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التحقيق حول  خاليا  تر�سل  مقاتلني  مفرت�سني  للقتال يف �سمال مايل
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الرئي�س بوتفليقة 
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وزير ال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي جان اإيف لودريان

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اأكد وزير اأوروبا وال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي 
جان اإيف لودريان على اأمواج اإذاعة فران�ص انتار 

الفرن�سية اأن رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة »ب�سحة جيدة« م�سيفا اأنه )الرئي�ص 

بوتفليقة( حتادث »مطول« مع نظريه الفرن�سي.

اأدان قرار ترامب بخ�سو�ص القد�ص،جمال ولد عبا�ص :

اجتماع اللجنة املركزية يوم 19 مار�س املقبل 

�ص13�ص3�ص4 �ص3

بعد قراراإعادة جماجم املقاومني اجلزائريني، بال�سرتاك مع مفو�سية الحتاد الإفريقي 
الباحثة ليلى بلقا�سم لـ "الو�سط":

الأمني العام للمنظمة الوطنية 
للمجاهدين �سعيد عبادو

بالإ�سافة اإىل وديتني اأمام منتخبني 
اإفريقيني يف مار�ص واإيران يف ماي اجلزائر تنظم 

ندوة بوهران 
حول مقاربات 

مواجهة الإرهاب

لبد من مواكب 
جنائزية تليق مبنزلة 

اأ�ساو�س اجلزائر

مظاهرات 9 دي�سمرب 
 1960 اأفقدت
 فرن�سا توازنها  

الربتغال والغابون 
الأقرب ملواجهة 
اخل�سر يف جوان 

2018

ريا�سة

.     70  بلدية التحقت باحلزب منذ النتخابات املا�سية
.    اجلزائر البلد الوحيد الذي ت�سدى لل�سهاينة يف 1973

 .      بطا�س :التحاقي بالأفالن لي�س لتحقيق املكا�سب
 و املنا�سب ال�سيا�سية

�ص3

 �ص5

بعد تهربها من ت�سديدها طيلة �سنوات 
و تفاقم املبلغ  لأرقام خيالية  

اخلزينة العمومية 
يف حرب ق�سائية 

�سد �سركات  تدين 
لها  باملاليري  !!
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ر�ؤية من الواقع
مل تعد الأزمة تلد الهمة بل اأ�صبحت تتفاقم لتزداد حالتنا 
�صوءا ،بعدما ف�صلت قطاعات عدة يف التاأقلم وال�صتجابة 
مع  التعامل  يف  ال�صلطة  ف�صل  ويف   ، املواطنني  لطلبات 
م�صكل  ،يطرح  ملعاناته  حلول  واإيجاد  املواطن  م�صاكل 
الرقابة بحدة ملعرفة حقيقة و�صع قطاعات مهمة وعلى 
اأن حله  يبدو  الذي  الأخري  ، هذا  وال�صكن  ال�صغل  راأ�صهما 
لي�س يف القريب . فالدولة بنت ماليني ال�صكنات ومبختلف 
والغريب   ، واملدن  والأرياف  القرى  عرب  وال�صيغ  الربامج 
برنامج  ي�صجل  وكلما   ، مت�صارع  ارتفاع  يف  الطلبات  اأن 
حد  يف  هذا   ، امللفات  عدد  تزداد  للم�صتفيدين  ومينح 
ذاته خلال كان يفرت�س التعامل معه ب�رصامة،لأنه ل يعقل 
�صامل  باإح�صاء  القيام  دون  عليه  ماهو  على  الو�صع  اإبقاء 
الأولويات واحلالت  ال�صكن وماهي  لهم  ملعرفة من مينح 
ال�صتثنائية ، وكيف نق�صي على كل اأ�صكال املح�صوبية و ) 
املعريفة ( واملحاباة ، وماهي الأولويات للتكفل بها ، مع 

غربلة للملفات �صواء للذين ا�صتفادوا يف ال�صابق وحتى التي 
مازالت يف النتظار ترتقب دورها يف احل�صول على كعكة 

من رزق البايلك !.
مع  التعامل  يف  خربة  على  تنطوي  ال�صكن  مبلف  معرفتنا 
هذا امللف ، الذي يعتمد على الن�صب والحتيال والت�رصيح 
الت�صجيع على  اإىل  الكاذب والتزوير يف امللفات بالإ�صافة 
و�صفائح  فو�صوية  بناءات  ت�صيد  اأن  يعقل  ل  اإذ  الر�صوة، 
يذهب  اأن  دون  بيعه  يعاد  �صكن  على  للح�صول  الق�صدير 
م�صتوى  على  ال�صكن  جلان  عمل  اأن  كما   ، مل�صتحقيه 
البلديات يتم بطرق ملتوية ، وكل القوائم التي يتم تعليقها 
يقع عليها طعون بل وتعقبها احتجاجات تاأتي على الأخ�رص 
والياب�س ، لكن الو�صاية ل تتحرك ال يف تلك اللحظة ثم 
) ي�رصب النح ( وتتكرر العملية يف كل بلديات القطر ، لأن 
هو  فاملواطن   ، وحدها  ال�صلطة  تخ�س  ل  ال�صكن  اأزمة 
الرقابة  فان  وعليه   ، اأكرب  بدرجة  فيها  وم�صاهم  مفتعلها 

على امللفات واأ�صماء امل�صتفيدين تتطلب رقمنة امللفات 
وتعميمها على م�صتوى بلديات كل القطر لن هناك اأ�صحاب 
احلظوة من امل�صتفيدون املتعددون يف اأماكن خمتلفة كما 
على  يعتمدون  منطقهم  يفر�صون  الذين  الو�صطاء  يوجد 
مبداأ )حك ترفع ( ، و مافيا العقار اأمرا واقعا ، وال�صكنات 
الجتماعية يتح�صل عليها كل من هب ودب، يف حني يبقى 
م�صتحقيها ينتظرون ل�صنوات دون اللتفات اإليهم اأو درا�صة 
وهناك   ، املزرية  للحالت  الأولوية  باعتبار  و�صعياتهم 
اأن طرق  مع  اليوم  غاية  اإىل  دورها  تنتظر  مازالت  حالت 
اأخالقها وكرامتها ل ت�صمح لها  ،لكن  لها متاحة  الحتيال 
بناء  وت�صييد  الر�صوة  ومنها  امللتوية  الطرق  اإىل  باللجوء 
فو�صوي باعتبار اأن لهم الأ�صبقية يف منح ال�صكنات ، وهو 
اخلطاأ الذي تقع فيه م�صالح الدائرة والولية لن الغربلة 
غري  اإىل  ال�صكن  و�صيذهب  الحتيال  حالت  عنها  تنجم 
م�صتحقيه ،كما اأن الق�صاء على البناء الفو�صوي ل يجب اأن 

يكون على ح�صاب طالبي ال�صكن الجتماعي لن امل�صكل 
فيمن ترك تلك البنيات ت�صيد وتتكاثر لتتحول اإىل غيتوهات 
غري متحكم فيها وت�صبح اأمرا واقعا ينجم عنه الفو�صى ، 
كما ي�صجل فيه انت�صار الإجرام ب�صكل رهيب خا�صة ال�رصقة 
،والعتداء  والدعارة  الكحول  وترويج  املخدرات  وانت�صار 
اأئمة  اإ�رصاك  الوحيد يكون ب�رصورة  ال�صاكنة. واحلل  على 
امللفات  غربلة  يف  والعقالء  الإحياء  وجمعيات  امل�صاجد 
وحتديد اأ�صماء امل�صتفيدين ، وحتميلهم امل�صوؤولية الكاملة 
يف اأي تالعب اأو ما ينجر عن القائمة من فو�صى واحتجاج 
مع الت�صدي لكل مزور ومتابعة مافيا ال�صكنات و اأ�صحاب 
الت�صاريح الكاذبة واتخاذ اإجراءات فورية بال�رصب بيد من 
حديد لكل من ت�صول له نف�صه احل�صول على ما لي�س له اأو 
عرقلة و�صول ال�صكن اإىل م�صتحقيه خا�صة بالن�صبة لل�صكن 

الجتماعي .
احلفناوي بن عامر غــول

ال�سفري الربيطاين يكرم مبلعب بولوغني
 حظي �صفري بريطانيا باجلزائر باري روبرت روبن 
اجلزائر  احتاد  فريقي  اإدارة  طرف  من  بالتكرمي 
و�صبيبة القبائل وبح�صور رئي�س الحتادية اجلزائرية 
الذي  التكرمي  وهو  زط�صي  الدين  خري  القدم  لكرة 
اأول  جمعت  التي  املباراة  �صوطي  بني  ما  حدث 
 14 اجلولة  �صمن  وال�صبيبة  الحتاد  فريقي  اأم�س 
ربوح  الرئي�س  منح  حيث  الوطنية،  البطولة  من 
متثل  الربيطاين  ال�صفري  اإىل  تذكارية  لوحة  حداد 
بينما  احياءه،  الفريق يف  تاأ�ص�س  الذي  الق�صبة  حي 
منحت اإدارة ال�صبيبة ممثلة يف نائب رئي�صها زواوي 
قمي�س ال�صبيبة هدية تذكارية لل�صفري الذي ي�صجل 
ثاين ح�صور له ملباريات الحتاد بعدما تابع الداربي 

اأمام مولودية اجلزائر.

انتحار �سحية خام�سة ب�سبب 
لعبة احلوت الأزرق

املن�سد رحماين يظفر 
باملرتبة الأوىل يف م�سابقة 

التيطري للإن�ساد

جمهور احتاد اجلزائر يت�سامن 
مع الق�سية الفل�سطينية

زردات الرق�ص يف تن�سيب 
اأميار البويرة

العمري  �صاوى  الطفل  على  اأم�س  ليلة  عرث 
البالغ من العمر 15 م�صنوقا باملراآب املتواجد 
ال�صمال  اأق�صى  الطاية  ببلدية  العائلي  بالبيت 
م�صادر  اأكدت  و  �صطيف.  لولية  ال�رصقي 
مقربة من عائلة الطفل اأن �صبب النتحار قد 
يعود اإىل لعبة احلوت الأزرق التي لعبها الطفل 
خام�س  يعد  و   ، الأخرية  ملرحلتها  وو�صل 
التي  اخلطرية  الإلكرتونية  اللعبة  لهذه  �صحية 
اٱانت�رصت ب�صكل رهيب يف ظرف �صهر بال�رصق 

اجلزائري.

احلجل)امل�صيلة(  عني  من�صد  متكن 
مولود رحماين بحر هذا الالأ�صبوع من 
افتكاك املرتبة الأوىل �صمن م�صابقة 
الثانية  طبعتها  يف  الوطنية  الإن�صاد 
وقائعها  جرت  معلوم  هو  كما  والتي 
بعا�صمة التيطري،وقد ت�صابق يف هذا 
30م�صاركا  من  اأزيد  الفنون  من  النوع 
.ويعترب  الوليات  خمتلف  من  قدموا 
الذين  املن�صدين  اأبرز  من  رحماين 
الرجاء  الفنية يف فرقة  بداأوا رحلتهم 
بذات  الك�صفي   الرجاء  لفوج  التابعة 
الفرقة  هذه  ن�صطت  حيث  املدينة 
خمتلف  يف  حفالت  عدة  وقدمت 
جهات الوطن ،وميتاز ح�صب عدد من 
من  مكنته  �صوتية  بقوة  املالحظني 

الربوز والتاألق
ج / ن

مع  بطريقتها  اجلزائر  احتاد  فريق  جماهري  ت�صامنت 
باعالن  املنتظرة  غري  واخلرجة  الفل�صطينية  الق�صية 
الرئي�س المريكي ترامب القد�س عا�صمة للكيان ال�صهيوين 
عندما ا�صتغلت املباراة التي جمعت فريقها اأول ام�س اأمام 
عمر  ملعب  مدرجات  و�صط  علما  ورفعت  القبائل  �صبيبة 
حمادي ببولوغني مكتوب عليه "القد�س يغ�صب اأين حكام 
العرب"، وهي ر�صالة جماهري اللونني الأحمر وال�صود حول 

الغياب الكلي للحكام العرب وال�صمت الذي ميار�صونه.

املجال�س  لروؤ�صاء  الر�صمي  التن�صيب  عملية  متيزت 
ال�صعبية  البلدية بولية البويرة بتنظيم ماآداب وولئم 
الأكل املرفوقة بزردات للرق�س اجلماعي على اأنغام 
فرق " اإ�صبالن " املعروفة مبنطقة القبائل ، وامللفت 
لالإنتباه توافد مئات املواطنني من املدا�رص والقرى 
يتعلق  الأمر  كاأن  طويلة  ل�صاعات  الرق�س  اأجل  من 
" الو�صط  باأعرا�س عائلية وهو ما وقفت عليه يومية 
ت�صببت هذه الحتفالت  ، كما  ال 45  بلديات  بعدة   "
الرابط  الطريق  الطرق منها  بع�س  ال�صاخبة يف غلق 
الغفري  التجمع  ب�صبب  بجاية  وولية  م�صدالة  بني 
لل�صباب الذين خلقوا اأجواء اإحتفالية كبرية يف عز الربد 
القار�س هذا دون ن�صيان تزاحم بع�س املقاولني للتربع 
�صورة  يف  اجلدد  لالأميار  العجول  وحتى  باخلرفان 

وا�صحة تعك�س " ال�صيتة" طمعا يف نيل امل�صاريع.
  اأ.م

بكل من �سوق اأهرا�س، تب�سة و الطارف

اإحباط تهريب 109118 لرت من الوقود

ك�سف وتدمري خمباأين للإرهابيني ب�سكيكدة 

للجي�س  مفارز  "اأحبطت  كما 
تهريب  حماولت  ال�صعبي  الوطني 
تقدر  الوقود  من  معتربة  كمية 
ب10918 لرت بكل من �صوق اأهرا�س، 
الع�صكرية  الطارف)الناحية  و  تب�صة 
اأخرى،  جهة  من  اخلام�صة(" 
الوطني  للجي�س  مفارز  "حجزت 
ورقلة  و  ب�صكرة  من  بكل  ال�صعبي 
 1500 الرابعة(  الع�صكرية  )الناحية 

خرطو�صة تبغ و �صاحنة حمملة بـ 40 
قنطارا من مادة التبغ". 

كما اأحبط حرا�س ال�صواحل بتيبازة 
 7 لـ  �رصعية  غري  هجرة  "حماولة 
قوارب  منت  على  كانوا  اأ�صخا�س 
تقليدية ال�صنع، فيما مت توقيف 28 
جن�صيات  من  �رصعي  غري  مهاجرا 
اأدرار،  تلم�صان،  من   بكل  خمتلفة 

عني ?زام، تندوف واإليزي".

الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
عملية  اإثر  ب�صكيكدة،  ال�صعبي، 
بحث ومت�صيط من ك�صف وتدمري 
خمباأين لالإرهابيني يحتويان على 
اأفاد به  مواد غذائية، ح�صب ما 

بيان لوزارة الدفاع الوطني.
"يف  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
واإثر  الإرهاب  مكافحة  اإطار 
ك�صفت  ومت�صيط،  بحث  عملية 
الوطني  للجي�س  مفرزة  ودمرت 
دي�صمرب 2017،  يوم 08  ال�صعبي، 
يحتويان  لالإرهابيني  خمباأين 
مبنطقة  غذائية  مواد  على 

الع�صكري  بالقطاع  راأ�س اخلربة 
الع�صكرية  )الناحية  ل�صكيكدة 

اخلام�صة(".
التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
"متكنت  املنظمة،  واجلرمية 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة 
الدرك  عنا�رص  مع  بالتن�صيق 
العملياتي  بالقطاع  الوطني 
الع�صكرية  )الناحية  خن�صلة 
بنادق   4 حجز  من  اخلام�صة( 
من  خرطو�صة   230 و  �صيد 
من  كلغ  و2  العيارات  خمتلف 

مادة البارود".

ال�سكن وطابع الن�سب والحتيال

ب�سواحل مدينة القالة �سرقي ولية الطارف

م�سرع  �سابني يف رحلة حراقة فا�سلة
اأدى انقالب قارب حراقة ب�صواحل مدينة القالة �رصقي ولية الطارف كان يقل 

12 حراق ترتاوح اأعمارهم  ما بني 20 و26 اإىل هالك �صابني وفقدان �صبعة 
اأخرين جاري البحث عنهم من قبل وحدات احلماية املدنية وقوات خفر 

ال�صواحل . هذا وح�صب م�صادر من م�صت�صفى القالة فاإنه مت التعرف على هوية 
ال�صابني املتوفني املنحدرين من ولية �صكيكدة، �س. م من بلدية عزابة  و ف. ه 
من بلدية جندل �صعدي ، هدا وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ال�صحايا كانو قد انطلقوا 
يوم اجلمعة من �صاطئ لم�صيدا بالقالة يف رحلة فا�صلة اأودت بحياة اثنني منهم 

يف حني تبقى عملية البحث عن �صبعة اآخرين متوا�صلة. 

م�ساهل يف باري�س

اجتماع تن�سيقي مع �سفري و روؤ�ساء املنا�سب القن�سلية
القادر م�صاهل  ال�صوؤون اخلارجية، عبد  تراأ�س وزير 
عبد  بفرن�صا،  اجلزائر  �صفري  مع  اجتماعا  بباري�س 
يف  القن�صلية  املنا�صب  روؤ�صاء  و  م�صدوا  القادر 
و  التلفزيون  و  ت�رصيح  يف  ت�صاوري.  اجتماع  اإطار 
خالله  تطرق  الذي  اللقاء  عقب  اجلزائرية  الإذاعة 
التي اتخذها رئي�س اجلمهورية عبد  اإىل الإجراءات 

اخلمي�س  اأم�س  عنها  اأعلن  التي  و  بوتفليقة  العزيز 
اجلالية  لفائدة  اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  بباري�س 
يتعلق  الأمر  اأن  م�صاهل  اأكد  باخلارج،  اجلزائرية 
املنا�صب  وم�صوؤويل  �صفري  مع  ت�صاوري  "اجتماع  ب 
ممثلي  مع  الأول  الوزير  لقاء  غداة  ياأتي  القن�صلية 

اجلالية الوطنية املقيمة بفرن�صا". ي.ع
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اأدان قرار الرئي�س الأمريكي بخ�سو�س القد�س،جمال ولد عبا�س :

اجتماع اللجنة املركزية يوم 19 مار�س املقبل 

اميان لوا�س
التحرير  جلبهة  العام  الأمني  و�صف 
هام�ش  على  عبا�ش  ولد  جمال  الوطني 
يف  بطا�ش   حكيم  تن�صيب  على  اإ�رشافه 
الأمريكي  للرئي�ش  الأخري  الأفالن،  القرار 
�صد  الإرهابية  بالعملية  ترامب  دونالد 
القرار  هذا  اأن  مو�صحا   ، م�صلم  مليارين 
برتوكويل  خمطط  هو  بل  عفوي  يكن  مل 
لي�صت  :»الق�صية  م�صتمر، قائال  �صهيوين 
الأمريكية من تل  ال�صفارة  ب�صبب قرار نقل 
اأخرى«   اأبعاد  لها  اإمنا  و  القد�ش،  اإىل  اأبيب 
للحزب  العام  الأمني  اأكد  ال�صياق  ذات  ويف 
على  اجلبهة  القا�صي  موقف  على  العتيد 

دعم الق�صية الفل�صطينية ظاملة اأو مظلومة 
الق�صية  مع  الوقوف  اىل  �رشورة  ،داعيا 
الطاقات  جتنيد  خالل  من  الفل�صطينية 
عادلة  حل  لإيجاد  الدول  بني  التالحم  و 
للق�صية و عدم العتماد على الراأي الغربي 

الذي ي�صلل الراأي العام بت�صوير 
اأن  ،مربزا  اإرهابيني  اأنهم  على  امل�صلمني 
�صد  وقف  الذي  الوحيد  البلد  اجلزائر 
اللوبي ال�صهيوين  و اأعطاهم در�صا يف حرب 

.1973
عبا�ش  ولد  جمال  اأعلن  اأخر  �صياق  ويف 
اللجنة  اجتماع  انعقاد  تاريخ  على  ر�صميا 
�صيكون  الجتماع  ان  ،م�صريا  املركزية 

يوم  ي�صادف  الذي  و  مار�ش    19 يتاريخ 
الن�رش ، ورد املتحدث على ت�رشيح الرئي�ش 
ت�صهيالت  و�صع  اإمكانية  حول  ماكرون 
:«احلركي  ،قائال  اجلزائر  لزيارة  للحركى 

�صيبقى حركي هو من اختار مع�صكره »

منذ  باحلزب  التحقت  بلدية   70
النتخابات املا�سية

واأفاد جمال ولد عبا�ش اأن حزبه عزز قوائة 
التحقت  بلدية   70 اأن  حيث  حرة  بقوائم 
،قائال  املا�صية  النتخابات  منذ  باحلزب 
،لكن  ال�صيا�صي  التجوال  حاربنا  :«�صحيح 

بها  اللتحاق  يريد  كل من  ت�صتقبل  الأفالن 
لبع�ش  ظلم  و  اإق�صاء  لحظنا  انه  ،خا�صة 
التي  بالنتائج  جناحها  اثبت  التي  القوائم 
املا�صية  املحليات  يف  عليها  حت�صلت 
،م�صيفا :«جتدر الإ�صارة اأن هده النتخابات 
هي  و  القاعدة  ملنا�صلي  الكلمة  اإعطاء  مت 
وثمن   .« التحالفات  تن�صيب  اختارت  من 
بطا�ش  اإعالن  قرار  للجبهة  العام  الأمني 
اإىل  ،م�صريا  اجلبهة  �صفوف  يف  الإلتحقاق 
جهود بطا�ش يف العا�صمة  الذي ح�صد 33 
مقعدا يف املجل�ش الولئي ،مفيدا انه حقق 
،م�صيفا  البلدي  املجل�ش  يف  قيا�صيا  رقما 
:«نرحب بقرار اللتحاق اإىل اجلبهة خا�صة 

اأن العا�صمة الو�صطى  من اأهم الوليات التي 
متثل اجلزائر«.

التحاقي بالأفالن لي�س لتحقيق 
املكا�سب و املنا�سب ال�سيا�سية 

من جهته حكيم بطا�ش خالل تن�صيبه ، نفى 
احل�صول  ب�صبب  كان  بالأفالن  التحاقه  اأن 
على املكا�صب ال�صيا�صية و املنا�صب ،مربزا 
�صيا�صية ،م�صريا  اأنه ل ميلك اي طموحات 
انفراديا  يكون قرارا  اللتحاق مل  اأن  قرار 
و  املنتخبني  من   16 مع  بالتجمع  قام  بل 
فيه  نعلن  بيان  اإ�صدار  مت  حيث  التفاق 

التحاقي   « ،م�صيفا  باجلبهة  التحاقنا  عن 
ابن  ا  فاأنا  فجائي   قرار  لي�ش  بالفالن  
حزب  اأن  اإىل  اإ�صافة   ، اأفالين  و  جماهد 
الأفالن هو حزب الدولة و حزب الرئي�ش ،و 
للرئي�ش  بادارة احلملة  انني قمت  ل يخفى 
من  كل  بطا�ش  ».،وعاهد   عهدات   4 ملدة 
�صوت عليه بالربنامج من اأجل ال�صتمرارية 
ال�صعبي  رئي�ش املجل�ش  بدوره   « اىل 2022 
بطال�ش  احلكيم  عبد  ولوج  اأن  اأفاد  الولئي 
اأنه  خا�صة  اليجابي  الأثر  له  الأفالن  اإىل 
،م�صريا  رئا�صية  انتخابات  على  الإقبال  يتم 
اأن �صيتم م�صاندته و مرافقة التنمية يف 57 

بلدية حتت توجيهات الرائدة القيادية . 

.       70  بلدية التحقت باحلزب منذ الالنتخابات املا�سية         .      اجلزائر البلد الوحيد الذي ت�سدى لل�سهاينة يف 1973
.      بطا�س :التحاقي بالأفالن لي�س لتحقيق املكا�سب و املنا�سب ال�سيا�سية

بعد قراراإعادة جماجم ال�سهداء اجلزائريني، الباحثة ليلى بلقا�سم لـ »الو�سط«:

» لبد من مواكب جنائزية ر�سمية و�سعبية تليق مبنزلة اأ�ساو�س اجلزائر«
ال�صهداء  جماجم   �صكل قرار اإعادة 
حاليا  املتواجدة  اجلزائريني 
بباري�ش  الذي  الإن�صان  مبتحف 
اإميانويل  اأعلنه الرئي�ش  الفرن�صي 
ماكرون  بعد زيارته الأخرية للجزائر، 
طرف  خمتلف  اأفعال  من  ردود 
والدكاترة  والباحثني  املوؤرخني 
التاريخ،  جمال  يف  اجلزائريني 
»اتخذ  قرارا   ، ماكرون  قال  حيث 
�صيتم  و  العملية  هذه  يف  بال�رشوع 
الجتاه«،  قانون يف هذا  ن�ش  اإ�صدار 
الرغبة  تعرب عن  اأنها  معتربا اخلطوة 
م�صرتك  »بناء  يف  قدما  امل�صي  يف 
للذاكرة ، فتو�صلت زيارة الوزير الأول 
اأحمد  اأويحيى لفرن�صا  والتي مت فيها 
بني  �رشاكة  اتفاقية   11 على  توقيع 
فرن�صا واجلزائر ،وعلى هذا الأ�صا�ش 
احلل  �رشورة  على  اأويحيى  �صدد 
وا�صرتجاع  الذاكرة  مللف  النهائي 
اجلزائريني اأبطال  ال�صهداء  جماجم 
اجلزائرية ،مطالبا  ال�صعبية  املقاومة 
الذي  القانون  �صن  باإ�رشاع  فرن�صا 

ي�صمح بهذا الإجراء.
الأ�صتاذة  ال�صياق  دعت  ذات  يف    و 
بلقا�صم  التاريخ  ليلى  يف  الباحثة 

الو�صط  ت�رشيحها   ليومية«  يف 
جنائزية  تقام  مواكب  اأن  »  اأنه لبد 
مكان  يف  تدفن  واأن  و�صعبية  ر�صمية 
اأن  بعد  ومنزلتها  يليق  مبقامها 
متاحف  يف  قرون  للفرجة  ا�صتقرت 
لتكون  املجرمة  الكولونيالية  فرن�صا 
حتدوا  اأ�صاو�ش  رجال  على  �صاهد 
يف  واأدواتها  ال�صتدمارية  الآلة 
لرجال  19م  القرن  خالل  اجلزائر 
لواء املقاومة والنتفا�صة فما  رفعوا 
حطوا  وما  ا�صت�صلموا  وما  هادنوا 
�صاحات  يف  �صقطوا  اأن  اإىل  ال�صالح 
الوغى �صهداء �صابرين مرابطني فداء 

لأر�ش اجلزائر .
واأو�صحت ليلى بلقا�صم  �صاحبة كتاب 
ال�صتيطانية  وتطورها  املراكز   «
 )1900- غليزان   )1850  منطقة  يف 
حريوا  قد  اجلزائر  اأن  اأبطال   ،«
ومفكريه  الفرن�صي  ال�صتعمار 
بل  الع�صكريني  قادته  و  و�صا�صته 
مور�ش  واأدمغة  لعقول  علمائه  حتى 
والتنكيل  اأنواع  القهر  كل  معها 
واخلنق  والت�رشيد  والإبادة  واحلرق 
فف�صلت  تهادن...  ومل  املغارات  يف 
اأج�صادهم  لتكون  عن  جماجمهم 

هاته  �رش  وبحث  عن  درا�صة  حمل 
املنتف�صة  املقاومة  ال�رش�صة  العقول 
وم�رشوعها  املعرقلة  ل�صيا�صتها 
ك�صفت  كما  اجلزائر،  يف  الكولونيايل 
التاريخ  الأ�صتاذة املحا�رشة يف ق�صم 
باملركز اجلامعي غليزان  يف حديثها لـ 
اجلزائر  اأبطال  اأغلب  »الو�صط« اأن 
الرباط  اأهل  �صيوخ  الزوايا  من  كانوا 
و�صيوخ القبائل من اأهل احلل والعقد 
الإ�صالمية  ال�صلبة  العقيدة  اأهل 
العبث  رف�صت  التي  ذات  الأ�ص�ش 
رف�صها  عن  ودمائها  تعبريا  باأر�صها 
اهلل  عاهدوا  ما  �صادقوا  رجال  ،هم 
نحبه  فداء  ق�صى  من  فمنهم  عليه 
لالأر�ش وال�رشف املدا�ش املهان وما 
بدلوا تبديال ، رحم اهلل �صهداء اجلزائر 
امل�صانة  املحرو�صة  اهلل  وحفظ 
الأحرار،  بدماء  املروية  امل�صقية 
زعماء  اجلزائر  روؤو�ش  العلم  اأن  مع 
الإن�صان  املتحف  و�صلت  اإىل  قد 
من  هدية  �صكل  بباري�ش  على 
و«فيتال«   1881 �صنة  »كايو«  الدكتور 
 18 من  اأكرث  فيه  ويوجد   1880 يف 
التعرف  500  مت  األف جمجمة،  منها 
على هويات اأ�صحابها  ،من بينهم 36 

املقاومة  ال�صعبية  رموز  من  قائدا 
اجلزائرية ُقطعت روؤو�صهم من طرف 
الفرتة  يف  الفرن�صي  الحتالل  قوات 
مت  اأين   ،)1949  –  1850( بني  ما 
عزلها يف خزائن بعيدا عن اأعني زوار 
املتحف  »  هذا  يف  املتحف  ويوجد 
 « املالك  عبد  بن  الأجمد  حممد 
 « بوبغلة  »�رشيف  با�صم  املعروف 
الذي قاوم الفرن�صيني بجبال جرجرة 
ا�صت�صهاده  غاية  اإىل  القبائل  ومنطقة 
اإىل  1854،  اإ�صافة  دي�صمرب   26 يف 
مقاومة  بوزيان«  قائد   « ال�صيخ 
الواقعة  »الزعاط�صة«  بب�صكرة 
 ،  )1849 اجلزائري  باجلنوب 
خمتار  �صي  و«  الدرقاوي«  و«مو�صى 
»عي�صى  و  التيطراوي«  قويدر  بن 
ال�رشيف  احلمادي«  م�صاعد 
القالب  وكذا  �صعيد  بن  بوبغلة  ويحي 
بن  عالل  بن  »حممد  لراأ�ش  الكامل 
مبارك« ،  اأحد م�صاعدي »الأمري عبد 
املقاومة  زعيم  اجلزائري  القادر« 
الفرن�صي  ال�صتعمار  �صد  الوطنية 
الدولة  موؤ�ص�ش  و1847   1832 بني 

اجلزائرية احلديثة .
 حكيم مالك

الأمني العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين �سعيد عبادو

مظاهرات 9 دي�سمرب 1960 اأفقدت فرن�سا توازنها 
الوطنية  للمنظمة  العام  الأمني  اأكد 
للمجاهدين �صعيد عبادو اأم�ش ال�صبت 
بعني متو�صنت اأن مظاهرات 9 دي�صمرب 
بالنظر  ا�صتثنائيا  »حدثا  متثل   1960

طالت  �رشوخ  من  عنها  ترتب  ما  اإىل 
الدولة الإ�صتعمارية الفرن�صية على اأكرث 
الذكرى  اإحياء  �صعيد«،ومبنا�صبة  من 
عبادو  اأبرز  املظاهرات  لهذه  ال57 

دي�صمرب   9 ب�صاحة  األقاها  كلمة  خالل 
مبدينة عني متو�صنت التي كانت ميدانا 
اندلعت  التي   1960 �صنة  لالأحداث 
�رشارتها الأوىل بولية عني متو�صنت اأن 
الكبرية متثل  التاريخية  املنا�صبة  هذه 
ترتب  ما  اإىل  بالنظر  اإ�صتثنائيا  »حدثا 
الدولة  ج�صم  طالت  �رشوخ  من  عنها 
من  اأكرث  على  الفرن�صية  الإ�صتعمارية 
�صعيد الأمر الذي اأجربها على مراجعة 
اإحلاق  باإ�صتحالة  والإقرار  ح�صاباتها 
تنامي  اأمام  خا�صة  بالثورة  الهزمية 
الإقليمية  و  الدولية  املحافل  �صغط 
ال�صعب  حق  م�صاندة  نطاق  اأت�صاع  و 
م�صريه«،واأ�صاف  تقرير  يف  اجلزائري 
تاريخية  منا�صبة  ت�صتوقفنا  »اليوم  اأن 
بالغة الأهمية يف م�صرية ثورتنا املجيدة 
عني  مدينة  يف  حدث  ما  لن�صتح�رش 
متو�صنت املنا�صلة وغريها من املدن 

 1960 �صنة  يف  الوطن  عرب  اجلزائرية 
من اإنتفا�صات �صعبية عارمة عربت من 
اجلزائرية  ال�صعبية  اجلماهري  خاللها 
باأهداف ثورتها ورف�ش  على ارتباطها 

اأطروحات ولة امل�صتعمرين«.
ال�صعبية  الإنتفا�صة  لهذه  كان  و«قد 
اأخرى  مدن  يف  و  متو�صنت  عني  يف 
اإ�صقاط  يف  قولها  الوطن  اأنحاء  من 
وتاأكيد  الزائفة  الإحتالل  رهانات  كل 
حتى  الكفاح  موا�صلة  على  الإ�رشار 
�رشح  ح�صبما  املن�صود«  الهدف  بلوغ 
»يف  اأنه  مذكرا  املتحدث  نف�ش  به 
اليوم من �صنة 1960 خرجت  مثل هذا 
اجلارف  كال�صيل  ال�صعبية  اجلماهري 
هناك  و  هنا  الوطنية  بالراية  م�صتظلة 
غري مبالية مبا كان عليها مواجهته من 

و�صائل القمع و التنكيل«.
م.�س

رئي�س حركة الإ�سالح الوطني فياليل 
غويني يوؤكد :

 املجال�س البلدية والولئية 
ل تتمتع بتمثيل �سعبي 

.       فرن�سا مرتددة يف ت�سليمنا الأر�سيف الوطني
الوطني  الإ�صالح  حركة  رئي�ش  �رشح 
فياليل غويني، باأن املجال�ش البلدية 
نتائج  بعد  حاليا  املن�صبة  والولئية 
النتخابات املحلية، ل تتمتع بتمثيل 
وذلك من  املواطنني،  قبل  �صعبي من 
املتزايد  النتخابي  العزوف  جراء 
انتخابي  ا�صتحقاق  من  للمواطنني 
الأحزاب  منا�صلي  من  وحتى  لآخر، 
اإثر  على  وكذا  للرت�صح،  ال�صيا�صي 
هذه  يف  امل�صاركة  ن�صبة  ت�صخيم 
ن�صبة  رفع  من  خلفه  وما  املحليات، 
وحرمان  باملائة،   7 اإىل  الإق�صاء 
باملجال�ش  مقاعد  من  اأحزاب 
كانت  اأن  بعد  املنتخبة،  املحلية 
عنها  املعرب  الأ�صوات  يف  الغلبة  لها 
ح�صبه، واأبرزغويني يف ندوة �صحفية 
دورة  افتتاح  قبل  عقدها مبقر حزبه 
باأن  للحركة،  ال�صيا�صي  للمكتب 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ش  زيارة 
تكن  اإىل اجلزائر مل  الأخرية  ماكرون 
كما  ال�صابقة،  الزيارات  م�صتوى  يف 
ب�صبب  اجلزائريني  لدى  خيبة  �صهدت 
تراجعه عن التزامه يف ملف الذاكرة، 
وت�رشيحاته الإيجابية بخ�صو�صها ملا 
الفرن�صية  للرئا�صيات  مر�صحا  كان 
مرتددة  فرن�صا  باأن  مو�صحا  �صابقا، 
يف ت�صليمنا الأر�صيف الوطني، خمافة 
بالهيئات  ق�صائيا  اجلزائر  تتابعها  اأن 
ل�صمان  ت�صاوم  الآن  وهي  الدولية، 

عدم مالحقتها ق�صائيا ب�صبب جرائم 
ال�صتعمارية، م�صتطردا يقول  فرن�صا 
والتعوي�ش  والعتذار  العرتاف  باأن 
عنا�رش اأ�صا�صية يف جترمي ال�صتعمار 
حمورا  يكونوا  اأن  بد  ول  الفرن�صي، 
الفرن�صية  العالقات  بناء  يف  هاما 
واأ�صاف  وم�صتقبال.  حاليا  اجلزائرية 
باأن  اآخر،  �صياق  يف  املتحدث  نف�ش 
املنظومة النتخابية باجلزائر بحاجة 
ومراجعة جلعلها  وتدقيق  اإىل فح�ش 
كل  رف�ش  منتقدا  عادلة،  انتخابات 
الطعون التي قدمها حزبه اإىل الإدارة، 
موازاة مع تن�صيب املجال�ش املحلية 
يف  الإدارية  املحاكم  ف�صل  قبل 
الذي  بال�صلوك  ذلك  وا�صفا  الطعون، 
الواقع يف �صيء على حد  ل يعرب عن 
تعبريه، وجدد نف�ش امل�صدر املرافعة 
على مقاربة حركة الإ�صالح الوطني، 
والتي لي�صت اإديولوجية اأو تتبع لعائلة 
مقاربة  هي  بل  ذاتها،  بحد  �صيا�صية 
احلايل  الو�صع  من  للخروج  وطنية 
مردفا  ح�صبه،  اجلزائر  تعي�صه  الذي 
اأحزاب  مع  حتالف  حزبه  باأن  يقول 
من املوالة واملعار�صة حمليا خلدمة 
املرحلة  لأن  واملواطن،  الوطن 
واحلوار  امل�صاركة  تقت�صي  احلالية 
و�صيا�صة  املقاطعة  بدل  ال�صامل، 

الكر�صي ال�صاغر.
اميان لوا�س

اأدان الأمني العام حلزب  جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س القرار القا�سي باعتبار القد�س عا�سمة للكيان ال�سهيوين ، معربا عن رف�سه قرار 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي اعتربه م�ستخدم م�سطنع للكيان ال�سهيوين.

بال�سرتاك مع مفو�سية الحتاد الإفريقي 

اجلزائر تنظم ندوة بوهران حول مقاربات مواجهة الإرهاب
الحتاد   مفو�صية  مع  بال�صرتاك  اجلزائر  تنظم 
الغد  يوم  غاية  اإىل  و  اليوم  من  بداية  الإفريقي 
بوهران ندوة رفيعة امل�صتوى حول مو�صوع: »اأجوبة  
مقاربة  الإرهاب:  مواجهة  يف  دائمة   و  حقيقية 
اإقليمية«، ح�صبما ورد اأم�ش ال�صبت  يف بيان لوزارة 
ال�صوؤون اخلارجية، و اأو�صح نف�ش امل�صدر اأن هذه 
الندوة رفيعة امل�صتوى تندرج يف اإطار العهدة التي  
اأوكلت لرئي�ش اجلمهورية من قبل نظرائه بالحتاد 

يف  الإفريقي  الحتاد   جلهود  كمن�صق  الإفريقي 
جمال الوقاية من الإرهاب و مكافحته«و �صي�رشف 
وزير ال�صوؤون اخلارجية عبد القادر م�صاهل ظهرية 
التي  اأ�صغال هذا الجتماع  افتتاح  الأحد على  يوم 
تدوم يومني، ح�صب نف�ش امل�صدر. و اأ�صاف نف�ش 
اإىل حتقيق »ت�صور  اأن هذا الجتماع ي�صعى  البيان 
»التحديات  يخ�ش  فيما  الأع�صاء  للدول  م�صرتك« 
كذا  و  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  احلقيقية« 

فعالة  »مكافحة  �صمان  �صاأنها  من  التي  ال�صبل 
ودائمة لالإرهاب و التطرف« مو�صحا اأنها �صتكون 
املجال  هذا  يف  جتربتها  لتقا�صم  للجزائر  فر�صة 
وهران  اجتماع  �صي�صم  و  الأفارقة  �رشكائها  مع 
الأع�صاء  الدول  يف  الإرهاب  مكافحة  م�صوؤويل 
وجمموعات  �رشكاء  ممثلي  و  الإفريقي  لالحتاد 
دوليني،  و  اأفارقة  خرباء  كذا  و  اإقليمية  اقت�صادية 

ي�صري نف�ش البيان. 
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تطمينات اأويحي يف مواجهة زيادات الأ�سعار و الندرة
.        العمال يتوعدون بالإ�سراب يف 2018

�سارة بومعزة 

ال�رشائية  القدرة  موا�ضيع  تكت�ضح 
ان�ضغالت املواطنني، خالل الآونة 
ي�ضت�ضعرون  بداأوا  حيث  الأخرية، 
تطمينات  رغم  عمليا،  الزيادات 
الأول  الوزير  وتاأكيد  احلكومة، 
اأحمد اأويحيى اأن قانون املالية مر 
بردا و�ضالما، واأن الزيادات م�ضت 
طفيفة  وزيادات  الوقود  فقط 
اأخرى، اإل اأنه ميدانيا اأعقب قانون 
الزيادات،  موجة  انطالق  املالية، 
الأ�ضبوع  اأثري  ما  راأ�ضها  على 
وبلغت  اخلبز،  املن�رشم،  حول 
اأ�ضدها و�ضط ت�ضارب الت�رشيحات 
املطمئنة  الر�ضمية  اجلهات  بني 
�ضعر  برفع  املج�ضد  الواقع  وبني 
بزيادة  اأي  دج،   15 اإىل  اخلبزة 
نفي  ا�ضتمرار  و�ضط  باملائة،   50
الو�ضاية  امل�ضوؤولية و�ضط كل من 
حتت  ين�ضوي  التي  واملنظمات 
املوؤكد  اأن  اإل  اخلبازون،  لوائها 
ك�ضحية   املواطن  ا�ضتمرار  هو 
انق�ضاع  غاية  اإىل  الزيادات  لتلك 
و�ضط  عدها،  من  الزيادة  �ضباب 
والرتاوح  التمويه،  �ضيا�ضة  �ضيادة 
اأو  ال�ضابق  لو�ضعها  اإعادتها  بني 
جت�ضيد الزيادة بحكم التعود عليها 
يف  خا�ضة  املبدئي،  الرف�ض  بعد 
ومنظمات  جمعيات  �ضعف  ظل 
هيكلتها  وعدم  امل�ضتهلك  حماية 
امل�ضتهلكني  من  وا�ضعة  ل�رشيحة 
�ضغط  �ضيا�ضة  انتهاج  من  متكنها 

موحدة يف وجه هذه الزيادات.
على  اأو  الزيادات،  وبالعودة مللف 
باملواد  تعلق  ما  اخل�ضو�ض  وجه 
لعبت  ما  كثريا  التي  املدعمة 
اأن  بتاأكيد  وترها،  على  احلكومة 
التي  الوحيدة  الدولة  اجلزائر 
توا�ضل �ضيا�ضة الدعم الجتماعي، 
الأ�ضا�ضية،  املواد  على 
املوازنة  بتخ�ضي�ض  ثلث 
الدعم  �ضيا�ضة  ملوا�ضلة  العامة 
احلليب،  مادة  وتاأتي  الجتماعي، 
حليب  بكي�ض  الظفر  اأن  خا�ضة 
ي�ضتدعي  الأخرية  الآونة  خالل 
حوله  ما  وهو  باكرا،  النهو�ض 
للتنكيت  بكرثة  متداولة  مادة  اإىل 
الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب 
على  النتهازية  عامل  ليدخل 
الدعم  يتجاوزون  بتجار  اخلط، 
ويرفعون �ضعر الكي�ض الواحد بـ30 
اأم�ض  اأول  مت  ما  غرار  على  دج، 
بالعا�ضمة،  بيلكور  م�ضتوى  على 
املواطنني  �ضخط  اأثار  ما  وهو 
املواد  من  جعلت  ب�ضورة  اأكرث، 
املدعمة م�ضدرا اأكرب لال�ضتغالل 
�رشاء  عن�رش  اأنها  رغم  و�ضط، 

ال�ضلم الأول.
 

بولنوار: حتقيق هام�ش 
الربح لن يكون على ظهر 

املواطنني

من جهته الناطق الر�ضمي للجمعية 
حاج  واحلرفيني،  للتجار  الوطنية 

من خالل  ك�ضف  بولنوار،  الطاهر 
جميع  اأن  الأخري،  اجلمعية  بيان 
على  للعمل،  عادت  املخابز 
واأن  �ضبق  التي  الوليات  م�ضتوى 
ب�ضار  من  بكل  بها  ال�ضعر  رفع  مت 
وبجاية،  ووهران  وزو  وتيزي 
ال�ضابق  بال�ضعر  التزامهم  موؤكدا 
بها،  املعمول  للقوانني  وفقا 
اىل  العمومية  ال�ضلطات  داعية 
هام�ض  ت�ضمن  اجراءات  اتخاذ 
وت�ضتجيب  للخبازين  قانوين  ربح 
ملطالبهم ال�رشعية يف ظل ارتفاع 
ا�ضعار  وكذا  اخلبز  انتاج  تكاليف 
واملكونات،  والأجهزة  الو�ضائل 
املطاحن  على  اأي�ضا  موؤكدة 
بتوفري الفرينة للمخابز باأ�ضعارها 
الق�ضاء  على  واالعمل  القانونية 

على البيع الفو�ضوي للخبز.
 

عا�سور اإيدير: �سندعو 
ل�سراب موحد و�سط 

العمال يف 2018

من  وا�ضع  عدد  جهتهم  من 
اتهموا  الجتماعيني،  ال�رشكاء 
م�ضعى  نحو  بالجتاه  احلكومة 
بعد  يوما  ال�رشائية  القدرة  �رشب 
القيادي بالتكتل  اأكد  الآخر، حيث 
ت�رشيح  اإيدير، يف  عا�ضور  النقاب 
اأن م�رشوع مرا�ضلتهم  لـ«الو�ضط«، 
للعمل  الدويل  واملكتب  للرئا�ضة 
على  اخلناق  ت�ضييق  و�ضط   ، مت، 
و�رشب  جهة  من  النقابي  العمل 

القدرة ال�رشائية يوما بعد الآخر، 
اأّجل موعد جمع �ضفوف  يف حني 
العمال يف هيكل موحد للوقوف يف 
الـ2018،  اإىل  الأ�ضعار  التهاب  وجه 
بهدف  ياأتي  تاأجيلهم  اأن  مو�ضحا 
ا�ضعار املواطنني والعمال بحقيقة 
الزيادات التي حذروا منها، والقدرة 
انتظار  يف  املتهاوية  ال�رشائية 
التمويل  اإىل  اللجوء  مع  الت�ضخم، 
معاينة  اأن  ذلك  التقليدي،  غري 
ومالم�ضة املواطنني للزيادات مع 
اأكرث،  �ضيوحدهم  املقبلة  ال�ضنة 
التكتل  حتذيرات  اأن  لهم  ويوؤكد 
املواطنني  كون  حقيقة،  ال�ضابقة 
وقعوا رهيني وجهتني متناق�ضتني 
من الت�رشيحات: الأوىل تطمينات 
حتذيرات  والثانية  احلكومة 
حني  يف  الجتماعيني،  ال�رشكاء 
اأن واقع 2018 �ضيثبت لهم ال�ضورة 
معظم  اأن  خا�ضة  احلقيقية، 
 ، باملائة  بـ20  �ضرتتفع  الأ�ضعار 
على راأ�ضها زيادات النقل، ي�ضاف 
�ضتقت�ضي  بالوقود  الزيادة  اأن  لها 
ودواليك،  التكاليف  خمتلف  زيادة 
يف  العمال  جل   جتند  اإىل  داعيا 
�ضورة   لتوجه  موحد  اإ�رشاب 
وحت�ضي�ضها  للحكومة  وا�ضحة 
ودفعها  �ضيا�ضتها  ف�ضل  بحجم 

للمراجعة، بح�ضبه.
 

حماية امل�ستهلك تطلق 
مبادرة مليوين توقيع 

لتجميد زيادات اأ�سعار 

الوقود

اجلزائرية  املنظمة  جهتها  من 
امل�ضتهلك  واإر�ضاد  حلماية 
حملة  مبادرة  اطلقت  وحميطه، 
رئي�ض  ملنا�ضدة  توقيع  مليوين 
يف  الزيادات  لتجميد  اجلمهورية 
بوتفليقة  داعني  الوقود،  اأ�ضعار 
يف  �ضلطة  اأعلى  ب�ضفته  للتدخل 
ال�ضالحيات  ومبوجب  البالد، 
البالد  د�ضتور  لكم  يخولها  التي 
لتجميد  اجلمهورية،  وقوانني 
يف  الزيادة  اإىل  الرامية  التدابري 
عليها  املن�ضو�ض  الوقود  اأ�ضعار 
ل�ضنة  املالية  قانون  م�رشوع  يف 

. 2018
على  مطلبها،  املنظمة  واأرجعت 
�ضينجر  ما  اإىل  الر�ضالة،  ن�ض  حد 
من  الوقود  اأ�ضعار  يف  الزيادة  عن 
و  املواد  جميع  على  مبا�رش  اأثر 
اخلا�ضعة  الأ�ضا�ضية  اخلدمات 
الباب  تفتح  و قد  الأ�ضعار،  حلرية 
يف  للم�ضاربة  م�رشاعيه  على 
جميع  يف  بها  املعمول  الأ�ضعار 
مما  ا�ضتثناء،  بدون  القطاعات 
القدرة  على  �ضلبا  �ضينعك�ض 
من  وا�ضعة  ل�رشيحة  ال�رشائية 
تلك  لتجميد  داعني  امل�ضتهلكني، 
القدرة  على  حفاظا  الزيادات 
�ضبكة  و�ضع  غاية  اإىل  ال�رشائية، 
نقل عمومي كاملة و فعالة ، تكون 
بديال لتحرير اأ�ضعار الوقود و رفع 

الدعم عنه نهائيا.

املدر�سة العليا 
للأ�ساتذة بالقبة

املجل�س العلمي  
يدعو الطلبة 

 للعودة اإىل 
مقاعد الدرا�سة

يف بيان �ضادر عن املجل�ض 
العلمي للمدر�ضة العليا 

لالأ�ضاتذة بالقبة باجلزائر 
العا�ضمة حت�ضلت »الو�ضط« 

على ن�ضخة منه دعا فيه 
الطلبة امل�رشبني اإىل  �رشورة  

العودة الفورية اإىل مقاعد 
الدرا�ضة وتغليب لغة احلوار 

حفاظا على ما مت حتقيقه من 
مكا�ضب حيث ذكر املجل�ض 
بامل�ضاعي التي قام بها يف 

دوراته ال�ضابقة مع معايل وزير 
التعليم العايل الطاهر حجار 
التي مت من خاللها التو�ضيح 

والتاأكيد على اأن املدر�ضة 
متلك من املوؤهالت والكفاءات 

العلمية  ما ميكنها من تاأطري 
وتكوين طلبة الدرا�ضات 

العليا ) ما�ضرت، دكتوراه( يف 
خمتلف التخ�ض�ضات العلمية  
والتعليمية، م�ضريين يف ذات 

ال�ضياق اإىل اأن طالب املدر�ضة 
العليا لالأ�ضاتذة يتلقى اأثناء 

م�ضاره اجلامعي تكويننا 
اأكادمييا ومهنيا يوؤهله للقيام 

مبهمة التعليم عن جدارة 
وا�ضتحقاق مقارنتا مع خريجي 
اجلامعات الأمر الذي يدعو اإىل 
�رشورة اإعطاء طالب املدار�ض 

العليا لالأ�ضاتذة الأولوية يف 
عملية التوظيف.

كما واأعرب املجل�ض يف بيانه 
عن ان�ضغاله عن توقف الدرا�ضة 

بالرغم من املكا�ضب التي 
مت حتقيقها عقب الجتماع  
امل�ضرتك بني وزارة الرتبية 

والتعليم ووزارة التعليم العايل 
اأين مت الإقرار باأولوية التوظيف 

خلريج املدر�ضة العليا وفتح 
التكوين يف املا�ضرت الأمر الذي 

ل يعطي اأي مربر ملوا�ضلة 
الإ�رشاب  كما ويوؤكد املجل�ض 

العلمي للمدر�ضة على اأن 
التوقف عن الدرا�ضة  �ضياأثر 
�ضلبا على التح�ضيل العلمي 
واإمتام الربامج  ما ينعك�ض 
ب�ضورة مبا�رشة على جودة 
التكوين التي تعترب من بني 

الأولويات التي حتر�ض عليها 
اإدارة املدر�ضة .

هذا وقد اأكد بيان املجل�ض 
العلمي للمدر�ضة على �رشورة 

اإمتام الربامج وا�ضتدراك التاأخر 
قبل تاريخ اإجراء المتحانات 

و اعتماد النتائج النهائية حتى 
لو تطلب الأمر متديد ال�ضنة 

الدرا�ضية الأمر الذي �ضينعك�ض 
بال�رشورة على عملية توظيف 
الطلبة املتخرجني وهو الأمر 
الذي تعمل املدر�ضة جاهدتا 

لتفاديه من خالل دعوة الطلبة 
اإىل الإ�رشاع بالعودة اإىل مقاعد 

الدرا�ضة.
يحي عواق

حتولت مواد �سراء ال�سلم الجتماعي، اأو املواد املدعمة، موؤخرا، اإىل عامل ي�سعل غ�سب املواطنني، خا�سة بعدما حتولت للعبة 
بيد الجتار بها، و�سط زيادات وندرة، وهو ما تعرفه املادتان الأ�سا�سيتان و�سط اجلزائريني: اخلبز واحلليب، واإن عادت الأوىل 

لتعرف ا�ستقرارا عقب اأ�سبوع ملغم.

حجار مطالب بالتدخل يف تيارت

الت�سيب الإداري وا�ستغالل النفوذ 
يتابعان رئي�س اجلامعة

الطالبي  الحتاد  را�ضلت 
للتدخل  حجار،  الطاهر  احلر 
تيارت،  جامعة  م�ضتوى  على 
اجلامعة  رئي�ض  متهمني 
وبع�ض الأ�ضاتذة بالغرق و�ضط 
بني  تراوحت  التي  التجاوزات، 
وا�ضتعمال  الإداري  الت�ضيب 
النفوذ، وبني امل�ضا�ض باجلانب 

الأخالقي.
احلر،  الطالبي  الحتاد  اتهم 
التعليم  لوزير  له  مرا�ضلة  يف 
طاهر  العلمي  والبحث  العايل 
بال�ضتعجالية،  و�ضمها  حجار، 
رئي�ض  فيها  اتهم  اأم�ض، 
بتيارت  خلدون  ابن  جامعة 
من  بجملة  امل�ضوؤولني  وبع�ض 
اأنها  قالوا  التي  التجاوزات، 
وزيرة  وتعليمات  تتنا�ضب  ل 
بداية  حجار،  الطاهر  القطاع 
احلوار،  اأمام  الباب  غلق  من 
ملمثلي  املتوا�ضل  والتهديد 
ب�ضفة  الطلبة  وحتى  الطلبة 
الق�ضاء  اىل  باللجوء  عامة 

املجال�ض  على  واحالتهم 
متادى  اأنه  موؤكدين  التاأديبية، 
من  العنف  ا�ضتعمال  حلد 
خالل اعطائه لتعليمات لعمال 
بف�ض  الأمن  واأعوان  الإدارة 
�ضلميتها  رغم  الحتجاجات، 
اجلانب  يف  طاعنني  بح�ضبهم، 
العلمي بقولهم اأنه ن�ضب عمداء 
واأن  و�ضبق  كليات غري موؤهلني 
اأن  دون  املنا�ضب  تلك  تقلدوا 
اأن  قائلني  بالقطاع،  ينه�ضوا 
من  اجتاه  يف  ت�ضري  العملية 

ال�ضيء لالأ�ضواأ.
كما فتحوا ملف الرت�ضح، قائلني 
الطلبة والطالبات  اأن عدد من 
على  لالبتزاز  يتعر�ضون 
حد  وعلى  اجلامعة،  م�ضتوى 
اجلمال  اأن  »حيث  البيان  ن�ض 
ومعيارا  نقمة  �ضار  بجامعتنا 
للنجاح«، وقيام بع�ض الأ�ضاتذة 
بتجاوزات مت�ض مكانة ال�رشح 
اجلامعي، بح�ضبهم، ناهيك عن 
لبع�ض  والكفاءة  التاأطري  نق�ض 

الأ�ضاتذة.
البيداغوجي  اجلانب  من  اأما 
الأدوية  غياب  ف�ضجلوا 
طلبة  لفائدة  املخ�ض�ضة 
اخلرجات  وانعدام  البيطرة، 
امليدانية رغم امتالك املعهد 
ونق�ض  النموذجية،  للمزرعة 
العتاد ببع�ض املخابر وانعدامه 
مبلحقة ق�رش ال�ضاللة، والقيام 
ال�ضدا�ضي  نف�ض  بامتحانني يف 
علوم  تخ�ض�ض  م�ضتوى  على 
وغياب  واحلياة،  الطبيعة 
التدفئة وال�ضيانة على م�ضتوى 
والغياب  التدري�ض،  قاعات 
وحتجج  لالإدارة  املتوا�ضل 
ب�ضغلهم  امل�ضولني  بع�ض 
مت�ضائلني  اأخرى،  ملنا�ضب 
كيف بلغت اجلامعة اجلزائرية 
تطمينات  رغم  تدين  هكذا 
والرهان  املتوا�ضلة،  احلكومة 
على اجلامعة اجلزائرية وتاأكيد 

دعمها الدائم.
�سارة بومعزة

 وزير ال�سوؤون اخلارجية الفرن�سي
 جان اإيف لودريان

الرئي�س بوتفليقة »ب�سحة جيدة« 
اأكد وزير اأوروبا وال�ضوؤون اخلارجية 
على  لودريان  اإيف  جان  الفرن�ضي 
اأمواج اإذاعة فران�ض انتار الفرن�ضية 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ض  اأن 
بوتفليقة »ب�ضحة جيدة« م�ضيفا اأنه 
)الرئي�ض بوتفليقة( حتادث »مطول« 

مع نظريه الفرن�ضي.
وقال لودريان يف رده عن �ضوؤال حول 
للرئي�ض  والفكرية«  البدنية  »احلالة 
اجلمهورية«  رئي�ض  »اإنه  بوتفليقة 
الفرن�ضي  »الرئي�ض  اأن  مو�ضحا 
ماكرون التقى به وتبادل معه اأطراف 
احلديث مطول حول جميع امل�ضائل 
بني  الثنائية  بالعالقات  املرتبطة 
الو�ضع  حول  وكذا  واجلزائر  فرن�ضا 
»اللقاء  اأن  واأ�ضاف  العامل«.  يف 
)الرئي�ض  حتدث  جدا  مفيدا  كان 
بوتفليقة( خالله مطول مع الرئي�ض 
ماكرون مما مكن من التطرق بعمق 
 48 لودريان  عالقاتنا«،و�رشح  اإىل 
والعمل  ال�ضداقة  زيارة  بعد  �ضاعة 
اإىل  ماكرون  الرئي�ض  اأجراها  التي 
بوتفليقة  الرئي�ض  اإن  قائال  اجلزائر 
»بكامل قواه الفكرية واإن كان متعبا 
من الناحية البدنية وذلك قد يحدث 

�ضوؤال  عن  رده  يف  معني«و  �ضن  يف 
الفرن�ضي  الرئي�ض  ت�رشيحات  حول 
رئي�ض  اأكد  ال�ضتعمار،  ب�ضان 
»الرئي�ض  اأن  الفرن�ضية  الدبلوما�ضية 
تواجده  خالل  اأعرب  ماكرون 
من  اخلروج  يف  اأمله  عن  باجلزائر 
فرتة وفتح عالقة جديدة بني فرن�ضا 
و اجلزائر دون التخلي عن الذاكرة«، 
 )...( هي   « الذاكرة  اأن  مو�ضحا 
�ضبل  فتح  و   )...( ما حدث  ت�ضجيل 

تعاون بني فرن�ضا و اجلزائر«.
طي  يف  ماكرون  اإرادة  بخ�ضو�ض  و 
ال�ضيد  اعترب  املا�ضي،  �ضفحة 
ذلك  قول  يجب  »كان  اأنه   لودريان 
و الرئي�ض ماكرون هو الوحيد الذي 
به«،  القيام  و  قوله  باإمكانه  كان 
مب�ضاألة  يتعلق  »الأمر  اأن  مو�ضحا 
�ضن  م�ضالة  »هناك  وع�رش«  �ضن 
ع�رش،  م�ضالة  و  ماكرون  الرئي�ض 
الرجوع  يجب  ل  م�ضيفا  قال  كما 
املا�ضي.  اإىل  رئا�ضية  زيارة  كل  يف 
و  وقع  املا�ضي  ان  القول  يجب 
و  ماأ�ضاويا  اأحيانا  و  موؤملا  كان  انه 
القول اأي�ضا ان بلدينا بينهما فر�ضة 

تاريخية للتعاون معا«. 
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بعد تهربها من ت�سديدها لها طيلة �سنوات و تفاقم املبلغ  لأرقام خيالية  

اخلزينة العمومية يف حرب ق�سائية �سد �سركات  تدين لها  باملاليري  !!
يف الوقت الذي تعاين فيه دولة اجلزائر من اأزمة مالية حادة من جراء نزول قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعمالت العاملية وعلى راأ�سها الأورو و 
الدولر الأمريكي ت�سن مديرية ال�سرائب باجلزائر حملة ق�سائية �سد ال�سركات الوطنية و الأجنبية التي مل ت�سدد امل�ستحقات ال�سريبية طيلة 

ن�ساطها  التجاري وعمدت عن ق�سد ومبختلف الطرق الحتيالية للتهرب من ت�سديد تلك امل�ستحقات ل�سالح اخلزينة العمومية التي تفاقمت 
لت�سل  لآلف املاليري خا�سة بالنظر لعدد تلك ال�سركات وللمدة الزمنية التي مل ت�سدد فيها تلك امل�ستحقات  ،وهو الأمر الذي يعك�سه الكم الهائل 

من الق�سايا التي باتت تطل على حماكمنا لكربيات ال�سركات التي باتت متثل ب�سفة �سبه دورية على هيئات الق�ساة يف ق�سايا التهرب ال�سريبي وكافة 
اجلرائم التي تتبعه من تبيي�ض الأموال و غريها ...

ل/منرية

�سركة »�سارل فرقول« 
تتهرب من ت�سديد 31 

مليار �سنتيم ل�سالح 
اخلزينة العمومية

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تابعت  
اأحد مالك �رشكة » �سارل فريقوال 
ك�سخ�س  ال�سيدالنية  للمواد   «
طبيعي و ال�رشكة ك�سخ�س معنوي 
ال�رشيبي  والتهرب  الغ�س  بتهمة 
ب�سفته م�سريا  تورطه  على خلفية 
مليار   31 بعدم  ت�سديد  لل�رشكة  
�رشيبية   �سنتيم  كم�ستحقات 
و   2007 و   2005 �سنوات  خالل 
كانت  التي  االإعذارات  رغم   2008
يتلقاها من مديرية ال�رشائب التي 
ق�سية  يف  مدين  كطرف  تاأ�س�ست 
متابعة  جاءت  وقد  هذا   ، احلال 
املتهم يف ق�سية احلال بناءا على 
اجلزائر  والية  بها  تقدمت  �سكوى 
�سد �رشكة » �سارل فريقوال«للمواد 
بقيمة  مال  راأ�س  ذات  ال�سيدالنية 
تفاقم  بعد  �سنتيم   مليار   150
امل�ستحقات ال�رشيبية على عاتقها 
ملبلغ 31 مليار �سنتيم نتيجة عدم 
ال�رشيبية ملدير  لديون  ت�سديدها 
ية ال�رشائب طوال 3 �سنوات كاملة 
التي  املتكررة  االإعذارات  رغم 
اأين  االأخرية  هاته  قبل  من  حلقها 
بادئ  االإتهام يف  اأ�سابع  توجيه  مت 
عائلية  ال�رشكة  باإعتبار  االأمر 
املتهم   راأ�سهم  على  مالكها  لكل 
احلايل » ج ، لعمارة » و و �سقيقه » 
ج ،فو�سيل«هذا االأخري الذي نفى 
م�سوؤوليته يف ت�سيري ال�رشكة عار�سا 
لهيئة التحقيق وكالة حررها جميع 
احلايل  ل�سالح  املتهم  املالك 
اأمام  ال�رشكة  متثيل  تخوله 
م�سلحة  فيها  مبا  اجلهات  جميع 
املتابعة  بذلك  لتقت�رش  ال�رشائب 
احلايل  املتهم  على  الق�سائية 
وعلى  طبيعيا  �سخ�سا  باإعتباره 
حيث   ، معنوي  ك�سخ�س  ال�رشكة 
مت�سك دفاع الطرف املدين ممثال 
باالأ�رشار  ال�رشائب  ملديرية 
املبلغ  تفاقم  نتيجة  بها  الالحقة 
بعني  باالأخذ  معتربة  لقيمة 
تقدمت  التي  االإعذارات  االإعتبار 
كلها  باءت  التي  و  املديرية  بها 
�سكوى  لتقييد  دفعها  مبا  بالف�سل 
مع  مايل  بتعوي�س  ليطالب  احلال 
اإ�سرتجاع قيمة املبلغ املقدر ب31 
املتهم  جهته  من   ، �سنتيم  مليار 
نفى اأن يكون م�سوؤوال عن ال�رشكة 
و ديونها باإعتباره موظفا بها فقط 
مديرية  اأمام  متثيلها  له  ال  يحق 
ال�رشائب ، وهي ذات الت�رشيحات 
التي اأكد عليها دفاعه يف معر�س 
بدفعني  تقدمه  بعد  مرافعته 
بتقادم  خا�س  اأحدهما  �سكليني 
اأكرث من  العمومية ملرور  الدعوى 

4 �سنوات و االأخر بطالن اإجراءات 
مديرية  خ�سوع  لعدم  املتابعة 
امل�ساحلة  الإجراء  ال�رشائب 
كما   ، جوهريا  اإجراءا  باإعتباره 
املحتج  الوكالة  اأن  الدفاع  اأكد 
بها و التي اإقت�رشت على اأ�سا�سها 
املتهم  على  الق�سائية  املتابعة 
هي  ال�رشكاء  باقي  دون  احلايل 
وكالة عامة وغري خا�سة ال وجود 
الأي بند بها ي�سري مل�سوؤولية املتهم 
يف متثيلها اأمام م�سلحة ال�رشائب 
اأن  االإعتبار  بعني  باالأخذ  خا�سة 
تقني  مدير  من�سب  ي�سغل  املتهم 
لها  مع  م�سريا  لي�س  و  لل�رشكة 
التي  ال�سكوى  �سحة   يف  طعنه 
لعدم  ال�رشائب  م�سلحة  اأودعتها 
باجلدول  خا�سة  وثيقة  اأي  وجود 
املخالفة  ل�سنوات حمل  ال�رشيبي 
مع عدم وجود اأي دليل يثبت قيام 
وجود  لعدم  ال�رشيبي  الغ�س  تهمة 
تدلي�سية من  اإحتيالية و  اأي  طرق 
على  حاليا  هي  التي  ال�رشكة  قبل 

م�سارف االإفال�س .

�سركة حمروقات تتهرب 
من ت�سديد 36 مليار 

�سنتيم

 « »تركماين  �رشكة  تورطت 
املحروقات  جمال  النا�سطة  يف 
التمل�س  بتهمة  معنوي  ك�سخ�س 
تهربها  بعد  ال�رشيبي  والغ�س 
�رشيبية   م�ستحقات  ت�سديد  من 
�سنتيم  بلغت  قيمة  36مليار 
 ، كاملة  اأعوام   5 مدار  على 
اإ�ستنادا  و  احلالية  الق�سية  وقائع 
املحاكمة  بجل�سة  دار  ما  اإىل 
باإدعاء  م�سحوبة  تعود  ل�سكوى 
ال�رشائب  مديرية  قيدتها  مدين 
حمكمة  التحقيق  قا�سي  عند 
 « »تركماين  �رشكة  �سد  احلال 
املحروقات  جمال  النا�سطة  يف 
بقيمة  15مليارا  مال  راأ�س  ذات 
بعد تهربها من ت�سديد امل�ستحقات 
ال�رشيبية طيلة 5 �سنوات من �سنة 
مالية  بقيمة   2015 اإىل   2010
قاربت  45مليون �سنتيم ليتم بذلك 
معنوي  ك�سخ�س  ال�رشكة  متابعة 
حمكمة  على  م�سريها  و  اإحالة 
احلال بالتهمة �سالفة الذكر ، حيث 
اأكد هذا االأخري مبواجهته لقا�سي 
ت�سديد  عن  يتهرب  مل  اأنه  اجلنح 
منذ  ال�رشائب  مل�سلحة  فل�س  اأي 
التي  راأ�س  ال�رشكة  على  تواجده 
عام  2015  بقرار  ت�سيريها  توىل 
،وتوىل  االإدارة  جمل�س  من 
وذلك  حديثا  واالإدارة  الت�سيري 
قرار  مبوجب  �سنة2015  خالل 
باأن  موؤكدا   ، االإدارة  جمل�س  من 
على  ترتب  الذي  الوحيد  املبلغ 
هو  ال�رشائب  مل�سلحة  عاتقه 
بت�سديده  قام  دج  مبلغ  20مليون 
قبل  من  باالأمر  اإخطاره  مبجرد 

باقي  عن  اأما  ال�رشائب  م�سلحة 
بها  عالقته  نفى  فقد  املبالغ 
راأ�س  على  حينها  يكن  مل  كونه 
باإفادته  دفاعه  ليطالب   ، ال�رشكة 
بالبارءة ويلتم�س ممثل احلق العام 
بتغرمي  ذكره  �سلف  ما  ظل  يف  و 
�سعفي  ي�ساوي  ال�رشكة  مببلغ 
اإلزامها  املبلغ حمل املخالفة مع 

بت�سديد مبلغ 9ماليري .

م�ستثمر م�سري يتهرب 
من ت�سديد م�ستحقات 

�سريبية بقيمة 10 
ماليري �سنتيم ويفر بها

 
ق�سية اأخرى لرعية م�رشي اجلن�سية 
اأ«  دي  اآ�س  »اآم  م�سري �رشكة  وهو 
املقاوالت  يف  جمال  املخت�سة 
واال�ستثمارات ال�سناعية والعقارية 
فرار  تورط  حالة  يف  املوجود 
م�ستحقات  ت�سديد  من  بالتهرب 
ماليري   10 فاقت  بقيمة  �رشيبية 
ال�رشائب  مديرية  �سنتيم   ل�سالح 
اجلزائرية  لكربيات املوؤ�س�س�سات 
 5 فاقت  بقيمة  �سيك  اإ�سدار  و 
ماليري �سنتيم ل�سالح لنف�س اجلهة 
، حيث جرت متابعة املتهم احلايل 
بناءا على �سكوى تقدت بها م�سالح 
احلال  حمكمة  اأمام  ال�رشائب 
ت�سديد قيمة  تورطه  بعدم  حول 
 »50 »جي  ال�سهرية  الت�رشيحات 
التي  و2014   2013 �سنتي  ملجمل 
 17 يقارب  ما  اأ�سا�سها  على  قدم 
�سكا بنكيا اأمام  املوؤ�س�سة العربية 
اخلليج  بنك  اجلزائر،  امل�رشفية 
اجلزائر و بي اآن بي باريبا اجلزائر 
تراوحت  متفاوتة  مالية  مببالغ 
�سنتيم  بـملياري  االإجمالية  قيمتها 
عادت كلها بدون ر�سيد اأو بر�سيد 
غري كاف ، و رغم كافة االإعذارات 
ي�ستجب  مل  االإ�ستدعاءات  و 
الديون  قيمة  تفاقمت  اأن  ،حلني 
اأدت  ملا يقارب 10 ماليري �سنتيم 
باأ�رشار كبرية على عاتق اخلزينة 

العمومية و م�سلحة ال�رشائب .

تاجر يفر لدولة 
اأ�سرتاليا  للتهرب من 

ت�سديد �سرائب بقيمة 6 
ماليري �سنتيم

مبجل�س  اجلنايات  حمكمة  تابعت 
جمال  يف  تاجر  العا�سمة  ق�ساء 
ا�سترياد و ت�سدير املواد الغذائية 
التهرب  بتهمة  )ب.ف�سيل( 
ماليري   6 ب  املقدرة  ال�رشيبي 
اإ�سترياد  بعملية  �سنتيم و املتعلقة 
يفر  و  الغذائية  للمواد  حاويات   4
بعدها لدولة اأ�سرتاليا ، حيث تبني 
من خالل جمريات جل�سة املحاكمة 
تعود  احلالية  الق�سية  وقائع  اأن 
مدين  باإدعاء  م�سحوبة  ل�سكوى 

ال�رشائب  مديرية  بها  تقدمت 
الق�سائية  ال�سبطية  م�سالح  اأمام 
تهرب  الذي  احلايل  املتهم  �سد 
�رشائب  م�ستحقات  ت�سديد  من 
ن�ساطه املتمثل يف اإ�سترياد املواد 
الذي زواله  الن�ساط  الغذائية وهو 
عام 1998 وقام خالله باإ�سترياد 4 
حاويات مواد غذائية مل ي�سدد اأي 
يخ�سع  ومل  عليهم  �رشيبي  فل�س 
االإ�ستدعاءات  و  لالإعذارات  حتى 
املتكررة من قبلها لتنطلق م�سالح 
على  بالقب�س  الق�سائية  ال�سبطية 
تتمكن  مل  والذي  احلايل  املتهم 
غادر  اأنه  بحكم  له  التو�سل  من 
باإ�سدار  فقامت  الوطني  الرتاب 
هو  والذي  �سده  بالقب�س  اأمر 
،حيث  احلالية  املعار�سة  حمل 
لهيئة  نفى املتهم خالل مواجهته 
له من  ن�سب  حمكمة اجلنايات ما 
بت�سديد  قام  اأنه  على  اأكد  و  جرم 
على  كانت  التي  ال�رشائب  كافة 
الوطن  اأر�س  مغادرته  قبل  عاتقه 
راأ�سماله  باأن  م�سريا   2005 �سنة 
الذي  املبلغ  ن�سف  ي�سكل  ال  ككل 
ن�ساطه  مار�س  قد  اأنه  و  به  توبع 
ولي�س  فقط  اأ�سهر   6 مدة  احلايل 
احلالية  متابعته  ن�س  يف  ورد  كما 
موؤكدا يف ذات ال�سياق باأنه مل يفر 
من اأر�س الوطن و اأنه غادرها بعد 
وخ�رش  جتارته  اإدارة  يف  ف�سل  اأن 

مبالغ مالية �سخمة .

م�ستثمر فرن�سي يفر 
من ت�سديد م�ستحقات 

�سريبية باملاليري بحجة 
تعر�سه لالإفال�ض

لدى  العام  احلق  ممثل  طالب 
ت�سليط  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عام  عقوبة 

بقيمة 20 األف دج يف حق م�ستثمر 
فرن�سي املدعو » نفالو بيار فليب«   
تهريب  يف  تورطه  خلفية  على 
249 األف اأورو من اأموال  ال�رشكة 
لها  م�سريا  كان  اجلزائرية التي 
اجلزائر«  قال�سيز   « امل�سماة 
�رشكة  فرن�سا  لتاأ�سي�س  بلده  نحو 
 65 مال  براأ�س  به   هناك  خا�سة 
األف اأورو بعد اإيهام �رشكائه  باأنها 
وقد  هذا   ، لالإفال�س  تعر�ست 
جل�سة  جمريات  خالل  من  تبني 
الق�سية  وقائع  اأن  املحاكمة 
م�سحوبة  ل�سكوى  تعود  احلالية 
باإدعاء مدين تقدم بها اأحد �رشكاء 
�رشكة »قال�سيز اجلزائر« اأمام @
احلايل  املتهم  اأحد  احلال  �سد 
اجلن�سية  فرن�سي  م�ستثمر  وهو 
على  باال�ستيالء  فيها  اإتهمه 
بها  الفرار  و  ال�رشكة  كافة  ارباح 
نحو فرن�سا عو�س تق�سيمها  على 
هو  كما  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء 
معمول به يف تنظيم ال�رشكة  حيث 
املحاكمة  بجل�سة  ال�سحية  اأكد 
راأ�س  على  عني  قد  املتهم  اأن 
ال�رشكة منذ تاأ�سيي�سها  بعام 2010 
بعام  2012  لغاية  عزله   منها 
ل�سل�سة جتاوزات  و  لدى  اإرتكابه 
قوانني  و  تنظيم  �سد  خروقات 
على  اجلزائرية  الدولة  و  ال�رشكة 
ما  اأخرها  كان  التي  و  �سواء  حد 
جاء يف ملف احلال اأين قام وعلى 
املتحدث  باإبرام  ذات  ح�سب 
�سفقة �سخمة مع �رشكة مقاوالت 
اأرباح  مقدر  العرب  بهام�س 
وعمد خالل  �سنتيم  ب10  ماليري 
تفادي  العقد  �رشيان  طيلة  فرتة 
عقد  جل�سة للجمعية العامة وهذا 
تفا�سيل  و  تقارير  تقدمي  لعدم 
الأع�ساء  االأرباح  و  امل�رشوع  عن 
و  االإعذارات  رغم  اجلمعية 
منهم  تلقحه  كانت  التي  الطلبات 

فواتري  بت�سخيم  يقوم  كان  كما 
م�ساريف و موؤونة العمال الإيهامهم 
بالو�سع املايل ال�سيئ لل�رشكة التي 
اأوج  يف  االأمر  يف  حقيقة  كانت 
اأرباحا �سخمتا  ن�ساطها و حققت 
اأورو  األف  لغاية  مبلغ 249  و�سلت 
ن�سف  و  ماليري   3 يعادل  مبا  اأي 
الذي   فر  وهو  املبلغ  �سنتيم 
هناك  اأ�س�س  و  لبلده  مبا�رشة  به 
اأخرى امل�سماة« �سيتي يف«  �رشكة 
براأ�س مال 65 األف اأورو ،كما اأكد 
اأن  مرافعته  خالل  ال�سحية  دفاع 
لالإ�ستيالء  فقط  يعمد  مل  املتهم 
بل قام  اأي�سا  ال�رشكة  اأموال  على 
قوانني  حق  يف  خروقات  بعدة 
اأبوابها  له  فتحت  التي  الدولة 
ت�سيريه  فرتة  طيلة  تهرب  بعدما 
امل�ستحقات  ت�سديد  من  لل�رشكة 
 ، ال�رشيبية  بطرق  اإحتيالية 
جهته  من  املتهم  نفى  وقد  هذا 
باأنه  اأكد  و  من جرم  له  ن�سب  ما 
بتوزيعها  قام  و  باالأموال  يفر  مل 
�رشعية  بطريقة  ال�رشكاء  على 
وهو االأمر الذي اأكد عليه دفاعه 
اأن  اإ�سارته  بعد  املرافعة  خالل 
عقد  الطرق  بكل  حاول  املتهم 
جمل�س  عامية  الأع�ساء  جمعية 
ردا  يلقى  مل  اأنه  االإدارة  غري 
وهو  طلباته  كل  جتهلوا  و  منهم 
االأمر الذي اأكد الدفاع باأنه مرفق 
الدفاع  اأعاب  كما  ر�سمية  بوثائق 
املوجهة  التهمة  تكييف  عن 
بادئ  يف  التي  اإنطلقت  ملوكله 
و  اأمانة  تهمة  خيانة  االأمر  من 
جنحة  االإ�ستيالء  على  اإ�ستقرت 
اإ�سارته  مع  ال�رشكة  اأموال  على 
التهمة  هاته  اأركان  قيام  لعدم 
بتحويل  يقم  مل  املتهم  كون 
اخلا�س  حل�سابه  ال�رشكة  اأموال 
باإفادة  النهاية  ،ليطالب  يف 

موكله  بالرباءة .    
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لكرة  اجلهوية  البطولة  اإطار  يف 
لكاأ�س  املوؤهلة  »اأكابر«  القدم  
للأمن  العام  املدير  اللواء  �سيادة 
الوطني ، نظمت م�سالح اأمن والية 
اجلهوية  البطولة  فعاليات  تندوف 
مابني م�سالح ال�رشطة الأمن واليات 
ب�سار ، اأدرار وتندوف والتي جرت 
فعالياتها اإبتداءا من تاريخ 05 اإىل 
حيث   ،  2017 دي�سمرب   07 غاية 
املتعدد  املركب  ديوان  احت�سن 
الريا�سات »عبد احلميد كرمايل » 
جمعت  التي  البطولة  كاأ�س  نهائي 
وب�سار  اأدرار  واليتي  اأمن  فريقي 
بف�سل  االأخري  بها هذا  توج  والتي 
التعادل  بعد  الرتجيح  ركلت 
الفريقني  لكل  امل�سجل  االإيجابي 

 . )1-1 (
جرت  التي  اجلهوية  البطولة 
فعاليتها يف اأجواء ريا�سية �رشطية 
الفريق  تكرمي  �سهدت  عائلية 
املتوج بالبطولة والفرق امل�ساركة 
تندوف  والية  وايل  قبل   من 
املدنية  املحلية  ال�سلطات   ،

ال�سلطات  جانب  اإىل  والع�سكرية 
الق�سائية.

املدير  اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
الوالئي للأمن تيندوف ، اأن اإقامة 
ال  الريا�سية  الدورات  هذه  مثل 
داللة وا�سحة على اإهتمام القيادة 
الوطني  االأمن  جلهاز  الر�سيدة 
املدير  اللواء  عناية  راأ�سها  وعلى 
هذه  الإجناح  الوطني  للأمن  العام 
الفعالة  م�ساهمته  و  التظاهرة 
الداعمة  البيئة  اإثراء  و  تعزيز  يف 
الريا�سية  الروح  واإمناء  للريا�سة 
بني �سفوف االأمن الوطني وتطوير 
جهاز  يف  الريا�سية  املنظومة 
باالأ�سا�س  ترمي  التي  ال�رشطة 
اأفراد  اإىل تفعيل ممار�ستها و�سط 
فعال  وب�سكل  ت�سهم  كما  ال�رشطة 
اأفراد  جاهزية  م�ستوى  رفع  يف 
و  اخلربة  حت�سني  كذا  و  االأمن 
ت�سجيع  و  لديهم  البدين  اجلانب 
بني  الريا�سية  املناف�سة  روح 

م�سالح قوات ال�رشطة .
اأحمد باحلاج 

قام بوكليخة فاروق املدير العام 
اجلامعية  اخلدمات  لديوان 
بزيارة  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية 
خا�سة على �سوء اإ�رشاب الطلبة 
جلامعة احمد دراية بادرار على 
من  �سقط  زميلهم  وفاة  خلفية 
داخل  الثاين  الطابق  يف  غرفته 
اجلديدة  �رشير  اقامة2000 
املدير  زار  اأين  املطار  طريق 
املتوفى  الطالب  عائلة  العام 
�سماتي عبد اهلل 22 �سنة تخ�س�س 
�سكناه  مبقر  وت�سيري  اقت�ساد 
برقان نحو 150كلم عن عا�سمة 
الوالية حيث قدم تعازيه وتعازي 
�ساعتني من  نحو  الوزير وجل�س 
كما  العائلة   ملوا�ساة  الزمن 
على  �سخ�سيا  بال�سهر  وعد 
اإقامة  داخل  االأو�ساع  حت�سني 
بكل  امللف  ومتابعة  الطلبة 
التي  القرارات  بني  ومن  جدية 

�سيارة  توفري  كانت �رشيعة منها 
 2000 االإقامة  داخل  اإ�سعاف 
يف  الزيادة  مع  اجلديدة  �رشير 
وبعد  اجلامعي  النقل  حافلت 
امل�سجلة  النقائ�س  على  وقوفه 
االجناز  على  امل�رشفني  رفقة 
موؤ�س�سة  اأن  على  االتفاق  مت 
االجناز �سوف تبداأ االأ�سغال بدا 
االأحد من ترميم  اليوم  من هذا 
حتى  الغ�س  نقاط  واإ�سلح 
منا�سبة  حلة  يف  االإقامة  تكون 
امن  على  خللها  من  نحر�س 
مع  لقائه  وعند  الطلبة  �سلمة 
اتفقوا  الطلبية  التنظيمات 
على العودة اإيل الدرا�سة وتعليق 
االإ�رشاب  ومتابعة حل امل�ساكل 
م�سوؤولية  بتحمل  املطروحة 

كاملة من كل االأطراف

بو�سريفي بلقا�سم

كاأ�س �سيادة اللواء املدير
 العام للأمن الوطني

بوكليخة فاروق املدير العام لديوان اخلدمات 
اجلامعية يف اأدرار

فريق اأمن ب�شار يتوج بها على 
ح�شاب اأمن تيندوف 

قدم التعازي لعائلة الطالب 
املتوفى وتوعد بتح�شني ظروف 

الإقامة وتعليق الإ�شراب

بعد تفكيك �سبكة دعم واإ�سناد متكونة من �سخ�سني بتمرنا�ست 

التحقيق حول  خاليا  تر�شل  مقاتلني  
�شلفيني  للقتال يف �شمال مايل

متكنت يف اليومني الأخريين م�سالح الأمن املخت�سة  بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة بتمرنا�ست من توقيف 
واإعتقال  �سخ�سني  ب�سبهة التحري�س على الإرهاب والإ�سادة بالأعمال الإرهابية بعد  �سبط  ت�سجيلت فيديو  

ووثائق تخ�س  تنظيمات التوحيد واجلهاد و  اأن�سار الدين.

اأحمد باحلاج

رفيعة  اأمنية  م�سادر  اأفادت 
امل�ستوى لـ »الو�سط » اأن  م�سالح 
من  متكنت  مترنا�ست  يف  االأمن 
جتنيد  على  تعمل  خلية  تفكيك 
يف  للقتال  واإر�سالهم  اجلهاديني 
عملية  يف  و�سبطت  مايل   �سمال 
االإمداد  خليا  ت�ستهدف  جديدة 
التابعة  اللوجي�ستي  والتموين 
املوجودة  االإرهابية   للجماعات 
 700 من  اأكرث  مايل   �سمال   يف  
مليون �سنتيم  كانت موجهة ل�رشاء 
اجلماعات  ل�سالح  جتهيزات  
االأمن  و حتقق م�سالح  االإرهابية، 
يف   مترنا�ست  يف  �سخ�سني  مع 
جتنيد  على  تعمل   خلية  ق�سية  
واإر�سالهم  �سلفيني   مقاتلني 
وقال  مايل،  �سمال  يف   للقتال  
بداأ  التحقيق   اإن  موثوق  م�سدر 
على  االأمن  م�سالح  ح�سول  بعد  
حول   مواطنني   من  معلومات  

االأ�سخا�س  من  جمموعة  وجود  
جزائرية  اجلن�سية  مزدوجي   من 
ال�سباب  مالية  يقومون بتحري�س  
للقتال  الهقار   منطقة  اأبناء  من 
الدين،  اأن�سار  حركة  �سفوف   يف 
التعرف  اإىل  التحقيق   تو�سل  وقد 
ومت  فيهما  امل�ستبه  هوية  على 
اأوالقي   منطقة  يف  اإيقافهما 
و�سمح  مترنا�ست،  مدينة  قرب 
عبارة  خمباأ   باكت�ساف  التحقيق 
اأالقي   منطقة  يف  قدمي  بيت  عن 
 5 من  املكونة  املجموعة  كانت 
فرار   حالة  منهم يف   3 اأ�سخا�س  
ت�ستغله الإخفاء التجهيزات وال�سلع 
�سمال  اإىل  اإر�سالها   يتم  كان  التي 

مايل.
اأن  اإىل  م�سادرنا    وت�سري 
حلركة  املوؤيدة  املجموعات 
على  ت�سيطر  التي  الدين  اأن�سار 
اقليم اأزواد  ب�سكل كامل   حتاول  
ا�ستغلل   �سذاجة وتلقائية بع�س 
ال�سباب من اأجل الزج بهم يف اأتون 

مايل    �سمال  القادمة يف   احلرب 
من  اجلزائر   اإىل  الت�سلل  وت�سهيل 
معروفة  غري  جمموعات  طرف   
لتهريب  االأمن  م�سالح  لدى 

االأ�سلحة.
االأمن  اأجهزة  يقظة   �ساهمت  
منع   يف   اجلنوب  يف   واجلي�س 

ت�سلل اأربعة اإرهابيني اإىل اجلزائر   
اجلي�س  الدرك  م�سالح  كثفت  و  
ن�ساطاتها  من  احلدود  وحر�س  
يف احلدود اجلنوبية  ، بعد  ورود  
االإرهابيني   اعتزام  حول  اأنباء 
تهريب  وترية  زيادة  واملهربني 

االأ�سلحة.

للبحث عن الأليات الأجنع للتكفل بهذه ال�سريحة 

ب�شار حتت�شن دورة تكوينية جهوية حول حماية الأطفال
 �شحايا العنف،اختفاء واختطاف

05 �سنوات مرت دون دعمهم ب�سبكة الكهرباء 

 60 عائلة بحي امل�شتقبل بتقرت بورقلة تهدد بالحتجاج اأمام مقر الولية

املن�رشم   االأ�سبوع  نهاية  اأ�رشفت 
ل�رشطة  اجلهوية  املفت�سية 
حتت   - ب�سار   – الغربي  اجلنوب 
اجلهوي  املفت�س  ال�سيد  اإ�رشاف 
مراقب  الغربي  اجلنوب  ل�رشطة 
ال�رشطة داود حمند �رشيف  على 
تكوينية جهوية حول  تنظيم دورة 
العنف_  �سحايا  االأطفال  حماية 
_االعتداءات  واختطاف  اختفاء 
بهم  التكفل  واآليات  اجلن�سية 
501 حلفظ  الوحدة  م�ستوى  على 
ثلثة  دامت  والتي  ب�سار  النظام 

اأيام كاملة .
التكوينية  الدورة  هاته  احتوت   

ومراحلها  اأطوارها  جميع  خلل 
ال�سادة  طرف  من  مداخلت 
وكلء اجلمهورية، ق�ساة االأحداث 
العبادلة، بني  ب�سار،  لدى حمكمة 
الوطني،  االأمن  اإطارات  عبا�س، 
اأخ�سائيني نف�سانيني تابعني للأمن 
الوطني، مدير الن�ساط االجتماعي 
الرتبية،  مدير  ب�سار،  لوالية 
وبح�سور ال�سادة روؤ�ساء امل�سالح 
اجلهوية، روؤ�ساء اجلمعيات، اأولياء 
حماية  فرق  روؤ�ساء  التلميذ، 
لناحية  التابعة  اله�سة  االأ�سخا�س 
ال�رشطة  قوات  الغربي،  اجلنوب 

من خمتلف الرتب .

التكوينية  الدورة  هذه  عرفت  و 
من  كبريا  وا�ستح�سانا  جتاوبا 
هذا  احلا�رشين  ال�سيوف  طرف 
واأ�سئلتهم  تفاعلتهم  خلل  من 
من  املبذولة  اجلهود  مثمنني 
طرف املديرية للأمن الوطني، و 
على راأ�سها عناية ال�سيد اللواء يف 
�سبيل حماية حقوق الطفل و�سون 
كرامته متا�سيا مع االإطار القانوين 

و الق�سائي والنف�ساين والديني.
من جهة ثانية كان فعاليات هاته 
الدورة  حتت االإ�رشاف ال�سخ�سي 
ل�رشطة  اجلهوي  املفت�س  لل�سيد 
اجلنوب الغربي ، مثمنا من جانبه 

للمحا�رشات  العايل  امل�ستوى 
املو�سوع  بخ�سو�س  املقدمة 
القيمة  التدخلت  خمتلف  وكذا 
ليتقدم يف االأخري بخال�س ال�سكر 
اإىل جميع الذين �ساهموا يف جناح 
اأو  قريب  من  �سواء  الدورة  هاته 
التقدير  و  والعرفان  بعيد  من 
للأمن  العام  املدير  اللواء  لعناية 
الوطني الذي منحنا هذه الفر�سة 
حقوق  حماية  ل�سالح  التكوينية 
اأ�سا�سية  لبنة  هم  الذين  االأطفال 

لبناء املجتمع و�سعادة االأ�رشة.
اأحمد باحلاج   

هددت 60 عائلة بحي امل�ستقبل 
باملقاطعة االإدارية تقرت بورقلة 
مقر  امام  احتجاج  بتنظيم   ،
تدخل  ب�رشورة  للمطالبة  الوالية 
جاد من طرف ال�سلطات املعنية 
من  حرمانهم  مب�سكل  للتكفل 
�سنوات  خلم�س  الكهرباء  �سبكة 

كاملة .
القاطنة  العائلت  ممثلي  حذر 
 150 بتقرت  امل�ستقبل  بحي 
ت�رشيح  يف  ورقلة  والية  عن  كلم 

من   ،  « »الو�سط  جريدة  مع  لهم 
مغبة جتاهل ال�سكاوى والعرائ�س 
االإحتجاجية املرفوعة لل�سلطات 
اأجل  من  واملعنية  الو�سية 
التجاوب مع ما و�سفوه مبطالبهم 
اأ�سا�سا  واملتمثلة  امل�رشوعة 
جذرية  حلول  اإيجاد  �رشورة  يف 
العمومية  االإنارة  انعدام  مل�سكل 
املتحدثني  ذات  هدد  حيث   ،
موقفهم  من  الت�سعيد  مبوا�سلة 
الوالية  مقر  اأمام  واالإحتجاج 

الهيئة  م�سوؤول  على  لل�سغط 
جلوي  القادر  عبد  التنفيذية  
اجلاد  التجاوب  نحو  به  والدفع 
جتاوزها  التي  مطالبهم  مع 
، ومما يحز  الزمن ح�سب قولهم 
م�رشوع  اأن  هوؤالء  نفو�س  يف 
من  الإنت�سالهم  بالكهرباء  ربطهم 
مت  ،قد  الدام�س  الظلم  �سبح 
ادرجه �سمن امل�ساريع االإمنائية  
املجمدة  وذلك يف اطار �سيا�سة 
طرف  من  املنتهجة  التق�سف 

احلكومة .
عبد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
هام�س  وعلى  جلوي  القادر 
على  املالية  االإعتمادات  توزيعه 
مليار   495 بـ  واملقدرة  البلديات 
بف�سح  توعد  قد  كان  �سنتيم 
حالة  يف  ال�سعب  اأمام  املنتخبني 
املر�سودة  االأموال  يلم�س  مل  ما 
على  التكميلي  الربنامج  اطار  يف 

اأر�س الواقع .
اأحمد باحلاج

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

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

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

اإعالن



�سليم عيا�ش  الإطار ك�سف  نف�ش  ويف 
الوطنية  اللجنة  اإ�سرتاتيجية   عن  
�ستويل  والتي   ال�سياحية   للخدمات 
يف  الداخلية  لل�سياحة  بالغة  اأهمية 
جاهدة  �ستعمل  اأنها  حيث  اجلزائر 
يف  الهام  القطاع   لهذا  العتبار  لرد 
خلق  من  فالبد  وعليه    ، اجلزائر 
اإ�سرتاتيجية فعالة يف جمال ال�سياحة 
لدى  اإيجابي  اأثر  له  �سيكون  وهذا 
�سيعطي  الذي  اجلزائري  املواطن 
اأهمية لل�سياحة ويتحقق  ذلك بتكاتف 
فنادق  من  ال�سبكات   كل  جهود 
الطريان   وخطوط  ومقاهي  ومطاعم 
 ) اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط  مثل) 
ال�سياحة   كوزارة  الأخرى  والقطاعات 
ووزارة  البيئة  ووزارة  النقل   ووزارة 
والتعليم  التكوين  ووزارة  الثقافة 
ذي  �سياق  ويف   . وغريها   املهنيني 
عرب  ي�سعى  اأنه   عيا�ش   اأو�سح  �سلة 
فعالة  ديناميكية  خللق  اللجنة  هذه 
لل�سياحة اجلزائرية  مربزا اأن القطاع 
من  كبرية  باأهمية  يحظى  ال�سياحي  
باعتباره  اجلزائرية  الدولة  طرف 
وعلينا  للبرتول  اقت�سادي  بديل 
العتماد على اأهل ال�سياحة يف جمال 
ظل  يف  وهذا  ال�سياحي  ال�ستثمار 
غياب مهند�سني  لذا فالبد من تكوين 
طاقات ب�رشية   للكفاءات اجلزائرية 
خلدمة ال�سياحة ،  كما اأننا نهدف اإىل 
امل�ساريع  لتمويل  خا�ش  بنك  خلق 
اأ�سبوعي  باجتماع  و�سنقوم  ال�سياحية 
للجنتنا  التي ت�سم كفاءات  لها عالقة  
مبا�رشة بال�سياحة .  و اعترب  رئي�ش 
ال�سياحية  للخدمات  الوطنية  اللجنة 
اأننا اأردنا من خالل هذه اللجنة ترقية 
من  ال�ستفادة  اجلزائر   يف  ال�سياحة 
واملغاربية  العربية  البلدان  جتارب 
ل�ساحلها   ال�سياحة  ا�ستغلت  التي 

حيث   ، وم�رش  واملغرب  تون�ش  مثل 
ال�سياحة   من  تعي�ش  بلدان  توجد 
اأجل  اأن من�سي قدما من  لذا اخرتنا 
عرب  اجلزائر  يف  القطاع  هذا  ترقية 
والفنادق  واملقاهي  املطاعم  توعية 
بالوكالت  التعريف  بغية  اجلزائرية  
ال�سائح  لدى  اجلزائرية  ال�سياحية 
ترقية  بوا�سطة  وهذا  الأجنبي  
اخلدمات يف هذه املرافق اإىل جانب 
توفري  مع  اجلزائريني   التجار  توعية 
الأجانب   لل�سياح  ال�سياحي  الدليل 
على  م�ساعدتهم  يف  ي�ساهم  فهذا 
والتقاليد  والعادات  بالثقافة  التعرف 
ك�سف  كما   . اجلزائر  بها  تزخر  التي 
اإلكرتوين  موقع  اإن�ساء  عن  عيا�ش 
وهذا  اجلزائري  املنتوج  على  يتوفر 
يف  ال�سياحية  الهوية  خلدمة  كله 
عديدة   مناطق  ت�سمل  التي  اجلزائر 
حيث  والبحر  اجلبال  كال�سحراء 
توجد 5 اأقطاب  ت�سم  املدن الكربى 
وعنابة  وهران  العا�سمة  ك�سطيف 
اأ�سا�سا  �سي�ساهم  فهذا  وال�سحراء  
العريق  اجلزائري  بالتاريخ  بالتعريف 
لتعزيز  جاهدين  �سن�سعى  اأننا  حيث 
عرب  اجلزائر  يف  ال�سياحي  القطاع 
فاجلزائر  الأثرية  بال�سياحة  الهتمام 
حتتل املراتب الأوىل يف البلدان التي 

اأن اجلزائر تعد  اآثار رومانية كما  لها 
بعد   الروماين  الرتاث  ميلك  بلد  ثاين 
فبلدنا    ، روما  الإيطالية  العا�سمة 
مفتوح  متحف  لديه  بلد  اأول  يعد 
احلجارة  على  النقو�ش  يخ�ش  فيما 
البلدان  اأجمل  من  تعد  فاجلزائر 
من  واحد  م�سنف  فبلدنا  العربية  
جمال  ميلك  الذي  العامل  يف  بلد   20
طبيعيا منقطع النظري . ويف �سياق ذي 
اللجنة  رئي�ش  عيا�ش  �سليم  قال  �سلة 
الوطنية للخدمات ال�سياحيةاأنه �سيتم 
التن�سيق مع وزارة ال�سياحة وال�سناعة 
وفيما  الفنادق  جمال  يف  التقليدية  
يف  الأ�سعار  غالء  م�سكل  يخ�ش 
مرافق  ونق�ش  اجلزائرية  الفنادق 
حيث  الأجانب   ال�سياح  ا�ستقبال 
الوزارة الو�سية  �سنقوم بالتن�سيق مع  
لتكون  الأ�سعار  تخفي�ش  اأجل  من 
من  كله  وهذا  اجلميع   متناول  يف 
يعطي  ما  وهذا  جديدة  ثروة  لبناء 
قطاع  يف  جديدة  وحركية  ديناميكية 
الربنامج  �سمن  ياأتي  فهذا  ال�سياحة  
ال�سياحية   للخدمات  الوطنية  اللجنة 
هذا  يف  الجتهاد  �رشورة  اإىل  داعيا 
اأنه  عيا�ش   �سليم  واأ�ساف  املجال. 
�سيتم  خلق قرية �سياحية بامتياز  يف 
عن  عبارة  والق�سبة   ال�سهداء  �ساحة 

تقدمي  فيه   يتم  �سياحي  وحي  �سوق 
احلرف  وجود  مع  جزائرية  ماأكولت 
والفنون  كالفخار  والتقليدية  اليدوية 
والأزياء  واملالب�ش  الت�سكيلية  
اجلزائر،   يف  املعروفة  التقليدية  
فلقد اأردنا من خالل تظاهرة احلرف 
اأن  التقليدية   وال�سناعات  اليدوية 
له  �سيكون  وهذا  اأ�سهر    3 كل  تنظم 

جانب اقت�سادي فعال .
التجارية  املحالت   لغلق  وبالن�سبة 
باكرا يف اجلزائر العا�سمة  ،قال احلاج 
الأمرراجع   هذا  اأن  بولنوار   الطاهر 
م�سكل  يف  واملتمثلة  اأ�سباب  لعدة 
توفري و�سائل النقل واملوا�سالت  ليال 
مع غياب الإنارة يف مناطق عديدة يف 
�سي�سجع  وتوفريها  العا�سمة  اجلزائر 
التجار اجلزائريني على فتح حمالتهم 
وهو  األ  اآخر  �سبب  اإىل  وتطرق  ليال 
العا�سمة  اجلزائر  يف  الأمن  توفري 
املواطنني  جتوال  يف  ي�ساهم  وهذا 
يرتب�ش  خطر  اأي  من  خوف  دون 
بهم،  داعيا بولنوار اإىل فتح البلديات  
اإ�سافة  اجلزائر  بريد  وموؤ�س�سات 
وريا�سية   ثقافية  ن�ساطات  لإقامة 
للنقابات  حزبية  ن�ساطات  تنظيم  مع 
ليال يف خمتلف  ال�سيا�سية  والأحزاب 

بلديات العا�سمة.
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.     �صليم عيا�ش :"�صنخلق قرية �صياحية بامتياز يف العا�صمة "

العا�سمة

حكيم مالك

تن�صيب اللجنة الوطنية للخدمات ال�صياحية 

البويرة

�صكان قرية اأزكنون بالعجيبة ي�صكون التهمي�ش واالإق�صاء
التابعة  اأزكنون  قرية  �سكان  رفع 
كلم   25 بعد  على  العجيبة  لبلدية 
اأ�سواتهم   ، البويرة  ولية  �رشق 
متذمرين من العزلة والتهمي�ش منذ 
عدة �سنوات ، على الرغم من تعاقب 
العديد من املنتخبني وتوليهم رئا�سة 
 6 بحوايل  عنهم  تبعد  التي  البلدية 
كلم ، اإل اأن حال القرية ليزال على 
ماكان عليه �سابقا ، على نحو جعل 
الإهمال والن�سيان والإق�ساء عوامل 
اليومية  احلياة  �سنع  يف  ا�سرتكت 
اإ�ستطالعية  جولة  .ويف  ل�سكانها 
" اإىل عني املكان  " الو�سط  ليومية 
بتقدمي  قيامهم  املواطنون  اأكد   ،
 ، للم�سوؤولني  الر�سائل  من  العديد 
اأنها بقيت حربا على ورق الأمر  اإل 
 ، وا�ستيائهم  زاد من تذمرهم  الذي 
فاقت  التي  ال�سكانية  كثافتها  ورغم 
مازالت  القرية  اأن  اإل  ن�سمة  الألفي 
ال�رشوب  املياه  انعدام  اأزمة  تعاين 

وحولت  يومياتهم  نغ�ست  التي 
وقد   ، يطاق  ل  جحيم  اإىل  حياتهم 
حتول البحث اليومي عن  قطرة ماء 
اإىل مع�سلة متفاقمة ، اإذ جلاأوا اأكرث 
املياه  �سهاريج  اقتناء  اإىل  مرة  من 
باأثمان باهظة ل تقل عن 1000 دج 
عن  ومعربين   ، الواحد  لل�سهريج 
ال�سلطات  اإزاء  ال�سديد  �سخطهم 
تهتم مبعاناتهم ومل حترك  التي مل 
�ساكنا من اأجل احتواء هذا امل�سكل 
واإىل  طويلة  مدة  منذ  املطروح 
باإحلاح  ال�سكان  يطرح  هذا  جانب 
ربطهم  يف  امل�سوؤولني  تاأخر  �سديد 
ب�سبكة الغاز الطبيعي فهم يواجهون 
البحث  رحالت  �ستاء  ف�سل  كل  مع 
البوتان  غاز  قارورات  عن  ال�ساقة 
غالئها  ظل  يف  كاهلهم  اأثقلت  التي 
التجار  بع�ش  ج�سع  ب�سبب  ال�سديد 
الذين ل �سمري لهم وندرتها احلادة 
يف  اأدخلهم  ما   ، الأحيان  بع�ش  يف 

يرا�سلون  جعلتهم  دائمة  معاناة 
ال�سلطات  املرات  من  العديد  يف 
بهذه  منازلهم  ربط  ق�سد  للتدخل 
املادة التي تعترب اأكرث من �رشورية 
و�سط الظروف القا�سية ، وهو احللم 
الذي مل يتحقق لهوؤلء الذين �رشحوا 
العديد  ا�ستفادة  من  بالرغم  اأنه  لنا 
املادة  بهذه  املجاورة  القرى  من 
األ  الوعرة  ت�ساري�سها  رغم  احليوية 
ان منطقتهم ل تزال تنتظر اللتفاتة 
فيما  .هذا  معاناتهم  لإنهاء  الفعالة 
ي�سهد الطريق الذي يربط املنطقة 
كلم   4 تقارب  م�سافة  على  بالبلدية 
ما  اأخرى  اإىل  �سنة  من  تدهورا 
لل�سكان  يومية  متاعب  يف  ت�سبب 
خا�سة واأنه حتول اإىل م�سلك ترابي 
ويعانون  �سيفا  منه  الغبار  يتطاير 
من الأوحال يف الفرتات ال�ستوية مع 
يجدون  جعلهم  ما  الأمطار  �سقوط 
�سعوبات كبرية يف ا�ستعماله وخلف 

رغم  املركبات  يف  فادحة  خ�سائر 
التزفيت  عملية  من  ي�ستفد  مل  ذلك 
ل  لكن  املتكررة  النداءات  رغم 
كل  اإىل  واإ�سافة   ، تنادي  ملن  حياة 
اأزكنون  �سكان  ي�سكو  النقائ�ش  هذه 
احليوية  املرافق  من  حرمانهم 
واخلدماتية على غرار مركز �سحي 
جوارية  ومالعب  ال�سباب  ودور 
ت�ستفيد منها فئة ال�سباب التي تعاين 
الويالت يف ظل افتقار قريتهم ملثل 
اأن  �ساأنها  من  التي  الف�ساءات  هذه 
والروتني  الفراغ  �سبح  من  حتويهم 
اليومي اململ ، وجراء تفاقم معاناة 
�سكان هذه املنطقة املعزولة ينا�سد  
وخ�سو�سا  املعنية  ال�سلطات   "
امل�سوؤول الأول على الولية ب�رشورة 
تلبية مطالبهم امل�رشوعة لرفع الغنب 
عنهم واإخراجهم من دائرة احلرمان 

والتهمي�ش.
اأح�سن مرزوق

ال�سلف

رغم حمالت حجز امل�سخات والإنذارات

ربط 16000 منزل بالغاز 
الطبيعي خالل �صنة 2017  

انت�صار ظاهرة ال�صقي باملياه 
القذرة بامل�صيلة 

اأزيد  ربط   2017 �سنة  خالل  مت 
الغاز  بطاقة  منزل   16.000 من 
بال�سلف  بلدية   15 عرب  الطبيعي 
مديرية  لدى  ا�ستفيد  ح�سبما 
الطاقة،  واأو�سحت مديرة  الطاقة 
اأن م�ساحلها  بوزيد،  تلي  �سهرزاد 
ال�سنة  بداية  منذ  اأح�ست  قد 
اجلارية واإىل غاية الفاحت من نوفمرب 
الفارط ربط ما يربو عن 16.718 
الطبيعي وهذا  الغاز  منزل ب�سبكة 
النائية  املناطق  خمتلف  عرب 
ال�سكنية  والتجمعات  والأحياء 
غرار  )على  بلدية   15 اجلديدة ب 
عبا�ش  اأولد   – بوزغاية   – تاجنة 

– بني را�سد –عني مران(.
هذه  فاإن  امل�سوؤولة  ذات  وح�سب 
لتح�سني  تهدف  التي  التو�سيالت 
وتندرج  املواطن  معي�سة  ظروف 
الذي  الهام  الربنامج  �سمن 
اإطار  يف  الولية  منه  ا�ستفادت 
 2014-2010 اخلما�سي  املخطط 
بالغاز  م�سكن   48.398 )ربط 
التكميلي  الربنامج  الطبيعي(، 
2013 وكذا الربنامج الولئي لدعم 
قد  احليوية  الطاقة  بهذه  التزود 

التغطية  ن�سبة  رفع  يف  "�ساهمت 
م�ستوى  على  الطبيعي  بالغاز 
يف  باملائة   58 حدود  اإىل  الولية 
باملائة   36 ب  تقّدر  كانت  حني 

خالل �سنة 2013".
ن�سبة  اأن  بالقول  بوزيد  واأردفت 
عرب  الطبيعي  بالغاز  التغطية 
باملائة   60 اإىل  "�سرتتفع  الولية 
مثمنة   " اجلارية  ال�سنة  نهاية  مع 
التمويل  عمليات  الوقت  ذات  يف 
بالغاز  الربط  مل�ساريع  املحلية 
�سونلغاز  موؤ�س�سة  بني  بالتفاق 
العملية الأوىل  والولية على غرار 
يقدر  مايل  غالف  لها  ر�سد  التي 
و�ساهمت يف  دينار  ب 120 مليون 
ثانية  وعملية  منزل   5000 ربط 
"قريبا" بغالف مايل يقّدر ب 150 
منزل   7000 لربط  دينار  مليون 
�سهر  خالل  مت  اأنه  بالذكر  جدير 
من  اأزيد  ربط  الفارط  نوفمرب 
3300 م�سكن بالغاز الطبيعي وهذا 
اخلنان�سة  واأحياء  الهرانفة  ببلدية 
مران،  عني  بدائرة  والأبطال 
عباد  الخوة  و  القدمية  ال�رشفة 

بال�سلف مركز.

امل�سيلة  بلدية  م�سالح  قامت 
من  اأم�ش  الوطني  الدرك  رفقة 
ت�ستعمل يف  كانت  حجز م�سخات 
�سقي املحا�سيل الزراعية باملياه 
م�سالح  تدخل   وجاء  القذرة  
معلومات  ورود  بعد  البلدية  
هذا  اإىل  املزارعني  بع�ش  بعودة 
ما  مزرير   الأ�سلوب،بكل من حي 
حلقول  مداهمة  تنفيذ  ا�ستلزم 
اأفراد  مع  بالتن�سيق  املزارعني 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الفرقة  
عدة  �سبط  فتم   ، بامل�سيلة  
جلنة  ت�سكيل  ومت  للمياه  حمركات 
حتقيق من اأجل رفع تقارير ق�سد 

مثول هوؤلء املتهمني اأمام العدالة 
بعدما باتت الظاهرة ت�سكل خطرا 
الأمر   ، املواطن  �سحة  على 
اإىل  الو�سية  اجلهات  دفع  الذي 
من  للحد  وقائية  اإجراءات  اتخاذ 
خالل  من  وذلك  الظاهرة،  هذه 
امليدانية  واملعاينات  الدوريات 
يف  امل�سنفة  للمناطق  الفجائية 
بن�ساط  املعروفة  ال�سوداء  اخلانة 
ال�سقي باملياه امل�ستعملة، ما مكن 
اإىل هوؤلء املخالفني  من الو�سول 
قاموا  اأنهم  تبني  اأين  للقوانني، 

ب�سقي حما�سيل .
عبدالبا�سط بديار 

ك�سف رئي�س اجلمعية  الوطنية للتجار واحلرفيني  احلاج الطاهر بولنوار عن تن�سيب اللجنة الوطنية 
للخدمات ال�سياحية  برئا�سة �سليم عيا�س وجاء هذا خالل ندوة �سحفية  حول" التجارة و ال�سياحة " 

ن�سطت اأم�س مبقر اجلمعية  الوطنية للتجار واحلرفيني بالعا�سمة  ولقد اأ�سار بولنوار اأن هذه اأن  اللجنة 
�ست�سمل الن�ساطات التجارية  التي لها عالقة مبا�سرة بال�سياحة وهذا ما �سيعطي دفعا قويا ونف�سا جديدا  

للتجارة وال�سياحة التي لها اأهمية اقت�سادية كبرية  وهذا ما يظهر العالقة الوطيدة التي جتمع بينهما فهذا  
�سي�ساهم يف ترقية ال�سياحة اجلزائرية التي تنظم ن�ساطات احلياة التجارية يف اجلزائر وتطورها.  
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تر�مب �أخطر من هتلر
د. غازي ح�سني

ابتكرت مراكز البحث والدرا�سات اليهودية يف الوليات املتحدة »واإ�سرائيل« ويهود الإدارات الأمريكية املرتبطون بحزب الليكود، واملحافظون اجلدد، 
ودهاقنة الإمربيالية وجمموعة من ال�سيا�سيني واخلرباء وكبار ال�سباط ال�سابقني نظرية تقول: »اإن النظام ال�سيا�سي العاملي الذي اأقيم يف اأعقاب 

النت�سار على النازية مل يعد منا�سبًا بعد الآن، لأن التهديد اجلديد مل يعد ال�سيوعية واإمنا الإرهاب الإ�سالمي«، واإن على الوليات املتحدة واجب 
حماية العامل من التهديد الإ�سالمي، واإن اإ�سرائيل هي اجلبهة الأمامية يف هذه احلرب العاملية اجلديدة، واإن الأحادية الأمريكية يجب اأن ت�ستبدل 

التعددية املرتكزة على الأمم املتحدة.
واأخذ اليهود يف الإدارات الأمريكية 
ي�صفون  امل�صيحية  والأ�صولية 
دين  واأنه  بالإرهاب  الإ�صالم 
وامل�صلمني  العرب  واأن  الإرهاب 
حمبون ل�صفك الدماء وهم اأ�صحاب 
العلم  مع  العامل،  يف  الإرهاب 
على  القائمون  هم  ال�صهاينة  باأن 
وال�صاعون  له  والداعمون  الإرهاب 
العربية  البلدان  يف  ن�رشه  اإىل 
اإىل  اإرهابهم  ورفعوا  والإ�صالمية. 
م�صتوى القدا�صة الدينية يف التعاليم 
وال�صهيونية  والتلمودية  التوراتية 
ويف الأ�صولية امل�صيحية التي تنت�رش 
حالياً يف الكنائ�س الربوت�صتانتية يف 
ويف  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

الإدارات الأمريكية.
حالياً  املتحدة  الوليات  وتخو�س 
حرباً عاملية �صليبية منذ اأحداث 11 
اأيلول با�صم الغرب ملحاربة العروبة 
والإ�صالم وحركات املقاومة حتت 
تتج�ّصد يف  الإرهاب  �صتار حماربة 
والعراق  �صورية  يف  حروب:  عدة 
واليمن  وفل�صطني  واأفغان�صتان 

والباك�صتان وال�صومال.
اجلدد  املحافظون  توىل  لقد 
يف  بو�س  الرئي�س  جناح  مع  احلكم 
واأخذوا   2001 عام  النتخابات 
فكرة احلروب الوقائية وال�صتباقية 
الإ�رشائيلية  والتجارب  والأفكار 
ال�صعوب  مع  تعاملهم  يف  وطبقوها 

والبلدان العربية والإ�صالمية.
الأمريكية  الإدارة  وتبنت 
واملواقف  املخططات 
واملمار�صات الإ�رشائيلية و�صبغتها 

بال�صبغة الأمريكية.
ال�صرتاتيجية  �صلب  يف  ودخلت 
وو�صل  الأمريكية.  وال�صيا�صات 
املتحدة  الوليات  روؤ�صاء  انحياز 
الأعمى لإ�رشائيل جداً اعتربوا فيه 
املتقدم  اخلندق  هي  اإ�رشائيل  اأن 
يف  الغربية  احل�صارة  عن  للدفاع 
الإ�صالمي،  ال�رشق  بربرية  وجه 
النف�س:  عن  الدفاع  حالة  يف  وهي 
الأمريكي  املوقف  �صكل  وتالياً 

دعماً حلروب اإ�رشائيل العدوانية.
الذين  العرب  احلكام  فاإن  لذلك 
الأمريكية  املخططات  ينفذون 
هم يف الواقع ينفذون املخططات 
م�صالح  �صد  ويعملون  الإ�رشائيلية 
فل�صطني  و�صد  �صعوبهم  واأهداف 
والقد�س و�صورية والإ�صالم املقاوم 

ممثاًل بحزب اهلل واإيران.
فل�صطني  يف  اإ�رشائيل  حروب  اإن 
يف  هي  العربية  البلدان  وبقية 
الواقع خلدمة امل�صالح ال�صهيونية 
والإمربيالية وحقل جتارب لأحدث 
اأنواع الأ�صلحة وال�صواريخ والقنابل 
الأمريكي  والر�صا�س  والغازات 
هذه  يف  وجرى  والإ�رشائيلي. 
واخلدع  الأكاذيب  ابتكار  احلروب 
التعذيب  وتقنيات  والتربيرات 
غريب  اأبو  �صجن  يف  لتعميمها 
ويف  العراقية  ال�صجون  وبقية 

احلرب  خلدمة  غوانتنامو  معتقل 
العرب وامل�صلمني.  الأمريكية على 
لذلك يعترب اأن ما جرى ويجري يف 
اإبادة  من  واليمن  والعراق  �صورية 
وتدمري وتعذيب ونهب و�صلب وغريه 
هو ن�صخة طبق الأ�صل ملمار�صات 
يف  الإ�رشائيلية  الحتالل  قوات 
وال�صورية  الفل�صطينية  الأرا�صي 

املحتلة.

التطابق يف 
ال�سرتاتيجيتني

تقوم ا�صرتاتيجية الإدارة الأمريكية 
ا على فر�س ال�صتعمار ال�صتيطاين 
فيها  مبا  فل�صطني  يف  اليهودي 
مدينة القد�س ب�صطريها املحتلني 
وفر�س  العربية  البلدان  بقية  ويف 
الإمربيالية  وم�صالح  خمططات 
وبعبارة  العامل،  على  الأمريكية 
الأمريكية  الهيمنتني  فر�س  اأو�صح 
الأو�صط  ال�رشق  على  وال�صهيونية 
طريق  عن  العامل  وعلى  الكبري 
وال�صتباقية  الوقائية  احلروب 
ومع�صكرات  اجلماعية  والإبادة 
وتطبقها  طبقتها  التي  العتقال 
وطبقتها  فل�صطني  يف  »اإ�رشائيل« 
العراق  يف  املتحدة  الوليات 
عليها  اأطلقت  والتي  واأفغان�صتان 
الأمريكية  الأمنية  ال�صرتاتيجية 

اجلديدة.
اإن ما يدور يف �صورية والعراق  اإذاً 
واأفغان�صتان وفل�صطني والتهديدات 
الأمريكية  الإدارة  تطلقها  التي 
ولبنان  و�صورية  لإيران  واإ�رشائيل 
حروب  هي  ال�صمالية  وكوريا 
تقودها  جديدة  عاملية  عدوانية 
واليهودية  الأمريكية  الإمربيالية 
والبلدان  ال�صعوب  �صد  العاملية 
الأمريكي  الحتالل  تقاوم  التي 
العوملة  واأ�رشار  والإ�رشائيلي 
وال�صيطرة  العاملية  والراأ�صمالية 
بلدان  على  وال�صهيونية  الأمريكية 

منطقة ال�رشق الأو�صط الكبري.
العاملية  احلروب  وتتميز 
الرئي�س  اأعلنها  التي  )ال�صليبية( 
والرئي�صان  »الإرهاب«  على  بو�س 
باأنها  داع�س  على  وترامب  اأوباما 
زمنية،  مدة  وبال  قيود،  بال  حرب 
الأمريكية  امل�صالح  خلدمة  وهي 
بلد  والإ�رشائيلية وحرب داخل كل 
حدوده  داخل  واإ�صالمي،  عربي 
طريق  عن  واجلغرافية  ال�صيا�صية 
وغارات  طيار  بدون  الطائرات 

التحالف على �صورية والعراق.
املتحدة  الوليات  اأدخلت  وبالتايل 
واإ�رشائيل »منطقة ال�رشق الأو�صط 
عاملية،  حرب  دوامة  يف  الكبري« 
ال�صتباقية  احلروب  اإىل  و�صولً 
يف  القوة  با�صتخدام  والتهديد 
عليها  احلرب  )واإ�صعال  �صورية 
والتي  ال�صعودية(  من  بتمويل 
اأ�صبحت جوهر ال�صرتاتيجيتني يف 

احلرب العاملية الثالثة على العروبة 
والإ�صالم واملقاومة واإيران. وتعلن 
تريد  اأنها  املتحدة  الوليات 
ا�صتئ�صال التطرف الديني لالإ�صالم 
الدميقراطية  واإقامة  وال�صتبداد 
الكبري  الأو�صط  ال�رشق  وم�رشوع 
ونهب  الحتالل  عن  التخلي  دون 
العربية  والأموال  العربي  النفط 
ودون احرتام حقوق ال�صعوب والأمم 
يف احلرية وال�صتقالل وحق تقرير 
امل�صري واختيار الأنظمة ال�صيا�صية 
وعاداتها  تاريخها  تالئم  التي 
التي  التطور  ومراحل  وتقاليدها 
و�صلت اإليها، وال�صتمرار يف تعميق 
العدو  مع  ال�صرتاتيجي  التحالف 

الإ�رشائيلي.
من  بد  ل  املجال  هذا  ويف 
املتحدة  الوليات  باأن  التذكري 
بع�س  ووجهت  غذْت  التي  هي 
مواجهة  يف  الإ�صالمية  القوى 
على  و�صجعت  ال�صيوعي،  املد 
ال�صعوب  حريات  وواأد  ال�صتبداد 
الدكتاتوريات  دعم  طريق  عن 
ويف  الالتينية  واأمريكا  اخلليج  يف 
التوجهات  واإفريقيا ملواجهة  اآ�صيا 
الدميقراطية والتقدمية وواأدها يف 

مهدها. بو�س وهتلر:
تعترب احلروب العدوانية يف القانون 
املتحدة  الأمم  ميثاق  ويف  الدويل 
ال�صالم  �صد  اجلرائم  اأفظع  من 
ج�صيماً  وخطاأ  الإن�صانية،  و�صد 
وحرمة  و�صيادة  ا�صتقالل  �صد 
عليها،  املعتدى  الدولة  اأرا�صي 
اأو  القوة  ا�صتخدام  يحّرم  فامليثاق 
التهديد با�صتخدامها يف العالقات 
الآثار  ب�رشعية  يعرتف  ول  الدولية 
التي ترتتب عليها، واأجاز فقط حق 
املادة  مبوجب  النف�س  عن  الدفاع 

.51
الدويل  القانون  مبادئ  وتق�صي 
وال�رشعية الدولية بوجوب ان�صحاب 
جميع  من  املعتدية  القوات 
ومعاقبة  احتلتها  التي  الأرا�صي 
على  احلرب  اأ�صعلت  التي  الدولة 
بدفع  واإلزامها  العدوانية  حربها 
الب�رشية  اخل�صائر  عن  التعوي�صات 
�صببتها  التي  والنف�صية  واملادية 

احلرب.
يجب  املبادئ  هذه  من  وانطالقاً 
الرئي�س بو�س على احلرب  معاقبة 
القرن  يف  اأ�صعلها  التي  العدوانية 
�صد   2003 عام  اآذار  من  الع�رشين 
وتقدميه  العراق  وا�صتقالل  �صيادة 
الدولية  اجلنايات  حماكمة  اإىل 
اأ�صوة  حرب  كمجرم  ملحاكمته 

مبجرمي احلرب النازيني.
العراق  على  العدوانية  احلرب  اإن 
القانون  ملبادئ  �صارح  انتهاك 
املتحدة  الأمم  وميثاق  الدويل 

واأهداف ال�رشعية الدولية.
على  احلرب  اإ�صعال  قرار  واإن 
وغري  قانوين  غري  قرار  العراق 
ويظهر  اأخالقي،  وغري  �رشعي 

الوليات  وهمجية  وح�صية  بجالء 
التي  لالأكاذيب  وتبنيها  املتحدة 
�صوقها املو�صاد للرئي�س الأمريكي 

بو�س وملجرم احلرب طوين بلري.
على  الأمريكية  احلرب  وج�صدت 
القانون  مببادئ  العودة  العراق 
عودة  الوراء،  اإىل  �صنة  مئة  الدويل 
يف  الغاب  �رشيعة  قوانني  اإىل 
العالقات الدولية والتعامل الدويل.
العام  الأمني  اأنان،  كويف  واعرتف 
لالأمم املتحدة يف 15 �صبتمرب 2004 
»اإن اجتياح العراق غري متطابق مع 
ميثاق الأمم املتحدة، وغري �رشعي 

من وجهة نظر امليثاق«.
اأيلول   16 يف  اأي  التايل  اليوم  ويف 
2004 رَدّ الرئي�س بو�س على موقف 
الأمني العام لالأمم املتحدة واأعلن 
اأنه ل ي�صعر باأي ندم لغزوه العراق 
وقال: »كنت اآمل باأن الدميقراطية 
مبا  اأعلم  كنت  ولو  حتى  �صتعمل، 
القرار  �صاأتخذ  كنت  اليوم،  اأعرفه 
الوليات املتحدة  اأ�صبحت  نف�صه؟ 
والعامل اأكرث اأمناً بوجود �صدام يف 

زنزانته«.
بو�س  الرئي�س  اتهم 
باأنه  العراقي  الرئي�س 
ونعته  حرب  جمرم 
بالقاتل والدكتاتور لتربير 

�صن حربه العدوانية على 
العراق، واحتله ودمر جي�صه 

ومنجزاته  وموؤ�ص�صاته 
اأجياله  وم�صتقبل 

ن�صف  من  لأكرث 
قرن قادم، وغرّي 
العربي  وجهه 
مئات  وقتل 
من  الآلف 
 ، قيني ا لعر ا
مدنه  ودمر 
ه  ا قر و
قه  مز و
على اأ�ص�س 
ئفية  طا
قية  عر و
ن�رش  و
�صى  لفو ا «

 » قة خلال ا
خلدمة  فيه 

لح  م�صا
لية  يا مرب لإ ا
كية  مري لأ ا

واإ�رشائيل.
ال�صعب  اإبادة  فهل 
اأيدي  على  العراقي 
الحتالل  قوات 
وتعذيب  الأمريكي 
غريب  اأبو  يف  رجاله 
وتدمري  نتنامو  مقر 
التحتية  البنى 
واملتاحف واملكتبات 
والآثار العراقية التي 
حتتوي على ح�صارة 
اآلف  �صبعة  عمرها 

الإن�صانية  �صد  جرمية  لي�صت  �صنة 
اإدارة  حاولت  حرب.  وجرائم 
على  تعمل  اأن  بو�س  الرئي�س 
على  واحدة  ح�صارة  فر�س 
احلروب  خالل  من  العامل 
وانفراد  والأمركة  ال�صتباقية 
بال�صيادة  الأمريكية  احل�صارة 
احل�صارة  وفر�س  العامل  على 
اأقوى  وحماربة  عليه  الغربية 
الكونفو�صية  هما:  ح�صارتني 
وتنت�رش  الإ�صالمية،  واحل�صارة 
اآ�صيا  يف  دول  عدة  يف  الأوىل 
القت�صادي  منوها  ب�صبب 
احل�صارة  ت�صكل  بينما  الهائل، 
على  خطورة  الإ�صالمية 
ب�صبب  والغرب  اإ�رشائيل 
وب�صبب  الهائل  ال�صكاين  النمو 
للنفط  احتياطي  اأكرب  وجود 
وب�صبب  املنطقة،  يف  والغاز 
ال�صتعمار  مبقاومة  الإميان 
ال�صتيطاين اليهودي العن�رشي 

ونفوذ  والإرهابي 

الغرب ال�صتعماري.
اإن الوليات املتحدة واإ�رشائيل 
تتحمالن م�صوؤولية اإعاقة وحدة 
وتقدم العرب وتطورهم وعرقلة 
حروبهما  خالل  من  التنمية 
البلدان  جتاه  وممار�صاتهما 
املخابرات  واإر�صال  العربية 
للمجموعات  املركزية 
التكفريية ل�صفك الدم ال�صوري 
ال�صورية.  الدولة  واإ�صعاف 
وممار�صات  خمططات  اأن 
الإدارات الأمريكية اأكرب تهديد 
وللتنمية  والأمن  لل�صعوب 
والدميقراطية  والتطور 
العربية  املنطقة  يف  واحلرية 
اأنحاء  جميع  ويف  ولإ�صالمية 
من  اأ�صواأ  الوليات  واإن  العامل، 
احقر  وترامب  النازية،  اأملانيا 
وم�صري  هتلر  من  واخطر 
خارج  الأمريكية  الإمرباطورية 
واإ�رشائيل  النهيار  اإىل  امريكا 

اإىل الزوال.
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فل�سطني املحتلة

انتفا�ضة حرية القد�س.. هل تتدحرج كرة النار؟!

مدينة القد�س .. العا�ضمة "املحتلة"
املدينة املحتلة،  القد�س   هي 
 العربية والإ�سالمية، واأكرب مدينة
حيث من  التاريخية  فل�سطني   يف 
والأكرث ال�سكان،   امل�ساحة وعدد 
 اأهمية دينيا واقت�ساديا وتاريخياً،
 حيث يعدها الفل�سطينيون عا�سمة
من ويكافحون  فل�سطني،   لدولة 
والنفي�س الغايل  مقدمني   اأجلها 
ويواجهون حتريرها،  اأجل   من 
اأنها "الإ�رسائيليون"  يقوله   ما 

.عا�سمتهم الدينية الأبدية

موقعها و�سكانها

و�سط يف  القد�س  مدينة   وتقع 
 فل�سطني، وتبعد نحو 60 كيلومرتا
وحوايل املتو�سط،  البحر   �رسق 
البحر امليت، كيلومرتا غرب   35 
البحر �سمال عن  كيلومرتا   و250 
88 عّمان  عن  وتبعد   الأحمر، 
 كيلومرتا غربا، وعن بريوت 388
 كيلومرتا جنوبا، وعن دم�سق 290
 كيلومرتا جنوَب غرب ويبلغ عدد
التعداد بح�سب  فيها،   ال�سكان 
األف  839  ،2011 لعام   ال�سكاين 
الفل�سطينيون ويخو�س   ن�سمة، 
املدينة، يف دميغرافّية يف   حرًبا 
لزيادة الحتالل  �سعى   مواجهة 
لي�سمن ال�سهاينة  ال�سكان   عدد 
احلكومة وحتاول  عليها،   هيمنته 
اليهود عدد  زيادة   الإ�رسائيلية 
اإحاللهم حمّل منها   بطرق عدة، 
منازلهم هّدمت  الذين   العرب 

.بحّجة البناء دون ت�رسيح
اليهودية الإح�سائيات   وقدرت 
�سكان من   %64 اأن   2007  عام 

عدد ي�سل  بينما  يهود،   املدينة 
وامل�سيحيني  %32 اإىل   امل�سلمني 

.اإىل %2
من اأخرى  اإح�سائية  يف   وتبنّي 
ال�سكان ن�سبة  اأن  نف�سها   ال�سنة 
تدريجيا ترتاجع  اليهود   من 
ازدياد يف  العرب  ن�سبة   بينما 
 مّطرد، ويرجع ذلك اإىل اأن ن�سبة
 الولدات عند العرب اأعلى، واإىل
مدن اإىل  اليهود  بع�س   هجرة 

.وبلدان اأخرى

التاريخ العريق

اإىل القد�س  مدينة  تاريخ   يرجع 
 اأكرث من خم�سة اآلف �سنة، وهي
مدن اأقدم  من  واحدة   بذلك 
الكثرية الأ�سماء  وتدل   العامل، 
عمق على  عليها  اأطلقت   التي 
عليها اأطلقت  فقد  التاريخ،   هذا 
ا�ستوطنتها التي  والأمم   ال�سعوب 
ف�سماها خمتلفة   اأ�سماء 
اإليها هاجروا  الذين   الكنعانيون 
امليالد قبل  الثالثة  الألف   يف 
 "اأور�ساليم"، وتعني مدينة ال�سالم
وا�ستقت �ساليم.  الإله  مدينة   اأو 
 من هذه الت�سمية كلمة "اأور�سليم"
"يرو�ساليم" بالعربية  تنطق   التي 
وقد املقد�س،  البيت   ومعناها 
مرة،  680 التوراة  يف  ذكرها   ورد 
اليوناين الع�رس  يف  عرفت   ثم 

.با�سم "اإيلياء" ومعناه بيت اهلل
 خ�سعت املدينة للنفوذ امل�رسي
 الفرعوين بدءا من القرن 16 قبل
 امليالد، ثم للحكم اليهودي الذي
 دام 73 عاما، فقد ا�ستطاع النبي
يف املدينة  على  ال�سيطرة   داود 

امليالد قبل   1000 اأو   977  عام 
و�سيد داود"،  "مدينة   و�سماها 
ودام ح�سون،  وعدة  ق�رسا   بها 
 حكمه اأربعني عاما، ثم خلفه من
حكمها الذي  �سليمان  ولده   بعده 

.33عاما
 ويف عام 586 قبل امليالد، احتلها
 امللك البابلي نبوخذ ن�رس الثاين
اليهود ملوك  اآخر  هزم  اأن   بعد 
 �سدقيا بن يو�سيا، ونقل من بقي
بابل، اإىل  اأ�رسى  اليهود   فيها من 
نف�سه �سدقيا  امللك  فيهم   مبن 
على الأكرب  الإ�سكندر   ا�ستوىل 
 فل�سطني مبا فيها القد�س عام 333
ا�ستمر وفاته  وبعد  امليالد،   قبل 
 خلفاوؤه املقدونيون والبطاملة يف
 حكم املدينة حتى ا�ستوىل عليها
بومبيجي الروماين  اجلي�س   قائد 
اإىل  عام 63 قبل امليالد و�سمها 
عام الرومانية، يف   الإمرباطورية 
الإمرباطور نقل  للميالد   326 
الأول ق�سطنطني   الروماين 
الرومانية الإمرباطورية   عا�سمة 
واأعلن بيزنطة،  اإىل  روما   من 
للدولة، ر�سمية  ديانة   امل�سيحية 
بالن�سبة حتول  نقطة   فكانت 
حيث القد�س  يف   للم�سيحيني 

.بنيت كني�سة القيامة
 انق�سمت الإمرباطورية الرومانية
ق�سمني اإىل  للميالد   395  عام 
 متناحرين، ما �سجع الفر�س على
وجنحوا القد�س،  على   الإغارة 
628-614 املّدة  احتاللها يف   يف 
الرومان ا�ستعادها  ثم   للميالد، 
باأيديهم وظلت  اأخرى،   مرة 
636 عام  الإ�سالمي  الفتح   حتى 

.للميالد
تقريبا للميالد   621 عام   يف 

اهلل ر�سول  زيارة  القد�س   �سهدت 
و�سلم، عليه  اهلل  �سلى   حممد 
 الذي اأُ�رسي به ليال من امل�سجد
 احلرام اإىل امل�سجد الأق�سى، ثم
 ُعرَج به اإىل ال�سماوات العلى ويف
للميالد(  636( للهجرة   15  عام 
 دخلها اخلليفة عمر بن اخلطاب
انت�رس اأن  بعد  عنه  اهلل   ر�سي 
اأبي بقيادة  الإ�سالمي   اجلي�س 
 عبيدة عامر بن اجلراح، وا�سرتط
 البطريرك �سفرونيو�س اأن يت�سلم
بنف�سه، املدينة  مفاتيح   عمر 
"العهدة معهم  وكتب  عمر   فجاء 
منحتهم وثيقة  وهي   العمرية"، 
اجلزية، مقابل  الدينية   احلرية 
اإيلياء من  املدينة  ا�سم   وغرَيّ 
األ الوثيقة  ون�ست  القد�س،   اإىل 

.ي�ساكنهم اأحد من يهود
 واتخذت املدينة منذ ذلك احلني
بها واهتم  الإ�سالمي،   طابعها 
 الأمويون ومن بعدهم العبا�سيون،
يف علمية  نه�سة   و�سهدت 
اأهم ومن  امليادين،   خمتلف 
الفرتة تلك  يف  الإ�سالمية   الآثار 
بناه الذي  ال�سخرة  قبة   م�سجد 
و�سهدت مروان  بن  امللك   عبد 
ا�ستقرار عدم  ذلك  بعد   املدينة 
 ب�سبب ال�رساعات الع�سكرية التي
 ن�سبت بني العبا�سيني والفاطميني
حلكم خ�سعت  ثم   والقرامطة، 
1071 عام  حتى   ال�سالجقة 

.للميالد
)الرابع 1516م  دي�سمرب   28  ويف 
دخل 922هـ(،  احلجة  ذي   من 
وبعد القد�س،  مدينة   العثمانيون 
 هذا التاريخ بيومني قام ال�سلطان
املقد�سة للمدينة  خا�سة   بزيارٍة 
وال�سيوخ العلماء  خرج   حيث 

 ملالقاة ال�سلطان العثماين "�سليم
 الأول"، و�سلّموه مفاتيح امل�سجد
واملدينة، املبارك   الأق�سى 
تابعة مدينة  القد�س   واأ�سبحت 
وظلت العثمانية   لالإمرباطورية 

.يف اأيديهم اأربعة قرون تقريبًا
ال�سالطني اأْوىل  الفتح   ومنذ 
خا�ساً اهتماماً   العثمانيون 
اإدارة ومنحوها   بالقد�س، 
من العديد  فيها  واأقاموا   خا�سة 
وطوروا العمرانية،   امل�ساريع 
عليها واأوقفوا  اخلدمات،   فيها 

.املن�ساآت اخلريية
�سقطت  1917 دي�سمرب   ويف 
الربيطاين اجلي�س  بيد   القد�س 
اجلرنال اأذاعه  الذي  البيان   بعد 
الأمم ع�سبة  ومنحت   األنبي، 
على النتداب  حق   بريطانيا 
القد�س واأ�سبحت   فل�سطني، 
 عا�سمة فل�سطني حتت النتداب

ومنذ  ،)1948  -1920(  الربيطاين 
 ذلك احلني دخلت املدينة يف عهد
زيادة اأبرز �سماته   جديد كان من 
اإليها، اليهود  املهاجرين   اأعداد 
.خا�سة بعد وعد بلفور عام 1917
بريطانيا اأعلنت   1948 عام   ويف 
فل�سطني يف  النتداب   اإنهاء 
فا�ستغلت قواتها،   و�سحب 
 الع�سابات ال�سهيونية حالة الفراغ
 ال�سيا�سي والع�سكري واأعلنت قيام
 الدولة الإ�رسائيلية ويف 3 دي�سمرب
غوريون بن  ديفيد  اأعلن   1948 
اأن "اإ�رسائيل"  وزراء   رئي�س 
للدولة عا�سمة  الغربية"   "القد�س 
حني يف  الوليدة،   الإ�رسائيلية 
لل�سيادة القد�س  �رسقي   خ�سعت 
 الأردنية حتى هزمية جوان 1967
القد�س �سم  عن  اأ�سفرت   التي 
الحتالل �سلطان  اإىل   كاملة 

.الإ�رسائيلي

رد طبيعّي

الثالثة  املحللون  واتفق 
وهاين  العواودة،  الدين  �سالح 
اأّن  الرفاتي،  واأمين  الب�سو�س، 
هو  العارم  ال�سعبي  الغ�سب 
لل�سعور  نتيجة  طبيعي  فعل  رد 
بالقهر ال�سيا�سي من الحتالل 
الإدارة  خلفه  ومن  ال�سهيوين 
عن  ك�سفت  التي  الأمريكية 
�سيا�ساتها املنحازة لالحتالل.

وعّد الرفاتي، اأّن تداعيات الهبة 
الحتالل  �ستكون خطرية على 
فل�سطيني  لعمل  تطورها  حال 
مقاوم منظم مدعوم من جميع 
فيما  الفل�سطينية،  الأطراف 
الهبة  هذه  اأّن  العواودة  عّد 
ت�ستمر فال  اأن  لها  قّدر  ما  اإذا 
الأخرية  الفر�سة  اأنها  �سّك 
للفل�سطينيني وللم�سلمني عامة 
وامل�سجد  القد�س  حلماية 
جمرد  لي�س  وهذه  الأق�سى، 
�سعارات. فيما توّقع الأكادميي 
الب�سو�س، اأّن تتو�سع النتفا�سة 

اأّن  مبيناً  خمتلفة،  باأ�سكال 
اعتداء  ميثل  الأمريكي  القرار 
وعلى  وفل�سطني  القد�س  على 
هو  "بل  الإ�سالمية،  الأمة 
على  حرب  اإعالن  مبنزلة 
ال�سعب الفل�سطيني"، كما قال.

تطور النتفا�سة

تطور  اأّن  العواودة،  ويعد 
تقف  األ  بالأمل  النتفا�سة 
واإقليمية،  حملية  قوى  بوجهها 
ال�سهيوين  العدو  اأّن  مبيناً 
ي�ستطيعون  ل  وم�ستوطنيه 
منتف�س  �سعب  و�سط  العي�س 
وقال: "امل�ستوطنات فرغت من 
امل�ستوطنني اأثناء النتفا�سات، 
ع�سكرية  لثكنات  وحتولت 
العدو  اأجرب  ما  حرب،  و�ساحة 
من  م�ستوطنيه  �سحب  على 
قطاع غزة وبع�س م�ستوطنات 
على  ينطبق  وهذا  ال�سفة، 

القد�س وكل ال�سفة الغربية".
للتاأكيد  الرفاتي  يذهب  فيما 

اأّن تطور الهبة مرتبط بال�سفة 
اأ�سا�سية  بدرجة  الغربية 
معها  الفل�سطينيني  وبتفاعل 
ال�سفة  ت�سكله  ملا  نظرا  بقوة؛ 
لالحتالل،  اأمني  تهديد  من 
مبيناً اأّن عملية واحدة حُمكمة 
�سيكون  املحتلة  املدن  داخل 

اإ�سعايّل كبري جلذوة  لها �سدى 
لدى  املقاوم  العمل  روح 

الفل�سطينيني.
وي�سيف الرفاتي: "ميكن للهبة 
انتفا�سة  لت�سبح  تتطور  اأن 
عارمة يف حال م�ساركة جميع 
دون  فيها  الفل�سطينية  القوى 

لها؛ بحيث تكون ممثلة  حتوير 
الفل�سطينية،  املكونات  لكل 

وب�سبغة �سعبية وطنية".

�سمان ال�ستمرار

وفيما يعد الب�سو�س، اأّن الدعم 
والعربي  والإ�سالمي  الدويل 
للهبة ال�سعبية الفل�سطينية حمور 
مهم ل�ستمرار هذه النتفا�سة، 
يوؤّكد نظريه العواودة اأّن حقيقة 
النتفا�سة  ا�ستمرار  قرار 
وقرار م�سري القد�س وامل�سجد 
ال�سلطة  رئي�س  يد  الأق�سى يف 
"اإذا  وي�سيف:  عبا�س.  حممود 
بقمع  ال�ستمرار  على  اأ�رس 
فاإما  الفل�سطيني  ال�سعب 
الفل�سطينيون،  عليه  يثور  اأن 
ال�سعب  بني  يخلي  اأن  واإما 
فال�سعب  وق�سيته،  الفل�سطيني 
الأمة  جماهري  خلفه  ومن 
ن�سف  على  قادرون  الإ�سالمية 
اجلبال ون�سف الكيان ال�سهيوين 

ومن خلفه".

�رّس  اأّن  اإىل  الرفاتي  وي�سري 
يف  يكمن  النتفا�سة  ا�ستمرار 
الفرد  و�سعور  الوطني  البعد 
ال�سيا�سية  املنظومة  بعجز 
التي  اأو�سلو  بعد  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  الق�سية  حولت 
فقط  حياتية  معي�سية  لق�سية 
اأّن  للتاأكيد  العواودة  ويعود 
الهّبة ال�سعبية حتتاج اإىل وحدة 
قيادة  اإىل  ثم  اأولً،  وطنية 
ول  حجرها  تكرب  ل  حكيمة 
"يجب  هدى،  غري  على  تغامر 
بالقد�س  اأهدافها  حت�رس  اأن 
وامل�ستوطنات، وت�سعى لتجميع 
اأعداء  خلق  وجتنب  املوؤيدين 

جدد لل�سعب الفل�سطيني".
فل�سطني  "حترير  واأ�ساف: 
لي�ست  نهائياً  الحتالل  واإزالة 
بل  به،  تقوم  ما  النتفا�سة 
يتفقوا  اأن  الفل�سطينيني  على 
واأن  والو�سائل،  الأهداف  على 
فلن  لتحقيقها،  معاً  يعملوا 
ظفرهم"،  مثل  جلدهم  يحك 

كما قال.

�سهد قطاع غزة ع�سر اليوم اجلمعة ارتقاء اأول �سهيد يف انتفا�سة حرية القد�س، فيما �سهدت حمافظات الوطن كافة وقوع اأكرث من 300 اإ�سابة بجراٍح خمتلفة، فيما تبدو 
الأو�ساع امليدانية مت�ساعدة اأكرث فاأكرث يف ظل تدافع ال�سباب الفل�سطيني نحو خطوط التما�س مع العدو ال�سهيوين وتوقع مراقبون وحمللون �سيا�سيون اأن تت�ساعد النتفا�سة 
ال�سعبية جراء قرار الرئي�س الأمريكي ترمب الذي عّد فيه اأّن مدينة القد�س عا�سمة للكيان ال�سهيوين، ودعت الف�سائل الفل�سطينية اإىل جعل اجلمعة "يوم غ�سب" فل�سطينيا، 

حيث طالب رئي�س املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�س اإ�سماعيل هنية بـ"اإطالق �سرارة انتفا�سة فل�سطينية جديدة و�ساملة يف وجه الحتالل".



دويلالأحد10 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ22 ربيع الأول  1439ه 11
فل�سطني املحتلة

التهويد اأ�شد فتكا بالقد�س من قراري »ترامب« 
يجد فل�سطينيون يف ال�سفة الغربية، من اإحدى مرتفعات حمافظة بيت حلم )و�سط(، مكانا لأف�سل روؤية »عن ُبعد«، ملدينة القد�س 

وامل�سجد الأق�سى، الذي ل تظهر منه �سوى قبة ال�سخرة، ذهبية لمعة. 
الغربية  ال�ضفة  فالفل�ضطينيون يف 
نهائيا  مينعون  غزة،  وقطاع 
دون  القد�س،  مدينة  دخول  من 
ال�ضهيوين،  العدو  من  ت�رصيح 
دخولهم  �ضاعة  بالتف�ضيل  يو�ضح 
عن  بعيدا  لي�س  منها  وخروجهم 
النقطة املرتفعة، تنت�ضب بوابات 
امتداد  تقطع  اإ�رصائيلية  عبور 
املحيط  العن�رصي  الف�ضل  جدار 
جنود  فيها  يتواجد  بالقد�س؛ 
ال�ضاعة،  مدار  على  �ضهاينة  
ال  فل�ضطيني  اأي  لدخول  منعا 
»زرقاء«  هوية  اأو  ت�رصيحا  ميلك 
وفل�ضطينيو  املقد�ضيون  )يحملها 
بحق  وا�ضحا  التهويد  ،ويبدو   )48
�رصاع  نقطة  ظلت  التي  املدينة، 
قرون  منذ  قدمية  ح�ضارات  بني 
التي  املعابر  من  بدءا  خلت، 
ال�ضفة  عن  املحافظة  تف�ضل 
كان  عقدين،  قبل  وحتى  الغربية 
ي�ضلون  الغربية  ال�ضفة  فل�ضطينيو 
مبركباتهم اخلا�ضة مدينة القد�س 
اإنهم  بل  لت�رصيح،  احلاجة  دون 
ي�ضتقرون  كانوا  �ضكان  بح�ضب 
مدن  �ضواطيء  على  مبركباتهم 
البحر  على  املطلة  ويافا  حيفا 

املتو�ضط )غرب(. 
13 معربا  من  اأكرث  ينت�رص  واليوم، 
ال�ضفة  تف�ضل  وبوابة  وحاجزا 
الغربية عن القد�س، اأقيم معظمها 
انتفا�ضة  اندالع  اأعقاب  يف 
،وتظهر   2000 عام  االأق�ضى 
حجم  بو�ضوح،  الر�ضمية  االأرقام 
التهويد و«االأ�رصلة« الذي تعر�ضت 
ما  الداخل،  من  املحافظة  له 
االأمريكي  الرئي�س  قرار  يجعل 
دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س 
ال�ضفارة  ونقل  الإ�رصائيل  عا�ضمة 

اإىل  اأبيب  تل  من  االأمريكية 
االأخرية«  امللح  »ر�ضة  القد�س، 
لعمل دام 69 عاما واأعلن »ترامب« 
االأربعاء  م�ضاء  له  خطاب  يف 
القد�س كوحدة واحدة   ، املا�ضي 
عا�ضمة الإ�رصائيل، واأمر مببا�رصة 
اإجراءات نقل ال�ضفارة من تل اأبيب 

اإىل »العا�ضمة«. 

التهويد بال�ستيطان 

�ضارخ  اإ�رصائيلي  طابع  ثمة 
ملدينة  العامة  املرافق  على 
والغربية  )ال�رصقية  القد�س 
بينما  قليلة،  با�ضتثناءات  معا(، 
حرب  يوميا  يعي�ضون  املقد�ضيون 
يف  غرباء  »اأ�ضبحنا  التهويد 

مدينتنا«، يقول اأحدهم. 
التغيري  القد�س،  بتهويد  ويُق�ضد 
الدينية  املدينة  ملعامل  الكامل 
والتاريخية  واجلغرافية  والثقافية 
والب�رصية، وطم�ضها بب�ضمة يهودية 
خال�ضة الإظهار اأحقيتهم بها اأمام 
اأرقام  تظهر  بو�ضوح،  العامل 
للإح�ضاء الفل�ضطيني �ضدرت قبل 
من  اإ�رصائيل  كثفت  كيف  �ضهور، 
املدينة،  يف  امل�ضتوطنني  ح�ضور 
،وفق  الدائم  اإقامتهم  مقر  لتكون 
امل�ضتوطنني  عدد  فاإن  االإح�ضاء، 
 2016 حتى  القد�س  حمافظة  يف 
بلغ 302 األفا، ت�ضكل ن�ضبتهم 47.5 
امل�ضتوطنني  اإجمايل  من  باملائة 
الفل�ضطينية  االأرا�ضي  يف 
،وقبل   1967 حدود  على  املحتلة 
نهاية  حتى  اأي  فقط  عاما   12
ذات  تقارير  ووفق   ،2005 العام 
عدد  فاإن  االإح�ضائية،  املوؤ�ض�ضة 
يف  االإ�رصائيليني  امل�ضتوطنني 

اآالف   210 بلغ  القد�س،  حمافظة 
،لكن عدد امل�ضتوطنني يف منطقة 
اأرا�س احتلتها  القد�س )J1( وهي 
حتى  بلغ   ،1967 عام  اإ�رصائيل 
نهاية العام املا�ضي 222 األفا من 
املحافظة،  يف  عددهم  اإجمايل 
 1988 يف  األفا   117.5 مع  مقارنة 

)اأحدث بيانات متوفرة(. 
عدد  يف  الزيادة  وتظهر 
األفا(،   90 )قرابة  امل�ضتوطنني 
مار�ضته  الذي  التهويد  حجم 
املا�ضية  ال�ضنوات  يف  اإ�رصائيل 
ببناء  لهم  امل�ضكن  وتوفري  كمثال، 
امل�ضتوطنات ،وتت�ضلق على جبال 
م�ضتوطنة   25 القد�س،  حمافظة 
اأرا�ضي  داخل  مقامة   16 منها 
اإ�رصائيل  احتلتها  التي  املحافظة 
اأحياء  ت�ضم  التي   1967 عام 
هدف  كافة.   ال�رصقية  القد�س 
امل�ضتوطنات  تركز  من  اإ�رصائيل 
وامل�ضتوطنني يف القد�س، بح�ضب 
خلق  هو  الفل�ضطيني  االإح�ضاء 
املدينة  تق�ضيم  متنع  حقائق 
العامل  وجودهم  وليكون  جمددا، 

احلا�ضم يف اأي اتفاق م�ضتقبلي. 

تهويد بالتجارة 
وال�سرائب 

يف  العرب،  القد�س  جتار  يعي�س 
واحدة من اأكرث االأ�ضواق كلفة على 
اأي م�ضتثمر، بوجود نظام �رصيبي 
مرتاجعة،  �رصائية  وقوة  مرتفع، 
بحق  اإ�رصائيلي  وحتري�س 
املرتتبة  ،وال�رصائب  االأ�ضواق 
هي  العرب،  القد�س  جتار  على 
القيمة  و�رصيبة  الدخل،  �رصيبة 

مزاولة  رخ�س  ور�ضوم  امل�ضافة، 
�رصيبة  واالأهم  �ضنوية،  مهنة 

امل�ضقوفات »االأرنونا«. 
يدفعون  و�ضاكنيها،  القد�س  جتار 
عن  »م�ضقوفات«  اأرنونا  �رصيبة 
م�ضكن  اأو  جتاري  ملحل  مرت  كل 
ميلكونه يف مدينة القد�س، وترتفع 
اأو  املتجر  يقع  حال  يف  الن�ضبة 
اأهمية  ت�ضكل  منطقة  امل�ضكن يف 
الإ�رصائيل داخل املدينة ، حممد 
االقت�ضاد  يف  باحث  وهو  خ�رص، 
بع�س  اإن  يقول  الفل�ضطيني، 
تتحمل �رصيبة  التجارية،  املحال 
 100 اإىل  ت�ضل  �ضنوية  »اأرنونا« 
األف دوالر(، وهو   30( �ضيكل  األف 
املحال  بع�س  يف  يفوق  قد  مبلغ 
ال�ضنوي »ال م�ضوغ  اإجمايل دخلها 
�ضوى  املرتفعة  االأرقام  لهذه 
املدينة«،  لتهويد  اآخر  �ضكل  اأنها 
اإ�رصائيل من  يقول خ�رص وتهدف 
ت�ضييق اخلناق هذا بح�ضب جتار، 
من  العربية  االأ�ضواق  تفريغ  اإىل 
يف  خا�ضة  وم�ضتهلكيها،  جتارها 
جتار  هجر  التي  القدمية  البلدة 

حمالهم التجارية. 
وت�ضري اأرقام لغرفة جتارة القد�س 
 240 من  اأكرث  وجود  اإىل  )اأهلية(، 
حمل جتاريا يف القد�س ال�رصقية 
بازدياد«،  »والرقم  متاما،  مغلقة 
اأكرث  فاإن  كذلك،  �س«  »قِرّ بح�ضب 
تتواجد  جتاري  حمل   1700 من 
ال�رصقية،  القد�س  مدينة  يف 
اأمام  العمل  عن  متاما  وتتوقف 
املدينة  داخل  اأمنية  توترات  اأية 
اإىل  ي�ضاف  االحتلل   مع �رصطة 
لوكلء  م�ضتمرة  حتذيرات  ذلك، 
للزوار  االإ�رصائيليني،  ال�ضياحة 
اأ�ضواق  دخول  بعدم  االأجانب 

وجود  بحجة  العربية،  القد�س 
يقول  تطالهم،  قد  �ضطو  عمليات 
االقت�ضادي:  الباحث  وزاد  جتار.  
ح�ضول  فاإن  ذلك،  كل  »فوق 
قد  بناء  رخ�ضة  على  املقد�ضي 
ي�ضتغرق 10 �ضنوات للح�ضول على 
ترخي�س  ر�ضوم  كذلك،  موافقة.. 
�ضقة �ضكنية قد ت�ضل اإىل 70 األف 

دوالر«. 

التهويد بالهدم 

املن�ضاآت  طال  املدينة  تهويد 
الفل�ضطيني،  االإح�ضاء  بح�ضب 
اجلي�س  هدم   2016 ففي 
االإ�رصائيلي 309 مبان ت�ضتمل على 
م�ضاكن ومن�ضاآت جتارية و�ضناعية 
كما  القد�س،  مدينة  يف  وزراعية 

،تقرير  هدم  اأمر   227 واأ�ضدرت 
لتنمية  املقد�ضي  ملوؤ�ض�ضة  اآخر 
اإىل  ي�ضري  )اأهلية(،  املجتمع 
 1967 منذ  هدمت  اإ�رصائيل  اأن 
األفي  من  اأكرث   2015 نهاية  وحتى 
من�ضاأة �ضكنية وغري �ضكنية.  ذات 
االإح�ضائيات، اأظهرت اأن عمليات 
الهدم  -وباالأخ�س  املنازل  هدم 
واالأ�ضد  االأخطر  هي  الذاتي- 
وحتى   2000 عام  فمنذ  وترية، 
2015 اأقدمت ال�رصطة االإ�رصائيلية 
على اإجبار 346 مواطنا على هدم 
اإجمايل  ،وو�ضل  باأيديهم  منازلهم 
ُهدمت  التي  املنازل  م�ضاحات 
اأكانت  �ضواء  ال�ضكنية  )املنازل 
قيد االإن�ضاء اأو م�ضكونة( اإىل نحو 
24.6 األف مرت مربع، بينما بلغت 
ال�ضكنية  غري  املن�ضاآت  م�ضاحة 

اإىل 1974 مرتا مربع. 

االآالف يتظاهرون يف �شوارع نيويورك �شد قرار ترامب ب�شاأن القد�س حاخام مناه�س لل�شهيونية يدعو 
جتمع اآالف املتظاهرين يف ميدان ترامب للرتاجع عن قراره

تنديدا  نيويورك،  مبدينة  التاميز 
بقرار الواليات املتحدة االأمريكية 
عا�ضمة  بالقد�س  االعرتاف 
وا�ضنطن  �ضفارة  ونقل  الإ�رصائيل، 
التظاهرة  يف  و�ضارك  اإليها 
مقيمون  وم�ضلمون  فل�ضطينيون 
االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
والتي انطلقت عند تقاطع اجلادة 
ميدان  42 يف  ال�ضارع  مع  ال�ضابعة 

التاميز.
�ضعارات  املتظاهرون  وردد 
اأحمر«،  خط  »القد�س  قبيل  من 
اإن�ضان حتت  لكل  حق  و«املقاومة 
اأر�س  و«القد�س  االحتلل«، 
يغري  اأن  الأحد  ميكن  ال  اإ�ضلمية، 
هذه احلقيقة«ويف حديثها ، قالت 
حتما  اأرف�س  فاطمة،  املتظاهرة 
قرار ترامب، واأنا اأقف مع ال�ضعب 

الفل�ضطيني«.
اأما حممد الطالب يف ق�ضم هند�ضة 
نيويورك،  بجامعة  احلوا�ضيب 
 10 قبل  الأمريكا  »جئت  فقال 
املعتقدات  الحرتامهم  �ضنوات 

جميء  بعد  اأما  البلد،  هذا  يف 
ال  العن�رصية،  فزادت  ترامب 
ي�ضن حملة  ترامب  كان  اإن  اأعرف 
�ضليبية جديدة«ولوح املتظاهرون 
والرتكية  الفل�ضطينية  باالأعلم 
التظاهرة  والكوبية كما �ضارك يف 
رجال دين يهود مناه�ضون للحركة 
ال�ضهيوين،  وللكيان  ال�ضهيونية 
عليها  كتب  الفتة  رفعوا  حيث 
االأرا�ضي  كافة  اإعادة  »يجب 
للفل�ضطينيني«من  الفل�ضطينية 
جمموعة  احت�ضدت  اآخر،  جانب 
اإ�رصائيل  دولة  موؤيدي  من  �ضغرية 
للتظاهرة،  املقابل  الطرف  يف 
باجتاه  و�ضبابا  �ضافرات  مطلقني 
علم  ورافعني  املتظاهرين، 

اإ�رصائيل.
واعرتف الرئي�س االأمريكي دونالد 
بالقد�س  املا�ضي  االأربعاء  ترامب 
ب�ضقيها ال�رصقي والغربي عا�ضمة 
ال�ضفارة  بنقل  واأوعز  الإ�رصائيل، 
االأمريكية من تل اأبيب اإىل ال�ضطر 
املدينة  من  املحتل  ال�رصقي 
اأطلق غ�ضبا عربيا  منذ 1967، ما 

وحتذيرات  وقلقا  واإ�ضلميا، 
ويتم�ضك  التداعيات  من  دولية 
ال�رصقية  بالقد�س  الفل�ضطينيون 
عا�ضمة لدولتهم املاأمولة ا�ضتنادا 
الدويل،  املجتمع  قرارات  اإىل 
التي ال تعرتف بكل ما ترتب على 
عام  للمدينة  اإ�رصائيل  احتلل 
 ،1980 عام  اإليها  و�ضمها   ،1967
واإعلنها القد�س »عا�ضمة موحدة 

واأبدية« لها.
ومنذ اأم�س اجلمعة، �ضهدت العديد 
واالإ�ضلمية  العربية  الدول  من 
ترامب،  بقرار  نددت  احتجاجات 
فل�ضطينيني   4 ا�ضت�ضهد  فيما 
يف  بجراح،  األف  من  اأكرث  واأ�ضيب 
االإ�رصائيلي  مواجهات مع اجلي�س 
غزة،  وقطاع  الغربية  ال�ضفة  يف 

وغارات جوية على القطاع.

دعا احلاخام دوفيد فيلدمان، 
رئي�س حركة »ناطوري كاتا« 
االأورثودك�ضية  اليهودية 
لل�ضهوينة،  املناه�ضة 
دونالد  االأمريكي،  الرئي�س 
ترامب، اإىل اإعادة النظر يف 
قرار اإعلن القد�س عا�ضمة 

لـ)اإ�رصائيل(.
جاء ذلك يف ت�رصيح اأدىل به 
مظاهرة  خلل   ، فيلدمان 
املتحدة  االأمم  مقر  اأمام 
يف نيويورك، احتجاًجا على 

القرار.
موجًها  احلاخام،  واأ�ضاف 
االأمريكي؛  للرئي�س  نداءه 
يعني  ال  اإ�رصائيل  »دعم  اأن 
اأن حركته  دعم اليهود«واأكد 
)اإ�رصائيل(  احتلل  تعار�س 
بـ«غري  وو�ضفه  لفل�ضطني، 
لليهودية  واملنايف  القانوين 
على  واالإن�ضانية«و�ضدد 

حركات  وقف  �رصورة 
االحتلل يف املنطقة، م�ضرًيا 
املعار�ضني  اليهود  اأن  اإىل 
جي�س  يف  خدمات  لتقدمي 
االإ�رصائيلي  االحتلل 
للم�ضايقات  يتعر�ضون 
اأمام  املتظاهرون  وحمل 
مقر االأمم املتحدة الفتات 
من  عبارات  عليها  كتبت 
ترف�س  »اليهودية  قبيل: 
ال�ضهيونية ودولة اإ�رصائيل«، 
دولة  ترامب،  و«�ضيد 
االأرا�ضي  نهبت  اإ�رصائيل 
املقد�ضة«، و«على العامل اأن 
لي�ضت  اإ�رصائيل  باأن  يعرتف 
قالت  يهودية«بدورها  دولة 
يف  كارتا«،  »ناطوري  حركة 
بيان، اإن احلركة ال�ضهيونية، 
التي اأ�ض�ضت دولة )اإ�رصائيل(، 
اليهودي  املعتقد  تخالف 

التقليدي.



�آيت جودي: 

التعادل ايجابي 
وكنا ن�ستحق 

الفوز ببولوغني
عبرّ مدرب فريق �شبيبة القبائل 

عز الدين اآيت جودي عن �شعادته 
بنقطة التعادل التي عاد بها 

اأ�شباله من ملعب عمر حمادي 
ببولوغني والتي اعتبها نتيجة 

ايجابية باعتبار اأنها جاءت 
من خارج الديار واأثبت خاللها 

ا�شباله قوتهم املعنوية عقب 
خ�شارتهم قبل اأ�شبوع مبلعبهم 
اأمام الرائد �شباب ق�شنطينة، 

وقال اآيت جودي يف ت�رصيحات 
اعالمية عقب نهاية املواجهة اأن 

فريقه �شيع عدة فر�ص �شانحة 
للتهديف كانت كفيلة حتى ت�شمح 

للت�شكيلة القبائلية بالعودة من 
العا�شمة بالفوز الذي يغيب 
عنهم يف اآخر �شبع مباريات 
من البطولة الوطنية، م�شريا 
ان ال�شبيبة لو عادت بالنقاط 

الثالث فكانت ت�شتحقها بالنظر 
مته على ار�شية  لالأداء الذي قدرّ

امليدان، مو�شحا اأن التعادل 
يبقى ايجابيا.

ع.ق.

اأمل بو�سعادة يحرز 
الفوز حتت اأنظار 

ال�سلطات املحلية
جنح فريق اأمل بو�شعادة يف 

حتقيق االنتفا�شة مبنا�شبة اللقاء 
ال�شعب الذي خا�شه اأول اأم�ص 

اأمام جمعية ال�شلف، والذي متكن 
الالعبون خالله من اإحرازه 

النقاط الثالث وجتاوز احد الفرق 
الطاحمة اإىل اللعب على اإحدى 
التاأ�شريات الثالث املوؤهلة اإىل 
ال�شعود لدوري اال�شواء، ورغم 

الفرتة ال�شعبة التي مر عليها نادي 
االأمل خالل اال�شبوع املنق�شي 

اإال اأن الالعبني كانوا رجاال على 
ار�شية امليدان وقادوا الفريق اإىل 
حتقيق الفوز الذي جاء بعد اأربعة 
تعرثات على التوايل قادت الفريق 
اإىل التواجد مبنطقة اخلطر، لكن 

احراز الزاد كامال واالحتفاظ 
بالنقاط الثالث على ميدانهم 

مكن ت�شكيلة امل بو�شعادة 
من مغادرة املنطقة احلمراء 

واالبتعاد عنها بفارق ثالث نقاط. 
وجنح ا�شبال املدرب بونعا�ص يف 

افراح اأن�شارهم الذين تنقلوا بقوة 
اإىل امللعب من اجل م�شاندتهم 

والوقوف بجانبهم عن قرب، 
االأمر الذي منحهم املعنويات 

والدعم من اأجل حتقيق االأهم، 
خا�شة واأن الفوز جاء حتت اأعني 

م�شوؤويل ال�شلطات املحلية ملدينة 
بو�شعادة الذين تقدمهم رئي�ص 

البلدية عمران ملبارك.
ع.ق.
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بن غيث يغيب عن �سفرية �سطيف

احتاد اجلزائر يتعثرّ جمددا مبيدانه ويبتعد عن اللقب
تعثرّ فريق �حتاد �جلز�ئر جمدد� على ميد�نه ببولوغني ومل يتمكن من ت�سجيل فوزه �لثاين 

على �لتو�يل و�لثالث يف �آخر �ربع مو�جهات وذلك يعدما متكنت �سبيبة �لقبائل من فر�ض 
�لتعادل �ل�سلبي على �أ�سحاب �لديار، �سيع على �إثرها لعبو ت�سكيلة »�سو�سطارة« نقطتني يف 
�ملز�د جعلهم يفوتون فر�سة تقا�سم �ملركز �لر�بع مع �جلار مولودية �جلز�ئر، ومتيرّزت �أطو�ر 

�ملقابلة بف�سل �لحتاد يف �يجاد �حللول �لهجومية

عي�سة ق.

حيث اأبان العبو االحتاد 
احللول  ايجاد  يف  عجزا 
خلف  م�شتوى  على 
رغم  التهديفية  الفر�ص 
فر�ص  �شيعوا  انهم 
عن  للت�شجيل  �شانحة 
درفلو  اأ�شامة  طريق 
لكن  مو�شى،  بن  وخمتار 
الغيابات تركت اأثرا �شلبيا 
على اأداء اخلط االأمامي 
ميلود  املدرب  لت�شكيلة 
لعبت  التي  وهي  حمدي 
املقابلة منقو�شة عدديا 

مهاجمني  اأربعة  بغياب 
ويتعلق  واحدة  دفعة 
�شعيود،  من  بكل  االأمر 
مزيان، يايا وزيري حمار 
وهو  اال�شابة،  ب�شبب 
يرتك  مل  الذي  االأمر 
للطاقم  هجومية  حلوال 
عدم  ظل  يف  الفني 
دكة  يف  العبني  توافر 
البدالء قادرين على لعب 
الغائبني،  زمالئهم  دور 
اإىل  به  دفع  الذي  االأمر 
ثالثة  على  االعتماد 
تقدم  مع  م�شرتجعني 
كودري  حمزة  من  كل 

غيث  بن  الروؤوف  وعبد 
مل�شاعدة  االمام  اإىل 
التعرث  وبهذا  الهجوم. 
ميدانه  على  اجلديد 
نحو  قدما  االحتاد  ي�شع 
التناف�ص  ب�شاأن  اخللف 
بلقب  التتويج  على 
ظل  يف  الوطنية  البطولة 
وبني  بينه  الفارق  تو�شع 
نقطة   11 اإىل  ال�شدارة 
اأخرى  جهة  من  كاملة. 
املقابلة  تعرف  �شوف 
يح�رص  التي  املتاأخرة 
وفاق  امام  االحتاد  لها 
املقبل  الثالثاء  �شطيف 

الثامنة  اجلولة  �شمن 
الوطنية  البطولة  من 
الو�شط  العب  غياب 
غيث  بن  الروؤوف  عبد 
مقابلة  من  طرد  الذي 
بعد  القبائل  �شبيبة 
ما  وهو  اإنذارين،  تلقيه 
ا�شامة  الالعب  ير�شح 
اإىل  باللعب  �شيتة 
كودري  الثنائي  جانب 
االعتماد  اأو  وبلخما�شة 
نزعة  ذو  العب  على 
عودة  حال  يف  هجومية 
امل�شاب  الرباعي  اأحد 

اإىل املناف�شة. 

ل  �لفريق ��ستفاق ويعورّ

 

على نتيجة �يجابية من �لعا�سمة

اأن�سار اأوملبي املدية يطالبون 
�سليماين بالرحيل

 تنتظره مهمة �سعبة لتح�سني
 �جلانب �لبدين لالعبني

عجايل يقود اأ�سود مينا اإىل البوديوم 
لأول مرة هذا املو�سم

ال�شعداء  اأوملبي املدية  تنف�ص فريق 
اأول  حققوه  الذي  ال�شعبة  الفوز  بعد 
اأم�ص على ح�شاب ال�شيف نادي بارادو 
والذي جاء بعد ف�شل الفريق يف حتقيق 
حيث  ون�شف،  �شهر  منذ  انت�شار  اي 
مباريات  خم�ص  بعد  االنت�شار  جاء 
انت�شار  اأي  النادي  خاللها  يتذورّق  مل 
قبل اأن يتمكن الالعب بو عبد اهلل من 
ت�شجيل  عب  االوملبي  عائلة  حترير 
الهدف الوحيد يف اللقاء منحهم ثالث 
منطقة  عن  ابعدتهم  ثمينة  نقاط 
مدرب  ان  اإال  الفوز  ورغم  اخلطر. 
عا�ص  �شليماين  اأحمد  �شيد  االأوملبي 
اأم�شية �شوداء يف امللعب بعدما �شب 
عليه  غ�شبهم  جم  الفريق  جماهري 
حمملني  له  ال�شتائم  بتوجيه  وقاموا 
التي  ال�شلبية  النتائج  م�شوؤولية  اإياه 
االأخرية  اجلوالت  يف  الفريق  يحققها 

دفعت  والتي  الوطنية  البطولة  من 
الرتتيب،  موؤخرة جدول  اإىل  بفريقهم 
بالرحيل  اجلماهري  طالبته  اأين 
ومغادرة العار�شة الفنية للنادي، وهو 
وقام  املعني  يتحمله  مل  الذي  االأمر 
بعد  مبا�رصة  االحتياط  دكة  مبغادرة 

ت�شجيل فريقه للهدف.
مدينة  اأبناء  ت�شكيلة  تركيز  ويتحورّل 
املقبلة  اخلرجة  اإىل  »التيطري« 
احلايل  االأ�شبوع  نهاية  تنتظرهم  التي 
اأوت   20 ملعب  اإىل  يتنقلون  عندما 
�شمن  داي  ح�شني  ن�رص  ملواجهة 
الذهاب  مرحلة  من  االأخرية  اجلولة 
الفريق  يعول  حيث  الوطنية،  للبطولة 
من  ايجابية  نتيجة  ت�شجيل  على 
مراكز  اإىل  التهاوي  لتفادي  العا�شمة 

املوؤخرة.
ع.ق.

غليزان  �رصيع  نادي  ت�شكيلة  توا�شل 
البطولة  يف  القوية  عودتها  ت�شجيل 
الوطنية بعد متكنها من حتقيق الفوز 
املدرب  رفقة  التوايل  على  الثاين 
على  جاء  والذي  عجايل  خل�رص 
ح�شاب نادي رائد القبة الذي يتواجد 
حيث  الرتتيب،  موؤخرة  ثالثي  �شمن 
الو�شع  ا�شتغالل  من  ال�رصيع  متكن 
ميدانه،  على  جديدا  فوزا  وحقق 
االيجابية  النتائج  تتوا�شل  حيث 
تنهزم  مل  التي  مينا«  »اأ�شود  لت�شكيلة 
لت ثامن  منذ ما يقارب �شهرين و�شجرّ
االنت�شار  وهو  خ�شارة،  دون  مقابلة 
الذي �شمح للفريق االلتحاق بالبوديوم 
ا�شتغل  الأول مرة هذا املو�شم، حيث 
فريقي  تعرث  عجايل  املدرب  العبو 
�شبيبة �شكيكدة و�شبيبة بجاية من اأجل 
الثالث يف جدول  اإىل املركز  ال�شعود 
الكبرية  الرغبة  يوؤكد  الرتتيب وهو ما 
اإىل  �رصيعة  عودة  بت�شجيل  للفريق 

دوري الكبار بعد مو�شم من �شقوطه.

امل�شاهمة  يف  الفني  الطاقم  وجنح 
رائد  اأمام  ال�شعب  الفوز  بتحقيق 
وحيد مت  بهدف  والذي جداء  القبة 
من  �شاعة  ن�شف  اأول  يف  ت�شجيل 
ال�رصيع  العبو  اظهر  حيث  اللقاء، 
رغم �شعوبة املقابلة بوادر ايجابية 
ت�شمح لهم برفع االآمال ليكونوا �شمن 
�رصاع التناف�ص على اإحدى تاأ�شريات 
الالعب  رفقاء  متكن  اأين  ال�شعود، 
مزيان من احلفاظ على نف�ص وترية 
وكانوا  دقيقة  الت�شعني  طيلة  اللعب 
ال�شوط  خالل  م�شتوى  اف�شل  يف 
يف  املر  عليه  كان  ما  عك�ص  الثاين 
تعرف  التي  ال�شابقة  املواجهات 
الثانية،  باملرحلة  االأداء  يف  تراجع 
ويبقى الهاج�ص االأكب للطاقم الفني 
لالعبيه  البدين  اجلانب  حت�شني  يف 
من اأجل املوا�شلة على نف�ص الوترية 

فيما تبقى من املو�شم احلايل.
عي�سة ق.

 تر�جع �سبيبتي بجاية و�سكيكدة �لبابية
 وبو�سعادة  يغادر�ن منطقة �خلطر

ال�سام تتعث املوب ت�سيرّق اخلناق 

 

والرابيد يلتحق بالبوديوم
�شهدت اجلولة 14 وما قبل االأخرية للرابطة املحرتفة الثانية �شقوط الرائد جمعية 
عني مليلة يف التنقل الذي قاده ملالقاة اأهلي برج بوعريريج وهي اخل�شارة التي 
جاءت بعد ت�شجيل خم�ص انت�شارات على التوايل، حيث �شمح االنت�شار لت�شكيلة 
»الكابا« االقرتاب من ثالثي املقدمة عب االرتقاء للمركز الرابع وتقلي�ص 
الفارق اإىل نقطتني عن املركز الثالث، فيما كانت ت�شكيلة املوب امل�شتفيد 
وتقلي�شها  �شكيكدة  �شبيبة  اأمام  اجلولة  لقمة  ح�شمها  عقب  اجلولة  من 
اإىل ثالث نقاط يف الو�شافة وهو ما يجعل ال�رصاع  الفارق عن ال�شدارة 
حول اللقب ال�شتوي ي�شتد قبل جولة على انتهاء مرحلة الذهاب، رغم اأن 
التعادل فح�شب حل�شمه، فيما توا�شل �شقوط  اإىل  »ال�شام« بحاجة  العبو 
الت�شكيلة ال�شكيكيدية بتلقي اخل�شارة الثالثة على التوايل جعلها ترتاجع اإىل 
تتهاوى يف  التي  بجاية  �شبيبة  و�شعية  تعقدت  املقابل  ال�شاد�ص، يف  املركز 
غايل  اإىل  خرجتها  خ�رصت  حيث  املقدمة  ثالثي  �شمن  كانت  بعدما  الرتتيب 

مع�شكر ونزلت اإىل و�شط الرتتيب.
القبة  له على �شيفه رائد  الفوز الذي �شجرّ وا�شتفاد �رصيع غليزان من نتائج اجلولة بعد 
جعله ي�شعد للبوديوم ويقتن�ص املركز الثالث م�شتفيدا من هزمية جمعية ال�شلف اأمام اأمل بو�شعادة تراجع على اثرها »ا�شود 
الون�رصي�ص« اإىل املركز اخلام�ص فيما غادر االأمل منطقة اخلطر م�شتغال �شقوط �شباب باتنة هذا االأخري خ�رص قمة املوؤخرة 
بال�شقوط، فيما تعقدت  التي ا�شحت ثالث املهددين  للكاب  »للبابية« ترك املنطقة احلمراء  العلمة �شمحت  اأمام مولودية 
و�شعية متذيل الرتتيب �شباب عني الفكرون بعد هزميته اأمام امل�شيف وداد تلم�شان، بينما اأحرزت جمعية وهران نقاط داربي 

الغرب امام مولودية �شعيدة ت�شمح لها مبراقبة �شباق ال�شعود عن قرب.
ع.ق.

 دورة ز�مبيا �لدولية للبادمنتون
 لفئة �أقل من 19 �سنة

 اجلزائر تنال ذهبيتي
 الفردي والزوجي اإناث

اجلزائري  املنتخب  نال 
ذهبيتني  ميداليتني   للبادمينتون 
الدورة  يف  برونزية  وواحدة 
بالعا�شمة  املفتوحة  الدولية 
مناف�شاتي  يف  لوزاكا  الزامبية 
يف  اناث  والزوجي  اناث  الفردي 
وحققت  عاما،   19 من  اقل  فئة 
بوك�شاين يف  هالة  االوىل  الذهبية 
النهائي  لقاء  يف  الفائزة  الفردي 
من  اأ�رصف  جانة  ح�شاب  على 
امليدالية  عادت  فيما  م�رص، 
هالة  الزوجي  الثانية   الذهبية 

الفائز يف  ليندا  بوك�شاين ومازري 
املوري�شي  الثنائي  على  النهائي 
مورات،  �شانديال  و  النغ  �شانية 
من جهتها توجت الالعبة مازري 
يف  البونزية  بامليدالية   ليندة 
الفردي اناث، وتعتب هذه الدورة 
املراحل  بني  من  املفتوحة 
االوملبية  االألعاب  اىل  املوؤهلة 
لل�شباب 2018 املقررة باالأرجنتني 
 6 بني  ما  املقررة  الفرتة  خالل 

و18 اكتوبر من العام املقبل.
وكالت
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بالإ�سافة اإىل وديتني اأمام منتخبني اإفريقيني يف مار�س وايران يف ماي

الربتغال والغابون الأقرب ملواجهة اخل�ضر يف جوان 2018
ينتظر اأن يكون برنامج املنتخب الوطني العام املقبل ثريا من حيث عدد املباريات الودية التي �سيكون على موعد من اجل خو�سها والتباري مع منتخبات اإفريقية 

عاملية، ويف هذا ال�سدد فاإن الحتادية اجلزائرية لكرة القدم تدر�س العرو�س التي و�سلتها من طرف خمتلف الحتاديات من اأجل مباريات ودية مع كتيبة الناخب 
الوطني رابح ماجر، خا�سة منها العاملية التي �ستكون معنية بخو�س مباريات اأمام منتخبات مغاربية يف م�ساركتها بكاأ�س العامل رو�سيا املقررة �سيف 2018.

طالب جماهري نابويل بدعم الفريق بقوة 
اليوم اأمام فيورنتينا

غولم: اأعمل بق�ضوة للعودة 
�ضريعا وانتظروين يف جانفي

اأعلن الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم عن 
اأخبار ايجابية جلماهري فريقه نابويل االيطايل، 

حيث ك�شف انه يقرتب من العودة جمددا اإىل 
التدريبات اجلماعية رفقة زمالئه اأين �رضب 

لهم موعدا �شهر جانفي املقبل من اأجل 
االندماج يف التدريبات اجلماعية بعد ابتعاده 

عن امليادين خالل الفرتة االأخرية ب�شبب 
متزق يف الرباط ال�شليبي للركبة الذي تلقاه 
يف �شفوف ناديه االيطايل ا�شطر على اإثره 

القيام بعملية جراحية ويقوم حاليا بعملية 
التاأهيل الع�شلي من اجل ا�شتعادة امكانياته 

البدنية �رضيعا قبل العودة جمددا اإىل امليادين.  
ويف ت�رضيحات للظهري االأي�رض للمنتخب الوطني 

عرب ح�شابه ال�شخ�شي على موقع التوا�شل 
االجتماعي "تويرت" قال اأنه يبذل جهد كبري ويعمل 

بق�شوة من اجل العودة باأ�رضع وقت اإىل امليادين حتى 
مينح زمالئه الدعم وامل�شاندة على اأر�شية امليدان، وطالب خريج نادي 
�شانت ايتيان الفرن�شي من جماهري نادي اجلنوب االيطايل دعم الفريق 

بقوة من خالل مالأ مدرجات امللعب مبنا�شبة اللقاء الذي ينتظرهم 
اليوم اأمام فيورنتينا وم�شاندة الت�شكيلة لتحقيق الفوز بعد �شقوطها يف 

فخ الهزمية يف اآخر لقاءين اأمام جوفنتو�س يف الدوري االيطايل وفينورد 
الهلوندي يف رابطة اأبطال اأوروبا.

عي�سة ق.

بن �ضبعيني حمل اهتمام اندية 
الربميرليغ والليغا

يوا�شل الالعب الدويل اجلزائري رامي بن �شبعيني يف جلب اهتمام 
عدد من االأندية االأوروبية الراغبة يف احل�شول على خدماته خالل فرتة 

التحويالت ال�شتوية، ورغم ابتعاد الالعب املحرتف يف �شفوف نادي 
ملعب رين الفرن�شي عن املناف�شة خالل الفرتة االأخرية ب�شبب معاناته 

من اال�شابة اإال اأنه يتواجد �شمن اهتمام اندية اجنليزية وا�شبانية تريد 
خدماته خالل الفرتة املقبلة خا�شة وانه يتمتع مبيزة كونه العب متعدد 
املنا�شب يف اخلط اخللفي وهو االأمر الذي ي�شاعد املدرب يف اعتماده 

ملنحه حلوال دفاعية، ويف هذا ال�شدد ك�شفت تقارير اإعالمية فرن�شية اأن 
بن �شبعيني حمل اهتمام فريق �شاوثهامبتون الذي جدد م�شوؤولوه اهتمامهم 

بالتعاقد مع خريج اأكادميية بارادو اإىل جانب رغبة اأندية من ا�شبانيا يف 
احل�شول عليه دون الك�شف عن هويتها.

ع.ق.

عي�سة ق.

حيث اأ�شبح اخل�رض حمط اهتمام 
االحتاديات  م�شوؤويل  طرف  من 
مواجهة  خو�س  ل�شمان  العاملية 
هذا  ويف  اخل�رض  امام  ودية 
يف  تتواجد  الفاف  فاإن  ال�شدد 
و�شلتها  التي  للعرو�س  درا�شة 
الطاقم  التن�شيق رفقة  وذلك عري 
املدرب  بقيادة  الوطني  الفني 
ال�شدد  هذا  ويف  ماجر،  رابح 
يعدها  التي  الطريق  خارطة  فاإن 

زط�شي  الدين  خري  الفاف  رئي�س 
العرا�شة  على  االأول  وامل�شوؤول 
يف  تتمثل  ماجر  الوطنية  الفنية 
�شوف  الذين  املناف�شني  اختيار 
يا�شني  الالعب  رفقاء  يواجهون 
م�شادر  ك�شفت  حيث  براهيمي، 
هذه  اأن  الفاف  بيت  من  مقربة 
االأخرية تقوم باالإجراءات النهائية 
نظريتها  من  امل�شوؤولني  مع 
ودية  برجمة  اجل  من  الربتغالية 
كري�شتيانو  النجم  رفقاء  اأمام 
رونالدو والتي �شوف يتم برجمتها 

كبرية  وبن�شبة  القادم  جوان  �شهر 
تنقل  قبل  ل�شبونة  بالعا�شمة 
رو�شيا  اإىل  الربتغايل  املنتخب 

خلو�س املونديال.
واإىل جانب الربتغال فاإن اخل�رض 
ايران  منتخب  ملالقاة  مر�شحون 
العنا�رض  مالقاة  طلب  الذي 
قرعة  اأن  باعتبار  الوطنية 
نف�س  �شمن  اأوقعته  املونديال 
املنتخب  جانب  اإىل  املجموعة 
ذلك  غلى  وباالإ�شافة  امل�رضي، 
�شوف  الوطني  املنتخب  فاإن 

امام  وديات  ثالث  يخو�س 
االأمر  ويتعلق  اإفريقية  منتخبات 
وب�شفة  الذي  الغابوين  باملنتخب 
املناف�س  �شيكون  ر�شمية  �شبه 
اإىل  جوان  �شهر  للخ�رض  الثاين 
اإىل  باال�شافة  الربتغال  جانب 
القارة  اثنني من  مالقاة منتخبني 
والذي  مار�س  �شهر  ال�شمراء 
ما  وهو  الفيفا،  تاريخ  �شيعرف 
من  ا�شتغالله  على  ماجر  يعمل 
مباريات  لربجمة  ا�شتغاللها  اجل 

ودية.

اأونا�س مر�ضح للعب اأ�ضا�ضيا اليوم اأمام فيورنتينا

الالعب  ي�شجل  اأن  ي�شتبعد  ال 
الدويل اجلزائري اآدم اأونا�س اوىل 
�شفوف  يف  االأ�شا�شية  م�شاركته 
ي�شع  اأين  االيطايل،  نابويل  ناديه 

متو�شط  �شاري  ماوريت�شيو  مدربه 
اأولوياته من  ميدان اخل�رض �شمن 
الت�شكيلة  يف  عليها  االعتماد  اجل 
االأ�شا�شية لنابويل التي تواجه اليوم 

من   18 اجلولة  �شمن  فيورنتينا 
الدوري االيطايل، وك�شفت تقارير 
�شاري  اأن  ام�س  ايطالية  اعالمية 
بالالعب  الثقة  و�شع  يف  يفكر 
اأجل خالفة  اجلزائري ال�شاب من 
اأن�شيني الذي يعاين  زميله لورينزو 
بعد  منها  يتعاف  ومل  ا�شابة  من 
الالعب  يعول  التي  املقابلة  وهي 
الربهنة  اجل  من  ا�شتغاللها  على 
على  وقدرته  امكانياته  على 
اأ�شا�شية  مكانة  اأجل  من  التناف�س 
اجلنوب  نادي  ت�شكيلة  �شمن 

نادي  خريج  وكان  االيطايل. 
بوردو الفرن�شي قد تاألق يف اللقاء 
امام  نابويل  فريقه  خا�شه  الذي 
فينورد الهولندي يف املقابلة التي 
خا�شها الفريقان منت�شف اال�شبوع 
جمموعات  دور  �شمن  املن�رضم 
قدم  اأين  اوروبا  اأبطال  رابطة 
اأف�شل  وكان  امل�شتوى  يف  مردودا 
من زميله البولندي زيلني�شكي وهو 
وير�شحه  اإ�شافية  نقاطا  نحه  ما 

للعب ا�شا�شيا اليوم.
ع.ق.

اأ�ساد بامل�ستويات التي ا�سحى يقدمها موؤخرا مع لي�سرت

بويال: اأ�ضتمتع مب�ضاهدة حمرز ورحيله ل اأ�ضا�س له من ال�ضحة
االجنليزي  �شيتي  لي�شرت  نادي  مدرب  اأ�شاد 
العبه  يقدمها  التي  بامل�شتويات  بويال  كلود 
النادي  مع  حمرز  ريا�س  اجلزائري  الدويل 
الفرتة  خالل  يقدمها  التي  املباريات  خالل 
االأخرية، اأين ا�شار اأن روؤية حمرز على اأر�شية 
امليدان متعة كروية بالن�شبة له خا�شة يف ظل 
اأن  م�شيفا  يقدمها،  التي  الطيبة  امل�شتويات 
هام  عن�رض  الوطنية  الت�شكيلة  ميدان  متو�شط 
يف كتيبته واالعتماد عليه ا�شا�شيا ال مفر منه، 
االأداء  بنف�س  اللعب  على  يوا�شل  ان  متمنيا 
الذي يقدمه يف كل مباراة بالدوري االجنليزي، 

مرجعا حت�شن اأداءه وعودته اإىل املردود الذي 
تعود على تقدميه خالل املوا�شم االأخرية اإىل 
�شعوره بالراحة يف الفريق االأمر الذي ينعك�س 
امل�شتطيل  على  لديه  ما  الأف�شل  تقدميه  على 

االأخ�رض.
وتطرق املدرب الفرن�شي اإىل اخلبار التي تروج 
حول اقرتاب خريج نادي لوهافر الفرن�شي يف 
اإىل  واالن�شمام  "الثعالب"  ت�شكيلة  عن  الرحيل 
اأين  املقبل،  ال�شتوي  املركاتو  يف  اآخر  فريق 
اإدارة  اأن  نفى رحيل حمرز عن لي�شرت مو�شحا 
الفريق مل تتلق اأي عر�س من اأجل انتدابه �شهر 

عن  تروج  التي  االأخبار  وكل  املقبل  جانفي 
املو�شوع ال ا�شا�س لها من ال�شحة ح�شبه.

عي�سة ق.

الالعبون القدامى للفريق �ساركوا يف الوقفة ال�سلمية اأم�س

اأن�ضار احتاد احلرا�س يجددون ا�ضرارهم على طرد الدارة احلالية

جّدد ان�شار فريق احتاد احلرا�س القيام بوقفة �شلمية 
زوال ام�س بال�شاحة املركزية للحرا�س "البال�شات" 
والتي جاءت خطوة جديدة من طرف حمبي الفريق 
من اجل التعبري عن رف�شهم لبقاء االإدارة احلالية على 

رئ�س النادي ويف مقدمتهم الرئي�س في�شل ين �شمرة، 
االدارة  جمل�س  اأع�شاء  مطالبة  يف  يوا�شلون  اأين 
الو�شعية  تردي  م�شوؤولية  اإياهم  حمملني  بالرحيل 
للنادي الذي اأ�شحى ي�شارع على البقاء �شمن الرابطة 
املحرتفة االأوىل، ويتواجد يف املركز ما قبل االأخري 
لل�شقوط  مر�شحا  يجعله  ما  وهو  الرتتيب  جلدول 
وذلك بعدم االهتمام مبتطلبات النادي وعدم ت�شوية 
االأجور ال�شهرية لالعبني باالإ�شافة اإىل عدم مرافقة 
امل�شريين للت�شكيلة يف تنقالتها خارج القواعد، ويف 
هذا ال�شدد لّبى عدد كبري من االأن�شار وحمبي اللونني 
االأ�شفر واالأ�شود النداء من اأجل االلتقاء والقيام بوقفة 
�شلمية تعرب عن غ�شبهم من االدارة احلالية وال�شغط 

على ال�شلطات املحلية من اجل العمل على طردهم 
اأن�شار  بها  قام  التي  الوقفة  و�شهدت  الفريق.  من 
القدامى  الالعبني  من  عدد  تواجد  احلرا�س  احتاد 
جانبهم  اإىل  فيها  �شاركوا  الذين  "ال�شفراء"  لت�شكيلة 
�شبق  الذي  عزيزان  ح�شني  الالعب  مقدمتهم  ويف 
احلاليني  امل�شوؤولني  نارية �شد  بت�رضيحات  ان خرج 
للفريق، حيث كان عدد من الالعبني القدامى للنادي 
البارحة  �شبيحة  بينهم  فيما  اجتمعوا  قد  العا�شمي 
لدرا�شة الو�شعية ال�شعبة التي مير بها الفريق واتفقوا 

على �رضورة رحيل االدارة احلالية.
عي�سة ق.



ريا�ضة دوليةالأحد10 دي�سمرب2017  املوافـق  لـ22 ربيع الأول  1439ه 14

كونتي يرف�ض احلديث حول رحيل هازارد ولويز

رف�س �نطونيو كونتي مدرب ت�سيل�سي �الإجنليزي �لرد �أول �أم�س على �أ�سئلة حول م�ستقبل العبيه 
�لبلجيكي �دين هاز�رد و�لرب�زيلي د�فيد لويز �ملرتبطني باالنتقال �إىل ريال مدريد �الإ�سباين بطل 
�أوروبا، معترب� �أن تركيزه ين�سب على مبار�ة و�ست هام يف �لدوري �ملحلي، ويزور ت�سيل�سي ثالث 
وثالث  �ملت�سدر،  �سيتي  مان�س�سرت  نقطة عن   11 بفارق  يتخلف  وهو  �أم�س  و�ستهام  "�لربميريليغ" 
نقاط عن مان�س�سرت يونايتد �لثاين، علما باأن قطبي مان�س�سرت يلتقيان يف مبار�ة قمة �ليوم، ويغيب 
لويز عن ت�سيل�سي الإ�سابة يف ركبته، وذلك بعد �إبعاده عن �لت�سكيلة �ثر �خل�سارة �أمام روما 0-3 يف 
31 �كتوبر �ملا�سي يف دوري �أبطال �أوروبا، وظهر منذ ذلك �لوقت مرة و�حدة، يف مو�جهة كرباخ 

�الذربيجاين، لكن كونتي نفى د�ئما تردي �لعالقة مع العبه.
وف�سل كونتي عدم �لرد لدى �حلديث عن �إمكانية رحيل لويز يف فرتة �النتقاالت �ل�ستوية يف جانفي 
�ملقبل، وقال كونتي "هناك مباريات كثرية قبل فرتة �النتقاالت، ال �عتقد �أن �لوقت منا�سب �الآن 
للحديث عن هذ� �ملو�سوع، هذ� �الأمر لي�س هاما يف �لوقت �لر�هن"، وحول هاز�رد �لذي يقدره 
كثري� �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد، قال كونتي: "من �ملهم �لرتكيز �الآن، وعندما 

يكون �لوقت منا�سباً �أجيب على هذ� �ل�سوؤ�ل".

املان يونايتد ي�ضتعيد فيالين لقمة ال�ضيتي
�ملبتعدين �لديربي �أمام مان�س�سرت �سيتي �ليوم �سمن مناف�سات �جلولة 16 من �لربميري ليغ، و�أ�سارت تلقى جوزيه مورينيو مدرب مان�س�سرت يونايتد �الإجنليزي، �أنباء �سارة، قبل �ساعات من لقاء  العبيه  �أحد  من  يونايتد  مان�س�سرت  ��ستفادة  �إمكانية  �إىل  �أم�س  �سحفية  و�أو�سحت تقارير  �سيتي.  مان�س�سرت  مو�جهة  خالل  �الإ�سابة  ب�سبب  �لفريق  �سفوف  عن  وذلك �مل�سابني �الآخرين زالتان �إبر�هيموفيت�س وفيل جونز، ويحتاج مورينيو خلدمات فياليني، وذكرت �ل�سحيفة �أن فياليني �سارك يف تدريبات �لفريق طو�ل �الأ�سبوع �ملا�سي �إىل جانب فاز بها �ملانيو 1-0 منذ �أ�سبوعني.�لبد�ية، علًما باأنه مل يلعب دقيقة و�حدة منذ خرج م�ساًبا يف �لركبة من مبار�ة بر�يتون �لتي �سحيفة مريور، �أن العب �لو�سط �لبلجيكي مرو�ن فياليني قد ي�سارك يف لقاء �سيتي منذ موؤخًر�   ،1-3 �أر�سنال  �أمام  �الأخرية  �ملبار�ة  يف  طرده  عقب  بوغبا  بول  �إيقاف  تقرر  مايكل من �أجل �ال�ستفادة من طوله �لفارع يف �لكر�ت �لثابتة، وقال مورينيو يف وقت �سابق، حول بعدما  ل�ساعات،  �النتظار  يجب  فياليني  متاح،  جونز  متاح،  "زالتان  �مل�سابني:  كاريك و�إيريك بيلي �سيغيبان لالإ�سابة، ونيمانيا ماتيت�س م�ساب لكنه �سيلعب".�لالعبني 

�ضراع اإجنليزي مرتقب خلطف بيل
دخل نادي توتنهام �الإجنليزي بقيادة مدربه �الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو، يف �رش�ع �رش�س مع مان�س�سرت يونايتد على 
ي�سعى ال�ستعادة  توتنهام  �أن  �ستار"،  "�لديلي  وذكرت �سحيفة  �ملقبل،  �ل�سيفي  ريال مدريد خالل �ملريكاتو  �سم جنم 
وقال  نف�سه،  �لالعب  مع  بالتعاقد  مورينيو  جوزيه  مدربه  بقيادة  �ليونايتد  �هتمام  رغم  بيل  غاريث  �لويلزي  خدمات 
بوكيتينو عن بيل: "بالطبع �إنه العب ر�ئع، �أنت ال تعرف �أبد� ما �سيحدث يف كرة �لقدم"، و�أ�ساف "�أنا على �ت�سال بجميع 

�الأ�سخا�س �لذين عملو� مع �ل�سبريز يف �ملا�سي".

ليفركوزن يعود بفوز هام من �ضتوتغارت

حقق باير ليفركوزن فوز�ً هاماً خارج �أر�سه على �ستوتغارت بهدفني نظيفني يف �فتتاح �ملرحلة 15 من �لدوري �الأملاين، 
على ملعب مر�سيد�س بنز �رينا، كان باير ليفركوزن �لطرف �الأف�سل طو�ل �ملبار�ة وهدد مرمى م�سيفه ثالث مر�ت عرب 
يوليان برندت و�ل�سوي�رشي �دمري حممدي وكيفن فوالند قبل �أن يفتتح �لت�سجيل بو��سطة كاي هافرت�س �لذي ��ستفاد 
من متريرة �جلامايكي ليون بايلي تابعها يف قلب �ملرمى، و��ستمر تفوق باير ليفركوزن، و�أهدر دومينيك كور �ثر متريرة 
من بايلي ورد �ستوتغارت باأول حماولة عن طريق �ليوناين �نا�ستا�سيو�س دوني�س لكن كرته مل متر. ويف �ل�سوط �لثاين، 
تابع باير ليفركوزن �سيطرته و�أف�سليته وح�سم �لفوز بهدف ثان حمل توقيع الر�س بندر �لذي تابع بر�أ�سه يف �ل�سباك كرة 
نقذها بايلي من ركلة ركنية، ورفع ليفركوزن ر�سيده �إىل 24 نقطة و�رتقى للمركز �لر�بع، متقدماً بفارق �الأهد�ف على 
بورو�سيا مون�سنغالدباخ �لذي ��ست�ساف �أم�س �سالكه �لثالث يف مهمة �سعبة، يف حني وقف ر�سيد �ستوتغارت عند 17 

نقطة يف �ملركز 13.

�ضرتا�ضبورغ يكت�ضح بوردو ويوا�ضل االطاحة بالكبار
�أحلق �سرت��سبورغ خ�سارة قا�سية مب�سيفه بوردو بثالثية نظيفة يف �فتتاح �ملرحلة 17 من �لدوري �لفرن�سي لكرة �لقدم 
�أول �أم�س، ويو��سل �سرت��سبورغ قوته �أمام �لكبار فبعد �أن �أحلق بباري�س �سان جريمان �ملت�سدر �أول خ�سارة له يف �لدوري 
�الأ�سبوع �ملا�سي بفوزه عليه 2-1، جاء �لدور على بوردو وعلى ملعبه بالذ�ت، بهذ� �لفوز �لثمني رفع �سرت��سبورغ ر�سيده 

من �لنقاط �إىل 21 يف �ملركز 11 متجاوز�ً بوردو �لذي جتّمد ر�سيده عند 20 نقطة يف �ملركز 12.
و�فتتح �سرت��سبورغ �لت�سجيل مبكر�ً وحتديد�ً بعد مرور دقيقتني بو��سطة �ستيفان باهوكني، قبل �أن ي�سيف دمييرتي لينار 
�لثاين، و�أكمل مارتن تريييه �لثالثية بهدف ر�ئع بعد �أن �سار بالكرة م�سافة 70م قبل �أن ي�سدد يف �سباك �حلار�س بونو� 
كو�ستيل، وخا�س بوردو �ملبار�ة يف غياب العب و�سطه �ملهاجم �لرب�زيلي مالكومل، �أحد �كت�سافات هذ� �ملو�سم الإ�سابة 

يف كاحله و�أف�سل هد�ف يف �سفوف فريقه 7 �أهد�ف.

بايل وفاران �ضمن بعثة الريال يف مونديال االندية
�أكد مدرب ريال مدريد، �لفرن�سي زين �لدين زيد�ن �أّن �لويلزي غاريث بايل و�لفرن�سي ر�فاييل فار�ن �للذين يتعافيان 
من �الإ�سابة �سيكونان �سمن بعثة �لفريق �مللكي �لتي �ست�سارك يف كاأ�س �لعامل لالأندية يف �أبوظبي، وكان بايل عاد �إىل 
متارين فريقه �أول �أم�س بعد �إ�سابته يف ربطة �ل�ساق، يف حني يعاين فار�ن من �إ�سابة ع�سلية تعر�س لها خالل مبار�ة 
فريقه �سد بورو�سيا دورمتوند يف دوري �أبطال �أوروبا �الأربعاء �ملن�رشم، وقال زيد�ن يف موؤمتر �سحفي: "لن ي�سارك 
بايل يف مبار�ة �لغد يف �لدوري �ملحلي �سد �إ�سبيلية، لكنه �سي�سافر معنا �إىل كاأ�س �لعامل لالأندية و�سرنى ما �إذ� كان 

مبقدوره �مل�ساركة يف مبار�تنا �الأوىل فيها". 

بن زمية ي�ضخر من نتائج الكرة الذهبية
�سخر �لفرن�سي كرمي بن زمية مهاجم ريال مدريد من الئحة ترتيب �لالعبني بجائزة �لكرة �لذهبية 
�لتي فاز بها زميله �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو �خلمي�س �ملن�رشم، حيث عرب �لفرن�سي كرمي 
بن زمية مهاجم ريال مدريد �ال�سباين بطريقة �ساخرة عن عدم ر�سائه  مركز يبدو �أنه ��ستفز 
كثري�ً �لدويل �لفرن�سي �لذي قام بن�رش تغريدة �ساخرة بح�سابه على موقع �لتو��سل �الجتماعي 

يف "تويرت" كتب فيها: "با�ستثناء ترتيب �لالعبني �لثالثة �الأو�ئل 
جائزة �لكرة �لذهبية -يق�سد رونالدو ومي�سي ونيمار- 

فان بقية �لرتتيب و�سع باحلظ و �ال�سماء �سحبت 
بالقرعة".

�نطو�ن  مو�طنه  خلف  عاماً   29 بنزمية  وجاء 
غريزمان مهاجم �تلتيكو مدريد 18 و�لبلجيكي 
�يدين هاز�ر 19 و�حلار�س �ال�سباين د�فيد دي 
�وباميانغ  بيار-�ميرييك  و�لغابوين   20 خيا 
 21 �الملاين  دورمتوند  بورو�سيا  مهاجم 

و�ل�سنغايل �ساديو ماين مهاج ليفربول �الجنليزي 
23 و�لكولومبي ر�د�ميل فالكاو 24.



فيلما   25 لأف�ضل  قائمة  »اإ�ضكواير«  الأمريكية  املجلة   ن�رشت 
القائمة،  هذه  ماكبيث«  »ليدي  فيلم  2017. وت�ضدر  لعام  �ضينمائيا 
الرو�ضي  الكاتب  اأولدروي، والذي ي�ضور رواية  وهو للمخرج وليام 
نيكولي لي�ضكوف، التي حتمل عنوان »ليدي ماكبيث من مقاطعة 
يف  ت�ضويرها  مت  ال�ضينمائي  الفيلم  اأحداث  اأن  اإل  مت�ضين�ضك«، 

�ضمال اإجنلرتا.
املرتبة  »دونكريك«  نولن  كري�ضتوفر  املخرج  فيلم  احتل  كذلك 
الثانية يف القائمة، ويحكي هذا الفيلم ق�ضة اإنقاذ اأكرث من 300 األف 
جندي من بريطانيا، فرن�ضا وبلجيكا وجدوا اأنف�ضهم حما�رشين يف 

م�ضيدة اجلي�ش الأملاين على اأحد ال�ضواحل الفرن�ضية.
 Marjore« اأما يف املرتبة الثالثة من القائمة فجاء الفيلم الدرامي
والذي  اأملرييدا،  مايكل  للمخرج  برامي(  )مارجوري   »Prime
يروي ق�ضة عازفة الكمان العجوز التي تعي�ش مع ال�ضورة الثالثية 

الإفرتا�ضية لزوجها املتويف.
اأي�ضا:  الأوىل  الع�رشة  الأفالم  قائمة  ت�ضمنت  كما 
 I Don>t Feel at Home in« ،)كولومبو�ش(»Columbus«
 I« ،)اأوكجا( »Okja« ،)مل اأعد اأ�ضعر اأنني يف البيت( »This World
 The Killing« ،)ضميته مورغان�( »Called Him Morgan
 The Lost« ،)املقد�ش الغزال  )قتل   »of a Sacred Deer
 »February« مدينة زد املفقودة(، وفيلم الرعب( »City of Z

)فرباير(.
كما دخل يف الت�ضنيف اأفالم مثل »Good Time« )وقت طيب(، 
للمخرج روبرت باتن�ضون، وفيلم »The Square« )املربع(، والذي 
 Atomic« ح�ضل على جائزة »ال�ضعفة الذهبية«، وفيلم املغامرات
اإ�ضافة  تريون،  �ضارليز  للمخرج  املتفجرة(  )ال�ضقراء   »Blonde
 Alien:« الف�ضاء  وحو�ش  عامل  حول  العلمي  اخليال  فيلم  اإىل 
Covenant« )الغريب: العهد(، ويقع يف ذيل هذه القائمة الفيلم 

اخليايل »Wonder Woman« )املراأة املعجزة(.
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تركي بال ذراعني يبدع 
بالر�سم بفمه

بعد اأن فقد ذراعيه وهو يف اخلام�سة من عمره نتيجة اإ�سابته ب�سعقة كهربائية، 
اأبى الرتكي يو�سف اأقغون، اإل اأن يوا�سل ممار�سة هوايته يف الر�سم فا�ستعا�ض بفمه 

عن اأ�سابعه وا�ستمر بر�سم لوحاته الفنية التي يرى فيها و�سيلة ملوا�سلة حياته.

مع  مقابلة  يف  اأقغون  واأو�ضح 
اأودعته  اأ�رشته  اأن  الأنا�ضول 
لوزارة  تابع  لالأطفال  ماأوى  يف 
الجتماعية  وال�ضيا�ضات  الأ�رشة 
اأن  مبينا  للحادثة،  تعر�ضه  عقب 
�ضعبا  كان  احلياة  يف  ال�ضتمرار 
يحمل  وهو  خا�ضة  اإليه  بالن�ضبة 

بداخله �ضعور الطفل املعاق.
ولفت اأقغون البالغ من العمر 32 
العظمى  الأغلبية  اأن  اإىل  عاما، 
من املجتمع تنظر اإىل املعاقني 
على اأنهم اأنا�ش غري فاعلني ول 
اأنه  اإىل  م�ضرياً  لهم،  م�ضتقبل 

مدى  لإثبات  طفولته  منذ  �ضعى 
خطاأ هذه النظرة.

ونا�ضل  كثريا  كافح  اأنه  واأكد 
طوال حياته كي يثبت للجميع اأن 
بوظائف  القيام  ي�ضتطيع  املعاق 
وواجبات مثل اأي �ضخ�ش �ضوّي.

يف  م�ضريته  بدء  كيفية  وعن 
زمالئي  »كان  قال  الر�ضم، 
املرحلة  يف  لمتحان  يخ�ضعون 
ورقة  املعلم  فو�ضع  البتدائية، 
يالحظ  اأن  دون  اأمامي  اختبار 
الذراعني(،  )فقدان  حالتي 
حينها اأخذت القلم بفمي وبداأت 

الإجابة عن الأ�ضئلة«.
وعن تلك اللحظة يقول »عندها 
واأ�ضتطيع  موجود  باأنني  �ضعرت 
مثل  اليومية  بوظائفي  القيام 

باقي الطالب«.
التا�ضعة من  وتابع »عندما بلغت 
ال�ضخ�ضيات  بر�ضم  بداأت  العمر، 
�ضا�ضات  على  اأ�ضاهدها  التي 
اأتابعهم  الذين  والأبطال  التلفاز، 
ويف  بفمي،  الكرتون،  اأفالم  يف 
الر�ضم،  بداأت  الثانوية  املرحلة 
ل  الذين  اأ�ضدقائي  وم�ضاعدة 

يجيدون هذا الفن«.

ولفت اأقغون اإىل اأن كرثة التكرار 
الفن، وبات  علمته تفا�ضيل هذا 
اأمامه  املوجود  املج�ضم  ير�ضم 
الأماكن  ويدرك  اأكرب،  ب�رشعة 

التي يجب تظليلها يف اللوحة.
الدرا�ضة  مرحلة  اإمتام  وعقب 
الثانوية، ا�ضتطاع اأقغون احل�ضول 
كلية  دخول  تخوله  درجة  على 
الفنون اجلميلة يف جامعة اأطليم 

بالعا�ضمة اأنقرة.
واأو�ضح اأقغون اأنه طور اإمكاناته 
يف الر�ضم من خالل ما تعلمه يف 
بحرفية  ير�ضم  وبداأ  اجلامعة، 

والفر�ضاة  القلم  م�ضتخدما  اأكرث 
اأراد  واأنه  املختلفة،  والألوان 
اأن  املعاقني،  جلميع  يثبت  اأن 
وبني  بينهم  حتول  لن  الإعاقة 

اأحالمهم.
�ضغري  »منذ  قائال   وا�ضتطرد 
الرتكية،  الأفالم  اأتابع  واأنا 
اإىل  اأ�ضافر  كنت  عندما  خا�ضة 
ولية اإغدير لزيارة عائلتي، وقد 
ر�ضمت لوحات للعديد من جنوم 
ال�ضينما الرتكية، اأبرزهم الفنانان 
الكوميديان كمال �ضونال، و�ضرن 
�ضوراي  توركان  والفنانة  �ضن، 

وغريهم«.
عر�ش  يعتزم  اأنه  اأقغون  وذكر 
خالل  ر�ضمها  التي  اللوحات 
معر�ش  يف  املا�ضية  ال�ضنوات 
الأفالم  »األوان  ا�ضم  عليه  اأطلق 
الرتكية«، �ضيتم تنظيمه يف حمطة 
العا�ضمة  و�ضط  للمرتو  قزلي 
املعاقني  اأ�ضبوع  طوال  اأنقرة، 

الذي بداأ يف 3 دي�ضمرباجلاري.
اأن  اإىل  الرتكي  الر�ضام  واأ�ضار 
 60 عر�ش  �ضيت�ضمن  معر�ضه 
الرتكي،  الفن  مل�ضاهري  لوحة 

وعددا من رواد امل�رشح.

اأمل بو�سو�سة بطلة »اأبو عمر امل�سري« 
اأمام اأحمد عز

فيلمان عن �سوريا �سمن الرت�سيحات ما 
قبل النهائية لأو�سكار اأف�سل وثائقي

اجلزائرية  الفنانة  تعاقدت 
علي  ر�ضمياً،  بو�ضو�ضة،  اأمل 
م�ضل�ضل  بطولة  يف  امل�ضاركة 
يقوم  الذي  امل�رشي«،  »اأبو عمر 
اأحمد  امل�رشي  الفنان  ببطولته 
رم�ضان  عر�ضه يف  واملقرر  عز، 
ن�رشه  ملا  تاأكيداً  وذلك  املقبل، 
24، قبل اأيام، عن تر�ضيح املخرج 
للفنانة  مو�ضي  خالد  اأحمد 
اأدوار  اأحد  لتقدمي  اجلزائرية 

البطولة الن�ضائية بالعمل.
طارق  امل�رشي  املنتج  واأمت 

بو�ضو�ضة،  مع  التعاقد  اجلنايني 
بدء  املقرر  ومن  اأيام،  قبل 
الأ�ضبوعني  خالل  الت�ضوير 
مرتبط  عز  اأن  ل�ضيما  املقبلني، 
بت�ضوير فيلم »يون�ش« مع املخرج 
يبداأ  اأن  اأحمد عالء، واملفرت�ش 
خالل  م�ضاهده  اأوىل  ت�ضوير 
م�ضل�ضل  اأن  يذكر  املقبلة.  الأيام 
عن  ماأخوذ  امل�رشي«  عمر  »اأبو 
روايتني للكاتب عز الدين �ضكري 
و«اأبو  الدين«  فخر  »مقتل  هما 

عمر امل�رشي.

ووندر وومان« و«دنكريك« �سمن قائمة 
اأف�سل اأفالم العام

فيلم عن ق�سة الكاتب الرو�سي نيكولي 
لي�سكوف يت�سدر اأفالم هذا العام

مي  و«كول  ال�ضحافة  حقوق  عن  املدافع  بو�ضت«  »ذا  اأفالم   جاءت 
باي يور نيم« و«دنكريك« الذي تدور اأحداثه يف حقبة احلرب العاملية 
وومان«  و«وندر  الثانية 
يتناول ق�ضة بطلة  الذي 
قائمة  �ضمن  خارقة 
اأف�ضل اأفالم العام ملعهد 

الفيلم الأمريكي.
ع�رشة  القائمة  وت�ضم 
املرجح  ومن  اأفالم 
�ضدى  لها  يكون  اأن 
رفيعة  جوائز  منح  عند 
هوليوود  يف  امل�ضتوى 

العام املقبل.
و�ضمت القائمة ال�ضنوية 
للمعهد اأي�ضاً فيلم الإثارة 
»غيت اآوت« الذي يتناول 
تتعلق  نف�ضية  اأموراً 
و«ليدي  بالعن�رشية 
تدور  دراما  وهو  بريد« 
حول النتقال من مرحلة 
الن�ضج  اإىل  املراهقة 
الرومان�ضي  والفيلم 
اأوف  �ضيب  »ذا  اخليايل 
والكوميديا  ووتر« 
بيج  »ذا  الرومان�ضية 
والكوميديا  �ضيك« 
بيلبوردز  »ثري  ال�ضوداء 
اإيبينج،  اآوت�ضايد 
والدراما  ميزوري« 
فلوريدا  »ذا  الجتماعية 
ئمة  قا و  . » جيكت و بر
تناف�ضية  لي�ضت  املعهد 

ولي�ش لها فائز نهائي.
وقال املعهد يف بيان اإنه يتم اختيار الأفالم لأنها »تدفع فن ال�ضورة 
املتحركة قدما وتعزز الرتاث الثقايف الغني للطراز الفني الأمريكي 
املجتمع  يف  وتوؤثر  ال�ضواء  حد  على  والفنانني  اجلمهور  وتلهم 

الأمريكي«.
ملو�ضم  و�ضاق  قدم  على  الإعداد  يجري  بينما  القائمة  اإعالن  ومت 
غولدن  جوائز  تر�ضيحات  اإعالن  املقرر  من  حيث  هوليوود،  جوائز 
املقرر  ومن  املقبل.  الأ�ضبوع  جيلد  اأكتورز  �ضكرين  وجوائز  غلوب 

اإعالن تر�ضيحات جوائز الأو�ضكار يف جانفي .

فيلماً   15 عن  وفنونها  ال�ضينما  لعلوم  الأمريكية  الأكادميية  ك�ضفت 
مر�ضحاً يف املرحلة ما قبل النهائية من ال�ضباق على جوائز اأو�ضكار 
العريقة يف فئة اأف�ضل وثائقي، من بينها »�ضيتي اأوف غو�ضت�ش« )مدينة 
الأ�ضباح( و«ل�ضت مان اإن اآليبو« )اآخر الرجال يف حلب( املتمحوران 

على احلرب يف �ضوريا.
ومن بني الأفالم الوثائقية الأخرى التي حظيت برت�ضيح الأكادميية يف 
هذه املرحلة، »هيومان فلو« للفنان ال�ضيني املنا�ضل اآي واي واي، 
ال�ضنوات  خالل  ا�ضطروا  الذين  املهاجرين  معاناة  ي�ضتعر�ش  الذي 
ب�ضبب احلروب والأو�ضاع املاأ�ضوية  بلدانهم  الفرار من  اإىل  الأخرية 

ال�ضائدة يف ال�رشق الأو�ضط واأفريقيا.
واختري اأي�ضاً فيلم اآل غور، »اإن اإنكونفينييت �ضيكويل: تروث تو باور« 

حول التوعية باملخاطر البيئية للم�ضاركة يف هذه ال�ضباق.
»اآخر  اأحدهما  وثائقيني  خالل  من  ال�ضورية  احلرب  ح�رشت  وقد 
من  �ضخ�ضية  ق�ض�ضاً  يروي  الذي  فيا�ش  لفرا�ش  حلب«  يف  الرجال 
نال  والذي  املحا�رشة  حلب  يف  البي�ضاء«  »اخلوذ  متطوعي  خالل 
يف  التحكيم  جلنة  جائزة  اأبرزها  ال�ضينمائية،  اجلوائز  من  جمموعة 

مهرجان �ضاندان�ش.
اأما الفيلم الثاين، فهو »�ضيتي اأوف غو�ضت�ش« من اإخراج واإنتاج ماثيو 

هاينمان، حول ن�ضطاء حركة »الرقة تذبح ب�ضمت«.
وقد ر�ضح 170 عماًل يف فئة الأفالم الوثائقية الطويلة و�ضيعلن عن 
عن  الإعالن  خالل  جانفي   23 يف  اخلم�ضة  النهائيني  املر�ضحني 
اأو�ضكار  جوائز  توزيع  حفل  من  الـ90  للدورة  النهائية  الرت�ضيحات 

املزمع انعقاده يف 4 مار�ش .
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للكاتب نا�سيف ن�سار

ت�سورات الأمة املعا�سرة: درا�سة حتليلية ملفاهيم الأمة 
يف الفكر العربي احلديث واملعا�سر

حني اأّلف الباحث اللبناين نا�سيف ن�سار كتابه ت�سورات الأمة املعا�سرة: درا�سة حتليلية ملفاهيم الأمة يف الفكر العربي احلديث واملعا�سر ، ال�سادر حديًثا عن 
املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات )الطبعة الثالثة، 528 �سفحة بالقطع الو�سط، موثًقا ومفهر�ًسا(، جعل حموره ت�سّور الأمة يف الفكر العربي احلديث 

واملعا�سر. ولي�س املق�سود بت�سّور الأمة هنا الت�سّور املنطبق على الأمة العربية وحدها، بل اأي ت�سّور نظري للأمة من اأجل معرفة اأ�سد مطابقة للواقع من املعرفة 
الأيديولوجية اخلا�سة بالقومية العربية

طرحت  ا  ن�صو�صً الباحث  حلل 
اأو  �رصاحة  للأمة،  تعريفات 
اأي  قّدمت  ا  ن�صو�صً اأو  �صمًنا، 
لرتكيب  ا�صتغلله  ميكن  عن�رص 
اأن  له  فتبّي  للأمة،  معي  ت�صّور 
احلديث  العربي  الفكر  اأنتجه  ما 
للأمة  تعريفات  من  واملعا�رص 
اإما على الت�صورات الدينية  يتوزع 
اللغوية واإما  الت�صورات  واإما على 
التي  ال�صيا�صية  واإما  الإقليمية 
جتعل من الدولة املحدد الأ�صا�س 

الأول للأمة.
الت�صورات الدينية للأمة

 
يف  اأق�صام،  ثلثة  الكتاب  ي�صم 
الدينية،  الت�صّورات  الأول،  الق�صم 
الأول،  الف�صل  يف  ف�صول.  ثلثة 
ل  يف�صّ التوفيقي،  الديني  الت�صور 
التوفيقي  الديني  الت�صور  ن�صار 
للأمة الذي هدف اإىل اإحياء قدر 
امل�صلمي،  بي  الوحدة  من  معي 
الوحدة  حتقيق  تعذر  اإىل  نظًرا 
ال�صاملة التامة بينهم، ويقوم على 
و�صع  من  امل�صلمي  اإخراج  اإرادة 
با�صتلهام  والتفكك،  النحطاط 
لوحدتهم،  الأ�صلي  الأمنوذج 
حتركهم  اإمكانات  اإىل  وبالنظر 
لأنه  توفيقي  وهو  الوحدة.  نحو 
الأمنوذج  اأن  اقتناع  عن  �صادر 
الإ�صلمية  الأمة  لوحدة  الأ�صلي 
اإل  ثانية،  مرة  حتقيقه  ميكن  ل 
مبواجهة التعدد املذهبي والتعدد 
وحتدي  الوطني،  اأو  القومي 

احل�صارة الغربية احلديثة.
الديني  الت�صور  الثاين،  الف�صل  يف 
الت�صور  اأن  ن�صار  يرى  ال�صيا�صي، 
الراديكايل املثايل للأمة ناجت من 
م�صممة  راديكالية  �صلفية  نظرة 
بعث  اجتاه  الواقع يف  على جتاوز 
ال�صاملة.  الإ�صلمية  الوحدة 
النظرة  هذه  عن  الأقوى  واملعّب 
الأخوان  جماعة  هو  الراديكالية 
بحق  املو�صوفة  امل�صلمي 
الإ�صلمية  احلركات  كبى  اأنها 
ي�صتطيع  وبح�صبه،  احلديثة. 
فكر  على  بحثه  تركيز  املوؤرخ 
من  امل�صلمي  الإخوان  جماعة 
العميقة  ال�صلت  اإىل  التنبه  دون 
بتعبريات  الفكر  هذا  تربط  التي 
يف  قريبة  اأو  بعيدة  �صبيهة، 
اأن  اإىل  التنّبه  دون  ومن  التاريخ، 
الت�صور  يف  الأ�صالة  درجة  م�صاألة 
ينبغي  التي  امل�صائل  اإحدى  هي 
اعتبارها يف التاريخ العيني للفكر 
ولي�صت  فح�صب،  الجتماعي 

بال�رصورة امل�صاألة الأهم.
يف الف�صل الثالث، الت�صور الديني 
بهذا  الباحث  يعني  الل�صيا�صي، 
اأن وحدة  يرى  الذي  الت�صور ذاك 
من  مقّوًما �رصورًيا  لي�صت  الدولة 
مقّومات الأمة القائمة على رابطة 

التعريف  هذا  »وي�صتتبع  الدين، 
اإطار  يف  الدول  تعدد  اإن  القول 
جتزئة  جمرد  لي�س  الدينية  الأمة 
هو  واإمنا  الأمة،  لهذه  �صيا�صية 
القومية  لتعدد اجلماعات،  مظهر 
اإىل  ومدخل  فيها،  القومية،  وغري 
بي  والفوا�صل  الختلفات  فهم 
ال�صيا�صة«.  وعامل  الدين  عامل 
باأنه  امل�صلك  هذا  و�صف  وميكن 
الواقع  اأن  وجد  اإذ  نقدي؛  واقعي 
طور  تخطى  العميق  التاريخي 
وطور  ال�صاملة  الدينية  الوحدات 
وترك  الدين،  على  الدولة  تركيز 
الباب مفتوًحا لأ�صكال جديدة من 

الحتاد يف الدين.
 

الت�سورات اللغوية 
للأمة

 
الت�صّورات  الثاين،  الق�صم  يتاألف 
يف  ف�صول.  خم�صة  من  اللغوية، 
اللغوي  الت�صور  الرابع،  الف�صل 
الب�صيط، يقول فيه ن�صار اإن ال�صيخ 
تعبري  اأول  قدم  املر�صفي  ح�صي 
الأمة -  نظري �رصيح عن مقولة 
احلديث.  العربي  الفكر  يف  اللغة 
يف  تظهر  اللغة  اأن  الباحث  ويجد 
ورفاعة  الب�صتاين  بطر�س  كتابات 
عوامل  عداد  يف  الطهطاوي 
الهوية القومية، من دون اأن تكون 
يقرر نطاق  الذي  العامل احلا�صم 

الوجود القومي.
اخلام�س،  الف�صل  يف  وجند 
يجد  العن�رصي،  اللغوي  الت�صور 
للأمة  اللغوي  الت�صور  اأن  الباحث 
والحتلل  العرابية  الثورة  بي 
البيطاين مل�رص واحلرب العاملية 
يف  خافًتا  كان  »بلون  تلّون  الثانية 
كتابات  يف  ال�صابقة  املرحلة 
والأدبية،  اللغوية  النه�صة  زعماء 
وهو لون العن�رصية. و�صاع يف هذه 
العن�رص  عن  احلديث  املرحلة 
العربية  اللغة  اإىل  اإ�صافًة  العربي، 
بها  يتميز  اأخرى  وخ�صائ�س 
فيها  التوقف  ميكن  حيث  العرب، 
عند ملمح ت�صّور لغوي عن�رصي 

للأمة«.
الت�صور  ال�صاد�س،  الف�صل  وي�صم 
ن�صار،  يقول  التاريخي،  اللغوي 
اأفكار �صاطع احل�رصي،  باحًثا يف 
الأمة  �صعور  هو  التاريخ  كان  اإذا 
وذاكرتها، واإذا كان ميكن ا�صتعادة 
اإىل  بالعودة  والذاكرة  ال�صعور 
ذلك  فمعنى  اخلا�س،  تاريخها 
ي�صاعد  للأمة،  تابع  التاريخ  اأن 
ل  وجودها،  نوعية  حتديد  يف 
اأ�صًل.  الوجود  هذا  تكوين  على 
التي  اجلماعة  قوام  هي  واللغة 
ت�صمى اأمة، وهي روحها وحياتها. 
اإىل  بالن�صبة  والذاكرة  وال�صعور 
وجوه  من  وجهان  هما  الأمة 
الكائن احلي القائم الذي هو اللغة 

اأو اجلماعة الناطقة بها.
ال�صابع  وي�صلط  الف�صل 
اللغوي  الت�صور   ، على  ال�صوء 
ن�صار  يبحث  امليتافيزيقي، 
ليجد  الأر�صوزي  زكي  فكر  يف 
�صاأنها  عل  مهما  الدولة،  اأن 
من  تعمل  وظائفها،  وات�صعت 
الذي  ال�صميم  يف  التدخل  دون 
اأن  يعني  ما  العناية.  حمراب  هو 
البعد امليتافيزيقي للأمة يقت�صي 
مفهوم  �صلب  يف  الدولة  تكون  األ 
الأمة. ومن ينظر اإىل علقة الأمة 
بالدولة هذه النظرة، ل بد له من 
اأن ي�صطدم باأولئك الذين ينكرون 
الغيبية  وللعوامل  للعناية  دور  كل 
لل�صعوب  التاريخية  امل�صائر  يف 
الإنكار  هذا  على  ويبنون  والأمم، 
اآخر  موقًفا  الختلف  ذاك  اأو 
من علقة الأمة الواحدة بالدولة 

الواحدة.
 

 يف الف�صل الثامن، الت�صور اللغوي 
ال�صيا�صي، يحلل ن�صار م�صتنًدا اإىل 
اأفكار ندمي البيطار ت�صوًرا للأمة 
يرف�س اأن تظل الدولة خارًجا عن 
هذا  بح�صب  فالدولة  مفهومها. 
الت�صور ل تاأتي بعد الأمة، ل من 
حيث الكيان ول من حيث التكوين. 
عوامل  من  رئي�س  عامل  والدولة 
العامل  تكن  مل  اإن  الأمة،  تكوين 

الرئي�س بامتياز.
 

الت�سورات الإقليمية 
للأمة

 
الت�صّورات  الثالث،  الق�صم  يف 
يف  ف�صول.  اأربعة  الإقليمّية، 
الإقليمي  الت�صور  التا�صع،  الف�صل 
الت�صور  الباحث  يحدد  الوطني، 
باأنه  للأمة  الوطني  الإقليمي 
وخ�صائ�صها  الأمة  لكيان  ت�صور 
الوطن،  الإقليم  ت�صور  على  مبني 
وتركيب ت�صور الإقليم الوطن يدل 
لي�س  به  املق�صود  اأن  على  بذاته 
ولي�س  وحده،  اجلغرايف  املعنى 
املعنى ال�صيا�صي يف املقام الأول 
واملبا�رص. يكتب: »الإقليم الوطن 
هو تلك الرقعة اأو البيئة اجلغرافية 
املتميزة واملعتبة وطًنا جلماعة 
معينة ت�صكنها، وهو يف راأي بع�س 
املحدد  القوميي  املفكرين 
هنا،  ومن  للأمة.  الأول  الأ�صا�س 
الإقليمية  النظرة  حمور  اأن  يتبي 
هو  والقومية  الأمة  اإىل  الوطنية 
العلقة بي الوطن، كاإقليم متميز 
ينتمون  الذين  وال�صكان  جغرافًيا، 
بهذا  وي�صعرون  الوطن  هذا  اإىل 
يوؤلفون  يجعلهم  �صعوًرا  النتماء 
من  الرغم  على  واحدة،  جماعة 

الفوارق القائمة بينهم«.
الت�صور  العا�رص،  الف�صل   يف 
ن�صار  يبحث  ال�صيا�صي،  الإقليمي 

ال�صيا�صي  الإقليمي  الت�صور  يف 
للأمة، ويجده يجمع يف نظرته اإىل 
كيان الأمة وخ�صائ�صها بي عامل 
الدولة. فالأمة يف  الإقليم وعامل 
الت�صور الإقليمي ال�صيا�صي تتحدد 
بالإقليم الوطن، وبالدولة الواحدة 
ا تقريبًا مع حدود  املتطابقة اأر�صً
الوطن  كان  »وملا  الوطن،  الإقليم 
عامل  يربط  الذي  اجل�رص  هو 
الكيان  يف  الدولة  وعامل  الإقليم 
العام للأمة، فلي�س من امل�صتغرب 
الإقليمي  الت�صور  يرتكز  اأن 
ال�صيا�صي للأمة على معنى الوطن، 
واأن يبز اجلانب ال�صيا�صي للوطن 

اإىل جانبه اجلغرايف الإقليمي«.
 يف الف�صل احلادي ع�رص، الت�صور 
الإقليمي املتحدي، يقول ن�صار اإن 
ت�صور اأنطون �صعادة للأمة جاء يف 
�صياق حاجات الدفاع عن الوطنية 
الطائفية  النزعات  �صد  ال�صورية 
وال�صيا�صة  اللغوي  القومي  والتيار 
ال�صتعمارية التق�صيمية للنتدابي 
�صعرت  ما  والبيطاين.  الفرن�صي 
الوطنية امل�رصية ب�رصورة تطوير 
ورثتها  التي  الأ�صا�صية  مفاهيمها 
لأنها  ع�رص،  التا�صع  القرن  من 
ينازعها  ل  ب�صيادة  تتمتع  كانت 
قومي  ت�صّور  اأي  حًقا  فيها 
معار�س. لكن �صادت الأيديولوجيا 
القومية العربية يف �صورية وم�رص 
عن  وانكفاأت  اخلم�صينيات،  منذ 
ما  النا�رص.  بعد موت عبد  م�رص 
ت�صتطع  مل  جديًدا  و�صًعا  اأوجد 
جتاهله.  يف  امل�رصية  الوطنية 
الت�صور  ع�رص،  الثاين  الف�صل 
الإقليمي التكاملي، يرى ن�صار اأن 
لفكرة  الب�صيط  املبا�رص  املرتكز 
اختلف  هو  الإقليمية  ال�صخ�صية 
اأجزاء الأر�س، فاجلغرافيا ت�صبح 
علًما تركيبًيا �صمولًيا عندما تعالج 
املتميزة  اجلغرافية  الوحدات 
مبعطياتها  الأر�س  �صطح  على 
الطبيعية والب�رصية كلها. والطابع 
الرتكيبي ال�صمويل لعلم اجلغرافيا 
يف  يظهر  كما  �صيء  يف  يظهر  ل 
الإقليمية،  ال�صخ�صية  درا�صة 
املكانية  الوحدة  هو  الإقليم  لأن 

املتجان�صة الكاملة واملثالية.
 

الت�سورات ال�سيا�سية 
للأمة

 
والأخري،  الرابع  الق�صم   يف 
ثلثة  ال�صيا�صية،  الت�صّورات 
ع�رص،  الثالث  الف�صل  يف  ف�صول. 
الب�صيط، يظهر  ال�صيا�صي  الت�صور 
باعتباره  للأمة  ال�صيا�صي  الت�صور 
النتماء  جمرد  ب�صيًطا:  ت�صوًرا 
حلكومتها  واخل�صوع  دولة  اإىل 
النتماء  عنوان  هو  وقوانينها 
غري  الدولة  كانت  واإن  اأمة،  اإىل 
وعرقًيا  لغوًيا  الرتكيب  متجان�صة 

وتاريخًيا ودينًيا. ول ينطوي ت�صور 
الوطن على �صيء ي�صاف اإىل كونه 
�رصًطا من �رصوط الدولة، فت�صبح 
عملية ات�صاع الوطن وتقلّ�صه تابعة 
لت�صاع الدولة وتقلّ�صها، ول اعتبار 
ملا يعرف باحلدود الطبيعية. اأما 
فاإنهما  الأمة،  وحب  الوطن  حب 
هذا  اأن  اإل  �صليم.  حقيقي  �صعور 
ال�صعور لي�س ناجًتا من الألفة، ول 
من القرتان بي ال�صكان واملكان، 
من  وجه  اإنه  �صائع.  هو  كما 
اأ�صل  يف  املوجودة  الأنانية  وجوه 

الجتماع الإن�صاين.
الت�صور  ع�رص،  الرابع  الف�صل   يف 
ن�صار  يبحث  املتطور،  ال�صيا�صي 
عن  للأمة  ال�صيا�صي  الت�صّور 
عامل  م�صامي  فهم  يف  التعمق 
من  فكان  وم�صتلزماته.  الدولة 
اأو  متطوًرا  ت�صوًرا  الوجهة  هذه 
املحدد  القومي  للكيان  متبلوًرا 
من  �صكلي  ويعر�س  بالدولة. 
اعتبارها  ميكن  التي  الأ�صكال 
ال�صيا�صي  للت�صور  عينًيا  جت�صيًدا 
الأول  ال�صكل  للأمة.  املتطور 
ظهر يف لبنان، بعد ا�صتداد اجلدل 
وُدعاة  العربية  القومية  ُدعاة  بي 
القومية  وُدعاة  ال�صورية  القومية 
يف  ظهر  الثاين  وال�صكل  اللبنانية. 
الدائر  النقا�س  �صياق  يف  تون�س، 
التون�صية والنتماءين  حول الهوية 

العربي والإ�صلمي.
 يف الف�صل اخلام�س ع�رص والأخري، 
الت�صور ال�صيا�صي الد�صتوري، يعب 
الت�صور ال�صيا�صي للأمة عن نف�صه 
بالد�صتور اأو بالرابطة الد�صتورية. 
عندما يتحدث الد�صتور عن الأمة، 
وباللغة  الو�صفية،  باللغة  يتحدث 
املزدوج  حديثه  وي�صكل  الأمرية. 
الأمة  وجود  لإعلن  قاعدة  هذا 
من  �صخ�صيتها  معامل  ولتحديد 

نظام  يحدد  التي  الدولة  خلل 
احلكم فيها. فالرابطة الد�صتورية 
�صيادة.  ورابطة  رابطة وجود  هي 
وعلى هذا الأ�صا�س، ي�صكل الت�صور 
منًطا  للأمة  الد�صتوري  ال�صيا�صي 
ا �صمن الت�صور الأيديولوجي  خا�صً

العام للأمة، ماهية ووجوًدا.
 يف ملحظات ختامية، يقول ن�صار 
رتها  ت�صَوّ كما  ال�صورية  الأمة  اإن 
ال�صورية مل  القومية  الأيديولوجيا 
كما  الدولة  وحدة  بعامل  تتمتع 
وفًقا  امل�رصية  الأمة  به  متتعت 
القومية  الأيديولوجيا  ملا جاء يف 
ت�صعبت  هنا  »ومن  امل�رصية، 
الإقليمي  الت�صور  بي  املناق�صة 
له  املعار�صة  والت�صورات  للأمة 
�صعبتي، واأنتجت موقفي متبايني 
ومن  القائمة،  الدولة  ق�صية  من 
والأمة  الدين  بي  العلقة  ق�صية 
فالأيديولوجيا  ا.  اأي�صً والدولة 
امل�رصية  الإقليمية  القومية 
القومية  الأيديولوجيا  من  اأقدر 
الإقليمية ال�صورية على امل�صاومة 
للأمة  ال�صيا�صي  الت�صور  مع 
حا�صلة  هي  مما  ينطلق  الذي 
الدولة«.     ويعد  اأي عامل  عليه، 
فيل�صوف  ن�صار  املوؤلف نا�صيف 
�صاهم  الجتماعيات،  يف  وباحث 
يف و�صع الأ�ص�س الوطيدة ملدر�صة 
من  منبثقة  الفل�صفة  يف  عربية 
اإىل  يتجه  حتليلي  نقدي  م�رصوع 
�صهادة  حائز  ثانية.  عربية  نه�صة 
جامعة  من  الآداب  يف  الدكتوراه 
�صابق  عميد  )ال�صوربون(.  باري�س 
العلوم  ومعهد  الآداب  لكلية 
الجتماعية يف اجلامعة اللبنانية. 
العوي�س  �صلطان  جائزة  نال 
الكتب  له ع�رصات  �صدر   .)2000(

والدرا�صات.
وكالت
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عبد الوهاب امل�سريي و�سراع احل�سارات

�ضراع ح�ضاري ال �ضراع ح�ضارات
ُيعترب » عبد الوهاب امل�سريي » )1938- 2008( املفكر 

امل�سري املعروف من اأبرز مفكري العرب املعا�سرين، ا�ستغل 
يف احلقل النقدي الفل�سفي،  وبالأخ�ص الفل�سفة الغربية، 
من حيث التمركز والتحّيز، ارتبط ا�سمه بالعمل املو�سوعي 
هيونية »  الكبري الذي كتبه حول » اليهود واليهودية وال�سّ

حيث اعترب اإ�سرائيل جمرد دولة وظيفية مرتبط وجودها 
بالغرب، وبالتايل، فهي منوذج ا�ستعماري، الغاية من وجودها 

حتقيق الأهداف الكربى للغرب يف ال�سيطرة والهيمنة، 
ول عالقة لها بخدمة العرق اليهودي اأو اليهودية، لأنها يف 
الأ�سا�ص دولة علمانية بامتياز، العلمانية ال�ساملة ولي�ست 

اجلزئية، واإن كان امل�سريي ي�ست�سيغ العلمانية اجلزئية، 
ويجد لها مربراً وقبول يف واقع الّنا�ص وحياتهم، كف�سل الدين 
عن ال�سيا�سة يف جانبها ال�سيا�سي اأو الحتكام اإىل قواعد العلم 

احلديث يف جانبها العلمي، فاإنه يرف�ص العلمانية ال�ساملة 
باملطلق، لأنها يف واقع الأمر �سد اإن�سانية الإن�سان اإذ ت�سعى 

اإىل اإنكار املعاين الإن�سانية، وذلك بتحويل الإن�سان اإىل �سيء 
» الت�سّيوؤ »، وبح�سب راأيه اأن الإبادات التي ا�ستهدفت اجلن�ص 
الب�سري، كالهنود احلمر يف اأمريكا اأو اليهود من طرف اأملانيا 

هتلر اأو ال�ستعمار احلديث الذي اأباد �سعوبًا ودّمر اأوطانًا 
ونهب خرياتها هي النتيجة احلتمية ملثل هذه الفكرة. 

�سعدون يخلف

عاجلها  التي  الق�ضايا  بني  من 
امل�ضريي مبنظاره النقدي املعروف 
اأطروحة » �ضدام احل�ضارات » التي 
طرحها املفكر الأمريكي » �ضموئيل 
احلرب  نهاية  بعد   « هنتنغتون 
ت�ضاعد  فيها  اأعلن  والتي  الباردة، 
عندما  احل�ضارات  بني  ال�رصاع 
انتفى ال�رصاع الإيديولوجي ب�ضقوط 
املع�ضكر ال�ضيوعي، اإذ يوؤكد اأن هذه 
الغربية،  احل�ضارة  وليدة  الأطروحة 
الغربي،  الأنا  اإعالء  على  املبنية 

ومتجيد القّوة، واإزاحة املقد�س.
�ضدام   « نقده  يف  امل�ضريي  يبداأ 
اأطروحة  بعر�س   « احل�ضارات 
تراجع  فيها  اأّكد  الذي  هنتنغتون، 
اأ�ضا�ضي  كفاعل  القومية  الدولة  دور 
بدل  وظهر  الدولية،  ال�رصاعات  يف 
احل�ضارات،  بني  ال�رصاع  ذلك  من 
والثوابت احل�ضارية، ويرجع ذلك يف 
اإعادة �ضياغة التاريخ،  اإىل  الأ�ضا�س 
على  قا�رصة  تعد  مل  التي  العملية 
قوى  اإىل  تعّدت  بل  فقط،  الغرب 
 « فاإن  ثّم،  ومن  جديدة،  اأخرى 
ال�رصاع لي�س حتمياً، واإمنا هو نتيجة 

دخول لعبني جدد ».

تفكيك كلمة » ح�سارة »

اإىل  ذلك  بعد  امل�ضريي  ينتقل 
يوؤكد  اإذ  احل�ضارة،  كلمة  تفكيك 
كلمة  هنتنغتون  ا�ضتخدام  اأن   ((
ح�ضارة يعادل تقريبا ا�ضتخدام كلمة 
بهذا  فاحل�ضارة   )) عندنا  معريف 
مفاهيمي  وعاء  عن  عبارة  املعنى 
يحوي روؤية خا�ضة للكون من خالله 
والإن�ضان  الإله  بني  العالقة  تتحدد 
والطبيعة، مما يرتتب على ذلك اأثار 
تتحدد مبوجبها تراتبية امل�ضوؤوليات 
هذه  على   (( تتاأ�ض�س:  اإذ  واحلقوق، 
معرفية  منظومات  للكون  الروؤية 
واأخالقية حتدد تراتب امل�ضوؤوليات 
 – وال�ضلطة  امل�ضاواة  واحلقوق، 
والدولة  املواطن   – والأ�رصة  الفرد 

– ال�رصاع والإن�ضان ((.
وبح�ضب امل�ضريي، فاإن هنتنغتون ل 
الأ�ضا�ضي  املق�ضد  حتقيق  ي�ضتطيع 
اإل  ال�ضدامية،  اأطروحته  من 
بني  الختاليف  الطابع  تاأكيد  بعد 

بت�ضنيف  قام  لذلك  احل�ضارات، 
معينة  اأ�ض�س  وفق  احل�ضارات 
واحل�ضارة  والعرق  واللغة  كالتاريخ 
عن�رص  اإىل  بالإ�ضافة  والتقاليد، 
اللحظة،  يخدم  ومهم  جديد 
اجلديدة  الإ�ضرتاتيجية  وت�ضتدعيه 
الت�ضنيف  وهذا  الدين،  وهو  األ 
على راأي امل�ضريي يفتقد اإىل الدقة 
عنا�رص  يورد   (( اأنه  اإذ  حة،  وال�ضّ
والتاريخ  التقاليد  مثل  متداخلة 
متام  م�ضتقلة  عنا�رص  باعتبارها 
العنا�رص  يذكر  اأنه  كما  ال�ضتقالل، 
ب�ضكل راأ�ضي، وكاأنها جميعاً مت�ضاوية 
(( ولكنه من خالل اأطروحته يعطي 
اأجل  من  �ضببية  مركزية  الدين 
القادمة  ال�رصاعات  اأن  التاأكيد 
وت�ضتدعيه  الدين،  لبا�س  تكت�ضي 
ذلك  ولتو�ضيح  والتكتل،  التعاون  يف 
ولكن   (( قائال:  امل�ضريي  ي�ضيف 
مركزية  يعطي  اأنه  نذكر  اأن  يجب 
�رصاعاً  هناك  فكاأن  للدين،  �ضببية 
ح�ضارياً يف العامل هو يف واقع الأمر 

�رصاع ديني ((.

الغرب مقابل بقية العامل:

هنتنغتون  اأن  من  الّرغم  على 
من  احل�ضارات  من  العديد  يذكر 
اأجل  ومن  التعددية،  تاأكيد  اأجل 
تنوعاً  ثمة  باأن   (( انطباع  اإعطاء 
يذكر  فهو  العامل((  يف  ح�ضارياً 
الأرثوذك�ضية،  الغربية  احل�ضارة 
كما  والكاثوليكية،  والربوت�ضتانتية، 
يذكر احل�ضارة الإ�ضالمية واحل�ضارة 
ت�ضعيان  اللتني  الكونفو�ضيو�ضية 
يف  املّدقق  اأن  اإل  الغرب  ملناف�ضة 
التعددية  هذه  اأن  يجد  اأطروحته 
الذي  والتنوع  واهية،  يطرحها  التي 
اإذ  زائف،  الأمر  حقيقة  يف  يظهره 
اإىل ق�ضمني:  اأن العامل عنده ينق�ضم 
من  العامل  وبقية  جهة،  من  الغرب 
جهة اأخرى، يف هذه النقطة بالذات 
يوؤكد امل�ضريي ه�ضا�ضة روؤية تعددية 
هنتنغتون  عند  وزيفها  احل�ضارات 
معلقاً اأن العامل الذي ي�ضّوره حتكمه 
يف حقيقة الأمر ثنائية �ضلبة )) الغرب 
ناحية  من  العامل  وبقية  ناحية  من 
النظر يف الوقت ذاته  اأخرى(( لفتاً 

اإىل )) اأن العامل كله يتحرك يف واقع 
ب�رّص بذلك  الغرب(( كما  الأمر نحو 
التاريخ  نهاية   « كتابه  يف  فوكاياما 
ال�ضوؤال  اأن  على   .« الأخري  والرجل 
املق�ضود  ما  هو:  هنا  يطرح  الذي 
بالغرب هنا؟ هل يتحدد باجلغرافيا 
والقت�ضادي  ال�ضيا�ضي  بالنظام  اأو 
وفقاً  والثقايف؟  الديني  بالبعد  اأو 
للم�ضريي، فاإن الغرب الذي يق�ضده 
هنتنغتون من خالل روؤيته ال�ضدامية 
 (( يرتادف  اأنه  كما  احلداثة،  هو 
احلر  ال�ضوق  مثل  اأخرى  كلمات  مع 
ن�ضت�ضف  والفردية((  والدميقراطية 
اإن   (( هنتنغتون:  يقول  عندما  ذلك 
وغربية((  حديثة  الغربية  احل�ضارة 
يف  الغربية  احل�ضارة  فاإن  وبالتايل، 
كل  يطلبه  ما  هي  الأخري  التحليل 
النا�س، ومنتهى اأ�ضواقهم واأحالمهم، 
لأنها يف واقع الأمر تنا�ضب حالتهم 
الطبيعية، وعليه، كما يقول امل�ضريي 
الغربية حالة طبيعية،  )) فاحل�ضارة 
الإن�ضان،  بطبيعة  ل�ضيقة  �ضفة 
اإن�ضان غري  فهو  عنها  ينحرف  ومن 
هناك  فاإن  و�ضاذ ! وهكذا،  طبيعي 
»احلديث«  و  »الغربي«  بني  ترادفاً 
ثّم،  »الطبيعة/ املادة« (( ومن  وبني 
فاإن احلالة غري الطبيعية التي تقاوم 
ا�ضتئ�ضالها  يجب  الطبيعية  احلالة 
احلياة،  �ضفو  تعّكر  لأنها  واإبادتها، 
وتدّمر حالة الطبيعة، ويف هذا خطر 
وقيمهم  الطبيعيني،  الّنا�س  على 

ال�ّضامية.
نواياه،  يف�ضح  هنتنغتون  اأن  غري 
فعلى  احلقيقية،  مقا�ضده  ويك�ضف 
تعددية  عن  كالمه  من  الّرغم 
احل�ضارات، وحديثه عن تنوعها اإل 
اأن التاريخ عنده، كما يقرر امل�ضريي، 
اأنه )) يوؤمن  اأي  واحداً،  يتبع م�ضاراً 

بالّنموذج اأحادي اخلط((.

ديانة الغرب

ميّثل » الدين » عند هنتنغتون اأهمية 
يفّوت  لذلك فهو ل  كبرية يف بحثه، 
هذه الفر�ضة للتاأكيد اأن كل ح�ضارة 
روؤية  اإىل  الأمر  حقيقة  يف  ت�ضتند 
وبعد ديني، وال�ضوؤال الذي يطرح يف 
الدينية  الروؤية  ما هي  ال�ضدد:  هذا 

التي ت�ضتند اإليها احل�ضارة الغربية؟
اإن القيم التي يرافع لأجلها الغرب، 
الدميقراطية،  ))هي  هنتنغتون  وفق 
عن  الدين  وف�ضل  احلر،  والقت�ضاد 
والد�ضتورية،  والليربالية،  الدولة، 
هذا  وعلى  الإن�ضان((  وحقوق 
عند  الغرب  ديانة  فاإن  الأ�ضا�س، 
مفكرنا،  يخل�س  كما  هنتنغتون، 
الدين  ))ف�ضل  اأي  العلمانية،  هي 
عن الدولة((، فالعلمانية عنده متثل 
حا�رص احل�ضارة الغربية، وم�ضتقبلها 
لليهودية  ا�ضتح�ضاره  اأّما  الواعد، 
وامل�ضيحية فهو لأجل اإعطاء الغرب 
التاريخ،  اأغوار  يف  ممتدة  جذوراً 
الغرب،  ما�ضي   (( اأنهما ميثالن  اأي 

جمرد تراث(( بح�ضب امل�ضريي.
من  يريد  هنتنغتون  فاإن  وهكذا، 
خالل اأطروحة » �ضدام احل�ضارات 
» ت�ضكيل عامل يتخذ من قيم الغرب 
ديانة، لأّنها، بب�ضاطة، تنا�ضب الّنا�س 
وحالتهم الطبيعية، ومن يقف �ضدها 
حلالة  وعدائه  مترده  يعلن  فهو 
الطبيعة )املادة(، وهنا، تظهر وفقا 
للم�ضريي، )) ثنائية حادة وا�ضتقطاب 
متطرف يف عامل هنتنغتون بني الأنا 
الغربي احلديث  )الطبيعي/ املادة( 
)الديني  والآخر  جهة،  من  العلماين 
 )) اأخرى  جهة  من  احل�ضاري( 
لل�ضيطرة  ال�ّضاعي  الغرب  اأن  ذلك 
من  اأوتي  ما  بكل  يعمل  والهيمنة 
قوة على حمو هذه الثنائية، فينتفي 
لأن  احل�ضارات،  �رصاع  بذلك 
�ضادت  قد  املادة  الطبيعة/  حالة 
امل�ضريي  ي�ضيف  ثنائية  وت�ضّيدت، 
هو �رصاع  وهذا  تزول،  اأن   (( يجب 
احل�ضارة  �رصاع  اأي  احل�ضارات، 
�ضد  العلمانية  احلديثة  الغربية 

احل�ضارات الأخرى((.
�ضبب  يّت�ضح  �ضبق،  مما  وانطالقاً 
احل�ضارات  �ضدام  اأطروحة  خروج 
اإىل الوجود يف تلك اللحظة الفارقة 
الغرب  كان  اإذ  الب�رصية،  حياة  يف 
املع�ضكر  على  كبرياً  ن�رصاً  يعي�س 
ال�ضيوعي، جعلت من اأحد املفكرين 
وانت�ضار   ،« التاريخ  نهاية   « يعلن 
الفردو�س  وحتقق  الغربية،  القيم 
الأطروحة  هذه  لتاأتي  الأر�ضي، 
زال  ما  الوقت  مهال،  للغرب  لتقول 
النهاية  اإىل  الطريق  واأن   (( مبكراً 

بهذه  لي�س  الطبيعية  الفردو�ضية 
الب�ضاطة (( يكتب امل�ضريي.

 ولكن ال�سوؤال املطروح: 
ملاذا هذه النظرة 

الت�ساوؤمية؟

النهاية  باأن  هنتنغتون  لحظ  لقد 
ما  البع�س  يعلنها  التي  الفردو�ضية 
فهناك  بعد،  وقتها  يحن  مل  زال 
جديدة  وقوى  حدثت،  تغريات 
ظهرت يف العامل، متثل بحق خطراً 
الهيمنة  يف  الغربي  امل�رصوع  على 
وال�ضيطرة، وعليه ل بد على الغرب 
نف�ضه  ويجّهز  قليال،  ي�ضرب  اأن 
توؤمن  ملعارك م�ضتقبلية مع دول ل 
برتاث احل�ضارة الغربية ) امل�ضيحية 
ل  ح�ضارات  ومع   ،) واليهودية 
وم�رصوعه  قيمه  الغرب  مع  تتقا�ضم 
التغريبي، فالواقع يوؤكد هذا اخلوف 
اأكرث  يتجلى  امل�ضتقبل،  من  الغربي 
كتابات  ويف  ال�ضا�ضة،  خطابات  يف 
توجد  اإذ  وال�ضحفيني،  املفكرين 
احل�ضارة  بنموذج  توؤمن  ل  دول 
الغربية، ودول اأخرى ترف�س قانونها 
امل�ضريي  اأّكده  ما  ذلك  الطبيعي، 
عندما كتب عن الهواج�س التي توؤرق 
توؤمن  ل   (( التي:  الدول  من  الغرب 
ل بالرتاث امل�ضيحي – اليهودي، اأي 
تراث احل�ضارة الغربية، ول بالقانون 
الطريقة  على  التحديث  الطبيعي، 
زادت  وقد  والعلمانية،  الغربية 
الآن  واأ�ضبحت  عدداً  الدول  هذه 
اأن  للنظر  والالفت  املقدمة((  يف 
هذه الدول تقاوم امل�رصوع الغربي، 
وال�ضت�ضالم  اخل�ضوع  وترف�س 
املقاومة  رايات  برفع  اأمامه، 
والهوية،  اخل�ضو�ضية  عن  والدفاع 
امل�ضريي  ي�ضيف  ال�ضدد  هذا  ويف 
قائال: )) هذه الدول ل حتُثّ اخلطى 
نحو النهاية املوعودة، وال�ضت�ضالم 
لالآخر لإزالة الثنائية(( بل اأ�ضواأ من 
ذلك هو احلا�ضل )يف نظر الغرب(، 
فهناك العديد من الدول ترتاجع عن 
ن  عملية التحديث والعلمنة، وتتح�ضّ

بهويتها وثوابتها وقيمها. 
�سراع ح�ساري

يوردها  التي  املالحظات  تبدو 
نقده  يف  امل�ضريي  الوهاب  عبد 
ال�رصاع  حول  هنتنغتون  لأطروحة 
اإىل  اأ�ضا�ضاً  موجهة  احل�ضارات  بني 
الفل�ضفية  الغربية،  الروؤية  جذور 
فهو  لذلك  واحل�ضارية،  والثقافية 
يتوقف عند ظاهرة الت�ضيوؤ، واإزاحة 
للكون  اخلا�ضة  والروؤية  املقد�س، 
الختزالية  النظرة  وكذا  والإله، 
ذلك  كل  يربط  كما  لالإن�ضان، 
يحاول  الذي  الغربي  بامل�رصوع 
مبني  طبيعي،  مادي/  عامل  ت�ضكيل 
وقيم  كالدميقراطية  اأ�ض�س،  على 
ال�ضوق والفردية، ومن ثّم، فهو يرف�س 
فكرة �ضدام احل�ضارات، ويخل�س يف 
التحليل الأخري اإىل اأن العامل يعي�س 
منظومة  بني   (( ح�ضاري  �رصاع  يف 
قيمية غربية علمانية تدور يف اإطار 
املرجعية املادية، وت�ضتند اإىل فكرة 
بكل  »املادي«  الطبيعي  القانون 
للتاريخ  اإنهاء  من  ذلك  يت�ضمنه  ما 
من  كل  وبني  والهوية،  والإن�ضان 
يقاوم ذلك ول يوافق عليه، ويرى اأن 
الإن�ضان لي�س جمرد مادة((.  بعبارة 
يوجد  اإنه  اإي�ضاحاً،  اأكرث  اأخرى 
عقيدة حترتم  عقيدتني،  بني  �رصاع 
بقدرته  وتوؤمن  الإن�ضان،  اإن�ضانية 
املادة  عامل  على  التجاوز  على 
احلتميات  لكل  راف�ضة  والطبيعة، 
كاحل�ضارة  والتكنولوجية،  املادية 
)لذلك  والكونفو�ضو�ضية  الإ�ضالمية 
لأن  بينهما،  قرن  هنتنغتون  اأن  جند 
والإله  لالإن�ضان  متميزة  روؤية  لهما 
توجد  ذلك،  مقابل  يف  والكون(، 
عقيدة ت�ضيء الإن�ضان، وتنفي قدرته 
بالعقالنية  وتوؤمن  التجاوز،  على 

التكنولوجية واحلتميات املادية.
هنتنغتون  ا�ضتخدام  فاإن  ثم،  ومن 
هو   « احل�ضارات  �ضدام   « تعبري 
ولفظ  لطيف  تعبري  احلال  واقع  يف 
اأعمق  واأزمة  اأكرب  مل�ضكلة  خمفف 
تواجه الب�رصية، لأن حقيقة ال�رصاع 
النموذج  وفق  الأمر،  واقع  يف 
�رصاع  هي  للم�ضريي،  التف�ضريي 
خمتلفتني،  منظومتني  بني  ح�ضاري 
وروؤيتني متناق�ضتني، روؤية تدافع عن 
اإذ  �ضده،  واأخرى  الإن�ضان،  اإن�ضانية 

تختزله اإىل جمرد �ضيء و�ضلعة.
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6 فوائد �صحية مذهلة لزيت اخلروع!
اإليكم فيما يلي 6 فوائد �سحية مذهلة ل�ستخدام زيت اخلروع بانتظام �ستجعلكم حتر�سون على ال�ستفادة منه:

1- عالج التهاب املفا�سل الروماتيزمي

حم�ض  على  الحتوائه 
واالأحما�ض  الري�سينوليك، 
فاإن  االأخرى  الدهنية 
عالجا  ميثل  اخلروع  زيت 
االآالم  من  للتخل�ض  �سحرياً 
التهاب  الروماتيزمية، 

املفا�سل والنقر�ض.
ب�سهولة  يخرتق  اخلروع  فزيت 
االأمل،  ويخفف  اجللد  طبقات 
يف  با�ستعماله  ين�سح  لذا 
للتخل�ض  االأمل  مو�سع  تدليك 

منه وال�سعور بالراحة.
2 - حتديد الن�سل

يعترب تناول زيت اخلروع مانعاً 
يق�سي  اإذ  للحمل،  طبيعياً 
املوجود  الري�سينوليك  حم�ض 

املنوية،  احليوانات  على  فيه 
احلمل  يحدث  ال  وبالتايل 
للمراأة  تناوله  اأن  كما  اإطالقاً، 
يت�سبب يف  احلامل بكرثة قد 

االإجها�ض.
ا�سطرابات  تخفيف   -  3

الدورة ال�سهرية
من  اخلروع  زيت  يخفف 
الدورة_ ا�سطرابات 
منها  ي�سكو  التي  ال�سهرية 
والتي  الن�ساء  من  العديد 
انتظام  عدم  يف  تتمثل 
يف  ت�سنجات  الدم،  تدفق 
البطن وتقلب املزاج، وذلك 
الري�سينوليك  بف�سل حم�ض 

يف  الدم  تدفق  يحفز  الذي 

تاأخره،  حال 
اأنه  كما 

يخفف من اآالم البطن.

4 - العناية بالب�رشة
للبكترييا  امل�سادة  خ�سائ�سه 

زيت  من  جتعل  والفطريات 

عالجاً  اخلروع 
حلب  فعاالً 
ب  ل�سبا ا

يف  تظهر  التي  والدمامل 

على  يعمل  اأنه  كما  الب�رشة، 
النعومة والن�سارة على  اإ�سفاء 

الوجه والب�رشة.
5 - التخل�ض من االإم�ساك

مبثابة  اخلروع  زيت  يعمل 
الفعالية  �سديد  طبيعي  ملني 
االإم�ساك  على  الق�ساء  يف 
وحت�سني عمل اجلهاز اله�سمي 

ب�سكل عام.
الر�ساعة  حت�سني   -  6

الطبيعية
اإدرار  زيت اخلروع يف  ي�ساعد 
املر�سعات،  حليب_االأمهات 
االإفراط  بعدم  ين�سح  لكن 
�سحة  على  حفاظاً  تناوله  يف 

الر�سع.

هذا ما يفعله الكركم 
بخاليا خمك!

�صرب ع�صري الكرز »دواء« 
ل�صغط الدم املرتفع

الفلفل احلار..اأداة 
لكبح جماح الرغبة 

بامللح  وال�صكر؟
الطعام،  بتناول  ال�سديدة  رغبتك  تعالج  �سحرية  لي�ض هناك حبة 
بالكامل  طبيعي  وهو  ي�ساعدك،  قد  غذائي  عن�رش  هناك  ولكن 
وقد اأظهرت االأبحاث اأن اإ�سافة التوابل اإىل نظامك الغذائي، قد 
ي�ساعد على ا�ستهالك ن�سبة اأقل من امللح ورمبا اأقل من ال�سكر.

اأن االأطعمة احلارة ت�ساعد يف احلد من  اأقوى على  ويوجد دليل 
رغبتك ال�سديدة بتناول االأطعمة املاحلة، باملقارنة مع االأطعمة 
الغنية بال�سكر ويف درا�سة �سملت اأكرث من 600 �سخ�ض يف ال�سني، 
اأن  الباحثون  وجد  ال�سوئي،  بامل�سح  اأدمغتهم  ُحللت  والذين 

بل املناطق التي يحفزها تناول االأطعمة املاحلة  ا لتو ا و
ة تُعترب متداخلة. ولذا، فاإن تناول االأطعمة  ر حلا ا

طعمة ي�ساعد االأ�سخا�ض على تخفيف تناول  الأ ا
املاحلة.

الربوفي�سور  وقال 

ق�سم  ومدير 
يف  ال�سماء  والغدد  ال�سغط  ارتفاع 
اجلامعة الطبية الع�سكرية الثالثة يف ت�سونغت�سينغ 
يف ال�سني الدكتور زميينغ ت�سو: »نحن نعتقد اأن الطعام 
احلار ميكنه خداع اأدمغتنا عند تذوق الطعام املالح، ما يجعلنا 
اأقل من  نتناول كمية  ذاته، حتى عندما  ن�سعر مب�ستوى امللوحة 
امللح.«  ويف الواقع، وجد الباحثون اأن االأ�سخا�ض الذين ي�ستمتعون 
بتناول االأطعمة احلارة بانتظام ا�ستهلكوا حوايل غرامني ون�سف 
الذين  النا�ض  اأولئك  مع  باملقارنة  واحد،  يوم  امللح يف  من  اأقل 

يبتعدون عن تناول االأطعمة احلارة.
الرغبة  من  احلد  من  اأي�ساَ  بالتوابل  الغنية  االأطعمة  تتمكن  وقد 
واحدة  درا�سة  االأدلة. ويف  اختالط  وذلك رغم  لل�سكر،  ال�سديدة 
�سملت 40 طالباً من الدمنارك، اأُ�سيف الفلفل احلار اإىل وجبات 
رغبة  من  زاد  الذي  االأمر  واملرة،  واحلام�سة  احللوة  الطعام 
امل�ساركني بتناول االأطعمة احللوة مقارنة بوجبات الطعام اخلالية 

من الفلفل احلار.

يف  ي�ستخدم  والذي  للكركم،  املذهلة  الفوائد  الكثري  يعلم 
الهندي  املطبخ  يف  خا�سة  ال�سهية  االأطباق  من  الكثري  اإعداد 

البحر  حو�ض  فهو ودول  املتو�سط، 
حيويا  م�سادا  يعد 
وم�سادا  طبيعيا، 
 ، ت با لتها لال
لالآالم  وم�سكنا 
لل�رشطان،  وقاتال 
بف�سل  وذلك 
الكركمني  مادة 
اخل�سائ�ض  ذات 
هلة  ملذ ا
فيه  واملتوفرة 
ح�سب  بكرثة، 
كثرية  درا�سات 

�سابقة.
اجلديد  لكن 
هو  االأمر  يف 
اإليه  خل�ست  ما 
حديثة  درا�سة 
نقل نتائجها موقع 
هيلث«  »ديلي 
بال�سحة  املعني 
اأبحاث  جملة  عن 
اخلاليا اجلذعية، 

هذا  اأن  اأكدت 
خاليا  جتديد  على  بقدرته  يتميز  ن�سبياً  الثمن  زهيد  التابل 
الع�سبية،  اال�سطرابات  عالج  يف  وامل�ساعدة  التالفة،  الدماغ 
حيث اكت�سف الباحثون احتواءه على مادة دهنية قابلة للذوبان 
تعرف با�سم اآر- تورمريون، وهي التي ت�سفي على الكركم لونه 

ونكهته.
ويعمل التورمريون على جتدد وتكاثر اخلاليا اجلذعية، والتي 
يعد تلفها امل�سكلة االأ�سا�سية يف االأمرا�ض الع�سبية مثل مر�ض 
الزهامير، كما اأنه يعزز متايز اخلاليا اجلذعية والع�سبية، وهي 
عملية رئي�سية يف الطب التجديدي، ومينع ذلك موت اخلاليا، 

االأمر الذي يرتبط باأمرا�ض اخلرف عند الكرب.
اخلاليا  على  يق�سي  الكركم  اأن  اأثبتت  �سابقة  درا�سات  وكانت 
طريق  عن  االأ�سا�ض  من  االأورام  تكون  ومينع  ال�رشطانية، 
تن�سيط الربوتينات يف اجل�سم، االأمر الذي يثبت فعالية عن�رش 
الكركمني،  عن�رش  من  الب�ساط  �سي�سحب  الذي  التورمريون 
اأنه امل�سوؤول الوحيد عن فوائد هذا التابل  والذي كان يعتقد 

املذهل.

االأدوية  مثل  الكرز جيد  اأن �رشب ع�سري  اأمريكية  درا�سة  وجدت 
باجللطة  االإ�سابة  خطر  يخفف  اأنه  كما  الدم،  �سغط  لتقليل 
االأمريكية  الدرا�سة املن�سورة يف »املجلة  القلب وقالت  واأمرا�ض 
للتغذية العالجية«، التي ن�رشها باحثون من جامعة نورثوبريا، اإن 
من  مركزا  ملليليرتا  �ستني  ي�رشبون  الذين  االأ�سخا�ض 
الكرز املحلول باملاء ينخف�ض �سغط دمهم بن�سبة 
خالل  باملئة  �سبعة 
�ساعات،  ثالث 
قالت  ما  بح�سب 
ميل«  »الديلي  جملة 
ويوؤدي  الربيطانية 
االنخفا�ض  هذا 
خطر  لتقليل 
باجللطة  االإ�سابة 

بن�سبة 38 باملئة، واأمرا�ض القلب بن�سبة 23 باملائة، يف اأثر �سبيه 
من  يعانون  �سخ�سا   15 الدرا�سة  واختربت  الدوائية.  بالعالجات 
اأعرا�ض مبكرة لالإ�سابة بال�سغط، ومت اإعطاوؤهم جرعة مركزة من 
الع�سري، ووجدوا اأن ال�سغط انخف�ض بن�سبة عالية ويعتقد العلماء 
باأحما�ض  الكرز  ع�سري  غنى  هو  العالجي  االأثر  هذا  �سبب  باأن 

الفينوليك، التي ت�ساعد يف خف�ض ال�سغط.
اأمرا�ض  »غالبية  اإن  البحث،  فريق  قادت  التي  كني،  كارين  وقالت 

عوامل  ت�سببها  ال�رشايني 
خطر ميكن ال�سيطرة عليها 
وعالجها«،  وحتديدها 
ال�سغط  اأثر  اأن  اإىل  م�سرية 
من  قريبا  كان  املنخف�ض 

جرعة دوائية الأحد 
االأدوية.
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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 

مفهوم �حلب يف �لإ�سالم :
يف  �إنها  حرفني،  من  م�ؤلفة  �حلب  كلمة 
�أ�صل من  �إنها  كبري�ً،  �صيئاً  تعني  �لإ�صالم 
من  ر��صخة  حقيقة  �إنها  �لدين،  �أ�ص�ل 

حقائق �لإميان. 
�لكبرية  �لكلمة  �لكر�م: هذه  �لأخ�ة  �أيها   
�لذكر  ميل  �إىل  �لدنيا  �أهل  عند  ُم�ِصخت 
لالأنثى، وللناحية �حل�ّصية فيها، بينما هي 
�أيها  �لكلمة  هذه  كبري،  �صيء  �لإ�صالم  يف 
وي��صي  �لعابدون،  بذكرها  يلهج  �لأخ�ة 
�إىل  وي�صعى  و�مل�صلح�ن،  �لأطباء  بها 
تر�صيخها �لدعاة �إىل �هلل عز وجل، �لعامل 
�ملحبة،  يف  �أزمة  يعاين  �لي�م  �لإ�صالمي 

يفهم  ل  �لإن�صان  جعلت  �لأزمة  هذه 
يعي�ش  �أو  لنف�صه،  يعي�ش  �إن�صانيته،  معنى 
معظم  عن  بعيد�ً  يك�ن  هذ�  و  له  �لنا�ش 

�مل�صلمني. 
كم�صلمني  نحن  �مل�ؤمن�ن:  �لأخ�ة  �أيها   
يف فقر مدقع �إىل �حلب مبعانيه �ل�صامية 
�لتي جاء بها �لقر�آن، مبعانيه �لنبيلة �لتي 
بينما  �لعدنان،  �لنبي  �أحاديث  يف  وردت 
عالقات  يف  �صمة  و�لبغ�صاء  �لكر�هية 
�لنا�ش، ولعل �أ�صباب ذلك ترجع �إىل قان�ن 

م�صتنبط من ق�له تعاىل:
ُرو� ِبِه َفاأَْغَريْنَا بَيْنَُهُم  ا ُذِكّ ﴿َفنَ�ُص�� َحّظاً ِمَّ

اَء �إِىَل يَْ�ِم �لِْقيَاَمِة ﴿   �لَْعَد�َوةَ َو�لْبَْغ�صَ
] �ص�رة �ملائدة : 14[

وكل  �هلل،  حق  يف  تق�صري  فكل   
ملنهج  خمالفة  وكل  هلل،  مع�صية 

�هلل تنعك�ش فيما بني �لنا�ش عد�وة 
تت�صارب،  �مل�صالح  لأن  وبغ�صاء 
و  تتنامى  �هلل  يف  �لأخ�ة  بينما 

تت�صامى. 

�لدعاء 
 �للهم �هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، 
وت�لنا فيمن ت�ليت، وبارك �للهم لنا فيما �أعطيت، 
تق�صي  فاإنك  ق�صيت،  ما  عنا �رش  و��رشف  وقنا 
باحلق ول يق�صى عليك، و�إنه ل يذل من و�ليت، 
ولك  وتعاليت،  ربنا  تباركت  عاديت،  من  يعز  ول 
�إليك،  ونت�ب  ن�صتغفرك  ق�صيت،  ما  على  �حلمد 
�للهم  �إليك،  يقربنا  �صاحلاً  عماًل  لنا  هب  �للهم 
�أعطنا ول حترمنا، �أكرمنا ول تهنا، �آثرنا ول ت�ؤثر 
علينا، �أر�صنا و�ر�ش عنا، �أ�صلح لنا ديننا �لذي ه� 
ع�صمة �أمرنا، و�أ�صلح لنا دنيانا �لتي فيها معا�صنا، 
و�أ�صلح لنا �آخرتنا �لتي �إليها مردنا، و�جعل �حلياة 
ز�د�ً لنا من كل خري، و�جعل �مل�ت ر�حة لنا من 
كل �رش، م�لنا رب �لعاملني، �للهم �كفنا بحاللك 
عن حر�مك، وبطاعتك عن مع�صيتك، وبف�صلك 
تهتك  ول  مكرك،  ت�ؤمنا  ل  �للهم  �ص��ك،  عمن 
�لعاملني،  رب  يا  ذكرك  تن�صنا  ول  �صرتك،  عنا 
�لقانطني، ول  �لغيث ول جتعلنا من  �للهم ��صقنا 
يا  �مل�صيئني،  بفعل  تعاملنا  ول  بال�صنني،  تهلكنا 
كلمة  �أعِل  ورحمتك  بف�صلك  �للهم  �لعاملني،  رب 
�مل�صلمني،  و�أعز  �لإ�صالم  و�ن�رش  و�لدين،  �حلق 
وخذ بيد ولتهم �إىل ما حتب وتر�صى، �إنك على 

ما ت�صاء قدير، وبالإجابة جدير.

قطيعة �لرحم 
لذلك  وجل،  عز  �هلل  لعنة  ت�صتحق  �لرحم  قطيعة 
�ل�صحيح  �أما �حلديث  �لكبائر،  �لعلماء من  �صنفها 
�لذي �أخرجه �لإمام �أحمد و�لإمام �لبخاري:  ))ل 
�لبخاري  ]�أخرجه    )) َرِحٍم  َقاِطُع  نََّة  �ْلَ يَْدُخُل 
�ل�صلة  ��صتثنيت  مطعم[  بن  جبري  عن  وم�صلم 
�لتي يبنى عليها ف�صاد، �أما �إذ� ز�ل �لف�صاد ومل ت�صل 
كبرية،  يف  وقعت  فقد  عذر  هناك  ولي�ش  رحمك، 
يبدو �أن �لإ�صالم نظم �حلياة على �أ�صا�ش �لتكافل 
�لجتماعي �لأ�رشي، و�ملجتمع جمم�عة �أ�رش، فاإذ� 
كل �أ�رشة تفقدت �أقرباءها، رعت �ص�ؤونهم، تفقدت 
بيدهم  �أخذت  �مل�صاعدة،  يد  لهم  �أح��لهم، مدت 
ثم  بامل�صاعدة،  ثم  بالزيارة،  يبد�أ  �لتفقد  �هلل.  �إىل 
بالدع�ة �إىل �هلل عز وجل، نك�ن قد حققنا من �صلة 
�لرحم �لغاية �لتي �أر�دها �هلل عز وجل، ويق�ل �لنبي 
َو�لْيَْ�ِم   ِ ِباهلَلّ يُ�ؤِْمُن  َكاَن  ))َمْن  �صلى �هلل عليه و�صلم: 
َو�لْيَْ�ِم   ِ ِباهلَلّ يُ�ؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  يَْفُه  �صَ َفلْيُْكِرْم  �لآِخِر 
َو�لْيَْ�ِم   ِ ِباهلَلّ يُ�ؤِْمُن  َكاَن  َوَمْن  َرِحَمُه  ْل  َفلْيَ�صِ �لآِخِر 
ُمْت ((  ] متفق عليه َعْن  �لآِخِر َفلْيَُقْل َخرْيً� �أَْو ِليَ�صْ

ُ َعنُْه[ ي �هلَلّ �أَِبي ُهَريَْرَة َر�صِ

�لنهي عن متني �ملوت 
�لنبي  �لكر�م:  �لأخ�ة  �أيها 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم نهانا 
عن متني �مل�ت فَعْن �أَنَ�ٍش 
َقاَل  َقاَل:  َعنْه  �هلل  ر�صي 
َعلَيِْه  �هلل  �صلى   ِ �هلَلّ َر�ُص�ُل 

َو�َصلََّم:
ِمنُْكُم  �أََحٌد  يَتََمنَّنَيَّ  ))َل 
َفاإِْن  ِبِه  نََزَل  ِل�رُشٍّ  �مْلَْ�َت 
ِللَْمْ�ِت  ُمتََمِنًّيا  بَُدّ  َل  َكاَن 
َفلْيَُقِل �للَُّهَمّ �أَْحِيِني َما َكانَِت 
ِني �إَِذ�  يَاةُ َخرْيً� ِل َوتََ�َفّ �حْلَ
ِل((   َخرْيً�  �لَْ�َفاةُ  َكانَِت 

]�لبخاري َعْن �أَنَ�ٍش[  بل 
�لكر�م  �ل�صحابة  �أحد  �إن 
حلظات  �أ�صعد  يف  كان 

حياته حينما غادر �لدنيا.
 َعْن �أَنَ�ِش بِْن َماِلٍك َقاَل:

 ِ �هلَلّ َر�ُص�ُل  َوَجَد  ا  ))مَلَّ
ِمْن  َو�َصلََّم  َعلَيِْه  �هلل  �صلى 
َكْرِب �مْلَْ�ِت َما َوَجَد َقالَْت 
�أَبَتَاهُ!  َكْرَب  َو�  َفاِطَمُة: 
�هلل  �صلى   ِ �هلَلّ َر�ُص�ُل  َفَقاَل 
َعلَى  َكْرَب  ل  َو�َصلََّم:  َعلَيِْه 
َقْد  �إِنَُّه  �لْيَْ�ِم  بَْعَد  �أَِبيِك 

لَيْ�َش  َما  �أَِبيِك  ِمْن  َح�رَشَ 
�مْلَُ��َفاةُ  �أََحًد�  ِمنُْه  ِبتَاِرٍك 

]�بن ماجة  �لِْقيَاَمِة((   يَْ�َم 
َعْن �أَنَ�ٍش[

�مل�سلم يد�فع عن �أخيه و يعاونه على �خلري 

�لكر�م:  �لأخ�ة  �أيها 
دقق�� يف هذ� �حلديث 
َماِلٍك  �أَِبي  عن  �ملروي 
�أَيَُّها  ))يَا    : �ْلأَ�ْصَعِرَيّ
َو�ْعِقلُ��  ��ْصَمُع��  �لنَّا�ُش 
ِ َعَزّ َوَجَلّ  َو�ْعلَُم�� �أََنّ هلِلَّ
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُص��  ِعبَاًد� 
يَْغِبُطُهُم  �ُصَهَد�َء  َوَل 
َعلَى  َهَد�ءُ  َو�ل�ُصّ �ْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِصِهْم  جَمَ
ِمَن  َرُجٌل  َفَجاَء   ِ �هلَلّ
يَِة  َقا�صِ ِمْن  �ْلأَْعَر�ِب 
ِبيَِدِه  َو�أَلَْ�ى  �لنَّا�ِش 
�هلل  �صلى   ِ �هلَلّ نَِبِيّ  �إِىَل 
َفَقاَل:  َو�َصلََّم  َعلَيِْه 

ِمَن  نَا�ٌش   ِ �هلَلّ نَِبَيّ  يَا 
ِباأَنِْبيَاَء  لَيْ�ُص��  �لنَّا�ِش 
يَْغِبُطُهُم  �ُصَهَد�َء  َوَل 
َعلَى  َهَد�ءُ  َو�ل�ُصّ �ْلأَنِْبيَاءُ 
ِمَن  َوُقْرِبِهْم  اِل�ِصِهْم  جَمَ
يَْعِني   - لَنَا  �نَْعتُْهْم   ِ �هلَلّ
َوْجُه  َف�رُشَّ  لَنَا-  ْفُهْم  �صِ
ِ �صلى �هلل َعلَيِْه  َر�ُص�ِل �هلَلّ
�ْلأَْعَر�ِبِيّ  ِل�ُص�ؤَ�ِل  َو�َصلََّم 
�صلى   ِ �هلَلّ َر�ُص�ُل  َفَقاَل 
ُهْم  َو�َصلََّم:  َعلَيِْه  �هلل 
�لنَّا�ِش  �أَْفنَاِء  ِمْن  نَا�ٌش 
ْل  َونََ��ِزِع �لَْقبَاِئِل مَلْ تَ�صِ
ُمتََقاِربٌَة  �أَْرَحاٌم  بَيْنَُهْم 
اَفْ��  َوتَ�صَ  ِ �هلَلّ يِف  ابُّ��  حَتَ

يَْ�َم  لَُهْم   ُ �هلَلّ ُع  يَ�صَ
نُ�ٍر  ِمْن  َمنَاِبَر  �لِْقيَاَمِة 
َفيُْجِل�ُصُهْم َعلَيَْها َفيَْجَعُل 
َوِثيَابَُهْم  نُ�ًر�  ُوُج�َهُهْم 
يَْ�َم  �لنَّا�ُش  يَْفَزُع  نُ�ًر� 
يَْفَزُع�َن  َوَل  �لِْقيَاَمِة 
�لَِّذيَن   ِ �هلَلّ �أَْوِليَاءُ  َوُهْم 
ُهْم  َوَل  َعلَيِْهْم  َخْ�ٌف  َل 
يَْحَزنُ�َن ((  ] �أحمد عن 
  ] �ْصَعِرَيّ �أَِبي َماِلٍك �ْلأَ
باأنبياء  لي�ص��  عجيب 
يف  نحن  �صهد�ء،  ول 
حب  �إىل  مدقع  فقر 
تعاون  �إىل  بيننا،  وم�دة 
و�إيثار وت�صامن.   �صاأل 

�لنبي يف تب�ك عن �أحد 
بع�صهم:  فقال  �أ�صحابه 
ر�ص�ل  يا  ب�صتانه  �صغله 
�صحابي  فقام  �هلل، 
و�هلل  ل  وقال:  جليل 
�أنا�صاً  �إن  �هلل  ر�ص�ل  يا 
نحن  ما  عنك  تخلف�� 
منهم،  لك  حب  باأ�صّد 
تلقى  �أنك  علم��  ول� 
عنك،  تخلف��  ما  عدو�ً 
ما علمنا عليه �إل خري�ً. 
�أ�صحاب  كان  هكذ� 
تد�فع  �أن  ينبغي  �لنبي، 
وحتبه  �أخيك  عن 

وتعاونه على �خلري.
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 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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األفاروميو جوليا  تفوز بلقب �سيارة �سيارة العام 2018

جملة     حتكيم  جلنة  اختيار  وقع 
MotorTrend”لل�سيارت،  “
ا�سهر جملة متخ�س�سة فى 
ل  جما

العام  �سيارة  بلقب  الفائزة  ال�سيارة  على  ال�سيارات، 
2018، و هى ال�سيارة األفاروميو جوليا.

العام  �سيارة  بلقب  جوليا  األفاروميو  ال�سيارة  فازت 
الأولية  الثالثية  الختبارات  اجتازت  اأن  بعد   ،2018
املرتبة  لتحتل   ، املتخ�س�سة  املراكز  اإحدى  فى   ،
الأوىل بني مناف�سيها، فى �ست م�ستويات للتقيم، 
2018،وت�ستحق  يف  ال�سيارات  اأف�سل  انها  لتثبت 
ال�سيارة  تخطت  اللقب  على  بجدارة  تفوز  ان 
معايري  يف  تتمثل  الختبارات،  من  جمموعة 
الت�سميم،  يف  والتقدم  والكفاءة،  ال�سالمة، 
الوظيفي،  والأداء  والقيمة  الهند�سي،  والتميز 
انها  تثبت  و  الأخرى  ال�سيارت  على  لتتفوق 

جديرة بلقب �سيارة العام 2018.

اختبارات  اللقب  على  املتناف�سة  ال�سيارات  مرت  و 
اختبار  فى  فو�سعت  ال�رسيعة،  الطرق  على  فعلية 
و  مطبات،  و  حفر،  و  خطرة،  منعطفات  التعر�ض 
منحدرات، و معابر �سكك حديدية منحرفة، مل�سافة 
طويلة تقدر بـ   11200 كلم، وهذا اإىل جانب خو�ض 

املناورات، لتجنب العراقيل على الطرق.
 ،MotorTrend و قد �رسح اإد لوا رئي�ض حترير جملة
جوليا،  ال�سيارة  بتطوير  قامت  الفاروميو  �رسكة  بان 
ان  ال�سيارة،  �سيجعل  مما  مميزة،  و  قوية  بطريقة 
اأف�سل �سيارة �سيدان  لتكون  تناف�ض اى �سيارة اخرى 
فى العامل، كما �رسح بان ال�سيارة بهرت جلنة التحكيم، 
الفا  ل�رسكة  متمنياً  اللقب،  فى  باأحقيتها  واأقنعتهم 

روميو النجاح الدائم.

فولك�س فاغن تك�سف عن بولو 2018 اجلديدة كليًا
ك�سفت �رسكة فولك�ض فاجن الأملانية والرائدة فى جمال �سناعة ال�سيارات النقاب ر�سميا عن اجليل ال�ساد�ض 
من طرازها ال�سهري ” بولو ”  تعتمد ال�سياره على حمرك مكون من اأربعة اإ�سطوانات و�سعة 1000 �سى �سى ، 
ي�ستطيع ان يولد قوة قدرها 115 ح�سانا ، واأخر رباعى الإ�سطوانات و�سعة 1600 �سى �سى ي�ستطيع اأن يولد قوة 

قدرها 117 ح�سان وكالهما مزود بناقل حركة اأوتوماتيك.
داخليا فتاأتى ال�سيارة بلوحة قيادة غري تقليدية ، حيث زودت ب�سا�سة قيا�ض 10 بو�سة لعر�ض كافة البيانات 

اأي�ساً  زودت  بينما  ال�سائق  يحتاجها  على التى  يحتوى  بكون�سول 
8 بو�سة حتتوى على �سا�سه ترفيهية تعمل باللم�ض قيا�ض 

، نظام مالحة ، نظام ت�سغيل  املو�سيقى 
كار  اأبل  نظام نظام   ، بالى 

يد  و ر ند اأوتو.اأ
تى  تاأ ة و ر ل�سيا ا

تبلغ  باأبعاد 
ملم نحو   4053

طولً ، 
مع عر�ساً ي�سل اىل 

ملم  قاعدة 1751  مع   ،  1446 نحو  يبلغ  واإرتفاعاً   ،
عجالت تبلغ نحو 2.65 مرتاً ، كما زودت ال�سيارة مب�ساحة امتعة خلفية تبلغ �سعتها نحو 512 لرت .

زودت بولو فى جيلها ال�ساد�ض بالعديد من التجهيزات فال�سيارة تتميز بانظمة مكابح ABS + EBD ، بالإ�سافة 
اىل نظام مراقبة امل�ساة ، مكيف هواء ، و�سائد هوائية ، عجالت �سبائكية ريا�سية قيا�ض 16 بو�سة .

جمعية �سانعي 
ووكالء 

ال�سيارات 
باجلزائر

 ترحيب بدفرت ال�رسوط 
اجلديد املوؤطر لن�ساط 

�سناعة ال�سيارات
عربت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات باجلزائر 
)AC2A(، عن ر�ساها 

بعد ن�رس ال�رسوط 
والكيفيات اجلديدة 

ملمار�سة ن�ساط اإنتاج 
املركبات وتركيبها يف 

اجلريدة الر�سمية. 
رحبت جمعية �سانعي 

ووكالء ال�سيارات 
باجلزائر، يف بيان وقعه 

رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رسوط 
املوؤطر لن�ساط تركيب 

املركبات. 
واعتربت اجلمعية اأن 
"دفرت ال�رسوط �سوف 

ي�سمح برت�سيخ املقاربة 
ال�سناعية لقطاع 

ال�سيارات، وكما دعمت 
اجلمعية دائما، فاإنه 

�سيعطي الأولوية لدعم 
�سبكة املناولة، بالرتافق 
مع حتويل التكنولوجيا 

و �سيا�سة التكوين 
املتوا�سل. 

كما ثمنت اجلمعية ب�سكل 
خا�ض دعم التطوير 

ال�سناعي لقطع الغيار 
و مكونات ال�سيارات، و 

منح الأولوية لل�سادرات. 
و�سي�سمن هذا التوجه 

القوي انخراط 
املوؤ�س�سات ال�سغرية 
و املتو�سطة ل�سمان 
دميومة �سناعتنا ، و 

�سددت اجلمعية يف بيانها 
على موا�سلة دورها يف 
دعم التنمية ال�سناعية 

لالقت�ساد. كما اأكد رئي�ض 
اجلمعية و جميع اأع�سائها 

على وجودهم الدائم 
حتت ت�رسف ال�سلطات 

العمومية جلعل هذه 
اخلطوة الهامة حمورا 

جديدا موؤ�س�سا لل�سناعة 
اجلزائرية.

تعرف على مميزات وعيوب "الإطارات ال�ستوية" لل�سيارات
ف�سل  قليلة  اأيام  غ�سون  يف  العربية  واملنطقة  م�رس  ت�ستقبل 
ال�ستاء، وي�سعى الكثريون اإىل جتهيز �سياراتهم ملواجهة مو�سم 
اأو  اأعطال  اأي  لتفادي  املنخف�سة  احلرارة  ودرجات  الأمطار 
التي  التجهيزات  اأهم  ومن  القيادة.  اأثناء  قد حتدث  مفاجاآت 
ين�سح خرباء ال�سيارات بعدم جتاهلها، هي ا�ستبدال الإطارات 
يف  الأجواء  مع  للتعامل  امل�سممة  ال�ستوية  بالأخرى  ال�سيفية 
هذه ال�سهور من العام. Winter1 وتتميز الإطارات ال�ستوية 
عن غريها بقدرتها على ت�رسيف وطرد مياه الأمطار العالقة 
العر�سية  واخلطوط  وامل�سارات  النقو�ض  خالل  من  بها 
ال�سيارة  وت�ستطيع  ال�سيفية.  الإطارات  بعك�ض  بها،  املنت�رسة 
روبرت�سون،  اإيان  اأكده  ملا  وفًقا  ال�ستوية  الإطارات  بوا�سطة 
خبري ال�سيارات ملوقع "Motor-1" اأن تتوقف عند الكبح فوق 
ال�سيفية  الأخرى  الإطارات  عن  تقل  مب�سافة  املبتلة  الطرق 
والربوزات  النقو�ض  اأن  روبرت�سون  ويو�سح  اأمتار.   7 اإىل  بـ4 
املتوفرة وعمق املدا�ض الذي ي�سل اإىل 4 ملم بالإطار ال�ستوي 
ما  وهو  والطريق،  ال�سيارة  بني  الحتكاك  معامل  من  ترفع 
لديها  ال�ستوية  الإطارات  الفرامل.  فاعلية  زيادة  يف  ي�ساعد 
القدرة كذلك على العمل بكفاءة يف درجاء احلرارة املنخف�سة، 
حيث ي�ستخدم لت�سنيعها نوع خا�ض من "الكاوت�سوك" بعك�ض 
الإطارات ال�سيفية التي تت�سلب وتت�سقق يف ظل درجات حرارة 
املزايا  هذه  من  وبالرغم  لكن   Winter2 مئوية.   7 من  اأقل 
التي يتمتع بها "الإطار ال�ستوي" فاإن ا�ستخدامه يعرتيه بع�ض 
اأثناء  تلك امل�ساوئ �سوته املرتفع  وياأتي يف مقدمة  العيوب، 
الربوزات  بفعل  اأكرب  ب�سكل  الحتكاك  ب�سبب  وذلك  ال�سري، 
يف  ت�سهم  اأنها  ال�ستوية  الإطارات  يعيب  كما  بها.  املنت�رسة 
ا�ستهالك ال�سيارة ملزيد من الوقود، وذلك ب�سبب ارتفاع معامل 
الحتكاك مع الطريق. ومن اأبرز عيوب الإطارات املخ�س�سة 
لف�سل ال�ستاء ال�ستوية اأن اأ�سعارها ال�رسائية تزيد بن�سبة 15 اإىل 

20% عن اأ�سعار الإطارات ال�سيفية.

الوليات  ال�سيارات يف  ل�سناعة  اأكرب �رسكة  ثاين  قالت �رسكة فورد، 
كهربائية يف  �سيارات  امل�ستقبل  �ستنتج يف  اإنها  اخلمي�ض،  املتحدة 
دونالد  الرئي�ض  غ�سب  تثري  ان  املحتمل  من  خطوة  يف  املك�سيك، 
ترامب، ويتناق�ض هذا الإعالن، الذي اأ�سدره رئي�ض فورد جيم فاريل 
يف مقابلة مع �سحيفة "وول �سرتيت جورنال" قالت فيه ال�رسكة اإنها 
�ستجعل من مدينة فالت روك بولية مي�سيجان قاعدة لها لت�سنيع 
من  املزيد  توفري  اإىل  دعا  قد  ترامب  وكان  الكهربائية.  ال�سيارات 
فر�ض العمل لالأمريكيني يف قطاع �سناعة ال�سيارات، وهدد بفر�ض 
املك�سيك.  يف  ت�سنع  التي  ال�رسكات  �سد  عالية  جمركية  تعريفات 
ونتيجة لذلك، األغت فورد خططا لبناء م�سنع يف املك�سيك يف وقت 
�سابق من العام اجلاري. وقال فاريل اإن مغزى قرار نقل الت�سنيع اإىل 
املك�سيك يتجاوز خف�ض التكاليف، ومن �ساأن ذلك اأن ي�سمح لل�رسكة 
بتحويل م�سنعها يف "فالت روك" اإىل "مركز للتميز" حيث �سيجري 
ت�سنيع �سيارات ذاتية القيادة ، و�ستقوم فورد بزيادة ال�ستثمارات يف 
هذا امل�سنع اىل 900 مليون دولر بدل من 700 مليون دولر كانت 
مقررة يف الأ�سل، وفقا ملا ذكرته �سحيفة "وول �سرتيت جورنال". 
و�ستوفر هذه ال�ستثمارات 850 وظيفة جديدة، بدل من 700 وظيفة 
كانت فورد قد وعدت بها يف ال�سابق، بح�سب اخلطة الأ�سلية لإنتاج 
ال�سيارات الكهربائية يف امل�سنع الواقع بالقرب من ديرتويت. وقال 
فاريل اإن باكورة اإنتاج ال�رسكة من ال�سيارات ذاتية القيادة من املتوقع 
اأن تخرج اإىل النور يف عام 2021 . ومن املقرر اأن يبداأ خط التجميع 

مب�سنع ال�رسكة يف كووتيتالن باملك�سيك النتاج يف عام 2020 .

فورد تتحدى ترامب وتعلن عن 
انتاج �سياراتها يف املك�سيك

ب�سبب "ف�سيحة العوادم"

 حب�س مدير فولك�س فاغن
 يف اأمريكا 7 �سنوات 

الأمريكية، حكما  مي�سيغان  ولية  ديرتويت يف  اأ�سدرت حمكمة مبدينة 
 7 بال�سجن  فاغن"  "فولك�ض  الأملانية  ال�سيارات  عمالق  يف  مدير  على 
العوادم  اإدانته بتهم جنائية فيما يتعلق بف�سيحة اختبارات  �سنوات بعد 
اأوليفر �سميت،  الأملاين  اأن  يذكر  الديزل من فولك�ض فاجن.  ملحركات 
الذي األقى مكتب التحقيقات الحتادي الأمريكي القب�ض عليه يف ولية 
بالتاآمر لالحتيال  اأغ�سط�ض  ميامي يف جانفي املا�سي، قد اعرتف يف 
على الوليات املتحدة والتاآمر لالحتيال الإلكرتوين، اإ�سافة اإىل انتهاك 
"قانون الهواء النظيف". وكان �سميت )48 عاما( ي�سغل من�سبا مرموقا يف 
فولك�ض فاغن بالوليات املتحدة يف الفرتة من فرباير 2012 اإىل مار�ض 
2015 . وتتعلق حماكمة �سميت بف�سيحة التالعب يف اختبارات العوادم 
كمبيوتر  بربامج  فاجن  فولك�ض  اإنتاج  من  الديزل  حمركات  تزويد  عرب 

لإظهار نتائج غري �سحيحة وقت الختبارات. 



 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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في�سبوك 

اإ�شافة البث املبا�شر والدرد�شة الفيديوية اإىل الألعاب الفورية
ح�صول  عن  في�صبوك  �أعلنت 
من�صة  �صمن  �لفورية  �لألعاب 
ترقية  على  ما�صنجر  �لرت��صل 
ت�صيف لها خيار جديد يتمثل 
�لذي  �لأمر  �ملبا�رش،  بالبث 
�لألعاب  بث  للم�صتخدم  يتيح 
�لأ�صدقاء  جلميع  �لفورية 
في�صبوك  عرب  و�ملتابعني 
على  �صتعمل  �أنها  كما  ليف، 
من  لعدد  �أخرى  ميزة  طرح 
بحيث  �ملختارة  �لألعاب 
�مل�صتخدمني  باإمكان  �صيكون 
فيديوية  درد�صة  �إجر�ء 
�أثناء  �لألعاب  هذه  وت�صغيل 

مكاملة �لفيديو.
�لتو��صل  من�صة  �أعلنت  كما 
�صم  نيتها  عن  �لإجتماعي 
مثل  �لألعاب  من  �ملزيد 
من�صة  �إىل   Angry Birds

�لألعاب �لفورية �لعام �ملقبل، 
�أطلقت  قد  �ملن�صة  وكانت 
�لألعاب �لفورية على ما�صنجر 
�لعام  هذ�  من  �صابق  وقت  يف 
مكتبة  و�زد�دت  لعبة،   20 مع 
لعبة   70 �إىل  وو�صلت  �لألعاب 
�لكال�صيكية  �لألعاب  فيها  مبا 
�لرماية  و�ألعاب   Tetris مثل 

.EverWing حلديثة�
مدير  وينغرت  مايك  وقال 
�ملنتج يف ما�صنجر “لقد قررنا 
نقطع  �أن  نريد  ل  باأننا  �لآن 
�أن جتربة  �لعب، حيث  جتربة 
�لبث �أثناء �للعب تختلف قليالاً 
عن �حلالة �لعادية، حيث يظهر 
يف �لز�وية �لي�رشى �لعليا وجود 
ردود فعل ورموز تعبريية على 
�لفيديو، لكننا ل ن�صمح لها باأن 

تطفو عرب �ل�صا�صة”.

 TAP تتيح الكتابة على اأي �شطح 

عرب نقرات الأ�شابع
�أطلقت �رشكة Tap Systems منتجها �جلديد �لذي يحمل ��صم TAP �ملخ�ص�ص 

للم�صتخدمني �لر�غبني بالكتابة عرب حتريك �لأ�صابع على �لأ�صطح �ملختلفة دون �حلاجة �إىل 

وجود لوحة مفاتيح فعلية، وياأتي �ملنتج على �صكل جهاز قابل لالرتد�ء بيد و�حدة مكون من 

خم�ص حلقات مرت�بطة لالأ�صابع، و�لذي يعمل على حتويل �أي �صطح �إىل لوحة مفاتيح وفاأرة 

ب�صكل فعال،مما ي�صمح للم�صتخدم بالت�صفح و�لتنقل من خالل ��صتغالل �أي �صطح قابل للم�ص.  

وتعمل �ل�رشكة على تطوير لوحات مفاتيح قابلة لالرتد�ء تعمل عن طريق �لبلوتوث قادرة على 

حتويل �أي �صيء قابل للم�ص �إىل �صطح للكتابة، وميكن �ل�صتفادة من �أي �صطح للكتابة عرب �أ�صابع 

�ليد، حيث ي�صمح منتج TAP للم�صتهلك باإن�صاء وحترير و�إر�صال �لر�صائل و�لن�صو�ص ور�صائل 

�لربيد �لإلكرتوين، كما ميكن ��صتعماله مع �لهاتف �لذكي و�ل�صاعات �لذكية و�حلو��صيب �للوحية 

و�حلو��صيب �لعادية ونظار�ت �لو�قع �لفرت��صي.

في�سبوك

املزيد من الألعاب اإىل 
من�شة الألعاب الفورية

يوتيوب تخطط لإطالق خدمة 
مو�شيقية جديدة يف �شهر مار�س

وتنوي �ل�رشكة يف �أو�ئل عام 2018 �إ�صافة �ملزيد من �لألعاب 
 Angry �إ�صافة  �صيتم  حيث  �لفورية،  �لألعاب  من�صة  �إىل 
 Tsum Tsumو Sonic Jump جنباًا �إىل جنب مع Birds
ون�صخة جديدة من Puzzles & Dragons، كما �صيتم طرح 
و�صع �لالعبني �ملتعددين مع �لفيديو �صمن من�صة ما�صنجر، 
و�لتي ي�صتخدمها بح�صب تقارير في�صبوك حو�يل 245 مليون 

�صخ�ص �صهرياًا لإجر�ء مكاملات �لفيديو.

لتوفري  يوتيوب  �لفيديو  مقاطع  م�صاركة  من�صة  تخطط 
�ل�صهري  �ل�صرت�ك  على  قائمة  جديدة  مو�صيقية  خدمة 
جديد  لتقرير  ا  وفقاً وذلك  �لقادم،  مار�ص/�آذ�ر  �صهر  يف 
على  مطلعني  �أ�صخا�ص  عن  نقالاً  بلومربج  وكالة  ن�رشته 
جوجل  ل�رشكة  �لثالثة  �ملحاولة  هذه  وتعد  �مل�صاألة،  هذه 
يف  لها  �لرئي�صني  �ملناف�صني  و�صبوتيفاي  �آبل  بركب  للحاق 
هذ� �ملجال �لذين ميتلكون 60 مليون م�صرتك و27 مليون 

م�صرتك على �لتو�يل.
وقد ت�صاعد �خلدمة �جلديدة يف �إر�صاء �ملدر�ء �لتنفيذيني 
يحاولون  �لذين  و�لرتفيه  �ملو�صيقى  �صناعة  ل�رشكات 
�لأرباح من يوتيوب، وقد وقعت  �حل�صول على �ملزيد من 
�ملو�صيقى  بن�رش  �ملتخ�ص�صة  �لرتفيه  �صناعة  �رشكة 
� مع يوتيوب،  �مل�صماة Warner Music Group عقداً
�لرئي�صية يف هذ� �ملجال  �لتجارية  �لعالمات  �إحدى  وهي 
يف �لعامل، فيما ل تز�ل �ملحادثات جارية مع �رشكة �صوين 
و  Universal Music Group وجمموعة  للرتفيه 

.Merlin
و�صاعدت �خلدمات �ملو�صيقية �لقائمة على ��صرت�ك مثل 
�ملو�صيقية،  �لأعمال  �صوق  �إنعا�ص  على  و�صبوتيفاي  �آبل 
�أخرى بعد ما يقرب من عقدين  �لنمو مرة  �لذي �رشع يف 
و�ملو�صيقيى  �لت�صجيل  �رشكات  وجهت  وقد  �لركود،  من 
ا لعدم تعوي�صهم مبا  �لرئي�صية �نتقاد�ت عديدة ليوتيوب تبعاً
فيه �لكفاية بح�صب وجهة نظرهم مع �لأخذ بعني �لعتبار 
كمية �لأ�صخا�ص �لذين ي�صتمعون �إىل �ملو�صيقى من خالل 

�ملن�صة.

�شام�شوجن تبداأ اإنتاج 
اأول ذاكرة فال�شية 

ب�شعة 512 جيجابايت

�أعلنت �رشكة �صام�صونغ للتو باأنها بد�أت عملية �لإنتاج �ل�صخمة 
جيغابايت   512 بحجم   eUFS فال�صية  تخزين  �صعة  لأول 
لالأجهزة �ملحمولة، مما ي�صري �إىل �إمكانية ح�صول هو�تف فئة 

غالك�صي �لقادمة على هذه �ل�صعة �لتخزينية �لكبرية.
وتعطي �لرقاقة �جلديدة 512 جيجابايت من �ل�صعة �لتخزينية 
نوع  من  �صام�صونغ  رقائق  �حدث  على  بالعتماد  �جلديدة 
 � متميزاً �أد�ءاً�  توفريها  مع  جنب  �إىل  جنباًا   ،V-NAND
للهو�تف �لذكية و�لأجهزة �للوحية ، وت�صتهدف عملية �لت�صنيع 
�لأجهزة  من  �لتالية  �لأجيال  �صمن  �حللول  هذه  ��صتعمال 
�لتخزين  رقاقة  تتاألف  حيث  �أنو�عها،  مبختلف  �ملحمولة 
�لفال�صية �جلديدة من ثمانية رقائق V-NAND مع رقاقة 
�لإ�صافة جتربة  �لتخزينية  �ل�صعة  ا، وتوفر  حتكم جمموعة معاً
بتخزين  �لذكي  للهاتف  �ل�صماح  حيث  من  �أف�صل  ��صتعمال 
بيك�صل،   2160×3840 بدقة  فيديو  مقطع   130 من  يقرب  ما 
 64 رقاقة  توفره  كانت  ما  عن  �أ�صعاف  ع�رشة  بزيادة  �أي 

جيغابايت.
�خلا�صة  �لتقنيات  من  جديدة  جمموعة  �صام�صونغ  و�أدخلت 
�لطاقة  �لأد�ء و�لكفاءة من حيث  �أق�صى قدر من  بها لتحقيق 
�ملتطور  �لت�صميم  يقلل  حيث  �جلديدة،  للرقاقة  بالن�صبة 
يف  �ملفرت�صة  �لزيادة  من  �لطاقة  لإد�رة  �جلديدة  و�لتقنية 

�لطاقة �مل�صتهلكة.
�لقر�ءة  �رشعة  حيث  من  قوياًا  �أد�ءاً  بتوفري  �لرقاقة  وت�صمح 
و�لكتابة، مع و�صول �رشعة �لقر�ءة و�لكتابة �ملتتابعة �إىل 800 
و255 ميجابايت يف �لثانية �لو�حدة على �لتتابع، وت�صمح هذه 
�ل�رشعات بنقل مقطع فيديو عايل �لدقة بحجم 5 جيغابايت 
�إىل قر�ص SSD يف حو�يل �صت ثو�ن ، ومتتلك معظم مناذج 
و256   128 بني  ترت�وح  تخزينية  �صعة  �جلديدة  �لهو�تف 
جيجابايت، لكن رقاقة �صام�صونغ �جلديدة تعترب مبثابة �صعف 
�أو �أربعة �أ�صعاف تلك �لأحجام، وتعترب �لرقاقة �جلديدة مثرية 
لالهتمام من حيث �أنها تعمل على م�صاعفة �ل�صعة �لتخزينية 
ولكن  �صام�صونغ،  �رشكة  من  �ل�صابقة  جيغابايت   256 لرقاقة 

�صمن نف�ص �مل�صاحة �ملادية �ملطلوبة.

اإن�شتاغرام تخترب تطبيق منف�شل
 للر�شائل اخلا�شة

يدعى  �خلا�صة  للر�صائل  م�صتقالاً  ا  تطبيقاً �إن�صتاغر�م  �ل�صور  م�صاركة  من�صة  تخترب 
من  �لر�صائل  ميز�ت  �إز�لة  نحو  نوعها  من  �لأوىل  تعترب  خطوة  يف   ،Direct “مبا�رش” 
�لتطبيق �لأ�صا�صي، و�صوف يتوفر تطبيق Direct، �لذي يعمل على فتح �لكامري� بنف�ص 
طريقة �صناب �صات، على �أندرويد و�آي �أو �إ�ص �بتد�اًء من �ليوم يف �صتة بلد�ن هي ت�صيلي 

و�إ�رش�ئيل و�إيطاليا و�لربتغال وتركيا و�لأوروغو�ي.
وتت�صابه بنية �لتطبيق �جلديد �إىل حد كبري مع تطبيق �لرت��صل �لفيديوي �ملبا�رش �صناب 
�صات، ويركز Direct على �لكامري� و�إن�صاء مو�د جديدة من �صور وفيديوهات مل�صاركتها، 
جديدة  مر�صحات  �أربع  هناك  لكن  �إن�صتاجر�م،  كامري�  مع  �لتطبيق  كامري�  تتطابق  كما 
للكامري�،  �لي�رشى  و�لإعد�د�ت يف �جلهة  وتتو�جد خيار�ت �حل�صاب  للتطبيق،  وح�رشية 
يوفره  ما  متامااً  ي�صابه  ب�صكل  �لدرد�صات،  قائمة  �ليمني  �إىل  �لتمرير  عملية  توفر  بينما 

�لتطبيق �لرئي�صي لإن�صتاجر�م حالياًا.
�لدرد�صات مع قيام �مل�صتخدمني بتثبيت  �إن�صتاجر�م تلقائياًا عن عر�ص  ويتوقف تطبيق 
�لتطبيق �جلديد Direct، وعند �لتمرير �إىل �لي�صار �صمن تطبيق م�صاركة �ل�صور �لرئي�صي 
 ،Direct �إىل تطبيق  فاإنه يعر�ص ر�صوم متحركة ميكنها نقل �مل�صتخدم ب�صكل مبا�رش 
�صندوق  �صمن  �لي�صار  �إىل  �لتمرير  �أن  حيث   Direct تطبيق  على  نف�صه  �لأمر  وينطبق 

�لو�رد ينقل �مل�صتخدم مرة �أخرى �إىل �إن�صتاجر�م.



بروح  التحلي  �رضورة  واإىل 
امل�س�ؤولية والنظر اإىل االحتياجات 
خالل  من  للم�اطنني  االأ�سا�سية 
الفئات  مبختلف  االحتكاك 
امل�اطن  وا�ستقبال  املجتمعية 
حثهم  كما  الظروف  اأح�سن  يف 
امل�ساكل  من  التهرب  عدم  على 
عليهم  يتعني  واأنه  املطروحة 
بع�ض  باأن  م�سيفا   م�اجهتها  
مل  البلدية  ال�سعبية  املجال�ض 
تتحمل م�س�ؤولياتها وغظت الطرف 
التي  ال�سلبية  ب�ساأن بع�ض الظ�اهر 
تنامت يف الفرتة االأخرية وال �سيما 
م�سكل البنايات الف��س�ية ، م�ؤكدا 
هذه  على  الق�ساء  ميكن  ال  باأنه 
فيه  ت�سيد  تزال  ال  مادام  الظاهرة 

عمليات  مع  بامل�ازاة  البي�ت  هذه 
الهدم، ، و�سدد يف ذات ال�سياق على 
�رضورة احل�س�ر امليداين لل�سلطات 
من  الن�ع  هذا  الإح�ساء  البلدية 
تلك  واإزالة  ت�سييدها  ومنع  البي�ت 
يدخل  اللقاء  هذا  �سيدت  التي 
مع  العام  املال  تر�سيد  اإطار  يف 
اتخاذ تدابري جديدة لت�سيري ال�ساأن 
املحلي واإيجاد م�ارد مالية للتكفل 
امل�اطنني  ان�سغاالت  مبختلف 
راأ�سها  وعلى  املجاالت  �ستى  يف 
التطهري،  ال�رضوب،  املاء  التهيئة، 
النظافة وغريها  العم�مية،  االإنارة 
وذلك  للم�اطن،  ال�رضوريات  من 
من مداخيل الن�ساط املحلي دعيا 
روؤ�ساء البلديات ايل �رضورة العمل 
الهيئات  خمتلف  مع  بالتن�سيق 
مبا�رضة  عالقة  لها  والتي  الفاعلة 
يف  اإياهم  مطالبا  العملية،  بهذه 

واإح�ساء  جرد  باإعداد  ال�قت  ذات 
كعملية  البلدية  ممتلكات  ملختلف 
اأولية جلرد كل ما ميكن اأن ي�ستغل 
على  اجلبائي  التح�سيل  اجل  من 

ال�سكنات  التجارية،  املحالت  غرار 
من  وغريها  احلظائر  والرو�سات 
املن�ساآت التابعة للبلدية التي يت�جب 

ال�سهر على ت�س�ية و�سعيتها  .

العدد : 4523/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

عبدالبا�سط بديار  
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  قافلة "مئوية معمري " حتل بالبويرة

 « الثقافة » علي زعم�م  الكاتب م�ل�د معمري » بدار  الثقافية » مئ�ية  القافلة  حلت �سبيحة ام�ض 

وال�سخ�سية  القامة  بهذه  ال�ساعدة  االأجيال  تعريف  اإىل  يهدف  وثري  من�ع  بربنامج  الب�يرة  مبدينة 

الثقافية واالأدبية  التي اأفنت حياتها من اأجل اللغة والثقافة االأمازيغية ويف ال�سياق اأ�رضف وايل ال�الية 

» م�سطفى ليماين رفقة من�سق املحافظة ال�سامية لالأمازيغية » �سي ها�سمي ع�ساد » على االإفتتاح 

مل�ل�د  دا  واإ�سدارات  ل�س�ر  معر�سا  تنظيم  تخلله  كامال  ي�ما  دامت  التي  التظاهرة  لهذه  الر�سمي 

وح�سة لقراءات �سعرية ن�سطها �سعراء و�ساعرات باللغة االأمازيغية تخليدا وتكرميا للراحل اىل جانب 

تنظيم مائدة م�ستديرة ح�ل م�سار ون�سال م�ل�د معمري �سارك فيها اأ�ساتذة جامعيني وباحثني يف 

اللغة االمازيغية كما مت تكرمي التالميذ والطلبة الفائزين يف م�سابقة االإمالء باحلرف االأمازيغي .

اأح�سن مرزوق
وايل امل�سيلة يلتقي روؤ�ساء البلديات

انــ�شغــاالت املواطن والتنمية املحلية اأولويات املنتخبني 
�سدد وايل والية امل�سيلة »حاج مقداد »، خالل اجتماعه مع روؤ�ساء الدوائر والبلديات، واملدراء التنفيذيني على �سرورة 

اإعداد جرد واإح�ساء دقيق ملمتلكات البلديات من اأجل التح�سيل اجلبائي م�ؤكدا على �سرورة تفكري اأع�ساء املجال�س البلدية 
يف خدمة امل�اطنني الذين اختاروهم ولي�س خدمة االأحزاب التي ميثل�نها وذلك من اأجل حل م�ساكلهم العالقة ودفع عجلة 
التنمية، ويف اللقاء األح وايل امل�سيلة على �سرورة خلق ج� عمل داخل البلديات وااللتفاف خلدمة املنفعة العامة امل�سرتكة 

بعيدا عن االختالفات احلزبية التي تعطل م�سار التنمية والتكفل بان�سغاالت امل�اطنني اأول�ياتكم

يف حريق ببيت ق�سديري

تفحم طفل عمره 5 �شنوات 
ببئر خادم بالعا�شمة  

م�ست�ى  على  حريق  ن�س�ب  اأدى 
على  الف��س�ية  البنايات  اإحدى 
بئر  ببلدية  »بيتايف«  حي  م�ست�ى 
حدود  يف  اجلمعة  اأم�ض  ليلة  خادم 
ال�ساعة 10 ليال اإىل تفحم طفل يبلغ 
من العمر 5 �سن�ات ب�س�رة كاملة ، 
املدنية  احلماية  به  اأفادت  ح�سبما 
ل�الية اجلزائر، واأو�سح املالزم اأول 
خالد بن خلف اهلل املكلف باالإعالم 
ال�سبت  اأم�ض   العامة  باملديرية 
حدود  يف  ن�سب  الذي  احلريق  اأن 
دقيقة   48 و  ليال  التا�سعة  ال�ساعة 
»بيتايف«  بحي  ق�سديري  ببيت  
اأم�ض اجلمعة  ليلة  بئر خادم  ببلدية 

)ب  امل�سمى   طفل  تفحم  اإىل  اأدى 
نقله  مت  كاملة  ب�سفة   ) حممد   .
من طرف عنا�رض احلماية املدنية 
نح� م�سلحة حفظ اجلثث بالعالية، 
اأفراد  باقي  اأ�سيب  الذي  ال�قت  يف 

العائلة بحروق متفاوتة اخلط�رة.
م�سالح  اأن  ذاته  امل�سدر  واأ�ساف 
خالل  �سخرت  املدنية  احلماية 
و   لالإطفاء  �ساحنتني  العملية 
جهة  من  اإ�سعاف    )2( �سيارتي 
اأن  اإىل  امل�سدر  ذات  اأ�سار  اأخرى 
م�سالح ال�رضطة العلمية  الأمن والية 
اجلزائر �ستبا�رض عملها يف التحقيق 

ح�ل االأ�سباب احلقيقة للحادث .

امل�سيلة 

 اأكرث من 121 مليارا ديون زبائن 
اجلزائرية للمياه

علي  باالعالم  املكلفة  ك�سفت 
للمياه  اجلزائرية  وحدة  م�ست�ي  
م�ستحقات  قيمة  اأن   ، بامل�سيلة 
عاتق  على  امل�سجلة  امل�ؤ�س�سة 
امل�اطنني،  من  العاديني  الزبائن 
العم�مية  والهيئات  وال�رضكات 
واخلا�سة والهيئات النظامية،  بلغت 
الأول   ، �سنتيم  مليار   121 ح�ايل 
اأنه مت  تاريخ امل�ؤ�س�سة كما  مرة يف 
حت�سيل  اأجل  من  الطرق  كل  اتخاذ 
ت�ستعمل  حيث   ، االأم�ال  هذه 
اأجل  من  ال�دية  الطرق  امل�ؤ�س�سة 
على  زبائنها  لدى  اأم�الها  حت�سيل 

التق�سيط  الت�سديد عن طريق  غرار 
االجتماعية  الأو�ساعهم  مراعاة 
الطرق  تتبع  التخلف  حالة  ويف   ،
القان�نية ،و تعاين م�ؤ�س�سة اجلزائرية 
للمياه بامل�سيلة من م�ساعب كبرية، 
ب�سبب املتاعب املالية الكربى التي 
زبائنها  دي�ن  تراكم  جراء  تكبدتها، 
بعمليات  القيام  واإىل جانب ذلك مت 
الطرق  ح�ل  واإعالمية  حت�سي�سية 
الدي�ن  لت�سديد  والت�سهيالت  ال�دية 
للحد  املياه  ا�ستهالك  تر�سيد  وكذا 

من تبذيرها .
حديقة احلامة العا�سمةعبدالبا�سط بديار

انتهاء اأ�شغال ترميم متاثيل 
بحديقة  االجنليزية  احلديقة  متاثيل  ا�سرتجعت 
رونقها  العا�سمة  باجلزائر  باحلامة  التجارب 
جاءت  التي  ترميمها   اأ�سغال  انتهاء  بعد  االأ�سلي 
الذي و�سلت  التده�ر«  و  الت�س�يه  لتدارك  »حالة  
اليه جراء ممار�سات غري م�س�ؤولة من قبل مرتادي 

احلديقة ، ح�سبما ل�حظ .
لتمثال راق�سة  التهيئة  اأ�سغال الرتميم و  و �سمحت 
و  التجميل  م�ساحيق  من  بالتخل�ض  نايل  اأوالد 

ر�سمها  التي  الذكريات  ت�اريخ  و  الغزل  عبارات 
ا�سرتجعت  كما   ، التمثال  زوايا  بكل  الزائرون 
املك�س�ر  الناي  ع�د  االأمازيغي  العازف  منح�تة  
واأ�سبح متثال  �سيدة ال�سحراء يبدو و كاأنه يبت�سم 
يديها  مد  من  ال�سيدة  متكنت  اأن  بعد  جديد  من 
الفرن�سي  النحات  لروؤيا  ، جم�سدة  و�ساحها  لرتبط 
العادات  و  للتقاليد  اإميل ج�ن ج�زف ق�دي�سار«   «

االأ�سيلة ملختلف ن�احي ال�طن.

ما بني  07 اإىل 09 دي�سمرب 2017

4458  تدخال لوحدات احلماية املدنية
خالل الفرتة املمتدة  ما بني  07 اإىل 
�سبيحة  غاية  اإىل   2017 دي�سمرب   09
)اأي خالل  الثامنة  ال�ساعة  اأم�ض على 
وحدات  �سجلت  االأخرية(  �ساعة   48
يف  تدخل    4458 املدنية   احلماية 
عــدة مناطق خمتلفة من ال�طن وهذا 

على اإثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  
التدخالت  هذه  امل�اطنني،  طرف 
اأن�سطة  جماالت  خمتلف  �سملت 
املتعلقة  �س�اء  املدنية  احلماية 
املنزلية،  احل�ادث  املرور،  بح�ادث 
و  احلرائق  اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء 

النح�  هذا  على  االأمنية.    االأجهزة 
منها  مرور  ح�ادث  عدة  �سجلت 
ت�سببت  دم�ية   االأكرث  ح�ادث   07
 14 واإ�سابة  اأ�سخا�ض   06 وفاة  يف 
مت  اخلط�رة  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
ونقلهم  احل�ادث  مكان  يف  ا�سعافهم 

عنا�رض  طرف  من  امل�ست�سفيات  اىل 
احلماية املدنية. اأثقل ح�سيلة �سجلت 
 02 ب�فاة  ال�سلف  والية  م�ست�ى  على 
�سيارة  اإ�سطدام  اإثر  على  �سخ�سني 
رقم  ال�طني  بالطريق  نارية،  بدراجة 

11 ببلدية واد ق��سني.

  موقف ...
يف  معر�س مذكراته ال�سادرة ي�م 14 ن�فمرب 2014 عن 
دار ل��س�ي بباري�س يك�سف  الرئي�س ال�سينيغايل عبدو 
اإثارة و �سناعة ب�ؤر  �سي�ف جانبا من ت�رط فرن�سا يف 
الت�تر غري بعيد عن احلدود اجلزائرية ،  ينقل  م�ؤلف 
يق�ل�ن  كان�ا  الفرن�سيني  امل�س�ؤولني  بع�س  اإن  الكتاب 
؟  م�ريتانيا  لكم   فعلت  ما  كل  بعد  تنتظرون  ماذا   : له 
اأنتم جمربون على اإعالن احلرب الأنكم ال ت�ستطيع�ن 
يف  الفرن�سي  الت�اجد  مينع  مل  ذلك..«  غري  فعل 
االإرهابية  اجلماعات  متدد  و  ت��سع  ال�ساحل  منطقة 

وق�ع  متنع  مل  و  ا�ستعرا�سية  بعمليات  قيامها  وال 
مايل،من  يف   2012 يف  حدث  كما  ع�سكرية  انقالبات 
غري املعق�ل اأم تك�ن ال�سلطات الفرن�سية بكل اأرمادتها 
التج�س�سية ،و الع�سكرية غري مدركة بكل ما حدث ،و 
مل  الفرن�سية  االأ�سابع  اأن  كثريون  يدرك  جازم  بيقني 
تكن بعيدة عن حتريك بع�س االأحداث و ت�جيهها مبا 
تعمل  التي  املنطقة  يف  لفرن�سا  ال�سرية  امل�سالح  يخدم 
على جت�سيدها يف خط م�از مع ما ه� معلن من حقيقة 
منطقة  يف  االأماكن  من  كثري  يف  الفرن�سي  الت�اجد 

الإطالق  الفرن�سية  ال�سلطات  فعلت  ماذا  ال�ساحل.. 
من  ميكنهما  تعليمية  منظ�مة  بناء  و  حقيقية  تنمية 
اجل�ع  من  يتغذى  الذي  املتطرف  الفكر  منابع  جتفيف 
و�سعت  فرن�سا  ذلك  من  والعزلة،العك�س  الفقر  و 
منطقة  بلدان  يف  الطبيعية  املقدرات  اأغلب  على  يدها 
ال�ساحل  لكنها تعمل بذكاء فهي ال تريد اأن ت�سع يدها 
يف   الن�ساز  النغمة  تعزف  ،اجلزائر  الكعكة  كامل  على 
م�ساريع   بتم�يل  قامت  حيث  الفرن�سي  النف�ذ  م�اجهة 
طريق  عن  اال�ستقرار،و  على  ال�سكان  حلث  اإمنائية 

و  مدار�س  بناء  �سارعت  اخلارج  يف  �س�ناطراك  ذراع 
زودتها بعتاد بيداغ�جي 

االإفريقي  ال�ساحل  املك�س�ف..منطقة  على  اإذا  اللعب 
باتت م�سرحا مك�س�فا يعرف من يحرك لعب املاري�نات 
من  اأي�سا  و  ال�سيناري�  تفا�سيل  بدقة  يكتب  من  ،و 
تتقن  التي  اجلهة  عن  �سال  الرئي�سية  االأدوار  يتقم�س 

لعب دور الك�مبار�س ..و الفاهم يفهم.
وداد احلاج

مذكرات الرئي�س ال�شنغايل عبدو �شيوف

وداد احلاج:

اجل�ية  اجلزائرية  

 ت�شجيل ا�شطرابات  ب�شبب التحول
  نحو  نظام احلجز اجلديد 

ا�سطرابات  ت�سجيل  عن  اجلزائرية  اجل�ية  اأعلنت 
و  الركاب   ت�سجيل  و  احلجز  اأنظمة  م�ست�ى  على 
»اأ  اجلديد«  نظام احلجز  نح�  التح�ل  ب�سبب  ذلك 
مادي��ض« ، ح�سب ما اأفاد به بيان لل�رضكة ال�طنية 
النظام  من  التح�ل  تفعيل  �سييتم  ،و  للطريان 
العا�رض  يف  »امادي��ض«  نظام  اإىل  للحجز  احلايل 
و  البيان  ي��سح   ، اجلاري  دي�سمرب  �سهر  من   )10(

من  االأوىل  االأيام  ا�سطرابات خالل  ت�سجيل  �سيتم 
التح�ل للنظام  اجلديد اخلا�ض باحلجز وت�سجيل 
الركاب، ي�سيف ذات امل�سدر ،واأو�سحت امل�ؤ�س�سة 
حت�ال  ميثل  النظام   هذا  ا�ستعمال  اأن  العم�مية 
ا�سرتاتيجيا  و ي�ؤكد حر�ض اجل�ية اجلزائرية على 
تقدمي  خدمات اأف�سل لزبائنها من خالل ا�ستعمال 

و�سائل تكن�ل�جية جد حديثة.

امل�سيلة 

جتار اجلملة للخ�شر والفواكه يطالبون ب�شوق 
جدد جتار �س�ق اجلملة للخ�رض والف�اكه ببلدية 
امل�سيلة مطلبهم الرامي اإىل التكفل بان�سغاالتهم 
�رضورة  ت�فري  منها  �سن�ات،  منذ  املطروحة 
املنا�سبة  الظروف  كامل  فيها  مغطاة  �س�ق 
منذ  املرف�ع  املطلب  وه�  العمل،  ملمار�سة 
ب�سغف  امل�رضوع  هذا  وينتظرون  �سن�ات،  عدة 
اأن يرى  الكثري من احلرب دون  اأ�سال  كبري بعدما 
من  تكررت  باإجنازه  ال�ع�د  اأن  خا�سة   ، الن�ر 
جمرد  بقيت  ال�ع�د  اأن  اإال  امل�س�ؤولني،  طرف 
اجلملة  جتار  جل  اأن  جت�سيد  اإال  دون  وع�د 
ال�سلطات  يطالب�ن  والف�اكه  للخ�رض  واخل�ا�ض 
جديد  �س�ق  اإجناز  م�رضوع  بتج�سيد  املحلية 
للجملة وللعلم، فاإن بلدية امل�سيلة ال حتت�ي على 
وعلى  باجلملة  والف�اكه  اخل�رض  �س�ق لتجارة 
العم�م فاإن قطاع التجارة �س�اء  كان باجلملة اأو 

بالتف�سيل يعي�ض حالة من الف��سى وعدم احرتام 
ق�انني التجارة . 

عبدالبا�سط بديار

اأويحيى ي�شتقبل املدير التنفيذي 
لربنامج االأغذية العاملي

بح�س�ر وزير الفالحة و التنمية الريفية و ال�سيد البحري، عبد القادر ب�عزقي. ديفيد بي�سلي، الذي يق�م بزيارة عمل اإىل اجلزائر، ح�سب بيان مل�سالح ال�زير االأول و جرى اللقاء ا�ستقبل ال�زير االأول اأحمد اأويحيى اأم�ض ال�سبت باجلزائر املدير التنفيذي لربنامج االأغذية العاملي، 

وفاة اجلرنال املتقاعد حممد عطايلية
اأعلم اأم�ض  �سباحاعن وفاة اجلرنال املتقاعد 

حممد عطايلية  املعروف بامل�ن�س� بامل�ست�سفى 
الع�سكري عني النعجة بالعا�سمة، �سبق للمرح�م 
تقلد من�سب قائد الناحية الع�سكرية الرابعة بني 
1969 و1979، وقائدا للناحية الع�سكرية االأوىل 

بني 1979 و1988. 

الطالبات ال�سحراويات باالأغ�اط 

وفد من وزارة التعليم ال�شحرواية يعاين ظروف الدرا�شة
يتقدمهم  �سحراوي  وفد  وقف   
والرتبية  التعليم  وزارة  عن  م�س�ؤولني 
التلميذات  متدر�ض  ظروف  عن 
ال�سحراويات والتي ي�سل عددهن 25 
تلميذة،م�زعني على كل من مت��سطة 
خامد  وثان�ية  باآفل�  الغاين  عبد  �سي 
عامر ببلدية قلتة �سيدي �سعد �سمال 

باأن  االأغ�اط،علما  ال�الية  عا�سمة 
 3000 اأزيد من  ككل حتت�سن  اجلزائر 
الط�رين  يف  اجلن�سني  كال  من  تلميذ 
على  يت�زع�ن  والثان�ي،  املت��سط 
43 ثان�ية ومت��سطة عرب11 والية من 
واليات ال�طن،ف�سال عن اأكرث من 3000 
االآخرين  هم  يت�زع�ن  جامعي  طالب 

غرار  على  جزائرية،  جامعة   45 على 
وقد  باالأغ�اط،  ثليجي  عمار  جامعة 
وقف ال�فد ح�سب رئي�سه حممد عايل 
ب�زارة  مركزي  مدير  مبارك  حممد 
ال�سحراوية،مكلف  والرتبية  التعليم 
بالطلبة باخلارج على الظروف اجليدة 
م�س�ؤويل  قبل  من  االأح�سن  والتكفل 

من  وبغريها  باالأغ�اط  الرتبية  قطاع 
التالميذ  التي حتت�سن  ال�طن  واليات 
بان  ال�سحراويني.علمان  والطلبة 
التالميذ ال�سحروايني يتمدر�س�ن هنا 
غاية  اىل   1977 �سنة  منذ  باالأغ�اط 

الي�م.
ع.ق
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