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لويزة حنون توؤكد :

 رف�ض طعون 
 حزب العمال جاء

 لأ�سباب غري قانونية
   �ص3
وزير الفالحة عبد القادر بوعزقي

اجلزائر ت�سدر 40 مليون 
دولر �سنويا من التمور

�ص3
لبليدة

تدمري "كازما" وقنبلة 
تقليدية ال�سنع

�ص4

�ص3وزير التجارة  بن مرادي

ر�سميا ل زيادة يف �سعر اخلبز

ملتوية  بطرق  الدفع  من  لإعفائها  واملالية  ال�سرائب  مب�سلحة  اإطارات  �ستة  تدخل  

» بي اإن �سبور« القطرية اأمام الق�ساء  اجلزائري بتهمة التهرب ال�سريبي 

 �ص3

 الأفـــــالن فـــي غــــيبوبـة 
ولبد  من وقفة جـريئة 

القيادي م�سطفى معزوزي يف ت�سريح ل" الو�سط"

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
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بعد تقدميهم لت�صريحات كاذبة و ووثائق مزورة  

 العدالة تطارد املتحايلني و املزورين يف ملفات ال�سكن 
�ص5

ال�سندوق الوطني ملعادلة 
اخلدمات الإجتماعية 

 اإجناز 25 األف �سكن 
و توزيع 11 األف اإعانة 
�ص4

ردا على تدابري قانون املالية 

م�ساريع وحدة نقابية 
حزبية ملواجهة تدهور 

�ص7القدرة ال�سرائية �ص13�ص24�ص4

بلدية م�سيف بامل�سيلة

 ل �سكن ريفي
  لغاز ول تنمية 
ول هم يحزنون

اأمن ولية اجلزائر

 حجز 780 
األف وحدة من 

املفرقعات  

 اأنهى العمل مع مناجريه بن غوغام 
وتعاقد مع �سركة "�سبورت اينف�ست"

 مـــحـــــرز: اتـــــــفقــــت 
مــــع ار�سنــــال لــــــــكن 

املفاو�سات توقفت فجاأة

تعرف حماكم اجلزائر يف الآونة الأخرية انت�سارا كبري لق�سايا الت�سريح الكاذب املتعلقة بال�سكنات الجتماعية ملواطنني حتايلوا 
على ال�سلطات من اأجل الظفر ب�سقق �سواء من خالل الإدلء باأنهم مل ي�سبق لهم ال�ستفادة من اأي �سكنات اأو اإعانات من الدولة اأو 

من خالل اإدراج وثائق مزورة ..

نفى القيادي يف جبهة التحرير 
الوطني م�سطفى معزوزي ما يتم 

تداوله عن وجود دورة جلنة مركزية 
مرتقبة لنتخاب اأمني عام جديد 
لالأفالن خلفا جلمال ولد عبا�ص .
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ر�ؤية من الواقع
"الذي  الربيء  غري   " الع�سوائي  القرار 
اأ�سعار  بزيادة  اخلبازين  بع�ض  اتخذه 
يف  والفزع  واخلوف  الهلع  اأثار  اخلبز، 
نفو�ض املواطنني .ووحد اأرائهم يف رف�ض 
الزيادة مهما كان م�سدرها والتي و�سلت 
لتتحول   ، الثمن  ن�سف  من  اأكرث  اإىل 
ونوعيتها  وزنها  يف  م�سكوك   ) خبزة   (
قد  فتنة  ،اإىل  منها  خبزت  التي  واملواد 
مت�ض باأركان الدولة وموؤ�س�ساتها،ال�سيء 
الذي ترك انطباعا �سيئا لدى املتتبعون 
بعدما تاأكدوا بان الزيادة قرار ارجتايل 
زعزعة  اإىل  تهدف  فئة  اأفكار  بناة  من 
ا�ستقرار الوطن، وبعث الرعب يف اأو�ساط 
ال�ساكنة لأنه كل �سيء اإل اخلبز ،حتى 
ل يعاد �سيناريو ) ثورة ( اخلبز واحلليب 

مما  ؟!.  اأويحي  اأحمد  �سي  راأي  على 
جمعيات  من  وحميطها  الو�ساية  جعل 
التحرك  اإىل  امل�ستهلك  وحماية  التجار 
وتفنيد  بل  التكذيب  و  ال�سوء  ب�سرعة 
الأمن  م�سالح  قيام  مع   ، الزيادات  تلك 
املخابز  على  دهم  بعمليات  املدن  ببع�ض 
باعتبار  املخالفة  الأ�سعار  طبقت  التي 
م�ستوى  على  موحد  اخلبز  ثمن  اأن 
الوطن ، كما قامت بنزع وثائقهم واتخاذ 
وحتويل  حقهم  يف  تاأديبية  اإجراءات 
من  خ�سية  الق�ساء  اإىل  منهم  البع�ض 
انت�سار خرب الزيادة وتعميمه ،وكاإجراء 
ا�ستباقي لوقف اأي احتجاج عن الزيادة  
الق�سية  لأن  يكفي  ل  هذا  كل  لكن  ؟، 
ورائها جمموعة متالعبة اأرادت الفتنة 

،ورمبا  اجلزائريني  بقوت  والفتك 
 .! والفو�سى  التظاهر  اإىل  البع�ض  دفع 
ثمنه  من  يرفع  البنزين  لي�ض  فاخلبز 
بقانون  هو  ول   ، وحني  وقت  كل  يف 
واإمنا  يرف�ض،  ثم  الربملان  على  يعر�ض 
نف�ض  يف  و�سيا�سية  اأ�سا�سية  م�سالة  هو 
الوقت. والزيادة ولو كانت دينارا واحدا 
الفقراء  من   ) الغالبة   ( بجيوب  مت�ض 
 ، واملعوزين  ال�سعيف  الدخل  وذوي 
ومن قال اأن الزيادة يف ثمن اخلرب رادع 
خاطئ  فهو  املزابل  يف  اخلبز  يرمي  ملن 
 ( من  يرمى  مبا  للزيادة  عالقة  ل  اإذ   ،
م�سالة  هو  العائالت،واإمنا  لدى  فائ�ض( 
اأخالقية بالدرجة الأوىل ،لأن التبذير 
م�ض جوانب كبرية من حياتنا ومل ي�سلم 

منه حتى ذوي احلاجات والحتياجات، 
وزن  مع  متوافق  غري  احلقيقي  وال�سعر 
اليوم  ن�ستهلكها  التي  الواحدة  اخلبزة 
الكيل  يف  وتطفيف  تدلي�ض  فهناك   ،
من  الأوزان  تختلف  وقد   ، وامليزان 
موحد  �سعر  وتطبيق   ، لأخرى  خمبزة 
م�ستقرا عند حدود ثمانية دنانري ،اإمنا 
الذين  الفا�سدين  التجار  ببع�ض  ي�سر 
�سنع  اإىل  املدعمة  الفرينة  مادة  حولوا 
ن�سيبهم  باعوا  واآخرون  احللويات، 
،وقد  للموا�سي  علف  اإىل  لتتحول  منها 
من  العديد  الرقابة  م�سالح  �سبطت 
بـ)البزن�سة(  متلب�سني  املخابز  اأ�سحاب 
يف هاته املادة احليوية، ولكن التغا�سي 
على  الباقي  �سجع  متابعتهم  عن 

يجد  الذي  املواطن  وال�سحية  امل�ساربة 
اإذ   ، مفتعلة  م�ساكل  يف  غارقا  نف�سه 
ويقررون  لهم  يحلوا  مبا  اجلميع  يقوم 
وينفذون بعيدا عن رقابة الدولة وكل 
) واحد و نفحته ( التي قد تع�سف بحياة 
اجلمهورية  وا�ستقرار  اخلدمي  �سعيب 
تغيريات  على  مقبلة  اأنها  يبدوا  التي 
التي  اخلبز  معزوفة  ب�سبب  وحتولت 
الفتنة  دعاة  اأنغامها  على  �سريق�ض 
ل  الذي  امل�سكني  اجلزائري  ،وال�سحية 
�سراع  ،بني  يقع  فيما  جمل  ول  له  ناقة 
بارونات حتكمت يف رزقه وقوته ول هم 
لها �سوى جمع ما ميكن جمعه ولو ح�ساب 

اأرواح ودماء الأبرياء ؟!
احلفناوي بن عامر غــول

املولد النبوي ال�سريف

مظاهر و�سور للتكافل الإجتماعي بالبويرة
متيزت االإحتفاالت التي �شهدتها 
حلول  مبنا�شبة  البويرة  والية 
ال�رشيف  النبوي  املولد  منا�شبة 
الن�شاطات  عديد  بتنظيم 
والتظاهرات التي تربز يف عمقها 
�شور التكافل والتالحم املتجذر 
املجتمع  اأفراد  بني  واالأ�شيل 
بامل�شاهمة  وذلك  اجلزائري 
التي  اجلمعوية  للحركة  الفعالة 
اجلمعية  منها  املوعد  كانت يف 
اخلريية " ال�شالم الوالئية " التي 
اأكرب مائدة  اأ�رشفت على تنظيم 
اأزيد من  لفائدة  اإفطار جماعي 
حفل  خالل  واأرملة  يتيم   300
اإحت�شنته قاعة احلفالت معا�ش 

بحي ذراع الربج قدم فيه ال�شيخ 
در�شا   " حبي�ش  مراد   " االإمام 
العطرة  النبوية  ال�شرية  حول 
كما ا�شتفادت العائالت املعوزة 
ون�شخ  الغذائية  املواد  قفة  من 
ومن   , ال�رشيف  امل�شحف  من 
جهتها اأ�رشفت جمعية " االأيادي 
املنا�شبة  بذات   " املمدودة 
يف  االأطفال  ختان  حفل  على 
زادته جماال ح�شور  بهيج  حفل 
الفرحة  �شنعت  التي  العائالت 
بطقو�ش وعادات املنطقة التي 
 . ال�شنني  مر  رغم  الزوال  تاأبى 
للقراآن  حافظا   14 ا�شتفاد  كما 
خا�شة  تكرميات  من  الكرمي 

م�شطفى   " الوايل  طرف  من 
 10 تبلغ  طفلة  منهم   " ليماين 
بكل  حزبا  حفظت  60  �شنوات 
جدارة نالت ثناء وت�شجيع جميع 
اإحت�شنت رو�شة  كما   , احل�شور 
 338 بحي  الكائنة   " الكاهنة   "
حفال  البويرة  مبدينة  م�شكن 
تر�شيخ  بهدف  الطفولة  لفائدة 
وال�شرية  احلميدة  االأخالق 
االأجيال  يف  املقد�شة  النبوية 
ح�شب  ال�شغر  منذ  ال�شاعدة 
واالأ�شتاذة  امل�رشفة  ت�رشيح 
ليومية   " كانهة  ا�شماعيل   "

الو�شط .
اأ.م

 تقلبات جوية 
عرب عدة وليات

روراوة حا�سر بقرعة 
املونديال

املركب الريا�سي لوهران 

ت�سديد جميع م�ستحقات 
ال�سركة ال�سينية

ت�ساقط الأمطار يعّري 
بريكولج امل�سوؤولني

على  �شتت�شاقط  االأمطار  اأن  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
واليات تيزي وزو و بجاية و جيجل و �شكيكدة بن�شبة 
الثلوج  اأي�شا  �شتتهاطل  و  30 مم.  تتجاوز  اأو  �شتبلغ 
يتجاوز  التي  اليوم على مرتفعات  م�شاء  ابتداء من 
و  البالد  بو�شط  مرت   1100 و  مرت   1000 ال  علوها 
مبرتفعات  مرت   900 اإىل   800 من  علوها  يبلغ  التي 
�رشق البالد و اأ�شار البيان اأن الواليات املعنية هي: 
�شطيف  و  والبويرة  بومردا�ش  و  البليدة  و  املدية 
و  جيجل  و  بجاية  ,و  وزو  تيزي  و  بوعريرج  برج  و 
�شكيكدة وح�شب نف�ش امل�شدر �شيبلغ �شمك الثلوج 

اأو يتجاوز حمليا 15 �شم.
ي.ع

 �شّجل رئي�ش االحتادية ال�شابق حممد روراوة 
العامل  كاأ�ش  قرعة  �شحب  عملية  يف  ح�شوره 
حيث  برو�شيا,  املقبل  العام  �شيف  املقررة 
القرعة  �شحب  عملية  اإىل  روراوة  جاء ح�شور 
فالدميري  رئي�شها  بح�شور  رو�شيا  يف  التي 
بوتني بناء على دعوة تلقاها من رئي�ش االحتاد 
اأنفانتينو  جيان  ال�شوي�رشي  للعبة  الدويل 
وا�شتغل فر�شة تواجد عدد من جنوم ال�شاحرة 
االأ�شطورة  التقط �شورا رفقة  اأين  امل�شتديرة 

الربازيلية بيليه وااليفواري ديدي دروغبا.

الريا�شي  املركب  باإجناز  املكلفة  ال�شينية  ال�رشكة  حت�شلت 
االأوملبي اجلديد لوهران على كل م�شتحقاتها, وا�شتفادت اأي�شا 

من تقدمي 
التجهيزات  مدير  به  اأفاد  ح�شبما  دج  مليار  9ر1  بقيمة  جزايف 
ديون  ت�شوية  "مت  اأنه  بانوح  م�شطفى  و�رشح  للوالية  العمومية 
ال�رشكة ال�شينية يف جولية املن�رشم, كما ح�شلت اأي�شا على مبلغ 
9ر1 مليار دج كقيمة جزافية نظري اأ�شغال اأخرى, �شيتم اقتطاعها 
االإمكانيات  باأن  امل�شوؤول  ذات  ,وطماأن  املقبلة"  الفواتري  من 
املالية م�شخرة الإمتام م�رشوع املركب االأوملبي الذي �شيحت�شن 
قامت  بعدما   ,2021 ل�شنة  املتو�شط  االأبي�ش  البحر  األعاب 
ال�شلطات العمومية بحل كل امل�شاكل التي كانت عالقة يف هذا 
نف�ش  ح�شب  جيدة,  بوترية  االأ�شغال  بتقدم  ذلك  و�شمح  املجال 
امل�شوؤول, رغم اأن ا�شتالم ملعب كرة القدم الذي يت�شع ل40 األف 
تاأخريه  �شيتم  املقبل  مار�ش  ل�شهر  مربجما  كان  والذي  متفرج, 

الأ�شهر قليلة اأخرى.

مل مير الت�شاقط الكثيف لالأمطار على واليات الوطن دون 
بلدياتنا  داأبت  التي  وال�شناريوهات  ال�شور  نف�ش  يكرر  اأن 
الربيكوالج  ف�شائح  خرجت  اين  �شنويا,  معاي�شتها  على 
�شواء  البلديات  على  وامل�شوؤولني  االأميار  يعتمدها  التي 
ال  م�شابح  اإىل  الطرقات  حّولت  التي  البالوعات  بان�شداد 
ي�شتطيع على اإثرها املارة املرور عليها, اإىل جانب انهدام 

ال�رشفات واالختناق املروري.
�سندوق التعاون الفالحي باأدرار 

 ت�سجيل 260فالحا موؤمنا ودرا�سة ملفات املت�سررين

تي�سم�سيلت 
انطالق البطولة الولئية للريا�سة اجلامعية

الفالحي  التعاون  �شندوق  مدير  اأكد 
باأدرار انه هناك �شعف فى االإقبال من 
االإ�رشار  عن  لتامني  الفالحني  طرف 
التي تلحق مبنتجاتهم حيث يوجد على 
اإال 260 فالح موؤمنا  ال�شندوق  م�شتوي 
كما قام ال�شندوق بعملية جرد ومعاينة 
ميدانية ملختلف امل�شتثمرات الفالحية 
بغية  الوالية  اإقليم  عرب  واملزارعون 
الوقوف عن حجم االأ�رشار التي حلقت 
التقلبات  خالل  الفالحني  مبنتجات 
انخفا�ش  ب�شبب  وهذا  االأخرية  اجلوية 
احلرارة  مما  درجات  يف  حم�شو�ش 
باالإ�شافة  �شديدة  برد  موجات  ت�شكلت 
تطبع  التي  املرتفعة  احلرارة  اإيل 
اأثرت هي االأخرى  املنطقة �شيفا مما 
مادة  خا�شة  املنتجات  بع�ش  على 

منها  اتلف  التي  ال�شناعية  الطماطم 
وكنتة  زاوية  منطقة  من  كل  الكثري  يف 
اإنتاجا  اأرا�شيها  تعرف  التي  وت�شابيت 
والتي  العملية  من  االإمتام  وبعد  وفريا 
بدرا�شة  نقوم  ميدانيا  متوا�شلة  هي 
حاالت  عن  التعوي�ش  بهدف  امللفات 

ال�شندوق  مدير  يدعو  كما  ال�رشر 
والقيام  التقدم  ب�رشورة  الفالحني 
منهم  الكثري  هناك  الن  التامني  بعملية 
مل يقم باإجراءات التامني عن االإخطار 
اأثرا على  له  ت�شبب  اأنواعها مما  ي�شتي 

ن�شاطه الفالحي  

بتي�شم�شيلت  ال�شبت  اليوم  انطلقت 
الوالئية  البطولة  مناف�شات  فعاليات 
اأزيد  مب�شاركة  اجلامعية  للريا�شة 
هذه  وتخ�ش  العبة,  و  العب   130 من 
التظاهرة املنظمة مببادرة من املركز 
اجلامعي "اأحمد بن يحيى الون�رشي�شي" 
بالتعاون مع مديرية اخلدمات اجلامعية 
اليد  وكرة  القدم  كرة  اخت�شا�شي 
وانطلقت اأم�ش ال�شبت مبلعب "ال�شهيد 

مناف�شات  الوالية  لعا�شمة  دريزي" 
متثل  فرق  ثمانية  مب�شاركة  القدم  كرة 
املذكورة  اجلامعية  املوؤ�ش�شة  معاهد 
التي  البطولة  هذه  �شمن  �شتجرى  كما 
اليد  كرة  مناف�شات  اأ�شابيع  ثالثة  تدوم 
اأربعة فرق للذكور واالإناث على  تخ�ش 
الريا�شات  متعدد  املركب  م�شتوى 
لعا�شمة  بونعامة"  اجلياليل  "ال�شهيد 

الوالية.

بني اخلبز وال�سيا�سة ..

ل لرفع ت�سعرية اخلبز
طالبة املنظمة اجلزائرية حلماية امل�شتهلك يف بيان لها من�شور على 
�شفحتها الر�شمية على الفاي�ش بوك  مبقاطعة  املخابز التي رفعت 
ت�شعرية اخلبز اإىل 15دج, م�شتغلني اأيام اجلمعة وال�شبت  اأيام عطلة 

اأعوان الرقابة ملديريات التجارة لتمرير هذه الزيادة ويتم تقبلها من 
طرف امل�شتهلك, فالزيادة يف نهاية االأ�شبوع عملية مدرو�شة ح�شب بيان 

املنظمة االأمر الذي ي�شتوجب تدخل وزارة التجارة ب�شفة ا�شتعجالية 
وفتح ملف حول الق�شية حتى ياأخذ كل ذي حق حقه.

م�ستغامن

ملتقى وطني حول ثقافة"الهيب هوب" 
مديرية  اإ�رشاف  وحتت  الظهرة  �شيحة  الوالئية  اجلمعية  ت�شتعد 
يعترب  وطني  ملتقى  تنظيم  اإىل  م�شتغامن,  لوالية  والريا�شة  ال�شباب 
 HIP HOP TALK " هوب   الهيب  ثقافة  حول  نوعه  من  االأول 
بقاعة  دي�شمرب   9 ال�شبت  يوم  وذلك   "2017  ALGERIA. Mosta

ال�شينما ال�شيخ حمدا.
ي.ح

ب.ب
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القيادي م�سطفى معزوزي يف ت�سريح ل"الو�سط"

االأفالن يف �سبات والبد من وقفة جريئة 

 ع�سام بوربيع 

ت�رصيح  يف  �أم�س  معزوزي  وقال 
�ملركزية  �للجنة  �أن   « �لو�سط  ل« 
يف  تعقد  �أن  �ملفرت�س  من  كان 
�سهر �أكتوبر �لفارط وب�سفة عادية 
، وذلك بعد مرور �سنة من �نعقاد 

�لدورة �لأخرية .
يف  �لقيادي  ت�رصيحات  وحول 
و�لتي دعا  �لأفالن ح�سني خلدون 
جلنة  �نعقاد  �رصورة  �إىل  فيها 
مركزية طارئة لنتخاب �أمني عام 
ر�أيه  » هذ�  ، قال معزوزي  جديد 
فليكن  �للجنة  �أع�ساء  قرر  و�إذ�   ،
�لأع�ساء  �غلب  �أن  رغم   ، ذلك 
�ل�سنة  هذه  نتائج  بتقييم  يطالبون 
بعد  ح�سبه  خا�سة   ، �لفارطة 
�لأوىل  �لنتخابات  يف  �لرت�جع 
و�أي�سا   ، �لت�رصيعيات  يف  �ملتمثلة 

تر�جع �حلزب يف �ملحليات .
�إىل  معزوزي  بذلك  و�أ�سار 
�لعام  لالأمني  �سابقة  ت�رصيحات 
بلخادم  �لعزيز  عبد  �ل�سابق 
�أنه ترك �لأفالن  ،و�لتي قال فيها 
يف  هي  �لآن  �أما   ، ب1000بلدية 
�ل�سوؤ�ل  �أن  م�سيفا   ، 603بلدية 
�لأرندي  �أتت  �أين  من  �ملطروح 
ب203بلدية ، » طبعا �قتطعت من 
عند �لأفالن »، من �أين جاء حزب 
�مل�ستقبل بهذه �لبلديات طبعا من 

�لأفالن »ي�سيف �ملتحدث .
و�رصورة  �لتقييم  م�ساألة  وحول 
يقول   ، �حلزب  يف  �لأمور  تد�رك 
مبا�رصة  طالبو�  �أنه  معزوزي 
تقييم  ب�رصورة  �لت�رصيعيات  بعد 
�حلزب ، لكن ح�سبه جتري �لرياح 
و�أ�ساف   .« �ل�سفن  ت�ستهي  ل  مبا 
�حلزب  �أمور  بتقييم  مطالبتهم  �أن 

خالل  من  وذلك   ، معلنة  كانت 
معرفة �لو�سع عرب تلك �لنتائج.

م�سطفى  ��سم  تد�ول  وحول 
معزوزي يف �لعديد من �ملر�ت هو 
وعدة قياد�ت لحتمال خالفة ولد 
عبا�س مثل مدين حود ،و �لطاهر 
خاوة وجيار و�أ�سماء �أخرى ، وهل 
عليه  عر�س  لو  م�ستعد  معزوزي 
لن  �أنا   « �ملعني  يقول  �ملن�سب، 
وهذ�   ، �مل�سوؤولية  من  �هرب 
�للجنة  �أع�ساء  كل  حق من حقوق 
�للجنة  �أر�دت  و�إذ�   ، �ملركزية 
�أنني  رغم   ، فليكن  ذلك  �ملركزية 
ل�ست طارحا نف�سي �لآن ، لكن �إذ� 
فلن  �مل�سوؤولية  طرحت علي هذه 

�أرف�سها ».
يف  �لفا�سل  �أن  معزوزي  و�أ�ساف 
و�أي�سا   ، �ل�سندوق  هو  �لأمر  هذ� 
رئي�س  ثقة  �ملر�سح  هذ�  ينال  �أن 

�لذي  �جلبهة  رئي�س  لأن   ، �جلبهة 
حذ  يف  هو  �جلمهورية  رئي�س  هو 
�لقانون  يف  لها  م�سار  هيئة  ذ�ته 
و   ، �لفا�سل  ور�أيه هو   ، �لأ�سا�سي 
�لتغيري  �ختار  و�إذ�   ، بالر�أي  يوجه 
�لفعلي  �لرئي�س  هو  لأنه   ، فليكن 
طبعا  �لفعلي  و�لرئي�س   ، للحزب 

له ر�أيه ».
ود�ئما حول تقييم �لأفالن ، ل�سيما 
 ، للمحليات  �لأخرية  �لنتائج  بعد 
ي�ستلزم  �لأمر  �أن  معزوزي  قال 
ح�سبه  �حلزب  لأن   ، كبرية  وقفة 
يوجد حاليا يف �سبات كبري ، �إذ ل 
ميكن ح�سبه �أن نحاول �إظهار هذ� 
�لرت�جع يف �لنتخابات �إىل �نت�سار 
، فهل نخدع �أنف�سنا ، لأن �لأفالن 
مع  �لفاعلني  �حد  يبقى  �أن  يجب 

�ل�رصكاء يف �لتيار �لوطني.
�لرئا�سيات �ملقبلة، ومكان  وحول 

�لأفالن من هذ� �ل�ستحقاق ، قال 
حتددها  �لرئا�سيات  �أن  معزوزي 
، حيث  �لأ�سخا�س  ولي�س  �لهيئات 
�جلبهة  رئا�سة  من  �لهيئات  ح�سبه 
�إىل �للجنة �ملركزية ، ليكون �لقول 

�لفا�سل لرئا�سة �جلبهة .

و�أ�ساف �أن مو�سوع �لرئا�سيات له 
�أهمية كبرية ، ول ميكن �أن يحدده 
ر�أ�سي  يف  �أنه  يقول   ، �سخ�س 
�أن  معترب�   ،« �مل�ستقبلي  �لرئي�س 
يف  �لفا�سل  �لقول  �جلبهة  لرئي�س 

مو�سوع �لرئا�سيات ».

.      انعقاد دورة اللجنة املركزية غري وارد رغم جتاوز االآجال القانونية

لويزة حنون توؤكد :

      رف�ض طعون حزب العمال جاء الأ�سباب غري قانونية

�لعمال  حزب  �أكدت  زعيمة 
عر�سها  حنون خالل  لويزة 
�لفتتاحي  �أم�س  �لتقرير 
�ل�سيا�سي  �ملكتب  لجتماع 
بالعا�سمة  �أن  حلزبها  
�لفارطة  �لنتخابات  �ملحلية 
�لذي  و�لتزوير  مزورة  كانت 
من  �أكرث  فا�سحا  كان  حدث 
�سبقتها حمملة  �لتي  �لنتخابات 
�لق�ساء  �لذي  �مل�سوؤولية جلهاز 
يظهر مرة �أخرى �أنه غري م�ستقل 

عن �ملجل�س �لتنفيذي .
 وفيما يخ�س رف�س �لطعون �لتي 
تقدم بها  حزب �لعمال و�أحز�ب 
�حلقيقية  للمجل�س  �ملعار�سة 
رئي�سة  قالت    ، �لد�ستوري 
جاءت  �لعمال  �أنها  حزب 
فلقد  قانونية  غري  لأ�سباب 
عرفت  حمليات 2017 جتاوز�ت 
�لد�رة  و�لتي  تورطت  عديدة 
�ملال  طريق  تدخل  عن  فيها  

�لنتخابات،   هذه  يف  �لو�سخ 
ن�سب  �إ�سافة  لت�سخيم 
وعليه  فالتزوير  �مل�ساركة 
بد�أ  خالل �إيد�ع ملفات �لرت�سح 
�لفارطة  �ملحلية  لالإنتخابات 
م�ستغربة   حنون  �إعد�د �لقو�ئم 
�لتحرير  جبهة  حزب  طرف  من 
�لوطني » �لأفالن » بعد 15 يوما 
 ، �ملحددة  �ملهلة  �نتهاء  من 
كا�سفة يف نف�س �لإطار �أن هناك 
�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  من  �لعديد 
نوفمرب   23 حمليات  يف  �ساركت 
�ل�سابقة  و�لت�رصيعيات  �لفارط  

دون جمع �لتوقيعات.
ن�سبة  �أن  حنون  لويزة  وقالت 
�مل�ساركة يف حمليات 23 نوفمرب 
�لأفالن  ل�سالح  �لفارط �سخمت 
�ملو�لة  يف  و�أتباعهم  و�لأرندي 
�ل�رصيني  �لذين  وحلفائهم 
للمعار�سة   ينتمون  �أنهم  يدعون 
يرت�أ�سها  �لتي  �مل�ستقبل  كجبهة 

معتربة  بلعيد  �لعزيز  عبد 
ر�فقت  �أن  �لإحتجاجات  �لتي 
�لنتخابات  نتائج  عن  �لإعالن 
�ملحلية 2017 �خلا�سة باملجال�س 
و�لتي  و�لولئية   �لبلدية  �ل�سعبية 
�عتربتها  �أنها �أمر �سحي يرتجم 
للممار�سات  �لقاطع  �لرف�س 

�لقائمة حاليا.
زعيمة   و�نتقدت 
رئي�س  �لرتوت�سكية  ت�رصيح 
ملر�قبة  �مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة 
�لوهاب  عبد  �لنتخابات 
�أن  فيه  قال  و�لذي  دربال 
يف  �حلديث  عن  �لتزوير 
يف  فارغ  كالم   2017 حمليات 
�لنتخابات  بعد  دربال  �أن  حني 
�لبلدية  �ل�سعبية  �ملجال�س 
�لإطار  باأن  �عرتف  و�لولئية  
�لنز�هة  �لقانوين ل ي�ساعد على 

و�ل�سفافية .
�أخرى  جهة     ومن 
�جلمهورية  دعت  حنون  رئي�س 
عبد �لعزيز بوتفليقة  فور� لإلغاء 
ونتائجها  �ملحلية  �لنتخابات 
جمل�س  �نتخابات  و��ستدعاء 
مو�سحة  ذ�ت  وطني  تاأ�سي�سي 
�ملتحدثة �أن حزب �لعمال م�ستعد 

لهذ� �مل�سار �لدميقر�طي .
حزب  تطرقت  رئي�سة  كما 
ن�سطتها  �لتي  �لندوة  �لعمال  يف 
بالعا�سمة  �لعمال  حزب  مبقر 
ل�سنة  �ملالية  على  قانون 
 20 يوجد  �أنه  2018  قائلة 
جز�ئري  كديون  دينار  مليار 

�سنة  غاية  �إىل  حم�سلة  غري 
ديون  �سكل  على  وهي   2014
لدى  للم�ستثمريني   و�رص�ئب 
�أن  قيمة  �خلو��س  معتربة   
�أكرب  كانت  �لنقدية  �لكتلة  هذه 

من �ملتفق عليه.
�عتربت  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
�لرثوة  �رصيبة  حنون  �أن  لويزة 
و�هية  حجج  فيها  تدخلت 
�لتي  �للجنة  ولي�ست  لإ�سقاطها 
هي  �حلكومة  بل  �أ�سقطتها 
�إ�سقاطها  يف  ت�سببت  �لتي  
باإمكان  كان  وعليه   فلقد 
�للجوء  تفادي  �لتنفيذي   �جلهاز 
تقليدي  �لغري  �لتمويل  خيار  �إىل 
وهذ� عن طريق  �لت�رصيع �إيجاد 
لتطبيقها  بعيد�  جديدة  �أليات 
يف  �ملتمثل  �خليار  هذ�  عن 
�لتي  لتخدم  �لت�سيري  ميز�نية 
�سي�ساهم  بل  �جلز�ئريني  �لعمال 
للدولة  �لجتماعية  يف  تفكيك 
علقت  �لأخري  ويف   . �جلز�ئرية 
�ل�سحة   على  قانون  حنون 
للقرون  يعود  قانون  �أنه  معتربة 
�أن  يوؤكد  ما  وهذ�  �لو�سطى  
للتاأمينات  �لوطني  �ل�سندوق 
»ل  �لأجر�ء  للعمال  �لإجتماعية 
على  متاما  قادر  غري   « كنا�س 
�لعالج  وهذ�  ما  حتمل تكاليف 
�ل�سحة  يف  قطاع  حالة  يعك�س 
تدهور�  يزد�د  �لذي  �جلز�ئر 
فامل�ست�سفيات  و  يوم   كل 
�جلز�ئرية  تعي�س  حالة  كارثية.

حكيم مالك 

وزير الفالحة عبد القادر بوعزقي

 اجلزائر ت�سدر 40 مليون
 دوالر �سنويا من التمور

�لتنمية  و  �لفالحة  وزير  �أفاد 
�أن  بوعزقي  �لقادر  عبد  �لريفية 
فالحية  ولية  هي  ب�سكرة  ولية 
�لأوىل  �ملرتبة  حتتل  بامتياز 
م�ساعي  و  دور  ،مثمنا  فالحيا 
�لذي  �لدعم  م�ستوى  و  �لدولة 
�لوزير  ،و�أبرز  للفالحني  تقدمه 
�أن قيمة ما تنتجه �جلز�ئر �سنويا 
،مربز�  �سنويا  �أورو  مليار   30 يبلغ 
تعرب  �جلز�ئر  تنتجه  ما  قيمة  �أن 
�لدولة  دور  بف�سل  �إمكانياتها  عن 
�ملتعامل  ودعم  مر�فقة  يف 
�لفالحة  وزير  ك�سف  �لقت�سادي 
�إ�رص�فه  هام�س  على  �لأم�س 
�لدويل  �ل�سالون  �فتتاح  على 
و�أجانب  مهنيني،  مب�ساركة  للتمور 
�ل�سلك  عن  ممثلني  ح�سور  ،و 
�لدبلوما�سي يف �جلز�ئر ،�أن ولية 
ب�سكرة تنتج ما ي�ساوي 240 مليار 
دينار �سنويا من �ملنتوج �لفالحي 
�أورو �سنويا  �أي ما يقارب 2 مليار 
تقدمي  يف  �لدولة  دور  مثمنا   ،

يف  �لفالحني  مر�فقة  و  �لدعم 
جميع مر�حل عملهم من �ل�سيانة 
�لت�سدير  و  �لتحويل   ، �ل�سقي   ،
�أن  بوعزقي  �لقادر  عبد  و�أ�سار 
تطور  يف  �جلز�ئر  يف  �لفالحة 
،موؤكد� على �رصورة دعم  م�ستمر 
من  �لتخل�س  و  �ملحلي  �ملنتوج 
قيمة   « م�سيفا   ، �لبرتولية  �لتبعية 
�سنويا  �جلز�ئر  يف  �لتمور  ت�سدير 
40 مليون دولر �سنويا« دعا �لوزير 
تطوير  و  �لرتقاء  �رصورة  �إىل 
قطاع �لفالحة حتى ت�سبح م�سدر 
حقيقي  بديل  و  �ل�سعبة  للعملة 
�أنه  �لوزير  و�أ�سار  �لبرتولية  للرثوة 
من خالل �ملعر�س �لدويل للتمور 
��ستمع ملختلف م�ساكل �ملتعاملني 
�مل�سدريني  خا�سة  �لقت�ساديني 
�ست�سعى  و�سايته  �أن  م�سري�   ،
هذه  ملختلف  حلول  �إيجاد  �إىل 
�ملتعامل  يتمكن  حتى  �مل�ساكل 

من �لت�سدير بدون �أي معوقات.
ب�سكرة :اإميان لوا�س

نفى القيادي يف جبهة التحرير الوطني م�سطفى معزوزي ما يتم تداوله عن وجود دورة جلنة مركزية مرتقبة لنتخاب اأمني عام 
جديد لالأفالن خلفا جلمال ولد عبا�س ، معتربا اأنه حاليا الأمر ل يعدو اإّل اأن يكون اإ�ساعة ، رغم اأن انعقاد جلنة مركزية قد جتاوز 

حدوده القانونية وكان من املفرت�س انعقادها �سهر اأكتوبر الفارط .

•       »�سريبة الرثوة »تدخلت فيها حجج واهية لإ�سقاطها
•       »ل كنا�س » غري قادرة على حتمل تكاليف العالج

وزير التجارة  بن مرادي

ر�سميا ال زيادة يف �سعر اخلبز
م�سري�   ، �خلبز  �سعر  زيادة  خرب  �لتجارة  وزير  نفى 
�ملنظمة �لوطنية للتجار و �حلرفيني �أكدت �أنه ليوجد 
تيزي  �لفالحني يف  بع�س  �أن  هو  ما ح�سل  زيادة  �أي 
وزو قررو� تلقائيا زيادة �سعر �خلبز ، م�سري� �أن ملف 
حلول  �إىل  و�سيتو�سل  �لدر��سات  قيد  على  �خلبازين 
لتجنب  ت�رصر �ملنتجني �أفاد وزير �لتجارة  بن مر�دي 
�لدويل  �ل�سالون  �فتتاح  على  �إ�رص�فه  هام�س  على 

للتمور �أن فاتورة �ل�ستري�د يف �ملو�د �لأولية مرتفعة 
�لهتمام  �رصورة  على  موؤكد�  �لتجاري،  بامليز�ن 
بقطاع �لفالحة و ��ستبد�ل �ل�ستري�د بالإنتاج �لوطني 
�أن تنظيم مثل هذه  و�أبرز �مل�سوؤول �لأول يف �لقطاع 
بقطاع  �حلكومة  �هتمام  على  دليل  هو  �ل�سالونات 
للتجارة  قطاع  �أن  �ل�سياق  ذ�ت  يف  م�سري�  �لفالحة، 
 ، �ملحروقات  خارج  �لبد�ئل  غياب  ب�سبب  ت�رصر 

�ل�ستثمار  فتح جمال  بف�سل  �جلز�ئر  مر�د  بن  وقال 
�ل�سكر،  من  دولر  مليون   200 �لتجاري  �مليز�ن  بلغ 
�لإنتاج من خالل  تطوير  �إىل  ت�سعى  �لدولة  �أن  مربز� 
خارج  �ل�سادر�ت  �ملرفقات  مفتوحة  ور�سات  تنظيم 
خالل  من  �لفالحي  �ملجال  يف  خا�سة  �ملحروقات 

�بتكار �سندوق دعم �لت�سدير و تقدمي �لإعانات.
ب�سكرة: اإميان لوا�س
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ردا على تدابري قانون املالية 

م�ساريع وحدة نقابية - حزبية ملواجهة تدهور القدرة ال�سرائية
.         بلعبا�س: قانون املالية حمل اأق�سى حد لاليجابيات وفقا للموارد املالية

ك�سف املكلف بالإعالم على م�ستوى فدرالية الرتبية املن�سوية حتت لواء ال�سناباب، نبيل فرقني�س، يف ت�سريح لـ«الو�سط«، عن عزمهم ت�سكيل 
وحدة مع خمتلف ال�سركاء الجتماعيني والأحزاب ال�سيا�سية املعار�سة من اأجل تنظيم م�سريات �سد �سرب القدرة ال�سرائية املتتالية، قائال 

اأنه بداية من قانون املالية، الذي قال اأنه يعد مهزلة حقيقية، متهما الأغلبية الربملانية بالوقوف �سد ال�سعب بقرارات و�سفتها النقابة  األف ويف 
بياناتها باأنها تبذح العمال، يف ظل ال�سعوبات التي تو�سع يف طريقهم كل مرة، و�سط عمال يتقا�سون 18 األف دينار و20 األف دينار، وهو ما يجعل 

القرارات. تلك  �سد  وقفت  اأنها  قال  التي  املعار�سة  اأحزاب  بع�س  مواقف  مثمنا  غليان،  يف حالة  اجلبهة الجتماعية  –بح�سبه- 

�سارة بومعزة 

ودعا فرقني�س النقابات والأحزاب 
حركات  وخمتلف  ال�سيا�سية 
املجتمع املدين اإىل توحيد ال�سف 
جانبا  الثانوية  اخلالفات  وتلك 
لتوحيد مطالبهم ورفع ان�سغالتهم 
يف  واخلروج  واحد،  ب�سوت 
بعد  كبرية،  موحدة  م�سريات 
النقابي  التكتل  احتجاج  اجها�س 
يف 25 من نوفمرب الفارط، كا�سفا 
اأجل  من  م�ساورات  با�رشوا  اأنهم 
اأحزاب  ومب�ساركة  ذلك  تفعيل 
تلك  ترف�س  معار�سة  �سيا�سية 
القرارات على غرار حزب العمال 
والأفافا�س والأر�سيدي، قائال اأنه 
يتوجب الثناء على مواقفهم خالل 
م�ستوى  على  الت�سويت  جل�سات 
اأين  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 

وقفوا راف�سني لتمرير القوانني.
را�سلوا  اأنهم  فرقني�س  اأكدت  اأما 
بخ�سو�س  للعمل  الدويل  املكتب 
بعد  باجلزائر،  العمال  و�سعية 
النقابي،  التكتل  وقفة  اإجها�س 
يومني  بعد  جاءت  اأنها  خا�سة 

فقط من النتخابات املحلية.
 

م�سرية ببجاية �سد 
قانون املالية ورف�س 

مقرتح الأمازيغية
 

حمدث  ك�سف  ثانية  جهة  من 
رفقة  عزمهم  عن  »الو�سط«، 
فعاليات املجتمع املدين  خمتلف 
قريبا،  م�سرية،  تنظيم  ببجاية 
و�سد  املالية،  قانون  �سد  موحدة 
عن  �سويتم  النائب  مقرتح  رف�س 
باللغة  اخلا�سة  العمال  حزب 
تنظيم  �سيتم  واأنه  الأمازيغية، 
بني  ال�سف  بتوحيد  امل�سرية 
وال�رشكاء  ال�سيا�سية  الأحزاب 

الجتماعيني.
 

ال�سناباب ت�سع املجل�س 
ال�سعبي الوطني يف 

قف�س التهام
 

ال�سناباب  �سّعدت  جهتهم  من 

التي  القوانني  جمموعة  بت�سجيل 
قالت اأنها ت�رشب القدرة ال�رشائية 
املزدوج  ال�سلطة  تعامل  وتك�سف 
تركيزهم  مع  املواطنني،  بني 
الذي  املوالة  نواب  �سد  التهم 
القرارات  مرروا  باأنهم  و�سفوهم 
الب�سيط،  املواطن  ت�رشب  التي 
املالية  قانون  ت�سمنه  مما  بداية 
با�سرتجاع  الدولة  والقا�سي 
بــ  املقدرة  املالية  مل�ساعدتها 
اأراد  مواطن  اأي  من  مليون   70
يف  به  ا�ستفاد  الذي  �سكنه  بيع 
بعد  ولو  الت�ساهمي  ال�سكن  اإطار 
قرن من متليكه مع فر�س �رشيبة 
هام�س  على  املائة  يف   5 بـ  تقدر 
و اإيداع  ال�رشاء،  �سعر  عن  الربح 
ن�سف املبلغ يف اخلزينة العمومية 
البيع .ي�ساف  عمليات  كل  عن 
على  ال�رشيبة  تخفي�س  لها رف�س 
وما  والعمال،  املوظفني  دخل 
الرثوة  على  ال�رشيبة  اأثاره اإلغاء 
روؤو�س  واأ�سحاب  العمل  لأرباب 
وقرار منح  فو�سى،  الأموال  من 
لال�ستثمار  املخ�س�سة  الأرا�سي 
بالدينار  امل�ستثمرين  لفائدة 
ال�سناباب  حددت  كما  الرمزي، 
�ساد�سا يف رف�س اقرتاح رفع مبلغ 
دج   60.000 اإىل  الدخل  م�ستوى 
ال�سكن الجتماعي  لال�ستفادة من 
دج .  24.000 مبلغ  على  والإبقاء 
ال�رشيبة  اإلغاء  لها رف�س  ي�ساف 

املوايل  ملعاقبة  اخلرطال  على 
ي�ساندوا  مل  النواب  اأن  معتربين   ،
واملوايل،  الفالحني  معاناة 
وعاملوهم وكاأن اخلرطال ح�سي�س 
�سم  كما  ؟  اخلارج  من  م�ستورد 
ت�سمى  مهنية  دمغة  اإليها  تاأ�سي�س 
» دمغة املحاماة » ي�ستوجب على 
بالعرائ�س  اإل�ساقها  املحامي 
التاأ�سي�س  ور�سائل  الق�سائية 
املتقا�سي،  �سيتحملها  والتي 
ال�سمان  هيئات  م�ساهمة  وارتفاع 
الجتماعي يف ميزانية القطاعات 
باملائة   80 اإىل  ال�ست�سفائية 
تقليدي  غري  متويال  باعتباره 
اخلزينة  عجز  لتغطية  املوجه 
العمومية، يف حني اأن هذه الأموال 
املوظفني  اأجور  من  مقتطعة  هي 
املبا�رش  الدعم  و رف�س  والعمال، 
اإمكانية  املعوزة . وكذا  للفئات 
املحلية  اجلماعات  ممتلكات  بيع 

:قاعات �سينما، مكتبات.
 

بلعبا�س يرد: قانون 
املالية حمل اأق�سى حد 

لاليجابيات وفقا للموارد 
املالية

 
التجمع  عن  النائب  جهته  من 
بلعبا�س  الدميقراطي  الوطني 
بلعبا�س، اعترب اأن عملية الت�سويت 
وفقا  جاءت  املالية  قانون  على 

اتفقت  حيث  الأغلبية،  لأ�سوات 
البنود  بع�س  يف  املعار�سة  مع 
واختلفت يف نقاط اأخرى، ونقاط 
مل ي�سوتوا عليها لأنهم مل يحددوا 
الأ�سوات  على  رادا  قراراتهم، 
متنح  الدميقراطية  باأن  املنتقدة 
الأغلبية،  بح�سب  الأخري  ال�سوت 
وجدت-  –اإن  العرثات  اأن  م�سيفا 
قبل  ولي�س  امليدان  على  تظهر 
تعني  هل  مت�سائال:  التجريب، 
اأنهم  �سدهم  املوجهة  التهم  كل 
يكرهون ال�سعب؟، اأم اأن ال�سعب مل 
اأن  م�سيفا  عنه؟،  للنيابة  يخرتهم 
الت�سويت وقانون املالية ككل جاء 
كاأح�سن ما ميكن توفريه  وفقا ملا 
له  ولذلك  مالية،  يوجد من موارد 
املعار�سة  اأن  قال  التي  ايجابياته 
وتف�سل  اإليها  النظر  ترف�س 
اأخرى  جزئيات  على  الرتكيز 
�سيا�سيوية.  وبالعودة  باأغرا�س 
اأن  بلعبا�س  اأكد  املالية  لقانون 
الطابع  على  اأبقى  املالية  قانون 
خالل  من  للدولة  الجتماعي 
حتديد 18 مليار، باإ�سافة 8 مليار 
 300 برنامج  مع  بـ2017،  مقارنة 
جمانية  مع   ،2018 يف  �سكن  األف 
له  ي�ساف  وال�سحة،  التعليم 
باإدخال  اخلا�سة  اجلديدة  النقطة 
وهو  ال�سالمية،  ال�سريفة  نظام 
ورفع  ال�ستقالل،  منذ  الأول 
من  مرات  بـ3  البلديات  ميزانية 

مليار.   100 اإىل  دينار  مليار   35
وتفعيل �سندوق اله�ساب واجلنوب 
بلعبا�س  عمد  كما  مليار.  بـ50  
النتقادات  جملة  على  للرد 
بداية  الأخرية  للقرارات  املوجهة 
م�ساعدتها  الدولة  ا�سرتجاع  من 
من  مليون   70 بــ  املقدرة  املالية 
الذي  �سكنه  بيع  اأراد  مواطن  اأي 
ال�سكن، حيث  اإطار  به يف  ا�ستفاد 
ت�ساءل ملا ل يتم ت�سميتها  مبحاربة 
الكثريين  اأن  خا�سة  البزن�سة؟ 
ي�ستفيدون  التي  ال�سكنات  يبيعون 
لالأحياء  للجوء  ويعودون  منها 
من  ال�سورة  لتعود  الق�سديرية 
جديدة لأول م�سهد. اأما بخ�سو�س 
اإلغاء ال�رشيبة على الرثوة فاأرجعها 
اأنه  قائال  تنفيذها  اآليات  لغياب 
يف  و�سبقها  تطبيقها،  ي�ستحيل 
الأمالك،  على  ال�رشيبة  الأمر 
األغتها  الكربى  الدول  اأن  مو�سحا 
بالك  فما  حت�سيلها،  �سعوبة  بعد 
كبداية  داعيا  اجلزائر،  بو�سعية 
اجلبائي  النظام  اإ�سالح  اإىل 
لرقمنة  يحتاج  الذي  وال�رشيبي 
جت�سيد  مع  ال�رشائب،  لتح�سيل 
لت�سهيل  اللكرتونية  احلكومة 
الت�رشيحات  بدل  جديا  املهام 

املوجهة لال�ستهالك الإعالمي.
الأرا�سي  منح  وبخ�سو�س 
لفائدة  لال�ستثمار  املخ�س�سة 
الرمزي،  بالدينار  امل�ستثمرين 
الفر�سة  يحدد  القانون  اأن  فاأبرز 
ي�ستثمر  ل  ومن  �سنوات،   3 بـ 
من  باملائة   5 ب�رشيبة  يحا�سب 
قيمة ال�ستثمار، وهو ما يعني اأنها 
باملحا�سبة،  مرتبطة  ت�سهيالت 
ا�سرتجاع  حد  ت�سل  وقد 
يتداول  ما  اأن  م�سيفا  الأر�س. 
ممتلكات  بيع  اتاحة اإمكانية  من 
اجلماعات املحلية: قاعات �سينما 
وليد  لي�س  اأنه  اأو�سح  مكتبات،   ،
حول  قبل  من  متواجد  بل  اليوم، 
املحلية  اجلماعات  ممتلكات  بيع 
اأ�سا�سا مرهون مبوافقة تلك  واأنه 
اجلماعات، مت�سائال، اأين الإ�سكال 
املحلية  اجلماعة  ارتاأت  حالة  يف 
قاعات  اأو  املكتبات  ا�ستغالل 
ال�سينما املغلقة منذ �سنوات، بدل 
طرف  من  ل�ستثمارها  توجيهها 

اخلوا�س.

مادة اخلبز تباع باأقل من 
وزنها القانوين اأمام �سمت 

م�سالح املراقبة  بادرار
 يالحظ العديد من املواطنني هذه 

الأيام بولية ادرار اأن مادة اخلرب 
امل�ستهلكة مغ�سو�سة من حيث 

الوزن القانوين لها والذي ل يتعدي 
250 غرام للخبزة الواحدة يف بع�س 
نقاط البيع حيث جتد الوزن مابني 

200 غ و210غ 195غ مما يعك�س 
حقيقة التالعب  منا�سدين ب�رشورة 

تدخل م�سالح املراقبة للحد من 
هذا الغ�س الوا�سع للعيان وح�سب 
م�سدر من احد مالك خمربة اأننا 
ل ن�ستفيد ب�سكل م�ستمر من دعم 

مادة الفرينة بل جند اأنف�سنا جمربين 
على �رشائها بدفع زيادة تقدر ب100 

دج يف الكي�س الواحد اأما عن الوزن 
اخلبزة الواحد بدون اأن يخفي الواقع 

قائال فعال هناك نق�س يف الوزن 
لكن هناك فرق عندما تزن اخلبزة 

وهي �ساخنة اأوباردة ويبقي املواطن 
�سحية تالعب بالوزن احلقيقي 

ناهيك عن مواد اإنتاجه يحدث هذا 
يف ظل ت�ساعد مطالب اخلبازين 
ايل رفع �سعر مادة اخلبز املدعم 
من طرف الدولة اأين يدفع فاتورة 

الأعباء املواطن الب�سيط
بو�سريفي بلقا�سم 

البليدة
تدمري »كازما« وقنبلة 

تقليدية ال�سنع
يف اإطار مكافحة الإرهاب، 

ك�سفت ودمرت مفرزة 
للجي�س الوطني ال�سعبي، 

يوم 01 دي�سمرب2017، خمباأ 
لالإرهابيني وقنبلة تقليدية 

ال�سنع بالبليدة/ن.ع.1، ويف 
اإطار حماربة التهريب واجلرمية 
املنظمة، اأوقفت مفارز للجي�س 
الوطني ال�سعبي وعنا�رش الدرك 
بط  الوطني، تاجري خمدرات �سُ

لديهما )22،03( كيلوغرام من 
الكيف املعالج بب�سكرة/ن.ع.4 

وعني قزام/ن.ع.6، يف حني 
مت حجز )3600( خرطو�سة 

عيار12 و16 ملم بتب�سة/ن.ع.5، 
و)19848( قر�س مهلو�س 

و�ساحنة حُمملة بـ)1،08( طن 
من املواد الغذائية بربج باجي 

خمتار/ن.ع.6 و)06( قناطري من 
مادة التبغ ب�سكرة/ن.ع.4.

من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز 
م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي 

)27( مهاجرا غري �رشعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من 

تلم�سان ومترنا�ست وبرج باجي 
خمتار وغرداية.

امل�سيلة 

العثور على �سخ�س 
م�سنوق بحبل 

عرث، يوم اأم�س، بقرية 
اأولد احمد ببلدية 

اأولد من�سور بولية 
امل�سيلة، على �سخ�س 
يبلغ من العمر 40 �سنة 
معلقا بحبل اإىل عمود 
كهربائي علي م�ستوي 

الطريق الوطني رقم 60 
، حيث مت ال�ستنجاد 

بالدرك الوطني بامل�سيلة  
واحلماية املدنية التي 

تدخلت وحولت اجلثة اإىل 
امل�ست�سفى، وفتح حتقيق 

ملعرفة مالب�ساتها .
عبدالبا�سط ب

ال�سندوق الوطني ملعادلة اخلدمات الإجتماعية 

انطالق قريبا اإجناز 25 األف �سكن و توزيع 11 األف اإعانة 
لل�سندوق  العام  املدير  اأعلن 
اخلدمات  ملعادلة  الوطني 
اليوم  طبال  يا�سني  الإجتماعية 
انطالق  عن  مبع�سكر  ال�سبت 
 25 اإجناز  يف  قريبا  ال�سندوق 
األف   11 توزيع  و  �سكن  األف 
و  العمال  على  مالية  اإعانة 
يف  طبال  املتقاعدين.وذكر 
هام�س  على  لل�سحافة  ت�رشيح 

مبدينة  م�سكنا   99 ت�سليم  حفل 
يح�رش  ال�سندوق  اأن  مع�سكر 
 25 اإجناز  يف  لالنطالق  حاليا 
ال�سكن  �سيغة  وفق  �سكن  األف 
موؤخرا  املعتمدة  الت�ساهمي 
على  �ستوزع  احلكومة  قبل  من 
ذلك  و  الوطن  وليات  خمتلف 
املتقاعدين. و  العمال  ل�سالح 

�رشع  اأنه  امل�سئول  نف�س  وذكر 

لتح�سري  بالوليات  الت�سال  يف 
لحت�سان  العقارية  الأوعية 
ياأتي  الذي  اجلديد  الربنامج 
التي  املختلفة  للربامج  دعما 
جمال  يف  احلكومة  اأطلقتها 
ال�سكن للفئات غري القادرة على 

اقتناء �سكن خا�س.
الوطني  ال�سندوق  اأن  واأ�ساف 
الإجتماعية  اخلدمات  ملعادلة 

�سي�رشع قريبا يف توزيع 11 األف 
األف   500 بقيمة  مالية  اإعانة 
�سمن  واملتقاعدين  للعمال  دج 
2018 مل�ساعدتهم  �سنة  برنامج 
اأو  ت�ساهمي  �سكن  اقتناء  على 
ذكر  جهته  ريفي.ومن  �سكن 
الهيئة  لنف�س  اجلهوي  املدير 
اأن ال�سندوق برمج 4.598 اإعانة 
ب  تقدر  اإجمالية  بقيمة  مالية 

�سكن  لقتناء  دج  مليار   2.63
�سلمت  مع�سكر  ولية  ل�سالح 
2.641 اإعانة منها بقيمة 1 مليار 
اإجناز  مت  كما  دج  مليون   213 و 
منها  وزع  �سكن   420 بالولية 
حتى اليوم 399 �سكنا.وينتظر اأن 
يتم نهاية �سهر دي�سمرب اجلاري 
ت�سليم 21 �سكن متبقية من هذا 

الربنامج كما اأ�سري اليه.



24 �ساعةالأحد03 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ15 ربيع الأول  1439ه 5
بعد تقدميهم لت�سريحات كاذبة و ووثائق مزورة  

حملة ق�سائية وطنية �سد املتحايلني يف ملفات طلب ال�سكن
تعرف حماكم اجلزائر يف الآونة الأخرية انت�سارا كبري لق�سايا الت�سريح الكاذب املتعلقة بال�سكنات الجتماعية ملواطنني حتايلوا على 
ال�سلطات من اأجل الظفر ب�سقق �سواء من خالل الإدلء باأنهم مل ي�سبق لهم ال�ستفادة من اأي �سكنات اأو اإعانات من الدولة اأو من خالل 

اإدراج وثائق مزورة ، وهي التجاوزات التي متكنت ال�سلطات من التو�سل لها من خالل التحريات التي با�سرتها يف ملفات امل�ستفيدين 
بعد اأوىل عملية ترحيل ب�سهر جوان 2014 ،و قامت برفع عدد من ال�سكاوى �سد هوؤلء املتحايلني الذين حرموا من خالل ت�سرفهم هذا 

ذوي احلقوق الأ�سليني الذين ل يزالون يتخبطون يف اأزمة ال�سكن التي تعترب اأخطر الأزمات التي متر على املواطن ..

ل/منرية 

مرت  التي  الق�ضايا  هي  فعديدة 
على خمتلف حماكم اجلنح باإقليم 
والية  فيها  تاأ�ض�ضت  و  العا�ضمة 
اجلزائر كطرف مدين يف حماولة 
التجاوزات  لهاته  حد  لو�ضع  منها 
حقوق  من  حق  مت�س  التي 

املواطن 

 66 مواطنا من براقي 
متهم اأمام العدالة 

اأمام  اجلزائر  والية  تاأ�ض�ضت 
 2016 بعام  احلرا�س  حمكمة 
الت�رصيح  ق�ضية  يف  مدين  كطرف 
 66 �ضد  رفعتها  التي  الكاذب 
مواطنا من بلدية براقي ، تتهمهم 
بعدما  الكاذب،  بالت�رصيح  فيها 
خالل  من  م�ضاحلها  اكت�ضفت 
للتاأكد  بها  التي قامت  التحقيقات 
املودعة  امللفات  �ضحة  من 
اجتماعي،  �ضكن  من  لال�ضتفادة 
توؤكد  �رصفية  وجود ت�رصيحات 
�ضكنات  من  ا�ضتفادتهم  عدم 
اأو  اأخرى  �ضيغ  يف  اأو  اجتماعية 
اإعانة مادية للدولة، وذلك من اأجل 
التحايل على الدولة للح�ضول على 
عمليات  خالل  اجتماعي،  �ضكن 
بلدية  عرفتها  التي  الرتحيل 
براقي، واأف�ضت التحقيقات اإىل اأن 
املعنيينّ �ضبق لهم اأن ا�ضتفادوا من 
منها  الدولة ب�ضيغ خمتلفة،  اإعانة 
احل�ضول على قطع اأر�ضينّة موجهة 
�ضكنات  من  اال�ضتفادة  اأو  للبناء، 
ذات  واأخرى  ت�ضاهمي  طابع  ذات 
مايل  دعم  اأو  عدل  اإيجاري  طابع 
اأمام  مثولهم  ولعدم  اآخر،  نوع  من 
املحكمة �ضدرت يف حق املتنّهمي 
حب�ضا  اأ�ضهر   6 بـ  غيابينّة  اأحكام 
غرامة  دج  األف   50 مع  نافذا، 
الكاذب،  تهمة الت�رصيح  مالينّة عن 
وبعد معار�ضة احلكم الغيابي مثل 
اأمام حمكمة احلرا�س 11 مواطنا 

وت�ضاربت  الربكة،  ديار  حي  من 
االعرتاف  بي  ت�رصيحاتهم 
متنّهم  �رصنّح  بحيث  واالإنكار، 
العبارات  بع�س  بحذف  قام  اأنه 
قام  الذي  ال�رصيف  بالت�رصيح 
على  احل�ضول  ملف  يف  باإيداعه 
�ضكن اجتماعي، كما اأكنّدت متهمة 
اأنها  بالثانوي  اأ�ضتاذة  اأخرى وهي 
للبلدينّة  ال�رصيف  الت�رصيح  رت  حرنّ
يف ملف طلب احل�ضول على �ضكن 
اجتماعي، غري اأننّها ا�ضتفادت من 
وهي  و�ضارة  بعي  وظيفي  �ضكن 
ة يف اأي وقت بالطرد، بحكم  مهددنّ
نافية  الرتبينّة،  ملديرينّة  تابع  اأننّه 
وحماولة  �ضكن  اأي  على  ح�ضولها 

التحايل على ال�ضلطات.

عني  من  اآخر  �سخ�سا   33
البنيان اأمام حمكمة 

ال�سراقة 

 33 الأجله  مثل  م�ضابه  اأخر  ملف 
بنيان،اأمام  بلدية عي  مواطنا من 
ال�رصاقة  ببلدية  اجلنح  حمكمة 
بخ�ضو�س  العا�ضمة  بغرب 
الكاذب،  الت�رصيح  بتهمة  تورطهم 
�ضدهم  رفعتها  دعاوى  على  بناًء 
اإق�ضاءهم  عقب  اجلزائر،  والية 
بعدما  الرتحيل،  عمليات  من 
امتالكهم  املحلينّة  لل�ضلطات  تبينّ 
الق�ضينّة  ووقائع هذه  لعقارات، 
االإح�ضاء  بعد   ،2015 ل�ضنة  تعود 
اجلزائر  والية  به  قامت  الذي 
بحي  لالنهيار  اآيلة  عمارات   5 لـ 
بهدف  البنيان،  عي  يف  التقدمي 
ر  املقدنّ قاطنيها  اإ�ضكان  اإعادة 
هذا  وعلى  عائلة،  بـ128  عددهم 
االأ�ضا�س متنّ معاينة العقود الر�ضمية 
العقارات، وخالل  لهذه  مللكياتهم 
 21 اإق�ضاء  الرتحيل مت  عملية 
عائلة، كونهم ا�ضتفادوا �ضابقا من 
�ضكنات اجتماعية واإعانات مالينّة، 
اجلزائر  والية  جعل  الذي  االأمر 
 10 رفقة  ملقا�ضاتهم  ت�ضعى 
اأ�ضخا�س اآخرين يقطنون مب�ضاكن 
بالت�رصيح  فيها  تتنّهمهم  فو�ضوية 
املتهمي  مثول  وخالل  الكاذب، 
اأمام املحكمة فننّدوا ما ن�ضب اإليهم 
اأننّهم  دوا  من جرم، ويف املقابل اأكنّ
بغية  للبلدية،  طلبات  موا  يقدنّ مل 
اجتماعية،  �ضكنات  على  احل�ضول 
من  هي  االأخرية  هذه  ا  واإننّ
تقدمت اإليهم من اأجل اإح�ضاءهم، 
كان  لال�ضتمارات  مالأهم  واأن 
اأما  اإدماجهم،  اإعادة  اأ�ضا�س  على 
القاطني  املواطني  بخ�ضو�س 
اأو�ضح  فقد  الق�ضديرية،  بالبيوت 
ا�ضتفاد من  من  هناك  باأن  الدفاع 
قبل  من  ا�ضتغالله  متنّ  م�ضكن 
ب�ضبب  اأُق�ضي  من  وهناك  اأبناءه، 

اأو  ريفية  �ضكنات  من  ا�ضتفادته 
ذلك،  اأجل  ومن  الدولة،  اإعانات 
بعقوبة  دين  مهدنّ املتنّهمون  اأ�ضبح 
دينار  األف  و50  نافذا  حب�ضا  عام 

غرامة مالينّة نافذة.

موظفة ببلدية برج 
الكيفان �سمن ع�سابة 

لتزوير امللفات 

كطرف  اجلزائر  والية  تاأ�ض�ضت 
الدار  حمكمة  هيئة  اأمام  مدين 
ق�ضية  يف  بالعا�ضمة  البي�ضاء 
املزور  وا�ضتعمال  التزوير 
بها  توبع  التي  الكاذب  والت�رصيح 
�ضيدتان  منهم  اأ�ضخا�س  ثالثة 
برج  ببلدية  موظفة  اإحداهما 
تزوير  يف  تورطهم  بعد  الكيفان 
متكنوا  التي  الزواج  عدم  �ضهادة 
من خاللها باال�ضتفادة من �ضكنات 
الدويرة  مبنطقة  اجتماعية 
التي  الق�ضية  ،وهي  بالعا�ضمة 
ما  ح�ضب  وعلى  جمرياتها  تعود 
من  لبالغ  املحاكمة  بجل�ضة  دار 
جمهول لقته م�ضالح والية اجلزائر 
باحلي  يقيمون  اأ�ضخا�س  حول 
الق�ضديري باحلميز قد ا�ضتفادوا 
بطريقة  اجتماعية  �ضكنات  من 
امل�ضالح  ذات  لتقوم  اإحتيالية، 
التدقيق  حتريات واإعادة  بفتح 
امل�ضتفيدين  ملفات  كامل  يف 
فرتة  بعد  وتو�ضلت  ال�ضكنات  من 
اإ�ضتفادة  قد  �ضيدة  مللف  وجيزة 
عام  الدويرة  مبنطقة  �ضقة  من 
عدم  وثيقة  طريق  عن   2007
اأطفال  اأم الأربعة  اأنها  الزواج رغم 
حاليا  وهي  االأول  طليقها  من 
اأخر  �ضخ�س  من  عرفيا  متزوجة 
قانونا  املجرمة  الواقعة  وهي 

وتعترب تزويرا، ويف اإطار التحريات 
املنجزة تبي تواطئ موظفة لدى 
الق�ضية مع  الكيفان يف  بلدية برج 
ويتم  ثالث  وطرف  اأخرى  �ضيء 
اإجراءات  موجب  حتويلهم  بذلك 
علىحمكمة  املبا�رص  اال�ضتدعاء 
احلال باجلرم �ضالف الذكر، حيث 
اأكدت ال�ضيدة �ضاحبة ال�ضقة باأنها 
تزوجت �ضنة 1999 وحت�ضلت على 
 2000 �ضنة  ق�ضائيبالطالق  حكم 
على  للح�ضول  بامللف  ادرجته 
بت�رصيح  مرفق   2007 �ضنة  �ضكن 
العائلية،  حالتها  عن  �رصيف 
ال  التي  احلال  بق�ضية  لترتاجع 
اأخرى  جهة  من   ، بها  لها  عالقة 
انكرت موظفة ببلدية برج الكيفان 
تواطوؤها يف ت�ضليم �ضهادات مزورة 
لطالبي ال�ضكن، ليطالب من جهته 
مثل احلق العام ويف ظل ما �ضلف 
�ضنوات   3 عقوبة  بتوقيع  ذكره 
مع  املتهم  حق  يف  نافذا  حب�ضا 
اجلل�ضة  من  باالإيداع  اأمر  التما�س 
وعقوبة عامي حب�ضا نافذا يف حق 

املتهمتان. 

متابعة  ع�سكري ا�ستفاد 
من قطعة اأر�سّية 

بتيارت 

ينحدر  �ضابق  ع�ضكري  تورط 
ت�رصيحات  بتقدمي  تيارت،  من 
الذي  ال�رصيف  الت�رصيح  يف  كاذبة 
على  املودع  امللف  يف  اأدرجه 
م�ضتوى والية اجلزائر، وذلك بغية 
اجتماعي  �ضكن  من  اال�ضتفادة 
اكت�ضافه  مت  اأنه  غري  بالعا�ضمة، 
بعد  املحلينّة،  ال�ضلطات  قبل  من 
التحقيقات التي با�رصتها وتبينّ اأن 
الع�ضكري ا�ضتفاد من قطعة اأر�ضينّة 

ي�رصنّح  ومل  تيارت  بوالية  �ضابقا 
اإحالته  مت  ذلك  على  وبناًء  بها، 
اأحممد  �ضيدي  ملفه على حمكمة 
الكاذب،  الت�رصيح  تهمة  ملواجهة 
اأنه  د  اأكنّ املحكمة  اأمام  ومبثوله 
املوؤ�ض�ضة  من  قر�س  من  ا�ضتفاد 
بها،  فا  موظنّ كان  التي  الع�ضكرينّة 
اأما فيما  وهو االآن يقطن ب�ضاليه، 
فكانت  االأر�ضينّة  القطعة  يخ�ضنّ
عمل  التي  الع�ضكرينّة  للثكنة  تابعة 
اأخرى  جهة  ومن  �ضابقا،  بها 
كطرف  اجلزائر  والية  �ضت  تاأ�ضنّ
ممثلها،  و�رصنّح  الق�ضينّة  يف  مدين 
بتاريخ  املتهم  اأن  اجلل�ضة،  خالل 
اأين  العا�ضمة،  اإىل  ل  تنقنّ الوقائع 
والية  م�ضالح  اإىل  بطلب  تقدم 
�ضكن  على  للح�ضول  اجلزائر 
اجتماعي، كما قام من جهة اأخرى 
�رصيف،  ت�رصيح  على  باالإم�ضاء 
اأي  من  ي�ضتفد  مل  اأنه  فيه  اأكد 
للملف  اإيداعه  وبعد  مادينّة،  اإعانة 
حتقيقا،  الوالية  م�ضالح  فتحت 
يف  ورد  ا�ضمه  اأن  اكت�ضاف  ومت 
قائمة البطاقة الوطنينّة، ومن اأجل 
بتهمة  اجلزائر  والية  تابعته  ذلك 
جهته  ومن  الكاذب،  الت�رصيح 
اأ�ضهر  اجلمهورية 6  وكيل  التم�س 
حب�ضا نافذا و50 األف دينار غرامة 

مالينّة نافذة �ضده.

عجوز ا�ستفادت من �سكن 
ب�سيغة عدل و�سّرحت 

عك�س ذلك 

اأمام  مثلت  اأخرى  متهمة 
حمكمة �ضيدي اأحممد، بناًء 
اال�ضتدعاء  اإجراءات  على 
ملواجهة  املبا�رص، 
الكاذب  الت�رصيح  تهمة 
ذلك  اأجل  من  واأ�ضبحت 
اأ�ضهر   6 بعقوبة  مهددة 
من  وذلك  نافذا،  حب�ضا 
بت�رصيحات  اإدالئها  خالل 
�ضكن  على  للح�ضول  كاذبة 
غري  بالعا�ضمة،  اجتماعي 
قبل  من  اكت�ضافها  مت  اأنه 
بعد  اجلزائر،  م�ضالح والية 
كما  ملفها،  من  التحقق 
البطاقة  يف  ا�ضمهما  ورد 
من  اتنّ�ضح  التي  الوطنية، 
خاللها اأننّ املتهمة ا�ضتفادت 
ب�ضيغة  �ضكن  من  �ضابقا 
بوالية  عدل  باالإيجار  البيع 
مع�ضكر. ومن جهتها اأنكرت 
اأمام  ومبثولها  املتهمة 
هة  املوجنّ التهمة  املحكمة 
تنازلت  اأننّها  واأكنّدت  اإليها، 
على ال�ضكن الذي ا�ضتفادت 
الرباءة  طالبة  �ضابقا،  منه 
الت�رصيح  املحكمة.  من 
للتحايل  و�ضيلة  الكاذب 
ويعاقب عليه القانون من 6 

اأ�ضهر اإىل �ضنتي حب�ضا .
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الإرهاب الرقمي:

اأمناط ا�شتخدام الإرهاب ال�شبكي
يعتمد املتخ�س�سون والأكادمييون عدة م�سميات للتعبري عن التو�سع يف ظاهرة ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي من قبل جماعات اإرهابية ، 

منها: الإرهاب “الإلكرتوين” اأو “الرقمي” اأو “الفرتا�سي” اأو “ال�سبكي”.

�سماح عبد ال�سبور 
التنظيمات  معظم  متكنت  فقد    
امتالك  من  املنظمة  �شبه  الإرهابية 
الالزمة  والتقنية  املعرفة  اأدوات 
بدرجة  الفرتا�شي  العامل  لخرتاق 
عدد  زيادة  اإىل  الإ�شارة  وتكفي  كبرية. 
اإرهابية  جلماعات  املح�شوبة  املواقع 
عاملية. فوفقاً لكتاب »الإرهاب العاملي 
والإعالم اجلديد« ملوؤلفيه فليب �شيب 
ودانا جانبك – اخلبريين يف الدرا�شات 
املواقع  عدد  فاإن   – الإعالمية 
املح�شوبة جلماعات الإرهاب العاملي 
ارتفع من نحو 12 موقعاً اإلكرتونياً عام 
اأوائل عام  1997, اإىل 4,350 موقعاً يف 
 ,2006 عام  موقع   4,800 ثم   ,2005
وجتاوز اأكرث من 6 اآلف موقع اإلكرتوين 
امللحوظ  ومن   ,2008 عام  نهاية  يف 
يف  ال�شبق  له  كان  القاعدة  تنظيم  اأن 
الإلكرتونية  املواقع  على  العتماد 
ال�شرتاتيجية,  الأهداف  لتحقيق 

وت�شهيل القيام بالعمليات التكتيكية
الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  وتلعب 
املنطقة  يف  وموؤثراً  كبرياً  دوراً 
وخارجها, خا�شة منذ الثورات العربية 
اأ�شحت  كما  تطورات,  من  حلقها  وما 
يد  يف  الأهم  الأداة  ال�شبكات  تلك 
خططها  لو�شع  امل�شلحة  اجلماعات 
وتنفيذ اأهدافها, وهو ما �شتتناوله هذه 

الدرا�شة تف�شياًل.
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  وتُعرف 
تتيح  تفاعلية  »�شبكات  باأنها 
مل�شتخدميها التوا�شل يف اأي وقت ويف 
اأي مكان يف العامل«, وقد انت�رشت على 
)الإنرتنت(  للمعلومات  الدولية  ال�شبكة 
اأبرزها  ومن  الأخرية,  ال�شنوات  يف 
و«يوتيوب«,  و«تويرت«  »في�شبوك« 
عابراً  تاأثرياً  قيا�شي  زمن  يف  لتحدث 
و�رشعة  كثافة  من  وتزيد  للحدود, 
احلركة »العوملية« والتاأثريات املتبادلة 
بحيث  املختلفة,  امل�شتويات  على 
اأ�شحى اأي تفاعل يحدث يف اأي منطقة 
املناطق  يف  تاأثريه  يرتك  العامل  يف 
الأخرى يف ظل ما يطلق عليه املفكر 
الأمريكي, جوزيف ناي, »تاأثري النظام« 

.)2( )System Effect(
غري  من  الفاعلني  اعتماد  تزايد  ومع 
على  اخلارجية  حتركاتهم  يف  الدول 
الناعمة  القوة  اأدوات  بني  اجلمع 
هذه  على  العتماد  ارتفع  وال�شلبة, 
امل�شلحة  احلركات  فحتى  ال�شبكات. 
الع�شكرية  القوة  على  تعتمد  تعد  مل 
تلجاأ  بل  اأهدافها,  حتقيق  يف  فقط 
الت�شال  و�شائل  ا�شتخدام  اإىل 
ب�شكل  الإنرتنت  و�شبكة  والإعالم 
وحتركاتها,  لأفكارها  ودعائي  وا�شع 
املادي  الدعم  على  للح�شول  واأي�شاً 
لن�رش  جديدة  وكاأداة  واملعنوي)3(, 
عدد  وزيادة  ومعتقداتها  اأفكارها 
املنتمني لها عرب جتنيدهم با�شتخدام 
القومية,  للحدود  العابرة  املواقع  تلك 
مل  الأدوات,  تلك  ا�شتخدام  دون  ومن 
يكن مبقدور هذه التنظيمات اأن حتقق 
اأهدافها مع توفري ذلك الوقت واجلهد, 
والتخفي  البتعاد  مليزة  بالإ�شافة 
بعيداً عن قب�شة الأجهزة الأمنية للدول 

امل�شتهدفة.

 يتميز ا�ستخدام �سبكات التوا�سل 
الجتماعي مبا يلي:

اإن  حيث  املادي,  العبء  تقليل   •
التكلفة  منخف�شة  اآلية  على  العتماد 

التنظيمات  عن  املعلومات  ن�رش  يتيح 
اأع�شائها,  مع  التوا�شل  وكيفية 
املعلومات  تدفق  اإتاحة  اإىل  بالإ�شافة 
وتقليل  املجموعات  ت�شكيل  وت�شهيل 
حوافز  واإيجاد  الأع�شاء  جتنيد  تكلفة 

حما�شية للم�شاركة.
جماعية  هوية  وجود  وتعزز  تدعم   •
اأفراد  بني  وانتماء  اإح�شا�س  ووجود 
تربطهم  حيث  الواحدة,  املجموعة 
وقيم  م�شرتك,  وهدف  واحدة,  ق�شية 

متماثلة.
• اإيجاد جمتمعات للتوا�شل الإلكرتوين 
والنقا�س,  الأفكار  اأع�شاوؤها  يت�شارك 
وتتيح تاأ�شي�س عالقات وا�شعة, ومُتكن 
على  لوجه,  وجهاً  عالقات  قيام  من 

الرغم من بعد امل�شافات اجلغرافية
هذا  يف  رئي�شية  اأهداف  اأربعة  هناك 
املتزايدة  لالأهمية  فنظراً  الإطار, 
فقد  الجتماعي,  التوا�شل  ل�شبكات 
لتوظيفها  امل�شلحة  اجلماعات  جلاأت 
تناولها  ميكن  عدة  م�شتويات  على 

كالتايل:

اأوًل: التن�سيق عرب و�سائل 
التوا�سل الجتماعي

يعترب »تويرت« اأحد اأهم و�شائل التوا�شل 
للتفاعل  ت�شتخدم  التي  الجتماعي 
الإرهابية,  العمليات  اأثناء  والتن�شيق 
»تويرت«  يف  الأ�شا�شية  امليزة  وتكمن 
يف  اجلهادية  اجلماعات  اإىل  بالن�شبة 
اأنه يوفر جمتمعات افرتا�شية متغرية, 
الأحداث  خالل  تلقائية  ب�شورة  تتكون 
تلك  منه  ت�شتفيد  ما  وهو  الكربى, 
اأحدث  متابعة  خالل  من  اجلماعات 
يف  تظهر  ق�شية  اأي  عن  املعلومات 
البارز  املثل  ولعل  العام.  املجال 
يف  الإرهابي  الهجوم  هو  ذلك  على 
والذي   ,2008 نوفمرب   26 يف  مومباي 
وجرح  �شخ�شاً,   164 نحو  �شحيته  راح 
ك�شفت  وقد  �شخ�س.   300 من  اأكرث 
طيبة«  »ع�شكر  جماعة  اأن  التحقيقات 
مع  بالتن�شيق  تقوم  كانت  الباك�شتانية 
منفذي الهجوم من باك�شتان, واإبالغهم 
بالتطورات التي حتدث كافة من خالل 
العتماد على اأحدث الأخبار املن�شورة 
ومتركز  حتركات  مثل  تويرت,  على 
الهندية,  الإرهاب  مكافحة  وحدات 

التي خططت للهجوم على الفندق
ذلك  جناح  على  الأخرى  الأمثلة  ومن 
حركة  به  قامت  ما  الرقمي,  الإرهاب 
التي  ال�شومالية  الإ�شالمية«  »ال�شباب 
تلك  عرب  للجهاد  اأ�شخا�شاً  ا�شتقطبت 
مركز  مهاجمة  اأجل  من  ال�شبكات 
نريوبي  الكينية  العا�شمة  يف  جتاري 
نتج  الذي  الأمر   ,2012 مار�س  يف 
عدد  واحتجاز  �شخ�شاً   62 مقتل  عنه 
منفذي  بع�س  وكان  الرهائن,  من 
اأمريكيني,  مواطنني  العمليات  تلك 
جندتهم احلركة عرب الإنرتنت, وكانت 
»تويرت«  على  اجلماعة  تلك  من�شورات 
و�شائل  لأخبار  م�شدراً  الهجوم  خالل 

الإعالم, ووكالت الأنباء العاملية
وبالإ�شافة اإىل ما �شبق, فاإن اجلماعات 
التوا�شل  مواقع  ت�شتخدم  الإرهابية 
اأهدافها  لتحديد  كاأداة  الجتماعي 
حتركاتها,  ومراقبة  عليها  والتعرف 
الغتيالت  عمليات  اإطار  يف  خا�شة 
التي تطال بع�س رموز الأجهزة الأمنية 
امل�شتهدفة,  الدول  يف  ال�شيا�شية  اأو 
وذلك اإما مبراقبة من ميتلك ح�شابات 

دائرة  مراقبة  اأو  املواقع,  تلك  على 
اإليهم,  للو�شول  ومعارفهم  اأ�شدقائهم 
وجمع البيانات الالزمة عن حتركاتهم, 
وتوفري الوقت واجلهد الالزمني للقيام 
واأي�شاً  الواقع,  اأر�س  على  بذلك 
تعد   , ثَمّ ومن  املراقبة  �رشية  �شمان 
مهمة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
اأ�شماه  ما  اإطار  يف  اجلماعات  لتلك 
تعد  التي  الكوادر«,  »�شبكات  البع�س 
كم�شاحات  ا�شتخدامها  اأ�شاليب  اأحد 
التوا�شل  على  تعمل  مغلقة,  افرتا�شية 
بني كوادر التنظيم امل�شلح كاأداة عابرة 
مهام  اأجل  من  وذلك  املكان,  لقيود 
عدة, منها التدريب على تكوين خاليا 
تنظيمية, وا�شتقطاب مزيد من الكوادر 
الأ�شلحة,  ا�شتخدام  على  وتدريبهم 
والتن�شيق للعمليات امل�شلحة وتوقيتها, 

والتدريب على �شنع القنابل البدائية
جانب  اإىل  اأنه  بالذكر,  واجلدير 
لتن�شيق  كو�شيلة  الإنرتنت  ا�شتخدام 
على  تتم  التي  امل�شلحة  العمليات 
كذلك  ت�شتخدم  فاإنها  الواقع,  اأر�س 
لتنفيذ هجمات اإرهابية افرتا�شية على 
ول�رشقة  املهمة,  الإلكرتونية  املواقع 
ا�شتهداف  اأو  الئتمان  بطاقات  اأرقام 
تعتمد  التي  للدولة  التحتية  البنية 
بهدف  الرقمي  احلا�شوب  اأجهزة  على 
تعطيلها اأو مهاجمة اأهداف اقت�شادية 

لإيقافها عن العمل

ثانيًا: جتنيد اأتباع جدد ون�سر 
الأفكار واملعتقدات

و�شائل  اأكرث  من  »في�شبوك«  يعترب 
ا�شتخداماً  الجتماعي  التوا�شل 
ما  وغالباً  املتطرفني,  جتنيد  يف 
باإن�شاء  الإرهابية  اجلماعات  تقوم 
»جمموعة« )Group( على »في�شبوك« 
معها,  فكرياً  املتوافقني  لجتذاب 
اأطروحاتها  يف  املجموعة  تركز  حيث 
كدعم  بالأ�شا�س,  اإن�شانية  فكرة  على 
ب�شفة عامة,  الإ�شالم  اأو  الفل�شطينيني 
املنتمني  الأع�شاء  عدد  زيادة  ومع 
لهذه املجموعة, فاإن املواد اجلهادية 
عليها بطريقة ل  تدريجياً  و�شعها  يتم 
تدينها  اأو  اجلهادية  الأفعال  ت�شتهجن 
يف الوقت نف�شه, حتى ل تنتهك �شيا�شة 
توجيه  ذلك  بعد  يتم  ثم  »في�شبوك«, 
اأع�شاء املجموعة مبا�رشة اإىل املواقع 
باجلماعة  املرتبطة  املنتديات  اأو 
بهذه  »في�شبوك«  ن  ومُيِكّ الإرهابية. 
الطريقة من جتنيد الأع�شاء من اأنحاء 
ذلك  ميثل  اأن  دون  من  كافة  العامل 

تهديداً لأمن املنظمة
وتعترب و�شائل التوا�شل الجتماعي من 
امل�شلحة  للتنظيمات  املهمة  الو�شائل 
متعاطفني  وك�شب  اأفكارها  لن�رش 
واأتباع جدد, وجتنيد ال�شباب لالن�شمام 
ل�شفوف املقاتلني يف تلك اجلماعات, 
, تويل تلك اجلماعات اهتماماً  ومن ثَمّ
مواقع  على  حل�شاباتها  متزايداً 
مع  للتوا�شل  الجتماعي  التوا�شل 
متخ�ش�شني  مربجمني  عرب  الآخرين 

حلثهم على تنفيذ اأجندتها.
هذا  يف  اجلماعات  اأن�شط  بني  ومن 
خالل  من  داع�س,  تنظيم  ال�شدد 
والفيديوهات,  ال�شور  بن�رش  قيامه 
ل�شهولة  خا�شة  ب�شورة  »تويرت«  عرب 
ذكرت  وقد  الهواتف.  عرب  ا�شتخدامه 
ما  ميتلك  التنظيم  اأن  امل�شادر  بع�س 
يقارب 20 ح�شاباً على »تويرت«, بجانب 

لأن�شاره,  تابعه  ر�شمية  غري  ح�شابات 
ابتكار  على  »داع�س«  مربجمو  ويعمل 
يتيح  الذي  التطبيق  مثل  تطبيقات 
للم�شرتك  »داع�س«  من�شورات  اإر�شال 
الن�رش  واإعادة  ن�رشها  لدى  مبا�رشة 

التلقائي ملتابعي امل�شرتك
التنظيمات  تلك  اهتمام  ويرجع 
امل�شلحة بو�شائل التوا�شل الجتماعي 

لعدة اأ�شباب هي:
هي  كما  الدول,  �شيادة  عن  البعد   •

احلال يف و�شائل الإعالم التقليدي.
ال�شيطرة  و�شعوبة  للجميع  اإتاحتها   •
اإ�شافة  الأمنية,  الأجهزة  عرب  عليها 
اإىل قدرة تلك اجلماعات على التحايل 
مواقع  وفتح  الأمنية  املراقبة  على 

وح�شابات اأخرى ب�شهولة.
• تقدم هذه ال�شبكات خدمة الت�شال 
الأع�شاء  بني  ال�رشيع  والتوا�شل 

واملوؤيدين بطرق �شتى.
• توفر مواقع التوا�شل لهذه التنظيمات 
لأن�شطتها  للدعاية  اإعالمية  من�شات 
التنظيمات  ت�شاعد  كما  واأفكارها, 
خ�شومها  �شد  النف�شية  حربها  يف 
الأخرى  امل�شلحة  املنظمات  من 

واحلكومات.
لل�شور  املكثف  الن�رش  اإمكانية   •
الأفكار  تدعم  التي  والوثائق  والأفالم 

التي تروج لها
والدعاية  الأفكار  ن�رش  وبجانب 
التنظيمات  ت�شتهدف  للتنظيمات, 
امل�شلحة جتنيد اأع�شاء جدد للقتال يف 
اجلماعات  هذه  وت�شتهدف  �شفوفها, 

ثالث فئات هي:
الفكر  الأوىل: املتعاطفون مع  الفئة   •
ال�شباب  من  وغالبيتهـم  اجلهـادي 

ل�شتمرار احل�شول على دعمهم.
اأجل  من  العام  الراأي  الثانية:  الفئة   •
يف  اجلهـادية  التنظيمات  نفوذ  تاأكيد 
والتاأييد  احل�شد  بغر�س  اإما  املجتمع, 

اأو التخويف من مواجهـتهـا.
اأجهزة  من  اخل�شوم  الثالثة:  الفئة   •
بهـدف  وذلك  وموؤ�ش�شاتهـا,  الدولة 
اإ�شعاف موقفهم, والتاأثري على هيبتهم, 
مقابل  يف  العاجز  مبظهـر  واإظهارهم 
الظواهري,  اأمين  �رشح  وقد  قوتها 
زعيم تنظيم القاعدة بالقول: »نحن يف 
معركة, واأكرث من ن�شف املعركة يدور 
معركة  يف  نحن  الإعالم,  �شاحات  يف 

اإعالمية لك�شب عقول وقلوب اأمتنا«
وقد ن�شطت تلك التنظيمات يف البلدان 
التوا�شل  مواقع  على  اعتماداً  العربية 
الجتماعي, ففي تون�س توجد موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  وهي  الإعالمية«,  »القريوان 
�شفحة  �شكل  يف  افرتا�شية  اإعالمية 
ببث  تقوم  »في�شبوك«,  على  ر�شمية 
ون�رش بيانات تنظيم »اأن�شار ال�رشيعة«, 
اجلهادي  التيار  �شباب  ي�شم  الذي 
املرئية  املواد  ون�رش  التون�شي, 
التي  والكتابات  والفتاوى  وال�شوتيات 
جهادية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  اأ�شدرتها 

عاملية واملتعلقة بال�شاأن التون�شي
تنظيم  ين�شط  و�شوريا,  العراق  ويف 
الو�شائل  تلك  على  اعتماداً  داع�س 
الت�شالية لدعم اأهداف التنظيم, والتي 
الإعالم  خالل  من  لها  الرتويج  يتم 
»مركز  ومنها  للتنظيم,  املركزي 
»الفرقان  وموؤ�ش�شة  لالإعالم«,  الفجر 
اأ�شا�شية  الإعالمية«, والتي تعد و�شيلة 
والن�رش  الرتويج  يف  وحيدة  و�شبه 

لأفكارهم ومنهجهم
اأما يف �شوريا, فقد وجد نحو 40 ح�شاباً 

اجلهادية  بالتوجهات  يرتبط  معظمها 
و«جبهة  القاعدة«,  »تنظيم  وموؤيدي 
وتهدف  داع�س«,  و«تنظيم  الن�رشة«, 
اإىل الدعاية والرتويج لأفكارها, ويتمتع 
وقد  متابع,  األف   87 بوجود  »داع�س« 
ح�شلت فيديوهاته على م�شاهدة 1.7 
األف  لنحو  العامل  حول  �شخ�س  مليون 

�رشيط فيديو

ثالثًا: �ساحة افرتا�سية للتدريب

اأ�شا�شية  ب�شورة  »يوتيوب«  ي�شتخدم 
اجلهادية  اجلماعات  جانب  من 
الأ�شا�شية  فالوظيفة  التدريب,  بهدف 
الفيديوهات  ا�شت�شافة  هي  للموقع 
على  بتحميلها  امل�شرتكون  يقوم  التي 
ت�شبح  ذلك  وبعد   )Upload( املوقع 
وعلى  اجلميع.  قبل  من  للروؤية  متاحة 
القيود على  الرغم من وجود عدد من 
على  و�شعها  ميكن  التي  الفيديوهات 
املوقع, فاإن نظام املراقبة يف املوقع 
املوقع,  على  الفيديو  و�شع  بعد  يتم 
وهو ما يعني اأنه ل يتم حذف الفيديو, 
املوقع  على  امل�شاهدون  قام  اإذا  اإل 
بالإبالغ عنه, ثم تتم بعد ذلك مراجعته 
واإزالته من قبل القائمني على املوقع, 
من  لتوظيفه  اإمكانية  هناك  يجعل  ما 
ميكن  اإذ  الإرهابية,  اجلماعات  قبل 
قنبلة,  ت�شنيع  لكيفية  فيديو  حتميل 
اأن  قبل  املرات  مئات  م�شاهدته  وتتم 

يتم حذفه من قبل اإدارة املوقع.
وعلى �شبيل املثال ت�شتخدم اجلماعات 
ر�شائلها,  لن�رش  »في�شبوك«  امل�شلحة 
امل�شلحة  اجلماعات  ت�شتخدم  كما 
القيام  كيفية  �رشح  اأجل  من  »يوتيوب« 
مثل  الأ�شلحة  ا�شتخدام  اأو  بهجمات 

الكال�شينكوف)

رابعًا: احل�سول على 
الدعم املادي واملعنوي

الإرهابية  اجلماعات  ا�شتخدمت 
لت�شهيل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
بجانب  بينها,  فيما  املالّية  التحويالت 
احل�شول على التربعات املالية, يف ظل 
لتحويل  املواقع  تلك  ا�شتخدام  �شهولة 
عدم  مع  املايل,  والدعم  التربعات 
تلك  متلقى  هوية  من  التحقق  اإمكانية 

التربعات يف بع�س الأحيان
وقد اعتمد التنظيم على بع�س الفتاوى 
على  الدعاة  بع�س  من  بثها  يتم  التي 
والأنف�س,  بالأموال  للت�شحية  »تويرت« 

القاعدة  انتقلت  اأن  منذ  خا�شة 
تربعات  بع�س  فكانت  �شوريا,  اإىل 
حتت  جمهولة  حل�شابات  ال�شعوديني 
ال�شوري  ال�شعب  م�شاعدة  دعاوى 
حدا  الذي  الأمر  التنظيم,  اإىل  ت�شل 
من  التحذير  اإىل  ال�شعودية  بال�شلطات 
التربع للجهات غري امل�رشح بها ر�شمياً 

من الدولة
تلك  حت�شل  املادي,  الدعم  وبجانب 
اأي�شاً  املعنوي  الدعم  على  اجلماعات 
من خالل مواقع التوا�شل الجتماعي, 
ال�شفحات  بع�س  �شهدت  فقد 
»البيعة  البع�س  اأ�شماه  ما  الإلكرتونية 
من  داع�س  تنظيم  لزعيم  الفرتا�شية« 
جانب اآلف ال�شلفيني اجلهاديني, وجاء 
با�شم  الناطق  اإعالن  اأثر  على  ذلك 
اخلالفة«,  »دولة  تاأ�شي�س  عن  التنظيم 
التنظيم  فيها  يوجد  التي  املناطق  يف 
�شفحات  وظهرت  و�شوريا,  العراق  يف 
الجتماعي  التوا�شل  �شبكات  عىل 
من بينها »بيعة اأمري املوؤمنني اأبوبكر 
ال�رشعي  الولء  و«اإعالن  البغدادي«, 
البغدادي«  اأبوبكر  املوؤمنني  لأمري 
�شاهم يف  الذي  الأمر  وهو  وغريها, 
انت�شار التنظيم وتو�شيع موؤيديه عرب 
العامل الفرتا�شي, وبالتايل �شاهمت 
ب�شكل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
للجماعات  الدعم  تقدمي  يف  كبري 
ات�شاع  يف  وامل�شاهمة  امل�شلحة 
مما  ونخل�س  ووجودها.  تاأثريها 
�شبق اإىل اأن توظيف و�شائل التوا�شل 
قبل  من  مكثفاً  اأ�شبح  الجتماعي 
حاجز  لتجاوز  امل�شلحة,  اجلماعات 
الأمنية,  والرقابة  واملكان  الزمان 
وتعددت  واجلهد,  الوقت  وتوفري 
اأ�شاليب توظيف تلك اجلماعات لهذه 
الو�شائل ما بني احل�شول على الدعم, 
الأفكار,  ون�رش  الأفراد,  وجتنيد 
غري  حروب  هناك  اأ�شبحت  حتى 
التوا�شل  �شبكات  عرب  تدار  تقليدية 

الجتماعي.
الرقابة  املقابل  يف  ظهرت  وقد 
الأجهزة  قبل  من  الو�شائل  تلك  على 
من  نوع  هناك  واأ�شبح  الأمنية, 
تلك  بني  التقليدية  غري  احلروب 
للدول  الأمنية  والأجهزة  اجلماعات 
يف  متخ�ش�شون  لديها  اأ�شبح  التي 
ولذلك  الق�شايا,  تلك  مع  التعامل 
اأ�شبح اجلانب الأمني اأكرث تغلغاًل يف 
واملعلوماتية  التكنولوجية  املجالت 
التعامل  اأجل  من  وذلك  والت�شالية, 
التي  التكنولوجية  امل�شتجدات  مع 

تهدد الأمن القومي للدول.



واأو�سح نف�س امل�س�ؤول يف ندوة 
الفرعني  مديري  رفقة  �سحفية 
لدعم  ال�طنية  لل�كالة  ال�الئيني 
وال�سندوق  ال�سباب  ت�سغيل 
البطالة  على  للتاأمني  ال�طني 
املحلية  ال�كالة  رئي�س  وكذا 
امل�ؤ�س�سات  هذه  باأن  للت�سغيل 
فتح  يف  �ساهمت  امل�ستحدثة 

613 من�سب �سغل جديد.
اإجمايل  باأن  املتحدث  واأ�ساف 
�سمن  امل�ستحدثة   امل�ؤ�س�سات 
"اأن�ساج"  و  "كناك"  جهازي 
اإىل  بلغ  بباتنة  ن�ساأتهما  منذ 
م�ؤ�س�سة   12.855 االآن  حد 
�سغل  من�سب   25.613 باإجمايل 

م�ستحدث.
الفرع  مدير  اأو�سح  جهته  من 
لدعم  ال�طنية  لل�كالة  املحلي 
احلفيظ  عبد  ال�سباب  ت�سغيل 
جمايل باأن ن�سبة حت�سيل الدي�ن 
باملائة   79 االآن  حد  اإىل  بلغت 
امللفات  اإجمايل  باأن  م�سيفا 
التدابري  اإطار  يف  املم�لة 
اجلديدة املتعلقة باقتناء العربة 
حاملي  ال�سباب  لفائدة  ال�ر�سة 
املهني قدرت  التك�ين  �سهادات 
 29 منها  متنقلة  ور�سة   571 ب 
خا�سا  ملفا  و70   2017 �سنة  يف 
لكراء  فائدة  بدون  بقر�س 
ال�سنة  حمالت مهنية منها 2 يف 
اجلارية، بدوره ذكر مدير الفرع 
ال�الئي لل�سندوق ال�طني للتاأمني 
رحم�ين،  حممد  البطالة،  على 

املنا�سب  عدد  اإجمايل  باأن 
اجلهاز  هذا  �سمن  امل�ستحدثة 
 7499 اإىل   حاليا  ي�سل  بال�الية 
من�سبا   6543 منها  من�سبا 
لالإناث  والباقي  الذك�ر  لفائدة 
املم�لة  امللفات  بلغت  فيما 
ملفا   4333 ال�سيغة  هذه  �سمن 
ال�الئي  الفرع  رئي�س  واأفاد 
لل�كالة ال�طنية للت�سغيل، ع�سام 
اأن عدد  ، باملنا�سبة  بن عدودة 
امل�سجلني  الت�سغيل  طالبي 
  2017 �سنة  خالل  بلغ  بباتنة 
م�سجال   48930 عن  يقل  ال  ما 
باملائة   70 ن�سبة  الذك�ر  ي�سكل 
منهم والباقي اإناث فيما قدرت 
الفرتة  نف�س  يف  العمل  عرو�س 
 8974 منها  عر�سا   11768 ب 

عرا وطنيا خا�سا.
طالب   8803 تن�سيب  مت  وقد 
ال�سنة  بداية  منذ  بال�الية  عمل 
يف  عمل  طالب   6688 منها 
وفقا  اخلا�س،  ال�طني  القطاع 
لنف�س امل�سدر ، الذي اأ�سار اإىل 
جهاز  اطار  يف  التن�سيبات  اأن 
امل�ساعدة على االإدماج املهني 
و�سل  املدعمة  العمل  وعق�د 
 2574 اإىل  اجلارية  ال�سنة  خالل 
الندوة  يف  املتدخل�ن  وعلق   ،
على  كبرية  اآماال  ال�سحفية 
ومناطق  ال�سناعية  املناطق 
اإجنازها  اجلاري  الن�ساطات 
بباتنة وما تت�سمنه من م�ساريع 
�سغل  منا�سب  ال�ستحداث 
البطالة  من  للتخفيف  جديدة 

التي قدرت بباتنة يف �سنة 2017 
املقدمة  االإح�ساءات  وفق   ،
اأي  باملائة   9،7 ب  لالإعالميني 
 2016 �سنة  عن  طفيفة  بزيادة 

قدرت ب 0،5 باملائة .
يذكر اأن هذه احلملة االإعالمية 
وزارة  من  مببادرة  املنظمة 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
و�سائل  لفائدة  االجتماعي 
الت�سغيل  ح�سيلة  ح�ل  االإعالم 
بباتنة تخللتها ن�ساطات متن�عة 
ح�ل  مفت�حة"  "اأب�اب  منها 
زيارات  وكذا  الت�سغيل  قطاع 
اإىل بع�س امل�ؤ�س�سات امل�سغرة 
�سمن  املن�ساة  ال�الية  بعا�سمة 
اآليات الت�سغيل وكذا اإىل مقرات 

هيئات الت�سغيل.
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مت ا�ستحداث 302 موؤ�س�سة م�سغرة بولية باتنة منذ بداية ال�سنة اجلارية �سمن جهازي ال�سندوق الوطني للتاأمني على البطالة 
"كناك" و الوكالة الوطني لدعم ت�سغيل ال�سباب "اأن�ساج", ح�سب ما ك�سف عنه مدير الت�سغيل عبد العايل غزايل يف ختام احلملة 

الإعالمية التي مت تنظيمها حول ح�سيلة الت�سغيل بالولية .

باتنة 

ق.و

ا�صتحداث 302 م�ؤ�ص�صة م�صغرة يف 2017 

البليدة 

م�صروع اإن�صاء مناطق ن�صاطات م�صغرة على م�صت�ى البلديات  
قريبا  البليدة  والية  �ستطلق 
مناطق  باإن�ساء  خا�س  م�رشوع 
من  عدد  عرب  م�سغرة  ن�ساطات 
تط�ير  بهدف  ال�الية  بلديات 
االإقت�ساد املحلي من جهة و خلق 
من  للبلديات  اإ�سافية  دخل  م�ارد 
عنه  ك�سفت  ، ح�سبما  اأخرى  جهة 

م�سالح ال�الية.
الذي  امل�رشوع  هذا  يرمي  و 
من  العديد  جت�سيد  من  �سي�سمح 
اأر�س  على  االإ�ستثمارية  امل�ساريع 

ذات  اأو�سحته  ما  وفق  ال�اقع،  
االإقت�ساد  تط�ير  اإىل   ، امل�سادر 
دخل  م�ارد  خلق  كذا  و  املحلي 
جديدة للبلديات اإىل جانب  ت�فري 
و  ال�الية  ل�سباب  العمل  منا�سب 
يف هذا ال�سياق ا�ستحدثت م�ؤخرا 
باإعداد  �ستتكفل  والئية  جلنة 
حيث  لل�الية  اقت�سادية  خريطة 
و  ال�سناعة  مدراء  من  كل  ت�سم 
و  الفالحية  امل�سالح  و  املناجم 
ذات  ت�سيف   ، البناء  و  الربجمة 

من  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سالح، 
اإح�ساء  اللجنة  هذه  مهام  اأبرز 
املت�اجدة  العقارية  ال�عاءات 
عرب اإقليم ال�الية و التي من �ساأنها 
احت�سان مناطق ن�ساطات م�سغرة، 
م�سالح  اأكدت  ال�سياق،  هذا  يف  و 
منطقة  اإجناز  م�رشوع  اأن  ال�الية 
منطقة  م�ست�ى  على  �سناعية 
الذي �سيرتبع على  الرمانة و  عني 
الن�ر  �سريى  هكتار   377 م�ساحة 
قبل  من  فيه  الف�سل  بعد  قريبا 

�سي�ساهم  و  املخت�سة.  اجلهات 
على  جت�سيده  بعد  امل�رشوع  هذا 
كبري  عدد  بعث  يف  ال�اقع  اأر�س 
التي  االإ�سثمارية  امل�ساريع  من 
يح�ل دون جت�سيدها نق�س ال�عاء 
ت��سيع  جانب  اإىل  هذا  العقاري 
العديد من امل�ؤ�س�سات و امل�سانع 
لن�ساطها مع العلم اأن والية البليدة 
ال�سناعي  بطابعها  املعروفة 
و  �سناعية  مناطق  ثالثة  حت�سي 

�ستة مناطق ن�ساط.

 ل �سكن ريفي, لغاز وتنمية
 م�سلولة اأنهكت ال�سكان

ق�سنطينة

الوادي 

م�صيف بامل�صيلة بلدية مب�ا�صفات 
قرية ت�صتنجد بال�ايل

اأول اإقامة لدار "واحة" 
للأ�صخا�ص امل�صابني بال�صرطان 

اأن�صطة حت�صي�صية ح�ل اأخطار الغاز الطبيعي 

تعاين بلدية م�سيف ال�اقعة يف اجلن�ب 
عدة  من  امل�سيلة  ل�الية  ال�رشقي 
م�ساكل ،حيث مل ت�ستفد من م�ساريع 
امل�اطنني  دفع  ما  كبرية،وه�  تنم�ية 
نق�س  من  تذمرهم  عن  للتعبري 
"ال��سط"  لي�مية  م�ؤكدين  التنمية 
�سكان  يتذكرون  امل�س�ؤولني  اأن 
امل�اعيد  اقرتاب  عند  �س�ى  البلدية 
االجتماعي  ال�سكن  ويعترب  االنتخابية 
والبناء الريفي من املطالب االأ�سا�سية 
مثل  البلدية  ت�ستفد  مل  لل�سكان،حيث 
باقي البلديات بالن�سبة لعدد ال�سكنات 
خالل  منها  ا�ستفادت  التي  الريفية 
احللقة  وتعترب   ، اخلما�سي   برنامج 
االأ�سعف من بني 47 بلدية،خا�سة اأن 
احل�س�س  عدد  بكثري  فاقت  الطلبات 
ال�سكان  كان  ،حيث  املمن�حة 
ح�سة  تخ�سي�س  على  اأمالهم  يعلق�ن 
معتربة،ق�سد تثبيت ال�سكان يف حميط 
ينتظر  اأخرى  جهة  اأرا�سيهم،ومن 
ال�سكن  يف  معتربة  ن�سبة  امل�اطن�ن 
داخل  ال�سغط  لتخفيف  االجتماعي 
م�سكل  وال�سكانية  احل�رشية  االأحياء 
املن�سية  البلدية  �سكان  ي�ؤرق  اآخر 
"م�سيـف" وه� عدم تزويد البلدية بغاز 
ال�ع�د  ال�سكان  �سئم  حيث  املدينة 
،خا�سة  امل�س�ؤولني  قبل  من  الكثرية 
االنتخابية،دون  امل�اعيد  خالل 
التي  امل�سكلة  لهذه  حال  يجدو  اأن 
،ويبقى  �ستاء  كل  م��سم  مع  تتفاقم 
اأملهم يف ح�س�لهم على غاز املدينة 
ت�سهدها  التي  االأجناز  ب�تري  مرتبطا 
�رشور  كنب  املجاورة  البلديات  بع�س 
التي  وب�ب�سعادة،  اخل�رشاء  ،عني  
الربط مبادة  اأ�سغال  اأ�سغال  فيها  تتم 
عني  بلديتي  حتى  متتد  والتي  الغاز 
ب�سي�س  ،ويبقى  الري�س  وعني  امللح 

التخفيف  اأجل  من  ال�حيد  االأمل 
هذه  يخ�س  فيما  ال�سكان  معاناة  من 
ال�الية  ا�ستفادة  احلي�ية،وه�  املادة 
العليا،اأما  اله�ساب  تنمية  من م�رشوع 
يعاين  العم�مية  ال�سحة  يخ�س  ما  يف 
�سكان م�سيف نق�سا فادحا يف الهياكل 
القرى  جل  تفتقر  ،حيث  ال�سحية 
اإن  عالج،وحتى  لقاعات  واملدا�رش 
نظرا  بالغر�س  تفي  ال  فهي  وجدت 
وغياب  التاأطري  يف  الفادح  للنق�س 
اإىل  باالإ�سافة  املخت�سني  االأطباء 
نق�س العتاد الطبي واالأجهزة بالن�سبة 
وجه  على  امل�ستعجلة  لالأمرا�س 
املر�سى  ي�سطر  اخل�س��س،حيث 
اأجل  من  بعيدة  م�سافات  لقطع 
واملراكز  امل�ست�سفيات  اإىل  ال��س�ل 
م�سيف  بلدية  كانت  ال�سحية،اإذا 
معروفة باإنتاجها الفالحي الغزير، فاإن 
عزوف  �رش  عن  يت�ساءل�ن  م�اطنيها 
امل�ستثمرين اخل�ا�س عن ول�ج عامل 
ال�سناعة التح�يلية، حيث ي�ؤكدون اأن 
ما تت�فر عليه منطقتهم من م�سم�س 
امل�ستثمرين  �سي�ساعد  وجزر  وزيت�ن 
وبالتايل  حت�يلية،  م�سانع  فتح  على 
عامل  من  ال�سباب  مئات  انت�سال 
يف  امل��سمي  والعمل  القاتلة  البطالة 
من  كل  اأكد  والب�ساتني،كما  احلق�ل 
بلديتهم  اأن  على  لــــ"ال��سط"  حتدث�ا 
حجارة  من  البناء  م�اد  جل  ت�فر 
وجب�س وغريها، حيث طالب�ا اجلهات 
املعنية بفتح املجال للم�ستثمرين من 
اأجل فتح مقالع واإجناز معامل ملادة 
امل�اطنني  نا�سدوا  وعليه  "اجلب�س" 
هذه  اإىل  بالنظر  امل�سيلة  والية  وايل 
البلدية املجاهدة وتخ�سي�س م�ساريع 

م�ستقبلية للنه��س بها اإىل االأمام .

اإقامات  االأربعة  اأ�سل  من  اإقامة  اأول 
امل�سماة "دار واحة" وهي دار الإ�ستقبال 
بال�رشطان  امل�سابني  االأ�سخا�س 
اإحياء  مبنا�سبة  وذلك  ومرافقيهم 
ال�رشطان،  ملكافحة  العاملي  الي�م 
"واحة"  جمعية  رئي�س  به  اأفاد  ح�سبما 
بق�سنطينة مل�ساعدة مر�سى ال�رشطان 
احلميداأبركان.  عبد  الربوفي�س�ر 
تعرف حاليا  التي  االإقامة  وتت�فر هذه 
ال�ستكمالها  االأخرية  اللم�سات  و�سع 
م�ست�ى  على  للن�ساء  واملخ�س�سة 
باملدينة   18 رقم  اجل�ارية  ال�حدة 
12غرفة  على  منجلي"  "علي  اجلديدة 
وقاعة لال�ستحمام ومرافق عدة "تكفل 
باإجنازها بالكامل عدد من املح�سنني" 

على
غرار االإقامات الثالث االأخرى املتمثلة 
وف�ساء  لالأطفال  مبنى  من  كل  يف 
ذات  بذلك  �رشح  ومطعمكما  للعبادة 
يف  "واحة"  دار  و�ستتكفل  الربوفي�س�ر. 
مرحلة اأوىل ب"اإي�اء مر�سى ال�رشطان 
مبعية  بعيدة"  اأماكن  من  القادمني 
خمتلف  الإجراء  ملرافقتهم  عائالتهم 
يف  وذلك  والعالجية  الطبية  التحاليل 
مبجرد  االإطعام  من  اال�ستفادة  انتظار 
الثالث  االإقامات  اإجناز  ا�ستكمال 
 ،  "2017 العام  غ�س�ن  "يف  االأخرى 
وفقا ملا �رشح به رئي�س ذات اجلمعية. 
هذه  بت�سيري  املتعلق  اجلانب  وب�ساأن 

اأبركان  الربوفي�س�ر  تطرق  االإقامات 
اإىل �رشورة تخ�سي�س "ميزانية ت�سيري" 
للتكفل باملقيمني بدار "واحة" املرتبعة 
على 6 اآالف مرت مربع م�سريا مع البحث 
ل�سمان  �رشكاء  عن  ال�سدد  ذات  يف 
لالأطفال�كذا  رو�سة  ت�سغيل  حاجيات 
على بع�س املحالت التجارية املخطط 
لها. واأفاد الربوفي�س�ر اأبركان باأن "دار 
واحة" �ستك�ن يف حاجة اإىل "م�ساهمة 
املالية"   الرعاية  املح�سنين�كذا 
واحل�س�ل  املايل  ا�ستقاللها  ل�سمان 
على "م�ارد دائمة"،  الفتا اىل اأن ذلك 
يف  تنميتها  حماور  اأهم  من  جزء  يعد 
من  اجلمعية  مكتب  الأع�ساء  لقاء  كل 
اجلمعية  ذات  رئي�س  نائب  اأكد  ناحيته 
 200 150اإىل  بني  ما  اأن  زم�يل  اأحمد 
مبقر  �سهريا  ا�ستقبالهم  يتم  �سخ�س 
اجلمعية من اأجل "الت�جيه" اأو "متابعة 
نف�سية"،قائال يف ذات ال�سدد اىل اأنه مت 
منذ يناير 2016 اإىل غاية نهاية اأكت�بر 
من  �سخ�سا  ا�ستقبال1322  االأخري 
بينهم  من  وحم�سنني  واأقاربهم  مر�سى 
 . رجل(  و92  امراأة   589( مري�سا   681
من جهة اأخرى اأ�ساف زم�يل اأن جمعية 
"واحة" قد جنحت يف اإبرام "50اتفاقية 
للت�سامن يف جمال امل�اطنة" ترجمت 
 582 منها  مقدمة  خدمة   1000 مبنح 
التحاليل  يف  و244  الت�س�يرالطبي  يف 

الطبية و130 فح�س

اأن�سطة التح�سي�س ح�ل  ت�ستهدف 
للغاز  ال�سيئ  االإ�ستعمال  اأخطار 
اأزيد  منزلية  الأغرا�س  الطبيعي 
من  م�ستفيدة  عائلة  األف   40 من 
 25 عرب  الطاقة  هذه  امتيازات 
بلدية ب�الية ال�ادي ، ح�سبما اأفاد 
الكهرباء  ت�زيع  مديرية  م�س�ؤول� 
هذه  وتاأتي  )�س�نلغاز(  والغاز 
املبادرة التي اأطلقت بحر االأ�سب�ع 
القافلة  برنامج  اإطار  يف  اجلاري 

التح�سي�سية ل�ستاء )2017 – 2018( 
الذي �سطرته اإدارة جممع �س�نلغاز 
من  امل�ستفيدين  الزبائن  لفائدة 
والتي   ، الطبيعي  الغاز  خدمة 
نظرية  درو�س  تلقني  تت�سمن 
ح�ل  تطبيقية  باأعمال  م�سح�بة 
كيفيات وطرائق االإ�ستعمال االآمن 
اأو�سح  ،كما  الطبيعي  الغاز  لطاقة 
مدير الت�زيع، عبد ال�احد هماز.

كما تنظم لقاءات ج�ارية يف عمق 

االأحياء ال�سكنية بالبلديات ال�سيما 
بالغاز  االإ�ستفادة  حديثة  منها 
تنظيم  خالل  من  وذلك  الطبيعي 
اإعالمية''  و''اأيام  مفت�حة''  ''اأب�اب 
، وت�زيع مط�يات  وي�سمل برنامج 
احلملة امل�ؤ�س�سات الرتب�ية بهدف 

غر�س وتر�سيخ ثقافة وقائية يف 
مبختلف  املتمدر�سني  اأو�ساط 
لدى  واأي�سا   ، التعليمية  االأط�ار 
التك�ين  م�ؤ�س�سات  مرتب�سي 

املهني وطلبة جامعة ال�سهيد ''حمة 
اأف�اج  مب�ساركة  وذلك   ، خل�رش'' 
اجلزائرية  االإ�سالمية  الك�سافة 
وعديد اجلمعيات الفاعلة ، ح�سب 
اأن  بالذكر  جدير  امل�سدر  ذات 
من  لل�قاية  التح�سي�سية  احلملة 
للغاز  ال�سيئ  االإ�ستعمال  اأخطار 
تن�سيطها   على  ي�رشف  الطبيعي 
التقنية  امل�سالح  من  اإطارات 

والتجارية ل�رشكة �س�نلغاز.

عبدالبا�سط بديار
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اإدارة ترامب اليهودية وحماوالت تهويد القد�س
د. غازي ح�سني

اختار ترامب اليهودي املتطرف ديفيد فريدمان �سفرياً لوا�سنطن يف اإ�سرائيل. وفريدمان موؤيد متحم�س لإ�سرائيل ويدعم ا�ستمرار بناء وتو�سيع 
امل�ستعمرات اليهودية يف القد�س املحتلة وبقية ال�سفة الغربية. ويوؤيد اأي�سًا نقل ال�سفارة من تل اأبيب اإىل القد�س املحتلة حيث مل تنتقل �سفارة واحدة 
من تل اأبيب اإىل القد�س املحتلة. وت�سكل رغبة اإدارة ترامب هذه اأخطر الإجراءات الأمريكية واأكرثها وح�سية وهمجية لدعم تهويد القد�س مدينة 

الإ�سراء واملعراج خالفًا ملوقف العاملني العربي والإ�سالمي وموقف الأمم املتحدة وكل دول العامل با�ستثناء اإ�سرائيل واإدارة ترامب اليهودية.

الأمريكية  الإدارات  كل  ابتعدت 
املتعاقبة العرتاف ر�سمياً بالقد�س 
عا�سمة   1948 عام  املحتلة  الغربية 
نفذ  اإذا  �سيحدث  فماذا  لإ�رسائيل. 
الوعود  ترامب  املهوو�س  د  املتهِوّ
التي قطعها على نف�سه مما �سيفتح 
واإ�رسائيل  القد�س  على  جهنم  نار 
والعامل  الأو�سط  ال�رسق  وبلدان 

باأ�رسه.
و�سيثري غ�سب ال�سعوب واحلكومات 
اإىل  ويوؤدي  والإ�سالمية  العربية 
دويل  وا�ستنكار  واإدانة  �سجب 
واإ�سعال احلروب الدينية. وتوؤكد هذه 
ترامب  ال�سيطانية خ�سوع  املواقف 
ويهود  اليهودية  للوبيات  واإدارته 
وت�سخريهم  الأمريكية  الإدارات 
الوليات املتحدة خلدمة  اإمكانيات 
يف  ال�ستعمارية  اإ�رسائيل  م�سالح 

فل�سطني و الوطن العربي.
يف  اجلهنمية  اخلطوة  هذه  وتوؤدي 
م�ساعي  تدمري  اإىل  تنفيذها  حال 
جميع  واإلغاء  الأمريكية  الت�سوية 
جنحت  التي  الإذعان  اتفاقات 
الأمريكية يف حتقيقها يف  الإدارات 

كمب ديفيد واأو�سلو ووادي عربة.
كيف يعني الرئي�س الأمريكي ترامب 
�سفرياً يوؤيد وينادي ويدعم فكرة عدم 
الن�سحاب من الأرا�سي الفل�سطينية 
ال�سفة  و�سم   1967 عام  املحتلة 
الغربية اإىل اإ�رسائيل كما فعلت دولة 
الحتالل يف 26 حزيران عام 1967 
ال�رسقية.  للقد�س  احتاللها  عقب 

عدة  الدويل  الأمن  جمل�س  واتخذ 
قرارات اعترب فيها �سم القد�س غري 
وما  وباطل.  قانوين  وغري  �رسعي 
بني على باطل فهو باطل مهما طال 

الزمن وغال الثمن.
ال�ستعماري  و�سفريه  ترامب  ويعمل 
ال�سفارة  نقل  حال  يف  والعن�رسي 
املحتلة  القد�س  اإىل  الأمريكية 
واإر�سال  الدينية  احلرب  اإ�سعال  اإىل 
منطقة ال�رسق الأو�سط اإىل اجلحيم، 
العاملية  وال�سهيونية  اإ�رسائيل  لأن 
املتطرفة  اليهودية  والأحزاب 
واملا�سونية  ال�سهيونية  وامل�سيحية 
الأق�سى  امل�سجد  بتدمري  يطالبون 
املزعوم  الهيكل  واإقامة  املبارك 

على اأنقا�سه.
ال�ستعماري  عرّب  احلال  وبطبيعة 
�رسوره  عن  نتنياهو  احلقري 
وفريدمان  ترامب  بت�رسيحات 
وراأى  املحتلة.  القد�س  حول 
الأكاذيب  لتحقيق  فر�سة  فيها 
التوراة  كتبة  ر�ّسخها  التي  والأطماع 
العدو  وقادة  وال�سهيونية  والتلمود 
وال�سفة  القد�س  حول  الإ�رسائيلي 
من  والعديد  هو  ورحب  الغربية. 
�سفرياً  فريدمان  باختيار  وزرائه 
و�سم  القد�س  حول  وت�رسيحاته 
يعترب  نتنياهو  لأن  الغربية،  ال�سفة 
القد�س  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة 
اأرا�س يهودية حمررة ولي�ست حمتلة، 
الدول  كل  ملوقف  خالفاً  وذلك 
الديني  اجلنون  وو�سل  العامل.  يف 

وال�سيا�سي بفريدمان حداً اأعلن فيه 
اأنه يتطلع اإىل القيام مبهمته ك�سفري 
القد�س  يف  الأمريكية  ال�سفارة  من 

العا�سمة الأبدية لإ�رسائيل.
واأثار تعيني فريدمان القلق وال�ستياء 
ال�سديدين حتى يف اأو�ساط ال�سلطة 
مع  تزامن  والذي  الفل�سطينية 
اإىل  ال�سفارة  بنقل  ترامب  ت�رسيح 
القد�س املحتلة مما يوحي بخطورة 
الأمريكية جتاه  اخلارجية  ال�سيا�سة 
عروبة القد�س ب�سكل خا�س وق�سية 
اإىل  وهبوطها  عام  ب�سكل  فل�سطني 
عقدها  �سيا�سية  �سفقات  �سقف 
من  اأتباعه  مع  ترامب  ويعقدها 
وحليفه  العرب  وامللوك  الأمراء 
يف  وذلك  نتنياهو،  ال�سرتاتيجي 
الوقت الذي ت�ساعد ترحيل اإ�رسائيل 
فقط  وال�سماح  القد�س  من  للعرب 

لليهود بال�سكن فيها.
اأن�سار  ال�سفري فريدمان من  ويعترب 
املحتلني  ب�سطريها  القد�س  �سم 
بقية  ويف  فيها  ال�ستيطان  ودعم 
على  حتى  والق�ساء  الغربية  ال�سفة 
قد  فريدمان  وكان  الدولتني.  روؤية 
�رسح فور تعيينه �سفرياً عن تطلعه 
العمل على دفع عملية ال�سالم قدماً 
القد�س  يف  الأمريكية  ال�سفارة  من 

عا�سمة اإ�رسائيل الأبدية.
اإن تعيني ال�سفري فريدمان التوراتي 
املتطرف  وال�سهيوين  والتلمودي 
موؤ�رٌس خطرٌي وحقرٌي على تغيري يف 
القد�س  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة 

القد�س  من  نتنياهو  ملوقف  وتبني 
وحتويٌل لل�رساع من �رساع �سيا�سي 
اإىل �رساع ديني �سين�رس املزيد من 
اخلراب والدمار من خالل الفو�سى 
بلدان  يف  والإ�رسائيلية  الأمريكية 

ال�رسق الأو�سط.
من  ترامب  اإدارة  موقف  وي�سكل 
املحتلني  ب�سطريها  القد�س  ق�سية 
اإ�رسائيل  كعا�سمة  فيها  اعرتافه 
للعقيدة  انتهاك  اأخطر  املوحدة 
الإ�سالمية وللقانون الدويل واأوح�س 

تغيري يف 
ال�سيا�سة الأمريكية، ويعر�س الأمن 
ال�رسق  يف  وال�سالم  وال�ستقرار 

الأو�سط والعامل لأفدح الأخطار.
بالقد�س  ترامب  اإدارة  اعرتاف  اإن 
عا�سمة  املحتلني  ب�سطريها 
يدفع  ل  ال�سهيوين  للكيان  موحدة 

باب  يفتح  واإمنا  الأمام  اإىل  ال�سالم 
واأمريكا وعلى  اإ�رسائيل  جهنم على 
تريده  ما  وهذا  العاملي.  ال�سالم 
وامل�سيحية  العاملية  ال�سهيونية 
ال�سيا�سي  واليمني  ال�سهيونية 
يف  يرغب  الذي  وترامب  الأمريكي 
والعاملية.  املحلية  الفو�سى  اندلع 
اإن موقف ترامب واإدارته من ق�سية 
القد�س وحقوق ال�سعب الفل�سطيني 
عبثية  بجالء  تظهر  امل�رسوعة 
املفاو�سات  املراهنة على  وكارثية 
عودة  و�رسورة  الأمريكية  والرعاية 
جميع ف�سائل املقاومة الفل�سطينية 
والفعاليات  وال�سخ�سيات  والقوى 
الوطني  امليثاق  اإىل  الفل�سطينية 
حترير  حتى  امل�سلحة  واملقاومة 
وال�ستعمار  الحتالل  من  القد�س 

اليهودي.

الدول  جميع  تقف  اأن  الأوان  اآن 
�سعوبها  مع  والإ�سالمية  العربية 
وزوال  القد�س  حترير  على  وتعمل 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  كيان 
والإرهابي  العن�رسي  اليهودي 
كل  يف  الدميقراطية  الدولة  واإقامة 
�سهيونية  بدون  التاريخية  فل�سطني 
ا�ستيطاين  وا�ستعمار  وعن�رسية 

ورجعية عربية.
ونتنياهو  و�سفريه  ترامب  فليذهب 
وجحيم  جحيم  األف  اإىل  واإ�رسائيل 
لل�سعوب  واأبداً  دائماً  والن�رس 
وغال  الزمن  طال  مهما  املنا�سلة 
اتفاقات  اإلغاء  واملطلوب  الثمن. 
املقاومة  اإىل  والعودة  الإذعان 
لتحرير  الوطني  وامليثاق  امل�سلحة 
الإ�رسائيلي  الحتالل  من  القد�س 

البغي�س.

بعبع نقل ال�سفارة االأمريكية اإىل القد�س
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

الأمريكي دونالد ترامب  الرئي�س  انفك  ما 
منذ  يومياً  يهددون  وم�ست�ساروه  واإدارته 
رئي�ساً،  الأبي�س  البيت  اإىل  دخوله  قبل  ما 
جاب  التي  النتخابية  حملته  وخالل 
الأمريكية،  الوليات  اأنحاء  خمتلف  بها 
خماطباً مواطنيها ومطمئناً اليهود واللوبي 
الكيان  وحكومة  بالده،  يف  ال�سهيوين 
باأنه  املحتلة،  فل�سطني  يف  الإ�رسائيلي 
الأمريكية  بالرئا�سة  فوزه  حال  يف  �سيقوم 
بنقل �سفارة بالده من تل اأبيب اإىل القد�س، 
التي يوؤمن بها عا�سمًة اأبديًة موحدًة للكيان 
�سفارة  تكون  اأن  يجب  ولهذا  ال�سهيوين، 
اأن  يجب  وفيها  القد�س،  مدينة  يف  بالده 
اأن  ينبغي  ومنها  الأمريكي،  ال�سفري  ي�سكن 

يزاول اأعماله وي�ستقبل �سيوفه.
دون  اخلبيثة  نيتهم  عن  الأمريكيون  يعلن 
القلق،  اأو  باخلوف  منهم  اإح�سا�ٍس  اأدنى 
العرب  م�ساعر  مراعاة  اإىل  احلاجة  ودون 
يرون  بل  والفل�سطينيني،  وامل�سلمني 
والوقوف  اليهود  م�ساعر  مراعاة  وجوب 
يف  التاريخي  حقهم  وتاأييد  جانبهم،  اإىل 
حلكمهم،  ومقراً  لهم  عا�سمًة  »اأور�ساليم« 
وقد كانت عا�سمة ممالكهم القدمية، وقلب 
احلائرة،  قلوبهم  ومهوى  البائدة،  دولهم 
وبهذا يوؤمن امل�سيحيون اجلدد ويعتقدون، 
ولهذا اليوم يتطلعون ويرتقبون، ومن اأجله 

�سيعملون، ويف �سبيله �سي�سحون.
مل تتوقف التهديدات الأمريكية يوماً، ومل 
ا�ستخدام  عن  اأمريكي  رئي�ٍس  اأي  ميتنع 
املزيد  لك�سب  اإليها  واللجوء  الورقة،  هذه 

وولء  له،  الأمريكي  ال�سعبي  التاأييد  من 
لإدارته،  املتطرفة  اليهودية  التجمعات 
النتخابية  احلمالت  خالل  خا�سًة 
�سعاراٌت  فيها  ترفع  التي  املحمومة، 
اأثناءها  املر�سحون  وينادي  ف�سفا�سة، 
باأفكاٍر كبريٍة، ويتعهدون مب�ساريع عمالقة، 
واتخاذ  خطرية،  قراراٍت  بتنفيذ  ويعدون 
لي�ست  فهي  وبالتايل  تاريخيٍة،  خطواٍت 
تهديداٌت جديدة، ول هي م�ساريع قراراٍت 
جميعاً  فامل�سلمون  اجلديد،  العهد  وليدة 
تتعهد  الأمريكية  الإدارات  اأن  يعرفون 
باأهدافه،  وتوؤمن  كلياً،  ال�سهيوين  الكيان 
وحتمي  م�ساريعه،  ومتول  اأعماله،  وت�رسع 

وجوده.
الأمريكية،  الإدارة  ماآتِة  خيال  اإنه 
وامل�سلمني،  العرب  بها  يخوفون  التي 
واملقد�سيني،  الفل�سطينيني  بها  ويرعبون 
احتاجوا،  كلما  جرابهم  من  ي�ستخرجونه 
اأن  ويريدون  ح�رسوا،  كلما  اإليه  ويلجاأون 
يجعلوا منه بعبعاً به يخوفوننا، وبوا�سطته 
وباللجوء  ي�ستفزوننا،  وباإطالقه  يبتزوننا، 
يف  يرونه  القرار  فهذا  ي�سعفوننا،  اإليه 
اأيديهم �سالحاً، ويريدون ا�ستخدامه كورقٍة 
ويحققون  اأهدافهم،  ينفذون  بها  رابحٍة 
اأغرا�سهم، اإذ يعلمون مدى قدا�سة املدينة 
واملقد�سات  وامل�رسى  الأق�سى  ومكانة 
امل�سلمني جميعاً، فرتاهم  لدى  الإ�سالمية 
يلوحون بتنفيذ قرارهم عندما يرغبون يف 
ا�ستجرار مواقف عربية واإ�سالمية جديدة، 
فيها  وي�ستعدون  تنازلت،  فيها  يقدمون 
لتقدمي املزيد من الت�سهيالت والإغراءات 
مقابل اأن متتنع الإدارة الأمريكية عن تنفيذ 

قرارها.
الأمريكي  القرار  هذا  �سي�سيف  ماذا  ترى 
�سيغري  وماذا  تنفيذه،  حال  يف  الأهوج 
�سيتمكن  وهل  القد�س،  مدينة  واقع  من 
�سيمهد  وهل  للكيان،  عا�سمًة  جعلها  من 
التهويد  اأعمال  من  ملزيٍد  الطريق 
و�سحب  والتهجري  والطرد  والأ�رسلة، 
تراخي�س  و�سحب  املنازل  وهدم  الهويات 
امل�سلمني  قلوب  يف  �سيلقون  وهل  البناء، 
بهذا  و�سيدفعونهم  والوهن،  ال�سعف 
والتنازل  والت�سليم،  القبول  اإىل  القرار 
العرتاف  على  و�سيجربونهم  والإذعان، 
ومدينًة  العربية،  للدولة  عا�سمًة  بالقد�س 
ي�سكنها  ل  العاملني،  دون  من  خال�سًة  لهم 
غريهم، ول ميار�س ال�سيادة عليها �سواهم، 
ول يكون فيها مقد�ساٌت لغريهم، اللهم اإل 
ما يوافقون عليه، وما ينظمون الدخول اإليه 

وال�سالة فيه.
هذا  بقرارهم  اأنهم  يظنون  تراهم  اأم 
�سي�سطبون القد�س من كتاب اهلل عز وجل، 
و�سريفعون  وامل�رسى،  الأق�سى  و�سيلغون 
عنها القدا�سة التي منحها اهلل لها، وبارك 
حمتلٌة،  فاملدينة  حولها،  وما  وملن  فيها 
مدن�سة،  ومقد�ساتها  م�ستباح،  وم�سجدها 
وف�ساداً،  خراباً  فيها  يجو�س  والحتالل 
ول يتوقف عن القيام باأو�سع عملية تهويد 
وا�ستيطان فيها وحولها، وقرارهم البغي�س 
هذا ل يعني اأنها كانت قبله اآمنًة مطمئنة، 

وحرًة م�ستقلة.
العرب  ومعهم  امل�سلمون  يظن  هل 
مل  الأمريكية  الإدارة  اأن  والفل�سطينيون 
بقرارتها  القد�س  مدينة  بانتهاك  تقم 

ب�سيا�ستها  مقد�ساتها  تدن�س  ومل  ال�سابقة، 
يهددون  الذي  القرار  هذا  واأن  املعتمدة، 
من  الأوىل  ال�ستفزازية  اخلطوة  هو  به 
بالدهم،  من  الوحيدة  وال�سابقة  طرفهم، 
ولهذا فاإنهم ي�ستعظمون قرارها ويخ�سونه، 
ويتهيبون منه ويتمنون عدم تنفيذه، ون�سوا 
قد  املتعاقبة  الأمريكية  الإدارات  اأن 
�ساندت احلكومات الإ�رسائيلية و�ساعدتها 
وطرد  املقد�سيني  اأرا�سي  م�سادرة  يف 
�سكانها العرب منها، بعد هدم اأو م�سادرة 
بيوتهم، و�سحب هوياتهم، واأنها مولت بناء 
الإ�رسائيلية على  العديد من امل�ستوطنات 
وما  كانت  واأنها  م�سادرٍة،  عربيٍة  اأرا�ٍس 
اإدانة الإجراءات الإ�رسائيلية  زالت ترف�س 
ا�ستخدام  على  وت�رس  القد�س،  مدينة  يف 
حقها يف النق�س »الفيتو« يف جمل�س الأمن 
للحيلولة دون انتقا�س ال�سيادة الإ�رسائيلية 
على  الكاملة  وال�سيطرة  املدينة،  على 

اأر�سها ومقد�ساتها وكنوزها وخرياتها.
على امل�سلمني جميعاً اأن يدركوا اأن ن�سالهم 
ينبغي اأن يكون لتحرير القد�س وفل�سطني، 
وا�ستعادته،  الأق�سى  امل�سجد  وتطهري 
ومتكني الفل�سطينيني وعودتهم، ل اأن يكون 
هذه  واإف�سال  القرار  هذا  لإ�سقاط  فقط 
اأننا ل ن�ستخف بهذا القرار  اخلطوة، رغم 
ول ننظر اإليه ب�سطحيٍة ول مبالٍة، بل نرى 
بامل�سلمني  وا�ستخفافاً  تعدياً خطرياً،  فيه 
متعمداً،  احلق  عن  واإعرا�ساً  كبرياً، 
اإىل  ننظر  ولكننا  باطاًل،  للكيان  وت�رسيعاً 
�سل�سلة  من  واحدة  اأنها  على  اخلطوة  هذه 
واأنها حلقة من جمموعة  خطواٍت �سبقت، 
والعمل  لها  التخطيط  يتم  تاآمرية  حلقاٍت 

على تنفيذها.
الواقع  من  يغري  لن  القرار  هذا  اأن  علماً 
�سيئاً، ولن ي�سيف جديداً، و�سيكون م�سريه 
الإدارة  و�ست�سطر  زواٍل،  اإىل  كالكيان 
الرتاجع  اإىل  ي�ساندها  ومن  الأمريكية 
القرارات،  من  ي�سبهه  غريه مما  وعن  عنه 
والكف عن كل ال�سيا�سات الرعناء املوؤيدة 
لإ�رسائيل والداعمة لها، فهذه عقيدةٌ لدينا 
م�سفوحة،  القد�س  يف  دماءٌ  تغريها  لن 
خمنوقة،  الأق�سى  امل�سجد  يف  واأرواٌح 
يف  امل�سلمني  ت�سحيات  على  والتاريخ 
منهم على مدى  قتل  فقد  �ساهٌد،  القد�س 
ع�رسات  له  ال�سليبني  احتالل  من  عقوٍد 
اأقدام  اأن  الآلف، وتروي �سفحات التاريخ 
دماء  يف  تغو�س  كانت  ال�سليبيني  خيول 
مل  املجازر  هذه  لكن  امل�سلمني،  واأ�سالء 
اأو  مواقفهم،  عن  امل�سلمني  ثني  يف  تنجح 
يف تغيري عقيدتهم، والتخلي عن موروثاتهم 
ال�رسيف  قد�سهم  يف  والقومية  الدينية 

واأق�ساهم املبارك.
وامل�سلمون هذا  العرب  اأيها  يخيفنكم  فال 
ول  قلوبكم،  يف  الوهن  يلقي  ول  القرار، 
ي�سغلنكم  ول  �سدوركم،  يف  اليقني  يزعزع 
الأكرب،  والهدف  الأ�سا�س  الق�سية  عن 
وكونوا على ثقٍة باأن قد�سكم اإليكم �ستعود، 
واأن  �سيتحرر،  اأ�رسهم  من  اأق�ساكم  واأن 
واأن  �ستتطهر،  رج�سهم  من  مقد�ساتكم 
قراراتهم �ستبلى و�ست�سقط، ويومها �سيعلم 
وباأي  �سينقلبون،  منقلٍب  اأي  ظلموا  الذين 
اأنه فات  ندٍم �سيوؤوبون، وعندها �سيعلمون 

الأوان ولت حني مندم.
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  �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من القانون 
رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 جانفي 

مت هذا  لقد  باجلمعيات   يتعلق   2012
اليوم 02اأنوفمرب 2017 جتديد الهيئة 

التنفيذية للجمعية املحلية امل�سماة 
:اجلمعية الدينية مل�سجد ال�سنة بو�سعادة    

امل�سجلة حتت رقم :693 بتاريخ 06/02 
/1988.  املقيمة بحي �سيدي �سليمان 
بلدية بو�سعادة دائرة بو�سعادة ولية 

امل�سيلة  املقر الجتماعي : امللعب البلدي 
ال�سهيد نختار عبد اللطيف بو�سعادة 

يرتاأ�سها ال�سيد : بن كرو�ش حممد .
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الزيارة التاريخية.. اأردوغان  يف اليونان الأ�سبوع املقبل

وا�سنطن تتجه لوقف ت�سليح الأكراد يف �سوريا

قالت م�صادر يونانية، اإن الرئي�س 
اأردوغان  طيب  رجب  الرتكي 
من   8-7 يف  اليونان،  �صيزور 
يقوم  زيارة  اأول  يف  ال�صهر،  هذا 
البلد  هذا  اإىل  تركي  رئي�س  به 
يلتقي  اأن  ويتوقع  عاما   65 منذ 
اليوناين  نظريه  من  كال  اأردوغان 
ورئي�س  بافلوبولو�س،  بروكوبي�س 
ت�صيربا�س،  األيك�صي�س  الوزراء 
بني  العالقات  معهما  ليبحث 
واأزمة  الأمنية  وامللفات  البلدين 
التفاق  �صوء  يف  املهاجرين، 
الحتاد  مع  تركيا  اأبرمته  الذي 

الأوروبي يف العام 2016، لتقلي�س 
تدفق املهاجرين اإىل اأوروبا.

وهما  واليونان،  تركيا  ووجدت 
الناتو،  حلف  يف  ع�صوان  دولتان 
يف  حرب  �صفا  على  نف�صيهما 
�صغرية  جزر  على   ،1996 العام 
اإيجة،  بحر  يف  ماأهولة  غري 
وعلى  البلدين،  بني  عليها  متنازع 
الثنائية  العالقات  اأن  من  الرغم 
اإل  ن�صبيا،  حت�صنا  بعدئذ  �صهدت 
خالف  يف  تزالن  ل  الدولتني  اأن 
حول م�صائل عدة، اأبرزها م�صاألة 
التدخل  بعد  املنق�صمة  قرب�س 

 ،1974 العام  الرتكي،  الع�صكري 
باأغلبية  اأحدهما  ق�صمني،  اإىل 
الو�صط  )يف  يونانية  �صكانية 
باأغلبية  الآخر  والق�صم  واجلنوب( 
اإعالن  مع  ال�صمال(،  )يف  تركية 
"جمهورية �صمال قرب�س الرتكية" 
�صمايل  دوليا(  بها  )غري املعرتف 
قمع  وبعد   ،1983 يف  اجلزيرة 
تركيا،  يف  النقالب  حماولة 
ثمانية  هرب   ،2016 جويلية  يف 
�صمال  اإىل  اأتراك  ع�صكريني 
اليونان على منت طائرة مروحية. 
وطالبت اأنقرة ال�صلطات اليونانية 

املحكمة  لكن  بت�صليمهم،  مرارا 
هذا  رف�صت  اليونانية  العليا 

الطلب.
احتجزت  املا�صي،  الثالثاء  ويوم 
ال�رشطة اليونانية ت�صعة مواطنني 
اإليهم  اتهامات  توجيه  مت  اأتراك 
ذات  جرائم  بارتكاب  لحقا 
الأتراك  ويُتَهم  اإرهابي.  طابع 
متفجرة  مواد  بحيازة  الت�صعة 
م�صوؤول  عنيف  بتنظيم  و�صالت 
تركيا،  يف  انتحارية  هجمات  عن 
الأتراك  ينفيها  اتهامات  وهي 

املحتجزون.

جيم  الأمريكي  الدفاع  وزير  اأعلن 
اإىل  الرتكيز  يتحول  اأن  ماتي�س، 
من  بدل  بالأرا�صي  الحتفاظ 
ال�صوريني  الأكراد  املقاتلني  ت�صليح 
الهجومية  العمليات  انتهاء  مع قرب 
�صد تنظيم "داع�س" يف �صوريا ويف 
طائرة  منت  على  لل�صحفيني  حديثه 
القاهرة،  اإىل  طريقها  يف  ع�صكرية 

ما  ماتي�س  يذكر  مل  اجلمعة،  اأم�س 
اأوقفت  املتحدة  الوليات  كانت  اإذا 
وقال  بالفعل  الأ�صلحة  نقل  عمليات 
ال�صعب  حماية  "وحدات  اإن  ماتي�س 
الكردية م�صلحة ومع وقف التحالف 
الوا�صح  من  الهجومية،  للعمليات 
بل  لل�صالح  بحاجة  لي�صوا  اأنهم 
ال�رشطة  وقوات  الأمن  اإىل  بحاجة 

اأن  من  النا�س  ليتاأكد  وقوات حملية 
داع�س لن تعود".

اأن  الأمريكي  الدفاع  وزير  واأكد 
وحدات  ت�صليح  �صتوقف  وا�صنطن 
الكردية و" �صنم�صي  ال�صعب  حماية 
الرئي�س  اأعلنه  ما  غرار  على  متاما 

)دونالد ترامب(".
دونالد  الأمريكي،  الرئي�س  وكان 

الرتكي،  الرئي�س  اأبلغ  قد  ترامب، 
مكاملة  يف  اأردوغان،  طيب  رجب 
هاتفية الأ�صبوع املا�صي اأن وا�صنطن 
تعدل الدعم الع�صكري لل�رشكاء على 

الأر�س يف �صوريا.
وتقود وحدات حماية ال�صعب الكردية 
الدميقراطية  �صوريا  قوات  ال�صورية 
وعرب  اأكراد  ملقاتلني  حتالف  وهو 

يقاتلون الدولة الإ�صالمية مب�صاعدة 
الوليات  تقوده  الذي  التحالف 
املتحدة وذكرت الرئا�صة الرتكية يف 
وقت �صابق اأن الوليات املتحدة لن 
متد وحدات حماية ال�صعب الكردية 
يف �صوريا بالأ�صلحة وحتى الآن قالت 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( 
اإنها تراجع "تعديالت" يف الأ�صلحة 

ترى  التي  ال�صورية  الكردية  للقوات 
ومتثل  تهديدا  متثل  اأنها  اأنقرة 
الكردية  ال�صعب  حماية  وحدات 
الدميقراطية  �صورية  حتالف  ركيزة 
اأكراد  مقاتلني  من  يت�صكل  الذي 
داع�س  تنظيم  ويحارب  وعرب 
تقوده  الذي  التحالف  مب�صاعدة من 

وا�صنطن.

مو�سكو

 لن يفاجئنا حل ع�سكري حمتمل ب�ساأن 
كوريا ال�سمالية

وفد لـ"حما�س" برئا�سة ال�سنوار يقوم 
بزيارة مفاجئة اإىل القاهرة

الأمن  جمل�س  �صكرتري  اأعلن 
اأن  باترو�صيف،  نيكولي  الرو�صي 
عواقب  بالعتبار  تاأخذ  مو�صكو 
حل ع�صكري حمتمل ب�صاأن كوريا 
ال�صمالية وهي م�صتعدة، ولذلك لن 
لالأحداث  التطور  هذا  مثل  يكون 
باترو�صوف  ورد  لها  مفاجئا 
توجد  كانت  اإذا  عما  �صوؤال  على 
ب�صبب  ل  اأم  لرو�صيا  تهديدات 
قائال  ال�صمالية،  كوريا  اأعمال 

:"توجد، طبعا".
قائال  ال�صاأن  هذا  يف  واأ�صاف 
حدود  على  عمليا  نوجد  :"نحن 

مهتمون  نحن  ولذلك  معهم، 
بطريقة  �صيء  كل  يحل  باأن   ،
اإذا  ودبلوما�صية"وعما  �صيا�صية 
حالة  يف  تدابري  رو�صيا  اتخذت 
حل ع�صكري �صد كوريا ال�صمالية 
قال  لرو�صيا،  املحتمل  والتهديد 
:"نحن  الرو�صي  الأمني  امل�صوؤول 
نح�صب لهذا الأمر، ون�صتعد. هذا 
لن يكون مفاجئا لنا"وكانت كوريا 
ال�صمالية اأجرت فجر الأربعاء 29 
هي  �صاروخية  جتربة   ، نوفمرب 
�صبتمرب/اأيلول   15 منذ  الأوىل 
�صاروخها  اأن  واأعلنت  املا�صي. 

"هوا�صيون  طراز  من  اجلديد 
15" قد حلّق يف غ�صون 53 دقيقة 
اإىل ارتفاع قدره 4475 كم، وقطع 
رو�صيا  اأن  يذكر  كم   950 م�صافة 
وقت  يف  اقرتحتا  كانتا  وال�صني 
اأن  ال�صمالية  كوريا  على  �صابق 
تعلن عن جتميد التجارب النووية 
كوريا  ومتتنع  وال�صاروخية، 
عن  املتحدة  والوليات  اجلنوبية 
يف  ع�صكرية  مبناورات  القيام 
ال�صتقرار  لتحقيق  املنطقة، 
اأن  اإل  الكورية،  اجلزيرة  �صبه  يف 

وا�صنطن جتاهلت هذه املبادرة.

"حما�س"،  من  وفد  غادر    
رئي�س  ال�صنوار،  يحيى  برئا�صة 
غادر  غزة،  قطاع  يف  احلركة 
احلدودي،  رفح  معرب  عرب 
متوجها اإىل العا�صمة امل�رشية 
القاهرة، لبحث ملف امل�صاحلة 

الفل�صطينية.
وقالت "حما�س" يف بيان �صدر 
فوزي  با�صمها،  املتحدث  عن 
الزيارة  هذه  ب�صدد  برهوم، 
عنها  يعلن  مل  التي  املفاجئة 
م�صبقا: "بناء على دعوة كرمية 
توجه  م�رش،  يف  الأ�صقاء  من 

وفد من احلركة برئا�صة يحيى 
للوقوف  القاهرة،  اإىل  ال�صنوار 
امل�صاحلة  ملف  تطورات  على 
يحقق  مبا  بها  امل�صي  و�صبل 

طموحات وم�صالح �صعبنا".
ومل تذكر "حما�س" اأي تفا�صيل 
يذكر  املو�صوع  عن  اأخرى 
و"حما�س"  "فتح"  حركتي  اأن 
وقعتا، يوم 12 اأكتوبر املا�صي، 
اتفاق  على  القاهرة،  يف 
بتمكني  يق�صي  للم�صاحلة، 
الر�صمية  الفل�صطينية  احلكومة 
غزة،  قطاع  �صوؤون  اإدارة  من 

بحد  الغربية،  ال�صفة  كما 
دي�صمرب/كانون  مطلع  اأق�صاه 
اإنهاء  اأمل  على  اجلاري،  الأول 
النق�صام القائم منذ 2007 غري 
الأربعاء،  اأم�س الأول  اأنه م�صاء 
يف  و"حما�س"،  "فتح"  اأعلنت 
ا�صتالم  تاأجيل  م�صرتك،  بيان 
ملهامها  الفل�صطينية  احلكومة 
ال�صهر  العا�رش من  اإىل  يف غزة 
الرتتيبات  ل�صتكمال  اجلاري، 
الالزمة لقيام احلكومة مبهامها، 
ومن اأجل �صمان تنفيذ خطوات 

اإجناز امل�صاحلة.

ك�سف الدعاء العام الهولندي، اأن ما جترعه اجلرنال �سلوبودان برالياك، القائد الع�سكري ال�سابق لكروات البو�سنة، بعد اإدانته بارتكاب جرائم حرب، 
�سم مكون من مادة �سيانيد البوتا�سيوم القاتلة، ومن خ�سائ�ص هذا ال�سم �سرب وتعطيل اأوعية القلب فور و�سوله للدم، لذلك تويف اجلرنال الكرواتي 

برالياك مبا�سرة بعد جترعه، جراء ف�سل يف وظائف القلب.
يف  انتحاره  على  يومني  وبعد 
الأمم  ق�صاة  اأمام  املحكمة  قاعة 
عن  �صادر  بيان  ك�صف  املتحدة، 
اأم�س  الهولندي،  الدعاء  مكتب 
اجلمعة، اإن "النتائج الأولية لفح�س 
تركيز  وجود  اأظهرت  ال�صموم 
دم  يف  البوتا�صيوم  �صيانيد  ملادة 
البيان:  واأ�صاف  برالياك".  ال�صيد 
الذي  القلب،  اإىل ف�صل  اأدى  "هذا 
ي�صار اإليه باأنه ال�صبب امل�صتبه به 
هو  البوتا�صيام  ،و�صيانيد  للوفاة" 
وي�صتخدمه  ال�صمية،  عايل  مركب 
يف  وا�صع  ب�صكل  احل�رشات  علماء 
الق�صاء على احل�رشات داخل جرار 
واأوعية خا�صة، وفقا لـ ويكيبيديا، 
حال  البوتا�صيوم  �صيانيد  ويت�صبب 
اإىل  �رشيع،  ب�صكل  اجل�صم  دخوله 

التوازن  وعدم  والدوخة  ال�صداع 
القلب،  نب�س  يف احلركة، و�صعف 
وظهور ا�صطرابات يف اإيقاع نب�س 
القلب، والقيء، والت�صنج، والدخول 
يف غيبوبة، والو�صول اإىل م�صارف 

املوت خالل دقائق معدودة.
واأعلنت النتائج الأولية بعد ت�رشيح 
ال�صابق  الع�صكري  القائد  جثة 
�صاهد  والذي  عاماً،   72 البالغ 
العامل يف بث مبا�رش وقائع الف�صل 
الأخري من حياته، وح�رش خبريان 
التي  الت�رشيح  عملية  كرواتيان 
جرت يف املعهد اجلنائي الهولندي 
يف لهاي. واأبلغت املدعية مارلني 
الفرن�صية  الأنباء  وكالة  فيكين�صري 
قالت  لكنها  انتهى،  الت�رشيح  اأن 
"ما زلنا بانتظار النتائج النهائية" 

اإن  تاأكيد  با�صتطاعتها  يكن  ومل 
ما  املنتحر  اجلرنال  جثة  كانت 
ما  اأو  اجلنائية  الوحدة  يف  زالت 
�صتتخذ  التي  الإجراءات  هي 
عائلته  اإىل  �صت�صلم  كانت  اإذا  وما 
طريقة  املحري  اللغز  ويبقى 
ح�صول برالياك على قارورة ال�صم 
املحكمة  اأمام  وتناوله  الزعاف 
م�صددة  الأمنية  الإجراءات  حيث 
حماكمة  واتخذت  كبري  حد  اإىل 
اجلنائية  املحكمة  اأمام  برالياك 
ال�صابقة  ليوغو�صالفيا  الدولية 
درامياً  منحى  املا�صي،  الأربعاء 
ال�صم  بتجرع  املتهم  قام  حني 
خالل تثبيت احلكم بحقه ما اأدى 
ذهول  و�صط  لحقاً  وفاته  اإىل 

احلا�رشين.

لقرار  برالياك  اجلرنال  وا�صتمع 
الق�صاة تثبيت احلكم بال�صجن 20 
عاماً ال�صادر بحقه قبل اأن يهتف 
اأرف�س  جمرماً،  "ل�صت  قائال: 
حكمكم" ويخرج من جيبه قارورة 
اأعلن  الذي  حمتواها  ويتناول 
برالياك  ويبقى  �صم  اأنه  حماميه 
من  العديد  اإىل  بالن�صبة  بطاًل 
من  بالرغم  الكروات  املواطنني 
اإدانته بارتكاب جرائم حرب خالل 
وعمل   ،1990 عام  البو�صنة  حرب 
وامل�رشح  ال�صينما  يف  برالياك 
وقد  بالع�صكرية،  التحاقه  قبل 
الر�صمي  كرواتيا  تلفزيون  عر�س 
واأعلن  اأفالمه  اأحد  اأم�س اجلمعة 
على موقعه الإلكرتوين بعبارة "يف 

ذكرى.. �صلوبودان برالياك".



دويلالأحد03 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ15 ربيع الأول  1439ه 11
ا�ستعادة النفوذ:

دوافع الو�ساطة الفرن�سية يف الأزمة اللبنانية
ا يف حّل الأزمة الناجتة  يف اأعقاب ال�ستقالة املفاِجئة لرئي�س الوزراء اللبناين »�سعد احلريري«، يف الرابع من نوفمرب اجلاري،  لعبت فرن�سا دوًرا حمورًيّ

عن تلك ال�ستقالة التي اأثارت الكثري من الت�ساوؤلت والعرتا�سات التي و�سلت اإىل حِدّ توّقع قيام حرب اإقليمية و�سيكة. فلم تاأُل باري�س جهًدا يف 
حلها، بداية من البيانات الر�سمية التي توؤكد �سرورة ا�ستقرار لبنان، مروًرا بزيارة الرئي�س الفرن�سي »اإميانويل ماكرون«، يف التا�سع من ال�سهر اجلاري، 

ه وزير اخلارجية الفرن�سي »جان اإيف لودريان« اإىل الريا�س، لبحث الو�سع مع ويل العهد. للقاء ويل العهد »حممد بن �سلمان«، ثم توُجّ
بزيارة  الفرن�سي  التدخل  تكلل  وقد 
باري�س  عائلته  من  واأفراد  »احلريري« 
يف الثامن ع�رش من نوفمرب اجلاري. ويف 
اإىل  »احلريري«  عاد  الزيارة  تلك  اأعقاب 

لبنان، وتراجع عن اال�ستقالة.

اأ�سباب الو�ساطة:

اأزمة  حلل  الفرن�سي  التدخل  يرجع 
»�سعد  اللبناين  الوزراء  رئي�س  ا�ستقالة 

احلريري«، اإىل عدة اأ�سباب من اأهمها:
يف  الرائد  دورها  فرن�سا  ا�ستعادة   -1
ارتكاًزا  الو�ساطة  دور  بلعب  املنطقة 
على عالقاتها الوثيقة بالطوائف الثالث 
وال�سيعة،  )ال�سنة،  لبنان  يف  االأ�سا�سية 
واملوارنة(، اإىل جانب العالقات املتميزة 
ب�سفة  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع 
اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول  خا�سة 

ب�سورة عامة.
بو�سار«  »دوين  يذكر  ال�سياق،  هذا  ويف 
)اخلبري يف ق�سايا منطقة ال�رشق االأو�سط 
باملعهد الفرن�سي للعالقات الدولية(، اأن 
دور باري�س �سيكون االأكرث قبواًل يف الفرتة 
للم�ساكل، يف وقت  اإثارة  احلالية، واالأقل 
املخاوف،  االأمريكية  ال�سيا�سة  فيه  تثري 
»بريك�ست«،  ب�سبب  بريطاين  �سمور  مع 
وتنحي اأملانيا جانبًا -اإىل حٍدّ ما- ب�سبب 

�سيا�ستها الداخلية.

اجلن�سية  يحمل  »احلريري«  اأن   -2
الفرن�سية، وله ات�ساالت وا�سعة باالأو�ساط 

ال�سيا�سية الفرن�سية ورجال االأعمال. 
بالدور  الفرن�سي  الداخل  ترحيب   -3
الفرن�سي يف االأزمة اللبنانية، حيث �سّكل 
دور  للعب  »ماكرون«  دفع  اإ�سافًيّا  �سببًا 
لوبان«  »مارين  تاأييد  خا�سة  الو�ساطة، 
ياأتي  الذي  املتطرف،  اليمني  زعيمة 
حلزب  التقليدية  املعتقدات  خ�سم  يف 
م�سالح  حماية  ب�رشورة  الوطنية  اجلبهة 
امل�سيحيني،  خا�سة  لبنان  يف  االأقليات 
وا�سطالع باري�س بدور رئي�سي يف تهدئة 
فاإن  للوبان  فوفًقا  الطائفي.  االحرتاب 
احلفاظ على ا�ستقرار لبنان اأمر �رشوري 
باالإ�سافة  االأقليات هناك،  للحفاظ على 
االإ�سالم  فيها  يغلب  دولة  تدعيم  اإىل 
الو�سطي يف منطقة تت�ساعد فيها �سطوة 

احلركات الراديكالية التكفريية.
من  فرن�سا  بني  اجليدة  العالقات  اأن   -4
ال�سعودية ولبنان  العربية  جهة، واململكة 
اأمام  عائًقا  ت�سكل  مل  اأخرى،  جهة  من 
اإيف  »جان  خارجيته  ووزير  »ماكرون« 
لودريان« من اإقامة ات�ساالت مو�سعة مع 
وبذلك  االأزمة.  احتواء  اأجل  من  اإيران 
�سّكل غياب املعار�سة االإقليمية احلقيقية 
لقيام  م�سجًعا  �سببًا  الفرن�سي  للدور 
من  الرغم  على  الو�ساطة  بدور  باري�س 
)م�ست�سار  واليتي«  اأكرب  »علي  ا�ستغراب 

املر�سد االأعلى االإيراين لل�سئون الدولية( 
للدور الفرن�سي املو�ّسع يف االأزمة.

اآليات الو�ساطة:

قامت فرن�سا باتباع العديد من االأ�ساليب 
الو�سيط  دور  لعب  اأجل  من  واالإجراءات 

بالطريقة املثلى، ومنها:
�سي�ستقبل  اأنه  »ماكرون«  اإعالن   -1
وزراء  رئي�س  باعتباره  »احلريري« 
لعدم  كهارب،  اأو  كمنفٍيّ  ولي�س  لبنان، 
رو�سيا  مثل  الدول  بع�س  حفيظة  اإثارة 
اأعلن  مت�سل،  �سياق  ويف  وال�سني. 
با�سم  )املتحدث  كا�ستنار«  »كري�ستوف 
احلكومة الفرن�سية( اأن »ماكرون« ي�سجع 
»احلريري« على اتخاذ اأي قرارات يراها 
منا�سبة لكن وهو يف وطنه لبنان. وتهدف 
عن  �سبهة  اأي  ا�ستبعاد  اإىل  االآلية  تلك 
بالتدخل  اتهام قادتها  �ساأنها  باري�س من 

يف �سئون الدول.
2- اإ�سناد ر�سم خطة التحرك مل�سئولني 
ال�سئون  امل�ستوى متخ�س�سني يف  رفيعي 
التي  الهامة  االآليات  من  وهي  اللبنانية، 
اتخاذ  واأثناء  قبل  باري�س  بها  ا�ستعانت 
االآلية  وتلك  االأزمة.  يف  جدية  خطوات 
ب�سفة  الدميقراطية  الدول  يف  منت�رشة 
القرار  اتخاذ  ينح�رش  ال  حيث  عامة؛ 
يف �سخ�س الرئي�س واإن كان هو ال�سلطة 

العليا ال�ست�سدار القرارات النهائية.
»ماكرون«  ا�ستعان  ال�سياق،  هذا  ويف 
»برنارد  اخلارجي  االأمن  اإدارة  برئي�س 
يف  ببريوت  �سابق  �سفري  وهو  اإميييه«، 
ا�سرتاتيجيات  وو�سع  البيانات  ا�ست�سدار 
التعامل مع االأزمة. كما ا�ستقى معلومات 
الفاعلة  االأ�سا�سية  القوى  عن  مف�سلة 
»اأورليان  مع  مب�ساوراته  االأزمة  يف 
الت�سل�سل  يف  الثاين  الرجل  لو�سوفالييه«، 
ومدير  الفرن�سية  للدبلوما�سية  الهرمي 
اإىل   2010 من  بلبنان  الفرن�سي  املعهد 
الفرن�سي  الرئي�س  اأر�سل  كما   .2013
�سهر  بداية  بريوت  اإىل  »�سوفالييه« 
النظر  وجهات  تقريب  اأجل  من  نوفمرب 
بهدف  لبنان  يف  املختلفة  الطوائف  بني 

تخفيف حدة االحتقان فيما بينها. 
الإدارة  الفرن�سية  االآليات  متيزت  وقد 
االحرتافية،  من  كبرية  بدرجة  االأزمة 
والتي تُِوَّجت بعودة »احلريري« اإىل لبنان، 

واإعادة النظر يف مو�سوع اال�ستقالة.

نتائج الو�ساطة:

اأدت الو�ساطة الفرن�سية -كما اأ�رشنا- اإىل 
تخفيف حدة االأزمة عن طريق عودة »�سعد 
مباحثات  واإجرائه  لبنان،  اإىل  احلريري« 
عون« حول  »مي�سال  اللبناين  الرئي�س  مع 
يف  وامل�سكالت  احلكم  نظام  م�ستقبل 

مزيٍد  اإ�سافة  اإىل  ا  اأي�سً اأدت  كما  لبنان. 
اجلديد  الفرن�سي  للرئي�س  ال�رشعية  من 
باخلطوات  لوبان«  »مارين  ترحيب  بعد 
قالت  حيث  »ماكرون«؛  اتخذها  التي 
زعيمة حزب اجلبهة الوطنية: »اأعتقد اأن 
الذي  الو�ساطة  فدور  اأ�ساب.  »ماكرون« 
تلعبه فرن�سا يف تلك الق�سية هو بال�سبط 
هذا  يف  تفعله  اأن  باري�س  على  يجب  ما 

النوع من امل�سائل«.
رحبت  االإقليمي،  امل�ستوى  وعلى 
ل�سان  على  ال�سعودية  العربية  اململكة 
بعودة  اجلبري«،  »عادل  خارجتها  وزير 
على  اأثنى  حيث  للبنان،  »احلريري« 
ويف  االإطار.  هذا  يف  الفرن�سية  اجلهود 
امل�رشي  الرئي�س  اأكد  ذاته،  ال�سياق 
جلهود  تقديره  ال�سي�سي«  »عبدالفتاح 
االأزمة  اإدارة  اأ�سلوب  وا�سًفا  االإليزيه، 

باالإدارة الناعمة الأزمة حمتقنة.

الفرن�سية  الو�ساطة  نتائج  اأهم  وتتمثل 
يف  احلريري«  »�سعد  ا�ستقالة  اأزمة  حلل 
طهران  وقبول  االإيراين،  الت�سعيد  عدم 
تلك الو�ساطة على الرغم من اأن اخلا�رش 
اهلل«  »حزب  هو  االأزمة  تلك  من  االأكرب 
نف�سه  يجد  يكاد  اهلل  فحزب  اللبناين. 
من  الدويل  املجتمع  تاأكد  بعد  ماأزق  يف 
�سواء  »احلريري«،  ا�ستبعاد  يف  �رشوعه 
وجد  كما  ج�سدًيّا،  ت�سفيته  اأو  �سيا�سًيّا 
قد  قالقل  باأي  م�سبًقا  متهًما  نف�سه 

تُ�سيب بالد االأرز.
يف اخلتام، اإن تو�سيف امل�سكلة احلقيقية 
اإىل  اإرجاعها  ميكن  وال  تاريخية،  للبنان 
اأزمة ا�ستقالة »احلريري« االأخرية؛ حيث 
عميق،  �سو�سيولوجي  طابع  ذات  اإنها 
حلها  يتم  �سيا�سية  م�سكلة  فقط  ولي�ست 
واملجال�س  احلكومات  اأروقة  داخل 

النيابية.

املراقب احلذر:

فر�ص وخماطر التورط الإ�سرائيلي يف اأزمة لبنان
االإ�رشائيلية  التقديرات  تفاوتت 
لتداعيات ا�ستقالة رئي�س الوزراء اللبناين 
اتهامات  وتوجيهه  احلريري،  �سعد 
مبحاولة  اهلل  وحزب  الإيران  �رشيحة 
التقديرات  بع�س  اأكدت  حيث  اغتياله. 
متثلت  ا�ستغاللها  ميكن  فر�س  وجود 
الدور  اإيران، وحتجيم  ال�سغط على  يف 
املقابل  ويف  اهلل،  حلزب  ال�سيا�سي 
ت�ساعد  من  اأخرى  تقديرات  حذرت 
االأو�سط،  ال�رشق  يف  االإيراين  الدور 
ع�سكرية  مواجهة  تفجر  واحتماالت 
بني اإ�رشائيل وحزب اهلل، وال�سغط على 
اإ�رشائيل لتقدمي تنازالت الإحياء عملية 

ال�سالم.

ح�سابات الفر�س:

اأفعال  ردود  احلريري  ا�ستقالة  اأثارت 
حيث  االإ�رشائيلي؛  الداخل  يف  متعددة 
االإ�رشائيلية  احلكومة  رئي�س  علق 
يف  اال�ستقالة  على  نتنياهو  بنيامني 
اإىل  اأ�سدره خالل زيارته  بيان مقت�سب 
فيه  اعترب  لندن،  الربيطانية  العا�سمة 
اأن »ا�ستقالة احلريري هي جر�س اإنذار 
للمجتمع الدويل كله للتحرك، بخطوات 
عملية �سد ال�سيا�سة العدوانية االإيرانية 
لبنان  اإىل  �سوريا  حتويل  حتاول  التي 
ثانية، واأن هذه ال�سيا�سة ال ت�سكل خطًرا 
على اإ�رشائيل وحدها، واإمنا على ال�رشق 
االأو�سط باأكمله«. ويف هذا االإطار، راأى 
بع�س املحللني االإ�رشائيليني اأن االأزمة 
الإ�رشائيل  ا  فر�سً تت�سمن  اللبنانية 
للتخل�س من تهديدات حزب اهلل واإيران، 

وهو ما ميكن تو�سيحه فيما يلي:
املمكن  من  اإيران:  على  ال�سغط   -1
ت�سعيد  اإىل  احلالية  االأزمة  توؤدي  اأن 

الإجبارها  اإيران  على  الدولية  ال�سغوط 
ت�ستهدف  مفاو�سات  يف  الدخول  على 
ال�ساروخية،  جتاربها  على  قيود  و�سع 
حيث حتاول اإ�رشائيل ا�ستثمار الت�سعيد 
�سد اإيران وحزب اهلل يف الوقت الراهن 
ملعاجلة ما و�سفته باالأخطاء التي وقعت 
فيها الدول الكربى حينما عقدت اتفاًقا 
مع اإيران قبل عامني يق�سي بو�سع قيود 
وترى  االإيراين،  النووي  الربنامج  على 
يت�سمن  مل  االتفاق  هذا  اأن  اإ�رشائيل 
التجارب  على  مماثلة  قيود  و�سع 
ال�ساروخية االإيرانية رغم اأنها تدخل يف 
اإطار العنا�رش اللوج�ستية املت�سمنة يف 

الربنامج النووي االإيراين.
احلوثيني  قيام  اإ�رشائيل  وا�ستغلت 
�ساروخ  باإطالق  اإيران  من  املدعومني 
على اململكة العربية ال�سعودية بالتزامن 
�رشورة  لتوؤكد  احلريري  ا�ستقالة  مع 
ال�ساروخية  التجارب  على  قيود  و�سع 
لي�س  تهديًدا  باعتبارها  االإيرانية 
الإ�رشائيل وحدها بل للعامل كله، كما اأن 
يف  ع�سكرية  قواعد  لو�سع  اإيران  �سعي 
ع�سكرية  ل�سناعات  بنية  واإقامة  �سوريا 
يربهن  اللبنانية  االأرا�سي  على  متطورة 
على �سعيها ال�ستغالل التوازنات االأمنية 
هذا  ويف  االأو�سط.  ال�رشق  يف  اله�سة 
اإىل  اللجوء  اإ�رشائيل  تف�سل  االإطار، 
التهديد  على  للتغلب  الدويل  التعاون 
االإيراين بداًل من التعامل معه مبفردها 
مما قد يوؤدي اإىل حرب اإقليمية وا�سعة 
تتوقع  اهلل:  حزب  اإق�ساء   -2 النطاق. 
عزل  من  نها  �ستُمِكّ االأزمة  اأن  اإ�رشائيل 
درجة  اإىل  لبنان  يف  داخلًيّا  اهلل  حزب 
امل�ساركة  من  حرمانه  اإىل  ت�سل  قد 
يف احلكومة التي �ست�سكل بعد ا�ستقالة 
املوجهة حلزب  فاالتهامات  احلريري، 

�سوف  احلريري  اغتيال  مبحاولة  اهلل 
توؤدي اإىل اجتاه الطائفة ال�سنية لرف�س 
�سواء  احلكومة،  يف  اهلل  حزب  م�ساركة 
برئا�سة احلريري اأو اأي �سخ�س اآخر من 

اأبناء الطائفة.

تقديرات املخاطر:

من جانب اآخر، تتخوف بع�س التحليالت 
من اأن توؤدي هذه االأزمة اإىل تاأثري عك�سي 
واإيران،  اهلل  حزب  نفوذ  بزيادة  وتقوم 
كما اأنها من املمكن اأن توؤدي اإىل توجيه 
وقد  اإ�رشائيل،  اإىل  ع�سكرية  �رشبات 
حلفاء  اإيجاد  اإ�رشائيل ملحاولة  ت�سطر 
اإقليميني لها مما قد ي�سطرها للجلو�س 
اإىل طاولة املفاو�سات جمدًدا، وهو ما 

ميكن تو�سيحه فيما يلي:
تُتيح  قد  االإيراين:  الدور  دعم   -1
على  وال�سيا�سية  االقت�سادية  ال�سغوط 
لبنان من اأجل حتجيم حزب اهلل الفر�سة 
اأنها  زعم  حتت  االإيراين  الدور  لزيادة 
االأمر  اقت�سادًيّا،  لبنان  بتعوي�س  تقوم 
اهلل  مكانة حزب  تعزيز  �ساأنه  من  الذي 
اإق�سائه  من  بداًل  اللبنانية  املعادلة  يف 
خطًرا  ل  يُ�سِكّ ما  وهو  حتجيمه،  اأو 
يدفعها  وقد  »اإ�رشائيل«،  على  كبرًيا 
حزب  مع  ا�ستباقية  حرب  يف  للدخول 
ر  تفُجّ  -2 اخلطر.   هذا  ملواجهة  اهلل 
اأن  املمكن  من  ع�سكرية:  مواجهة 
ويقوم  االأزمة  هذه  اهلل  حزب  ي�ستغل 
مبحاولة ت�ستيت االنتباه عن االتهامات 
�رشبة  توجيه  خالل  من  له  املوجهة 
حزب  واأن  خا�سة  الإ�رشائيل،  ع�سكرية 
اهلل ي�سعى ال�ستعادة ما فقده من ر�سيد 
له  حتُوّ ب�سبب  واإ�سالمي  عربي  �سعبي 
-كما  اإ�رشائيل  �سد  مقاومة  حركة  من 

يزعم- اإىل ذراع ع�سكرية الإيران �سمن 
بني  املحتدمة  الطائفية  املواجهة 
االإ�سالمي،  العامل  وال�سيعة يف  ال�سنة 
كتبه  موقف  تقدير  اأكده  ما  وهو 
اإلداد  االإ�رشائيليان:  املحلالن 
ويوئيل   ،)Eldad Shavit( �سافيت 
 ،)Yoel Guzansky( جوزان�سكي 
القومي  االأمن  درا�سات  معهد  يف 
اأن  الكاتبان  راأى  حيث  االإ�رشائيلي؛ 
معادلة  من  اهلل  اإخراج حزب  حماولة 
االتهامات  عرب  لبنان  يف  احلكم 
اإيران  هدف  بتحقيق  له  املبا�رشة 
رمبا  املنطقة،  ا�ستقرار  بزعزعة 
تاأتي بنتيجة عك�سية وت�سفر عن تقوية 

حتالف عون مع ن�رش اهلل.
اإن  اخلارجية:  ال�سغوط  ت�ساعد   -3
مع  بالتعاون  القيام  اإ�رشائيل  حماولة 
بع�س دول االإقليم ملواجهة التهديدات 
احلديث  فتح  اإىل  �سيوؤدي  االإيرانية 
اإ�رشائيل  تعامل  �رشورة  عن  جمدًدا 
باإيجابية مع املبادرة العربية لل�سالم، 
»اإ�رشائيل«  بان�سحاب  تق�سي  والتي 
مقابل   1967 حدود  اإىل  كامل  ب�سكل 

ال�سالم والتطبيع ال�سامل مع العرب.
غري  نتنياهو  حكومة  كانت  وملا 
لالأرا�سي  احتاللها  اإنهاء  يف  راغبة 
الفل�سطينية للحفاظ على اأمنها، وقوة 
نفوذ اجلماعات اال�ستيطانية داخلها؛ 
مطالبة  �ستتم  الذي  الثمن  فاإن 
اإ�رشائيل به لقاء اأي تفاهم معها حول 
لن  االإيراين  اخلطر  مواجهة  �سبل 
يكون اأقل من تفعيل املبادرة العربية 
اأواًل، وهو ما ميكن اأن يهدد ا�ستقرار 
بل  احلالية،  االإ�رشائيلية  احلكومة 
ال�سغوط  من  يزيد  اأن  ا  اأي�سً ميكن 
لال�ستجابة  اإ�رشائيل  على  االأمريكية 

اأنها  م�سمى  حتت  العربية  للمبادرة 
اجلهود  لتوحيد  ال�رشورية  اخلطوة 
 -4 االإيراين.   اخلطر  �سد  االإقليمية 
ميكن  االإقليمية:  التعقيدات  تزايد 
لتطورات غري مبا�رشة يف املنطقة اأن 
تت�سافر مع االأزمة احلالية، واأن جتد 
�سيا�سي  ماأزق  يف  نف�سها  اإ�رشائيل 
ت�رشيحات  اأواًل  فهناك  وع�سكري، 
»�سريجي  الرو�سي  اخلارجية  وزير 
الفروف« يف نوفمرب 2017 باأن بالده 
القوات  ان�سحاب  ب�سمان  تتعهد  مل 
معترًبا  �سوريا،  من  الإيران  املوالية 
»�رشعي«،  �سوريا  اإيران يف  وجود  اأن 
وقد و�سف حملل ال�سئون االأمنية يف 
ميلمان«  »يو�سي  »معاريف«  �سحيفة 
الرو�سي  اخلارجية  وزير  اإعالن 
القيادة  على  �سقطت  التي  بالقنبلة 

ال�سيا�سية والع�سكرية الإ�رشائيل.
5- تهديدات العمليات االنتقامية: قد 
الفل�سطينية  »اجلهاد«  حركة  حتاول 
لتوجيه  املنطقة  يف  التوتر  ا�ستغالل 
على  ا  رًدّ الإ�رشائيل  انتقامية  �رشبة 
القوات  فجرته  الذي  النفق  حادث 
االإ�رشائيلية يف نهاية اأكتوبر املا�سي، 
من  ا  �سخ�سً  12 مقتل  اإىل  اأدى  مما 
احلركة، ويف حالة حدوث هذا االأمر 
فمن املتوقع اأن تقوم اإ�رشائيل بالرد 
تتطور  وقد  غزة،  قطاع  داخل  بعنف 
االأو�ساع اإىل حرب وا�سعة مع حما�س 
الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  وحتى 
على  �سيجلب  الذي  االأمر  نف�سها، 
ن  مُتِكّ وا�سعة  دولية  اإدانة  اإ�رشائيل 
تخفيف  من  اهلل  وحزب  اإيران 
الوقت  يف  عليهما  الواقعة  ال�سغوط 
وهو  احلالية،  االأزمة  ب�سبب  الراهن 
الحت  التي  الفر�سة  على  يق�سي  ما 

ال�ساروخية  التهديدات  ملواجهة 
االإيرانية الإ�رشائيل.

ثمن دون مقابل:

االإ�رشائيلية  التحليالت  ح  تُرِجّ مل 
احلالية  االأزمة  لتطور  بعينه  �سيناريو 
يف لبنان، لكنها توؤكد �رشورة الرتوي 
اأي مواقف ر�سمية  التورط يف  وعدم 
تركيز  ين�سب  واأن  احلايل،  الوقت  يف 
متابعة  على  االإ�رشائيلية  القيادة 
�سوريا،  يف  االإيرانية  التحركات 
للتاأكد  لبنان،  اهلل يف  وحتركات حزب 
ع�سكرية  قواعد  اأية  اإقامة  عدم  من 
اأو  ال�سورية،  االأرا�سي  داخل  اإيرانية 
اإقامة بنية ل�سناعات ع�سكرية حلزب 

اهلل داخل لبنان.
الدفاع  وزير  حّذر  ال�سدد،  هذا  ويِف 
من  ليربمان«  »اأفيجدور  االإ�رشائيلي 
�سيتعامل  االإ�رشائيلي  اجلي�س  اأن 
وفق  ولبنان  �سوريا  يف  االأو�ساع  مع 
تقديراته االأمنية اخلا�سة، ولن ي�سمح 
�سوريا  يف  واالإيراين  الرو�سي  للوجود 
يعتربه تهديًدا  مبنعه من مواجهة ما 
تهديد  وينطبق  االإ�رشائيلي.  لالأمن 
ا على االأطراف االأخرى،  ليربمان اأي�سً
باأن  اهلل  حلزب  ي�سمح  لن  اأنه  مبعنى 
اللبنانية  باالأزمة  االن�سغال  ي�ستغل 
االأمن  لكي يفر�س واقًعا معيًنا يهدد 
اأن  بو�سوح  يبدو  ثم  االإ�رشائيلي.ومن 
اإ�رشائيل حري�سة على عدم فتح جبهة 
للمواجهة مع حزب اهلل اأو اإيران على 
االأرا�سي ال�سورية يف الوقت الراهن، 
حتى ال تتورط يف حرب �ستبدو اأمام 
الراأي العام االإ�رشائيلي وكاأنها دفعت 

ثمنها بدون مقابل.



االن�صار يهددون 
باخلروج يف م�صرية 
كبرية لطرد االإدارة 

احلالية

احتاد احلرا�ش 
يتوجه نحو 

الهاوية و�شبح 
ال�شقوط 

يطارده
يوا�صل فريق احتاد احلرا�ش 

يف طريق املعاناة والتوجه نحو 
الهاوية بعد الهزمية اجلديدة 
التي �صجلها اأول ام�ش خالل 
التنقل الذي قاده اإىل اجلنوب 

من اأجل مواجهة �صبيبة ال�صاورة 
اين تلقى الفريق هزميته الثامنة 
منذ انطالق املو�صم، ورغم اأن 
الت�صكيلة متكنت من ال�صمود 
اأمام اأ�صحاب الأر�ش خالل 

املرحلة الأوىل من املباراة اإل 
اأنها �صقطت يف فخ الهزمية بعدما 

�صجل اأ�صحاب الر�ش الهدف 
الوحيد يف اللقاء خالل ال�صوط 
الثاين، وهو التعرث الذي يعقد 

و�صعية ت�صكيلة املدرب التون�صي 
حمدي الدو التي توا�صل التعرث 
والغرق يف اأ�صفل جدول الرتتيب 

خا�صة وانها تقبع يف املركز 
ما قبل الأخري جلدول الرتتيب 
وهو الأمر الذي يجعل ت�صكيلة 
»ال�صفراء« تتوجه بخطى ثابتة 
نحو الهبوط اإىل الرابطة الثانية 

واأ�صحى �صبح ال�صقوط يطاردها، 
خا�صة واأنها تبتعد باأربع نقاط من 

اأجل مغادرة منطقة اخلطر.
ويتواجد احتاد احلرا�ش يف 

و�صعية ل يح�صد عليها خا�صة 
يف ظل الغياب التام لالإدارة 

والتي مل يكلف اي من م�صوؤوليها 
وعلى راأ�صهم الرئي�ش في�صل 

بن �صمرة عناء التنقل ومرافقة 
الفريق غلى مدينة ب�صار من 
اأجل منح الت�صكيلة الدعم 

املعنوي، اإىل جانب توا�صل 
امل�صاكل تنخر ج�صد النادي 
يف ظل غياب الأموال وعدم 

ت�صديد رواتب الالعبني وتوقيع 
عدد من امل�صتقدمني اجلدد يف 
ال�صيف املن�رصم �صكوكا بدون 

نيل اأي �صنتيم، اإىل جانب اأن 
الفريق مهدد بخ�صم النقاط من 
الر�صيد باقرتاب انتهاء املهلة 

التي منحتها الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم اإىل الأندية التي مل 
ت�صدد ديونها، والإدارة توا�صل 

التفرج على الو�صعية دون التحرك 
�صاكنا. وح�صب اأ�صداء من الفريق، 

فاإن جمموعة من اأن�صار احتاد 
احلرا�ش يح�رصون للخروج يف 
م�صرية كبرية من اأجل ال�صغط 
على الإدارة احلالية للرحيل من 

الفريق وهي التي مل تقم ب�صيء يف 
فائدة الفريق متهمني امل�صوؤولني 
بالت�صبب يف الو�صعية ال�صعبة التي 

يتواجد عليها احتاد احلرا�ش 
وحملوهم م�صوؤولية تهديده 

بال�صقوط اإىل جحيم الرابطة 
الثانية. 

عي�صة ق.
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الفريق ا�صبح يناف�س بثوب البطل وحلم االأن�صار يكرب

�شباب ق�شنطينة على بعد 
فوز للتتويج باللقب ال�شتوي

يقرتب فريق �صباب ق�صنطينة بخطى ثابتة من ح�صم التتويج باللقب 
ال�صتوي للبطولة الوطنية عقب الفوز الثمني الذي عادت به الت�صكيلة 

من تنقلها اإىل مدينة تيزي وزو والذي حققته اول ام�س على ح�صاب 
امل�صيف �صبيبة القبائل �صمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة االأوىل، 
حيث توا�صل ت�صكيلة »ال�صيا�صي« م�صوارها دون خطاأ بعد خو�س ع�صر 

مباريات دون هزمية وت�صجيل رابع انت�صار على التوايل.

عي�صة ق.

الذي  النت�صار  و�صمح 
املدرب  اأ�صبال  عاد 
عمراين  القادر  عبد 
بتزايد  وزو  تيزي  من 
الفريق  اإدارة  �صهية 
ورقة  لعب  اجل  من 
البطولة  بلقب  التتويج 
واأن  خا�صة  الوطنية 
برهن  ق�صنطينة  �صباب 
اأنه يناف�ش بثوب البطل 
الرائعة  النتائج  ظل  يف 
التي يحققها وهو الذي 
الثاين على  فوزه  �صجل 
القواعد  خارج  التوايل 
على  انت�صاره  بعد 
اجلزائر  احتاد  ح�صاب 
ببولوغني،  معقله  يف 
وبالتايل يوا�صل ال�صباب 

التتويج  نحو  خطواته 
بلقب البطولة الثانية يف 
تاريخه بعد لقب مو�صم 
خا�صة   ،1997/1996
واأن حلم ع�صاق اللونني 
يف  والأخ�رص  الأ�صود 
يعانق  فريقهم  روؤية 
كبريا  اأ�صبح  البطولة 
وهو ما يجعل الت�صكيلة 
وحتول  الأ�صواء  حتت 
هدفها بلعب البقاء اإىل 

التناف�ش على اللقب.
و�صيكون رفقاء الالعب 
على  بلعمريي  الهادي 
اآخر  لعب  مع  موعد 
مرحلة  يف  مباراة 
للبطولة  الذهاب 
ملعبهم  على  الوطنية 
حمالوي  ال�صهيد 
عندما ي�صتقبلون نهاية 
احتاد  الأ�صبوع  هذا 

للجولة  حت�صبا  البليدة 
يكفيهم  والتي   14
بنقاطها  الفوز  خاللها 
الثالث من اجل تر�صيم 
باللقب  تتويجهم 
يعمل  ما  وهو  ال�صتوي 
القيام  على  الالعبون 
ا�صعاد  اأجل  من  به 
يعولون  الذين  الن�صار 
اإىل  قيا�صي  تنقل  على 
تعودوا  مثلما  امللعب 
انطالق  منذ  عليه 
اجلاري  املو�صم 
م�صاندة  اأجل  من 

الت�صكيلة.

عبيد يتاألق حتت 
اأنزار ماجر ويطرق 

اأبواب اخل�صر

متّيزت  املقابل،  يف 

لفت  بتاألق  املقابلة 
للمهام اأمني عبيد الذي 
قدم مباراة كبرية حتت 
الوطني  الناخب  اأنظار 
كان  الذي  ماجر  رابح 
اأول  مبلعب  حا�رصا 
نوفمرب من اجل معاينة 
مرفوقا  الالعبني 
مناد،  جمال  مب�صاعده 
فريقه  عبيد  قاد  حيث 
كامال  الزاد  اإحراز  اإىل 
التي  الثنائية  بف�صل 
مرمى  يف  �صجلها 
ع�صلة،  مليك  احلار�ش 
للتواجد �صمن  تر�صحه 
املنتخب  ترب�ش 
للمحليني  الوطني 
هذا  منت�صف  املربمج 
حول  والتناف�ش  ال�صهر 
املنتخب  �صمن  مكانة 

الأوىل. 

رائد القبة ينتف�س  عني الفكرون والبابية يعانيان

ال�شام تعمق الفارق يف ال�شدارة 
�شكيكدة وجيا�شمبي ي�شيعان البوديوم

بطولة فرن�صا داخل احلو�س ال�صغري

 �شحنون يحرز املركز الثالث
 ل�شباق التتابع 50م

مليلة  عني  جمعية  فريق  يوا�صل 
الرابطة  مناف�صة  يف  التاألق 
املحرتفة الثانية بعد ت�صجيله للفوز 
جاء  والذي  التوايل  على  اخلام�ش 
بو�صعادة  امل  ال�صيف  على ح�صاب 
لهدف  بخما�صية  �صحقه  الذي 
�صمح  الذي  وهو   13 اجلولة  �صمن 
وتاأكيد  �صدارته  بتثبيت  »لل�صام« 
اإىل  ال�صعود  لتحقيق  القوية  رغبته 
تعميق  بعد  خا�صة  الأ�صواء،  دوري 
اإىل  مالحقيه  اقرب  عن  الفارق 
التعادل  ويكفيه  كاملة،  نقاط  �صت 
احراز  ل�صمان  الفارطة  اجلولة  يف 
على   جولتني  قبل  ال�صتوي  اللقب 
اختتام مرحلة الذهاب من البطولة 
عني  جمعية  وا�صتغلت  الوطنية، 
الفارق  تعميق  يف  الفر�صة  مليلة 
املالحقني خا�صة  �صقوط  م�صتغلّة 
اأكرب  كانت  �صكيكدة  �صبيبة  وان 
فخ  يف  �صقوطها  بعد  اخلا�رصين 
على  التوايل  على  الثانية  الهزمية 
مفّوتة  وهران  جمعية  اأمام  ملعبها 
نف�ش  وهي  بالو�صافة،  النفراد 
عليها  تواجدت  التي  الو�صعية 
النقاط  �صيعت  التي  بجاية  �صبيبة 

التي  اخل�صارة  بعد  مبلعبها  الثالث 
برج  اأهلي  ال�صيف  اأمام  بها  منيت 
اللتحاق  ت�صيع  جعلها  بوعريريج 

باملركز الثالث.
التي  التعادل  نقاطة  �صمحت  بينما 
من  بجاية  مولودية  بها  عادت 
ح�صاب  على  الورا�ش  عا�صمة 
بو�صافة  الحتفاظ  باتنة يف  �صباب 
على  والتناف�ش  الرتتيب  جدول 
لل�صعود،  الثالث  التاأ�صريات  اإحدى 
فيما كان الفوز الثمني الذي �صجلته 
جمعية ال�صلف على ح�صاب مولودية 
»ا�صود  لت�صكيلة  كافيا  العلمة 
اللتحاق  اجل  من  الون�رصي�ش« 
�رصيع  يراقب  فيما  بالبوديوم، 
قرب  عن  ال�صعود  �صباق  غليزان 
نقاط   بثالث  ر�صيده  تدعيم  عقب 
يف داربي الغرب امام وداد تلم�صان 
قل�ش بها الفارق عن املركز الثالث 
جهته،  من  واحدة.  نقطة  اإىل 
نظيفة  بثالثية  القبة  رائد  انتف�ش 
مبولودية  جمعه  الذي  اللقاء  يف 
�صعيدة �صمحت له مبغادرة املنطقة 

احلمراء لأول مرة هذا املو�صم.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  ال�صباح  اأحرز 
امليدالية  �صحنون  اأ�صامة 
50م  التتابع  �صباق  يف  الربونزية 
بنادي  زمالئه  رفقة  مرات  اأربع 
ام�ش  اأول  مبر�صيليا  ال�صباحني 
الثاين  اليوم  مناف�صات  �صمن 
لل�صباحة  فرن�صا  بطولة  من 
مبدينة  ال�صغري  احلو�ش  يف 
مونبيليي، وكان ال�صباح اجلزائري 
املن�رصم  اخلمي�ش  حطم  قد 
ل�صباق  الوطني  القيا�صي  الرقم 
املركز  باحتالله  فرا�صة  100م 
حت�صني  ل�صحنون  و�صبق  الثاين، 

الذي  الوطني  القيا�صي  الرقم 
ثاين  اأح�صن  م�صجال  بحوزته  كان 
�صبيحة  الت�صفيات  يف  توقيت 
الفرن�صي  ال�صباح  وراء  اخلمي�ش 
املتوج  �صتارفيو�ش  جريميي 
املرتبة  عادت  بينما  بالنهائي 
الثالثة اإىل  الفرن�صي الآخر نون�ش 
رو�ش، بهذه النتيجة متكن ال�صباح 
احلد  حتقيق  من  اجلزائري 
للم�صاركة  يوؤهله  الذي  »اأ«  الأدنى 
لل�صباحة  العاملية  البطولة  يف 

2018 بال�صني. 
ق.ر.

حمري يتهم اأطرافا بتعمد حتطيم �صريع غليزان

عجايل: الالعبون كانوا رائعني والزال عكل كبري ينتظرنا
عرّب مدرب فريق �رصيع غليزان خل�رص عجايل عن ارتياحه بعد الفوز الثمني الذي حققه ا�صباله يف املباراة 
اأول فوز له منذ تعيينه على راأ�ش العار�صة الفنية  اأين �صجل عجايل  اأمام ال�صيف وداد تلم�صان،  التي جمعتهم 
لت�صكيلة »اأ�صود مينا«، واعترب املتحدث يف ت�رصيحات اعالمية عقب نهاية املقابلة اأن الفوز جاء بف�صل اإرادة 
الالعبني الذين حتدوا امل�صاكل التي مرت عليهم طيلة ال�صبوع املنق�صي ب�صبب ق�صية امل�صتحقات املالية العالقة 
�صاعده على  الذي  والطبي  امل�صاعد  للطاقم  �صكره  الثالث موجها  النقاط  وقاموا مبا عليهم عرب احلفاظ على 
القيام مبهمته على اأكمل وجه وقيادة الفريق اإىل موا�صلة وترية النتائج اليجابية، وا�صار عجايل ان ت�صكيلة وداد 
تاأثر خط و�صط امليدان عقب خروج الالعب عنان متاأثرا بالإ�صابة  تلم�صان خلقت لهم م�صاكل عدة خا�صة بعد 
وبرر خروج لعبه حرو�ش اإىل عدم قدرته يف املوا�صلة على نف�ش الريتم راف�صا ت�صخيم الأمور فيما يتعلق بغ�صبه 
من مغادرة امليدان حيث اعترب الأمر عاديا، وطالب مدرب ال�رصيع م�صاندة اجلميع داخل الفريق والن�صار من اجل 
حتقيق الهدف املتفق عليه مع الإدارة. من جهته، عرّب رئي�ش �رصيع غليزان حممد حمري عن غ�صبه  ب�صبب امل�صاكل 
التي يواجها النادي والتي يتخبط فيها وحده دون تلقي امل�صاعدة من ال�صلطات املحلية، حيث وجه ا�صابع التهام اإىل 
بع�ش الطراف دون حتديدها تهدف اإىل حتطيم الفريق و�رصب ا�صتقراره خالل الفرتة احلالية، م�صتدل بق�صية جتميد 
احل�صاب البنكي لل�رصكة الريا�صية من طرف املحامي ع�صمان، ورف�ش حمري حتمل ت�صديد ديونه التي تقع على عاتق 
الإدارة ال�صابقة التي تراأ�صها بوهني واملقدرة بقيمة 120 مليون �صنتيم، كا�صفا ان اإدارته و�صعت طعنا لرفع قرار التجميد 

خا�صة واأن احل�صاب �صوف ي�صتقبل دعم الولية املقدر مبليار �صنتيم.
وحتدث املعني حول ق�صية الالعب اأ�صامة تبي، اأين ا�صار اأنه مت ت�صديد الأجور ال�صهرية للمعني اإىل غاية جانفي 2018 ول 
اأ�صا�ش للق�صية التي رفعها على م�صتوى جلنة املنازعات للفاف، م�صيفا ان تبي كان يف عطلة مر�صية دامت خم�صة ا�صهر 
وبالتايل ال�صمان الجتماعي من يتكفل بدفع م�صتحقاته املالية، وا�صتطرد املعني اأنه �صوف يقوم هذا ال�صبوع بت�صوية جزء 

من امل�صتحقات لالعبني تتمثل يف اجرتني �صهريتني ومنحتي الفوز امام غايل مع�صكر ووداد تلم�صان.
عي�صة ق. 
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انتقد ب�سورة غري مبا�سرة قرار املكتب الفدرايل بتحديد معايري ا�ستدعاء املحليني

ولد علي: ال ميكن قيا�س الوطنية واالح�ضن من املغرتبني واملحليني يلعب
وّجه وزير ال�سباب والريا�سة الهادي ولد علي انتقادا غري مبا�سر للقرار الذي خرج به املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم واملتمثل يف 
و�سع �سرطني من اجل توجيه الدعوة اإىل الالعبني املحرتفني يف الدوريات الأوروبية منها  امتالك الرغبة يف اللعب للمنتخب وحب اللوان الوطنية 

قبل كل �سيء، حيث اأّكد الوزير اأنه ل ميكن قيا�س الوطنية لدى الالعبني 

عي�سة ق.

وال ميكن اتهام العب مّر جانبا ومل 
باأنه  املباراة  يف  جيدا  وجها  يقدم 
لي�س وطنيا وال يحب بالده، م�شريا 
يف ت�رصيحات اعالمية عقب نهاية 
الن�شوي  الوطني  املنتخب  مباراة 
من  اقل  لفئة  الكامريوين  ونظريه 
اأم�س  اأول  جرت  التي  عاما   17
بدوره  ميلك  املغرتب  الالعب  اأن 
ومن  االأم  لوطنه  اللعب  يف  الرغبة 

مت�شاوية  فر�شة  منحه  ال�رصوري 
لال�شتدعاء  املحلي  الالعب  مثل 

اإىل الت�شكيلة الوطنية.
واأ�شاف امل�شوؤول االأول على قطاع 
التي  املعايري  اأن  ببالدنا  الريا�شة 
يجب توافرها يف ا�شتدعاء الالعب 
الوطنية  االلوان  حمل  اأجل  من 
الفنية  اأن تتمثل يف اجلاهزية  يجب 
اال�شافة  تقدمي  وامكانية  والبدنية 
درجة  قيا�س  ولي�س  اخل�رص  اإىل 
الوطنية لدى الالعب والتي ال ميكن 

اللعب يف  اأجل  من  معيارا  تكون  اأن 
الوزير  ت�رصيحات  وتاأتي  اخل�رص. 
يف وقت اأن رئي�س الفاف خري الدين 
الوطني  املنتخب  ومدرب  زط�شي 
تقلي�س  على  يعمالن  ماجر  رابح 
يف  املحرتفني  الالعبني  عدد 
اأجل  من  الوطنية  الت�شكيلة  �شفوف 
املحليني  الالعبني  على  االعتماد 
املعدن  من  املنتخب  اأ�شا�س  وبناء 
يف  املحليني  تغليب  عرب  املحلي 

�شفوف اخل�رص.

حليلوزيت�س: االحتفاالت التي رافقت عودتنا من الربازيل حلظات خالدة
للمنتخب  ال�شابق  املدرب  عرّب 
عن  حليلوزيت�س  وحيد  الوطني 
ق�شاها  التي  بالفرتة  افتخاره 
على راأ�س العار�شة الفنية ودرب 
خاللها املنتخب الوطني، حيث 
"بني  لقناة  ت�رصيحات  يف  اكد 
اجلمهور  اأن  القطرية  �شبورت" 
اجلزائري فريد من نوعه وهناك 
اأين  اليابانيني  وبني  بينه  فرق 
متع�شبون  اجلزائريني  اأن  اأ�شار 

عن  ويتابعونه  بالدهم  ملنتخب 
متر  وكبرية  �شغرية  وكل  قرب 
اجلزائريني  ان  م�شريا  عليهم، 
وال  كبرية  �شجاعة  ميلكون 
التي  االأو�شاع  من  يتخوفون 
بالدهم  منتخب  عليها  يتواجد 
وهو  تعرث  كل  يف  خلفه  ويبقون 
ما يعرتف لهم به واخل�شلة التي 
يحبذها يف اجلزائريني، مو�شحا 
من  بالعك�س  جتري  االأمور  اأن 

والذين  اليابانيني،  لدى  دلك 
احلدود  يفوق  احرتاما  مينحون 
للمناف�س وهو ما يلقي بال�شغط 

عليهم عند خو�س اللقاءات.
الفرانكو  املدرب  وا�شتطرد 
اللحظات  ين�شى  ال  اأن  بو�شني 
الرائعة التي عا�شها يف اجلزائر 
عمت  التي  االحتفاالت  خا�شة 
واال�شتقبال  العا�شمة  �شوارع 
تخ�شي�شهم  مت  الذي  البطويل 

من  عودته  عند  للخ�رص 
الدور  اإىل  التاأهل  عند  الربازيل 
انها  قال  اين  للمونديال،  الثاين 
وال  ذاكرته  يف  خالدة  حلظات 
ان  يتمنى  انه  م�شريا  تن�شى، 
يعي�س انف�س االأجواء يف اليابان 
حال  يف  رو�شيا  من  العودة  عند 
للعر�س  النهائي  الدور ثمن  بلوغ 

الكروي العاملي.
عي�سة ق.

اختتام البطولة الوطنية يف 19 ماي من العام املقبل
اأعلنت الرابطة املحرتفة لكرة القدم اأن تاريخ 
اختتام املو�شم الكروي اجلاري وا�شدال ال�شتار 
العام املقبل  بتاريخ 19 ماي من  �شيكون  عليه 
تعليمات  تطبيق  على  العمل  يتم  �شوف  اأين 
االحتادية الدولية لكرة القدم املتمثلة يف انهاء 
ال�شماح  اأجل  من  باكرا  املحجلية  البطوالت 
بلدانهم  منتخبات  مع  بالتح�شري  لالعبني 

للم�شاركة يف كاأ�س العامل املقررة �شيف 2018 
يف  ف�شلت  التي  اجلزائر  عنها  وتغيب  برو�شيا 
وخرج  مونديالية،  م�شاركة  خلام�س  التاأهل 
اجتماع جمل�س االإدارة للرابطة املحرتفة لكرة 
تبقى  ما  مناف�شات  جدول  و�شع  بقرار  القدم 
املعنية  اجلوالت  �شواء  احلايل  املو�شم  من 
مناف�شة  تواريخ  جانب  اإىل  الوطنية  بالبطولة 

يف  االأندية  مل�شاركة  مراعاة  اجلمهورية  كاأ�س 
�شطيف  وفاق  يلعب  اأين  القارية،  املناف�شة 
ابطال  رابطة  مناف�شة  اجلزائر  ومولودية 
اجلزائر  احتاد  فريقي  �شيكون  بينما  اإفريقيا 
و�شباب بلوزداد على موعد مع متثيل اجلزائر 

يف كاأ�س الكاف.
ع.ق.  

اأنهى العمل مع مناجريه بن غوغام وتعاقد مع �سركة "�سبورت اينف�ست"

حمرز: اتفقت مع ار�ضنال لكن املفاو�ضات توقفت فجاأة
اإىل  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اإىل  وتطّرق  املن�رصمة  ال�شيفية  التحويالت  فرتة 
يتعلق  فيما  ت�شاوؤالت  عدة  اأثارت  التي  احلادثة 
مبكان تواجده خالل اليوم االأخري للمركاتو ال�شيفي 
يف ظل ت�شارب االأنباء حينها عن تواجده يف مطار 
ا�شبانيا، وهو الذي  فرن�شا وحديث عن تواجده يف 
كان حت�شل على ال�شوء االأخ�رص من طرف املدرب 
ورئي�س  األكاراز  اال�شباين  الوطني  للمنتخب  ال�شابق 
االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي 
من اأجل مغادرة ترب�س املنتخب الوطني للتوقيع مع 
فريقه  مع  والبقاء  ال�شفقة  ف�شل  قبل  جديد  فريق 

احلايل لي�شرت �شيتي االجنليزي
اخل�رص  ميدان  متو�شط  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف   
الربيطانية  ميل"  "دايلي  جلريدة  به  ادىل  حوار  يف 
االأخري  اليوم  خالل  فرن�شا  يف  متواجدا  كان  اأنه 
نافيا  عائلته  اأفراد  ورفقة  ال�شيفية  التحويالت  من 
التقارير  طرف  من  تناقلها  مت  التي  االأخبار  كل 
اأجل  من  ا�شبانيا  يف  تواجده  عن  حينها  االإعالمية 
التوقيع مع م�شوؤويل نادي بر�شلونة اال�شباين، م�شريا 

اأنه �شّيع الرحلة نحو زامبيا من اجل مرافقة زمالئه 
يف املنتخب الوطني للعب ت�شفيات مونديال رو�شيا 
ي�شيف  به  اللحاق  املمكن  غري  مكن  وكان   2018

ب�شبب عدم وجود رحلة اخرى.
ت�شكيلة  �شفوف  يف  املحرتف  الالعب  وك�شف 
من  املن�رصم  ال�شيف  يف  قريبا  كان  انه  "الثعالب" 
االجنليزي،  ار�شنال  نادي  �شفوف  اإىل  االنتقال 
مو�شحا اأنه تفاو�س مع م�شوؤويل املدفعجية واتفق 
معهم على كافة التفا�شيل من اأجل التوقيع على العقد 
قبل اأن تتوقف االت�شاالت بني الطرفني، مو�شحا انه 

يجهل اال�شباب حول توقف االت�شاالت.
لوهافر  نادي  خريج  اقدم  خمتلف،  �شياق  ويف 
جتمع  التي  العمل  عالقة  انهاء  على  الفرن�شي 
التي  الف�شيحة  بعد  غوغام  بن  كمال  مبناجريه 
ايجاد  يف  عجز  اأين  الفارط  ال�شيف  يف  له  حدثت 
من  تهجك  مو�شوع  وا�شبح  اإاليه  ينتقل  كبري  فريق 
طرف الو�شائل االعالمية العاملية االأمر الذي دفعه 
اإىل انهاء العمل معه والتعاقد رفقة �رصكة "�شبورت 

اينف�شت" التي تهتم باأعمال العبني كبار.

اأونا�س بديال وينهزم رفقة نابويل امام اليويف
�شقط الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س اأول ام�س يف فخ الهزمية رفقة ناديه 
نابويل على ميدانه عندما لعب مواجهة القمة التي جمعته بالغرمي جوفنتو�س 
�شمن اجلولة 15 من الدوري االيطايل، حيث �شجل نادي اجلنوب االيطايل اأول 
هزمية هذا املو�شم والتي جاءت داخل الديار اأمام مالحقه املبا�رص "ال�شيدة 
وحيدة،  نقطة  اإىل  ال�شدارة  الفارق عن  يقل�س  االأخري  ما جعل  وهو  العجوز"، 
و�شهد اللقاء م�شاركة العب متو�شط ميدان اخل�رص بديال بعدما اأقحمه مدربه 
�شاري يف الربع �شاعة االأخري للمباراة اأين كان فريقه حينها متاأخرا يف النتيجة 
وذلك منذ الدقيقة 12 للقاء عرب العبه ال�شابق االرجنتيني هيغواين، لكن اونا�س 
مل يتمكن من قلب النتيجة ل�شالح نابويل الذي غاب عنه الظهري الي�رص للخ�رص 
الع�شلي حيث  التاأهيل  فوزي غوالم الذي يعاين من اال�شابة ويتواجد يف فرتة 

ترتقب عودته اإىل املناف�شة يف العام املقبل.
ع.ق.

اأونا�س بديال وينهزم رفقة نابويل امام اليويف
�شقط الالعب الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س اأول ام�س يف فخ الهزمية رفقة ناديه 
نابويل على ميدانه عندما لعب مواجهة القمة التي جمعته بالغرمي جوفنتو�س 
�شمن اجلولة 15 من الدوري االيطايل، حيث �شجل نادي اجلنوب االيطايل اأول 
هزمية هذا املو�شم والتي جاءت داخل الديار اأمام مالحقه املبا�رص "ال�شيدة 
وحيدة،  نقطة  اإىل  ال�شدارة  الفارق عن  يقل�س  االأخري  ما جعل  وهو  العجوز"، 
و�شهد اللقاء م�شاركة العب متو�شط ميدان اخل�رص بديال بعدما اأقحمه مدربه 
�شاري يف الربع �شاعة االأخري للمباراة اأين كان فريقه حينها متاأخرا يف النتيجة 
وذلك منذ الدقيقة 12 للقاء عرب العبه ال�شابق االرجنتيني هيغواين، لكن اونا�س 
مل يتمكن من قلب النتيجة ل�شالح نابويل الذي غاب عنه الظهري الي�رص للخ�رص 
الع�شلي حيث  التاأهيل  فوزي غوالم الذي يعاين من اال�شابة ويتواجد يف فرتة 

ترتقب عودته اإىل املناف�شة يف العام املقبل.
ع.ق.

اعرتف بف�سل غوركوف مبنحه �سفة لعب دويل
عبة التي مررت بها زفان: الفرتة ال�ضّ

 

 جعلتني اأقوى معنويا
الفرتة  خالل  باالأمل  مت�شكه  عن  زفان  مهدي  اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
ال�شابقة رغم انه كان بعيدا عن املناف�شة ملدة طويلة قاربت العام، وا�شار زفان 
رغم  بتاتا  امكانياته  يف  ي�شكك  مل  اأنه  الفرن�شي  االإعالم  نقلها  ت�رصيحات  يف 
غوركوف  كري�شتيان  الفرن�شي  ران  نادي  ال�شابق يف  مدربه  تهمي�شه من طرف 
الذي اأبقاه بعيدا عن قائمة 18 العبا واأخرجه من ح�شاباته يف وقت �شابق قبل 
اأن ي�شتعيد الثقة بقدوم املدرب اجلديد الفرانكو تون�شي �شربي ملو�شي، موؤكدا 
ان الفرتة ال�شعبة التي مّرت عليه جعلته قويا من الناحية املعنوية وقادرا على 
حتمل الفرتات ال�شعبة وجتاوزها، م�شريا انه لقي الدعم وامل�شاندة من طرف 
وقف  الذي  مبوحلي  وهاب  احلار�س  راأ�شهم  وعلى  واأ�شدقائه  عائلته  اأفراد 
طويلة  لفرتة  اأبعده  غوركوف  اأن  ورغم  و�شانده.  ال�شعبة  الفرتة  خالل  بجانبه 
اأ�شاد به ورف�س نكران  اأن املدافع االأمين للمنتخب الوطني  اإال  عن املناف�شة 
دويل  �شفة العب  منحه  الذي  لغوركوف  كبري  الف�شل  اأن  مو�شحا  له  قّدمه  ما 
التي ا�رصف فيها  الفرتة  الوطني خالل  اإىل �شفوف املنتخب  عندما ا�شتدعاه 

على العار�شة الفنية الوطنية.
ع.ق.

دوخة يتعر�س اإىل وعكة ال�سحية وينقل للم�ست�سفى

نغيز يقود اأحد اإىل الفوز 
ويوا�ضل  التاألق يف ال�ضعودية

�شّجل نادي اأحد ال�شعودي عودة قوية يف اجلوالت الثالث االأخرية حتت قيادة 
املدرب اجلزائري نبيل نغيز الذي يحقق بداية م�شوار يف امل�شتوى مع النادي 
وتعادل،  فوزينت  حتقيق  اإىل  وقاده  ا�شابيع  ثالثة  حوايل  قبل  به  التحق  الذي 
و�شجل نغيز فوزه الثاين مع ت�شكيلة احد مبنا�شبة املباراة التي لعبها الفريق اول 
اأم�س اأمام نادي القاد�شية حل�شاب اجلولة 12 من الدوري ال�شعودي للمحرتفني، 
وهو االنت�شار الذي منح جرعة اأوك�شجني لل�شاعد اجلديد اإىل الدوري ال�شعودي 
بعدما قاده اإىل مغادرة منطقة اخلطر، وجنح املدرب ال�شابق لن�رص ح�شني داي 
يف ترك ب�شمته مع فريقه اجلديد الذي يقوده نحو اخلروج من الو�شعية ال�شعبة 

 ع.ق. التي يتواجد عليها منذ بداية املو�شم اجلاري.
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بايل خارج اخلدمة جمددًا
يغيب النجم الويلزي غاريث بايل عن فريقه ريال مدريد جمددا بعد تعر�سه لإ�سابة يف ربطة ال�ساق يف 

مباراة الدور الرابع لكاأ�س اإ�سبانيا اأمام فوينالبرادا الثالثاء املن�رصم يف م�ساركته الأوىل منذ �سهرين، ومل 
يتمكن بايل بالتايل من امل�ساركة ام�س �سد اتلتيك بلباو يف املرحلة 14 من الدوري الذي يحتل فيه ريال 

املركز الرابع بر�سيد 27 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف غرميه بر�سلونة املت�سدر، ومل يتدرب بايل مع الفريق، 
ورف�س املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان حتديد موعد لعودته لكنه اأكد: »الأمر لي�س خطريا، ي�سعر ببع�س 

النزعاج فقط، وكاملعتاد فاإننا لن نغامر باإ�رصاكه«.
وترك بايل اأر�س امللعب قبل ن�سف �ساعة من نهاية مباراة اإياب الدور الرابع من م�سابقة الكاأ�س �سد 

فوينالبرادا 2-2 علما باأنه مل يلعب قبل ذلك ب�سبب اإ�سابة يف ربطة ال�ساق الي�رصى اأواخر �سبتمرب ثم يف الفخذ 
الأي�رص مطلع نوفمرب املن�رصم، ومل ي�سارك النجم الويلزي قبل الثالثاء منذ املباراة التي فاز فيها النادي 

امللكي على م�سيفه بورو�سيا دورمتوند الأملاين يف اجلولة الثانية من دور املجموعات مل�سابقة دوري اأبطال 
اأوروبا، وعانى النجم الويلزي من �سل�سلة اإ�سابات متكررة يف العام املا�سي وخا�س 4 مباريات كاملة فقط مع 

ريال يف ال�سهر الـ12 الخرية.
وتابع زيدان: »م�سكلة غاريث اأنه لعب قوي جدا ويحتاج اإىل اأن يكون جاهزا متاما لكي يلعب، وكما يف حالت 
�سابقة مع اإ�سابات ربطة ال�ساق، فاإنه وقت �سعب بالن�سبة له الآن لكنه �سيتخطاه والنا�س من حوله يظهرون له 
الكثري من العاطفة حتى تعافيه«، واأ�ساف »ل ميكننا اأن نن�سى اأنه لعب مهم بالن�سبة لنا، وعندما يتعافى يكون 

ا�ستثنائيا، فيجب اأن نكون �سبورين«. 

اإيقاف نيمار بعد اإنذار مواجهة موناكو
قررت جلنة الن�سباط يف رابطة الدوري الفرن�سي لكرة القدم 

جريمان  �سان  باري�س  مهاجم  نيمار  الربازيلي  اإيقاف 
مباراة حل�سوله على بطاقة �سفراء اأمام موناكو الأحد 

فريقه  مباراة  عن  بالتايل  نيمار  و�سيغيب  املا�سي، 
�سد ليل يف التا�سع دي�سمرب اجلاري �سمن املرحلة 
17 من البطولة، وكانت جلنة الن�سباط اتخذت 
اأن طرد يف  بعد  مباراتني  نيمار  باإيقاف  قراراً 
فاأوقف  العا�رصة،  مباراة مر�سيليا يف املرحلة 
اأمام ني�س يف 27 اأكتوبر وكانت الثانية مع وقف 
بطاقة �سفراء يف  لكّن ح�سوله على  التنفيذ، 
على  جريمان  �سان  فيها  فاز  التي  املباراة 
موناكو حامل اللقب 2-1 فّعل عقوبة الإيقاف 

يف املباراة الثانية.
اأم�س  التقي  جريمان  �سان  باري�س  اأّن  يذكر 
مب�ساركة   16 املرحلة  يف  �سرتا�سبورغ  مع 

نيمار، اإذ اأّن العقوبة ت�رصي بعد هذه املباراة، 
املركز  يف  الآن  حتى  اأهداف   9 نيمار  و�سّجل 

الرابع على لئحة الهدافني التي يت�سدرها زميله 
هدفاً،   17 بر�سيد  كافاين  اإدين�سون  الأوروغواياين 

 41 بر�سيد  البطولة  ترتيب  جي  ا�س  البي  ويت�سدر 
اأقرب  مر�سيليا  اأوملبيك  عن  نقاط   10 بفارق  نقطة 

مالحقيه

مورينيو يراوغ يف �ضفقة اأوزيل
اأثار جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد الغمو�س حول اإمكانية التعاقد مع النجم 
الغانرز  مع  اأوزيل  عقد  ينتهي  حيث  اأر�سنال،  املناف�س  من  اأوزيل  م�سعود  الأملاين 
اأو  يونايتد  اإىل املان  بالنتقال  تقارير قد ربطته  وكانت  نهاية املو�سم احلايل،  يف 
العمالق الإ�سباين بر�سلونة.ويف حال انتقال �سانع الألعاب لليونايتد، فاإنه بذلك �سيلم 

ال�سمل مع جوزيه مورينيو مدربه ال�سابق يف ريال مدريد، ورًدا على �سوؤال عن اإمكانية 
�سم اأوزيل قبل مباراة ام�س �سد اأر�سنال بالدوري الإجنليزي املمتاز، اأجاب مورينيو: »ل 

تعليق«.

رونالدو ي�ضعى لك�ضر عقدة اأزلية اأمام الروخا
يف  اإقامته  املقرر  رو�سيا  مونديال  يف  �سعبة  مهمة  الربتغايل  واملنتخب  مدريد  ريال  جنم  رونالدو  كري�ستيانو  تنتظر 
ال�سيف املقبل، واأوقعت القرعة املنتخب الربتغايل بطل اأوروبا على راأ�س املجموعة الثانية التي ت�سم منتخبات اإ�سبانيا 
واملغرب واإيران، ومل ينجح رونالدو يف هز �سباك املنتخب الإ�سباين، �سواء على م�ستوى املباريات الر�سمية اأو الودية، 
الأوروبية  البداية بدور املجموعات بكاأ�س الأمم  اإذ كانت  اأمام »لروخا«،  وخا�س �ساروخ ماديرا 3 مواجهات ر�سمية 

»يورو 2004« حيث انت�رص برازيل اأوروبا بهدف نظيف �سجله البديل نونو غوميز.

رونالدو �ضعيد مبجموعة الربازيل يف املونديال
و�سف اأ�سطورة كرة القدم الربازيلي رونالدو، جمموعة منتخب بالده يف بطولة كاأ�س لعامل يف رو�سيا باأنها مقبولة ويف 
املتناول، اأين اأوقعت قرعة املونديال الرو�سي والتي اأجريت اأول اأم�س يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو املنتخب الربازيلي 
على راأ�س املجموعة اخلام�سة، التي �سمت معه منتخبات �سوي�رصا وكو�ستاريكا و�رصبيا، واأو�سح رونالدو: »ميكننا اأن 
اأخرى  املجموعة، هناك جمموعات  �سدارة هذه  ت�ساعدنا على  التي  املقومات  لدينا جميع  املجموعة،  بهذه  ن�سعد 
اأكرث قبول«،  اأعتقد اأن جمموعتنا  اأكرث تعقيدا مثل املجموعة الثانية التي ت�سم املنتخبني الإ�سباين والربتغايل �سويا، 
وخا�س رونالدو مع املنتخب الربازيلي 4 ن�سخ من بطولت كاأ�س العامل حيث �سارك يف 1994 بالوليات املتحدة و1998 
بفرن�سا و2002 بكوريا اجلنوبية واليابان و2006 باأملانيا، وقاد رونالدو املنتخب الربازيلي »راق�سو ال�سامبا« للفوز بلقب 

املونديال مرتني يف 1994 و2002 .

قرعة مونديال رو�ضيا ت�ضدم الوافدين اجلدد
يبدو اأن قرعة بطولة كاأ�س العامل 2018 مل تكن رحيمة على الإطالق بالوافدين 

اجلدد، الذين �سيظهرون يف نهائيات مونديال رو�سيا وهما منتخبي اأي�سلندا 
العامل  كاأ�س  نهائيات  يف  مرة  لأول  اأي�سلندا،  منتخب  وي�سارك  وبنما، 

ال�سديدة، حيث  بال�سعوبة  التي تت�سم  الرابعة  ولكنه وقع يف املجموعة 
التي تعج  ليونيل مي�سي، بجانب كرواتيا  النجم  بقيادة  الأرجنتني  ت�سم 
وبريي�سيت�س  راكيتيت�س  واإيفان  مودريت�س  ومنهم  اخلربات  باأ�سحاب 
ومنتخب نيجرييا الذي يربز من لعبيه فيكتور مو�سي�س جنم ت�سيل�سي 

الإجنليزي.
 

اليويف يح�ضم قمة نابويل 
وروما ي�ضتعيد التوازن

خرج نادي جوفنتو�س بثالث 
حتقيق  بعد  ثمينة  نقاط 
بهدف  نابويل  على  الفوز 
التي  املباراة  يف  نظيف 
اأقيمت على ملعب �ساو باولو 
�سمن اجلولة 15 من الدوري 
الإيطايل، احرز هدف اليويف 
الأرجنتيني  مهاجمه  الوحيد 
جونزالو هيغواين يف الدقيقة 
13، وارتفع ر�سيد جوفنتو�س 
الثاين  املركز  37 يف  للنقطة 
واحدة  نقطة  وبفارق  موؤقتاً 
ترتيب  مت�سدر  نابويل  عن 
الكالت�سيو بر�سيد 38 نقطة، 
من  بحما�س  اللقاء  انطلق 
اأ�سحاب  لعبي  جانب 
تنفيذ  وا�ستطاعوا  الأر�س، 
املتقدم  بال�سغط  اأ�سلوبهم 
اليويف  ال�رص�س على عنا�رص 
ظهر  الأوىل،  الدقائق  منذ 
هام�سيك يف اأول تهديد على 
�سامي  راوغ  بعدما  املرمى، 
منطقة  حدود  على  خ�سرية 

ت�سديدته  لكن جاءت  اجلزاء 
ا�ستفاق  العار�سة،  فوق 
اليويف عند الدقيقة 13، ومن 
ا�ستغل  منظمة  هجمة  اأول 
نابويل  لعبي  اندفاع  ديبال 
بهجمة  وقام  الهجوم،  يف 
داخل  الكرة  ليمرر  مرتدة 
لهيغواين  اجلزاء  منطقة 
ال�سباك  يف  و�سعها  الذي 
عادت  كوليبايل،  و�سول  قبل 
عن  اجلنوب  لأبناء  ال�سيطرة 
املعتادة  املثلثات  طريق 
امللعب  و�سط  لعبي  بني 
اأخطاأ  كرة  ومن  والهجوم، 
اإن�سيني  متكن  كيليني  فيها 
اأن  كادت  كرة  ت�سويب  من 
لول  بوفون  احلار�س  تباغت 

يقظة العمالق الإيطايل.
ال�سوط  يف  احلال  يتغري  مل 
ال�ستحواذ  ا�ستمر  اإذ  الثاين، 
خلق  بدون  لنابويل  ال�سلبي 
مرمى  على  حقيقية  خطورة 
العجوز، وذلك  ال�سيدة  فريق 

من  دفاعي  متا�سك  و�سط 
الدقيقة  ويف  الآخر،  اجلانب 
كاييخون  جوزيه  اأ�ساع   55
فر�سة لتعديل النتيجة بعدما 
و�سلته متريرة كرة هام�سيك 
و�سددها يف اأح�سان بوفون.

روما  ا�ستعاد  جهته،  من 
الإيطايل  الدوري  يف  توازنه 
�سيفه  على  الكبري  بفوزه 
�سبال الوافد حديثا اىل دوري 
امللعب  على   1-3 ال�سواء 
العا�سمة،  يف  الوملبي 
وكيفن  دزيكو  ايدين  و�سجل 
ولورنت�سو  �سرتومتان 
روما،  اهداف  بيليغريني  
هدف  فيفياين  وفيديريكو 
�سبال، وعو�س روما �سقوطه 
جنوى  امام  التعادل  فخ  يف 
املا�سية،  املرحلة  يف   1-1
وحقق فوزه 11 هذا املو�سم 
نقط،   34 اىل  ر�سيده  رافعا 
موؤجلة  مباراة  روما  وميلك 

امام �سمبدوريا.



�سل�سلة  ت�سويره  �أثناء  مات 
 The Royal أفالم�
Family و�ساركت معه �لبطولة 

ديال ري�س.
تويف فوك�س �إثر �أزمة قلبية حادة 
 68 يناهز  عمر  عن   1991 عام 
كان  �أنه  �ملفارقات  ومن  عاماً 
ويّدعي  �سدره  على  يده  ي�سع 
وينادي  �لتمثيل،  �أثناء  �ملوت 
�أثناء  مات  وقد  زوجته،  على 
وبنف�س  �مل�سهد  هذ�  ت�سويره 

!Brandon Lee لطريقة�
 1965 عام  ولد  �أمريكي  ممثل 
�لريا�سات  �أ�سطورة  جنل  وهو 
�لقتالية برو�س يل، قتل يوم 31 
�أثناء  حادث  يف   ،1993 مار�س 

.the crow ت�سويره مل�سل�سل
وكان هناك م�سهد من �ملفرت�س 
وكان  فيه  عليه  �لنار  يطلق  �أن 
بالفعل  �مل�ستخدم  �مل�سد�س 
من ر�سا�سة حية،  يحوي جزء�ً 
يل  كان  �مل�سهد  ت�سوير  و�أثناء 
�لباب حاماًل  مي�سي من مدخل 
حقيبة �لبقالة عندما �أطلق عليه 
�لنار من م�سافة 15  �آخر  ممثل 
ل�سحيفة  وفقاً  بطنه  يف  قدماً 

لو�س �أجنلو�س تاميز.
عن  �ليوم  ذلك  يف  تويف  وقد 
عمر يناهز 28 عاماً، و��ستخدم 
برويا�س  �أليك�س  �لفيلم  خمرج 
�خلا�سة  �ملوؤثر�ت  بع�س 

و�ملزدوجة لإكمال �لفيلم.
ال�سوالقة: لعلها  ممدوح  حممود 
غريبة،  كونية  ر�سالة  �أو  �سدفة 
حممود  �لأردين  �ملمثل  لكن 
�مل�سهد  قدم  �ل�سو�لقة  ممدوح 
ميكن  ل  �لذي  �لأخري  �لدر�مي 
فخالل  عليه،  يتفوق  �أن  لأحد 
�لدم«  »�إخوة  م�سل�سل  ت�سوير 
كان �ملمثل يوؤدي م�سهد وفاته.. 

حني تويف فعاًل.
كان  �لذي  رياحنة  منذر  املمثل 
�مل�سل�سل،  يف  �بنه  دور  يوؤدي 
�مل�سهد،  يف  �رشيكه  كان  �لذي 
�سعر  �ل�سو�لقة  �أن  �إىل  �أ�سار 
قبل  منه  طلب  �إذ  �أجله،  بدنو 
�أن يقوم بدفنه  ت�سوير �مل�سهد 
�أي  يف  مات  حال  يف  »بيديه« 
اللبناين  املمثل  قريب.  وقت 
بعد  بريدي: تويف  ع�سام 
عام  يف  �سري  حلادث  تعر�سه 
قد  كان  �ل�ساب  �ملمثل   ،2015
م�سل�سل  يف  موته  م�سهد  �أدى 
»عالقات خا�سة« ليموت بعدها 
ح�سني: كانت  �سعاد  فعاًل. 
ب�سيارتها وهي يف منتهى  ت�سري 
�حلزن، وفجاأًة وجدت جمًعا من 
�لنا�س يلتف حول �أحد �لعقار�ت 
هناك  كانت  حيث  �ل�سكنية، 
�أحد  من  ت�سقط  تكاد  خادمة 
نف�سها  وتخيلت  �لعليا،  �لأدو�ر 
مكان تلك �خلادمة تو�جه نف�س 

مع  حدث  وبالفعل  �مل�سري. 
�سعاد ح�سني ما حتقق يف هذ� 
على  »موعد  فيلم  من  �مل�سهد 
من  �سعاد  و�سقطت  �لع�ساء«، 
�أحد �لعقار�ت �ل�سكنية يف لندن، 
وكان هذ� �حلدث مبثابة �سدمة 
�ل�سندريلال  ع�ساق  لكل  كربى 
يف  كالفر��سة  د�ئًما  كانت  �لتي 
عيوننا، ومل نتخيل �أبًد� �أّن تلك 
ذلك  �ستو�جه  �جلميلة  �لفر��سة 

�مل�سري �ملوؤمل.
�أموت  زكي: »ميهمني�س  اأحمد 
بعد  �أموت  ميهمني�س  دلوقتي 
�أموت  ملا  يهمني  �أنا  �سنة   100
مكانتي«  على  حمافظ  �أف�سل 

من  �لكلمات  بتلك  حياته  ختم 
فيلم »حليم«، وكاأّنه يختم حياته 
�أحمد  حياة  ت�سابهت  فقد  هو، 
يف  �لعندليب  حياة  مع  زكي 

�أ�سياء كثرية.
نوعية  �ختالف  من  وبالرغم 
طريقة  لكّن  بينهما،  �ملر�س 
�ملوت كانت و�حدًة، فجل�س كل 
منهم ي�ستقبل ملك �ملوت على 
على  �ل�ستار  �أُ�سدل  ثم  فر��سه، 

حياة �أ�سطورتني يف عامل �لفن
فنجان  �ملليجي: �أخذ  حممود 
�أخي  »يا  يقول  وبد�أ  �لقهوة 
�حلياة ديه غريبة جًد�، �لو�حد 
وي�سحى  وينام  وي�سحى  ينام 

وينام« و��ستغرق يف نومه لالأبد. 
هذ� كان حو�ر حممود �ملليجي 
كو�لي�س  يف  �ل�رشيف  عمر  مع 
�حلو�ر  وهذ�  »�أيوب«،  فيلم 
�حلياة  حول  يدور  كان  �لذي 
�أن  �ملفرت�س  من  كان  و�ملوت 
د�خل  بت�سويره  �ملليجي  يقوم 

�لفيلم، لكنه فارق �حلياة.
وي�سف خمرج �لفيلم هاين ل�سني 
هذ� �لأمر �لذي �أفزع جميع من 
�ملليجي  باأّن  �ل�ستوديو  يف 
م�سهد  يوؤدي  وهو  »مات  قد 
من  كان  �لفيلم  هذ�  �ملوت«. 
حمفوظ.  جنيب  �لأديب  تاأليف 
�ل�سيف  �أحمد: بد�أ  �ل�سيف 
ثالثي  فرقة  باأفر�د  يت�سل 
�أ�سو�ء �مل�رشح لإجر�ء �لربوفة 
�لأخرية على م�رشحية “�لر�جل 
�للي جّوز مر�ته”، �لتي يخرجها 
�مليت،  �لرجل  دور  فيها  وميثل 
وهو �آخر م�سهد يف �مل�رشحية. 
ي�سع  �أن  يقت�سي  �مل�سهد  وكان 
�لنع�س،  يف  �ل�سيف  �حلانوتي 
�لتاأمني  قيمة  ليقب�س من حوله 
على حياته، ومن مفارقات هذه 
�ل�سيف مات  �أن  �لغريبة  �حلياة 
فعاًل، فبعد �أن �نتهى من �إجر�ء 
�مل�رشح  خ�سبة  على  �لربوفات 
�إىل  ت�سري  �ل�ساعة  وكانت 
زمالءه  ودع  �سباًحا،  �لو�حدة 
�ليوم  يف  �للقاء  �أ�سا�س  على 

عر�س  بدء  يوم  وهو  �لتايل، 
�مل�رشحية �أمام �جلمهور.

غريباً  يبدو  وولكر: قد  بول 
م�ساهد  ر�حل  ممثل  ينهي  �أن 
دور  يف  عر�سه  ويتم  فيلمه 
ح�سل  ما  هذ�  ولكن  �ل�سينما، 
فريو�س  �ند  »فا�ست  فيلم  يف 
7«، �لذي يعد �آخر ظهور للممثل 
�لذي تويف  بول ووكر  �لأمريكي 
)نوفمرب(  �لثاين  ت�رشين   30 يف 

.2013
�سري  حادث  يف  ووكر  وتويف 
فيها  يتم  �لتي  �لفرتة  خالل 
ت�سوير م�ساهد �لفيلم، ما جعل 
و�سع  يف  وخمرجيه  منتجيه 
��ستكمال  كيفية  حول  ح�سا�س 
�سورة  على  و�لبقاء  �مل�ساهد 

�ملمثل حية.
 1993 عام  غيث: يف  �هلل  عبد 
م�سل�سل  ت�سوير  خالل  تويف 
قلبية،  �أزمة  �إثر  »ذئاب �جلبل«، 
وهو نف�س �مل�سهد �لذي ج�سده 
و�لذي  �لقوة”  “ع�رش  فيلم  يف 
و�ساركته  �لبطولة  دور  فيه  لعب 
�جلندي  نادية  �لفنانة  �لبطولة 
و�لفنان حممود حميدة ويتوفى 
دوره  ولأن  قلبية،  �أزمة  نتيجة 
�إىل  �ملخرج  جلاأ  �أ�سا�سياً  كان 
�مل�سل�سل  يف  �سخ�سيته  قتل 
�لق�سة  �أحد�ث  و��ستكمال 

ب�سخ�سيات �أخرى.

فنيالأحد03 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ15 ربيع الأول  1439ه 15
فيلم اإيطايل يفوز بالهرم الذهبي

 ملهرجان القاهرة

لوا طريقة وفاتهم  فنانون وفنانات مَثّ

 

يف الأفالم..  وحتققت يف الواقع

فاز فيلم »املتطفلة« للمخرج الإيطايل ليوناردو دي كو�ستانزو بجائزة الهرم الذهبي ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل يف دورته 39 
التي حملت ا�سم املمثلة واملغنية �سادية )توفيت الثالثاء املا�سي( و�ساركت يف حفل اخلتام املغنية ال�سورية اأ�سالة، وامل�سرية اأنغام التي 

قدمت اأغنية واحدة عن ال�سينما.

وتدور �أحد�ث �لفيلم يف مدينة 
حيث  �إيطاليا  جنوب  نابويل 
�لجتماعية  �لأخ�سائية  تدير 
ل�ستقبال  ملجاأ  جيوفانا 
ع�سابات  �سحايا  �لأطفال 
�ملحلية(.  )�ملافيا  �لكامور� 
يف  نف�سها  جيوفانا  وجتد 
عندما  �سعب �أخالقيا  موقف 
�أع�ساء  �أحد  زوجة  �إليها  تلجاأ 

�لكامور� ومعها طفالها.
�مل�سابقة  جو�ئز  باقي  ويف 
فاز  للمهرجان  �لر�سمية 
لأف�سل  �لتحكيم  جلنة  بجائزة 
�لفيلم  �لف�سي(  )�لهرم  خمرج 
»قتل  �لأرجنتيني  �لكولومبي 
مور�  لور�  للمخرجة  عي�سى« 
بحائزة  فاز  فيما  �أورتيجا 
�لربونزي(  )�لهرم  �أف�سل عمل 
فيلم »نينا« للمخرج �ل�سلوفاكي 

وفازت  ليهوت�سكي.  يور�ج 
عبود  بو  دياموند  �للبنانية 
عن  ممثلة  �أف�سل  بجائزة 
�لبلجيكي  �لفيلم  يف  دورها 
»يف �سوريا« �إخر�ج فيليب فان 
�أف�سل  جائزة  ذهبت  بينما  ليو 
ممثل للتون�سي روؤوف بن عمر 
»تون�س  فيلم  يف  دوره  عن 
بكار.  �إليا�س  �لليل« للمخرج 
�سيناريو  �أف�سل  بحائزة  وفاز 
للمخرجة  »�لكالب«  فيلم 
�إنتاج  وهو  �سعيد  مار�سيال 
وفرن�سا  ت�سيلي  بني  م�سرتك 
كما  و�لربتغال  و�لأرجنتني 
للمخرج  »�ختفاء«  فيلم  فاز 
�لهولندي بودوفني كول بجائزة 

�أف�سل �إ�سهام فني.
ح�سور  �خلتام  حفل  و�سهد 
ثالثة من �أبرز �لنجوم �لعامليني 

وهيالري  كيدج  نيكول�س  هم 
�لذين  برودي  و�أدريان  �سو�نك 
تكرميا  �ملهرجان  منحهم 

خا�سا.
�لر�سمية  بامل�سابقة  و�سارك 
للمهرجان 16 فيلما من �إيطاليا 
و�لرنويج  وبلجيكا  وفرن�سا 
�جلنوبية  وكوريا  وتون�س 
و�لهند  وفيتنام  وكولومبيا 
وجمهورية  وت�ساد  و�أذربيحان 
»�آفاق  برنامج  ويف  �لت�سيك. 
�جلديدة«  �لعربية  �ل�سينما 
�أفالم؛  ثمانية  �سمل  �لذي 
»��سطياد  فيلم  باجلائزة  فاز 
�لفل�سطيني  للمخرج  �أ�سباح« 
ر�ئد �أنطوين فيما ذهبت جائزة 
�للبناين  للفيلم  �لتحكيم  جلنة 
»ن�رش« من �إخر�ج بديع م�سعد 

و�أنطو�ن و�كد.

جنوم وجنمات مل يتوقعوا اأن يكون م�سريهم م�سابًها مل�ساهد قاموا بتمثيله يف اأحد اأعمالهم الفنية، وكاأن قلم بع�ض املوؤلفني اأطلق خياله ليوافق القدر، ووافقت 
نهايته ما كتبه اهلل على الفنانني يف الأفالم، ويف هذا الألبوم ن�ستعر�ض عدًدا من الفنانني الذين وافتهم املنية مب�ساهد ج�سدوها باأعمال قدموها.
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مدن بريطانية تتناف�س على لقب عا�صمة الثقافة الأوروبية

خمرج فيلم »الع�ساكر« املرفو�ض مب�سر

ل�صت �صد اجلي�س اأو التجنيد واأتفهم الغ�صب 

»ب�سبب معاناتها من الهولوكو�ست اللغوي«

املغرب.. خرباء يبحثون عن مبادرات حلماية اللغة العربية

اأطلقت احلكومة الربيطانية م�سابقة للمدن التي ترغب يف اأن ت�سبح عا�سمة الثقافة الأوروبية عام 2023 وقد اأعلنت كل من ليدز ودندي وميلتون كينز عن 
رغبتها يف الفوز باللقب الذي حتمله مدينتان اأوروبيتان �سنويا وكانت بريطانيا قد عر�ست بالفعل ا�ست�سافة احلدث عام 2023 قبل الت�سويت باخلروج من الحتاد 
الأوروبي يف جوان املا�سي ومل يعرف بعد ما اإذا كان الحتاد الأوروبي �سي�سمح لربيطانيا با�ست�سافة احلدث بعد اإعالن بدء اإجراءات اخلروج من الحتاد ومع ذلك، 

فاإن اإعالن وزارة الثقافة والإعالم والريا�سة ي�سري اأنها ال�سلطات تت�سرف على اأ�سا�ض اأن مدينة بريطانية �ست�ست�سيف هذا احلدث يف عام 2023 .

براديل  كارين  الثقافة  وزيرة 
االحتاد  تغادر  بريطانيا  اإن  تقول 
تغادر  ال  ولكنها  االأوروبي 
اأوروبا وقالت وزيرة الثقافة كارين 
براديل: »االحتفال بالرتاث الثقايف 
الربيطانية  املدن  يف  واالبداع 
التوجه  نحو  خطتنا  من  جزء 
العاملي«واأ�ضافت قائلة:«بريطانيا 
ولكننا  االأوروبي،  االحتاد  تغادر 
تعك�س  اأن  نريد  اأوروبا.  نغادر  ال 
الن�ضج، وعالقة  العالقة نوعا من 
االأ�ضدقاء  بها  يتمتع  التي  التعاون 

املقربون واحللفاء«.

ويف املا�ضي فازت ثالث مدن من 
باللقب  االأوروبي  االحتاد  خارج 
 ،2010 عام  يف  ا�ضطنبول  وهي 
و�ضتافنجر يف الرنويج يف عام 2008 
وريكيافيك باآي�ضلندا يف عام 2000 
ا�ضت�ضافت  قد  بريطانيا  وكانت 
عا�ضمة  فعاليات  مرتني  قبل  من 
يف  بغال�ضكو  االأوروبية  الثقافة 
عام 1990 وليفربول يف عام 2008 
�ضنويا  االأوروبي  االحتاد  ومينح 
الثقافة«،  »عا�ضمة  لقب  مدينتني 
من  �ضل�ضلة  فيهما  تنظم  حيث 
الفعاليات الثقافية. واختيار اإحدى 

مزيدا  لها  يجلب  اأن  املدن ميكن 
فر�س  ويخلق  اال�ضتثمارات  من 
املحلي  االقت�ضاد  ويعزز  عمل 
الربيطانية  املدينة  و�ضتتقا�ضم 
مع  اللقب  اختيارها  �ضيتم  التي 
مدينة يف املجر خالل عام 2023 
يف  �ضيبا�ضتيان  �ضان  وتقا�ضمت 
بولندا  يف  وفروت�ضواف  اإ�ضبانيا 
حني  يف  احلايل،  العام  يف  اللقب 
الدمنارك  يف  اآرهو�س  تتقا�ضم 
وبافو�س يف قرب�س اللقب يف عام 

.2017
وكالت

خمرج  ال�ضيد،  الدين  عماد  قال 
 .. »الع�ضاكر  الوثائقي  الفيلم 
يف  االإجباري  التجنيد  حكايات 
اجلي�س  �ضد  لي�س  اإنه  م�رص«، 
امل�رصي اأو التجنيد االإجباري، بل 
اأن يكون هناك  له، نافياً  »منحاز« 
لالإ�ضاءة  خالفه  اأو  قطري  توجه 

اإىل جي�س بالده.
جاءت ت�رصيحات ال�ضيد بالتزامن 
للمقطع  وا�ضع  م�رصي  رف�س  مع 
الرتويجي الق�ضري لفيلمه الوثائقي، 
اأم�س  م�ضاء  املقرر  البث  قبل 
اجلزيرة  قناة  �ضا�ضة  عرب  االأحد، 
اأنه  ذكر  الذي  ال�ضيد،  القطرية، 
امل�رصي،  باجلي�س  يخدم  مل 
ردود  اإليه  »و�ضل  اأنه  اإىل  اأ�ضار 
جعله  بع�ضها  للفيلم،  راف�ضة  فعل 
ولكن  امل�رصية،  الع�ضكرية  �ضد 
واتهام  ا�ضتباق  هذا  اأن  احلقيقة 
»الفيلم  اأن  يف غري حمله«.واأو�ضح 
االإجباري،  التجنيد  يرف�س  ال 
ق�ض�س  عن  يتحدث  ولكن 
ال�ضعب،  لدى  ومعروفة  متواترة 
املجندون  يواجهها  عقوبات  عن 
والفرق  التكدير  مثل  اجلي�س  يف 

والع�ضاكر،  ال�ضباط  مطعم  بني 
اأعمال  يف  الع�ضاكر  وا�ضتغالل 
واأ�ضاف:  التنجيد«.  نطاق  خارج 
»كثري من اأهلي واأ�ضدقائي خدموا 
امل�رصية  واجلندية  اجلي�س،  يف 
للجي�س،  منحاز  والفيلم  �رصف، 
وياأمل اأن يكون يف اأف�ضل حاالته«. 
دقيقة،   52 مدته  الوثائقي  الفيلم 
ويبث  امل�رصي،  املخرج  وفق 
اجلزيرة  قناة  عرب  اليوم  م�ضاء 
كثرية  م�ضاهد  وفيه  القطرية، 
املمثلني  وجوه  تعر�س  ال  متثيلة 
عليهم  خوفاً  اأ�ضواتهم  وتغري 
م�ضاهد  بخالف  املالحقة،  من 
اإنتاج  وبداأ  و�ضهادات.  اأر�ضيفية 
بعدما  تقريبا،  عام  منذ  الفيلم 
عن  كثرية  ق�ض�س  اأمامه  اأثريت 
وفق  للجنود،  ال�ضيئة  املعاملة 
»الع�ضاكر  خمرج  واأعرب  قوله. 
االإجباري  التجنيد  ..حكايات 
للهجوم  »تفهمه  عن  م�رص«،  يف 
العنيف الذي تعر�س له قبل البث، 
اأننا  ا�ضت�ضعر  البع�س  واأن  خا�ضة 
املحفورة  الذهنية  ال�ضورة  من�س 
الرجال  م�ضنع  اأنه  اجلي�س  عن 

اأن  عليها«.واعترب  احلفاظ  ويريد 
عمله هذا هو« االأول الذي ير�ضد 
النمطية  ال�ضورة  بخالف  الواقع 
التي ت�ضدر«، موؤكداً اأن »ما �ضيقال 
م�رصي  كل  قاله  اليوم  الفيلم  يف 
اأو  اأ�ضدقائه  اأو  اأ�رصته  يف حميط 
بخ�ضو�س  التوا�ضل  مواقع  عرب 
ال  وهذا  فقط،  ال�ضيئة  املعاملة 
حربياً،  �رصاً  ولي�س  عليه  خالف 
يتم  اأن  ونتمنى  للجميع،  ومعروفا 
لالأف�ضل«.وتابع  املعاملة  تغيري 
�ضيا�ضيا،  ولي�س  فني  عمل  :«هذا 
فيلم  قدمت  امل�رصية  وال�ضينما 
من  �ضنوات  بعد   )  1986( الربيء 
يتحدث  كان  الأنه  واحلذف  املنع 
عن وقائع مماثلة للمعاملة ال�ضيئة 
ال�ضينما  يف  وهناك  باجلي�س، 
عن  يتحدث  اآخر  فيلم  االأمريكية 
فيلما  اأنتجت  واجلزيرة  التجنيد، 
االإجباري  التجنيد  عن  قبل  من 
وحتدثت  ال�ضهيوين،  الكيان  يف 
لكن  حوله،  حقوقية  منظمات  مع 
بذلك  ت�ضمح  ال  م�رص  اأن  اجلديد 
ال�ضجة«.ونفى  هذه  كل  فثارت 
توجه  هناك  يكون  اأن  املخرج 

لالإ�ضاءة  �ضخ�ضياً  منه  اأو  قطري 
:«ال  م�ضتطرداً  امل�رصي،  للجي�س 
جي�س  اأ�رّص  اأن  نف�ضي  على  اأقبل 
الوثائقي  الفيلم  اأن  بالدي«واأكد 
على  وحري�س  اجلي�س  »يخدم 
وتغيري  جنوده  وم�ضالح  م�ضلحته 
اأن  متمنيا  لالأح�ضن«،  اأو�ضاعهم 
»اأف�ضل جيو�س  يكون جي�س بالده 
يف  يحدث  ما  راف�ضا  العامل«، 

�ضيناء �ضد اجلنود من »اإرهاب«.
اأنتجتها  اأفالماً  ال�ضيد  واأخرج 
»املن�ضة«  مثل  الوثائقية  اجلزيرة 
العامني  خالل  و«املند�س«، 
املا�ضيني. يف املقابل، راأى اللواء 
ال�ضابق  املدير  الدين،  عز  عالء 
اال�ضرتاتيجية  الدرا�ضات  ملركز 
الع�ضكرية  نا�رص  باأكادميية 
هذا  يريده  »ما  اأن  )حكومية(: 
الفيلم هو م�ضا�س بالروح املعنوية 
اأريد  وال  اأكاذيب،  ويردد  للجي�س 
عليها  يعاقب  باألفاظ  اأ�ضفها  اأن 
القانون«.وقال عز الدين لالأنا�ضول 
لكل  م�ضتمر  تطور  يف  »اجلي�س 
املعي�ضة  اأ�ضلوب  وخا�ضة  �ضيء 
هناك  اأن  ولو  للجنود،  والرعاية 

حياة قا�ضية و�ضديدة فهذه طبيعة 
معاملة  ال  لكن  الع�ضكرية،  احلياة 
ع�ضكرية �ضيئة كما يزعم الفيلم«.
واأكد اأن »عالقة اجلنود بال�ضباط 
�رصق(  )�ضمال  �ضيناء  يف  متميزة 
مو�ضحاً  االإرهاب«،  تواجه  التي 
اأن م�رص تدافع عن نف�ضها باأبنائها 
امل�رصية  الع�ضكرية  �رصف  �ضمن 
ي�ضمها(  )مل  اأخرى  دول  بخالف 
لي�س فيها ذلك.  واأردف »من يريد 
التعرف على التعامل بني ال�ضباط 
 1973 للبطوالت يف  يعود  واجلنود 
)حرب بني م�رص و ال�ضهاينة( ويف 
حيث  ب�ضيناء،  االإرهاب  مواجهة 
�ضابطه،  امل�ضاب  اجلندي  يحمل 
امل�ضلحة  القوات  رعاية  اأن  كما 
طائرة  اإر�ضال  اإىل  ت�ضل  جلنودها 
يف  نائية  منطقة  يف  جندي  اإىل 
حادث  اأو  الإ�ضابة  تعر�ضه  حالة 
»اإذا  اأنه  اإىل  حياته«.ولفت  يهدد 
كان الفيلم ي�ضعي للدفاع عن جنود 
القوات امل�ضلحة امل�رصية فاأحرى 
التي  االإ�ضاءات  يراجع  اأن  به 
منتجة  اجلزيرة  قناة  من  ت�ضدر 
الآخر«. وقت  من  للقاهرة  الفيلم 

التليفزيون  بث  ذاته،  ال�ضياق  يف 
ولليوم  االأحد  امل�رصي احلكومي، 
اأنتجه  فيلما  التواىل  على  الثاين 
اجلي�س امل�رصي، بعنوان »يوم يف 
خالل  فيه  ير�ضد  مقاتل«،  حياة 
اجلندي  حياة  دقيقة   12 من  اأكرث 
االلتحاق  حلظة  من  امل�رصي، 
باجلي�س والتدريب وح�ضن املعاملة 
واإعداد الطعام. كما ا�ضتمر هجوم 
واإعالميني  م�رصية  حملية  مواقع 
الوثائقي،  الفيلم  لربومو  م�رصيني 
»كارثة«،  باأنه  اإياه  وا�ضفني 
و«موؤامرة«، ويبث االأكاذيب، و�ضط 

هجوم �ضديد �ضد قطر.
طارق  امل�رصي  املحامي  قدم 
حممود بالغا اإىل نيابة االإ�ضكندرية 
املخرج  فيه  اتهم  )�ضمال( 
فيلم  خمرج  ال�ضيد،  الدين  عماد 
يف  االإجباري  التجنيد  )حكايات 
،املدير  اأبو هاللة  ويا�رص  م�رص(، 
القطرية  اجلزيرة  لقناه  التنفيذي 
الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  ايل  باالإ�ضاءة 
وفق  وملفقة،  كاذبة  اأخبار  ون�رص 

بيان �ضادر عنه .
وكالت

دعا خرباء لغويون عرب موؤخرا 
ومبادرات  م�ضاريع  تبني  اإىل   ،
العربي  الر�ضمي  امل�ضتوى  على 
حلماية اللغة العربية وتوحيدها 

يف املنطقة.
بعنوان  ندوة  خالل  ذلك  جاء 
حلماية  ا�ضرتاتيجية  »نحو 
جماالت  وتو�ضيع  العربية  اللغة 
وانت�ضارها«، �ضمن  ا�ضتخدامها 
للعمل  روؤى  »�ضياغة  ملتقى 
املنعقد  العربي«،  الثقايف 
املغربية  البي�ضاء  الدار  مبدينة 
املنظمة  من  بتنظيم  )�ضمال(، 

العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
الدول  جلامعة  تابعة  )األي�ضكو- 
الثقافة  ووزارة  العربية(، 
وقال  املغربية  واالت�ضال 
بوعلي،  فوؤاد  املغربي،  اخلبري 
يف  تعاين  العربية  اللغة  اإن 
»هولوكو�ضت  العربية من  الدول 
امل�ضتوى  على  لغوي« )حمرقة( 
والتعليمي  والثقايف  ال�ضيا�ضي 
اإىل غيابها  اأدى  ما  واالإعالمي، 
وراأى  الطبيعية  جماالتها  عن 
عربي  لغوي  م�رصوع  غياب  اأن 
العربية  الدول  تتبناه  موحد 

كل  بني  االن�ضجام  فر�س  فّوت 
دول املنطقة.

واأ�ضار »بوعلي« اإىل اأن الد�ضتور 
املغربي ين�س على ر�ضمية اللغة 
»م�ضكلة  اإن  قال  لكنه  العربية، 
بالد�ضتور  عالقتها  يف  العربية 
احلماية  غياب  يف  تتمثل 
ويف  الر�ضمية،  للغة  القانونية 
قانونية  اإجراءات  اتخاذ  عدم 
اللغة«وتابع  لر�ضمية  وت�رصيعية 
»للمجتمع  اأن  املغربي  اخلبري 
املدين مهام جتاه اللغة العربية، 
الو�ضع  التوعية«وب�ضاأن  منها 

قال  العربي  اخلليج  يف  اللغوي 
حممد  العماين،  االأكادميي 
»اللغة  اإن  املع�ضني،  �ضامل  بن 
�ضكان  يتحدثها  التي  الهجينة 
واأو�ضح  احلال«  تلخ�س  اخلليج 
باجلوار  تاأثر  »اخلليج  اأن 
والهندي،  الباك�ضتاين  االآ�ضيوي 
الذي اأغرقه مباليني من العمالة 
ال  كاملة  اأحياء  �ضكلت  الوافدة، 
اأن  تعرف فيها العربية«واأ�ضاف 
اأ�ضبحت  بدورها  »االإجنليزية 
اخلليج،  الأبناء  ال�ضاغل  ال�ضغل 
هي  هجينة  لغة  اأنتج  ما  وهو 

خليجية  األفاظ  من  خليط 
واإجنليزية«واقرتح  وهندية 
على  م�ضرتكة  جمعية  ت�ضكيل 
لتمكني  العربية  الدول  م�ضتوى 
اجلهود  وتن�ضيق  العربية،  اللغة 

العربية املبذولة يف كل دولة.
العماين  االأكادميي  دعا  كما 
للطفل  مبادرات  »اإطالق  اإىل 
العربي لتعليمه العربية، واأخرى 
الناطقني  لغري  العربية  لتعليم 
يتزايد طلبهم على  بها، والذين 
مدير  قال  جانبه  تعلمها«من 
العربية  للغة  الدويل  املجل�س 

علي  حكومية(،  غري  )منظمة 
العربية  اإن  مو�ضى،  اهلل  عبد 
وو�ضعها  حقيقي،  ماأزق  يف 
وال�ضيا�ضة  باالقت�ضاد  مرتبط 
وم�ضى  احلديثة  والتطورات 
ا�ضرتاتيجية  »و�ضع  اإن  قائاًل، 
من  جزء  هو  العربية  للغة 
للوطن  كبرية  ا�ضرتاتيجية 
»امل�رصوع  اأن  العربي«واعترب 
ووحدها  �ضقط،  كله  العربي 
ح�س  عندها  مازال  اجلماهري 

اأن جتتمع يف م�رصوع كبري«.
وكالت
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جريدة الّروح ُتبعُث من جديد
مل تنته عواقب الأحداث الّدامية للثامن من ماي �سنة 1945م بانتهاء اأيامها الأليمة، واإمنا 

تتابعت اآثارها ل�سنوات متتالية، و�سهد الن�سال ال�ّسيا�سي بعدها حتول كبريا من حيث نوعية 
اخلطاب ال�ّسيا�سي املوّجه للعاّمة اأو �سلطة الحتالل، وجتذرت قناعة يف الو�سط ال�سعبي ب�سرورة 
التخل�ص من الحتالل الفرن�سي اجلاثم على �سدر البالد، عّم ذلك معظم الأقاليم اجلزائرية مبا 

فيها املدن الداخلية، ومل تكن منطقة بو�سعادة ببلداتها املتقاربة ا�ستثناء من ذلك.

بقلم: حممد ب�سكر
الأحزاب  اأهم  ن�شاط  ف�شهدت 
اأحباب  حزب  اأمثال  ال�ّشيا�شية، 
اجلزائري،  ال�شعب  وحزب  البيان، 
جمعية  اإىل  اإ�شافة  واحلزبال�شيوعي، 
ن�شاطها  واقت�رص  امل�شلمني،  العلماء 
على التعليم واملهرجانات ال�شيا�شية، 
هذا  من  ن�شيبها  الهامل  لبلدة  وكان 
لوجود  وال�شيا�شي،  الثقايف  احلراك 
تاأ�ش�شت  فقد  بها،  القا�شمية  الزاوية 
فيها جمعية ت�شمى«املحافظة«، ذات 
متحور  و�شيا�شي،  اجتماعي  طابع 
العربية  الثقافة  ن�شاطها حول خدمة 
الوطنية،  والق�شايا  والإ�شالمية 
يف  القا�شمي  خليل  ال�شيخ  حتدث 
باأّنها  واأ�شار  اأهادفها،  عن  مذكراته 
ملعوقات  ال�شتمرارية  لها  تكتب  مل 
كثرية، ثّم عمد اأع�شاوؤها اإىل تاأ�شي�س 

جريدة  اأن�شاأت  �رصية،  ثانية  جمعية 
با�شمها �شميت بـ )الروح(، مّثلت�شوت 
الأربعينيات  يف  الهامل  بلدة  �شباب 
دار  اأعادت  املا�شي،  القرن  من 
اخلليل القا�شمي ن�رصها�شنة 2017م، 
�شّم  احلجم،  متو�شط  كتاب  يف 
العدد  من  بداية  القليلة  اأعدادها 
العا�رص،)من6  بالعدد  وانتهاء  الثاين 
ماي اإىل2جويلية1948م(. والدرا�شات 
ال�شحافة  تاريخ  عن  حتدثت  التي 
اجلزائرية ودورها يف النه�شة الأدبية 
الع�رصين  القرن  منت�شف  والفكرية 
ن�رصها  اأن  باعتبار  اإليها،  ت�رص  مل 
�شاركت  التي  والأقالم  وت�شويقها 
الكتمان،  طّي  بقي  حتريرها  يف 
املعروفة،  اجلرائد  ت�شتهرمثل  ومل 
كالب�شائر والبالغ والإ�شالح والر�شاد 

اأنها  �شجيتها  مييز  وما  وغريها، 
حملية القلم، فجّل كّتابها من الأ�رصة 
كتابة  يف  ا�شتخدموا  القا�شمية، 
مقالتهم العبارات الرمزيةالتي طغت 
على  الّدالة  الأدبية  ال�شناعة  عليها 
تطبع   ومل  الكبري،  الأدبي  امل�شتوى 
بع احلديث، بل  اجلريدة بحروف الَطّ
اعتمدت طريقة التن�شيخ، ومّت توزيعها 
القّراء �شمن نطاق �شيق،  قال  على 
يف  اهلل  رحمه  القا�شمي  خليل  ال�شيخ 
مذكراته: ))وكانت هي الأخرى ت�شدر 
يف �رصية تامة، ول ي�شرتك يف الكتابة 
نثق  كّنا  اإّل من  والّطالع عليها  فيها 
تعترب  واإخال�شه...وهي  بوطنيته 
الن�شال... ميدان  الأوىل يف  خطوتنا 
اأو  امل�شلح  الكفاح  دخل  من  وكل 
هذه  مبثل  مدفوعا  العلمي  الن�شال 

اإّل  الأهداف،  تلك  لتحقيق  الّروح، 
غايته  اأو  ال�شت�شهاد  اأمنيته يف  لقى 
حر�س  و�شبب  ال�شتقالل..((.  يف 
يرجعاإىل  ال�رّصية  على  اأفرادها 
نقمة  الزاوية  جتنيب  يف  الّرغبة 
العوائد  على  ال�شتعمار،واملحافظة 
وطلبة  للمجتمع  تقدمها  التي  الهاّمة 
العلم، وخا�شة اأّن اجلريدة خا�شت يف 
�شيا�شية  روؤية  متثل  ح�ّشا�شة  ق�شايا 
الزاويةالقا�شميةومواقفهم  ل�شباب 
بعد  الوطنية  الق�شايا  بع�س  من 
اأحداث الثامن من ماي، كما انطوت 
وجترمي  لذع  نقد  على  موا�شيعها 
الفرن�شي. الحتالل  ل�شيا�شة 
الكتمان،  على  يقوم   ميثاقها  وكان 
اأو  النتقاد،  وعدم  والإخال�س،  
الهتمام بالأراجيف العقيمة، واهتمت 

ذات م�شامني  وثقافية  اأدبية  بق�شايا 
الق�شية  عن  مقالت  وفيها  �شيا�شية، 
عن  فيها  احلديث  وَكرث  الفل�شطينية، 
الأليمة،  ماي  من  الثامن  حوادث 
اليوم  فهذا  ماآ�شي،  من  خلّفته  وما 
موت،  يوم  كان  اجلريدة))ما  نظر  يف 
كان  وما  وخلود،  حياة  يوم  كان  اإمنا 
يوم حزن اإمنا كان فاحتة ال�شت�شهاد 
والتحرير((]ع1948/7م[،ويخاطب 
اأرواح  العدد)6(،  اآخريف  كاتب 
�شلبية  من  املتربمة  ال�شهداء 
باأرواحكم  وكاأين  فقول:))  املجتمع، 
قد برمت بعويلنا وهي تنادينا موؤنبة، 
كّل  اإخوان  يا  وتناجينا موبخة، عالم 
متى  واإىل  والنحيب،  ال�رصاخ  هذا 
اأن  باإخوانه  يهب  احلداد...((ثم  هذا 
والكرامة  يدافعوا عن احلرم املذل، 

املهتوك،  والعر�س  املغ�شوبة، 
ال�ّشيد  امل�شلوبة.ويلخ�س  واجلن�شية 
الأ�شتاذ  »ما�شاتو�شيكي�شائيت�شي«، 
اأهداف  اليابانية،  �شوفيا  بجامعة 
ُكّتبها،  ومقا�شد  الروح  جريدة 
هذه  جمموع  مقدمة  وهوكاتب 
اإّن روح اجلريدة   (( الأعداد، فيقول: 
الوطن  حب  عن  تعبريا  �شدرت  التي 
�شباب  لدى  ال�شتقالل  وا�شتعادة 
وعيهم  يحركهم  كان  الذين  الزاوية 
العربي  بانتمائهم  القوية  وم�شاعرهم 
تعترب  الروح  جريدة  اإّن  الإ�شالمي((. 
وثيقة تاريخية �شيا�شية   غري معروفة   
تعك�س  الوطنية،  احلركة  تاريخ  يف 
النخبة  �شباب  من  �رصيحة  طموح 
ال�شتقاللوالتخل�س  فينيل  الوطنية 

من براثن الحتالل الفرن�شي.

اأفكار
نه�ضة الق�مية املتطرفة تثري جداال بني امل�ؤرخني

هنا«  يح�شل  اأن  ميكن  »ل  رواية  ت�رصد 
)اإيت كانت هابن هري( ال�شادرة عام 1935، 
يدعى  جاهل  اأمريكي  دمياغوجي  ق�شة 
تعهده  بعد  رئي�شا  ي�شبح  ويندريب  باز 
بتحويل دولة كئيبة ي�شيطر عليها اخلوف، 
واآمنو  بنف�شه  بلد غني ومعتز  اإىل  جمددا 
اخليالية  الرواية  تعود  عقود،  ثمانية  بعد 
اإىل  لوي�س  �شينكلري  للموؤلف  ال�شاخرة 
الواجهة لت�شبح من اأكرث الكتب مبيعا على 
النرتنت بعد فوز دونالد ترامب املفاجئ 

بالنتخابات الرئا�شية الأمريكية.
يف  ويندريب  راقب  �شحايف  وي�شف 
النتخابية،  حملته  يف  خالل  منا�شبة 
من  علني  كاذب  اأمي،  »�شبه  باأنه  الرجل 
غبية«.كتبت  �شبه  واأفكاره  ك�شفه،  ال�شهل 
القومية  التيارات  كانت  بينما  الرواية 
وب�شكل  اأوروبا،  يف  كارثي  ب�شكل  تنت�رص 
ويعك�س  املتحدة.  الوليات  يف  اقل 
الهتمام املتجدد بالكتاب عودة الهتمام 
وتثري  الع�رصين  القرن  عقود  اأ�شواأ  باأحد 
نقاط ال�شبه بني الوقت احلايل وثالثينات 
الكتاب  اأحد  ي�شفها  التي  املا�شي  القرن 

يف  كبريا  جدل  الرهيب«،  »الع�رص  ب 
التي  الدرجة  حول  املوؤرخني  اأو�شاط 
وعقب  بينهم  املقارنة  اإجراء  فيها  ميكن 
املتحدة،  الوليات  يف  ترامب  انتخاب 
ال�شهري  الربيطاين  واملذيع  الكاتب  حذر 
حلظة  نواجه  »اأننا  من  �شاما  �شاميون 
اأدولف  النازي  الزعيم  باأن  كارثية« مذكرا 
اإىل ال�شلطة عقب انتخابه يف  هتلر و�شل 
اخلبري  بيفور  انتوين  العقدويعار�س  ذلك 
يف التاريخ الأوروبي الذي تلقى كتبه رواجا 
ال�شهل  »من  اأنه  اإىل  م�شريا  ذلك  اأي�شا، 
جدا اأن ي�شقط املت�شائمون يف فخ القيام 
عودة  مع  ك�شولة«.،و  تاريخية  مبقارنات 
الأجانب  وكراهية  املتطرفة  القومية 
للرتامب  �شمح  الذي  النخب  ورف�س 
من  بريطانيا  خلروج  والت�شويت  بالفوز، 
نه�شة  اىل  بالإ�شافة  الأوروبي  الحتاد 
اأحزاب اليمني املتطرف يف اأوروبا، هناك 

ت�شاوؤلت ان كان التاريخ �شيعيد نف�شه.

ت�سابه مذهل

ي�شري عدد من املوؤرخني اإىل وجود ت�شابه 
الكبري  الك�شاد  الفرتتني ففرتة  مذهل بني 
يف ثالثينات القرن الع�رصين عقب انهيار 
ت�شبه   ،1929 عام  �شرتيت  وول  بور�شة 
الأزمة املالية العاملية يف عام 2008واأ�شبح 
وكانوا  �شعوبات  واجهوا  الذين  النا�س 
من  للغاية  غا�شبني  العمل  عن  عاطلني 
النخب ال�شيا�شية واملالية وكانوا يت�شاءلون 

عن م�شتقبل اأولدهم.
الأجانب  على  باللوم  منهم  العديد  واألقى 
واليهود واأ�شبحوا متعلقني مبا�س يعتربونه 
مثاليا و�شعروا بالقلق من انت�شار اأعدائهم 
يف  التهديد  وكان  واخلارج.  الداخل  يف 
تلك ال�شنوات ال�شيوعية و اأ�شبح الإ�شالم 
عرب  ال�شحن  تو�شع  واأثار  اليوم  املتطرف 
الأطل�شي والربيد اجلوي والإذاعة واأفالم 
لدى  �شعورا  ال�شناعي،  والإنتاج  هوليوود 

النا�س بان القوت يت�شارع والعلم ينغلق.
بالن�شار  با�شكال  الفرن�شي  املوؤرخ  يرى 
فرتة  اأن  الفرتة  تلك  عن  كتابا  األف  الذي 
متثل  املا�شي  القرن  من  ثالثينات 
العديد  اإىل  اأدت  التي  العوملة«  »بداية 

والقت�شادية  الثقافية  املخاوف  من 
احلكومات  �شعت  وقتها،  اليوم  املوجودة 
اإىل حماية اقت�شادها عرب فر�س التعرفة 
اندلع  اإىل  اأدى  ما  واحلواجز،  اجلمركية 
الخر  اجلانب  وعلى  جتارية  حرب 
قومية  اآ�شيوية  قوة  �شعدت  العامل،  من 
خماوف،  مثرية  اإقليمية  طموحات  لديها 
عام  ال�شني  احتلت  التي  اليابان  وهي 
1931ويف النم�شا، خ�رص اليمني املتطرف 
قدره  �شئيل  بفارق  الرئا�شية  النتخابات 
وقد  املا�شي،  ماي  يف  �شوت  األف   31
املقبل،  ال�شهر  القادمة  اجلولة  يف  يربح 
و�شل  متطرف  مييني  م�شت�شار  وكان 
ودمر   1932 عام  النم�شا  يف  ال�شلطة  اإىل 
الفا�شية،  انت�شار  ومع  فيها  الدميقراطية 
طغى م�شعى اأملانيا لالنتقام خل�شارتها يف 
احلرب العاملية الأوىل على العقد باأكمله، 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  �شيكون  هل 
بوتني الذي ي�شعر بالأمل من انهيار الحتاد 

ال�شوفييتي، النظري احلديث لذلك؟

اختالف بني الفرتتني

ايان كري�شو وهو خبري عاملي يف  يعرتف 
نه�شة هتلر باأنه عندما كان يقوم باأبحاث 
يف  اأوروبا  حول  اجلديد  كتابه  اجل  من 
اكت�شف   ،1949  -1914 اأعوام  بني  الفرتة 
اأننا  اعتقد  »ل  للقالقل  �شبه مثرية  نقاط 
املظلمة  الثالثينات  ع�شور  اإىل  �شنعود 
لأن هناك اختالفات كبرية، بالإ�شافة اإىل 

اأوجه �شبه ظاهرية«.
وي�شري كري�شواإىل اأن اأحد اأهم الختالفات 
هو دور اأملانيا اليوم كمنارة للدميقراطية 
والعمود  بال�شالم  ملتزمة  الليربالية، 
قوة  يعد  الذي  الأوروبي  لالحتاد  الفقري 
ميكن  ل  انه  واأ�شاف  لال�شتقرار،  دافعة 
اإنكار اأن اأوروبا مليئة بالختالفات »عندما 
تنظر اإىل املجر وبولندا« ولكنها ل تقارن 
وقال  عاما،   80 قبل  ال�شتبدادية  بالدول 
الإنفاق  بني  التوازن  اإىل  فقط  »انظروا 
وقتها  الجتماعية  والرفاهية  الع�شكري 
ريت�شارد  الراأي  هذا  مع  واليوم«.ويتفق 
الرهيبة:  »الع�شور  كتاب  موؤلف  اأوفريي 
»نعي�س  ويقول  احلروب«،  بني  بريطانيا 
يف عامل موؤلف من دول م�شتقرة، ل يوجد 

والغرب  عاملية  ا�شتعمارية  اإمرباطوريات 
ال�شابق«. يف  عليه  كان  مما  ثراء  اأكرث 

من  ا�شتياء  م�شاعر  توجد  »ل  واأ�شاف 
تطورت  اجلماهريية  وال�شيا�شات  احلرب 
وا�شتقرت يف كل مكان. ولهذا فاأن اإجراء 
يبدو  الثالثينات  مع  التاريخية  املقارنات 
النووية  الأ�شلحة  حمله«،وغريت  غري  يف 
التفكري ال�شرتاتيجي حول احلرب ب�شكل 
اجلدل  ي�شتمر  اأن  املرجح  ومن  ملحوظ 
لفرتة طويلة للغاية، وي�شري بالن�شار الذي 
ل  انه  عادت«  »الثالثينيات  كتاب  األف 
يعتقد  ولكنه  اأخرى  عاملية  حربا  يتوقع 
قوة  تفاوؤلهم يف  يبالغون يف  معا�رصيه  ان 
املوؤ�ش�شات الدولية مثل الحتاد الأوروبي 
جدا«الفرتات  عادية  ظروف  وجه  يف 
لكن  نف�شه  لي�س  والأمر  مت�شابهة،  لي�شت 
ردود الفعل هي ذاتها« م�شريا اإىل غ�شب 
»ل  »للنخب«.وتابع  ومعاداتهم  اجلماهري 
الأ�شباب  يف  اأو  ال�شياق  يف  جديد  يوجد 
التي جتعل هوؤلء النا�س ي�شعدون لل�شلطة 
مراكز  يف  بو�شعهم  النا�س  يقوم  ملاذا  او 

�شلطة«.

كانت �سحية ملق�ص الرقيب

كتب وروايات عربية ممن�عة من البيع و التداول
الن�رص  من  منعها  مت  عديدة  اأدبية  اأعمال 
وم�شادرتها ، يرجع ذلك اإىل اأ�شباب قد تكون 
�شيا�شية اأو اأمنية ملا ك�شفت عنه هذه الكتب 
اأحوال  عن  ال�شتار  اأزالت  واأخرى  والروايات، 
التي  الأعمال  من  وغريها  �شيئة،  اجتماعية 
ا�شطدمت  لكنها  �شائكة،  ق�شايا  يف  غا�شت 
مبوؤ�ش�شات وحكومات ا�شتخدمت �شلطتها يف 

منع تلك الأعمال من الن�رص.

الأ�سرى 
الفل�سطينيون.. اآلم 

واآمال
العامة  الأمانة  اأدانت  املا�شي  نوفمرب  يف 
�شلطات  م�شادرة  العربية،  الدول  جلامعة 
الكتاب  من  ن�شخة   100 ال�شهيوين  الحتالل 
اآلم واآمال«  الوثائقي »الأ�رصى الفل�شطينيون 
النا�رص  عبد  الفل�شطيني  الأ�شري  األفه  الذي 
الحتالل  قرار  اأن  واعتربت اجلامعة  فروانة 

يندرج حتت قائمة من املمار�شات العن�رصية 
ال�شعب  �شد  املت�شاعدة  الإ�رصائيلية 
الفل�شطيني، واأو�شحت اأنه مت منع الكتاب من 
وفر�س  الفل�شطينية،  الأرا�شي  اإىل  الدخول 
املوردة  ال�رصكة  على  باهظة  مالية  غرامة 
اإدخال  بدعوى  ترخي�شها  و�شحب  للكتاب، 

مواد حتري�شية اإىل الأرا�شي الفل�شطينية

احل�سا�ص
الإعالم  لوزارة  التابعة  الرقابة  جلنة  قررت 
بدولة الكويت، منع رواية »احل�شا�س« ال�شادرة 
عن دار ب�شمة للن�رص والتوزيع، للكاتب حممود 
اأمني، من امل�شاركة يف الدورة الـ40 ملعر�س 
من  الفرتة  يف  اأقيمت  والتي  للكتاب،  الكويت 
18 و28 نوفمرب 2015، دون اإبداء اأ�شباب، وهو 
ما فتح الباب للتكهنات حول قرار امل�شادرة، 
املنع  �شبب  اأن  اإىل  ب�شمة  دار  اأ�شارت  وقد 
بالرواية،  »ال�شباح«  ا�شم  لوجود  يرجع  رمبا 
ورئي�شها  احل�شا�شني  طائفة  تتناول  حيث 

ا�شم  مع  ا�شمه  يت�شابه  الذي  ال�شباح،  ح�شن 
ا  اأي�شً الدار  وقالت  بالكويت،  املالكة  العائلة 
اإن ال�رصاع بني ال�شنة وال�شيعة، اأو ا�شم الرواية 

نف�شه من املمكن اأن تكون اأ�شباًبا للمنع.

�ساعي الريال املقدود
ك�شف الكاتب مبارك اأردول، يف بيان له ن�رصه 
اخلرطوم  معر�س  مع  تزامًنا  اأكتوبر،  نهاية 
للكتاب، اأن جهاز الأمن �شادر روايته »�شاعي 
ح�شن،  الطيب  �رصح  وقد  املقدود«،  الريال 
تخالف  الرواية  اأن  بال�شودان،  الثقافة  وزير 

قيم الثقافة يف بالده.
على الرغم من ذلك اأو�شح »اأردول« اأن روايته 
 ،2014 املعر�س  دورة  يف  �شاركت  واأن  �شبق 
متنع،  مل  لكن  اأخرى،  عربية  معار�س  ويف 
العام  هذا  حظروها  رمبا  �شاخًرا:  واأ�شاف 
لأنها تهديد لالأمن وال�شلم القوميني وبلغ عدد 
ال�شودانية  ال�شلطات  حظرتها  التي  الروايات 
 6 نحو  الكتاب  ملعر�س  ال�شابقة  الدورة  يف 

روايات.

جدران احلرية
حمافظة  ميناء  نيابة  اأمرت  فرباير،  يف 
ت�شم  علبة    46 على  بالتحفظ  الإ�شكندرية، 
الإجنليزية  باللغة  كتاب  من  ن�شخة   400
اأن  اإىل  واأ�شارت  احلرية«،  »جدران  بعنوان 
ال�شيادية  الدولة  اأجهزة  الكتاب يحر�س على 
التحري�س  عن  ف�شاًل  و�رصطة،  جي�س  من 
على قلب نظام احلكم، واتهمت �شاحب دار 
الكتب  من  جمموعة  باإدخال  للن�رص،  التنوير 

حتر�س على ال�شغب وتدعو اإىل الثورة.
القانوين  امل�شت�شار  عزيز،  اأمري  �رصح  بينما 
من  جمموعة  عن  عبارة  الكتاب  باأن  للدار، 
اإنه  ل  وقا  »للجرافيتي«،  التوثيقية  ال�شور 
كتاب توثيقي و�شهادة مرئية لل�شنوات الثالث 

وىل من الثورة. الأ

م�سر التحرير.. ميالد 

ثورة
م�شادرة  امل�رصية  الثقافة  وزارة  قررت 
ال�شحفيون  األفه  قام  الذي  الكتاب، 
�شالون،  وتاجني  جيبال  كلود  الفرن�شيون 
املرتجم  ح�شني،  ربه  عبد  عا�شم  وترجمة 
العاملي  الأديب  مقدمته  وكتب  امل�رصي، 
املركز  عن  و�شدر  الأ�شواين،  عالء  الدكتور 
عديدة  كتب  �شمن  للرتجمة،  وهو  القومي 
�شدرت يف اأوربا بعد اأ�شهر قليلة من اأحداث 
ويحلل  الثورة  اأطراف  جميع  ويتناول  الثورة، 
اأثار  الكتاب  ن�رص  وبعد  بالتف�شيل.  مواقفها 
اأحد الإعالميني يف م�رص �شجة حول الكتاب 
اإىل  ت�شيء  كتب  بن�رص  الثقافة  وزارة  متهًما 
الدكتور  فقرر  امل�رصي،  واجلي�س  الدولة 
امل�رصي  الثقافة  وزير  النبوي،  الواحد  عبد 
ن�شخه  و�شحب  الكتاب  بيع  وقف  ال�شابق، 
بت�رصيح  بعام،  ن�رصه  بعد  البيع،  منافذ  من 
املركز  مدير  جماهد،  �شكري  الدكتور 
لل�شحف امل�رصية  ال�شابق،  للرتجمة  القومي 

، حيث فتح القرار »باًبا للمغالطات« على حد 
قوله، حتى تداول الو�شط الثقايف ما يفيد باأن 

القرار جاء من رئا�شة اجلمهورية.

فئران اأمي ح�سة
اأ�شدرت الرقابة الكويتية، اأمًرا مبنع تداول 
ال�شنعو�شي،  �شعود  ال�شاب،  الكاتب  رواية 
عن  العربية  للرواية  البوكر  بجائزة  الفائز 
روايته »�شاق البامبو«، داخل دولة الكويت 
الرقابة  تعلن  ومل  �شدورها،  اأيام  اأول  يف 
اأ�شباب عن قرارها باملنع. لقى هذا  اأي 
القرار الكثري من الحتجاجات يف الو�شط 
متابعي  من  وكذلك  العربي،  الثقايف 
القرار،  هذا  احرتمت  اأن   اإَلّ  الكاتب، 
حيال  اإجراءات  اأي  تتخذ  لن  اأنها  واأكدت 
وهي  قوانينها  دولة  لكل  لأن  املنع؛  قرار 
الرواية  منع  مت  فمثلما  القوانني،  حترتم 
يف الكويت مت �شماحها يف ال�شعودية ولكل 

دولة معايرها.
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املوز واحلليب
يجمُع م�رشوُب �ملوز و�حلليب بني فو�ئدهما �الثنني معاً، و�ضيتم فيما ياأتي �إي�ضاح  كّل منهما ملعرفة ما مينحانه 

 يعترُب �ملوز م�ضدر�ً ممتاز�ً للبوتا�ضيوم 
كما �أّنه منخف�ٌض بال�ضوديوم، وقد ُوجد �أّن تناوَل �لبوتا�ضيوم يخف�ض من خطر �الإ�ضابة بارتفاع �ضغط �لدم، 
كما �أّنه يعمل على خف�ضه عنَد �مل�ضابني به كما �أّن �لبوتا�ضيوم يلعُب دور�ً هاّماً يف �ملحافظة على تو�زن 

�ل�ضو�ئل و�الأمالح يف �جل�ضم، ويف �نقبا�ِض �لع�ضالت، ويف نقل �لنو�ب�ض �لع�ضبّية، ويف �ملحافظة 
على نب�ض �لقلب �لطبيعّي حتتوي �ملوزة متو�ّضطة �حلجم على حو�يْل 110 �ضعر حر�رّي، 

و3 غم من �الألياف �لغذ�ئّية، و2-3 غم من �لن�ضا �ملقاوم لله�ضم، ولذلك ي�ضاعد �ملوز 
على �ل�ضعور بال�ضبع دون �أن يعطَي كمّية عالية من �ل�ضعر�ت �حلر�رّية، وهو بذلك 

يخالف �ل�ضائعات �لتي حتيُط به، و�لتي تّدعي �أّنه ي�ضّبب زيادة �لوزنوي�ضاهُم 
حمتو�ه من �ملاء يف هذ� �لتاأثري نف�ضه. مينح ��ضتعمال �ملوز يف �ملذ�ق �حللو عند 
�إ�ضافته للو�ضفات و�مل�رشوبات ب�ضكل �ضحّي دون �إ�ضافة �ضكر �ملائدة. متنح �ملوزة 

متو�ّضطة �حلجم حو�يل 17% من �الحتياجات �ليومّية من فيتامني ج �لذي يعترب 
م�ضاَدّ �أك�ضدة قوّي، و�لذي يحّفز �ملناعة، وي�ضاهم يف �إنتاج �لكوالجني و�لذي يعمل 

على تقوية جدر�ن �الأوعية �لدموّية، و�مل�ضاهمة يف �ضفاء �جلروح، وبناء �لعظام، 
وتكوين هرمون �لثريوك�ضني يف �لغّدة �لدرقّية، وعملّيات �أي�ض �الأحما�ض �الأمينّية، 

باالإ�ضافة �إىل دوره يف حت�ضني �مت�ضا�ض �حلديد
فو�ئد �حلليب

خف�ض خطر الإ�سابة ب�سغط الدم ب�سبب حمتواه من 
البوتا�سيوم، والكال�سيوم، وبع�ض البيبتيدات املوجودة فيه، 

والتي ُوجد لها تاأثريات خاف�سة ل�سغط الدم

طرق فعالة يف مواجهة التوتر 
1- ��ضرتخي وتذكر �ن �لتوتر و�الكتئاب و�ضوء �ملز�ج جمرد حالة موؤقتة �رشعان ما 

تتال�ضى، و�ضتكون �ضعادتك �كرب �ذ� ما و�جهتهم دون �لعودة �ىل �لتدخني.
o\ »84%D9%85%D9%A7%AA%D8 »فيديو ي�ضاعدكم على 

�ال�ضرتخاء«�ال�ضرتخاء، مثل �ليوغا، �مل�ضي �خلفيف، �و ��ضتمع �ىل م�ضيقاك 
�ملحببة، �و حتدث �ىل �ضخ�ض حتب �ضماع �ضوته.

4- ممار�ضة �لن�ضاط �لبدين بالفعل ذ�ت دور فعال يف مكافحة �الدمان على 
�لنيكوتني، مار�ض �جلري، �مل�ضي �و �ل�ضباحة، �و �ي ن�ضاط حمبب لك.   

5- �بتعد عن �ي من عاد�تك �ل�ضابقة �لتي كانت لطاملا تر�فق �ل�ضيجارة ، 
كاجللو�ض يف مكان معني ، �و �رشب م�رشوب معني كالقهوة، �و م�رشوبات �لطاقة، 

�و �جللو�ض �ىل �ضديق مدخن . 6- تناول �لطعام �ل�ضحي �لذي مل يكن ير�فقك 
�ثناء �لتدخني كاحلليب و�خل�ضار و�لفو�كه مثال.ف�رش�ئح �جلزر �و �خليار قد  بع�ض 
�لدر��ضات عالقة بي تناول �لكربوهيدر�ت ورفع م�ضتويات بع�ض �ملو�د �لكيميائية 

يف �لدماغ و�مل�ضوؤولة عن حت�ضني �ملز�ج مثل �ل�ضريوتونني.
8- ركز على تناول م�ضادر فيتامينات ب، �ملعروفة بدورها �لكبري يف �حلفاظ على 

 B9 ضالمة �الع�ضاب وعملها وتكافح �الكتئاب، وب�ضكل خا�ض حم�ض �لفوليك�
وحم�ض �لبانتوثينك B5.و�هم م�ضادرها �خل�رش�و�ت �لورقية �خل�رش�ء، �لكبدة 

و�للحوم،و�حلبوب �لكاملة.
9- �ضجل قائمة باال�ضباب  �خلا�ضة �لتي دفعتك لالقالع عن �لتدخني ور�جعها يف 
كل مرة ت�ضعر فيها بال�ضعف �مام �ل�ضيجارة. 10- �ن�ضم ملجموعات دعم �القالع 

�لتدخني، �ضارك �ضديقا يف هذه �خلطوة عن 
لت�ضجعو� بع�ضكم، �ضارك �فر�د 

عائلتك وحمبينك ليقدمو� 
لك �لدعم، وحتدثعن 

م�ضاكلك 

و�ضغوطاتك 
للمقربني، �و على مدى �و�ضع و�بعد بامكانك 

�ن ت�ضارك بتجربتك عرب �النرتنت �و حتى 
بفيديو م�ضجل ، ت�ضجل فيه مغامرتك �اليجابية يف 

�القالع عن �لتدخني.

فوائد نبات العّليق 
يعالج ��ضطر�بات �الأمعاء، فيوقف �الإ�ضهال ويعالج �لقرحة �ملعوية ويقاوم �لنزالت �ملعوية، وهو عالج فعال للبو��ضري �ل�رشجية و�أمر��ض �لبطن، 

�جلهاز �لتنف�ضي، فهو مفيد كما �أّنه ملنّي لالأمعاء ومعالج اللتهابات �لقولون، كما يقوي �ملعدة و�الأمعاء �ل�ضعيفة يفيد يف عالج �لتهابات 
�أور�قه لعالج �لتهابات �حللق و�حلنجرة ومعالج لقروح �لفم و�للثة �إذ� ��ضتخدم كغرغرة، �أو م�ضغت  بع�ض 

�أمر��ضه، كزيادة نزيف �لطمث �ل�ضهري  ى يوقف �لرطوبة �ملزمنة يف �لرحم، ويعالج  لد
�الإناث عالج لظهور �ضيب �لر�أ�ض �ملبكر، ويفيد طبخ �أغ�ضان �لعلّيق مع �أور�قه يف 

�الأع�ضاب، فهو  �أمر��ض  يعالج  �لد�كن،  �الأ�ضود  باللون  �ل�ضعر و�ضبغه  لون  تغيري 
يوقف �لتنميل و�خلدر يف �جل�ضم ي�ضاعد على حت�ضني عمل �جلهاز �لبويل، فهو 

يفتت �حل�ضى يف �لكلى و�ملثانة ويطهرهما من �لرت�ضبات و�اللتهابات، خل�ضائ�ض 
جذوره �ملدرة للبول يعالج م�ضاكل �لقيء و�لغثيان و�لدوخة �ملتكررة و�الإم�ضاك 

و�النتفاخ لدى �ملر�أة �حلامل
كالدمعة  و�حلارة  �لباردة  �لعني  �أمر��ض  عالج  يف  �الأرو�ق  وبخا�ضة  ي�ضتخدم 

حلو�ً  لكي ي�ضيف مذ�قاً  �الأدوية،  بع�ض  �لعينيدخل يف �ضناعة  و�لقرحة يف  و�لدمامل 
وم�ضت�ضاغاً للعقاقري ذ�ت �ملذ�ق �ملر، كما �أّنه يعطيها �للون �لد�كن

و�لقروح  �حلروق  ويعالج  و�حلبوب  �لدمامل  من  ي�ضفي  حيث  �جللدية  للم�ضاكل  عالج 
�لرطبة يف �لب�رشة و�لر�أ�ض وي�ضاعد على �لتئامها وتطهريها

نق�ص الفيتامينات وعالقته باحلالة النف�سية
�حليوّية،  �لوظائف  من  بالعديد  �لقيام  على  �جل�ضم  ت�ضاعد  �لتي  �لعنا�رش  �إحدى  �لفيتامينات هي 

�لغذ�ئّية  �ملكّمالت  �أو  �لغذ�ء،  �أوعن طريق  ي�ضّنعها،  نف�ضه حيث  �جل�ضم  موجودة يف  �إّنها  حيث 
�أهّم  باأنوعها و�لبي�ض، و�حلليب وم�ضتقاته من  �ل�ضم�ض، وتعّد �خل�رشو�ت، و�لفو�كه، و�للحوم  �أو 
نق�ض  يوؤّدي  �لدهون   يف  �أو  �ملاء،  يف  ذ�ئبة  �لفيتامينات  هذه  تكون  وقد  �لفيتامينات،  م�ضادر 
ب�ضكل  �ملز�ج  لتقلّب  باالإ�ضافة  و�لع�ضبّية،  و�النطو�ء،  باالكتئاب،  لل�ضعور  �جل�ضم  يف  �لفيتامينات 
د�ئم، و�لف�ضام، و�لقلق �لنف�ضّي، و�ل�ضعور باالأرق، وفقد �لرتكيز نتيجة ��ضطر�بات �لنوم �لناجتة 
عن نق�ض �لفيتامينات يف �جل�ضم، وذلك ب�ضبب �أهّمّية �لفيتامينات يف تكوين �لدماغ، و�لهرمونات 

�لع�ضبّية

ما اأ�سباب نق�ص فيتامني د
لون �لب�رشة �لد�كن، وذلك ب�ضبب �حتو�ئها على كمية كبرية من �مليالنني �لذي يتميز بقدرته على �مت�ضا�ض �أ�ضعة �ل�ضم�ض، ولكنه يحّد من 
�إنتاج فيتامني د3 وهو �أحد �أنو�ع فيتامني د، عدم �لتعّر�ض �لكايف الأ�ضعة �ل�ضم�ض. �لتقّدم يف �ل�ضّن، حيث �إن �الإن�ضان كلما تقّدم يف �لعمر 

�الأمر  �الأمعاء  باأمر��ض  �ل�ضخ�ض  �إ�ضابة  لفيتامني د يف ج�ضمه،  �الأ�ضا�ضية �ملكّونة  تقليل تقّل �ملادة  �إىل  يوؤدي  �لذي 
د يف  فيتامني  �إىل جتمع  يوؤدي  مّما  �لوزن؛  زيادة  �لدقيقة.  �الأمعاء  د يف  فيتامني  �لدهون، كما �إمت�ضا�ض 
، �أّن �ضوء �لتغذية يوؤّدي كذلك �إىل نق�ض فيتامني د، تعّر�ض �الأطفال �لر�ضع لنق�ض فيتامني  د
ب�ضبب قلته يف حليب �الأم، �إ�ضابة �ل�ضخ�ض باأمر��ض �لكلى و�لكبد، تناول بع�ض �الأدوية يوؤدي 
ببع�ض  �الإ�ضابة  للفطريات،  �مل�ضادة  و�الأدوية  �ل�رشع،  �أدوية  مثل:  د  فيتامني  نق�ض  �إىل 
�ملر�أة  و�ضول  �لكلية،  �لفو�ضفات يف  �إفر�ز  زيادة  ب�ضبب  �الأطفال  �لور�ثية عند  �الأمر��ض 

ل�ضّن �لياأ�ض

�سحة
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

ملاذ� رف�ض �لنبي �أعمال �جلاهلية
اليهودية  بالديانات  م�سبوقاً  ال�سماوية، 
وامل�سيحية و غريها من امللل، اإ�سافة اإىل 
�سبقت  التي  الإن�سانية  احل�سارات  وجود 
جمئ الإ�سالم، و كل هذا مل يغفله الر�سول 
الأمم  باأحوال  عارفاً  كان  فقد  الأعظم، 
فهو  �سبقته،  التي  والديانات  واحل�سارات 
عابداً  اأي�ساً  لي�س  و  ب�سيطاً،  اإن�ساناً  لي�س 
عادياً، و مل ينل املكانة التي و�سل اإليها – 
�سلى اهلل عليه و�سلم – بب�ساطة و �سهولة، 
باأن  معرفته  الر�سول  معرفة  �سمن  من  و 
لكنه  و  �سل�سلة،  يف  حلقة  جاء  الإ�سالم 
انقالباً يف املفاهيم  اأحدثت  حلقة مهمة 
حوربت  فقد  لهذا  عقب،  على  راأ�ساً 
اجلميع  من  ال�سمحة  الإ�سالمية  الر�سالة 
و كانت هناك عدة حماولت لإجها�سها، 
و قتل رمز هذه دعوة هذا النبي العظيم. 
يف  موجودة  الأخالق  اأن  يعلم  فالر�سول 
اأنه مل ياأت مع فر�سية م�سبقة  الب�رشية و 
باأن النا�س عدميو الخالق و ل توجد بهم 

اأ�سيل  اخلري  اأن  يعلم  كان  بل  خري،  بذرة 
يف النا�س و اأن الخالق موجودة يف الب�رش 
ن�ساأتهم، لكن وظيفته كر�سول خامت،  منذ 
هو تعديل ما ف�سد من الأخالق و اإ�سافة 
اأخالق جديدة ح�سنة للب�رشية، مما يعدل 
امل�ستقيم  الطريق  اإىل  يرجعها  و  حياتهم 
ربهم  يرت�سيه  و  �سمريهم  يرت�سيه  الذي 
يرف�س  مل  فالر�سول  عاله.  يف  وجل  عز 
و  الظلم  قاوم  بل  اجلاهلية،  اأفعال  جميع 
التنجرب و الطغيان املتواجد يف املجتمع، 
اإ�سافة اإىل ذلك حارب ر�سول اهلل – �سلى 
اهلل عليه و�سلم – فكرة اأن يتوجه الإن�سان 
ل  من  اإىل  تعاىل،  اهلل  غري  اإىل  بالعبادة 
امل�سنوع من  ال�سنم  و هو  ي�رش  ول  ينفع 
املجتمع  �سلبيات  من  فهذه  احلجارة، 
اإىل ذلك عمل الر�سول الأعظم  اجلاهلي، 
العادات  و  ال�سلبية  الأخالق  تعديل  على 
اجلاهلي  املجتمع  يف  املنت�رشة  القبيحة 
العادات  اأقر  اهلل  ر�سول  ان  اإل  بكرثة. 

منت�رشة  كانت  التي  احل�سنة  الجتماعية 
يف ذاك املجتمع، كالكرم و ح�سن اجلوار 
امللهوف،  م�ساعدة  و  ال�سيف  اإكرام  و 
احل�سنة  ال�سفات  من  العديد  غريها  و 
املتاأ�سلة يف املجتمعات العربية. من هنا 
فعظمة الإ�سالم تكمن يف اأنه عدل اإ�سافة 
و حذفاً على ما قد كان موجود يف القدم و 
من اأجل هذا احتل الإ�سالم مكانة عظيمة 

هذا  كل  نال  و  ال�سماوية  الديانات  يف 
خمتلف  على  النا�س  لدى  الوا�سع  القبول 
طبقاتهم و اأ�سكالهم و اأفكارهم و اأعراقهم 
اهلل  �سلى   – حممد  الر�سول  حديث  من 
عليه و�سلم – الذي قال فيه: » اإمنا بعثت 
لأمتم مكارم الأخالق »، ن�ستطيع اأن نرى 
ملخ�س الر�سالة املحمدية اخلامتة، حيث 

اأن الإ�سالم جاء خامتاً للديانات

فو�ئد قر�ءة 
�لقر�آن �لكرمي

اإّن تالوة القراآن تزرع يف نف�س امل�سلم الثقة، واأّن 
ل  له  حاٍم  اهلل  واأّن  ومكان،  وقت  كّل  يف  معه  اهلل 
يفيِ  »َفنَاَدى  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  يقول  حمال، 
َن  ّ ُكنُْت ميِ لَُماتيِ اأَْن َل اإيِلََه اإيَِلّ اأَنَْت �ُسبَْحانََك اإيِنيِ الُظّ
َوَكَذليَِك   ّ الَْغميِ َن  ميِ يْنَاهُ  َوَنَّ لَُه  َفا�ْستََجبْنَا  نَي،  يِ امليِ الَظّ

نيِنَي«)الأنبياء:87(. ي امْلُوؤْميِ نُنْجيِ
املوؤمن  الإن�سان  قلب  يف  تزرع  القراآن  قراءة  اإّن 
الطماأنينة وال�سكينة، وتُعينه على م�سائب الدهر 
وم�ساعبه، وتزيد من قدرته على حتّمل م�سّقات 
الدنيا.  قراءة القراآن تزيد امل�سلم ثباتاً على دينه، 
بو�سو�سة  اإليه  ترد  قد  التي  ال�سبهات  كّل  وتطرد 
ال�سيطان. تزيد من تفاوؤل الإن�سان وقّوته، وترفع 
ْم  »اأَقيِ تعاىل:  يقول  واعتداده،  بنف�سه  عّزته  من 
َوُقْراآَن  اللَّيْليِ  َغ�َسقيِ  ىَل  اإيِ ْم�سيِ  ال�َسّ ليُِدلُوكيِ  اَلَة  ال�سَّ
اللَّيْليِ  ْن  َوميِ َم�ْسُهوًدا،  َكاَن  الَْفْجريِ  ُقْراآَن  اإيَِنّ  الَْفْجريِ 
َربَُّك َمَقاًما  اأَْن يَبَْعثََك  لًَة لََك َع�َسى  بيِهيِ نَافيِ ْد  َفتََهَجّ
ْجنيِي  ْدٍق َواأَْخريِ لْنيِي ُمْدَخَل �سيِ ّ اأَْدخيِ ُموًدا، َوُقْل َربيِ حَمْ
رًيا،  ْن لَُدنَْك �ُسلَْطاًنا نَ�سيِ ْدٍق َواْجَعْل ليِ ميِ َرَج �سيِ خُمْ
َكاَن  َل  الْبَاطيِ اإيَِنّ  ُل  الْبَاطيِ َوَزَهَق  ُقّ  احْلَ َجاَء  َوُقْل 

َزُهوًقا«) الإ�رشاء :78،79(. 
الت�ساوؤم  امل�سلم عن  الإن�سان  تبعد  القراآن  قراءة 

والإحباط والكتئاب.

كيف تتحقق �لعّفة
،منها  اأمور  بعدة  العفة  تتحقق 
يُن�سىء  الذي  الإميان  حتقيق 
املوؤمن،  نف�س  يف  مري  ال�سّ مملكة 
في�ستح�رش اخلوف واحلياء وتذّكر 
اهلل،  عظمة  وا�ست�سعار  الآخرة 
ال�سهوة يف  قمع  على  باعثاً  ويكون 
احلّد  جتاوز  عن  ودرئيِها  الّنف�س 

معاذ اهلل اإّنه ربي اأح�سن مثواي
مّما  فاإنه  بال�سوم؛  الّنف�س  تربية 
وطهارة  القلب،  زكاة  على  يعني 
وت�سيق  تنح�رش  وبه  الّنف�س، 
اجليل  توعية  ال�سيطان  جماري 
وامل�سالح  املنافع  بتعزيز  امل�سلم 

اأمر  والتزام  العّفة،  تن�سئ  التي 
اليومّية  احلياة  يف  وجل  عّز  اهلل 
بالّنوافل  �سبحانه  اهلل  اإىل  التقرب 
بعد احلر�س العظيم على اللتزام 
اجلازم  والوقوف   بالواجبات، 
يطالع  اأن  والفرائ�س  احلدود  عند 
واأفعاله  و�سفاته  اهلل  اأ�سماَء  القلب 
ويتقلّب  ويعرفها  ي�سهدها  التي 
وحده  اهلل  فمن عرف  ريا�سها،  يف 
النبي  باعتقاد  و�سفاته  باأفعاله 
وال�سحابة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلّى 
الكرام ومن بعدهم من �سلف الأّمة 
حتريف،التو�ّسع  غري  من  الأخيار 

على الّنف�س واأخذ املباح؛ فالّنف�س 
بطبيعتها جمبولة على ما اأودع اهلل 
فت�رشيفها  وغرائز  َطٍر  فيِ من  فيها 
فيما هو مفيد هو املطلوب انك�سار 
القلب بني يدّي اهلل تعاىل، والتذلّل 
لعظمته  واخل�سوع  �سبحانه،  له 
اهلل  اإىل  واللتجاء  والبدن  بالقول 
عّز وجل البعد عن كّل طريٍق يحول 
وذلك  تعاىل،  اهلل  وبني  القلب  بني 
بالبعد عن  اإل  يكون  يتحّقق ول  ل 
اأنواع ال�سّيئات، واألوان املحرمات، 

و�سور املوبقات

�لكلمة �لطيبة رحيق �لأنبياء

رحيق  الطييِّب  الكالم  اإن 
املوؤمنني  ولغة  الأنبياء 
احلُقّ  واملوؤمن  ال�سادقني، 
القراآن،  بخلق  تخلَّق  من  هو 
بت  وتهَذّ تفكريه،  ف�سما 
كلُّه  هذا  فانعك�س  م�ساعره، 
فهو  وت�رشفاته،  كالمه  على 
يلفظ  ل  وقور،  رزين،  هادئ، 
اإل كالماً موزوناً طاهراً نقّياً، 
اأو  ياأمر مبعروف  اأن  ا  اإَمّ فهو 
ا اأن ي�سلح  ينهى عن منكر، واإَمّ
بني النا�س، اأو يعني على عمل 
اإىل ما  ه القراآن  نافع وقد وَجّ
عليه جمال�س  تكون  اأن  ينبغي 
املوؤمنني بقوله تعاىل- ل خرَي 
مـن  اإلَّ  َواُهْم  َنْ من  كثري  يف 

اأو  معروٍف  اأو  ب�سدقـٍة  اأََمـَر 
ه  النَّا�س- كما وَجّ اإ�سالٍح بني 
يكون  اأن  وجوب  اإىل  القراآن 
كالمنا �سادقا موزونا يراد به 
، واإىل اإقامة  الو�سول اإىل احلقيِّ
املجتمع ال�سالح ال�سليم البنية، 
قال تعاىل-يا اأَيَُّها الَّذيَن اآَمنوا 
�َسديدا  قولً  وقولوا  اهلل  اتَّقوا 
يغفر  و  لكماأعمالكم  ي�سلح 
و  اهلل  يطع  من  و  ذنوبكم  لكم 
ر�سوله فقد فاز فوزا عظيما- 
وبني  الإن�سان  بني  فيما  هذا 
ا فيما  اإخوانه يف الإن�سانية، اأَمّ
دائم  فل�سانه  ربيِّه،  وبني  بينه 
والتمجيد  والتحميد  الت�سبيح 
والدعاء، ول يدور اإل بكلمات 

فاملوؤمن  هلل،  وال�سكر  كر  الذيِّ
�سلوكه �سلوك  ك،  قراآن متحريِّ
اأقوال  واأقواله  الأتقياء، 
الأنبياء، ل غ�سب، ول ُفح�س، 
ول  مبالغة،  ول  اإ�سفاف  ول 
ميلك  فاإنه  غ�سب  واإذا  لغو، 
النزلق  عن  وي�سونها  نف�سه 
يف مهاوي ال�سفاهة والبتذال، 
قدوته يف ذلك ر�سول اهلل �سلى 
ملك  الَّذي  و�سلم  عليه  اهلل 
الطييِّب،  بكالمه  النا�س  قلوب 
الَّذي  منهله  ا  اأَمّ  ، ّ اللنييِ وقوله 
ي�ستلهم منه كنوز الكليِم ولآلئه، 
فهو القراآن الكرمي الَّذي �سبى 
اذ، وكالمه  القلوب ببيانه الأَخّ
وهكذا  ال�سل�سبيل  العذب 

األ�سنتهم  طهـرت  من  فاإن 
الإميان  بكلمة  اإل  تنطق  فلم 
باملعروف  والأمر  والتوحيد، 
يثبيِّتهم  املنكر،  عن  والنهي 
اهلل تعاىل ويوؤييِّدهم يف الدنيا، 
ال�رشيِّ،  رياح  تزعزعهم  فال 
امل�سائب،  عليهم  تق�سي  ول 
الآخرة؛  يف  ويثبيِّتهم  ويوؤييِّدهم 
منزل  اأَوّل  اإىل  و�سولهم  منذ 
واإىل  القرب،  وهو  منازلها  من 
اإىل  ال�رشاط  يجتازوا  اأن 
فال  اجلنَّة،  يف  ق�سورهم 
النا�س،  يحزن  حني  يحزنون 
ول ينالهم فزع حني يفزعون، 
والأمان،  الأمن  ون  يُلََقّ بل 

الم والطماأنينة والتحيَّة وال�َسّ
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 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

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

   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف

  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

 41-76-75 
Fax : )021( 41-

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

 80-70-30
 م�صت�صفى المرا�س العقلية
 دريد ح�صني

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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CLS مر�سيد�س تك�سف عن اجليل اجلديد من

من  كلياً  اجلديد  اجليل  عن  ر�سمياً  مر�سيد�س  ك�سفت 
اخلارجية  من  بدايًة  وجذرية  �ساملة  بتغيريات   ،CLS

اإىل  و�سوالً 

عينك  تقع  اأن  مبجرد  املحركات.  واأخرياً  الداخلية 
باقي  عن  فوراً  متييزها  ميكنك  اجلديدة   CLS على 
�سيارات مر�سيد�س املت�سابهة، فقد اأعطتها مر�سيد�س 
 LED اأمامية  مب�سابيح  اخلا�سة  مالحمها 
على  حافظت  ولكنها  بها،  خا�سة 
�سبك  مع  ال�رشكة  هوية 

الوا�سعة  التهوية  وفتحات  ال�سهري  املا�سي  مر�سيد�س 
باإن�سيابية  يتميز  للهيكل  العام  الت�سميم  االأ�سفل،  يف 
ك�سيارة  ت�سنيفها  على  لتحافظ  منحدر  و�سقف  عالية 
�سيدان كوبيه، اخللفية بدورها �ستكون حمل الكثري من 
النقا�س، حيث نرى ت�سميم ب�سيط جدا وكاأن مر�سيد�س 
كانت على عجلة من اأمرها عند ت�سميمها ومل تعطها 

حقها.
الرائعة  داخليتها  هو  ال�سيارة  خللفية  الوحيد  العزاء 
وهي ا�ستمرار لتميز مر�سيد�س يف داخلية �سياراتها 
الرتفيهي  النظام  �سا�ستي  تربز  املناف�سني،  عن 
جنب  اإىل  جنباً  الرقمية  والعدادات  املت�سلة 
مبقا�س 12.3 ان�س لكل منهما كما هو احلال مع 
 3 نرى  الرتفيهي  النظام  �سا�سة  اأ�سفل   ،E-Class

فتحات تكييف دائرية ميتد بعدها الكون�سول الو�سطي 
يبدو  بدوره  املقود  املقاعد.  اإىل  ان�سيابية  بطريقة 
اأنيق.  وت�سميم  الفاخر  االأملنيوم  من  بلم�سات  جمياًل 
التغيري الكبري يف CLS و�سل اإىل املحركات التي اأ�سبح 
ك�سفت  التي  الفئة  �سبق،  بخيارات خمتلفة عما  تتوفر 
وحتمل   4MATIC  450  CLS هي  مر�سيد�س  عنها 
حمرك 6 �سلندر تريبو مرتبط ببطارية 48 فولت بتقنية 
 362 قدرها  قوة  اخلليط  هذا  ينتج   ،EQ Boost
ح�سان و 750 نيوتن-مرت من عزم الدوران، وعند تفعيل 
خا�سية EQ Boost تزيد القوة مبقدار 22 ح�سان و 
عزم الدوران مبقدار 250 نيوتن-مرت. يربتط املحرك 
 CLS بناقل حركة اأوتوماتيكي من 9 �رشعات. تنطلق
4MATIC 450 من 0 اإىل 100 كم/�س يف 4.8 ثانية.

 جيب راجنلر �ستتوفر بفئة
 هجينة للمرة الأوىل يف تاريخها

ك�سف رئي�س جمل�س اإدارة جيب ال�سيد Mike Manley الذي كان اأحد ح�سور معر�س لو�س اأجنلو�س 2017 
للك�سف عن جيب راجنلر 2018 اجلديدة كلياً، اأن راجنلر �ستتوفر بفئة هجينة للمرة االأوىل يف تاريخها وذلك 

يف العام 2020.
للتوقعات فاإنه من  اإذا و�سعنا مكاناً  اأي معلومات تخ�س فئتها الهجينة اجلديدة، ولكن  جيب مل تك�سف عن 

اأنها  �ست�ستعري حمرك كراي�سلر با�سيفيكا والذي يحمل بطارية بحجم املمكن 
اإىل  ي�سل  ومدى  واط/�س  كيلو   16
من  كما  الواحد،  للجالون  كلم   135
 V6 حمرك  اإ�ستخدام  املتوقع 
�سعة 3.0 لرت واآخر ب�سعة 2.0 

لرت تريبو.

الك�سف عن 
 SV رجن روفر
اأوتوبيوغرايف 

بتحديثات 
جديدة

ك�سفت الند روفر عن اأفخم فئات 
�سيارتها العريقة رجن روفر بفئة 
SV اأوتوبيوغرايف 2018 وذلك 
خالل م�ساركتها خالل معر�س 

لو�س اجنلو�س. حيث جمعت فئة 
SV اأوتوبيوغرايف مابني االأداء 
الريا�سي والفخامة يف نف�س 
الوقت �سواًء كانت لل�سائق او 

لركاب ال�سيارة. حيث مت اإن�ساء 
هذه الفئة ب�سكل كامل من ق�سم 

SVO للعمليات اخلا�سة.
من اخلارج، ح�سلت رجن روفر 
SV اأوتوبيوغرايف على قاعدة 

عجالت طويلة وم�سابيح امامية 
و خلفية LED بت�سميم جديد 

نف�س امل�ستخدم يف فئات 
رجن روفر املحدثة اجلديدة. 
باالإ�سافة اإىل ح�سولها على 

جنوط جديدة خا�سة، وت�سميم 
خمتلف لل�سدام، والعديد من 

مل�سات SV اأوتوبيوغرايف 
لتعريف هذه الفئة.

 SV يف الداخل، ح�سلت رجن روفر
اأوتوبيوغرايف على اأحدث ن�سخة 

من نظام الند روفر الرتفيهي 
Touch Pro Duo والذي 
يتكون من �سا�ستني بقيا�س 10 
اإن�س. االأوىل لعر�س معلومات 
النظام الرتفيهي واخلرائط، 

والثانية لعر�س اأنظمة القيادة و 
نظام التكييف. واإ�سافة �ساعة 
 Zenith سوي�رشية من �سنع�
6150. باالإ�سافة اىل ح�سولها 

على مقاعد خلفية م�سنوعة من 
مادة الفوم وبح�سوات مريحة 
 Executive“ مزودة بخيار
Class” والذي يعطي راحة 

كبرية جدا وم�ساحة طولية تزيد 
عن 1.2 مرت ملد القدمني. حيث 
ت�ستطيع هذه املقاعد اخللفية 

امليل حتى زاوية 40 درجة 
الإعطاء اكرب راحة مع اإمكانية 

االإختيار من قبل 22 حركة 
خمتلفة لتعديل و�سعية اجللو�س. 
حيث متتلك هذه املقاعد م�ساند 

للقدمني و ال�ساقني مع قابلية 
تدفئتهم وامل�ساج.

مازدا تك�سف ر�سميًا عن مازدا 6 بتحديثات جديدة
عن  ر�سمياً  مازدا  ك�سفت 
ملازدا  اجلديدة  حتديثاتها 
م�ساركتها  خالل  وذلك   6
اجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
تكن  مل  والتي  لل�سيارات، 
توقع  كما  ب�سيطة  حتديثات 
الت�سميم  �سملت  فقد  الكثري، 
وكذلك  والداخلي  اخلارجي 
اخلارج،  من  املحرك! 
�سبك  على   6 مازدا  ح�سلت 
مميز،  جديد  بت�سميم  امامي 
اأكرث   LED اأمامية  وم�سابيح 
�سدام  اإىل  اإ�سافة  ع�رشية، 
جديد  وت�سميم  جديد،  اأمامي 
للجنوط. اأما من اخللف فقد مت 

حتديث ت�سميم امل�سابيح اخللفية، وتغيري ت�سميم قطعة الكروم التي تتو�سط اخللفية، اإ�سافة اإىل ح�سولها على 
�سدام جديد مطلي بالكامل بلون ال�سيارة بدالً الت�سميم ال�سابق بقطعة البال�ستيك ال�سوداء ال�سفلية. باالإ�سافة 
اكرث هدوًء، عزل، وخف�ست  ال�سيارة  والتي جعلت   6 مازدا  قاعدة عجالت  ومتانة  قوة  ذلك، مت حت�سني  اىل 
اأ�سبحت  الو�سطي، حيث  الكون�سول  كبرية يف  على حتديثات   6 مازدا  الداخل، ح�سلت  من  االإهتزازات.  من 
اأكرث ب�ساطة وفخامة من ال�سابق، فقد مت اإعادة ت�سميم فتحات التكييف، ووحدة التحكم بالتكييف، مع تاأكيد 
اخلطوط االأفقية التي تعطي اإيحاء ب�سعة وعر�س م�ساحة الداخلية، باالإ�سافة اإىل حتديث عدادات ال�رشعة. 
تتوفر مازدا 6 ب�سا�سة بقيا�س 8 اإن�س يحمل اأحدث ن�سخة من نظام مازدا الرتفيهي، اأما عن الفئة القيا�سية تاأتي 
ب�سا�سة بقيا�س 7 اإن�س. باالإ�سافة اىل ح�سولها على نظام head-up display لعر�س معلومات ال�سيارة على 
الزجاج االأمامي. بينما يقع التعديل االأكرب حتت غطاء املحرك. حيث ح�سلت مازدا 6 على حمرك جديد 4 
�سلندر تريبو Skyactiv-G ب�سعة 2.5 لرت بقوة 250 ح�سان و420 نيوتن.مرت من عزم الدوران، نف�س حمرك 
CX-9 مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيكي من 6 �رشعات. بينما متتلك الفئة القيا�سية حمرك 4 �سلندر ب�سعة 
2.5 لرت Skyactiv-G، ولكن مت اإ�سافة خا�سية تعطيل ال�سلندرات بحيث يتحول املحرك اإىل 2 �سلندر ب�سكل 

تلقائي لتوفري ا�ستهالك الوقود، بينما �ستتوفر بناقل حركة يدوي اإختياري من 6 �رشعات.

ك�سفت �سيفرولية اأمام العامل عن كورفيت ZR1 2019 املك�سوفة، وهي 
اأول فئة مك�سوفة يف تاريخ كورفيت ZR1 بعد موديل 1970 الذي ح�سل 
تقدمي  اإىل  �سيفرولية  وت�ستعد  مك�سوف،  ب�سقف  حمدودة  ن�سخ  على 
�سيارتها اجلديدة لع�ساقها يف ال�سيف املقبل حيث �ستكون متواجدة يف 
�ساالت العر�س اإىل جانب ZR1 كوبيه التي ك�سفت �سيفرولية عنها يف 

وقت �سابق.
لتطوير  التنفيذي  الرئي�س  نائب  قال  ال�سيارة،  هذه  على  تعليقه  ويف 
�سيارة  هي  اجلديدة  املك�سوفة   ZR1 كورفيت  “اإن  العاملية  املنتجات 
من  الكثري  هناك  فلي�س  النواحي،  جميع  من  النظري  ومنقطعة  مذهلة 
ال�سيارات االأخرى التي ميكنها اأن ت�ساهي قوة و�رشعة ZR1 املك�سوفة 

مع تقدمي الروعة الكامنة يف اأدق تفا�سيلها.”
ت�سل  كوبيه، حيث   ZR1 مع  االأداء  املك�سوفة مب�ستوى   ZR1 تت�سارك 
دفع  قوة  اخللفي  اجلناح  يوفر  كما  كم/�س،   341 اإىل  الق�سوى  �رشعتها 
�سفلي وثباتاً اأكرب خالل القيادة وهو ما يزيد من روعة التجربة، وقامت 
حلبة  يف  اجلديدة  كورفيت  �رشعة  اأداء  بتجربة  االأمريكية  ال�رشكة 

نوربرجرينج يف اأملانيا.
 V8  LT5 كورفيت احل�رشي  بف�سل حمرك  الرائعة  االأرقام  تاأتي هذه 
�سعة 6.2 لرت �سوبرت�سارج بقوة 755 ح�سان وعزم دوران ي�سل اإىل 715 
رطل/قدم، مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيكي مكون من 8 �رشعات اأو ناقل 
حركة يدوي مكون من 7 �رشعات، ومتتلك ZR1 اجلديدة ت�سارع من 0 اإىل 
100 كم/�س خالل اأقل من 3.0 ثانية فقط، �سيفرولية قدمت مبحركها 
اجلديدة براءة اإخرتاع لت�سيف �سوتاً مميزاً ملحرك LT5 اجلديد مييزه 
عن �سائر ال�سيارات ميتاز باأنه اأكرث جراأة من اأي وقت م�سى يف اأي �سيارة 

كورفيت اإنتاجية.
ال�سقف القابل للطي اخلا�س بـ ZR1 اجلديدة يتنا�سب مع هيكل االأملنيوم 
خفيف الوزن اخلا�س بكورفيت، وميكن ت�سغيل ال�سقف الكهربائي عن بعد 
اأو اأثناء القيادة حتى �رشعة 50 كم/�س. من االإ�سافات املميزة اجلديدة 
 Pilot توزيع اأكرب لالأطراف للكربون فايرب واإ�ستخدام الإطارات مي�سالن
من  ملزيد  بالركوب،  املغناطي�سي  للتحكم  و�سبط   ،2  Sport Cup

الثبات والتحكم عند املنعطفات.

�سيفرولية تك�سف عن كورفيت 
املك�سوفة  2019  ZR1
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على موا�شفات وموعد الك�شف عن الهاتفني 
Galaxy S9+ و   Galaxy S9

من  العديد  الأخرية  الأونة  يف  �سمعنا 
�سيتم  اأنه  اإىل  ملحت  التي  التقارير 
 Galaxy S9 الهاتفني  عن  الإعالن 
عن  مبكر  وقت  يف   Galaxy S9+ و 
يتم  اأن  اأي�سا  املتوقع  ومن  املعتاد. 
مبكر  وقت  يف  الهاتفني  هذين  اإ�سدار 
عن املتوقع. ووفقا لتقرير جديد �سدر 
ال�سهري  الأمريكي  امل�رسب  من  موؤخرا 
Evan Blass واملعروف باإ�سم ال�سهرة 
�سام�سوجن  �رسكة  اأن  فيبدو   ،evleaks
هواتف  عن  للك�سف  بالفعل  ذاهبة 
مبكر  وقت  يف  اجلديدة   Galaxy S9
تقوم  اأن  املتوقع  ومن  املعتاد.  من 
عن  بالك�سف  اجلنوبية  الكورية  ال�رسكة 
 Galaxy S9+ و Galaxy S9 الهاتفني
على حد �سواء يف معر�ض الإلكرتونيات 
�سيتم  الذي   2018  CES الإ�ستهالكية 
املقبل  من  يناير  �سهر  اأوائل  يف  عقده 

مبدينة ل�ض فيغا�ض الأمريكية.
�رسكة  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  غري  من 
بالت�سويق  فقط  �ستقوم  �سام�سوجن 
 Galaxy+ و   Galaxy S9 للهاتفني 
اإذا  ما  اأو   ،2018  CES معر�ض  S9 يف 
�ستقوم  اجلنوبية  الكورية  ال�رسكة  كانت 
هذين  عن  ر�سميا  ال�ستار  باإزاحة  فعال 
يف  تردد  لأنه  احلدث  هذا  يف  الهاتفني 
�سام�سوجن  �رسكة  باأن  املا�سية  الفرتة 
مار�ض  �سهر  يف  خا�ض  حدث  �ستعقد 
من العام املقبل للك�سف عن اجلهازين 
كما فعلت مع الهاتفني Galaxy S8 و 
+Galaxy S8 يف وقت �سابق من هذا 

العام.
اأن  اإىل  اأي�سا  ملح  اجلديد  التقرير 
 Galaxy+ و   Galaxy S9 الهاتفني 
�سا�سات  اأحجام  بنف�ض  �سيحتفظان   S9
 Galaxy+ و   Galaxy S8 الهاتفني 

الهاتف  باأن  يعني  ما  وهذا   ،S8
بحجم  �سا�سة  مع  �سياأتي  الأول 
5.8 اإن�ض، يف حني �سياأتي الهاتف 
بحجم  �سا�سة  مع  حجما  الأكرب 
6.2 اإن�ض علما اأن كال ال�سا�ساتني 
 Infinity نوع  من  �ستكون 

.Display
هذا التقرير اجلديد اأكد اأي�سا باأن 
�سي�سم   Galaxy S9+ الهاتف 
 6GB بحجم  ع�سوائية  ذاكرة 
الواجهة  يف  مزدوجة  وكامريا 
الهاتف  �سياأتي  اخللفية، يف حني 
Galaxy S9 مع ذاكرة ع�سوائية 
بحجم 4GB، ومع كامريا واحدة 
باأن  ويقال  اخللفية.  الواجهة  يف 

 64GB مع  �سياأتيان  الهاتفني  كال 
ومع  الأقل،  على  الداخلية  الذاكرة  من 
 ،MicroSD اخلارجية  للذاكرة  منفذ 

 3.5mm ومنفذ 
لل�سماعات.

كذلك  ملح  التقرير 
يف  الكامريا  اأن  اإىل 
اخللفية  الواجهة 
�ستكون  للهاتفني 
عمودية  بو�سعية 
اأ�سفلها  و�سيتواجد 
ب�سمات  م�ست�سعر 
ويف  الأ�سابع. 
هذا  كان  اإذا  حالة 
فهذا  �سحيًحا، 
�رسكة  باأن  يعني 
�ستكون  �سام�سوجن 
واحد  اأ�سلحت  قد 
عيوب  اأكرب  من 
 Galaxy+ و   Galaxy S8 الهاتفني 

.S8

  HP تقوم بتثبيت تطبيق 

على حوا�شيبها يت�شبب يف اإبطائها

قام العديد من عمالء HP يف العديد من املنا�سبات بتوجيه اللوم اإىل ال�رسكة ب�سبب 

تطبيق تقوم ال�رسكة بتثبيته م�سبقا على بع�ض احلوا�سيب اخلا�سة بها يقوم باإبطائها. 

ال�رسكة على ما يبدو قامت باإ�سدار هذا التطبيق وتثبيه على حوا�سيب امل�ستخدمني من 

دون احل�سول على اإذن منهم. اإذا كان هذا يبدو ماألوفا، فقد دفعت �رسكة Lenovo يف 

الأونة الأخرية غرامة قدرها 3.5 مليون دولر اأمريكي ب�سبب قيامها ب�سيء مماثل.

 HP قام بجمع العديد من التقارير من عمالء ،Computer World موقع

تك�سف باأن ال�رسكة قامت باإ�سدار تطبيق للقيا�ض عن بعد وتثبيته على حوا�سيبهم 

 HP Touchpoint من دون احل�سول على اإذنهم. هذا التطبيق املعني هنا يدعى

 .HP Touchpoint Manager ويبدو اأنه يحل حمل ،Analytics Service

الو�سف الر�سمي للتطبيق يقول باأنه �سيوفر للم�ستخدمني ” الأدوات التي يحتاجون اإليها 

ل�سمان اأمن جميع الأجهزة التي يقومون باإدارتها مما يجلب راحة البال اإليهم “.

ومع ذلك، هذا لي�ض ما جتلبه حًقا للم�ستخدمني. ال�سكاوى على موقع الدعم الر�سمي 

ل�رسكة HP يذكر باأن التطبيق يجعل احلوا�سيب تعمل ب�سعوبة بالغة مما يجعلها ت�سدر 

اأ�سوات مزعجة، كما اأن مدير املهام ” Task Manager ” يعر�ض جمموعة من 

التطبيقات تفتح وتتوقف ب�سكل ع�سوائي. ال�سيء غري الوا�سح الآن هو كيف قامت �رسكة 

HP باإ�سدار هذا التطبيق وتثبيته على اأجهزة امل�ستخدمني. رمبا هي قامت بدجمه 

يف حتديثات الويندوز الأخرية. امل�ستخدمني اأي�سا ل يحبون اأن ير�سلوا بيانات قيا�ض 

املعلومات عن بعد من حوا�سيبهم اإىل �رسك HP دون موافقتهم.

 OnePlus تقوم اأخرًيا باإزاحة ال�شتار ر�شميا 
5T OnePlus عن هاتفها الرائد اجلديد

OnePlus عقدت �رسكة OnePlus للتو حدث خا�ض لك�سف النقاب ر�سميا عن هاتفها الرائد  تهدف من خالله �رسكة  الذي  الهاتف  وهو   ،5T  OnePlus Galaxy اجلديد  اأمثال  من  حاليا  ال�سوق  يف  املتاحة  الرائدة  الهواتف  بقية  مع  العديد من الهواتف الذكية الرائدة الأخرى.Note 8 و Pro 10 Huawei Mate و +HTC U11 و LG V30، ف�سال عن للتناف�ض 

اأين �شنع الآيفون الأ�شلي

الأندرويد 

وات�شاب واجه »عطال عامليا« 
لفرتة ق�شرية

الإنتاج الأ�سلي يتّم اإنتاج جميع اإ�سدارات اآيفون الأ�سلّية ب�سكل 
خا�ض من قبل جمموعة فوك�سكون تكنولوجي املوجودة يف 
تايوان، وتعّد فوك�سكون اأكرب م�سنع لالإلكرتونيات يف العامل، 
وتهتم  الإيرادات،  حيث  من  تكنولوجّية  �رسكة  اأكرب  وثالث 
والأوروبّية،  الأمريكّية،  الإلكرتونيات  ب�سناعة  املجموعة 
والباد،  بريي،  البالك  ت�سمل  والتي  الكربى  واليابانّية 
توىل  وعندما  بوك�ض،  والإك�ض  �ستي�سن،  وبالي  والآيفون، 
ال�سيد تيم كوك من�سب الرئي�ض التنفيذّي ل�رسكة اأبل يف عام 
ال�رسكة بزيادة  األفني واأحد ع�رس، وقام لأّول مرة يف تاريخ 
الآيفون  اأجهزة  ت�سنيع  قّرر  حيث  ال�رسكة؛  ت�سنيع  اإمدادت 
ووبيجاترون  فوك�سكون،  وهما  خمتلفتني  �رسكتني  قبل  من 

املوجودتان يف تايوان

، هو نظام ت�سغيل لأجهزة الهواتف اللوحية  كية لذ ا و
اإنتاجه من قبل �رسكة غوغل، وهو  ومّت 

ب�سهولة  وميتاز  النت�سار،  وا�سع 
وب�ساطته، وهناك  ا�ستخدامه 

التي  ال�رسكات  من  الكثري 
ا�ستعملته لأجهزة هواتفها؛ 
ملا يحتويه على مميزات، 
وبني احلني والآخر ن�سهد 
لنظام  جديد  اإ�سدار 
اأندوريد،  الت�سغيل 
ويجب على الإن�سان اأن 
الإ�سدارات  اآخر  يتبع 
كل  لأن  النظام؛  لهذا 
يحمل  جديد  اإ�سدار 
املميزات  من  العديد 

اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة، 
من  اأف�سل  يكون  اأداءه  اأّن 
و�رسعته  ال�سابق،  الأداء 
تزداد ب�سكٍل كبري. وهناك 

ل  التي  الأجهزة  من  التحديثات العديد  تدعم 
اجلديدة مثل اأجهزة �سام�سوجن، فهي تتيح لالأجهزة القدمية 
مهم  الأمر  وهذا  اأندرويد،  نظام  يف  اجلديدة  الإ�سدارات 

ويجب اأن نحر�ض عليه عندما ن�سرتي جهازاً جديداً

اأعلن موقع الرتا�سل الأو�سع انت�سارا »وات�ساب«، اخلمي�ض، اأن 
م�ستخدميه يف خمتلف اأنحاء العامل عجزوا عن ا�ستخدامه 
امل�سكلة،  اإ�سالح  على  يعمل  اأنه  اإىل  م�سريا  عطل،  ب�سبب 
وقال موقع »داون ديتكتور دوت كوم« اإن اأ�سد املناطق تاأثرا 

بالعطل كانت يف �سمال اأوروبا والربازيل.
وذكر امل�سدر ذاته اأن اخلدمة عادت اإىل طبيعتها بعد فرتة 
توقف ق�سرية، ويعترب املوقع الذي يقع مقره يف كاليفورنيا 
وا�سرتته في�سبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولر هو من 

بني اأكرث خدمات الرتا�سل الفوري �سعبية يف العامل.

 اإن�شتغرام تخترب العديد
 من املميزات اجلديدة

العديد من املميزات  اإن�ستغرام  ال�سور  تخترب من�سة م�ساركة 
اجلديدة، والتي قد يكون الكثري منها مو�سع ترحيب كبري من 
زر  لالأهمية هي  اإثارة  الأكرث  امليزة  وتعد  امل�ستخدمني،  قبل 
Regram، والذي من �ساأنه ال�سماح للم�ستخدمني باإعادة ن�رس 
اإىل  �سور ومقاطع فيديو امل�ستخدمني الآخرين دون احلاجة 
اللجوء لتطبيق طرف ثالث، ويعد زر Regram اأو زر امل�ساركة 
اإ�سافة هامة تبعاً لكون اإن�ستغرام ل تدعم حالياً م�ساركة �سورة 

م�ستخدم اآخر.
لكون امليزة ما زالت حتت  ويعترب من غري الوا�سح بعد، تبعاً 
امل�ساركة  خاللها  من  تظهر  �سوف  التي  الكيفية  التجريب، 
ال�سور  �سبكة  من  جزء  ت�سبح  �سوف  ال�سور  تلك  كانت  واإذا 
تعر�ض  �سوف  انها  اأو  للم�ستخدم  ال�سخ�سي  للملف  امل�سرتكة 
فقط للمتابعني يف خال�سة الأخبار، وت�سمل بع�ض الختبارات 
 GIF املتحركة  ال�سور  عن  البحث  ميزة  على  الأخرى 
املتحركة  ال�سور  اإ�سافة  ميكن  بحيث  للق�س�ض،  املخ�س�سة 

اإىل الق�س�ض.
كما تخترب املن�سة اإ�سافة اأخرى يحتمل اأن حت�سل على �سعبية 
بني امل�ستخدمني وهي القدرة على اأر�سفة ق�س�ض امل�ستخدم 
اخلا�سة به، بحيث �سوف يكون باإمكان امل�ستخدم الطلب من 
يكون  �سوف  اأنه  ويبدو  تلقائياً،  املهمة  بهذه  القيام  اإن�ستغرام 
م�ساركة  قريباً  اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل  نظام  م�ستخدمي  باإمكان 
اإن�ستغرام من خالل ميزة احلالة  امل�ساركات املوجودة �سمن 

�سمن وات�ساب من خالل نقرة واحدة.
قائمة  ت�سمى  جديدة  ميزة  اختبار  على  املن�سة  وتعمل 
الأ�سدقاء املقربني، والتي تتيح للم�ستخدمني تبادل م�ساركات 
حمددة مع جمموعة اأ�سا�سية من النا�ض، وكانت اإن�ستغرام قد 
تتعلق  ميزة  اختبار  العام على  �سابق من هذا  وقت  عملت يف 
على  اأو�سكت  امليزة  هذه  ان  ويبدو  املف�سلني،  بالأ�سدقاء 
الو�سول ب�سكل ر�سمي، بحيث ت�سمح امليزة باإ�سافة جمموعة 
خمتارة من الأ�سدقاء اإىل القائمة مل�ساركة املحتوى املحدد 

معهم فقط.

مع اأول كامريا للهواتف الذكية مع عد�سة بفتحة 1.5

 الإعالن ر�شميا عن الهاتف
 Samsung W2018 

بعد م�سل�سل طويل من الت�رسيبات وال�سائعات، قامت �رسكة �سام�سوجن اأخرًيا يوم 
اأم�ض يف ال�سني باإزاحة ال�ستار ر�سميا عن الهاتف Samsung W2018. وعلى 
الرغم من اأنه ياأتي بت�سميم �سديف، فهو ينتمي اإىل فئة الهواتف الذكية الراقية 
بالنظر اإىل قوة املوا�سفات التقنية التي ياأتي بها. ووفقا ل�رسكة �سام�سوجن، فقد 
اأو�سحت لنا باأن الهاتف Samsung W2018 اجلديد ي�سم اإثنتني من �سا�سات 
 ،835 Snapdragon بحجم 4.2 اإن�ض، معالج ثماين النوى من فئة Full HD
ذاكرة ع�سوائية بحجم 4GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB، ف�سال عن بطارية 

.2300mAh ب�سعة
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تعود مالب�ساتها  التي  الق�سية  يف 
الأولية  املعلومات  ح�سب  وعلى 
الو�سط«   « جريدة  لدى  املتوفرة 
اأحد  من  م�سبوه  قرار  ل�سدور 
ال�رضائب  متف�سية  اإطارات 
بوزارة  الإطارات  اأحد  مبعية 
القناة  باإعفاء  يق�سي  املالية 
الريا�سية »بني اإن �سبور« القطرية 
دفع  من  بحيدرة  مقرها  الكائن 
ل�سالح  ال�رضيبة  م�ستحقات 
املرتتبة  العمومية  اخلزينة 
ال�ستقبال  اأجهزة  بيع  من  عليها 
بعد  ما  خدمات  وتوفري  الرقمية 
 20 بـ  اإجمال  قدرت  والتي  البيع 
مليار �سنتيم، رغم عدم وجود اأي 
ذلك،  لتنطلق  ت�ستدعي  اأ�سباب 
اإطار  اأن  اأ�سفرت  التي  التحريات 
اأعطى  من  هو  املالية  بوزارة 
حيدرة  �رضائب  ملفت�سية  الأمر 

اأنه  مدعيا  الإعفاء،  اأمر  لتنفيذ 
اأ�سدر الأمر بناءا على طلب اإطار 
 ، الو�سية  الوزارة  ذات  يف  نافذ 
ك�سف  مت  للتحريات  وموا�سلة 
الأطراف التي تدخلت يف العملية 

من  بكل  الأمر  ويتعلق  امل�سبوهة 
رفقة  القطرية  القناة  فرع  م�سري 
�ستة اإطارات من مديرية ال�رضائب 
اإحالتهم  مت  الذين  املالية  ووزارة 
وفق اإجراءات الإ�ستدعاء املبا�رض 

التهرب  على حمكمة اجلنح بجرم 
ال�رضيبي و�سوء ا�ستغالل الوظيفة، 
عنه  �ست�سفر  ما  اإنتظار  يف  وهذا 
الأيام  خالل  املحاكمة  جل�سة 

القليلة القادمة. 

ل/منرية

اأمن والية اجلزائر

 حجز 780 األف وحدة من املفرقعات 
تو�سلت م�سالح اأمن ولية اجلزائر من حجز 780 األف وحدة من املفرقعات من خمتلف الأنواع و 

الأحجام خالل العمل الوقائي امل�سطر ملنا�سبة املولد النبوي ال�رضيف املن�رضم، ح�سبما جاء اليوم 

ال�سبت يف بيان ذات امل�سالح، واأو�سح البيان اأن فرق الأمن الولئي اأوقفت 221 �سخ�ص متورط يف 

190 ق�سية بخ�سو�ص البيع غري ال�رضعي لالألعاب النارية و املفرقعات، و مت حجز 780 األف وحدة 

من املفرقعات خمتلف الأحجام و الأنواع، و اأ�ساف اأن هذه العملية متت يف اإطار حماربة  الجتار 

غري ال�رضعي باملفرقعات و الألعاب النارية وحفاظا على ال�سحة العمومية و حماية الأ�سخا�ص 

و املمتلكات، و عمال باملخطط الأمني امل�سطر مبنا�سبة احتفال اجلزائريني باملولد النوبي 

ال�رضيف الذي �سادف الفاحت دي�سمرب اجلاري وقد اأحيلت امللفات الق�سائية للموقوفني على وكيل 
اجلمهورية املخت�ص اإقليميا

تدخل  �ستة اإطارات مب�سلحة ال�سرائب واملالية الإعفائها من الدفع بطرق ملتوية 

» بي اإن �ضبور« القطرية اأمام الق�ضاء  اجلزائري بتهمة التهرب ال�ضريبي 
اأحال قا�سي حتقيق حمكمة اجلنح ببئر مراد راي�س  القناة الريا�سية القطرية امل�سهورة » بني اإن �سبور« الكائن فرعها مبنطقة حيدرة على املحاكمة  بجرم 

التهرب ال�سريبي الذي بلغ  20 مليار �سنتيم، وهي الق�سية التي توبع الأجلها م�سريها اجلزائري املعتمد يف بيع اأجهزة اال�ستقبال الرقمية وتوفري خدمات ما 
بعد البيع و �ستة من اإطارات وزارة املالية وم�سالح ال�سرائب ، بعد تاأ�س�س هاته االأخرية كطرف مدين. 

اأول اأمني عام لبلدية اجللفة    يف ذمة اهلل تيارت

�ضبط 768 كلغ من الكيف املعالج 

تيارت  بولية  اجلمارك  اأعوان  �سبط 
الكيف  من  كلغ   768 على  اجلمعة  ليلة 
تركها  �ساحنة  منت  على  كانت  املعالج 
به  افاد  ح�سبما  بالفرار  ولذ  �سائقها 
العامة  بالعالقات  املكلف  ال�سبت  اليوم 
اجلمارك  اأق�سام  ملفت�سية  والإعالم 
قدار  العميد  املفت�ص  واأو�سح  بتيارت، 
كانت  ال�ساحنة  اأن  ل/واأج/  مرزوقي 
تيارت  باجتاه  الغربية  اجلهة  من  قادمة 
بالفرار  ويلوذ  �سائقها  يرتكها  اأن  قبل 

لفرقة  مراقبة  حلاجز  روؤيته  مبجرد 
الوطني  الطريق  م�ستوى  على  اجلمارك 
تفتي�ص  واأ�سفر  قرطوفة  ببلدية   23 رقم 
ال�ساحنة من طرف عنا�رض اجلمارك عن 
املعالج  الكيف  من  كلغ   768 على  العثور 
على  خمباأ  داخل  باإحكام  خمباأة  كانت 
م�ستوى قاطرة ال�ساحنة. وباإذن من وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة تيارت مت ت�سليم 
التي  الوطني  الدرك  املخدرات مل�سالح 

فتحت حتقيقا يف هذه الق�سية.

اجللفة   لبلدية  عام  اأمني  اأول  اهلل   رحمة  اإىل  انتقل 
املجاهد  احلاج » بن �رضيف �سيخ حممد »  رحل الفقيد 
عن عمر يناهز  84 �سنة )مواليد( 1933.03.15. تاركا 
و�سط  بحي  اأح�سانه  يف  تربوا  كلهم  اأولد      07 وراءه 
وجناحه  وعطائه  حنانه  دفء  من  و�رضبوا  املدينة، 
الطيبة  وع�رضته  للنا�ص  بحبه  املليئة  العطرة  و�سريته 
فكانوا بدورهم ثمرة طيبة له  . التحق الفقيد  املجاهد 
�سنة  ببلدية اجللفة    « �سيخ حممد  بن �رضيف   « احلاج 
1950 كموظف بها  ليتم تعينه   بعدها كاأول  اأمني عام 
للبلدية اإىل غاية  �سنة 1980 تاريخ خروجه للتقاعد  وبعد 
يبداأ الفقيد يف عمل اأخر ل يقل اأهمية عن  �سابقه وهي 
رعاية �سوؤونه  اخلا�سة وتربية اأولده ورعايتهم اإىل غاية 
اإذ نقل اىل م�ست�سفى حا�سي  اأم�ص اخلمي�ص   اأول  نهار 
وال�سكر   الدموي   ال�سغط  من  يعاين  كان  حيث  بحبح  

بعدها اأ�رض  الفقيد ان يخرج من امل�ست�سفى وكاأنه اح�ص 
باقرتاب الأجل  فكان له ما يريد من الأهل و مت اأخرجه 
  ) اجلمعة   ( يوم    م�ساء  غاية  اىل  يومها  امل�ست�سفى  من 
  .. ببيته  املنية   وافته  لـ    2017.12.01 حيث  املوافق 

الأخري  ي�سار يف  بهم   وتربى  الذي عا�ص  والبلد   املكان 
» �سي  باملقربة  اأم�ص  وهذا  الرثى ظهر  الفقيد وري  اأن 

الب�سري «  بحا�سي بحبح
اجللفة / اأحمــد قــادري

اأدرار

 مطالب بالإ�ضراع يف اجناز طريق 
رقان برج باجي خمتار 

نا�سد ممثلو ال�سعب باملجل�ص ال�سعبي الوطني  ومواطنون 
العاجل  للجهات  التدخل  ب�رضورة  حملية   وجمعيات 
الطريق  اإجناز  اأ�سغال  ا�ستكمال  يف  الو�سية   لالإ�رضاع 
الوطني رقم 06 و الرابط بني املقاطعة الإدارية برج باجي 
خمتار وبقية اإقليم الولية مبا فيها دائرة رقان  ثم مدينة 
الربج  بلديتي  �سكان  عن  العزلة  فك  بهدف  ادرار  وذلك 
التما�ص  نقاط  من  حجر  مرمى  على  الواقعة  وتيمياوين 
قاطني  غالبية  ي�سطر  مايل  حيث  دولة  مع  احلدودية 
تلك املنطقتني اإىل قطع م�سافة تتجاوز 800كلم من اأجل 
ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات  �سواء  العالج  �سبل  البحث عن 
ال�سطرارية  احلالت  اإىل  اإ�سافة  العمومية  اأو  اخلا�سة 
بالن�سبة للمعنيني بت�سوية و�سعياتهم اجتاه اخلدمة الوطنية 
او يف نقل ال�سلع والب�سائع كما يوؤثر و�سعيته على احلركية 
امتيازات  عدة  يحقق  �سوف  امل�رضوع  وهذا  التجارية 
ويخفف من معاناة ال�سكان يف التنقل بكل اأريحية  مبجرد 
بعث  اإعادة  يف  اأ�سا�سا  واملتمثلة  ال�ستغالل  حيز  دخوله 
الولية  وعا�سمة  البعيدة  املناطق  بني  التجارية  احلركة 

بني  و�سل  همزة  الأخريتني  هاتني  باعتبار  ورقان  اأدرار 
الوطني  خا�سة  الرتاب  غرب  وكذا  وو�سط  �رضق  جهتي 
اإطار  يف  التجميد  مي�سه  مل  امل�رضوع  هذا  اأن  علمنا  اإذا 
املدنية  احلماية  وح�سب  اإح�سائيات  التق�سف  �سيا�سة 
حوادث  عدة  احدث  معبد  غري  ليزال  الذي  الطريق  اأن 
مرورية خطرية  عند اأ�سحاب مركبات ال�ساحنات الكبرية 
ومرورا  خمتار  باجي  برج  ملنطقة  ال�سلع  حتمل  التي 
 15 كل  املقاي�سة  �سيا�سة جتارة  اإطار  يف  مايل  دولة  اإيل 
اأ�سحاب  على  ي�سعب  كما  التجارية  القافلة  تعرب  يوميا 
اإل  الطريق  العبور وجتاوز هذا  الأ�سناف  بكل  املركبات 
اأين  املميتة  املرور  حوادث  ايل  بالإ�سافة  الأنف�ص  ب�سق 
اإيل وفاة 17  اأدي  ال�سائفة املا�سية  حدث حادثا مروريا 
�سخ�سا وهنا حترك الكل باملطالبة ب�رضورة الإ�رضاع يف 
اجنازه وتطليق املعاناة التي تنجر على حالته ال�سيئة ما 
ي�ساعد وي�سهب يف تنمية منطقة برج باجي خمتار التي مت 

ترقيتها اإيل ولية منتدبة  
بو�سريفي بلقا�سم 

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز اأزيد من 7000 قارورة خمر اأجنبية ال�ضنع
الإقليمية  ال�رضية  عنا�رض  حجز 
اأول  بامل�سيلة  الوطني  للدرك 
اأم�ص  7440  وحدة للم�رضوبات 
عنا�رض  قيام  اأثناء  الكحولية 
الطريق  �رضطة  بخدمة  ال�رضية 
الوطني  للدرك  الثابت  بال�سد 
بالذكارة الواقع بالطريق الوطني 
وليتي  بني  الرابط   60 رقم 
امل�سيلة و برج بوعريريج ، قاموا 
مر�سيد�ص  نوع  �سيارة  باإيقاف 
طرف  من  مقتادة  �سربينتار 
من  البالغ   ( �ص  (خ  امل�سمى 
بلدية  ال�ساكن  �سنة   38 العمر 
احلجار ولية عنابة هذا الأخري 
اأقبو ولية  كان قادما من مدينة 
م�سعود  حا�سي  باإجتاه  بجاية 
ولية ورقلة ، بعد مراقبة الوثائق 
و تفتي�ص ال�سيارة مت العثور على 
الكحولية  امل�رضوبات  من  كمية 

اأجنبية ال�سنع من خمتلف الأنواع 
اخللفي  بال�سندوق  الأحجام  و 
بـ  7440 قارورة  للمركبة مقدرة 
الإجراءات  جميع  اإتخاذ  بعد  و 

و  الب�ساعة  حجز  مت  القانونية 
الدولة  اأمالك  مل�سالح  ت�سليمها 

و حترير حم�رض يف الق�سية .
عبدالبا�سط بديار

ميناء وهران خالل االأ�سهر الع�سرة االأوىل من 2017

تراجع حجم الب�ضائع املعاجلة 
بحوايل 62ر2 باملائة 

على  املعاجلة  الب�سائع  حجم  بلغ 
الأ�سهر  خالل  وهران  ميناء  م�ستوى 
اجلاري  العام  من  الأوىل  الع�رضة 
يقارب  برتاجع  طن   7.043.717
الفرتة  بنف�ص  مقارنة  باملائة  62ر2 
اأ�ستفيد  ح�سبما  املن�رضم  العام  من 

وقد  املينائية.  املوؤ�س�سة  هذه  لدى 
من  طن   6.658.942 معاجلة  مت 
بن�سبة 94ر2  الب�سائع امل�ستوردة برتاجع 
الب�سائع  من  طن  و357.775  باملائة 
باملائة  68ر3  ب  تقدر  بزيادة  امل�سدرة 

مقارنة بنف�ص الفرتة لعام 2016 .

اأمن والية �سوق اأهرا�س

حجز اأكرث من 54 األف مفرقعة واألعاب نارية 
بولية  ال�رضطة  م�سالح  متكنت 
اأزيد من  اهرا�ص من حجز  �سوق 
نارية  واألعاب  مفرقعة   54.000
تزامنا  الرتويج،  ب�سدد  كانت 
النبوي  املولد  واحتفاليات 
اأم�ص  به  اأفاد  ح�سبما  ال�رضيف، 
العامة  للمديرية  بيان   ، ال�سبت 

لالأمن الوطني .
--ح�سب  الكمية  هذه  حجز  ومت 
ثالث  --خالل  ذاته  امل�سدر 
عمليات، الأوىل على م�ستوى اأحد 
احياء مدينة �سوق اأهرا�ص  حيث 

بعد  املنازل  احد  يف  العثور  مت 
�سدور اإذن بالتفتي�ص على 44497 

الأنواع  خمتلف  من  مفرقعة 
امل�ستبه  توقيف  مع  والأحجام 

بناء  فجاءت  الثانية  اأما    ، فيه 
على دوريات » مكثفة » والنت�سار 
 ، ال�رضطة  لقوات    « اجليد   «
طفيلي   « تاجر  توقيف  مت  حيث 
خمتلف  مفرقعة   3955 وحجز   «
العملية  اأما   ، والأحجام  الأنواع 
حجز  عن  اأثمرت  فقد  الثالثة 
من  وحدة   5590 ب  تقدر  كمية 
املفرقعات ، م�سريا اىل ان » كل 
عمليات احلجز واملراقبة جندت 
املادية  الإمكانيات  جميع  لها 

والب�رضية » .

  موقف ...
ال اأحد ينكر احلرفية العالية التي ميزت ن�س ال�سديق 
و  احليف  »كامراد..رفيق  روايته  يف  زيواين  حاج 
و  االأمكنة  بحميمية  املرتع  الن�س  ..هذا  ال�سياع« 
يف  اجلنوبي  االإن�سان  وجراحات  املفقودة  االأحالم 

منطقة ال�ساحل ،ودول الطوق املحيطة بهذا ال�ساحل.
للنا�س  اإخراجه  ،و  الن�س  هذا  كتابة  قرار  كان  رمبا 
مدن  من  البو�سلة  توجيه  الإعادة  عظيمة  فر�سة 
املنت  يف  املجهولة  اجلنوب  ف�ساءات  و  مدن  اإىل  ال�سمال 
االأكادمييني  اهتمامات  اأهملتها  التي  املعا�سر،و  االأدبي 

لفئات  لالعتبار  ردا  �سواء،و  حد  على  االإعالميني  و 
�سخرة  على  تك�سرت  اأحالما  متلك  الب�سر  من  وا�سعة 
االهتمام  اجلغرافيا،و  لعنة  و  التاريخ  �سطوة  و  الواقع 
املبالغ فيه مبدن املركز و االإهمال املخزي ملدن الهام�س 

و االأمكنة املجهولة يف جنوبنا الكبري.
ففي  الكبرية  القدرة  يف  تكمن  الن�س  هذا  اأهمية  لعل 
املتتالية  االإفريقية  الهجرات  ظاهرة  فهم  و  تفكيك 
خارج االأطر الر�سمية التي تكر�سها االأ�سواء االإعالمية 
تفا�سيل  يف  يتغلغل  املخت�سة،ن�س  ال�سلطات  بيانات  و 

التفا�سيل ،يبحث عن هواج�س االإن�سان 3، و ما تعر�س 
له من ا�سطهاد و نكبات متوالية ، و اغت�ساب ف�سيع لكل 
احلقوق الب�سرية يف احلياة و التي تكفلها كل ال�سرائع و 

القوانني و ال اختالف حولها.
زينابو،  األيك�س،  �ساكو،  ع�سمانو،  اإدري�سو،  مامادو، 
م�سارات  عرب  يتحركون  الرواية  اأبطال  هم   .. �سالمتو 
خمتلفة ر�سمها املوؤلف بدقة متناهية يعي�سون مرحلة 
تيه يف جماهل ال�سحراء يف النيجر، و مترنا�ست ،و اأدرار 
اإىل غاية تلم�سان... هي رواية الده�سة و متعة ال�سرد 

و اال�ستغال الرائع على اللغة التي ت�سطاد التفا�سيل و 
تر�سخها يف ذهن القارئ.

وداد احلاج

 »mailto:Ouadad.hadj@yahoo.com«   
Ouadad.hadj@yahoo.com

كاماراد..مو�ضم الهجرة نحو اجلنوب

وداد احلاج:
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