
www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة  08 ال�سبت09 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ21 ربيع الأول  1439ه العدد:4522   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

نيجرييا ، ليبيا و اجلزائر اأهداف لعمليات اإرهابية م�سابهة ملا وقع يف تيقنتورين

  بلعور يح�سر لعمليات اإرهابية جديدة عن طريق جماعة املوقعني بالدم
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ترامب قدم خدمة 
للفل�سطينيني

لويزة حنون:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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و�سفت الأمينة العامة حلزب العمال، لويزة حنون 
لدى افتتاحها للندوة العاملية املفتوحة التا�سعة للوفاق 

الدويل للعمال وال�سعوب �سد احلرب و ال�ستغالل اأم�ص 
اجلمعة باجلزائر العا�سمة، قرار الرئي�ص الأمريكي 

دونالد ترامب، الأربعاء املا�سي، بنقل �سفارة بالده اإىل 
القد�ص، بـ"ال�ستفزازي".

دعوات لتفعيل الغ�سب ميدانيا: ال�سغط ديبلوما�سيا واقت�ساديا

اجلزائريني كلمة  توحد  "القد�س" .. 

�ص24�ص17�ص6�ص4�ص24

 بدعوى تخليد   هاليدايورقلة جامعة اأدراروزير املالية عبد الرحمان راوية
 الذي اأ�سحى اإلها يف بلد علماين!

بهدف تكوين ال�سحفيني 

 11 األف مليار دج
 �سرائب غري حم�سلة 

منذ 2015

جلنة حتقيق
 يقودها املدير 

العام لديوان 
اخلدمات اجلامعية 

تخرج الدفعة 12 
باملعهد الوطني 
للتكوين العايل 

للإطارات  

هـــــــــــكذا اأهــــــــان 
الإعلم الفرن�سي  

الـــــجزائـــــــــر 

اأوريدو تنظم دورة 
تكوينية حول الإ�سهار 

كاأداة للت�سال

 �ص3+4
ثقايف

ات�سالت

.    مطالب بالرفع من �سغط املجتمع املدين على الأنظمة
.     اخلارجية  اجلزائرية تندد بقرار الإدارة الأمريكية

.     ال�سلفيون يقاطعون م�سرية ن�سرة القد�س 
.    اأن�سار مولودية اجلزائر واحتاد احلرا�س ينت�سرون للقد�س
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باتنة

الذكرى ال 58 ال�ست�سهاد البطل عزيل عبد القادر املدعو الربيكي 
 58 ال  الذكرى  مهيبة  اأجواء  يف  باتنة  والية  اأحيت 
عبد  املدعو  القادر  عبد  عزيل  البطل  ال�شت�شهاد 
اأبناء  و  جماهدين  بح�شور  ذلك  و  الربيكي  القادر 
ال�شهيد  راأ�س  م�شقط  باملنا�شبة  واحت�شن  �شهداء 
و هي البلدية التي حتمل ا�شمه تظاهرات متنوعة 
اأ�رشف عليها وايل باتنة عبد اخلالق �شيودة ومتيزت 
بح�شور مكثف ملجاهدي منطقة بريكة و اجلزار 
على  الزهور  من  اإكليل  و�شع  باملنا�شبة  مت  حيث 
املدينة  بو�شط  لل�شهيد  املخلد  التذكاري  املعلم 
وقراأ  ال�شهداء.  اأرواح  على  الفاحتة  قراءة  بعد 
اجلمعي  للمجاهدين  الوالئي  املدير  باملنا�شبة 
زيتوين  الطيب  املجاهدين  وزير  ر�شالة  بومعراف 
اليوم  جيل  حاثا  ال�شهيد  بخ�شال  فيها  اأ�شاد  التي 
الذي  نوفمرب  جيل  من  العرب  واأخذ  اال�شتلهام  اإىل 
�شيادة   و  ا�شتقالل  اأجل  من  والنفي�س  النف�س  قدم 

اجلزائر.
الوطنية  للمنظمة  الوالئي  االأمني  ذكر   جهته  من 

ال�شهيد  مب�شرية  رحماين  العابد  للمجاهدين 
االأوىل  بالوالية  االأورا�س  منطقة  من  البطولية 
الثالثة  بالوالية  القبائل  منطقة  اإىل  التاريخية 
التاريخية مربزا ما كان يتميز به ال�شهيد من خ�شال 
حميدة وحب غري حمدود لوطنه غلى حد الت�شحية 
باأن  املتحدث  واأ�شاف  ا�شتقالله  اأجل  من  بحياته 
 1927 جوان   14 يف  ولد  الذي  عزيل  القادر  عبد 
رتبة  اإىل  ترقى  بريكة  بدائرة  "املتكعوك"  بدوار  
مالزم بف�شل �شجاعته يف القتال ون�شب  الكمائن 
للعدو وعرف بعدائه ال�شديد للم�شتعمر و م�شاركته 
قوات  �شد  الع�شكرية  العمليات   من  العديد  يف 
دي�شمرب 1959   7 ا�شت�شهاده يف  اإىل غاية  االحتالل 
بعد تخطيه خط  موري�س ال�شهري لدى عودته اإىل 
بعد  ومت  املجاهدين  من  جمموعة  رفقة  اجلزائر 
البلدي  الثقايف  باملركز  ال�شهيد  اأ�رشة  تكرمي  ذلك 
ثمنوا  الذين  املنطقة  مواطني   ح�شور  و�شط 

املبادرة.

ح�سود يوؤيد الق�سية 
الفل�سطينية بطريقته

قيم االأمري عبد القادر 
تدّر�س بربيطانيا

املركز الوطني للبحث يف احلركة 
الوطنية وثورة اأول نوفمرب 1954  

اأبواب مفتوحة للتعريف 
بالدور و املهام

حول منظمة التجارة العاملية

اجلزائر ت�سارك يف اأ�سغال 
املوؤمتر الربملاين باالأرجنتني 

الرحمان  عبد  اجلزائر  مولودية  العب  عربرّ 
للق�شية  م�شاندته  عن  اخلا�شة  بطريقته  ح�شود 
لفل�شطني  املطلق  تاأييده  اأعلن  حيث  الفل�شطينية، 
من خالل االحتفال بالهدف الذي �شجله يف داربي 
عليه  مكتوبا  قمي�شا  رفع  عندما  احلرا�س  احتاد 
"القد�س عا�شمة فل�شطني االأبدية"، وهي اخلرجة 
عقب  العطاف  مدينة  ابن  طرف  من  جاءت  التي 
القد�س  ترامب  دونالد  االمريكي  الرئي�س  اعالن 
عا�شمة للكيان ال�شهيوين يف خرجة اأغ�شب ال�شعوب 

العربية وامل�شلمة.

الت�شامح  تدررّ�س قيم  الربيطانية   اأخذت اجلامعات 
عر�س  حيث  القادر،  عبد  االأمري  عليها  يركز  التي 
الت�شامح  الباحث والكاتب االجنليزي توم باول قيم 
ال�شيا�شية  والعلوم  االقت�شاد  بجامعة  واالن�شانية 
كان  عما  ايجابية  فكرة  تقدمي  مت  حيث  بلندن، 
�شه االأمري عبد القادر والذي مت و�شفه بامل�شلم  يدررّ
املعتدل، حيث قام الباحث الربيطاين بالدعوة اإىل 

اعتماد افكار االمري الداعية اإىل الت�شامح.

نظم املركز الوطني للدرا�شات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة 
للتعريف  املركز  ن�شاط  حول  مفتوحة  اأبوابا   1954 نوفمرب  اأول 
باإجنازات هذه الهيئة، خا�شة ما تعلق بت�شجيل وحفظ ال�شهادات 
وزير  اأكد  التظاهرة،  هذه  افتتاح  وخالل  للمجاهدين.  احلية 
املجاهدين، الطيب زيتوين، عزم الدولة على "االرتقاء باالأعمال 
وتثبيت  لالأجيال  نقله  �شمان  مع  الوطني  بالتاريخ  املتعلقة 

مرتكزات هذا التاريخ يف قيمه ال�شامية".

الدورة  اأ�شغال  يف  زيتوين،  م�شعود  االأمة   جمل�س  ع�شو  ي�شارك 
ال�شنوية للموؤمتر الربملاين حول منظمة التجارة العاملية ، والتي 
االأرجنتيني،  الربملان  مع  بالتعاون  الربملاين  االحتاد  ينظمها 
املرتقبة يومي 9  و 10 دي�شمرب اجلاري  بالعا�شمة االأرجنتينية 

بوين�س اأير�س ح�شبما علم يف بيان للمجل�س .
للموؤمتر  ال�شنوية  الدورة  اأ�شغال  فان  امل�شدر  ذات  ح�شب  و 
هام�س  على   �شتنظم  العاملية  التجارة  منظمة  حول  الربملاين 
االجتماع  احلادي ع�رش لوزراء التجارة  ويت�شمن برنامج املوؤمتر 
ور�شات وحما�رشات يلقيها خرباء ومفاو�شني من منظمة التجارة 
العاملية . و من اأهم هذه الور�شات - ي�شيف امل�شدر ذاته- تلك 
التي حتمل عنوان "ماذا ننتظر من االجتماع احلادي ع�رش لوزراء 
االلكرتونية وعوملة  "التجارة  ور�شة حول   ف�شال عن   " التجارة 
املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة" و اأخرى حول "دور  التعددية 

يف مرحلة ت�شاعد احلمائية ". ي�شيف ذات امل�شدر.

نظموا وقفة احتجاجية   

اأ�ساتذة جامعة البويرة ينتف�سون �سد العنف

املدية
تن�سيب روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية 

الوطني  املجل�س  ام�س  �شبيحة  نظم 
 " جامعة  فرع  العايل  التعليم  الأ�شاتذة 
وقفة  بالبويرة   " اأوحلاج  حمند  اأكلي 
اجلامعة  رئا�شة  مقر  اأمام  احتجاجية 
�شارك فيها الع�رشات من االأ�شاتذة الذين 
التي  العنف  بظاهرة  تندد  �شعارات  رفعوا 
تف�شت ب�شكل رهيب خالل االآونة االأخرية 
اأ�شحت  التي  اجلامعة  هذه  م�شتوى  على 
مرتعا ملمار�شات و�شلوكات غري اأخالقية  
متادوا  الذين  للطلبة  �شلة  باأي  متت  ال 
ب�شورة �شارخة يف معاملتهم مع االأ�شاتذة 
هي  واجل�شدي  اللفظي  العنف  لغة  كانت 
طرفهم  من  املنتهجة  الوحيدة  الو�شيلة 
وجيزة  فرتة  يف  اجلامعة  �شهدت  حيث   ،
ممن  كل  �شحيتها  راح  عنف  حاالت   3
تعر�س  الذي  العربي  االأدب  كلية  اأ�شتاذ 
طالب  طرف  من  تهديد  اإىل  يومني  قبل 

اأ�شتاذ  جانب  اإىل  اأبي�س  �شالح  بوا�شطة 
احتجازه  مت  الذي  االإن�شانية  العلوم  كلية 
داخل قاعة من طرف جمموعة من الطلبة 
 " اأفالم  يف   �شوى  ن�شاهدها  ال  �شورة  يف 
املافيا " اإ�شافة اىل حالة االعتداء ال�شافر 
الذي تعر�س له احد االأ�شاتذة بكلية العلوم 
اجلامعي  القطب  م�شتوى  على  التطبيقية 
من طرف اعوان االأمن ، ويف هذا ال�شياق 
ت�شلمت  بيان  يف  النقابي  الفرع  ندد 
ب�شيا�شة  منه  ن�شخة   " الو�شط   " يومية 
هذه  حيال  االإدارة  تنتهجها  التي  الر�شوخ 
اإجراءات  اأوقفت  حيث  اخلطرية  الق�شايا 
املت�شاوية  اللجنة  اأمام  املخالفني  مثول 
مفهومة  وغري  مفاجئة  بطريقة  االأطراف 
اإىل  موؤخرا  اجلامعة  اإدارة  وجلاأت  .هذا 
جلب حم�رش ق�شائي لتدوين حاالت غلق 
الكليات بالقوة من طرف بع�س املنظمات 

اأ�شبوعني  خالل  بتدوين  وذلك  الطالبية 
العلوم  وكلية  احلقوق  كلية  يف  حالتني 
�شوكة  وك�رش  لردع  خطوة  يف  االقت�شادية 
الطلبة  اآالف  متنع  التي  املنظمات  هذه 
من الدرا�شة با�شتعمال العنف يف م�شاهد 

و�شور ال ت�رشف احلرم اجلامعي .
اأح�سن مرزوق

التن�شيب  املا�شي عملية  االأ�شبوع  بحر  انطلقت 
ال�شعبية  املجال�س  لروؤ�شاء  والعلني  الر�شمي 
املت�شدرين  املدية  والية  اإقليم  عرب  البلدية 
اأغلبية  على  املتح�شل  تلك  احلزبية  للقوائم 
اال�شتحقاقات  عن  املنبثقة  الناخبني  اأ�شوات 
املحلية ليوم 23 نوفمرب 2017 و هذا ملدة خم�س 
�شنوات من �شنة 2017 اإىل غاية  2022 حيث قام 
ة بتن�شيب  وايل والية املدية ال�شيد حممد بو�شمرّ
كل من روؤ�شاء املجال�س ال�شعبية البلدية لبلديات 
قام  حني  يف  البخاري  وق�رش  بوعي�شون  املدية 
بتن�شيب  مرزوقي  حممد  للوالية  العام  االأمني 
وامري  و  وزرة  الربواقية  من  كل  بلديات  روؤ�شاء 

اأما كل من ال�شيدين مدير التنظيم وال�شوؤون العام 
الدوائر املوزعني عرب  روؤ�شاء  و  العام  واملفت�س 
ليتم  املجال�س  روؤ�شاء  عديد  بتن�شيب  الوالية 
اإن  و  العملية  با�شتكمال  القادمني  اليومني  خالل 
اأحكام  اإطار تطبيق  مرا�شيم التن�شيب جاءت يف 
القانون الع�شوي رقم 16-10 املوؤرخ يف 25 اأوت 
رقم  البلدية  بقانون  املتعلقة  تلك  وكذا   2016
11-10 املوؤرخ يف 22 جوان 2011 ال�شيما املواد 
اأ�شار وايل الوالية باملنا�شبة  64 ، 65 و67 و قد 
اأنرّ احلدث يُعد ا�شتكماال ملا مت حتقيقه من قبل 
�شبيل  يف  عهدتهم  املنتهية  ال�شابقة  املجال�س 
حاثا  املواطنني  وحاجيات  بان�شغاالت  التكفل 

على العمل �شمن منهج تعزيز تقاليد املمار�شة 
القرارات  اتخاذ  يف  الت�شاركية  الدميقراطية 
ومعربا  للبلديات  املحلية  بالتنمية  ال�شلة  ذات 
النمو  بتكاتف اجلهود ق�شد حتقيق  عن متنياته 
القاطرة  ا�شتمرارية  على  احلفاظ  مع  والُرقي 
على درب االأمن واال�شتقرار داعيا من املجال�س 
املنتخبة حديثا على اأن يكون العمل بني اأع�شائه 
خالفات  دون  والتن�شيق  التعاون  ن�شق  �شمن 
ت�رشيفا  وذلك  اإيديولوجية  ح�شابات  اأو  حزبية 
نوفمرب   23 يوم  جمعتهم  التي  االأ�شوات  لِثقة 

. 2017
الهواري بلزرق

ر�ؤية من الواقع
الت�سال  جمال  يف  حولنا  من  العامل  ي�سهده  الذي  التطور  رغم 
متاأخرين  مازلنا  اإننا  اإل   ، والنرتنت  الهاتف  عرب  والتوا�سل 
عالية  التدفق  �سرعة  حيث  جرياننا  مع  مقارنة  ل�سنوات 
وال�سبكة نا�سطة من احلدود اىل احلدود . ويف �سفرنا مبختلف 
الوطن  من  كبرية  مناطق  على  ونقف  نرى  اجلمهورية  مناطق 
منعدمة  و  ال�سبكة  مت�سها  ل  مدن  وهناك  بل  بعد.  تغطي  مل 
من  العديد  وهناك   . التكنولوجيا  عن  البعد  كل  وبعيدة  متاما 
املناطق بها ال�سبكة لكنها �سعيفة ول تفي بالغر�ض . مما يجعل 
املواطن يف حرية من اأمره خا�سة م�ستعملي النت . فهل يعقل ان 
القطاع  وزيرة  خاللها  من  اأعلنت  والتي  املوقرة  حكومتنا  تعجز 
ول   _ البلديات  مئات  ان  تعلم  ل  وهي  النرتنت  ت�سدير  على 
نتحدث عن القرى _ مازالت تعي�ض بعيدا عن التطور ول تعرف 
طرقنا  من  الكيلومرتات  اآلف  على   ) الريزو   ( وغياب  النرتنت 
املرتامية الأطراف يف قارة اجلزائر ، اإذ اأن هناك مناطق ي�سعب 
، وال�سبكة  فيها الت�سال واأخرى ينقطع والكثري فيها متذبذب 

العديد  يف  جعلني  مما   ، ال�سلحفاة  ب�سرعة  وت�سري  �سغط  عليها 
والذي  للجريدة  مقال  اأو  �سورة   اإر�سال  يف   حائرا  املرات  من 
الكمبيوتر  جهاز  اأمام   ) م�سمرا   ( يومني  اأو  يوم  البقاء  يتطلب 
الإذاعي  البث  �سبكة  ان  كما   . الأخري  يف  الت�سال  ينقطع  ثم 
ومازال  التذبذب  ل�سعف  كثرية  مناطق  يف  تنقطع  والتلفزي 
�سعار  رغم  املحلية  الإذاعات  اأمواج  ت�سلهم  ل  مواطنني  هناك 
اإذاعة يف كل ولية ، وحتى البث التلفزي لليتيمة ل ي�ستقبل يف 
البيوت ، اللهم اإل بعد ال�ستعانة بالهوائيات املقعرة تعوي�سا عن 

) تقعري ( اليتيمة . !.
ملحة  �سرورة  اأ�سبح  اليومية  وا�ستعمالته  بالنرتنت  العمل 
، فال �سيء يتحرك دون ال�ستعانة  لل�سعب واحلكومة  بالن�سبة 
الأزرق  فالف�ساء   ، حتميا  اأمرا  اأ�سبحت  التي  بالتكنولوجيا 
وللفي�سبوك  الجتماعي  التوا�سل  ملواقع  اليومي  وال�ستعمال 
تكثيف  اجل  من  الوقوف  يتطلب  اللكرتوين  والربيد   ، خا�سة 
، لأنها  املناطق  العنكبوتية  وتعميمها على كل  ال�سبكة  وتقوية 

الإدارة  وتقريب  الإداري  الأداء  حت�سني  اإطار  يف  تدخل  عملية 
وخا�سة  القطاعات  من  العديد  ت�سجيع  وكذا  املواطن  من 
عمل  ول   . والقت�سادية  ال�سياحية  املجالت  يف  ال�ستثمار 
والأجهزة  الهواتف  وغزت  البيوت  كل  دخلت   ، النرتنت  دون 
التطور  بف�سل  �سغرية  قرية  اأ�سبح  العامل  ولأن   . اللكرتونية 
التكنولوجي ،فعلى حكومتنا اأن تفكر يف تطوير قدراتها مبا فيها 
اأن  يعقل  فال   ، النقالة  الهواتف  عرب  الت�سالت  �سبكة  تعميم 
جتد طريقا وطنيا نا�سطا يربط مثال مدينتي تقرت مب�سعد على 
م�سافة ثالثمائة كيلومرت ول يوجد فيه ات�سال ، وكم من حادث 
ذلك  عن  ويعجز  التدخل  بفرق  لالت�سال  املواطن  لي�سطر  وقع 
،وكم روح اأزهقت ، وهناك  مواطنون تعطلت مراكبهم وتعطلوا 
عن م�ساحلهم ،وكم وكم من مهازل وجدت اآذان �سماء ، رغم اأن 
التكنولوجيا جتارة وتدر املاليري من املداخيل لو عممت واأح�سن 

ا�ستخدامها .
احلفناوي بن عامر غــول 

حينما ت�سبح التكنولوجيا غذاء متكامال

اجللفة

تن�سيب اأ�سغر رئي�س بلدية 
ب نهاية االأ�شبوع الفارط الدكتور"زروق عمرية " رئي�شا جديدا لبلدية اجللفـــة عن حزب  نُ�شرّ
التجمع الوطني الدميقراطي. ويكون" زروق عمرية "  اأ�شغر رئي�س بلدية يف تاريخ روؤ�شاء 
بلدية عا�شمة الوالية اجللفة الذين توافدو عليها  ، حيث ال يتجاوز �شنه ح�شب ما �رشح 
به لـ" الو�شــط  "  43 �شنة ،  هذا ال�شن مل يقف حجرة عرثة اأمام اإرادته القوية خلو�س 

اال�شتحقاقات االأخرية والفوز مبن�شب رئي�س البلدية.
ويبدو جليا اأن االإرادة والعزمية ال�شبابية التي دفعت رئي�س البلدية اجلديد  خلو�س غمار 
اال�شتحقاقات االأخرية ومواجهة الكبار بل الفوز باالأغلبية ال�شاحقة عليهم باأ�شوات اأهلته 

لرتوؤ�س البلدية، �شتفعل فعلتها و�شتعرف بلدية اجللفة  نه�شة تنموية مل تعرفها من قبل، بل 
ونامت ل�شنوات طويلة يف ح�رشة املخ�رشمني والكبار، ال �شيما اإذا ما اأتيحت له الفر�شة 

والو�شائل املادية والب�رشية.
ي�شار يف االأخري ان هذا التن�شيب ا�رشف عليه نهاية االأ�شبوع الفارط "حمنة قنفافة"  وايل 
الوالية ورئي�س الدائرة وهذا بح�شور  ال�شلطات املحلية وعدد من االأعيان و املواطنني .

اجللفة / اأحمد قــادري

�سيدي بلعبا�ض

هالك اأم واأبنائها االأربعة يف حريق مهول 
العائلي  اخلمي�س مب�شكنهم  اإىل  االأربعاء  ليلة  ن�شب  مهول  حريق  حتفهم يف  االأربعة(  واأبنائها  )اأم  اأ�شخا�س  لقي خم�شة   
ب�شيدي بلعبا�س ح�شب ما علم لدى م�شالح احلماية املدنية. واأو�شحت ذات امل�شالح اأن احلريق وقع مب�شكن متكون من 
�شقة واحدة مببنى جماعي بحي "حمتويف بالحة" و�شط مدينة �شيدي بلعبا�س ونتج عنه �شقوط �شقف املنزل وبالنظر 
ملحتويات الغرفة من جتهيزات واأثاث �رشيع االلتهاب وطبيعة املبنى  التقليدي وطبيعة ال�شكن اجلماعي الذي ي�شم ت�شع 
عائالت انت�رشت النريان ب�شكل �رشيع، كما اأ�شري اإليه. وقد مت ت�شجيل لدى و�شول عنا�رش احلماية املدنية احرتاق كلي 
للم�شكن العائلي و�شقوط ال�شقف وبداخله خم�شة �شحايا مفحمة وهم امراأة يف العقد الرابع واأربعة اأطفال ترتاوح اأعمارهم 
ما بني 3 �شنوات و13 �شنة من بينهم 2 من ذوي االحتياجات اخلا�شة. ومتت حما�رشة النريان و منعها من الو�شول اإىل 
باقي ال�شكنات حيث مت ت�شخري 50 عون من احلماية املدنية و5 �شاحنات اإطفاء و3 �شيارات اإ�شعاف وبح�شور ال�شلطات 
االأمنية والق�شائية  واأ�شار امل�شدر اإىل اأن اأ�شباب اندالع احلريق تظل جمهولة يف انتظار التحقيقات املعمقة من طرف 

امل�شالح املخت�شة. 
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»القد�س« .. توحد كلمة اجلزائريني
الأنظمة على  املدين  املجتمع  �سغط  من  بالرفع  •         مطالب 

�سارة بومعزة 

الأمريكي  الرئي�س  اعرتاف  اأ�شعل 
بالقد�س  الأخري  ترامب،  دونالد 
كعا�شمة للكيان ال�شهيوين م�شاعر 
�شوتهم  وحد  حيث  اجلزائريني، 
�شواء ما بني التيارات ال�شيا�شية اأو 
خمتلف فعاليات املجتمع املدين، 
اأو اجلانب الر�شمي وال�شعبي، لريد 
اجلزائريون، اأم�س بجمعة الغ�شب، 
والتي عرفتها عدة م�شاجد بداية 
من توحيد خطبة اجلمعة، و�شول 
احتجاجية،  وقفات  تنظيم  اإىل 
فمثال نقل لنا الإمام زوهري �شا�شي 
لتوحيد  بالن�شبة  اأنه  تب�شة،  من 
اجتهادا  من  كان  والذي  اخلطبة، 
اخلطب  فاأغلب  الأئمة  طرف 
متحورت  حول القد�س وامل�شجد 
الفل�شطينية  والق�شية  الأق�شى، 
املجتمع  بحراك  مدعومة  ككل، 
بعد  وليتهم  م�شتوى  على  املدين 
وقفة  �شبقه  وقد  اجلمعة،  �شالة 
تنديدا  اأم�س  اأول  احتجاجية 
الغ�شب  نف�س  ترامب،  بخطوة 
جامعات،  عدة  م�شتوى  على  مت 
دحلب،  �شعد  جامعة  غرار  على 
طرف  من  وا�شعة  وتنديدات 
دعا  حيث  الطالبية،  الحتادات 
احلر  الطالبي  العام  الحتاد 
م�شتوى  على  الق�شية  تفعيل  اإىل 
الدبلوما�شية  عرب  الأنظمة 
املدين  املجتمع  وحركات 
يتم  مبا  التح�شي�س  عرب  والإعالم 

التح�شري له �شد القد�س.
الردود  من  مزيد  بخ�شو�س  اأما 
الإ�شالمي  الباحث  الآنية، فك�شف 
ب�شدد  اأنهم  رابحي  خل�رض 
الدفع  اأجل  من  اجلهود  تن�شيق 
الر�شالة  غرار  على  موحد  برد 
ال�شعبي  باملجل�س  املوحدة 
ا�شتنكار  ت�شمنت  والتي  الوطني، 
بغرفتيه  اجلزائري  الربملان 
الأمريكي،  الرئي�س  قرار  ب�شدة 
دونالد ترامب، العرتاف بالقد�س 

للكيان،  حمذرا  عا�شمة  املحتلة 
من تداعياته اخلطرية على م�شار 
يف  لل�رضاع  ال�شلمية  الت�شوية 
هذا  الدولية. يف  ال�رضعية  اإطار 
ال�شعوبة  والبالغ  احل�شا�س  الوقت 
خطوة  اأنها  موؤكدين  واخلطورة، 
وقرار  العواقب،  حم�شوبة  غري 
العامل،  برملانيي  داعني  مت�رضع، 
ال�شعب  ممثلو  مقدمتهم  ويف 
وحمبو  الكونغر�س،  يف  الأمريكي 
املعمورة،  اأرجاء  كافة  ال�شالم يف 
وخا�شة الدول العربية والإ�شالمية 
لقرار  الت�شدي  �رضورة  اإىل 
ذي  املجحف  الأمريكية  الإدارة 
يف  الو�شع  على  الوخيمة  العواقب 

املنطقة”.
 

دعوات لـ«ثورات 
�سعبية« ومقاطعة 

اقت�سادية
 

للعمال  العام  الإحتاد  اأما 
خمتلف  غرار  فعلى  اجلزائريني، 
فعاليات املجتمع املدين وال�رضكاء 
ا�شتنكاره  عن  عرب  الجتماعيني، 
العامل  عمال  كل  داعيا  للخطوة، 
اإىل  وال�شعوب  والإ�شالمي  العربي 
القرار  هذا  وجه  يف  يثوروا  اأن 

لإقامة دولة فل�شطني.
امل�شلمني  العلماء  جمعية  بدورها 
والعلماء  للحكام  كلمتها  وجهت 
كيف  اإياهم  م�شائلة  بداية، 
�شريدون، بعد انك�شاف وجه »راعية 
ال�شلطة  بني  والتفاو�س  ال�شالم 
ال�شهيوين«،  والكيان  الفل�شطينية 
�شافرا  حتديا  ميثل  اأنه  مو�شحة 
ملا يزيد عن مليار ون�شف املليار 
احلرب  باإعالن  امل�شلمني  من 
والتاريخية  الدينية  حقوقهم  على 
ال�رضيف،  بالقد�س  وال�شيا�شية 
مقابل  عام،  بوجه  وفل�شطني 
ال�شهيوين،  للتطرف  النت�شار 
لدعاة  انهزاما  ميثل  اأنه  كما 
والهرولة  والتخاذل،  التنازلت 

ال�شهيانة، كما  التطبيع مع  باجتاه 
اإىل  وال�شعب  الفعاليات  جل  دعت 
مل�شاندة  غ�شب   وقفة  الوقوف 
احتجاجات  وتنظيم  الق�شية 
مع  ال�شلمية،  الو�شائل  بكل  �شعبية 
للتوعية.  والإعالم  العلماء  دعوة 
اأما احلكام فطالبتهم اىل ا�شتعمال 
والتجارية  الدبلوما�شية  الأدوات 
والقت�شادية لل�شغط على الوليات 
للرتاجع،  الأمريكية  املتحدة 
يف  املودعة  الأر�شدة  و�شحب 
ال�شتثمارات  ووقف  بنوكها 
كل  داعية  ب�شائعها.  ومقاطعة 
الإ�شالمية  والهيئات   املنظمات 

والإن�شانية للتن�شيق يف املواقف.
 

 حجيمي
 التوعية بق�سية 

فل�سطني جوهر رد 
امل�سجد على قرار ترامب

 
رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي، 
اأنه  لـ«الو�شط«،  ت�رضيح  يف  اأكد 
ال�شعبي  الغ�شب  احتواء  يتعني 
ال�شحيح،  امل�شار  يف  وتوجيهه 
اأن  قال  امل�شاجد  م�شتوى  فعلى 
موحدة  تكن  مل  واإن  اخلطبة، 
مبرا�شلة من وزارة ال�شوؤون الدينية 
والأوقاف، اإل اأن الإمام ل ميكن اأن 
احلدث،  متابعة  ن�شق  خارج  يكون 
املتابعة  تكون  كيف  هو  والأهم 
بتوجيه امل�شلني بوعي، بعيدا عن 
مبعاجلة  بل  فائدة،  دون  الإثارة 
يتم  اأنه  اأبرز  حني  يف  احرتافية، 
وانه  الدائر،  ال�رضاع  الرتكيز على 
مي�س كل العرب وامل�شلمني وعلى 
الهوية العربية الإ�شالمية للقد�س، 
القراآن،  من  بدلئل  ودعمها 
يف  ومكانتها  للقد�س،  وتكرميه 
الإ�شارة  مع  امل�شلمني،  توحيد 
لأ�شباب �شعف الأمة، ولي�س توجيه 

التهم لل�شعب اأو لبع�شنا البع�س.
اأن خطوة توحيد ال�شف  اأبرز  كما 
لن�رضة  موحدة  وقفة  �شكل  يف 

حوله  النقا�س  ويتم  قائم،  القد�س 
وبالرتخي�س  اأمنيا  تنظيمه  مع   ،
والتاأكيد  موحد،  �شوت  لي�شال 
اخلطاأ  حجم  الأمريكي  للطرف 
ي�رضب  بذلك  واأنه  اقرتفه  الذي 
الدول،  بهذه  ومكانته  م�شاحله 
باجتاه  اأكرث  دفعهم  من  والتحذير 

التطرف.
 

رابحي
 لبد من اإتباع ردود 

الغ�سب بردود احلكمة 
ال�سيا�سية

 
من جهته الباحث الإ�شالمي خل�رض 
رابحي، ثمن الهبة ال�شعبية للوقوف 
�شد امل�شا�س بالقد�س، يف ت�رضيح 
ل�رضورة  دعا  اأنه  اإل  لـ«الو�شط«، 
ا�شتدراكها بوقفات لحقة تتجاوز 
مرحلة  وتتجاوز  الغ�شب،  مرحلة 
املوجهة  والر�شائل  الحتجاجات 
توؤول  بحيث  الأمريكية،  لل�شفارة 
اإىل نهاية مدرو�شة، بداية من دفع 
اإطار  �شواء يف  العربية  احلكومات 
منظمة  اأو  العربية  الدول  جامعة 
لالعرتاف  الإ�شالمي  التعاون 
لفل�شطني  اأبدية  عا�شمة  بالقد�س 
الأمريكي،  العرتاف  مقابل  يف 
الفل�شطينية  بال�شلطة  الدفع  وكذا 
بالوليات  العرتاف  لعدم 
يف  كو�شيط  الأمريكية  املتحدة 
عملية ال�شالم بعد الآن، وال�شغط 
ال�شديقة  الدول  جانب  اإىل  اأكرث 
خا�شة منها دول اأمريكا اجلنوبية. 
ي�شاف لها اجلهود اخلارجية لعزل 
عن  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الإحتاد الأوروبي، وبالتايل احداث 
ميدانيا  له  واإثبات  لرتامب  ازعاج 

اأن القرار لي�س يف �شالح بالده.
 

مقاطعة املنتجات 
الأمريكية اأوىل مطالب 

ال�سغط

 
اجلزائرية  الرابطة  جهتها  من 
للدفاع عن حقوق الإن�شان فدعت، 
ردا  الأمريكية  الب�شائع  ملقاطعة 
على قرار الوليات املتحدة بنقل 
ال�شفارة الأمريكية من تل اأبيب اإىل 
عا�شمة  بها  والعرتاف  القد�س، 
الرد  اأنه  قائلة  ال�شهيوين،  للكيان 
ال�شغط  لغة  والوا�شح يف  الأن�شب 
باأن  للتاأكيد  الدولية،  ال�شيا�شة  يف 
العامل العربي والإ�شالمي ل يقبل 
القد�س  مبدينة  امل�شا�س  مطلقا 
الإ�شالمي  ال�شعور  يف  متثل  لأنها 

ق�شية مهمة وحمورية.
 
 

اخلارجية تندد بقرار 
الإدارة الأمريكية

 
اأما اخلارجية اجلزائرية، ف�شجلت 
الأمريكية  الإدارة  بقرار  تنديدها 
باإعالن القد�س عا�شمة ملا يعرف 
بـ«اإ�رضائيل«،  الدويل  القانون  يف 
ومعتربة  باخلطري  القرار  وا�شفة 
اإياه انتهاكا �شارخا للوائح الدولية. 
ال�شوؤون  وزارة   بيان  يف  وجاء 
اجلزائر  اطلعت  »لقد  اخلارجية: 
الإدارة  قرار  على   كبري  بان�شغال 
العرتاف  املت�شمن  الأمريكية 
عا�شمة  ال�رضيف  بالقد�س 
القرار  »هذا  م�شيفة،  لإ�رضائيل، 
على  خطرية  تهديدات  يحمل 
منطقة  وا�شتقرار  اأمن   و  �شلم 
من  اأ�شال  تعاين  ح�شا�شة  جد 
البيان  خل�س  و  احلروب«.  ويالت 
جتدد  التي  »اجلزائر،  اأن  اإىل 
ال�شعب  حلقوق  الكامل  دعمها 
الفل�شطيني  ال�شقيق الثابتة، تدعو 
الإ�شالمية  الأمة  و  العربية  الأمة 
التجند  اإىل   الدويل  املجتمع  و 
من اأجل  احرتام احلقوق الوطنية 
الو�شع  و  الفل�شطيني  لل�شعب 

الدويل للمدينة  املقد�شة«.
 

نائب ال�سفري الفل�سطيني
 تطابق كامل بني فتح 
وحما�س يف الرد على 

ترامب
 

بال�شفارة  بالأعمال  القائم  اأما 
اأبو  ب�شري  باجلزائر  الفل�شطينية 
على  لـ«الو�شط«،  فك�شف  حطب، 
ب�شدد  باأنهم  اجلزائر  م�شتوى 
القادم  ال�شبوع  لفعالية  التح�شري 
للرد على القرار الأمريكي، وتتم مع 
املدين  املجتمع  مكونات  خمتلف 
باجلزائر،  ال�شيا�شية  والأحزاب 
مع  ح�شورهم  خطوة  لها  ي�شاف 
وزير ال�شوؤون الدينية حممد عي�شى 
على م�شتوى اجلامع الكبري، اأم�س، 
الدائم  ح�شورهم  على  تاأكيده  مع 
احلا�شل  التجاوز  مدى  لتو�شيح 

والأبعاد التي �شيوؤدي اإليها.
اأما من جانب ال�شلطة الفل�شطينية، 
اأعلى  على  القيادة  اأن  فاأو�شح 
مع  لقاءاتها  تعقد  امل�شتويات 
مع  اللقاء  واآخرها  الدول،  قادة 
الثاين،  اهلل  عبد  الأردين  امللك 
اجتماع  م�شتوى  على  والن�شاط 
اجتماع  وكذا  اليوم،  العرب  وزراء 
الإ�شالمي،  التعاون  منظمة 
ملجل�س  املرفوعة  وال�شكوى 
نظرا  بدوره،  واجتماعه  الأمن، 
لل�رضعية  ترامب  قرار  لنتهاك 
ب�شدد  القيادة  اأن  موؤكدا  الدولية، 
ال�شيا�شية  للعملية  تقييم  اإعادة 
يكون  اأن  املمكن  ومن  برمتها 
هناك اإعادة نظر كلية يف خمتلف 
بتن�شيق  تعلق  وفيما  بنودها. 
الفل�شطينية  ال�شلطة  بني  اجلهود 
وحركة حما�س لتوحيد الرد، فقال 
اأنه هناك تطابق كامل يف وجهات 
اأول  وحما�س  فتح  ولقاء  النظر، 
اأم�س، بغزة اأكد على تطابق الروؤى، 
معتربا اأنه مت تذليل العقبات، ومل 
يف  �شيا�شيان  ج�شمان  هناك  يعد 
تواجهها  التي  التحديات  وجه 

الق�شية الفل�شطينية حاليا.

جاءت ردود الأو�ساط اجلزائرية موحدة على قرار الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بنقل ال�سفارة الأمريكية اإىل القد�س ال�سريف، حيث  متكنت من 
تفعيل رف�س موحد ما بني خمتلف التيارات والأطياف، و�سط غ�سب �سعبي، جعل من جمعة الأم�س، جمعة الغ�سب للقد�س، و�سط مطالب بتفعيل 

الغ�سب عمليا يف �سور لحقة ما بني دعوات املقاطعة وال�سغط الديبلوما�سي والتوعية بالق�سية الفل�سطينية اأكرث يف الو�سط املجتمعي.

اأن�سار مولودية اجلزائر واحتاد احلرا�س اأف�سل مثال

الق�سية الفل�سطينية توّحد اجلمهور الكروي اجلزائري
الفل�شطينية على متابعة اجلمهور  الق�شية  اأزمة  تطغى 
الكروي اجلزائري والذي ل يفوت اأي منا�شبة كروية اإل 
ويوؤكد خاللها م�شاندته للق�شية الفل�شطينية التي اأ�شحت 
ق�شية هامة لل�شعب اجلزائري املعروف عنه م�شاندته 
املطلقة لها وبدون قيود، ويف هذا ال�شدد كانت مباراة 
الداربي العا�شمي الذي جمع اأم�شية اول ام�س الفريقني 
الفر�شة  احلرا�س  واحتاد  اجلزائر  مولودية  اجلارين 
 5 ملعب  اإىل  تنقل  الذي  الفريقني  جلمهور  املنا�شبة 
من  املدرجات  من  املقابلة  ملتابعة  الأوملبي  جويلية 
اأجل الك�شف عن غ�شبه من القرار الخري الذي اعلنه 
ترامب  دونالد  المريكية  املتحدة  الوليات  رئي�س 
والقا�شي باإعالنه القد�س عا�شمة الكيان ال�شهبوين، اأين 
توّحدت اأ�شوات جمهور »العميد« و«ال�شفراء« من اجل 

التي  القد�س  الفل�شطينية، والدفاع على  الق�شية  ن�رضة 
كانت وتبقى دائما عا�شمة فل�شطني، وذلك اإثر اهتزاز 
»فل�شطني  واحد  ب�شوت  الأوملبي  امللعب  مدرجات 
لتاأييد  اخلا�شة  بطريقتهم  ر�شالتهم  ال�شهداء« موجهني 
الق�شية الفل�شطينية التي ا�شبحت ال�شغل ال�شاغل لدول 
واحد  ب�شوت  الفريقني  جماهري  دّوت  حيث  العامل، 

لتاأكيد وقوفهم وم�شاندتهم لفل�شطني.
 

ح�سود ودوخة يت�سامنان بطريقتهما مع 
الق�سية

 
من  الفل�شطينية  الق�شية  تاأييد  انتقل  املقابل  يف 
التي  اللقطة  ار�شية امليدان من خالل  اإىل  املدرجات 

عندما  ح�شود  الرحمان  عبد  املولودية  قائد  بها  قام 
للهدف  ت�شجيله  بك�شفه عند  قام  ح�رّض قمي�شا خا�شا 
عا�شمة  »القد�س  عليه  دون  والذي  لفريقه  الأول 
الالعبني  ت�شامن  توؤكد  �شورة  يف  الأبدية«  فل�شطني 
بدورهم مع الفل�شطينيني ورف�شهم لقرار ترامب اعالن 

القد�س عا�شمة الكيان ال�شهيوين.
نادي  وحار�س  ال�شابق  الدويل  احلار�س  عرب  بينما 
هو  املطلق  دعمهم  دوخة  الدين  عز  ال�شعودي  احد 
موقعه  عرب  كتب  حيث  الفل�شطيني،  ال�شعب  مع  الآخر 
اخلا�س مبوقع التوا�شل الجتماعي اأن�شتغرام: »وقوفنا 
اإمنا  اأو عرب  فل�شطينيون  كوننا  لي�س  الفل�شطينيني  مع 
الأمر ل يعدو ان يكون امتحانا ل�شمري احلكام العرب«، 
حيث و�شع احلار�س ال�شابق جلمعية ال�شلف يف التغريدة 

�شورة موحدة للعلمني اجلزائري والفل�شطيني.
 

بالغ: نحن مع فل�سطني ظاملة او مظلومة
 

موفقه  عن  بالغ  �شفيان  اجلزائر  مولودية  لعب  عرّب 
املوؤيد للق�شية الفل�شطينية والوقوف مع �شعبها املحتل 
اأكد هو الآخر رف�شه  اأين  ال�شهيوين،  الكيان  من طرف 
الأربعاء  ترامب  المريكي  الرئي�س  اعلنه  الذي  للقرار 
وحتويل  ا�رضائيل  عا�شمة  القد�س  بكون  املن�رضم 
ال�شفارة المريكية من تل اأبيب نحو القد�س وقال بالغ يف 
ت�رضيحات اإعالمية اأنه يوؤيد الق�شية الفل�شطينية ويقف 

يف ن�رضة فل�شطني �شواء كانت ظاملة او مظلومة.
عي�سة ق.
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.    اإبرام 11 اتفاق تعاون

اأويحي يك�سفمن باري�س

فتح فرع للبنك اخلارجي اجلزائري بفرن�سا 

�أحمد  �لأول  �لوزير  �أكد 
�أم�ساخلمي�س  �أول  �أويحيى 
�لوطنية  �جلالية  �أع�ساء  �أمام  
�أنه ل تز�ل هناك »نقائ�س« يف 
�أن  �إىل  م�سري�  �لتنمية  جمال 
تقدما«  حققت  »قد  �جلز�ئر 

يف هذ� �ملجال.
و �أو�سح �أويحيى يف كلمة �لقاها 
بفرن�سا  �جلز�ئر  �سفارة  مبقر 
�نه »ل ز�لت لدينا نقائ�س على 
�مل�ستوى �لتنموي لكن �جلز�ئر 
�سيما  كبري�  تقدما  حققت 
خالل �ل�سنو�ت �ل18 من حكم 
�لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة«. 
و يف جمال �لتقدم �أ�سار �لوزير 
�سابا  مليون   11 �أن  �إىل  �لأول 
�أكرث  �ي  و�لإناث  �لذكور  من 
»يتوجهون  �ل�سكان  ربع  من 
و  �ملدر�سة  �إىل  �سباح  كل 
�لتكوين  مركز   و  �ملتو�سطة 
�ملهني �أو �جلامعة« م�سيفا �أن 
قد  �لإناث  و  �لذكور  متدر�س 
�لبنات  فئة  وت�سكل   %  97 بلغ 
�لغالبية يف �جلامعات �لتي تعد 
فيما  �أما  طالبا  مليوين  حو�يل 
يتعلق بقطاع �ل�سكن فقد �أعلن 
�حل�سور  �أمام  �لأول  �لوزير 
�أطباء  و  �إطار�ت  من  �ملتكون 
و فنانني و روؤ�ساء موؤ�س�سات و 

من  �أكرث  �أن  باحثني  و  �أ�ساتذة 
وزعت  قد  م�سكن  ماليني    4
�أن  موؤكد�   2000 �سنة  منذ 
بت�سليم  »�ستنتهي   2017 �سنة 
300000 م�سكن جديد و نف�س 
 »2019 �سنة  يف  �سي�سلم  �لعدد 
�أحمد  �لأول,  �لوزير  �أعلن   ,
�خلمي�س   �أم�س  �أول  �أويحيى 
من  جمموعة  عن  بباري�س 
�لتد�بري ل�سالح �جلالية �لوطنية 
�ملقيمة يف فرن�سا, موؤكد�  �أن 
�جلز�ئرية  �لدولة  به  تقوم  ما 
هو  �إمنا  خدمتها  �سبيل  يف 
كلما  لتح�سينه  ت�سعى  »و�جب 
�أو�سح  و  ممكنا«.  ذلك  كان 
�ألقاها  كلمة  خالل  �أويحيى 
�أمام �أع�ساء من �جلالية مبقر 
بفرن�سا,  �جلز�ئرية  �ل�سفارة 
�جلز�ئرية  �جلالية  �سباب  �أن 
يف  �لر�غبني  فرن�سا  يف 
ميكنهم  باجلز�ئر  �ل�ستقر�ر 
دعم  �أجهزة  من  �ل�ستفادة 

�إن�ساء موؤ�س�سات م�سغرة.     
�لوزير  يتابع   , �لأجهزة  هذه 
من  �ل�سباب  تر�فق  �لأول, 
�لعديد  يف  �سنة   35 �إىل   18
�نطالقا  �لن�ساطات,  من 
�ل�سلع  �إنتاج  و  �لفالحة  من  
�إن�ساء  غاية  �إىل  �خلدمات  و 

مكاتب  �أو  طبية  عياد�ت 
�أ�سار  و  معمارية  هند�سة 
�أفر�د  �أن  �إىل  �لأول  �لوزير 
�لر�غبني  �لوطنية  �جلالية 
باجلز�ئر  �ل�ستثمار  يف 
كل  من  �ل�ستفادة  »ميكنهم 
�ملفتوحة  �لمتياز�ت  �أنظمة 
�جلز�ئريني  للم�ستثمرين 
�ملقيمني«, م�سيفا �أن �جلز�ئر 
و  خلربة  �سديدة«  »بحاجة 
كفاء�ت و روؤو�س  �أمو�ل �أبنائها 
�جل  من  �خلارج  �ملقيمني يف 

تنميتها �لقت�سادية.
�لآخر  �لهام  �لإجر�ء  �أما 
�ملطلوب بكرثة هو �قتناء �سكن 
�أفر�د  من طرف   �جلز�ئر  يف 
�جلالية �لذين �أ�سبح باإمكانهم 
�أجهزة  خمتلف  من  �ل�ستفادة 
يف  مبا  �لعقارية,  �لرتقية  
ذلك, يو�سح �أويحيى, �لأجهزة 
�لعمومية,  لل�سلطات  �لتابعة 
عن  �لأول  �لوزير  �أعلن  كما 
فرع   2018 �سنة  خالل  فتح 
�جلز�ئري  �خلارجي  للبنك 
بفرن�سا ل�سالح رعاياها �لذين 
له  زبائن  ي�سبحو�  �أن  يريدون 
بني  �لتجاري  للتدفق  وخدمة 
�إىل  فرن�سا, م�سري�  و  �جلز�ئر 
�لفرع  هذ�  فتح  �إجر�ء�ت  �أن 

»جارية«.
و�جلز�ئر  فرن�سا  �أبرمت 
بباري�س 11 �تفاق تعاون حيث 
طريق  خارطة  بذلك  و�سعتا 
جديدة لالأربع �سنو�ت �ملقبلة 
لبناء  مبديتان عزمية م�سرتكة 
مت  وقد   , للعالقات  م�ستقبل 
�تفاقا تخ�س  �لتوقيع على 11 
�لقت�ساد  منها  عدة قطاعات 
�لعايل  و�لتعليم  و�ل�سحة 
و�لثقافة  �ملهني  و�لتكوين 
حيث مت ذلك يف ختام  �أ�سغال 
�حلكومية  للجنة   4 �لـ  �لدورة 
�مل�ستوى  رفيعة  �مل�سرتكة 
�لتي  �جلز�ئرية-�لفرن�سية 
�لوزير  بباري�س   تر�أ�سها 
ونظريه  �أويحيى  �أحمد  �لأول 
فيليب  �إدو�رد  �لفرن�سي 
�أع�ساء  من  �لعديد  بح�سور 

�حلكومة يف �لبلدين.
�ل�سياق  �إىل  �أ�سار�  �أن  وبعد 
فيه  �نعقدت  �لذي  »�خلا�س« 
�لأ�سغال غد�ة زيارة  �ل�سد�قة 
�لرئي�س  �أجر�ها  �لتي  و�لعمل 
ماكرون,  �إميانويل  �لفرن�سي, 
�لطرفان  �أ�سار  �جلز�ئر   �إىل 
�لتعاون  عالقات  نوعية  �إىل 
�لثنائية �لتي »ت�ستوجب �ملزيد 

من  �لتطور و�لتكثيف«.

ال�سلفيون يقاطعون م�سرية ن�سرة القد�س

تطويق اأمني بحي بلكور ال�سعبي و�ساحة اأول ماي
.       جماهد يف �سن 73�سنة »حاربت اليهود يف 67 وم�ستعد للم�ساركة يف حترير القد�س

ع�سام بوربيع

�لأمن  م�سالح  حما�رصة  ورغم   
�إ�ستمر   , �مل�سجد  �أمام  لهم 
ن�سف  من  لأكرث  �ملتظاهرون 
�ل�رصطة  مع  ورد  �أخذ  يف  �ساعة 
عن  �لتعبري  و  بال�سري  لهم  لل�سماح 
�ملجحف  �لقر�ر  بهذ�  تنديدهم 
�ملتمثل  �لإ�سالم  رموز  �أحد  �سد 
يف �لقد�س , وقد رفع �ملتظاهرون 
�لذين مل ي�سمح لهم بال�سري �لعديد 
كلها  �ملنا�سري  و  �ل�سعار�ت  من 
و�لدول   , برت�مب  تندد  كانت 
�ملتورطة يف هذ� �لقر�ر » يا للعار 
 ,« بالدولر  باعو غزة   , للعار  يا   ,
تخللتها �سعار�ت �حلزب �ملحل » 
�لفي�س » �لتي كانت �سائدة �سنو�ت 

�لت�سعينات .
�ملوؤمنني  مب�سجد  ح�رص  وقد 
�لإ�سالمية  �جلبهة  نائب  رفقاء 
لالإنقاذ �ملحلة �ل�سيخ علي بلحاج 
طرف  من  �عتقالهم  مت  و�لذين   ,
�سحبت  فيما   , �لأمن  م�سالح 
�أحد  طرف  من  �لت�سوير  �آلة 
�مل�سورين �ل�سحفيني �لذين كانو� 
بعني �ملكان  ,وقد �سوهد �لرئي�س 
جهيد  �لإ�سالح  حلركة  �ل�سابق 
�إجها�س  عملية  يرتقب  يون�سي 
حماولة خروج هوؤلء �ملتظاهرين 
�لعديد من �ملو�طنني  , مثله مثل 
�أين  و�ىل  �لرتقب  ف�سلو�  �لذين 
�ستوؤول �لأمور , وقد كان من �برز 
 , 73�سنة  يف  �سيخ  �ملتظاهرين 

�لثورة  يف  حارب  جماهد  �أنه  قال 
�لتحريرية �جلز�ئرية , وحارب يف 
�لإ�رص�ئليني  �سد  �لعربية  �حلرب 
وهو   , وو�سنة 1973   , �سنة 1967, 
هذ�  يف  يتوجه  �أن  ح�سبه  م�ستعد 
له  ف�سح  لو  �لقد�س  لتحرير  �ل�سن 

�ملجال .
�ل�سعار�ت  من  �لعديد  رفعت  وقد 
 , �لفل�سطينية  �لق�سية  تن�رص  �لتي 
حيث �رصح �أحد �ملتظاهرين عن 
�لإ�سالمية  �لتيار�ت  بع�س  غياب 
�مل�سرية  هذه  عن  �جلز�ئر  يف 
 , �لفر�ك�سة  هم  �أين   « قائال   ,
هذ�  كل  من   ,  « و�لرم�سانييون 
هذه  حول  �لآن  يخر�سون  ملاذ� 
يق�سد  �أنه  �ملوؤكد  ومن   , �لق�سية 

�ل�سيخ فركو�س �لذي كان يعد �أحد 
ممثلي �لتيار �لوهابي يف �جلز�ئر , 
وقد �رصبت قو�ت �ل�رصطة وقو�ت 
�أمنيا  تطويقا  �ل�سغب  مكافحة 
 , ماي  �أول  �ساحة  م�ستوى  على 
 , �نزلقات  �أو  م�سرية  لأي  حت�سبا 
باملو�ز�ة نظمت حركة حم�س �أمام 
للتنديد  وقفة  بالعا�سمة  مقرها 
بقر�ر�ت �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
جانب  من   , �لقد�س  �سد  تر�مب 
�ملو�طنني  �لعديد من  , عرب  �آخر 
�لقر�ر�ت  هذه  عن  �لعا�سمة  يف 
�ملتع�سفة , ف�سل �لبع�س �خلروج 
يف  يجولون  �سيار�ت  مو�كب  يف 
�سو�رع �لعا�سمة , حاملني لأعالم 

فل�سطني .

اأجه�ست قوات ال�سرطة اأم�س م�سرية باجلزائر العا�سمة كانت �ستنطلق من احلي ال�سعبي ببلكور للتنديد بقرارات الرئي�س 
الأمركي التي اأعلن من خاللها  القد�س عا�سمة للكيان الإ�سرائيلي ونقل ال�سفارة الأمريكية اإليه ، وقد حاول العديد من 

امل�سلني مب�سجد املوؤمنني بحي بلكور ال�سعبي ، قبل اأن حتا�سرهم م�سالح الأمن وقوات مكافحة ال�سغب التي قامت  بتطويق كل 
اأنحاء امل�سجد ، وحا�سرت املتظاهرين اأمام بوابته ، ومنعتهم من ال�سري باجتاه �ساحة اأول ماي .

اجللفة

م�سرية حا�سدة تنديدا بقرار ترامب ب�ساأن القد�س   
�لع�رص�ت  �أم�س  م�ساء  خرج 
يف  �جللفة    بلدية  مو�طني  من 
عنو�ن  حتت  حا�سدة  م�سرية 
بقر�ر  تنديد�  �لقد�س«,  »جمعة 
تر�مب  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س 
�لعرت�ف مبدينة �لقد�س عا�سمة 

لإ�رص�ئيل   . و�نطلق �ملتظاهرون 
من مفرتق �لطرق » �لرويني » نحو 
و�سط و�سو�رع �ملدينة  عقب �أد�ء 
مرددين   , مبا�رصة  �جلمعة  �سالة 
�لرئي�س  بقر�ر  تندد  هتافات 
�سعار  ور�فعني  تر�مب  �لأمريكي, 

,كما  للم�سلمني«  �أمانة  »�لقد�س 
حملو�  �لذين  �ملتظاهرون  ردد 
و�جلز�ئرية   �لفل�سطينية  �لأعالم 
»�لقد�س  عليها  كتب  ولفتات 
فل�سطني  وعا�سمة   �جلز�ئر  و 
فيها  قالو�  هتافات   « فل�سطني 

�لفل�سطيني لي�س وحيد�«  »�ل�سعب 
لنا«,   كما  لنا و�ستبقى  و«�لقد�س 
�لأمريكي  �لرئي�س  بقر�ر  نددو� 
تر�مب هتاف »�ل�سعب �لفل�سطيني 

لي�س وحيد�«.
اجللفة / اأحمــد قــادري 

لويزة حنون:

 »ترامب قدم خدمة للفل�سطينيني«

حلزب  �لعامة  �لأمينة  و�سفت 
�لعمال, لويزة حنون لدى �فتتاحها 
للندوة �لعاملية �ملفتوحة �لتا�سعة 
و�ل�سعوب  للعمال  �لدويل  للوفاق 
�أم�س  �ل�ستغالل  و  �حلرب  �سد 
�لعا�سمة,  باجلز�ئر  �جلمعة 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  قر�ر 
�ملا�سي,  �لأربعاء  تر�مب, 
�لقد�س,  �إىل  بالده  �سفارة  بنقل 

بـ«�ل�ستفز�زي«.
»هجوم  تر�مب  قر�ر  �أن  وقالت  
على �ل�سعب �لفل�سطيني«, م�سيفة 
�لإد�رة  فاإن  ذلك,  من  بالرغم  �أنه 
�لقر�ر,  بهذ�  قدمت,  �لأمريكية 
�سمحت  كونها  كبرية«  »خدمة 
بتوحيد �لف�سائل �لفل�سطينية ,كما 
�ملتما�سك  »�ملوقف  حنون  ثمنت 
للجز�ئر جتاه �لق�سية �لفل�سطينية 
موؤكدة  �لأخرى«,  بالدول  مقارنة 
�ملوقف  »ين�سجم  �أن  �أهمية 
�لر�سمي مع �ملوقف �ل�سعبي«  من 
جهة �أخرى, �عتربت, لويزة حنون, 
»�لقوة  �ستظل  �لعمالية  �لطبقة  �أن 
حماية  على  �لقادرة  �لوحيدة 
وجه  يف  و�ل�سمود  بلد�نها  �سيادة 

ت�سن  �لتي  �لعاملية  �لمربيالية 
�لجتماعية  �ملكا�سب  على  حربا 

و�لنقابية«. 
وقالت حنون لدى �فتتاحها للندوة 
�لعاملية �ملفتوحة �لتا�سعة للوفاق 
�سد  و�ل�سعوب  للعمال  �لدويل 
»�لطبقة  �أن  و�ل�ستغالل,  �حلرب 
�لقادرة  �لوحيدة  هي  �لعمالية 
�أن  على  �مل�سطهدة  �لبلد�ن  يف 
بلد�نها  �سيادة  عن  �لدفاع  ت�سمن 
ذلك  يف  مبا  �لوطني  و��ستقاللها 
�مل�سري«  تقرير  يف  �ل�سعوب  حق 
يف  �لطبقة  »نف�س  �أن  و�أ�سافت   ,
كذلك  هي  �لر�أ�سمالية  �لبلد�ن 
جتمع  �أن  على  �لقادرة  �لوحيدة 
�مل�ستغلة  �ل�رص�ئح  كل  حولها 
عن  تنازل  �أي  دون  وتد�فع 
�ملكا�سب �لجتماعية و�ل�سيا�سية« 
�خل�سو�س  بهذ�  حنون  ,و�أكدت 
»بحاجة  �لعمالية  �لطبقة  �أن 
على  م�ستقلة  منظمات  �إىل  �ليوم 
و�لنقابي من  �ل�سيا�سي  �ل�سعيدين 
�أجل �أحد�ث قطيعة مع كل �أ�سكال 

�لتاأقلم مع �لمربيالية«.
 ف.ن�سرين

باأمر من وزير القطاع

 حجار ير�سل جلنة حتقيق 
 يقودها املدير العام 

لديوان اخلدمات اجلامعية 
حلت �سبيحة  �أول �أم�س �خلمي�س 
وز�رة  �أدر�رجلنة حتقيق  بجامعة 
و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  من 
عبد  �لوزير  �أوفدها  �لعلمي 
�ملدير  بقيادة  حجار  �لقادر 
للخدمات  �لوطني  للديو�ن  �لعام 
�جلامعية على خلفية وفاة طالب 
�سقط من غرفته يف �لطابق �لثاين 
 2000 �جلامعية  �لإقامة  د�خل 
�جلديدة طريق �ملطار �أين دخل 
�لطلبة  �أ�سبوعني  من  �أكرث  منذ 
�جلنة  هذه  مفتوح  �إ�رص�ب  يف 
ومدر�ء  مفت�سني  من  �ملكونة 
مبعانة  قامت  مبا�رصة  مركزيني 
من  �جلامعية  �لهياكل  �أو�ساع 
و�لإناث وظروف  للذكور  �إقامات 
�لتي  �خلدمات  وجممل  �إقامتهم 
ظروف  عاينت  كما  للطلبة  تقدم 
�لدر��سة بهدف ت�سجيل �لنقائ�س 
جل  مع  �رصيع  �جتماع  عقد  كما 
و�خلدمات  باجلامعة  �مل�سوؤولني 
فيه  �لتطرق  مت  �أين  �جلامعية 
دخول  �إيل  �أدت  �لتي  �إيل ظروف 
�لطلبة يف �إ�رص�ب مفتوح ر�فعني 
بناء  يف  غ�س  بوجود  ند�ء�ت 
�لإقامة �جلديدة 2000 �رصير �لتي 
تويف فيها �لطالب عبد �هلل �سماين 

22 �سنة تخ�س�س �قت�ساد وت�سيري 
�لوطني  لديو�ن  �لعام  �ملدير 
عن  �طلع  �جلامعية   للخدمات 
ب�رصورة  م�سد�  �لإقامة  مر�فق 
�ل�سلبية  �لتحفظات  كل  رفع 
و�إ�سالح  ترميم  باإعادة  و�لقيام 
ما ميكن �إ�سالحه لتمكني �لطلبة 
وفتح  ح�سنة  ظروف  يف  �لإقامة 
�حلو�ر مع �لتنظيمات بغية �إيجاد 
�إىل  �لتهاون  وعدم  دوريا  �حللول 
�جلنة  هذه  �لأو�ساع  تتاأزم  �أن 
تقوم  �لتي  �لوز�رة  �لتحقيق 
�أيام متتالية تقف  بعملها ملدة 3 
لقائها  مع  و�سغرية  كبرية  عند 
وترفع  �لطالبية  �لتنظيمات  مع 
�لقطاع  تقرير� مف�سال �يل وزير 
�لإجر�ء�ت  من  جملة  لتخاذ 
�أدر�ر  جامعة  و�سع  بهدف 
�أر�سية  يف  �ملختلفة   ومر�فقها 
يف  �لطلبة  فيها  يتعاي�س  �سليمة 
�إيل  �إقامة  من  �لظروف  �أح�سن 
وتبقي  �لبيد�غوجي  �ملجال 
�لأيام �لقادمة لكفيلة مبعرفة ما 
�لوز�رية  �للجنة  تقرير  عن  ينتج 
خا�سة من حيث �مت�سا�س غ�سب 

�لطلبة و�إعادتهم �إيل �لدر��سة
بو�سريفي بلقا�سم 



وزارة  م�ستوى  على  عمل  فوج  �رشع 
العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي 
يف اإجراء عملية تقييم وا�سعة الأجهزة 
روؤية  الإعداد  االإجتماعي  ال�سمان 
ذكر  ح�سبما  تطويرها  كيفية  حول 

مبع�سكر وزير القطاع مراد زمايل.
لقاء مع جمموعة  وذكر زمايل خالل 
احلاملني  اجلامعيني  ال�سباب  من 
مع�سكر  بجامعة  ا�ستثمارية  مل�ساريع 
اأن  الوالية  اىل  زيارته  مبنا�سبة 
لتطوير  كبرية  اأهمية  تويل  »احلكومة 
االإجتماعي  ال�سمان  اأجهزة  خدمات 
االأمثل  التكفل  بهدف  وحت�سينها 
والبالغ  خدماتها  من  بامل�ستفيدين 
 37 الوطني  امل�ستوى  على  عددهم 
االإطار  هذا  يف  ومت  م�ستفيد  مليون 
م�ستوى  على  عمل  فوج  تن�سيب 
عميق  تقييم  الإجراء  الو�سية  الوزارة 
لعمل هذه االأجهزة وخدماتها بهدف 
اإعداد روؤية تعتمد يف عملية االإ�سالح 

والتطوير«.
وقد اأ�رشف الوزير على افتتاح الفرع 
الأع�ساء  الوطني  للديوان  اجلواري 
املعوقني اال�سطناعية ولواحقها على 
لل�سندوق  الوالئية  الوكالة  م�ستوى 
الوطني للتاأمينات االإجتماعية للعمال 
�سيخ�س�ص  والذي  ملع�سكر  االأجراء 
 600 ال�سمعية حلوايل  البدائل  لتوفري 
م�ستوى  على  ال�سمع  ب�سعف  م�ساب 
الوالية كانوا يق�سدون واليات جماورة 
للح�سول على خدمات الديوان ح�سب 

ال�رشوحات املقدمة للوزير.
اإ�رشافه  خالل  زمايل  مراد  واأعلن 
اأنه  اجلواري  الفرع  هذا  افتتاح  على 
اأطباء عامني يف جمال  »�سيتم تكوين 
ال�سمعيات بالتعاون مع اأطباء خمت�سني 
واأ�ساتذة يف جمال االإلكرتونيك لتاأطري 

هذه الفروع اجلديد«.
واأ�ساف امل�سوؤول اأن »اللجوء اإىل فتح 
فروع جوارية للدّيوان الوطني الأع�ساء 
املعوقني اال�سطناعية و لواحقها جاء 
امل�سابني  ارتفاع عدد حاالت  نتيجة 
ب�سعف ال�سمع على امل�ستوى الوطني 
الفئة  بهذه  االأمثل  الّتكفل  بهدف  و 

وتقدمي  احل�سن  اال�ستقبال  حيث  من 
ت�ستجيب  التي  بال�رشعة  خدمات 
للمري�ص«نويت�سمن  ال�سحي  للو�سع 
برنامج عمل الديوان الوطني الأع�ساء 
لواحقها  و  اال�سطناعية  املعوقني 
مراكز  »فتح  الوزير-  تاأكيد  -ح�سب 
الثالثي  نهاية  قبل  جديدة  وفروع 
م�ستوى  على   2018 �سنة  من  االأول 
املنتدبة  الواليات  و  الواليات  كل 
مثل  اجلنوبية  بالواليات  البداية  و 
اإليزي  و  ب�سار  و  مترنا�ست  و  اأدرار 
و غرداية«ويتوفر  تندوف  اإىل  اإ�سافة 
املعوقني  الأع�ساء  الوطني  الدّيوان 
اال�سطناعية و لواحقها حاليا على 5 
مراكز جوارية للم�ساعدات ال�سمعية. 
ومتكنت هياكل الديوان خالل االأ�سهر 
اجلارية  ال�سنة  من  االأوىل  الع�رشة 
�سمعي متثل  بديل   9.388 توفري  من 
البالغة  الطلبات  باملائة من عدد   89

10.548 طلب.
و  الت�سغيل  و  العمل  وزير  عاين  كما 
م�ساريع  عدة  االإجتماعي  ال�سمان 
�سبانية اأن�ساأت مب�ساعدة اأجهزة دعم 
املقر  د�سن  كما  املختلفة  الت�سغيل 
للت�سغيل  الوالئية  للوكالة  اجلديد 
للوكالة  للفرع اجلديد  مبع�سكر ومقر 
الوطنية لدعم ت�سغيل ال�سباب مبدينة 
مركز  زيارته  عن  ف�سال  تيغنيف 
الوطني  لل�سندوق  التابع  التخلي�ص 

لل�سمان االإجتماعي بنف�ص املدينة.
املوؤ�س�سات  معر�ص  زمايل  وزار 
املركزية  باملكتبة  املقام  امل�سغرة 
بنف�ص  واأ�رشف  مع�سكر  جلامعة 
�سفاء  بطاقات  توزيع  على  املكان 
اجلامعيني  الطلبة  من  على جمموعة 
ومن جهته اأعلن وايل مع�سكر حممد 
لبقى خالل هذه الزيارة عن تخ�سي�ص 

م�ساحله ملنطقة 
ببلدية  هكتار   12 مب�ساحة  ن�ساطات 
مل�ساريع  احلاملني  لل�سباب  بوهني 
قطعة   60 تخ�سي�ص  و  غريهم  دون 
اأر�ص لنف�ص الفئة مبناطق الن�ساطات 
و  تاغية  واد  و  قادة  �سيد�ص  لبلديات 

واد االأبطال و املحمدية.

مبجل�ص  اجلزائية  الغرفة  �ستنظر 
ال�سهر  منت�سف  العا�سمة  ق�ساء 
�سابق   موظف  ق�سية  يف  اجلاري 
املتورط   ال�سابق  اجلزائر  بربيد 
�سنتيم  مليون   158 باإختال�ص 
هو  املتابع  التجار  الأحد  وت�سليمها 
باإختال�ص  امل�ساركة  بجرم  االآخر 

اأموال عمومية .
جمرياتها   تعود  التي  الق�سية  يف 
ل�سكوى م�سحوبة باإدعاء مدين تقدم 
بها بريد اجلزائر اأمام قا�سي حتقيق 
اأثناء  اكت�سافه  حول  احلال  حمكمة 
عدد  بها  قام  مفاجئة  تفتي�ص  دورة 
من املراقبني لعملية اإختال�ص طالت 
اأر�سدة الربيد و املقدرة ب158 مليون 
�سنتيم ،وهي الثغرة التي عجزت عن 
التحريات  لتنطلق  م�سدرها  اإيجاد 
االأمنية التي اأ�سفرت عن العثور على 
�سك بقيمة 27 مليون �سنتيم مل يتم 
للبنك  النظام املعلوماتي  اإدخاله يف 
الربيد  رئي�ص  بخ�سو�سه  اأكد  والذي 
بت�سليمه الأحد  قام  باأنه جمرد �سك 
اليومي  الدوام  انطالق  قبل  التجار 
 ، املعلوماتي  النظام  يف  ت�سجيله  و 
و  التاجر  توقيف  ذلك  مبوجب  ويتم 

رئي�ص البنك وحتويلهما على حمكمة 
اأين جرت متابعة االأول  االخت�سا�ص 
اأموال  باختال�ص  امل�ساركة  بجرم 
 ، االختال�ص  الثاين بجرم  و  عمومية 
و اأنكر كل منهما ما ن�سب لهما خالل 
مبوجب  املحكمة  لهيئة  مواجهتهما 
اإجراءات اال�ستدعاء املبا�رش ، حيث 
حمل  املالية  الثغرة  اأن  االأول  اأكد 
يف  وغلط  خطاأ  عن  ناجتة  املتابعة 
اأثبتته  الذي  االأمر  وهو  احل�سابات 
عقب  مبا�رشة  املنجزة  التقارير 
اكت�ساف الثغرة املالية والذي اأثببت 
بعدم وجود اأي نق�ص مايل عدا قيمة 
مبا�رشة  بنف�سه  اأرجعها  التي  ال�سك 
بعد بداأ الدوام ، يف حني اأكد املتهم 
زبون  جمرد  يعترب  �رشيكه  اأن  الثاين 
و  مكيفات  عنده  من  يقتني  كان  له 
اأجهزة اإلكرتونية و ال عالقة له بعملية 
االختال�ص حيث مل يعر�ص عليه اأيال 
مبلغ مايل بعيدا عن املعامالت التي 
باقتناء  واخلا�سة  جتمعهما  كانت 
عدم  على  الدفاع  ليوؤكد   ، االأجهزة 
اإدانة  يثبت  مادي  دليل  اأي  وجود 

املتهم .
ل/منرية

بقرار من وزير القطاع

 توبع رفقته اأحد جتار الأجهزة الإلكرتونية 
اإثر �شفقة �شراء مكيف هواء

عملية تقييم وا�سعة لأجهزة 
ال�سمان الجتماعي

موظف �سابق  بربيد اجلزائر متهم 
باختال�س مبلغ 158 مليون �سنتيم
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خالل الدورة اجلنائية البتدائية الثانية 

فتح  ملف ت�سدير 11طنا من املخدرات 
مبحكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�ساء 
�شتنظر حمكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�شاء خالل الدورة اجلنائية التكميلية الثانية التي اأفرجت 

عنها املحكمة نهاية ال�شبوع الفارط والتي �شتنطلق يوم  21 دي�شمرب يف ملف ت�شدير ما يقارب 11 طنا من القنب 
الهندي على يد �شبكة دولية منظمة عابرة للحدود واملتكونة من 19 فردا يتزعمهم املبحوث عنه من قبل م�شالح 
الأنرتبول »�شعيد امليقري« بعد توقيفه يف اأكتوبر 2015 اأثناء تنفيذه لعملية اختطاف الطفل »ياري�شان« ، والذي 

تورط رفقته والد عم هذا الأخري وكذا جمركي ورعايا اأوروبيني موجودين يف حالة فرار ،وهي ال�شبكة التي 
متكنت من ت�شدير تلك الكمية بعد د�شها يف حاويات ت�شدير التفاح و املواد الإ�شتهالكية.

ل/منرية

الق�سية احلالية وعلى ح�سب  وقائع 
معلومات  من   « »الو�سط  حتوزه  ما 
2009،حني  مار�ص   11 لتاريخ  تعود 
فارغة  حاويات   3 حتويل  مت 
 « �رشكة  حظرية  من  مبربد  جمهزة 
�ساتران�ص« مليناء اجلزائر على منت 
باخرة »راميتا« اأين ر�سد املراقبني 
م�سبوهة  واقعة  اآنذاك  احلا�رشين 
اأثناء رفع هاته احلاويات التي كانت 
جد ثقيلة على الرغم من اأنها فارغة 
 ، رفعها  عن  ال�سائق  عجز  بعدما 
اال�ستغالل  ق�سم  تبليغ  مت  حيث 
لل�رشكة اأين مت اإح�سار خبري ملعاينة 
احلاوية، الذي تبني له بعد فح�سها 
بني  �سنتيم   45 بحوايل  فارق  وجود 
م�سوؤول  لريا�سل  واخلارج،  الداخل 
 « ل�رشكة  احلاويات  متابعة  م�سلحة 
اأجلرييا �سلومان نبتون« الكائن مكتبه 
مبيناء اجلزائر لتقدمي ا�ستف�سارات 
وزن  خ�سائ�ص  حول  ومعلومات 
بدوره  ليقوم  املعنية،  احلاوية 
مبرا�سلة ال�رشكة االأم »�سيبينغ نبتون 
باأملانيا،  مقرها  الكائن  �سلومان« 
بخ�سائ�ص  موافاته  منه  يطلب 
 « �رشكة  مرا�سلة  حمل  حاويتني 
�ساتران�ص«، لتبعث ال�رشكة االأملانية 
موا�سفات  اإر�سالية  طريق  عن 
الثالثة  باحلاويات  املتعلقة  االأوزان 
اأن الق�سية بقيت مبهمة ،حلني  غري 
الوطني  الدرك  م�سالح  تو�سلت  اأن 

 4 بتاريخ  لغزها  حل  من  بالرويبة 
باأن  اأفريل 2009 بعدما تبني لها  و5 
الثقل الذي كان باحلاويات هو عبارة 
عن كمية معتربة من املخدرات من 
وزنها  بلغ  الهندي«  »القنب  نوع 
واملزمع  كلغ،   5492،6 االإجمايل 
عل  ونقلها  املخدرات  من  اإفراغها 
ميناء  باجتاه  »راميتا«  باخرة  منت 
بقي  وقت  يف   ، البلجيكي  »اأونفار« 
على  اأعلنت  و  مبهما  الفاعلني  لغز 
حالة  الوطني  الدرك  م�سالح  اإثره 
ا�ستنفار حيث فتحت بذلك حتريات 
ن�ساط  باأن  تبني خاللها  اأين  مطولة 
ل�سالح  التفاح  ا�سترياد  هو  احلاوية 
والية  من  املنحدرين  التجار  اأحد 
اآم تي  اأ  »اأورل  با�سم �رشكة  �سطيف 
زاد«و التي قامت بـحوايل 23 عملية 
لال�ستهالك  موجهة  ملواد  ا�سترياد 
قرابة  خالل  دول  عدة  من  الب�رشي 
ملالك  التو�سل  مت  كما   ، كامل  عام 
اأحد  وهو  امل�ستورة  الب�ساعة  هاته 
العدالة  من  الهاربني  و  املطلوبني 
منذ عام 2007 وهو املكنى »يا�سني« 
املدعو »ب،ع«والذي �سدر يف حقه 
عن حمكمة وهران اأمر بالقب�ص عن 
تهمة املتاجرة و ت�سدير ملخدرات 
حيث متكن من ت�سليل عنا�رش االأمن 
بانتحاله لهوية �سهره »ح.ع« املقيم 
منذ  االأمريكية  املتحدة  بالواليات 
بطاقة  ا�ستعمل  بعدما   1991 عام 
ين�سط  وبقي  �سفره  جواز  و  تعريفه 
على  الفاكهة  ا�سترياد  جمال  يف 

التي  باملربد  جمهزة  حاويات  منت 
من  اإفراغها  بعد  بالقنب  ت�سحن 
�سجالت  مبوجب  وذلك  الفاكهة، 
�رشكات  من  م�ستاأجرة  جتارية 
هويته  اكت�ساف  لتفادي  جتارية 
تربيد  غرف  ي�ستاأجر  كان  كما   ،
بها  تخزن  اأين  خادم  بئر  بنواحي 
مت  كما  و  امل�ستوردة  التفاح  فاكهة 
بوالية  كائن  اأخر  مل�ستودع  التو�سل 
بعد  بداخله  عرث  الذي  و  البليدةـ 
تفتي�سه بتاريخ 08 افريل 2009 علي 
قرابة 438 كيلوغرام من املخدرات 
مت  بال�ستيكية  مواد  من  عينات  و 
حرقها، مادة ت�ستعمل كعازل، �سائل 
مادة  احلنة،  مادة  اللون،  بني  زيتي 
بولي�ستار«،  مادة  ال�سيارات  ت�سحيم 
لتغليف  املواد  هذه  وت�ستعمل 
املكنى  قام  الذي  و  املخدرات، 
با�سم  و«ال�سعيد مليقري«   « »يا�سني 
م�ستعار مقابل 11.500.000 دينار، 
وهو  اآخر  ملخباأ  التو�سل  مت  كما 
فيال » �سعيد مليقري » باملحمدية 
 « امني   « الطفل  فيها  احتجز  التي 
�سهر  اختطافه  بعد  يوما   14 ملدة 
اأين عرث بداخلها على  اكتوبر 2015 
دينار  مليون  قدر ب6.5  مايل  مبلغ 
و�سندات بنكية بقيمة 02 مليون ، كما 
�سالف  املتهم  اأن  التحريات  ك�سفت 
ين�سط �سمن ع�سابة منظمة  الذكر 
املكنى  اأبرزهم  من  كان  الذي  و 
الرئي�سي  املتهم  امليقري«  »�سعيد 
يف اختطاف الطفل »اأمني ياري�سان« 

بدايل اإبراهيم والذي اأ�سدر يف حقه 
اأحدهما  الدويل  بالقب�ص  اأمرين 
بتاريخ 11 �سبتمرب 2002 عن حمكمة 
 26 بتاريخ  والثاين  الفرن�سية  لوران 
نانت  حمكمة  عن   2005 اأكتوبر 
الفرن�سية الذي مت توقيفه يف واقعة 
اإ�سافة  »ياري�سان«  الطفل  اختطاف 
»ج  اأمني  الطفل  والد  و عم  ل�سقيقه 
،ياري�سان« املتورط يف ق�سية اأخرى 
م�ستوى  على  فيها  التحقيق  يجري 
كل  اإىل  اإ�سافة   ، احلرا�ص  حمكمة 
ال�سوري«  »منري  املكنى  »ج.اإ«  من 
توقيف  وبعد  بذلك  ليتم  و«اأ.ي.�ص« 
 19 عددهم  البالغ  الفاعلني  كافة 
اأحدهما  رعيتني  منهم  متهما 
بلجيكي و االأخر هولوندي اجلن�سية 
غري  متهم  واحد  و  فرار  حالة  يف 
جمركي  وهو  »ب.ع«  رفقة  موقوف 
دوره  خالل  من  هو  �سابط  برتبة 
يف تاأمني نقل املخدرات عرب ميناء 
بجاية لتوزيعها باملغرب ،ليتم بذلك 
حتويل املتهمني على قا�سي حتقيق 
الغرفة الثامنة لدى حمكمة القطب 
اجلزائي املتخ�س�ص �سيدي احممد 
و التي اأ�سفرت عن متابعتهم بجناية 
جنايات حماولة ت�سدير املخدرات 
تخزين  و  �رشعية  غري  بطريقة 
وو�سع للبيع و�سحن ونقل عن طريق 
غري  بطريقة  خمدرةـ  ملواد  العبور 
اإجرامية  جماعة  اإطار  يف  �رشعية، 
منظمة عرب احلدود الوطنية وجنحة 

تبيي�ص االأموال.

موؤ�ش�شة توزيع الكهرباء و الغاز لبومردا�س

ن�سبة �سياع الكهرباء جتاوزت"الربع" �سنويا 
الطاقة  �سياع  ن�سبة  جتاوزت 
بدون  ت�ستهلك  التي  الكهربائية 
مايل  مقابل  املوؤ�س�سة  حت�سيل 
عنه »الربع« من اإجمايل ما تقتنيه 
الغاز  و  الكهرباء  توزيع  موؤ�س�سة 
الزبائن  على  توزعه  و  �سنويا 
مدير  اأعلنه  ح�سبما  ببومردا�ص 

موؤ�س�سة التوزيع بالوالية.
»ال�سخمة«  الن�سبة  هذه  متثل  و 
حم�سل  غري  املايل  الربح  من 
هذه  يف  ال�سياع  جراء  للموؤ�س�سة 
بيرت عبد  اأو�سحه  الطاقة ح�سبما 
القادر يف ندوة �سحفية قيمة مالية 
كان  �سنويا  دج  3ر1مليار  تتجاوز 
يفرت�ص اأن تدخل اخلزينة املالية 

للموؤ�س�سة.
مليار  3ر0  عن  يقل  ال  ما  يعود  و 
املالية  القيمة  جممل  من  دج 
عرب  ال�سائعة  الكهربائية  للطاقة 
تقنية  الأ�سباب  �سنويا  الوالية 
يف  بتعطل  اأهمها  تتعلق  حم�سة 
النقطاع  اأو  الكهربائية  العدادات 

الأ�سباب  الكهربائية   اخلطوط  يف 
القيمة  من  املتبقي  و  متنوعة 
املوؤ�س�سة  تخ�رشها  التي  املالية 
�سنويا و املقدرة بنحو واحد مليار 
اأهمها  تتعلق  الأ�سباب  فيعود  دج 
الربط  و  االحتيال  و  بال�رشقة 
�سبكة  قانوين يف  و غري  الع�سوائي 
باالأحياء  خا�سة  الكهرباء  نقل 
الفو�سوية و الع�سوائية عرب الوالية 

و احلفر غري قانوين.

م�شتحقات ت�شل 04ر2 
مليار دج

من جهة اأخرى ذكر مدير موؤ�س�سة 
التوزيع لبومردا�ص بان امل�ستحقات 
طرف  من  املدفوعة  غري  املالية 
نحو  اإىل  و�سلت  املوؤ�س�سة  زبائن 
بذلك  م�سجلة  دج  مليار  04ر2 
حيث   2016 ب  مقارنة  »ارتفاعا« 

قدرت ب 89ر1 مليار دج.
غالبية  فاإن  بيرت  ال�سيد  ح�سب  و 

اإىل  تعود  امل�ستحقات  هذه 
و  البلديات  و  االإدارية  الهيئات 
تعدت  حيث  اخلا�ص  القطاع 
ما  دج  مليار  27ر1  م�ستحقاتهم 
من  باملائة   67 من  اأزيد  ميثل 
فيما  امل�ستحقات  هذه  جممل 
العاديني  املواطنني  لدى  بلغت 
قرابة 77ر0 مليار دج. و ملواجهة 
»ال�سعبة«  املالية  الو�سعية  هذه 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  باأن  بيرت  اأكد 
لتح�سيل  حملة  فرتة  منذ  اأطلقت 
لذلك  �سخرت  حيث  م�ستحقاتها 
الب�رشية و املادية  كل االإمكانيات 
يزال  ال  تدخالت  برنامج  لتنفيذ 
متوا�سال اإىل غاية حتقيق اأهدافه 

كاملة.
ا�سرتداد  اإطار  نف�ص  يف  و 
املوؤ�س�سة  اأودعت  امل�ستحقات 
اإىل غاية نهاية 2016 ما يزيد عن 
جراء  العدالة  لدى  ق�سية   5.700
اال�ستهالك  فواتري  ت�سديد  عدم 
الغ�ص  و  التعديات  خمتلف  و 

لها  تتعر�ص  التي  ال�رشقات  و 
ا�سرتجعت  و  يوميا  املوؤ�س�سة 
م�ستحقات  ذلك  جراء  املوؤ�س�سة 
دج  مليون   160 عن  تقل  ال  مالية 
حاالت  من  التقلي�ص  وبغر�ص 
التدقيق  و  ال�رشقة  و  الغ�ص 
الكهرباء  ا�ستهالك  كميات  يف 
بيرت  ذكر  الكهربائية  بالعدادات 
قراءة  ب«نظام  العمل  تعميم  باأن 
كل  عرب  جار  بعد«  عن  العدادات 
التعميم  ن�سبة  بلغت  حيث  الوالية 
اإىل حد اليوم اإىل زهاء 85 باملائة 
 100 ن�سبة  اإىل  ترتفع  اأن  على 
جتدر   .  2017 نهاية  مع  باملائة 
ا�ستهالك  كمية  اأن  اإىل  االإ�سارة 
يف  عرفت  الوالية  عرب  الكهرباء 
بن�سبة  ارتفاعا  االأخرية  ال�سنوات 
تزيد عن 30 باملائة حيث انتقلت 
اإىل   2009 �سنة  900 جيغاواتر  من 
اإىل  و   2012 �سنة  جيغاواتر   1200
ما يزيد عن 1300 جيغاواتر نهاية 

�سهر �سبتمرب املا�سي. 
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البناء  �رشكة  مدير  نائب  ك�شف 
بلخري  غراي�شة  الدولة  وهياكل 
لـ«الو�شط  به  خ�ص  ت�رشيح  يف 
قدم  على  تعمل  موؤ�ش�شته  اأن   «
و�شاق لت�شليم 1000 وحدة �شكنية 
يف  بورقلة  ال�شيغ  مبختلف 
املعايري  ووفق  املحددة  اجالها 
بها يف جمال  املعمول  القانونية 

البناء والتعمري .
�رشكة  اأن   غراي�شة  بلخري  اأكد 
غراي�شة  الدولة  وهياكل  البناء 
تكون  لكي  ت�شعى   ، خل�رش 
يف  ال�رشعة  حيث  من  منوذجية 
االجناز والدقة يف التنفيذ لت�شليم 
مبختلف  �شكنية  وحدة   1000
املحددة  اجالها  يف  االأمناط 
ووفق املعايري التقنية والقانونية 
اإطار  يف  وذلك   ، بها  املعمول 
االإلتزام ال�شارم بتعليمات الوزير 
الرامية  اأويحي  اأحمد  االأول 
الربامج  جميع  الإ�شتهالك 
من  التخفيف  بهدف  ال�شكنية 
ال�شكنات  على  املتزايد  الطلب 
خا�شة بعا�شمة اجلنوب ال�رشقي 
يف  فادحا  تاأخرا  �شجلت  التي 
الت�شليم  واجال  االجناز  وترية 
املقاوالتية  للموؤ�ش�شات  بالن�شبة 
االأخرى ، لكن رغم ذلك فاإن وزير 
عبد  والعمران  واملدينة  ال�شكن 
الوحيد طمار �شيكون على موعد 
ورقلة  لوالية  ر�شمية  زيارة  مع 

مبا�رشة قبل نهاية ال�شنة اجلارية 
،  اأين �شيعاين عدد من امل�شاريع 
ال�شكنية اجلاهزة ب�رشكة غراي�شة 
كما �شي�رشف على توزيع مفاتيح 
ال�شيغ  خمتلف  من  امل�شتفيدين 
خا�شة ما تعلق بح�شة 300 م�شكن 
باملقاطعة االإدارية تقرت بنف�ص 
موؤخرا   ت�شليمها  والتي  الوالية 
 ، املتاحة  املعلومات  ح�شب 
طالب  فقد  �شلة  ذي   �شياق  ويف 
ب�رشورة  احلكومة  من  حمدثنا  
اعادة النظر يف ا�شعار مواد البناء 
 ، حم�شو�شا  ارتفاعا  تعرف  التي 
احلديد  بقنطار  تعلق  ما  خا�شة 
تعترب  حيث   ، اال�شمنت  وكي�ص 
التي  الكثرية  العوائق  بني  من 
�شكلت هاج�شا اأرق املوؤ�ش�شة اىل 
يف  ال�شديدة  احلر  موجة  جانب 
عادة  الذي  احلار  ال�شيف  ف�شل 
احلرارة  درجات  فيه  تتجاوز  ما 
وهو  مئوية  درجة   50 الـ  عتبة 
متكني  دون  يحول  الذي  الو�شع 
عاملة  يد  ايجاد  ال�رشكة  من 

حملية موؤهلة .
 وح�شبما علم من نف�ص امل�شوؤول 
الدولة  وهياكل  البناء  �رشكة  فاإن 
اأي�شا يف  خل�رش غراي�شة جنحت 
ظاهرة   لتف�شي  كبري  امت�شا�ص 
من�شب   500 با�شتحداث  البطالة 

عمل ما بني دائم وموؤقت .
 اأحمد باحلاج

اجلنائية  الفرقة  عنا�رش   متكنت 
لل�رشطة  الوالئية  بامل�شلحة 
الق�شائية  بتمرنا�شت بفك خيوط 
نهاية  وقعت  التي  القتل  جرمية 
االأ�شبوع اجلاري  بحي �رش�شوف 

الفرياي باإقليم االخت�شا�ص.
نداء  اإىل  تعود  الق�شية  حيثيات 
وقوع  مفاده  االإر�شال  قاعة  من 
الفرياي  �رش�شوف  بحي  �شجار 
قوات  عنا�رش  تنقلت  عليه   ،
املكان التخاذ  اإىل عني  ال�رشطة 
فتبني   ، القانونية  االإجراءات 
اإىل  تعر�ص  االأ�شخا�ص  اأحد  اأن 
املوؤ�ش�شة  اإىل  نقله  مت  و  جروح 
ب�رش�شوف  اجلوارية  ال�شحية 
لفظ  اأنه  غري  االإ�شعافات  لتلقي 
بجروحه  متاأثرا  االأخرية  اأنفا�شه 

اأن  اأثبتت   االأولية  املعاينة   ،
ال�شحية البالغ من العمر )51�شنة( 
تعر�ص اإىل عدة طعنات يف اأماكن 
اآلة  بوا�شطة  ج�شمه  من  متفرقة 

حادة �شكني .
املكان  بعني  االأولية  التحريات 
اأدت اإىل اإيقاف امل�شتبه به البالغ 
العمر   )23 �شنة(، و مت فتح  من 
اإنتهت باإجناز  حتقيق يف الق�شية 
مبوجبه  اأحيل  ق�شائي  ملف 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  اجلاين 
الذي  مترنا�شت  حمكمة  لدى 
قا�شي  على  الق�شية  ملف  اأحال 
باإيداع  اأمر  الذي  التحقيق  
امل�شتبه به رهن احلب�ص املوؤقت 

باملوؤ�ش�شة العقابية مترنا�شت .
اأحمد باحلاج 

نائب مدير �سركة البناء وهياكل الدولة 
بلخري غراي�سة  لـ"الو�سط" 

مترنا�ست 

�سن�سلم 1000 وحدة �سكنية مبختلف 
ال�سيغ يف اجالها املحددة ووفق املعايري

 م�سالح الأمن تفك
 خيوط جرمية القتل 

نيجرييا ، ليبيا و اجلزائر اأهداف لعمليات ارهابية م�سابهة ملا وقع يف تيقنتورين

الإرهابي بلعور يح�سر لعمليات اإرهابية جديدة 
عن طريق جماعة املوقعني بالدم

.    وزارة اخلارجية �سددت اإجراءات الأمن حول كل ال�سفارات  اجلزائرية يف الدول الإفريقية  
ك�سفت م�سادر اأمنية  موثوقة لـ«الو�سط » اأن كتيبة التنظيم الإرهابي امل�سمى باملرابطون التي يتزعمها الإرهابي اخلطري 

خمتار بلمختار املعروف ببلعور و  التي ن�ساأت  بعد اإندماج كتيبة امللثمني وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب اإفريقيا ، تخطط 
لعمليات اإرهابية دموية جديدة �سبيهة بعملية تيقنتورين ، و حذرت تقارير امنية من احتمال تعر�ض مواقع ا�سرتاتيجية 

اقت�ساديا اأو بعثت دبلوما�سية و اأفواج �سياحية لعمليات اإرهابية مدمرة يف الأ�سهر القادمة.

اأحمد باحلاج

واجلي�ص  االأمن  م�شالح  ا�شتنفرت 
مناطق  عدة  يف  قواتها  اجلزائري 
معلومات  ورود  اجلنوب،    بعد  يف 
وحتذيرات اأمنية من عمليات اإرهابية 
وليبيا  وال�شاحل   اجلنوب  يف  و�شيكة 
اأمنية من عمليات  ، و حذرت تقارير 
جماعة  تنفذها  دموية  اإرهابية 
 « ا�شم  وحتمل  بالدماء  املوقعني 
وقد    « تيقنتورين  �شهداء  غزوة 
اجلديدة  االإرهابية  العمليات  متتد 
مايل  جنوب  نيجرييا  من  كل  اإىل 
م�شادر  واأ�شارت  واجلزائر،   وليبيا 
من  كبري  عدد  اأن  اإىل  موثوقة  امنية 
املرابطون  منظمة  من   االإرهابيني 
اإرهابية  عمليات   لتنفيذ  تن�شط 
انتحارية �شد اأهداف ا�شرتاتيجية يف 
منطقة ال�شاحل، و�شد اهدف وم�شالح 
غربية    .   وحذرت  تقارير اأمنية من 
لدول  تابعة  وم�شالح  اأهداف  تعر�ص 
غربية وافريقية منها اجلزائر لهجوم 

رهائن،  خلطف   يهدف   اإرهابي  
اأزواد، وقال م�شدر  ونقلهم اإىل اقليم 
عليم اإن االإ�شتنفار االأمني الذي اأطلق 
املا�شي هو  �شبتمرب  �شهر  نهاية   يف  
بطريق  النار  اإطالق  اإىل  اأدى   الذي  
اخلطاأ على موكب الرئي�ص املوريتاين 
تداولت  و    ، نواك�شوط  العا�شمة  يف 
،موريتانيا،  اجلزائر  االأمن يف  اأجهزة 
ودول  بوركينافا�شو،    و  النيجر 
اإنذارا  يحذر  اكوا�ص وليبيا  جمموعة 
تابعة  دبلوما�شية  بعثات  تعر�ص   من 
لدول امليدان وبنايات ر�شمية واأمنية 
خلطر عمليات اإرهابية ردا على قرار 
م�شادرنا  وقالت  الع�شكري،  التدخل 
ا�شتند   الذي   االأمني  التحذير  اإن 
يف  غاية  اإ�شتخبارية  معلومات  اإىل  
خطف   عمليات  من   حذر  ال�رشية  
اأو  ت�شتهدف   دبلوما�شيني   جديدة 
 ، اأمنية  مباين  اأو  �شفارات  تفجري 
اخلارجية  وزارة  اإن  م�شادرنا  وقالت 
االأمن  اإجراءات  �شددت  اجلزائرية 
يف  اجلزائرية  ال�شفارات   كل  حول 

قبل  ونقلت   االإفريقية      الدول 
اأيام عنا�رش اأمن اإ�شافيني من فرقة  
اإىل  خا�شة،   ع�شكرية  اأمنية  تدخل  
مايل وموريتانيا والنيجر بوركينافا�شو 
خطة   �شمن  اأخرى،  افريقية  ودول 
البعثات  يف  االأمن  اإجراءات  لتعزيز 
افريقية  دول  عدة  يف  الدبلوما�شية 
الكفاءة  ذووا  العنا�رش  ويتواجد   ،
على  واملدربني   ، العالية  القتالية 
مواجهة  عمليات اخلطف يف �شفارات  
عدة دول غربية يف اإفريقيا منذ مقتل 
االإجراء  ليبيا  يف   االأمريكي  ال�شفري 
دول  تلقته   بعد حتذير   جاء  االأخري  
قواتها  اإر�شال  قررت  افريقية  غربية 
معلومات  اإىل   ي�شري  مايل  �شمال  اإىل 
تفيد  بتخطيط تنظيم قاعدة املغرب  
غرب  يف  واجلهاد  التوحيد  وحركة 
دول  �شفارات  ال�شتهداف  اإفريقيا  
افريقية و غربية على راأ�شها فرن�شا  
اإر�شال قوات مقاتلة  ردا على قرار   ،
اإىل �شمال مايل   وح�شب م�شدر عليم 
التنظيمات  باأن     اأكد  التحذير  فاإن  

قبل  خطط  واملت�شددة  اجلهادية 
اأ�شهر ال�شتهداف �شفارات  دول  عدة 
ر�شمية يف  ومقرات  وغربية   افريقية 
الدول امل�شاركة يف التحالف املناه�ص 
للحركات اجلهادية ،  وتتعامل  اأجهزة 
التحذير  هذا  مع    اجلزائرية   االأمن 
املريرة  جتربتها  ب�شبب  جدية   بكل 
   ، الدبلوما�شيني  خطف  عملية  مع 
يف  م�شددة  اأمن  اإجراءات  اتخاذ  ومت 
حميط عدة �شفارات  غربية و اإفريقية  
باماكو  املالية  العا�شمة  يف  خا�شة 
،    وح�شب املعلومات املتوفرة فاإن   
القاعدة  وحركة التوحيد  كانت تريد 
اإىل  الع�شكرية  القوات  اإر�شال  ا�شتباق 
نوعية   تفجري  بعمليات   اأزواد   اقليم 
يف   االأمن  م�شالح  تلقت  و    ، كربى 
اجلزائر و املغرب حتذيرا من م�شدر 
موثوق يوؤكد قرب ا�شتهداف القاعدة 
افريقية  دول  يف  غربية  دول  مل�شالح 
عمليات  طريق  عن  مايل  عن  بعيدة 
مل�شالح  وا�شتهداف  انتحارية  تفجري 

حيوية.

بح�سور وايل ولية ورقلة و املمثلة ال�سخ�سية لوزير ال�سباب والريا�سة 

الإ�سراف على حفل تخرج الدفعة 12 باملعهد الوطني للتكوين العايل لإطارات 

مترنا�ست 

الإطاحة بثالثيني بتهمة التنقيب وال�ستك�ساف 

اأ�رشف يف اليومني االأخريين  عبد 
ورقلة   والية  وايل  جالوي  القادر 
تهمي  زوليخة  ال�شيدة   مبعية 
ال�شباب  لوزير  �شخ�شية  ممثلة 
والريا�شة  الهادي ولد علي ،على 
 12 الــ  الدفعة  تخرج  مرا�شيم 
للتكوين  الوطني  املعهد  لطلبة 
العايل الإطارات ال�شباب املجاهد 
ذلك   و  بورقلة  م�رشي  اأحمد 
ال�شعبي  املجل�ص  رئي�ص  بح�شور 
اأع�شاء  و  ورقلة  لوالية  الوالئي 
اأع�شاء  وكذا  االأمنية  اللجنة 
مدير  كذا  و  بغرفتيه  الربملان 
ورقلة  لوالية  والريا�شة  ال�شباب 
للتكوين  الوطني  املعهد  مدير   –
العايل الإطارات ال�شباب املجاهد 
اأحمد م�رشي بورقلة . �شدد مدير 
بوبكر  بورقلة  والريا�شة  ال�شباب 
مبنا�شبة  كلمته  خالل  �شتحونة 
حفل الدفعة 12 باملعهد الوطني 
ال�شباب  الإطارات  العايل  للتكوين 
على  م�رشي  اأحمد  املجاهد 
الذي  القاعدي  التكوين  اأهمية 
ت�شطلع للقيام به معاهد التكوين 
ال�شيما  ال�شباب  الإطارات  العايل 
املعهد العايل املتواجد بورقلة و 

الذي يعد كما قال اأحد االأقطاب 
التكوينية و التح�شريية بالوطن بل 
اإطارات  لتكوين  رئي�شية  دعامة 
للم�شتقبل توكل لها مهمة املتابعة 
ال�شبانية  باملوؤ�ش�شات  واالإ�رشاف 
و الريا�شية ، م�شيدا بهذه الدفعة 
التي تتاألف من 93 طالبا موزعني 
بني 66 طالبا ب�شفة مربي لتن�شيط 
مربي  ب�شفة  طالبا   27 و  ال�شباب 
للعديد  ممثلني  البدنية  لالأن�شطة 
و  كورقلة  الوطن  واليات  من 
و  ومترنا�شت  الوادي  و  غرداية 
اأدرار  و  ب�شار  و  واإليزي  تندوف 
بالتايل  و   ، االأغواط  و  و امل�شيلة 
كل  جمعت  مميزة  دفعة  فهي 
كلمته  ليختم   ، اجلزائر  �شباب 
بخرب �شار اإهتزت له كامل القاعة 
خالل  من  الت�شفيق  و  باملباركة 
العمل على تن�شيب و توظيف كل 
هوؤالء االإطارات يف االأيام القليلة 
اإجراءات  اإ�شتكمال  بعد  القادمة 
جهتها  من  املالية،  املنا�شب 
ال�شخ�شية  املمثلة  زوليخة  تهمي 
و   ، والريا�شة   ال�شباب  لوزير 
حديثها  معر�ص  يف  اأ�شارت  التي 
تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  

اأبنائها  لفائدة  اجلزائرية  الدولة 
و �شبابها ب�شفة خا�شة من خالل 
اإتاحة الفر�شة للتكوين يف خمتلف 
املوؤ�ش�شات و املعاهد املو�شوعة 
حتت ت�رشفهم  ، متطرقة يف ذات 
اجلديدة  ال�شيا�شة  اإىل  ال�شياق 
تكوين ع�رشي  للقطاع من خالل 
و اإحرتايف ي�شمن م�شايرة الع�رش 
الثوابت  اللحمة و  و يحافظ على 
للمتخرجني  ي�شمن  و  الوطنية 
غزيرا  و  متوازنا  معرفيا  ر�شيدا 
املواطنة  جماالت  يف  ال�شيما 
االأ�شا�شية  الن�شاطات  و  البيئة  و 
الفنون  و  كامل�رشح  للقطاع 
الفنون  و  الغنائية  و  الدرامية 
الت�شكيلية و غريها من املوا�شيع 
االأخرى  ويف مو�شوع مت�شل فقد  
الوالية  وايل  باملنا�شبة  تطرق  
و  جالوي  القادر  عبد  بورقلة 
باإ�شهاب للدور الكبري الذي ي�شديه 
املعهد يف �شياق اإ�شطالعه مبهمة 
التكوين منذ �شنة 1988 ، كغريه من 
املعاهد الوطنية اجلهوية االأربع ، 
متطرقا يف ذات ال�شياق اإىل هذا 
املعهد و ب�شفة خا�شة قد تخرج 
بني  1540ما  من  اأزيد  لدنه  من 

1988 و نهاية 2016  اإطارا ب�شفة 
رئي�شيني  ال�شباب  ومربني  مربيي 
للريا�شة  مربيي  و  لل�شباب 
للريا�شة  رئي�شيني  مربيني  و 
باالإ�شافة   ، ريا�شيني  ومدربني 
اإىل اإ�شتفادة ما يقارب 1600 اإطار 
و  الر�شكلة  من  بالقطاع  عامل 
التي  امل�شتوى  حت�شني  و  التكوين 
للقطاع  الو�شية  الوزارة  ت�شطلع 
تنظيمها لفائدة االإطارات العاملة 
و  ال�شبانية  املوؤ�ش�شات  مبختلف 
اليوم وجود  الريا�شية والتي منها 
للرتقية  مربي  ب�شفة  اإطارا   66
اأن  كما   ، رئي�شي  مربي  رتبة  اإىل 
الدفعة احلالية ي�شيف  الوايل هي 
التي  وهي  ال  كيف  مميزة  دفعة 
متثل اأزيد من 09 واليات بالوطن 
جميلة  ف�شيف�شاء  ت�شكل  التي  و 
عن تاأخي و تاآزر �شباب اجلزائر و 
اإن�شهارهم داخل بوتقة واحدة اأال 
اجلميع  ت�شع  التي  اجلزائر  و هي 
يف  احلق  وتكفل  اجلميع  توحد  و 
حتت  للجميع  والرتقية  التكوين 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  توجيهات 

العزيز بوتفليقة .
اأحمد باحلاج 

املن�رشم  االأ�شبوع  نهاية  متكنت 
من  االأول  احل�رشي  االأمن  م�شالح 
 33 العمر  من  �شخ�ص  يبلغ  توقيف 
�شنة يف ق�شية التنقيب واال�شتك�شاف 
باإ�شتعمال  رخ�شة  بدون  املنجمي 
تعود  الق�شية  حيثيات   . نقل  و�شيلة 

العاملة  للفرق  راكبة  دوريات  اإىل 
�شيارة  اإنتباههم  لفت  اأين  بامليدان، 
�شبهة  FJ40حمل  طويوطا  نوع  من 
و   ، الرتابية  امل�شالك  باأحد  ت�شري 
ليتبني  ومراقبتها  توقيفها  مت  عليه 
اأنها حمملة بت�شعة اأكيا�ص بال�شتيكية 

قدر  اأتربة  و  حجارة  على  حتتوي 
وزنها ب: 580 كلغ ، عليه مت حتويل 
اإمتام  اأجل  من  ال�شائق  و  املركبة 
اإجراءات التحقيق ، و عر�ص عينة من 
الرتاب على الديوان الوطني للبحث 
بتمرنا�شت  اجليولوجي  و  املنجمي 

الذي اأكد اأن الرتبة حتتوي على ٪30 
اإجناز  مت  عليه   ، الذهب  معدن  من 
مت  الذي  ق�شائية  اإجراءات  ملف 
اإر�شاله اىل النيابة التخاذ االإجراءات 

القانونية  .
اأحمد باحلاج  

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط باجلنوب الكبري
العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 

احلميد جناح بحي ل�سيلي�ض ورقلة  
الهاتف الثابت والفاك�ض :029703371

الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم ات�سلوا بنا 

اإعالن



�أخذتها  جولة  يف  و  "�لو�سط" 
�لو�قع  �لتم�ست  لبلدية بو�سعادة 
يف  و  �سبابها  يعي�سه  �لذي  �لأليم 
�أعمار متفاوتة،�إذ عندما جتول يف 
يحر�سها  جدر�نها  جتد  �سو�رعها 
من  خوفا  �ل�سباب  �أنو�ع  خمتلف 
�سقوطها و �إل �ست�سقط �أحالمهم 
�لأحالم  �إن معظم هذه  و  كيف ل 

بنيت خلف هذه �جلدر�ن.
هوؤلء"  من  �لعديد   قابلنا 
قولهم  حد  على  �ملحقورين" 
�حلقيقية  �ملعاناة  لنا  فر�سدو� 
�لتي  �مل�ساكل  و  يعي�سونها  �لتي 
يتخبطون فيها،فوجدنا منهم �سعة 
قلبهم و ت�سبثهم بجريدة" �لو�سط" 
�لتي يعتربونها  جريدتهم �لوحيدة 
عرب  ينا�سدون  �ليوم  هم  �لتي 
للتدخل  �مل�سئولني  �سفحاتها 
�لو�سع  من  لنت�سالهم  �لعاجل 
يطاق،  ل  �أ�سبح  �لذي  �ملزري 
�إىل  �سكو�هم  يرفعون  هاهم  و 
ر�أ�سها  على  ،و  �لو�سية  �ل�سلطات 
مقد�د  �حلاج  �مل�سيلة  و�يل 
و  �لذي  خري�  فيه  �لتم�سو�  �لذي 
منا�سب  لهم  ليوفر  ي�ستنجدونه 
�لكرمي  �لعي�ش  لهم  ت�سمن  �سغل 

حا�رض� و م�ستقبال.
منا�سب  توفر  رغم  بطال  �سباب 

تنتظر من ي�سغلها
 

من  �لع�رضينيات  يف  �ساب  مر�د 
يعر�ش  ز�وية  يف  كان  �لعمر 
على  للبيع  طاولة  على  �ل�سجائر 
�أمل �أن "ي�سمن م�رضوف ناهرو�" 
حتدث معنا و عالمات �حل�رضة و 

�لأمل بادية عل وجهه،فاقد� �لأمل 
يف هذه �حلياة عل حد قوله:"كرهت 
حياتي يا هو�ري  �لدنيا �سعيبة ،و 
لكيلو�  ول  زمان  يف  لدورو�  و�عر 
و��ش  �ألف  ع�رضة  �ل�سكر  تناع 
تديرو� هذ� ما عطانا ربي و لزم 
عن  بعيد  غري  و  عليه"  ت�سربو� 
�أمين �لذي ل يتعدى  مر�د وجدنا 
�خلم�سة ع�رض من �لعمر كان يبيع 
�خل�رض على حافة �لطريق حتدث 
معنا و �خلجل ي�سع من عينيه "حنا 
و  �لد�ر  تاع  �لكبري  �أنا  و  ز�و�لية 
با�ش نخدم على  ندير هكذ�  لزم 
�قت�سم  �لذي  �لوقت  �رضي..."يف 
بو�سعادة  ثرو�ت  �أ�سخا�ش  خم�سة 
وخلق  �ل�سياحي  �ل�ستثمار  با�سم 
منا�سب �سغل للفقر�ء ولكن �لو�قع 
 22 �ساحب  منري  �أما  ذلك  عك�ش 
هذه  يف  معاناته  �خت�رض  ربيعا 
معانيها  يف  حتمل  �لتي  �لكلمات 
��سدق تعبري جلحيم هوؤلء"كيفا�ش 
ننتاحرو�ش...كيفا�ش  ما  حبو� 
كيفا�ش   ... نزطلو�ش  ما  حبو� 

وقت  يف  حبو�مانحرقو�ش 
�ساربة  �لجتماعية  �لالعد�لة 

�أطنابها ...".
 جامعيني و حاملني �سهاد�ت عليا 

و لكن....
و ما يالحظ عليه �نه حتى مالكي 
�أنو�ع  خمتلف  يف  و  �ل�سهاد�ت 
�لتخ�س�سات �جلامعية �أو �خلا�سة 
مل ي�سلمو� من �سبح �لبطالة �أو كما 
بالغة�لعامية"ليحيطي�ست ي�سمى 
�لعمر  من  �ل25  "فبكر  �ساحب 
ن�ش  لي�سا  �سهادة  على  متح�سل 
د�يل  بجامعة  �لتجارية  �لعلوم  يف 
ير�هيم و �سهادة تقني �سامي و هو 
ب�سدد �لتح�سري ل�سهادة ما�سرت 2  
ي�سبه  و�قع  �نتظر  �أكن  يقول:"مل 
ل  �إذ  �لعالية  بجدر�نه  �ل�سجن 
توجد حتى نافذة �أتنف�ش منها فها 
�أنا كما ترين حامال لعدة �سهاد�ت 
و دبلومات ،لي�ش بعيد� عنه قابلنا 
متح�سل  �سنة   28 �ساحب  حمزة 
على ما�سرت 2 يف �لعلوم �لقانونية 
يبيع  �لقلب  و  يقطع  من�رضه  كان 

�أحد  عند  �خلبز"�مللطوع"  يف 
�إلينا  بالن�رض  �حلو�نيت  �كتفى 
حيث  كلمة  باأي  يتفوه  �أن  دون 
من  �لعديد  حتمل  ن�رضته  كانت 
دون  لالأ�سف  لكن  و  �لت�ساوؤلت 

�إجابة.
بالرغم من كل �سيء ت�ستمر قافلة 

�حلياة ..
هذه  من  �لرغم  على  ولكن 
�إل  �مل�ساكل  هده  و  �ملعانات 
يف  ت�ستمر  �حلياة  باخرة  �أن 
حتى  مرها  و  بحلوها  م�سريتها 
فم�سرينا  �لأمان  بر  على  تر�سو� 
فهذه  باأيدينا  نحن  نختاره  مل 
ووجدنا  حياة  جمرد  هي  �حلياة 
�سباب ببو�سعادة بدوؤو� من �لعدم 
من  فمنهم  �جناز�ت  وحققو� 
وهو  عليا  �سهاد�ت  على  حت�سل 
بو�سعادة يف �جلنوب  �سفري  �ليوم 
من  �لرغم  على  �أجنبية  دول  ويف 
تخرجهم من مدر�سة �لفقر وكما 
قال لنا �أحد �لطاحمني ببو�سعادة 
من  متنع  ل  �لفارغة  �جليوب 
بل  و�لنجاح  �لهدف  �إىل  �لو�سول 
�لعقول �لفارغة و�لقلوب �خلاوية 
�أول  عند  �لتوقف  يجب  "..ل 
جمع  يجب  بل  بها  نتعرث  حجرة 
هذه �حلجار و بنائها ك�سلم حتى 
�إليه"  ن�سبو�  ما  �إىل  به  ن�سعد 
يجب  �لفئة  هذه  مل�ساعدة  و 
�لتقرب منها و �لتما�ش �أو�ساعها 
حتى  �إليه  حتتاج  ما  لها  توفري  و 
يف �مل�ستقبل ويعلقون �أمال كبرية 
على مريهم �جلديد �ل�سيد عمر�ن 
ملبارك �لذي يلتم�سون فيه �خلري 
جند  ل  و  نلتفت  وعندما  �لكثري 

�ل�سباب ل نحزن و نتح�رض
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الفقر..البطالة..التهمي�ش..هي كلمات عندما تتبادر اإىل الأذهان ت�سبح كل اأوراق الورود اأ�سواك و �سوء احلياة ظلمات 
كيف ل و هذا ما يعي�سه معظم �سباب بو�سعادة بامل�سيلة   الكائن جنوب عا�سمة احل�سنة الذي يذوق يف كل دقيقة متر 

من العمر كل اأنواع الظلم و التهمي�ش و "احلقرة" يف حياة مل يكن ينتظر منها ما تعطيه اإذ كان ينتظر منها الكثري اإل اأن 
الواقع املرير عك�ش كل الأحالم التي تبخرت يف م�سطلح" انتظار"

يف انتظار التفاتة ال�سلطات لأو�ساعهم

هواري بن علية

�سباب بو�سعادة يعانون

جمعية جتمي بغرداية 

الدورة التكوينية الرابعة لرتبية  املائيات 
�لإن�سانية  جتمي  جمعية  تنظم 
غرد�ية  بولية  �لعطف  مبدينة 
�بتد�ء� من �ل�سابع من هذ� �ل�سهر 
كاملة �لدورة  �أيام  وملدة  ثالثة 
تربية  حول  �لر�بعة  �لتكوينية 
�سعارهذه  �لتي حتمل  �ملائيات 
يف  �ملنتج  "�لإ�ستثمار  �ل�سنة 
تربية �ملائيات"،وهذ� بالتن�سيق 
بني  ما  �مل�سرتكة  �لغرفة  مع 
�لوليات بورقلة وحتت �إ�رض�ف 

لل�سيد  �لتكنولوجي  �ملعهد 
�ملائيات  وتربية  �لبحري 
بالقل،حيث تدخل هذه �لدورة 
طبقا لتنفيذ �لإتفاقية �ملربمة 
�ل�ساد�سة  �لطبعة  مبنا�سبة 
لل�سالون �لدويل لل�سيد �لبحري 
وتربية �ملائيات �ملنعقد بولية 
وهر�ن �سنة2015.،مع �لعلم �ن 
برناجمها  �ستفتتح  �جلمعية 
تكوينية  بدورة  �خلمي�ش  يوم 

�ل�سباب  و  �لفالحني  لفائدة 
بقاعة  ذ�لك  و  و�مل�ستثمرين 
�لعطف،كما  ببلدية  �لن�ساطات 
�ن برنامج �لدورة �سي�سهد عدة 
�لأخرى،�ست�ساف  ن�ساطات 
�ىل ر�سيدها �لذي �سهد تكوين 
�ملرتب�سني  من  كبري  عدد 
على  و�حلا�سلني  �مل�ساركني 
�أكرث  �إىل  معتمدة  �سهاد�ت 
خمتلف  من  مرتب�ش   520 من 

وليات �لوطن وحتى من خارج 
�جلمعية  تكون  �لوطن،وبهذ� 
تنمية  حتقيق  يف  �ساهمت  قد 
يف  �لتاريخ  م�ستد�مة،يعللها 
�أن�سطة  ملختلف  �سفحاته 
و�لإن�سانية  �لثقافية  �جلمعية 
بن  حممد  رئي�سها  بح�سب 

يو�سف.
ع.ق 

م�سنع ال�سمنت جممع الهامل باأولف يف اأدرار

الوايل ين�سب رئي�ش بلدية اأدرار ويوؤكد

اأدرار

مديرية التجارة بالأغواط

تغطية مناطق اجلنوب و 
للت�سدير اإىل دولة مايل والنيجر

نريد بلديات ا�ستثمارية 
ت�ساركيه مبجال�س العقالء

�سقوط عمود كهربائي على 
منزل مواطن 

اأبواب مفتوحة ل�سرح مفهوم الفاتورة يف الت�سريع اجلزائري

�إد�رة  من  عليم  م�سدر  ك�سف 
�لهامل  ملجمع  لأ�سمنت  م�سنع 
بولية  �أولف  مبنطقة  �ملتو�جد 
دخوله  منذ  �مل�سنع  �أن  �أدر�ر 
معترب  باإنتاج  موؤخر�  �لإنتاج  حيز 
حاليا  و�لتي  �ل�سمنت  مادة  من 
مناطق  جل  �إيل  ت�سوق  �أ�سبحت 
�جلنوب �جلز�ئري نتيجة ل�سعرها 
�ل�سمنت  ونوعية  �لتناف�سي 
عند  كبري  ��ستح�سان  لقيت  �لتي 
يف  �مل�سنع  �ساهم  كما  �لزبائن 
عن  عبارة  وهو  �ملحلية  �لتنمية 
وجر�ء  جز�ئرية  �سينية  �رض�كة 
�إد�رة  قامت  �لوفري  �لإنتاج 
مع  �تفاقيات  ر�م  باب  �مل�سنع 
ت�سري  بغية  و�لنيجر  مايل  دولة 
من  يهدف  م�ستقبلي  برنامج 
عملية  يف  �مل�سنع  دخول  خالل 

يف  �إفريقيا  بو�بة  �إيل  �لت�سدير 
ب20  تقدر  بكمية  �أويل  مرحلة 
�ألف طن كما ي�سهر �مل�سنع على 
لتمويل  �لطاقوى  �ل�سمنت  �إنتاج 
�لبرتولية  �ملوؤ�س�سات  خمتلف 
�جلنوب  يف  تن�سط  �لتي  و�لغازية 
د�ئمة  �سغل  منا�سب  يوفر  كما 
�ل�ستثمار  هذ�  �ملنطقة  لأبناء 
�لذي ير�هن عليه كثري بغية توفري 
م�سكل  وتطليق  �ل�سمنت  مادة 
و�لذي  �خلارج  من  ��ستري�دها 
نحو  �إيل  به  �إنتاجها  كمية  ت�سل 
�إيل  ت�سل  �أن  �إيل  مليون طن   1.5
مرحلته  يف  طن  ماليني   3 غاية 
عقد  �إ�سرت�تيجية  ح�سب  �لثانية 
�ل�سينية  �ل�رضكة  بني  �ل�رض�كة 

و�مل�ستثمر �جلز�ئري .
بو�سريفي بلقا�سم

ولية  و�يل  �لبكو�ش   ن�سب حمو 
رئي�ش  �أم�ش  �أول  �أم�سية  �أدر�ر 
لبلدية  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�ش 
تيمي بر��سة �ل�سيد بكر�وي عبد 
�هلل مت�سدر قائمة �لتجمع �لوطني 
مقر  �إيل  توجه  ثم  �لدميقر�طي 
بلدية �أدر�ر �أين ن�سب باملنا�سبة 
حممد  �أقا�سم  �ل�ساب  رئي�سها 
عبد �لكرمي مت�سدر قائمة حزب 
بح�سور  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
و�لأع�ساء  �ملو�طنني  من  جمع 
يف  �لو�يل  �أكد  �أين  �ملنتخبني 
تعتمد  نريد جمال�ش  باأننا  كلمته 
�لرثوة  خلق  يف  نف�سها  على 
و�لتوجه  �إ�سافية  ومد�خيل 
�ملحلي  �ل�ستثمار  �سيا�سة  �إيل 
�لت�سهيالت  كل  قتح  مع  وتوفري 
و�ل�ستثمار  �لعمل  نية  له  ملن 
على  �لبلدية  ت�سهر  كما  �جلاد 
�لقت�سادية  �حلركية  حتريك  
ف�ساء�ت  و�إن�ساء  و�لتجارية 

لها  ي�سمح  بال�رض�كة مما  جديدة 
�إ�سافية  مد�خل  على  �حل�سول 
حتى لتعمد مبا�رضة على �إعانات 
�لدولة  يف كل �أمور �لت�سيري  كما 
بلديات  جميع  على  �لو�يل  قال 
�لولية �أن تن�سا وتاأ�س�ش جمال�ش 
وكفاء�ت  وحكماء  عقالء  ت�سم 
ذ�ت خربة من كل �لأحياء لإقليم 
ت�ساركيا  معها  تعمل  �لبلدية 
بتقدمي �لن�سح و�لأفكار و�لإملام 
بامل�ساكل  بهدف خدمة �لتنمية 
و�ملو�طن �لذي و�سع �لثقة �لتي 
ي�ستجاب  �أن  خاللها  من  يرجي 
�إيل طموحاته و�ن�سغالته �ليومية 
لإ�سارة �نه مت تن�سيب 6 بلديات 
�ل�سعبي  و�ملجل�ش   28 �أ�سل  من 
عبد  بحماوي  بر��سة  �لولئي 
�لذي  �لآفالن  قامة  مت�سدر  �هلل 

�نتخب بالأغلبية.

بو�سريفي بلقا�سم

�أم�ش عمود�  �أول  �سقط ليلة 
عائلي   منزل  على  كهربائيا 
عزي  بق�رض  �ملتو�جد 
تبعد  �لتي  فونوغيل  ببلدية 
�در�ر  �لولية  عا�سمة  عن 
خوفا  �سبب  �أين  كلم  ب30 
�أفر�د  عند  كبريين  وهلعا 
�لت�سال  مت  حيث  �لعائلة 
�سلنغاز  �رضكة  مب�سالح 
�رض�رة  حدوث  من  خوفا 

تالم�ش  بعد  كهربائية 
جد�ر  �لكهربائية  �خليوط 
�لأ�رض�ر  بني  ومن  �ملنزل 
�ملنزل  جد�ر  حلقت  �لتي 
�ملكيف �لهو�ئي ويعود �سبب 
�لكهربائي  للعمود  �ل�سقوط 
تاأكله بال�سد�أ  �حلديدي  هو 
�لتي  �لقوية  تاثربالرياح  مما 

�رضبت �ملنطقة
ب.بلقا�سم

�لولئية  �ملديرية  نظمت 
بالأغو�ط،�أبو�با  للتجارة 
يف  حول"�لفاتورة  مفتوحة 
على  �جلز�ئري"وذ�لك  �لت�رضيع 
و�ملتعاملني  �مل�ستثمرين  �رضف 
تعريفهم  �لإقت�ساديني،ق�سد 
بالإطار �لقانوين �ملحدد ملفهوم 

وكيفيات حتريرها،وكذ�  �لفاتورة 
�لقانونية،ل�سيما  �أهميتها 
�ملوؤرخ  رقم02/04  �لقانون 
�ملعلل  يف2004/06/23 
�ملطبقة  للقو�عد  و�ملحدد 
�لتجارية،وقد  �ملمار�سات  على 
�إقبال  �لتجارة  مديرية  �سهدت 

و�ملتعاملني  للتجار  كبري� 
�إ�ستف�رضو�  �لذين  �لقت�سادين 
�لت�رضيع  �لفاتورة  يف  معيار  عن 
على  تلقو�  �جلز�ئري،حيث 
مف�سلة  �رضوحات  ذ�لك  �أ�سا�ش 
هذه  على  �لقائمني  طرف  من 
�أكد  �لتي  �لتح�سي�سية  �لأبو�ب 

بالنيابة  �لتجارة  مدير  ب�ساأنها 
يف  تدخل  �أنها  قويدري  �أحمد 
�سياق �لتوعية و �لتح�سي�ش لهوؤلء 
�لإقت�ساديني  و�ملتعاملني  �لتجار 
�لتجارية  �لتعامالت  ملختلف 

و�لقت�سادية �لر�هنة .
ع.ق



م�ساهمةاجلمعة  08 ال�سبت09 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ21 ربيع الأول  1439ه 8

الو�سع القانوين ملدينة القد�س
د. غازي ح�سني

ق�سية القد�س جزء ل يتجزاأ من ق�سية فل�سطني ول تنف�سل عن م�سكلة الأرا�سي العربية املحتلة . ولكن للقد�س اأهمية خا�سة نظرا 
لوجود اأهم الأماكن الدينية املقد�سة للم�سيحية والإ�سالم يف املدينة .

ق�ضية  املتحدة  الأمم  عاجلت 
عن  م�ضتقل  ب�ضكل  القد�س 
ق�ضية فل�ضطني , وذلك حتقيقا 
والدول  الفاتيكان  لرغبة 
طالبت  التي  الكاثوليكية 
اليهودية  وللأطماع  بالتدويل 
ولل�ضعف  العربية  املدينة  يف 

العربي .
وينطبق على ق�ضية القد�س ما 
فل�ضطني  ق�ضية  على  ينطبق 
اكت�ضاب  جواز  عدم  حيث  من 
الأرا�ضي بالغزو الع�ضكري وحق 
والن�ضحاب  امل�ضري  تقرير 
ال�ضامل وحق العودة والتعوي�س 
بالتغيريات  العرتاف  وعدم   ,
واجلغرافية  الدميوغرافية 

التي كر�ضها الحتلل .
يقر  ل  الدويل  القانون  اإن 
القوة  با�ضتخدام  يعرتف  ول 
ع�ضكري  بعدوان  القيام  و 
عن  الأرا�ضي  على  وال�ضتيلء 
ونزع  الع�ضكري  الغزو  طريق 
طابعها العربي وتهويدها بقوة 
الوليات  وبتاأييد  الحتلل 

املتحدة .
الدويل وميثاق الأمم  فالقانون 
ا�ضتخدام  يحرم  املتحدة 
و  للتو�ضع  كو�ضيلة  احلروب 
املنازعات  وت�ضوية  الهيمنة 
الأمم  ميثاق  .ويحرم  الدولية 
او  بالقوة  التهديد  املتحدة 
ال�ضالح  غري  يف  ا�ضتخدامها 

العام .
الدويل  القانون  وينظم 
 1949 لعام  جنيف  واتفاقيات 
الحتلل  �ضلطات  �ضلحيات 
وتعود  الحتلل  يزول  ان  اىل 
القد�س  على  العربية  ال�ضيادة 
بعدم  ويلزمها   , العربية 
غري  الحتلل  حالة  ا�ضتغلل 
ا�ضتخدام  ت�ضيء  او  الطبيعية 
املوؤقتة  فالطبيعة   . �ضلطاتها 
بعدم  املحتل  تلزم  للحتلل 
املعامل  تغري  باإجراءات  القيام 
الدميغرافية  او  اجلغرافية 
ال�ضوؤون  اأو   , املحتل  للإقليم 
والقانونية  القت�ضادية 
والجتماعية  والتعليمية 
القيام  مع  .وتتنافى  للإقليم 
ونقل  املحتل  الإقليم  ب�ضم 
ال�ضيادة عليه لدولة الحتلل .

ونقل  العربية  القد�س  �ضم  ان 
دولة  اىل  العربية  ال�ضيادة 
يتنافى  الإ�رسائيلي  الحتلل 
الدويل  القانون  واأحكام 
الدولية  املواثيق  و  العام 
وحترمها  احلروب  متنع  التي 
املعتدي  وتلزم  عليها  وتعاقب 
التعوي�ضات  بدفع  الإ�رسائيلي 
اأحلقها  التي  اخل�ضائر  عن 
بالأر�س و املواطنني والرثوات 

خلل فرتة الحتلل .
املتحدة  المم  ميثاق  وينظم 
والف�ضل  الثانية  املادة  يف 
الو�ضائل  اىل  اللجوء  ال�ضاد�س 
املنازعات  لف�س  ال�ضلمية 
اإجراء  القد�س  . ف�ضم  الدولية 
فهو  باطل  على  بني  وما  بطل 
اإطلقا  ليجوز  كما   , باطل 
ومزاعم  لأ�ضباب  ال�ضم  تربير 
توراتية  دينية  وخرافات 
اإطلقا  ليجوز   , وتلمودية 
حلرب  نتيجة  ال�ضم  تربير 
حزيران العدوانية التي اأ�ضعلها 
خلفا  الإ�رسائيلي  العدو 
ملبادئ القانون الدويل وميثاق 
المم املتحدة وانتهاك فا�ضح 
ل�ضكان  امل�ضري  تقرير  حلق 

القد�س العرب .
للأمم  العامة  اجلمعية  اأدانت 
املتحدة يف القرار 2253تاريخ 
القد�س  �ضم   1967/7/4
�ضانها  من  التي  والإجراءات 

تغيري و�ضع القد�س .
الإجراءات  اأن جميع  واعتربت 
»اإ�رسائيل«  اتخذتها  التي 
الأرا�ضي  يف  لل�ضتيطان 
القد�س  ذلك  يف  مبا  املحتلة 

املحتلة لغيه وباطلة .
وطالبت »اإ�رسائيل« بالن�ضحاب 
الأرا�ضي  كافة  من  الكامل 
منذ  املحتلة  الفل�ضطينية 
القد�س  فيها  مبا   1967 عام 
وبدون �رسوط مع وجوب عدم 
امل�ضا�س باملمتلكات واملرافق 
الأمم  قرارات  بكافة  واللتزام 
بالطابع  املتعلقة  املتحدة 

التاريخي للمدينة .
القد�س وجمل�س الأمن الدويل

ين�س قرار جمل�س الأمن الدويل 
 1967/11/22 تاريخ   242 رقم 
على  ال�ضتيلء  جواز  عدم 
والن�ضحاب  باحلرب  الأرا�ضي 
الأرا�ضي  من  الإ�رسائيلي 
وي�ضمل   . املحتلة  العربية 
القد�س  مدينة  �ضمنا  القرار 
جمل�س  واتخذ   . العربية 
يف   252 القرار  الدويل  الأمن 
اأن  اعترب  الذي   1967/6/21
و  الإدارية  الإجراءات  جميع 
الأعمال  وجميع  الت�رسيعية 
»اإ�رسائيل«  بها  قامت  التي 
مبا يف ذلك م�ضادرة الأرا�ضي 
اأن  �ضانها  من  التي  والأملك 
توؤدي اإىل تغيري الو�ضع القانوين 
للقد�س هي اإجراءات باطلة ول 
املدينة. و�ضع  تغري  اأن  ميكن 
اأن  »اإ�رسائيل«  القرار  ودعا 
تلغي هذه الإجراءات وان متتنع 
فورا عن القيام باأي عمل اآخر 
من �ضانه تغيري و�ضع القد�س .

واتخذ املجل�س القرار 267 يف 

1969/7/3 واأكد على ما جاء يف 
252.وعلى  رقم  ال�ضابق  قراره 
اثر اإحراق »اإ�رسائيل« للم�ضجد 
 1969/8/21 يف  الأق�ضى 
القرار  الأمن  جمل�س  ,اتخذ 
 1969/9/15 يف   271 رقم 
حلق  ملا  احلزن  عن  فيه  عرب 
واخل�ضارة  الأق�ضى  امل�ضجد 
التي حلقت بالثقافة الإن�ضانية 
جميع  على  القرار  واأكد   .
العامة  اجلمعية  قرارات 
وعلى  ال�ضابقة  الأمن  وجمل�س 
مبداأ عدم جواز ال�ضتيلء على 
 . الع�ضكري  بالغزو  الأرا�ضي 
المتناع  »اإ�رسائيل«  وطالب 
ال�ضابقة  القرارات  خرق  عن 
الإجراءات  جميع  واإبطال 
لتغيري  التي اتخذتها  والأعمال 
لغيه  واعتربها  القد�س  و�ضع 
ول ت�ضتند اإىل �رسعية قانونية 
اإلغائها  اإىل  »اإ�رسائيل«  ودعا   .
وعدم اتخاذ اأي خطوات اأخرى 

يف القد�س املحتلة .
الدويل  الأمن  جمل�س  ووافق 
القرار  على   1979/3/22 يف 
ال�ضتيطان  اعترب  الذي   446
الأرا�ضي املحتلة عقبة يف  يف 
قرار  وت�ضمن  ال�ضلم.  وجه 
 452 الدويل  الأمن  جمل�س 
من  الطلب   ,  1979/7/2 يف 
الن�ضاطات  وقف  »اإ�رسائيل« 
الأرا�ضي  يف  ال�ضتيطانية 

املحتلة مبا فيها القد�س .
يف  الأمن  جمل�س  واأعلن 
لعام   467  ,  465 القرارين 
التي  الإجراءات  بطلن   1980
لتغيري  »اإ�رسائيل«  اتخذتها 

طابع القد�س .
ال�رسعية  قرارات  اأكدت 
الدولية على مبداأ عدم �رسعية 
ال�ضتيلء على الأرا�ضي بالقوة 
العرتاف  وعدم  امل�ضلحة 
للقد�س  »اإ�رسائيل«  باحتلل 
بعدم  املطالبة  و  العربية 
و  التاريخي  الطابع  تغيري 
اجلغرايف  و  الدميوغرايف 
و�ضدر   . املقد�ضة  للمدينة 
 1980/6/30 يف   476 القراران 
 1980/8/20 يف   478 و 
�رسعية  وعدم  بطلن  واأكدا 
العربية  القد�س  و�ضع  تغيري 
�ضم  بقانون  العرتاف  وعدم 

»اإ�رسائيل« للقد�س .
الأمن  جمل�س  قرار  و�ضدر 
اأي  رقم 672 يف 1990/10/12 
بعد جمزرة احلرم الإبراهيمي 
يف  وقعت  التي  ال�رسيف 
اأعمال  فيه  واأدان   1990/10/8
القوات  ارتكبتها  التي  العنف 
التقيد  ودعاها  الإ�رسائيلية 
حرفيا بالتزاماتها وم�ضوؤولياتها 

جنيف  اتفاقيات  توجبها  التي 
لعام 1949 .

يف  العامة  اجلمعية  و�ضجبت 
قرار اتخذته يف 1994/12/15 
قيام بع�س الدول بنقل بعثاتها 
القد�س  اإىل  الدبلوما�ضية 
الإجراءات  اأن  واأكدت   .
و�ضع  لتغيري  الإ�رسائيلية 

القد�س باطلة وغري قانونية .
يف  العامة  اجلمعية  واأقرت 
 1995 الأول  كانون  من  الرابع 
الت�رسيعية  ان كافة الإجراءات 
والإدارية والت�رسفات ال�ضادرة 
عن »اإ�رسائيل« وقوات الحتلل 
تغيري  اأو  طم�س  اإىل  واملوؤدية 
هوية ونظام املدينة املقد�ضة 
امل�ضماة  تلك  خا�ضة  وب�ضفة 
للقد�س  الأ�ضا�س  بالقانون 
عا�ضمة  القد�س  اإعلن  او 
باطلة  اإجراءات  لإ�رسائيل هي 

خالية من اأي قيمة .
ال�رسعية  قرارات  تت�ضمن 

الدولية حول القد�س ما يلي :
وجوب الن�ضحاب من الأرا�ضي 
التي احتلت عام 1967 مبا فيها 

القد�س ال�رسقية .
»اإ�رسائيل«  اإجراءات  اإدانة 
جميع  واإلغاء  القد�س  يف 
والقانونية  الإدارية  الإجراءات 
الو�ضع  على  واأثرت  متت  التي 
ذلك  للمدينة مبا يف  التاريخي 
والعقارات  الأرا�ضي  م�ضادرة 

وترحيل املواطنني .
التي  الإجراءات  كل  اإلغاء 
اتخذت لتغيري الو�ضع اجلغرايف 
والقانوين  والدميوغرايف 

للقد�س .
امل�ضتعمرات  جميع  تفكيك 

اليهودية يف القد�س .
العرب  للنازحني  ال�ضماح 
الفل�ضطينيني الذين نزحوا عام 

1967 بالعودة اإىل القد�س .

جمل�س  قرارات  من  بالرغم 
واجلمعية   , الدويل  الأمن 
اأعلنت  املتحدة  للأمم  العامة 
يف  للقد�س  �ضمها  »اإ�رسائيل« 
القد�س  واأعلنت   1980/7/30
الغربية التي احتلتها عام 1948 
والقد�س ال�رسقية التي احتلتها 
املوحدة  عا�ضمتها   1967 عام 
اأن  بعد  وذلك   , والأبدية 
الأر�س  على  ال�ضيطرة  اأكملت 
الوجود  واإ�ضعاف  وتهويدها 
العربي الإ�ضلمي و امل�ضيحي 
�ضكانها  من  وتفريغها  فيها 
ال�ضتيطان  وت�ضجيع  العرب 
اليهودي فيها , وبالتايل قامت 
بعملية تطهري عرقي وح�ضمت 
للمدينة  الدميوغرايف  الو�ضع 
اأي دور  ا�ضتبعاد  , وجنحت يف 
املدينة  يف  املتحدة  للأمم 
وا�ضتفردت   . املقد�ضة 
الفل�ضطينية  وال�ضلطة  بالقيادة 
لفر�س الأمر الواقع الناجت عن 

ا�ضتخدام القوة .
املتحدة  الأمم  قرارات  اأن 
والعهود  امليثاق  اىل  امل�ضتندة 
الدويل  والقانون  الدولية 
وا�ضحة متام الو�ضوح بخ�ضو�س 
القد�س , وهي تعترب ان القد�س 
من  يتجزاأ  ل  جزء  ال�رسقية 
يف  املحتلة  العربية  الأرا�ضي 
عام  العدوانية  حزيران  حرب 
�رسعية  عدم  وتوؤكد   .1967
»الإ�رسائيلية«  الإجراءات 
اجلغرايف  الو�ضع  غريت  التي 
والدميوغرايف للمدينة العربية 
 , وباطلة  لغية  واعتربتها 
القوانني  تطبيق  اعتربت  كما 
القد�س  »على  »ال�رسائيلية 
ميثل انتهاكا لتفاقيات جنيف 
باإلغائها  وطالبت   1949 لعام 
وتفكيك امل�ضتعمرات اليهودية 

.

جمل�س  قرارات  جميع  واأكدت 
ال�رسقية  القد�س  ان  الأمن 
احتلل  جواز  وعدم  حمتلة 
�ضم  وبطلن  بالقوة,  اأرا�س 
القد�س لإ�رسائيل وعدم اإجراء 
املدينة  معامل  على  تغيريات 
واعتبار الإجراءات التي نفذتها 
اأعمال عدوانية تعر�س ال�ضلم 

للخطر .
ال�ضتعمار  دهاقنة  ويعمل 
ال�ضتيطاين اليهودي على ابتكار 
ا�ضتعمارهم  لتلطيف  ت�ضميات 
الأرا�ضي  تبادل  الوح�ضي مثل: 
,تعديلت طفيفة على احلدود 
حفاظا على امن دولة اليهود , 
�ضم الكتل ال�ضتيطانية الكبرية 
نتنياهو  علينا  طلع  اأن  اإىل   ,
ال�ضفة  اأن  واأعلن  موؤخرا 
هي  القد�س  فيها  مبا  الغربية 
ولي�ضت  والأجداد  الآباء  ار�س 

حمتلة .
ان التاريخ �ضي�ضجل تخاذل قيادة 
الفل�ضطينية  التحرير  منظمة 
الذين  العربية  الدول  وقادة 
يقيمون العلقات الدبلوما�ضية 
مع العدو الإ�رسائيلي ويعملون 
خمططاته  ت�ضويق  على 
وي�ضتقبلون   , مواقفه  وت�ضويغ 
�ضهر  يف  موائدهم  على  قادته 
رم�ضان املبارك . اثبت التاريخ 
ال�ضتعمار  م�ضري  اأن  الب�رسي 
وال�ضتعمار ال�ضتيطاين والنظم 
والأيديولوجيات العن�رسية اإىل 

الزوال.
اأملانيا,  من  النازية  زالت 
 , ايطاليا  من  والفا�ضية 
والنظام العن�رسي من رودي�ضيا 
البارتايد  ونظام  والربتغال 
و�ضيكون   . اإفريقيا  جنوب  من 
م�ضري النظام العن�رسي وكيان 
ال�ضتعمار ال�ضتيطاين اليهودي 

اإىل الزوال .
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مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى 

حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق 
ا م ا نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة 

ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع 
ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف 
�ضخ�س مديره العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم 
اجلزائر  . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 

2017/11/05 حتت رقم 17/05171 فهر�س 17/5468 املت�ضمن 
الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 

2011/08/09  . بناءا على ال�ضند الأمراملوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ 
اال�ضتحقاق 2016/03/30 مببلغ 2.710.747,50 دج مليونان و �ضبعمائة 
و ع�رش الف و �ضبعمائة و �ضبعة و اربعون دينار و خم�ضون �ضنتيم . كلفنا 
:ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار 

عبد الرحمان عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 
2.710.747,50 دج )مليونان و �ضبعمائة و ع�رش الف و �ضبعمائة و �ضبعة 
و اربعون دينار و خم�ضون �ضنتيم( مبلغ ال�ضند الأمر+ م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا

نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة 
ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع 

ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف 
�ضخ�س مديره العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم 
اجلزائر  . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 

2017/11/06 حتت رقم 17/05192 فهر�س 17/5487 املت�ضمن 
الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 

2011/08/14  . بناءا على ال�ضند الأمر املوؤرخ  يف 2011/08/14 تاريخ 
اال�ضتحقاق 2016/08/14 مببلغ 13.200.000,00 دج ثالثة ع�رش مليون 
و مئتا الف دينار جزائري . كلفنا :ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة 

بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان عمارة رقم 15 
�رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 13.200.000,00 دج )ثالثة ع�رش 
مليون و مئتا الف دينار جزائري ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية : البويرة
دائرة: البويرة
بلدية:البويرة

رقم : 65/ 2017

 و�سل ت�سجيل ت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية حملية

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 18 �ضفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق 

باجلمعيات  
مت هذا اليوم07 - 12 - 2017  ت�ضليم و�ضل ت�ضجيل الت�رشيح 

بتاأ�ضي�س جمعية حملية 
امل�ضماة : جمعية ب�ضائر اخلريالبويرة

مقرها : اأوالد بوطولة ق�ضم 15 جمموعة ملكية رقم 198 
البويرة رئي�س اجلمعية  : كرعي اأ�ضامة ابن رابح

تاريخ ومكان امليالد: 01/ 08 / 1988 برج بوعريريج
املالحظة: ين�رش هذا الو�ضل خالل ثالثني 30 يوما على 
االأكرث التي تلي ت�ضليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية 

بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�ضابها 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا 
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 

على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/05 حتت 
رقم 17/05173 فهر�س 17/5470 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 

حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على ال�ضند 
الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2015/06/30 مببلغ 

2.897.676,82 دج مليونان و ثمامنائة و �ضبعة و ت�ضعون الف و �ضتمائة 
و �ضتة و �ضبعون دينار و اثنان و ثمانون �ضنتيم   . كلفنا :ال�رشكة ذات 

امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.897.676,82 

دج )مليونان و ثمامنائة و �ضبعة و ت�ضعون الف و �ضتمائة و �ضتة و �ضبعون 
دينار و اثنان و ثمانون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي . 

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 
على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/05 
حتت رقم 17/05175 فهر�س 17/5472 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و 

تعليق حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على 
ال�ضند الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2015/12/30 
مببلغ 2.771.283,33 دج مليونان و �ضبعمائة و واحد و �ضبعون الف و 

مئتان و ثالثة و ثمانون دينار و ثالثة و ثالثون �ضنتيم  كلفنا :ال�رشكة ذات 
امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.771.283,33 دج 

)مليونان و �ضبعمائة و واحد و �ضبعون الف و مئتان و ثالثة و ثمانون دينار 
و ثالثة و ثالثون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ االختياري 
+ احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها مهلة 20 يوما 
ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي . 

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 

على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/06 حتت 
رقم 17/05190 فهر�س 17/5485 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 

حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على ال�ضند 
الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2015/09/30 مببلغ 

2.836.475,76 دج مليونان و ثمامنائة و �ضتة و ثالثون الف و اربعمائة 
و خم�ضة و �ضبعون دينار و �ضتة و �ضبعون �ضنتيم  كلفنا :ال�رشكة ذات 

امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.836.475,76 دج 
)مليونان و ثمامنائة و �ضتة و ثالثون الف و اربعمائة و خم�ضة و �ضبعون 

دينار و �ضتة و �ضبعون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى 

حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من 
ق ا م ا نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى 

حمكمة ال�رشاقة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و 
الوا�ضع ختمه و توقيعه ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر 
املمثل يف �ضخ�س مديره العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة 

دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة 
ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/05 حتت رقم 17/05172 فهر�س 17/5469 

املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر 
بتاريخ 2011/08/21  . بناءا على ال�ضند الأمر املوؤرخ يف 2011/08/21 

تاريخ اال�ضتحقاق 2016/08/21 مببلغ 4.509.300,00 دج اربعة 
ماليني و خم�ضمائة و ت�ضعة الف و ثالثمائة دينار جزائري . كلفنا 

:ال�رشكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار 
عبد الرحمان عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 

4.509.300,00 دج ) اربعة ماليني و خم�ضمائة و ت�ضعة الف و ثالثمائة 
دينار جزائري  ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ االختياري + 

احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها مهلة 20 يوما 
ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى 

حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22<

اعالن عن جل�ضة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�ضيد بن راي�س جعفر ال�ضاكن ب : 129 نهج �ضالح بوعكوير 

اجلزائر . 
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة 

ال�ضبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21نعلن 
عن جل�ضة البيوع املربجمة لتاريخ 2018/01/08 على ال�ضاعة 

العا�رشة �ضباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س 
تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �ضاحلة للبناء 
م�ضاحتها ثالثة وع�رشون ار وت�ضعني �ضنتيار2.390م² منف�ضلة من 
ملكية اكرب م�ضيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي مق�ضم 
اىل اربعة غرف , حمام , مرحا�س , حو�س وبئر  وهي حمدودة 
على النحو التايل : من ال�ضمال: طريق والئي .من اجلنوب : ممر 
عر�ضه05م.من ال�رشق:باقي امللكية .من الغرب: طريق , ب�ضعر 
افتتاحي 20.560.000,00 دج و لكل من يهمه االمر االت�ضال 
مبكتب املح�رش الق�ضائي او باأمانة �ضبط حمكمة  القليعة 
لالطالع على قائمة �رشوط البيع .    املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى 

حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 

على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/05 حتت 
رقم 17/05174 فهر�س 17/5471 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 

حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على ال�ضند 
الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2016/09/30 مببلغ 

2.591.671,53 دج مليونان و خم�ضمائة و واحد و ت�ضعون الف و �ضتمائة 
و واحد و �ضبعون دينار و ثالثة و خم�ضون �ضنتيم كلفنا :ال�رشكة ذات 

امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.591.671,53 دج 
)مليونان و خم�ضمائة و واحد و ت�ضعون الف و �ضتمائة و واحد و �ضبعون 
دينار و ثالثة و خم�ضون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 
على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/06 
حتت رقم 17/05189 فهر�س 17/5484 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و 

تعليق حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على 
ال�ضند الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2015/03/30 
مببلغ 2.946.903,75 دج مليونان و ت�ضعمائة و �ضتة و اربعون  الف و 
ت�ضعمائة و ثالثة دينار و خم�ضة و �ضبعون �ضنتيم .كلفنا :ال�رشكة ذات 

امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.946.903,75 

دج )مليونان و ت�ضعمائة و �ضتة و اربعون  الف و ت�ضعمائة و ثالثة دينار و 
خم�ضة و �ضبعون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ االختياري 
+ احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها مهلة 20 يوما 
ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 
القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش 

الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .

مكتب الأ�ستاذ بوقرين حممد ر�سا 
 حم�سر ق�سائي معتمد لدى

 حمكمة ال�سراقة
جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 

الهاتف 023.33.04.22
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش باجلريدة املادة 412 من ق ا م ا
نحن اال�ضتاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�رش  ق�ضائي لدى حمكمة ال�رشاقة 
اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املذكور اعاله و الوا�ضع ختمه و توقيعه 
ادناه . بناءا على طلب:بنك اخلليج اجلزائر املمثل يف �ضخ�س مديره 
العام  الكائن مقرها ب: طريق ال�رشاقة دايل ابراهيم اجلزائر  . بناءا 

على االمر ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/11/06 حتت 
رقم 17/05191 فهر�س 17/5486 املت�ضمن الرتخي�س بن�رش و تعليق 

حمتوى عقد تبليغ ال�ضند الأمر بتاريخ 2011/08/09  . بناءا على ال�ضند 
الأمر املوؤرخ يف 2011/08/09 تاريخ اال�ضتحقاق 2016/06/30 مببلغ 

2.652.872,59 دج مليونان و �ضتمائة و اثنان و خم�ضون الف و ثمامنائة 
و اثنان و �ضبعون دينار و ت�ضعة و خم�ضون �ضنتيم  . كلفنا :ال�رشكة ذات 

امل�ضوؤولية املحدودة بروفال الكائن مقرها ب: حي عمار عبد الرحمان 
عمارة رقم 15 �رشاقة اجلزائر  . بالزامهبدفع  مبلغ 2.652.872,59 دج 
)مليونان و �ضتمائة و اثنان و خم�ضون الف و ثمامنائة و اثنان و �ضبعون 
دينار و ت�ضعة و خم�ضون �ضنتيم ( مبلغ ال�ضند الأمر + م�ضاريف التنفيذ 
االختياري + احلقوق التنا�ضبية للمح�رش الق�ضائي , ونبهناه : بان لها 

مهلة 20 يوما ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش و اال نفذ عليه جربا 
بكافة الطرق القانونية , ولكي ال يجهل ما تقدم . و اثباتا لذلك حررنا 

هذا املح�رش الكل طبقا للقانون .املح�رش الق�ضائي .
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القد�س املحتلة

بعد قرار ترامب.. خرباء ي�سعون ا�سرتاتيجية املواجهة

القد�س يف العالقات "الإ�سرائيلية" الأمريكية
الأمريكي  الرئي�س  قرار  ي�شكل 
دونالد ترمب، نقل �شفارة وا�شنطن 
والعرتاف  املحتلة،  القد�س  اإىل 
اإ�رسائيل"،  لـ"دولة  عا�شمة  بها 
يف  حمطات  مل�شرية  تتويجا 
الإ�رسائيلية  الأمريكية  العالقات 
الحتالل  بداية  تاريخ  من  امتدت 
وحتى  لفل�شطيني  الإ�رسائيلي 
القد�س  فيها  و�شكلت  اليوم، 
"اخليط" املحوري لهذه العالقة.

ففي العام 1948 اعرتفت الوليات 
عقب  "اإ�رسائيل"  بـ  املتحدة 
مل  لكنها  فل�شطني،  احتاللها 
لها عند  بالقد�س عا�شمة  تعرتف 
ذلك عام  ال�شهيوين  الكيان  اإعالن 

.1950
اإىل  ذلك  على  احلال  وبقي 
عن  لي�شدر   ،1995 اأكتوبر   23
الكوجنر�س الأمريكي قانون ُعرف 
ل�شنة  القد�س  �شفارة  قانون  با�شم 
1995"، والذي ين�س على ال�رسوع 
ال�شفارة  نقل  عملية  بتمويل 
اإىل  اأبيب"  "تل  من  الأمريكية 
يتم ذلك يف حّد  اأن  القد�س، على 
اأق�شى 31 ماي 1999  ويف اأعقاب 
يف  الأمريكي  الرئي�س  اأ�شدر  ذلك 

حينه بيل كلينتون ثم خلفاوؤه قراراً 
رئا�شياً لوقف تنفيذ القانون كل 6 
اأ�شهر، ما �شمح لهم باإبقاء ال�شفارة 
بدا  اإذا  اأبيب"  "تل  يف  الأمرييكية 
يف  القومي  الأمن  "مل�شلحة  ذلك 

الوليات املتحدة". 
عن  املتحدة  الوليات  امتنعت 
 478 رقم  القرار  على  الت�شويت 
الدويل  الأمن  ال�شادر عن جمل�س 
عام 1980 مبوافقة 14 دولة، وهو 
القرار الذي يُعُدّ ال�شم الإ�رسائيلي 
الدويل،  للقانون  خمالفاً  للقد�س 
الدويل  الأمن  جمل�س  قرار  وبعد 
رقم 478 امل�شار له �شابقاً، قامت 
13 دولة اأغلبها من اأمريكا الالتينية، 
بنقل �شفاراتها من القد�س اإىل "تل 
اإىل  تعود معظمها  اأن  قبل  اأبيب"، 

نقلها مرة اأخرى.
اآخر  ويف   ،1989 جانفي   19 يف 
الرئي�س  وقع  وليته،  عمل يف  يوم 
اتفاقية  ريغن  رونالد  الأمريكي 
اأّجرت )اإ�رسائيل( مبوجبها الوليات 
املتحدة اأر�شاً يف القد�س الغربية 
باإيجار قدره  م�شاحتها 31000م2، 
دولر واحد �شنويا ملدة 99 عامة 

لبناء "مرافق دبلوما�شية" عليها. 

مار�شت   ،1997 مار�س   7 ويف 
النق�س  حق  املتحدة  الوليات 
م�شادرة  ي�شجب  قرار  �شد 
"اإ�رسائيل" لأرا�شي جبل اأبو غنيم 
يف  اليهودي  ال�شتيطان  اأجل  من 
مار�شت   21 ال�رسقية،  القد�س 
املتحدة  الوليات  مار�شت   ،1997
ملجل�س  قرار  �شد  النق�س  حق 
بوقف  "اإ�رسائيل"  يطالب  الأمن 
اأبو  جبل  يف  اليهودي  ال�شتيطان 
 – باراك  م�رسوع  اأقر  وقد  غنيم 
اإحدى  يف   ،2000 اأوت  يف  كلينتون 
�شيغتيه بحق ال�شيادة الفل�شطينية 
على احليني الإ�شالمي وامل�شيحي 
القدمية،  املدينة  داخل  العربيني 
)لي�س  ذاتي  حكم  اإقامة  وبحق 
الأحياء  بع�س  على  ال�شيادة( 
القدمية،  املدينة  خارج  العربية 
و�شعتها  التي  احلدود  �شمن 
"اإ�رسائيل" عام 1967 على ح�شاب 
ال�شيغة  تن�س  كما  الغربية  ال�شفة 
)قلنديا(  القد�س  مطار  اأن  على 
الإ�رسائيلية،  ال�شيادة  حتت  يبقى 
احلرم  اإىل  املزمع  املمر  وكذلك 
يبقى حتت  ال�شفة(  )من  ال�رسيف 
و�شيادة  الإ�رسائيلية،  ال�شيطرة 

احلرم  على  يهودية  اإقليمية 
ال�رسيف نف�شه. 

رئي�س  ال�رسوط املطلوبة من  اأما 
ال�شلطة الفل�شطينية ال�شابق يا�رس 
عرفات فكانت: اعرتافه بال�شيادة 
على  الإقليمية  الإ�رسائيلية 
امل�شجد  فيه  مبا  ال�رسيف  احلرم 
واعرتاف  ال�شخرة،  وقبة  الأق�شى 
الغربي  ال�شطرين  بوحدة  عرفات 
ال�شيادة  حتت  للقد�س  وال�رسقي 
لدولة  اأبدية  عا�شمة  الإ�رسائيلية 
 2016 �شبتمرب   25 يف  )اإ�رسائيل( 
يف  النتخابية  حملته  وخالل 
ترمب  وعد  الرئا�شية  النتخابات 
بالقد�س  بالعرتاف  مر�شحية 
ل"اإ�رسائيل"  موحدة  عا�شمة 
الوزراء  لقاء جمعه مع رئي�س  ويف 
الإ�رسائيلي يف 26 �شبتمرب 2016، 
بالقد�س  �شيعرتف  اأنه  ترمب  اأّكد 
"اإ�رسائيل"  لدولة  عا�شمة موحدة 
يف حال انتخابه، "لأنها كذلك منذ 
اأكرث من 3000 عام" ح�شب زعمه.

ويف 30 �شبتمرب 2016 حذف البيت 
الأبي�س كلمة "اإ�رسائيل" املال�شقة 
تعزية  خطاب  يف  القد�س،  لكلمة 
الإ�رسائيلي  الرئي�س  بوفاة  اأوباما 

ال�شابق �شمعون برييز ،ومن خالل 
تغريدة له على في�شبوك يف اأكتوبر 
قلت يف  "لقد  ترمب:  كتب   ،2016
عهدي،  يف  اإنه  عديدة  منا�شبات 
�شتعرتف  املتحدة  الوليات  فاإن 
باأن القد�س هي العا�شمة الوحيدة 
لإ�رسائيل"وت�شتكمل  واحلقيقية 
يناير   22 يف  الأمريكية  الإدارة 
اإىل  روؤى  من  خطواتها   2017
البيت  اأعلن  حيث  فعلية،  بدايات 
مناق�شة مو�شوع  بدء  الأبي�س عن 
تل  من  الأمريكية  ال�شفارة  نقل 
اأبيب اإىل القد�س، وا�شتعرا�س كل 
تداعياتها على خمتلف الأ�شعدة.

بعثة  و�شلت   ،2017 اأفريل   4 يف 
اإىل  الكونغر�س  من  ر�شمية 
نقل  م�شاألة  لدرا�شة  "اإ�رسائيل" 
العملية  الناحيتني  من  ال�شفارة 

وال�شيا�شية.
ترمب  اإدارة   :2017 يونيو   1 ويف 
بهدف  ال�شفارة،  نقل  تاأجيل  تقرر 
تعظيم فر�س التفاو�س، واإ�رسائيل 
 8 يف  اأما  اأملها،  خيبة  عن  تعرب 
اأكتوبر 2017  فقد قال ترمب "اإنه 
لإحالل  فر�شة  يعطي  اأن  يريد 
ال�شالم بني اإ�رسائيل والفل�شطينيني 

قبل نقل ال�شفارة" ح�شب زعمه.
مايك  اأّكد   ،2017 نوفمرب   28 ويف 
بين�س نائب الرئي�س الأمريكي، اأن 
ترمب يدر�س بجدية موعد وكيفية 
البيت  اأعلن  فيما  ال�شفارة،  نقل 
 ،2017 نوفمرب   30 يف  الأبي�س 
عن  تتحدث  التي  التقارير  البيت 
لنقل  املتحدة  الوليات  ا�شتعداد 

�شفارتها �شابقة لأوانها.
اأعلن البيت  ويف 4 دي�شمرب 2017، 
اإعالن  اأجل  ترمب  اأن  الأبي�س 
على  ال�شفارة،  نقل  ب�شاأن  قراره 
الأيام  خالل  القرار  يتخذ  اأن 
القليلة القادمة، اأما اأم�س الثالثاء 
اأبلغ ترمب  5 دي�شمرب 2017، فقد 
املنطقة  زعماء  من  عدداً  ر�شمياً 
عزمه نقل ال�شفارة، ومنهم رئي�س 
اهلل  وعبد  عبا�س  حممود  ال�شلطة 
الثاين وال�شي�شي ونتنياهو وتتوجيا 
لذلك، اأجرى ترمب يوم 5 دي�شمرب 
رئي�س  مع  ات�شالت  �شل�شلة   2017
والرئي�س  الفل�شطينية  ال�شلطة 
امل�رسي وامللك الأردين يخربهم 
ال�شفارة  نقل  عن  الإعالن  بنيته 

الأمريكية للقد�س.

مل يكن م�ستغربا اأن يكون �سدى خطاب الرئي�س الأمريكي ترمب حول العرتاف بالقد�س عا�سمة للكيان ال�سهيوين موحدا للقوى والنخب ال�سيا�سية 
يف ال�سارع الفل�سطيني، بل داعما خليار الوحدة الوطنية واإحياء املقاومة القرار الأمريكي دفع �سيا�سيني ومثقفني فل�سطينيني اإىل الإجماع باأن الرد 

عليه، يكمن يف وحدة ال�سف الفل�سطيني والتحلل من التفاقيات ال�سيا�سية التي رعتها الوليات املتحدة المريكية ل �سيما اتفاقيات "اأو�سلو"، وووقف 
التن�سيق الأمني مع الكيان ال�سهيوين واإطالق العنان للمقاومة.

خدمة جمانية لل�سهاينة

عبد  وال�شيا�شي  املنا�شل  وعّد 
اجلبهة  يف  القيادي  دعنا  العليم 
ال�شعبية لتحرير فل�شطني اأن قرار 
بوعد  اأ�شبه  هو  ترمب  الرئي�س 
احلقيقي  الوجه  وك�شف  بلفور، 
دعنا  واأ�شاف  الأمريكية  لالإدارة 
ملرا�شلنا:  خا�س  حديث  يف 
املوقف  حقيقة  ك�شف  "ترمب 
الأمريكي جتاه مفاو�شات ال�شالم 
بالق�شية  ع�شفت  التي  العبثية 
خدمة  وقدمت  الفل�شطينية، 

جمانية للكيان ال�شهيوين".
الوطنية  القوى  دعنا  وطالب 
ال�شف،  بوحدة  الفل�شطينية 
بخيار  والتم�شك  النق�شام،  ونبذ 
حلل  وحيدا  خيارا  املقاومة 

الق�شية الفل�شطينية.
واأكد حممد البكري من حركة فتح 
الوطنية  القوى  با�شم  واملتحدث 
نبذ  �رسورة  اخلليل،  حمافظة  يف 
امل�شاحلة،  واإجناح  النق�شام 
وعودة التن�شيق الوطني والإ�شالمي 
جامعة،  وطنية  وحدة  لبناء 
وطني  برنامج  على  واللتقاء 
البكري  وقال  الحتالل  ملقاومة 
احلا�شم  "الرد  خا�س:  حديث  يف 
على القرار الأمريكي يكون بوحدة 
�شعبنا الفل�شطيني ونبذ النق�شام، 
وبناء  ال�شعب،  خيار  اإىل  والعودة 
ثقافة وطنية حتررية جتمع �شتات 
نحو  به  وتدفع  وف�شائله،  �شعبنا 

�شيا�شي  برنامج  على  التفاق 
ون�شايل وطني موحد يحافظ على 
الثوابت الفل�شطينية ويحرر اأر�شنا 

من �شلف الحتالل.

عنوان املعركة

يف  القيادي  �شاهني  فهمي  واأ�شار 
اأن  اإىل  الفل�شطيني  ال�شعب  حزب 
لل�شعب  خدمة  قدم  ترامب  قرار 
يدري،  ل  حيث  من  الفل�شطيني 
الفل�شطينيني  اإجماع  يف  متثلت 
اأن  على  تواجدهم  اأماكن  كل  يف 
القد�س هي عنوان املعركة، واأنها 
يوحد  الذي  امل�شرتك  القا�شم 
الفل�شطينيني والعرب وامل�شلمني.

وقال �شاهني يف حديث خا�س: "اآن 
الأوان لف�شائلنا ول�شعبنا اأن يتوحد 
وينتف�س على عن�رسية الحتالل، 
واأن يتحلل من التفاقيات املذلة، 
واحلية  احلرة  قواه  تلتقي  واأن 
يجمع  موحد  وطني  برنامج  على 
الحتالل  ويواجه  ال�شعب  �شتات 

وغطر�شته".

القطار الأمريكي

تبانة  اأبو  عدنان  الدكتور  وانتقد 
القوى  حما�س  حركة  يف  القيادي 
الفل�شطينية التي ركبت يف القطار 
عاما  ع�رسين  من  اأكرث  الأمريكي 
يف  ووثقت  التفاقيات،  ووقعت 
ح�شاب  على  الأمريكية  ال�شيا�شة 

�شهدائه  ودم  �شعبنا  خيارات 
عر�س  �شاربة  واأ�رساه،  وجرحاه 
وطالب  �شعبنا  بخيار  احلائط 
حديث  يف  تبانة  اأبو  الدكتور 
القوى  تلك  ملرا�شلنا،  خا�س 
للحل،  الأمريكي  اخليار  بلفظ 
وعّده جزءا من الكيان ال�شهيوين، 
الفل�شطينية  للق�شية  عدوا  بل  ل 
و�شعبها وت�شاءل الدكتور اأبو تبانة: 
كث  اجلرنال  دور  �شينتهي  "هل 
دايتون الأمريكي واأمثاله يف ر�شم 
لل�شلطة  الأمنية  ال�شيا�شية  خطود 
التن�شيق  وتر�شيخ  الفل�شطينية 
الأمني، وهل �شي�شبح هذا التن�شيق 
من املا�شي، وماذا �شيكون م�شري 
داخل  الأمريكية  الأمنية  الغرف 
�شيتم  هل  ال�شلطة،  اأمن  مقرات 

طردها والتخل�س منها؟".
زهرة  اأبو  عي�شى  الدكتور  وعّد 
الفل�شطينية،  املبادرة  يف  القيادي 
القد�س  عّد  يف  ترمب  قرار  اأن 
فعال  ال�شهيوين  للكيان  عا�شمة 
�شيا�شات  لأن  متاأخرا  جاء 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الجتاه  هذا  يف  ت�شب  اخلارجية 
ك�شف  ولذلك  عاما،  خم�شني  منذ 
�شواده  عن  الأبي�س  البيت  اليوم 
القامت الذي كان معروفا لدينا من 
خالل �شيا�شات الوليات املتحدة 

الأمريكية املنحازة.
يف  زهرة  اأبو  الدكتور  واأ�شاف 
ل�شعبنا  الأوان  "اآن  حديث خا�س: 
ي�شحو من غفلته،  اأن  الفل�شطيني 

على  ويحافظ  قواه  ي�شتجمع  واأن 
وينهي  وثوابته  الوطنية  وحدته 
واحدا  �شفا  ويقف  النق�شام، 
والإدارة  الحتالل  حتديات  اأمام 
املعادية  و�شيا�شاتها  الأمريكية 

لل�شعب الفل�شطيني".

طالق بال رجعة

العويوي  اأ�شعد  الدكتور  لكن 
الفل�شطيني  التاريخ  يف  املحا�رس 
والقد�س  اخلليل  بجامعتي 
�شيعلن  "هل  ت�شاءل:  املفتوحة 
الإدارة  من  طالقا  الفل�شطنيون 
اأن الأمر  اأم  الأمريكية بال رجعة؟ 
جمرد ثورة غ�شب �شتنتهي بعد ما 
الربوف�شور  النفو�س؟"واأكد  تهداأ 
خا�س  حديث  يف  العويوي 
الأمريكي  املوقف  اأن  ملرا�شلنا 
لن يكون اإل بهذا ال�شكل، و�شيبقى 
م�شالح  و�شد  لالحتالل  منحازا 
ال�شعب الفل�شطيني، وهذه حقيقة 
ل يجوز اأن يغفل عنها اأبناء ال�شعب 

الفل�شطيني.
ال�شاعر الفل�شطيني جمد التميمي 
الأمريكي  املوقف  اأن  يرى 
وك�شف  العادة،  فوق  جريئا  كان 
ال�رسيحة  مواقفة  يف  امل�شتور 
الفل�شطينية، خا�شة  الق�شية  جتاه 
اأن  يحاول  كان  املوقف  هذا  واأن 
الفرقاء  بني  و�شيطا  نف�شه  يظهر 
واأ�شاف  والفل�شطينيني  ال�شهاينة 
ال�شم�س،  انق�شعت  اليوم  "لكن 

اأن  الأمريكية  الإدارة  واأ�رست 
تكون �شهيونية بامتياز".

املوقف  التميمي  وانتقد 
الأجدر  "كان  قائال:  الفل�شطيني، 
هذه  يدركوا  اأن  بالفل�شطينيني 
ال�شنني  ع�رسات  من  احلقيقة 
اخلارجية  �شيا�شات  خالل  من 
وعرب  دوما  كانت  التي  الأمريكية 
ت�شوت  الأمن  جمل�س  يف  الفيتو 

ل�شالح الكيان ال�شهيوين".
وعّد الفنان الت�شكيلي الفل�شطيني 
الغمو�س  اأن  �شعده  الدين  كمال 
الأمريكية  الإدارة  حاولت  الذي 
اإخفاءه طوال ال�شنوات يف لوحتها 
ال�شيا�شية اأ�شبه باللوحة الت�شكيلية 
ال�رسيالية التي يحتاج امل�شاهد اأن 
يفك رموزها، واأ�شاف "لكن الفنان 
يكون  اأن  اأ�رس  ترمب  الأمريكي 
اأن�شار  من  ال�شيا�شي  م�شهده  يف 
الواقعية  الت�شكيلية  املدر�شة 
الت�شكيلية  لوحته  عر�س  بحيث 

العامل  اأمام  املحتلة  للقد�س 
العلم  باألوان  تزهز  و�شوح  بكل 
الإ�رسائيلي ال�شهيوين.. وهذه هي 
الواقعية الأمريكية ال�رسيحة التي 
مل يفهمها الفل�شطينيون مذ بداية 

ال�رساع".
"امل�شهد  وتابع يف حديث خا�س: 
القد�س  جتاه  الأمريكي  ال�شيا�شي 
يحتمل  ل  بامتياز  وا�شحا  بات 
اأن  التاأويل، ول يوجد لأحد عذرا 
واإدارته  ترمب  اأن  بالقول  يتذرع 
لعملية  و�شيطا  يعود  اأن  ممكن 
باملوقف  يتم�شحوا  واأن  ال�شالم، 
اأ�شبح  الآن  ال�شهيوين!!  الأمريكي 
م�شهد ال�شيا�شة الأمريكية وا�شحا 
فل�شطني  جتاه  ال�شم�س  و�شوح 
ل  عليه  وبناء  وقد�شها،  وق�شيتها 
ال�شيا�شية  مواقفنا  تت�شح  اأن  بد 
تكون  الأمريكي ول  جتاه املوقف 

�رسيالية يف حيثياتها".
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قرار ترامب ب�س�أن القد�س

مرحلة جديدة من �سراع الفل�سطينيني »املفتوح« مع اإ�سرائيل
اأجمع حمللون �سي��سيون فل�سطينيون، على اأن قرار الرئي�س الأمريكي دون�لد ترامب بنقل �سف�رة بالده اإىل القد�س، �سيت�سبب مبوجة جديدة من 

»الحتج�ج�ت« التي ي�سعب التنبوؤ مب�آلته�، وراأوا اأن بداية هذه الحتج�ج�ت، �ستكون �سلمية، و�سعبية، لكن املج�ل يبقى مفتوح� حلدوث »ت�سعيد 
غري متوقع«، كم� حدث قبل ع�مني و�سهدت م� يعرف فل�سطيني� بـ »هّبة القد�س« )اأكتوبر 2015(، ع�سرات الهجم�ت امل�سلحة التي �سنه� فل�سطينيون ب�سكل 

منفرد �سد اأهداف اإ�سرائيلية، ودون تخطيط م�سبق من قبل الف�س�ئل الفل�سطينية.

ويقول املحلل ال�سيا�سي الفل�سطيني 
»ترامب«  قرار  اإن  عوكل،  طالل 
كافة  على  الفل�سطينيني  �سينقل 
والف�سائلية  ال�سعبية  امل�ستويات 
»�رصاح  مرحلة  اإىل  والر�سمية 
عوكل  االحتالل«وينفى  مع  مفتوح 
»يراهنون  كانوا  الفل�سطينيني  اأن 
املتحدة  الواليات  اأن  على 
من  يوم  يف  �ستتحرك  االأمريكية، 
»الو�سع  ل�ساحلهم«،ويتابع:  االأيام 
قبله،  كان  كما  يبقى  لن  القرار  بعد 
اإىل مرحلة �رصاع مفتوح،  و�سننتقل 
ال�سيا�سية  اخليارات  كل  على  قائمة 
عوكل  والع�سكرية«ويوؤكد  وال�سعبية 
»حمتقن  الفل�سطيني  ال�سارع  اأن 
قرارات  اإزاء  جدا  كبري  بغ�سب 
اإىل  �سيوؤدي  اأنه  اإىل  الفتا  ترامب«، 
»حالة غ�سب فل�سطينية �سعبية غري 
اأن  عوكل  �سلوكها«ويعتقد  متوقع 
بالقرار  ال�سعبية �سرتتهن  الفعل  ردة 
الف�سائل  �ستتجه  مبا  اأو  ال�سيا�سي، 
اأن  خا�سة  لفعله،  الفل�سطينية 
»حمّزب  الفل�سطيني  ال�سعب  معظم 

ومنّظم«.
مواجهة ع�سكرية بني قطاع غزة مع 

الكيان ال�سهيوين
الوقت،  ذات  يف  عوكل  ي�ستبعد  كما 
اأن ي�سعل القرار يف حال مت اتخاذه 
غزة  قطاع  بني  ع�سكرية  مواجهة 
اخل�سو�ص  وجه  على  اإ�رصائيل  مع 
وقوع  »اأ�ستبعد  قائال:  وا�ستكمل 
�سواريخ  اإطالق  على  تعتمد  معركة 
وتنتهي هذه املواجهة بعد فرتة بناء 
على هدنة ووقف موؤقت الإطالق النار 
)..( هذا لن يكون حال وال خيارا جيدا 
ال�ستمرار املعركة املفتوحة«وتابع: 
وقد  مفتوح،  وال�رصاع  »املواجهة 

املقاومة  اأنواع  كافة  فيه  ي�ستخدم 
ال�سلمية والع�سكرية وال�سعبية«وعلى 
امل�ستوى ال�سيا�سي، يتوقع عوكل اأن 
االأمريكي  القرار  ذلك  اتخاذ  يدفع 
القيادة  لدى  »قناعة  اإيجاد  اإىل 
فائدة  وجود  بعدم  الفل�سطينية 
ملتابعة البحث عن �سالم من خالل 

املفاو�سات مع »اإ�رصائيل«.
املفتوحة  املقبلة  »املعركة  وقال: 
بحاجة الإدارة وطنية، دون ا�ستعجال، 
حلد  ت�سل  اأال  يجب  الغ�سب  حالة 

الدمار الذاتي«.
ويلفت اإىل اأن )هّبة القد�ص ال�سعبية( 
التي بداأت يف جويلية املا�سي رف�سا 
لل�سيا�سات االإ�رصائيلية جتاه القد�ص 
امل�سلني،  اأمام  امل�سجد  )اإغالق 
بوابات  ون�سب  االأذان،  اإقامة  ومنع 
اإلكرتونية(، كانت �سعبية و�سلمية، مل 
الع�سكرية،  االأدوات  فيها  ت�ستخدم 
مهمة  نتائج  اأعطاها  الذي  االأمر 
م�سطلح  الفل�سطينيون  ويطلق 
الن�سال  على  ال�سعبية  املقاومة 
وامل�سلح،  العنيف  غري  ال�سلمي 
كالتظاهر واالعت�سامات، والوقفات 
االحتجاجية ويرى عوكل اأن املرحلة 
املقبلة من ال�رصاع املفتوح يجب اأن 
الوطني ومدرو�ص  االإطار  »يكون يف 

جيدا«.
الفل�سطينية  الق�سية  اأن  ويو�سح 
يف  وامل�ساحلة  »للوحدة  بحاجة 
هذا الوقت اأكرث من اأي وقت م�سى، 
للخروج بقرارات وطنية، وقد تدفع 
اإىل  امل�ساحلة  ملف  املرحلة  هذه 
م�سطفى  يتوقع  اأكرث«بدوره،  االأمام 
اإبراهيم الكاتب واملحلل ال�سيا�سي، 
االحتجاجات  موجة  تت�سم  اأن 
»�سعبي  بطابع  القرار  �سد  االأولية 

لوكالة  قائال  ا�ستدرك  و�سلمي«لكنه 
كيف  يعرف  اأحد  »ال  االأنا�سول: 
معركة  فهذه  االأمور،  �ستتطور 
توقعها  اأحد  ي�ستطيع  ال  مفتوحة، 
القيادة  اأن  اأحداثها«وراأى  توقع  اأو 
وتعّول  ترجو  الر�سمية  الفل�سطينية 
�سلمية«  �سعبية  احتجاجات  حدوث 

فقط.
»ردة  حديثه:  خالل  ويتابع 
هي  ال�سلمية  ال�سعبية  الفعل 
ال�سيا�سات  على  �سغطا  االأكرث 
اإبراهيم جلوء  االإ�رصائيلية«وي�ستبعد 
خو�ص  اإىل  الفل�سطينية  الف�سائل 
على  اإ�رصائيل  مع  ع�سكرية  معارك 
يوجد  »ال  وي�سيف:  الق�سية  خلفية 
الفل�سطينية  الف�سائل  لدى  اأفق 
تكون  قد  ع�سكرية  قرارات  باتخاذ 
وبحاجة  طويلة  فاملعركة  موؤقتة، 
وطنية  ا�سرتاتيجية  لقرارات 
»يجب  م�ستكمال:  موحدة«واأ�ساف 
اأن يكون هناك وحدة وطنية وتن�سيق 
الن�سال  الأدوات  وتن�سيق  للمواقف 
املختلفة«وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي، 
اأن  الفل�سطينية  القيادة  على  فاإن 
جتاه  جديدة،  توجهات  لديها  يكون 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
اإبراهيم  ويعتقد  اإبراهيم  بح�سب 
اخلطوات  من  الكثري  هناك  اأن 
الفل�سطينية  القيادة  التي يجب على 
املفاو�سات  »وقف  مثل  اتخاذها، 
اإليها،  العودة  وعدم  اإ�رصائيل  مع 
واإمتام  االأمني،  التن�سيق  ووقف 
لتحقيق  الفل�سطينية  امل�ساحلة 

امل�رصوع الوطني«.
ويبني الكاتب واملحلل ال�سيا�سي اأن 
املنا�سبة  الفر�سة  »هي  الفرتة  هذه 
للفل�سطينيني للتخل�ص من اأهدافهم 

امل�رصوع  اإنقاذ  اأجل  من  احلزبية، 
الوطني الفل�سطيني«.

خطوات �سيا�سية غري دبلوما�سية
القد�ص  وا�سنطن  اإعالن  اأن  ويعترب 
عا�سمة اإ�رصائيل ونقل �سفارتها اإىل 
القد�ص »هدم لعملية ال�سالم«ويتابع: 
خطوات  هناك  يكون  اأن  »يجب 
على  دبلوما�سية  غري  �سيا�سية 
اتخاذها،  الفل�سطينية  القيادة 
ومن  االأمريكي،  القرار  على  ردا 
املتحدة  لالأمم  التوجه  اأبرزها 
هاين  يرى  جانبه،  لالعرتا�ص«من 
»م�سارات«  مركز  مدير  امل�رصي 
والدرا�سات  ال�سيا�سات  الأبحاث 
اال�سرتاتيجية، اأن اأبلغ رد فل�سطيني 
هو  االأمريكية،  اخلطوة  اأي  على 
»حتقيق الوحدة الوطنية احلقيقية«.
موقع  على  ن�رصه  تقرير  يف  وقال 
»اأبلغ  اإن  االأربعاء،  اأم�ص  املركز 
الوحدة  حتقيق  يف  امل�سي  هو  رد 
خالل  من  احلقيقية،  الوطنية 
الوطني  الربنامج  على  االتفاق 
امل�سرتكة،  القوا�سم  يج�سد  الذي 
ال�سيا�سية  ال�رصاكة  اأ�س�ص  وعلى 
الفل�سطينية  الف�سائل  الكاملة«ودعا 
اإىل عدم الدخول يف �رصاعات حول 
»ق�سايا فرعية مثل متكني احلكومة 
واملوظفني«وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي 
»العمل  ميكن  اأنه  يعتقد  اخلارجي، 
حلل  كربى  حملة  اإطالق  اأجل  من 
الق�سية الفل�سطينية يف اإطار موؤمتر 
ال�سالحيات،  وكامل  م�ستمر  دويل 
الدويل  القانون  تطبيق  اإىل  يهدف 
ولي�ص  املتحدة  االأمم  وقرارات 
امل�رصي  يرى  حولها«كما  التفاو�ص 
القد�ص  باأن  اأمريكا  اعرتاف  اأن 
ردا  ي�ستوجب  اإ�رصائيل  عا�سمة 

على  »يقوم  الفل�سطينية  القيادة  من 
كو�سيط  باأمريكا  االعرتاف  �سحب 
ال�سالم(،  )عملية  ي�سمى  ملا  وراٍع 
اإىل حني الرتاجع االأمريكي عن هذه 
ي�ستوجب  »كما  اخلطوات«وتابع: 
االأمن  جمل�ص  اإىل  �سكوى  تقدمي 
ممن  الدائمني  اأع�سائه  اأحد  بحق 
مبادئ  النتهاكه  الفيتو  حق  ميلكون 
االأمم  وقرارات  الدويل  القانون 
االأربعاء،  اأم�ص  املتحدة«وم�ساء 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ص  اأعلن 
البيت  من  متلفز  ترامب يف خطاب 
ر�سميا  بالده  اعرتاف  االأبي�ص، 
ونقل  الإ�رصائيل،  عا�سمة  بالقد�ص 
�سفارة بالده من تل اأبيب اإىل املدينة 
القد�ص  اإ�رصائيل  واحتلت  املحتلة. 
واأعلنت الحقا   ،1967 ال�رصقية عام 

مع  وتوحيدها  اإ�رصائيل،  اإىل  �سمها 
اجلزء الغربي معتربة اإياها »عا�سمة 
موحدة واأبدية لها«، وهو ما يرف�ص 

املجتمع الدويل االعرتاف به.
االأمريكي  الكونغر�ص  قرار  ومنذ 
ال�سادر عام 1995 حول نقل �سفارة 
البالد من تل اأبيب اإىل القد�ص، داأب 
توقيع  على  االأمريكيون  الروؤ�ساء 
ملدة  ال�سفارة  نقل  بتاأجيل  قرارات 
الفل�سطينيون  ويتم�سك  اأ�سهر.   6
لدولتهم  عا�سمة  ال�رصقية  بالقد�ص 
عربية  دول  وحتذر  املاأمولة، 
واإ�سالمية وغربية وموؤ�س�سات دولية 
القد�ص  اإىل  ال�سفارة  نقل  اأن  من 
يف  وا�سعا  �سعبيا  غ�سبا  �سيطلق 
عملية  متاما  ويقو�ص  املنطقة، 

ال�سالم املتوقفة منذ عام 2014.

اإعالن ترمب يف »ميزان« القانون الدويل
كانت مدينة القد�ص وال زالت قبل 
االأمريكي  الرئي�ص  اإعالن  وبعد 
فيها  باالعرتاف  ترمب  دونالد 
عا�سمة لـ«اإ�رصائيل«، اأر�سا حمتلة 
وفق القانون الدويل وبالتايل يعد 
خمالفاً  االأمريكي  القرار  هذا 
اجلمعية  عن  ال�سادرة  للقرارات 
وجمل�ص  املتحدة  لالأمم  العامة 
املحتلة  االأر�ص  ب�ساأن  االأمن 
التفاق  وخمالفا  القد�ص،  ومنها 
التحرير  منظمة  بني  »اأو�سلو« 
ويرى  و«اإ�رصائيل«  الفل�سطينية 
مراقبون وخرباء بالقانون الدويل 
لـ«املركز  منف�سلة  اأحاديٍث  يف 
هذا  اأّن  لالإعالم«  الفل�سطيني 
االإدارة  من  تكري�ساً  يُعد  القرار 
ين�ص  �سهيوين  لقانون  االأمريكية 
ب�سطريها   - »القد�ص  اأّن  على 
الغربي وال�رصقي- موحدة ب�سفتها 

عا�سمة اأبدية لـ«اإ�رصائيل«.

حتدي الع�مل

فاإّنه  االأمريكي،  الرئي�ص  وبقرار 
للعامل و�رصبه  بذلك يعلن حتديه 
االأعراف  لكل  احلائط  بعر�ص 
اأّكده  ما  وهو  الدولية،  والقوانني 
اخلرباء يف القانون الدويل حممد 
موؤكدين  من�سور،  وبا�سل  النحال، 
اأّن قرار ترمب لن يغري من الواقع 

القانوين للمدينة املقد�سة.
القانون  حما�رص  النحال  ويقول 
االإ�سالمية:  اجلامعة  يف  الدويل 
الر�سمي  القانوين  »الو�سع 
فيه  تعرتف  الذي  هو  للقد�ص 
وتقر به االأمم املتحدة من خالل 
االأمن  وجمل�ص  العامة،  اجلمعية 
الدويل، اأنها مدينة حمتلة، وتوؤكد 
اإ�رصائيل  التزام  �رصورة  على 
كافة  االأرا�سي  من  باالن�سحاب 
فيها  مبا   1967 عام  املحتلة 
من�سور،  نظريه  القد�ص«وي�سري 
واإقليمي  عربي  اإجماع  هناك  اأّن 
واأن  حمتلة  القد�ص  اأن  ودويل 
االلتزام  عليها  يجب  »اإ�رصائيل« 

بالعودة عن هذا االحتالل.
حممد  القانون  يف  اخلبري  ويرى 
يف  االآن  يجري  ما  اأّن  �ساللدة، 
انتهاكات  -من  القد�ص  مدينة 
ج�سيمة ترتكبها قوات االحتالل- 
يُعّد خرقا فاح�سا ملبادئ وقواعد 
الدويل  والقانون  الدويل  القانون 
ملحاوالت  نظرا  وذلك  االإن�ساين، 
�سيا�ستها  فر�ص  »اإ�رصائيل« 

املخالفة للقانون الدويل.

مالحظ�ت ق�نونية

فاإّن  �ساللدة،  للقانوين  ووفقاً 
خمالفا  يعد  االأمريكي  القرار 
والقانون  املتحدة  االأمم  مليثاق 
احتالل  يحرم  الذي  الدويل، 
ويحرم  بل  بالقوة،  الغري  اأرا�سي 
امليثاق جمرد التهديد با�ستخدام 
كما  الدولية،  العالقات  يف  القوة 
لقرار  اأّن هذا القرار خمالفاً  اأّكد 
اجلمعية  عن  ال�سادر  التق�سيم 

العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 29 
»بقيام  والقا�سي   ،1947 نوفمرب 
دولتني )يهودية وفل�سطينية( ومنح 
القد�ص و�سعاً قانونياً خا�ساً حتت 

و�ساية االأمم املتحدة« كما قال.
فيما ي�سري النحال، اإىل اأّن موقف 
اأمريكا لن يغري يف الواقع القانوين 
يدلل  هذا  »لكن  وي�سيف:  �سيئاً، 
اأن اأمريكا دولة تخرج عن قواعد 
ال�رصعية الدولية، وتتحدى العامل 
الذي  لالحتالل  نعم  لتقول  كله 
ال�رصعية  عن  اخلروج  عودنا 
خلف  تقف  اأنها  ويوؤكد  الدولية، 
االحتالل«. اأما من�سور، فريى اأّن 
ومت�رصع  همجي  ترمب  ت�رصف 
ويثري الفنت وال�رصاع، ويهدد اأمن 
املنطقة، وطالب كنظريه �ساللدة 
واآليات  موقفاً  بلورة  ب�رصورة 
قانونية فل�سطينية وعربية ودولية، 
عرب التاأكيد على القيمة القانونية 
لقرارات االأمم املتحدة باأجهزتها 
الرئي�سية والفرعية كافة، والتي ال 
»االإ�رصائيلية«  بال�سيادة  تعرتف 

على مدينة القد�ص.

اأوراق الفل�سطينيني

القرار  اأّن  ال�ساللدة،  ويرى 
التفاقية  خمالف  االأمريكي 
العربية  واملعاهدات  اأو�سلو 
على  ي�سهل  مما  »االإ�رصائيلية«، 
من  االن�سحاب  اإعالنها  ال�سلطة 
هذه االتفاقية، وهو ما طالبت به 

الف�سائل والقيادات الفل�سطينية.
ومن�سور،  النحال  اخلرباء  ويوؤّكد 
اأن الفل�سطينيني لديهم الكثري من 
ا�ستخدامها  ميكن  التي  االأوراق 
ملواجهة  و�سيا�سياً  دبلوما�سياً 
بح�سب  اأبرزها  القرار،  هذا 
مع  العالقات  قطع  اخلبريين 
ومالحقة  املتحدة  الواليات 
املحاكم  عرب  ال�سهيوين  الكيان 
اأن  �رصورة  على  واأكدوا  الدولية. 
مكاتبها  باإغالق  ال�سلطة  تبادر 
يف  التحرير  منظمة  ومكاتب 

الواليات املتحدة، م�سددين على 
حراك  هناك  يكون  اأن  �رصورة 
جمل�ص  م�ستوى  على  دبلوما�سي 
هذه  وكل  املتحدة  واالأمم  االأمن 
لهذا  رف�ساً  االإقليمية  املنظمات 

القرار.
وي�سري اخلرباء، اإىل اأّن االعرتاف 
ونقل  للكيان،  عا�سمة  بالقد�ص 
ي�رّصع  لها  االأمريكية  ال�سفارة 
اأقامته  ما  قانونية-  ناحية  -من 
»اإ�رصائيل« من ا�ستعمار ا�ستيطاين 
جامعة  داعني  القد�ص،  يف 
التعاون  ومنظمة  العربية  الدول 
االإقليمية  واملنظمات  االإ�سالمي 
والدولية؛ اإىل اتخاذ اآليات قانونية 
وقرارات الإبطال القرار االأمريكي. 
ال�سلطة،  اخلرباء  طالب  كما 
االأطراف  الدول  دعوة  ب�رصورة 
ال�سامية يف اتفاقية جنيف الرابعة 
اإىل اإلزام »اإ�رصائيل« باحرتام هذه 
االتفاقية، وتطبيقها على االأر�ص 
فيها  مبا  املحتلة  الفل�سطينية 

�رصقي القد�ص.



موناكو واملان 
يونايتد 

يناف�سان 
الريال على 
غلوب �سوكر

تتناف�س 3 �أندية على جائزة 
�أف�ضل ناٍد يف �لعامل لعام 

2017 و�لتي تقدمها »غلوب 
�ضوكر« يف حفلها باإمارة دبي 

يوم 28 دي�ضمرب �جلاري، 
وتر�ضح للجائزة ريال 

مدريد �لإ�ضباين ومان�ض�ضرت 
يونايتد �لإجنليزي وموناكو 
�لفرن�ضي، بعد مو�ضم مميز 
لهم يف �مل�ضابقات �ملحلية 

و�لأوروبية

ريال مدريد

عا�س ريال مدريد مو�ضًما 
��ضتثنائًيا، حيث جنح يف 
�قتنا�س لقب �لليغا بعد 

غياب د�م لأربعة مو��ضم، 
كما متكن من حتقيق لقب 
دوري �أبطال �أوروبا للمرة 

�لثانية على �لتو�يل، لأول مرة 
يف تاريخ �لبطولة مب�ضماها 

�جلديد، حقق �لفريق �مللكي 
ا بطولة �ل�ضوبر �ملحلي  �أي�ضً
على ح�ضاب غرميه بر�ضلونة، 
بعدما فاز عليه بنتيجة 1-5 
يف جمموع �لذهاب و�لإياب.

مان�س�سرت يونايتد

رغم �حتالل مان�ض�ضرت 
يونايتد �ملركز �ل�ضاد�س 

يف �ضلم ترتيب �لربميريليغ 
�ملو�ضم �ملا�ضي، �إل �أنه 

�نتزع لقب �لدوري �لأوروبي 
من �أجاك�س �لهولندي، وحقق 
كذلك �ل�ضياطني �حلمر، يف 
مو�ضم جوزيه مورينيو �لأول 
باأولد تر�فورد كاأ�س ر�بطة 

�لأندية �لإجنليزية �ملحرتفة.

موناكو

عاد موناكو للو�جهة يف 
2017 بف�ضل كوكبة من 

�لنجوم، ت�ضدرها كيليان 
مبابي �ملهاجم �ل�ضابق 
للفريق، �لذي توج بلقب 
�لدوري �لفرن�ضي للمرة 

�لأوىل منذ عام 2000 على 
ح�ضاب باري�س �ضان جريمان، 

حمتكر �لبطولت �ملحلية 
يف �ل�ضنو�ت �لأخرية، كما 
كان موناكو مفاجاأة دوري 
�لأبطال �ملو�ضم �ملا�ضي، 
بعدما �أق�ضى مان�ض�ضرت 

�ضيتي وبورو�ضيا دورمتوند 
من �لبطولة، قبل �أن يودعها 

من ن�ضف �لنهائي �أمام 
جوفنتو�س.
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جحنيط يجدد العقد اإىل جوان 2019 واملفاو�سات متوا�سلة مع جابو

ما�سوي حمل اهتمام النجم ال�ساحلي وفريق اماراتي
ك�سفت م�سادر من داخل بيت فريق وفاق �سطيف �سّحة الت�سالت التي و�سلت مدب 

الت�سكيلة خري الدين ما�سوي من اأندية من خارج الوطن من اأجل التوقيع والتعاقد معها، 
حيث يتواجد امل�سوؤول الأول على العار�سة الفنية لت�سكيلة »الن�سر الأ�سود« حمل اهتمام من 

اندية تون�سية وخليجية تريد احل�سول على خدماته، ويف هذا ال�سدد فاإن م�سادرنا اأكدت ان 
ما�سوي مل يك�سف عن رغبته يف الرحيل عن النادي 

عي�سة ق.

بعقد  يرتبط  �لذي  وهو 
نهاية  �إىل  �لإد�رة  مع 
�ملو�ضم �لكروي �جلاري، 
حمار  ح�ضان  و�لرئي�س 
باأي  رحيله  يرف�س 
يف  �ل�ضكال  من  �ضكل 
على  �لفريق  تو�جد  ظل 
عدة  خو�س  مع  موعد 
�ملو�ضم  خالل  جبهات 
خا�ضة  �جلاري  �لكروي 
و�نه يخو�س �لعام �ملقبل 
�بطال  ر�بطة  مناف�ضة 
حامل  باعتباره  �إفريقيا 
�لوطنية  �لبطولة  لقب 

�ملو�ضم �ملن�رصم.
ويف �ضياق مت�ضل، علمنا 
من  مقرب  م�ضدر  من 
�أن  ما�ضوي  �ملدرب 
�لأخري تلقى �ت�ضالني من 
�ل�ضاحلي  �لنجم  فريق 
�مار�تي  �لتون�ضي وفريق 
مع  �لتعاقد  �جل  من 
هذ�  ويف  �أحدهما، 
م�ضوؤويل  فاإن  �ل�ضدد 
�لنجم �ل�ضاحلي م�رصون 
على ��ضتقد�مه من �جل 
خالفة �ملدرب �لفرن�ضي 
ومنح  فيلود،  �ملقال 
�ل�ضدد  هذ�  يف  ما�ضوي 
مو�فقته �ملبدئية ويعول 

على �للتحاق بتون�س من 
�ملفاو�ضات  �نهاء  �أجل 
�لنادي  م�ضوؤويل  مع 

�لتون�ضي.
يف �ملقابل، تو�ضل رئي�س 
�إىل  �لوفاق ح�ضان حمار 
�أكرم  لعبه  مع  �تفاق 
جحنيط من �أجل جتديد 
يف  ينتهي  �لذي  �لعقد 
�أين  �ملقبلة،  �ل�ضائفة 
�ل�ضاب  �ملهاجم  وقعه 
�ول  �جلديد  �لعقد  على 
�إىل  ميتد  و�لذي  �م�س 
باإ�ضافة   2019 جو�ن 
للعقد  �إ�ضايف  مو�ضم 
�حلايل، حيث مت �لتفاق 

جحنيط  �حتفاظ  على 
�ل�ضهرية  �جرته  على 
�لتي ينالها حاليا و�لبالغة 
قيمتها 300 مليون �ضنتيم 
تتو��ضل  بينما  �ضهريا، 
�ضانع  مع  �ملفاو�ضات 
�للعب عبد �ملوؤمن جابو 
�لذي مل يتو�ضل بعد �إىل 
وهو  حمار  مع  �تفاق 
للعودة  بدوره  �ملطلوب 
�لتون�ضية  �لبطولة  غلى 
�أين يتو�جد �ضمن �هتمام 
�لتون�ضي  �لرتجي  فريقي 
رغم  �ل�ضاحلي  و�لنجم 
�لأولوية  مينح  جابو  �ن 

للبقاء مع �لوفاق.

برييز يغري نيمار بالكرة الذهبية 
لالنتقال اإىل الريال

اجلزائر حتت�سن البطولة االفريقية 
للدراجات على امل�سمار

احتاد ب�سكرة / احتاد بلعبا�س

ال جمال للخطاأ اأمام اأبناء الزيبان 
واملكرة ت�ستهدف الزاد كامال

رئي�س  برييز  فلورنتينو  يحاول 
�إغر�ء  نادي ريال مدريد �لإ�ضباين 
جونيور  نيمار  �لرب�زيلي  �لنجم 
جريمان  �ضان  باري�س  لعب 
ل�ضفوف  �ضمه  �أجل  من  �لفرن�ضي 
يف  برييز  و�أكد  �مللكي،  �لفريق 
»�إل لرجريو«  ت�رصيحات لربنامج 
مدريد  ريال  يف  نيمار  تو�جد  �أن 
بالكرة  �لفوز  مهمة  عليه  �ضي�ضهل 
�مللكي  �أن  �إىل  م�ضرًي�  �لذهبية، 
يحتاجه،  ما  �لالعب  يعطي 
يف  مدريد  ريال  رئي�س  و�أ�ضاف 
�أنني  ت�رصيحاته: »�لعامل كله يعلم 
�أردت �لتعاقد مع نيمار«، وعن فوز 
كري�ضتيانو رونالدو جنم �ملرينجي 
بالكرة �لذهبية �أول �أم�س قال: »�إنه 

يعي�س من �أجل كرة �لقدم، يريد �أن 
يكون �لأف�ضل يف كل �لأزمنة وهو 
يفعل هذ� لي�س فقط مبوهبته، بل 

بعمله �ملثايل«.
مع  رونالدو  مناف�ضة  وب�ضاأن 
قال:  بر�ضلونة  جنم  مي�ضي  ليونيل 
ولكن  د�ئًما،  جيدة  »�ملناف�ضة 
كان  �لفائز،  بجينات  وِلد  رونالدو 
دون  نف�ضها  باجلو�ئز  �ضيفوز 
�ضيفوز  كان  ورمبا  مي�ضي،  وجود 
فلورنتينو  و�أنهى  �أكرث«،  بجو�ئز 
حديثه بالإ�ضارة �إىل �أن كري�ضتيانو 
دي  �ألفريدو  خليفة  رونالدو 
معرًب�  �مللكي،  �أ�ضطورة  �ضتيفانو 
عن فخره بتو�جد لعب كبري مثله 

يف نادي ريال مدريد.

جترى �لبطولة �لفريقية للدر�جات 
على �مل�ضمار 2018 مبدينة عنابة 
خالل �لفرتة �ملمتدة من 7 �إىل 10 
�أعلنت عنه  فيفري �ملقبل ح�ضبما 
للدر�جات،  �جلز�ئرية  �لحتادية 
�لحتادية  رئي�س  �رصح  و 
ملوقع  قربوعة  مربوك  للدر�جات 
منا  ><طلبت  �لفدر�لية:  �لهيئة 
لتنظيم  �لفريقية  �لكونفدر�لية 
�لأمر  وهو  باجلز�ئر  �ملوعد  هذ� 
جهتنا«،  من  نرف�ضه  مل   �لذي 
و�أ�ضاف نف�س �مل�ضدر �أن �ملناف�ضة 
�ضتجرى من 7 �إىل 10 فيفري 2018 
>م�ضار  ت�ضم  �لتي  عنابة  مبدينة 
�لذي  قربوعة  وقال  ح�ضن<، 
ب�رصم  �لعربية  �ملناف�ضات  ح�رص 

على  �جلز�ئر  حت�ضلت  �أين  �ل�ضيخ 
 4 ذهبيات،   10 منها  ميد�لية   17
><�ضنقوم  برونزيات:  و3  ف�ضيات 
�ملوعد  لهذ�  تنظيم   جلنة  بتعيني 
على م�ضتوى �لحتادية بعد �نعقاد 
نهاية  �لوطنية  �لتقنية  �جلل�ضات 
حت�ضري  �أجل  من  �جلاري  �لأ�ضبوع 
�أح�ضن  يف  �لقارية  �ملناف�ضة 
�لظروف و�لتي تعترب دورة تاأهيلية 
�مل�ضمار  على  �لعامل  لبطولة 
�ملقرر �إجر�وؤها من 28 فيفري �إىل 
4  مار�س مبدينة �أبلدوم �لهولندية، 
�ضعالل  ي�ضني  �لدر�ج  و�ضيكون 
�جلز�ئر  �آمل  بفرن�ضا  ين�ضط  �لذي 
�ملوعد  تاأ�ضرية  �ضمان  �أجل  من 

�لعاملي بهولند�.

موعد  على  �لعالية  ملعب  �ضيكون 
نادي  ��ضتقبال  مع  �ليوم  �أم�ضية 
بلعبا�س  �حتاد  للزو�ر  ب�ضكرة  �حتاد 
�ملحلي  للفريق  هامة  مبار�ة  يف 
لت�ضجيل  فر�ضة  �أي  ميلك  ل  �لذي 
�ضلبية  نتيجة  �أي  و�أن  خا�ضة  �لتعرث 
لل�ضاعد �جلديد �ضوف تهدد تو�جده 
يف دوري �لأ�ضو�ء وهو �لذي يتو�جد 
يف و�ضعية �ضعبة يف موؤخرة �لرتتيب 
بال�ضقوط  �ملهددين  ثالث  باعتباره 
فاإنه  وبالتايل  �لثانية،  �لر�بطة  �إىل 
�أبناء  ت�ضكيلة  �أمام  للخطاأ  جمال  ل 
بح�ضد  �ملطالبة  »�لزيبان«  مدينة 
بالز�د  و�لحتفاظ  �لثالث  �لنقاط 
�لتم�ضك  �أجل  من  معقلها  كامال يف 
�لبقاء،  حتقيق  يف  كاملة  بحظوظها 
�لفرتة  جتاوز  على  �لالعبون  ويعول 
�لفريق خالل  بها  �لتي مير  �ل�ضعبة 
مل  �لذي  وهو  �لأخرية  �ملباريات 
�جلولت  يف  �لفوز  طعم  يتذوق 
خاللها  �ضقط  �لتي  �لأخرية  �لأربع 

على  يعولون  �أين  هز�ئم  ثالث  يف 
رفع �لتحدي من �جل حتقيق �لفوز 
�ملهمة خا�ضة يف ظل  رغم �ضعوبة 
ظل  يف  جمهور  دون  �للقاء  برجمة 
من  �لنادي  على  �مل�ضلطة  �لعقوبة 

طرف جلنة �لن�ضباط.
�حتاد  ت�ضكيلة  تتوجه  جهتها،  من 
�جلنوب  �إىل  بلعبا�س  �ضيدي 
�جلز�ئري وهي حمّملة باآمال �لعودة 
من هناك بنتيجة �يجابية و��ضتغالل 
بها  مير  �لتي  �ل�ضعبة  �لفرتة 
من  �لنتائج  غياب  ظل  يف  �ملناف�س 
�جل �لطاحة به وتعقيد و�ضعيته يف 
�لرتتيب،  جلدول  �حلمر�ء  �ملنطقة 
�ضي  �ملدرب  �أ�ضبال  ي�ضتهدف  �أين 
�لعودة  على  �لوز�ين  �رصيف  طاهر 
من  �لر�ضيد  وتدعيم  كامال  بالز�د 
�أجل ت�ضلق جدول �لرتتيب و�لقرت�ب 
�ضباق  ملر�قبة  �ملقدمة  ثالثي  من 
�للعب على �لأدو�ر �لأوىل عن قرب.
عي�سة ق.

�سباب بلوزداد / ن�سر ح�سني داي

اأبناء العقيبة لو�سع حد للتعرثات 
والن�سرية عازمة على الفوز

بلوزد�د  �ضباب  �جلارين  �لفريقني  بني  يجمع  �لذي  �لعا�ضمي  �لد�ربي  ي�ضد 
ون�رص ح�ضني على ملعب 20 �أوت حت�ضبا للجولة 14 من �لر�بطة �ملحرتفة 
�لأوىل �أنظار �ملتتبعني خا�ضة يف ظل �لندية و�لتناف�س �لقوي �ملعروف 
�لبلوزد�دي  �ل�ضباب  ت�ضكيلة  فاإن  �ل�ضدد  عليه يف كل مو�ضم، ويف هذ� 
مطاردة  تو��ضل يف  �لتي  �ل�ضلبية  �لنتائج  �أزمة  من  �خلروج  ت�ضتهدف 
�لأمر  وهو  �لوطنية  �لبطولة  من  �لأخرية  مباريات  �لع�رص  يف  �لفريق 
�لذي لن يكون �ضوى عرب حتقيق �لفوز �أمام �لغرمي �لن�رصية من �جل 
�أي  و�أن  خا�ضة  �لتعرث�ت  �ضل�ضلة  من  و�ل�ضتفاقة  �لنتفا�ضة  حتقيق 
هزمية �أو تعرث �أم�ضية �ليوم �ضوف يهدد �أ�ضبال �ملدرب �يفيكا تودوروف 
بدخول �لنفق �ملظلم وذلك عرب �لرت�جع يف �ضلم �لرتتيب و�لقرت�ب من 

�أندية �ملوؤخرة.
خل  يد لعبو ت�ضكيلة �أبناء »�لعقيبة« �ملقابلة ول يفكرون �ضوى يف ت�ضجيل �لنت�ضار من و

�جل �لت�ضالح مع �أن�ضارهم �لغا�ضبون على �لت�ضكيلة وي�ضغطون عليها من �أجل ��ضتعادة م�ضار �لنتائج �ليجابية 
وحتقيق �لنت�ضار�ت. من جهتها، تعول ت�ضكيلة ن�رص ح�ضني د�ي على �لطاحة بالفريق �جلار و��ضتغالل �لفرتة 
�ل�ضعبة �لتي مير بها ب�ضبب �أزمة �لنتائج من �جل حتقيق �لنقاط �لثالث خا�ضة و�أن ��ضبال �ملدرب بالل دزيري 
يعولون على تد�رك �لتعرث �لذي �ضجلوه على نف�س �مللعب يف �جلولة �لفارطة �أمام وفاق �ضطيف عندما �كتفو� 
بالتعادل وحتقيق �لز�د كامال لالبتعاد عن منطقة �خلطر و�لقرت�ب من �أ�ضحاب �ملقدمة يف جدول �لرتتيب، حيث 

يعول رفقاء �لالعب �أحمد قا�ضمي على �لنقاط �لثالث �لتي ل يتحدثون �ضوى على نيلها.
عي�سة ق.
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احتاد احلرا�ش يتهاوى وجحيم ال�سقوط يقرتب

الالعبون القدامى "لل�ضفراء" ي�ضغطون لتجميد مهام املكتب امل�ضري
تزداد و�سعية فريق احتاد احلرا�ش تعقيدا خا�سة بعد الهزمية اجلديدة التي �سجلوها يف داربي مولودية اجلزائر والثالثة لهم على التوايل والتي توؤزم 

و�سع الفريق يف موؤخرة جدول الرتتيب وجتعله مهددا اأكرث من اأي وقت م�سى بال�سقوط خا�سة يف ظل غياب املوؤ�سرات اليجابية خلروج الحتاد من 
النفق املظلم الذي دخله منذ بداية املو�سم احلايل والذي يعترب امتداد لو�سعية الفريق التي كان عليها املو�سم املن�سرم .

جعلته ينجو من �سبح ال�سقوط يف اجلولة اخلرية من 
البطولة الوطنية. ويف هذا ال�سدد تتزايد اال�سوات 
يف االرتفاع من اأجل رحيل املكتب االداري احلايل 
يف  الرئي�سي  امل�سوؤول  يعترب  والذي  "لل�سفراء" 

الو�سعية ال�سعبة التي يعي�سها النادي العا�سمي.
ح�سني  ال�سابق  الالعب  �رّصح  ال�سدد  هذا  ويف 
بقوة  ي�سعون  للنادي  القدامى  الالعبني  اأن  عزيزان 
مهام  لتجميد  املحلية  ال�سلطات  دفع  اأجل  من 
املكتب احلايل الذي يرتاأ�سه في�سل بن �سمرة، ويف 
هذا ال�سدد قال عزيزان اأم�س يف تدخل عرب القناة 
االذاعية "البهجة" اأن اأع�ساء املكتب احلايل قدموا 
ال�سابق  املكتب  يف  نكاية  احلرا�س  احتاد  لت�سيري 

بقيادة حممد العايب وهدفهم احلايل االنتقام منها 
عزيزان  وا�ساف  النادي،  فائدة  عن  البحث  ولي�س 
اإنقاذ  بهدف  املقبل  االأ�سبوع  يتحركون  �سوف  اأنهم 
هوؤالء  مع  يغرق  يرتكوه  لن  اأنهم  باعتبار  الفريق 

امل�سريين.

بن عومار: بن �سمرة لي�ش حداد 
لإقالتي رفقة ب�سو�ش

بن  ح�سان  احلرا�س  احتاد  مدرب  م�ساعد  عرّب 
عومار رف�سه لقرار رئي�س النادي في�سل بن �سمرة 

العار�سة  على  من�سبهما  من  ب�سو�س  رفقة  اإقالته 
وجهها  التي  االتهامات  اأن  عومار  بن  وقال  الفنية، 
انتفا�سة  يف  الت�سبب  بخ�سو�س  �سمرة  بن  لهما 
غري  التدريبات  عن  ا�رصاب  يف  والدخول  الالعبني 
�سحيحة الأن امل�سكل لي�س فيهما بل غياب االأموال، 
واأو�سح لن عومار اأن بن �سمرة ال يحق له اقالتهما 
احتاد  رئا�سة  اإىل  قدم  الذي  حداد  علي  لي�س  الأنه 
بن  مع  االأمر  عليه  هو  ما  عك�س  باأمواله  اجلزائر 
�سمرة، وطالب املتحدث اجلميع بالعمل على ايقاف 
من  واخراجه  احلرا�س  احتاد  بينت  يف  املهازل 

الو�سعية ال�سعبة التي يتواجد فيها. 
عي�سة ق.

براهيمي مر�ضح للتتويج بجائزة اف�ضل العب عربي لعام 2017
يناف�س الالعب الدويل اجلزائري 
جائزة  حول  براهيمي  يا�سني 
 2017 لعام  عربي  العب  اف�سل 
العربي  االحتاد  طرحها  والتي 
ن�سختها  يف  الريا�سية  لل�سحافة 
الهيئة  اختارت  حيث  الثالثة، 
�سفوف  يف  املحرتف  الالعب 
اأجل  من  الربتغايل  بورتو  نادي 
مناف�سة جنوم عرب اآخرين حول 

اجلائزة بناء على تاألقه يف �سفوف 
فريقه اأين يعترب اأف�سل العب يف 
املو�سم  خالل  الربتغايل  الدوري 
بخطى  ويقوده  اجلاري  الكروي 
الدوري  بلقب  التتويج  نحو  ثابتة 
حيث  املو�سم،  هذا  الربتغايل 
لل�سحافة  العربي  االحتاد  قامت 
املغربي  يراأ�سه  الذي  الريا�سية 
باختيار  االدري�سي  الدين  بدر 

عرب  العبني   10 ت�سم  قائمة 
الدوريات  خمتلف  يف  ين�سطون 
العربية واالأوروبية وجاء االختيار 
بناء على امل�ستويات التي قدموها 
الوطنية  ومنتخباتهم  انديتهم  مع 
وكان براهيمي الالعب اجلزائري 
حيث  القائمة،  �سمن  الوحيد 
�سيتم اختيار الالعب الذي �سوف 
ريا�س  اجلزائري  الدويل  يخلف 

بن�سختها  توج  كان  الذي  حمرز 
خريج  و�سيناف�س   .2016 لعام 
الفرن�سي جنوما  نادي ملعب ران 
ليفربول  العب  �سورة  يف  عرب 
االجنليزي امل�رصي حممد �سالح 
والعب الدحيل القطري التون�سي 
الثالثي  وهم  امل�سكاين  يو�سف 

االأكرث تر�سيحا لنيل اجلائزة.
ع.ق.

بن دبكة يغيب عن �سفرية ب�سار ب�سبب العقوبة

مولودية اجلزائر يفك عقدة 
الداربيات ويطيح باحتاد احلرا�ش

اجلزائر  مولودية  فريق  ح�سم 
جمعه  الذي  العا�سمي  الداربي 
احتاد  باجلار  ام�س  اأول  م�ساء 
احلرا�س وحقق فوزا ثمينا بثنائية 
بتجاوز  للفريق  �سمحت  نظيفة 
التي  العا�سمية  الداربيات  عقدة 
عليها  ب�سمتهم  ترك  يف  ف�سلوا 
داربي  يف  بالفوز  اكتفوا  بعدما 
ثالثة  يف  الهزمية  مقابل  بارادو 
اجلزائر،  احتاد  اأمام  داربيات 
�سباب بلوزداد ون�رص ح�سني داي، 
وجنح العبو "العميد" يف ا�ستعادة 
يف  الف�سل  بعد  االنت�سارات  �سكة 
ال�سابقني  باللقاءين  الفوز  اإحراز 
واحتاد  اجلزائر  احتاد  اأمام 
بلعبا�س وهي النتيجة التي اعادت 
الذين  الالعبني  نفو�س  اإىل  الثقة 
على  البقاء  يف  املوا�سلة  يريدون 
من  املقدمة  ثالثي  من  مقربة 
لقب  على  التناف�س  مراقبة  اأجل 

البطولة الوطنية عن قرب.
كبريا  العميد  اداء العبي  يكن  ومل 
ظهروا  الذين  وهم  اللقاء  يف 
اللعب  يف  البعد  كل  بعيدين 

الهجومي والزال عمل كبري ينتظر 
هذا  يف  العبيه  مع  الفني  الطاقم 
الهجومي  العقم  ظل  يف  اجلانب 
لكن  االأول،  ال�سوط  يف  خا�سة 
عبد  االأمين  واملدافع  القائد 
الرحمان ح�سود كان منقذ الفريق 
وت�سجيله  الفردي  العمل  بف�سل 
هدف من خمالفة مبا�رصة فتحت 
الهدف  الإ�سافة  الت�سكيلة  �سهية 
الثاين عرب الالعب �سفيان بن دبكة 
اأوك�سجني  جرعة  الفريق  منحت 
الفرتة  خالل  العمل  اجل  من 
وحتقيق  االنتفا�سة  على  املقبلة 
متنحهم  التي  االيجابية  النتائج 

فر�سة التناف�س على اللقب.
اجلولة  مباراة  تعرف  و�سوف 
الذهاب  مرحلة  من  االأخرية 
يتنقل  والتي  الوطنية  للبطولة 
خاللها النادي العا�سمي اإىل ب�سار 
غياب  ال�ساورة  �سبيبة  ملواجهة 
العقوبة  ب�سبب  دبكة  بن  الالعب 
الرابع  االنذار  تلقيه  عقب  االآلية 

امام احتاد احلرا�س.
عي�سة ق.

تاأ�سف على رحيل غوركوف وحمل روراوة امل�سوؤولية �سمنيا

�ضعدان: التخلي عن املغرتبني عواقبه وخيمة على اخل�ضر
اأن  �سعدان  رابح  الوطني  الفني  املدير  ك�سف 
املغرتبني  الالعبني  االعتماد على  التخلي عن 
والنا�سطني يف اأوربا �سوف تكون نتائجه وخيمة 
الالعبني  اأن  باعتبار  الوطني  املنتخب  على 
نتائج  حتقيق  اإىل  اخل�رص  قادوا  املحرتفني 
كاأ�س  اجلزائر مبناف�سة  امل�ساركة  تاريخية يف 
العامل اآخرها التاأهل اإىل الدور الثاين للمونديال 
واو�سح   ،2014 بالربازيل  الفارطة  الن�سخة  يف 
القناة  على  �سيفا  ام�س  نزوله  لدى  �سعدان 
االذاعية الثالثة اأن خطوة التخلي عن الالعبني 
عواقبها  تكون  �سوف  اجلن�سية  مزدوجي 
املنتخب  وجتعل  اجلزائرية  الكرة  على  �سلبية 
املنتخبات  موؤخرة  يف  طويال  يبقى  الوطني 
عرب العامل، وانتقد �سيخ املدربني اجلزائريني 
بالتخلي  التقنيني  عديد  من  املطالبة  النظرة 
فر�سة  ومنح  اجلن�سية  مزدوجي  الالعبني  عن 
االعتماد على الالعبني املحليني مو�سحا اأنهم 
ال يدركون العواقب ال�سلبية الأفكارهم، م�سددا 
اجلزائرية  للكرة  الكثري  قدموا  املغرتبني  اأن 

ورفعوا رايتها عاليا خا�سة يف املونديال االأخري 
وال يجب النكران للجهود التي بذلوها.

مت  التي  للطريقة  رف�سه  عن  �سعدان  وعرّب 
التخلي بها عن خدمات الناخب الوطني ال�سابق 
كري�ستيان غوركوف والذي قام بعمل كبري ح�سبه 
وكانت اقالته خطاأ كبري خا�سة وانه قام بعمل 
كبري لكن كل تلك اجلهود ذهبت �سدى برحيله 
كان  واأنه  خا�سة  الوطنية،  الفنية  العار�سة  من 
قادرا على الذهاب بعيدا يف كان 2017 وقيادة 
ح�سب  رو�سيا  ملونديال  التاأهل  اإىل  اخل�رص 
للفاف  ال�سابق  املكتب  حّمل  الذي  املتحدث، 
برئا�سة حممد روراوة م�سوؤولية رحيل غوركوف 
العار�سة  للمدربني على  الكثري  التعاقب  ب�سبب 

الفنية الوطنية.

املغرب ان�سحب من تنظيم كان 
2015 ب�سبب خوفه من اجلزائر

وفجر �سعدان مفاجاأة من العيار الثقيل عندما 

كاأ�س  تنظيم  من  املغرب  ان�سحاب  ان  ك�سف 
اإفريقيا يف ن�سخة 2015 مرده غلى خوفها من 
كان  التي  املحرتمة  املكانة  ظل  يف  اجلزائر 
قدرته  من  والتوخوف  وقتها  اخل�رص  اكت�سبها 

الفوز بالتاج القاري على ارا�سيها.

�سعدان يرّجح الكفة ملي�سي 
على ح�ساب كري�ستيانو

االرجنتيني  الالعب  يف�سل  اأنه  �سعدان  اأعرب 
ليونيل مي�سي على غرميه الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو ورغم اأن �سعدان اعترب الثنائي االف�سل 
اإىل  االأف�سلية  منح  اأنه  اإال  حاليا  العامل  يف 
للعادة من خالل  اعتربه خارق  الذي  الربغوث 
ك�سب  الثنائي  ان  م�سريا  ميلكها  التي  الفنيات 
منذ  تلقياه  الذي  القاعدي  التكوين  اأف�سلية 
اال�سباين  بر�سلونة  مدر�ستي  مع  �سغرهما 

و�سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل على التوايل.
عي�سة ق.

جاردمي يهدد غزال بالت�ضريح من موناكو
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
ر�سيد غزال حتت طائل التهديد 
ناديه  �سفوف  من  بالت�رصيح 
وياأتي ذلك يف  الفرن�سي،  موناكو 
اأطلقها  التي  التهديدات  �سياق 
مدرب موناكو الربتغايل ليوناردو 
بت�رصيح  هّدد  الذي  جاردمي 
الذين  اجلدد  الالعبني  من  عدد 

املركاتو  خالل  ا�ستقدامهم  مت 
ندوة  ويف  املن�رصم،  ال�سيفي 
فتح  جاردمي  عقدها  �سحافية 
وقال  اجلدد  الالعبني  على  النار 
اإىل  بقدومهم  يجلبوا  مل  انهم 
اال�سافة  الفرن�سية  االإمارة  نادي 
وهم  منهم  مرجوة  كانت  التي 
كانت  التي  االآمال  من  اأبعد 

يف  ف�سلوا  اأنهم  باعتبار  معلقة 
االندماج مع الت�سكيلة وال ميلكون 
امكانيات العبني يف �سورة كافاين 
وغليك. ومن خالل الت�رصيحات 
الربتغايل  املدرب  اطلقها  التي 
ليون  اأوملبيك  نادي  خريج  فاإن 
باأن  مهددا  اأ�سحى  الفرن�سي 
من  الت�رصيح  مق�سلة  ت�سمله 

موناكو وهو الذي قدم يف ال�سيف 
الفارط ومل يتمكن من ك�سب ثقة 
واأنه  خا�سة  جاردمي  املدرب 
وكان  البديل  دور  بلعب  اكتفى 
لها  وجه  التي  اال�سماء  بني  من 
مدرب موناكو انتقادات وطالبها 
بالعمل اأكرث من اأجل تقدمي وجه 

اأف�سل.

األكاراز: جتربتي مع اخل�ضر كانت 
مفيدة وف�ضلي �ضببه م�ضاكل الفاف

لوكا�س  ال�سابق  الوطني  الناخب  عرّب 
التي  بالفرتة  اهتمامه  عن  األكاراز 
ا�ستغل خاللها مع االحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم على راأ�س العار�سة الفنية 
املدرب  وقال  الوطني،  للمنتخب 
اعالمية  ت�رصيحات  يف  اال�سباين 
باإ�سبانيا اأن جتربته مع اخل�رص كانت 
لالهتمام  ومثرية  له  بالن�سبة  مفيدة 
وهو الذي ا�ستفاد منها كثريا ح�سبه، 
التي  التجربة  ق�رص  اأن  مو�سحا 
تعود  الوطني  املنتخب  مع  ق�ساها 

منها  تعاين  كانت  التي  امل�ساكل  اإىل 
اال�ستغناء  اإىل  دفعت  والتي  الفاف 
املدرب  وا�ستطرد  قال،  مثلما  عنه 
اأنه  اال�سباين  اأملرييا  لنادي  احلايل 
على  اال�رصاف  جتربة  من  ا�ستفاد 
التعرف  اجل  من  الوطنية  الت�سكيلة 
فكرة  واأخذ  االفريقية  الكرة  على 
م�ستقبال  يفيده  �سوف  ما  وهو  عنها 
على  دولية  جتربة  اأخذ  واأنه  خا�سة 

م�ستوى املنتخبات.
ع.ق. 
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مار�ضيليا تتاأهل وار�ضنال ي�ضتعر�ض باليوروبا ليغ
خ�رس ميالن املتاأهل منذ املرحلة املا�ضية اأول مباراة حتت قيادة مدربه اجلديد غاتوزو، 

حيث ف�ضل ميالن يف حتقيق الفوز الأول بقيادة مدربه اجلديد جينارو غاتوزو فيما ح�ضم 
اآتالنتا الإيطايل القمة اأمام ليون الفرن�ضي يف املرحلة الأخرية من دور املجموعات 

من م�ضابقة الدوري الأوروبي، يف املجموعة الرابعة، مل ي�ضتفد رييكا الكرواتي بدوره 
من فوزه على �ضيفه ميالن الإيطايل املتاأهل يهدفني نظيفني لياكوف بولييت�ش وماريو 
غافرانوفيت�ش بعد تعادل اأيك اأثينا اليوناين �ضلباً مع م�ضيفه اأو�ضرتيا فيينا النم�ضاوي، 

وبقي اأيك اأثينا متقدماً بفارق نقطة. يف املجموعة الأوىل، انتزع اآ�ضتانا الكازاخ�ضتاين 
املغمور بطاقة العبور اإثر فوزه على م�ضيفه �ضالفيا براغ الت�ضيكي بهدف وحيد ورافق 
اآ�ضتانا الذي رفع ر�ضيده اإىل 10 نقاط فياريال ال�ضباين مت�ضدر املجموعة الذي خ�رس 

اأمام �ضيفه ماكابي تل اأبيب 0-1 اأي�ضاً، ويف املجموعة الثانية، فاز دينامو كييف الأوكراين 
املتاأهل على �ضيفه بارتيزان بلغراد ال�رسبي 4-1، ومل حترم اخل�ضارة بارتيزان من التاأهل 
لأنه ا�ضتفاد من فوز يونغ بويز ال�ضوي�رسي على �ضيفه �ضكندربو الألباين 2-1. ويف الثالثة، 
مل ي�ضتفد با�ضاك �ضهري الرتكي من فوزه على �ضبورتينغ دي براغا الربتغايل املتاأهل لأن 
مناف�ضه على البطاقة لودوغوريت�ش البلغاري تعادل مع م�ضيفه هوفنهامي الأملاين وبقي 

الفريق البلغاري متقدماً على با�ضاك بفارق نقطة واحدة. وغابت املناف�ضة عن املجموعة 
اخلام�ضة بعد تاأهل اأتالنتا اليطايل وليون الفرن�ضي من اجلولة اخلام�ضة، فيما حقق 

اإيفرتون الجنليزي فوزاً �رسفياً على م�ضيفه اأبولون ليما�ضول القرب�ضي بثالثية نظيفة، 
ويف اللقاء الثاين، تغلب اأتالنتا على ليون 1-0، وح�ضم كوبنهاغن الدمناركي مع �ضرييف 

تريا�ضبول املولدايف اإحدى بطاقتي املجموعة ال�ضاد�ضة بفوزه عليه بهدفني نظيفني، 
وانتزع لوكوموتيف مو�ضكو الرو�ضي �ضدارة املجموعة بفوزه على م�ضيفه زلني الت�ضيكني 

بهدفني.
يف املقابل، برز النجم امل�رسي حممد النني يف املهرجان التهديفي لنادي اأر�ضنال 

الإجنليزي الذي دك مرمى �ضيفه باتي بوري�ضوف 6-0 كما التحقت فرق اأوملبيك مر�ضيليا 
الفرن�ضي وفيكتوريا بلزن الت�ضيكي والنجم الأحمر ال�رسبي بباقي املتاأهلني يف هذه اجلولة 

اخلتامية من دور املجموعات.
وفاز النجم الأحمر بلغراد ال�رسبي على كولن الملاين 1-0 تاأهل النجم الحمر، بينما 

تعادل مر�ضيليا الفرن�ضي مع �ضالزبورغ النم�ضوي املتاأهل ،خ�رس �ضتيوا بوخار�ضت الروماين 
املتاأهل امام لوغانو ال�ضوي�رسي بهدف مقابل هدفني، خ�رس هابويل امام فيكتوريا بلزن 

الت�ضيكي بهدفني نظيفني للوكا�ش هايدا )28( وتوما�ش هورافا )83(، تاأهل بلزن. وت�ضحب 
قرعة الدور الثاين يف 11 دي�ضمرب احلايل، وتقام مباريات الذهاب يف 15 فيفري والإياب يف 

22 منه.

كري�ضتيانو رونالدو يفوز بالكرة الذهبية اخلام�ضة
كري�ضتيانو رونالدو تّوج للمرة اخلام�ضة يف م�ضريته بجائزة الكرة الذهبية التي متنحها جملة »فران�ش فوتبول« الفرن�ضية 
لالعب العام بح�ضوله على 946 نقطة، ليعادل بذلك رقم ليونيل مي�ضي، يف احتفال اأقيم اأول اأم�ش يف قاعة داخل برج 
ايفيل يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�ش، وهي املرة الثانية على التوايل واخلام�ضة يف تاريخ الربتغايل كري�ضتيانو رونالدو 
لعب ريال مدريد، الذي يفوز بجائزة الكرة الذهبية، وحل الأرجنتيني ليونيل مي�ضي لعب فريق بر�ضلونة الإ�ضباين ثانياً، 

الربازيلي نيمار لعب باري�ش �ضان جريمان الفرن�ضي ثالثاً.

كوتينيو يفتح الباب اأمام بر�ضلونة
اأبقى �ضانع الألعاب الربازيلي فيليبي كوتينيو الباب مفتوحاً اأمام اإمكانية الرحيل عن ليفربول الإجنليزي ال�ضهر املقبل 
يف النتقالت ال�ضتوية بالقول: »ل اأعرف ما �ضيح�ضل يف جانفي«، وكان النجم الربازيلي هدفاً لرب�ضلونة الإ�ضباين الذي 
تقدم خالل ال�ضيف املن�رسم باأكرث من عر�ش من اأجل احل�ضول على خدماته، لكن ليفربول رف�ضها جميعها ما ت�ضبب 
اأن بر�ضلونة مل ي�ضت�ضلم و�ضيتقدم جمدداً  باإحباط الالعب الذي كان يرغب بالنتقال اإىل »كامب نو«، وت�ضري التقارير 
بعر�ش ال�ضهر املقبل ل�ضم الربازيلي الذي يقدم اأداء مميزاً هذا املو�ضم، اآخر ف�ضوله الأربعاء عندما �ضجل ثالثية يف 

املباراة التي فاز بها فريقه 7-0 على �ضيفه �ضبارتاك مو�ضكو الرو�ضي يف دوري اأبطال اأوروبا.

االعالم الفرن�ضي يهاجم نيمار واإميري
اأ�ضارت ال�ضحافة الفرن�ضية باأ�ضابع التهام للثنائي اأوناي اإميري املدير الفني لباري�ش �ضان جريمان، والنجم الربازيلي 
نيمار كاأحد اأ�ضباب خ�ضارة الفريق الباري�ضي الثالثاء املا�ضي اأمام بايرن ميونخ الأملاين بثالثة اأهداف لواحد يف ختام 
دور املجموعات بدوري الأبطال، وو�ضعت �ضحيفة »ليكيب« اليومية اإميري امل�ضئول الأول عما حدث على ملعب »األيانز 
اأبعد من ذلك موؤكدة رحيل املدرب الإ�ضباين عن الفريق ال�ضيف املقبل، ون�رست  اأنها ذهبت اإىل ما هو  اأرينا«، حتى 
ال�ضحيفة ذائعة ال�ضيت هذا اخلرب نقال عن م�ضادر مقربة من امل�ضاهم الأكرب داخل النادي، موؤ�ض�ضة قطر لال�ضتثمارات 
الفريق  تاأخر  النتيجة بعد  العودة يف  اأجل  ا�ضتيائهم من غياب احللول لدى املدرب من  اأعربوا عن  الريا�ضية، والذين 

بثنائية نظيفة يف ال�ضوط الأول.

البايرن ينزل �ضيفًا ثقياًل على اأينرتاخت فرانكفورت
�ضيكون املت�ضدر بايرن ميونيخ حامل اللقب يف املوا�ضم اخلم�ضة املا�ضية �ضيفاً ثقياًل على 

اأينرتاخت فرانكفورت اليوم حل�ضاب  املرحلة 15 من الدوري الأملاين، ويواجه بايرن 
الفرن�ضي  باري�ش �ضان جرمان  لثاأره من  الرتتيب منت�ضيا  ثامن  خ�ضه فرانكفورت 

بايرن  ويت�ضدر  اأوروبا،  اأبطال  لدوري  املجموعات  دور  من  الخرية  اجلولة  يف 
الرتتيب مع 32 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليبزيغ الثاين الذي ي�ضتقبل ماينت�ش، 
وجلاأ هاينك�ش الذي قاد بايرن اإىل ثالثية تاريخية يف 2013، اإىل توزيع اأوقات 
اللعب يف ت�ضكيلته الزاخرة بالنجوم على غرار البولندي روبرت ليفاندوف�ضكي، 
رودريغيز  خامي�ش  الكولومبي  ريبريي،  فرانك  الفرن�ضي  روبن،  اأرين  الهولندي 

والت�ضيلي اأرتورو فيدال، فيما تاألق يف املباراة الأخرية الفرن�ضيان كورنتان تولي�ضو 
وكينغ�ضلي كومان. 

كري�ضتيانو: مناف�ضة مي�ضي ملهمة 
وفريغ�ضون كان قا�ضًيا مل�ضلحتي

قال كري�ضتيانو رونالدو جنم ريال مدريد اإنه 
مل يتوقع الفوز بالكرة الذهبية اأبًدا كما حتدث 
يونايتد  مان�ض�ضرت  يف  ال�ضابق  مدربه  عن 
ودوره يف م�ضريته.واأو�ضح  األيك�ش فريغ�ضون 
مقدم  جينول  دافيد  مع  حوار  يف  رونالدو، 
باجلائزة  فوزه  عقب  الذهبية  الكرة  حفل 
»اإنه �رسف كبري  تاريخه:  للمرة اخلام�ضة يف 
حقيقًة، مل اأتوقع اأن اأح�ضل على كرة واحدة 
نكون  عندما  نحلم  كلنا  بخم�ش،  بالك  فما 
�ضغاًرا، بعدما فزت بالأوىل قلت رمبا الثانية 
باألقاب  فزت  وجد  بتفاين  وعملت  ممكنة، 
مهمة، وهذا �ضاعدين على الو�ضول اإىل ما اأنا 
عليه الآن«، اأ�ضاف: »اأدركت اأنني لعب مميز 
كنت  عمري،  من   16 اأو   14 يف  البداية،  منذ 
خمتلفة  اأ�ضياًء  اأفعل  كنت  مميًزا،  �ضيًئا  اأرى 
عن زمالئي، كما اأدركت ذلك عندما لعبت يف 
مان�ض�ضرت يونايتد، مع لعبني كبار مثل روي 
فريغ�ضون،  وعن  وروين«.  ني�ضتلروي،  كني، 
يل  بالن�ضبة  الأب  مثل  كان  رائًعا،  »كان  قال: 
علمني  الكثري،  علمني  القدم،  كرة  عامل  يف 
املهارات  اأحب  لعبًا  كنت  القرارات،  اتخاذ 
معي،  املرا�ش  �ضعب  هو  وكان  واملراوغة، 
لكن لي�ش كثرًيا، كان قا�ضًيا معي من اأجلي«، 
ا كان قا�ضًيا جًدا معي،  واأ�ضاف: »روي كني اأي�ضً

الإجنليزية  العقلية  املراوغة،  اأحب  لأنني 
اأن  اأود  اإياه،  �ضعيد مبا علماين  واأنا  خمتلفة، 
ليونيل  مع  املناف�ضة  وحول  اجلميع«،  اأ�ضكر 
مع  »املناف�ضة  بقوله:  رونالدو  رد  مي�ضي، 
اإلهامي  لكن  التحدي،  اأحب  ملهمة،  مي�ضي 
الأول ياأتي من نف�ضي، اأ�ضارع نف�ضي اأوًل قبل 

م�ضارعة اأي �ضخ�ش اآخر«.
هناك  يكون  اأن  اجليد  »من  وا�ضتطرد: 
اأخرى،  واأندية  اآخرين،  لعبني  مع  �رساًعا، 
موجود  يزال  ل  الأف�ضل،  تكون  اأن  يجب 
ولعب  التدريب  اأحب  فاأنا  الإلهام،  هذا  لدي 

املباريات«.
يكون لعبًا  اأن  واإمكانية  ابنه جونيور،   وعن 
اأرى ذلك، ل  »نعم  جيًدا يف امل�ضتقبل، قال: 
ابني، كل �ضيء �ضيعتمد على  اأقول هذا لأنه 
الفريدة،  الأ�ضياء  الكثري من  فيه  اأرى  رغبته، 
عامل  يف  ويعي�ش  جًدا،  قوية  �ضخ�ضية  لديه 
خمتلف«، وتابع: »هو �ضغري، ول يدرك مدى 
كري�ضتيانو  ا�ضمه  اأن  خا�ضًة  الأمور،  تعقيد 
اأن  اأمتنى  ذلك،  تخطى  اإذا  جونيو  رونالدو 
يكون كري�ضتيانو امل�ضتقبل، يقول اإنه ي�ضتطيع 
اأ�ضغط  ل  واأنا  ذهبية،  كرات  بخم�ش  الفوز 
عليه، اأمتنى اأن يكون ناجًحا، واأن يفوز بهذه 

اجلائزة«.



الأمريكي  الراب  الألبوم اجلديد ملغني  احلايل  دي�سمرب   15   ي�سدر يف 
اإمينيم، الذي تعاون يف اإطاره مع كوكبة من النجوم من بينهم خ�سو�ساً 

بينك واإد �سريان والي�سيا كيز.
وقد طرح مقتطف من الألبوم التا�سع للفنان وهو بعنوان »ريفايفل« يف 
اإىل  الراب  اإمينيم  يغني  ووتر«  اون  »ووك  اأغنية  ففي  نوفمرباملا�سي. 

جانب جنمة البوب بيون�سيه.
اجلديد، من  التفا�سيل عن عمله  بع�ض  عاماً   45 البالغ  الفنان  واأعطى 
بينها موعد �سدوره واأ�سماء بع�ض جنوم البوب والروك الذين �ساركوا يف 
الألبوم من بينهم �سكايالر غراي وكيالين والي�سيا كيز وبينك واإد �سريان 

ف�ساًل عن »اك�ض اإمبا�سادورز« ملو�سيقى الروك.
اأن  اندينغز«،  »تراجيك  اأغنية  يف  ت�سارك  التي  غراي،  ل�سكايالر  و�سبق 
»لوف  الناجحة  اأغنياته  اإحدى  كتبت  فقد  اإمينيم.  مع  مو�سيقياً  تعاونت 

ذي واي يو لي« )2010( التي اأداها مع ريهانا.
وكان الفنان ابتعد عن الأ�سواء يف ال�سنوات الأخرية اإل اأنه ظهر مرتني، 
الأوىل لنتقاد الرئي�ض اجلمهوري دونالد ترامب وقبل فرتة ق�سرية لأداء 
اأغنية راب مرجتلة خالل توزيع جوائز »هيب هوب اواردز« التي متنحها 

حمطة »بالك انرتتامينت تلفجن«.
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�شدى الإبداع.. ت�شابه 
الألوان وتناق�ض املعاين

ملثم مقطب اجلبني ل يظهر من وجهه �سوى بع�ض مالمح الغ�سب، بينما يحدق بعينه نحو هدفه ويتحرك ج�سده بقوة كمن ينق�ض على 
فري�سته، ويف الجتاه الآخر طفلة حمكمة امللب�ض ين�سدل �سعرها الناعم على كتفيها ويعلو حمياها ابت�سامة حتمل الأمل كعينيها.

ال�سباب  ثورة  بني  فنيتان  لوحتان 
للوطن واأمل الأطفال بامل�ستقبل، 
م�سامينهما  بني  الواقع  فّرق 
بينهما  بالفحم  الر�سم  وقّرب 
عرب عر�سهما على مكعب رباعي 
يف  النقي�سني،  يجمع  الأ�سالع 
الإبداع«  »�سدى  معر�ض  مدخل 
مبدينة  واحلرف  الفنون  بقرية 

غزة.
مئة  عر�ست  التناق�ض  وبذات 
لوحة فنية بع�سها ب�سكل تقليدي 
الآخر  وبع�سها  اجلدران،  على 
اأربع  تظهر  مكعبات  على  ثُّبت 
بع�ض  اإبراز  مع  متباينة،  لوحات 
التناق�سات بني لوحات املكعبات 

واجلدران عرب امتداد ب�رصي.
اخلافتة  املكان  اإ�ساءة  وتزيد 
املزينة  امل�ستطيلة  والأقوا�ض 
تو�سطتها  وقد  عديدة  مبقتنيات 
الإح�سا�ض  من  اللوحات،  بع�ض 
كما  واحدة،  لوحة  يف  مبت�سادين 
وقد  الكهلني  �سورة  جت�سدها 
بلوحة  احلياة  ق�ساوة  اأ�سقتهما 
بينما  امل�سهد،  نهاية  يف  تظهر 
اأخرى  لوحة  املقدمة  تت�سدر 
لطفلة �ساحكة وهي ترتدي ثوبا 

فل�سطينيا مطرزا.
 

مزج ب�سري
ول يقت�رص املزج الب�رصي للوحات 
العر�ض،  باأ�سلوب  التناق�ض  على 
املعر�ض  م�سامني  ي�سمل  لكنه 
برمته، بني لوحات مغرقة بالكاآبة 
وبني  والقهر  والبوؤ�ض  كاللجوء 
لوحات تطفح منها معاين احلياة 
وبهذا  والغناء.  وال�سعر  كاحلب 
لوحات  بني  اجلمع  مت  الأ�سلوب 
البورتريه لفنانني كمحمد ع�ساف 
وكاظم ال�ساهر وقادة ثورات مثل 
جيفارا  وت�سي  عرفات  يا�رص 
دروي�ض  حممود  اأمثال  و�سعراء 
عرب  وذلك  الربغوثي،  ومتيم 
و�سف  وفق  متوازن  لوين  ت�سابه 
على  امل�رصف  خميمر  ع�سام 
لوحات  نفذوا  و�سابة  �سابا   25
اأ�سموه  ما  �سمن  املعر�ض  هذا 
وبينما  امل�ستقبل.  فناين  فريق 
حديثه  يف  الفني  امل�رصف  يعترب 
التزام  عدم  اأن  نت  للجزيرة 
جعل  واحدة  بفكرة  املعر�ض 
ب�رصف  البارز  هو  واجلمال  الفن 
اأو  امل�سامني  ت�سابه  عن  النظر 

اإبراز درجات  اأن  يوؤكد  تناق�سها، 
الأ�سود  خالل  من  والنور  الظل 
من  زاد  والأبي�ض  والرمادي 
وتلوينها  للوحات  الفنية  القيمة 
الب�رصي. ويف اإطار التنوع الوا�سع 
املعر�ض  يف  امل�ساركة  للوحات 
الفل�سطينيني  اأوجاع  ح�رصت 
ولكن ب�سورة خمتلفة هذه املرة، 
تتجاوز املعاناة والآلم اإىل غر�ض 
والإ�رصار  بالإرادة  وريها  الآمال 

اأمال يف م�ستقبل م�رصق.
 

اأهوال احلرب

لوحات  عنها  عربت  ر�سالة  وهي 
باأ�سكال  اخلطيب  رمي  الفنانة 
جت�سيدها  اأبرزها  لعل  عديدة، 
ل�ساب برتت قدمه الي�رصى فحول 
ي�سقيها  ورود  حو�ض  اإىل  حذائه 
الركام  باأكوام  عابئ  غري  بيديه 
ولي�ض  به،  املحيطة  والدمار 
اأ�سنانه  بانت  عجوز  لوحة  بعيدا 
رغم  العري�سة  ابت�سامته  من 

اأهوال احلرب.
تعرب  لوحات  باملعر�ض  وبرزت 

خيط  دون  من  الأطفال  عن 
تفا�سيلها  بني  يجمع  واحد 
بفرحها  بالطفولة  الإيحاء  �سوى 
وحزنها، فلوحة تظهر وجه طفل 
وثانية  بيده  قهره  دمع  مي�سح 
بابت�سامة  بالكوفية  تزين  ل�سغري 
نحو  ينظر  لوجه  واأخرى  جميلة، 
امل�ستقبل من نافذ الأمل. ويثني 

الفنانني  اأبرز  اأحد  غنب،  فتحي 
على  الفل�سطينيني،  الت�سكيليني 
اأ�سلوب املزج بني طريقة العر�ض 
على اجلدران واملكعبات، اإ�سافة 
اجلماعية  امل�ساركة  فكرة  اإىل 
الوا�سعة لفنانني هواة وحمرتفني، 
وتعدد  الأفكار  تنوع  من  زاد  ما 
الإبداعات الفنية. وحتدث الفنان 

يف  الفنانني  جناح  عن  الت�سكيلي 
اخلروج من �رصنقة الأمل املحكم 
على تفا�سيل حياتهم، اإىل �ساحة 
واملكونات  اجلمال  من  رحبة 
الب�رصية املريحة، يعترب مكونات 
املعر�ض موؤ�رصا جديدا على اأن 
غزة »قلعة الفنانني، فالفن العظيم 

ل يخرج اإل من اأمل اأعظم«.

3 مليارات..عدد مرات ال�شتماع 
لألبوم اإد �شريان اجلديد

بعد غياب 4 �شنوات... اإمينيم يطلق 
األبومه الأ�شبوع املقبل

واملوؤلف  املغني    هيمن 
�سريان  اإد  الربيطاين  املو�سيقي 
للبث  »�سبوتيفاي«  خدمة  على 
العام  يف  التدفقي  املو�سيقي 
2017، مع ال�ستماع اأكرث من 3.1 
مليارات مرة لألبومه »ديفايد« يف 
املن�سة  اأعلنت  ما  على  العامل، 
ال�سويد  تتخذ يف  التي  املو�سيقية 

مقراً لها.
اأوف  اأغنيته »�سايب  اأ�سبحت  وقد 
يو« يف 22 �سبتمرب املا�سي الأغنية 
من  عدد  اأكرث  اإليها  ا�ستمع  التي 
املرات يف العامل عرب »�سبوتيفاي«، 
مطيحة باأغنية »وان دان�ض« ملغني 
الراب الكندي درايك التي هيمنت 

لقرابة ال�سنة.
وقد متثلت كل الأنواع املو�سيقية 

ال�ستماع  يتم  التي  الأعمال  يف 
عليها، اإل ان الراب �سجل ارتفاعاً 
املرتبة  درايك  فاحتل   .%74 بلغ 
الأمريكي  حل  حني  يف  الثانية 
الرابع.  املركز  يف  لمار  كندريك 
»ار  مغني  الثالثة  املرتبة  واحتل 

اند بي« الكندي »ويكند«.
اأداء  الالتينية  املو�سيقى  و�سجلت 
جيداً فقد زادت عمليات ال�ستماع 
خالل  ال�سعف  من  اكرث  اليها 
باللغة  �ساربة  اأغان  بف�سل  �سنة 
»دي�سبا�سيتو«.  مثل  ال�سبانية 
كانت  التوايل  على  الثالثة  ولل�سنة 
ي�ستمع  التي  الفنانات  اأكرث  ريهانا 
مع  »�سبوتيفاي«،  اأغانيها عرب  اإىل 
جديدة  اأعمال  اأي  ت�سدر  مل  اأنها 

خالل ال�سنة املن�رصمة.

م�شر: نقابة املو�شيقيني ترف�ض اعرتاف 
ترامب بالقد�ض عا�شمة لإ�شرائيل

  اأ�سدر نقيب املهن املو�سيقية 
بياناً  �ساكر،  هاين  م�رص  يف 
راف�ساً لقرار الرئي�ض الأمريكي 
القد�ض  باعتبار  ترامب  دونالد 
معترباً  لإ�رصائيل،  عا�سمة 
للحقب  عودة  مبثابة  القرار 
ال�رصاع  تاريخ  يف  املظلمة 

العربي ال�سهيوين.
وجاء يف البيان: »ترف�ض نقابة 
بجمهورية  املو�سيقية  املهن 
القرار الأمريكي  م�رصالعربية، 
القد�ض  باعتبار  املوؤ�سف 
ال�سهيوين  للكيان  عا�سمة 
العربية،  لالأرا�سي  املحتل 
م�ساعر  يوؤجج  الذي  والقرار 
كل  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني 
ال�سعوب  خا�سة  العامل  انحاء 
الأذهان  اإيل  ويعيد  العربية، 
حقب مظلمة يف تاريخ ال�رصاع 

العربي ال�سهيوين«.
»جموع  اأن:  البيان  واأ�ساف 
هذا  ترف�ض  اإذ  املو�سيقيني 
القرار الذي يخالف كل املواثيق 
الدولية ويجه�ض عملية ال�سالم، 
عا�سمة  القد�ض  اأن  موؤكدين 
وواقعة  الفل�سطينية  الدولة 

حتت الحتالل«.
واأردف: »ويوؤكد جمل�ض النقابة 
ثقته يف الدارة امل�رصية والقيادة ال�سيا�سية يف التعامل بح�سم مع مثل 

هذه املواقف بعد تاريخ طويل من تبني الق�سية«.
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للكاتب فرديناند تونيز:

اجلماعة واملجتمع املدين
 

متحف �سراييفو ملقتنيات الأطفال اأثناء احلرب يفوز بجائزة

األفه حنا دياب

»من حلب اإىل باري�س« �سرية معّلم امل�ست�سرقني

 �سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، يف �سل�سلة ترجمان، كتاب تونيز: اجلماعة واملجتمع املدين، هو ترجمة نائل 
احلريري لكتاب فرديناند تونيز Tönnies: Community and Civil Society الذي حررته جوزيه هاري�س و�سدر يف �سل�سلة كامربيدج 

يف تاريخ الفكر ال�سيا�سي.
�صفحة   424( الكتاب  هذا  يعّد 
كال�صيكيات  اأحد  الو�صط(  بالقطع 
وال�صيا�صية  االجتماعية  النظرية 
ون�رشه  تونيز  األّفه  مابعد احلداثة. 
اأول مرة يف عام 1887، ويركز فيه 
على ال�رشاع املزمن بني اجلماعات 
ال�صغرية املبنية على اأ�ص�س القرابة 
الكبرية  واملجتمعات  والتجاور 
التناف�صية،  ال�صوق  على  القائمة 
باحًثا يف اأثر هذا ال�صدام يف البنى 
والقانونية  واالقت�صادية  ال�صيا�صية 
والثقافة،  والدين  والفن  والعائلية، 
وبنى الذاتية وال�صخ�صانية، واأمناط 

االإدراك واللغة والفهم الب�رشي.
 

جماعة وجمتمع

اأق�صام.  ثالثة  من  الكتاب  يتاألف 
عام  ت�صنيف  االأول،  الق�صم  ي�صم 
يف  ف�صلني.  املفتاحية،  لالأفكار 
اجلماعة،  نظرية  االأول،  الف�صل 
اجلماعة  نظرية  اإن  تونيز  يقول 
يف  اأن  مفادها  فكرة  على  مبنية 
ثمة  االأ�صلية  اأو  الطبيعية  احلالة 
الب�رشية،  لالإرادات  كاملة  وحدة 
وي�صتمر احلفاظ على هذا املعنى 
من الوحدة حتى عند تفرق الب�رش.
خمتلفة  �صيًغا  الوحدة  هذه  تتخذ 
التحديد  مدى  على  اعتماًدا 
االأفراد  بني  للعالقات  امل�صبق 
ومدى  اأو�صاعهم،  يف  املختلفني 
لهذه  امل�صرتك  واجلذر  اإجباريته. 
ت�صم  التي  الطبيعة  هو  العالقات 
الالواعية  احلياة  وهي  اجلميع، 
الوالدة:  منذ  تن�صاأ  التي  االإنباتية 
يف  مرتبطة  الب�رشية  فاالإرادات 
والقرابة،  الن�صب  ب�صالت  بينها  ما 
وهي تبقى متحدة اأو ت�صبح متحدة 
املبا�رش  وااللتزام  احلاجة.  نتيجة 
امل�صرتك يف �صيغته االأكرث تطرًفا 
موجود يف العالقة بني االأم وطفلها، 
وامراأة  رجل  بني  العالقة  ويف 
بو�صفهما زوجني، ويف العالقة بني 
اإىل  بع�صهم  يتعّرف  الذين  اأولئك 

�صاللة  اأي  واأخوات،  كاإخوة  بع�س 
هي يف االأقل من االأم نف�صها.

يف الف�صل الثاين، نظرية املجتمع، 
تتخذ  النظرية  هذه  اأن  تونيز  يرى 
نقطة انطالق لها هي جمموعة من 
مع  بع�صهم  ب�صالم،  يعي�س  النا�س 
من  لكن  اجلماعة،  يف  كما  بع�س، 
اأ�صا�ًصا،  متحدين  يكونوا  اأن  دون 
فهم  ذلك،  من  العك�س  على  بل 

منف�صلون يف االأ�صا�س.
اجلماعة  اأفراد  يبقى  حني  ويف 
ما  كل  من  الرغم  على  متحدين، 
املجتمع  اأفراد  يبقى  يفرقهم، 
ما  كل  من  الرغم  على  متفرقني 
يجمعهم. ونتيجة ذلك، لي�س هناك 
بدهية  وحدة  من  يُ�صتقى  ن�صاط 
حمددة م�صبًقا يعّب عن اإرادة هذه 
الوحدة وروحها من خالل اأي فرد 
اإن  اآخر  يقوم بها. ويقول يف مكان 
من  جمردة  ن�صخة  ينتج  املجتمع 
نف�صه يف �صورة عملة نقدية يجري 
لل�رشف،  �صعًرا  مبنحها  تداولها 
»وهذا يعني اأن القيمة هي املنتوج 
املوروث عن اإرادة املجتمع؛ اإذ اإن 
املجتمع هو بب�صاطة جت�صيد للعقل 
كائن عقالين  كل  ي�صارك  املجرد، 

فيه من خالل فكره اخلا�س«.
 

بني الإرادتني

االإرادة  الثاين،  الق�صم  يتاألف 
من  العقالنية،  واالإرادة  الطبيعية 
االأول،  الف�صل  يف  ف�صول.  ثالثة 
مييز  الب�رشية،  االإرادة  اأ�صكال 
بع�س  تت�صمن  اإرادة  بني  تونيز 
حم�س  هي  واإرادة  الفكر  عنا�رش 
ومتثل  التفكري،  عملية  من  جزء 
تدمج  متما�صكة  وحدة  منها  كل 
من  خمتلفة  اأنواًعا  طياتها  يف 
يف  وال�صهوات.  والغرائز  امل�صاعر 
من  بد  ال  بح�صبه،  االأوىل،  احلالة 
وعفوًيا،  طبيعًيا  التكامل  اعتبار 
وم�صطنًعا.  الثانية جمرًدا  اإمنا يف 
الب�رشية  االإرادة  من  االأول  النوع 

الطبيعية  االإرادة  ي�صميه  ما  هو 
بينما  االأ�صا�صية،  اأو  الع�صوية  اأو 
على  ينطوي  الثاين  النوع  اإن  يقول 
االختيارية  واحلرية  احل�صاب 
تونيز  ويتكلم  العقالين.  واخليار 
على نوع ثالث من االإرادة الب�رشية 
ويدلل  »الذاكرة«،  ي�صميه  الطبيعية 
عليها اأنها اجلوهر االأ�صا�س للحياة 

العقلية.
االفرتاق  تف�صري  الثاين،  الف�صل  يف 
اأن من االأ�صهل  الثنائي، يرى تونيز 
»اإذا  املقارنة  الظواهر  درا�صة 
فكرنا بها بو�صفها اأغرا�س مرئية، 
املفاهيم  بني  التباين  فهم  وميكن 
من  هنا  املقدمة  ال�صيكولوجية 
الطريقة.  بهذه  روؤيتها  خالل 
امليكانيكية  القطعة  ت�صرتك 
والع�صو البيولوجي يف حقيقة اأنهما 
لقوة  تراكًما  وميثالن  يحتويان 
الدفع اأو الطاقة التي جت�صد وتزيد 
لالأجهزة  االإجمالية  الطاقة  من 
اإليها. لكنهما يف كلتا  التي ينتميان 
خا�صة  قوة  ميتلكان  ال  احلالتني 
اإال يف ما يتعلق بهذه الطاقة  بهما 
كما  عليها«.  واعتمادهما  عموًما 
يقول اإن مادة النف�س الب�رشية التي 
تتنامى منها اأ�صكال االإرادة الب�رشية 
الطبيعية هي جوهر اإرادة االإن�صان، 

اأو ما ميكن اأن ن�صميه احلرية.
اقرتاحات  الثالث،  الف�صل  يف 
االإرادة  اإن  تونيز  يقول  علمية، 
امل�صبقة  ال�رشوط  الطبيعية حتوي 
اأن  حني  »يف  اجلماعة،  لوجود 
تقود  االختيارية  العقالنية  االإرادة 
وبالتايل،  ال�صوق.  جمتمع  اإىل 
يف  والعمل  احلياة  جمال  فاإن 
مالئم  املتما�صكة  اجلماعة 
و�رشوري  بل  ا،  خ�صو�صً للمراأة 
الطبيعي  املكان  اإن  اإليها.  بالن�صبة 
ال�صوق،  ال  املنزل  هو  لن�صاطها 
اأو  بها  اخلا�صة  املعي�صة  غرفة  يف 
ب�صديقتها ال يف ال�صارع. اإن االأ�رش 
وكذا  وقوية،  م�صتقلة  القرية  يف 
البلدة ت�صتمر فيها االأ�رشة املقيمة 
لكنها  املميزة.  جاذبيتها  وتنّمي 

و�صيقة  عقيمة  تغدو  املدينة  يف 
منزل  جمرد  اإىل  وتُختزل  وفارغة 

لالإقامة«.
 

�سو�سيولوجيا الطبيعي

االأ�صا�س  الثالث،  الق�صم  يف 
الطبيعي،  للقانون  ال�صو�صيولوجي 
ا. يف الف�صل االأول،  ثالثة ف�صول اأي�صً
تونيز  يعّرف  وافرتا�صات،  تعاريف 
الفاعلة  الذات  اأو  الب�رشية  الذات 
مثل  الب�رشية،  الطبيعية  االإرادة  يف 
نظام االإرادة الطبيعية نف�صه، باأنها 
عبارة عن وحدة، مبعنى اأنها �صمن  
على  حتتوي  »كما  اأكب،  وحدة 
داخلها.  يف  اأ�صغر  اأخرى  وحدات 
لكنها – مثل الكائن احلي واالأجزاء 
املكّونة له - وحدة ب�صبب اكتفائها 
الكيانات  ويرى  الداخلي«.  الذاتي 
العام  املفهوم  يف  تدخل  الع�صوية 
اإىل  النظر  ميكن  الع�صوية.  للحياة 
هذا املفهوم نف�صه على اأنه جمرد 
وجه من وجوه الطاقة الالنهائية اأو 
�صمن  منها  تطور  ال�صاملة  االإرادة 

ظروف معينة«.
يف الف�صل الثاين، العن�رش الطبيعي 
اإن فل�صفة  القانون، يقول تونيز  يف 
مب�صاألة  تُعنى  القدمية  القانون 
طبيعة  نتاج  القانون  كان  اإذا  ما 
النظرية  ترّد  فيما  ا�صطناعي،  اأم 
احلديثة بالقول اإن كل ما ين�صاأ من 
العقل الب�رشي اأو يت�صكل بو�صاطته 
اآٍن.  يف  وا�صطناعي  طبيعي  هو 
الطبيعي  على  اال�صطناعي  يتفوق 
هو  ما  ويكت�صب  النماء،  م�صار  يف 
حتى  كبى،  اأهمية  اإن�صانية  اأكرث 
ا�صتقاللية  اإىل  النهاية  يف  ي�صل 
بل  الطبيعية،  قاعدته  عن  ن�صبية 
ال  وهكذا،  معها.  �رشاع  يف  ورمبا 
�صكل  ذي  قانون  كل  فهم  من  بّد 
لروح  اإبداًعا  بو�صفه  جماعي 

االإن�صان التفكرّية.
االأ�صكال  الثالث،  الف�صل  يف 
)الكومنولث  لالإرادة  املتداخلة 

عن  تونيز  يكتب  والدولة(، 
االإرادة  جذر  على  العثور  اإمكانية 
احلياة  يف  الفردية  الطبيعية 
حني  »يف  الواعية،  �صبه  االإنباتية 
تنبع  الفردية  العقالنية  االإرادة  اأن 
فكرتني  بني  اجلمع  اإمكان  من 
متناف�صتني  اأو  متماثلتني  واعيتني 
اإرادة  فجذر  فائدتيهما.  يف 
احلياة  يف  كامًنا  يبقى  اجلماعة 
االأ�رشة  عالقات  اإن  اإذ  االإنباتية؛ 
باملعنى  اإنباتية  �صوؤون  والقرابة 
اإنها  حيث  من  ال�صو�صيولوجي، 
اجلوهري  االأ�صا�س  مًعا  ت�صكل 
حلياة االإن�صان. وعلى العك�س، فاإن 
العقالنية هو اجتماع  االإرادة  جذر 
عقلني فرديني وتقاطعها يف نقطة 
�صحيحة  اأو  عقالنية  تكون  تبادل 
اجلوهر  اأما  كليهما«.  اإىل  بالن�صبة 
فيكمن  اجلماعة  الإرادة  احلقيقي 
يف افرتا�صاتها االأخالقية، وي�صمح 
نظام  بوجود  االجتماعي  الوئام 
وم�صموًنا  �صكاًل  بو�صفه  يتطور 
كل  يفعل  »حيث  اجلماعية،  للحياة 
اإليه،  بالن�صبة  ما هو �صحيح  ع�صو 
ما يجب عليه اأو ما هو ملزم به، كل 
يعتب  وما  له،  هو  مبا  يتمتع  منهم 
التمتع به اأمًرا �صحيًحا و�صليًما«.

فرديناند  الكاتب  يعد  ولالإ�صارة 
اأملاين  اجتماع  عامل  تونيز: 
رئي�س  م�صاهم   ،)1936-1855(
االجتماعية  النظرية  اإر�صاء  يف 
ُعرف  امليدانية.  والدرا�صات 
العامة  املجتمعات  بني  بتمييزه 
يف  �صارك  املحلية.  واجلماعات 
لعلم  االأملانية  اجلمعية  تاأ�صي�س 
بني  رئا�صتها  وتوىل  االجتماع، 
عامي 1909 و1933. يُعد املوؤ�ص�س 
اأملانيا  لعلم االجتماع يف  احلقيقي 

املعا�رشة.
 جوزيه  املوؤلف  هذا   توىل  حترير 
ترجمة   اأما  هاري�س   
املدين  واملجتمع   اجلماعة  كتاب 
�صوري   نائل حريري طبيب  عادت 
ح�صل   ،)1985( حلب  مواليد  من 
على درجة املاج�صتري يف االأمرا�س 
يرتجم  حلب.  جامعة  من  الباطنة 
وال�صحف  الدوريات  من  عدد  يف 
املهتمة  البحث  ومراكز  العربية 
كتاب  ترجم  ال�صيا�صي.  بال�صاأن 
الطب الرقمي: الرعاية ال�صحية يف 

ع�رش االإنرتنت )2010(.
وكالت

ملقتنيات  »�رشاييفو  متحف  فاز 
بجائزة  احلرب  اأثناء  االأطفال 
التي متنحها جلنة  العام«  »متحف 
املنبثقة  والرتبية  والثقافة  العلوم 

عن جمل�س االحتاد االأوروبي.
املجل�س  عن  �صادر  بيان  وقال 
العلوم والثقافة  اإن جلنة  االأوروبي 
والرتبية االأوروبية عقدت اجتماعا 

متحف  واختارت  بوداب�صت  يف 
»�رشاييفو ملقتنيات االأطفال اأثناء 
احلرب« لنيل جائزة »متحف العام« 

يف االحتاد القاري.

واأ�صاف البيان اأن املتحف املذكور 
وامل�صاحلة  ال�صالم  عن  يدافع 

ويدعم قيم التنوع الثقايف.
واأ�ص�س متحف »�رشاييفو ملقتنيات 

ال�صاب  احلرب«  اأثناء  االأطفال 
وافتتح  خليلوفيت�س  يا�صمينكو 

مطلع العام اجلاري.
تعود  مقتنيات  املتحف  وي�صم 

البو�صنة  الأطفال  معظمها  يف 
-1992( حرب  اأثناء  والهر�صك 

.)1995
وكالت 

التي  الفوائد  هي  كثرية 
ح�صدها امل�صت�رشقون بف�صل 
وكتابات  وترجمات  عون 
الة  الرَحّ ال�صوري،  الباحث 
يو�صف  اأنطون  واملغامر 

ير�صده  ما  وهو  دياب.  حنَّا 
حلب  »من  كتاب  فيه  ويبحث 
اإىل  رحلة  باري�س..  اإىل 
ع�رش«،  الـرابع  لوي�س  بالط 
للموؤلف نف�صه. اإذ يعر�س فيه 

ل�صريته وما قدمه من اأبحاث 
الغرب  اأمدت  ودرا�صات 
عن  مهمة  معرفية  بذخرية 
رحلته  دياب  وكتب  ال�رشق. 
عامي  بني  ما  بها  قام  التي 

من  اأكرث  بعد  و1710،   1707
50 �صنة من عودته اإىل حلب، 
الفرن�صي بول  برفقة )ُمعِلّمه( 
لوكا الذي اأخذه معه م�صاعداً 
َقْد  كان  اأن  بعد  ومرتجماً 

يف  عماًل  له  يجد  باأن  وعَدهُ 
باملكتبة  العربية  الكتب  ق�صم 
ولكنه ال  باري�س..  امللكية يف 
يُبّ بوعده ب�صبب �رشاعه مع 
غاالن،  اأنطوان  امل�صت�رشق 

من  عائداً  دياب  فيقفل 
واإ�صطنبول  فاأزمري  مر�صيليا 
حلب،  اإىل  االأنا�صول  عابراً 

حيث ا�صتغل بالتجارة.
وكالت
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بدعوى تخليد   هاليداي الذي اأ�سحى اإلها يف بلد علماين!

هكذا اأهان الإعالم الفرن�سي  اجلزائر 
حاولت  �سهرة اأم�ش) وانا مكم�ش داخل زورتي 

الدافئة(  تفكيك كل ما اأوتيت من قوة عقلية لأفهم 
واأتفهم الإهانة التي تعر�ست لها اجلزائر اإعالميا يف 
باري�ش ولالأ�سف ال�سديد ف�سلت ف�سال ذريعا يندى له 

جبني الإن�سانية ،وحتى ل ي�ساء فهمي ،اأقول يف البداية 
عالنية وجهرا ودون ترد د اأن الراحل جوين هاليداي 

ي�ستحق التكرمي ، ول عيب يف اأن يتم ذلك يف بلد متقدم 
يحرتم مبدعيه ويبجلهم ويدخلهم تاريخ الذاكرة 

اجلماعية ، تكرمي كبار الأمة الذين ج�سدوا  الروح 
القومية كما قيل عن الراحل جوين اأمر �سرعي ومباح 

و�سروري يف بلد مثل فرن�سا حتى وان كانوا غري ممثلني 
لل�سورة الفنية والفكرية  والإن�سانية والإعالمية التي 
تن�سج لهم وحتولهم فجاأة بعد رحيلهم اإىل اآلهة يف زمن 
احلداثة التي اأ�سحت معادية لكل ما هو ميتافيزيقي 
وغيبي ح�سب اإدغار موران املهم�ش اأكرث من اأي وقت 
م�سى بعد اأن دافع عن طارق رم�سان فكريا واأخالقيا 

ولي�ش اإ�سالميا !.

باري�ش :بوعالم رم�ساين 
.

كنت متعبا بعد ظهر �أم�س وحاولت 
خالل  من  �لر�حة  يف  حقي  �خذ 
�أبي رحمه �هلل  قيلولة على طريقة 
معها  موعد�  ي�رضب  كان  �لذي 
حتت �ل�شم�س و�ملطر و لي�س على 
�لرت�ب  وعلى  بال�رضورة  �ل�شجاد 
�لأمر!. مرت  �إذ� تطلب  و �حلجر 
»لكن  »مت�شمر�  وبقيت  �ل�شاعات 
م�شتلقيا حتى منت�شف �لليل تقريبا 
باقرت�ب  نف�شي  �إقناع   حماول 
و�لنتباه  �ملهني  �لفرج  �شاعة 
�إىل  ماكرو  زيارة  �إىل  �إعالميا 
�جلز�ئر من منطلق مهني يفر�شه 
�لزيارة  كانت  و�ن  حتى  �حلدث 
ق�شرية  وتعاون  �شد�قة  زيارة 
و�ل�شاعات  �لدقائق  ،مرت  �لعمر 
�أليدي  �أن �لر�حل جوين  و�كت�شفت 
فنية  وظاهرة  فعال  خ�شبة  حيو�ن 
و�أن  و�شيكولوجية  و�شو�شيولوجية 
ل �شيء يف م�شاره ي�شتحق �لطعن 
و�لنقد بل �لتمجيد و�لتبجيل فقط 
وتك�رض  �حلجر  تفتت  وبطريقة 

�لذين  �أولئك  مثل  �لب�رض  نفو�س 
ماكرو  بالرئي�س  حماطني  كانو� 
�لقومي  �لر�حل  تكرميه  �أثناء 
�لعا�شمة  قلب  يف  جوين  �لبطل 
�لت�رضيح  �أتابع  و�نا  �جلز�ئرية. 
عيون  )يف  �لدموع  �أ�شعل  �لذي 
�شاحبها   مار�س  �شاحرة    زرقاء 
�لرقابة �لذ�تية عليها  عنوة (، مل 
��شدق �نه مت �إعادة تقدمي �مل�شهد 
يف   �لن�رض�ت  كل  يف  �لرت�جيدي 
مل�شوؤولني  �لوطنية  �لتغطية  �شياق 
بطلهم  موت  رف�شو�  �إعالميني 
يتعمدون  تركتهم  بطريقة  �لقومي 
�إىل  بلدهم  رئي�س  زيارة  �إهمال 
�لتي  �لقدمية  �مل�شتعمرة  عا�شمة 
�أ�شبحت نظيفة فجاأة �لأمر �لذي 

فجر �حدث تنكيت فاي�شبوكيا!.
و�شاعات  �شاعات  خ�ش�شت  لقد 
�أنه  �لذي)�عرتف  جوين  لرحيل 
ب�شبابي  ذكرين  لأنه  �أي�شا  �أبكاين 
�لالمبالة  درجة  �جلنوين!(وبلغت 
�لفرن�شي  �لرئي�س  زيارة  حيال 

�لفرن�شيني  �أن�شت  عبثية  درجة 
مت  ملا  جوين  موت  ولول  �حلدث، 

�حلديث عنها ب�شكل �رضيايل!. 
فيها  ومبا  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
قناة »فر�ن�س 24 »�لتي يفرت�س �أن 
تتميز مهنيا بحكم خ�شو�شيتها مل 
حتاور يف تلك �لليلة �لخت�شا�شيني 
�لفرن�شية  �جلز�ئرية  �لعالقات  يف 
يف  �ملعروفني  و�ملوؤرخني 
وبعد  قبل  �لإخبارية  �لن�رض�ت 
عقدها  �لتي  �ل�شحفية  �لندوة 
�إليه  �لرئي�س ماكرو، و�لذي عادت 
�أهد�ف  حتليل  منطلق  من  لي�س 
و  منها  �جلز�ئر  ومو�قف  زيارته 
�لو�جب  �لعالقة  �مللفات  تفكيك 
مناق�شتها لكن ل عادة بث م�شهد 
تكرميه للر�حل جوين �أثناء تو�جده 

يف �جلز�ئر! . 
�ملاأ�شاة  يف  و�لأمر  �لأدهى 
،عودة  �لفرن�شية  �لإعالمية 
لتكر�ر  �جلز�ئر  �إىل  �ل�شحفيني 
تقدمي م�شهد حزن ماكرو �ملفهوم 

يف  كان   قلبه  ماد�م  وجد�نيا  
باري�س حلظة تو�جده يف �جلز�ئر 
�ل�شيء  �أي�شا.  طبيعي  �أمر  وهذ� 
توظيف  يف  يكمن  �لعادي  غري 
�لزيارة ب�شكل �شبه كامل لبث حزن 
باإيقاع  جوين  رحيل  على  ماكرو 
با�شم �جلز�ئر وهي  دوري منتظم 
تغطية  ��شتحقت  �لتي   �جلز�ئر 
�أن  بعد  �أي�شا  كاملة  �إعالمية 
بهدل �لرئي�س ماكرو �ل�شاب �لذي 
) عليه  �شو�س  و)بالأحرى  �أحرجه 
)tu viens m <enbrouiller
�ملا�شي  �شوؤ�ل  عليه  طرح  عندما 
�لفرن�شي  ،�لرئي�س  �ل�شتعماري 
عن  �لعتذ�ر  رف�س  �لذي 
بالده-  �رتكبتها  �لتي  �جلر�ئم 
يف  �لعتذ�ر  بكلمة  تفوه  �أن  بعد 
كمر�شح  »�لأوىل  �لتجارية  زيارته« 
حديثه  يف  �لرئا�شية   �لنتخابات 
يف  يرتدد  مل   - �ل�رضوق  لقناة 
�أمنيا  �ملوظف  �ل�شاب  على  �لرد 
وباأ�شلوب  لفتة  برنفزة  ل  �م 

�لتوبة.   بدعوة  ��شتهز�ءه  يعك�س 
قر�ءة  ميكن   .... �شميولوجيا 
وتفكيك وقوف   �ملوؤرخ بنجامني 
يف  �ملتخ�ش�س  �ملوؤرخ  �شطور� 
�جلز�ئر ور�ء ماكرو كتزكية مثقف 
�لرئي�س  قبل  من  ر�فق  ي�شاري 
تعيينه  بعد  �جلز�ئر  �إىل  هولند 
و�لرئي�س  �لهجرة  ملتحف  مدير� 
�لذي  �شطور�   . �ملرة  ماكرو هذه 
للكتاب  �جلز�ئر  �شالون  يح�رض 
�لأوىل  �لدرجة  من  ك�شيف 
�لو�شط  من  �لع�شا  مي�شك  �أ�شبح 
للما�شي  �إنكار  )ل  ماكرو  مثل 
و�لعتذ�ر  �لتوبة  ول  �ل�شتعماري 
�أن ل �ختالف بني  يوؤكد  (وموقفه 
�لي�شار و�ليمني حيال هذ� �لإ�شكال 
تعباأ  ل  ومعنوية  �أخالقية  كمعركة 
بها فرن�شا �لتي يحلم بالهجرة �إليها 
ماليني �ل�شبان �جلز�ئريني، كما ل 
�لأفالنيني  بع�س  مبطالب  تعباأ 
رغم  �ملعزولني  و�لإ�شالميني  
وبهلو�نية  و�شجيح  بهرجة 

م�شوؤوليهم »�لكبار« وغري �ملوؤثرين 
تتحكم  �لتي  �ل�شلطة �حلقيقية  يف 
فرن�شا  �مل�شريية،  �لقر�ر�ت  يف 
ي�شب  �لذي  �لوقت  على  تر�هن 
ما�شية  فقافلتها  م�شلحتها  يف 
و�لنباح  ماكرو  مثل  �لأمام  نحو 
يف  تقدمها  يعيق  ل  �ملعزول 
كما  متاما  �ملدرو�س  م�رضوعها 
�لفل�شطينيني  مع  تر�مب  يفعل 
�لقد�س عا�شمة  و�مل�شلمني معلنا 
�إىل  �آلت  �لتي  .�لقد�س  لإ�رض�ئيل 
لأمر  حا�شل  حت�شيل  يعد  م�شري 
�لر�حل  �ل�شاعر  خلده  قدمي  و�قع 
تر�مب  و��شتعانة   ، �لنو�ب  مظفر 
مبحمد بن �شلمان �لقائد �حلد�ثي 
على  �لق�شاء  حرب  يقود  �لذي 
منظور  من  �لإ�شالمي  �لإرهاب 
�أمريكي قدمي �أي�شا �إل دللة على 
وعي تر�مب  مبا يفعل متاما مثل 
ماكرو ولهذ� ر�أى  �إعالميو بلده �أن 
ل جديد ي�شتحق تغطية زيارته �إىل 

�جلز�ئر!.

اأعني داخل ال�سور القدمي
اأ�سري من زمن اإىل زمن بال ذكرى ت�سوبني 

فاإن الأنبياء هناك يقت�سمون تاريخ املقّد�ش 
ي�سعدون اإىل ال�سماء و يرجعون اأقل اإحباطا 
و حزنا  فاملحبة و ال�سالم مقد�سان و قادمان 

اإىل املدينة.
 كنت اأم�سي فوق منحدر و اأهج�ش:

كيف يختلف الرواة على كالم ال�سوء 

يف حجر؟ اأمن حجر �سحيح ال�سوء تندلع 
احلروب؟

***
اأ�سري يف نومي.اأحملق يف منامي

ل اأرى اأحدا ورائي.ل اأرى اأحدا اأمامي .
كل هذا ال�سوء يل .. اأم�سي؛ اأخف؛ اأطري 

ثم اأ�سري غريي يف التجلي  تنبت الكلمات 
كالأع�ساب من فم اأ�سعيا النبوي:

» اإن مل توؤمنوا لن تاأمنوا«.
***

اأم�سي كاأين واحد غريي،
و جرحي وردة بي�ساء اإجنيلية، و يداي مثل 

حمامتني على ال�سليب حتلقان و حتمالن 
الأر�ش  ل اأم�سي، اأطري، اأ�سري غريي يف 

التجلي ل مكان ول زمان
. فمن اأنا؟

*** 
 اأنا ل اأنا يف ح�سرة املعراج 

لكّني اأفكر: وحده كان النبي حممد )�ش( 
يتكلم العربية الف�سحى 
و ماذا بعد؟ ..ماذا بعد؟

�ساحت فجاأة جندية : هو اأنت ثانية ؟اأمل 
اأقتلك؟ قلت : قتلتني ... و ن�سيت ، مثلك ، 

حممود دروي�شاأن اأموت

يف القد�س

لالإعالمي ال�سوري املقيم يف 
اأملانيا اإبراهيم اجلبني

رواية »عني 
ال�سرق«.. دم�سق 

كبطل يفتح النار

�لعربية  �ملوؤ�ش�شة  �شدر عن 
�لعمل  و�لن�رض  للدر��شات 
للكاتب  �جلديد  �لرو�ئي 
�ملقيم  �ل�شوري  و�لإعالمي 
�جلبني،  �إبر�هيم  �أملانيا  يف 
ـ  �ل�رضق  »عني  بعنو�ن 
ر�شم  و  هايربثيمي�شيا21«، 
يو�شف  �لفنان  �لغالف  لها 
»عني  وتعترب  عبدلكي، 
�ل�رضق«، ثاين رو��شة للكاتب، 
من  يهودي  »يوميات  بعد 
�لكثري  �أثارت  �لتي  دم�شق« 
تناولها  ب�شبب  �جلدل  من 
حني  �عترب�  ملو�شوعني 

�شدورها يف �لعام 2007 من 
يهود  �ملحرمة،  �ملو��شيع 
دم�شق، وعالقة قادة تنظيم 
�لقاعدة مع �لأجهزة �لأمنية 

�ل�شورية.
�إن  �جلبني  �إبر�هيم  ويقول   
دم�شق �لتي �شّماها �لرومان 
تختزل  �ل�رضق«  »عني 
�مل�رضق كلّه، وفيها تدور كل 
�لق�ش�س �ل�رضية، من �ليومي 
�ملخططات  �إىل  �لب�شيط، 
تغرّي  ما  عادة  �لتي  �لكربى 
هذه  ويف  �ملنطقة،  وجه 
يوميات  ر�شدُت  �لرو�ية، 

بني  ما  دم�شق،  يف  ع�شتُها 
بهما  ورمبا  و�لو�قع،  �خليال 
معاً، وقد ل �أميز مر�ت، �أّي 
منهما هو �لو�قع، �خليال �أم 
�لو�قع ذ�ته. مبدتئاً من مدن 
�أ�شخا�س  عديدة،  �شورية 
عديدة،  ثقافات  من  قدمو� 
حمملني بب�شائعهم �لإن�شانية 
فاخرتقو�  معاً،  و�لوح�شية 
عو�مل �لفكر و�لأدب و�لفنون، 
�لتهتك،  مغرقني �ملدينة يف 
�ملجتمع  رجم  مو��شلني 
�لذي  �لعري�س  �ل�شوري 
وب�شاطته  بتعدده  ��شتهر 

ذ�ته،  �لوقت  يف  وتعقيده 
�لذي  �ملجتمع  ذ�ته  وهو 
�شّماه �لنظام �ل�شوري لحقاً 
لالإرهاب«  �حلا�شنة  »�لبيئة 
مربر�ً كل �أ�شكال �لإبادة �لتي 
طبقها على �شّكانه يف مدنه 
�لرو�ية  و�شخو�س  و�أريافه«، 
�ملرت�كمة  �لأزمنة  تعرب 
�ل�شورية،  �لأر�س  على 
تيمية  �بن  �أبطالها  ومن 
�لأبدي،  دم�شق  قلعة  �شجني 
�لعجوز  �مل�شتبد  و�لرئي�س 
وتركة  غيبوبته،  يف  معزولً 
�جلز�ئري  �لأمريعبد�لقادر 

كا�رض  و�لعامل،  دم�شق  يف 
و�شلمى  �أوجالن  وعبد�هلل 
من  خليط  من  �ملكونة 
ومونيكا  روزموندبايك 
�ل�رضك�شية  �شتناي  بيلوت�شي، 
فتاة �لليل �لتي تعتد بجدها 
جو�مع  �أحد  يف  �ملدفون 
حب  وق�ش�س  دم�شق، 
�إىل  حتول  و�شاعر  وكر�هية، 
�آخرون  و�شعر�ء  نحا�س  بائع 
ومظفر  د�ع�س،  ذبحهم 
�أيامه  �أ�شعب  يف  �لنو�ب 
يتاآكله  �أن  قبل  دم�شق  يف 
مولع  �شاعر  �لباركن�شون، 

يف  �لفوتوغر�يف  بالت�شوير 
�إىل  �لقام�شلي  من  طريقه 
يعقوب  حنا  �لبعيد،  �ملنفى 
�لقادم من ماردين يف تركيا، 
موؤ�ش�س �ملدر�شة �ل�رضيانية 
وحفيده  عامود�  يف  �لأوىل 
بعد  �جلميع  �شيعرفه  �لذي 
دم�شقي  �شاعر  �شنو�ت، 
�لبعيد  و�شقيقه  بجناحني 
�لأر�س،  و�أ�شقاع  بريوت  يف 
يوميات �ل�شجن وظالم لياليه 
بع�شهم  �ملعتقلني  وعالقات 

ببع�س.
وكالت
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 ا�صتخدام معقم اليدين
معقم اليدين و�سيلة فعاله يف حال عدم توافر املاء وال�سابون، يجب اأن يحتوي املعقم على ن�سبة 60% من الكحول على الأقل كي ي�ستطيع 

كنه ا�ستخدامه يف حال ال�سفر اأو اأثناء تواجده يف الف�سل الدرا�سي ..اإلخ. الق�ساء على اجلراثيم، يمُ

وفرية  كمية  ي�ضع  �أن  علمه 
على يديه ثم يبد�أ يف فركهما 
جيد�ً �إىل �أن يجف متاماً، كما 
يجب �أن يتعلم عدم مل�س �أنفه 
يد�ه  كانت  �إن  وعينيه  وفمه 
�لأماكن  فهذه  نظيفه،  غري 
�لفريو�ضات  عرب  بو�بة  هي 
�أنفه  يُغطي  �أن  علمه  للج�ضم. 
�إذ�  �ل�ضعال  �أو  �لعط�س  �أثناء 
بنزلت  م�ضاب  طفلك  كان 
�لربد بالفعل، فيجب �أن يتعلم 

مبنديل  وفمه  �أنفه  يُغطي  �أن 
ورقي �أثناء �لعط�س �أو �ل�ضعال 
بني  �ملر�س  ين�رش  ل  كي 

�لآخرين �ضو�ء �أفر�د عائلته 
�أن  يجب  �أ�ضدقائه،  �أو 
�لتخل�س  �أي�ضاً  يتعلم 
من �ملنديل مبجرد �أن 

ي�ضتخدمه، فالحتفاظ 
به قد يلوث يديه بالتايل 

مرة  �إليه  �لفريو�س  ينقل 
�ضخ�س  �أي  �إىل  �أو  �أخرى 

مل يتعامل معه.  �إن 
يكن 

ك  هنا
منديل يف يده فعلمه 

ن  �أ

كوعه  يف  يعط�س 
يديه،  يف  ولي�س 
�لطريقة  بهذه 

�ضتقل 
�أن  �حتمالية 

ينقل �ملر�س للآخرين عن 
جميع  ويف  �للم�س،  طريق 
يغ�ضل  �أن  يجب  �لأحو�ل 
ي�ضتخدم  �أو  جيد�ً  يديه 
ينتهي  �أن  مبجرد  �ملعقم 
كي يتخل�س من �أي جر�ثيم 
�أو بكترييا عالقة به. �بقي طف 
لك يف �ملنزل �إذ� كان مري�ضاً 
�إذ� بدت على طفلك �أعر��س 
للإ�ضابة بالأنفلونز� �أو �حلمى 
�أن  وللآخرين  له  فالأف�ضل 

�أن  تٌبقيه يف �ملنزل، ل د�عي 
�ملدر�ضة  �أو  للح�ضانة  يذهب 
جميع  يف  �إ�ضابته،  �أثناء 
للر�حة  يحتاج  هو  �لأحو�ل 
من  �ضتمنعه  فاإ�ضابته  �لتامة، 
�لرتكيز يف درو�ضه كما �أنه لن 
يتمكن من �للعب مع �أ�ضدقائه 
�لأف�ضل  لذلك  مر�ضه،  ب�ضبب 
حتى  �ملنزل  يف  تُبقيه  �أن 

يتعافى.

من اأمرا�ض ال�صتاء 
قرح الفم اأو الأنف 

 علم طفلك اأن 
ُيحافظ على نظافته 

�لبثور  بع�س  غالبا  تظهر 
�لأنف،  منطقة  حول 

�لذقن  �أو  �لفم،  �أو 
�أي�ضا  وتعرف 
وتكون  بالهرب�س 
ب�ضائل  ممتلئة 
مائي.  �أو  �ضفاف 
و�أ�ضباب �لإ�ضابة 
للغاية  كثرية  بها 
�لتعر�س  ومنها 
�أو  �لبارد  للهو�ء 
بعدوى  �لإ�ضابة 
و�أي�ضا  �جللد، 
للإجهاد  �لتعر�س 
و�لتعب �لنف�ضي �أو 
وتناول  �جل�ضدي 
�لأطعمة  بع�س 
يف  تت�ضبب  �لتي 
كلها  �حل�ضا�ضية 
توؤدي  �أ�ضباب 
�ملر�س.  لظهور 
�لوقاية  عن  و�أما 
فيجب  منها 
كل  عن  �لبتعاد 
�لكتئاب  يثري  ما 
و�أي�ضا  �ملو�ضمي، 

يجب 
فة  معر
طعمة  لأ �
�لتي تت�ضبب 
ظهور  يف 
�ضية  حل�ضا �
د  بتعا لل

عنها. و�أما عن �لعلج فهي ل حتتاج �إىل �لذهاب 
بعد  منها متاما  �ل�ضفاء  يتم  �لغالب  ويف  للطبيب 
فرتة ل تتجاوز �لأ�ضبوع، ولكن يجب عدم مل�ضها 
على  و�حلر�س  با�ضتمر�ر  للماء  تعري�ضها  �أو 
جتفيف �ملنطقة حتى ل تنت�رش يف �أماكن �أخرى 
�ملعدية  �لأمر��س  �أحدى  من  �أنها  قلنا  فكما 
علينا  ينبغي  ب�ضكل عام  �ل�ضتاء  �أمر��س  ولتجنب 
�لأطعمة  تناول  مثل  �ل�ضحية  بالعاد�ت  �لهتمام 
�لريا�ضة،  وممار�ضة  �ل�ضحية،  و�مل�رشوبات 
�لكايف  و�لنوم  �ل�ضخ�ضية،  بالنظافة  و�لهتمام 
ملدة ل تقل عن ثمان �ضاعات، وذلك من �أجل �أن 

نتمتع ب�ضحة جيدة وخالية من �لأمر��س. 

�نتقال �لفريو�س �مل�ضبب للمر�س من �ضخ�س 
�للم�س  طريق  عن  �لأ�ضا�س  يف  يكون  لآخر 
و�لختلط �ضو�ء بلم�س �ضيء ملوث ثم تناول 
�لطعام دون غ�ضل �ليدين مثًل �أو فرك �لأنف 
عن  ينتقل  �أن  ُيكن  كما  وهكذ�،  �لعني  �أو 

كيف  طفلك  تُعلم  �أن  لبد  لذلك  �لهو�ء،  طريق 
يديه  غ�ضل  فيتعلم  جيد�ً  نظافته  على  يُحافظ 
�أن  يجب  كما  با�ضتمر�ر،  و�ل�ضابون  باملاء  ووجه 
تعلمه عدم �لختلط باأي �ضخ�س مري�س خا�ضة 
�لختلط �ملبا�رش عن طريق �للم�س و��ضتخد�م 
�إذ�  عليه  �لو�ضع  نف�س  وتطبيق  �لأدو�ت،  نف�س 
�أل يختلط بالآخرين قدر �لإمكان.  مر�س، يجب 
يجب �أن يتعلم كيفية غ�ضل يديه بطريقة �ضحيحة، 
في�ضعهما حتت �ملاء �جلاري ثم ي�ضتخدم �ل�ضابون 
لغ�ضل يده على �لأقل ملدة 20 ثانية، مع �لهتمام 
بتنظيف �أماكن �لثنايا كبني �أ�ضابعه و�أظافره، ثم 

�جلاري  �ملاء  �ل�ضابون حتت  يديه من  تنظيف 
�أي�ضاً. 

التهاب احللق 
ل �ضك �أن �لتهاب �حللق و�حد� من �أمر��س �ل�ضتاء �لتي ي�ضاب بها 
�لرجال و�لن�ضاء و�لأطفال خا�ضة مع برودة �ملناخ، ويرجع ذلك لعده 
�أ�ضباب �ضوف نذكرها فيما بعد ولكن يجب �أن نعلم �أن �حللق يحتوي 
على عقد ملفاوية ت�ضمى �للوزتان ووظيفتهما حماية �جل�ضم من �لبكرتيا 

و�لفريو�ضات �لتي قد ت�ضيب �جل�ضم. 
�أ�ضباب �لإ�ضابة بالتهاب �حللق

 جند �أن �لتهاب �حللق يحدث نتيجة للتهاب �أحدى �للوزتني �أو كلتيهما. و�أما عن 
�لأعر��س �ل�ضائعة فهي ت�ضمل �رتفاع درجة حر�رة �جل�ضم، قئ، �ضعوبة يف �لبلع، �آلم 
يف �للوزتني، ظهور ر�ئحة غري حمببة يف �لفم، غالبا ما ي�ضكو �ملري�س من ت�ضخم يف 
�إحدى �للوزتني �أو كلتيهما. قد ي�ضكو �ملري�س �أي�ضا من وجود �إفر�ز�ت �ضفر�ء باحللق، 
ومع �ضدة �ملر�س ي�ضاب �ملري�س بت�ضخم يف �لغدد �للمفاوية �ملنت�رشة يف �جل�ضم، 

وهى منت�رشة �أ�ضفل منطقة �لأذن وحتت �لإبط ويف �لعديد من �لأماكن باجل�ضم. 
طرق �لوقاية

 فمن �ملمكن تناول �لأع�ضاب �لتي تعمل على تقليل �لأمل مثل �ليان�ضون �أو �لقرفة، 
وكذلك يجب �لغرغرة باملاء و�مللح يوميا خا�ضة عند �ل�ضعور باآلم يف �حللق. 
كما  �للزم،  �لعلج  لو�ضف  �لطبيب  ��ضت�ضارة  فينبغي  �لعلج  و�أما عن 
�لتوقف عن �لعلج مبجرد �ختفاء �لأعر��س، بل  �أل يتم  ينبغي 
�لطبيب  حددها  �لتي  �ملدة  ح�ضب  �لعلج  �إكمال  يرجى 
بخر�ج  كالإ�ضابة  م�ضاعفات خطرية  �أي  حتى ل حتدث 

�للوزتني!
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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 

زهده وتو��سعه عليه �ل�سالة و�ل�سالم
وال�سالم  ال�سالة  عليه  زهده  وما جاء يف 
فكثري  الآخرة  الدار  واختياره  وتوا�سعه 
منها ما رواه البيهقي والرتمذي وابن ماجه 
عن عبد اهلل اأنه قال: ا�سطجع النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم على ح�سري فاأثر احل�سري 
بجلده، فجعلت اأم�سحه واأقول: باأبي اأنت 
اأذنتنا فنب�سط لك  األ  واأمي يا ر�سول اهلل 
عليه  فقال  عليه  تنام  منه  يقيك  �سيئاً 
اأنا  وما  وللدنيا،  »مايل  وال�سالم:  ال�سالة 
ا�ستظل  كراكب  والدنيا  اأنا  اإمنا  والدنيا، 

حتت �سجرة ثم راح وتركها«.

ال�سالة  عليه  زهده  على  ي�سهد  ومما 
وال�سالم اأنه كان مير ال�سهر وال�سهران ول 
يوقد يف بيت ر�سول اهلل نار فقالوا: ما كان 

طعامكم قالوا: الأ�سودان التمر واملاء.
الدنيا  من  تقلله  على  �ساهد  واأكرب 
عليه  تويف  اأنه  زهرتها  عن  واإعرا�سه 
عند  مرهونة  ودرعه  وال�سالم  ال�سالة 
كثرياً  متاًعا  ول  يهودي ومل يرتك ق�رصاً 
غاية  يف  ومتاعه  متوا�سعاً  بيته  كان  بل 
التوا�سع وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يو�سي 
واإياك  احلديث:«  يف  كما  التنعم  برتك 

والتنعم فاإن عباد اهلل لي�سوا باملتنعمني«.
اِب ، َقاَل : َقاَل َر�ُسوُل  َطّ َ َعنخْ ُعَمَر بخِْن الخْ
ُروِن َكَما  اهللِ �سلى اهلل عليه و�سلم : ل تُطخْ
ا اأَنَا َعبخٌْد ،  َ َيَ ، اإِمَنّ اَرى ابخَْن َمرخْ َرِت النَّ�سَ اأَطخْ

َفُقولُوا : َعبخُْد اهللِ َوَر�ُسولُُه .
قوله  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  توا�سعه  ومن 
: ) ل تف�سلون على يون�س بن متى ، و ل 
، و ل تخريون على  الأنبياء  تف�سلوا بني 

مو�سى . (
و قال للذي قال له : يا خري الربية : ذاك 

اإبراهيم .

�أن �هلل عز وجل �أمر عباده 
باال�ستغفار 

من ف�سائل ال�ستغفار اأن اهلل عز وجل اأمر عباده 
به فى اآيات كثرية من القراآن الكري ومنها:  قوله 
ِحيٌم  { َرّ َغُفوٌر   َ اهلَلّ اإَِنّ   َ اهلَلّ ِفُرواخْ  تَغخْ َوا�سخْ  {: تعاىل 
ِفُرواخْ َربَُّكمخْ ثَُمّ  تَغخْ )]1[( ، وقوله تعاىل :} َواأَِن ا�سخْ

تُوبُواخْ اإِلَيخِْه {)]2[(.
َ{ اأمرهم بال�ستغفار يف مواطن  تَغخِْفُروا اهلَلّ }َوا�سخْ
طلب  وهو   ، الرحمة  واأماكن   ، القبول  مظنة 
اإذ   ، بالقلب  التوبة  مع  بالل�سان  اهلل  من  الغفران 
نافع  غري  بالقلب  التوبة  دون  بالل�سان  ال�ستغفار 
، واأمروا بال�ستغفار ، واإن كان فيهم من مل يذنب 
واأحرم  بلغ قبيل الإحرام ومل يقارف ذنباً  ، كمن 
اأنه رمبا  ال�ستغفار من مثل هذا لأجل  ، فيكون 
�سدر منه تق�سري يف اأداء الواجبات والحرتاز من 
اأنه لي�س طلب  املحظورات ، وظاهر هذا الأمر 
غفران من ذنب خا�س ، بل طلب غفران الذنوب 
، وقيل : اإنه اأمر بطلب غفران خا�س ، والتقدير : 
وا�ستغفروا اهلل مما كان من خمالفتكم يف الوقوف 
والإفا�سة ، فاإنه غفور لكم ، رحيم فيما فرطتم 
فيه يف حلكم واإحرامكم ، ويف �سفركم ومقامكم. 
ويف الأمر بال�ستغفار عقب الإفا�سة ، اأو معها ، 
دليل على اأن ذلك الوقت ، وذلك املكان املفا�س 
منه ، واملذهوب اإليه من اأزمان الإجابة واأماكنها 

، والرحمة واملغفرة

ن�سبه �سلى �هلل عليه و�سلم
ن�سبه  فاإن  ومن�سئة  بلده  وكرم  ن�سبه  �رصف  اأما 
بن  اإ�سماعيل  اإىل  ينتهي  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
واأمهات  طاهرون  واآباء  �رصيف  ن�سب  اإبراهيم. 
طاهرات؛ فهو من �سميم قري�س التي لها القدم 

الأوىل يف ال�رصف وعلو املكانة بني العرب.
فيهم  لي�س  كراماً  اإل  اآبائه  �سل�سلة  يف  ول جتد 
اأمهات  وكذلك  قادة،  �سادة  كلهم  بل  م�سرتذل 
اآبائه  بني  اجتماع  وكل  قبائلهن  اأرفع  من  اآبائه 
واأمهاته كان �رصعياً بح�سب الأ�سول العربية ومل 
ينل ن�سبه �سيء من �سفاح اجلاهلية بل طهره اهلل 

من ذلك.
�سمعت  قال:  الأ�سقع  بن  واثلة  عن  م�سلم  روى 
ا�سطفى  اهلل  »اأن  يقول:  �سلم  و  اهلل عليه  ر�سول 
قري�ساً  وا�سطفى  اإ�سماعيل  ولد  من  كنانة 
ها�سم  بني  قري�س  من  وا�سطفى  كنانة  من 

وا�سطفان من بني ها�سم«.

�أهمّية تعليم �ل�سغري �لقر�آن 
اأن  م�سلٍح  كل  على  لزاماً  كان  لذلك 
واأن   ، نف�سه  تب�سري  على  يحر�س 
طاملا  ثوباً  اجلد  �ساعِد  عن  َر  يُ�َسِمّ
عنده،  خري  كَلّ  غطى  حتى   ، اأُر�سل 
 – ، بل كان �سبباً  اإ�سالح عرفه  وكَلّ 
مبا تراكم عليه من �ُسبٍَه وت�سويه – يف 
بحبل  العت�سام  عن  النَّا�ِس  �رصف 
، وال�سري  ، وبدينه القوي  اهلل املتني 

على �رصاطه امل�ستقيم .
 ، العظيم  القرءان  يف  اأَنّ  واعلموا 
و�سري   ، امل�رصفة  النبوية  وال�سنة 
من  كبرياً  كّماً  الأمة  هذه  �سلف 
والآداب  واملعان   ، والقيم  املباديء 
اأن  يجب  التي  الرتبوية  والأ�ساليب   ،

قلبه  وي�رصب   ، ال�سغري  عليها  يَُربَّى 
الأخذ بها منذ نعومة اأظفاره .

واإَنّ من اأعظم ما يجب �رصف الهمم 
تعليمهم   ((  : الأبناء  تربية  يف  اإليه 

كتاب اهلل تعاىل (( . 
َكاَن  َما  نَبَاأُ  ِفيِه  الذي  الكتاب  هذا 
َما  ُم  َوُحكخْ بَعخَْدُكم،  َما  َوَخرَبُ   ، َقبخْلَُكم 
 ، ِبالخَْهزخْل  لَيخْ�َس  ـُل  الخَْف�سخْ َوُهَو  بَيخْنَُكم، 
َمُه اهلل ، َوَمِن  َمنخْ تََرَكُه ِمنخْ َجبَّاٍر َق�سَ
لَُّه اهلل ، َوُهَو  ِه اأَ�سَ ِ ابخْتََغى الخُْهَدى يِف َغريخْ
ِكيم  َ كخُْر احلخْ َِتني ، َوُهَو الِذّ ِ املخْ َحبخُْل اهلَلّ
تَِقيم ، ُهَو الَِّذي  ُ�سخْ َاُط املخْ ، َوُهَو ال�رِصّ
ِبِه  خْتَِب�ُس  تَل َولَ   ، َواء  الأَهخْ ِبِه  تَِزيُغ  لَ 
بَُع ِمنخُْه الخُْعلََماء ، َولَ  الأَلخْ�ِسنَة ، َولَ يَ�سخْ

ي  تَنخَْق�سِ َولَ   ، ّد  الَرّ َِة  َكثخْ َعلَى  لَُق  يَخخْ
اإِذخْ  ُنّ  ِ اجلخْ تَنخْتَِه  مَلخْ  الَِّذي  ُهَو   ، َعَجاِئبُه 
اآًنا  �َسِمَعتخُْه َحتَّى َقالُوا ] اإِنَّا �َسِمعخْنَا ُقرخْ
ِد َفاآَمنَّا ِبِه [  �سخْ َعَجبًا يَهخِْدي اإِىَل الُرّ
َدق ، َوَمنخْ َعِمَل ِبِه اأُِجر  َمنخْ َقاَل ِبِه �سَ
اإِلَيخِْه  ِبِه َعَدل ، َوَمنخْ َدَعا  ، َوَمنخْ َحَكَم 

تَِقيم . َهَدى اإِىَل �رِصَاٍط ُم�سخْ

معجز�ت عي�سى عليه �ل�سالم

تعترب  مري  ابن  عي�سى 
 ، الأوىل  معجزته  ولدته 
ال�سيدة  اأمه  حملته  حيث 
يكن  ومل   ، العذراء  مري 
 ، قبل  من  رجل  م�سها  قد 
تكلم �سيدنا عي�سى وهو يف 

املهد
مري  ال�سيدة  اأن  قيل 
عي�سى  �سيدنا  تدفع  كانت 
يف  وعمل   ، دوماً  للعمل 
�سائغ  عند  املرات  ذات 
رب  اأراد  يوم  يف   ، ثياب 
فاأخرب   ، ال�سفر  العمل 
هناك  باأن  عي�سى  �سيدنا 
حتتاج  الثياب  من  الكثري 
ل�سباغ ، وقد علمتك كيفية 
ال�سباغ ، وو�سعت على كل 

اللون  يحدد  خيطاً  ثوب 
�سيدنا  فقام   ، املطلوب 
عي�سى بت�سخني وعاٍء كبري 
 ، األوان  عدة  فيه  وو�سع 
يف  الثياب  جميع  وو�سع 
الوعاء ، واأخذ يردد  »كون 
اأريده  ما  على  اهلل  باإذن 
رب  عودة  وعند   ، منِك« 
العمل من �سفره ، ا�ست�ساط 
جميع  راأى  عندما  غ�سبا 
 ، واحٍد  وعاٍء  يف  الثياب 
ال�سالم  عليه  عي�سى  فقام 
واحداً  الثياب  باإخراج 
 ، اأ�سفر  والآخر  اأحمر 
واآخر اأخ�رص وهكذا ، وكل 
بلون اليط املحدد  ثوب 
العمل  رب  عجب   ، عليه 

من الأمر ، وعلم باأن هذا 
من عند اهلل فاآمن بر�سالة 
عي�سى عليه ال�سالم ، ودعا 
 ، به  فاآمنوا  لالأمر  النا�س 
فكان من جملة احلواريني 
عليه  عي�سى  اآزروا  الذين 

ال�سالم يف ن�رص ر�سالته
قد  باأنه  يوم  يف  وحدث   .
�سيادي  من  مر مبجموعٍة 
كبريهم  يدعى   ، الأ�سماك 
عي�سى  ف�ساألهم  »�سمعون 
له  فقالوا   ، عملهم  عن 
ن�سطاد الأ�سماك ، فطلب 
لدعوة  بامل�سي معه  منهم 
ف�ساألوه   ، لر�سالته  النا�س 
اأنا  ليجيبهم  نف�سه  عن 
عي�سى بن مري ر�سول اهلل 

، فطلبوا منه دلياًل على ما 
عي�سى  �سيدنا  فاأمر   ، قال 
�سمعون باإلقاء �سبكة ال�سيد 
�سيدنا  وقام   ، املاء  يف 
بالت�رصع  اللحظة  تلك  يف 
والدعاء اإىل اهلل ، وما هي 
اإىل حلظات حتى اجتمعت 
ال�سبكة حتى  الأ�سماك يف 
 ، لكثتها  تتمزق  اأن  كادت 
اأخرى  ب�سفينٍة  فا�ستعانوا 
وامتالأت   ، لو�سع �سيدهم 
ال�سفينتني ب�سيٍد وفرٍي من 
كان  من  واآمن   ، الأ�سماك 
عند  من  هذا  باأن  حا�رصاً 
اهلل ، واآمنوا ب�سدق ر�سالة 
 ، ال�سالم  عليه  عي�سى 

واإنطلقوا معه يف دعوته.
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 -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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�سيارة بوتني الرئا�سية للبيع

�سيارة  بيع  �إعالن  �لرو�سية  رو"  "�أوتو.  بو�بة  ن�رشت 
ليموزين "زيل-4112 بي" �لفخمة �لرو�سية مقابل 70 

مليون روبل )نحو 1.2 مليون دوالر(.
و�أنتج م�سنع "زيل" ن�سخة و�حدة من �ل�سيارة �لفخمة، 
عام  نهاية  يف  �لرو�سية  �لدولة  رئي�س  على  وعر�ست 
2012، لكنها مل تعجب بوتني ورف�س ركوبها. وقررت 

�رشكة "زيل" بيعها مقابل ما يزيد عن مليون دوالر.
وتتقدم تلك �ل�سيارة من حيث فخامتها على �سيار�ت 
فاخرة م�سهورة مثل كاديالك ومايباخ ورولز-روي�س. 
وتتمتع بعدد هائل من �لوظائف ل�سمان ظروف ر�حة 
�ملق�سورة  بحر�ة  �لتحكم  نظام  بينها  من  �ساحبها، 
مبنطقتني، و�إمكانية �لتحكم �الآيل بالكر��سي و�لزجاج 
و�ملر�يا و�ل�ستائر، وثالجة م�رشوبات �سغرية، ونظام 

وجتهيز�ت  للكر��سي  �إ�سايف  و�سف  فيديو  عر�س 
�أخرى متعددة.

وتزود �ل�سيارة مبحرك رو�سي �ل�سنع من طر�ز "زيل" 
�سندوق  وفيها  400 ح�سان.  قوة  ينتج  لرت   7.7 �سعة 
قام   ،10  Allison �أوتوماتيكي  �سد��سي  �رشعة 
�لتي  �ل�سيارة  على  بتكييفه  �الأمريكيون  �ملهند�سون 

ت�سبه �سيار�ت �لكرملني يف �لع�رش �ل�سوفيتي.
عن  �لك�سف  �ملقبل  �لربيع  �ست�سهد  رو�سيا  �أن  يذكر 
�إطار  يف  "نامي"  �رشكة  يف  �سممت  رئا�سية  �سيارة 
م�رشوع "كورتيج" لل�سيار�ت �لرو�سية �لفاخرة. ويتوقع 
�أثناء  �ل�سيارة  عن  �الأول  �لر�سمي  �لك�سف  يجري  �أن 
�النتخابات  بعد  �جلديد،  �لرئي�س  تن�سيب  مر��سم 

�لرئا�سية عام 2018.

لمبورغيني "اأورو�س" نفدت قبل اأن ت�سل الأ�سواق!

كامل  �لرو�س  �لوعرة  �لطرق  �سيار�ت  ع�ساق  ��سرتى 
ح�سة �لبالد من �سيار�ت ماركة المبورغيني �جلديدة 

"�أورو�س" قبل �أن ت�سل �إىل �الأ�سو�ق.
فقد �أكد ممثل �رشكة المبورغيني ل�سحيفة لينتا رو، 
�أن 10 �سيار�ت فقط، بقيت من �لـ 50 �سيارة "�أورو�س"، 
يف  �سيطرح  �لذي  �ملوديل  هذ�  من  رو�سيا  ح�سة 
�الأ�سو�ق عام 2018. �إذ حجز �لزبائن �لرو�س �سيار�تهم 
�ملاركة  لهذه  �لتجاري  باالإنتاج  �ل�رشكة  تبد�أ  �أن  قبل 
�جلديدة، وقبل عر�س منوذج المبورغيني "�أورو�س"، 
�لذي كان يف بد�ية عام 2016 عندما فتحت �ل�رشكة 

باب �الكتتاب على �ل�سيارة �ملذكورة.
�أن  "المبورغيني يف مو�سكو"،  لـ  �لعام  �ملدير  ويقول 

�متالك  حق  على  �حل�سول  الأجل  )يقاتلون(  �لزبائن 
�أول �سيارة "�أورو�س" يف رو�سيا.

�الأ�سو�ق  يف  "�أورو�س"  المبورغيني  �سيارة  �سعر  يبلغ 
�لرو�سية 15.2 مليون روبل )حو�يل 260 �ألف دوالر(، 
و�ست�سلم �أوىل �سيار�ت هذ� �ملوديل �إىل �أ�سحابها يف 

�سيف 2018.
من  �لر�بع  يف  �ل�سيارة،  لهذه  �الأول  �لنموذج  وعر�س 
دي�سمرب، يف م�سنع �ل�رشكة يف مدينة �أغاثا- بولونيز 
 4 �سعته  مبحرك  �ل�سيارة  جهزت  وقد  )�إيطاليا(، 
�لق�سوى  �رشعتها  وتبلغ  ح�سانا.   650 وبقوة  لرت�ت، 
305 كيلومرت�ت/ �ل�ساعة. وتعد �أ�رشع �سيارة للطرق 

�لوعرة يف �لعامل.

اإعالن موعد 
اإطالق اجليل 

اجلديد من 
 Subaru"
"Forester

�أكدت مو�قع متخ�س�سة ب�سوؤون 
�ل�سيار�ت �أن �الإعالن �لر�سمي 
عن �جليل �جلديد ل�سيار�ت 

"Subaru Forester" رباعية 
�لدفع �سيجري، يف نوفمرب من 

�لعام �ملقبل.
 "Forester" ووفقا للمو�قع فاإن
 "SGP" جلديدة �ستاأتي بهيكل�

�ملطور �لذي �ستزود به 
 "XV"و "Impreza" سيار�ت�
و"Ascent" �لتي تعمل �سوبارو 

على �إنتاجها.
ومن �ملتوقع �أن تاأتي �ل�سيارة 
�جلديدة ب�سكل خارجي ي�سبه 

�سيار�ت "Ascent" �الأخرية �لتي 
�أ�سدرتها �سوبارو مع تعديالت 
طفيفة على �سكل �سبكة �ملربد 
و�الأ�سو�ء �الأمامية و�خللفية، 
ف�سال عن حمركات توربينية 

متطورة ب�سعة 1.6 و2 لرت قادرة 
على �لت�سارع من 0 �إىل 100 كلم/ 

�ساعة يف �أقل من 4 ثو�ن.
كما جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �جليل 
 "Foreste" حلايل من �سيار�ت�

مزود مبحركات ب�سعة 2 لرت قادرة 
على توليد عزم 150 ح�سانا. 

وحمركات 2.5 بعزم 171 ح�سانا، 
وحمركات توربينية ب�سعة 2 

لرت قادرة على توليد عزم 241 
ح�سانا، 

اأ�سغر �سيارة يف العامل... ميكنك قيادتها لداخل غرفتك!
�ساهدنا يف �لعديد من �ملو��سيع �ل�سابقة كيف يهتم �سانعو �ل�سيار�ت يف �لعامل باإنتاج �سيار�ت �سغرية، 
لكننا �سن�ساهد �ليوم �سيارة كهربائية �أ�سغر بكثري من كل ما �سبق لدرجة �أن باإمكانك قيادتها حتى 

�رشيرك!
بينما  و�حد�ً  مرت�ً  يتجاوز  ال  باأن عر�سها  “فولب”  �ل�سيارة  طولها تتميز  يبلغ 

�لفتحات  من  �ملرور  �ل�سيارة  ت�ستطيع  لذ�  ون�سف،  ل�سيقة مرت  �
فولب  تزن  غرفتك!   باب  من  و�ملرور  �مل�سعد  يل ودخول  � حو

كيلوجر�م  تبلغ 350  عتها و �رش
�ل�ساعة، �لق�سوى 50 كيلومرت  يف 
�ملزعج  فمن  لتفكري لذ�  �
بها  �لذهاب  رحالت يف  يف 
كانت  و�إن  �ل�رشعة بعيدة،  هذه 
د�خل  )خا�سًة منا�سبة  �ملدن 

�أوقات �لزحام!(.
�أي�ساً  �سيارة من �مللفت  �أن 
كتلك  حتوي �سغرية  ال 
مكاناً  �سع )بالطبع(  لو
وهو  عيب �الأمتعة، 

خطري يف �ل�سيارة 
الأن �أحد مميز�ت 
�سيارة  �قتناء 

��سطحاب  �أردت  فاإن  ثمنه  �سيء  لكل  لكن  ب�سهولة،  و�الأمتعة  �حلقائب  نقل  �لقدرة على  هو  خا�سة 
�أنك لن حتمل عبء �لبحث عن  �أن تقدم بع�س �لتنازالت!.. خا�سًة  �سيارتك معك يف �ملنزل عليك 
مكان الإيقاف �ل�سيارة الأن باإمكانك �إيقافها يف �أي مكان باملعنى �حلريف للكلمة!: �ملثري �أنه وبف�سل 
حمركها �ل�سغري �سيتم ترخي�س �ل�سيارة على �أنها در�جة رباعية، لذ� �سيكون باإمكان �أي �سخ�س يحمل  
�ستكون  �أنها  قال  و�لذي  �آرتيويل،  رومانو  �ل�سهري  �الإيطايل  �مل�سمم  هو  �ل�سيارة  فكرة هذه  �ساحب 

متوفرة يف �أوروبا بد�ية �لعام �لقادم. �أما عن �ل�سعر فيبلغ 5،600 دوالر.

تو�جه مبيعات �سيارة "الد� في�ستا" عدة حتديات وقيود حتول دون زيادتها 
يف �الحتاد �الأوروبي ومن بني تلك �لقيود غياب حمرك ديزل �قت�سادي، 
وعدم توفر موديالت �أخرى يف �أ�سطول �سيار�ت الد� غري �سيد�ن �لتي ال 

تتمتع حاليا ب�سعبية كبرية يف �أوروبا.
 Vesta" ويرى �خلرب�ء �أن مبيعات "الد� في�ستا" �ستزد�د مع ظهور موديلي

SW" و"SW Cross" �جلديدين يف �ل�سوق �الأملانية.
لل�سيار�ت.  �إي�سني  معر�س  يف  مرة  الأول  �ملوديلني  هاذين  عن  وك�سف 
�ملقبل،  �لربيع  يف  باأملانيا  �ستي�سن"  في�ستا  "الد�  مبيعات  و�ستنطلق 
حيث �ستح�سل �ل�سيارة على حمرك بنزين �سعته 1.6 لرت، يولد قوة 106 
و�سيزد�د  �أوتوماتيكي.  �أو  ميكانيكي  �رشعة  ب�سندوق  و�ستزود  �أح�سنة. 

�سعرها بالطبع �إىل 12740 يورو مقارنة ب�سيارة �سيد�ن.
فيما يتعلق ب�سيارة في�ستا �سيد�ن، فبيعت منها يف �أملانيا يف �لفرتة ما بني 
�أن �نطالق  �أكتوبر �ملا�سيني 422 �سيارة فقط. وال �سك  فرب�ير ونهاية 

مبيعات في�ستا �ستي�سن �سي�ساعد يف حت�سني هذ� �ملوؤ�رش.

انطالق مبيعات "لدا في�ستا 
�ستي�سن" يف اأملانيا

بريطانيا حتارب التلوث البيئي بـ"تاك�سي 
لندن" اجلديد.. فما هي اأهم مميزاته؟

�سورةكتب   3 عر�س 
�أمني:  حممود   -
لندن  �رشكة  ك�سفت 
لل�سيار�ت، �مل�سوؤولة 
�سيار�ت  �إنتاج  عن 
عن  لندن"  "تاك�سي 
�لن�سخة  �إطالق 
�الأحدث  �لكهربائية 
لندن  تاك�سي  من 
�لعا�سمة  �سو�رع  يف 
 . نية يطا لرب �
�جلديدة  �ل�سيار�ت 
بح�سب  �ستكون 

�سبكة "�سكاي نيوز" �الإخبارية كهربائية بالكامل، و�ست�سهم يف توفري ما يقرب 
من 100 جنيه ��سرتليني يف �ملتو�سط �أ�سبوعيا، مقارنة بتكلفة �لوقود. وعددت 
�إنرتنت  �أبرزها  ومن  �ل�ست،  �ملقاعد  ذ�ت  �جلديدة  �ل�سيارة  مز�يا  �ل�رشكة 
ال�سلكي "WI-FI " فائق �ل�رشعة وخمارج USB بكل مقاعد �ل�سيارة. و�أكدت 
�ل�سيار�ت  بو��سطة  �أنها لن ترفع قيمة �خلدمات �ملقدمة  لندن  تاك�سي  �رشكة 
�ملدير  كري�س جابي  وقال  كما هي.  �لتعرفية  �ستظل  بل  �جلديدة،  �لكهربائية 
يف   �ل�سينية  جيلي  ل�رشكة  �لتابعة  �لكهربائية  لل�سيار�ت  لندن  ل�رشكة  �لتنفيذي 
من  م�سنوع  بالكامل  فالهيكل  جديد.  فيه  �سيء  كل  �أن  �إال  �خلارجي،  �ملظهر 
�الألومنيوم و�ملحرك كهربائي مع نظام لزيادة �ملدى، و�الأهم من كل ذلك �أنه  
�أن �ل�سيارة  �أنه بعد 10 �سنو�ت من �لعمل ك�سائق لل�سيار�ت �لتقليدية يرى  �أكد 

�جلديدة تعد مبثابة �ألف خطوة لالأمام. 



 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

 ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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هواوي تطرح هاتفا مميزا ب�سعر مناف�س
ال�صينية  هواوي  �رشكة  ا�صتعر�صت 
الذي   »2i  Nova« هاتف  موؤخرا 
ب�صبب  كبريا  رواجا  يلقى  اأن  يتوقع 
موا�صفاته املميزة و�صعره املقبول.

ووفقا للخرباء فاإن الهاتف �صي�صكل 
يف  الهواتف  لبقية  قوية  مناف�صة 
ب�صبب  والعاملية  ال�صينية  الأ�صواق 
اأداء  تعطيه  التي  املتطورة  تقنياته 
عاليا و�رشعة يف التعامل مع �صبكات 

الت�صال والإنرتنت.
ويتميز الهاتف بكامرياته الأ�صا�صية 
التقاط  على  القادرة  املزدوجة 
بدقة  والفيديوهات  ال�صور 
املعدين  للهيكل  اإ�صافة  عالية، 
ب�صمات  وما�صح  والأنيق  املتني 
يوفر  الذي  الأداء  ال�رشيع  الأ�صابع 
الهاتف  ملعلومات  ممتازة  حماية 

وحمتوياته.

من اأهم موا�سفات 
الهاتف:

نوع  من  النوى  ثماين  املعالج:   -
.659 HiSilicon Kirin

ARM Mali- ال�صور:  معالج   -
.MP2 T830

 4 بحجم  ع�صوائي  و�صول  ذاكرة   -
جيغابايت.

 64 بحجم  داخلية  ذاكرة   -
با�صتخدام  للتو�صيع  قابلة  غيغابايت 
نوع  من  اخلارجية  الذاكرة  بطاقات 

.)microSD/HC/XC(
- ال�صا�صة: بحجم 5.93 بو�صة بدقة 
واأبعاد   2160х1080(  +FullHD(

.»18:9«
 16 بدقة  مزدوجة  خلفية  كامريا   -
ميغابيك�صل مزودة بخا�صية التقريب 
لل�صورة،  الأوتوماتيكي  والتثبيت 

واأمامية بدقة 5 ميغابايت.
 2G( قدرة على التعامل مع �صبكات -
.)3،5،7،8،20 ،1 LTE4 وG3 وGو

 7.0  Android الت�صغيل:  نظام   -

 EMUI( مع واجهات )Nougat(
.)5.1

 )156.2х75.2х7.5( الأبعاد:   -
ملم.

-الوزن: 164 غراما.

من  الت�صال  لبطاقات  منفذين   -
ا�صتخدام  ميكن   nanoSIM نوع 
ذاكرة  بطاقة  لو�صع  اأحدهما 
 3.5( منفذ  اإىل  بالإ�صافة  خارجية، 

ملم( لل�صماعات.

 NovaGo اأول البتوب مبعالج �سناب 

دراغون من اأ�سو�س   

بداأت كوالكوم فجر جديد يف �صناعة احلوا�صب اللوحية مع اإعالن دعم معاجلاتها لهذه الأجهزة، و�رشعان 

ما بداأت ال�رشكات امل�صنعة بالإعالن عن منتجاتها اجلديدة من بينها ال�صّباقة دائماً، اأ�صو�س حيث اأعلنت 

ال�رشكة عن الالبتوب املتحول NovaGo والذي يعمل بنظام ويندوز 10 اإ�س ومبعالج �صناب دراغون 835 

Adreno 540 و�صا�صة مل�صية  ياأتي احلا�صب ب�رشيحة عر�س  الرائدة  الذكية  الهواتف  نف�س املوجود يف 

قابلة للطي من قيا�س 13.3 بو�صة بالدقة الكاملة 1920*1080 بك�صل بزاوية روؤية عري�صة 178 درجة وحواف 

نحيفة يتوفر احلا�صب بثالثة خيارات من الذاكرة الع�صوائية هي 4 – 6 – 8 غيغابايت مع ثالثة خيارات 

من التخزين 64 – 128 – 256 غيغابايت. على م�صتوى املنافذ هناك منفذي USB 3.1 ومنفذ ل�صماعات 

ال�صوت ومنفذ ل�رشيحة SIM ومنفذ بطاقات ذاكرة خارجية ومنفذ HDMI يتميز احلا�صب بلوحة مفاتيح 

�صناب  مبعالج  يعمل  ولأنه  املتقدمة.  الرابع  اجليل  ات�صالت  ويدعم  ب�صمة  وح�صا�س  اخللف  من  م�صاءة 

دراغون فاإنه يقدم زمن ت�صغيل طويل للغاية ي�صل حتى 22 �صاعة عمل يبداأ بيع احلا�صب ب�صعر 599 دولر 

فاأعلى ح�صب املوا�صفات املطلوبة.

�ساومي ممنوعة من بيع حوا�سبها 
اللوحية يف اأوروبا

في�س بوك تو�سع خيارات النكز 
عرب زر جديد

�صاومي  اأن  التقنية  ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  عدة  اأكدت 
 »Mi Pad« ال�صينية لن تتمكن من بيع حوا�صبها اللوحية
يف اأوروبا اأو ت�صجيلها ب�صبب ا�صمها التجاري ال�صبيه با�صم 

اأجهزة »iPad« التي تنتجها اآبل.
ووفقا للمعلومات فاإن »املحكمة العامة لالحتاد الأوروبي 
Mi Pad كا�صم جتاري  منعت �صاومي من ت�صجيل ا�صم 
لبيع حلوا�صبها اللوحية اجلديدة وذلك لأن ال�صم ي�صبه اإىل 
حد كبري ا�صم iPad حلوا�صب اآبل اللوحية، الأمر الذي قد 
يثري لغطا لدى امل�صتهلك، وبذلك تكون �صاومي غري قادرة 

على بيع حوا�صبها اللوحية يف مناطق الحتاد«.
وبداأت امل�صاكل تالحق ا�صم الأجهزة املذكورة يف اأوروبا 
للمكتب  بطلب  �صاومي  تقدمت  عندما   ،2014 عام  منذ 
جتارية  كعالمة  لت�صجيلها  الفكرية  للحقوق  الأوروبي 
وبيعها يف بلدان الحتاد، الأمر الذي اأثار حفيظة �رشكة 
كبري  حد  اإىل  ي�صبه   »Mi Pad« ا�صم  اأن  وخ�صو�صا  اآبل 
ا�صم حوا�صبها اللوحية، ودفعها اإىل التقدم بدعوى ق�صائية 
�صد �صاومي، حيث اأ�صدرت املحكمة قرارها بهذا ال�صاأن 

موؤخرا، اأي بعد مرور 3 �صنوات تقريبا.
واليوم وفقا للخرباء و�صعت �صاومي اأمام خيارين، اإما اأن 
اأن  اأو  اأوروبا،  اللوحية يف  احلوا�صب  بيع هذه  تتخلى عن 

تتقدم بطلب للطعن يف قرار املحكمة الأخري.
ال�صنوات  يف  اأ�صبحت  �صاومي  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
الأخرية واحدة من اأكرب م�صنعي الإلكرتونيات يف العامل، 
ومبيعاتها من الهواتف والأجهزة الذكية واحلوا�صب بداأت 

ت�صكل مناف�صة حقيقية ملبيعات ال�رشكات الكربى.

النا�س  معظم 
يعرفون  ل 
اأو  معنى 
ة  ئد فا
النكز  خا�صية 
على   Poke
بوك،  في�س 
لكن حت�رشوا 
املزيد  لرتوا 
اخليارات  من 
احل�صن  مثل 
اأو  ال�صالم  اأو 

الغمز.
لبع�س  ظهر 

امل�صتخدمني على في�س بوك زر جديد حتت �صورة امللف 
 ،Hello ال�صخ�صي عرب تطبيقها للهواتف الذكية يحمل ا�صم
�صكل  على  للم�صتخدم  ترحيب  اإر�صال  يتم  عليه  بال�صغط 
النكز، لكن بال�صغط املتوا�صل يعر�س عدة خيارات جديدة 
تنا�صب خمتلف اأنواع العالقات كالأ�صدقاء والعائلة اأو رمبا 

من تود التعرف اإليهم لأول مرة.
الجتماعية  بال�صبكات  ترتبط  النكز  فكرة  اأن  القول  ميكن 
لكن  الفرتة،  تلك  يف  رائجة  كانت  التي   hi5 مثل  القدمية 
ومل  الجتماعية  لل�صبكات  النا�س  ا�صتخدام  اختلف  لحقاً 
لكن  اإعادتها  بوك  في�س  تريد  الآن  للنكز،  يعد هناك معنى 

بخيارات اأو�صع.
ومثل اأي ميزة اأخرى ت�صيفها ال�صبكة الجتماعية، لو راأت اأن 
معدل ا�صتخدامها منخف�س اأو ل يتفاعل النا�س كثرياً معها 

عرب رد التحية، فاإنها �صتزيلها تدريجياً حتماً.

كوالكوم تك�سف النقاب 
ر�سمًيا عن معاجلات 
�سناب دراغون 845

ك�صفت �رشكة كوالكوم ر�صمًيا عن اجليل اجلديد من معاجلات 
 ،845 Snapdragon ”845 صناب دراغون، “�صناب دراغون�

التي �صت�صل لالأجهزة الذكية مع بداية 2018.
وذكرت ال�رشكة اأن �صناب دراجون 845 يوّفر اأداء اأف�صل بن�صبة 
وذلك   ،835 دراجون  �صناب  ال�صابق،  اجليل  من   ٪30 اإىل   ٪25
بف�صل وجود ثمان اأنوية، اأربعة للمهام التي تتطلب قّوة ُمعاجلة 
للمهام  واأربعة  غيغاهريتز،   2.8 اإىل  منها  الواحد  ترّدد  ي�صل 
اأقل  ا�صتهالك  ي�صمن  وهذا  غيغاهريتز،   1.8 برتدد  العادية 

ا. للطاقة مبعدل 30٪ مقارنة باجليل ال�صابق اأي�صً
الت�صال  ملعاجلة   X20 وحدة  اجلديدة  املعاجلات  وحتمل 
من �رشكة كوالكوم، وهي �رشيحة اإلكرتونية قادرة على توفري 
و�صبكات  الال�صلكية  بال�صبكات  الت�صال  عند  عالية  �رشعات 
ل�رشعة  الو�صول  اأمام  املجال  يف�صح  الذي  الأمر  البيانات، 
الألياف ال�صوئية ل�صلكًيا، اأي حتميل مقطع فيديو مّدته 120 
دقيقة خالل دقيقتني اأو اأقل. كما توّفر تلك ال�رشيحة �رشعة 

.LTE ات�صال اأعلى بن�صبة 20٪ مع �صبكات اجليل الرابع
وحدة  عن  ال�رشكة  ك�صفت  احلماية،  م�صتوى  ولزيادة 
 Secure املحمية”  املعاجلة  “وحدة  ا�صم  حتمل  جديدة 
العمليات  بع�س  اإجراء  ت�صمح  التي   Processing Unit
الوحدات،  بقّية  عن  معزول  ب�صكل  الطلبات  بع�س  ومعاجلة 
احلالية.  الطبقات  اإىل جانب  ثالثة  بذلك طبقة حماية  لتكون 
اأو  امل�صتخدم،  وجه  بيانات  تخزين  �صيتم  ذلك،  على  وبناًء 
اأو قزحية العني، داخل تلك الوحدة مع اإجراء  اإ�صبعه،  ب�صمة 
عمليات امُلطابقة بداخلها، وبالتايل مُيكن �صمان عدم وجود 
طرف ثالث يتج�ّص�س على تلك البيانات ويحاول �رشقتها لفك 

ت�صفريها.

 Chrome غوقل ُتزيل تطبيقات كروم
وماك ويندوز  نظامي  على   Apps

اأزالت �رشكة غوغل من متجر كروم Chrome Web Store ق�صم التطبيقات 
املتوّفر اإىل جانب ق�صم الإ�صافات والقوالب، وهذه خطوة ا�صتباقية قبل اإزالة 

دعم التطبيقات بالكامل مع بداية 2018.
وذكرت �رشكة قوقل �صابًقا اأنها �صتتخلّى عن تطبيقات كروم التي مل تلقى رواًجا 
مثل الإ�صافات، وبالتايل لن يكون ُم�صتخدمو ماك وويندوز قادرين على تثبيت 
التطبيقات يف الوقت الراهن. كما �صتتوّقف التطبيقات امُلثّبتة ُم�صبًقا عن العمل 

مع بداية 2018.
 .ChromeOS ”و�صتبقى التطبيقات فقط عند م�صتخدمي نظام “كروم اأو اإ�س

يف وقت �صيح�صل فيه ُم�صتخدمو امُلت�صفح على الإ�صافات والقوالب فقط.
ة بال�صفحات التي يت�صّفحها  وتعامل ال�رشكة الإ�صافات على اأنها اأدوات خا�صّ
داخل  ُمتعّددة  اأدوات  توفري  منها  الهدف  فكان  التطبيقات،  اأما  امل�صتخدم. 
امُلت�صّفح اأماًل يف اأن يتحّول للتطبيق الأوحد داخل احلوا�صب، لكن هذا الأمر 

مل يح�صل ب�صبب الكثري من املعّوقات.



جلنة  �أفاد  ب�رضورة  طالبو  حيث 
بغية  �لوز�رة  من  رفيعة  حتقيق 
ظروف  حول  قرب  عن  �لوقوف 
�أخري  وق�ضايا  �لطلبة  �إقامة 
يف  �لو��ضح  �لغ�ش  حالة  منها 
�لو�ضع  هذ�  �أدي  �الجناز  حيث 
�حلو�ر  قنو�ت  �ن�ضد�د  �إيل 
ومديرية  �جلامعة  �إد�رة  مع 
�لتنظيمات  مع  �خلدمات 
�لطالبية �لتي �ضعدت من لهجة 
كل  و�ضل  �الإ�رض�ب  مو��ضلة 
�أن�ضطة �جلامعة �يل حني ح�ضور 
�لوزير عبد �لقادر حجار �ضخ�ضيا 

�ضخ�ضيا الطالع ومنه قام مدير 
�جلامعة �أول �أم�ش يف رفع دعوة 
ق�ضائية م�ضتعجلة لدي �ملحكمة 
�لتي  �لعري�ضة  وح�ضب  �الإد�رية 
حتوز �جلريدة على ن�ضخة منها 
�نه يتهم روؤ�ضاء �ملكاتب خمتلف 
بغلق  �لطالبية  �لتنظيمات 
�لعمال  وحرمان  عمومي  مرفق 
يطالب  �لدخول  من  و�الأ�ضاتذة 
للقانون  �إخ�ضاعهم  ب�رضورة 
بهم  �خلا�ش  �لباب  فتح  بهدف 
�لطلبة  على  �لتاثري  عدم  مع 
�ملحكمة  در��ضتهم  ملز�ولة 
�جلامعة  حمامي  خالل  من 
�أ�ضدرت �ملحكمة ب�رضعة حكما 

�لتنظيمات  ممثلي  با�ضتدعاء 
بفتح  �لقانون  بلغة  و�إجبارهم 

بتدخل  �جلامعة  و�أبو�ب  منافذ 
�لقوة �لعمومية
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3970 انتهاكا حلقوق الإن�سان خالل 6 اأ�سهر

 اللجنة القطرية تطالب
 احلكومة لالحتكام الدويل

�ضجلت �للجنة �لوطنية حلقوق �الإن�ضان �لقطرية، �أم�ش، تقريرها �خلا�ش بتقييم �حل�ضار 

�ملفرو�ش على قطر بعد م�ضي 6 �أ�ضهر عنه، حيث جاء �لتقرير �لر�بع للجنة حتت عنو�ن 

"6 �أ�ضهر من �حل�ضار ... ماذ� بعد؟"، حيث �أبرزت �ل�ضفارة �لقطرية باجلز�ئر �أن �لتقرير 

ي�ضجل 3970 �نتهاكا حلقوق �الإن�ضان خالل 184 يوما من �حل�ضار، يف ظل عدم رد من 

�ملنظمات �حلقوقية عرب دول �حل�ضار، بح�ضب ما �أم�ضتهم �للجنة، مطالبة �حلكومة 

�لقطرية باتخاذ كافة �خلطو�ت �ملمكنة على  �مل�ضتوى �لدويل وعلى م�ضتوى جمل�ش 

�الأمن و�ملحاكم �لدولية وجلان �لتحكيم لرفع �حل�ضار، م�ضجلة �ضحايا جدد �نتهكت 
حقوقهم �الأ�ضا�ضية يف كل دول �حل�ضار.

�س.ب

على خلفية الإ�سراب املفتوح و�سل الدرا�سة لأ�سبوعني

دعوة ق�ضائية م�ضتعجلة �ضد التنظيمات الطالبية بجامعة اأ درار
بعد دخول طلبة جامعة اأحمد دراية باأدرار يف اإ�سراب مفتوح دام اأكرث من اأ�سبوعني جراء وفاة 
زميلهم �سقط من غرفته يف الطابق الثاين داخل الإقامة اجلامعية 2000 �سرير اجلديدة طريق 
املطار ومنذ ذالك التاريخ وهم يف اعت�سام و�سل الدرا�سة مع غلق كل منافذ والأبواب للجامعة 

منها الباب الرئي�سي لدخول الأ�ساتذة والعمال.

حمكمة �سيدي اأحممد

اإعادة جدولة ق�ضية ا لوزير الأ�ضبق "مراين اأحمد" 
  ق�ضت  حمكمة �ضيدي �أحممد يوم �خلمي�ش �لفارط 
مر�ين"  �الأ�ضبق "�أحمد  �لوزير  ق�ضية   جدولة  عادة 
�ملتابعان  بوعلو�ش"،  "ه�ضام  �الطل�ش  قناة  مالك  و 
بتهمة حيازة �ضالح ناري من �ل�ضنف �ل�ضاد�ش بالن�ضبة 
وتبيي�ش  عقارية  ملكية  على  �لتعدي  تهمتي  و  لالأول 
�الأمو�ل مع كل من �رضيكه يف �لقناة "يحياوي" �لغائب 
�رضكة  مدير  جمال  �ضقيقه  و  �ملحاكمة،  جل�ضة  عن 
�لتزوير  بني  منهم  و�حد  لكل  تنوعت  بتهم  �ملتابعني 
وتبديد  وم�رضفية  جتارية  حمرر�ت  يف  و��ضتعماله 
�رضعي  غري  نحو  على  و��ضتعمالها  عمومية  �أمو�ل 
و�ضوء ��ضتعمال �لوظيفة، و �لت�رضيح �لكاذب و�نتحال 
م�رضفية وجتارية  حمرر�ت  ��ضتعمال  مع  �ضفة، 
وهذ�   ، �لعام  �ملال  تبديد  يف  و�مل�ضاركة  مزورة 

�الأطل�ش  قناة  �ملعنويني  �ل�ضخ�ضني  ال�ضتدعاء  
قلوبال  "�ضارل  �ملحدودة  �مل�ضوؤولية  ذ�ت  و�ل�رضكة 
مو�جهتهم  خالل  �ملتهمني  ، بعدما �أنكر  ميديا" 
�لوزير  �أكد  و  من جرم  لهم  ن�ضب  ما  �ملحكمة  لهيئة 
قبل  من  مرخ�ش  �أنه  لل�ضالح  حيازته  حول  �الأ�ضبق 
بد�فع  باأنه  فاأكد  به  �حتفاظه  �ضبب  و عن  �ل�ضلطات 
حماية نف�ضه من �لتهديد�ت �لتي الز�ل يتلقاها حلد 
�ل�ضاعة من �جلماعات �الإرهابية ، فيما مت�ضك باقي 
�ملتهمني باالإنكار و �أ�ضار �ملدير �لعام للمركز �لدويل 
�الأطل�ش  قناة  مع  �أبرمها  �لتي  �ل�ضفقة  �أن  لل�ضحافة 
د�ئرة  يف  يجعله  قانوين  لب�ش  �أي  ي�ضوبها  وال  رعية 

�الإتهام . 
ل/منرية 

بهدف تكوين ال�سحفيني 

اأوريدو تنظم دورة تكوينية حول الإ�ضهار كاأداة لالت�ضال
�لدورة  �الأم�ش  نظم  »�أوريدو« 
لنادي  �ل�ضتون  و  �لو�حدة  �لتكوينية 
كانت  �لدورة  له،  �لتابع  �ل�ضحافة 
�لدكتور  تن�ضيط  و  �إ�رض�ف  حتت 
يف  �لدويل  �خلبري  و  �لنف�ش  علم  يف 
حممد   �الت�ضال  و  �لب�رضية  �ملو�رد 
�أد�ة  »�الإ�ضهار  عنو�ن  حتت  بيتوري 
�لتكونية  تعد  �لدورة  لالت�ضال«. 
�لو�حدة و �ل�ضتون يف �ضل�ضلة �لدور�ت 
�لتكوينية �لتي ينظمها« �أوريدو » منذ 
�ضنة  له  �لتابع  �ل�ضحافة  نادي  �إن�ضاء 
مت  حيث   ، �ليوم  غاية  �إىل   2006
تكوينية  دورة  �ضتون  و  و�حدة  تنظيم 
لفائدة  جهوية  دور�ت  ثماين  منها 
وعر�ش   . �ملر��ضلني  �ل�ضحفيني 
للدورة  تن�ضيطه  �ملتدخل  من خالل 
�الإعالم  وو�ضائل  �لدعامات  خمتلف 

�ال�ضهارية  �لن�ضاطات  يف  �مل�ضتعملة 
�لبيانات  و  �ملل�ضقات  غر�ر  ،على 
�لتلفزيونية  �الإ�ضهارية  و�لو�ضفات 
و  �اللكرتونية  �لر�ضائل  و  �الإذ�عية  و 
و  �الإ�ضهار  مبفهوم  مذكر�   ، �لرعاية 
بد�يته  و  �أدو�ته  خمتلف  و  �أهد�فه 
منذ  �الإ�ضهار  تاريخ  �إىل  م�ضري�   ،
�لو�ضيط  �لع�رض  ثم  �لقدمية  �لع�ضور 
و�ىل غاية ع�رضنا �حلايل �لذي يتميز 

بتطور �القت�ضاد �لرقمي.
�ملتحدث  و�ضح  �ل�ضدد،  ذ�ت  ويف 
نف�ضانية  على  قائم  �الإ�ضهار   »:
�مل�ضتهلك ،�لتي ت�ضاعد �أ�ضا�ضا على 
فهم و �لتاأثري على قر�ره لل�رض�ء من 
وفقا  له  تبعث  �لتي  �الإ�ضار�ت  خالل 

الحتياجاته و رغباته و عو�طفه ».
الإعد�د  �ملر�حل  خمتلف  �رضح  كما 
�لو�ضائل  و  ناجحة  �إ�ضهارية  ر�ضالة 

و فعالية  بقيا�ش مالئمة  ت�ضمح  �لتي 
حملة ما، قائال :« على �ضبيل �ملثال 
�مل�ضموعة و �لهدف و �نتقال �لر�ضالة 
و مدة �ل�ضالحية �لتقنية و �لتكلفة ، 
�الإ�ضهار  �أ�ضكال  خمتلف  مربز� 
و  �الإ�ضهار  و  �لعالمة  �إ�ضهار  بتف�ضري 
و  �جلماعي  �الإ�ضهار  و  �ملوؤ�ض�ضاتي 
�الإ�ضهار ذ�ت منفعة عامة و �ال�ضهار 

�لتحريري .
�ملكون  ،ذكر  عر�ضه  ختام  ويف 
»ب�رضورة قيام مهني �الت�ضال بجذب 
و  �القت�ضاديني  �ملتعاملني  �إغر�ء  و 
حثهم على �الت�ضال باإقناعهم باأهمية 
�لتعريف باأنف�ضهم و ترقية منتوجاتهم 

و تطوير �ضورتهم ّ»
 اميان لوا�س

  موقف ...
عنه  عرب  ما  و  القد�س  ق�سية  مع  تعاطفنا  حماأة  يف 
اجلزائريون من تعاطف مع الق�سية ،بدت كل النقا�سات 
احلقيقي  اخلطر  عن  متاما  بعيدة  احلدث  واكبت  التي 
يرتب�س  التي  التهويد  وهو  القد�س  مدينة  يتهدد  التي 
باملدينة و يكاد ياأتي على كل �سواهد ارتباطها بالبعدين 
الرتكيبة  تغيري  عن  ف�سال  الإ�سالمي،  و  العربي 
و  ال�سواهد  من  للكثري  املتعمد  الإخفاء  و  الدميغرافية 
اأحدث  تقول  ال�سهيونية  الدعاية  تدح�س  التي  الآثار 
الأنا�سول  اأنباء  وكالة  اأم�س  ن�سرتها  التي  التقارير 
ال�سفة  تف�سل  وبوابة  وحاجزا  معربا   13 اأن  الرتكية 

اندلع  اأعقاب  يف  معظمها  اأقيم  القد�س،  عن  الغربية 
عدد  فاإن  الإح�ساء،  وفق   ،2000 عام  الأق�سى  انتفا�سة 
 302 بلغ   2016 حتى  القد�س  حمافظة  يف  امل�ستوطنني 
األفا، ت�سكل ن�سبتهم 47.5 باملائة من اإجمايل امل�ستوطنني 
 1967 حدود  على  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف 
ووفق   ،2005 العام  نهاية  حتى  اأي  فقط  عاما   12 ،وقبل 
تقارير ذات املوؤ�س�سة الإح�سائية، فاإن عدد امل�ستوطنني 
ال�سهاينة يف حمافظة القد�س، بلغ 210 اآلف.  ف�سال عن 
ذلك فاإن عدد امل�ستوطنني يف منطقة القد�س )J1( وهي 
بلغ   ،1967 نك�سة  بعد  ال�سهيوين  الكيان  احتلها  اأرا�س 

عددهم  اإجمايل  من  األفا   222 املا�سي  العام  نهاية  حتى 
)اأحدث   1988 يف  األفا   117.5 مع  مقارنة  املحافظة،  يف 
امل�ستوطنني  عدد  يف  الزيادة  وتظهر  متوفرة(.   بيانات 
األفا(، حجم التهويد الذي قامت به ال�سلطات   90 )قرابة 
 25 القد�س،  حمافظة  جبال  على  وتت�سلق  ال�سهيونية 
التي  املحافظة  اأرا�سي  داخل  مقامة   16 منها  م�ستوطنة 
جميعا  نقف  هنا  كافة،  ال�سرقية  القد�س  اأحياء  ت�سم 
اأمام احلقيقة التي يتعمد كثريون جتاهلها،هل �سيتاأثر 
العدو ال�سهيوين بامل�سريات التي جتوب الأقطار العربية 
اأن الأولوية هي لبتكار  اأم  و ببيانات التنديد الر�سمية 

التاأثري  و  الأمريكية  املنتجات  ملقاطعة  جديدة  اأ�ساليب 
فاعلة  و  دائمة  مقاومة  جبهات  فتح  اقت�ساديا،و  عليها 
اأن  الوعي  الجتماعي،و  التوا�سل  �سبكات  م�ستوى  على 
القتتال الطائفي و النزاعات العربية البينية هي اأكرب 
ال�سهيوين  الحتالل  وهو  الوحيد  لعدونا  نقدمها  هدية 
لأر�س م�سرى النبي حممد �سلى اهلل عليه و �سلم و مهد 
�سيدنا امل�سيح عليه ال�سالم،الرهان اإذا هو اإبداع اأ�ساليب 
مقاومة ناجعة وهي متوفرة و متاحة و بعدا �سيكون لكل 

وداد احلاجحادث حديث.

التهويد اأخطر من قرار ترامب حول القد�س

غليزان 

هالك فتاة واإ�ضابة 6 اأ�ضخا�س من عائلة باإختناق 

وداد احلاج:

لقيت فتاة م�رضعها و �أ�ضيب 6 �أ�ضخا�ش من 
�أك�ضيد  �أحادي  بغاز  باإختناق  و�حدة  عائلة 
�جلمعة  �إىل  �خلمي�ش  ليلة  وقع  �لكربون 
�لوحدة  لدى  علم  ح�ضبما  غليز�ن  مبدينة  

�لرئي�ضية للحماية �ملدنية .
�مل�ضالح  بذ�ت  �ملناوبة  �ضابط  و�أو�ضح 
�أن  �لدور  �ضايب  يو�ضف  �الول  �ملالزم 

 10 و  �لليل  من�ضف  حدود  يف  وقع  �حلادث 
عبد  بحي  �لو�قعة  �لعمار�ت  باإحدى  دقائق 
ت�رضب  �إثر  غليز�ن  مبدينة  رزقة  بن  �لقادر 
من  �ملت�رضب  �لكربون  �أك�ضيد  �أحادي  لغاز 
�أ�ضفر  و   ، باملطبخ  �ملتو�جد  �ملياه  �ضخان 
�ختناقا  �ضنة(   15  ( فتاة  وفاة  عن  �حلادث 
 6 من  مكونة  عائلة  �إنقاذ  و  �ملذكور  بالغاز 

طفلني  بينهم  من   ) �ضنة   75 �إىل   4  ( �أفر�د 
�الإ�ضعافات  لهم  تقدمي  موت حمقق مت  من 
�حلماية  عنا�رض  نقلهم من طرف  و  �الأولية 
�ملدنية �إىل �ملوؤ�ض�ضة �لعمومية �ال�ضت�ضفائية 
حممد بو�ضياف لغليز�ن  ومن جهتها فتحت 
يف  حتقيقا  �ملخت�ضة  �الأمنية  �مل�ضالح 

�حلادث .

ولية اجلزائر

اختناق 18 �ضخ�ضا باأحادي اأوك�ضيد الكاربون 
لقي ثمانية ع�رضة )18( �ضخ�ضا  حتفهم �ضنة 2017 
�جلز�ئر  بوالية  نوفمرب(  لغاية  جانفي   17 )من 
�ختناقا بغاز �أحادي �أوك�ضيد �لكربون �ملنبعث من 
خالد  �الأول  �ملالزم  �أكده  ح�ضبما  �لتدفئة  �أجهزة 
�حلماية  مبديرية  باالت�ضال  �ملكلف  �هلل  خلف  بن 
بن  �الأول  �ملالزم  قال  و  �جلز�ئر،  لوالية  �ملدنية 

ب�ضاحة  مفتوحة  �أبو�ب  تنظيم  مبنا�ضبة  �هلل  خلف 
�لكيتاين ببلدية باب �لو�دي حول« �ملخاطر �ملنزلية 
لغاز �حادي �أوك�ضيد �لكربون« �ملنبعث من خمتلف 
�أجهزة �لتدفئة« �أن »هذه �حل�ضيلة و �ملتمثلة يف 18 
و  �لتدفئة  �أجهزة  �ضيانة  عدم  نتيجة  كانت  وفيات 

خا�ضة مع بد�ية مو�ضم �ل�ضتاء«.

الطبعة الثالثة لرايل �سحاري الدويل

ات�ضالت اجلزائر الراعي احل�ضري 
موبيلي�ش  فرعيها  مع  �جلز�ئر،  �ت�ضاالت  تت�رضف 
�لر�عي  تكون  باأن  �لف�ضائية،  �جلز�ئر  و�ت�ضاالت 
هذ�  و  �لدويل«  �ضحاري  »حتدي  لر�يل  �حل�رضي 

للعام �لثاين على �لتو�يل.
�نطلقت  منه  ن�ضخة  �لو�ضط  ت�ضلمت  �لبيان  ح�ضب 
هذه �ملناف�ضة ر�ضميا يوم 07 من �ضهر دي�ضمرب من 
�ضيقطع  حيث  �أيام،  لعدة  لت�ضتمر  وهر�ن،  مدينة 
و  وم�ضامري  كثبان  بني  كيلومرت   2200 �مل�ضاركون 
�لتي  �ملدن  بني  ومن  �لطرق،  عرب  كيلومرت   1117
�ضتحل بها �ل�ضيار�ت و�لدر�جات �لنارية و�ملركبات 
م�رضية،  وهر�ن،  من  كل  نذكر  �لدفع،  �لرباعية 
تاغيت، لبي�ش �ضيدي �ل�ضيخ. و��ضاف �لبيان ت�ضعى 
�ت�ضاالت �جلز�ئر د�ئما �إىل �مل�ضاهمة و�مل�ضاركة 
�ل�ضاحات  ت�ضهدها  �لتي  �لتظاهر�ت  خمتلف  يف 
�لثقافية و�لريا�ضية �ل�ضبانية ببالدنا وذلك لالإ�ضهام 
ن�ضاطاته،  خمتلف  يف  �ملدين  �ملجتمع  ومر�فقة 
من  جت�ّضد  �أخرى  منا�ضبة  �حلدث  هذ�  يعد  حيث 

خاللها �ت�ضاالت �جلز�ئر قيم �ملو�طنة �لتي تتحلى 
�حل�رضي  �لر�عي  باعتبارها  وذلك  �ملوؤ�ض�ضة  بها 

لهذ� �حلدث �لريا�ضي.
منا�ضبة  كل  يف  حا�رضة  �جلز�ئر  �ت�ضاالت  �ضتكون 
�رضح  لت�ضييد  �أخرى  لبنة  �لبيان  و�أ�ضار  الإ�ضافة 
ت�ضجيع  �أن  خا�ضة  و�ل�ضباب  و�لريا�ضة  �البتكار 
جميع  م�ضوؤولية  بلدنا  يف  و�ل�ضياحة  �لريا�ضة 
�الأطر�ف �لفاعلة يف �لقطاع �القت�ضادي و�ملجتمع 
كموؤ�ض�ضة  بدورها  �جلز�ئر  �ت�ضاالت  و  �ملدين، 
�ملهمة  �لن�ضاطات  كل  �ضرت�فق  بامتياز،  مو�طنة 
لفئة  �ملوجهة  تلك  خا�ضة  و�جلز�ئريني،  للجز�ئر 
�ل�ضباب �لتي توليها �ت�ضاالت �جلز�ئر �أهمية مميزة. 
و�أخري� �جلدير بالذكر �أنه ما ال يقل عن 150 �ضائق 
جز�ئري و�أجنبي �ضاركو� يف �لطبعة �ل�ضابقة لر�يل 
 2500 بلغت  �إجمالية  م�ضافة  على  �لدويل  �ضحاري 

كلم.
بوجلطي �سمرية

�أعلن وزير �ملالية عبد �لرحمان رو�ية �خلمي�ش �أن �لديون �ل�رضيبية قدرت يف 2015 بحو�يل 3.500 مليار دينار يف حني �أن �الر�ضدة �لباقي حت�ضيلها م11 األف مليار دج �ضرائب غري حم�ضلة منذ 2015وزير املالية عبد الرحمان راوية
ن طرف �د�رة �ل�رض�ئب يف �طار �لغر�مات �لق�ضائيةتقارب 7500 مليار دج وهو و�ضع �أ�ضحى  تطهريه "�رضوريا". وقال وزير �ملالية "عندما نتحدث ع

لية تقارب 3500مليار دج يف حني �أن �لر�ضيد �لباقي  يت�ضكل خا�ضة من غر�مات ق�ضائية تخ�ش بنوك و موؤ�ض�ضات �ملحلة".ن 11.000 مليار دج من �الأر�ضدة �لباقي  حت�ضيلها  يجب �العتقاد �أن �الد�رة �جلبائية تنظر �ىل �المر دون حترك" م�ضري� �إىل  �أن �لديون �ل�رضيبية �لفع
ف.ن�سرين

تعزية
يًَّة * َفاْدُخِلي يِف ِعبَاِدي *  يًَة َمْر�ضِ ب�ضم �هلل �لرحمان �لرحيم )يَا �أَيَّتَُها �لنَّْف�ُش �مْلُْطَمِئنَُّة * �ْرِجِعي �إِىَل َرِبِّك َر��ضِ

َو�ْدُخِلي َجنَِّتي( �ضدق �هلل �لعظيم.
بقلوب خا�ضعة ر��ضية بق�ضاء �هلل وقدره، تلقينا نباأ وفاة �ملرحوم و�ملغفور له باإذن �هلل، و�لد �الأ�ضتاذ طاهر بديار 

مدير �ملركز �لدويل لل�ضحافة  وبهذه �ملنا�ضبة �الأليمة �أتقدم ببالغ �لتعازي و�ملو��ضاة لالأ�ضتاذ بديار والأ�رضته 
�ل�ضغرية وعائلته �لكبرية، ، ر�جني لهم جميعا جميل �ل�ضرب وح�ضن �ل�ضلو�ن وللمرحوم �لرحمة و�ملغفرة ،�للهم �غفـر 

له و�رحمه و�عف عنه و�أكرم نزله وو�ضع مدخله ونقه من �خلطايا كما ينقى �لثوب �الأبي�ش من �لدن�ش و�أبدله د�ر� 
خري� من د�ره و�أهال خيـر� من �أهله وقه فتنة �لقرب وعذ�ب �لنار.

و�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون 
 chiffre d 'affaires ضفيقة �لعرباوي مديرة ن�رض يومية �لو�ضط و�

تعزية
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