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قال اإن اجلزائر ت�صّدر الأئمة

حممد عي�سى: اجلامع 
ه الأعظم لن ي�سيرّ

 

 غي اجلزائريني
 �س3

 اأرجئوا التاأجيل لالبتعاد
 عن ت�صيي�س مطالبهم

 التكتل اجلامعي يف�سل
  يف موعد الإ�سراب 

بعد املحليات
 �س3
ال�صركة الوطنية للنقل البحري

اإلغاء جميع الرحالت 
ب�سبب الأحوال اجلوية

�س4

�س3الهيئة الفدرالية الرو�صية للتعاون التقني الع�صكري

اجلزائر ت�ستلم مقاتالت "�سو-30"يف موعدها

قالت اإن القرتاح تعد  على الدين والأعراف:

نقابة القابالت تترباأ من مقرتح توظيف الرجال

�س3

 اجلي�ش يوؤمن
  اأجواء النتخابات 

الفريق قايد �صالح من وهران

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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مع ت�سخري 180000 �سرطي  على امل�ستوى الوطني:

14 مروحية لتاأمني االنتخابات املحلية
�س3

 مدير املركز الوطني 
للكتاب جمال يحياوي:

  لبد من دعم اقت�سادي 
للنا�سرين احلقيقيني

�س.17

وزير املالية عبد الرحمان راوية

الزيادة يف  اأ�سعار 
الوقود لن توؤثر على 

اأ�سعار اخل�سر و اللحوم
�س4 �س13�س5�س4

رئي�س اللجنة الوطنية للتجار و 
احلرفيني احلاج طاهر بولنوار :

لبد من اآليات 
 ل�ستئ�سال

 ال�سوق املوازية  

مدير الع�صرنة بوزارة العدل يك�صف 
من حمكمة بئر مراد راي�س

1000 �سوار 
اإلكرتوين ب10 

ماليي �سنتيم 
والتعميم خالل �سنة  

جابو الأف�صل يف امليدان بوجناح ترك 
ب�صمته زيتي وبن غيث مل يلعبا اي دقيقة

ماجر منح الفر�سة 
لالأغلبية وعمل

  كبي ينتظره 
مع اخل�سر

اأف�صح العميد الأول لل�صرطة، جميد �صعيدي، عن ت�صخري 14 مروحية على امل�صتوى الوطني من اأجل حماية ومتابعة 
النتخابات املحلية املقرر اإجراوؤها يف 23 نوفمرب املقبل، موؤكدا من ناحية اأخرى باأن ال�صرطة يف هذه النتخابات مت منعها 

من حمل �صناديق القرتاع، اإذ �صتكتفي فقط بحماية املكلفني بحملها اإىل مكانها الر�صمي بعد نهاية القرتاع.

دعا الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي اأم�س 

الأربعاء بوهران اإطارات واأفراد  اجلي�س الوطني 
ال�صعبي وخمتلف الأ�صالك الأمنية اإىل ال�صهر على 
اإجناح النتخابات املحلية املقبلة بامل�صاركة يف اأداء 

الواجب الوطني خارج الثكنات الع�صكرية...
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امل�صرح اجلهوي "اأحمد بن بوزيد" باجللفة 

العر�ض ال�سريف مل�سرحية "عطا�سى" ال�سماعيل يربير
بوالية اجللفة  الفنون  اأبو   �سيكون حمبوا 
املقبل  اخلمي�س  اأم�سية  موعد  على 
واالإ�ستمتاع بالعر�س ال�رشيف االأول الإنتاج 
بوزيد"  بن  "اأحمد  امل�رشح اجلهوي  هذا 
على  ال�ستار  �سريفع  حيث  للكبار  املوجه 
عمل فني يحمل عنوان "عطا�سى" لكاتبه 
علم  ما  ح�سب  يربير  اإ�سماعيل  الروائي 
الهيئة  هذه  م�سوؤويل  من  االأربعاء  اأم�س 

الثقافية.
وقد اأكد املكلف بت�سيري امل�رشح بوعبديل 
الأول  عر�س  هو  "عطا�سى"  باأن  دحمان 
للكبار  موجه  حمرتف  م�رشحي  اإنتاج 
"االمتحان"  االأول  االإنتاج امل�رشحي  بعد 

املوجه لفئة ال�سغار.

قافلة معا نبني اجلزائر حتط 
رحالها ببلدية الربواقية

وايل  رعاية  وحتت  املدية  والية  ارتاأت 
قافلة  برجمة  بو�سمة  حممد  املدية  والية 
عديد  اأيام  خالل  �ستجوب  حت�سي�سية التي 
بلديات اإقليم الوالية بهدف حت�سي�س املواطنني 
حول اأهمية التعبري عن اختياراتهم  ال�سيا�سية 
حتط  الثاين  لليوم  امل�ستقبل و  بناء  الأجل 
القافلة رحالها بدائرة الربواقية خاللها كانت 
الطريق  م�ستوى  على  حت�سي�سية  حمطة  لها 
على  مطويات  وزعت  اأين   01 رقم  الوطني 
الداخلية  املدن  باجتاه  م�ستعملي املحور 
ال�سباب  من  وبتن�سيط  خارجها  واإىل  للوالية 
اأثري  عرب  مبا�رشة  ال�سباب ومبرافقة  واإىل 
اإذاعة املدية اجلهوية وقد كان يف تن�سيطها 
الثقافية  بالوالية  اجلمعيات  منت�سبني  �سباب 
باالإ�سافة  التطّوعي  البعد  وذات  والريا�سية 

اإىل طلبة اجلامعة ومرتب�سني معاهد ومراكز 
التكوين والتعليم املهنيني يف موكب م�سكل من 
19 حافلة و10 �سيارات من خمتلف االأحجام 
وطنية  راية   300 توزيع  باملنا�سبة  مّت  كما 
لقاءات  لهم  كانت  الذين  امل�ساركني  على 
ال�ساحة  املواطنني على م�ستوى  مبا�رشة مع 
املركزية وكذا ببع�س اأحياء مدينة الربواقية 
خا�سة منهم ال�سباب وذلك لتعريفهم باأهمية 
ويف  املحلية  التنمية  يف  ودورها  االنتخابات 
مو�سحني  الدميقراطية  املمار�سة  جت�سيد 
نوفمرب   23 بيوم  معني  اجلميع  اأّن  على  لهم 
و�سفافية  بكّل حرية  لالإدالء باأ�سواتهم   2017
فيه  امل�ساركني  هم  يكونون  م�ستقبل  الأجل 

بامتياز يف اختياراتهم .
ه.ب

ر�ؤية من الواقع
الت�سونامي على االأبواب

ال�صور التي تناقلتها مواقع التوا�صل االجتماعي 
وال�صحافة الوطنية ، عرب عدد من مناطق الوطن 

خمجلة وموؤ�صفة ، مناطق كثرية تغرق ب�صبب 
قطرات من االأمطار مل تتجاوز الثواين .هطلت 

فاأغرقت فاأبانت ) الربيكوالج ( وك�صفت عن الغ�س 
املتعمد و�صيا�صة الرتقيع .حيث يف كل بداية �صتاء 

حتدث الكارثة ، وال فرق بني العا�صمة وتقرت 
ووهران و اإليزي و�صكيكدة فكلهم يف الف�صل �صواء 
. والنتيجة واحدة خ�صائر يف االأرواح واملمتلكات 

مرفقة بعجز للإدارة املحلية ،رغم ما ر�صد من 
اأموال وما �صب يف �صناديق التنمية التي مل تنمي 
�صوى جيوب امل�صوؤولني واملقاولني . ونحن نتاأ�صف 

جلزائر مل نعد ن�صمع عنها �صوى املهازل واأخبار 
الف�صاد وتبديد املال العام ، ثم ياأتي املري يتغنى 
منت�صيا بالن�صر ، ومرت�صحا - دون حياء - لعهدة 

ثالثة ورابعة يخطب ود املواطنني من الغلبة 
ويطلب منهم انتخابه عو�س االنتحاب والندب 

على ما �صاع من اأموال نتيجتها �صفرا وكوارث ؟ 
وال اأحد ا�صتطاع اأن يحقق اأو حترك الدعوى با�صم 

احلق العام ، لك�صف عيوب االأ�صغال التي تبقى 
بدون رقابة ، اأو يتغا�صى عنها لتمرير م�صروع قد 

ا�صتفاد منه اأحباب ) املري ( اأو جماعات املقاوالت 
املوؤنثة اأو نافذ له علقة مع ال�صادة امل�صوؤولني ، هذه 

هي احلقائق املوؤ�صفة واملجحفة للأ�صف ، يف حق 
التنمية املحلية التي ر�صدت لها املليري ،ومع كل 

طارئ يت�صح لنا ه�صا�صة البنية التحتية ؟ ويت�صح 
للجميع ا�صتنزاف املال العام وتبديده يف �صفقات 
مترر هكذا اعتباطيا ، حيث وراء كل فا�صد رجل 

عظيم يغطي عيوب الفا�صلني . مل ناأخذ العربة اأبدا 
حيث ال حياء يحفظ ماء الوجه، وكارثة باب الواد 
مازالت ماثلة يف اأعيننا اىل غاية ال�صاعة، ورعبها 

�صكل هاج�صا ل�صكان العديد من املدن التي تتعر�س 
لتقلبات جوية .ثم تتحول �صوارعها اىل ما ي�صبه 

الربك وما ينجم عن ذلك منقطع للطرق وانهيارات 
للج�صور و هدم للمنازل القدمية واله�صة وانزالق 

للأتربة. وامل�صالح التقنية التي رخ�صت واأ�صرت 
على االأ�صغال تتفرج اأمام هول الكوارث ، التي مل 

يجد لها �صوى رجال احلماية املدنية الإنقاذ االأرواح 
واملمتلكات . وال�صلطات تبقى عاجزة عندما يحيق 

اخلطر بال�صاكنة دون ان تفتح التحقيق حتى ال 
تتكرر الكوارث ، مع �صرورة حما�صبة املت�صببني 

من خمتل�صي املال العام الذين يعمدون اىل الغ�س 
وعدم احرتام دفاتر ال�صروط يف م�صاريع ت�صلم و ال 

ت�صتجيب للمقايي�س التقنية.وتبقى الدولة عاجزة 
يف كل مرة يف كيفية التعامل مع املخاطر التي �صببها 
غياب الرقابة بالدرجة االأوىل ، وال حتى يف كيفية 

اإدارة االأزمة والتعامل مع االحتجاجات اليومية 
التي تنجم عن ذلك .ومع خملفات االأمطار التي 
يتعامل معها يف اللحظة .ثم يتم التغا�صي عنها 

عندما تهداأ العوا�صف . و يبقى اخلا�صر االأكرب 
اخلزينة يف ظل عدم وجود خمطط مدرو�س 

حلماية ال�صكان من االأخطار الناجمة عن الكوارث 
الطبيعية .واحلمد هلل ان اجلزائر لي�صت عر�صة 

للأعا�صري او الت�صونامي و اإال كانت حميت من 
اخلريطة منذ ن�صف قرن وانقر�س الن�صل .

احلفناوي بن عامر غـول

البويرة

يوم اإعالمي حول الت�سريع البيئي
البيئة مبدينة  اأم�س دار   , اإحت�سنت 
واإعالميا  درا�سيا  يوما  البويرة 
البيئي  الت�رشيع   " مو�سوع  حول 
املعهد  تنظيمه  على  اأ�رشف   "
لفائدة  البيئية  للتكوينات  الوطني 
جمال  يف  الفاعلني  ال�رشكاء  جميع 
ال�رشكاء  خا�سة  املحلية  التنمية 
ت�سجيع  بهدف  وذلك  االإقت�ساديني 
اأجل  من  للموؤ�س�سات  دفع  ومنح 
طريق  عن  البيئي  اأدائها  تطوير 
الب�رشي  للعن�رش  الفعال  التكوين 
الع�سيبة  الظروف  ظل  يف  خا�سة 
الوطني  االإقت�ساد  متيز  التي 
لهذه  ال�سليم  التاأطري  جانب  اإىل 

البيئي  الت�رشيع  حول  املوؤ�س�سات 
ودورها  البيئة  بدور  التعريف  وكذا 
التكوين  جمال  يف  االأ�سا�سي 
والرتبية البيئية خا�سة لفئة ال�سباب 
و�سهدت  هذا   , ال�ساعدة  واالأجيال 
عن  ممثلني  ح�سور  الفعالية  هذه 
خمتلف اجلهات املعنية باملو�سوع 
على غرار الوالية ومديرية ال�سناعة 
الردم  ومركز  البيئة  ومديرية 
وممثلة  التجارة  وغرفة  التقني 
وهي  االقت�سادية  املوؤ�س�سات  عن 
ال�رشكة اجلهوية للهند�سة الريفية " 

زكار " مبدينة البويرة .
اأح�صن مرزوق

�سدر يف العدد 64 من اجلريدة الر�سمية 
اجلماعات  و  الداخلية  لوزير  قرار 
نور   , العمرانية  والتهيئة  املحلية 
تقع  بدوي يرخ�س  ل10 واليات  الدين 
تاريخ  بتقدمي  البالد  بجنوب  معظمها 
افتتاح االقرتاع املتعلق بانتخاب اأع�ساء 
الوالئية  و  البلدية  ال�سعبية  املجال�س 
القرار   يرخ�س  و  نوفمرب,   23 ليوم 
وباتنة  واالأغواط  اأدرار  من   كل  "لوالة 
واإيليزي  ورقلة  و  وتامرنا�ست  وبـ�سار 
النعامة  والية  و  والوادي  وتـنـدوف 
افتتاح االقرتاع النتخاب  تاريخ  بتقدمي 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  اأع�ساء 
�ســاعــة   )72( و�سبعـني  باثنني  والـوالئية 
تكييـف  حالة �رشورة  و يف  االأكرث  عـلى 
هذا االإجراء مع اخل�سو�سيات املحلية 
حـ�سب  املذكورة  الواليات  لـوالة  ميكن 
االقـرتاع  افتتاح  تاريخ  تقدمي  احلالة 
"اإّمــا بــاأربع وعــ�ســرين)24( �ساعة واإّمــا 

بــثـمــان واأربــعـني )48( �ساعة".
بناء  جاء  الذي  القرار  هذا  يو�سح  و 
املذكورة  الواليات  والة  من  عـلى طلب 
قائـمـة  حتدد  املتخذة  القـرارات  اأن 
املحـددة  والـتواريخ  املعنية  الـبلديـات 
وكـذا  مـنــهـا  كل  يف  االقـتـراع  الفـتــتـاح 
تن�رش  على   الت�سويت,  مـكـاتب  عـدد 

هذه الـقـرارات  وتـعــلق قـبل خـمـ�سـة )5(
اأيام عــلـى االأكـثـر مـن التاريـخ الـمحـدد 
الفـتـتاح االقرتاع  وتر�سـل نـ�سـخ منها اإىل 
و زير الداخلية و اجلماعات املحلية و 
اأخرى,   جهة  من  و  العمرانية,  التهيئة 
اجلريدة  من  االأخري  العدد  يف  �سدر 
اأخرى  وزارية  قرارات  ثالث  الر�سمية  
لوزير الداخلية و اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية, و يتعلق القرار االأول 
التي  الت�سويت  اأوراق  �سكل  بتحديد 
املجال�س  اأع�ساء  النتخاب  ت�ستعمل 
مميزاتها  و  الوالئية  و  البلدية  ال�سعبية 
االأوراق من  تكون هذه  , بحيث  التقنية 
كما  خمتلفني,  لونني  و  موحد  منوذج 
بالن�سبة  الت�سويت  ورقة  �سكل  يختلف 
ال�سعبية  املجال�س  اأع�ساء  النتخاب 
املطلوب  املقاعد  البلدية ح�سب عدد 
فيما   , االنتخابية  الدائرة  يف  �سغلها 
النتخاب  بالن�سبة  الت�سويت  ورقة  تكون 
�سكل  يف  الوالئية  املجال�س  اأع�ساء 
يحدد  فانه  الثاين  القرار  اأما  واحد, 
اإح�ساء  ملح�رش  التقنية  املوا�سفات 
املجال�س  اأع�ساء  النتخاب  االأ�سوات 
ال�سعبية البلدية و الوالئية , فيما يحدد 
القرار الثالث امليزات التقنية ملح�رش 

الفرز.

حجزت م�سالح اأمن والية البليدة موؤخرا 
توقيف  مع  مهلو�س  قر�س   5000 قرابة  
ك�سفت  ح�سبما  ترويجها,  يف  املتورطني 
و  االإعالم  خلية  االأربعاء   اأم�س  عنه 
الهيئة  هذه  م�ستوى  على  ال�سحافة 
لذات  ا�ستنادا  االأمر,  ويتعلق  االأمنية,  
�سيديل  اأحدهما  ب�سخ�سني  امل�سدر, 
حيث  االأقرا�س  هذه  يف  يتاجران  كانا 
كان  الذي  االأول  فيه  امل�ستبه  توقيف  مت 
ي�ستغل �سيارة امل�سلحة التابعة للموؤ�س�سة 
االأدوية  توزيع  يف  املخت�سة  بها  العامل 
الإبعاد  العقلية  املوؤثرات  هذه  لنقل 

يعي�س  اأوالد  مدينة  و�سط  عنه  ال�سكوك 
قر�س   2160 حتوي  حقيبة  بحوزته  و 
قدرة  مايل  مبلغ  و  االأنواع  خمتلف  من 
التحقيقات  ل�سري  موا�سلة  دج.  األف   450
ال�سيديل  الثاين  �رشيكه  هوية  حتديد  مت 
ليعرث بحوزته  الواليات املجاورة  باإحدى 
ذو  قر�س   2160 على  توقيفه  بعد  اأي�سا 
ب35  قدر  مايل  مبلغ  و  خمدر  اأ�سا�س 
األف دج و بعد تقدمي امل�ستبه فيهما اأمام 
البليدة مت  وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
اإيداعهم احلب�س االحتياطي, ي�سيف ذات 

امل�سدر

تراأ�س وزير العدل حافظ االأختام الطيب 
يف  امل�سارك  اجلزائري  الوفد  لوح 
اأ�سغال االجتماع الوزاري لدول االحتاد 
العادية  بالدورة  اخلا�س  االإفريقي 
الثالثة للجنة الفنية املتخ�س�سة بالعدل 
"اأدي�ساأبابا"  ب  القانونية  ال�سوؤون  و 
يومي14و15 نوفمرب. واأ�ساد وزير العدل 
حافظ االأختام يف تدخله اأثناء االجتماع 
ملا  االإفريقي  االحتاد  خرباء  بجهود 
�سياغة  من  وجيز  ظرف  يف  به  قاموا 

من  امل�ساريع  من  هائل  لكم  اإعداد  و 
حرية  حول  بروتوكول  م�رشوع  بينها 
تنقل  االأ�سخا�س يف اإفريقيا و م�رشوع 
االإفريقي  بامليثاق  ملحق  بروتوكول 
حلقوق االإن�سان و ال�سعوب ب�سان �سوؤون 
اإىل  باإفريقيا  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 
ب�ساأن  منوذجي  قانون  م�رشوع  جانب 
و  حلماية  االإفريقي  اإتفاقيةاالإحتد 

م�ساعدة االأ�سخا�س النازحني.
ف.ن

 عندما ت�سبح " فرن�سا"
 مربرا لتجاوز القانون

عمد اأحد ال�سباب وهو عامل على 
اجلزائر,  ميرتو  موؤ�س�سة  م�ستوى 
التلويح  اإىل  اأم�س,  �سبيحة 
املن�ساأة,  م�ستوى  على  بالتدخني 
العربة,  قدوم  انتظار  قيد  وهو 
وعلل فعلته وهو يعلم اأنها انتهاك 
باأنه  للموؤ�س�سة  الداخلي  للقانون 
اأن مناخ  بفرن�سا", معتربا  "لي�س 
العمل اأو كل الو�سعية يف اجلزائر 
وهو  القانون,  احرتام  تالئم  ال 
بالدخول  قبلها  طالب  الذي 
دون تذكرة, بعدنا قال اأنه ن�سي 

بطاقته للعامل.

 قرار وزاري يرخ�ض ل10 واليات
 بتقدمي تاريخ افتتاح االقرتاع 

البليدة 

 حجز قرابة 5000 قر�ض مهلو�ض 

يف االجتماع الوزاري لدول االحتاد االإفريقي

وزير العدل طيب لوح ميثل اجلزائر 
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الفريق قايد �صالح من وهران

اجلي�ش يوؤمن  اأجواء االنتخابات
م.�س

زيارته  من  يوم  ثاين  يف  و 
الثانية,  الع�سكرية  للناحية 
اإىل  �سالح  قايد  الفريق  تطرق 
ال�سعبية  املجال�س  انتخابات 
ت�ستعد  التي  والوالئية  البلدية 
اأيام  خالل  لتنظيمها  اجلزائر 
»حمطة  اعتربها  التي  و  قالئل, 
الوطنية  ا�ستحقاقاتها  من  اأخرى 
الهامة«, حيث قال : »وجب علينا 
وفق  و  اأنه  املنا�سبة  بهذه  القول 

القوانني �سارية املفعول املتعلقة 
االأفراد  واجب  فاإن  ال�ساأن,  بهذا 
االأ�سالك  وخمتلف  الع�سكريني 
هذا  حيال  االأخرى  االأمنية  
هو  الهام,  الوطني  اال�ستحقاق 
واجب مزدوج, يتعلق ال�سق االأول 
الت�سويت  يف  بامل�ساركة  منه 
بها,  املعمول  االإجراءات  ح�سب 
باعتبارهم  الثكنات  خارج  اأي 
عبارة  على  هنا  واأوؤكد  مواطنني, 
ما  ا�ستيفاء  يتم  حتى  مواطنني, 
الع�سكريني  االأفراد  على  تفر�سه 

ال�سق  ,اأما  املواطنة«  موجبات 
اأكد عليه  فيتمثل --مثلما  الثاين 
الفريق قايد �سالح-- يف »ال�سهر 
قبل واأثناء و بعد هذه االنتخابات 
على �سمان اأجواء اآمنة و حميط 
الظروف  كافة  وتوفري  م�ستقر 
الإخواننا  تكفل  التي  املنا�سبة 
بواجبهم  القيام  املواطنني 
وطماأنينة  حرية  بكل  الوطني 
ذلك,  اأجل  من  بال«,و  وراحة 
اإطارات  �سالح  قايد  الفريق  دعا 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  اأفراد  و 

حدود  و  عمله  موقع  يف  »كل 
�سالحياته اإىل التقيد ال�سارم مبا 
جاء يف التعليمة اخلا�سة املتعلقة 
الهام«  الوطني  اال�ستحقاق  بهذا 
اأكتوبر2017,   05 بتاريخ  ال�سادرة 
م�سوؤولية  »تلكم  بالقول:  م�سيفا 
اجلي�س  ي�سعر  ما  بقدر  حيوية 
كافة  رفقة  ال�سعبي,  الوطني 
االأخرى,  االأمنية  االأ�سالك 
�سي�سعر  فاإنه  البالغة,  باأهميتها 
البال  وراحة  االرتياح  بالكثري من 
به«  املنوطة  املهمة  اأداء  على 

خالل  و  اآخر,  �سعيد  على  ,و 
بحري  رمي  على مترين  اإ�رشافه 
بال�سواريخ �سطح ـ �سطح, مب�سلع 
بالواجهة  البحرية  للقوات  الرمي 
تابع  بوهران,  الغربية  البحرية 
باي  �سعيد  اللواء  رفقة  الفريق 
الثانية,  الع�سكرية  الناحية  قائد 
حويل  العربي  حممد  واللواء 
جمريات  البحرية,  القوات  قائد 
التمرين الذي نُفذ من ِقبل طاقم 
ال�سفينة احلربية قاذف ال�سواريخ 
هذه  تعد  و  ح�سان«.  »راي�س 

ال�سفينة التي مت ت�سنيعها باأيادي 
وتقنيني  مهند�سني  من  جزائرية 
البناء  موؤ�س�سة  م�ستوى  على 
بوهران,  البحريني  والت�سليح 
الرائدة يف هذا املجال, »مفخرة 
ال�سناعات البحرية يف اجلزائر«, 
والتي تعززت بها القوات البحرية 
بعد تد�سينها يف التا�سع من اأوت 
»لت�سيف  جاءت  حيث   ,2017
ال�سناعات  جمال  يف  اأخرى  لبنة 
ي�سيف  بالدنا«,  يف  الع�سكرية 

امل�سدر ذاته.

دعا الفريق اأحمد قايد �صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�صعبي اأم�س الأربعاء بوهران اإطارات واأفراد  اجلي�س الوطني ال�صعبي 
وخمتلف الأ�صالك الأمنية اإىل ال�صهر على اإجناح النتخابات املحلية املقبلة بامل�صاركة يف اأداء الواجب الوطني خارج الثكنات الع�صكرية باعتبارهم مواطنني و 

العمل على توفري الأجواء الآمنة لتنظيم هذا املوعد يف ظل ال�صكينة وال�صتقرار، ح�صب ما اأكدته وزارة الدفاع الوطني يف بيان لها.

الهيئة الفدرالية الرو�صية للتعاون التقني الع�صكري

اجلزائر �ست�ستلم مقاتالت »�سو-30«يف موعدها املحدد
الرو�سية  الفدرالية  الهيئة  اأكدت 
ا�ستمرار  الع�سكري  التقني  للتعاون 
“�سو-30”  مقاتالت  رو�سيا  توريد 
اجلانب  اأن  اإىل  م�سرية  للجزائر, 
جميع  يت�سلم  �سوف  اجلزائري 
الطائرات التي حجزها يف املوعد 
فعاليات  هام�س  وعلى  املطلوب. 
قال   ,2017 للطريان  دبي  معر�س 
الرو�سية  الهيئة  م�سوؤول يف  م�سدر 

يف هذا ال�سدد: “رو�سيا االحتادية 
تعهداتها  جميع  بتنفيذ  ملتزمة 
ووفقا  ال�سفقة  اإطار  يف  للجزائر 
عليه.   املتفق  الزمني  للجدول 
رئي�س  ت�سيميزوف  ل�سريغي  و�سبق 
احلكومية  “رو�ستيخ”  �رشكة 
اأبرمته  عقد  عن  الك�سف  الرو�سية 
   2015 �سنة  واجلزائر  مو�سكو 
 14 على  مبوجبه  االأخرية  حت�سل 

نوع  من  املهام  متعددة  مقاتلة 
املن�سورة  املعلومات  “�سو-30” 
من  ت�سلّمت  قد  اجلزائر  باأن  تفيد 
رو�سيا 44 مقاتلة “�سو-30 احلديثة 
, ح�سلت عليها ب�سفقة مربمة بني 
البلدين �سنة  2006,طائرة “�سو-30 
اأ�س اأم” مقاتلة متعددة املهام من 
اجليل الرابع, وقادرة على مواجهة 
اخلام�س,  اجليل  من  املقاتالت 

الطائرتني,  مهام  توؤدي  حيث 
مواقع  ت�ستهدف  التي  الهجومية 
واالعرتا�سية  االأر�س  على  العدو 
وتبادر  العدو  طائرات  تر�سد  التي 
�سواريخها  بف�سل  �رشبها  اإىل 
البعيد,  املدى  ذات  جو”  “جو- 
التي ت�سيب طائرات العدو قبل اأن 

تكت�سف راداراتها »�سو-30«”.
ف.ن�صرين

قال اأن اجلزائر ت�صّدر الأئمة

حممد عي�سى: االأعظم لن ي�سريرّ بغري اجلزائريني

ك�صف عن جملة من التجاوزات طبعت احلملة النتخابية، منا�صرة:

�الة حتولوا ملحافظني �ر�ؤ�ساء د�ائر لر�ؤ�ساء ق�سمات

اأرجو التاأجيل لالبتعاد عن ت�صيي�س مطالبهم

التكتل اجلامعي يف�سل يف موعد االإ�سراب بعد املحليات

حممد  الدينية  ال�سوؤون  وزير   نفى 
التوا�سل  مبوقع  �سفحته  على  عي�سى, 
تداوله  مت  ما  »فاي�سبوك«,  االجتماعي 
عرب و�سائل االإعالم بخ�سو�س ا�ستدعاء 
اجلزائريني  لتاأطري  م�سارقة  م�سريين 
على م�ستوى اجلامع االأعظم, موؤكدا اأن 
اأئمة  الدولة  بـ »ا�سترياد  عنونته  مت  ما 
لت�سيري جامع اجلزائر«, باأنه فرية, واأن 
الوزير مل ي�رشح بها, موؤكدا اأن اجلزائر 
ال حتتاج اإىل »ا�سترياد« اأئمة من اململكة 
ال�سعودية وال من اجلمهورية امل�رشية 
اجلزائر  اأن  م�سيفا  اليمن,  من  وال 
غنية مبرجعيتها فخورة بعلمائها واأنها 
عوا�سم  اإىل  االأئمة  ر«  »ت�سِدّ اأ�سبحت 
اأنها  ليوؤكد  وغربيه,  �رشقيه  العامل 

من  االأوىل  ولي�ست  الوزارة  بحق  فرية 
اجلزائريني  الوزير  طماأن  كما  نوعها. 
قلبا  اجلزائر  �سيمل  اجلامع  اأن  بقوله 
اجلزائريون  »يفرح  اأنه  قائال  وقالبا, 
اجلزائر  جامع  منارة  من  االأذان  برفع 
االأذان  نغمة  باأن  �سيالحظون  البا�سقة, 
فيه  القراآن  ترتيل  نربة  واأن  جزائرية 
اجلامع  هذا  خطباء  واأن  جزائرية 
اأن  كما  جزائريون«,  كلهم  ووعاظه 
جزائرية  دينية  باإدارة  �سي�سري  اجلامع 
هي اأح�سن من طرق ت�سيري كل اجلوامع 
من  �سياأخذون  الأنهم  العامل  يف  الكربى 
اأح�سن  اجلوامع  تلك  ت�سيري  طريقة 
الف�ساء  يف  النا�سطني  داعيا  فيها,  ما 
االإ�سالمي ممن ي�ستطيعون اال�ستف�سار 

ين�ساقوا  اأال  اخلرب  م�سدر  من  مبا�رشة 
تف�سح  اأنها  قال  اإعالمية,  تعليقات  يف 
ال�ساأن  واقع  عن  ال�سا�سع  بعدهم 
تعليقات  وت�ساربت  هذا  العام.  الديني 
الدينية,  ال�سوؤون  وزارة  �رشكاء  عدد 
بني  مرتاوحة  �سابقا,  املو�سوع  حول 
رئي�س  موقف  كان  الذي  اال�ستغراب, 
جلول  اجلزائريني,  االأئمة  نقابة 
يف  ا�ست�سارتهم  عدم  منتقدا  حجيمي, 
العربي  امل�رشق  من  م�سايخ  ا�ستقدام 
باعتبارهم  للت�سيري  اجلزائريني  لتاأطري 
ال�رشيك االأول للوزارة وباأمر من رئي�س 
اجلمهورية, متخوفا  من تاأثريهم على 
حني  يف  اجلزائرية,  الدنية  املرجعية 
الب�سائر  جريدة  حترير  رئي�س  اعترب 

ال�سادرة عن جمعة العلماء اجلزائريني 
امل�سلمني, التهامي جموري اأن ا�ستقدام 
اأمر عادي  م�سايخ من امل�رشق العربي 
يف  اخلربة  ميتلكون  الأنهم  ومطلوب 
غرار  على  �رشح  هكذا  مثل  ت�سيري 
جامع االأزهر وجم�سد امللك قابو�س.  
موؤخرا  نوعه  من  الثاين  امللف  ويعد 
مت  حيث  االأعظم,  اجلامعة  بخ�سو�س 
تداول موؤخرا احلديث عن جلب �سجاد 
االأعظم من اإيران, وهو ما نفاه الوزير 
يف وقت �سابق, داعيا املعنيني لالبتعاد 
اجلامعة,  بخ�سو�س  االإ�ساعات  عن 
الدينية  للمنظومة  منارة  �سيمثل  كونه 

اجلزائرية.
�صارة بومعزة

عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س   دعا 
وروؤ�ساء  الوالة  اأم�س,  منا�رشة,  املجيد 
احلملة  يف  احلياد  التزام  اإىل  الدوائر 
اإىل  حتول  بع�سهم  اأن  كا�سفا  االنتخابية, 
حمافظني وروؤ�ساء ق�سمات, يف حني طالب 
باالأخذ بعني االعتبار املوارد املالية و�سوء 
تخدم  ال  اأنها  قال  التي  والقبلية,  الت�سيري 
حملة  لها  لي�ساف  املواطنني,  م�ستقبل 
االنتخابية  العملية  لتطهري  داعيا  التزوير, 

من تلك التجاوزات.
على  االأغواط,  من  اأم�س,   , منا�رشة  ركز 
مالمح  اأن  قال  حيث  التنمية,  نقطة 
يف  االأغواط,  عن  غائبة  العادلة  التنمية 
اأوجه  ت�سفع  التي  ال�سارخة  امل�ساهد  ظل 
االأغواط  والية  ففي  امل�سوؤولني  من  كثري 

وحا�سي الرمل الكثري من ال�سباب البطال, 
منددا بعقلية اهتمام امل�سوؤولني بالواليات 
موؤكدا  الواليات,  بعوا�سم  اأو  الكربى 
اأن  البلديات اجلزائرية يف اأزمة, م�سرتطا 
االنتخابات  وتوفري  عرب  التغيري  يف  حلها 
بديل للمواطنني حتى ال يفقد النا�س االأمل 
يف االنتخابات وال امل�سوؤول اجلزائري وال 
منا�رشة  اأماط  املنتخبة. كما  املوؤ�س�سات 
اللثام عن جملة من التجاوزات التي تعاين 
قائال  والوالئية,  البلدية  املجال�س  منها 
املجل�س  يف  خاطئة  اأ�سبحت  »�سعبي  اأن 
تعي�س  االأكرب  اجلزء  يف  وبلدياتنا  البلدي 
هذا  فيها  ال�سعب  دور  وتخلي  ان�سحاب 
اأوال«, يف حني اأ�سار اإىل العجز الذي تعاين 
و�سوء  املالية  يتعلق  باملوارد  فيما  منه 

الت�سيري, ي�ساف لها اأزمات متعددة, مركزة 
اإنها«  عنها  قال  التي  القبلية,  عقلية  على 
البلديات  م�ساكل  تعالج  ال  القبلية  واالأهم 
قبيلته  اإىل  ينتمي  منا  واحد  كل  اأن  رغم 
ولكن القبيلة هي جزء من البلدية والوطن«. 
وحدد منا�رشة احللول يف تنظيم انتخابات 
االأزمة  تزيد  وتزوير  تزييف  واأي  نزيهة 
وتتحول من �سيء اإىل اأ�سواأ ومن ف�سل اإىل 
البلدية  اأزمة  يحل  ال  وحده  واملال  اآخر 
لدرجة  مالية  بحبوحة  البالد  عا�ست  وقد 
تزوجوا  يومها  لل�سباب  قالت  احلكومة  اأن 
توفر  اإذا  املال  ولكن  االأون�ساج  باأموال 
وتعاون  ويقظة  وحر�س  نظيفة  اأيدي  يف 
اأما احلل  تاأكيده,  التنمية, على حد  ي�سنع 
ورئي�س  وايل  الوايل  يبقى  اأن  فدعا  الثاين 

بع�س  اأن  كا�سفا  دائرة,  رئي�س  الدائرة 
الوالة حتولوا اإىل حمافظني وبع�س روؤ�ساء 
الدوائر حتولوا اإىل روؤ�ساء ق�سمات, يف حني 
وتعطي  نزيهة  االنتخابات  تكون  اأن  ينبغي 
�سالحيات وا�سعة لروؤ�ساء البلديات كونهم 
ميثلون ال�سعب والدولة يف اآن واحد ولهذا 
لها  ي�ساف  قيد,  كل  من  حتريرهم  يجب 
حترير اجلباية املحلية يف مو�سوع التقدير 
والتقرير »اإ�سالح اجلباية املحلية« حتى ال 
اأن  موؤكدا  الدولة,  على  عالة  البلدية  تبقى 
حركة  مر�سحي  يف  يتج�سد  الرابع  احلل 
تامة  براءة  بريئة  قوائم  يف  ال�سلم  جمتمع 
وهم  ال�رشاعات  ومن  الفا�سد  املال  من 

اأ�سحاب �سفات متميزة, بح�سبه.
�صارة بومعزة

 حدد االحتاد العام الطالبي احلر, اإىل جانب 
تكتل ثالثية االأ�رشة اجلامعية, بداية دي�سمرب 
موؤكدين  للجامعات,  �سلهم  موعد  يف  للف�سل 
عن  مطالبهم  ملف  الإبعاد  جاء  التاأجيل  اأن 
الت�سيي�س, حمددين الئحة مطلبية اأكدوا على 
م�سالح حجار النظر فيها. اأجل االحتاد العام 
الطالبي احلر موعد الف�سل يف قرار اللجوء 
املحلية  االنتخابات  بعد  ملا  االإ�رشاب  اإىل 

الندوة  خالل  من  قرر  حيث  نوفمرب,   23 يف 
الوطنية للهياكل التنفيذية التي اأحالت القرار 
اأم�س  تناق�س  الذي  التنفيذي,  املكتب  اإىل 
مت  بحيث  وطني  ا�رشاب  يف  الدخول  م�ساألة 
اخليار  هذا  يف  الف�سل  تاأجيل  على  االتفاق 
مع  متا�سيا  املحلية  االنتخابات  بعد  ما  اىل 
رغبة خمتلف النقابات امل�سكلة لتكتل ثالثية 
القرار  االحتاد  اأن  واأبرز  اجلامعية.  االأ�رشة 

جاء غلقا لباب ت�سيي�س مطالبهم امل�رشوعة, 
تتمحور  اأنها  موؤكدين  و�سفهم,  حد  على 
حول �رشورة فتح باب احلوار اجلاد والفعال 
 3 تخ�سي�س   ( اجلامعية  اخلدمات  واإ�سالح 
امللحق  واإلغاء  طالب(  لكل  �سنتيم  ماليني 
الو�سفي ك�رشط للدخول مل�سابقة الدكتوراه, 
ناهيك عن و�سعية املقاعد البيداغوجية من 

م�ساكل االكتظاظ ونق�س التاأطري.

امل�سوؤولني  حما�سبة  نقطة  على  ركزوا  كما 
امل�سوؤولني  وحما�سبة  خالل  التحقيق  من 
يف  الت�سيري,  �سوء  ق�سايا  يف  املتورطني 
االأ�رشة  ثالثية  بتكتل  التحاقهم  اأعلنوا  حني 
اجلامعية الذي  �سيعقد بداية  اأ�سبوع دي�سمرب 
االإ�رشاب  موعد  قرار  يف  النهائي  للف�سل 

الوطني .
 �صارة بومعزة  

 مع ت�صخري 180000 �صرطيا 
على امل�صتوى الوطني:

14 مر�حية لتاأمني االنتخابات املحلية

قالت اإن القرتاح تعد  على الدين 
والأعراف:

 نقابة القابالت تترباأ من مقرتح 
توظيف الرجال

جميد  لل�رشطة,  االأول  العميد  اأف�سح 
�سعيدي, عن ت�سخري 14 مروحية على 
حماية  اأجل  من  الوطني  امل�ستوى 
املقرر  املحلية  االنتخابات  ومتابعة 
املقبل,  نوفمرب   23 يف  اإجراوؤها 
ال�رشطة  باأن  اأخرى  ناحية  موؤكدا من 
يف هذه االنتخابات مت منعها من حمل 
فقط  �ستكتفي  اإذ  االقرتاع,  �سناديق 
مكانها  اإىل  بحملها  املكلفني  بحماية 

الر�سمي بعد نهاية االقرتاع.
ال�رشطة  مدير  نائب  واأو�سح 
�سحفية  ندوة  خالل  احل�سارية, 
لل�رشطة,  الوطنية  باملدر�سة  ن�سطها 
باأنه مت ت�سخري 180000�رشطيا لتاأمني 
موؤكدا  املقبلة,  املحلية  االنتخابات 
اأجزاء,   4 على  تق�سيمها  مت  باأنها 
على  �رشطيا   50000 توفري  مت  اأين 
ت�سخري  مع  االقرتاع,  مراكز  م�ستوى 
4861 �رشطيا خا�سا حلماية املراكز 
االنتخابية, دون ن�سيان 31676 �رشطيا 
حلماية ومراقبة املكاتب االنتخابية, 
هذا  عند  املتحدث  ذات  يكتفي  ومل 
اأنه مت االعتماد  اأين �سدد على  احلد 
مرتب�سا حلماية  �رشطيا   6000 كذلك 
ناحية  ومن  االنتخابية,  املكاتب 
اإىل  الندوة  من�سط  تطرق  اأخرى 
اخلا�سة  والواجبات  احلقوق  مو�سوع 
املحليات,  هذه  يف  االأمن  مب�سالح 
اأفراد  منع  مت  باأنه  فيها  قال  والذي 
االقرتاع,  �سناديق  من حمل  ال�رشطة 
للجهات  احلماية  بتوفري  واالكتفاء 

املكلفة بحملها نحو مكانها الرئي�سي 
بعد نهاية االنتخابات, م�سيفا:« لي�س 
الأفراد ال�رشطة احلق يف دخول مراكز 
باأنه  االأخري  يف  موؤكدا  االقرتاع«, 
خالل  جتاوزات  اأي  ت�سجيل  يتم  مل 
احلملة االنتخابية املرتبطة مبحليات 

23 نوفمرب املقبل.

هكذا �صيتم تاأمني اليوم 
النتخابي

التي  النقاط  عن  حديثه  �سياق  ويف 
حماية  يف  االأمن  م�سالح  عليه  تركز 
العميد  قال  حيث  االنتخابي,  اليوم 
�سمان  �سيتم  باأنه  لل�رشطة,  االأول 
االنتخابية  عملية  وتاأمني  التن�سيق 
االقرتاع,  يوم  غاية  اإىل  احلملة  من 
مراكز  على  ثابت  ت�سكيل  و�سع  مع 
بداية  قبل  �ساعة   48 االنتخاب 
�سيتم  باأنه  م�سيفا  االنتخابات, 
والراكبة  الراجلة  الدوريات  تكثيف 
االقرتاع,  مكاتب  تواجد  قطاع  داخل 
�سمان  �سيتم  باأنه  �سعيدي  وقال 
واملتدخلني  التجمعات  اأماكن  تاأمني 
موؤكدا  االنتخابية,  باحلملة  املعنيني 
على  �ستكون  االأمور  باأن  االأخري  يف 
التي  التجربة  واأن  خا�سة  يرام,  ما 
اكت�سبتها ال�رشطة اأ�سحت تخدمها يف 

مثل هكذا منا�سبات.
علي عزازقة

للقابالت  الوطنية  النقابة  خرجت 
واأكدت  �سمتها,  عن  اجلزائريات 
رئي�سة  اإقرتاح  من  تترباأ  باأنها 
�سمن  الرجل  باإدراج  اجلمعية 
املقرتح  هذا  معتربة  املهنة, 
القابلة  مهنة  يخدم  وال  م�ستفزا 
لها, حتوز  بيان  االإطالق, ويف  على 
»الو�سط« على ن�سخة منه, اأو�سحت 
هكذا  تتبنى  “ال  باأنها  النقابة  
بعيد  من  ال  تعنيها  وال  ت�رشيحات 
جاء  ما  باأن  موؤكدا  بعيد”,  من  وال 
“خرق  اجلمعية  رئي�سة  ل�سان  على 
على  واعتداء  الدينية  لالأعراف 
النقابة  ودعت  اجلزائري,  الد�ستور 
بالقانون  التقييد  اإىل  بيانها  يف 
التعدي  وعدم  للجمعيات  االأ�سا�سي 
باإعتبارها  النقابة  �سالحيات  على 
با�سم  باحلديث  الوحيد  املخّول 

القابالت.
رئي�سة  قرو�س,  عقيلة  وكانت 
قد  للقابالت,  الوطني  االحتاد 
مقرتح  رفع  عزمها  عن  اأكدت 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  لوزارة 
القليلة  االأيام  خالل  امل�ست�سفيات 
“قابالت  تكوين  اأجل  من  القادمة, 
عمليات  على  لالإ�رشاف  رجال” 
امل�ست�سفيات,  يف  الن�ساء  توليد 
القابالت  ال�سغط على  ب�سبب كرثة 
ندوة  خالل  قرو�س  وقالت  الن�ساء, 
�سيقدم  “املقرتح  اإن  �سحافية, 
اإىل  م�سرية  ال�سحة”,  لوزارة  قريبا 
العديد  يف  به  معمول  “االإجراء  اأن 
واأن  فرن�سا,  غرار  على  الدول  من 
الرجل �سيقوم مبهام التوليد, �ساأنه 

�ساأن طبيب الن�ساء والتوليد
علي عزازقة



باجلزائر  الأربعاء  اأم�س  مت 
حملية  اإعانات  تقدمي 
يف  ال�رشاكة  مببادرة  خا�صة 
اىل  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 
من  جزائريني  �رشكاء  �صتة 
حاملي  املدين  املجتمع 
لقاء  خالل  و  تنموية  م�صاريع 
�صحفي مبقر �صفارة الوليات 
اأكد  اجلزائر,  يف  املتحدة 
مدير املكتب  الإقليمي لهذه 
منح  اأن  بايلي  مانو  املبادرة, 
عقب  جاء  امل�صاعدات  هذه 
لغاية« وعلى  »تناف�صي  م�صار  
اأ�صا�س »اأحقية امل�رشوع« ,كما 
اأن  اأو�صح امل�صوؤول الأمريكي 
كثريا  تختلف  املبادرة  »هذه 
عن مانحي الأموال  الآخرين 
فنحن ل نعطي فقط م�صاعدة 
اأن  وميكن  مهتمني  نبقى  بل 

نكون �صارمني«.
بايلي  اأ�صار  اأخرى,  جهة  من 
تختلف  امل�صاعدة  قيمة  اأن 
ون�صاطات  نتائج  اأثر  ح�صب 
ما  ترتاوح  فهي  م�رشوع  كل 
دولر   200000 و   80000 بني 
الجمالية  القيمة  اأن  م�صيفا 
ب  يقدر  امل�صاعدة  لهذه 
المر  يتعلق  و  دولر   700000
»التخ�ص�س يف  مب�رشوع حول 
وكالة  اجناز  من  ال�صحافة« 
 )IN-tuition( توي�صن«  »اإن 
 80 منها  �صي�صتفيد  التي  و 
�صحفيا من العا�صمة و غرداية 

و ق�صنطينة و 

وهران عرب �صل�صلة من التكوين 
كفاءاتهم  حت�صني  اأجل  من 
و  القت�صادية  ال�صحافة  يف 
املحلية و ا�صتحداث مرجعية 
الكرتونية خا�صة بال�صحافيني 
�صتخ�س  ,و  املتخ�ص�صني 
م�رشوع  اأي�صا  الإعانة  هذه 
الخ�رش«  »القت�صاد  حول 
جمعية  اجناز   و  ت�صميم  من 
الأخ�رش  القت�صاد  يف  الن�صاء 
و  غرداية  و  تيارت  من  بكل 
العا�صمة  و   �صطيف  و  تيبازة 
اجتماعات  تنظيم  اأجل  من 
�صابا   75 تاأطري  و  لتكوين 
جامعيا متح�صال على  �صهادة 
ق�صد م�صاعدتهم على اعداد 
خمططات اأعمالهم يف جمال 

القت�صاد الأخ�رش.
يف  ال�رشاكة  مبادرة  تعمل  و 
مع  الأو�صط  ال�رشق  منطقة 
املدين  املجتمع  منظمات 
و  املنا�صلني  و  وال�صباب 
من  جمموعات  مع  كذا 
اأجل  من  اخلا�س  القطاع 
جهودهم  يف  تقدم  حتقيق 
تن�صط  اأنها  كما  ال�صالحية 
مبنطقة ال�رشق الأو�صط منذ 
 1000 من  اأكرث  مدعمة   2003
تقدمي  خالل  من  م�رشوع 
عليها  ت�رشف  م�صاعدات 
مكتبيها  و  بوا�صنطن  مكاتبها 
و  الرباط  من  بكل  القليميني 

الكويت.
م.�س 

مبادرة ال�سراكة يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

�شتة �شركاء جزائريني 
ي�شتفيدون من اإعانة اأمريكية 
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رئي�س اللجنة الوطنية للتجار و احلرفني احلاج طاهر بولنوار :

البد من اآليات ال�شتئ�شال ال�شوق املوازية 
.       عدم ا�ستقرار التمويل ونق�س امل�ساريع �سبب ارتفاع اأ�سعار اخل�سر و الفواكه

دعا رئي�س اللجنة الوطنية للتجار و احلرفني اىل �سرورة تنظيمالن�ساط التجاري يف اجلزائرا�ستحداث اآليات ل�ستئ�سال 
ال�سوق املوازية و التجارة الفو�سوية التي تنخر القت�ساد الوطني ،الإ�سراع يف اإن�ساء �سبكة التوزيع خا�سة فيما يتعلق بال�سوق 

اجلوارية ،و التجزئة ،مربزا  اأن ال�سبب الرئي�سي وراء ارتفاع الأ�سعار عدم ا�ستقرار التمويل ونق�س امل�ساريع الزراعية و 
البيوت البال�ستكية ونق�س وحدات التحويل الغذائي . 

اإميان لوا�س.

ماهو واقع الن�ساط التجاري يف 
اجلزائر ؟

الن�صاط التجاري يف اجلزائر يكت�صي 
ما  اأكرث  يوجد  بحيث  كبرية,  اأهمية 
يقارب 2 ماليني �صلك جتاري ,يوظف 
�صخ�س مبنا�صب  ماليني   5 من  اأكرث 
مبا�رشة ,و غري مبا�رشة ,اإل اأنه يعاين 
ال�صوق  اأبرزها  امل�صاكل  بع�س  من 
املوازية التي تنخر القت�صاد الوطني 
�رشعي  غري  مناف�س  تعترب  التي  و 
اأن  ف�صال  القانوين  التجاري  للن�صاط 
منتهية  و  مقلدة  منتوجاتها  اأغلب 
ال�صوداء  ال�صوق  اأن  ,كما  ال�صالحية 
عرقلت الكثري من م�صاريع ال�صتثمار 
الذي يعاين من نق�س عدد املحالت 

التجارية و الأ�صواق اجلوارية .

 ماهي مقرتحاتكم لتنظيم 
القطاع ؟

الن�صاط  لتنظيم  مقرتحاتنا  بني  من 
التجاري  ا�صتحداث اآليات ل�صتئ�صال 
الفو�صوية  التجارة  ال�صوق املوازية و 
التي تنخر القت�صاد الوطني ,الإ�رشاع 
فيما  خا�صة  التوزيع  �صبكة  اإن�صاء  يف 
التجزئة  و  اجلوارية  بال�صوق  يتعلق 
و  املحلي  بالإنتاج  ال�صوق  ,رف�س 
املوؤ�ص�صات الوطنية ,اإعادة النظر يف 
منظومة اجلباية و القوانني التجارية 
وفتح حتقيق على الن�صاطات التجارية 
الت�صويق  لرتقية  م�صاحات  ,حتقيق 
الوطني  الإنتاج  ,ت�صجيع   التوزيع   و 
و  التنمية  م�صاريع  يف  امل�صاهمة  و 
يف  امل�صاهمة  من  التاجر  متكني 
التنمية  بالتايل يف  و  املحلية  التنمية 

الوطنية 

�سوق الفواكه و اخل�سر يعرف 
ارتفاعا يف الأ�سعار، يف نظرك 

ماهي الأ�سباب وراء ذلك ؟

ارتفاع  من  تعاين  الفواكه  و  اخل�رش 
عدم  اإىل  راجع  ,وهذا  الأ�صعار 
امل�صاريع  ونق�س  التمويل  ا�صتقرار 
الزراعية و البيوت البال�صتكية ونق�س 
,وان  الغذائي  التحويل  وحدات 
حت�صنت هذه الأو�صاع اأكيد �صت�صتقر 

الأ�صعار .

ماهي العوائق التي تعرقل 
التجارة الإلكرتونية يف 

اجلزائر ؟

التجارة  تعرقل  التي  العوائق 
يف  تكمن  اجلزائر  يف  الإلكرتونية 
الإدارة  اأن  حيث  الذهنيات  م�صكلة 
العامة  تفتقر اإىل املعلوماتية  وتعتمد 

على الأ�صاليب القدمية  بالإ�صافة اإىل 
يجيدون  ل  التجاريني  املتعاملني  اأن 
الإلكرتونية  الو�صائل  يف  التحكم 
الإدارة  اأن  القول  ميكن  هنا  ,ومن 
العامة هي اأكرب عقبة اأمام القت�صاد 
اأنقيمة  اإىل  الإ�صارة  ,ويجدر  الرقمي 
اجلزائر  يف  الإلكرتونية  التجارة 
اأوؤكد  ,لذلك  دولر  ماليري   5 تقارب 
�صن قوانني متبوعة  اأنه لبد �رشورة 
تنظيم   و  تقنني  يتم  حتى  باإجراءات 
اللكرتونية  التجارية  الن�صاطات  كل 
ل�صد الفراغ القانوين حتى يتم حماية 

التاجر و امل�صتهلك.
اإن�صاء  قام   الحتاد  فاإن  ولالإ�صارة 
الهيئات  جلميع  مفتوحة  جلنة 
جمال  يف  التجار  تكوين  بدور  تقوم 
اأن  ,م�صريا  الآيل  الإعالم  ا�صتعمال 
يعرفون  ل  التجار  من  باملائة   60
الأيل  الإعالم  تقنيات  ا�صتعمال 
التجارة  ممار�صي  تاأطري  �صيتم  ,كما 

يف  ت�صجليهم  يتم  حتى  الإلكرتونية 
�صعر  برفع  طالبتم  التجاري  ال�صجل 
؟هل  دج    12 فوق  ما  اإىل  اخلبزة  
ميكن اأن تعطينا تو�صيح فيما يخ�س  
النقطة . اخلباز اجلزائري اليوم اأمام 
خيارين, اإما رفع �صعر اإىل ما يفوق 12 
اأو خف�س وزن اخلبزة  حتى يتم  دج, 
اخلروج من الأزمة التي يتخبط فيها 
اأن   ,حيث  اجلزائر  يف  اخلبازة  قطاع 
 5000 غلق  �صهدت  الأخرية  ال�صنوات 
موؤخرا  اأنه  الإ�صارة  ويجدر   , خمبزة 
نادي اخلبازين اجلزائريني  اإن�صاء  مت 
نف�س  من  خبازين  تكوين  اإمكانية 
الولية التي ي�صكن بها, بال�رشاكة مع 
مراكز التكوين املهني والتمهني, من 
املنا�صبات  يف  مداومة  �صمان  اأجل 
والأعياد, والتي غالبا ما تعرف نق�س 
مغادرة  اإثر  املادة,  بهذه  التموين  يف 
م�صقط  اإىل  باملخبزات  العاملني 

راأ�صهم لتم�صية الأعياد مع اأ�رشهم .

 حول الأمن 
اإفريقيا يف  واحلكامة 

م�شاهل يف وا�شنطن 
حل�شور ندوة وزارية

 
ي�صارك وزير ال�صوؤون اخلارجية, 

عبد القادر م�صاهل, يف 
الندوة الوزارية حول التجارة 
والأمن واحلكامة يف اإفريقيا 
التي �صتعقد  بوا�صنطن يوم 
17 نوفمرب 2017 بدعوة من 

كاتب الدولة الأمريكي »ريك�س 
تيلر�صون« ح�صبما اأ�صار اإليه 

بيان لوزارة ال�صوؤون اخلارجية 
, واأو�صح البيان اأن هذا 

الجتماع »�صي�صم وزراء ال�صوؤون 
اخلارجية حلوايل  اأربعني بلدا 

وروؤ�صاء موؤ�ص�صات اأفارقة 
واأمريكيني اإ�صافة اإىل م�صوؤويل 

اأهم املوؤ�ص�صات  الأمريكية 
املكلفة باملوا�صيع التي �صتتم 

مناق�صتها«, م�صيفا اأن »هذا 
اللقاء الهام  �صيكون فر�صة 
لل�صيد عبد القادر م�صاهل 

لعر�س التجربة اجلزائرية يف 
جمال مكافحة  الإرهاب و 

�صيا�صيات مواجهة التطرف و 
امل�صاحلة الوطنية و كذا م�صار 

تر�صيخ  الدميقراطية كم�صاد 
خلطاب التهمي�س و الإق�صاء 
الدخيلني على قيم املجتمع  

اجلزائري.
ف.ن

نوق�ست فيه 
اإ�سكالية حماربة 

التطرف 

لقاء بني غالم اهلل 
ورئي�س املجل�س 

االإ�شالمي االأملاين 
�صكل مو�صوع حماربة التطرف 

والتوا�صل يف العالقات حمور 
اللقاء الذي جمع رئي�س املجل�س 

الإ�صالمي الأعلى ابو عبد اهلل غالم 
اهلل  برئي�س املجل�س الإ�صالمي 

الأملاين امين مزيك والوفد 
املرافق باجلزائر العا�صمة.
واأو�صح بيان للمجل�س اأم�س 
الأربعاء اأن رئي�س املجل�س 
الإ�صالمي الأملاين و الوفد 

املرافق له قدموا خالل هذا 
اللقاء لرئي�س املجل�س الإ�صالمي 

ملحة عن ن�صاطات هذه الهيئة 
التي تتكون من كل اجلاليات 

امل�صلمة املتواجدة يف اأملانيا 
»مبدين رغبتهم  يف ال�صتفادة 
من جتربة اجلزائر يف حماربة 

التطرف والغلو«وباملنا�صبة �صدد 
رئي�س الوفد الزائر على »�رشورة 

التوا�صل يف العالقات بني الهيئتني 
وتبادل املن�صورات والزيارات 

لال�صتفادة اكرث من هذه التجربة 
خا�صة من طرف بع�س الأو�صاط 
الأوربية«من جهته رحب غالم اهلل 

بهذه القرتاحات ودعا اأع�صاء 
الوفد الأملاين اأن »يعطوا املثل 

احل�صن عن الإ�صالم وامل�صلمني يف 
اأملانيا«,كما قدم رئي�س املجل�س 

الإ�صالمي دعوة لأع�صاء الوفد 
حل�صور امللتقى الدويل الذي 
�صينظمه املجل�س يف اأفريل 

القادم باجلزائر حول مو�صوع 
»تدري�س وتعليم الإ�صالم للجاليات 

الإ�صالمية يف اخلارج » يختتم 
البيان .

م.�س

وزير املالية عبد الرحمان راوية

الزيادة يف  اأ�شعار الوقود لن توؤثر على اأ�شعار اخل�شر و اللحوم 
رحمان  عبد  املالية,  وزير  ا�صتبعد 
راوية, اأن توؤثر الزيادات التي م�صت 
ومازوت  بنزين  من  الوقود  اأ�صعار 
ل�صنة  املالية  قانون  م�رشوع  يف 
2018, على اأ�صعار اخل�رش واللحوم 
القطاعات  هذه  لأن  والأ�صماك, 
وارجع  احلكومة,  دعم  من  ت�صتفيد 
للربميل  مرجعي  �صعر  اعتماد 
الزيادات  رغم  باملائة  النفط ب50 
اإىل  الأخرية  الفرتة  يف  م�صته  التي 

عدم ا�صتقراره و تذبذبه.
رد وزير املالية على ثالثة اأيام من 
ال�صعبي  املجل�س  نواب  ت�صاوؤلت 
قانون  م�رشوع  مناق�صة  يف  الوطني 
املالية, جاء يف ن�صف �صاعة فقط 
حيث تطرق اإىل اأهم النقاط, فبعد 
اأن اأعطى ال�صياق العام الذي جاء يف 
لل�صنة  املالية  قانون  اإطاره م�رشوع 
اأ�صا�صيا  حمركا  واعتباره  القادمة, 

الذي  احلكومة  عمل  ملخطط 
اأكرث  وتر�صيد  تق�صف  بتدبري  جاء 
املخاوف  اأن  على  �صدد  للنفقات, 
زيادة  يف  توقعات  حول  تثار  التي 
واللحوم  والفواكه  اخل�رش  اأ�صعار 
والأ�صماك, جراء الزيادات املقررة 
يف اأ�صعار الوقود من البنزين ومازوت 
اإىل 2 دج, غري �صحيحة,  من 5 دج 
القطاعات  با�صتفادة  وا�صت�صهد 
ما  الدولة,  دعم  الذكر من  ال�صابقة 
املواد  تلك  اأ�صعار  اأن  ح�صبه  يعني 
اأن  علما  تغري,  اأي  عليها  يطراأ  لن 
دفع  من  املوالني  اأعفت  احلكومة 

ال�رشائب وقدمت دعم للعلف.
ت�صهده  الذي  احلدث  على  رد  و 
املتمثل  للبرتول,  امل�صدرة  الدول 
برميل  يف  امل�صجل  الرتفاع  يف 
النفط, الذي بلغ, 63 دولر, واعتماد 
احلكومة �صعر 50 دولر, بالقول اأن 

وغري  متذبذبة  تبقى  الأ�صعار  تلك 
ح�صبه  ميكن  ل  ولهذا  م�صتقرة 
واأرجع  للربميل,  اآخر  �صعر  ت�صقيف 
منها  دولية  اأ�صباب  عدة  اإىل  الأمر 
القت�صادي  باجلانب  املرتبط 
الدول  من  لعدد  اجليو�صيا�صية  و 
واأثار  النفط  �صوق  يف  املتحكمة 
نفى  كما  الأ�صعار  على  الأزمات 
وزير املالية, يف رده على ت�صاوؤلت 
النواب من ت�صكيالت املعار�صة, اأن 
الذي  تقليدي  الغري  التمويل  يكون 
جلئت اإليه احلكومة, عامل يف زيادة 
رفع  ب�صبب  وهذا  الت�صخم,  ن�صب 
ميزانية التجهيز ب60 باملائة, وهو 
املتوقعة  ن�صبته  ح�صبه  �صيجعل  ما 
باملائة,   4 اإىل  ت�صل   2018 �صنة 
 3.5 واأخريا   2019 يف  باملائة  و4 

باملائة يف اآفاق 2020.
فروج ن�سرين

ال�سركة الوطنية للنقل البحري

اإلغاء جميع الرحالت ب�شبب االأحوال اجلوية
األغت ال�رشكة الوطنية للنقل البحري 
اخلمي�س  يوم  املربجمة  الرحلة 
 »2 طا�صيلي   « باخرة  منت  على 
مر�صيليا  نحو  �صكيكدة  ميناء  من 
�صوء  ا�صتمرار  ب�صبب  الفرن�صية 
التي  الرياح  وكذا  اجلوية  الأحوال 
مت  كما  ال�صاعة.  يف  كلم   80 تعدت 
وتاأجيل  البحرية  املالحة  اإيقاف 
ميناء  نحو  التجارية  ال�صفن  رحلة 
نحو  العودة  رحلة  اأن  علما  القل, 
 « باخرة  منت  على  مر�صيليا  ميناء 
طا�صيلي2« من ميناء �صكيكدة كانت 
مربجمة يف حدود ال�صاعة العا�رشة 
نوفمرب  يوم اخلمي�س 16  من �صباح 
لنقل امل�صافرين مت تاأجيلها ح�صب 
ما اأفادت به م�صادر مطلعة ل اآخر 

ب�صبب  معلوم  غري  اأجل  اإىل  �صاعة 
ال�صطرابات  �صل�صلة  ا�صتمرار 
تاأجيل  ذلك  اإثر  على  ومت  اجلوية 
وحركة  التجارية  الرحالت  جميع 
امل�صتوى  على  حتى  ال�صفن  تنقل 
الرياح  �رشعة  ب�صبب  الداخلي 
قد  كانت  �صكيكدة  ولية  وكانت 
لت�صاقط  معدل  اأكرب  �صهدت 
الأمطار على امل�صتوى الوطني مما 
الأحياء  من  العديد  غرق  اإىل  اأدى 
ال�صيارات  ال�صيول  جرفت  كما 
اإىل  بال�صلطات  اأدى  الذي  الأمر 
وحذرت  الطوارئ,  حالة  اإعالن 
م�صالح الأر�صاد اجلوية من �صل�صلة 
بالوليات  اجلوية  لال�صطرابات 
الو�صطى والداخلية م�صحوبة برياح 

مما  حمليا  كلم   80 تتعدى  قوية 
�صل  اإىل  اأدت  بحرية  خلق عوا�صف 
الوليات  من  بالعديد  ال�صفن  حركة 
باحلركة  الأمر  ويتعلق  ال�رشقية 
وكذا  لل�صفن  الداخلية  التجارية 
حركة نقل امل�صافرين ويتعلق الأمر 
مر�صيليا  نحو  املربجمة  بالرحالت 
من ميناء �صكيكدة بعد اأن مت حتويل 
جميع الرحالت التي كانت مربجمة 
انطالق  ب�صبب  عنابة  ميناء  عرب 
�صتنتهي   التي  امليناء  تهيئة  اأ�صغال 
البحرية  الرحالت  برجمة  عملية 
اجلوية  ال�صطرابات  تراجع  بعد 
خا�صة  اجلو  حالة  حت�صن  وبداية 

بالوليات ال�صاحلية.
ف. ن�سرين



م�ؤكدة  معل�مات  على  بناءا 
الأبحاث  فرقة  عليها  حت�صلت 
للدرك ال�طني بال�رشاقة مفادها 
باحرتاف  الأ�صخا�ص  اأحد  قيام 
طريق  عن  الحتيال  و  الن�صب 
ح�صابات  فتح  و  عناوين  ن�رش 
وهمية عرب �صبكة الإنرتنت و ذلك 
اإيهام �صحاياه  و  ا�صطياد  بهدف 
يف  تخت�ص  �رشكة  �صاحب  اأنه 
خمتلف  و  املكتبي  التاأثيث 
الإك�ص�ص�ارات،كما  و  الل�احق 
جميع  م�صت�ى  على  فروع  لديه 

وليات ال�طن.
على اإثرها مت ال�ل�ج اإىل ح�صابات 
الإلكرتونية  العناوين  خمتلف  و 
و  ال�رشكة  بهاته  اخلا�صة 
مت  حديثة  تقنيات  باإ�صتخدام 
الت��صل اإىل حقيقة هذا ال�صخ�ص 
ولية  من  ينحدر  الذي  املحتال 
ال�رشكة  تلك  اأن  تبني  ،كما  عنابة 
عرب  خدماتها  تعر�ص  التي 
�صبكة الإنرتنت ما هي اإل �رشكة 
وهمية هدفها الن�صب و الحتيال 
مبنهجية و خطط مدرو�صة ،كما 
اأحد  وج�د  عن  التحقيق  ك�صف 
كان  ببلدية �رشاقة  التجار يقطن 
املحتال  ال�صخ�ص  هذا  �صحية 
اأثاث  حمله  من  اإ�صرتى  الذي 
ملياري  من  اأكرث  بقيمة  مكتبي 
بنكي  �صك  اإياه  م�صلما   ، �صنتيم 

ال�صك  هذا  اأن  بعد  فيما  ليت�صح 
و  ال�ثائق  كل  و  ر�صيد  بدون 
بهذا  للإيقاع   ، مزورة   الأختام 
تنقل حمقق�ا  املحتال  ال�صخ�ص 
فرقة الأبحاث اإىل ولية عنابة اأين 
مت حتديد ه�ية هذا ال�صخ�ص و 
القب�ص عليه ، و بعد تفتي�ص مراآبه 
، مت حجز 11 ختم مزور ملختلف 
ال�رشكات و امل�ؤ�ص�صات التجارية 
جمم�عة من ال�صجلت التجارية 
تخ�ص �رشكات جتارية خمتلفة ، 
�صك�ك بنكية ، ف�اتري و اأغرا�ص 
اأخرى ، كما مت اإ�صرتجاع  ،و حجز 
جمم�عة من الأثاث املكتبي ملك 

لأحد ال�صحايا .   
كان  املعني  اأن  ك�صف  التحقيق 
ق�صائية  متابعة  و  بحث  حمل 
ينفذ  كان  حيث  حماكم  عدة  من 
حم�ر  امتداد  عرب  جرائمه 
 ، تلم�صان   ، العا�صمة  اجلزائر 
اأين  عنابة  ،و  الطارف   ، وهران 
�صدر �صده عدة اأوامر بالقب�ص ، 
التحقيق  اإجراءات  ا�صتكمال  بعد 
اأمام العدالة  مت تقدمي امل�ق�ف 
الأختام  تقليد  جناية   اأجل  من 
املزور  وا�صتعمال  التزوير    ،
و  الن�صب   ، اإدارية  حمررات  يف 
 ، الغري  ه�ية  انتحال  و  الحتيال 
مب�ؤ�ص�صة  احلب�ص  اإيداعه  مت  اأين 

اإعادة الرتبية.        

بالعا�صمة من  الأمن  متكنت م�صالح 
بتهمة بيع  بناء  ب�ر�صة  ت�قيف عامل 
غ   312 على  العث�ر  بعد  املخدرات 
من الكيف املعالج على �صكل �صفائح 
األعاب و  جزء منها خمباأ داخل �صلة 
اأغرا�ص اإبنه الر�صيع و اجلزء الأخر 
داخل معطفه بغرفة ن�مه بب�زريعة . 
هذا وقد جرى ت�قيف املتهم البالغ 
من العمر 38 �صنة بناءا على معل�مات 
ن�صاط  ح�ل  الأمن  م�صالح  وردت 
بيع و ترويج  عامل ب�ر�صة يف جمال 
املخدرات يف منطقة ب�زريعة لتق�م 
ذات امل�صالح بفتح حترياتها و التنقل 
ملنزل امل�صتبه به بعد احل�ص�ل على 
 ، اجلمه�رية  وكيل  ال�صيد  من  اإذن 
ووالد  زوجته  اإ�صتقبالهم  كان يف  اأين 
م�صالح  مبرافقة  قام  الذي  املتهم 
وعرث  التفتي�ص  عملية  خلل  الأمن 
داخل  املخدرات  من  �صفيحة  على 
�صلة اأغرا�ص اإبن املتهم و عرث على 
�صكل  على  كانت  التي  الكمية  باقي 
به  امل�صتبه  معطف  داخل  �صفائح 
عرث  كما  ن�مه  غرفة  م�صت�ى  على 
على مبلغ 60 األف دج ي�صتبه باأنها من 
ال�صامة  امل�اد  لهاته  بيعه  عائدات 
ت�قيف  مت  للتحريات  وم�ا�صلة   ،

املتهم و حت�يله على حمكمة احلال 
الف�ري  املث�ل  اإجراءات  مب�جب 
امل�ؤقت  احلب�ص  رهن  و�صعه  بعد 
اأنكر  حيث   ، اجلنح  قا�صي  باأمرمن 
لهيئة  م�اجهته  خلل  الأخري  هذا 
املحكمة ما ن�صب له من جرم و اأكد 
الكمية  ت�رشيحاته اأن  معر�ص  يف 
املقدرة ب312 غرام ل تخ�صه و ل 
يعلم مب�صدرها و رجح باأنها خا�صة 
اأقام  الذي  اأقاربه  معازمي  باأحد 
اأعارها  بعدما  منزله  داخل  وليمته 
و  تفتي�صمنزله  من  ي�مني  قبيل  له 
هناك  باإخفائها  قام�ا  من  اأنهم 
اأن عرثت عليها م�صالح الأمن  حلني 
عليها  اأكد  التي  الت�رشيحات  وهي   ،
اإخفاء  مكان  واأن  دفاعه خا�صة 
ول  بتاتا  منطقي  غري  املخدرات 
امل�اد  تلك  و�صع  للمتهم  ميكن 
و  الر�صيع  اإبنه  متناول  يف  ال�صامة 
من  ليطالب   ، للخطر  حياته  يعر�ص 
جهته ممثل احلق العام بت�قيع عق�بة 
8 �صن�ات حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 
اأن  قبل   ، املتهم  حق  يف  دج  ملي�ن 
النطق باحلكم  تاأجيل  القا�صي  يقرر 

جلل�صات لحقة .
ل/منرية 

 املوقوف كان حمل بحث مبوجب
 العديد من اأوامر بالقب�ض 

عملية التفتي�ض اأ�سفرت على العثور على 
312 غرام منها على �سكل �سفائح

فرقة الأبحاث بال�شراقة 
تلقي القب�ض على حمرتف 

الن�شب و الحتيال 

تاجر خمدرات يخبىء�شفائح 
الكيف املعالج داخل �شلة 

األعاب ابنه الر�شيع !!
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مدير الع�سرنة بوزارة العدل يك�سف من حمكمة بئر مراد راي�ض

1000 �شوار اإلكرتوين ب10 
ماليري �شنتيم والتعميم خالل �شنة 
ك�سف مدير الإ�ست�سراف و التنظيم باملديرية العامة لع�سرنة العدالة »زروالة كيالين« خالل 

اإ�سرافه على اإنطالق التطبيق الفعلي لل�سوار الإلكرتوين مبقر حمكمة بئر مراد راي�ض ، اأم�ض ، اأن 
تعميم تطبيق ال�سوار الإلكرتوين على م�ستوى حماكم اجلمهورية �سيكون بعد �سنة كاملة بعد اإجناز 
1000 �سوار حلد ال�ساعة كمرحلة اأوىل مبيزانية قدرت ب10 ماليري �سنتيم �ساحلة ملدة 10 �سنوات 
وهذا حتت اإ�سراف كوادر جزائرية تكفلت بكافة الأنظمة املعلوماتية اخلا�سة بال�سوار و التي مل 

ي�سرف عليها ول فل�ض ..
ل/منرية

بئر  حمكمة  �صهدت  وقد  هذا 
انطلق  خلل  اأم�ص  راي�ص  مراد 
التطبيق الفعلي لل�ص�ار الإلكرتوين 
الرقابة  اإجراء  عن  البديل 
الق�صائية ح�ص�ر عدد من اإطارات 
وعدد  ال�رشطة  و  ال�طني  الدرك 
�صهدوا  الذين  الأمن  عنا�رش  من 
�رشح  ومت  الإنطلق  عملية  على 
كيفية تطبيقه عليهم من قبل مدير 
الذي   « زروالة كيلين   « الع�رشنة 
ال�ص�ار وفق بث  �رشح كيفية عمل 
جتريبي على اأحد عمال املحكمة 
و نظام  التقنيات  بالتف�صيل  وعدد 
اإ�صارات  ير�صل  الذي  اجلهاز 
حال  يف  لل�صلطات  ن�صية  ور�صائل 
حماولة املتهم نزعه اأو عدم �صحنه 
اجلغرايف  النطاق  مغادرة  وحتى 
امل�صم�ح به اأو حتطيمه واأنه جهاز 
والر�صا�ص م�صن�ع  للمياه  مقاوم 
معايري  وفق  جدا  حديثة  بتقنيات 
ال�صحية  تتنا�صب مع احلالة  دولية 

للمتهم .
اجلهاز  تطبيق  حالت  وعن 
لل�صتفادة  امل�ؤهلني  والأ�صخا�ص 

مدير  فاأكد  الإجراء  هذا  من 
اأن  النطلق  هام�ص  الع�رشنة يف 
ال�صلطة تقديرية من حق القا�صي 
�صلطة  له  الذي  بامللف  املكلف 
مع  ل  اأو  الإجراء  تطبيق  تقدير 
املتابع  اجلرائم  تك�ن  اأن  مراعاة 
خطرية  غري  به  امل�صتبه  لأجلها 
عائلة  و  قار  اإقامة  مع وج�د مقر 
غري  الأحكام  تك�ن  اأن  و  م�صتقرة 

نهائية .
اأن  املتحدث  ذات  ك�صف  كما 
معايري  وفق  �صنع  قد  اجلهاز 
دولية عالية منا�صبة لل�صحة العامة 
وفق  للر�صا�ص  وم�صادة  للم�صتبه 
منها  الدولة  خ�ص��صيات  بع�ص 
العدل  وزارة  رمز  يحمل  �صعار 

اجلزائرية ..
مراد  بئر  حمكمة  جمه�رية  وكيل 
�صمان ملحاكمة  الإجراء   « راي�ص 
عادلة وتدعيم للرقابة الق�صائية »

وكيل جمه�رية حمكمة  من جهته 
عبا�ص«  »زروق  راي�ص  مراد  بئر 
ك�صف خلل كلمة األقاها مبنا�صبة 
ال�ص�ار  لتطبيق  الفعلي  الإنطلق 
جاء  الإجراء  هذا  اأن  الإلكرتوين 
وكذا  الإلكرتونية  الرقابة  لتفعيل 

جاءت  والتي  الق�صائية  الرقابة 
امل�ؤقت  احلب�ص  عن  بديل 
مب�جب تعديلي قان�ن الإجراءات 
جهاز  بع�رشنة  اجلزائية واملتعلق 
و  اإيجابيته  اأهم  من  و  العدالة 
اأهدافه هي تعزيز حق�ق الإن�صان 
الرقابة  وتدعيم  الرباءة  وقرينة 
خماطر  من  وال�قاية  الق�صائية 
ح�صن  يف  امل�صاهمة  مع  الع�د 
الق�صائي  التحقيق  اإجراءات  �صري 
الإزدحام  من  التخفيف  ول�صيما 
العقابية  امل�ؤ�ص�صات  ت�صهده  التي 
مع دعم �صيا�صة اإدماج املحب��صني 

الكلمة  خلل  ك�صف  كما   .
بتطبيق هذا  الأ�صخا�ص املكلفني 
التحقيق  قا�صي  وهم  الإجراء 
باإجراءات  املكلف  والقا�صي 
الإتهام  ،غرفة  الف�ري  املث�ل 
لرقابة  ثانية  جهة  باإعتبارها 
وقا�صي  التحقيق  قا�صي  اأعمال 
م�صت�ى  على  العق�بات  تطبيق 
امل�ؤ�ص�صات العقابية ،لينهي كلمته 
الإجراء  هذا  اإيجابيات  بتعداد 
املتهم  كرامة  حلفظ  جاء  الذي 
من جهة و دعما ملبادئ املحاكمة 

العادلة من جهة اأخرى .

�سادرة يف حقه اأكرث من 6 اأوامر بالقب�ض عن عدة جرائم باحلرا�ض

�شقيق باورن املخدرات » ماوكلي » يتورط بتحطيم �شيارة �شرطة 
متكنت م�صالح الأمن بالكاليت��ص 
من  خطرية  ع�صابة  ت�قيف  من 
�صقيق  يق�دها  اأ�صخا�ص  ثلثة 
باإ�صم  معروف  خمدرات  تاجر 
 6 حقه  يف  »ماوكلي«ال�صادرة 
قام�ا  بعدما   ، بالقب�ص  اأوامر 
بتحطيم �صيارة ال�رشطة با�صتعمال 
قارورات اخلمر التي كان�ا ب�صدد 
املتهمني  ليمثل   . اإحت�صائها 
احلرا�ص  حمكمة  هيئة  اأمام 
حالة  يف  القيادة  جرم  مل�اجهة 
�صكر وجنحة الع�صيان والتحطيم 
رهن  وهم  الغري  مللك  العمدي 
بامل�ؤ�ص�صة  امل�ؤقت  احلب�ص 
العقابية باحلرا�ص ،وهي الق�صية 

التي تع�د جمرياتها لبداية ال�صهر 
م�صالح  ر�صدت  حني  اجلاري 
لها  روتينة  دورة  اأثناء  ال�رشطة 
�صاعة  يف  مبنطقة الكاليت��ص 
على  م�صب�هة  �صيارة  متاأخرة 
تقدمها  بعد  و  �صخ�صان  متنها 
كان  ال�صائق  اأن  اإت�صح  منها 
ولدى  متقدمة  �صكر  حالة  يف 
مقاومة  اأبدى  ت�قيفه  حماولتها 
�صيارة  بر�صق  قامرفيقه  و  كبرية 
ويف   ، اخلمر  بزجاجة  ال�رشطة 
اإطار التحريات تبني اأن �رشيكهم 
اأخطر  اأحد  �صقيق  ه�  الثالث 
العدالة  من  املتهمني املطل�بني 
 « املدع�  احلرا�ص  منطقة  يف 

جرائم  ب�صل�صة  لت�رطه  ماوكلي« 
و  باملخدرات  املتاجرة  من 
اأعمال ال�صغب ،ليتم التنقل ملن�له 
رفقة  ، وحت�يله  �صقيقه  وت�قيف 
باقي املتهمني على حمكمة احلال 
الذكر  �صالفة  التهم  مبجم�عة 
مث�لهم  خلل  اأنكروها  والتي   ،
للمحاكمة وفقا لإجراءات املث�ل 
الذي  اأكد املتهم  ، حيث  الف�ري 
كان يق�د ال�صيارة اأنه بي�م ال�قائع 
كان ينتظر رفقة رفيقه �صديقهم 
مرت  الأثناء  تلك  يف  و  الثالث 
�صيارة ال�رشطة و اإتهم�ه دون وجه 
�صكر  بحالة  ال�صيارة  ب�صياقة  حق 
بالعك�ص  اإقناعهم  بعدما حاول  و 

واأثناء  �صيارته  باب  حطم�ا 
و رمى  اأخرى  �صيارة  مرة  ذلك 
حطمت  خمر  زجاجة  �صائقها 
اأكد  حني  يف   ، ال�رشطة  �صيارة 
من  بريء  اأنه   « ماوكلي   « �صقيق 
ال�صجن  زج يف  قد  اأنه  و  الق�صية 
ليطالب   ، �صقيقه  �صمعة  ب�صبب 
ويف  العام  احلق  ممثل  جهته  من 
ت�قيع عق�بة  ذكره  �صلف  ما  ظل 
حقه  يف  نافذا  حب�صا  �صن�ات   3
و 4 �صن�ات يف حق املتهم الول 
املتهم  يف حق  حب�صا  عامان  و 
الثالث ، مع تاأجيل النطق باحلكم 

جلل�صات لحقة .
ل/منرية

بعد اأن �سبطت �سورته ال�سخ�سية بجواز �سفر �سخ�ض اأخر

توقيف �شاب مبطار الدويل هواري بومدين زّور جواز �شفره 
من  الثالث  العقد  يف  �صاب  عار�ص 
العمر م�ج�د رهن احلب�ص امل�ؤقت 
الغيابي  احلكم  العقابية  بامل�ؤ�ص�صة 
انتحال  تهمة  عن  �صده  ال�صادر 
حمررات  يف  والتزوير  الغري  ه�ية 
ر�صمية التي طالت ج�از �صفره الذي 
نح�  للهجرة  اأخر  �صخ�صا  اإ�صتعمله 

فرن�صا .

من  املتهم  ت�قيف  جرى  وقد  هذا 
قبل م�صالح �رشطة احلدود باملطار 
الأ�صب�ع   ، ب�مدين  ه�اري  الدويل 
الفارط ، اإثر �صدور حكم غيابي يف 
حقه عن ق�صية تزوير ج�از �صفر من 
ه�يته  با�صتعمال  قام  �صخ�ص  قبل 
و�صع  حيث  اإ�صبانيا  نح�  لل�صفر 
�ص�رة هذا املتهم بدل �ص�رته وه� 

الت�رشف املجرم قان�نا ، ليتم بذلك 
حت�يله على حمكمة احلال اأين نفى 
اأنه من  اأكد  و  له من جرم  ن�صب  ما 
يقم بالتزوير و اأن �صخ�ص من ولية 
بعدما  بذلك  قام  من  ه�  وهران 
على  احل�ص�ل  يف  مب�صاعدته  وعده 
تاأ�صرية �صفر اىل ا�صبانيا ، وه� من 
مت  الذي  للمتهم  ه�يته  مبنح  قام 

�صبط ه�يته عنده ، ويلتم�ص بذلك 
من  ،ليطالب  بالرباءة التامة  اإفادته 
العام ويف ظل ما  جهته ممثل احلق 
�صلف ذكره بت�قيع عق�بة عام حب�صا 
دينار  األف   20 بقيمة  نافذا وغرامة 
النطق  تاأجيل  مع   ، املتهم  حق  يف 

باحلكمل جل�صات لحقة .
ل/منرية

 .    حجز اأختام مقلدة ، �سكوك بنكية ، 
�سجالت جتارية و حمررات مزورة  
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اأوراق »بارادي�س«:

ملاذا تراجع االهتمام العاملي بالت�سريبات املعلوماتية؟
على الرغم من ك�صف »اأوراق بارادي�س«، التي مت ن�صرها يف 5 نوفمرب 2017، عن تورط عدد كبري من 

َظ  ال�صركات العاملية وال�صيا�صيني وال�صخ�صيات العامة يف ممار�صات التهرب ال�صريبي وغ�صيل الأموال؛ مل َتْ
هذه املوجة اجلديدة من الت�صريبات بالفاعلية املتوقعة يف ح�صد الراأي العام املحلي والعاملي لل�صغط على 

احلكومات لتخاذ اإجراءات قانونية �صد هذه املمار�صات.

حممد عبد اهلل يون�س/مركز امل�صتقبل للأبحاث و الدرا�صات املتقدمة
الت�رسيبات  بتحول  ذلك  ويرتبط 
ا�ستثنائًيّا  حدًثا  كونها  من  املعلوماتية 
اجلماهري  ومتابعة  باهتمام  يحظى 
والنخب ال�سيا�سية، ويوؤثر على القناعات 
للدول؛  وال�سيا�سات اخلارجية  ال�سيا�سية 
للممار�سات  اليومية  اإحدى احلقائق  اإىل 
ال�سيا�سية فيما بات يُطلق عليه »حروب 
املعلوماتي«  و«الت�سليل  الت�رسيبات« 

املتعمد.

ع�صر الت�صريبات:

اأدى تزايد وترية الك�سف عن الت�رسيبات 
للتدفقات  مواٍز  عامٍل  ت�سكل  اإىل 
حواجز  اخرتاق  ي�ستهدف  املعلوماتية 
بهدف  الأمنية  والإجراءات  ال�رسية 
الك�سف عن املعلومات والوثائق ب�سورة 
متوا�سلة. وكان الت�سجيل الر�سمي ملوقع 
والك�سف   ،2006 اأكتوبر  يف  »ويكيليك�س« 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وثائق  عن 
تد�سني  اأ�ساجن مبثابة  من جانب جوليان 
مل  التي  العاملية  الت�رسيبات  ل�سبكات 
منذ  ال�رسية  الوثائق  ن�رس  عن  تتوقف 

ذلك احلني.
الت�رسيبات  �سبكات  ع�سوية  تقت�رس  ول 
على املخرتقني الإلكرتونيني، واإمنا ت�سم 
واملوؤ�س�سات  ال�ستق�سائيني،  ال�سحفيني 
وبع�س  ال�سغط،  وجماعات  الإعالمية، 
لف�سح  ال�ساعني  ال�سيا�سيني  امل�سئولني 
موؤ�س�ساتهم  داخل  املمار�سات  بع�س 
الأ�رسار«  »كا�سفو  عليهم  يطلق  ممن 
واملطلعني   ،)Whistle Blowers(
ي�سعون  الذين   )Insiders( الداخل  من 

لالنتقام من موؤ�س�ساتهم. 
وتُعد ت�رسيبات »اإدوارد �سنودن« )العميل 
ال�سابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية(، 
الت�رسيبات  اأكرث  من   ،2013 يونيو  يف 
»�سنودن« عن  للجدل، حيث ك�سف  اإثارًة 
يُتيح   PRISM يُ�سمى  برنامج  وجود 
والربيد  واملعلومات  الت�سالت  مراقبة 
الإلكرتوين وامللفات اخلا�سة بالأفراد يف 
كافة دول العامل، واأن وكالة ال�ستخبارات 
الأمريكية تعتمد عليه يف اخرتاق اخلوادم 
التكنولوجيا  �رسكات  بكافة  اخلا�سة 
وياهو،  مايكرو�سوفت،  )مثل:  الأمريكية 
وكافة  و�سكايب(  وفي�سبوك،  وجوجل، 
مما  الجتماعي،  التوا�سل  �سبكات 
اأن�سطة  حول  النطاق  وا�سع  جدًل  اأثار 
بها  تقوم  التي  للحدود  العابر  التج�س�س 
ا�ستهدفت  والتي  املتحدة،  الوليات 
مثل:  املتحدة،  الوليات  حلفاء  بع�س 
وامل�ست�سارة  الربيطاين،  الوزراء  رئي�س 

الأملانية اأجنيال مريكل.
ويف ال�سياق ذاته، حتول »الحتاد الدويل 
فاعل  اإىل  ال�ستق�سائيني«  لل�سحفيني 
العاملية،  الت�رسيبات  �سبكة  �سمن  مهم 
وثائق  بن�رس  نوفمرب 2014  حيث قام يف 
)رئي�س  يونكر«  كلود  »جان  بقيام  تفيد 
ت�سهيالت  مبنح  الأوروبية(  املفو�سية 
يف  مل�ساعدتها  كربى  عاملية  ل�رسكات 

تخفي�س �رسائبها. 
بع�س  دور  على  ينطبق  ذاته  والأمر 
�سحيفة  مثل  العاملية،  ال�سحف 
يف  ن�رست  التي  الفرن�سية  »لوموند« 
الأر�سيف  من  ت�رسيبات   ،2014 فرباير 
الرقمي لأحد البنوك ال�سوي�رسية الكربى 
دول  من  العديد  فروًعا يف  الذي ميتلك 
باأن  الت�رسيبات  اأفادت هذه  العامل، وقد 
البنك قد �ساعد عمالء من اأكرث من 200 

طريق  عن  ال�رسيبي  التهرب  على  دولة 
ح�سابات م�رسفية ت�سل قيمتها اإىل 119 

مليار دولر.
مت  التي  بنما  ت�رسيبات  اعتبار  وميكن 
منوذج  مبثابة   2016 اأبريل  يف  ن�رسها 
حجم  و�سل  حيث  ال�سخمة،  للت�رسيبات 
امللفات التي مت ت�رسيبها عن املعامالت 
�رسكة  عليها  اأ�رسفت  التي  املالية 
حوايل  اإىل  بنما  يف  فون�سيكا«  »مو�ساك 
2،62 تريابايت من البيانات مدونة فيما 
ما  متنوع  ملف  مليون   11،5 على  يزيد 
بيانات،  وقواعد  اإلكرتونية،  ر�سائل  بني 
الوثائق  وتغطي  وتعاقدات.  و�سور، 
األف   214 من  باأكرث  اخلا�سة  التعامالت 
جهة من موؤ�س�سات و�رسكات عاملية، يف 
اأكرث من 200 دولة حول العامل. وك�سفت 
�سيا�سية،  �سخ�سية   140 اأ�سماء  الوثائق 
متورطني  وم�ساهري،  عامة،  و�سخ�سيات 
وتهرب  ثروات،  اإخفاء  عمليات  يف 

�رسيبي بطرق غري م�رسوعة.

ت�صريبات »بارادي�س«

لل�سحفيني  الدويل  »الحتاد  اأعلن 
�سحيفة  من  وكل  ال�ستق�سائيني« 
»اجلارديان« و«هيئة الإذاعة الربيطانية« 
)بي بي �سي(، و�سحيفة »نيويورك تاميز«، 
يف 5 نوفمرب 2017؛ عن جمموعة �سخمة 
ال�رسيبية  املالذات  حول  الوثائق  من 
والتي  ال�رسيبي،  التهرب  وممار�سات 
والتي  بارادي�س«،  »اأوراق  با�سم  ُعرفت 
بلغ عددها ما يزيد على 13 مليون وثيقة 
و�سائط  من  تريابايت   1.4 حوايل  ت�سع 

التخزين.
ولقد ك�سفت هذه الوثائق عن تورط عدد 
كبري من ال�سيا�سيني وال�سخ�سيات العامة 
يف حوايل 50 دولة حول العامل، وت�سمنت 
ال�رسكات  من  عدد  عن  الك�سف  الوثائق 
غ�سيل  ممار�سات  على  ت�رسف  التي 
الأموال يف مالذات �رسيبية، مثل: جزر 

كاميان، وبرمودا.
وتعود غالبية الوثائق اإىل مكتب املحاماة 
يف  مقره  يقع  الذي  »اأبلباي«  الدويل 
عدد  ا�ستثمارات  على  وي�رسف  برمودا، 
كبري من ال�رسكات، حيث �سملت الوثائق 
واتفاقيات  الإلكرتوين،  الربيد  ر�سائل 
لأكرث  امل�رسفية  والبيانات  القرو�س 
مكتب  عليها  اأ�رسف  األف �رسكة   25 من 
خم�سينيات  من  الفرتة  خالل  املحاماة 

القرن املا�سي حتى عام 2016.
من  كبرٍي  عدٍد  تورط  الوثائق  واأكدت 
التهرب  اأعمال  يف  العاملية  ال�رسكات 
واآبل،  في�سبوك،  )مثل:  ال�رسيبي 
ومايكرو�سوفت، واآيباي، واأوبر، ونايكي، 
وماكدونالدز(،  و�سيمنز،  مارت،  وول 
قامت  التي  ال�رسكات  من  وغريها 
بتاأ�سي�س �رسكات يف اخلارج للتهرب من 

ال�رسائب يف دولهم.
ال�سخ�سيات  من  عدٍد  اأ�سماء  وترددت 
ال�سيا�سية �سمن الوثائق، من بينها وزير 
تيلر�سون«،  »ريك�س  الأمريكي  اخلارجية 
»جاري  لرتامب  القت�سادي  وامل�ست�سار 
على  اأدلة  وجود  عدم  رغم  كوهن«، 
القت�سادية.  اأن�سطتهم  يف  خمالفات 
»ويلرب  الأمريكية  التجارة  وزير  اأما 
الوثائق عن امتالكه  رو�س« فقد ك�سفت 
يف  الدولرات  مباليني  ا�ستثمارات 
�رسكة »نافيجيرت« لل�سحن، والتي ترتبط 
وثيقة  للطاقة  الرو�سية  »�سيبور«  ب�رسكة 

ال�سلة بالرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
وعائلته.

كما ك�سفت وثائق بارادي�س عن ا�ستثمارات 
مللكة بريطانيا يف �رسكات »اأوف �سور« 
وال�ستهالكية،  الطبيعية  للقرو�س 
م�ست�سار  برونفمان«  »�ستيفن  وكذلك 
ترودو«  »جا�سنت  الكندي  الوزراء  رئي�س 
اأن�سطة  ا�ستثمارات يف  اإليه  نُ�سبت  الذي 
اإطار  يف  كاميان  جزر  يف  معلومة  غري 

عمليات التهرب ال�رسيبي.
الرئي�س  مثل  اأخرى،  اأ�سماء  وترددت 
�سانتو�س«،  مانويل  »خوان  الكولومبي 
ال�سابق  بر�سلونة  بلدية  ورئي�س 
تريا�س«،  »كافيي  احلايل  وم�ست�سارها 
ال�سابقني  كندا  وزراء  روؤ�ساء  من  وثالثة 
مارتن«،  و«بول  كريتيان«،  »جان  )وهم: 
املالية  ووزير  مولروين«(،  و«بريان 
ورئي�سة  كابوتو«،  »لوي�س  الأرجنتيني 
�سريليف«،  جون�سون  »اإلني  ليبرييا 
النيجريي  ال�سيوخ  جمل�س  ورئي�س 
والغاز  النفط  ووزير  �ساراكي«،  »بيكول 
مينباييف«،  »�ساوت  كازاخ�ستان  يف 
»يوكيو  ال�سابق  الياباين  الوزراء  ورئي�س 

هاتوياما«.
ال�سخ�سيات  بع�س  اأ�سماء  وردت  كما 
مثل:  الوثائق  �سمن  اأو�سطية  ال�رسق 
»رامي خملوف« ابن عم الرئي�س ال�سوري 
الع�سو  الأ�سد«، و«غ�سان �سوكت«  »ب�سار 
بالإ�سافة  العراقي،  الربملان  يف  �سابق 
اإىل اأبناء رئي�س الوزراء الرتكي »بن علي 
ال�سابق  باك�ستان  وزراء  ورئي�س  يلدرم«، 

»�سوكت عزيز«.
وعلى الرغم من اإعالن الحتاد الأوروبي 
وعدد كبري من الدول حول العامل اإجراء 
ال�سخ�سيات  بع�س  تورط  يف  حتقيقات 
اأن  اإل  ال�رسيبي؛  التهرب  يف  ال�سيا�سية 
حتَظ  مل  ال�سخمة  الت�رسيبات  موجة 
يف  تتمثل  التي  املتوقعة  بالفاعلية 
والعاملي  املحلي  العام  الراأي  اإثارة 
عن  الك�سف  مت  التي  ال�سخ�سيات  �سد 
الدول  غالبية  تتخذ  مل  كما  اأ�سمائها، 
املعنية حتى الآن اإجراءات ق�سائية بناء 

على هذه الوثائق.

تولت �صاغطة

الكربى  الت�رسيبات  موجات  نقي�س  على 
ومتابعة  عاملي  باهتمام  حظيت  التي 
الت�رسيبات  تعر�ست  النطاق؛  وا�سعة 
-ويف  الأخرية  الآونة  يف  املعلوماتية 
مقدمتها »وثائق بارادي�س«- اإىل حتولت 
متتعها  ومدى  فاعليتها  على  اأثرت 
املتابعني.  بني  الثقة  من  الأدنى  باحلد 
التهامات  تعددت  املثال،  �سبيل  فعلى 
على  بالتاأثري  ويكيليك�س  لت�رسيبات 
الأمريكية  الرئا�سية  النتخابات  نتائج 
ل�سالح رو�سيا من خالل ت�رسيب ر�سائل 
باحلزب  اخلا�سة  الإلكرتوين  الربيد 
الدميقراطي واأع�ساء احلملة النتخابية 
لهيالري كلينتون لرتجيح فر�س »دونالد 

ترامب« للفوز بالنتخابات الرئا�سية
التحولت  اأهم  تتمثل  الإطار،  هذا  ويف 
اأثرت  والتي  الت�رسيبات  �سهدتها  التي 

على فاعليتها فيما يلي: 
تزايد كثافة التدفقات:

فرتات  على  تتم  الت�رسيبات  تعد  مل 
متباعدة ويف �سورة موجات �سخمة كما 
عن  الك�سف  بات  واإمنا  ال�سابق؛  كان يف 
ت�رسيبات جديدة يتم ب�سورة يومية على 

امل�ستويات الداخلية والإقليمية والدولية، 
على  اجلمهور  قدرة  على  اأثر  مما 
ا�ستيعاب هذا الكم الهائل من الت�رسيبات 
الت�رسيبات  باتت  كما  املتعار�سة، 
املعلومات  من  متعددة  اأنواًعا  تت�سمن 
م�سداقيتها،  من  التحقق  ي�سعب  التي 
الهاتفية،  واملكاملات  الوثائق،  مثل: 
الربيد  ور�سائل  ال�سوتية،  واملقاطع 
التوا�سل  ح�سابات  ور�سائل  الإلكرتوين، 
الجتماعي، وتطبيقات املحادثات؛ مما 
اأثار جدًل وا�سع النطاق حول ما مُيكن اأن 
يطلق عليه »ت�رسيب معلوماتي« باملعنى 
الدقيق بعدما اختلط الرث بالثمني حتت 

مظلة نف�س املفهوم. 

حروب الت�صريبات: 

�سمن  »�سالح«  اإىل  الت�رسيبات  حتولت 
حروب املعلومات، ولعل ت�رسيبات بع�س 
املوؤ�س�سات الأمنية والق�سائية الأمريكية 
الرئي�س  اإدارة  اأع�ساء  التقارب بني  حول 
ورو�سيا،  ترامب«  »دونالد  الأمريكي 
ووجود تن�سيق ُقبيل النتخابات؛ يك�سف 
للت�رسيبات،  ال�سيا�سي  التوظيف  عن 
طابًعا  اكت�سبت  الت�رسيبات  هذه  اإن  اإذ 
لرئي�س  »ترامب«  اإقالة  عقب  حدة  اأكرث 
»جيم�س  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب 
كومي« يف مايو 2017.  ويف املقابل، فاإن 
القيام  لرتامب  تن�سب  امل�سادر  بع�س 
ببع�س الت�رسيبات املتعمدة ل�ستعرا�س 
الرئا�سة، على غرار  ا�ستحقاقه ملن�سب 
لوزير  معلومات  عن  بالك�سف  قيامه 
لفروف«  »�سريجي  الرو�سي  اخلارجية 
تنظيم  حول   ،2017 مايو  منت�سف  يف 
»داع�س« ح�سلت عليها الوليات املتحدة 

من دولة حليفة.
»حروب  على  نف�سه  الأمر  وينطبق 
الت�رسيبات« بني الدول، اإذ ا�ستغلت رو�سيا 
بهدف  الإلكرتونيني  للمخرتقني  �سبكات 
الأمريكية،  النتخابات  على  التاأثري 
ودعم �سعود اليمني املتطرف يف الدول 

الأوروبية.

الخرتاق بالوكالة: 

�سبكات  اأع�ساء  ا�ستقاللية  تراجعت 
ت�ساعد  ب�سبب  العاملية  الت�رسيبات 
بع�س  بتوظيف  وقيامها  الدول،  تاأثري 
للقيام  املخرتقني  من  املجموعات 
بوجود  ومقارنًة  ل�ساحلها،  بالت�رسيبات 
�سحفية  موؤ�س�سات  اأو  عاملية  منظمات 
املعلوماتية  الت�رسيبات  باإطالق  تقوم 
»�سبكة  مثل  م�سداقيتها  من  التاأكد  بعد 
ال�ستق�سائيني«؛  الدوليني  ال�سحفيني 
من  جمهولة  جمموعات  موؤخًرا  تكونت 
امُل�رِسّبني غري معلومي الهوية تقوم ببث 
معرفة  اإمكانية  دون  متعددة  ت�رسيبات 
م�سداقيتها،  من  التحقق  اأو  م�سدرها، 
الدول،  بع�س  املجموعات  هذه  وتتبع 
الت�رسيبات ل�ساحلها فيما  وتقوم بتنفيذ 

ميكن ت�سميته »الت�رسيب بالوكالة«.
ففي اأفريل 2017، اأعلنت جمموعة ت�سمى 
وكالة  اخرتاقها  عن  الظل«  »و�سطاء 
وال�ستيالء  الأمريكي،  القومي  الأمن 
الأجهزة  خبيثة لخرتاق  برجميات  على 
جماًنا  باإتاحتها  وقامت  الإلكرتونية، 
للمتابعني، وهو ما ت�سبب يف تنفيذ هجوم 
كراي«  »وانا  العاملي  اخلبيثة  الفدية 

)Wanna Cry(، يف 12 مايو 2017. 

بالتبعية  متهمًة  »ويكيليك�س«  باتت  كما 
املعلومات  بع�س  وت�رسيب  لرو�سيا 
على  العاملي،  لالأمن  تهديًدا  مُتثل  التي 
ت�سمنت  التي   »7 »القبو  ت�رسيبات  غرار 
اأدوات اخرتاق وجت�س�س  معلومات حول 
القومي  الأمن  وكالة  ت�ستخدمها 
ا يف تهديدات  الأمريكي، مما ت�سبب اأي�سً
امل�ستخدمني  ملاليني  ال�سيرباين  لالأمن 

يف العامل.

ت�صارب التف�صريات

بتقبل  يقومون  املتابعون  يعد  مل 
ينبغي  ُم�سلمات  باعتبارها  الت�رسيبات 
وعي  ت�ساعد  فمع  ت�سكيك،  دون  قبولها 
تُطرح  متعددة  اأ�سئلة  باتت  اجلماهري 
هوية  بينها:  من  الت�رسيبات،  حول 
ومدى  وم�ساحلهم،  بالت�رسيب  القائمني 
بوقائع  وارتباطها  الت�رسيبات  م�سداقية 
حول  الختالف  اإىل  بالإ�سافة  حقيقية، 
الت�رسيبات  واأهمية  جدوى  مدى  تف�سري 
املثال،  �سبيل  فعلى  ذاتها.  حد  يف 
وجود  حول  املتتالية  الت�رسيبات  فاإن 
»ترامب«  فريق  اأع�ساء  بني  ات�سالت 
بني  �سدى  جتد  مل  ورو�سيا  النتخابي 
اأن�ساره.  حيث اعترب موؤيدو ترامب هذه 
الت�رسيبات �سمن احلمالت امل�سادة من 
اعترب  بينما  ال�سيا�سيني،  جانب اخل�سوم 
الت�سالت مبثابة  هذه  اآخرون  متابعون 
اأمر طبيعي ل ي�ستحق ال�سجة باعتبارها 
حلملة  اخلارجي  التوا�سل  مهام  �سمن 

امُلر�سح الرئا�سي حينها.

مع�صلة الثقة

انت�سار  يت�سمنه  مما  الرغم  على 
تفكيك  حول  دللت  من  الت�رسيبات 
ال�سيا�سي،  لالت�سال  التقليدية  النماذج 
ال�سيطرة  على  الدول  قدرة  وتراجع 
على تدفقات املعلومات؛ فاإن النفجار 
بات  املعلوماتية  للت�رسيبات  العاملي 
يتعر�س لنتقادات حادة وعوائق متعددة 
اأهمها  يتمثل  والتي  فاعليتها،  من  حتد 

فيما يلي:

تراجع امل�صداقية

القدر  بذات  حتظى  الت�رسيبات  تعد  مل 
الإ�سارة،  �سلفت  كما  امل�سداقية  من 
التوا�سل  �سبكات  اأن  اإىل  ذلك  ويرجع 
الجتماعي )مثل: في�سبوك، وتويرت( قد 
النطاق  وا�سعة  م�ساحات  تبلور  اإىل  اأدت 
النت�سار  وا�سعة  التفاعالت  من  واأمناط 
�سلطة  اأو  احلواجز  اأو  ال�سوابط  تفتقد 
عليا تنظم تدفق املعلومات والأفكار بني 
الفاعلني، بحيث تغيب احلقائق املطلقة 
و�سط ركام هائل من املعلومات التي ل 
مُيكن التحقق من �سحة اأٍيّ منها، خا�سًة 
يف ظل تزايد عمليات الرتويج ملعلومات 
امل�ساحات  عرب  �سائعات  اأو  دقيقة  غري 
حمتوى  يف  والتناق�سات  الفرتا�سية، 
املعايري  وجود  وعدم  املعلومات، 
الإعالمية  املمار�سة  وقواعد  املهنية 
تُدار  التي  البديل  الإعالم  من�سات  على 

بوا�سطة الأفراد.
الفو�سى  هذه  الباحثني  بع�س  ويَعترب 
ما  راأ�سمالية  جتليات  اأحد  الفرتا�سية 
بديلة  م�ساحة  خلقت  التي  احلداثة  بعد 
انعدام  يحكمها  الجتماعي  للجدل 

اليقني يف العملية الت�سالية بني الطرف 
يُطلق  ما  اإطار  يف  وامل�ستقبل  املر�ِسل 
»النظام  والر�ستني«  »اإميانويل  عليه 
مبادئ  حتكمه  الذي  للتوا�سل  العاملي 
واحلرية  والفردية،  املفرطة،  التعددية 
لالأحداث  الروايات  وتعدد  املطلقة، 
املنظورات  اختالف  وفق  املختلفة 

الفردية«.
الت�صريبات املزيفة: 

بع�س  من  التحقق  اإجراءات  ك�سفت 
تزييف  عن  املعلوماتية  الت�رسيبات 
واملحادثات  الر�سمية  الوثائق  بع�س 
وخالل  ال�سوتية،  واملقاطع  الهاتفية 
�سفحات  بع�س  ك�سفت  العربية  الثورات 
وثائق  عن  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
مت الدعاء باأنها مت الك�سف عنها خالل 
ثم  الأمنية،  املوؤ�س�سات  بع�س  اقتحام 
حترير  برامج  با�ستخدام  تزييفها  تبني 
بع�س  ن�رس  بهدف  والوثائق  ال�سور 

ال�سائعات.

النتقائية ال�صيا�صية: 

تركز بع�س الت�رسيبات على انتقاء بع�س 
املعلومات من الوثائق تدعم رواية معينة 
م�سالح  حتقيق  بهدف  لرتويجها  ت�سعى 
للت�رسيبات،  الراعية  الأطراف  اأو  الدول 
احلقائق«.  »تاأويل  عليه  يُطلق  ما  وهو 
اإخفاء  يتم  الت�رسيبات  بع�س  اإطار  ففي 
بع�س املعلومات عمًدا، والك�سف فقط 
تختلط  كما  املعلومات،  من  جزء  عن 
اجلهات  جانب  من  بالتف�سري  املعلومة 
�سورة  لرت�سيخ  بالت�رسيبات  تقوم  التي 

ذهنية معينة لدى اجلمهور.

ال�صتهداف املتعمد: 

حجج  اإىل  املعلوماتية  الت�رسيبات 
اأخالقية حول �رسورة ك�سف املمار�سات 
يُطلق عليه  القانونية والف�ساد فيما  غري 
ما  وهو  الأخالقي«،  »الخرتاق  البع�س 
الت�رسيبات  وتاأثري  فاعلية  من  يُعزز  كان 
قد  الأخرية  الآونة  اأن  اإل  املا�سي؛  يف 
ب�سورة  الت�رسيبات  توظيف  �سهدت 
�سيا�سات  �سمن  ومق�سودة  متعمدة 
املناف�سة  وممار�سات  ال�ستهداف، 

التجارية غري النزيهة بني ال�رسكات.
بالنتقائية،  الت�رسيبات  بع�س  وتت�سم 
املتورطني،  بع�س  على  والرتكيز 
واإخفاء اأ�سماء اآخرين، وهو ما ات�سح يف 
الك�سف  تت�سمن  مل  التي  بنما  ت�رسيبات 
يف  املتورطني  قوائم  عن  كاملة  ب�سورة 
»مو�ساك  �رسكة  مع  املالية  التعامالت 
هذه  وتدفع  للمحاماة،  فون�سيكا« 
النتقائية اإىل الت�سكيك يف �سحة الوثائق 
امل�رسبة، وهو ما يزيد من �سعف فاعلية 
كوثائق  بها  العتداد  يف  الت�رسيبات 

قانونية.
يف  الت�سخم  اإن  القول  ميكن  اإجماًل، 
كثافة ووترية الت�رسيبات املعلوماتية اأدى 
فاعليتها  من  كبرًيا  جانبًا  فقدانها  اإىل 
للم�سداقية،  افتقادها  ب�سبب  واأهميتها 
اآليات للتحقق من �سحتها،  وعدم وجود 
التوا�سل  فو�سى  انت�سار  ظل  يف 
املزيفة،  والت�رسيبات  الجتماعي، 
وال�ستهداف  املعلوماتي،  والت�سليل 
وتف�سري  والنتقائية يف عر�س  املتعمد، 

املعلومات.



امل�ؤ�س�سات  هذه  مكنت  قد  و 
الن�ساط  فروع  يف  تن�سط  التي 
املرتبطة باخلدمات  وال�سناعات 
واالت�ساالت  البال�ستيكية 
اإىل  احلديثة  والتكن�ل�جيات 
الري  واأ�سغال  الفالحة   جانب 
والتكن�ل�جيات  النفايات  وجمع 
التح�يلية  وال�سناعات  احلديثة 
الفالحة  و  النقل  وخدمات  
ا�ستحداث  من  البحري  وال�سيد 
ما جمم�عه 13622 من�سب �سغل 
اأو�سح  كما  ال�سباب  فئة  لفائدة  
ندوة  خالل  امل�س�ؤول  نف�س 
�سحفية ن�سطها يف  اإطار تظاهرة 
الت�سغيل  على  مفت�حة"  "اأب�اب 
االإعالم  و�سائل  ممثلي  لفائدة 
ا�ستحدث  جهته  من  بال�الية 
ال�طني  لل�سندوق  املحلي  الفرع 
"كناك"  البطالة  على  للتاأمني 
بنف�س  ال�الية  مند �سنة 2010 ما 
م�سغرة  م�ؤ�س�سة   1467 جمم�عه 
احلرفية   ال�سناعات  يف  تن�سط 
احلي�انات  وتربية  والتقليدية 
و�ساهمت  واخلدمات  والفالحة 
جمم�عه   ما  ا�ستحداث  يف 

11790 من�سب �سغل.
واإىل جانب خلق الرثوة من خالل 
ت�سهم  خدمات  و  م�اد  اإنتاج 
هذه امل�ؤ�س�سات من خالل  دفع 

مت�يل  يف  دي�نها  م�ستحقات 
ال�سباب  لفائدة  جديدة  م�ساريع 
الن�ساطات  خلق   يف  الراغبني 
الذي  الت�سغيل  مدير  ح�سب 
دي�ن  حت�سيل  ن�سبة  باأن  اأو�سح 
يف  القرو�س  من   امل�ستفيدين 
"كناك"  "اأن�ساج" و  اإطار جهازي 
و  باملائة   52 الت�ايل  على  بلغت 
اأخرى  جهة  ومن  باملائة.    64
ب�الية  الت�سغيل  قطاع  �سجل 
ما  املمتدة  الفرتة  خالل  عنابة 
اأكت�بر  نهاية  و  بني �سنتي  2008 
األف   70 من  اأزيد  تن�سيب   2017
�ساب و�سابة من خريجي اجلامعة  

يف  املهني  التك�ين  ومعاهد 
على  للم�ساعدة  �سغل  منا�سب 
االإدماج املهني من بينهم  6922 
�سابا مت تن�سيبهم منذ بداية ال�سنة 
بالقطاع  وذلك   2017 اجلارية 
االقت�سادي  وامل�سالح االإدارية و 
تن�سيب طالبي  اإتاحة  فر�س  مت 
م�سالح  م�ست�ى  على  ال�سغل 
اقت�سادية   وم�ؤ�س�سات  االإدارة 
نا�سطة  وخا�سة  عم�مية 
وال�سناعات  ال�سناعة  بقطاعات 
جانب   اإىل  وال�سحة  الغذائية 
العم�مية  واالأ�سغال  البناء 
اأو�سح  كما  واخلدمات  والتجارة 

باأن  ذكر   الذي  امل�س�ؤول  ذات 
امل�سجلة  الت�سغيل  طلبات  عدد 
اإىل غاية نهاية اأكت�بر 2017 على 
 18549 بلغت  ال�الية   م�ست�ى 
طلبا ومت مبنا�سبة تنظيم تظاهرة 
الت�سغيل  على  املفت�حة  االأب�اب 
لعدد  ميدانية  زيارات  بعنابة 
ا�ستحدثت  التي  امل�ؤ�س�سات  من 
بف�سل جهازي "كناك" و "اأن�ساج" 
التاأمني  جماالت  يف  تن�سط 
االإلكرتونية  املعدات  واإ�سالح 
اإىل  باالإ�سافة  ال�رق  و�سناعة 
وذلك  الطبية  للتحاليل  خمرب 

ببلديتي الب�ين وعنابة.
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مت ا�صتحداث ما جمموعه 5416 موؤ�ص�صة م�صغرة �صمن جهاز  الوكالية الوطنية لدعم ت�صغيل ال�صباب "اأن�صاج" بعنابة 
وذلك خالل الفرتة املمتدة  ما بني �صنتي 2010 و 2017 ح�صب ما علم من مدير الت�صغيل بالوالية كرمي بن خليفة.

فرع اأن�صاج بعنابة

ق.و

ا�صتحداث 5416 م�ؤ�ص�صة م�صغرة 

ق�صنطينة 

تهيئة مناطق ن�صاطات خم�ص�صة لل�صناعة ال�صيدالنية  
مناطق  تهيئة  قريب"  "عما  �ستتم 
خ�سي�سا  م�جهة  ن�ساطات 
�سبه  و  ال�سيدالنية  لل�سناعة 
اأجل  من  بق�سنطينة  ال�سيدالنية 

ترقية هذا املجال 
للرثوات، ح�سب ما ك�سف  اخلالق 
ال�سميع  عبد  ال�الية  وايل  عنه 
�سعيدون.  ويف نهاية زيارة قام بها 
لعدة وحدات �سيدالنية متخ�س�سة 
االأدوية  خمتلف  �سناعة  يف 
اأعلن  باملا  ال�سناعية  باملنطقة 
املحلي  التنفيذي  اجلهاز  رئي�س 
لتحديد  تنقيب  عملية  اإطالق  عن 

احت�سان  باإمكانها  عقارية  اأوعية 
تنمية  اأجل  من  جديدة  م�ساريع 
واأكد  االأن�سطة  من  املجال  هذا 
االإجنازات املحققة  باأن  �سعيدون 
ال�سناعة  جمال  يف  بق�سنطينة 
من  "حافزا"  ت�سكل  ال�سيدالنية 
من  الن�ساط  هذا  ت��سيع  اأجل 
خم�س�سة  ف�ساءات  اإن�ساء  خالل 
م�ؤكدا  ال�سناعة،  لهذه  باالأ�سا�س 
باأنه مت اإعطاء تعليمات للم�س�ؤولني 
التعمري  و  )ال�سناعة  املعنيني 
اأجل  من  اخل�س��س(  وجه  على 
"ال�رضوع يف االإجراءات ال�رضورية 

لهذا اال�ستثمار."
التنفيذي  اجلهاز  رئي�س  والتزم 
"املرافقة  كل  ب�سمان  املحلي 
للم�ستثمرين  الالزمة"  و  املمكنة 
املجال  يف  النا�سطني  ال�سيما 
جناعتهم  اأثبت�ا  الذين  ال�سيدالين 
بهذا  الدفع  بهدف  ميدانيا 
ح�سب  للرثوة"،  "اخلالق  القطاع 
زيارته  وخالل  اإي�ساحه  مت  ما 
طابع  ذات  �سيدالنية  ل�حدة 
اإنتاج  يف  متخ�س�سة  خا�س 
و  اأ�سكالها  مبختلف  االأدوية 
للجل�ك�ز  الذاتية  املراقبة  اأنظمة 

ال�س�ء  �سعيدون  �سلط  الدم  يف 
االحتياجات  تلبية  �رضورة  على 
من  املنتجات  هذه  من  ال�طنية 
من  االإمكان  قدر  "التقلي�س  اأجل 
فيما  املرور  و  اال�سترياد  فات�رة 
وت�سكل  الت�سدير."   ملرحلة  بعد 
للجل�ك�ز  الذاتية  املراقبة  اأنظمة 
مت  جديدة  �سناعة  الدم  يف 
اإطالقها من طرف متعامل خا�س 
منذ مطلع 2017 بربنامج الإنتاج 5 
 50 ميثل  مما  �سن�يا  علبة  ماليني 
ال�طنية،  االحتياجات  من  باملائة 

ح�سب ما مت اإي�ساحه. 

قور�صو ببومردا�س 

الطارف 

اجللفة

منطقة ن�صاطات متكاملة م�جهة لفرز و 
ر�صكلة و حت�يل النفايات املختلفة 

اإنتاج 7 اآالف قنطار من الفلني  
اإن�صاء جمل�س والئي لال�صتثمار

من  العمل  و  التح�سري  حاليا  يجري 
منطقة  القريب  االأفق  يف  بعث  اأجل 
خ�سي�سا  م�جهة  متكاملة  ن�ساطات 
فرز  و  جمع  ميادين  يف  لال�ستثمار 
ر�سكلة  اإعادة  و  حت�يل  و  معاجلة  و 
الف�سالت  خمتلف  و  ال�سلبة  النفايات 
املنزلية و ال�سناعية و غريها مبحاذاة 
مركز الردم التقني للنفايات ب�س�احي 
مدينة ق�ر�س� غرب ب�مردا�س ح�سبما 

اأفاد به وايل ال�الية.
ف�اتيح  مدين  الرحمن  عبد  واأو�سح 
م�ؤخرا اإثر درا�سة و مناق�سة ملف البيئة 
بعث  باأن  ال�الئي  التنفيذي  باملجل�س 
املتخ�س�سة  ال�سناعية  املنطقة  هذه 
االأوىل  تعد  التي  يف املجال املذك�رو 
يف  يندرج  ح�سبه،  وطنيا  ن�عها  من 
جديدة"  "منهجية  تنفيذ  و  بعث  اإطار 
االإيك�ل�جي  والت�سيري  اجليد  للتكفل 
لل�الية  م�سافة  قيمة  خلق  و  للنفايات 
من خالل اإجناز "جممع متكامل" ي�سم 
واحد  مبكان  �سناعية  م�ؤ�س�سات  عدة 
اجل�انب  باأحد  واحدة  كل  تخت�س 
املتمثلة يف اجلمع و الفرز و حت�يل و 
اإعادة ر�سكلة كل النفايات و الف�سالت 

ب�سكل متكامل فيما بينهم.
هذا  جت�سيد  على  العمل  ويجري 
مبحيط  مت�فر  عقار  يف  امل�رضوع 
--ي�سيف  التقني  الردم  م�ؤ�س�سة 
ال�ايل-- من خالل ال�رضاكة ال�سناعية 
يف  املتمثل  و  العم�مي  القطاع  بني 
التقني  للردم  العم�مية  امل�ؤ�س�سة 
خالل  من  ت�ساهم  التي  بق�ر�س� 
مع  اال�ستثمارات  الإقامة  العقار  ت�فري 
الذي  النفايات  فرز  و  جلمع  �سمانها 
الذين  اأجانب  و �رضكاء  به حاليا  تق�م 
و  اخلربة  و  التكن�ل�جيا  �سيجلب�ن 

املعرفة ال�رضورية يف املجال.
من  الع�رضات  الي�م  حد  اإىل  "تلقينا 
طلبات اال�ستثمار يف املجال من طرف 
�رضكاء اأجانب، حيث مت اإىل حد الي�م 
منحهم  و  منهم  البع�س  مع  التفاو�س 
امل�افقة املبدئية و البع�س االآخر من 
الطلبات قيد الدرا�سة من اأجل �سمان 
بني  فيما  املرتقب  التكامل  حتقيق 
م�س�ؤول  يق�ل  اال�ستثمارات"،  خمتلف 
العمل  هذا  ويندرج  ب�مردا�س  والية 
"منهجية  اإطار  يف  ال�ايل--  --ي�ؤكد 

عمل جديدة" اعتمدت يف 
ال�رضاكة"  "ت�سجيع  اإىل  تهدف  ال�الية 
القطاع  و  العم�مي  القطاع  بني  فيما 
وجه  على  منه  االأجنبي  اخلا�س 

التكن�ل�جية  ميتلك  الذي  اخل�س��س 
يف  ال�رضورية  املعرفة  و  اخلربة  و 
الذي  احلي�ي  ال�سناعي  املجال  هذا 
املطل�ب  بال�سكل  م�ستغل  غري  يبقى 
باأن خلق  اأخرى  ال�ايل من جهة  وذكر 
للردم  املحلية  العم�مية  امل�ؤ�س�سة 
دخلت  التي   -- بق�ر�س�  التقني 
تغطي  و   2016 �سنة  اال�ستغالل  حيز 
ب  ن�سمة   600.000 نح�  احتياجات 
من  مياثله  ما  و  ال�الية  من  بلدية   18
اجلزائر  من  بلدية   19 ب  ال�سكان 
تنفيذ  �سمن  يندرج  العا�سمة--، 
التي  التدابري  و   " "املنهجية اجلديدة 
املعدة  الطريق"  "ورقة  عليها  ن�ست 
مقدرات  "تثمني  اأجل  من  للغر�س 
بهذا  اجليد  التكفل  و  امل�ؤ�س�سة  هذه 
-النفايات  الهام  االقت�سادي  امليدان 
حد  اإىل  م�ستغل  غري  يبقي  الذي   -

ال�ساعة".
وجتدر االإ�سارة اإىل اأن قدرة ا�ستيعاب 
يف  اأجنز  الذي  املركز  بهذا  النفايات 
اإطار املخطط اخلما�سي 2005- 2009 
بغالف مايل يناهز 3 ماليري دج زهاء 6 
ماليني م3 ويت�فر على مركزين للفرز 
بقدرة 600 طن ي�ميا و قدرة ا�سرتجاع 
من خمتلف امل�اد بزهاء 3 اأالف طن 
ع�سارة  لت�سفية  حمطتني  و  �سن�يا 
النفايات، كما جهز باأحدث ال��سائل و 
و  الفرز  و  لال�سرتجاع  احلديث  العتاد 
تكدي�س النفايات غري �سالح منها قبل 
منتقاة  نباتية  برتبة  تغطيتها  و  ردمها 
�سمن  املدرجة  اخلط�ة  هذه  وتبعت 
نف�س النظرة اجلديدة -- ي�سيف عبد 
م�ؤخرا  ف�اتيح-- خلق  الرحمن مدين 
جلمع  العم�مية  للم�ؤ�س�سة  تابع  فرع 
التي  نت"  "مادي  املنزلية  النفايات 
"قريبا"  لتعمم  حاليا  بلديات   3 تغطي 
متا�سيا  ال�الية  بلديات  باقي  على 
ال�سكان  ازدياد  و  العمران  الت��سع  مع 
بكل  الريفية  و  احل�رضية  باملناطق 
يف  تط�ر  من  عنه  ترتب  ما  و  ال�الية 
اال�ستهالك و ت�ساعف كمية املخلفات 
النفايات  كمية  اأن  يذكر  املنزلية 
اال�ستهالك  عن  الناجمة  املنزلية 
ي�ميا  طن   660 تتجاوز  بب�مردا�س 
ي�ميا عن كل �سخ�س  كلغ   0،6 مبعدل 
بعدد  مقارنة  "�سخمة"  كمية  هي  و 
ال�سكان الذي يزيد عن 900 األف ن�سمة 
و بالكمية االإجمالية من النفايات التي 
 20 عن  تزيد  ال  التي  ر�سكلتها  يعاد 

باملائة من جممل هذه النفايات.

قنطار من  اآالف   7 بـ  اإنتاج  حتقق 
الطارف  ب�الية  ال�سنة  الفلني هذه 
املحافظ  عنه  ك�سف  ما  ح�سب 
املحلي للغابات وقد انطلقت حملة 
جمع الفلني يف الفرتة املمتدة من 
يف  لتنتهي  املا�سي  ي�ني�  �سهر 
اأكت�بر املن�رضم و التي �سجل فيها 
احلملة  تعليق  لزهر  رحال  ح�سب 
لقرابة �سهر ب�سبب عديد احلرائق 
بلديات  عديد  عرب  �سجلت  التي 

هذه ال�الية احلدودية.
و ذكر ذات امل�س�ؤول باأن احلرائق  
العديد  اإتالف  يف  ت�سببت  قد 
الفلني  بغابات  الهكتارات  من 
بني  بحمام  خا�سة  املت�اجدة 

�سالح و القالة و الزيت�نة ما تطلب 
و  ال�قائية  التدابري  تعزيز  االآن 
للم�ساحات  املنتظمة  املتابعة 
للمحافظة  املت�رضرة و جتديدها 
على هذه الرثوة الطبيعية و قد مت 
ت�سغيل ما ال يقل عن 280 عامال يف 
احلملة جلمع حم�س�ل  اإطار هذه 
الفلني و هي العملية التي اأ�سندتها 
للم�ؤ�س�سة  الغابات  حمافظة 
�سفا   '' الريفية  للهند�سة  اجله�ية 
باب�ر"  واأ�ساف نف�س امل�سدر اأن 
غابات الفلني ب�الية الطارف متثل 
باملائة من امل�ساحة  اأكرث من 57 
من  اأكرث  على  ترتبع  التي  الغابية 

160 األف هكتار.  

مت اإن�ساء جمل�س حملي لال�ستثمار 
بها  اأريد  بادرة  يف  اجللفة  ب�الية 
دفع عجلة هذا امليدان و من ثمة 

خلق م�سادر للرثوة و ت�فري 
علم  ما  ح�سب  ال�سغل،  منا�سب 

الي�م الثالثاء من م�سالح ال�الية.
و جاء االإعالن عن هذا املجل�س 
وايل  عليه  اأ�رضف  لقاء  خالل 
بحر  قنفاف،  حمانة  ال�الية، 
كل  مع  جمعه  اجلاري  االأ�سب�ع 
واأ�سحاب  بال�الية  امل�ستثمرين 
اال�ستماع  مت  اأين  امل�ساريع 
الفئة،  هذه  وم�ساكل  الن�سغاالت 

هذا  ي�سم  و  امل�سدر  ذات  وفق 
لال�ستثمار  ال�الئي  املجل�س 
القطاع  هذا  يف  الفاعلني  كل 
الن�اة  هذه  من  يت�خى  كما  الهام 
االإدارية  االإجراءات  ت�رضيع 
ت�جيه  �سمان  و  امللفات  لدرا�سة 
امل�ستثمرين وخلق الثقة املتبادلة 
اإ�سفاء  مع  االإدارة  وبني  بينهم 
ال�سفافية و كذا العمل على جت�سيد 

امل�ساريع على اأر�س امليدان.
من  الثاين  االجتماع،  هذا  وخالل 
ال�سنة  هذه  خالل  املنظم  ن�عه 
العمل  واأرباب  امل�ستثمرين  مع 

وم�ؤ�س�سات  ال�رضكات  روؤ�ساء  و 
ت�سيف   - التطرق  مت  التاأمني، 
اإليه  اآلت  ملا   - ال�الية  م�سالح 
االأول  اللقاء  واإجراءات  قرارات 
من اأجل اإ�سفاء اجلدية على هكذا 
التطرق  جانب  اإىل  اجتماعات 
الفالحي  العقار  تطهري  مل�ساألة 
امل�س�ؤول  اأكد  حيث   ، وال�سناعي 
التنفيذي االأول بال�الية على عملية 
امل�ستثمرين  من  العقار  ا�سرتجاع 
ومنحها  املتقاع�سني  واملقاولني 

الآخرين حقيقيني.
االإ�سغاء  بعد  باملنا�سبة  ومت 

الذي  الدور  اإبراز  للم�ستثمرين، 
يلعبه ه�ؤالء يف تنمية ال�الية حيث 
اأن  على  املحلية  ال�سلطات  اأكدت 
جتاههم  مفت�حة  االإدارة  اأب�اب 
ال�سباب  مرافقة  �سبيل  يف  كذا  و 
الطم�ح من حاملي امل�ساريع وقد 
عرب امل�ستثمرون عن ا�ستح�سانهم 
االإيجابية  اخلط�ة  لهذه  وتثمينهم 
ج�  خللق  املحلية  ال�سلطات  من 
اإيجابي ومثايل لت�سجيع اال�ستثمار 
ت�زيع  اللقاء  ختام  وكان  بال�الية 
لفائدة  ا�ستثماريا  عقدا   30 نح� 

اأ�سحابها.
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بقلم د. غازي ح�صني

مبنا�صبة مرور مئوية وعد بلفور امل�صوؤوم

املزاعم الدينية وال�سطهاد ل ترتب حقوقًا لإقامة اإ�سرائيل يف فل�سطني
اأ�صبح �صدور وعد بلفور امل�صوؤوم يف الثاين من ت�صرين الثاين عام 1917 اأخطر موؤامرة كربى نتجت عن عقلية دهاقنة 

ال�صتعمار الأوروبي وال�صتعمار ال�صتيطاين اليهودي لإقامة اإ�صرائيل يف فل�صطني وجعلها مركزاً للإمربيالية الأمريكية 
وال�صهيونية العاملية. تقع امل�صوؤولية الأ�صا�صية ملا يحدث يف فل�صطني وبقية البلدان العربية على عاتق احلكومات 

الربيطانية التي تفتقت عقليتها ال�صتعمارية املعادية للعروبة والإ�صلم واأطماعها يف النفط وبقية الرثوات الطبيعية 
على اللتزام بتحقيق وعد بلفور من خلل النتداب وتق�صيم فل�صطني.

احلركات  ال�صهيونية  ا�صتغلت 
النازية  واأملانيا  �صامية  الال 
يهود  لتهجري  معهما  وتعاونت 
اال�صكناز  واأوروبا  اأملانيا 
امل�صاألة  حلل  فل�صطني  اإىل 
اليهودية يف اأوروبا على ح�صاب 
احلقوق الوطنية لل�صعب العربي 
اإ�رسائيل  والإقامة  الفل�صطيني 
كثكنة ع�صكرية مدججة بجميع 
اأ�صلحة الدمار ال�صامل والتفوق 
الدول  جميع  على  الع�صكري 
العربية لرتوي�ض وتدجني حكام 
املمالك واالإمارات التي اأقامتها 
بريطانيا وبع�ض الروؤ�صاء ومنهم 
الطاغية املخلوع ح�صني مبارك 
نتنياهو  االإرهابي  اعتربه  الذي 
يحّمل  وبالتايل  الإ�رسائيل،  كنزاً 
واأمتنا  الفل�صطيني  �صعبنا 
الدول  وبقية  بريطانيا  العربية 
ودعمت  وافقت  التي  الغربية 
فل�صطني  وتق�صيم  بلفور  وعد 
احلروب  عن  امل�صوؤولية 
اجلماعية  واالإبادة  واالإرهاب 
والفو�صى والقتل والدمار الذي 
منذ  الفل�صطيني  بال�صعب  حلق 
النكبة عام 1948 وعن الفو�صى 
املدمرة التي ن�رستها اإ�رسائيل 
االأمريكية  املتحدة  والواليات 
االإمارات  حكام  من  واأتباعهم 
واملمالك العربية كما حدث يف 
�صنتها  التي  العدوانية  احلرب 
واالإمارات  وقطر  ال�صعودية 
من  اليمن  وعلى  �صورية  على 
خالل ال�صباط ال�صهاينة الذين 
القبة  منظومة  على  ي�رسفون 
امللك  قاعدة  يف  احلديدية 

في�صل يف تبوك.
الدويل  القانون  فما هو موقف 
الغربية  الدول  ا�صتغالل  من 
ا�صطهاد  العاملية  وال�صهيونية 
الإقامة  اأوروبا  يف  اليهود 

اإ�رسائيل يف فل�صطني العربية؟
تذرعت ال�صهيونية باال�صطهاد 
كاأوروبيني  اليهود  عاناه  الذي 
لهم  دولة  لتاأ�صي�ض  اأوروبا  يف 
لليهود  يحق  فهل  فل�صطني.  يف 
العربي  ال�صعب  ي�صطهدوا  اأن 
العديد  ويرتكبوا  الفل�صطيني 
ومئات  العدوانية  احلروب  من 
ويقتلعوه  اجلماعية  املجازر 
وزرعو حمله  ووطنه  اأر�صه  من 
امل�صتعمرين اليهود حلل م�صاألة 
التي  اأوروبا  يف  ا�صطهادهم 
بالق�صاء  رجعة  غري  اإىل  انتهت 

على اأملانيا النازية؟

مزاعم

هل ميكن الق�صاء على ا�صطهاد 

با�صطهاد  اأوروبا  يف  اليهود 
وطنهم  للفل�صطينيني يف  اليهود 

فل�صطني؟
اأو  توؤيد  اأن  الأملانيا  يحق  هل 
اليهود  ا�صطهاد  عن  ت�صمت 
حروب  وتدعم  للفل�صطينيني 
االحتالل  عن  وتدافع  اإ�رسائيل 
العربية  لالأرا�صي  االإ�رسائيلي 
وحتى باإر�صال البحرية االأملانية 

اإىل ال�صواطئ اللبنانية؟
هل يحق الأملانيا اأن تدعم اإقامة 
دولة لليهود يف فل�صطني العربية 
اأو  �صك�صونيا  اأو  بافاريا  يف  اأم 
النازية  اأملانيا  الأن  مكلنبورغ 
اليهود  ا�صطهدت  التي  هي 
ودعمت  العربي  ال�صعب  ولي�ض 
يف  وا�صتيطانهم  هجرتهم 

فل�صطني فقط؟
اإن مبادئ القانون الدويل العام 
االإن�صاين  الدويل  والقانون 
ال  الدولية  واملواثيق  والعهود 
اليهود  اإزالة ا�صطهاد  اأبداً  تقر 
با�صطهاد اليهود للفل�صطينيني.

والعاطفة  الدينية  العاطفة  اإن 
عن  ال�صادرة  االإن�صانية 
اليهود  عاناه  الذي  اال�صطهاد 
يف اأوروبا ال ت�صكل �صبباً قانونياً 
لتاأ�صي�ض دولة لليهود يف فل�صطني 
العربية، فالقانون الدويل ال يقر 
الأ�صباب  الدول  تاأ�صي�ض  اأبداً 

دينية اأو اإن�صانية.
النازية  اأملانيا  على  الق�صاء  اإن 
وتاأييد  موؤ�ص�صاتها  وجميع 
لل�صهيونية  اجلديدة  اأملانيا 
اللوبيات  و�صيطرة  واإ�رسائيل 

وامل�صيحية  االأمريكية  اليهودية 
�صانعي  على  ال�صهيونية 
القرارات يف الواليات املتحدة 
فل�صطني  بخ�صو�ض  االأمريكية 
واالإ�صالمية  العربية  والبلدان 
�صبب  اأي  لل�صهيونية  يبق  مل 
ك�صبب  باال�صطهاد  للتذرع 
لتاأ�صي�ض ودعم الهجرة اليهودية 
اإ�رسائيل  و�صيا�صة  واال�صتيطان 
والعن�رسية  اال�صتعمارية 
بريطانيا  اتفقت  واالإرهابية. 
الغربية مبا فيها  الدول  وجميع 
اأملانيا النازية على تهجري يهود 
للتخل�ض  فل�صطني  اإىل  اأوروبا 
وا�صتخدامهم  مكائدهم  من 
البلدان  يف  م�صاحلهم  خلدمة 

العربية.

خرافات

العرب  على  امل�صتحيل  من  اإن 
العامل  واالأحرار يف  وامل�صلمني 
بت�صخري  وي�صلموا  يقروا  اأن 
املزاعم واخلرافات واالأكاذيب 
التي  اليهودية  واالأطماع 
والتلمود  التوراة  كتبة  ر�ّصخها 
والدول  ال�صهاينة  واملوؤ�ص�صون 
العاطفة  ومنها  اال�صتعمارية 
الذي  واال�صطهاد  الدينية 
عاناه اليهود القامة ا�رسئيل يف 
الع�صابات  وا�صتغلت  فل�صطني. 
امل�صلحة  االإرهابية  اليهودية 

هذه االأكاذيب.
با�صتخدام  اإ�رسائيل  واأقامت 
واملجازر  واحلروب  القوة 

والتطهري  والرتحيل  اجلماعية 
العرقي.

اليوم  عامل  يف  �صيحل  ماذا 
الديانات  اأ�صحاب  اعتمد  لو 
هذه  مثل  على  االأخرى 
الت�صورات التي اعتمدها اليهود 
�صتندلع  العربية؟  فل�صطني  يف 
و�رساعات  متوا�صلة  حروب 
ودينية  طائفية  وفنت  م�صلحة 
وعرقية حترق االأخ�رس والياب�ض 
وتلحق اأفدح االأ�رسار يف جميع 

ال�صعوب واالأمم يف العامل.

ل اأ�صا�س قانوين

تدعيه  الذي  الديني  الزعم  اإن 
وامل�صيحية  ال�صهيونية 
الغربية  والدول  ال�صهيونية 
ال  االأوهام  من  وهم  هو 
له  واقعي  اأو  قانوين  اأ�صا�ض 
يجد  ولكن  االإطالق،  على 
حقاً  اليهود  العن�رسيون  فيه 
لتحقيقه  ويخططون  يحلمون 
من  وبدعم  الع�صكرية  بالقوة 
احلكام  من  واأتباعها  اأمريكا 
ال�صيا�صيون  فيه  ويجد  العرب. 
ال�صهاينة اأداة لتحريك م�صاعر 
حلم  لتحقيق  الدينية  اليهود 
ال�صهيونية باإقامة االإمرباطورية 
العظمى  )اإ�رسائيل  االإ�رسائيلية 
اإىل  النيل  من  االقت�صادية( 
م�رسوع  خالل  من  الفرات 

ال�رسق االأو�صط اجلديد.
اخلرافات  تكون  ملاذا 
اليهودية  واالأكاذيب  واالأ�صاطري 

الدول  وتاأييد  اهتمام  مو�صع 
الغربية يف حني ال تلقى احلقوق 
من  للعرب  والدينية  التاريخية 
مو�صع  وم�صيحيني  م�صلمني 
قبول واحرتام يف العامل الغربي؟ 
الدويل  القانون  مبادئ  اإن 
القانونية  والقيم  واملفاهيم 
باأي  اأبداً  تقر  ال  واالأخالقية 
�صلة اأو عالقة بني اإن�صاء الدول 

وبني الدين واال�صطهاد.

بناء الهيكل

اإن  بالقول  ال�صهاينة  يتذرع 
�صلواتهم  يف  ا�صتمروا  اليهود 
على  الهيكل  ببناء  املطالبة 
االأق�صى،  امل�صجد  اأنقا�ض 
ولكن هذا العن�رس عن�رس ديني 
ولي�ض �صيا�صياً. وبالتايل ال قيمة 
ال  اأنه  ثبت  كما  له،  قانونية 
لليهود  اأو  للهيكل  اأثر  اأي  يوجد 
يف القد�ض وبقية فل�صطني على 
جاوؤوا  اأ�صكناز  وهم  االإطالق 
والغربية  ال�رسقية  اأوروبا  من 
والهيمنة  فل�صطني  ال�صتعمار 
علي بلدان ال�رسق االأو�صط عن 
طريق ن�رس احلروب املجازر و 
و  الطائفية  الفنت  و  االغتياالت 
بوجود  اليهود  ويتذرع  العرقية. 
حائط املبكى لتربير مطالبتهم 
ا�صتغاللهم  فهل  بفل�صطني. 
احتاللهم  يربر  املبكى  حلائط 
واحتالل  وتهويدها  لفل�صطني 
وكفر  �صبعا  ومزارع  اجلوالن 

�صوبا حتى اليوم؟ 

جاء قرار اليوني�صكو يف ت�رسين 
حائط  اأن  ليوؤكد   2016 االأول 
اأي  املغاربة  وحي  املبكى 
وامل�صجد  �صاحة املبكى حالياً 

االأق�صى ملك اإ�صالمي.

القانون الدويل

اإن املزاعم الدينية واال�صطهاد 
اجلماعات  اأو  للدول  ترتب  ال 
الدويل،  القانون  يف  حقوقاً 
وقامت اإ�رسائيل على االأكاذيب 
االأو�صط  ال�رسق  على  للهيمنة 
ال�صهيونية  لهيمنة  كمقدمة 
بلفور  وعد  اإن  العامل.  على 
واالنتداب  وباطل،  قانوين  غري 
�صكل  فل�صطني  على  الربيطاين 
اال�صتعمار  اأ�صكال  من  جديد 
العاملية  احلرب  بعد  االأوروبي 
النفوذ  مناطق  القت�صام  االأوىل 
يف  املنت�رسة  الدول  بني 
بلفور  وعد  وا�صتند  احلرب. 
اخلرافات  على  امل�صوؤوم 
واالأكاذيب التوراتية وال�صهيونية 
لتحقيق املخططات وامل�صالح 
وال�صهيونية وحلل  اال�صتعمارية 
اأوروبا  يف  اليهودية  امل�صاألة 
واالأمة.  ال�صعب  ح�صاب  على 
الدويل  القانون  مبادئ  توؤكد 
على  ال�صنني  مئات  مرور  اأن 
اأن  ميكن  ال  م�رسوع  غري  كيان 
فما  عليه،  ال�رسعية  ت�صفي 
باطل  فهو  باطل  على  بني 
الثمن.  وغال  الزمن  طال  مهما 
العربي  ال�صعب  يرف�ض  لذلك 
الفل�صطيني واالأمة العربية وجود 
فل�صطني  يف  ال�صهيوين  الكيان 
باالأكاذيب  اأقيم  الذي  العربية 
وتهجري  القوة  وبا�صتخدام 
وتدمري  العرب  وترحيل  اليهود 
الفل�صطينية  والقرى  املدن 
اليهودية  امل�صتعمرات  واإقامة 
وتاأييد  بدعم  اأنقا�صها  على 
الغربية  الدول  من  كاملني 

واأتباعها من احلكام العرب.
ويوؤكد ال�صعب واالمة  مبنا�صبة 
اإن  بلفور  وعد  مئوية  مرور 
جرمية  ارتكبت  بريطانيا 
العربي   ال�صعب  بحق  عظمى 
واملاآ�صي  امل�صتمرة  النكبة 
والويالت التي حلت به، وعليها 
اأن تتحمل امل�صوؤولية القانونية 
جرميتها  عن  واالأخالقية 
دعمها  عن  وتتخلى  النكراء 
لل�صعب  وتعتذر  ل«ا�رسائيل« 
م�صوؤوليتها  عن  الفل�صطيني 
التي  احلرب  جرائم  عن 
ارتكبتها ا�رسايئل بحق ال�صعب 

الفل�صطيني. 
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Nous suivre sur:
PUB

- 

 �إعالن عن فتح حتقيق عمومي
 حول �ملالئمة وعدم �ملالئمة

يعلن ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية برهوم عن فتح حتقيق عمومي حول املالئمة وعدم 
املالئمة باإن�شاء موؤ�ش�شة غ�شل وت�شحيم ال�شيارات وال�شاحنات ل�شاحبها نويوة ن�رص الدين بن فريد الواقعة 

باملكان امل�شمى امليزابة 
 طريق الدهاهنة ) حدودها كما يلي 
�شماال : م�شكن �شخري ن�رص الدين 

جنوبا : �شارع 
�رصقا: �شارع 

غربا: الطريق الوالئي رقم 42 برهوم الدهاهنة 
فعــــــــــــــــلى كل من له اعرتا�س اأو تاأييد حول امل�رصوع املذكور اأعاله اأن يتقدم كتابيا ملكتب املوؤ�ش�شات 

امل�شنفة بالبلدية يف اجل ع�رصة 10 اأيام ابتداء من تاريخ ن�رص هذا االإعالن يف اإحدى اجلرائد اليومية
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي

تهنئة:
م�صيئة اهلل يزمع الزوجان بوتريكة �صافية 
وهيبة وعي�صون اأمني الدخول يف القف�س 

الذهبي، كي ينعما برغد العي�س ترفرف عليهما 
اأجنحة طيور ال�صعادة مالئة جوهما تغريدا 

منع�صا، وبهذه املنا�صبة نتقدم لها نحن معمري 
زكرياء بالتهاين احلارة متمنني لها عي�صا رغيدا 

وعمرا مديدا.

ANEP N°: 528887 الو�صط:2017/11/16
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ر�صائل مهّربة من �صجون "بن علي"

 ملحمُة مق�ومة وت�أريخ لأجل امل�ستقبل 
ر�صائل كتبها النائب ال�صابق لرئي�س حركة النه�صة التون�صية عبد احلميد اجلال�صي، تروي معاناة اآلف الإ�صالميني وراء الق�صبان، عندما كان يقبع 
بال�صجون لأكرث من 11 عاما يف ركن �صّيق وبني جدران ال�صجن املظلمة، يف ق�صم العزل اأو يف اآخر خمتلط، كان "عبد احلميد اجلال�صي" ي�صرتق دائما 
حلظة هروب اإىل قلمه واأوراقه، ليدّون ر�صائله التي توؤرخ معاناة اآلف الإ�صالميني يف �صجون رئي�س النظام التون�صي ال�صابق زين العابدين بن علي، 

ملدة جتاوزت 11 عاما، حاول "اجلال�صي" لحقا تهريب ر�صائله اإىل خارج زنزانته عن طريق اأ�صدقائه من �صجناء احلق العام، الذين يقومون بدورهم 
باإي�صالها اإىل اأقربائه واأ�صدقائه خارج ال�صجن.

قّدم الرجل م�ؤخرا م�ؤلّفه اجلديد 
قراءات  اللذيذة:  "ال�رسقة  بعن�ان 
ال�سجنية  التجربة  ح�ل  مهّربة 
 -1991 ت�ن�س  لالإ�سالميني، 
نّظمه  فكري  لقاء  خالل   ،"2002
ودرا�سة  لالأبحاث  العربي  املركز 
بالعا�سمة  )م�ستقل(،  ال�سيا�سات 

ت�ن�س.
واأراد من خالل "ال�رسقة اللذيذة" 
لل�سجن،  النمطية  ال�س�رة  تغيري 
من  فيه  ملا  اإ�سافة  اإنه  والق�ل 
ماآ�ٍس ومظامل فاإن ال�سجن يرتجم 
ملحمة مقاومة وحلما بامل�ستقبل، 
قيادي  عاما(   57( واجلال�سي 
تقلّد  "النه�سة"،  حركة  يف  بارز 
داخل  وامل�س�ؤوليات  املهام  عديد 
وكان   1979 عام  منذ  احلركة 
م�س�ؤوال عن اإدارتها عام 1987 يف 
اأو�ساع ال�رّسية واملالحقة، تعّر�س 
لالعتقال اأكرث من مّرة اآخرها بني 
كما   ،2007 ون�فمرب   1991 اأفريل 
احلركة  رئي�س  نائب  من�سب  �سغل 
اإىل   2012 من  املمتّدة  الفرتة  يف 
 ، اللذيذة"  "ال�رسقة  كتاب   2016
فيه  جمع  املعاناة،  رحم  من  ولد 
ت�سّنف  مهّربة  ر�سائل  �سبع  كاتبه 
جزءا �سغريا من ذاكرة وطن، فهي 
ر�سائل من ال�سجن وعنه مّرت يف 
ملحمة  تروي  ال�سّجان،  من  غفلة 
وال�سحية،  اجلاّلد  بني  ال�رساع 
اإاّل جزءا  لي�ست  ال�سبع"  "الر�سائل 
من 500 ر�سالة مهّربة من ال�سجن 
اجلال�سي  بها  يحتفظ  زال  ال 
وهي  عديدة،  �سج�ن  من  �رّسبت 
وراء  عاما   17 جتربة  ع�سارة 
تدوينها  كاتبها  يعتزم  الق�سبان، 
وت�ثيقها واحدة تل� االأخرى حفظا 

للذاكرة.
قّرائه  عق�ل  الكتاب  وي�رسق 
اإىل  فكرية  ف�سحة  يف  لياأخذهم 
بني  ما  الفرتة  يف  الذاكرة  عمق 

ما  وي�رسد  و2002،   1991 االأع�ام 
عن  �سمعه  وما  عينه  باأّم  �ساهده 
ال�سجناء  الآالف  معاناة  من  رفاقه 
االإ�سالميني ومناذج من التجاوزات 
واالنتهاكات والفظاعات يف �سج�ن 
والتي   ،)2010-1987( علي"  "بن 
ي�سفها "زّوارها" من �سجناء الفكر 
والراأي باأنها االأق�سى بني ال�سج�ن 

يف تاريخ ت�ن�س املعا�رس.
الر�سائل  ت�رسدها  التي  االأحداث 
جرت يف �سج�ن كثرية على غرار 
و�سجن  )العا�سمة(  ت�ن�س  �سجن 
بنزرت  مبدينة  الّرومي"  "برج 
"اله�ارب"  و�سجن  )�سمال(، 
و�سجن  )و�سط(،  بالقريوان 
)�سمال(  مبدينة زغ�ان  "الناظ�ر" 
)�رسق(،  "املهدية"  و�سجن 
قبع  التي  ال�سج�ن  من  وغريها 
من  عق�دا  النظام  معار�س�  فيها 
كتابه  يف  نقل  اجلال�سي  الزمن. 
التعذيب  من  الأ�سناف  م�ساهد 

جت�يع  من  ال�سجناء  �سّد  والقمع 
مادي  وتعنيف  اأخالقي  وت�س�يه 
زنزانات  يف  وعق�بات  ومعن�ي 
العزلة  وكانت  امل�سّيق،  ال�سجن 
اخليار االأمثل لل�سلطة يف التعامل 
االإ�سالميني فرادى  امل�ساجني  مع 

اأو يف جمم�عات �سيقة.
الكتاب  ، قال �ساحب  ويف حديث 
"اأ�ستغل على �سل�سلة كاملة للتاأريخ 
زاوية  من  ال  ال�سجنية  للمرحلة 
من  بل  اجلالد  واإدانة  التباكي 
املقاومة"وي�سيف  ملحمة  زاوية 
اإّن  اأق�ل  اأن  "اأردت  اجلال�سي 
الث�رة الت�ن�سية لها اآباء واأجيال من 
و�سج�نهم  منافيهم  املنا�سلني يف 
من  ونا�سل�ا  بامل�ستقبل  حلم�ا 
عقر  يف  اجلالد  و�سارع�ا  اأجله 
عليه"،وم�سى  وانت�رسوا  داره 
قائال "يف كتاباتي هذه حث للنف�س 
من اأجل الكتابة باعتبار اأنه ي�جد 
وعائالتهم  امل�ساجني  من  االآالف 

ومل  �س�ت  دون  ه�ؤالء  واأطفالهم 
االآن  حد  اإىل  منهم  اأحد  ي�سجل 
ملحمة  وال  املنفى  ملحمة  ال 
هذه  من  اأكتب  اأن  فاأردت  ال�سجن 
التاأريخ  "اأعتربه  الزاوية"ويتابع 

ال�سيا�سي من اأجل امل�ستقبل".
على  ي�ستغل  اأنه  حمّدثنا  وي�ؤّكد 
زالت  ما  الكتب  من  �سل�سلة 
اأكرث  ج�هرها  يف  مت�ا�سلة، 
ممتدة  مهّربة  ر�سالة   500 من 
داخل  من  م�جهة  عاما   17 على 
عائلته  اأفراد  من  للعديد  ال�سجن 
اللّذيذة"  "وال�رسقة  واأ�سدقائه، 
اآخر  منط  من  الثالث  الكتاب  ه� 
وه� جمم�عة من الر�سائل �رسبها 

يف غفلة من اجلالد.
اإ�سدارات  �سل�سلة  وللجال�سي 
تهتم  الغياب"  "ح�ساد  بعن�ان 
�سدر  ال�سجنية  الذاكرة  بتدوين 
ال�سغرية  "اليد  االأّول  كتابه  منها 
ال تكذب" يف 2016، والثاين بعن�ان 

يف  الد�ست�ر"  يكتب�ن  "ال�سهداء 
الثالث  كتابه  جانب  اإىل   ،2017
طبعته  �سدرت  اللذيذة"  "ال�رسقة 
املا�سي،  �سبتمرب  يف  االأوىل 
وقتا  "اأخذت  قائال  وي�ستطرد 
�سن�ات  ع�رس  من  اأكرث  بعد  كافيا 
اأقّيم  كي  ال�سجن  يف  ق�سيتها 
وحتى  االإ�سالميني،  �سجن  جتربة 
النه�سة  حركة  فهم  على  اأ�ساعد 
جتربتهم  يف  قراءة  خالل  من 
ال�سجنية ويف عالقتهم باجلالدين 
واأحالمهم  العام  ومب�ساجني احلق 
�سعفهم  وم�اطن  وان�سغاالتهم 
فهم  على  ي�ساعد  وهذا  وق�تهم 
كتابه  وعن  كذلك".  الي�م  النه�سة 
ي�سيف "البع�س يق�ل اإّنها كتابات 
هديف  لكن  ي�رسفني  وهذا  اأدبية 
يف  اأكتب  فاأنا  اأديبا  اأك�ن  اأن  لي�س 
االأدب ال�سيا�سي املتجه للم�ستقبل 
لغايات �سيا�سية، واإن باأ�سل�ب فيه 
اأي�سا  ي�رسفني  فهذا  االأدب  متعة 

اأنه لي�س املق�سد االأ�سلي من  مع 
كتاباتي".

اأ�سماه  ما  وّثق  الكتاب  �ساحب 
املنهجي  التنكيل  "�سيا�سة 
ال�سلطة  انتهجتها  التي  وال�سامل" 
اآالف  �سّد   1993 �سيف  منذ 
وا�ستمرت  االإ�سالميني  ال�سجناء 
و"ال�رسقة  عاما   17 من  الأكرث 
باأنها  �ساحبها  ي�سّنفها  اللذيذة" 
م�ساهمة لتقييم التجربة ال�سجنية 
لالإ�سالميني، وقد م�سحت ال�ثائق 
املهّربة الفرتة من بداية 1991 اإىل 
حدود منت�سف 2002 ومل تالم�س 
مع  االإ�سالميني  حمنة  مدة  كامل 
نهاية  اإىل  ت�ا�سلت  التي  ال�سج�ن 
الر�سائل  اجلال�سي  وكتب   .2008
 18 بني  ما  اله�ارب  �سجن  من 
مار�س و22 ج�يلية 2002، يف فرتة 
ازداد خاللها ت�سلّب نظام بن علي 
 2001 �سبتمرب   11 هجمات  غداة 
املتحدة  ال�اليات  �سهدتها  التي 
التي  الفرتة  وكانت  االأمريكية، 
)من  اله�ارب  يف  الكاتب  ق�ساها 
من   )2003 بداية  اإىل   2001 بداية 
بالن�سبة  ال�سجن  فرتات  اأق�سى 
اإنتاجا  اأكرث  خاللها  كان  لكنه  له، 
ال�سجن  داخل  �رّسبها  لر�سائل 
واأخرى خارجه عن طريق اأ�سدقاء 
غامروا  العام  احلق  م�ساجني  من 
باإي�سال ر�سائله وهم يعلم�ن تكلفة 
ذلك واالأعني حت�سي كل احلركات 
ن�س��س  وللجال�سي  وال�سكنات. 
عديدة  �سج�ن  من  �رّسبت  اأخرى 
 1992( ت�ن�س  �سجن  غرار  على 
ومل  كلّها،  �ساعت  لكّنها  و1993(، 
اله�ارب،  �سجن  ر�سائل  �س�ى  تبق 
علي  بن  حكم  فرتة  و�سهدت 
جانفي   14 ث�رة  به  اأطاحت  الذي 
2011، اعتقاالت كثرية يف �سف�ف 
اإ�سالميني  من  النظام  معار�سي 

وي�ساريني وق�ميني.

يحتوي على حتقيقات اإ�صافة اإىل �صهادات �صهود عيان

حم�مون ي�سلمون اجلن�ئية الدولية ملف� بـ "جرائم حرب" حلفرت وقواته
�سلم حمام�ن يف منظمة "غارنيكا 
اجلنائية  املحكمة  الدولية،   "37
الدولية ملفا اأعدوه يتعلق بجرائم 
واأعلن  ليبيا  يف  املرتكبة  احلرب 
"وج�د  كادمان  ت�بي  املحامي 
حرب  بجرائم  متعلقة  اأدلة 
امل�سري  قبل  من  ليبيا  يف  مرتكبة 
خليفة حفرت، )قائد ق�ات برملان 
طربق(، وق�ات تابعة له يف امللف 
العامة  املدعية  اإىل  امل�سلّم 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  لدى 
كادمان  بين�س�دا"وقال  فات� 
الثالثاء  �سحفي  م�ؤمتر  خالل 
يحت�ي  "امللف  اإن  الهاي،  يف 

بحفرت  متعلقة  حتقيقات  على 
اإىل  اإ�سافة  له،  التابعة  والق�ات 
اأن  عيان"،واأ�سار  �سه�د  �سهادات 
اأولية، واأ�ساف  امللف يعد مرحلة 
النهائية  ب�سيغته  امللف  "�سن�سلم 
تتفح�س  اأن  وننتظر  الحقا، 
امللف  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
وتدعمه"،وقال املحام�ن يف بيان 
"جرائم  ثمة  اإن  امل�ؤمتر،  عقب 
مبدينة  املدنيني  حق  يف  ترتكب 
ال�رسقية  واملنطقة  بنغازي، 
ت�سيطر  التي  �سيما  ال  عم�ما، 
امل�سلحة  املجم�عات  عليها 
التابعة للم�سري حفرت"واأ�ساروا اإىل 

باإدانة  "كفيلة  املت�افرة  االأدلة  اأن 
جرائم  باعتبارها  حفرت  خليفة 
االإن�سانية،  �سد  وجرائم  حرب 
املحكمة  اخت�سا�س  من  وهي 
اأعلنت  بين�س�دا  الهاي"وكانت  يف 
االأ�سب�ع املا�سي يف جمل�س االأمن 
املتعلقة  التحقيقات  اأن  الدويل، 
�ستك�ن  ليبيا  يف  احلرب  بجرائم 
 2018 عام  اإليهم  بالن�سبة  اأول�لية 
املحكمة  اأ�سدرت  اأ�سهر،   3 وقبل 
اعتقال  مذكرة  الدولية  اجلنائية 
)يف  الليبي  الع�سكري  القائد  بحق 

ق�ات حفرت( حمم�د ال�رفلي.
ال�رسعية  وتت�سارع حك�متان على 

يف ليبيا، اإحداهما حك�مة ال�فاق 
العا�سمة  يف  دوليا  بها  املعرتف 
هي  واالأخرى  )غرب(،  طرابل�س 
مدينة  يف  امل�ؤقتة"  "احلك�مة 
جمل�س  وتتبع  )�رسق(  البي�ساء 
طربق،  مبدينة  املنعقد  الن�اب 
ق�ات خليفة حفرت  واملدع�م من 
 "37 "غارنيكا  وتعد  البالد  �رسقي 
فريق  ت�سم  اأهلية  دولية  منظمة 
وبريطانيا،  اأوروبا،  من  حمامني 
وتعمل  املتحدة،  وال�اليات 
مدريد  يف  مكتبيها  عرب  املنظمة 
ووا�سنطن على تقدمي امل�ساعدات 
ما  حلاالت  والتقنية  القان�نية 

ت�فري  خالل  من  احلروب،  بعد 
وخدمات  متخ�س�سة،  تدريبات 
التمثيل  على  عالوة  ا�ست�سارية، 
 "37 وا�ستمدت"غارنيكا  القان�ين 

ا�سمها من قرية غارنيكا االإ�سبانية 
 80 قبل  الفا�سي�ن  دمرها  التي 
تدمري  عملية  اأ�سهر  وتعترب  عاما، 

يف القرن الع�رسين.
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موؤ�صر الإرهاب العاملي

تراجع عدد �ضحايا الإرهاب وتزايد عدد البلدان املت�ضررة
اأظهر موؤ�صر الإرهاب العاملي ال�صادر اأم�س الأربعاء، تراجعا يف عدد القتلى جراء الهجمات الإرهابية 

خالل عام 2016 مقابل ارتفاع عدد البلدان التي يطالها الإرهاب، وجاء يف التقرير الذي يعده 
»معهد القت�صاديات وال�صالم الأ�صرتايل لالأبحاث«، ون�صر يف لندن، اأن ال�صتخال�س الإيجابي 

الرئي�صي هو تراجع عدد �صحايا الهجمات الإرهابية يف العامل، مع مقتل 25673 �صخ�صا خالل 2016، 
برتاجع %22 عن عام 2014 الذي كان على قدر خا�س من الدموية.

القتلى  ح�صيلة  و�صهدت 
اأربع  يف  »كبريا«  تراجعا 
الأكرث  اخلم�س  الدول  من 
الإرهاب،  جراء  ت�رضرا 
وباك�صتان  �صوريا  وهي 
ونيجرييا،  واأفغان�صتان 
و�صجل البلد الأخري تراجعا 
ح�صيلة  يف   %80 بن�صبة 
القتلى خالل 2016، بح�صب 

ما اأفاد التقرير.
يزال عدد  ل  املقابل،  ويف 
العراق  يف  مرتفعا  القتلى 
العتداءات  تزايد  نتيجة 

تنظيم  ينفذها  التي 
»داع�س« �صد املدنيني مع 
�صيطرته،  مناطق  تراجع 
قتيال   9765 اإح�صاء  ومت 
بالإرهاب  ارتباط  على 
 ،2016 عام  البلد  هذا  يف 
احل�صيلة  من   %38 اأي 
عدد  كان  واإن  الإجمالية. 
العامل،  يف  يرتاجع  القتلى 
اإل اأن مركز الدرا�صات حذر 
من توجهات اأخرى مقلقة، 
من  املزيد  اأن  اإىل  م�صريا 
البلدان �صجلت �صقوط قتيل 

ب�صبب  الأقل  على  واحد 
عدد  ارتفع  وقد  الإرهاب، 
البلدان التي �صهدت �صقوط 
قتلى من 65 عام 2015 اإىل 
77 عام 2016، كما اأن ثلثي 
البلدان الـ106 التي �صملتها 
عملية  �صهدت  الدرا�صة 
اإرهابية واحدة على الأقل.

من  التقرير  وا�صعو  وحذر 
مقاتلون  يغادر  اأن  احتمال 
»داع�س«  بتنظيم  وقياديون 
لالن�صمام  و�صوريا  العراق 
جديدة  متطرفة  فروع  اإىل 

جمموعات  اأو  للتنظيم 
اأخرى،  بلدان  يف  له  تابعة 
اأفغان�صتان،  اإىل  وبالن�صبة 
الو�صع  اأن  اإىل  لفت املركز 
مو�صحا  تعقيدا«،  »اأكرث 
حركة  حّدت  حني  يف  اأنه 
العمليات  من  طالبان 
ول  تنفذها  التي  الإرهابية 
اإل  املدنيني،  �صد  �صيما 
اأنها ت�صببت ب�صقوط حواىل 
 2016 عام  قتيل  األف   18
ع�صكرية،  مواجهات  يف 
منذ  ح�صيلة  اأعلى  وهي 

 2001 عام  احلرب  اندلع 
يف  وجاء  التقرير،  وفق 
املجموعة  اأن  التقرير 
 %11 على  ت�صيطر  باتت 
يف  الأفغانية  الأرا�صي  من 
اأفريل 2017، ويف ما يتعلق 
وغريها  الأوروبية  بالدول 
ذكر  املتطورة،  الدول  من 
كان   2016 عام  اأن  التقرير 
الأكرث دموية منذ 1988 مع 
 ،2017 �صبتمرب   11 ا�صتثناء 
تراجع  اأن  اإىل  اأ�صار  لكنه 
»داع�س«  تنظيم  �صيطرة 

اإيجابي  توجه  مع  يتزامن 
يف الن�صف الأول من 2017، 
الدرا�صة  هذه  اأن  علما 

ت�صتثني تركيا واإ�رضائيل.
الإرهاب  موؤ�رض  واأ�ص�س 
وهو   2012 عام  العاملي 
ي�صتند اإىل معلومات جتمعها 
الإرهاب  بيانات  قاعدة 
جلامعة  التابعة  العاملي 
الأمريكية،  ماريالند 
تطور  بقيا�س  وي�صمح 
الهجمات الإرهابية يف 163 

بلدا منذ العام 2000.

 تركيا تت�ضلم »اإ�س-400« 
يف 2019

الفدرالية  الهيئة  رجحت 
التقني  للتعاون  الرو�صية 
ت�صليم  يبداأ  اأن  الع�صكري 
يف  لرتكيا  »اإ�س-400«  �صواريخ 
الفرتة بني عامي 2019 و2020.

هام�س  على  حديث  ويف 
للطريان  دبي  معر�س  فعاليات 
يف  م�صوؤول  م�صدر  قال   ،2017
العقود  »تن�س  الرو�صية:  الهيئة 
الرتكي  اجلانب  مع  املربمة 
على اأن يبداأ توريد »اإ�س-400« 
عامي  بني  الفرتة  يف  لأنقرة 
�صعيد  و2020«وعلى   2019
ال�صواريخ  هذه  تكنولوجيا  نقل 
تركيا،  يف  �صناعتها  وتوطني 
اأن  الرو�صي  امل�صدر  اأو�صح 
بالتعاون  املتعلقة  »الق�صايا 
م�صاورات  تتطلب  التكنولوجي 
اإ�صافية«جتدر  وموافقات 
الإ�صارة اإىل اأن وزير اخلارجية 
اأوغلو،  جاوي�س  مولود  الرتكي 
قد اأعلن موؤخرا ا�صتعداد بالده 
للتخلي عن ال�صواريخ الرو�صية 
اإذا ما رف�صت مو�صكو الإف�صاح 
واإطالق  تكنولوجياتها  عن 
تركيا،  يف  امل�صرتك  اإنتاجها 
فالدميري  الرئي�س  اأن  موؤكدا 
اإىل  اأ�صار  قد  �صخ�صيا  بوتني 
»اإمكانية اتخاذ مو�صكو واأنقرة 
الالزمة  الثنائية  اخلطوات 
يف  ال�صواريخ«  هذه  لت�صنيع 

تركيا.

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 
ي�صاع  ملا  وتفنيدا  اأردوغان، 
ال�صواريخ،  �صفقة  تعرث  حول 
التزام  على  التاأكيد  جدد 
اأن  اإىل  م�صريا  بها،  البلدين 
بـ«اإ�س-400«،  تكتفي  لن  بالده 
بل �صت�صعى للح�صول من رو�صيا 
واأن  كذلك،  »اإ�س-500«  على 
التعاون  من  احلالية  املرحلة 
�صوى  ت�صمل  ل  اجلانبني  بني 
»ا�صترياد هذه ال�صواريخ«، على 
ق�صية  لبحث  لحقا  ي�صار  اأن 

ت�صنيعها امل�صرتك.
»اإ�س-400«  �صواريخ  اأن  يذكر 
واعرتا�س  ر�صد  على  قادرة 
اأدنى  على  املجنحة  ال�صواريخ 
واأعلى ارتفاع ممكن عن �صطح 
ال�صغرية  للطائرات  الأر�س 
وال�صواريخ  بال طيار،  والكبرية 
ال�رضعة،  عالية  املجنحة 
التي  البالي�صتية  وال�صواريخ 
كم/  4800 اإىل  �رضعتها  ت�صل 
على  بذلك  متفوقة  �صاعة، 
ال�صواريخ  منظومات  كافة 
العرتا�صية مبا فيها »باتريوت« 

الأمريكية و�صواها.
وتعد »اإ�س-400« الأكرث تطورا 
لقدرتها كذلك على  العامل،  يف 
الطائرات  اأنواع  اإ�صقاط جميع 
مبا  املفرت�س،  للعدو  احلربية 
الأمريكية  ال�صبح  طائرة  فيها 

ذائعة ال�صيت. 

الرئي�س اللبناين

الأ�صد

�صحيفة وا�صنطن بو�صت

احلريري حمتجز يف ال�ضعودية ونعترب ذلك عمال عدائيا �ضد لبنان

احلرب اأنهكت �ضوريا لكنها مل ت�ضقطها

مع�ضلة زر ترامب النووي!

ترامب يكذب اأكرث من 5 مرات يف اليوم

مي�صال  اللبناين  الرئي�س  اأعلن 
رئي�س  اأن  الأربعاء،  اأم�س  عون، 
حمتجز  احلريري  �صعد  احلكومة 
معتربا  ال�صعودية،  يف  وموقوف 
ذلك عمال عدائيا �صد لبنان واأكد 
غري  احلكومة  اأن  اللبناين  الرئي�س 

عون  مي�صال  و�صدد  م�صتقيلة. 
لعدم  مربر  من  لي�س  اأنه  على 
لبنان،  اإىل  الوزراء  رئي�س  عودة 
مبينا اأن احتجاز احلريري يخالف 
الإن�صان،  حلقوق  فيينا  اتفاقية 
و�صائل  اأمام  عون  مي�صال  واأ�صار 

�صيقوم  لبنان  اأن  اإىل  الإعالم، 
بالإفراج  للمطالبة  عليه  ما  بكل 
الدول  مع  ويتوا�صل  عن احلريري 
الغر�س،  لهذا  والغربية  العربية 
رئي�س  ا�صتقالة  اأن  بالذكر  جدير 
احلريري،  �صعد  اللبناين  الوزراء 

نوفمرب/ت�رضين   4 اأعلنها يف  التي 
الثاين من الريا�س، �صكلت مفاجاأة 
يف  ال�صيا�صية  الأو�صاط  يف  مدوية 
لبنان، واأثارت موجة من ال�صائعات 
»الإقامة  حول وجود احلريري يف 

اجلربية« يف الريا�س.

الأ�صد  ال�صوري ب�صار  الرئي�س  اأكد 
منذ  امل�صتمرة  احلرب  اأن  اليوم 
لكنها  اأنهكت �صوريا،  �صبع �صنوات 
خالل  الأ�صد  وقال  ت�صقطها  مل 
ا�صتقباله ممثلني عن قوى واأحزاب 

عدة،  عربية  دول  من  و�صخ�صيات 
احلرب  من  الأ�صا�صي  الهدف  اإن 
�صوريا واملنطقة قرونا  اإعادة  هو 
ال�صعور  �رضب  »عرب  الوراء  اإىل 
املنطقة  لهذه  والنتماء  القومي 

اأمام  العربي  الإن�صان  وو�صع 
هويته  عن  التخلي  اإما  خيارين 
اأو  الأجنبي  ح�صن  يف  والرمتاء 
املتطرف  الفكر  نحو  التوجه 
اإىل  العربية  املجتمعات  وحتويل 

ومت�صارعة«.  متناحرة  جمتمعات 
لأي  ميكن  ل  اأنه  الأ�صد  واأ�صاف 
هذه  مثل  يف  ي�صمد  اأن  جي�س 
دعم  من  تلقى  مهما  احلرب، 

خارجي دون احت�صان داخلي.

ال�صيوخ  جمل�س  يف  اأع�صاء  حتاور 
الأمريكي، حول حدود �صلطة الرئي�س 
الأخري  �صن  حال  يف  ترامب،  دونالد 
بني  التوتر  ظل  يف  نوويا  هجوما 
النقا�س  واأتى  يانغ،  وبيونغ  وا�صنطن 

ال�صوؤون  للجنة  ا�صتماع  جل�صة  خالل 
على  ال�صيوخ،  جمل�س  يف  اخلارجية 
الأمريكي  الرئي�س  اتخاذ  فر�صية 
قرارا باملبادرة ب�رضب عدو بالأ�صلحة 
النووية اأو ما يعرف بـ«ال�رضبة الأوىل« 

يف اللغة احلربية.
الدميقراطي  الع�صو  النقا�س  وبداأ 
ال�صاأن:  هذا  قائال يف  موريف،  كري�س 
الوليات  رئي�س  يكون  اأن  »نخ�صى 
املتحدة غري م�صتقر ومتقلبا اإىل حد 

�صالح  با�صتخدام  اأمرا  يعطي  يجعله 
الذي  جانبه،  الإن�صاين«،من  العامل 
وزير  كان  ولو  حتى  الأوامر  يطيع  ل 
اأزمة  �صنكون حينها يف  لكننا  الدفاع، 

د�صتورية حقيقية«.

بو�صت  وا�صنطن  �صحيفة  حاولت 
اإح�صاء اأكاذيب الرئي�س الأمريكي 
فوزه  حلظة  منذ  ترامب  دونالد 
لها  وتبني  الرئا�صية  بالنتخابات 
كاذبا  ت�رضيحا  بـ1628  اأدىل  اأنه 
باأن  ال�صحيفة  اأو مغلوطا، ونوهت 
ترامب ومع حلول يوم  14 نوفمرب 
الأبي�س  بالبيت  من�صبه  يف  ق�صى 
اأطلق  اأنه  يعني  ما  وهو  يوما   298
اليوم  يف  كاذبا  ت�رضيحا   5.5
الواحد، ويف حال ا�صتمرت النزعة 
فمع  املنوال  هذا  على  املذكورة 

نهاية 2017 �صيطلق ترامب حوايل 
نهاية  ومع  كاذب  ت�رضيح  األفي 
وليته الرئا�صية )4 �صنوات( �صيبلغ 
ال�صحيفة  واأعادت  اآلف،   8 العدد 
ترامب  الرئي�س  اأن  الأذهان  اإىل 
»الأخبار  م�صطلح  غالبا  ي�صتخدم 
امللفقة« لكنه يف ذات الوقت يديل 
وكاذبة،  مغلوطة  باأخبار  بنف�صه 
كذلك  بو�صت  وا�صنطن  ون�رضت 
ت�رضيحات  �صمت  بيانات  قاعدة 
ترامب وكذلك عمليات ك�صف عن 
ووفقا  للحقيقة.  مطابقتها  مدى 

ما  غالبا  ال�صحيفة  حل�صابات 
معلومات  يقدم  اأو  ترامب  يكذب 
عن  احلديث  عند  �صحيحة  غري 
ال�رضائب  وعن  البالد  يف  البطالة 
والأ�صهم  املالية  الأوراق  و�صوق 
لل�صمان  كري  اأوباما  وبرنامج 
اأفادت  يونيو،  ويف  ال�صحي. 
يف  ال�صحفي  ال�صكرتري  م�صاعدة 
اأنه  �صاندرز  �صارة  الأبي�س  البيت 
الرئا�صية  الإدارة  ووفقا حل�صابات 
خ�ص�صت و�صائل الإعالم الرئي�صية 
خالل  املتحدة  الوليات  يف 

رئي�س  »ملهاجمة  وقتا  �صهرين 
عن  كاذبة  ق�ص�س  ون�رض  الدولة 
من  مرة  ب�صبعني  اأكرث  رو�صيا« 
ال�رضيبي،  الإ�صالح  اأخبار  تغطية 
وكان  العمل،  وفر�س  وال�صحة 
النتخابات  ترامب فاز يف  دونالد 
 2016 نوفمرب   8 يوم  الرئا�صية 
على  اجلمهوري  للحزب  كمر�صح 
ممثلة  كلينتون،  هيالري  مناف�صته 
وا�صتلم  الدميقراطي  احلزب 
جانفي   20 يوم  ر�صميا  املن�صب 

.2017
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ق�شنطينة ال�شيف 
مولودية وهران يف مباراة 

قوية بني الت�شكيلتني 
التان تلعبان الأدوار 

الأوىل بداية هذا 
املو�شم، اأين يعول لعبو 

ت�شكيلة »ال�شيا�شي« 
على ا�شتغالل الفرتة 
املعنوية الرائعة التي 

يتواجدون عليها من اأجل 
اقتنا�ص فوزهم الثالث 
على التوايل وموا�شلة 
�شل�شلة النتائج ال�شلبية 
وهم الذين مل ينهزموا 
على مدار ت�شع جولت 
متتالية، حيث ينتظر اأن 
ي�شتغل اأ�شبال املدرب 
عبد القادر عمراين 

تواجدهم يف معنويات 
عالية بعد الفوز الثمني 

الذي عادوا به من 
تنقلهم اإىل العا�شمة على 

ح�شاب احتاد اجلزائر 
يف اجلولة الفارطة من 

اأجل ا�شافة ثالث نقاط 
اإ�شافية لتدعيم الر�شيد 
والبتعاد يف فارق النقاط 

عن املالحقني خا�شة 
يف حال تعرث الو�شيف 
�شبيبة ال�شاورة خارج 

الديار، خا�شة واأن الفوز 
اليوم يقرب رفقاء هداف 

البطولة الوطنية اأمني 
عبيد من التتويج باللقب 

ال�شتوي.
يف املقابل، تنتظر 

ت�شكيلة »احلمراوة« مهمة 
�شعبة خارج قواعدها 
اأمام مت�شدر جدول 

الرتتيب، حيث تعتزم رفع 
التحدي بقيادة مدربها 
التون�شي معز بوعكاز 

الذي ي�شتهدف الطاحة 
بال�شباب رغم �شعوبة 

املهمة يف ظل قوته على 
ميدانه ال�شهيد حمالوي، 
اإل اأن املولودية تدرك 

اأهمية العودة بتعادل على 
الأقل يف رحلتها نحو 

اأق�شى ال�رشق اجلزائري 
لك�شب الثقة وموا�شلة 
التناف�ص على الأدوار 
الأوىل هذا املو�شم.

ع.ق.
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اجلولة 12 للرابطة املحرتفة الأوىل

 �صدام مثري بحمالوي الو�صيف
 يف دورية للعا�صمة والعميد للتدارك

جتري ام�سية اليوم والغد مباريات اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي 
�سوف تعرف ا�ستقبال الرائد �سباب ق�سنطينة ل�ساحب املركز الثالث مولودية وهران 

يف مباراة القمة، ويعمل »ال�سيا�سي« على ا�ستغالل املعنويات املرتفعة بعد فوزه الثمني 
من ملعب بولوغني اأمام احتاد اجلزائر، حيث ميلك الفريق فر�سة تعميق الفارق عن 

املالحقني والبتعاد يف ال�سدارة

احلمراوة  ان  غري 
تفادي  ي�شتهدفون 
البقاء  اأجل  من  الهزمية 
وموا�شلة  »البوديوم«  يف 
يف  الأوىل  الأدوار  لعب 
بينما  الوطنية،  البطولة 
مباراة  ت�شهد  �شوف 
و�شبيبة  اجلزائر  احتاد 
اجلولة  افتتاح  ال�شاورة 
باإجرائها اليوم يف غياب 
عقوبة  ظل  يف  اجلمهور 
مباراتني  من  احلرمان 
اجلزائر،  احتاد  جلمهور 
امام  الأخري  اأين �شيكون 
غري  ل  الفوز  حتمية 
الثقة  ا�شتعادة  اأجل  من 
مرحلة  من  واخلروج 
يتواجد  التي  الفراغ 
واأن  خا�شة  عليها، 
احلتمية �رشورية لتجاوز 

ال�شابقة  اجلولة  هزمية 
ق�شنطينة،  �شباب  امام 
�شهلة  املهمة  تكون  ولن 
البطولة  و�شيف  اأمام 
الذي يعول على ا�شتغالل 
ال�شعبة  الو�شعية 
للمناف�ص من اجل العودة 
بالزاد كامال اإىل الديار. 
تبحث  جهتها،  من 
على  اجلزائر  مولودية 
هزمية  وجتاوز  التدارك 
ن�رش  اأمام  الداربي 
بالطاحة  داي  ح�شني 
بامل�شيف  ملعبها  على 
اأجل  من  تاجنانت  دفاع 
اأندية  من  القرتاب 
املقابل  يف  املقدمة، 
احلرا�ص  احتاد  يريد 
على  ال�شتقبال  فر�شة 
احتاد  للمناف�ص  ميدانه 

بلعبا�ص من اأجل حتقيق 
هذا  اأر�شيته  على  فوز 
منطق  ومغادرة  املو�شم 

اخلطر

برنامج املباريات

اخلمي�س: 
احتاد اجلزائر / 
�سبيبة ال�ساورة 

دون جمهور 
ابتداء من 

17:00
اجلمعة: اأوملبي 
املدية / �سبيبة 

القبائل 
احتاد احلرا�س 

/ احتاد �سيدي 
بلعبا�س

اللقاءان 
ينطلقان ابتداء 

من ال�ساعة 
15:00

�سباب ق�سنطينة 
/ مولودية 

وهران
مولودية 

اجلزائر / دفاع 
تاجنانت

املباراتان 
جتريان على 

ال�ساعة 17:00
عي�سة ق.

احتاد اجلزائر / �سبيبة ال�ساورة

اأبناء �صو�صطارة ي�صتهدفون 
التدارك وال�صاورة لت�صييق اخلناق

اجلولة 12 للرابطة املحرتفة الثانية

 الرائد والو�صيف يف خطر 
واالثارة بالوحدة املغاربية

اإىل  اجلزائر  احتاد  فريق  يعود 
عندما  الوطنية  البطولة  اجواء 
ال�شاورة  �شبيبة  اليوم  يالقي 
اجلولة  عن  مقدمة  مباراة  يف 
وهي  الوطنية  البطولة  من   12
تلعب  �شوف  التي  املواجهة 
بالن�شبة  خا�شة  اأجواء  يف 
يبحث  الذي  العا�شمي  للنادي 
ال�شعبة  املرحلة  من  اخلروج 
بعد  خا�شة  فيبها  يتواجد  التي 
يف  امل�شجلة  املرة  الهزمية 
القواعد  الفارطة داخل  اجلولة 
وهي  ق�شنطينة،  �شباب  امام 
�شوى  حتدث  لن  التي  اخلطوة 
يف  اليوم  م�شاء  الفوز  بتحقيق 
بعيدا عن �شغط  مباراة جتري 
الأن�شار بفعل عقوبة اللعب دون 
الفريق،  امل�شلطة على  جمهور 
اإىل  العائد  املدرب  ينا�شد  اأين 
بيت ت�شكيلة »�شو�شطارة« ميلود 
للفريق  الديكليك  منح  حمدي 
اول  يف  موفقة  بداية  وحتقيق 
العار�شة  راأ�ص  على  مباراة 
الفنية عرب حتقيق الثالث نقاط 
الديار،  داخل  بها  والحتفاظ 

العا�شمي ل  النادي  اأن  والأكيد 
ميلك من خيار اآخر �شوى الفوز 
ثالثي  عن  البتعاد  اأجل  من 
جدول  يف  وال�شعود  املوؤخرة 
اللعب  �شبح  لتفادي  الرتتيب 
ي�شهد  و�شوف  ال�شقوط،  على 
اأمري  الالعب  غياب  اللقاء 
ا�شابته  جتددت  الذي  �شعيود 
عن  اأ�شبوعني  تبعده  و�شوف 

امليادين.
يف املقابل تتنقل �شبيبة ال�شاورة 
على  تعول  وهي  العا�شمة  اإىل 
ال�شعبة  الظروف  ا�شتغالل 
التي مير بها م�شيفها من اجل 
خا�شة  ايجابية  بنتيجة  العودة 
واأن كتيبة املدرب فوؤاد بوعلي 
فوز  حتقيق  عن  تبحث  لزالت 
اليوم  ومقابلتها  القواعد  خارج 
لنادي اجلنوب من اجل  فر�شة 
�شباب  �شيناريو  تكرار  اعادة 
الفوز  ي�شمح  اأين  ق�شنطينة، 
لهم بت�شييق اخلناق على الرائد 
نقطة  اإىل  الفارق  وتقلي�ص 

واحدة.
عي�سة ق.

تتمّيز اجلولة 12 للرابطة املحرتفة 
الثانية بخو�ص مباراة القمة مبلعب 
جتمع  والتي  املغاربية«  »الوحدة 
منا�شفة  الثالث  املركز  �شاحبي 
ال�شلف،  وجمعية  بجاية  مولودية 
»املوب«  ت�شكيلة  وت�شتهدف 
الثالث  النقاط  ك�شب  فر�شة 
تعرث  حال  يف  الو�شافة  واقتنا�ص 
�شبيبة �شكيكدة، خا�شة واأن فر�شة 
ب�شكري  م�شطفى  املدرب  ا�شبال 
هزمية  تدارك  اأجل  من  مواتية 
اجلولة الفارطة اأمام الرائد جمعية 
الفرق  باأحد  والطاحة  مليلة  عني 
حظوظها  لعب  ت�شتهدف  التي 
جمعية  يبحث  اأين  ال�شعود،  يف 
م�شوار  موا�شلة  على  ال�شلف 
هزمية  دون  اجلديد  املو�شم 
والبقاء �شمن ثالثي املقدمة، يف 
والو�شيف  الرائد  يتواجد  املقابل 
جمعية عني مليلة و�شبيبة �شكيكدة 
على موعد مع التنقل خارج الديار 
ومولودية  العلمة  مولودية  ملالقاة 
مهمة  يف  التوايل  على  �شعيدة 
حاجة  ظل  يف  �شهلة  تكون  لن 
مراكز  وجتاوز  للنقاط  املناف�شني 
ت�شكيلة  تتواجد  بينما  املوؤخرة، 
خطر  اأمام  »رو�شيكادا«  ابناء 
الهزمية  حال  الو�شافة يف  فقدان 
عن  للفارق  املالحقني  وتقلي�ص 
»ال�شام«. بينما يجد وداد تلم�شان 
نف�شه امام مهمة يف املتناول على 
متذيل  ي�شت�شيف  عندما  الورق 

الرتتيب رائد القبة من اجل حتقيق 
الفوز الثاين على التوايل وموا�شلة 
بينما  الرتتيب،  �شلم  يف  ال�شعود 
�شتكون اأهداف مباراة اأهلي الربج 
متباينة  الفكرون  عني  و�شباب 
ي�شتهدفون  الذين  املحليني  بني 
املقدمة  اأندية  من  القرتاب 
الأخري  قبل  ما  املركز  و�شاحب 
مبارحة  باأمل  يتم�شك  الذي 
منطقة اخلطر، فيما يجمع داربي 
و�رشيع  مع�شكر  غايل  بني  الغرب 
غليزان يف فر�شة للغالية من اجل 
البتعاد عن ثالثي املوؤخرة ورغبة 
»الرابيد« يف موا�شلة ح�شد النتائج 

اليجابية والدنو من »البوديوم«.
برنامج املباريات

وداد تلم�شان / رائد القبة
اأمل بو�شعادة / �شبيبة بجاية

عني  جمعية   / العلمة  مولودية 
مليلة

جمعية وهران / �شباب باتنة
مولودية �شعيدة / �شبيبة �شكيكدة

من  ابتداء  تنطلق  املباريات 
ال�شاعة 15:00

اأهلي برج بوعريريج / �شباب عني 
الفكرون

مولودية بجاية / جمعية ال�شلف
اللقاءان يجريان على 16:00

غليزان  �رشيع   / مع�شكر  غايل 
ابتداء من ال�شاعة 17:00

عي�سة ق.

 بن �سمرة احتوى الو�سع ووعد بت�سديد 
جزء من امل�ستحقات قريبا

العبو احتاد احلرا�ش يوقفون اال�صراب 
ويعودون للتدريبات

اأوقف لعبو فريق احتاد احلرا�ص ال�رشاب عن التدريبات الذي كانوا قاموا به الثنني املن�رشم و�شهد 
عدم خو�ص احل�شة التدريبية، قبل اأن يقرر الالعبون الرتاجع عن القرار والعودة اإىل التدريبات ب�شورة 
طبيعية من اأجل التح�شري ملقابلة احتاد بلعبا�ص التي تنتظرهم غدا على ملعب اأول نوفمرب باملحمدية 

حت�شبا للجولة 12 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث جمع الرئي�ص في�شل بن �شمرة الالعبني واجتمع بهم 
من اجل اقناعهم بالعدول عن قرار ال�رشاب عن التدريبات حيث متّكن من اقناعهم بتغيري راأيهم والعودة 
اإىل التدرب ب�شورة طبيعية حتى يكونوا جاهزين ملالقاة ت�شكيلة »املكرة«، وعادت املياه اإىل جماريها بني 
رفقاء الالعب احلاج بوقا�ص والإدارة بعدما وعدهم بن �شمرة بالقيام بت�شوية جزء من امل�شتحقات املالية 
العالقة والتي يطالبون بت�شويتها عند دخول اموال ال�شبون�شورينغ خزينة النادي وهو ما اأقنع الالعبني. ويفكر 
عدد من لعبي تعداد ت�شكيلة »ال�شفراء« يف الرحيل عن �شفوف النادي خالل املركاتو ال�شتوي خا�شة وان 
و�شعيتهم مل تتح�شن والإدارة مل تتحرك بخ�شو�ص ت�شوية اأمالهم التي مل ي�شتلموها لعدة اأ�شهر فائتة، وهم 

الذين يلعبون دون تلقي اي �شنتيم منذ انطالق املو�شم الكروي اجلديد ويف ظل الوعود الكاذبة والتي تخلفها 
الإدارة يف كل مرة فاإن الت�شكيلة مهددة برحيل عدد من الالعبني عن �شفوفها.

ع.ق.
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جابو الأف�صل يف امليدان بوجناح ترك ب�صمته زيتي وبن غيث مل يلعبا اي دقيقة

ماجر منح الفر�ضة للأغلبية وعمل كبري ينتظره مع اخل�ضر
منح الناخب الوطني رابح ماجر الفر�صة لأغلبية الالعبني الذين قام با�صتدعائهم �صمن قائمة 23 لعبا املعنية بخو�س مباراتي نيجرييا وودية 

اإفريقيا الو�صطى، حيث قام بالوقوف على امكانيات اأغلب الالعبني ومنحهم فر�صة اللعب من اجل الدفاع على الألوان الوطنية والثبات على اأحقيتهم 
بحمل القمي�س الوطني، ويف هذا ال�صدد فاإن الطاقم الفني الوطني قام بتدوير التعداد بعدما اأقحم 19 لعبا لعبوا اللقاءين من جمموع 23 لعبا 

الالعبني  من  اثنني  اأن  باعتبار 
يف  فر�صتهم  على  يح�صلوا  مل 
اللعب ومل يخو�صوا اأي دقيقة من 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  املباراتني 
�صطيف  لوفاق  الأمين  املدافع 
احتاد  ولعب  زيتي  خثري  حممد 
اجلزائر عبد الروؤوف بن غيث، يف 
الفر�صة  اللقاء منح  املقابل �صهد 
�صاحلي  الدين  �صم�س  للحار�صني 
دخل  اأين  �صاحلي  القادر  وعبد 
ال�صوط  ولعب  اأ�صا�صيا  الأخري 
حلار�س  الفر�صة  منح  قبل  الأول 

�صباب ق�صنطينة يف ال�صوط الثاين 
اإىل  �صاو�صي  فوزي  حتول  بينما 
الحتياط وهو الذي لعب ا�صا�صيا 
الت�صعني  وخا�س  نيجريا  اأمام 

دقيقة كاملة.
بينما متّيزت ودية اإفريقيا الو�صطى 
ا�صالم  للثنائي  الفر�صة  مبنح 
الذي  جابو  املوؤمن  وعبد  عرو�س 
ودخل  الأوىل  املباراة  يلعب  مل 
�صجل  حيث  ام�س  اأول  اأ�صا�صيا 
لعب بارادو اول دقائق اللعب مع 
مردودا  وقدم  الوطنية  الت�صكيلة 

مقنعا يف الرواق الأمين بينما كان 
جابو الأف�صل على ار�صية امليدان 
وقدم اأف�صل ما لديه مربهنا على 
اإىل  الدعوة  توجيه  يف  احقيته 
التي  الوطنية  الت�صكيلة  �صفوف 
غياب  بعد  اإليها  العودة  �صجل 
ال�صابق  املدرب  عهد  منذ  طويل 
�صجل  بينما  غوركوف،  كري�صتيان 
عبد  ايوب  اجلزائر  احتاد  مدافع 
الالوي اأول م�صاركة له اأ�صا�صيا مع 
اخل�رض ومل يقدم وجها كبريا حيث 
مل يجد معامله بعد مع املنتخب.

متاألقا  بوجناح  بغداد  كان  فيما 
عند دخوله يف اآخر 20 دقيقة من 
املقابلة وحترك كثريا يف الهجوم 
حركية  منح  دخوله  واأن  خا�صة 
الهجومية  الناحية  من  اأف�صل 
�صاحب  وكان  الوطنية  للت�صكيلة 
متريرة الهدف الثالث الذي �صجله 
زميله ا�صالم �صليماين حيث برهن 
من  اكرث  دقائق  لعب  يف  احقيته 
التن�صيط  يف  امل�صاهمة  اأجل 

الهجومي.
عي�صة ق.

ثار على اإعالمي القناة الذاعية الثالثة

ماجر: املنتخب مري�ض نريد انقاذه والعدالة االلهية ان�ضفتنا 

جمموعة من اجلماهري رفعت لفتة تطالب برحيل ماجر

اخل�ضر يقرتبون من تر�ضيم العودة اإىل ت�ضاكر

ماجر  رابح  الوطني  الناخب  عرّب 
عن �صعادته بعد الفوز الذي �صجله 
منتخب  اأمام  الوطني  املنتخب 
والذي  الو�صطى  اإفريقيا  جمهورية 
وقال  الالعبني،  اإىل  الروح  اأعاد 
ال�صحافية  الندوة  خالل  ماجر 
املباراة  نهاية  عقب  عقدها  التي 
الناحية  من  مهمة  النتيجة  اأن 
وجدوا  اأ�صباله  اأن  ورغم  املعنوية 
الأول  ال�صوط  يف  ال�صعوبات  بع�س 
اإل اأنهم متكنوا من التح�صن تكتيكيا 
انهم  م�صيفا  الثاين،  ال�صوط  خالل 
واجهوا مناف�صا ميلك مردودا طيبا 
ولي�س بال�صهل مثلما يعتقده الكثري، 
الفوز  لتحقيق  ارتياحه  عن  معربا 

مثلما يحلو  ال�رضع"  "دار  يف ملعب 
مرور  بعد  وذلك  ت�صميته  للبع�س 
فرتة طويلة مل يحقق فيها املنتخب 

الفوز داخل القواعد.
واعترب ماجر انه قدم اإىل املنتخب 
من اأجل م�صاعدته على اخلروج من 
الفرتة ال�صعبة التي مير بها مو�صحا 
ويتوجب  مري�س  املنتخب  اأن 
الهدف  بلوغ  اأجل  من  م�صاندته 
املن�صود، وقال امل�صوؤول الأول على 
العديد  اأن  الوطنية  الفنية  العار�صة 
مل يعجبهم اداء املنتخب يف اللقاء 
لكن الأمر مرده اإىل التغيريات التي 
والتغيريات يف  الت�صكيلة  حدثت يف 
اأطوار املقابلة من اأجل منح فر�صة 

غري  اأنه  مو�صحا  للجميع،  اللعب 
بوجناح،  بدخول  التكتيكية  اخلطة 
اي  للعب يف  م�صتعد  اأنه  وا�صتطرد 
ملعب والعودة جمددا اإىل 5 جويلية 
اأو اللعب بوهران وق�صنطينة وغريها 
وعرب  الوطني.  الرتاب  مالعب  من 
مو�صحا  بالفوز  فخره  عن  ماجر 
بعدما  ان�صفته  اللهية  العدالة  اأن 
اخل�رض  هزمية  البع�س  ينتظر  كان 
قنوات  وفتح  الت�صفي  اأجل  من 
يكرتث  ل  انه  م�صيفا  النتقاد، 
املجموعة  واأن  خا�صة  لالنتقادات 
�صوف  الحتادية  م�صوؤويل  رفقة 
ت�رضيف  اأجل  من  العمل  يوا�صلون 
الألوان الوطنية دون النظر خلفهم. 

انفجار  ال�صحافية  الندوة  و�صهدت 
مل  الذي  ماجر  طرف  من  الغ�صب 
يه�صم �صوؤال وجهه العالمي معمر 
جبور اإىل القائد ريا�س حمرز وقام 
بالرد عليه بطريقة قوية متهما اإياه 
وان  الوطني خا�صة  املنتخب  بكره 
القناة  اعالمي  على  العنيفة  الردة 
متوقعة  تكن  مل  الثالثة  الإذاعية 
�صاحب  الذي مييز  الهدوء  ظل  يف 
�صدد  والذي  الذهبي،  الكعب 
وعدم  بال�صكوت  العالمي  على 
احلديث كما عرب عدم احرتامه له 
الفر�صة  وترك  بالتقاعد  وطالبه 

لالإعالميني ال�صبان.
عي�صة ق.

عودة  نحو  املوؤ�رضات  تتوّجه 
عرينه  اإىل  الوطني  املنتخب 
ت�صاكر"  "م�صطفى  ملعب  ال�صابق 
بالبليدة بعد ال�صهرة ال�صوداء التي 
ق�صاها الالعبون مبلعب 5 جويلية 
عليها  ا�صتقبلوا  التي  والت�صفريات 
ار�صية  اأقدامهم  وطئت  منذ 
املباراة  انطالق  قبل  امليدان 
اأمام  خا�صوها  التي  الودية 
حيث  الو�صطى،  اإفريقيا  نظريهم 
ك�صفت م�صادر من بيت الحتادية 
اأن اخل�رض  القدم  لكرة  اجلزائرية 
اإىل  كبرية  بن�صبة  يعودون  �صوف 
�صهر  موعد  من  ابتداء  البليدة 
مار�س للعام املقبل، حيث وبعدما 
ماجر  رابح  الوطني  املدرب  قرر 
الرحيل عن ملعب ال�صهيد حمالوي 
وعدم برجمة املباريات عليه بعد 
والنتقادات  ال�صتهجان  �صافرات 
الالعبون يف  تلقاها  التي  الالذعة 
الأمر  يكون  نيجرييا �صوف  مباراة 
الذي  م�صابها مع ملعب 5 جويلية 

مل ترحم جماهريه رفقاء احلار�س 
وابل  بعد  رحماين  الدين  �صم�س 
طيلة  له  تعر�صوا  الذي  ال�صتم 
الت�صعني دقيقة ورغم الفوز باللقاء 
اإل ان الأمر مل ي�صفع لهم، خا�صة 
باأمهات  ال�صتم  بلغ  الأمر  واأن 
العنا�رض  على  والت�صفري  الالعبني 
مقابل  الكرة  مل�س  عند  الوطنية 
اإفريقيا  منتخب  لعبي  ت�صجيع 

الو�صطى. 
على  الأول  امل�صوؤول  لقى  كما 
العار�صة الفنية الوطنية ن�صيبه من 
جمموعة  واأن  خا�صة  النتقادات 
كانت حا�رضة  التي  اجلماهري  من 
راية  رفعت  امللعب  مبدرجات 
املنتخب  عن  بالرحيل  تطالبه 
رغم اأنه مل يعمر �صهرا يف من�صبه 
ال�رضوع  منذ  وتعادل  فوزا  وحقق 
يف مهامه دون احلكم على طريقة 
على  اخل�رض  ينتهجها  التي  اللعب 

امليدان.
ع.ق.

جتاوز مناد وانفرد باملركز الرابع لأف�صل هدايف املنتخب الوطني

 �ضليماين عا�ض اأم�ضية �ضوداء
 مبلعب 5 جويلية

مل يتمالك الالعب الدويل اجلزائري اإ�صالم �صليماين اأع�صابه عقب نهاية اللقاء 
الودي الذي جمع منتخبنا الوطني ونظريه اإفريقيا الو�صطى، حيث عرب عن غ�صبه 

لقاء وابل ال�صب وال�صتم والنتقادات التي تعر�س لها طيلة اأطوار الت�صعني دقيقة 
لعب خا�صة واأنه كان اكرث الالعبني ا�صتهدافا على اأر�صية امليدان مقارنة ببقية 
زمالئه ومنهم من قدم اأداء باهتا اأكرث منه، وانفجر �صليماين غا�صبا بعد نهاية 
اللقاء عندما مر عرب املنطقة املختلطة لالإعالميني واكتفى بالتاأكيد اأنه كان 

اأكرث الالعبني ا�صتهدافا من اجلمهور العا�صمي لأنه لعب مولود باأر�س الوطن 
وقدومه لي�س من اأوروبا. من جهة اخرى، عاد الالعب املحرتف يف �صفوف نادي 

لي�صرت �صيتي الجنليزي اإىل معانقة ال�صباك جمددا بعد ال�صيام طويال عن التهديف 
والذي امتد ملدة 11 �صهرا كامال حيث تعود اآخر منا�صبة �صجل فيها ابن عني 

البنيان اإىل مطلع العام اجلاري عندما وقع ثنائية يف مرمى ال�صنغال مبنا�صبة الدور 
الأول لكاأ�س اإفريقيا لالأمم بالغابون، ويعترب الهدف الذي �صجله اأول ام�س 26 يف 

ر�صيد الالعب وهو ما يجعل يفك تقا�صم املركز الرابع مع الدويل ال�صابق وم�صاعد 
الناخب الوطني جمال مناد اأين انفرد �صليماين باملركز الرابع على بعد هدف 

واحد عن الالعب الدويل ال�صابق خل�رض بلومي �صاحب 27 هدفا وثالثة اهداف 
عن الناخب الوطني رابح ماجر يف الو�صافة بينما يت�صدر هدايف املنتخب الوطني 

الدويل ال�صابق عبد احلفيظ تا�صفاوت الذي ميلك 35 هدفا.
عي�صة ق.

حمدي: عودتي للحتاد هدفها انقاذه 
و�ضنعود بقوة للعب على البطولة

 ك�صف املدرب العائد اإىل فريق احتاد اجلزائر اأن عودته جمددا اإىل 
العار�صة الفنية للنادي جاء بالنظر حلبه لهذا النادي ومعرفته ملحيطه 

واع�صاء الإدارة الذين عمل معهم قبل عامني قبل الرحيل عن الفريق 
نهاية مو�صم 2016/2015، وقال حمدي خالل الندوة ال�صحافية التي 

عقدتها اإدارة الفريق لتقدميه اإىل و�صائل الإعالم اأنه قدم اإىل ت�صكيلة 
"�صو�صطارة" من اأجل انقاذ الفريق واإخراجه من الو�صعية ال�صعبة التي 

مير بها خالل الفرتة الأخرية، م�صددا بالتاأكيد انه من غري املعقول 
اأن ل يلعب الحتاد على التتويج بلقب كل مو�صم وهو الذي ن�صط معه 
نهاية عام 2015 نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا وتوج معه بنف�س املو�صم 

بلقب البطولة الوطنية. واأ�صار حمدي اأنه لن يواجه عراقيل مع التعداد 
احلايل يف ظل معرفته جلميع الالعبني وبالتايل فاإنه �صوف يقوم بعمله 

ب�صورة طبيعية من اجل اإعادة الب�صمة لأن�صار وحمبي اللونني الأ�صود 
والأحمر، م�صريا ان الفريق لزال اأمامه الوقت الكايف من اأجل العودة 

بقوة يف الفرتة املقبلة وهو الذي تنتظره ثالث مباريات متاأخرة �صوف 
يلعبها من اجل الفوز بها خا�صة وان كرة القدم ل تعرف امل�صتحيل 
والحتاد قادر ح�صبه على العودة بقوة من اأجل التناف�س على لقب 

البطولة الوطنية.
عي�صة ق.
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�إجنلرت� تو�جه هولند� و�إيطاليا 
وديًا يف مار�س �ملقبل

اإجنلرتا مباراتني وديتني يف  يخو�ض منتخب 
واإيطاليا  هولندا  �ضد  املقبل  مار�ض  �ضهر 
مونديال  نهائيات  يف  مل�ضاركته  ا�ضتعداداً 
االحتاد  ذكر  ما  بح�ضب   2018 رو�ضيا 
االجنليزي، و�ضيحل منتخب »االأ�ضود الثالثة« 
�ضيفاً على هولندا يف اأم�ضرتدام يف 23 مار�ض، 
قبل ا�ضتقبال اإيطاليا يف ملعب وميبلي يف 27 
ال�ضاعي  االإجنليزي  املنتخب  وكان  مار�ض، 
منذ  االأوىل  للمرة  العامل  كاأ�ض  احراز  اإىل 
�ضلباً  تعادل  ن�ضخة عام 1966،  ا�ضت�ضاف  اأن 
وميبلي.  ملعب  على  االأملاين  نظريه  مع 

يف  منتخبني  االإنكليزي  املنتخب  و�ضيواجه 
من  خروجهما  بعد  �ضيما  ال  التجديد  طور 
عدة  العبني  واعتزال  العامل  كاأ�ض  ت�ضفيات 
احلاليني  املدربني  اأن  حتى  �ضفوفهما،  يف 
بيريو  جان  واإيطاليا  ادفوكات  ديك  لهولندا 
فنتورا قد ال يكونان متواجدين على مقاعد 
اأعلن  االأول  الأن  ذلك  االحتياطيني،  الالعبني 
�ضد  فريقه  مباراة  بعد  من�ضبه  �ضيرتك  باأنه 
نهائيات  املتوقع   ومن  اأم�ض،  اأول  رومانيا 
الكروي  العر�ض  عن  وغيابها   2018 رو�ضيا 

للمرة االأوىل منذ عام 1958.

تعادل كوريا �جلنوبية و�ضربيا وديا
خّيم التعادل 1-1 على املباراة الودية التي جمعت منتخب كوريا اجلنوبية مع �ضيفه ال�رصبي 
يف اإطار ا�ضتعداداتهما للم�ضاركة يف كاأ�ض العامل 2018 برو�ضيا، تقّدم املنتخب ال�رصبي بهدف 
�ضجله اآدم لياييت�ض يف الدقيقة 59، وتعادل كوو جا ت�ضيول للمنتخب الكوري يف الدقيقة 63 من 
ركلة جزاء، وتاأهل املنتخب الكوري للمونديال بعدما احتل املركز الثاين يف املجموعة االأوىل 
بالت�ضفيات االآ�ضيوية املوؤهلة للمونديال، فيما تاأهل املنتخب ال�رصبي للمونديال بعدما احتل 

املركز االأول يف املجموعة الرابعة بالت�ضفيات االأوروبية.
بينما، اكت�ضح املنتخب الكولومبي م�ضيفه املنتخب ال�ضيني 4-0 خالل املباراة الودية التي 
جمعتهما و�ضجل اأهداف املنتخب الكولومبي فيليبي باردو يف الدقيقة اخلام�ضة وكارلو�ض باكا 
يف الدقيقة 61 وميغيل بورخا هدفني يف الدقيقتني 66 واالأخرية، وي�ضتعد املنتخب الكولومبي 
للم�ضاركة يف نهائيات كاأ�ض العامل 2018 برو�ضيا، بعدما احتل املركز الرابع يف ت�ضفيات اأمريكا 

اجلنوبية، فيما ي�ضتعد املنتخب ال�ضيني للم�ضاركة يف بطولة احتاد �رصق اآ�ضيا لالأمم.

كارلو�س: نيمار كان حمًقا و�ضي�ضبح �لأف�ضل يف �لعامل
يرى النجم الربازيلي املعتزل روبرتو كارلو�ض اأَنّ بالده، تُعُدّ من بني املر�ضحني للفوز باللقب يف رو�ضيا العام املقبل، 
واأَنّ نيمار بو�ضعه قيادة ال�ضيلي�ضاو نحو لقبها ال�ضاد�ض يف البطولة، ويعتقد الظهري االأي�رص ال�ضابق 44 عاًما، اأَنّ بالده 

تعافت من الهزمية املذلة 7-1 اأمام اأملانيا بن�ضف نهائي البطولة التي ا�ضت�ضافتها الربازيل 2014، وقال كارلو�ض 
يف موؤمتر �ضحفي يف العا�ضمة ال�رصبية: »متت اإعادة ترتيب الفريق منذ االنهيار اأمام اأملانيا، كما مت تعيني مدرب 

جديد وهو تيتي، من وقتها واأنا على ثقة باأَنّ الو�ضع �ضيتح�ضن ب�ضكل كبري«، واأ�ضاف »منلك جمموعة من الالعبني من 
اأ�ضحاب امل�ضتوى العاملي، مثل نيمار، وويليان، وتياغو �ضيلفا، يتمتعون باخلربة واأنا واثق من اأَنّ الربازيل تُعِوّل عليهم 

للفوز بكاأ�ض العامل«، واأو�ضح »كربازيلي، اأريد بالطبع اأن حترز بالدي كاأ�ض العامل، لكن اأملانيا واإ�ضبانيا، واالأرجنتني 
�ضيكونون �ضمن اأبرز املر�ضحني و�ضنبذل الكثري من اجلهد للفوز باللقب«. وقال اإَنّ نيمار كان حمًقا يف االنتقال من  يف 
رو�ضيا العام املقبل، واأ�ضاف »اأتوقع اأن ي�ضبح نيمار اأف�ضل العب بالعامل قريبًا«، وتابع »هناك الكثري من اجلدل الدائر 

ب�ضاأن ما اإذا كان لزاًما عليه االنتقال لباري�ض �ضان جريمان من بر�ضلونة، واأعتقد اأنَّه قام بال�ضيء ال�ضحيح«.ووا�ضل 
»كان هذا قراره ال�ضخ�ضي. اأعتقد اأنه �ضيكون من االأ�ضهل له التاألق يف �ضان جريمان الأن االأمر كان اأكرث تعقيًدا مع 

ا لو لعب يف ريال مدريد، مع كري�ضتيانو رونالدو«. مي�ضي برب�ضلونة. كان ذلك �ضي�ضبح هو احلال اأي�ضً

 تيبا�س: مي�ضي جدد �لعقد مع �لبار�ضا 
ولن �علق عن رحيل كري�ضتيانو

ك�ضف خافيري تيبا�ض رئي�ض رابطة الدوري االإ�ضباين حقيقة توقيع االأرجنتيني ليونيل مي�ضي على عقده اجلديد مع 
فريقه بر�ضلونة، وذلك خالل موؤمتر �ضحفي عقد اأول ام�ض، واأ�ضارت تقارير �ضحيفة لنية النجم االأرجنتيني يف الرحيل 

عن البلوغرانا، يف ظل اهتمام عدد من االأندية االأوروبية ل�ضمه اأبرزها مان�ضي�ضرت �ضيتي االإجنليزي خا�ضة واأن عقده 
ينتهي يف �ضيف 2018.  وقال تيبا�ض: »مي�ضي وّقع عقوده مع بر�ضلونة بالفعل وال يريد الرحيل، ولي�ض الزًما اأن يعلن 
الطرفان هذا التوقيع، ولكن اأمتني اأال يخدعوين يف هذا االأمر«، وب�ضوؤاله عن اإمكانية رحيل كر�ضتيانو رونالدو جنم 

ريال مدريد قال: »اإنها املرة رقم 19 التي يقول فيها اإنه �ضريحل لذا لن اأعلق على �ضيء«، وعن انتقال حار�ض اأتلتيك 
بيلباو كيبا اأريزاباالجا لريال مدريد قال: »هو حار�ض غري عادي ويقدم مو�ضًما عظيًما، اأتلتيك بيلباو يريده يف �ضفوفه 

الأطول فرتة ممكنة«.

ر�كيتيت�س يخ�ضى قدوم كوتينيو
تاأمل جماهري بر�ضلونة يف اأن تتمكن اإدارة الفريق الكتالوين من ح�ضم �ضفقة الربازيلي فيليب كوتينيو العب و�ضط 

ليفربول خالل فرتة االنتقاالت ال�ضتوية املقبلة، ويف الوقت الذي ياأمل فيه م�ضوؤولو بر�ضلونة ح�ضم ال�ضفقة يخ�ضى 
جنم الفريق الكرواتي اإيفان راكيتيت�ض على مكانه يف ت�ضكيلة الرب�ضا، وقالت �ضحيفة »ديلي اإك�ضربي�ض« الربيطانية 

اأم�ض اإّن كوتينيو بات قريبًا من االن�ضمام لرب�ضلونة خالل �ضوق االنتقاالت ال�ضتوية املقبلة، مقابل 118 مليون جنيه 
اإ�ضرتليني بعد اإ�رصار الالعب الربازيلي على الرحيل، واأو�ضحت ال�ضحيفة: »راكيتي�ض يخ�ضى اأن يبقى اأ�ضري دكة البدالء 

ل القرار و�ضينتظر حتى نهاية املو�ضم ملعرفة موقفه يف الفريق، واإن كان  حال ان�ضم كوتينيو لرب�ضلونة، لكّنه لن يتعَجّ
�ضي�ضارك ب�ضفة اأ�ضا�ضية اأم ال«.

ا مقابل 120 مليون يورو ب�ضورة ر�ضمية اإىل ليفربول، بعد مطالب  وحتدثت تقارير �ضحفية اأّن بر�ضلونة قّدم عر�ضً
اإرن�ضتو فالفريدي املدير الفني للبلوغرانا، باحل�ضول على خدمات الالعب يف اأ�رصع وقت ممكنـ واأكدت التقارير اأّن 
اإدارة ليفربول لن توافق على 120 مليون يورو وترى اأَنّ املبلغ منخف�ض مقارنة مب�ضتوى الالعب، ولذلك يرغبون يف 

زيادته اإىل 150 مليون يورو.

 �لدمنارك تكت�ضح �يرلند
� وتبلغ مونديال رو�ضيا

الدمنارك  منتخب  اإريك�ضن  كري�ضتيان  قاد 
العامل 2018 برو�ضيا بعدما  كاأ�ض  اإىل  للتاأهل 
الذي  الفوز  خالل  اأهداف  ثالثة  �ضجل 
االأيرلندي  حققه منتخب بالده على م�ضيفه 
الذهاب  االأوروبي  امللحق  اإياب  يف   1-5
كري�ضتن�ضن  اندريا�ض  للفائز  و�ضجل   ،0-0
ونيكال�ض  هاتريك  اريك�ضن  وكري�ضتيان 
بندترن من ركلة جزاء، واليرلندا �ضاين دايف، 
القارة  من  املتاأهلني  اآخر  الدمنارك  وباتت 
االأوروبية، على ملعب »اأفيفا«، بكرت اأيرلندا 
بافتتاح الت�ضجيل عن طريق �ضاين دايف بكرة 
�ضمايكل  كا�ضرب  احلار�ض  راأ�ض  فوق  راأ�ضية 
مرة  اأيرلندا  وف�ضلت  ال�ضاد�ضة،  الدقيقة  يف 
الدمنارك  �ضد  اأر�ضها  على  بالفوز  جديدة 

ر�ضمياً، وذلك بعد خ�ضارتها 1-4 يف ت�ضفيات 
كاأ�ض العامل 1986 وتعادلهما 1-1 يف ت�ضفيات 
التي  الدمنارك  لكن   ،1994 العامل  كاأ�ض 
 1998 مونديال  يف  نتائجها  اأف�ضل  حققت 
ركنية  من  عادلت  النهائي،  ربع  بلغت  عندما 
وفا�ضل مهاري للجناح ال�ضاب بيوين �ضي�ضتو، 
من  ارتدت  كري�ضتن�ضن  اندريا�ض  تابعها 
القائم االأي�رص وااليرلندي �ضايرو�ض كري�ضتي 
م�ضيفتها  الدمنارك  و�ضدمت  ال�ضباك،  اىل 
كبرية من مرتدة خاطفة  ب�رصعة  ثان  بهدف 
كري�ضتيان  اإىل  يروغن�ضن  نيكوالي  مررها 
املنطقة  حافة  من  رائعة  فاأطلقها  اإريك�ضن، 
�ضباك  داخل  وتهادت  بالعار�ضة  ارتطمت 

احلار�ض دارين راندولف.

هاز�رد ير�ضل �إ�ضارة جديدة نحو ريال مدريد
احلايل  ناديه  يف  بقائه  م�ضاألة  حول  اال�ضتفهام  اإثارة عالمات  هازارد  ادين  البلجيكي  النجم  وا�ضل  
ت�ضيل�ضي، مع زيادة التكهنات برحيله نهاية املو�ضم احلايل، واأعاد هازارد اإ�ضادته مبدرب ريال مدريد 
زين الدين زيدان، يف ت�رصيحات نقلتها �ضحيفة »مريور« االإجنليزية، وهو االأمر الذي اعتربته ال�ضحيفة 
تلميح جديد لالعب برغبته يف الرحيل اإىل ال�ضانتياغو برنابيو، وكان هازرد قاب قو�ضني اأو اأدنى من 
االنتقال اإىل ريال مدريد ال�ضيف املا�ضي، لكن االإ�ضابة التي تعر�ض لها بك�رص يف كعب القدم اأوقفت 
ال�ضفقة، وبداأ هازرد اإ�ضادته بزيدان، خالل �ضهر �ضبتمرب املا�ضي، حني قال: »التفكري بكرة القدم، هو 
التفكري يف زيدان«، وكرر االأ�ضبوع املا�ضي االإ�ضادة بزيدان عندما قال: »�ضيكون حلما اللعب حتت اإدارة 
مثلي االأعلى«، م�ضريا اإىل زيدان، ورغم اأن نادي ت�ضيل�ضي حري�ض على بقاء النجم البلجيكي يف �ضفوف 
ت�ضكيلة  له مكانا يف  اإىل مدريد، يف حال �ضمن  للرحيل  لهازارد  متاحة  زالت  ما  الفر�ضة  اأن  اإال  البلوز، 

الفريق.
وتاأتي هذه التحركات، يف الوقت الذي باتت العالقة بني مهاجم امللكي كري�ضتيانو رونالدو واإدارة ناديه 
اإ�ضارات  بن زمية، وجاءت  م�ضتوى كرمي  تراجع  مع  الفريق  بتعزيز هجوم  املطالبات  اإىل جانب  متوترة، 
هازارد عند اإجابته على �ضوؤال حول راأيه باملدربني حاليا بالقول: »املدرب الذي يركز فقط على الالعبني 
املدافعني اأو الو�ضط اأو املهاجمني لي�ض باملدرب اجليد، با�ضتثناء املدرب زيدان«.ووا�ضل هازارد حديثه 

عن زمالئه احلاليني يف ت�ضيل�ضي بالقول اإن باكايوكو وروديجر من اأ�ضعب الالعبني يف �ضامفورد بريدج.



فنياخلمي�س 16 نوفمرب2017  املوافـق  لـ 27 �صفر  1439ه 15
املخرج املغربي حممد مفتكر: ال�سينما 

الرتكية ك�سرت حاجز اللغة خارجيًا
قال املخرج املغربي حممد مفتكر اإن ال�صينما الرتكية جنحت يف خلق �صوق 

خارجي قوي، وهو ما اأخفقت فيه الدول العربية جمتمعة فيما بينها برغم اللغة 
امل�صرتكة.

الأنا�ضول،  مع  مقابلة   ويف 
على  واحلائز  مفتكر،  اأ�ضاف 
عدة جوائز مبهرجانات حملية 
الرتكية  ال�ضينما  اأن  واإقليمية، 
على م�ضتوى ال�ضوق هي »�ضينما 
ال�ضينما  تفوق  واأحيانا  قوية، 
عدد  حيث  من  الفرن�ضية 

امل�ضاهدة �ضنويا«.
ب�ضوق  تتمتع  حني  اأنه  واأو�ضح 
داخلية فهي م�ضاألة منطقية اأن 

حتظى ب�ضوق خارجية.
الرتكية  الأفالم  اأن  اإىل  واأ�ضار 
ب�ضكل  تعر�ض  اأ�ضبحت  اليوم 
البلدان،  من  الكثري  يف  ر�ضمي 
رغم  قارة،  �ضوقا  لها  وخلقت 
على  بالأ�ضا�ض  اعتمادها 
اإىل  وال�ضطرار  الرتكية  اللغة 

الرتجمة.
ويف مقارنة ببلدان 

بية  عر

هناك  اأن  »جند  مفتكر  يقول 
العربية،  تتكلم  كثرية  دولً 
ت�ضوق  اأن  ت�ضتطع  مل  ذلك  ومع 
فيما  ولو  اأفالمها  جمتمعة 

بينها«.
تعداد  كان  اإذا  اأنه  اإىل  ولفت 
ن�ضمة،  مليون   35 املغاربة 
مليون  ت�ضرتي  بالكاد  و�ضنوياً 
اأفالم  مل�ضاهدة  تذكرة 
يف  موؤ�ضف،  فهذا  �ضينمائية، 
مليون   75 ذات  تركيا  اأن  حني 
ال�ضنوي  الدخول  عدد  ن�ضمة؛ 
اإىل القاعات يتجاوز 50 مليوناً، 

ول جمال للمقارنة.
اأننا مازلنا  وي�ضيف »هذا يعني 
كل  ومازلنا  بداياتنا  نتخبط يف 
ب�ضدد  وكاأننا  مرة  وكل  �ضنة 
لأننا  وذلك  فيلم،  اأول  اإجناز 
ول  التجارب  نراكم  ل 
ت  ا ز جنا لإ ا
لنا  ولي�ضت 

اإ�ضرتاتيجية ثقافية«.
يجعل  الذي  اأن  مفتكر  ويرى 
»اأن  هو  قويا  عماًل  الفيلم  من 
مع  عميق  ب�ضكل  يتوا�ضل 
يتبنى  واأن  املحلي  جمهوره 
معه  يح�ض  ب�ضكل  ق�ضاياه، 

املتفرج اأنه معني بالفيلم«.
مع  ال�ضينمائية  ال�ضناعة  وتبدو 
املخرج املغربي حممد مفتكر 
ثقايف  »م�رشوع  مبثابة   )1965(
وجمتمعي يرقى بذوق امل�ضاهد 
ويطرح همومه واأفراحه ب�ضكل 
حقيقي«، ولي�ضت جمرد وقوف 

وراء كامريا ت�ضوير«.
 

فنون تغذي 
بع�صها البع�س

 
املغربي  املخرج  يف�ضل  ل 
انتعا�ض  عن  ال�ضينما  انتعا�ض 
القراءة  انتعا�ض  اأو  امل�رشح 
واملو�ضيقى  وال�ضعر  والرواية 
هذه  كل  اأن  يعترب  بل  والنحت، 
البع�ض،  بع�ضها  تغذي  الفنون 
وعن طريقها يتم تكوين اجلهور 

وتربيته فنيا.
يقول »ما يجعلني اأ�ضبح مدمنا 
م�ضاهدتي  هو  ال�ضينما  على 
اإىل  وتدفعني  تعجبني  لأفالم 
وم�ضاهدة  التجربة  معاودة 
ل  الفن  م�رشحية.  عرو�ض 
حدود له وبع�ضه يغذي بع�ضا«.

وي�ضيف »ثقافة اخلروج لل�ضينما 
واملو�ضيقى  امل�ضارح  وثقافة 
كل هذا بالن�ضبة يل هو الرهان 
الرتكيز  يجب  الذي  الأ�ضا�ضي 
واعياً  �ضعباً  لن�ضنع  عليه 

ويرقى  جميل  وبذوق  ومثقفاً، 
من  انطالقاً  جمتمعه  مب�ضتوى 
فنه. لأن الفن هو روح ال�ضعوب 
�ضعوب  هي  فن  بدون  و�ضعوب 
تف�ضريه  وحول  روح«.  بدون 
املغربي  الفيلم  و�ضول  لعدم 
من  باأفالم  اأ�ضوة  للعاملية 
ظروف  جتمعها  خمتلفة  دول 
م�ضابهة، قال »هي جمموعة من 
الأ�ضياء تتداخل يف نظري لي�ض 
الفيلم  بقيمة  فقط  عالقة  لها 
هو  يل  بالن�ضبة  الفيلم  الفنية. 
م�رشوع ثقايف وجمتمعي. وهذا 
الأول يف نظري هو ما  الرهان 
الو�ضول  يف  فيلم  اأي  �ضي�ضاعد 

اإىل العاملية«.
اأن تكون هناك  وي�ضيف »يجب 
يف  حقيقية  �ضينمائية  �ضناعة 
الفيلم  على  ويجب  املغرب، 
ب�ضكل  يتوا�ضل  اأن  املغربي 
املحلي،  جمهوره  مع  عميق 
وهذا ما �ضيجعل لنا كّما مفيداً 
ت�ضل  اأفالماً  خالله  من  نفرز 
اإىل العاملية من حيث الطلب«.

الفيلم  اإن  بالقول  وم�ضى 
املغربي يجب اأن يحظى بطلب 
خارجي، لأن العاملية ل تقت�رش 
فقط على املهرجانات الكربى 
هي  اأق�ضدها  التي  العاملية  بل 
الطلب  بتزايد  عاملي،  �ضوق 
امل�ضرتك  الإنتاج  م�ضتوى  على 
ون�رش  نقل  م�ضتوى  وعلى 

الثقافة املغربية«.
ميكن  كيف  �ضوؤال  على  ورد 
مع  يتوا�ضل  اأن  ما  لفيلم 
»اأول  يجيب  املحلي،  جمهوره 
باأن يتبنى ق�ضاياه، اأي اأن ي�ضعر 
اأنه معني بالفيلم من  امل�ضاهد 

حيث  ومن  ق�ضاياه  طرح  حيث 
ال�ضا�ضة  على  �ضورته  عك�ض 
وفني  وحتليلي  عميق  ب�ضكل 
اإىل  ودرامي  ومو�ضوعاتي 

اآخره«.
ال�ضينما  ت�ضبح  وهنا  ويتابع: 
بذوق  يرقى  م�رشوعا جمتمعيا 
همومه  ويطرح  امل�ضاهد 
هنا  حقيقي.  ب�ضكل  واأفراحه 
مع  بالتماهي  ي�ضمى  ما  يكمن 
من  عامل  وخلق  ال�ضخ�ضيات 
احللم، ذلك احللم اجلميل والذي 

يُبْنَى من خالله جمتمعاً«.
ي�ضنع  ما  كل  لي�ض  اأنه  ويرى 
هو  الأفالم  م�ضتوى  على 
هناك  حقيقية.  تعبريية  �ضينما 
اأفالم كثرية ت�ضتخف باجلمهور 
واأخرى ت�ضحك على اجلمهور، 
اجلمهور  يكون  اأفالم  وهناك 
وهذا  يفوقها.  اأو  منها  اأذكى 

لي�ض توا�ضاًل حقيقياً.
 

م�صكلة اإبداع اأم 
اإمكانيات

 
الكثري  ي�ضكو  الذي  الوقت  يف 
من  املغاربة  ال�ضينمائيني  من 
بالدهم،  يف  الإنتاج  �ضعوبات 
يرى حممد مفتكر اأن ال�ضناعة 
هي  املغرب  يف  ال�ضينمائية 
كل  وقبل  اأول  اإبداع  �ضوؤال 
»ال�ضينمائي  �ضيء.  ويتابع 
من  يتمكن  الذي  هو  احلقيقي 
م�رشوعه ال�ضينمائي من الفكرة 
لي�ض  القاعة.  اإىل  خروجه  اإىل 
�ضينما  يعترب  فهو  ينتج  ما  كل 
اأن  املخرج  على  اأول.  حقيقية 

يريد  وملاذا  يريد  ماذا  يعرف 
الأ�ضئلة  وهذه  يريده.  وكيف 
بينها  فيما  تتداخل  الثالثة 
حقيقياً  اإبداعياً  عماًل  لتعطي 
نتفاعل معه«. اأما عن اجلمهور 
بالده،  حال  على  فيتاأ�ضف 
الفن  قيمة  يعرف  ل  جمهور 
وتعريفه للفن مرتبط بالفرجة. 
وفق قوله.  وي�رشح »مل جنعل من 
امل�ضاهد املغربي اإن�ضاناً يقول 
اإن العمل هو تفكري وروؤية للعامل 
وطرح اأ�ضئلة للنقا�ض اإىل اآخره. 
وهذا ما يف�رش جناح الكثري من 
الأفالم ال�ضطحية وذات الطابع 
والفرجوي  املح�ض  التجاري 
املبتذل لأنها تكون على م�ضتوى 
الب�ضيط.  املتلقي  انتظار  اأفق 
عميقة  اأفالما  ن�ضنع  مازلنا مل 
امل�ضاهد  اأفق  عمقها  يتجاوز 
اآخر«.  م�ضاهداً  لنا  وتربي 
الأول  فيلمه  مفتكر  واأخرج 
توالت  ثم   ، »ظّل املوت« 2003 
اأفالمه الق�ضرية »رق�ضة اجلنني 
)2005(، »اآخر ال�ضهر« )2007(،  
»حمطة املالئكة« )2011(، قبل  
»جوق   ثم   ،)2011( »الرُباق«  مع 
يعر�ض يف عدد من التظاهرات 
ال�ضينمائية. كما قطفت اأفالمه 
عدداً من اجلوائز منها اجلائزة 
»الوطني«  للمهرجان  الكربى 
)املغرب(،  طنجة  يف  للفيلم« 
ملهرجان  الكربى  اجلائزة 
»ال�ضينما الإفريقية« يف خريبكة 
الكربى  اجلائزة  ثم  )املغرب(، 
والتلفزيون  »ال�ضينما  ملهرجان 
فا�ضو،  بوركينا  يف  الإفريقي« 
اأيام  يف  الكربى  اجلائزة  وكذا 

قرطاج ال�ضينمائية بتون�ض.

�سالف 
فواخرجي بديلة 

داليا البحريي ولقاء 
اخلمي�سي يف »خط 

�ساخن«
  

ت�ضل الفنانة ال�ضورية �ضالف فواخرجي 
اإىل القاهرة، نهاية الأ�ضبوع اجلاري، 

ا�ضتعداداً لت�ضوير اأول م�ضاهد م�ضل�ضلها 
اجلديد »خط �ضاخن«، املفرت�ض عر�ضه 

يف رم�ضان املقبل.
وعلم  اأن �ضخ�ضية فواخرجي يف امل�ضل�ضل 

كانت مر�ضحة لتج�ضيدها كل من داليا 
البحريي ولقاء اخلمي�ضي، اإل اإنهما اعتذرتا 
عن العمل لرتباطهما باأعمال فنية اأخرى، 

حيث ر�ضح املخرج ح�ضني �ضالح الفنانة 
�ضالف لبطولة العمل الذي اأبدت اإعجابها 

ال�ضديد به ووافقت علي تقدميه.
وي�ضارك يف بطولة »خط �ضاخن« ح�ضني 
فهمي ون�ضال ال�ضافعي و�ضالح عبد اهلل 

وميدو عادل و�ضهر ال�ضايغ وكوكبة من 

»ثور راجناروك(« يت�سدر اإيرادات ال�سينما لالأ�سبوع الثاين
ت�ضدر فيلم احلركة واملغامرات »ثور راجناروك« اإيرادات ال�ضينما يف اأمريكا ال�ضمالية لالأ�ضبوع الثاين على التوايل حمققاً 56.6 مليون دولر اأمريكي، والفيلم بطولة كري�ض 
هيم�ضوورث ومارك رافالو وكيت بالن�ضيت ومن اإخراج تايكا وايتيتي. وجاء يف املركز الثاين الفيلم الكوميدي اجلديد »داديز هوم 2« باإيرادات بلغت 30 مليون دولر، الفيلم 
من اإخراج �ضون اأندر�ض وبطولة ويل فرييل ومارك ولربج وميل جيب�ضون. وجاء يف املركز الثالث فيلم الدراما واجلرمية »مريدر اأون ذا اأورينت اإك�ضرب�ض« باإيرادت و�ضلت 

اإىل 28.20 مليون دولر، اأخرج الفيلم كينيث براناج الذي �ضارك يف بطولة الفيلم اإىل جانب بينيلوب كروز ووليام دافو. وتراجع فيلم »باد مامز كري�ضما�ض« من املركز الثاين 
الذي احتله الأ�ضبوع املا�ضي اإىل املركز الرابع باإيرادات بلغت 11.510 مليون دولر. والفيلم بطولة ميال كوني�ض وكري�ضتني بيل وكاثرين هان ومن اإخراج جو�ض لوكا�ض 
و�ضكوت مور. وتراجع فيلم الرعب »جيج�ضو« من املركز الثالث يف الأ�ضبوع املا�ضي اإىل املركز اخلام�ض هذا الأ�ضبوع باإيرادات بلغت 3.420 مليون دولر.   والفيلم من 

اإخراج مايكل �ضبرييج وبيرت �ضبرييج ولعب دور البطولة مات با�ضمور وتوبني بيل وكالوم كيث رينيه.   

م�سرح الدمى يجمع ثقافات العامل باملك�سيك
املتحركة  الدمى  م�رشح  لعرو�ض  خم�ض�ض  دويل  مهرجان  املك�ضيك  يف   ينظم 
ي�ضارك فيه عدد من حمبي هذا الفن من العامل ويتعاونون على تقدمي م�رشحيات 
اأنحاء  متنوعة وباأ�ضاليب عر�ض مميزة. ويح�رش ع�رشات امل�رشحيني من خمتلف 
املك�ضيك  حتت�ضن  التي  املتحركة«  الدمى  »م�رشح  عرو�ض  يف  للم�ضاركة  العامل 
مهرجانا خم�ض�ضا لها يقام كل عامني. ورغم اختالف جن�ضيات ولغات امل�رشحيني 
فاإن ذلك ل ي�ضكل عائقا اأمامهم يف التعاون على تاأليف الق�ض�ض وامل�ضاركة يف تقدميها 
اأمام النا�ض، خا�ضة الأطفال الذين يقبلون ب�ضكل كبري على فعاليات املهرجان. وغالبا ما 
تكون عرو�ض م�رشح الدمى املتحركة م�ضتوحاة من عامل اخليال، وت�ضور تلك العرو�ض 
عامل املخلوقات البحرية، وتعزز ن�ضب متابعيها من خالل التنويع يف اأ�ضاليب التقدمي ومن 

ذلك ال�ضتعانة بالأ�ضواء.  
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عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات

�صدور كتاب  »100 عام على احلرب العاملية الأوىل – مقاربات عربية«
�صدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات )575 �صفحة من القطع املتو�صط( كتاب 100 عام على احلرب العاملية الأوىل – مقاربات عربية يف 

جملده الأول الأ�صباب وال�صياقات والتداعيات. وهو كتاب يقّدم اإجاباٍت عدة عن اأ�صئلة: »كيف  ُنوؤرخ حلدٍث كبري ترك ب�صماته واآثاره ال�صيا�صية والجتماعية 
 والقت�صادية والثقافية يف املنطقة العربية منذ قرن، وملّا تزْل، هو احلرب العاملية الأوىل؟ فماذا اأّرخت هذه النخبة؟ وكيف؟«. �صاق هذه الأ�صئلة موؤرخون عرٌب، 

جمعهم املركز يف بريوت يف الفرتة الواقعة بني 20 و22 فيفري ، يف موؤمتٍر حتت العنوان نف�صه: »مئة عام على احلرب العاملية الأوىل -  مقاربات عربية«.

درا�سة   15 الأول  املجلد  هذا  يف 
للإجابة  حماولة  اأو  مقاربة  اأو 
تنطلق  املطروحة،  الأ�سئلة  عن 
يف  تبحث  خمتلفة  منطلقات  من 
الأوروبية  واخللفات  اخللفيات 
ا  خ�سو�سً لهذه  احلرب،  امل�سببة 
و�سكك  العربي  النفط  على 
املنطقة  العربية  واأهمية  احلديد 
بع�ض  تركيز  مع  اجليو�سرتاتيجية، 
الدور  ال�ستعماري  على  الدرا�سات 
الأوروبي ومقاومته من املجتمعات 
من  امل�رشق  انتُقيت  العربية، 
هي  نظر  وجهات  لتعك�ض  واملغرب 
يف الأ�سل تعبري عن هموٍم  معرفية: 
وخ�سو�سيته.  املكان  معرفة  هّم 
يف  املكان  اآنذاك  خ�سو�سية  كمنت 
حالة التجاذب وطبيعتها بني القطب 
الإ�سلمية(  )اخللفة  العثماين 
اأو  )احتلل  الأوروبي  والقطب 

م�رشوع احتلل(.
التي  »احلرب  الأوىل  الدرا�سة   يف 
 :1913 عام  يف  تندلع  اأن  ميكن  كان 
احلرب  لندلع  البلقانية  اخللفية 
العاملية الأوىل يف عام 1914«، يقول 
يف  حدث  ما  اإّن  الأرناوؤوط  حممد 
عام 1914 نتج من ت�سادم م�رشوعني 
غرا�سانني  م�رشوع  البلقان:  يف 
وم�رشوع  كربى،  �رشبية  دولة  لبعث 
البلقان  اإىل غرب  فيينا ملّد نفوذها 
و�سوًل اإىل �سالونيك على بحر اإيجه 
وال�ساحل الأدرياتيكي. وتبحث رهام 
الدرا�سة  يف  ملكاوي  وحنان  عمرو 
الثانية »امل�سالح النفطية الربيطانية 
النفط  �رشكة  من   )1932  –  1912(
نفط  اأنبوب  خط  حتى  الرتكية 
التاريخ  علقة  يف  املو�سل« 
ت�سل�سل  ويف  والقت�ساد،  بال�سيا�سة 
امل�سالح النفطية الربيطانية واأثرها 
احلرب  يف  النهرين  بني  ما  بلد  يف 
املنطقة  فهذه  الأوىل.  العاملية 
بالعوامل  مرهونة  حتولت  عا�ست 
النفطية،  وامل�سالح  القت�سادية 
وكان جّر الدولة العثمانية اإىل احلرب 

بريطانيا  كانت  اإذ  مق�سوًدا؛  الأوىل 
المتيازات  على  ال�ستحواذ  حتاول 
العثمانية،  الأرا�سي  يف  النفطية 
مناف�سًة اأملانيا يف ذلك. وبحث علي 
�سعيب يف الدرا�سة »م�سالح اإيطاليا 
الأوىل«  العاملية  احلرب  ودورها يف 
الغربية  الدول  باقي  م�سالح  يف 
لتكتمل  ال�رشق،  يف  اإيطاليا  ومنها 
الرغم  على  الإمربيالية،  عظمتها 
اقت�سادها  به  ي�سمح  ل  هذا  اأّن  من 
ول  املالية  واإمكاناتها  ال�سعيف 
ن�سجها ال�سيا�سي. يقّدم حممد زين 
الدرا�سة  مر�سي يف  اأحمد  العابدين 
الأوىل  العاملية  »اأثر احلرب  الرابعة 
�سكك  �سيا�سات  على  وتداعياتها 
احلديد وال�رشاع الدويل يف �ساأنها« 
التاريخ املجهول لبناء �سكتَي حديد 
بغداد واحلجاز خلل احلرب، فهذا 
الحتلل  على  عملًيا  دليًل  كان 
الغزو  على  اأحياًنا  يُف�سل  الفعلي، 
احلديد  بال�سكك  فالنقل  الع�سكري، 
ال�سناعي  التو�سع  ميزات  من 
الدين  نا�رش  وير�سم  والتجاري. 
اخلام�سة  الدرا�سة  يف  �سعيدوين 
الأوىل  العاملية  احلرب  »تاأثري 
الربيطانية  ال�سيا�سة  توجهات  يف 
غري  املعاهدات  من  اخلليج  يف 
الكولونيالية«  الهيمنة  اإىل  املتكافئة 
اخلطوط العامة لل�سيا�سة الربيطانية 
العاملية  احلرب  قبل  اخلليج  يف 
من  تكاملية  بنظرة  وبعدها  الأوىل 
ا  خ�سو�سً الأوروبية،  الوثائق  خلل 

الفرن�سية.
يف  العابدين  زين  جلل   ير�سد 
وحتدي  »فرن�سا  ال�ساد�سة  الدرا�سة 
احلرب  يف  املغرب  على  احلفاظ 
فرن�سا يف  مواجهة  الأوىل«  العاملية 
بعد  كبريين  حتدينَي  الأوىل  احلرب 
هما:  املغرب،  ا�ستعمار  من  عامني 
احتلل  على  احلفاظ  يف  رغبتها 
املغرب اأي الإبقاء على جنود فيه اأو 
جبهات  اإىل  منهم  عدد  اأكرب  اإر�سال 
احلرب مع احتمال فقدانها املغرب، 

اإىل  �سعت  اأملانيا  اأّن  ا  خ�سو�سً
لإقلق  املغربي  املجال  ا�ستغلل 
فرن�سا بدعم حركة املقاومة �سدها. 
ويو�سح اإدري�ض حمارتي يف الدرا�سة 
الع�سكرية  »ال�سرتاتيجية  ال�سابعة 
للحماية الفرن�سية يف املغرب: فا�ض 
وناحيتها اأمنوذًجا )من خلل وثائق 
ال�ستخبارات الع�سكرية الفرن�سية(« 
الفرن�سي يف املغرب  نهج الحتلل 
يف  القت�ساد  من  متّكنه  �سيا�سة 
اإىل  انتقالهم  نتيجة  والعتاد  الرجال 
جبهات القتال. ويف الدرا�سة الثامنة 
»ال�رشق الأو�سط بعد مئة عام على 
احلرب العاملية الأوىل: من امل�ساألة 
هل  الفا�سلة:  الدولة  اإىل  ال�رشقية 
جديدة؟«،  بيكو   - �سايك�ض  هناك 
التحليل  اإىل  عقيل حمفو�ض  ي�ستند 
الثقايف والتاريخي للتفاعلت الدولية 

لتق�سي ظاهرة الدولة املتمف�سلة مع 
التغلغل  وديناميات  العاملي  النظام 
وو�سعية  اخلارجي  والخرتاق 
بينما  العاملي،  النظام  يف  املنطقة 
يف  الزعبي  اأحمد  اأجمد  يقول 
التاريخي  التا�سعة »التطور  الدرا�سة 
اأوروبا وتاأثري احلرب  ملفهوم و�سط 
اأوروبا«  »و�سط  مفهوم  اإّن  الأوىل« 
امللمح،  حمدد  غري  هلمي 
يقع  الذي  اللب�ض  اإزالة  فيحاول 
عند  العرب  الباحثني  من  كثرٌي  فيه 
اأّن  ا  خ�سو�سً املنطقة،  تاريخ  تناول 
و�سط اأوروبا مفتاح اأ�سا�ض ملعاجلة 
ويبحث  الأوىل.  العاملية  احلرب 
الدرا�سة  يف  املتدين  اللطيف  عبد 
اأثناء  يف  القوى  »ميزان  العا�رشة 
يف  واأثره  الأوىل  العاملية  احلرب 
قائم  �سلم  ال�سلم« يف جناح  مفهوم 

والتفكيك  والقتطاع  التق�سيم  على 
والتحّكم  والنتداب  وال�ستعمار 
حتقيق  يف  متعالية  اإرادة  وفر�ض 
بني  والتعاي�ض  والتنمية  ال�ستقرار 

ال�سعوب.
»مئة  ع�رشة  احلادية  الدرا�سة  يف 
اجلمعي:  الوجدان  �رشوخ  من  عام 
العاملية  احلرب  ومئوية  العراق 
نوري  اإ�سماعيل  ي�ستعي�ض  الأوىل« 
عن  التاريخية  باملمار�سة  الربيعي 
الوعي التاريخي، باحًثا يف امل�ستوى 
الوظيفي الذي توّفره طبيعة العلقة 
القائمة بني التعبري الدال واملحتوى 
العاملية  املدلول يف مفهوم احلرب 
الذي  البديهي  الإحلل  ل  الأوىل، 
الربط  �ساأن  يف  املخيلة  ت�ستدعيه 
بني كلمة ومعناها. اأّما حما�سن عبد 
الثانية  الدرا�سة  يف  فتعيد  اجلليل 
الأوىل  العاملية  »احلرب  ع�رشة 
 1900( ال�سودانية  املقاومة  وتاأرخة 
– 1925(: مقاربة نقدية« قراءة دور 
الأوىل  العاملية  احلرب  ال�سودان يف 
ال�سودانية  الوطنية  وتطور املقاومة 
يف وجه ال�ستعمار الربيطاين يف تلك 
املرحلة، على الرغم من اأّن ال�سودان 
مل يكن مثقًل بامل�ساركة يف م�سارات 
الثالثة ع�رشة  احلرب. ويف الدرا�سة 
مواجهة  يف  اخلطابي  »الأمري 
يف  قراءة  ال�ستعمارية:  الظاهرة 
الأوىل«،  العاملية  احلرب  ترددات 
يطرح اإدري�ض مقبول اإ�سكاليًة ترتكز 
عبد  بن  حممد  الأمري  ت�سّور  على 
احلرب  حوادث  اخلطابي  الكرمي 
الأوىل وتفاعله معها، وتاأثري حوادث 
املقاومة  علقة  يف  احلرب  هذه 
يف  املغرب.  �سمال  يف  بال�ستعمار 
»الأمري  ع�رشة  الرابعة  الدرا�سة 
والعروبة  العثمانية  اأر�سلن:  �سكيب 
 1890( الأوىل  الكونية  واحلرب 
اأّن  املوىل  �سعود  يرى   ،»)1916  –
الأمري �سكيب اأر�سلن بنى توجهاته 
ومواقعها  القوى  اأدوار  ومواقفه من 
التي تلتها على  يف احلرب والأعوام 

قاعدة روؤيٍة متميزة لدور الدروز يف 
ويف  والإ�سلمي  العربي  العامَلني 
ا. وكان اأر�سلن  بلد ال�سام خ�سو�سً
يرى اأن ل حياة للدروز ولل�سوريني اإّل 
الدرا�سة  يف  اأّما  العثمانية.  بالدولة 
»تقرير  والأخرية  ع�رشة  اخلام�سة 
احلرب  تداعيات  اأحد  امل�سري 
العاملية الأوىل«، فيبحث ريا�ض �سّيا 
تقرير  ملبداأ  التاريخية  اجلذور  يف 
احلرب  اعتمدته  الذي  امل�سري 
القوى  تعاطي  ويف  الأوىل،  العاملية 
العظمى معه بعد احلرب ويف موؤمتر 
هذه  �سناعة  يف  ال�سلم.  �ساهم 
الإجابات، واإغناء البحوث يف �ساأنها، 
حممد  ال�سوري  الكو�سويف  املوؤرخ 
الأرناوؤوط، والباحثتان الأردنيتان يف 
التاريخ رهام عمرو وحنان ملكاوي، 
واأ�ستاذ التاريخ يف اجلامعة اللبنانية 
العابدين  زين  وحممد  �سعيب،  علي 
اأحمد مر�سي حامل �سهادة دكتوراه 
احلديث،  التاريخ  يف  الفل�سفة 
والباحث الأكادميي يف ق�سايا العامل 
الدين  نا�رش  واملتو�سط  العربي 
�سعيدوين، والباحثان املغربيان جلل 
حمارتي،  واإدري�ض  العابدين  زين 
الرتكية  بال�سوؤون  املهتم  والباحث 
والإيرانية والكردية عقيل حمفو�ض، 
والباحث الأردين املخت�ض يف تاريخ 
اأجمد  واملعا�رش  احلديث  اأوروبا 
املغربي  والباحث  الزعبي،  اأحمد 
ال�سيا�سية  والعلوم  العام  القانون  يف 
والباحث  املتدين،  اللطيف  عبد 
الربيعي،  نوري  اإ�سماعيل  العراقي 
بحري  جامعة  يف  التاريخ  واأ�ستاذة 
اجلليل،  عبد  حما�سن  ال�سودانية 
اخلطاب  وحتليل  اللغويات  واأ�ستاذ 
مقبول،  اإدري�ض  املغربي  الباحث 
املركز  يف  الرتجمة  وحدة  ومدير 
العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات 
�سعود املوىل، واملحا�رش يف القانون 
الدويل وحقوق الإن�سان يف اجلامعة 

اللبنانية ريا�ض �سّيا.
وكالت

اأنطولوجيا

 ج�صدي الآخر.. ق�صائد �صربل
 داغر بل�صان اأملاين

 
الآخر«  »ج�سدي  بعنوان  داغر  �رشبل  اللبناين  ال�ساعر  اأنطولوجيا  حديثا  اأملانيا  يف  �سدرت 

التي �سمت ق�سائد خمتارة من عدد من جمموعاته ال�سعرية الع�رشة وهي: »فتات البيا�ض«، 
و«حاطب ليل«، و«اإعراباً ل�سكل«، و«ل تبحث عن معنى لعله يلقاك«، و«الق�سيدة ملن ي�ستهيها«، 

وترجمتها  ق�سائدها  اختار  التي  الأنطولوجيا  وتعترب  فاجرة«.  و«دمى  ل�ساين«،  طرف  و«على 
العزاوي، هي  العراقي �سياء  الفنان  و�سيبا�ستيان هاينه و�سمم غلفها  الأكادمييان �رشجون كرم 

الثانية بلغة اأجنبية لل�ساعر، بعد »عتمات مرتب�سة« )2005( بالفرن�سية، ف�سًل عن �سدور خمتارات 
�سعرية عديدة له بالعربية يف م�رش واجلزائر وتون�ض وغريها. وعن هذه الأنطولوجيا، قال ال�ساعر 

حول  �سبا�ستيانهاينه  املرتجم  مع  مدققة  ملناق�سات  ثمرة  جاءت  اأنها  فيها  ال�رشور  مبعث  اإن  داغر 
جتربته ال�سعرية وعلقاتها اجللية وامل�سمرة، باللحظة، واللغة، والفل�سفة، وجمالية الفن وعن التيمة 

الرئي�سية للأنطولوجيا، قال داغر »منذ العام 1982 �سغلتني علقة الق�سيدة باجل�سد، ل بو�سفه مو�سوعاً 
مثل  به،  اأهج�ض  كنُت  ما  هو  وقتها  كتبتُه  ما  للج�سد..  اآخر  ت�سكًل  الق�سيدة  بو�سف  بل  لل�سعر،  ممكناً 

و�سوا�ض يلحقني ويتملكني، حيث اإنني كنت اأ�سعر يف مفا�سل ج�سدي كما يف مقاطع ق�سيدتي بعلقات 
من التنابذ والتنافذ.. اإل اأن عدتي يومها يف ال�سعر اأو يف الفكر، مل تكن قادرة على ا�ستجلء هذه العلقات، 

بعد اأن تبينت اأن يف الق�سيدة ما يت�سل بي وينف�سل عني، واأن الق�سيدة ت�سملني من حيث ل اأق�سد ول اأدري..«. 
واأول  له عام 1971،  اأول ق�سيدة  الذي ن�رش  اأن داغر  وال�ساعر،  الأنطولوجيا  ومما كتبه املرتجمان يف تقدمي 

جمموعة �سعرية عام 1981، مل يتوقف عن التجديد والتجريب يف نطاق ق�سيدة النرث، بل يعّده نقاد عرب واأجانب 
رائد ما بعد ق�سيدة النرث.

 وكالت
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مدير املركز الوطني للكتاب جمال يحياوي:

البد من دعم اإقت�شادي للنا�شرين احلقيقيني
تناول  اأم�س مدير املركز الوطني 

للكتاب جمال يحياوي عدة موا�صيع 
ذات ال�صلة باإ�صرتاتيجية املركز الوطني 

للكتاب، �صوق الكتاب يف اجلزائر، 
الكتاب و املقروئية، قانون الكتاب يف 
اجلزائر، وجاء هذا يف  برنامج املقهى 

الأدبي »�صجالت ومعنى« للإذاعة 
الثقافية الذي حل فيه �صيفا  يف املركز 

الثقايف عي�صى م�صعودي للإذاعة 
اجلزائرية بالعا�صمة و الذي ن�صطه 

الإعلمي املبدع عبد الرزاق جلويل . 

حكيم مالك

»ينبغي  تطهري قطاع 
الكتاب من الطفيليني 

 الذين اأ�صاوؤوا اإىل الن�صر 
والإبداع«

املركز  اأن  يحياوي  قال  جمال 
هيئة  عن  عبارة  للكتاب  الوطني 
ت�سع اإ�سرتاتيجيتها  حيث اأنه يوجد 
فعندما  املجاالت  هذا  يف  ت�سابك 
نتحدث عن  ا�سترياد الكتاب فهناك 
وجتارية  قطاعات  اقت�سادية 
وال�رضائب  واملالية  واجلمارك 
ال�سوق   تنظم  التي  التجارة  ووزارة 
االقرتاحات  نقدم  قد  وبالتايل 
امليدانيني  الفاعلني  طريق  عن 
الفاعلني  غياب  هي  واالإ�سكالية 
تفعيل  يف  يكمن  واحلل  امليدانيني 
املنظومة القانونية بعد �سدور قانون  
الكتاب  مل يبقى لنا جماال للحديث 
بداأنا  باإ�سدار  التهرب  حيث  اأو 
الن�سو�ص التطبيقية وتوجد االأخرى 
يف طريق التنظيم وهذا كله بهدف 
القانونية  ن�سابها  يف  االأمور  و�سع 
من  القطاع  ينبغي  تطهري  وعليه 
اإىل  اأ�ساوؤوا  الطفيليني  الذين 
الن�رض والكتاب واالإبداع .  واأو�سح  
للكتاب  الوطني  املركز  اأن  يحياوي 
رمبا ال ي�سدر كتبا بل يقدم ن�رضيات 
خا�سة حيث اأنه يقوم بدعم واإعطاء 
الراأي يف الكتاب املدعم من خالل 
وزارة الثقافة التي تقدم قائمة من 
من  اأ�سحابها  ير�سحها  التي  الكتب 
الدعم  على  للح�سول  الن�رض  دور 
عن  راأيه   يعطي  املركز  وبالتايل  
طريق جلان متخ�س�سة من اأ�ساتذة 
وموؤلفني  واأكادمييني  جامعيني 
توجهات  ح�سب  يرون  وهوؤالء 
القطاع العمومي مثال كتاب الطفل 
يحظى باالأولوية اإ�سافة اإىل الكتاب 
والكتاب  املرتجم  والكتاب  العلمي 
الذي ين�رض ككتاب الرتاث بالدرجة 
اأوىل ولذلك فمركزنا هو الذي يحدد 
�سيا�سة الكتاب الذي يدعم مبا�رضة 
من طرف الدولة اجلزائرية  ونحن 
الدعم  هذا  ن�سبط  اأننا  ن�سعى 
مو�سحا اأنه يف �سنوات �سابقة الدعم 
ولهذا  وم�ستحقيه  اأهله  لغري  ذهب 
املو�سميني  النا�رضين  اإىل  تطرقنا 

الفر�سة  هذه  ا�ستغلوا  والكثري 
وعدم  القانوين  الفراغ  و�سط  وذلك 
االأمر  لهذا  الدولة  م�سالح  مرافقة 
هوؤالء  عنه  ظهور  ترتب  ما  هذا  و 
النا�رضون مبنا�سبة  عا�سمة الثقافة 
الثقافة  عا�سمة  وتلم�سان  العربية 
اأموال  على  وح�سلوا  االإ�سالمية  
كبرية جدا ثم اختفوا مبا�رضة  وكان 
الدعم   هذا  واالأف�سل   اأن  االأجدر 
يوجه للنا�رض احلقيقي املوجود يف 
لدار  اأمواال  ا�ستثمر  والذي  ال�سوق 
الن�رض ولتكوين املحرتفني  والفنيني 
عالقة  لع  والذي  ال�سناعة  هذه  يف 
ونحن  املوؤلفني  مع  مبا�رضة  اأي�سا 
الكتاب  يف  �سوق  توجيه  نعمل على 
ن�سابها  اإىل  االأمور  واإعادة  اجلزائر 
بتوجيه الدعم اإىل النا�رض احلقيقي 
و  الكتاب  ترقية  يف  ي�ساهم  الذي 
احلركية االقت�سادية وعليه فالنا�رض 
جند  كتاب  يطبع  عندما  احلقيقي 
ي�ساهم يف  اإذن  وهو  ذلك  وراء  اآلية 
يدعم  ما  وهذا  �سغل  منا�سب  خلق 
حد  يف  والكتاب  واملوؤلف  االإبداع 
يف  الت�سغيل  ندعم  ذاته  ونحن 
يف  واعد   �سوق  الأنه  املجال  هذا 

اجلزائر  .

املقروئية متعلقة بكتاب 
الطفل

 
 واأ�ساف ذات املتحدث اأنه البد من 
االهتمام بالكتب االأخرى   واالأولوية 
لكتاب الطفل الأنه عالقة بالتن�سئة  
اليوم،  الثقايف  باالأمن  ي�سمى  ومبا 
حيث اإذا ح�سننا االأجيال فاأكيد اأننا 
ربحنا الكثري من الق�سايا التي تطرح 
املقروئية   بينها  ومن  بعد   فيما 
ي�سقط  اإلهام  كاأنها  عنها  ونتحدث 
متعلقة  فاملقروئية  ال�سماء  من 
بكتاب الطفل الأنها تبداأ من التن�سئة 
القراءة  على  االأطفال  بتن�سئة 
واملكتبة  املدر�سة   من  تبداأ  والتي 
التي  املادة  اإيجاد  ومن   اجلوارية  
طريق  عن  الطفل  وهذا  يقراأها 
تهمهم  لالأطفال  خا�سة  كتب  اإنتاج 
اجلزائر  اأن  م�سريا  املحتوى   يف 
من  مكتوب  روائي  برتاث  تزخر 
والغولة«   »لوجنة  بينها  من  موؤلفينا 

وغريها  فهذه ت�سنع القارئ  وتكون 
اإ�سدار الكتب   اإىل  �سخ�سيته داعيا 
مرجعيتنا  اإىل  واال�ستناد  الرتاثية  
عرب  موجودين  وعلمائنا  الدينية 
وا�ستطاعوا  والع�سور  التاريخ 
يف  كمراجع  اأنف�سهم  يفر�سوا  اأن 
ولكننا  االإ�سالمي  امل�رضق  بالد 
تاأبى  فالطبيعة  كتبهم  جند  ال 
الفراغ  هذا  تركنا  الفراغ  فعندما 
مالأ بكتب اأخرى  وبتوجهات اأخرى 
اأنها  االأخرى   الدول  حق  من  وهذا 
ومناهجها  الإيديولوجيتها  تدعو 
واإىل اأفكارها  لذا علينا اإعادة كتابة 
وطباعة كتب تراثنا اجلزائري  الأنها 

هي �سمام االأمان .
 

توفري املادة 
العلمية  احلقيقية 

�صت�صاهم يف الق�صاء على 
كتب التطرف والغلو  »

 
حديثه  يف  تطرق  ال�سياق  ذات  ويف 
اأن  هناك  قائال  الديني  للكتاب 
املجال  يف  الكتب  من  العديد 
وبالتايل  املالكي  والفقه  الديني 
الو�سطية  هي  الدينية  مرجعيتنا 
اأن  موؤكدا  الرائجة  واالعتدال 
الديني  الكتاب  من  اليوم  التخوف 
نكن  ومل  الهدامة  االأفكار  من  هي 
ظرفية  اآنية  فهي  �سابقا    نعرفها 
متعلقة بظروف �سيا�سية  ولذلك لو 
وفرنا املادة العلمية احلقيقية  واأن 
الكتب املنا�سباتية  حتى الكتب التي 
تتحدث عن التطرف والغلو ت�سقط 

وحدها  وال جتد من يعتمد عليها.
 

الكتاب اأح�صن �صفري 
ثقايف

 
برنامج  يحياوي  يف  اأعلن  كما 
املقهى االأدبي » �سجاالت ومعنى » 
عن تن�سيق مع النا�رضين اجلزائريني 
الإيجاد  خاللها  من  ن�سعى  والتي 
الن�رض  �سعوبات  تذلل  التي  االآليات 
املحلي  بالكتاب  تعلق  ما  �سواء 
اإىل  اجلزائري  الكتاب  وباإي�سال 
على  نعتمد  اأننا  اخلارج  حيث 

ال�سفري  من  بدال  الثقايف  ال�سفري 
ال�سيا�سي فالكتاب هو اأح�سن �سفري 
تعرف  ال  الدول  من  فالكثري  ثقايف 
ثقافتها  خالل  من  اإال  اجلزائر 
كدولة  اأو  اقت�سادها  من  ولي�ص 
ما  كل  نعمل  لذلك  للبرتول  منتجة 
اجلزائري  الكتاب  بو�سعنا  ليجد 
مكانة يف اخلارج  قد جنتهد �سيا�سيا 
�سوت  الإ�سماع  الدولية  املنابر  يف 
اجلزائر وقد نف�سل ولكن من خالل 
موؤلف وكتاب واحد وب�سعة وريقات 
�سورة  للجزائر  ت�سنع  و�سفحات 

نا�سعة يف العامل وبكل اللغات.  

علقة النا�صر باملبدع
 

يحياوي  ال�سوء  جمال  و�سلط 
اليوم  مطروحة  اإ�سكالية  على 
باملبدع  و  النا�رض  وهي  عالقة 
علينا اأن نذلل ال�سعوبات عن طريق 
بني  املوؤلف  تقرب  اآليات   اإيجاد 
املناطق  يف  خا�سة  واملبدع  
من  فالكثري  الوطن  من  الداخلية 
املبدعني لديهم موؤلفات ومل يجدوا 
الن�رض  لدور  تو�سلهم  التي  الطريق 
العا�سمة  يف  متواجد  اأغلبهم  الأن 
واملدن الكربى باإح�سائية اأولية اإىل 
ا�ستبيان  ن�ستكمل  اأن  قبل  االآن  حد 
الواليات  من  الكثري  فيه  القراءة 
اجلزائرية  من بينها 15 اإىل 20 والية 
ن�رض  دار  وال  مكتبة  فيها  توجد  ال 
واأغلب دور الن�رض بن�سبة 80 باملائة 
و5  العا�سمة  اجلزائر  يف  متواجدة 
باملائة متواجدة يف كل من واليتي 
ق�سنطينة ووهران و2 باملائة موجود 
امل�سكل  ولكن  وزو  تيزي  بوالية 
يكمن يف مناطق اجلنوب اجلزائري 
مبدعني  الداخلية  فهناك  واملدن 

وموؤلفني  والبد من االهتمام بهم .
 

»لبد من ن�صر الر�صائل 
الأكادميية لل�صتفادة 

منها«
 

عن  يحياوي   حتدث  املقابل    ويف 
اجلامعية  الر�سائل  من  املئات 
كل  يف  والدكتوراه  املاج�ستري  يف 
واالأدبية  العلمية  التخ�س�سات 

والتقنية  التي قال عنها اأنها حتتاج 
يجدون  ال  واأ�سحابها  الن�رض  اإىل 
جماال لن�رضها وهذه  اإ�سكالية نعاين 
منها وجتيب على الكثري من االأ�سئلة 
اإيجاد  املطروحة لذلك ينبغي االآن 
ي�سمح  الذي  الف�ساء  خللق  االآلية 
كتب  من  موجود  هو  ما  ال�ستغالل 
واإىل  املخطوطات  وحتقيق  الرتاث 
يجد  اأ�سحابها  مل  التي  اإبداعات 
املتوجني  باجلوائز  واإىل  طريق  
الر�سائل  واإىل  والدولية  الوطنية 
رفوف  يف  املوجودة  االأكادميية  
اأن  ،  كا�سفا  فقط   اجلامعات 
خالل  �سيتوا�سل  من  اال�ستبيان 
نهاية  يف  ن�سل   الفاعلني  وقد 
 2018 من  االأول  االأخري   ال�سدا�سي 
العملية  ولكن  اأولية  نتيجة  اإىل 

�ستبقى متوا�سلة .
 »�صيتم الإعلن عن 

جائزة كتاب املو�صم يف 
«  2018

 
الوطني  املركز  مدير  ك�سف  كما 
للكتاب عن  جائزة املو�سم واملتمثلة 
يف اختيار كتاب املو�سم ل�سنة 2018  
الثقافة عز  وزير  رعاية  وهي حتت 
اإعداد  ب�سدد  اأنه  ميهوبي  الدين 
والنا�رضين  باملكتبيني   خا�ص  دليل 
اأن  يحياوي  قائال  واملوؤلفني  ، 
خمتلف  مع  ويتعاون  ين�سق  املركز 
�سواء   الكتاب  القطاعات يف جمال 
حتت  تقع  التي  الوطنية  املكتبة 
الثقافة  والديوان  وزارة  و�ساية 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
خالل  ومن   « اأوندا   « املجاورة 
يتعلق  فيما  الوطنية  الرتبية  وزارة 
االإ�سالمي  واملجل�ص  الطفل  باأدب 
االأعلى فيما يخ�ص الكتاب الديني  
ال�سامية  املحافظة  اإىل  اإ�سافة 
للغة االأمازيغية  لكونها على عالقة 

مبا�رضة بالكتاب .
 

»الثقافة هي التي تخدم 
البلد كقطاع ا�صرتاتيجي«

 
يف  املكتبات  نق�ص  يخ�ص  وفيما 
اأنها   يحياوي  جمال  يقول  اجلزائر 
بكرثة  منها   نعاين  ظاهرة  اأ�سبحت 

حتولت  املكتبات  من  والعديد 
هو  واحلل  جتارية  حمالت  اإىل 
لدعم  العمومي  تدخل  القطاع 
تخدم  التي  هي  فالثقافة  املكتبي  
ا�سرتاتيجي  بوا�سطة  كقطاع  البلد 
خلق  وباإمكان  بالكتاب   االهتمام 
طريق  عن  ال�سباب  ل�سالح  م�رضوع 
اإن�ساء مكتبات يف اجلزائر وياأتي هذا 
بدعم  من طرف الدولة  املوؤ�س�سات 
حتفيزات  العمومية  بتقدمي 
كربى  كما اأن هناك تكوين مكتبيني 
ومن خالل هذه التحفيزات املكتبي  
�سيزاول ن�ساطه . مع العلم اأن جمال 
يحياوي من مواليد 14 جانفي 1965 
تابعة  وهي  دائرة  ب«العزيزية« 
�سهادة  حا�سل  على  املدية  لوالية 
فيما  انتقل   1983 �سنة  البكالوريا 
بعد  للدرا�سة بجامعة اجلزائر وقد 
اللي�سان�ص �سنة  حت�سل على �سهادة 
الرتجمة  ب�سلك  مروره  بعد   ،1987
على  ح�سوله  وبعد  التاريخ  در�ص 
ح�سل  بامتياز،  اللي�سان�ص  �سهادة 
بامتياز  املاج�ستري  �سهادة  على 
�سنة  اجلزائر  جامعة  من  كذلك 
الدكتوراه  على  حت�سل  ولقد   2000
�سنة 2006 من جامعة وهران   وكان 
التحرير  جي�ص  »تطور  مو�سوعها 
اجلانب  ميثل  الذي  الوطني« 
الع�سكري بالن�سبة للثورة التحريرية، 
متت  دكتوراه  ر�سالة  اأول  تعد  فهي 
اأما   ، االإطار   هذا  مناق�ستها   يف 
االإدارية  فلقد  لن�ساطاته  بالن�سبة 
البحوث  ق�سم  رئي�ص  من�سب  �سغل 
اإىل   1996 �سنة  من  التاريخية 
وزير  بديوان  م�ست�سارا  ثم   ،1997
املركز  عام  ومدير  املجاهدين 
يف  والبحث  للدرا�سات  الوطني 
نوفمرب  اأول  وثورة  الوطنية  احلركة 
 2002 جويلية  �سهر  منذ   1954
املن�سورة جند  اأعماله  بني  ومن 
التاريخ  يف  »املنري  بعنوان:  كتاب 
 ، اأ�سدره يف 1996  املعا�رض« الذي 
الع�رض  يف  الربيد  »تطور  كتاب  ثم 
»�سقوط   ،1989 �سنة  العبا�سي« 
يف  املتبقني  وم�سري  غرناطة 
االأندل�ص« �سنة 2004 وهناك تاأليف 
البحث حول  جماعي حول م�ساريع 
امل�رضق«  يف  اجلزائرية  »الهجرة 

�سنة 2007.    
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الكّمون…�صيد 
التوابل بال منازع

الكّمون عبارة عن نبات حويل طول �صاقه اأربعني 
�صنتيمرت، له اأوراق خ�صراء داكنة طويلة ومركبة، 
اأّما اأزهاره فهي اأزهار بي�صاء �صغرية، وثمار الكمون 

ذات �صكل بي�صاوي م�صتطيل تن�صق عند اجلفاف، 
ولون ثمار الكمون اأخ�صر زيتي وحجمها �صغري 
ولها رائحة عطرة وطعم مر، وي�صتخدم الكمون 
يف الطهي فهو يعترب من التوابل ذات طعم مميز، 

كما ي�صتخدم كم�صروب طبي، وي�صتهر كعالج طبي 
عربي بديل معروف. 

فوائد م�صروب الكمون
اإذا كنت ممن يرغبون بتح�ضني م�ضتواهم العقلي فاإّن �رشب الكمون يعّزز القدرات العقلية ب�ضكل فعال.اإذا كنت تعاين من الأرق و�ضعوبة النوم فعليك ب�رشب الكمون الذي ي�ضاعد على النوم ب�ضكل اأف�ضل.اإّن مل�رشوب الكمون اللذيذ العديد من الفوائد املهمة، نذكر منها: 

لتحفيز اإفراز الكربوهيدرات واجللوكوز والدهون مما ي�ضاهم بك�رش بع�ض الأنزميات وت�رشيع عملية الأي�ض.اإذا كنت مّمن يعانون من البطء يف عمليات الأي�ض فاإّن الكمون �ضي�ضاعدك ب�ضكل كبري يف تن�ضيطها عن طريق ت�ضهيل عملية اله�ضم الذي �ضيوؤدي 
اأ�ضبت بالبلغم فا�رشب ب�رشعة �ضاي الكمون، �ضي�ضاعدك ذلك على التخل�ض من البلغم وب�ضقه، لي�ض هذا وح�ضب بل اإن الكمون اأي�ضًا مفيد  له قدرة على حرق الدهون اإذا �رشب مع ع�ضري الليمون.لأغلب م�ضاكل اجلهاز التنف�ضي.اإذا 

فوائد الكمون

للكمون العديد من الفوائد املهمة للج�صم، ومن هذه الفوائد نذكر: 
يقلّل ن�ضبة الكول�ضرتول يف اجل�ضم كما يقلّل ن�ضبة الدهون الثالثية يف اجل�ضم، وبالتايل حماية القلب وال�رشايني من الأمرا�ض، مثل ت�ضلب ال�رشايني 

اخلطري والنوبات القلبية. منا�ضب جداً ملن يعانون من فقدان الوزن ب�ضكل كبري، اإذ مينع خ�ضارة الوزن بن�ضبة كبرية. رائع ومفيد لأ�ضحاب املناعة 

ال�ضعيفة لأنه يح�ضن ا�ضتجابة املناعة، وبالتايل حماية اجل�ضم من الأمرا�ض املختلفة. لأ�ضحاب ه�ضا�ضة العظام يعترب الكمون عالجاً رائعاً لهم، 
اإذ اإّنه يعالج اآثار ه�ضا�ضة العظام ب�ضكل فعال.

اإّن بذوره حتتوي على ن�ضبة من م�ضادات الأك�ضدة ومركبات عطرية رائعة ت�ضاعد يف حماية اجل�ضم من الإ�ضابة باأمرا�ض ال�رشطان، كما اأّنها 
توؤخر ظهور عالمات ال�ضيخوخة.

اإذا كنت مّمن يعانون من م�ضاكل يف اجلهاز اله�ضمي فال غنى لك عن الكمون، فهو فعال يف عالج الإ�ضهال واملغ�ض، كما يقلّل من ت�ضنجات 
الأمعاء وغازات البطن.

فوائد الكمون 
الطبية  

لأنه  وذلك   . والب�ضق  ال�ضعال  عملية  من  يعزز  الكمون  �ضاي   –
يق�ضي  انه  .كما  والرئتني  احللق  من  البلغم  فقدان  يف  ي�ضاعد 
 HYPERLINK  على اإلتهاب احللق وذلك باإ�ضافة القليل من
blog-/06/2012/«http://www.thaqafnafsak.com

html.4612_post» الزجنبيل على �ضاي الكمون .
خمتلف  عالج  يف  ي�ضاعد  فاإنه  املطهرة،  خلوا�ضه  نظرا   –
اجليوب  التهاب  مثل  التنف�ضي  للجهاز  ال�ضاملة  ال�ضطرابات 
الهوائية  ال�ضعب  والتهاب  والربد  الرئوي  واللتهاب  الأنفية 

امل�ضرتكة.
– يعترب �ضاي الكمون واحدا من اأف�ضل العالجات املنزلية لآلم 

البطن احلادة اأو املغ�ض، خا�ضة عند الر�ضع.
– من فوائده اأي�ضا اأنه عالج لإلتهاب امل�ضالك البوليه . 

– غني باحلديد. ولذلك، فاإنه يوفر م�ضاعدة كبرية لعالج حالت 
فقر الدم.

التعب  حالة  من  يخفف  فهو  تن�ضيط  كعامل  يعمل  الكمون   –
والإرهاق.

والإ�ضهال،  والغثيان،  البطن،  انتفاخ  من  الراحة  لك  يوفر   –
والغثيان ال�ضباحي ع�رش اله�ضم.

– واحدة من الفوائد ال�ضحية ل�ضاي الكمون الرئي�ضية هو عالج 
الأرق وا�ضطرابات النوم الأخرى.

-اأنه ديتوكيفيي�ض ج�ضمك. كما هو معروف فهو مطهر ع�ضبي 
للكلى واملثانة حيث يعمل على تفتيت الدهون .

– ميكن اأن ي�ضنع منه مرهم لعالج الدمامل واجلروح . 
الفم.وذلك مب�ضغ  معطر  باعتباره  الكمون  ا�ضتخدام  ميكنك   –
اإفراز  اأو �رشبه كال�ضاي يقلل من فرط  بذور الكمون املحم�ض 

اللعاب وي�ضفي قروح الفم.
لل�رشطان.  م�ضادة  لهخ�ضائ�ض  الكمون  �ضاي  اأو  الكمون  -بذور 
من  خمتلفة  اأنواع  من  الوقاية  يف  ي�ضاعد  فاإنه  وبالتايل، 

ال�رشطان.
والبوتا�ضيوم  اأ�ضيد  الفولك  على  يحتوي  فهو  للحامل  مفيد   –

املهم جدا للحامل يف ال�ضهور الأوىل .
 – يحتوى الكمون على فيتامني هـ املهم واملفيد جدا لن�ضارة 
اأي  حدوث  منع  اإىل  يوؤدي  فهو  �ضبابها،  على  والإبقاء  الب�رشة 
م�ضاكل  من  اجللد  ويحمي  باجللد،  فطرية  اأو  بكتريية  عدوى 
HYPERLINK «http://www.  مثل ال�ضدفية والإكزميا
dandruff-causes-/11/2012/thaqafnafsak.com

treatment.html» وجفاف اجللد. وميكن ا�ضتخدام الكمون 
HYPERLINK «http://  كذلك مو�ضعيا للتخل�ض من اآثار
firstaid- /09 /2012 /www.thaqafnafsak.com

كما  والتجاعيد.  احلروق   «html.electrical-burns28
ميكن ا�ضتخدام حبوب الكمون املطحون مع اخلل لعالج م�ضاكل  
HYPERLINK «http://www.thaqafnafsak.
how-to-treat-with-acne- /11 /2012 /com

naturally.html» حب ال�ضباب والبثور.
الربو  حالت  عالج  على  يعمل  الأ�ضود  الكمون  بذور  هناك   –

وارتفاع �ضغط الدم واإلتهاب ال�ضعب الهوائية . 

فوائد �صاي الكمون

فوائد زيت الكمون

من  اله�ضمّي  اجلهاز  حماية 
فهو  ت�ضيبه،  قد  التي  الأمرا�ض 
الذي  الع�ضبّي  الت�ضّنج  يخّفف 
بع�ض  عند  املعدة  يف  يحدث 
من  البطن  ويخلّ�ض  الأ�ضخا�ض، 
�رشيع،  ب�ضكل  فيطردها  الغازات 
يزيد  فهو  اله�ضم  عملّية  وي�رّشع 
من الع�ضارة الها�ضمة يف املعدة، 

ويخّفف من حالت الإ�ضهال.
فهو  )الأنيميا(،  الدم  فقر  عالج 
مقٍوّ جيد للدم؛ لحتوائه على ن�ضب 

عالية من احلديد يف تركيبته.
التلف،  من  الدماغ  خاليا  حماية 

وتقوية الذاكرة، فعند �رشب �ضاي 
ذلك  يوؤّدي  دائم  ب�ضكل  الكمون 
الإ�ضابة  احتمالية  تخفيف  اإىل 

بالزهامير عند التقدم يف العمر.
عالج الأورام ال�رشطانّية، وحماية 
غري  النق�ضامات  من  اخلاليا 
الطبيعّية، فهو من اأهّم امل�رشوبات 
الإ�ضابة  احتمالّية  من  تقلّل  التي 
القولون،  الثدي،  ب�رشطان 

والربو�ضتاتا.
التنف�ضّي،  اجلهاز  اأمرا�ض  عالج 
عن  الناجتة  الأمرا�ض  وخا�ضة 
نزلت الربد، كالر�ضح والإنفلونزا.

مفيد جداً للمراأة احلامل وجنينها، 
ين�ضح  لذلك  الولدة  ي�ضّهل  فهو 
تناول  من  بالإكثار  احلامل  املراأة 
التا�ضع،  ال�ضهر  يف  الكّمون  �ضاي 
اأّما بالن�ضبة للجنني فيح�ّضن منّوه.

وزيادة  اجل�ضم،  مناعة  زيادة 
اجلراثيم  حماربة  على  قدرته 
على  يحتوي  فهو  واملايكروبات، 
على  القادرة  الأك�ضدة  م�ضادات 

زيادة اإنتاج الأج�ضام امل�ضادة.
ت�رشيع  على  وي�ضاعد  الأرق  يعالج 
النوم، وذلك ب�رشب كوب من �ضاي 
النوم  اإىل  اخللود  قبل  الكمون 

بن�ضف �ضاعة.
تخفيف الوزن، فهو قادر على حرق 
ب�رشب  وذلك  واإذابتها  الدهون 
يومّياً،  الكّمون  �ضاي  من  كوبان 
الريق.  تناوله على  يجب  اأحدهما 
والعظم،  املفا�ضل  اأمرا�ض  عالج 
الروماتيزم  عالج  يف  في�ضاعد 

وي�ضكن الأمل الناجت عنه.
يخلّ�ض الب�رشة من البثور واحلبوب 
الب�رشة  ويعطي  املرغوبة،  غري 
الكّمون  �ضاي  بتناول  ويتّم  ن�ضارة، 
يومّياً على الريق، وغ�ضل الوجه به 

اأي�ضاً ب�ضكل يومّي.

عالج  يف  الكمون  زيت  يُ�ضتخدم 
باأجهزة  تتعلق  كثرية  اأمرا�ض 
الكلى  اأّولها  اجل�ضم  يف  خمتلفة 
تفتيت  على  يعمل  الكمون  فزيت 
احل�ضى املوجود يف الكلى، ويُعالج 
التي  الكلى  واآلم  الكلوّي،  املغ�ض 

ت�ضاحب الرت�ّضبات واللتهابات. 
اله�ضمي  اجلهاز  يخ�ض  فيما  اأّما 
تخلي�ض  يف  فعال  دور  له  فهو 
الرغوب  غري  الغازات  من  املعدة 

اآلم  اأحياناً  ي�ضاحبها  والتي  فيها 
الرتياح،  بعدم  و�ضعور  �ضديدة 
جتّمع  من  الناجتة  النفخة  ويعالج 
اأّنه يعمل  الغازات يف املعدة، كما 
على تخفيف اآلم املغ�ض املعوّي، 
مل�ضكلة  جّيداً  عالجاً  ويعترب 
البوا�ضري، ويعمل اأي�ضاً كفاحت جّيد 
اجلهاز  يخ�ّض  فيما  اأّما  لل�ضهية. 
مهم  دور  الكّمون  فلزيت  الع�ضبّي 
املعروفة  الراأ�ض  اآلم  عالج  يف 

واأي�ضاً  درجاته،  بجميع  بال�ضداع 
التي  ال�ضقيقة  م�ضكلة  عالج  يف 
ت�ضّبب ل�ضاحبها اآلماً غري حمتملة 

يف اأجزاء معيّنة من الراأ�ض. 
الكّمون  زيت  ا�ضتخدام  ميكن  كما 
ال�ضدر  على  دهنه  خالل  من 
لعالج  وذلك  به،  ال�ضدر  وتدليك 
ال�ضدر،  يف  الروماتيزم  م�ضكلة 
الذي  للمغ�ض  جّيد  اأّنه عالج  كما 
خالل  من  وذلك  ع  الر�ضّ ي�ضيب 

احلليب؛  اإىل  منه  نقطتني  اإ�ضافة 
لت�ضكني اآلم املغ�ض لدى الر�ضع، 
نقاط  عّدة  اإ�ضافة  ميكن  وكذلك 
م�ضكلة  لعالج  الطعام  اإىل  منه 
العمرّية  الفئات  لدى  املغ�ض 
زيت  خلط  اأّن  كما  املختلفة، 
بن�ضبة  اجلوجوبا  زيت  مع  الكّمون 
عالج  عنه  ينتج  ع�رشة  واحداإىل 
لتورم اخل�ضيتني فيتّم دهن  ممتاز 

املنطقة املتوّرمة به وتدليكها. 
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْص�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ال 

اإله اإال اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

عهدك ووعدك م��صتطعت، 
اأعوذ بك من �صر م� �صنعت، 

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

ال يغفر الذنوب اإال 
اأنت. 

ربي 
ال تكلني 

اإىل اأحد ، وال 
حتوجني اإال اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� من اإليه امل�صتند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�صمد ، ال 
�صريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من ال�صالل اإال 
 الر�صد ، وجنني
 من كل �صيق 

ونكد 

�لتهاون باملعا�سي
مننعم اهلل علينا هو هذا الدين الإ�سالمي 
اإىل  الدعاة  بجهد  و�سلنا  الذي  احلنيف، 
وال�ساحلني  والتابعني  ال�سحابة  من  اهلل 
عن ر�سول اهلل �سلّى اهلل عليه و�سلّم، وبال 
وله  ومنهاج  �رشيعة  دين  لكل  فاإّن  �سّك 
العظيم  الّدين  بناء هذا  ي�ستقيم  اأركان ل 
جّل  اخللق  بنا  اأرادها  وحلكمٍة  به،  اإّل 
جالله اأحّل لنا اأموراًّ وحّرم علينا بع�سها، 
وهذا ل ريب فيه م�سلحة للعبد وخري له 

يف الدنيا والآخرة
اأن  اإ�سالمه  اإميان املرء وح�سن  من متام 
يوؤمن  واأن  اخلم�س  الإ�سالم  باأركان  يقوم 
فاإذا  اأي�ساً،  الإميان  باأركان  قاطعاً  اإمياناً 
اأّداها كان من املوؤمنني لأّن الإميان اأعلى 

الإح�سان هي  اأّن  كما  الإ�سالم  من  درجة 
ولو  يوؤمن  واإذا مل  الإميان،  اأعلى درجات 
اأركان الإميان كان كافراً  بركن واحد من 
؛ لأّن الإميان يكون جملة واحدة ول يحّق 
اأن يجتزئ من هذا الّدين ما يالئمه فهو 
من عند اهلل عّز وجّل ولي�س لب�رٍش اأن يكون 
الأركان  هذه  الإن�سان  اأمّت  يّدفاإذا  فيه  له 
وطاعاته  عباداته  يجّمل  اأن  عليه  وجب 
رّبك  فيه  تُري  الذي  العملّي  الركن  وهي 
بالنوافل  هذا  ويكون  اإميانك،  �سدَق 
اهلل  اإىل  بها  تتقرب  التي  الرواتب  وال�سنن 
الذين  اهلل  اأولياء  طريق  على  وتكون  زلفا 
عليهم  افرت�سه  ما  يوؤّدوا  اأن  فيهم  اأحّب 
املعا�سي  اأّما  بالنوافل،  اإليه  ويتقرّبون 

فهي  واللمم،  وال�سغائر  الكبائر  ومنها 
تكون اإّما بفعل اأمر حمّرم نهى اهلل تعاىل 
اأمر اهلل تعاىل به، ويف  اأو ترك فعٍل  عنه، 
كال احلالتني مع�سية يجب على فاعلها ) 
وهو م�سلٌم بال �سّك ( اأن يتوب منها ويقلع 
عنها ،اإن فعل املعا�سي ل ّيخرُج من دائرة 
الإ�سالم ولكّنه يعّد عا�سياً اأو فا�سقاً جتب 
الذنب واهلل عّز  التوبة والإقالع عن  عليه 
ثم  �ساحلاً  وعمل  اآمن  ملن  غّفاٌر  وجّل، 

اهتدى
وما يجب التاأكيد عليه هو عدم الت�ساهل 
يف هذه املعا�سي والذنوب، حتى لو كانت 
�سغرية يف عينك، فال تنُظر اإىل دّقة الذنب 
ولكن اأنٌظر اإىل ِعَظم من تع�سيه وهو اهلل 

عّز وجّل، وما تهاون اأحد يف مع�سية ولو 
النزلق يف  بداية  تلك  كانت  اإّل  �سُغَرت 
من  هذا  لأن  ؛  واأخطر  اأعظم  معا�سي 
النبي �سلّى اهلل  ال�سيطان، و�سّبه  خطوات 
التي فيها  الأمور  عليه و�سلّم اخلو�س يف 
�سّك ) فما بالك لو كانت مع�سية؟! ( باأنه 
اأن  يو�سك  احلمى  حول  يرعى  كالراعي 
يقع فيه، واحلمى هو حمارم اهلل التي نهى 
الذنوب  الت�ساهل يف  عنها، ومن عقوبات 
بكالم  ياأن�س  جتدهٌ  فال  القلب  ق�سوة  هو 
اهلل اأو حديث ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلّم، 
كما اأّن العني جتّف عن دمعها خ�سيُة من 
املرء من مذاق  ُحِرَم  واإذا  وجّل،  عّز  اهلل 

الإميان فقد فاتَُه خري عظيم واهلل

�سد�نة �لكعبة
تعترب �سدانة الكعبة باأّنها القيام بكّل ما يخ�ّس 

الكعبة امل�رّشفة وكّل ما يتعلّق بها، ويعود تاريخ 
ال�سدانة منذ عهد �سّيدنا اإ�سماعيل عليه ال�سالم 

الذي قام برفع القواعد مع اأبيه اإبراهيم عليه 
ال�سالم، وعرفت �سدانة الكعبة اأي�ساً قبل الإ�سالم، 

واأول من اأوكل اإليه �سدانة الكعبة حينها هو 
ق�سي بن كالب،وكانت وما زالت مهنة �سدانة 
الكعبة تعترب من اأهّم املهن واأ�رشفها العديد 

من الوظائف والتي يجب على ال�سادن اأن يقوم 
بها ومن اأهّم هذه الوظائف�سدانة الكعبة ت�سمل 

،ك�سوة الكعبة امل�رّشفة واإ�سالحها يف حال 
متزقهاتنظيف الكعبة امل�رّشفة وغ�سلها ا�ستقبال 

زوار الكعبة امل�رّشفةالإ�رشاف على فتح بابها 
واإغالقه من اجلدير بالذكر اأن وظيفة تغيري ك�سوة 

الكعبة امل�رشفة يجب اأن يقوم بها ال�سادن اإّل 
اأّنه ويف الوقت احلايل تقوم بها جهة خا�سة وهو 

م�سنع ك�سوة الكعبة، اإل اأن اإنزال ك�سوة الكعبة 
اجلديدة ل يتم اإل بوجود ال�سادن، و�سدانة الكعبة 

يف الوقت احلايل بيد اآل ال�سيبي ول ميكن اأن 
يكون اإّل لهم، كما اأراد نبّي اهلل حممد �سلى اهلل 

عليه و�سلم ذلك عندما دخل مكة فاحتاً لها وقام 
بت�سليم مفتاح الكعبة امل�رشفة ل�سيبة بن عثمان بن 
اأبي طلحة وابن عمه عثمان بن طلحة وقال لهما: 

»خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة ل ينزعها منكم 
اإّل ظامل«، وبذلك ل ميكن اأن يُنزع من اآل �سيبي 
�سدانة الكعبة امل�رشفة  وحتمل عائلة اآل �سيبي 
اأي�ساً مفتاح الكعبة امل�رشفة ول يجروؤ اأحد اأن 

يدخل الكعبة امل�رشفة اإل باإذنهم وجتدر الإ�سارة 
اإىل اأن �سادن الكعبة امل�رشفة ل يجوز اأن يقوم 

بت�سويرها من الداخل ويعود ذلك للعرف ال�سائد 
يف �رشورة حفظ خ�سو�سية الكعبة و�رشيتها 

من الداخل،بالإ�سافة اإىل احرتام قد�سية الكعبة 
امل�رشفة، ومن املعروف اأّن الكعبة امل�رشفة غري 
م�ساءة من الداخل حتى مل يو�سل اإليها الكهرباء، 
اإل اأنه يوجد فيها فواني�س معلقة، ويتم فتح بابها 

من قبل ال�سادن يف منا�سبتني، عند غ�سلها مباء 
زمزم يف �سهر �سعبان، وعند تعطريها بعطر العود 

يف الوقت احلا�رش يتم ك�سوة الكعبة امل�رشفة يف 
اليوم التا�سع من �سهر ذي احلجة من كل عام، 

ويكون ذلك يف حفل خطابي يتم من خالله التوقيع 
على الإ�ستالم والت�سليم، ويكون ذلك بح�سور 

الرئي�س العام ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد 
النبوي بالإ�سافة اإىل كبري �سدنة الكعبة امل�رشفة 

وهو ال�سيخ عبد العزيز ال�سيبي

�أهل �لذكر
ْكِر اإِْن ُكنْتُْم َل تَْعلَُموَن( �سورة النحل اآية 43، َفهنا اأ�ساَر اهلل تعاىل على   قال اهلل تعاىل يِف كتابِه العزيز  )َفا�ْساأَلُوا اأَْهَل الِذّ
بع�ِس الأ�سخا�ِس، وذلك بال�ستدلِل عليهم حتت م�سّمى اأهل الِذِكر َوُهمُعلماِء الِكتاِب )القراآن الكرمي( الّذيَن يَفَهُموَن 
اآياِت اهلل تعاىل وَحافظنَي ِلكتابِه الَعزيز، الُعلماِء ِب�َسِكل عام، اأهُل القراآِن واملطّبقنَي لأحكامِه اهلل َو�رَشيعتُه، وامُلوؤمننَي 
باآياِت اهلل تعاىل وامُلّتقني َفيَِجب على َمن ل يَعِرف يِف اأمٍر ُمعنّي اأن ي�ساأَل اأهَل العلِم واحِلكَمة يِف الأموِر الّتي يَجَهلوها 

�ِسواء كاَن يِف الِعلِم اأو يِف ِكتاِب اهللِ َعّز َوَجل،فال�ّسوؤال ل يحتاُج اإىل ُجُهد، اأو تََعب، اأو مال واأن تَكوَن جاهاًل مّرة َخرٌي 
لَك من اأن تَبَقى جاهاًل ِطواَل َحياِتك، فامَل�ساأَلَُة ُهنا اأّنُه َمن يَطلُب الِعلَم وامَلعِرَفة يَِجب َعليِه اأن ي�ساأَل اأهَل الِعلِم 

ة لطالِب العلم، وتلك الأ�سئلة مثل ما احلكمِة ِمن هذا احُلكُم ال�رّشعي؟ ماذا اأفعل  واخِلرَبِة وامَلعِرَفة ُدوَن َخَجل وخا�سّ
؟ ما الأموُر الّتي با�ستطاعتي اأن اأتََقّرُب ِبها اإىل اهلل؟، لأّن اهلل تعاىل اأ�ساَر يِف ِكتاِبِه الَعزيز ِفعَل الأمر )فاأ�ساألو اأهل 

الذكر( َفال تَبَخل على نَف�ِسَك بال�ّسوؤال

�سفات �أهل �لذكر
ف ِبها اأهُل الِذِكر َوِهيَاإذا كاَن ال�ّسوؤاُل َعن اأموِر الّديِن واحِلكمة ال�رشعّية ف�ساألوا َمن  فاِت الّتي يَّت�سِ ُهناَك بَع�ُس ال�سّ

يعرفوَن منهاَج اهلل تعاىل َوَحَفَظِة الُقراآن لأّنهم على دراية كاملة باآيات اهلل واأحكامِه ال�رشعّية يَعرفوَن اهلل عّز وجل حّق 
تقاتِه َفَمعِرفُة اهلل تعاىل ل حتتاج اإّل لأ�سحاِب الِعلِم، واحِلكَمة، واملعرفة لأّنهم يعبدوَن اهلل على العقل وتعلّموها من 
ّرد التَقِليد، لأّن اهلل تعاىل ل يُعبَد َعن َجهالَة، َفيَِجب اأن تَ�ساأَل اأولئَك الّذيَن يَعِرُفوَن اهلل َحّق  خالِل اهلل تعاىل َولي�َس ُمَ

امَلعِرَفة واإّياَك اأن تَعبَُد اهلل َعن َجهالَة يَعملوَن ِبعلٍم ناِفع يُفيُد اهلل عّز وجل َويُفيَد الّنا�س، لأّن العلم من دوِن ِخدَمِة 
امُلجتمع َوُطالُب الِعلم َفُهَو ِعلٌم يَُخّرب َويَُدّمر، َفيَِجب اأن ت�ساأُل اأ�سحاَب امِلهن ال�رشيفة والَرفيَعِة لأّن لَِديِهم علٌم 

َغزير

�أين تقع �أر�ض �ملح�سر

يوم �حل�سر

 �سئل النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم عن اأر�س املح�رش، يا ر�سول اهلل اأخربنا عن اأر�س املح�رش فقال »اإنها كالف�سة 
امُلذابة، بي�ساء نقية مل ترتكب فيها خطيئة قط«، اأر�س م�ستوية ل يوجد بها نتوء، ول منخف�سات، فتذهب اجلبال 
ال�سالح  والكافر،  املوؤمن  النا�س  بها جميع  يح�رش  �سوف  التي  الأر�س  املنخف�سات، هذه �سفات  وت�ستوى  اهلل  باأمر 
والطالح، الرا�سد والفا�سد ، كٌل ينتظر احل�ساب على ما فعله يف الدنيا، واأخربنا ر�سولنا الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 

باأن الوحو�س حُت�رش اأي�ساً  .

 يوم احل�رش هو اليوم الذي تقف فيه اخلالئق جميعاً اأمام اهلل عز وجل بعد اأن متوت الأحياء 
فيبعث الأموات جميعاً؛ اإذ ينادي مناٍد من قبل اهلل عز وجالأيتها الرمم البالية، اأيتها اللحوم 

املتناثره قومي لف�سل الق�ساء بني يدي اهلل الواحد الأحد الفرد ال�سمد، فتن�سق القبورويُبعث 
الأموات من جديد، واأول من ين�سق عنه قربه �سيدنا وحبيبنا حممد �سلى اهلل علية و�سلم فيجد 
املالئكة بانتظاره، وعند وقوفة اأمام العظيم اجلبار اأّول ما يقول« اأمتي اأمتي يا رب العاملني«، 
ثّم يخرج النا�س من قبورهم مذهولون من اخلوف ل يعرفون اأين يذهبون اإّل املوؤمنني، فكما 
اأخربنا احلبيب امل�سطفى حممد �سلى اهلل عليه و�سلم اإذ قال« اإذا خرج املوؤمن من قربه وجد 

ملكني على باب قربه يثبتانه ويوؤمنانه حتى يدخاله جنة اهلل عز وجل«، ويقول علية ال�سالم 
»والذي بعثني باحلق نبياً اأّن املوؤمن اأعرف مبكانه يف اجلنة من معرفة اأحدكم مبكانه واأهله يف 

الدنيا
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�صلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�صل   1
الرومان

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�صان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل االأ�صفر يقع يف ا�صبانيا
5 �صدين هي عا�صمة ا�صرتاليا

6 اجلبل االأخ�صر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�صا الذين حملوا ا�صم لوي�س 18 ملكا

8 حروف الن�صب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�صرع الطيور التي ال تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

اال�صكندر  وفاة  يف  الرئي�صي  ال�صبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�صغ اللبان اأثناء تقطيع الب�صل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�صبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�صم ال�صعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�صاء

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �صميت بهذا اال�صم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�صواري
18ا�صم رياح اخلما�صني �صميت بهذا اال�صم الأنها تدوم 

خم�صني يوما
19 ال�صالة يف بيت املقد�س تعادل خم�صني �صالة

20 فيدل كا�صرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ال  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�صحيح 3 كغم

39 �صيدنا اإ�صماعيل هو اأخو اإ�صحق عليهما ال�صالم
40 عدد ال�صور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�صورة

41 الطني امل�صوي ي�صمى الفخار
42عدد اأبواب امل�صجد احلرام خم�صة وع�صرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�صد الغابة هو ابن االأثري

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال االأثرية ويقع يف م�صر
48 ج�صم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�صلة
49 القلب هو امل�صخة الوحيدة التي مل ي�صتطع العامل 

كله �صنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�صهم يف �صبيل اهلل هو �صعد بن 

اأبي وقا�س ر�صي اهلل عنه
 51 اأول م�صجد بني يف االإ�صالم هو م�صجد قباء

كلمة ال�سر



 La Joie de Lire �شارع الإخوة ها�شمي –القليعة- تيبازة   
مكتبة

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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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
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

فندق املر�صى
  املركب ال�شياحي-�شيدي فرج، �شطاوايل

 هاتف021.39.19.51/39.10.05  
 فاك�ض:45 .021.39.16  

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

فندق الرمال الدهبية 
 املركب ال�شياحي بزرالدة
 هاتف: 021.39.69.24 
 فاك�ض: 021.39.78.67 

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

 القندق ال�صياحي املركزي
"09حي عبان رم�شان ، اجلزائر 

 هاتف : 021.73.76.44 

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 للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

 م�صت�صفي ابن بادي�س
031،94.49.66
م�صت�صفيات ق�صنطينة
038،82.86.97

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

م�صت�صفي ابن ر�صد 
038،86.32.12 
 038.86.32.15

الإ�صعافات   العا�صمة
)021( 21 
73.69.69
)021( 21 
املكتبات56.05.05

 اجلزائرية 
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باقالمهم.. ف�ساء  ي�سرفون عليه  هم القراء اأي باأقالمهم هم،  اأفكارهم  هم،  مواقفهم هم،  اأي اأنتم القراء  الأوفياء  للن�سخة 
الورقية

  … ف�ساء  جديد تقرتحه  يومية الو�سط  على  املواطنني للتعبري على ان�سغالتهم  وكل  ما يجري  يف ال�ساحة ال�سيا�سية  

والجتماعية والقت�سادية  من  خلل   ي�سر بامل�سلحة العامة  لكن اي�سا  ل يخ�س�ص هذا احليز  لالنتقادات  فقط  واإمنا   اي�سا  ميكن 

ان  نن�سر فيه موا�سيع او تدخالت  عن   الأعمال  الإيجابية  والظواهر  التي ي�ستح�سنها الراأي العام.

بلديات  وليات اإدارات  وزارات  جامعات … كل  الهيئات  ميكن ان تكتبوا عنها لكن طبعا يف اطار احرتام   مبادىء الكتابة  والنتقاد  

واهمها عدم التجريح، عدم امل�سا�ص  بالمور ال�سخ�سية  عدم ا�ستعمال الألفاظ البذيئة

ميكن للم�ساركني  او امل�ساهمني يف هده ال�سفحة اأن ي�ستعملوا اأ�سماء م�ستعارة 

هذا  بداية  منذ  و�سمعته  و�ساهدته  قراأته  ما  كل 
يف  ي�سب  اجلزائر  اقت�ساد  بخ�سو�ص  الأ�سبوع 
العائد  احلكومي،  وطاقمه  اأويحي  اأحمد  فائدة 
وهذا  الأ�سلي،  من�سبه  اإذماج يف  و  الإرجاع  بعد 
منه  فعال  تقرير  اأي  اأو  منه  التفاتة  اأية  دون 
املوقوفني  العمال  جميع  اإعادة  �رضورة  حول 
اأنها  عنها  يقال  ما  اأقل  وبطريقة  وقهرا  ظلما 
الإن�سانية، وذلك رغم  اإىل مبداأ  همجية ل ترقى 
مرحلتني  على  البلد،  عدالة  من طرف  اإن�سافهم 
النهائية  الأحكام الجتماعية  الأقل- من  - على 
با�سم  وال�سادرة  التنفيذية  بال�سيغ  واملمهورة 
رقم  وتعليمته  جهة،  من  اجلزائري  ال�سعب 
من   22/09/2003 بتاريخ  ال�سادرة   2003/465
يف  الأ�سود  الذهب  �سعر  اأن  ذلكم  اأخرى.  جهة 
حيث  اأ�سبوعني،  من  اأكرث  منذ  م�ستمر  ارتفاع 
الواحد،  للربميل  امريكيا  دولرا   65 عتبة  جتاوز 
اإىل تر�سيمه اجلزائر من خالل  وهو ما �ست�سعى 
البلدان  ملنظمة  املقبل  الجتماع  يف  م�ساركتها 
امل�سدرة للبرتول »اأوبك Opec«، وذلك  لالإبقاء  
حني  اإىل  ولو  الأ�سعار  من  امل�ستوى  هذا  على 
انتهاء �سنة 2018، مما يجعل حكومة اأويحي ت�سري 
)يف  والجتماعية  واملالية  القت�سادية  اأزمتها 
نف�ص الوقت( باإرتياح كبري و�سدر رحب بعيدا عن 
�سغط �سعر البرتول  املرجيعي يف قانون املالية 
)52 دولرا(، وهي الأزمة التي �رضبت العامل من 

�رضقه اإىل غربه ومن �سماله اإىل جنوبه.
رافقت  التي  الالذعة  الإنتقادات  من  فالربغم 

اإعادته على راأ�ص احلكومة للمرة الثالثة باعتباره 
قد ف�سل �سابقا يف اإدارتها، فهل �سيكون له خامت 
اأزمة  من  البالد  لإخراج  املرة  هذه  �سليمان 
اجتاحت  بعدما  خانقة  عاملية  مالية  اقت�سادية 
كال  �سواء،  واملتطورة على حد  املتخلفة  الدول 
النمو  وبالتايل حتقيق  اإدارتها  ح�سب مقدرته يف 
الالزم لدوران اقت�ساد البلد الواحد، كما اعتربه 
من  يتجزاأ  ل  جزء  اأنه  ال�سيا�سيون  املالحظون 
احلكم يف  مقاليد  اأخذ  اأنه  ذلكم  الأزمة،  اأ�سباب 
اأعز البحبوحة املالية ومل �ستطيع اإحداث التغيري 
املن�سود والبتعاد �سيئا ف�سيئا عن التبعية للجباية 
جدوى  عن  مرات  عدة  �سئل  وقد  البرتولية، 
الرئي�ص  جميء  منذ  دولر  مليار   800 ا�ستنزاف 
بع�ص  قدرتها  حني  يف   ،1999 �سنة  بوتفليقة 
الأو�ساط الإعالمية ب 1000 مليار دولر، واأجاب 
الطرقات  �سبكة  اإجناز  يف  ذهبت  اأنها  مرة  ذات 
اجلامعات  ت�سييد  ويف  اأنواعها،  بجميع  الوطنية 
اإقامة  ويف  ال�سكنات  ويف  الرتبوية  واملوؤ�س�سات 
امل�سانع... لكن الغريب يف الأمر اأن هذا املبلغ 
عن  املالية  يف  اخلرباء  ل�سان  حتى  يعجز  قد 
دويل  اإعالمي  تقرير  على  اطلعت  لأنني  ذكره، 
العربية عرب  باللغة  ناطقة  ف�سائية  قناة  ن�رض يف 
جاء  �سات  ونيل  اآ�سطرا  ال�سطناعيني:  القمرين 
فيه اأن مدينة »برج العرب الأطول يف العامل« وهي 
دبي الإمارتية قد �سيدت بتكلفة 40 مليار دولر 
دولر  مليار   500 اأو   400 نحن  انفقنا  فلو  فقط، 
الإنفاق  منطق  اأن  العقالء  اأكرث  دهن  اإىل  لتبادر 

هذا معقول. لكن اإنفاق مبلغ 800 اأو 1000 مليار 
املتوا�سعة  النتائج  وبهذه  الفرتة  هذه  يف  دولر 
لالإجنازات وامل�ساريع مقارنة ب�سخامة املبلغ... 
فلو يو�سع راأ�سي بني مطحنتني اأو ت�سطع رقبتي 
بني �سيفني من نوع الأمري عبد القادر الذي �سيد 
الدولة اجلزائرية احلديثة ما �سدقت تلك الرواية 
اأح�ست الطرقات وامل�سانع وامل�ست�سفيات  التي 
يعقل  فهل  وال�سكنات...  واملدار�ص  والثانويات 
ال�سكان  ع�رضات  ي�ستعمله  عمومي  مرفق  تعبيد 
وي�ستعمله  املكان  بنف�ص  الولئي  الطريق  وترك 
اأقل  كارثية  و�سعية  يف  املواطنني  اآلف  مئات 
من  للراجلني  حتى  �سالح  غري  اأنه  عنه  يقال  ما 
عند  تفكري  من  له  فيا  احليوان؟!  وكذا  الب�رض 
امل�سوؤول اجلزائري! وبح�سب اخلرباء فاإن �سبب 
الإنفاق  متديد  توقعات  اإىل  يرجع  الرتفاع  هذا 
خلف�ص   »Opec »الأوبك  منظمة  قادته  الذي 
الأول  الثالثي  نهاية  انتهاوؤه بعد  الإنتاج واملقرر 
ال�سنة املقبلة )مار�ص 2018(، ول يزال هذا  من 
جويلية  منذ  م�ستوياته  اأعلى  من  قريبا  ال�سعر 
اإىل  و�سوله  منذ   ٪36 من  اأكرث  ومرتفعا   ،2015
ح�سب   2017 جوان  يف  م�ستوياته  حد  اأدنى 
الوكالت الإخبارية العاملية. وما هو موؤكد ح�سب 
اجلزائر  فاإن  والت�سيري  الإقت�ساد  يف  اخلرباء 
احلبيبة يف حاجة ما�سة اإىل �سعر برميل نفط يف 
هام�ص  ل�سمان  وذلك  امريكيا  دولرا   70 حدود 
حركة واأريحية يف دوران عجلة النمو القت�سادي، 
غري  تقريبا  اأخرى  مداخيل  لديها  لي�ص  اأنها  مبا 

اجلباية البرتولية.
وكل املوؤ�رضات توحي باأن البرتول لن يرتاجع هذه 
املرة يف ا�سعاره، ذلكم اأن توقعات منظمة »الأوبك 
Opec« يف تقريرها الأخري حول الطاقة والذي 
الأ�سود  الذهب  على  الطلب  ارتفاع  اإىل  ي�سري 
)اأي  املقبلة  �سنة   23 م�سبوقة خالل  غري  ب�سفة 
تناق�ص  هناك  يكون  املقابل  ويف   ،)2040 لغاية 
للرثوة البرتولية العاملية، حيث اأثار نف�ص التقرير 
اأن البرتول يبقى اأهم مرجع للطاقة العاملية ويف 
ا�ستثناء  بدون  الإن�سانية  احلياة  جمالت  جميع 
الطاقات  التطور امللحوظ يف موارد  وهذا رغم 
اأنه  على  )التقرير(  موؤكدا  املتجددة،  الطبيعية 
�ستبقى احتياجات الب�رضية له يف تزايد م�ستمر، 
الطلب  اأن  التقرير    هذا  ا�ستخل�ص  فقد  وعليه 
على البرتول على املدى املتو�سط )2022-2016( 
�سريتفع مبعدل 6،9 مليون برميل/ اليوم، مبعنى 
 95،4 من  الب�رض  احتياجات  اهلل-  -باإذن  �سرتتفع 
مليون برميل/ اليوم �سنة 2016 اإىل 102،3 ماليني 
برميل / اليوم، وهو ما يتوافق مع ت�ساعد �سنوي 
للطلب مبعدل تقريبا 1،2 مليون برميل / اليوم، 
اإىل  التقرير   خل�ص  فقد  البعيد  املدى  على  اأما 
اأن تقديرات تزايد الطلب على البرتول لن تكون 
كبرية مقارنة بال�سنة املا�سية... فهنيئا لك اأحمد 
اأويحي ومن معك، هاردلك من عار�ص )مبا فيها 
اأنا( عودته على راأ�ص احلكومة بالنظر اإىل ف�سله 

اإن �سح التعبري يف الفرتات ال�سابقة.
 يكتبها اأبو عبد املنان

يتهم ال�سعب  اأو املواطنون كما  ي�سميهم   بع�ص 
ال�سيا�سيني  اأنهم غري مثقفني �سيا�سيا ول يعون 
امل�ساركة  عن  يعكفون  لهدا   �سياأ  ال�سيا�سة  يف 
لعدم  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  غري  ؛  ال�سيا�سة  يف 
الأوىل  بالدرجة  يرجع  بال�سيا�سة  اهتمامهم  
اأن  �سوتو  لهم   الثقة يف من  �سبق  اإىل فقدان 
عليهم ،ول�ساحلهم هوؤلء النواب وال�سيا�سيون مل 
ميثلوا ل م�سالح املواطنني ول م�سالح الوطن ر 
اإىل ال�سيا�سي   ففي كل  منا�سبة انتخابية  يلجاآ 
املنا�سل  دور  تقم�ص  اإىل  ال�سيا�سي   �سبه  اأو   
اأن احلقيقة  املواطنني  غري  اأجل م�سالح   من 
مند  املواطن  عندها  وقف  التي   الوحيدة 
عن   مرة   كل  يبحثون يف  هوؤلء  اأن  هو  �سنوات 

�سبل الرثاء ، وق�ساء املاآرب  ل غري .
 ففي البلديات والوليات كانت دائما التجاوزات  
النا�ص  حقوق   على  العتداء  يف  تتلخ�ص 
قطعة    او  ب�سكن  للظفر   المتيازات   واحتكار 
اأر�ص  اأو منزل ، اأو  وثائق  اجتماعية للح�سول 
كثرية   اأحيان  التي  يف   الدولة  م�ساعدات  على 
تذهب  ملن  هم  يف غنى عنها ، اأن  ال�سيا�سة يف 
اجلزائر مل تعد  فن املتعة يف ممار�سة  ثقافة 
احلزب  اإبان  جميلة   كانت  فلطاما  امل�ساركة  
الواحد اأين كانت الق�سمة واحلزب  يجمع بع�ص 
النا�ص املثقفني منهم  وحتى دوي امل�ستويات  
الولوج  وهو  واحد   هدف  اأجل  من  ال�سعيفة   
املجتمع   وخدمة  التغيري  اجل  من  ال�سلطة  اإىل 
حتى   البالد   يف  العليا  الهيئات  اأمام  ومتثيله 
تعالج  امل�ساكل  اجلوارية ، والأ�سا�سية يف نف�ص 
الوقت للم�سوتني  اأي املواطنني الذين  مار�سوا 
ال�سخ�ص   اختيار   ويف   ، النتخاب  يف  حقهم 

الذي  يدافع عن م�ساحلكم.

فيبدو ان اجلزائر  منذ اأن دخلت ما �سمي  بعهد 
الفكرية  القيم   الكثري من  الدميقراطية فقدت 
اإل  انتخابية   منا�سبة  متر  ل  اإذ  والأخالقية، 
النتخابية   واقع املمار�سة  ال�ستار على  و�سقط 
واجلدية   املهنية  من  الكثري  اإىل  تفتقد  التي 
لأن   والنزاهة   ال�سدق  واأ�سا�سيا   واأي�سا  
من  كما   يقدمون   الفرتا�سيني   املنتخبني 
مبجرد  بها   تخلون  التي  واللتزامات  الوعود  
ليك�سفوا   الإدارة   مقاعد  على  يجل�سون  ما  
مرة اأخرى  للمواطنني اأنهم  لي�سو ا يف م�ستوى  
الت�سيري  اأو التمثيل ل�رضائح املجتمع املختلفة 
ومنا�سب  ال�سكن  بني   تتباين  فبطاقاتهم    .…
ال�سغل  والإعانات ،وحتى اأمور  يعجز  املواطن 
متر  التي  احلالية  الأزمة  عز  يف  يت�سورها   اأن 
بها البالد ، غري انه يبقى  يتم�سك باأمل التغيري  
تريد  التي  القدمية  حتى  اأو  اجلديدة   بالوجوه 
اأن جتدد يف هندامها وهيئتها لتقنع  املواطنني  
اأخرى  مرة   املواطن  يخدع  اأن  هيهات   لكن 
فالأمر اأ�سبح  واأ�سبح ،و�سحا النهار  وال�سم�ص 

تبان من الغربال كما يقول املثل ال�سعبي ،
مل  ومن  للمو�سوعة   تفتقد  والربامج   الوعود  
يعمل  بالأم�ص ل ميكنه اأن يعمل اليوم  اأو غدا  
يخلعني  ما  باباه  نعرف  اإيل  املثل   يقول  كما 
اأحزاب  على  ينطبق  �سعبي   مثل  وليدو… 
�ساعت، وعاثت يف الأر�ص ف�سادا ، اليوم  تريد 
مل   البحبوحة  عز  ففي   .. وجهها  تبي�ص  اأن  
يقدموا �سيئا للمواطن  واليوم  مع اأزمة  الدينار 
،والقت�ساد يريدون اأن  يبيعوا الأحالم  للطبقة 
ال�سعيفة … اأية اأحالم  هاته التي  �ستوحل اإىل 
كوابي�ص  مبجرد  ما  تظهر نتائج النتخابات ؟

النظر  اأن تعيد    الدولة  اجلزائرية   اأن على    

بجدية  يف هده املنا�سبة النتخابية ، واأن جتعل 
من مقعد رئي�ص البلدية مقعدا تطوعيا  وحتي 
دون   متطوعني  من  يكون  اأن  يجب  املجل�ص  
اأي راتب  حتى  يفهم املواطن  مقابل  مادي  
اأن البالد هي  يف حاجة ملن  يخدم   ال�سيا�سي 
الوطن دون مقابل، اإن  قرارا مثل هدا  �سيك�سف 
املواطن   خلدمة  ال�ساحة  يف  هم   من  بحق  
واملحيط  ومن  جاوؤو من اأجل  حتقيق املزيد 
من امل�سالح ،  اإ�سافة اإىل هذا ملادا ل  ي�سرتط 
علمي   م�ستوى  ذا  يكون  اأن   البلدية  رئي�ص  يف 
واأخالقي  اأي �سرية  ذاتية اإ�سافة اإىل �سهادات  
لكي   البلدية   اأ�سحاب  من  الأخالق  بح�سن 
ير�سح  لرئا�سة البلدية  اأو لت�سيريها ؟ ملاذا مل 
نرى اأطباء  اأو مهند�سني اأو حتى  متقاعدين من 
بدون  بلديات   ي�سريون  املحاماة   اأو  التعليم   
مقابل  مادي بل املقابل الوحيد يكون �رضيف ، 
وتكرمي  من عدمه يف نهاية  العهدة ، اأن  البلدية 
البالد   واإ�سالح   ، ل�سالح  الأ�سا�سية  اخللية  هي 
فان كانت النطالقة  جيدة و�سحيحة  فباقي 
الهيئات  �ستكون يف م�ستوي تطلعات املواطنني.  
اإن  اأهم  ما يجب  معاجلته يف امل�ساريع البلدية   
العمومية  املرافق  هو   املواطنني   خلدمة  
بالدرجة الويل البيئة  والنظافة بالدرجة الثانية  
والرتبية والعلم بالدرجة الثالثة  يف هذه الخرية 
للمكتبات  تفتقد   البلديات   كل  اإن  نالحظ 
واملواطنني  لل�سباب   نواة   هي  التي  البلدية  
…  اأين يذهب املواطن يف يوم عطلته  ملادا 
كتابا لبنه  يقتني   بعيدا  حتى  لتنقل   ي�سطر  
عامل  اإىل  عدنا  اإذا  اأما  ،د    لنف�سه  حتى  او 
النظافة والبيئة  فامللف اأ�سود  �سواد الليل  كل 
النفايات يف  تعاين  من   البلديات يف اجلزائر  

كل  الأماكن  ويف  كل الأوقات ، رغم ان هناك 
عمال  نظافة  بالبلدية  بحاويات  حديثة  وهم  
وي�ستغلون  الجتماعي   ال�سمان  يف   منطوون 
اأغلب احلالت  ل  بنظام التناوب  لكنهم   يف  
يوؤدون  مهاهم  كعمال نظافة  واأن اأدووها  فهي  
ناق�سة  وهدا يعود  يف حقيقة الأمر  اإىل غياب  
امل�سوؤول  الذي  ل  يالحظ  ول يراقب  املهام 
اأ�سبح  البلدية   بها  عماله  فرئي�ص  يكفل  التي 
، ول  الفخمة  ال�سالون واملطاعم  ل يخرج من 
ي�ستقبل املواطن  بل كل ما يهمه هو ا�ستقبال 
ال�سحافة اأو رجال الأعمال … الأوىل  لتمويهها  
اجليد   امل�سوؤول   �سكل  يف  نف�سه  وتقدمي  
اأمور  اأو    العقار   والثاين لق�ساء م�ساحله  من 
وبالتايل  احل�سول  من  المتيازات  ما  اأخرى 
النتخاب  ثقافة   اإن    . ماآربه  لتحقيق   يكفي  
وتاآخذ  تتغري   اأن  لبد  ال�سيا�سية  واملمار�سة   ،
ويجعله  للمواطن   الثقة  يعيد  جديدا  �سكال  
�رضيكا  يف املمار�سة الإدارية بل  وم�سوؤول على 
البلدية  اأن حتدث يف  كل  املراحل التي  يجب 
، فباإ�رضاك املواطن  ب�سكل  جماين  اي  دون 
النتخابية  العملية  ان  يعلمه   مادي   مقابل 
وبالتايل   البالد   للمجتمع   ال خدمة   هي   ما 
املرت�سحني   واأي�سا  املنتفعيني   اأول  �سيكون 
ملنا�سب  الت�سيري  �سيعلمون بال�رضورة  اأنه  ل 
يف  امل�ساهمة  غري   تنتظرهم   خا�سة   منافع 
تطوير البلدية   واملحيط الذي يعي�ص فيه  فهل 
�سيقدم   هوؤلء  املرت�سحون  علي التناف�ص من 
اجل خدمة ال�سالح العام  الأيام كفيلة  بالإجابة 

على هكذا �سوؤال. 

يكتبها  من حني لآخر  املواطن،  عبد الكرمي .باعلي

حكومة اأويحي تتنف�س ال�صعداء

اأي حظ لك ياحكومة؟!

 ملاذا  اجلزائريون ال يريدون االنتخاب ؟

فلو انفقنا نحن 400 
اأو 500 مليار دولر 
لتبادر اإىل دهن اأكرث 
العقالء اأن منطق 

الإنفاق هذا معقول. 
لكن اإنفاق مبلغ 

 1000 اأو   800
مليار دولر يف هذه 

الفرتة وبهذه النتائج 
املتوا�سعة لالإجنازات 

وامل�ساريع مقارنة 
ب�سخامة املبلغ

يف  اغلب احلالت  ل 
يوؤدون  مهاهم  كعمال 

نظافة  واأن اأدووها  
فهي  ناق�سة  وهدا 

يعود  يف حقيقة الأمر  
اإىل غياب  امل�سوؤول  
الذي  ل  يالحظ  ول 
يراقب  املهام التي 
يكفل بها  عماله  

فرئي�ص البلدية  اأ�سبح 
ل يخرج من ال�سالون 

واملطاعم الفخمة
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,,

مرت�صحون لي�صوا يف م�صتوى االأمانة
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05 �ساحنات �إطفاء 02 �سيار�ت �إ�سعاف 
و 25 عون مبختلف �لرتب خلف خ�سائر 
ملحل  كلي  �حرت�ق  يف  متثلت  مادية 
�ألقرميدي  �ل�سقف  ملخبزة  �ر�سي 
�حلجم  من  فرن  و  حمل جتاري جماور 
مع  �حلريق  �إخماد  مت  �ملتو�سط 
جماورة  04  و�سكنات  حماية حمالت 
حل�سن  �لن�سوب  ملكان  غاز  قارور�ت 
�حلظ مل يتم ت�سجيل �أية خ�سائر ب�رشية 
بحي  �ختناقا  حادث  وقع  تذكر كما 
من  �ل�سحايا  �ملدية  بلدية  �لزيتون  و�د 
عائلة و�حدة ترت�وح �أعمارهم ما بني 03 
�سنو�ت و 36 �سنة �أ�سيبو� بغثيان و هذ� 

�لكربون  �أك�سيد  ��ستن�ساقهم غاز  جر�ء 
�إ�سعافهم  �ملاء مت  �سخان  من  �ملنبعث 
�ملدنية  �حلماية  رجال  طرف  من 

نقلو�  و  �ملدية  لوالية  �لرئي�سية  للوحدة 
�إىل �مل�ست�سفى �ملدين حممد بو�سياف 

لعا�سمة �لوالية .

امن والية امل�سيلة 

توقيف �سارق 
الهواتف النقالة

متكنت م�سالح �ل�رشطة �لتابعة لالأمن 
�حل�رشي �لر�بع يف �مل�سيلة �أول �أم�س 

من توقيف �سارق �لهو�تف �لنقالة ، وهو 
�سخ�س يبلغ من �لعمر 30 �سنة ، حيثيات 
�لق�سبة تعود حني تقدم كل من �ل�سحيتني 
�لقا�رشين)ن،م( و )�س،و( برفقة ولييهما 

�ل�رشعيني ب�سكوى مفادها تعر�سهما 
لل�رشقة بالعنف من طرف �ملدعو ) ق، 
�( و �لتي ��ستهدفت هاتفاهما �لنقالني 
، عمليات �لبحث و �لتحري مكنت من 

توقيف �ملعني ، ب�سماعه �عرتف باالأفعال 
�ملن�سوبة �ليه ، و مبر�فته �إىل مقر �سكناه 

مت ��سرتجاع �مل�رشوقات و ت�سليمها 
الأ�سحابها ، مت ت�سكيل ملف ق�سائي 

�سد �ملعني و تقدميه �أمام �ل�سيد وكيل 
�جلمهورية لدى حمكمة �مل�سيلة . 

.. تفكيك �سبكة خمت�سة 
يف ترويج االأوراق النقدية 

املزورة مبقرة
فككت م�سالح �ل�رشطة �لتابعة للفرقة 
�ملتنقلة لل�رشطة �لق�سائية باأمن د�ئرة 
مقرة بوالية �مل�سيلة ، ع�سابة م�سكلة 

من ثالثة �أ�سخا�س متخ�س�سة يف ترويج 
�الأور�ق �لنقدية �ملزورة ، حيثيات 

�لق�سية تعود حني ورود معلومات تفيد 
بقيام جمموعة من �الأ�سخا�س بتد�ول 

�أور�ق نقدية من �لعملة �لوطنية مزورة ، 
�لتحريات و �الأبحات �لتي با�رشتها عنا�رش 

�ل�رشطة على �لفور مكنت من حتديد 
هوية �لفاعلني ، و حجز مبلغ مايل من 

�لعملة �لوطنية يقدر ب150000 دج كلها من 
فئة 2000 دج ، باالإت�سال بالبنك مت �لتاأكيد 
باأن �ملبلغ �ملايل مزور ليتم حجزه و كذ� 
حجز �ملركبة �لتي ��ستعملها �مل�ستبه بهم 

،مت ت�سكيل ملف ق�سائي �سد �ملعنيني 
و تقدميهم �أمام �ل�سيد وكيل �جلمهورية 
لدى حمكمة مقرة �لذي �أمر باإيد�عهم 

�ملوؤ�س�سة �لعقابية.

العدد : 4506/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

الهواري بلزرق

اخلمي�س 16 نوفمرب2017  املوافـق  لـ 27 �صفر  1439ه

24
في�سبوك »تقتل« ميزة م�سنجر!

تخطط في�سبوك الإ�سافة تعديل جديد على �لق�س�س �ليومية، من خالل دجمها مع ق�س�س تطبيق 

 Day م�سنجر لت�سبح و�حد�، �عتبار� من �ليوم ويف �ل�سابق، كانت تختفي �مل�ساركات على م�سنجر

وق�س�س في�سبوك ب�سكل منف�سل. و�الآن، �سيتم دمج �لق�س�س على �ملن�ستني بالرغم من �ختالف فالتر 

�لكامري�. ويخطط عمالق �ملو�قع �الجتماعية �إىل »قتل« ميزة �لر�سائل �خلا�سة )Direct(، ومن �الآن 

 ،TechCrunch ف�ساعد� �سيتم توجيه جميع �لردود على �لق�س�س من خالل م�سنجر، والحظ موقع

وجود بع�س �لتغيري�ت �ل�سغرية �إىل جانب �خلطط �حلديثة، مبا يف ذلك �إعد�د�ت �خل�سو�سية �جلديدة 

للق�س�س، �لتي ت�سمح للم�ستخدمني بتحديد �الأ�سخا�س �لقادرين على روؤية �لق�س�س �ملن�سورة، و�إطالق 

�مليزة على »في�سبوك اليت« �لذي يلقى �سعبية كبرية يف عدد من �لبلد�ن، مثل �لهند و�ملك�سيك و�لفلبني 

وتاأتي هذه �لتغيري�ت مع ��ستمر�ر حماولة في�سبوك معرفة كيفية جذب �ملزيد من �مل�ستخدمني، 
ال�ستخد�م ميزة �لق�س�س ب�سكل يومي.

املدية

اإخماد حريق حمل جتاري و نقل 03 خمتنقني بغاز املدينة 
وقع اأول اأم�س حريق حمل جتاري ب�سوق اخل�سر و الفواكه بو�سط بلدية املدية اأين �سخرت 

الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية لوالية املدية.

ميلـــــة بفرجيوة  

Ooredoo لـ»MAXY Plus Internet« مع

الوادي 

تلم�سان

حجز 600 وحدة خراطي�س  من ال�سنف اخلام�س

ا�ستفيدوا من انرتنت اأكرث و ر�سيد م�ساعف

توزيع  4.013 وحدة  �سكنية

�سبط 95 كلغ من الكيف املعالج 

متكن عنا�رش �مل�سلحة �لوالئية لل�رشطة �لق�سائية 
نهاية �الأ�سبوع �ملن�رشم من توقيف �سخ�س بحوزته 
600 خرطو�سة حية تفا�سيل �لق�سية تعود �إىل تلقي 
معلومات  �لق�سائية  لل�رشطة  �لوالئية  �مل�سلحة 
�لذخرية �حلية متمثلة يف  مفادها دخول كمية من 
مت  ذلك  �إثر  على   ، فرجيوة  مدينة  �إىل  خر�طي�س 
�لرت�سد للم�ستبه فيه على م�ستوى �ملخرج �ل�رشقي 
 400 بحيازة  متلب�سا  توقيفه  مت  حيث  للمدينة، 

 12 عيار  خرطو�سة  و200  ملم   16 عيار  خرطو�سة 
ملم �مل�ستبه فيه �لبالغ من �لعمر 23 �سنة كان ب�سدد 
بيع �لذخرية �حلية دون �متالكه رخ�سة من �ل�سلطة 
مع  بالتن�سيق  �الإجر�ء�ت  ��ستكمال  بعد  �ملخت�سة  
�لنيابة قدم �مل�ستبه فيه �أم�س �أمام حمكمة فرجيوة 
�لتي �أمرت بو�سعه رهن �حلب�س عن جناية �ملتاجرة 

بالذخرية �حلية دون رخ�سة.
عبد الوهاب عميمور

�ال�ستفادة  فر�سة  زبائنه  Ooredooمنح  يُو��سل 
�لعايل  �لتدفق  ذ�ت  �لنقالة  لالإنرتنت  �الأف�سل  من 
جز�فية  �أر�سدة  �الإنرتنت«بف�سل  »عي�س  ب�سعاره 
يرفع  متميزة،  وبت�سعري�ت  ملتطلباتهم  ت�ستجيب 
ويُطلق  لعرو�سه  �النرتنت  �أحجام  Ooredooمن 
 »MAXY Plus Internet»تعبئتهاجلديدة
يف  �أكرب  لر�حة  و�لبيانات  ��ستثنائيةلل�سوت  مبز�يا 

�الت�سال �لنقال.
باإمكان زبائن  Ooredoo   �ال�ستفادة من �لتعبئتني 
�جلديدتني«MAXY Plus Internet«�لتي متنح 

�نرتنت �أكرث ور�سيد م�ساعف:
ي�ستفيد   :  1000  MAXY Plus Internet• 
 2000 و  �النرتنت  من  �أوكتي  جيغا   2 من  �لزبون 

�لن�سية  �لر�سائل  و  للمكاملات  �سالح  كر�سيد  دج 
�لق�سرية.

ي�ستفيد   :  2000  MAXY Plus Internet• 
و4000  �النرتنت  من  جيغا�أوكتي   5 من  �لزبون 
�لن�سية  �لر�سائل  للمكاملاتو  �سالح  كر�سيد  دج 

�لق�سرية.
  MAXY Plus Internet �جلديدة   �لتعبئات 
ف�ساء�ت  و    ،Ooredoo ف�ساء�ت  عرب  متوفرة 
�لبيع  نقاط  جميع  كذ�  و   Ooredoo خدمات 
�لوطني   �لرت�ب  كامل  عرب  �ملتو�جدة  �ملعتمدة 
مينح  �جلديدة،  �جلز�فية  �أر�سدته  بف�سل 
فريدة  جتربة  عي�س  فر�سة  Ooredooلزبائنه 

لالإنرتنت �لنقالة.

يرتقب توزيع ح�سة �سكنية قو�مها 4.013 وحدة من 
خمتلف �الأمناط بوالية �لو�دي مطلع �ل�سنة �لقادمة 
�أم�ساالأربعاء من م�سوؤويل �لوالية  ، ح�سب ما علم« 
،وتتوزع هذه �لوحد�ت �ل�سكنية على �أمناط �ل�سكن 
 1.282 منها   ) وحدة   3.700( �الإيجاري  �لعمومي 
 ، لوحدها  �لوالية  عا�سمة  لبلدية  موجه  �سكن 
و�لرتقوي �ملدعم )102 �سكن(  و �لرتقوي �لعمومي 

)211 وحدة( ، ح�سب ما �أعلن ذلك و�يل �لوالية وكان 
�لقادر بن �سعيد قد حث يف �جتماع ملجل�س  عبد 
و�لتعمري  �ل�سكن  ملفي  لدر��سة  خ�س�س  �لوالية 
�لتهيئة �حل�رشية  �أ�سغال  �الإ�رش�ع يف  على �رشورة 
و�لربط مبختلف �ل�سبكات لهذه �لوحد�ت �ل�سكنية 
�لتي ��ستكملت ور�ساتها حتى تكون جاهزة للتوزيع 

من مطلع �ل�سنة �ملقبلة.

�أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني �ل�سعبي �أول �أم�سبكل 
 ) من مترن��ست وعني قز�م و عني �سالح ت�سعة )9 
مهربني و�سبطت �ساحنة ومركبة رباعية �لدفع ، يف 
كيلوغر�ما   95 �لوطني  �لدرك  عنا�رش  �سبط  حني 
من �لكيف �ملعالج بتلم�سان، ح�سب ما �أفاد به �أم�س 

�الأربعاء بيان لوز�رة �لدفاع �لوطني.
�لتهريب  حماربة  �إطار  »يف  �أنه  �لبيان  و�أو�سح 
و�جلرمية �ملنظمة، �أوقفت مفرزة للجي�س �لوطني 

مترن��ست  من  بكل   2017 نوفمرب   14 يوم  �ل�سعبي 
�لع�سكرية  �سالح/�لناحية  عني  و  قز�م  وعني 
ومركبة  �ساحنة  و�سبطت  مهربني   )9( �ل�ساد�سة/، 
رباعية �لدفع و)25( قنطار من �لنفايات �لنحا�سية 
و)08 ر1( طن من �ملو�د �لغذ�ئية ومعد�ت �لتنقيب 
عن �لذهب ، يف حني �سبط عنا�رش �لدرك �لوطني 
بتلم�سان/ �ملعالج   �لكيف  من  كيلوغر�ما   )95(

�لناحية �لع�سكرية �لثانية/.

بعد 95 عاما من غرقها

العثور على حطام »تايتانيك ت�سيلي« 
�لت�سيلي«  »تايتانيك  بقايا  على  �مل�ستك�سفون  عرث 
وقد  ت�سيلي  �ساحل  قبالة  بعد 95 عاما من غرقها 
»�إيتاتا«، عام 1922، حيث كان على  غرقت �سفينة 
�سخ�س، عقب هبوب عا�سفة   400 �أكرث من  متنها 

�أثناء قطعها رحلة بني �لواليات �ملتحة وت�سيلي.
�ل�سبع �ملا�سية، كان �خلرب�ء  �ل�سنو�ت  وعلى مدى 
من  �أخري�  ومتكنو�  �ل�سفينة،  حطام  عن  يبحثون 
يف  كوكيمبو  ميناء  من  بالقرب  مكانها  حتديد 
�لباحثون  وياأمل  ت�سيلي،  �سمال  يف  �إلكي  مقاطعة 

�ل�سفينة  ق�سة  �إكمال  يف  �الكت�ساف  ي�ساعدهم  �أن 
�لغارقة، ورمبا ميكن من خاللها جلب �ملزيد من 
�ل�سياح �إىل �ملنطقة، و�ساركت �سفينة �إيتاتا يف حرب 
�ملحيط �لهادئ وثورة 1891، قبل �أن تباع �إىل �رشكة 
»Compania Nacional de Vaporeso« يف 
عام 1922، ومن ثم مت ��ستخد�مها لنقل �الإمد�د�ت 
و�لركاب بني �لواليات �ملتحدة وت�سيلي، وكانت من 
بني رحالتها �لعديدة رحلة 28 �غ�سط�س 1922، �إال 

�أنها كانت �الأخرية.

مكيفات الهواء تن�سر خطرا مميتا
عندما تكون هذه �لفطريات يف �لهو�ء �جلوي«.�اللتهاب �لرئوي �أو �لعدوى �لفطرية، �لتي قد تظهر على �سكل �لربو �لق�سبي �أو �أمر��س جلدية يتح�س�سون من �لفطريات لذلك ميكنهم �ل�سعال دون وعي حلقيقة �مل�سكلة. هذه �لفطريات ت�سبب �إىل �أن »بكترييا ليغونيال �أو �لفطريات يف �الأ�سا�س تنتقل بو��سطة مكيفات �لهو�ء. �لكثري من �لنا�س �أن و�حد� من كل ع�رشة م�سابني يق�سي نحبه وي�سري �أخ�سائيو علم �ملناعة و�أمر��س �حل�سا�سية، �نهامي، بعد �أن �أ�سيب به 30 طفال، مل يتمكن �الأطباء من �إنقاذ �أحد منهم. وت�سري �الإح�سائيات �إىل �أحيانا »مر�س �ملكيفات غري �ملنظفة«�كت�سف هذ� �لوباء يف �لبد�ية يف حديقة �الأطفال مبدينة �كت�سفت يف ديزين الند يف كاليفورنيا عدوى قاتلة، تعد �أخطر �أنو�ع �لتهاب �لرئتني، يطلق عليها 

�لف�ساء  �إىل  »ريبي«  �ال�سطناعي  �لقمر  �إطالق  رو�سيا  تنوي 
ن�ساط ع�سكري  �أي  بغية جمع �ملعلومات عن  �لعام �ملقبل، 
يف �أي منطقة من �لعامل وقالت �سحيفة »�إزفي�ستيا« �لرو�سية 
ك�سف  على  قادرة  �لنوع  هذ�  من  �ال�سطناعية  �الأقمار  �إن 
جماالت  يف  و�الإ�سعاعات  �لال�سلكية  و�الأجهزة  �لر�د�ر�ت 
�لرتدد�ت �ملختلفة، و�ل�سو�ريخ وقت �إطالقها و�أنو�ع �أخرى 

من �الآليات �حلربية.
�الأقمار  بوجود  �أفادت  قد  �لرو�سية  �الإعالم  و�سائل  وكانت 
�جلديدة �خلا�سة باال�ستخبار�ت �لع�سكرية يف حوزة �جلي�س 
�لرو�سي  �لدفاع  وزير  بها  قام  �لتي  �لزيارة  بعد  �لرو�سي، 
لالأقمار  �ملعلوماتية  �الأنظمة   « �رشكة  �إىل  �سويغو  �سريغي 
�لقمرين  مو��سفات  على  �إطالعه  مت  حيث  �ال�سطناعية« 
�إ�س« و«ريبي -  »ريبي -  �لع�سكرية  �جلديدين لال�ستخبار�ت 
�تفاقية  وقعت  قد  كانت  �لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  �أن  يف«يذكر 
ت�سميم وت�سنيع �الأقمار �ال�سطناعية لال�ستخبار�ت �لع�سكرية 

مع �ل�رشكة، خريف عام 2014.

رو�سيا ُتطلق قمرا ا�سطناعيا �سريا لال�ستخبارات

»فورد« تطلق اأول �سيارة ذاتية القيادة للطرق الوعرة
�نت�رشت يف �الآونة �الأخرية على نطاق و��سع �سيار�ت ذ�تية �لقيادة تخ�س�س لل�سري يف �ملدينة ويف �لطرق �ملعبدة 

و�قرتحت �رشكة فورد بع�س �حللول �لتكنولوجية ال�ستخد�م �ل�سائق �الآيل يف رباعيات �لدفع �لتي ت�سري يف �ملناطق 
�لوعرة ويف �لطرق �لرت�بية. وتت�سمن �أجهزة �ل�سائق �الآيل �لتي �قرتحتها �ل�رشكة �أجهزة من �ساأنها ��ست�سعار 
�لت�ساري�س، ووحدة قيادة ت�سم ذ�كرتها تعليمات جتاوز �حلو�جز وقال موقع »off-road.com« �إن �الأجهزة 

�الأوتوماتيكية قادرة على تقييم قدرة �ل�سيارة على جتاوز هذ� �حلاجز �أو ذ�ك، وتقدم تو�سيات لركاب رباعية �لدفع 
بالبقاء د�خل �ل�سيارة �أو �خلروج منها.
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