سار  يوجد فجوات يف 
جاء  كما  االأحداث. 
ممتدا  االأحداث  م�رصح 
غني  جغرايف  توزيع  يف 
عنا�رص  من  زاد  ومت�سع 
مع  والت�سويق  املتعة 
القارئ  يخو�سها  رحلة 
تركيا  من  ذهنه  يف 
العراق  اإىل  �سورية  اإىل 
الكويت،  اإىل  و�سوال 
رائع  و�سف  فيها  دليله 
ودميوغرافيا  جلغرافيا 

مواقع االأحداث.
دقيق  ر�سم  ذلك  دعم 
كل  لتنبئ  لل�سخ�سيات 
متثله  عما  �سخ�سية 
عرق  اأو  جن�سية  من 
اجتماعية  �رصيحة  اأو 
ولتك�سف  هناك  اأو  هنا 
املعاين  عن  جميعها 
تتخطى  التي  االإن�سانية 
فوق  وت�سمو  احلدود 
الدينية  االختالفات 

والعرقية واملذهبية. 
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اأ�صغر روائي يف �صيال "23 "، حممد اأمين حمادي " للو�صط "

اأمتنى اأن اأكون �سفريا 
اأدبيا لل�سحراء

وقع اأم�س اأ�صغر روائي  يف �صالون اجلزائر الدويل للكتاب  �صيال 23،  حممد اأمين 
حمادي روايته الق�صرية املعنونة  بـ » مل اأك بغيا  بجناح املوؤ�ص�صة الوطنية للفنون 

املطبعية ال�صادرة عن ذات الدار يف 2018 والتي اأ�صرف وزير الثقافة عزالدين 
ميهوبي على كتابة مقدمتها الذي اأ�صاد بجديته وا�صتعداده لولوج عامل الكتابة  

فهو �صاحب  اللغة الراقية ح�صب  ما قاله ميهوبي عن هذا الكاتب ال�صاب الذي لقبه 
بفتى ال�صحراء قائال »مل األتقه ومل اأعرفه ..

حاوره: حكيم مالك 

ف�رصت  ن�صه  التقيت  لكنني 
حاذق  اأنه  يل  بدا  حيث  اأعرفه  
ككل اأبناء ال�صحراء الذين خربوا 
املدن  عن  بعيدا  الوعرة  احلياة 
والنفاق  الكذب  يف  الغارقة  
الإن�صان  قيم  على  والدو�س 
اأعرفه   مل  باملتعة   املفتون 
الإن�صان  فيه  عرفت  ولكنني 
   ... هدفه  بلوغ  على  ي�رص  الذي 
ال�صاعد    الكاتب  يعد هذا  وعليه 
عمر  برج  بلدية  من   القادم 
الواقعة  لولية   التابعة  اإدري�س 
للجزائر   ال�رصقي  اجلنوب  يف 
اإبداعا  الناب�صة  الأقالم  اأحد 
احلرف  بقدا�صة  توؤمن  التي 
التقته   ، ككل  والأدب   العربي 
ال�صالون  يف   « »الو�صط  يومية 
وكان  مع ابن ال�صحراء ومفخرة 
اجلزائر بلد العزة والكرامة وبلد 
�صهيد  املليون  ون�صف  املليون 
يربز  الذي  ال�صيق   احلوار  هذا 
اأن اجلزائر تزخر مبواهب �صابة 
 ، �رصق  املناطق  خمتلف  من 
غرب ، �صمال ، وجنوب وبالتايل 
ك�صحفيني   نحن  واجبنا  فمن 
على  ال�صوء  ت�صليط  واإعالميني 
اإىل  ليظهروا  املبدعني  هوؤلء 

النور . 
 من هو حممد

 اأمين حمادي ؟ 

حممد اأمين حمادي، من مواليد 
عمر  برج  من   ،2001 15افريل 

اإدري�س ولية اإيليزي، طالب �صنة 
ثالثة ثانوي �صعبة اآداب وفل�صفة، 
مذكرة  من  بقايا  كتاب«  �صاحب 
اأبي جهل«، ورواية« مل اأك بغيا«.

حدثنا عن م�صاركتك 
الأوىل يف �صالون اجلزائر 
الدويل للكتاب  يف طبعته 

23؟ 

فر�صة  يل  اأتيحت  العام  هذا  يف 
الدويل  ال�صالون   يف  امل�صاركة 
بعد   ،23 �صيال  باجلزائر  للكتاب 
الثقافة   وزير  ال�صيد  را�صلت  اأن 
عز الدين ميهوبي، ليقراأ روايتي، 
واأنا  �صدر  برحابة  وا�صتقبلني 
متواجد  �صاأكون  لأين  �صعيد  جد 

هذا العام.  

متى بداأت كتابة روايتك 
»مل اأك بغيا«  املتواجدة يف 

�صيال 23؟

يف  بداأت  بغيا«،  اأك  مل  روايتي« 
اخلام�صة  عمر  يف  واأنا  كتابتها 
ملدة  توقفت  ثم  �صنة،  ع�رص 
كتبت  املدة  تلك  خالل  طويلة، 
بعد،  تن�رص  مل  اأخرى  رواية 
لأوا�صل  اأخرى  مرة  عدت  ثم 

الكتابة.

 حدثنا عن م�صمون
 باكورة اأعمالك  ليتعرف 

عليها القارئ يف كل مكان ؟ 

اأك بغيا »  هي لي�صت  رواية »مل 
يكون  رمبا  لكن  حقيقية  ق�صة 
بع�س  منها  عا�س  من  هناك 
اأنثى  ق�صة  هي   ، اللحظات 
بقلبها كثريا  عاطفية ن مت�صكت 
واتبعته ومع اأول طارق فتحته له 
نف�صها  لتجد  الطارق  مع  وركبت 
وحيدة  اجلب.  غيابة  يف  ملقاة 
بع�س  مر  اأن  حظها  ح�صن  ومن 
ال�صيارة واأخرجوها لتبقى اأ�صرية 
ملدة ت�صعة اأ�صهر ، الق�صة عاجلت 
عدة موا�صيع اجتماعية واإن�صانية 
.رمبا لن تعجب بع�صكم اأو جلكم 
تنمو  الأوراق  باأن  اأخربكم  لكنني 
قبل الثمار . رمبا �صتجد ن�صفك 
رمبا  اآخر  �صخ�س  ن�صف  اأو  هنا 
ل  فقط  ؟  ل  مل  هنا  جتدين 
كتابتي  على  احلكم  يف  تت�رصع 
من البداية ول حتى النهاية ، لكن 
اأحكم عليها بعد اأن تفهمها حتى 
واإن كنت  يف املنت�صف... اأمتنى 
لقرائي حلظات �صعيدة مع هذه 
حتتوي  التي  الق�صرية   الرواية 
املفاجاأة    ، البداية  قبلة  على 
لندن،  يف  احلب  ليايل  ال�صارة، 
نحو  �صهوة  بالذنب،  العرتاف 
مالئكي  ب�صوت  �صباح   ، الوطن 
،ثم املوت ، اعرتافات قبل عتبة 

النهاية ، رمبا لي�صت بالنهاية.   

 تلقيت الدعم من قبل  
وزير الثقافة عز الدين 

ميهوبي  الذي اآمن 

مبوهبتك ، فماذا تعني لك 
هذه اللتفاتة ؟   

وزير  اإىل  ر�صالة  اأر�صلت  ما  بعد 
الثقافة عز الدين ميهوبي اأطلب 
ن�رص  اأجل  من  الدعم  منه  فيها 
كتبتها   ،« بغيا  اأك  »مل  روايتي 
الباب  وكان  ياأ�س  حالة  يف  واأنا 
�صاأطرقه،  كنت  الذي  الأخري 
ا�صتيقظت  وحني  اأر�صلتها، 
يقول  منه  ردا  وجدت  �صباحا 
لدعمي،  وم�صتعد  �صعيد  باأنه  يل 
الرواية،  اإر�صال  مني  وطلب 
فرح  وكلي  اأر�صلتها  الفور  على 
من  وتوا�صعه، وحني عدت  برده 
 ، النهار  منت�صف  يف  املدر�صة 
يل  يقول  منه  اآخر  ردا  وجدت 
الرواية  قراءة  يف  �رصع  باأنه  فيه 
روح  ومل�س  فيها،  ومنبهر 
اأكتب،  فيما  والإبداع  املوهبة 
اأ�صبوع  بعد  بن�رصها..  ووعدين 
فقط من ر�صالته تلك حتى اأ�صار 
عرب  التلفزيوين  حواره  يف  اإيل 
فرحت  ال�صاعة..  حوار  برنامج 

يومها جدا.

ماذا عن خواطر  »بقايا من 
مذكرة اأبي جهل« ال�صادرة 
عن دار املثقف باجلزائر  ؟ 

»بقايا من مذكرة اأبي جهل«، هو 
الرثائية  بني  خواطر،  جمموعة 
واحلديث  واملدح،  والعاطفية، 

عن املجتمع.

من هم الأدباء الذين 
ت�صتهويك  كتابتهم ؟ 

الكتاب  من  للعديد  قراأت 
اجلزائريني على غرار بوكبة عبد 
الرزاق«نيوتن ي�صعد اإىل التفاحة، 
الأبي�س«،  الذئب  ملزاج  اأجنحة 
م�صتغامني«ثالثيتها،  اأحالم 
الأ�صود يليق بك، عليك اللهفة«، 
»اعرتافات  ميهوبي  عزالدين 
�صيتي  تام  واعرتافات  اأ�صكرام، 
حممد  »اإرهابي�س«،  اأجزاء،   6
البوم عرفتهم، مي�صي  الدراجي، 
اإكراه يف احلرية«،  والآخرون، ل 
لوليتا،  اأ�صابع  الأعرج«  وا�صيني 

املقام«،  »�صيدة  املاء،  ذاكرة 
الظالل«...«،ور�صيد  »حار�صة 
العنيد،  »احللزون  بوجدرة 
النم�س«حب  �صارة  تيميمون«، 
حتى  وغريهم  جزائرية«،  بنكهة 
عبد  مثل  ال�صباب،  الكتاب  من 
وهاجر   ، ال�صايح  بن  املنعم 
للكتاب  اأي�صا  وغريهم،  عواجي 
الكوين«  اإبراهيم  مثل  العرب، 
جنيب  احلجر...«،  نزيف  الترب، 
خولة  »الكرنك...«،  حمفوظ 
 « اأنثى عربية«،  قلبي  حمدي«يف 
اأن تبقى«، املنفلوطي«ماجدولني، 
خليل  جربان  الف�صيلة...« 
الأجنحة  جربان«التائه، 
املنك�رصة، الأرواح املتمردة،...«، 
املثال  �صبيل  على  والغربيني 
فيكتور هيجو«البوؤ�صاء«، وارن�صت 

همنغواي«العجوز والبحر«.

رغم �صغر �صنك اأ�صبحت  
اليوم معروفا يف ال�صاحة 

الثقافية اجلزائرية ،ما �صر 
ذلك ؟ 

اأ�صبحت معروفا  اأنني  احلمد هلل 
باأ�س به على امل�صتوى  ب�صكل ل 
يل  ي�صمن  الذي  هذا  الوطني، 
وي�صجعني  بكتاباتي  املهتمني 
كما    ، النجاح  من  املزيد  على 
حظيت  باأن  جدا  �صعيد  اأنني  
النت�صار،  هذا  بكل  اأعمايل 
للكتاب  الدويل  املعر�س  يف 

باجلزائر العا�صمة �صيال 23.

هل رحيل والدك ويتمك 
اأثر على نف�صيتك ؟ 

على  كبري  اأثر  والدي  لوفاة  كان 
اأنني  حتى  وكتاباتي،  نف�صيتي 

ذكرت املوت كثريا يف اأعمايل.

كيف تقيم الن�صاط الثقايف 
يف  وليتك اإليزي ؟  

يف اإيليزي هناك ركود وجمود ثقايف، 
�صنوات  اخلم�س  خالل  وخا�صة 
الأخرية، لكن �صن�صعى من اأجل اإعادة 

املجد الثقايف للولية.
 

األ تفكر يف ترجمة 
روايتك« مل اأك بغيا« 

م�صتقبال  ؟ 

طبعا اأفكر يف ترجمة عملي 
»، واإن  اأك بغيا  الروائي »مل 
عر�س علي هذا فلن اأرف�س 

طبعا.

هل خ�صت جتربة كتابة 
ال�صعر والق�صة من قبل 

؟ 

عن الق�صة وال�صعر لقد كتبت 
ال�صعر  الق�صة، لكن  من قبل 
به  مغرم  لأين  �صاأكتب،  رمبا 

جدا...

ماذا عن طموحاتك 
وم�صاريعك امل�صتقبلية؟ 

امل�صتقبلية،  م�صاريعي 
واأدبية  روائية  اأعمال  هناك 
اأقوم بالعمل  وفكرية، �صوف 
عليها يف وقتها، اأي�صا اأمتنى 
لل�صحراء  �صفريا  اأكون  اأن 

واجلزائر .
كلمة اأخرية ؟ 

اأول اأ�صكر جريدة »الو�صط« 
ال�صيق  احلوار   هذا  على  
وعلى هذه اللتفاتة الطيبة 
منكم، اأي�صا اأمتنى اأن يكون 
ومثمر.. للقراء  ممتعا 

الوة
ري ع

ت/ب�ص

الوة
ري ع

ت/ب�ص
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كرثة التعرق... اإىل ماذا ت�صري ؟
يعمل  كونه  طبيعي،  �أمر  �لتعرق 
على تنظيم درجة حر�رة �جل�سم. 
يتعرق  �لتي  �لطرق  تختلف  لكن، 
بها �جل�سم، وت�سي كل و�حدة منها 
�إليها  تعّريف  معينة،  �سحية  بحالة 

يف �لآتي:
على  يوؤثر  �أن  �ساأنه  من  ما  كل 
�سو�ء  �لإجنابي  ج�سمك  نظام 
�لدخول يف مرحلة  �أو  كان �حلمل 
يجعلك  �سوف  �لطمث  �نقطاع 
تتعرقني �أكرث من �ملعتاد. و�ل�سبب 
�لتغيري  �أن  هو  �سديدة  بب�ساطة 
�لنظام  عمل  يحفز  �لهرموين 
يف  �ملوجود  للج�سم  �حلر�ري 
يعتقد  ويجعله  �لب�رشي،  �لدماغ 
حر�رة  درجة  �أن  خاطىء  ب�سكل 
�جل�سم �أ�سبحت مرتفعة، ما يدفع 
من  �لعرق  من  �ملزيد  �إنتاج  �إىل 
�أجل خف�ض درجة حر�رة �جل�سم.

�أنت ت�سعرين بالتوتر و�لإجهاد
من  �أقوى  �لعرق  ر�ئحة  كانت  �إذ� 
�إذ�  ما  نف�سك  ��ساأيل  �ملعتاد، 
�ل�سديد  بالتوتر  ت�سعرين  كنت 
�لذي  فالعرق  �للحظة.  تلك  يف 
باحلر  �ل�سعور  عند  �جل�سم  يفرزه 
�ل�سديد يتم تفريغه بو��سطة �لغدد 
�لفارزة )و�لأكرث عدد�ً يف  �لعرقية 
�جل�سم( وتتكون ب�سكل �أ�سا�سي من 
�ملاء و�مللح. ولكن، عندما ن�سعر 
يتم  �لعرق  فاإَنّ  و�لإجهاد  بالتوتر 
�لعرقية  �لغدد  بو��سطة  تفريغه 

وهذ�  �لإبطني.  يف  �ملوجودة 
دهنية  مو�د  على  يحتوي  �لعرق 
وبروتينات و�لتي ي�سبب �ختالطها 
مع �لبكترييا �ملوجودة حتت �جللد 

بانبعاث رو�ئح �جل�سم.

اأنت على و�صك الإ�صابة 
ب�صربة حر

�إذ� كان �لف�سل �سيفاً، و�أثناء �سريك 
وتالحظني  �ل�سم�ض،  �أ�سعة  حتت 
فور�ً  �نتقلي  تعرقني،  ل  �أنك 
�أ�سعة  عن  بعيد�ً  ظليل  مكان  �إىل 
�ل�سم�ض �ملبا�رشة و��رشبي �رش�باً 
لأنك  كافيني(  دون  )ولكن  منع�ساً 
تو�سكني على �لإ�سابة ب�رشبة حر. 
�إن عدم �لقدرة على �لتعرق ي�سبب 
يف �لعادة م�سكلة يف تنظيم حر�رة 
�أن  من  ج�سمك  مينع  ما  �جل�سم، 

يربد ب�سكل طبيعي.
عدم  �أن  �إىل  �لنتباه  ينبغي  ولكن، 
�لقدرة على �لتعرق قد يكون �سببه 
ا ور�ثًيا �أو رمبا ب�سبب تعاطي  مر�سً
جلدًيا  �لتهاًبا  �أو  �لأدوية  من  نوع 

)ت�سلب �جللد(.

اأنت تعانني من نق�ص 
ال�صكر يف الدم

يكون م�ستوى  �أن  �لعادة، يجب  يف 
بني  ج�سمك  يف  �لدم  يف  �ل�سكر 

عند  دي�سيلرت   / ملغم   100 و   70
�لوجبات.  وقت  خارج  قيا�سه 
�مل�ستوى  �نخف�ض هذ�  �إذ�  ولكن، 
ب�سبب  �إما  ملغم   70 من  �أقل  �إىل 
بن�ساط  تقومني  لأنك  �أو  �ل�سكري 
ف�سوف  �سديدة،  بوترية  ج�سدي 
وخ�سو�ساً  ذلك  باآثار  ت�سعرين 
�أعر��ض  و�أحد  �لتعرق.  بزيادة 
�لتعرق  هو  �لدم  يف  �ل�سكر  نق�ض 
ورطوبة  بالربد،  و�ل�سعور  �ملفرط 
�جللد وخ�سو�ساً يف موؤخرة �لعنق. 
م�ستوى  لرفع  �رشيعاً  �سيئاً  تناويل 

�ل�سكر يف �لدم.

خلل يف وظيفة �لغدة �لدرقية

حالت  يف  كثري�ً  تعرقني  كنت  �إذ� 
غري �عتيادية مثاًل �أن تكوين جال�سة 

عن  وبعيد�ً  باردة  غرفة  بهدوء يف 
حالة  من  تعانني  فرمبا  توتر  �أي 
فرط �لتعرق حيث تكون �لأع�ساب 
�لتي تطلق عمل �لغدد �لعرقية كما 
�أنها يف و�سع »�لعمل �مل�ستمر«  لو 
عملها.  »�إطفاء«  على  قادرة  وغري 
ويحدث هذ� �لأمر يف �لغالب لدى 
و�ل�سباب  و�ملر�هقني  �لأطفال 
بهذه  تاريخ  عائالتهم  لدى  �لذين 
�حلالة دون معرفة �ل�سبب �حلقيقي 
ور�ء ذلك. ولكن، يف بع�ض �لأحيان، 
�لآثار  �لتعرق  فرط  �سبب  يكون 
�جلانبية حلالة مر�سية �أخرى مثل 
�أو  �لنقر�ض  �أو  باركن�سون  مر�ض 
فاإذ�  �لدرقية.  �لغدة  ن�ساط  فرط 
دقائق  خم�ض  بعد  بالتعرق  بد�أت 
من �ل�ستحمام، �طلبي من طبيبك 

�إجر�ء فح�ض �لغدة �لدرقية.

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

ملاذا حتتوي كب�صوالت الدواء على لونني خمتلفني؟ 

�ل�سوء  �لأوروبي  �لحتاد  �أعطى 
�لوقاية  يوؤمن  جديد  لدو�ء  �لأخ�رش 
من نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي )�ل�سقيقة( 
�إرنوماب  �لدو�ء  ت�سويق  �لآن  وميكن 
�لتجاري  )�ل�سم   erenumab
من  للوقاية  دو�ء  كاأول   )®  Aimovig
نوبات �ل�سد�ع �لن�سفي، و�لذي طورته 
 .  Novartis نوفارتي�ض  خمترب�ت 
�ملتحدة  �لوليات  �أجازت  �أن  وبعد 
�ل�سهر  �لبالد  يف  �لدو�ء  هذ�  ت�سويق 
قبل  �سوي�رش�  وتبعتها  �ملا�سي، 
�لحتاد  بلد�ن  و�فقت  �أ�سبوعني، 
�لعالج  هذ�  ت�سويق  على  �لأوروبي 
نوبات  من  يعانون  �لذين  للمر�سى 
�ل�سهر  يف  مر�ت   4 �لن�سفي  �ل�سد�ع 

على �لأقل.
 erenumab( �إرنوماب  �لدو�ء  يقدم 
جديد�ً  �أ�سلوباً   ®  - )Aimovig
متاماً يف عالج �ل�سد�ع �لن�سفي حيث 

�ل�سريوتونني  نظام  ي�ستهدف  ل  �أنه 
�أو   ،  triptans تربتان  �أدوية  مثل 
ergotamineولكنه  �إرغوتامني 
�لبيبتيد�ت  م�ستقبالت  �سد  موّجه 
 .)CGRP( ذ�ت �ل�سلة بالكال�سيتونني
�لدو�ء  فاإن  �لعملية  هذه  ولتب�سيط 
يحجب م�ستقبالت �لأمل �لتي يفرت�ض 
�ل�سد�ع  �أمل  تن�سيط  يف  تنخرط  �أنها 

�لن�سفي.
ن�سف  فاإَنّ  �ل�رشيرية،  �لتجارب  خالل 
عدد �ملر�سى �لبالغ 2600 مري�ض ممن 
�لن�سفي  �ل�سد�ع  نوبات  من  يعانون 
�لعر�سي بفرتة تطول من 4 �إىل 14 يوماً 
يف �ل�سهر وممن �أخذو� عالج �إرنوماب، 
�لن�سفي  �ل�سد�ع  �أيام  عدد  �نخف�ض 
�أو �أكرث.  �لذي يعانون منه �إىل �لن�سف 
لل�سخ�ض  ميكن  �لوقائي  �لعالج  وهذ� 
�أن ياأخذه بنف�سه يف �لبيت مرة و�حدة 

يف �ل�سهر با�ستخد�م قلم �حلقنة.

تعترب �لكب�سولت و�حدة من �أقدم طرق تقدمي �لدو�ء؛ و�لتي يرجع 
تاريخها �إىل ع�رش �لفر�عنة و�لذين ذ�ع �سيتهم يف جمال �لطب 
و�ل�سيدلة؛ لكن هل ت�ساءلت يوماً ملاذ� حتتوي كب�سولت �لدو�ء 

على جز�أين خمتلفي �للون ؟
حتتفظ كب�سولت �لدو�ء �سو�ء كانت جيالتينية �سلبة �أو هالمية 
ذ�ت �جلز�أين؛ بامل�سحوق �لدو�ئي بد�خلها؛ وعند بلع �لكب�سولة 

تقوم ُع�سار�ت �ملعدة باإذ�بة �جلزء �خلارجي من �لكب�سولة؛ 
ليمتزج �لبودرة �لدو�ئية يف �أمعاء �ملري�ض ليتم �مت�سا�سها فيما  

وتتكون �لكب�سولة من جز�أين خمتلفني يف �حلجم ؛ فهناك جزء 
�أعر�ض من �لآخر و�لذي يحتوي بد�خله على �مل�سحوق �لدو�ئي، 

�أما �جلزء �لآخر فما هو �إل غطاء فارغ يغلق على �جلزء �لآخر، 
وخالل عملية ت�سنيع �لكب�سولة؛ يتم و�سع �جلزء �لكبري على قاعدة 
ليتم ملئه باملادة �لدو�ئية، ويتم تغطيته فيما بعد باجلزء �لأ�سغر.
وتعمل �رشكات �لدو�ء على �لتفرقة بني �جلز�أين عن طريق �سبغ 

كل منهما بلون لت�سهيل عملية �لإنتاج وزيادة كفاءة �لإنتاج.
بالإ�سافة �إىل �أن هذه �لعملية تعمل على ترغيب و�إقناع �لأطفال 

بتناول �لدو�ء وخا�سة �إذ� كانت �ألو�ن �لكب�سولت متيل �إىل �لألو�ن 
�لز�هية .

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

بحث جديد يفاجئ �جلميع يلغي �لعتقاد�ت �ل�سابقة حول 
�لتاأثري�ت �لإيجابية على �لقلب �لتي حتملها حبوب زيت 

�ل�سمك و�لتي ت�ستخدم من قبل �ملاليني، ويجب �أن توؤخذ 
نتيجة هذ� �لبحث على حممل �جلد.

وجدت �لدر��سة �أن مكمالت زيت �ل�سمك �لغذ�ئية �لغنية 
بالأوميغا 3 �لتي يتناولها �ملاليني من �لنا�ض يف جميع �أنحاء 

�لعامل للحفاظ على �سحة �لقلب و�لدماغ:
لن ت�ساعد على �لعي�ض لفرتة �أطول.

قد تخف�ض م�ستويات �لكولي�سرتول �لوقائي.
حتدث »فرق �سئيل« �أو »ل فرق« يف حالت �لوفاة �ملبكرة.

مل يكن لدى �لتقرير �أدلة كافية للنظر يف ما �إذ� كانت �لأ�سماك 
�لزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون �أوميغا 3 �لتي حتتوي عليها 
و�لتي توؤخذ كمكمل غذ�ئي مثل زيت كبد �سمك �لقد مل تكن 

لها فو�ئد.
يبدو �أن �لأوميغا 3 �لتي تكون من م�سدر نباتي و�لتي توجد يف 
زيوت �لبذور و�ملك�رش�ت مثل بذور �للفت �أو �جلوز لها فو�ئد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم �نتظام �رشبات �لقلب.
يف حني �أن هذه �لدهون �ساعدت يف تقليل بع�ض �لدهون يف 
�لدم �إل �أنه مت �إلغاء فو�ئد تخفي�ض �لدهون �لثالثية �ل�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني �لدهني �لعايل �لكثافة �لنافع 
.)HDL(

يجب �أن توؤخذ �لنتائج على حممل �جلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع �لفيتامينات، حيث كان لتناول �ملكمالت �لغذ�ئية 

ب�سكل ز�ئد ملحاكاة تاأثري �لنظام �لغذ�ئي �سحي �آثار �سارة يف 
�ل�سحة.

عند املراهقني

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

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت در��سة جديدة �إىل �أن �ملر�هقني �لذين ي�ستخدمون 

�أجهزتهم عدة مر�ت يف �ليوم كانو� �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط )ADHD( خالل 

�لعامني �ملقبلني.
ل تثبت �لنتائج �أن و�سائل �لإعالم �لرقمية هي �مل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك �لعديد من �لعو�مل �لأخرى �لتي قد توؤثر 
على �حتمالية �إبالغ �ملر�هقني عن �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل:
دخل �لأ�رشة ما �إذ� كان �لأطفال يعانون من �أعر��ض �لكتئاب

�لتدخني
��ستخد�م �ملخدر�ت �رشب �لكحول

مل يكن من �ل�سهل قيا�ض مدى تاأثري �لو�لدين على �أطفالهم، قد 
يكون بع�ض �ملر�هقني �لذين مل ي�ستخدمو� هو�تفهم با�ستمر�ر 
لديهم قو�عد �سارمة يف �ملنزل �أو �أن �لأباء ي�سجعون �أطفالهم 

على �لقيام بن�ساط �إيجابي يعزز منوهم �لعقلي.
تختلف تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول عن �لتلفاز �أو �أي �لو�سائل 
�لرقمية �لأخرى ب�سبب �إمكانية �لتو��سل �مل�ستمر و�مل�ساركة 

�مل�ستمرة على مد�ر �ليوم.
قد يو�جه �لأطفال م�ساكل يف �ل�سرب �أو �لتعامل مع �لتاأخري 

ب�سبب �عتيادهم على �لتحفيز �مل�ستمر. بالإ�سافة �إىل ذلك �أنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذ� قد يعاين 

�لبع�ض عندما يحني �لوقت للرتكيز على �سيء و�حد فقط.
��ستملت �لدر��سة على ما يقرب من 2600 طالب يف �ملد�ر�ض 
�لثانوية مل يكونو� م�سخ�سني با�سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط 
�لن�ساط يف �لبد�ية، و�أكمل �لطالب ��ستبيانات كل �ستة �أ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن �أي �أعر��ض ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ 

فرط �لن�ساط.
وجدت �لدر��سة �أنه لكل ن�ساط رقمي �إ�سايف ميار�سه �لطفل 
يف كل يوم، �إن �حتمالت �لإ�سابة باأعر��ض ��سطر�ب نق�ض 

�لنتباه/ فرط �لن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول �لباحثون ت�سخي�ض ��سطر�ب فرط �حلركة ونق�ض 
�لنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألو� فقط عن �لأعر��ض. من 
�ملحتمل �أن بع�ض م�سكالت �لأطفال تعك�ض م�سكالت �أخرى 

غري ��سطر�ب نق�ض �لنتباه/ فرط �لن�ساط، مثل �حلرمان من 
�لنوم لوقت طويل جًد� ب�سبب �لن�سغال باجلهاز.
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�لثقة باهلل يف �لأزمات
امل�سلم يحتاج كثريا يف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه 

و تعاىل ، الثقة باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على 
اهلل . فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟

- لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على كل �سيء قدير
ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ

اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82( - لأنه تعاىل 
يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال »....اإَِنمّ اْلأَْر�َس 

ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف 128( هلِلَمّ
- لأن الأمور عنده �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل 

ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و لي�س اإىل غريه  - لأنه  اهلَلمّ
�سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل ».......
َحاِل« )الرعد 13( - لأنه �سبحانه و تعاىل  َوُهَو �َسِديُد امْلِ
ِ ُجنُوُد  له جنود ال�سموات و الأر�س فقال عز و جل »َوهلِلَمّ

ْر�ِس....« )الفتح 7( - جمع القوة و العزة  َماَواِت َواْلأَ ال�َسمّ
ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا« )الأحزاب 25( »......َوَكاَن اهلَلمّ

- و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و 
 َ اُر« )الزمر 4( - »اإَِنمّ اهلَلمّ ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ م�سيئته »......ُهَو اهلَلمّ

ِة امْلَِتنُي« )الذاريات58( فهو ذو القوة  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ ُهَو الَرمّ
و هو املتني �سبحانه و تعاىل - و هو عز و جل يقب�س و 
َماَواِت  ِ ُملُْك ال�َسمّ يب�سط - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ

ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( َواْلأَْر�ِس َواهلَلمّ
- و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك 

ُ ِب�ُضٍمّ َفَل َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17( اهلَلمّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم 
- م�سطراً للتعر�س لكل تلك املخاطر؟ 
اأمل يكن ربه - �سبحانه - قادراً على اأن 

ينقله اإىل املدينة نقًل مبا�ضاً كما حدث 
يف رحلة الإ�ضاء واملعراج؟ مِلَ كانت 

الهجرة اإذن، وما الهدف والر�سالة التي 
تبعثها اإىل اأمة امل�سلمني �َسلَِفهم وَخلَِفهم؟ 

ندرك تلك الر�سالة وهذا الهدف من 
املواقف املختلفة يف الهجرة: عندما 

تتبعت قري�س ر�سول اهلل و�ساحبه اأبا بكر 
َحتمّى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار َفَوَقُفوا َعلَيِه. 
ِ لَو اأَنمّ اأََحَدُهم  َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُسوَل اهللمّ
نََظَر اإىَل َما َتَت َقَدَميِه لأَب�َضَنَا. َفَقاَل 
ُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإنمّ  َما َظنمّك ِباثننَِي اهللمّ

َ َمَعنَا. اهللمّ
لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنًى 
�سامياً ينبع من اأ�سل عقيدة امل�سلم 

واإيانه باهلل.. الواحد.. القادر.. املالك.. 
الذي يقول لل�سئ كن فيكون... ذلك 

املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن به 
والتوكل عليه - �سبحانه -... مع العمل 

والأخذ باأ�سباب النجاح. يقول - �سبحانه 
وتعاىل- يف حديٍث، قد�سي: اأنا عند ظن 
عبدي بي، واأنا معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين 

يف نف�سه ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين 
يف ملٍئ، ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن 
تقرب اإيلمّ �سرباً تقربت اإليه ذراعاً، واإن 
تقرب اإيلمّ ذراعاً تقربت اإليه باعاً، واإن 

اأتاين ي�سي اأتيته هرولة. ماذا كانت نتيجة 
هذا التوكل: لقد اأعمى اهلل عنه عيون 

امل�ضكني عند خروجه من بينهم، بل ونرث 
على روؤ�سهم الرتاب.. وحجب اأب�سارهم 
عنه عند الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. 
وق�سة �ضاقة بن مالك.. و.... }و من 
يتوكل على اهلل فهو ح�سبه * اإن اهلل بالغ 

اأمره{.  

من لو�زم �إميان �لإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  والإن�سان   
اخلوف:

نْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة املعارج  ﴿اإَِنمّ اْلإِ
َجُزوعاً،   ُمّ  ال�َضمّ ُه  َم�َسمّ ﴿اإَِذا  الآية:19[  

]�سورة املعارج الآية:20[
 اإذا ل يخاف ل يتوب، اإذا ل يخاف ل يلجاأ 
اإىل اهلل عز وجل، اإذا ل يخاف ل ي�سطلح 

مع اهلل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

الإن�سان، اإل اأنه من لوازم اإيانه.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�ضة من 

الطريق يعر�سون عليهم جرية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�س والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدمّ
يُن الَْقِيمُّم )30(  ِ َذِلَك الِدمّ لِْق اهلَلمّ ِ الَمِّتي َفَطَر النَمّا�َس َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلمّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدمّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثلثاً، وحبي لثلث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثلثاً، وبغ�سي لثلث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخلء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإيان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فل خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكلم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَمّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلمّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سلم 
و�سطي.
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مو�ضكو حتت�ضن �أول مهرجان 
دويل مل�ضارح �لظل

اأعلن الناطق با�صم م�صرح الظل لأطفال 
مو�صكو، فيكتور بالتونوف، اأن 7 م�صارح من 
رو�صيا وفنلندا ت�صارك يف املهرجان الدويل 

الأول مل�صارح الظل يف مو�صكو، يف الفرتة من 2 
وحتى 5 نوفمرب اجلاري.

وقال بالتونوف، وهو مدير م�صرح الظل يف 
مو�صكو، وحا�صل على جائزة القناع الذهبي 

امل�صرحية )اأكرب جوائر امل�صرح يف رو�صيا، 
اإن الغاية من مهرجان »ShadowFest« هي 

اجتذاب اهتمام اأكرب عدد ممكن من امل�صاهدين 
بهذا النوع الفريد من الفن، وتو�صيع ثقة 

اجلمهور يف اإمكاناته، كما اأعرب عن اأمله يف اأن 
تتحول الفعالية الثقافية التي تقام يف مو�صكو 

اإىل مهرجان دائم.
و�صتعر�ض خالل 4 اأيام لعمل املهرجان 12 

م�صرحية ا�صتخدمت فيها خمتلف التقنيات 
والأ�صاليب اخلا�صة بالظل، مبا فيها الرقمية 

والكال�صيكية ويت�صمن برنامج املهرجان 
م�صرحيات »بنت ال�صماء« من اإخراج م�صرح 

الظل لأطفال مو�صكو و«ال�صريك« من اإخراج 
جمعية م�صارح الظل الفنلندية  و«زهرة 

حمراء« من يكاترينبورغ الرو�صية و«البارون 
مان�صهاوزن« من اإخراج، �صا�صا لونياكوفا، من 

مو�صكو وغريها يذكر اأن م�صرح الظل لأطفال 
مو�صكو هو امل�صرح الحرتايف الوحيد يف رو�صيا. 

ولديه ريربتوار خا�ض به. ويقدم على مدى 
الظل  تقنيات  مبختلف  م�صرحيات  عاما   75

واأ�صاليبه، ومن بينها تقنية اإدارة الدمية التي 
اأطلقت عليها ت�صمية »الظل الرو�صي«.

غ�صان م�صعود ر�صول الفنانني اإىل »هوليوود«

 �أبكاه وطنه وتخلى عن هذه �لأدو�ر
بني �صفة هذا املمثل وذاك، احرتنا من ي�صتحق لقب العاملية، اإّل اأننا حني نرى �صخ�صا اآمن مبوهبته وطمح اأن يو�صلها 

نحو العاملية، جند انه هو من ي�صتحق هذا اللقب عن جدارة، على رغم رف�صه له.

�أثبت  �لّذي  �ملمثل  هو  م�سعود    غ�سان 
مو�هب  متتلك  �أن  �سوريا   �أجمع  للعامل 
خّرجو�  و�أ�ساتذة  �لفن،  عامل  يف  قّيمة 
�لتي  �ملو�هب  ع�رش�ت  �أيديهم  حتت  من 
ملعت �ليوم غ�سان م�سعود هو جنم �سوري 
عاملي، قّدم �ىل هذه �ل�ساحة عدد� كبري� 
ع�رش�ت  وميتلك  و�لنجمات،  �لنجوم  من 
ع�رش�ت  ب�سببها  ��ستحق  �لتي  �لأعمال 

�جلو�ئز.

من هو غ�صان م�صعود؟

فجليت  قرية  يف  ولد  �سوري،  ممثل  هو 
عمل   ،1958 عام  طرطو�س  مبحافظة 
للفنون  �لعايل  �ملعهد  يف  �أ�ستاذ� 
�سنو�ت  ع�رش  �سوريا ملدة  �مل�رشحية يف 
�لأدو�ر  من  �لعديد  م�سريته  قدم   خالل 
يف  �لدين  �سالح  دور  طليعتها  يف  �ملهمة 

فيلم »مملكة �ل�سماء«.

�خلارطة  على  ب�سمة  يرتك  �أن  و��ستطاع 
�ختاره  عندما  خ�سو�سا  �لعاملية، 
لتاأدية  �سكوت   �لربيطاين  ريديل  �ملخرج 

»�لآلهة  �جلديد  فيلمه  يف  �لبطولة  دور 
م�ساركته  خالل  من  و�ي�سا  و�مللوك«، 
�لعاملية:  قر��سنة  �ل�سل�سلة  من  جزء  يف 
�لكاريبي ، مملكة �جلنة، و�دي �لذئاب. ويف 
�لعديد من �لأفالم �ل�سينمائية �لعاملية كل 
تلك �لأعمال مّكنت  غ�سان م�سعود   من 
�حل�سول على �لعديد من �جلو�ئز �ملحلية 

و�لعاملية.
�لفنية  م�سعود  غ�سان  �أعمال  �أبرز  ومن 
»�أبناء  م�سل�سل  �مل�سل�سالت:  وحتديد�ً 
»فنجان  م�سل�سل   ،  2006 عام  �لر�سيد« 
عام  »عمر«  م�سل�سل   ،  2009 عام  �لدّم« 
عام  عتيق »  » يا�سمني  م�سل�سل  و   2012
فـ    �لعائلي،  �لو�سع  ناحية  من  �أما   2013
هما  ولد�ن  وله  متزوج  م�سعود     غ�سان 

لوت�س و�سيدر م�سعود.

اأ�صهر اأعمال  غ�صان م�صعود

بني  م�سعود  غ�سان  �أعمال  �نق�سمت 
فاأ�سهر  و�مل�رشح.  �ل�سينما،  �لتلفزيون، 
�لعربية،  �ل�سرية  �لتلفزيون:  يف  �عماله 
قاع  �لهاربة،  و�ملاأمون،  �لأمني  كامل،  �أبو 

مطر،   �أن�سودة  ناعمة،  �أ�سو�ك  �ملدينة، 
�سقر قري�س ،  حالوة �لروح ، عمر، بانتظار 
�ملتبقي،  �ل�سينما:  وغريها يف  �ليا�سمني، 
فل�سطني،  �لذئاب  و�دي  �لعام،  نهاية  يف 
مورين  فيلم  �ل�سمت،  ظالل  جوبا، 

وغريها.
�أّما �أ�سهر م�ساركات   غ�سان م�سعود   يف 
�لكهف،  �سكان  م�رشحية  فهي:  �مل�رشح 
تقا�سيم  م�رشحية  �لغت�ساب،  م�رشحية 
م�رشحية  �سدى،  م�رشحية  �لعنرب،  على 
جنون يف �لأ�سطبل، وم�رشحية بابينريود� 
ك�سور،  �إخر�جا:  �مل�رشحية  �أعماله  ومن 
رميا، لن يكون، دبلوما�سيون و �مللك لري.

مل يقتنع بتمثيل  با�صل خياط 

خياط  با�سل  �ل�سوري  �ملمثل  ُرف�س  لقد 
�لعايل  باملعهد  �لقبول  �ختبار�ت  يف 
وكان  �لأوىل،  �ملرة  �مل�رشحية يف  للفنون 
�لفنان  رف�سته  �لتي  �للجنة  �أع�ساء  من 
�لتي  نف�سها  �للجنة  وهي  م�سعود،  غ�سان 

عادت وقبلته يف �لعام �لتايل.

بع�ض احلقائق عن   غ�صان م�صعود

�ملركز  تاأ�سي�س  يف  م�سعود  غ�سان  �ساهم 
�مل�رشحية  للدر��سات  �لأفريقي  �لعربي 
غ�سان  �لعلمي  �لتح�سيل  ويف  تون�س.  يف 
م�سعود در�س يف �أملانيا وفنلند� بالإ�سافة 
لدر��سته يف �سوريا. �بنه �سدير دخل عامل 
�لفن من خالل �لإخر�ج. بالإ�سافة �إىل �أنه 
�سهرة  حتقيق  يف  جناحه  من  �لرغم  على 
�أفالم  عدة  يف  �سارك  �أن  بعد  عاملية 
هوليودية �سهرية، �إل �أن غ�سان رف�س لقب 

»�لفنان �لعاملي«.

رف�ض العديد من الأدوار ب�صبب 
الإ�صالم

ك�سف غ�سان م�سعود يف �إحدى �ملقابالت 
�سينمائية  لعرو�س  رف�سه  عن  �ل�سحفية 
بالفرتة  يف  هوليوود   �أفالم  يف  للم�ساركة 
�لتي  لالإ�سالم  �لإ�ساءة  ب�سبب  �لأخرية 
هذه  يف  وقال  �لأفالم،  هذه  ت�سمنتها 
�ملقابلة »تلقيت خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية 
عرو�ساً لأربعة �سيناريو�ت �سينمائية ت�سيء 

�سخ�سية  �نح�رشت  حيث  �لعرب،  �ىل 
ل  �لذي  �لإرهابي  بني  ما  فيها  �لعربي 
يعرف �إل �لقتل و�لتفجري، و�لعربي �لرثي 
وبالطبع  �لن�سائية،  �لعالقات  �ملتعدد 

رف�ست هذه �لعرو�س«.              

�صوريا ُتبكي غ�صان م�صعود

�لرب�مج،  �أحد  على  �سيفا  حلوله  خالل 
مي�سك  �أن  م�سعود  غ�سان  ي�ستطع  مل 

دموعه �لتي كانت ُمعرّبة كما دموع �أمهات 
ُعر�س  �ملقابلة،  فخالل  �سوريا  و�أطفال 
�لأ�سدي،  جو�د  �لعر�قي  للمخرج  ت�سجيُل 
يف  فيه:  قاَل  م�سعود  لـ  �سوؤ�لً  وّجَه  حيث 
يوم قيامة �لأحد�ث �لدموية �لتي متُرّ بها 
دم�سق و �سوريا، �أين �ستحمل �أولَدك؟ �أيَن 
بالَدك؟  �ستحمل  �أيَن  زوجتَك؟  �ستحمل 
»�أنا  وقال:  بالبكاء،  م�سعود  غ�سان  بد�أ 
خائف، �أنا خائف كثري�ً على بلدي..خائف 

على �أولدي و�سوريا«.

وفاة عازف �لبوق روي هارغروف باأزمة قلبية
تويف عازف �لبوق �لأمريكي  روي هارغروف  عن 49 
عاما �ثر �أزمة قلبية و�أعلن �خلرب عرب ح�ساب �لفنان 
�لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  �أحد  على  �خلا�س 
روي  وفاة  نعلن  عميق  »بحزن  فيه:  جاء  بيان  يف 

هارغروف يف �لثاين من نوفمرب عن 49 عاما«.
�لثمانينات  وكان روي هارغروف قد برز يف نهاية 
نوع  وهو  »نيوبوب«  حركة  وجوه  �أبرز  �أحد  و�أ�سبح 
من �جلاز �إ�سافة �إىل ذلك �نه من رو�د مهرجانات 
كلوثر  لري  �أعماله  وكيل  و�رّشح  �لأوروبية،  �جلاز 
باأزمة  �أ�سيب  �لفنان  �أن  �لعامة  �لوطنية  لالإذ�عة 
م�سكلة  ب�سبب  �مل�ست�سفى  �إىل  دخل  �أن  بعد  قلبية 

يف �لكليتني.

�لقب�ض على �أليك بالدوين و�لتهمة قد تدخله �ل�ضجن ملدة �ضنة

خافيري باردم تقا�ضى مليون و200 �ألف دولر مقابل حلقة و�حدة!

على  �لقب�س  �ل�رشطة  �ألقت 
�ملمثل �لأمريكي  �أليك بالدوين  
مع  مب�ساجرة  دخل  �أن  بعد 
و�لأربعني  �لتا�سعة  يف  رجال 
ب�سبب  �ل�سارع  يف  �لعمر  من 
يف  �ل�سيارة  ركن  على  خالف 

نيويورك.

�لذي  �لرجل  بالدوين  وهاجم 
للتو  �سيارته  ركن  قد  كان 
عن  �أي�سا  يفت�س  كان  فيما 
ل�سيارته قرب منزله يف  مكان 
�لرجل  نقل  ليتم  �حلي،  هذ� 
للمعاجلة  �مل�ست�سفى  �إىل 
با�سم  ناطق  �أو�سح  ما  على 

لبالدوين  وّجه  وقد  �ل�رشطة 
يو�جه يف  وهو  �لعتد�ء  تهمة 
عليه  �حلكم  �حتمال  �إطارها 
وحددت  �سنة  ملدة  بال�سجن 
 26 يف  �حلكم  لإ�سد�ر  جل�سة 
�إىل  ي�سار  �حلايل  �ل�سهر  من 
�لنجاح  يف  �ساهم  بالدوين  �أن 

»�ساترد�ي  لربنامج  �ملتجدد 
�لرئي�س  بتقلديه  ليف«  نايت 
�لمريكي دونالد تر�مب ب�سكل 
لذع. وقد نال على ذلك جائزة 
»�إميي«، وعلق تر�مب رد� على 
بالدوين  توقيف  حول  �سوؤ�ل 

قائاًل:«�أمتنى له �لتوفيق«.

�لنجوم  من  �لعديد  يتقا�سى 
مرتفعة  �أجور�ً  يف  هوليوود  
ومنهم  �مل�سل�سالت،  يف  للغاية 
�حللقة  على  �أجره  يحدد  من 
 Variety لو�حدة وذكر موقع�
زوج  باردم،  خافيري  �لنجم  �أن 
يعترب  كروز ،  �لنجمة  بينيلوبي 
�لعامل،  يف  �ملمثلني  �أغلى  من 

�حللقة  على  يتقا�سى  حيث 
حو�ىل  م�سل�سل  لأي  �لو�حدة 
بينما  دولر،  �ألف  و200  مليون 
ويذر�سبون  �لنجمة  ري�س  تاأخذ 

دولر  �ألف  و100  مليون  حو�ىل 
عن �حللقة، وت�سابهها يف �لأجر 

�لنجمة  جينيفر �أني�ستون .
تاأخذ  مو�س   �لنجمة  �إليز�بيث 

وهذ�  باحللقة،  دولر  مليون 
 The م�سل�سل  يف  دورها  عن 
Handmaid’s Tale، و�أي�ساً 
يتقا�سى  نورمان ريدي�س  نف�س 
م�سل�سله  �حللقة يف  �ملبلغ عن 

.The Walking Dead
كالرك�سون   �لنجمة  كيلي  �أما 
�ألف   560 حو�ىل  فتتقا�سى 

�لو�حدة  �حللقة  عن  دولر 
 »The Voice« مب�سل�سل 
قناة  على  يعر�س  و�لذي 
»NBC«، وي�سابهها يف �أجرها 
�لنجم  كيفن هارت  و�لذي ياأخذ 
�حللقة  عن  دولر  �ألف   500
و�لذي   ،»TKO« م�سل�سله  يف 

.»CBS« يعر�س على قناة

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �سارع �سيلفان فور��سييه �ملر�دية �جلز�ئر
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"Marussia" املعدلة �سيارات  ببيع  تبداأ  رو�سيا 

 "VIP-Service" �رشكة  �أعلنت 
بع�ض  بيع  نيتها  عن  �لرو�سية 
 "Marussia B1" �سيار�ت 

�لريا�سية �ملعدلة حملية �ل�سنع.
بهياكل  �ل�سيار�ت  هذه  و�أتت 
و�ألياف  �ملعدن  من  �ن�سيابية 

وفرملة  تعليق  و�أنظمة  �لكربون، 
جتمع  فريدة  و�ألو�ن  ريا�سية، 
و�لأ�سفر  و�لأ�سود،  �لأحمر  بني 
فتحات  �إىل  بالإ�سافة  و�لأ�سود، 
ل�سمان مقاومة  �لهيكل  جانبية يف 
�أقل للهو�ء عند �ل�رشعات �لعالية.

مبحركات  �ملركبات  هذه  وزودت 
وعزم  لرت   3.5 ب�سعة   "VQ35"
زيادة  على  قادرة  ح�سان،   300
�لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ �ساعة 
و�لو�سول  ثو�ن،   5 غ�سون  يف 
كلم/   250 �رشعة  �إىل  باملركبة 

بعلب  �ل�سيار�ت  زودت  كما  �ساعة 
تفتح  و�أبو�ب  �أوتوماتيكية،  �رشعة 
�ملوجودة  تلك  غر�ر  على  للأعلى 
يف �سيار�ت لمبورغيني �لريا�سية، 
دولر  �ألف   153 فيبلغ  �سعرها  �أما 

تقريبا.

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

هل تعرف �ل�سيارة فورتو من 
�سمارت؟ �إنها تلك �ل�سغرية 

�لهات�سباك ذ�ت �ملقعدين �لتي 
قدمتها �سمارت �لتابعة ل�رشكة 
د�ميلر �لأملانية يف عام 1998، 
وهي تطرحها يف 46 دولة حول 

�لعامل وبلغ جمموع ما �أُنتج منها 
منذ �إطلقها حتى عام 2015 

حو�يل 1.7 مليون ن�سخة..
ورغم �أن فورتو تبدو �سغرية فاإن 
�رشكة �لتعديل �لأملانية بر�بو�ض 

قد �نتبهت �إليها وقررت �أن ت�سيف 
�إليها مل�ساتها، فقد ك�سفت عن 

�إ�سد�ر حمدود منها �أطلقت عليه 
��سم 125R، وكان �أول تعديل 
طبقته عليها هو جمموع ما 

ينتجه حمركها من �أح�سنة، فقد 
�حتفظت مبحرك �لبنزين �خلا�ض 

بها ثلثي �لأ�سطو�نات، لكن 
قدرته �رتفعت من 88 ح�ساًنا �إىل 
125 ح�ساًنا تدفعها للت�سارع من 
�ل�سفر �إىل 100 كم/ �ض يف 9.2 

دقيقة..
ا على فتحات  ح�سلت فورتو �أي�سً

عادم ثلثية منحتها مظهًر� 
ريا�سًيا، وعجلت مقا�ض 16 

بو�سة يف �ملقدمة ومقا�ض 17 

بو�سة يف �ملوؤخرة، وقد ح�سل 
�جل�سم على مل�سات حمر�ء 

و�سود�ء تر�ها يف �ل�سبويلر �لأحمر 
و�لتقليم �لأحمر حول �لعادم يف 

�ملوؤخرة ومل�سات على جانبي 
�مل�سد �خللفي �لذي ي�ستقر 

�أ�سفله دفيوزر ي�ساهم يف �سنع 
قوة �ساغطة �سفلية لتح�سني 
�لديناميكا �لهو�ئية لل�سيارة..

ا �للم�سات  يف �لد�خل توزعت �أي�سً
�حلمر�ء فرت�ها على عجلة �لقيادة 
ويف �خلطوط �لبارزة �حلمر�ء �لتي 

ت�سم �أطر�ف �جللد �لذي يك�سو 
�ملقاعد، كما �أ�سيفت دو��سات 
من �لألومنيوم وم�سند للقدمني 

من �لألومنيوم، و�أعلنت بر�بو�ض 
�أنها �ستنتج فقط 125 ن�سخة من 

فورتو �ملعدلة ويبلغ �سعر �لن�سخة 
�لو�حدة 62.500 دولر.

رمبا �لعجيب فى �لأمر هو �أن 
موديل ماهيندر� ل يفى باملعايري 

�لقانونية �لتى جتعله �ساحلاً 
لل�سريعلى �لطرق �لأمريكية. وهو 

مزود مبحرك ديزل ول تتجاوز 
�رشعته �لق�سوى 71 كم / �ساعة 

وهو بذلك ل ي�ستطيع مناف�سة 
جيب ر�جنلر فى �لأ�سو�ق.  

كل ما نعرفه عن ني�سان GT-R اجليل القادم 2020
طرح  منذ  �أعو�م  ع�رشة  من  �أكرث  مرت   – نت  �ملربع 
�أن  �لو��سح  ومن  �لأ�سو�ق،  يف   GT-R  R35 ني�سان 
�أن  �لعتبار  بالأخذ يف  �إىل جيل جديد  بحاجة  �ل�سيارة 
كل جيل  بني  فقط  �أعو�م   8-6 تاأخذ  �ملوديلت  معظم 
بد�أت  �ليابانية  �ل�سانعة  �أن  بالفعل  نعلمه  وما  و�آخر، 
بالتخطيط للجيل �لقادم، و�لذي و�سفه رئي�ض �لت�سميم 
�جلديد بال�رشكة، �ألفون�سو �ألباي�سا، بـ “�ل�سيارة �لريا�سية 

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

�صيارة هجينة؟ 
 R36 تطوير  عن  كثرية  تقارير  ظهرت   ،2014 عام  يف 
GT-R �جليل �لقادم، مع تلميحات متعددة من روؤ�ساء 
رئي�ض  نائب  �أهمهم  �ل�سيارة،  حول  �ل�رشكة  وتنفيذيي 
 GT-R ني�سان �ل�سابق، �أندي باملر، و�لذي �أ�سار �إىل �أن
�جلديدة �ستكون هجينة، وبينما قام �أندي باملر مبغادرة 
�ل�رشكة ب�سكل مفاجئ لي�سبح �لرئي�ض �لتنفيذي لأ�ستون 
�أهد�ف  �أبقت  ني�سان  �أن  يبدو   ،2014 �أكتوبر  يف  مارتن 
�لطاقة  مولد  مثل  باملر،  �أيام  من  �لرئي�سية  �لتطوير 

�لهجني.

�صيارات GT-R افرتا�صية 
واأخرى واقعية خا�صة    

�سيارة 2020 فيجن غر�ن  ني�سان  2014، قدمت  يف عام 

�ساركت  �فرت��سية  �سيارة  �لو�قع  يف  وهي  توريزمو، 
م�سادر  �أ�سارت  وقد  �ل�سهرية،  توريزمو  جر�ن  لعبة  يف 
�آنذ�ك �إىل �أن �ل�سيارة مثلت لغة �لت�سميم �لتي �ستتبناها 

GT-R �لقادمة.
ومل تتوقف ني�سان عند ذلك، حيث قامت بنقل �لت�سميم 
بالتعاون مع �رشكة   GT-R50 سيارة� �لو�قع و�سنع  �إىل 
 ،GT-R لـ  بالذكرى �خلم�سني  Italdesign للحتفال 
حيث خطفت �ل�سيارة �لأنظار �أثناء ت�سلقها لتل مهرجان 

جوود لل�رشعة يف 2018.
وقد �أكد نائب رئي�ض ني�سان، �سريو ناكامور�، يف ت�رشيح 
هجينة،  �ستكون  �جلديدة   GT-R ني�سان  �أن  �أخري 
�سباق  �سيارة  عن  �أعو�م  منذ  ك�سفت  �ل�رشكة  �أن  ويُذكر 
GT-R مبولد طاقة   LMP1 حتمل خا�سة حتت ��سم
هجني �حتوي على حمرك V6 تريبو �سعة 3.0 لرت، وقد 
من  �لقادم  �جليل  يف  �ملولد  لهذ�  مطورة  ن�سخة  نرى 

.GT-R

مالمح اجليل اجلديد 
 GT-R50 �أن  على  م�سبقا  �أكد  �ألباي�سا  �ألفون�سو 
�ملعرو�سة حاليا باأكرث من مليون دولر  بقوة 710 ح�سان 
منها  �لغر�ض  بل   ،GT-R من  �لقادم  �جليل  لي�ست 
�لحتفال باملوديل وتقديره، مع ذلك يعتقد �أن �لت�سميم 

قد ي�ستوحى منها �إىل جانب فيجن جر�ن توريزمو.
و�لتجهيز  �لتخطيط  مرحلة  يف  يز�ل  ل  �جلديد  �جليل 
حاليا، وبينما يوؤمن �لكثريون �أن �ل�سيارة �ستكون هجينة، 

�أ�سار �ألباي�سا �أن �لهدف هو حتقيق �أ�رشع �سيارة ريا�سية 
�لطاقة، موؤكد�  �لنظر عن طبيعة مولد  �لعامل بغ�ض  يف 

على تطوير من�سة جديدة للموديل.
�ألباي�سا �أكد �أي�سا يف ت�رشيحات �أخرية على عزم ني�سان 
 GT-R تقدمي �سيارة �ختبارية متهد للمنتج �لنهائي من
توقيت  عن  موؤكدة  تفا�سيل  �أي  يعط  مل  و�إن  �لقادمة، 

�لك�سف عنها.

 متى �صرناها؟ 

مبا �أن ني�سان ل تز�ل يف �ملر�حل �ملبكرة من �لتطوير، 
 2020 قبل  �لختبارية  لل�سيارة  روؤيتنا  عدم  �ملتوقع  من 
على �لأقل، ليتبعها �ملوديل �لإنتاجي �لنهائي يف 2021.. 
عقب  تعرثت  �لتطوير  عملية  �أن  �لبع�ض  يعتقد  وبينما 
مارتن،  �أ�ستون  لرئا�سة  �ل�رشكة  من  باملر  �أندي  رحيل 
بامل�رشوع  �سغفه  �إثبات  يف  �ألباي�سا  �ألفون�سو  ي�ستمر 
يف  نوعها  من  فريدة  ريا�سية  �سيارة  بطرح  و�هتمامه 

�لعامل، وكل ما باأيدينا �لآن هو �لنتظار.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رشكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع 

�لرباعي يف �لعامل وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه 
�ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفلم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن 

�خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.
وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 

8 نقلت، بقوة 400 ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�سا�سة بلزما كبرية مل�ساهدة �لأفلم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، 

بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع �لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة 
بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة 

وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من هذه 
�ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة

 

 تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
�ل�سيار�ت  ت�سنيع  ك�سفت �رشكة 
�ليابانية مازد� عن �سيارة مازد�6 
و�لتي �ستكون �أول �سيار�تها �لتي 
�أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وكار بلي �لذكيتني، وجاء ذلك 
يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف 

نيويورك �لأمريكية.
�ستكون �أول ن�سخة من �لنظامني 
�لعام  �سيف  يف  متاحة  �لذكيني 
�سيكون  كما   ،2018 �حلايل 
هذ�  من  �ل�سيار�ت  �أ�سحاب 

كار  حتديث  على  قادرين  �لنوع 
بلي و�آندرويد �أوتو ب�سكل كامل 
و�ختياري فور �إ�سد�ر �لتحديث 
مازد�  و�رشحت  �ل�سيف  يف 
وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  باأن 
�إ�سافات  �سمن  �ستكونان  بلي 
�ملوجود  �لذكي  �لت�سغيل  نظام 
 Mazda �ل�رشكة  �سيار�ت  يف 
�أن  يُذكر   .Connected
كند�  �ليابانية يف  �ل�رشكة  موقع 
�ملن�ستني  دعم  بيانا حول  ن�رش 

�ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة 
�ملعر�ض  يف  �ل�رشكة  با�سم 
�لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث عن 
مما  كلمته،  خلل  �لأمر  ذلك 
�مل�ستخدمني  ��ستغر�ب  �أثار 
�أعلنت  مازد�  �رشكة  كانت 
من�ستي  باإ�سافة  رغبتها  عن 
�ملا�سي،  �لعام  يف  و�آبل  قوقل 
لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن  بعد 
 Mazda نظامها  �إطلق  منذ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �أبرز مو��سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�صوميات -

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

microSD/HC/« با�صتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�صل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ص�ض ل�صماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�صت�صعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�صغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

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

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

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

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

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

3300 ميلي �أمبري.

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�شة.

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

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

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

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

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

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

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

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

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �شنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �شويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.



 حيث اأبدى املحتجون الذين ميثلون عدة 
قطاعات على غرار الرتبية والتكوين املهني 
ت�رصيحاتهم  خالل  والبلديات  واجلامعة 
من  ال�شديد  �شخطهم   « الو�شط  ليومية 
الو�شعية املزرية التي يتخبطون فيها على 
تتم  التي  الوعود  جت�شيد  دون  ال�شنني  مر 
العمال  كافة  اإدماج  ب�شاأن  �شابقا  اإطالقها 
ذلك  لكن  العقود  اإطار  يف  ي�شتغلون  الذين 
وامت�شا�ص  لال�شتهالك  كالم  جمرد  بقي 
ح�شب  الفئة  هذه  من  االآالف  غ�شب 
امل�شوؤولني  جميع  نا�شدوا  الذين  حمدثينا 
النظر يف و�شعيتهم وت�شوية هذا  اأجل  من 
اأكدت  ال�شياق  ويف   , نهائية  ب�شفة  امللف 
وجدوا  اأنهم  الرتبية  قطاع  من  موظفة 
اليوم  طول  االآالت  مثل  يعملون  اأنف�شهم 
ويف  املر�شمني  العمال  من  اأكرث  ويتعبون 

ت�شمن  ال  زهيدة  اأجور  يتقا�شون  االأخري 
وال تغني من جوع اإىل جانب اأن هذه الفئة 

اإعالتهم  عن  عجزوا  اأ�رص  اأرباب  حتوي 
نظرا لغالء املعي�شة . 

�أح�سن مرزوق

�لبويرة

موظفو عقود ما قبل الت�شغيل يحتجون
نظم �سبيحة �أم�س ع�سر�ت �ملوظفني يف �أطار عقود ما قبل �لت�سغيل وقفة �حتجاجية �أمام مقر والية 

�لبويرة ملطالبة �جلهات �ملعنية �إدماجهم يف منا�سب �ل�سغل �لتي ي�ستغلون فيها منذ �سنو�ت طويلة.

ورقلة قطب 
وطني لالحتجاجات

حتولت والية ورقلة منذ �سنتني تقريبا �إىل قطب 

و  �لت�سغيل  �سيا�سات  �سد  لالحتجاجات  وطني 

�لتنمية �ملغيبة و مع ذلك يتنامي �خلوف �أن يتفاقم 

�أو �لتحول من  �الأمر �إىل حد �سل �ملر�فق �لعمومية 

�لتجمعات �ل�سلمية �إىل �أمر �آخر ال حتمد عقباه.

ح�سب �ملعلومات �ملتوفرة فاإن �الأمر يتعلق مبفارقة 

�الأغلفة  �أن  ب�سهولة وهي  غريبة ال ميكن ه�سمها 

كفيلة  �لرب�مج  خمتلف  �إطار  يف  �ملر�سودة  �ملالية 

�ملحليني  �مل�سوؤولني  لكن  �حلاجيات  معظم  بتغطية 

ب�سكل  ف�سلو�  �جلنوب  واليات  باقي  ويف  ورقلة  يف 

حتريك  ،�أو  �لتنمية  عجلة  حتريك  يف  ذريع 

عالمات  و  ت�ساوؤالت  عن  ف�سال  �لنائمة  �مل�ساريع 

�أن توؤثر  ��ستفهام حيال م�ساريع  مت ��ستالمها دون 

ورقلة  يف  �ملو�طنني.  حياة  على  �إيجابي  ب�سكل 

�ملحليني  �مل�سوؤولني  نحو  �التهام  �أ�سابع  كل  تتجه 

�حتو�ء  يف  تنجح  مل  �لتي  �لت�سغيل  وكالة  عن 

تتوفر  �لتي  �الإمكانات  و  �ل�سالحيات  رغم  �مل�سكل 

منحاز  توجيه  بوجود  �التهامات  كرثة  عليها،مع 

ملنا�سب �لعمل جنم عنه �رتفاع من�سوب �الحتقان 

�ملحلي  �لذي كانت جتلياته �لكربى يف �سكل م�سرية 

�حتجاجية �سمت �الآالف قبل مدة وجيزة و هاهي 

�ليوم تتكرر مع رفع نف�س �ملطالب رغم تطمينات 

مثال  �سربو�  ورقلة  �لعمل.مو�طنو�  ووزير  �لو�يل 

ر�ئعا يف �اللتز�م بح�س �ملو�طنة و �سلمية �الحتجاج 

�أو تعطيل م�سالح  �لعمومية  �ملر�فق  وعدم عرقلة 

�لنا�س ،لكن �الأمر ال يخلو� من خماطرة حيث ميكن 

تخرتق  �أن  خ�سي�سة  �أغر��س  لها  مند�سة  لعنا�سر 

�أن ال تكتفي  �الحتجاج و حتوله عن م�سارهاأمتنى 

يف  يتلى  تطميني  بيان  باإ�سد�ر  �لو�سية  �ل�سلطات 

ن�سر�ت �الأخبار، و عرب �أثري �الإذ�عات �ملحلية لكن 

ولي�س  مبا�سرة  �ت�سال  قنو�ت  فتح  يتطلب  �الأمر 

تطمينية  خطو�ت  �تخاذ  ذلك  قبل  و�سطاء،و  عرب 

و  �مل�سروعة  للمطالب  �لفعلية  �ال�ستجابة  ترتجم 

�إحد�ث  ر�أ�سها  على  و  ب�سهولة  تلبيتها  ميكن  �لتي 

تغيري جذري يف ت�سيري وكالة �لت�سيري �ملحلية .

موقف

هواتف اآيفون 
احلديثة تعاين من 

م�شاكل جّدية يف اأمريكا!
ذكر موقع »PCMag« اأن بع�ص هواتف اآيفون 
اجلديدة تعاين من م�شاكل يف العمل على اأرا�شي 
الواليات املتحدة واأو�شح املوقع اأن امل�شاكل 
عند   »XR»و  »XS« اآيفون  هواتف  يف  ظهرت 
عمالء �رصكة »Verizon« لالت�شاالت فقط, 
فبعد تفعيل اخلطوط التابعة لهذه ال�رصكة على 
منفذ »eSim« يف هذه الهواتف, باتت االأجهزة 
ت�شتقبل اإ�شارات �شبكات »2G« فقط, ويف هذه 
احلالة, اأ�شبح من امل�شتحيل على امل�شتخدمني 
اال�شتفادة من خدمات االإنرتنت. واأ�شار املوقع 
تطلقها  التي  العادية   SIM بطاقات  اأن  اإىل 
يف  طبيعي  ب�شكل  تعمل   »Verizon« �رصكة 
هذه الهواتف, ما يعني اأن امل�شكلة هي تعامل 
منافذ »eSim« يف اآيفون مع خطوط ال�رصكة, 
اأنها  على   »Verizon« اأكدت  جانبها,  من 
توا�شلت مع اآبل واأبلغتها بامل�شكلة, وتتوقع اأن 
حتل قبل نهاية العام اجلاري. يذكر اأن هواتف 
اآيفون االأخرية اأتت بتقنيات ت�شمح لها بت�شغيل 
خطي ات�شاالت عرب الهاتف, واحد عرب �رصيحة 
SIM تقليدية, واآخر ميكن برجمته ليتعامل مع 

�حلاج�رصيحة »eSim« اإلكرتونية مدجمة. # ود�د 

بعد فوزه  بكاأ�س �جلز�ئر �ملمتازة 2018

بلعبا�س  احتاد  Ooredooُتهنئ 

رو�سيا

جناح اختبار حمرك »اأبدي« 
يعمل دون وقود!

اجلزائر  بكاأ�ص  فوزه   بعد 
 ,Ooredoo تتقدم  املمتازة, 
لالحتاد  الر�شمي  الراعي 
�شيدي  ملدينة  الريا�شي 
لالعبي  التهاين  باأحّر  بلعبا�ص, 
لنادي  واالإداري  الفني  والطاقم 
هذا  ياأتي  املقرة  عا�شمة 
اللقب اجلديد ليرُثي �شّجل هذا 
ا�شتحق  الذي  العريق  الفريق 
يف  الثالث  اللقب,  هذا  بجدارة 
التهنيئية  ر�شالته  يف  تاريخه 
املدير  �رّصح  بلعبا�ص,  الحتاد 
ال�شيد   ,Ooredoo لـ  العام 
اهلل:  دفع  حمد  اللطيف  عبد 
»Ooredoo, فخورة مبقا�شمة 
هذا النجاح اجلديد ,وامُل�شتحق 
عن  فاز  الذي  بلعبا�ص,  الحتاد 
املمتازة  اجلزائر  بكاأ�ص  جدارة 
التتويج,  هذا  مبنا�شبة   .2018

اأتقدم با�شمي وبا�شم كافة عمال 
احلارة  بتهانينا   ,Ooredoo
الرائع  اأدائهم  على  لالعبني 
املثالية  الريا�شية  الروح  وعلى 
املباراة.  طوال  اأظهروها  التي 
للطاقم  بتهانينا  نتقدم  كما 
احتاد  لنادي  واالداري  الفني 
الثاين  بلقبه  فاز  الذي  بلعبا�ص, 
بعد   Ooredoo عالمة   حتت 
ماي  يف  اجلزائر  بكاأ�ص  فوزه 
جناحات  له  ونتمنى  املا�شي,  

اأخرى اإن �شاء اهلل.«
يجدر الذكر اأن Ooredoo هو 
احتاد  لنادي  الر�شمي  الراعي 
بلعبا�ص منذ اأفريل 2015, حيث 
حافلة  من  الفريق  هذا  ا�شتفاد 
حتمل األوان النادي لتوفري الراحة 
وللطاقم  لالعبني  والرفاهية 

التقني خالل تنقالتهم.

اأجرى اخلرباء يف معهد »جوكوف�شكي« 
�شل�شلة  اجلوية  للديناميكا  الرو�شي 
ملحرك  االأر�شية  االختبارات  من 
يف  ي�شتخدم  نفاث,  كهربائي  هوائي 
االأجهزة الف�شائية املحلقة يف مدار 
معهد  وبادر   , املنخف�ص  االأر�ص 
تلك  اإجراء  اإىل  للطريان  مو�شكو 
توؤكد  اأن  �شاأنها  التي من  االختبارات 
قدرة املحرك الواعد العامل بالهواء 
الطبقات  تت�شمنه  الذي  املاأين, 
ارتفاع ال  للغالف اجلوي على  العليا 
يفوق 250 كيلومرتا, على اإبقاء جهاز 
ف�شائي يف املدار االأر�شي خالل فرتة 
غري حمدودة عمليا. وقال اخلرباء يف 

مل  املحرك  عمل  فرتة  اإن  املعهد, 
تعد تتوقف على كمية الوقود فيه بل 
وقام اخلرباء  ا�شتخدامه.  على عمر 
ظروف  يف  املحرك  عمل  مبحاكاة 
الكثافة املختلفة للهواء املحيط به, 
تن�شاأ  اأن قوة دفع املحرك  العلم  مع 
اأن  اإىل  وتو�شلوا  الهواء,  تاأين  نتيجة 
يقل  ارتفاع  على  ممكن  ا�شتخدامه 
 150 عن  ويزيد  كيلومرتا,   190 عن 
كيلومرتا فوق االأر�ص, حيث ال يواجه 
جوية  ديناميكية  مقاومة  املحرك 
كمية  وي�شتخدم  ناحية,  من  كبرية 
من  الوارد  املوؤين  الهواء  من  كافية 

اجلو املفرغ من ناحية اأخرى.

�سيدي بلعبا�س

حجز اأكرث من 1300 قارورة خمر

�أليان�س للتاأمينات 

منتوج جديد لتاأمني ال�شيارات 
»اأوتوقي�شقي�س« 

البحث  بفرقة  ال�رصطة  قوات  متكنت 
�شيدي  والية  باأمن   )BRI( والتدخل 
من  معتربة  كمية  حجز  من  بلعبا�ص 
امل�رصوبات الكحولية قدر عددها بـ 1373 
موجهة  كانت  االأنواع  خمتلف  من  وحدة 
 , رخ�شة  بدون  فيها  املتاجرة  لغر�ص 
من  ذلك  اإثر  على  ال�رصطة متكنت  قوات 
من  اخلام�ص  العقد  يف  �شخ�ص  توقيف 
, كما مت حجز مبالغ مالية معتربة  العمر 
امل�رصوبات  بيع  عائدات  من  تعترب 
الكحولية بدون رخ�شة والتي قدرت باأكرث 
من 23 األف دينار جزائري , كما مت تقدمي 
يف  �شدر  اأين  النيابة  اأمام  الذكر  ال�شالف 
تعود  الق�شية  حيثيات  اإيداع   اأمر  حقه 
ملعلومات  ال�رصطة  قوات  ا�شتغالل  اإىل 
ببيع  يقوم  االأ�شخا�ص  اأحد  اأن  مفادها 
رخ�شة  بدون  الكحولية  امل�رصوبات 
بفتح  ال�رصطة  قوات  لتقوم   , مب�شكنه 
حتقيق معمق على جناح ال�رصعة للك�شف 
عن مالب�شات الق�شية بعد عملية تفتي�ص 

قانونية مل�شكن امل�شتبه فيه مت �شبط ما 
يناهز 1373 وحدة مر من خمتلف االأنواع 
للتربيد  05 ثالجات  كانت مق�شمة على   ,
حجز  مت  كما  املتاجرة,  لغر�ص  وموجهة 
مبالغ مالية فاقت 23 األف دينار تعترب من 
بدون  الكحولية  امل�رصوبات  بيع  عائدات 

رخ�شة .
�س. �سهيب

مبدعة  تاأمني  للتاأمينات,�رصكة  األيان�ص 
الحتياجات  دوما  ت�شتمع  بامتياز 
لها  لال�شتجابة  وت�شتبق  ال�شوق 
وخمتلفة  ح�رصية  منتوجات  بعر�ص 
ح�رصيا  اطالق  فبعد  ناجعة. 
�شهرجويلية  منتوج«اأوتوتونيزان«يف 
لدى  املف�شل  املوؤمن  املن�رصم,يبدع 
اجلديد  بعر�شه  جمددا  اجلزائريني 
لتاأمني  احل�رصي  منتوجه  يف  املتمثل 
وتوقي�شقي�ص«للميزانيات  اأ ال�شيارات«

امل�شغرة.
لل�شيارات  خ�شي�شا  م�شمم 
تاأمني  هو  اخلفيفة,اأوتوقي�شقي�ص 
امل�شغرة  امليزانيات  لذوي  ي�شمح 
ح�شب  اأريحية  بكل  �شياراتهم  بتاأمني 
اإمكانياتهم,وذلك ملدة ترتاوح مابني 15 

و 75 يوم.
على  التاأمني  ي�شمل  اأوتوقي�شقي�ص 
اال�شطدام  �رصر  املدنية,  امل�شوؤولية 
بقيمة 5000 دج,الدفاع والطعن اإىل جانب 
»�شريمهني«  ب�شيغة  امل�شاعدة  خدمة 
قامت  اأوتوقي�شقي�ص  اطالق  ملرافقة 
األيان�ص للتاأمينات باالعتماد على و�شائل 
اإ�شهارية  حملة  باإطالق  وذلك  هامة 
الوطنية  االإذاعة  اأثريموجات  على 
التوا�شل  اآفاآم(,مواقع  3,جيل   ,2  ,1(
لل�رصكة  الر�شمي  االجتماعي,املوقع 
التجارية  ال�شبكة  كل  م�شتوى  وكذاعلى 
الذي ي�شم 261 وكالة موزعة على جل 
الرتاب الوطني,وهي يف اخلدمة كل اأيام 
17�شا,ماعدا  اإىل  8�شا30  من  اال�شبوع 

اجلمعة.   

�سيال 23

م�شاركة 5 كاتبات 
مبدعات من البويرة 

ت�سهد �لطبعة 23 من �لتظاهرة 
�لثقافية �لكربى �ل�سالون �لدويل 

للكتاب هذه �ل�سنة م�ساركة 
مميزة ل 5 كاتبات مبدعات من 

والية �لبويرة يكتنب يف جماالت 
�الأدب كالرو�ية و�ل�سعر و�ملجال 

�الأكادميي ، حيث تدخل هذ� 
�ملوعد من باب �لعو�مل �لعجيبة 

للرو�ية كل من �لدكتورة » فريوز 
ر�سام » بعملها �ملعنون » ت�سرفت 

برحيلك » و�الأ�ستاذة » هيبة تايدة 
» باإ�سد�ر باللغة �لفرن�سية يحمل 

عنو�ن » رق�سة مع �لقدر » وت�سرتك 
�الأديبتان يف تناول معاناة �ملر�أة يف 
�ملجتمعات �لذكورية ، ومن جهتها 

تطبع �الأ�ستاذة » زينة عمر�ين 
» م�ساركتها يف هذه �لطبعة من 

خالل عذب �لكالم بديو�ن �سعري 
�أ�سمته » قبل �لرحيل » وهو �لعمل 

�لذي لقي ترحيبا و��سعا لدى 
�سدوره وح�سورها �ملتميز يف عديد 
�لتظاهر�ت و�ملهرجانات يف واليات 
�لوطن ويف معر�س �لقاهرة مب�سر 
ونالت تكرميات على هذ� �لعمل 

�الإبد�عي ، فيما �ختارت �ل�سحفية 
�ل�سابقة » كرمية كبري » �لولوج �إىل 

عامل �خلاطرة باإ�سد�ر مو�سوم ب 
» ر�سائل غر�مية » وهي جمموعة 

خو�طر تعبق بعطر �حلب و�لع�سق 
�لذي حتلو به �حلياة ، وبعيد� عن 

جمال �الدب ب�سمت �لدكتورة 
» كرمية خدو�سي » من جامعة 

�لبويرة على جمهود �أكادميي 
يف تخ�س�س علم �لنف�س 

بعنو�ن »��سطر�ب منو �للغة 
»�لدي�سفازيا » .

�أح�سن مرزوق
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