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م�صرع اجلزائري عبد ال�صالم طرمون زعيم حركة اأبناء ال�صحراء  
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االأمن يفتح ملف ف�صاد بالوكالة اجلهوية للعمال غري االأجراء بورقلة
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100 دينــار

اإطاللة باري�س الثقافية 
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العباقرة فقط يف 

�س5�س24فرن�صا؟!

�س4

�س3

�س2

�س5

بعد اإنقاذ 10 حاالت

اأول �صحية للعبة 
احلوت االأرزق 

بالبويرة
الباحث يف الل�سانيات 

االأمازيغية حمند اأكلي حدادو :

اإن�صاء اأكادميية اللغة 
االأمازيغية �صتنتج لغة 

ر�صمية منطية 

مع تعزيز املراجع يف التخ�س�س، عامر 
م�سباح:

هدفنا نقل 
املجتمع للتفكري 

اال�صرتاتيجي

.    العملية متت بوا�سطة كمني ب�سبها الليبية



الت�سجيالت  انطالق  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ملو�سم احلج 2018 بداية من اليوم ويتم الت�سجيل يف 
البلديات اأو عرب املوقع االلكرتوين للوزارة، كما رفعت 

مدة عدم ال�سماح باحلج مرتني من 5 اىل 7 �سنوات.
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ر�ؤية من الواقع
هل ميكن اأن يكون هناك اإجماع حول املطالب 
التي ترفعها النقابات والفئات العمالية ؟ وملاذا 
اأالنها  ؟  املواطنني  طرف  من  دعما  جتد  مل 
بها  يهتم  يعد  �سعبية مل  ولي�ست  فئوية  مطالب 

ويتجاوب معها؟
هذه االأ�سئلة وغريها جعلتنا نتوقف قليال اأمام 
اأبدا  تنقطع  مل  التي  االحتجاجية  احلركات 
احلوار  رغم جوالت  قائمة.  مطالبها  ومازالت 
التي تقع من حني الأخر بني احلكومة وال�رشكاء 
متم�سك  ف�سيل  فكل  واملهنيني.  االجتماعيني 
براأيه غري متنازال عن مطلبه ، ينادي بتح�سني 
و�سمان  راتبه  يف  والزيادة  معي�سته  ظروف 

ويغادر  املدار�س  تغلق  اأن  يعقل  معا�سه..فال 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  واالأ�ساتذة  املعلمون 
جيل  م�سري  وتعليق  االإ�رشاب  يف  واال�ستمرار 
ف�سولها  مازالت  وجذب  �سد  لعبة  يف  كامل 
متوا�سلة بني ممثلي املنت�سبني للقطاع ووزارة 
املقت�سدون  يرف�س  اأن  يعقل  ال  .كما  الرتبية 
املو�سم  بداية  منذ  املدر�سي  الكتاب  توزيع 
ملطالبهم. ت�ستجب  مل  الو�ساية  الن  الدرا�سي 
اأبواب اجلامعات من طرف  تغلق  اأن  يعقل  وال 
الوجبات  �سوء  ب�سبب  طالبية  تنظيمات 
من  �سقط  طالب  وفاة  حادثة  بعد  اأو  الغذائية 
غريبا  اجلامعية،األي�س  باالإقامة  غرفته  �رشفة 

اأهوائه  بح�سب  ونقابة  تنظيم  كل  يت�رشف  اأن 
اأن هناك  ومزاجه وهم من نخبة املجتمع،مع 
دون  يتبعها  اأن  ميكن  للتعبري  اأخرى  و�سائل 
التهديد؟حيث  ولغة  املناورة  ل�سيا�سة  اللجوء 
يلجاأ  �سغط  و�سيلة  االحتجاجات  باتت 
وال  يدها  وترفع  ال�سلطة  تغيب  عندما  اإليها 
عن  تعاجلها  اأو  ال�سارع  مطالب  مع  تتجاوب 
وحرق  االحتجاجات  اأن  الهراوات؟.كما  طريق 
الإ�سماع  الوحيدة  الطريقة  اأم�ست  العجالت 
االأ�سوات ولفت االنتباه رغم انه ميكن ان يكون 
اإيجاد احللول مل�ساكل  و�سيلة مثلى يف  احلوار 
انتباه  ولفت  املخت�سني  اإ�رشاك  قطاع،مع  كل 

معقولة  غري  املطالب  كانت  اآن  العام  الراأي 
بالن�سبة  اليوم  متداول  هو  كما  تعجيز  فيها  اأو 
يرف�سون  باأنهم  الداخليون  االأطباء  يرفعه  ملا 
اأو  مقد�س  واجب  هي  التي  املدنية  اخلدمة 
رف�سهم العمل يف مناطق اجلنوب ملا فيه من 
ي�ساع.ولي�س  كما  الواليات  تلك  ل�ساكنة  احتقار 
تكون  ان  العيب  لكن   ، م�ساكلنا  نطرح  اآن  عيبا 
تلك املطالب بعيدة عن الواقع او تطالب بتميز 
فئة على ح�ساب فئات اأخرى او من اجل تعجيز 
احلكومة واالإبقاء على احلال كما هو والتحجج 
باملهام  والقيام  الواجب  اأداء  دون  باالإ�رشاب  

املنوطة؟.

بعد اإنقاذ 10 حاالت

اأول �سحية للعبة احلوت الأرزق بالبويرة
اإهتز م�ساء اأم�س �سكان منطقة حيزر �رشق عا�سمة والية البويرة على وقع 
بطريقة  حلياته  حدا  �سنة   16 البالغ  .ع"  عمارو�س   " الطفل  و�سع  فاجعة 
تراجيدية حيث وجد م�سنوقا على �سجرة زيتون غري بعيد عن املنزل العائلي 
، وت�سري املعلومات االأولية التي حت�سلت عليها يومية " الو�سط " من م�سادر 
مقربة من العائلة عن تورط ال�سحية الذي يدر�س باملتو�سطة يف لعبة املوت 
اجلريان  اأو  العائلة  اأفراد  من  اأحد  له  ينتبه  االأزرق حيث مل  احلوت  حتدي 
احل�سبان  يكن يف  ما مل  ليقع  االأخرية  الفرتة  النف�سية خالل  حالته  لتدهور 
ما اأدخل العائلة و�سكان املنطقة يف جو احلزن واالأ�سى ومت نقل اجلثة اإىل 
م�سالح  فتحت  فيما  الت�رشيح  عملية  اإىل  لعر�سها  البويرة  مدينة  م�ست�سفى 
�سجلت  واأن  و�سبق  هذا   ، االأليمة  الفاجعة  هذه  الوطني حتقيقا يف  الدرك 
والية البويرة اإنقاذ ما يقارب 10 حاالت ملحاولة انتحار االأطفال واملراهقني 

ب�سبب هذه اللعبة اخلطرية التي اأ�سحت هاج�س العائالت اجلزائرية .
اأ.م

رئي�س اجني يقطع اأحالم 
الأندية اجلزائرية

اأحالم م�ستغامني تعتذر 
عن ح�سور معر�س 

القاهرة للكتاب

انطالق ت�سجيالت 
احلج اليوم 

قطع رئي�سي نادي اأجني الفرن�سي الفرانكو 
جزائري عبد القادر �سعبان ال�سك باليقني 
بخ�سو�س احتمالية عودة الالعب يو�سف 
باليلي اإىل البطولة الوطنية واالن�سمام اإىل 
�سفوف اأحد اأنديتها، عندما اأعلن اأن ابن 

عا�سمة الباهية وهران 

تغيب الروائية اجلزائرية اأحالم م�ستغامني 
معر�س  يف  وامل�ساركة  احل�سور  عن 
يف  يجري  والذي  للكتاب  الدويل  القاهرة 
ن�سخته 49، حيث ك�سفت عن تواجدها يف 
جديدة  لرواية  والتح�سري  الكتابة  مرحلة 
الذي مينعها من امل�ساركة يف  وهو االأمر 
واأدبية وهو ما جعلها  ثقافية  اي تظاهرة 
العا�سمة  حدث  اإىل  احل�سور  على  تعتذر 

امل�رشية.

الرقم االأخ�شر لل�شرطة  

02  مليونا مكاملة هاتفية  �سنة 2017
العمليات  و  القيادة  مراكز  �سجلت 
الرتاب  كامل  عرب  الوطني،  لالأمن 
الوطني لـ 48 اأمن والية. 2.116.074 
مكاملة هاتفية عرب الرقم االأخ�رش 
 17 النجدة  �رشطة  رقم  و    15.48

خالل �سنة 2017.
امل�سجلة  احل�سيلة،  هذه  فح�سب 
بالرقم  االت�ساالت  اأغلب  اأن  جند 
بهدف  كانت  لل�رشطة  االأخ�رش 
اال�سرت�ساد  اجلرائم،  عن  التبليغ 
باأن  يوحي  مما  التوجيه،  وطلب 
عن  يتوانو  مل  املواطنني  اأغلبية 
امل�سخر   15.48 بالرقم  االإت�سال 

احل�سيلة  �سملت  بحيث  خلدمتهم 
توجيه،  و  م�ساعدة  996.484 طلب 
حــوادث  عـــن  بـــالغا   40.224

تدخل  طلب    107.088 و  املــرور 
 972.278 اإىل  باالإ�سافة  جندة  و 

ات�ساال اآخر متنوعا.

الحتجاج بني الواجب واحلق امل�سروع 

بامل�سلحة  والتحري  البحث  فرقة  عنا�رش  متكنت 
توقيف  من  ميلة  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
�سخ�سني مبدينة فرجيوة على منت �سيارة يبلغان من 
امل�سيلة  والية  من  ينحدران  �سنة   )  36 و   30  ( العمر 
اأالأثرية  النقدية  بالقطع  املتاجرة  ين�سطان يف جمال 
اأثرية  نقدية  قطعة   80 بيع  �سفقة  عقد  ب�سدد  كانا 
القطع   ، هويته  يجهالن  ميلة  والية  من  ل�سخ�س 
وح�سب اخلربة التي قامت بها مديرية الثقافة لوالية 
ميلة مت التاأكد واأن القطع املحجوزة تعود اىل الفرتة 
مهمة  جد  تاريخية  وقيمة  اأهمية  وتكت�سي  النوميدية 
، امل�ستبه فيهما مت تقدميهما اأمام النيابة املخت�سة 

التي اأ�سدرت يف حقهما اأمر باحلب�س املوؤقت .
ع.ع

ميلـــــة 

حجز قطع نقدية اأثرية 
تعود اىل الفرتة النوميدية 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

تراجع ن�سبة منو قطاع التاأمينات يف 2018 بـ 6 باملائة
�رشح ح�سن خليفاتي مدير األيان�س و�سعنا برناجما  يف 2018 ال�ستكمال ملفات 2014و2015  
اإىل جانب و�سع اآلية جديدة لت�سوية ملفات 2016 و2017  ولتفادي تراكم امللفات اجلديدة 
وزارة  بالتن�سيق مع  �سعيها  بالتزاماتها من خالل  الوفاء  التاأمني على  �سعي �رشكات  موؤكدا 
املالية وجلنة اال�رشاف اإىل و�سع مراقبة اأكرث �رشامة حيث تو�سلوا اإىل ت�سوية 92 باملائة 

من امللفات يف نف�س ال�سنة.
ح�سان  �سدد  املت�رشرين  الزبائن  تعوي�س  جمال  يف  نقائ�س  عدة  بوجود  اعرتف  اأن  وبعد 
خليفاتي على �رشورة حت�سني نوعية خدمات �رشكات التاأمني والعمل على تقلي�س اآجال مدة 

التعوي�س داعيا اإىل و�سع �سلطة �سبط م�ستقلة للحد من بع�س املمار�سات.

خالفات تهدد ا�ستقرار املجل�س البلدي مل�ستغامن 
املداولة  اأن  مطلعة  م�سادر  قالت 
املنتخب  البلدي  للمجل�س  االأوىل 
ي�سادق  مل  م�ستغامن  لبلدية 
وهي  الو�سية  اجلهات  عليها  من 
نواب  بتحديد  اخلا�سة  املداولة 
اللجان  وروؤ�ساء  البلدية  رئي�س 
يتكون  الذي  البلدي  باملجل�س 
م�سادرنا  وح�سب  مقعدا   33 من 
ي�سمن  مل  الذي  البلدي  فاملجل�س 
االأغلبية  معني  �سيا�سي  ت�سكيل  فيه 

ع�سريا  امتحانا  يواجه  املطلقة 
ب�سبب خماوف من ات�ساع اخلالفات 
�سيناريو  وعودة  املنتخبني  بني 
االحتقان وال�رشاع الذي ميز عهدة 
املجل�س ال�سابقة التي انتهت بتربئة 
رئي�س البلدية ال�سابق بن ميلود عبد 
ويبدو  الت�سيري  �سوء  تهم  من  النور  
اأن املجل�س البلدي لبلدية م�ستغامن 
مطالب خالل االأيام القليلة املقبلة 
ونواب  اللجان  روؤ�ساء  ملف  باإنهاء 

التي  التوافقية  بال�سيغة  الرئي�س 
باملجل�س  منتخبون  عليها  يلح 
من  العديد  واجهت  اأن  و�سبق  هذا 
املجال�س البلدية مب�ستغامن م�ساكل 
انتهت  املنتخبة  املجال�س  يف 
مل�سالح  وتعطيل  ان�سداد  بحاالت 
املواطنني و�سبق اإن تدخلت االإدارة 
لف�س بع�س النزاعات بني املنتخبني 

وروؤ�ساء البلديات 
م.امني 

طالب ح�سان خليفاتي ب�رشورة النظر يف م�سكل التمييز 
بني �رشكات التاأمني العامة واخلا�سة خا�سة وان املادة 
43 من الد�ستور اجلديد يف 2016 تن�س على اأن الدولة 
واخلا�س  العام  القطاع  بني  والتمييز  االحتكار  حتارب 
موؤكدا اأنه هناك مناف�سة غري �رشيفة يف القطاع ولذلك 
طلبنا من وزارة املالية اإعادة النظر يف بع�س القوانني 
ال  الذين  التاأمني"  "ب�سما�رشة  ي�سمى  ملا  حد  لو�سع 
يتجاوز عددهم 40 وحوايل 5 منهم خلقوا احتكار يف 

�سوق التاأمينات وقاموا بخرق القوانني.

�سما�سرة التاأمني
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اقرتن ا�شمه بالهجوم على قيادة الدرك بورقلة ، مطار جانت واملن�شاآت النفطية 

م�سرع اجلزائري عبد ال�سالم طرمون زعيم 
حركة اأبناء ال�سحراء  

 .     العملية متت بوا�شطة كمني ب�شبها الليبية

اأحمد باحلاج  

رفيعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
 ،  « »�لو�صط  جلريدة  �مل�صتوى 
حت�صل  �ال�صتعالمات  جهاز  �أن 
موؤكدة  ميد�نية  معلومات  على 
�إىل  �الأثنني  ليلة  مفادها  مقتل 
جمل�س  ورئي�س  زعيم  �لثالثاء 
�ل�صورى حلركة �أبناء �ل�صحر�ء من 
�ل�صالم طرمون  �لعد�لة عبد  �أجل 
�صبها  قبل م�صلحني يف مدينة  من 
خطط  �لعملية  هذه  �أن  حيث   ،
م�صلحون  تنفيذها  على  و�أ�رشف 
وح�صبما   ، و�لهوية  �لعدد  جمهولو 
علم من نف�س �مل�صادر فاإن قريبا  
�أن  �أكد  طرمون  �ل�صالم  عبد  من 
حركة  يف  �لبارز  �لقيادي  �أ�رشة 
�لعد�لة  �أجل  من  �ل�صحر�ء  �أبناء 
من  كل  يف  طرمون  �ل�صالم  عبد 
مدينة جانت بوالية �إيليزي و بلدية 
�لروي�صات بورقلة تلقت خرب مقتل 
�ت�صال  يف  طرمون  �ل�صالم  عبد 
طيلة  تتاأكد  ،ومل  ليبيا  من  هاتفي 

عدة �صاعات من حقيقة  �ملعلومة  
�إىل �أن  مت تاأكيدها  من قبل  �أحد  
ليبيا،  يف  �ملوجودين  �جلز�ئريني 
�إجر�ء�ت  يف  �الأ�رشة  بد�أت   وقد 

ال�صرتجاع جثته  من ليبيا.
يف  �لبارز  �لقيادي  �أن  ومعلوم 
�أجل  من  �ل�صحر�ء  �أبناء  حركة 
�صابق حمل  وقت  كان يف  �لعد�لة  
مفاو�صات مارطونية مع �ل�صلطات 
�الأمنية �لعليا بالبالد لت�صليم نف�صه 
�إيليزي  والية  �أعيان  بو��صطة 
�ال�صتفادة  له  يت�صنى  حتى  وذلك 
�لوطنية  �مل�صاحلة  مو�ثيق  من 
�جلمهورية  رئي�س  �أقرها  �لتي 
عدم  لكن   ، بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�لتي  �ل�صمانات  على  �ملو�فقة 
قدمها طرمون جعلت هذ� �الأخري 
و  نف�صه  ت�صليم  فكرة  عن  يرت�جع 
مغادرة �صحر�ء �حلدود �جلز�ئرية 

باجتاه دولة ليبيا .
�أبناء  حركة  تنظيم  �أن  ومعلوم 
�ل�صحر�ء من �أجل �لعد�لة تاأ�ص�س 
يف  �صنة 2004 بزعامة عبد �ل�صالم 

طرمون و�ثنني من عائلة بو �صنب 
وهما حممد �الأمني ويو�صف بحجة 
�أبناء  حقوق  �أ�صموه  مبا  �ملطالبة 
�جلنوب �لكبري ، ومن بني �لعمليات 
هذ�  لتنفيذها  ودبر  خطط  �لتي 
�لقيادة  مقر  ��صتهد�ف  �لتنظيم 
�لوطني  للدرك  �لر�بعة  �جلهوية 
عن  ناهيك   ،  2012 �صنة  بورقلة 
مبنطقة  نفطية  �رشكة  ��صتهد�ف 
عني �منا�س ومطار جانت �لدويل 
�إىل  �إ�صافة   ، �يليزي  بوالية 

مروحيتني .
�أبناء  حركة  �أن  بالذكر  جدير 
�ل�صحر�ء من �أجل �لعد�لة �إن�صقت 
يف ماي 2013  عن حركة �لتوحيد 
بزعامة  �مللثمني  وكتيبة  و�جلهاد 
بلمختار  �الإرهابي �خلطري خمتار 
�لعبا�س،  �أبى  بخالد  �ملعروف 
حيث نقلت �حلركة جمال ن�صاطها 
مايل  وغرب  �لنيجر  �صمال  �إىل 
�جلنوبية  �حلدود  �إىل  و�صوال 

�ل�رشقية �جلز�ئرية .

انت�شر اأم�س ب�شرعة الربق  خرب م�شرع  زعيم حركة اأبناء ال�شحراء  من اأجل العدالة  عبد ال�شالم طرمون يف 
عملية  اغتيال  غام�شة يف مدينة �شبها الليبية .

عقارب  جميع  �أن  �لظن  �أغلب   
�إيقاع  على  �صبطت  قد  �ل�صاعة 
�نطلق  فعال  ،فهل   2019 رئا�صيات 
قبل  �جلز�ئر  يف  �لرئا�صيات  �صباق 
فرقعات  جمرد  هي  �أم  موعده 
يف  تدخل  �صيا�صية  ومناور�ت 
 « النطوك�س  ب«  يعرف  ما  �طار 
نيوز  فايك   « �خلاطئة  �الأخبار  �أو 
ملن   ، �الإجنليزية  �لطريقة  على   «
ال�صيما   ، �ملر�دية  ق�رش  �صيتوىل 
بني  �ل�صيا�صي  �لرت��صق  بد�ية  بعد 
�لناطق  يف  ممثال  �أويحيى  �أن�صار 
و  �صهاب  �صديق  �الأرندي  با�صم 
تبنى  �لذي  خليل  �صكيب  �أن�صار 
�صفحته  على  �ل�صفحات  �إحدى 
�لفاي�صبوك فيها جلد مربح الأحمد 
�أويحيى و�صهاب �صديق، هل �أنطلق 
كرثة  �ملوعود يف ظل  �ل�صباق  فعال 
�مل�صادة  �الإ�صاعات  و  �الإ�صاعات 
�مل�صادة  �لت�رشيبات  و  و�لت�رشيبات 
يف  �الأ�صماء  من  �لعديد  وتد�ول   ،
وو�صط  �ل�رش�يا  ويف  �لعلن  و  �ل�رش 
و�صط  وحتى  �ل�صيا�صية  �ل�صالونات 
عبد  �للو�ء  غر�ر  على  �لعام  �لر�أي 
لل�رشطة  �لعام  �ملدير  هامل  �لغني 
�لتي  �الأخرية  �ملبادرة  �أي�صا  و   ،
�ل�صابق  �حلكومة  رئي�س  تدعو 
مولود حمرو�س للرت�صح للرئا�صيات 
�لوجوه  من  �لعديد  ورود  �أي�صا  و   ،
ر�أ�س  على  خليفة  لتكون  �الأ�صماء  و 
��صم  غر�ر  على   ، �ملر�دية  ق�رش 
�رشيف  �ل�صابق  �حلكومة  رئي�س 

�لعام  �الأمني  وكذلك   ، رحماين 
،وحتى  بلخادم  �لعزيز  عبد  �ل�صابق 
�الأول  و�لوزير   ، �صالل  �ملالك  عبد 
هل   ، تبون  �ملجيد  عبد  �ل�صابق 
�ملقبلة  �لرئا�صيات  مالمح  بد�أت 
تن�صيقية  ميالد  ظل  يف  تظهر 
عبد  �حلايل  �لرئي�س  تدعو  جديدة 
�لعزيز بوتفليقة �إىل عهدة خام�صة، 
بالونات �الختبار و  هل هي مرحلة 
» ال نطوك�س » و �لدعاية و �لدعاية 
�أي   ، غوبلز  طريقة  على  �مل�صادة 
�ل�صيناريوهات �ملتوقعة للرئا�صيات 
�ملقبلة هل �صتكون رئا�صيات عادية 
يف 2019، �أم �صتكون رئا�صيات م�صبقة 
، وما دور �جلي�س يف هذه �مل�صاألة ، 
ومادور رجال �الأعمال وعلى ر�أ�صهم 
�ملثري  حد�د  علي  �الأعمال  رجل 
يعرف  ما  تاأثري  مدى  ما  للجدل، 
�لرئا�صيات  يف  �الأجنحة  ب�رش�ع 
�ملقبلة ومن �صيكون على ر�أ�س قبة 
�ملر�دية ، وما دور �لتيار �الإ�صالمي 
حم�س  حركة  رئي�س  ر�أ�صهم  وعلى 
ي�صتعدون  �لذي  مقري  �لرز�ق  عبد 
للرئا�صيات  نظرتهم  يف  للح�صم 
فلي�س  بن  علي  و ماحمل   ، �ملقبلة 

من �الإعر�ب ؟
فبد�أ �حلديث عن �لرئا�صيات ي�صتد 
 ، �لعام �جلديد  بعد دخول  مبا�رشة 
 ،2019 ل�صنة  �لتنازيل  �لعد  وبد�ية 
جمرد  عنها  �حلديث  كان  فبعد 
�ل�صالونات  و  �الأروقة  يف  هم�س 
�لقر�ر  �صناع  وغرف  �ل�صيا�صية 

يخرج  بد�أ  �أنه  يبدو   ، �جلز�ئر  يف 
ظهور  ظل  يف  ال�صيما   ، �لعلن  �ىل 
�لو�صائط  يف  يتمثل  جديد  عامل 
�الجتماعية �صاعدت يف �لت�رشيبات 
و هام�س �حلرية و�رشعة �النت�صار ، 
�لتي  �الأ�صماء  �أول  �ل�صابق  فكان يف 
من�صب  تويل  الإمكانية  ذكرها  مت 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�للو�ء  طبعا  يرت�صح  مل  �أن  بوتفليقة 
وزير  وكذلك   ، هامل  �لغني  عبد 
�خلارجية �ل�صابق رمطان لعمامرة ، 
لكن �رشعان ما تغريت �لتكهنات يف 
�الأروقة �ل�صيا�صية بعد ظهور �لعديد 
من �ملعطيات �جلديدة و �لتغيري�ت 
�ل�صلطوي  و  �ل�صيا�صي  �مل�صهد  يف 
يف �جلز�ئر ، وعودة �صخ�صية وزير 
من  خليل  �صكيب  �ل�صابق  �لطاقة 
�لواليات �ملتحدة ، وهي �ل�صخ�صية 
�تهامات  حملة  حمل  كانت  �لتي 
�صفحات  على  �أ�صهر  طيلة  �متدت 
�جلر�ئد �لوطنية و�لدولية ، �إىل غاية 
�جلز�ئر  �إىل  خليل  �صكيب  عاد  �أن 
يحمل معه �صك �لرب�ءة ، ودخوله يف 
نقا�س �جتماعي يوؤكد على �أنه كان 
�صحية موؤ�مرة ت�صتهدف �صخ�صه ، 
مبا  له  غزير  ظهور  مبا�رشة  تالها 
�لعديد  خمتلف  على  �حلملة  ي�صبه 
من زو�يا �لوطن ، وكذلك �جلامعات 
�ملتتبعني  من  �لعديد  جعل  مما   ،
يتكهنون �أن �صكيب خليل هو �لو�فد 
�جلديد على ر�أ�س ق�رش �ملر�دية .

على  عو�مل  عدة  دخول  �أن  ويبدو 

�خلط ، بد�أت تظهر حقيقية �صباق 
بد�أت  �الأقل  على  �أو  �لرئا�صيات 
ي�صبه  ما  بعد   ، مالحمه  تظهر 
و  �صكيب خليل  بني  �ملعلن  �ل�رش�ع 
تن�صيفه  مت  �الأقل  على  �أو  �أويحيى 
باب  من  �ل�رش�ع  بد�ية  خانة  يف 
�لتناف�س طبعا ، رغم �أن �أويحيى منذ 
وهلة غري بعيدة كان يخاطب �صكيب 
خليل بالود و�لرب�ءة ، �إىل �أن �نقلبت 
�الأمور على عقبيها و حتولت ر�صائل 
�لود �إىل ر�صائل تهجم وف�صائح عرب 
بني  �الإعالم  وعلى  بوك  �لفاي�س 
كل من �صكيب خليل و ممثل �حمد 

�أويحيى �ل�صديق �صهاب .
�أحمد  و  خليل  �صكيب  عن  وبعيد� 
�أويحيى �للذ�ن �أ�صبحا �ل�صخ�صيتني 
 ، �لرئا�صيات  ملف  يف  �لبارزتني 
يخفي  �صديق مل  �صهاب  �أن  خا�صة 
يرت�صح  مل  �أن  �لرت�صح  �أويحيى  نية 
يوؤكد  ما  وهو  بوتفليقة  �لرئي�س 
رئي�س  من�صب  على  �أويحيى  عني 
�جلمهورية ، فهل بد�أ حرب �مللفات 
�صيكون  وكيف  �مل�صادة  �مللفات  و 

�ل�صيناريو ؟
وبعيد� عن �أويحيى و �صكيب خليل ، 
بد�أت �أي�صا بع�س �الأ�صماء تطفو �إىل 
�أدر�جها يف �صباق  �ل�صطح الحتمال 
، ال�صيما  نيتها  �إبد�ء  �أو  �لرئا�صيات 
يومني  منذ  مبادرة  ظهور  بعد 
تد�ولتها �لعديد من و�صائل �الإعالم 
تدعو رئي�س �حلكومة �ل�صابق مولود 
ق�رش  على  بديال  ليكون  حمرو�س 

�لتي  �ل�صخ�صية  وهي   ، �ملر�دية 
عدة  بعد  �ل�صكوت  موؤخر�  ف�صلت 
�إعالمية ويف عدة  م�صبقة  خرجات 

واليات .
�أدر�ج  يف  تبقى   ، �أخرى  �أ�صماء 
�أو  �ل�صلطة مهما كانت �الإختالفات 
��صم  عاد   ، �رش�عات  عن  �حلديث 
�رشيف  �ل�صابق  �حلكومة  رئي�س 
�ل�صيا�صية  �لو�جهة  �ىل  رحماين 
وتكهنات  ت�رشيبات  بعد وجود عدة 
�صيا�صية ت�صعه يف �صلة �ملتناف�صني 
و  ال�صيما   ، �ملر�دية  قبة  على 
�صغل  �لذي  رحماين  �رشيف  �أن 
�لدولة  يف  �ملنا�صب  من  �لعديد 
ومعروف  كاريزما  ميلك  �جلز�ئرية 
وو�صط  �لدولية  عالقاته  بت�صعب 
ومل   ، �جلز�ئر  يف  �لقر�ر  �أ�صحاب 
�ل�صابق  �لعام  �الأمني  ��صم  ي�صتثنى 
من  بلخادم  �لعزيز  عبد  لالأفالن 
�إحدى  �الآخر  هو  �لذي  �مللف  هذ� 
�لعديد من  لدى  �ملتد�ولة  �الأ�صماء 

�الأو�صاط الإمكانية تقدميه كمر�صح 
لياأتي كل هذ� يف ظل   ، للرئا�صيات 
وميالد   خم�صة  عهدة  عن  �حلديث 
تن�صيقية يف هذ� �ل�صدد كان قد دعا 

�إليها �لنائب بهاء �لدين طليبة .
 « �لت�صك�صوكة   « هذه  ظل  ففي 
�ل�صيا�صية ، ما مدى �صحة كل هذه 
ترى  يا  تدخل  وهل   ، �لت�رشيبات 
نيوز  فايك  ب«  يعرف  ما  �إطار  يف 
تخدم  �لتي  �خلاطئة  �الأخبار  �أو   «
 ، �أخرى  �جتاهات  عن  �جتاهات 
يف  و�لرئا�صة  �جلي�س  دور  هو  ما 
�الأعمال  رجال  دور  ما  �ل�صاأن  هذ� 
علي  ر�أ�صهم  وعلى  �ل�صدد  هذ�  يف 
حد�د �لذي هو �الآخر من �ملوؤكد �أن 
تكون له كلمة يف هذ� �ل�صاأن ، مادور 
�صقيق �لرئي�س عبد �لعزيز بوتفليقة 
�ل�صعيد �لذي كان ولد عبا�س ينادي 
خلوه   « �ل�صعيد  �خطو   « ويكرر 
؟،  يرت�صح  لن  �أنه  �أق�صم   ، طر�نكيل 

؟؟

�شكيب ، اأويحيى ، حمرو�س ، رحماين ، الهامل ،بلخادم ...

هل بداأت تتحدد مالمح الرئي�س القادم للجزائر ؟
 .     كل عقارب ال�شاعة على اإيقاع االنتخابات الرئا�شية  

الباحث يف الل�شانيات االأمازيغية حمند 
اأكلي حدادو :

اإن�ساء اأكادميية اللغة الأمازيغية �ستنتج 
لغة ر�سمية منطية 

 .     تر�شيم  يناير عيدا وطنيا قرار حكيم  من طرف رئي�س اجلمهورية  
 .     علينا عدم ا�شتغالل االأمازيغية خلدمة م�شالح �شيا�شية

 .    التح�شري لقامو�س )اأمازيغي - عربي(  
 .    االأمازيغية حققت اأهدافها يف التعليم والرت�شيم

�أكد �لباحث  يف �لل�صانيات  �الأمازيغية  
خالل  حد�دو   �أكلي  حمند  �لدكتور 
�أم�س يف  برنامج �ملقهى  ��صت�صافته 
لالإذ�عة   « ومعنى  �صجاالت   « �الأدبي 
�جلمهورية  رئي�س  قر�ر  �أن  �لثقافية 
يناير  لرت�صيم   بوتفليقة   �لعزيز  عبد 
�الأجر   مدفوعة  وعطلة  وطني  كعيد 
لها �أهمية بالغة وهذه �خلطوة  مبادرة 
حكيمة من طرفه ويناير يدخل �صمن 
فيدر�يل  عمل  وهو  �الأمازيغي  �الإرث 
يلبي   �لقر�ر   لالأمة �جلز�ئرية وهذ�  
ويلبي  �الأمازيغية  �لغة  منا�صلي  رغبة 
�لعا�صقني  �جلز�ئريني   رغبة  �أي�صا 
وهويتهم   ثقافتهم  على  و�ملد�فعني 
�إ�صمنت  تعترب  فاالأمازيغية  وعليه   ،
�ملبادرة  وهذه    ، �لوطنية   �لوحدة 
تاأتي  �أخرى   قر�ر�ت  بعد  جاءت  
بينها  من  �الأمازيغية   �للغة  لفائدة 
للغة  �ل�صامية  �ملحافظة  �إن�صاء  
�إدماج  هو  �لثاين  و�الإقر�ر  �الأمازيغية 
�جلامعات  يف  �الأمازيغية  �للغة 
�جلز�ئرية ،وفروع  لغة و�أدب �أمازيغي 
يف كل من جامعة  تيزي وزو وبجاية 
�الأور��س و�جلز�ئر  و�أخري� يف  وبويرة 
بد�أت  فاالأمازيغية  ولهذ�   ، �لعا�صمة 
�لعايل  �لتعليم  يف  مكانتها  تاأخذ 
فاالأمازيغية  و�لثانوي   و�البتد�ئي 
حققت �أهد�فها �الأ�صا�صية يف �لتعليم 
و�لرت�صيم وبالتايل ففي 2002  �ختريت 
كلغة وطنية ،و2016  مت تر�صيمها يف 

�لد�صتور  �جلز�ئري كلغة ر�صمية.
�للغة  �أكادميية  �إن�صاء  يخ�س  وفيما 
من  �الأول  �ل�صد��صي  يف  �الأمازيغية  
يف  �لباحث  و  �لكاتب  قال  �ل�صنة 
دور  �أن  �الأمازيغية   �لثقافة  و  �للغة 
�أ�صا�صي فهي ت�صاهم  �الأكادميية  جد 
لغة  لتنتج  �الأمور  بع�س  تنظيم  يف  
كلغة  وتوحيدها  منطية   �أمازيغية 
،والبد   جميعا  عليها  نتفق  موحدة 
�أن تعتمد  �الأكادميية على  خمت�صني  
لنتمكن  �للغة وتطويرها  لرتقية  هذه 
�ملجاالت   كل  يف   ��صتعمالها  من 
و�لثقافة  و�ل�صيا�صة  �القت�صاد   من 
و�ملد�ر�س  و�ل�صحافة  و�جلامعة 

وغريها .
�صياق  يف  حد�دو  �لدكتور  يرى   و 
�الأمازيغية  �لثقافة  ترقية  عن  حديثه 
وتطويرها  �أن لها �نت�صار و��صع وقوي 

يف  مناطق كثرية على م�صتوى �لوطن  
ومنطقة  �لقبائل  بالد  يف  قوية  فهي 
فالرتقية   �جلنوب  يف  و  �الأور��س 
�أنه   كا�صفا  �لو��صع   ميد�نها  لديها 
�جلز�ئرية   �خلريطة  توجد جيوب يف 
طريق  يف  �صائرة  �أخرى   ولهجات 
بـ  ي�صمى  ما  �لورقلية   مثل  �الندثار 
قور�رة  يف  و�لزناتية    ) )تاقرقر�نت 
وبالتايل  تيبازة  يف  و�ل�صنوية  كذلك 
علينا  �لعمل على �إنقاذ هذه �للهجات 
طريق  عن  وهذ�  �النقر��س  من 
�لكلمات  جلمع  �لقو�مي�س  �إن�صاء 
�أجل   من  وهذ�  �للغة   قو�عد  و�إن�صاء 
يف  متا�صكها  وحتقيق  �للغات  �إنحاء 
�للهجات   هذه  على  �حلفاظ  �صبيل 

و��صرتجاعها من جديد.
�لل�صانيات  �أ�صتاذ  ك�صف   كما 
�الأمازيغية عن عملية جمع �لقامو�س 
من  �أنتج  و�لذي  �الأمازيغي  �للغوي 
من  �لقو�مي�س  من  �لعديد  خاللها 
بينها  قامو�س عن  �جلذور �مل�صرتكة 
�ل�صوء  فيها  و�صلط  �الأمازيغية   للغة 
على  �لكثري من �لكلمات �ملتد�ولة  يف 
كال�صاوية  �الأمازيغية   �للهجات  جميع 
لقامو�س  ،�إ�صافة  و�لرتقية  و�لقبائلية 
�لقبائلية   باللهجات  يعنى   �آخر 
�لكلمات  حول   �آخر  قامو�س  وله 
�مل�صتعملة  و�جلديدة  �مل�صتحدثة 
و�جلامعات  و�ملد�ر�س  �ل�صحافة  يف 
�للهجات  تقارب  ينفع  �الإنتاج  وهذ� 
يف  �عتمد   �أنه  قائال  �الأمازيغية  
ترتيب هذه �لقو�مي�س على �الإح�صاء 
�لقدمية  �ملر�جع  �إىل  وبالعودة 
�جلامعة  يف  �مليد�نية  و�لدر��صات 
تف�صري  يف  و�جتهدت  �للغة  حول 
�لكلمات ،كا�صفا  �أنه ب�صدد �لتح�صري 

لقامو�س �أمازيغي- عربي . 
�ل�صيا�صية  للتجاذبات  وبالن�صبة 
ملف  ��صتغالل  حتاول  �لتي  �الأخرية  
قال  م�صاحلها   خلدمة  �الأمازيغية 
�خلروج  �ل�رشوري  من  �أنه  حد�دو 
نحو    �الجتاه  و  �ل�صيا�صي  �لنطاق  من 
نطاق علمي ،  مو�صحا �أن �الأمازيغية 
�إرثا جماعيا وجز�ئريا ووطنيا و  تعد 
��صتعمالها يف �ال�صتغالل  علينا عدم  
للمخت�صني  م�صاألة  لتبقى  �ل�صيا�صي 

فيها  .  
حكيم مالك  

ع�شام بوربيع



املخت�صة  الأمنية  امل�صالح  قامت 
بفتح ملف يت�صمن �صكاوى وخروقات 
اجلهوية  بالوكالة  �صجلت  باجلملة 
حيث   ، بورقلة  الأجراء  لغري  للعمال 
اإىل  ال�صتماع  امل�صالح  ذات  با�رشت 
عدد من الإطارات باملرفق يف �صياق 
تقارير  ت�صمنتها  ر�صمية  معطيات 

و�صفت بال�صوداء �صد هوؤلء .
فتحت م�صالح الأمن يف ورقلة ملفات 
وا�صتغالل  الت�صيري  ب�صوء  تتعلق  ف�صاد 
قالقل  بث  عن  ف�صال  الوظيفة 
الوكالة  بفروع  والفو�صى  والتحري�ض 
اجلهوية للعمال لغري الأجراء لكل من 

الوادي وغرداية ، وقالت تقارير �صوداء 
لل�صندوق  العام  املدير  اإىل  مرفوعة 
الوطني للعمال لغري الأجراء اأن هناك 
امل�صاكل  باإثارة  متهمون  اإطارات   04
بالإ�صافة  املرفق  ن�صاط  وعرقلة 
التحر�ض مبوظفيتني بالوكالة اجلهوية 
املذكورة  التقارير  اأرفقت  حيث   ،
عن  معلومات  يت�صمن  بجدول 
واملقدر  عليها  املغ�صوب  الإطارات 
بنائب  الأمر  ويتعلق  باأربعة  عددهم 
ورئي�ض  واملنازعات  التح�صيل  مدير 
مدير  نائب  جانب  اإىل  د3  م�صلحة 
الإدارة واملالية وكذا ملحق بالإدارة .

وقالت نف�ض التقارير اأن هوؤلء يعتربون 
مبثريي الفنت وخلق البلبلة وا�صتغالل 
الوظيفة ، اإىل جانب فربكة الدعايات 
النقابية  لل�صفة  ال�صلبي  والتوظيف 
بني  ال�صائعات  ن�رش  اإىل  بالإ�صافة 
العكرة  املياه  يف  والإ�صطياد  العمال 
م�صلحتي  ن�صاط  عرقلة  جانب  اإىل 

مراقبة املنخرطني واملنازاعات .
اأن  بامللف  �صلة  على  م�صادر  وقالت 
اإ�صتمعت  املخت�صة  الأمنية  امل�صالح 
ذكرها  جاء  التي  لالأطراف  موؤخرا 
يف  النظر  وكذا  الر�صمية  التقارير  يف 
طرف  من  لهم  املوجهة  التهامات 

للعمال  اجلهوية  الوكالة  م�صوؤويل 
ت�صفر  اأن  املنتظر  ومن  الأجراء  لغري 
مب�صوؤولني  الإطاحة  عن  التحقيقات 
ثبتت  حال  يف  القطاع  يف  كبار 
التقارير  يف  لهم  املوجهة  الإتهامات 
العامة  املديرية  اإىل  رفعت  التي 
بقيام  تتعلق  معطيات  ت�صمنت  التي 
مبوظفتني  بالتحر�ض  الإطارات  اأحد 
الأخري  هذا  اتهمات  باملرفق 
الإدارية  و�صلطته  من�صبه  با�صتغالل 

يف غري حملها  .
جدول  التقارير  نف�ض  ت�صمنت  كما 
الإطارات  مهام  يو�صح  تف�صيلي 

املمار�صات  كذا  و  املذكورة  الأربعة 
التي يقومون بها ، ودعت املرا�صالت 
ب�رشورة  العام  املدير  الر�صمية 
لهوؤلء  حد  وو�صع  العاجل  التدخل 
التي  املطروحة  امل�صاكل  اإحتواء  و 
�رشورة  مع   ، املرفق  ن�صاط  اأعاقت 
و�صع الثقة يف موظفني اأخرين ي�صهد 
لهم بالإحرتام وامل�صداقية يف �صفوف 

عمال املوؤ�ص�صة .
التي  التقارير  احد  ذكر  ذلك  اإىل 
اأن   ، الأمن  م�صالح  اليها  ا�صندت 
خلق  على  عملت  املتهمة  الإطارات 
البلبلة والتحري�ض حتى بفروع الوكالة 

اجلهوية منها وليتي الوادي وغرداية 
الفتنة  وتغذية  خرقا  اأعترب  ما  وهو 
يف  القطاع  م�صالح  لدى  البلبلة  وزرع 

اجلنوب .
اأن  املتاحة  املعطيات  وت�صيف 
بالوكالة  ع�صفت  التي  امل�صاكل 
التقارير  رفع  قبل  كانت  اجلهوية 
املذكورة ، اأن املرفق �صهد ممار�صات 
غري م�صوؤولة وهو ما ت�صمنته �صكاوى 
بت�رشفات  تتعلق  موظفون  رفعها 
اقرتفها م�صوؤول باملرفق مل يت�صمنها 

التقرير –مو�صوع للمتابعة - .
�أحمد باحلاج
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 ملتقى �لدر��صات �ال�صرت�تيجية يو�صي:

البد من الربط بني م�ؤ�س�سات 
القرار والباحثني

مطلبهم �الأول �لفكر �ال�صرت�تيجي  •       مر�كز 

ر�فع �الأ�صاتذة و�لباحثون يف تخ�ص�س �لدر��صات �ال�صرت�تيجية، خالل �ليومني �ملن�صرمني، ل�صالح تفعيل 
�لتخ�ص�س بالربط بني �لباحثني ومر�كز �لتخ�ص�صات �ال�صرت�تيجية �لتابعة للدولة،  وتاأ�صي�س �ملر�كز 

�الأكادميية �ملهتمة به لدعم مر�كز �صناعة �لقر�ر وفقا للتحديات �لتي تقف يف وجه تقدم �لدولة.

�صارة بومعزة

ال�صيا�صية  العلوم  كلية  اختتمت 
والعالقات الدولية، اأم�ض، امللتقى 
بالدرا�صات  اخلا�ض  الوطني 
حتت  جاء  والذي  الإ�صرتاتيجية، 
الإ�صرتاتيجية:  عنوان  »علم 
الفكر  وتطور  اأ�ص�ض التحليل 
على  مركزين   ،« الإ�صرتاتيجي 
الدرا�صات  بني  املزاوجة  �رشورة 
التطبيقي  واجلانب  ال�صرتاتيجية 
داعني ل�رشورة  التنفيذي، 
اأطوار  خمتلف  يف  الإبقاء عليه 
ت�صور  ميكن  ل  اإذ  العايل،  التعليم 
جامعة بدون وجود تخ�ص�ض »علم 
التو�صيات  بح�صب  الإ�صرتاتيجية« 
الدعوة  مع  اإليها،  املتو�صل 
دوري  ملتقى  عرب تنظيم  لتعزيزه 
حول  ال�صيا�صية  العلوم  كلية  يف 
اأجل  الإ�صرتاتيجية من  الدرا�صات 
علم  وت�صمني  املعارف  تعميق 
الإ�صرتاتيجية برامج الكلية يف كل 
علم  تراث  وتطوير  تخ�ص�صات، 
الفعاليات  وتنظيم  الإ�صرتاتيجية 
وركز  والدولية.  الوطنية  العلمية 
مطلب تاأ�صي�ض  على  امللتقى 
املهتمة  الأكادميية  املراكز 
اأجل  من  الإ�صرتاتيجي  بالفكر 
يف  القرار  �صناعة  مراكز  دعم 
هذا  واإثراء  اجلزائرية،  الدولة 
حول  الأكادميية  بالبحوث  احلقل 
ومعاجلة  اجلديدة  املو�صوعات 
التي  التحديات  مواجهة  �صبل 
قوة  وزيادة  املجتمع  تواجه تقدم 
التن�صيق  جمالت  وفتح  الدولة، 
التخ�ص�صات  بني  والتعاون 
عرب  البحث  وخمابر  الأكادميية 
يف  املتخ�ص�صة  واملراكز  الوطن 
التابعة  الإ�صرتاتيجية  الدرا�صات 
ملوؤ�ص�صات الدولة، من اأجل تبادل 
وكفاءات  مهارات  واإنتاج  اخلربات 

قادرة على التعامل مع املتغريات 
وربط  اجلديدة،  الإ�صرتاتيجية 
الإ�صرتاتيجية  علم  بحوث 
باهتمامات الأمن القومي الوطني، 
بالتحولت  يتعلق  فيما  خا�صة 
الع�صكرية والإ�صرتاتيجية العاملية 
واأمن  ا�صتقرار  على  واآثارها 

اجلزائر.
خرباء  اأو�صوا باإ�رشاك  كما 
امللتقيات  يف  حمليني  ع�صكريني 
الق�صايا  حول  املنظمة 
تعميق  اأجل  من  الإ�صرتاتيجية، 
بني  الأكادميي  والربط  الفهم 
النظرية والتطبيق، وتعزيز اجل�رش 
الأكادميي بني اجلامعة واملنظومة 
البحث  جمال  يف  الع�صكرية 
الع�صكرية  ال�صوؤون  حول  العلمي 
كتاب  ون�رش  والإ�صرتاتيجية، 
حول  بالكلية  خا�ض  �صنوي  دوري 
ومعاجلة  الإ�صرتاتيجية  البحوث 
وت�صجيع  اجلديدة،  املو�صوعات 

الرتجمة يف هذا اخل�صو�ض.
مدار  على  امللتقى  وعرف 
من  مداخالت  جمموعة  يومني، 
والباحثني  حول  الأ�صاتذة  طرف 
ال�صرتايتجية،  الدرا�صات  ق�صايا 
الوطني  الأمن  بني  ما  متحورت 
ناهيك  الدولية،  للعالقات  و�صول 
الفكري لال�صرتايتجية  عن الإطار 
على  الرتكيز  مع  روادها،  واأهم 
التي  امل�صتجدة  املوا�صيع  اأهم 
راأ�صها  على  الدولية  ال�صاحة  تثري 
عرفت  التي  اللكرتونية  احلروب 
الـ8  قرابة  بلغت  مداخالت  عدة 
وزاوية  مداخل  من  مداخالت 
مع  بالرتابط  خمتلفة  معاجلة 
على  وتاأثريها  املعلومات  حرب 
عليها  ركز  الذي  الوطني  الأمن 
ديب،  احلفيظ  عبد  الدكتور 
الهجينة  للحروب  التطرق  مع 
الع�صكرية،  ال�صوؤون  يف  والثورة 

الإعالمية  احلروب  وا�صرتاتيجية 
وفقا  الإعالم  ا�صتغالل  يتم  وكيف 
العظمى  الدول  ل�صرتاتيجيات 
و�صول  م�صادره،  على  املهيمنة 
العالقات  لإ�صكالية  التطرق  اإىل 
واإ�صكالية  الع�صكرية   – املنية 
العامل  يف  الدميقراطي  التحول 
النتقال  تراجع  مت  وكيف  العربي 
لقب�صة  للعودة  الدميقراطي 
الع�صكر على م�صتوى بع�ض الدول 
العربي«،  بـ«الربيع  عقب ما عرف 
الدين  الدكتور عز  وفقا ملداخلة  

قطو�ض.
من جهته الباحث، اأني�ض بوقيدر ، 
اخلا�ض  »الو�صط«  �صوؤال  على  رد 
يف  اجلزائرية  اجلامعة  بغرق 
اجلانب  باأن  النظري،  املجال 
الأبحاث  يف  مهم  النظري 
ينفي  اأن  دون  العليا،  والدرا�صات 
طغيانه، اإل اأن الإملام بالنظريات 
بالن�صبة للباحث يبقى الأ�صا�ض من 
ويجعل  علمي،  حتليل  بناء  اأجل 
دعامات،  على  قائم  التطبيق 

وحدها  امللتقيات  اأن  مربزا 
اإىل  النتقال  اأجل  من  كافية  غري 
النتقال  ي�صتوجب  بل  التطبيق 
اإىل مراكز الفكر، وهو ما نلتم�صه 
داعيا  اجلزائرية،  ال�صلطات  من 
داخل  التخ�ص�ض  دور  لتفعيل 
يف  وانفتاحه  الدولة،  موؤ�ص�صات 
ال�صرتاتيجي  الفكر  مراكز  �صكل 
هذه  تويل  املتطورة  الدول  لأن 
الربامج اأهمية خا�صة ملعرفة قوة 
ال�صرتاتيجي  حميطها  يف  الدولة 
امل�صتجدات،  مع  التعاطي  وكيفية 
بالإ�صافة اإىل اأنه ي�صتوعب خريجي 
اأكرث  للبحث  ويدفعهم  التخ�ص�ض 
جمالهم  يف  ن�صاطهم  اإطار  يف 
الطبيعي، بدل القت�صار على ملف 
لها  ي�صاف  باجلامعات.  التدري�ض 
املعلومة  تق�صي  عملية  ت�صهيل 
معربا  الباحثني،  اأمام  الباب  وفتح 
التكتم  مناحي  لبع�ض  تفهمه  عن 
مبجال  املتعلقة  املوا�صيع  وهي 
الأمن القومي، وهو ما تنتهجه جل 

الدول.

تقارير �صود�ء �صد 04 �إطار�ت متهمني با�صتغالل �لوظيفة

االأمن يفتح ملف ف�ساد بال�كالة اجله�ية للعمال غري االأجراء ب�رقلة
 حتر�س و تغذية للفتنة وتهديد م�صالح �لقطاع باجلنوب

ملتقى »علم  على  امل�رشف  ركز 
الإ�صرتاتيجية: اأ�ص�ض التحليل وتطور 
عامر  الدكتور  الإ�صرتاتيجي«،  الفكر 
»الو�صط«،  مع  له  حوار  يف  م�صباح، 
على �رشورة التعريف بال�صرتاتيجية 
ظل  يف  جمتمعي  وكوعي  كعلم 
الراهن  وقتنا  يف  احلا�صل  التداخل 
من جهة، و�رشورة تعزيز التخ�ص�ض 
ظل  يف  ثانية،  جهة  من  باملراجع 

هيمنة الكتاب الأجنبي.
 

�لدولة  مبقولة  يتعلق  فيما 
�لدر��صات  تدر�س  ال  �لتي 
�ال�صرت�تيجية لي�صت لها مكانة، 

كيف تقروؤونها لنا؟

قدمية  هي  جديدة،  لي�صت  املقولة 
اليونان،  عند  الدولة  ظهور  قدم  مع 
فهم من طرحوا فكرة ال�صرتاتيجية، 
اجلي�ض  قيادة  بها  ويق�صدون 
لأنها  بالدولة  وارتبطت  وتنظيمه، 
مربوطة بالقوة الع�صكرية لها، اليوم، 
ل�صنا ا�صتثناء عن دول العامل، فاأهمية 
يف  تكمن  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات 
كبرية  حتديات  تواجه  اليوم  دول  اأن 
»حروب  الدولة  داخل  من  �صواء 
من  اأو  بالوكالة«،  واحلروب  التمرد 
التهديدات  هذه  على  وبناء  اخلارج، 
ياأتي دور ال�صرتاتيجية لتحديد كيف 
البقاء  نوؤّمن  كيف  واأي�صا  نواجهها، 
للدولة،  احليوية  وامل�صالح  القومي 
فاملفارقة الكبرية اأن هذه املجالت 
لي�صت حكرا على الدول العظمى بل 

على كل الدول. 
امللتقى  خالل  من  رمينا  هذا  ومن 

اإىل تعميق املعارف.

يف  غرق  هناك  �ألي�س  لكن، 
ح�صاب  على  �لنظري  �جلانب 

�لتطبيقي ؟

كيف  والتكوين  تكويني،  ملتقى  هذا 
والأ�صتاذ  والباحث  الطالب  نزود 
والنظريات،  واملفاهيم  باملعارف 
ثم هم من يبحثون عن درا�صة احلالة 
اإلينا  بالن�صبة  الأهم  لأن  والتطبيق، 
هو اأن يفهم الطالب هذا العلم، كيف 
ا�صرتاتيجي ويكون  يحلل من منظور 
�صخ�صية  انطباعات  لي�ض  حتليله 
مقاربة  ومن  وعلمية  مو�صوعية  بل 

حمددة.

�جلز�ئرية  �ملوؤ�ص�صات  هي  �أين 
�لدر��صات  من  ر�صمي  كجانب 

�ال�صرت�تيجية؟

من خالل امللتقى اأخذنا امل�صوؤولية 
جانب  من  عاتقنا  على  امللقاة 
على  نحن  طاملا  لذلك  اأكادميي، 
كباحثني  اجلامعي  املناخ  م�صتوى 
جهتنا،  من  نطور  اأن  هدفنا  وطلبة 
نحن  امل�صتقبل  يف  �صيحدث  ما  اأما 
ل ندري، لكن نحن متاأكدون من اأننا 

نقوم بالفعل.

�لتي  �ل�صعوبات  �أهم  هي  ما 
تو�جه �لباحث �ال�صرت�تيجي؟

فهي  ال�صعوبات  عن  حتدثنا  اإذا 
كثرية، لكنها لي�صت عائقا، �صحيح اأن 
العربي  العامل  يف  ال�صرتاتيجية  علم 
قليل جدا، من حيث املراجع، لكننا 
يف  الإثراء  خللق  التدارك  نحاول 
لذلك  الأجنبي،  الكتاب  �صيادة  ظل 
�صكل  �صتقدم يف  امللتقى  مداخالت 
حماولة  مع  للمكتبة،  لرت�صل  كتاب 
وحتى  باملراجع  تدريجيا  التطوير 

بامللتقيات.

�صعوبة �حل�صول على �ملعلومة، 
خا�صة  عرثة،  حجر  ت�صكل  �أال 
�ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  �أن 
على  يركز  عليه  تنبني  وما 

�ملعلومة؟

ما  كل  باأن  النطباع  بع�ض  هناك 
يرتبط  خميف،  هو  ا�صرتاتيجي  هو 
وال�صتخباراتي،  الع�صكري  باجلانب 
الآن  لكن  قبل،  من  كان  ما  وهذا 
ب�صكل  معني  اأ�صبح  املواطن  اأ�صبح 
الأمنية  بالتهديدات  ومبا�رش  كبري 
بالده  داخل  يجري  وما  املختلفة، 
فيه  يفكر  مبا  ومعني  العامل،  وعرب 
ال�صرتاتيجية  دور  وهنا  الآخرون، 
الآخرون؟  اإلينا  ينظر  كيف  معرفة 

وكيف يفكر نحونا ا�صرتاتيجيا.
الوعي  ن�رش  هو  لنا  بالن�صبة  والأهم 
املجتمع  يفكر  كيف  ال�صرتاتيجي، 

ا�صرتاتيجيا.

مبا �أن هدفكم هو �إي�صال �لوعي 
�ال�صرت�تيجي �إىل �ملجتمع ككل، 
كل  من  �الإعالم  دور  هو  �أين 

هذ�؟
 

باقي  مثل  الإعالم  لنا  بالن�صبة 
القطاعات بحاجة اإىل تطوير وزيادة 
القيام  ونحاول  واحرتافية،  تخ�ص�ض 
املتاح  املجال  م�صتوى  على  بدورنا 
مواقع  وحتى  املواقع،  راأ�صهم  على 
تعد  ل  والتي  الجتماعي  التوا�صل 

هينة حاليا.

مع تعزيز �ملر�جع يف �لتخ�ص�س، عامر م�صباح:

هدفنا نقل املجتمع للتفكري 
اال�سرتاتيجي

�صارة بومعزة 
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كان ينتظر قدومهم منذ �أن هاتف 
�لذي   وعده  �لبلدية،  رئي�س 
خا�صة  جد،  عن  �ملو�صوع  باأخذ 
كالفئر�ن  �ل�صارة  �حليو�نات  و�أن 
م�صيطرين  �أ�صبحو�  و�حل�رش�ت 
�ملوزعة  فالنفايات  �حلي،  على 
مع  �مر�أة  ��صتغلته  مكان  يف 
�صكن،  من  ت�صتفيد  �أن  قبل  �بنها 
�لذين  لل�صكان  مفرغة  �أ�صحى 
منذ  فيه  ت�صتقر  نفاياتهم  جعلو� 
�صالح  عمي  جعل  ما  �صنو�ت،   4
ينا�صد �ل�صلطات �ملحلية بالتدخل 

وهذ� �لذي كان بالفعل.

�صارع  يف  ي�صكن  �صالح  عمي 
منذ  �لو�صطى  باجلز�ئر   2د�يار 
55 �صنة، عاي�س من كانو� يف �حلي 
�جتماعي  �صكن  من  �مل�صتفيدين 
يرى  فهو   ،2000 �صنة  بد�ية  قبل 
يف �أزقة �حلي �صيء مقد�س يجب 
�ملحافظة عليه، فذكرى من كانو� 
لنا،  روى  كما  ذلك  تلزمه  جري�نه 
لكن مكان �لعمار�ت �ملهدمة بعد 
عامني  بعد  جذريا  تغري  �لرتحيل 
��صتغلته  �إمر�أة  لأن  �لعملية،  من 
غياب  م�صتغلة  فيه  وقطنت 
منحتها  �لتي  �ملحلية  �ل�صلطات 
كانت  �لأمور  �صفوية،  رخ�صة 
�أن  �إىل  موجودة  فالنظافة  عادية 
فغلبت  �لأخرى،  هي  ترحيلها  مت 
�لنفايات و�أ�صبحت تطوق �ملكان، 
�أ�صبحت  �صيفا  �لكريهة  فالرو�ئح 
�صالح،  عمي  ي�صيف  تطاق  ل 
�لو�صية  �ل�صلطات  نا�صد  �لذي 
�لنفايات،  �إز�لة  �أجل  بالتدخل من 
وهذ� حتقق، فقد كان بانتظارهم 
ب�صغف خا�صة و�أن �حلي �أ�صبح ل 
يف  يكن  مل  ما  حدث  لكن  يطاق، 
�حل�صبان، لأن من �أُر�صلو� من �أجل 
�لتنظيف و�إز�لة ما يجب �إز�لته من 
نفايات، �أكدو� له �أن ما هو موجود 
نات  وعلى  �خت�صا�صهم  من  لي�س 
كوم �لتدخل، ما جعل عمي �صالح 
�لبلدية  ت�صيري  �صيتم  كيف  يقول:« 
وهم ل يح�صنون �لتعامل مع بع�س 

�لنفايات �لثقيلة«.

موقف البلدية

»�لو�صط« كان لها �ت�صال مع رئي�س 
عبد  �لو�صطى  �جلز�ئر  بلدية 
�أر�صلنا  �أين  �لذي،  بطا�س  �حلكيم 
ح�صابه  عرب  �ملكان  �صور   له 
�لر�صمي على �لفاي�صبوك، وما كان 
على بطا�س �إل �لإجابة بالإيجاب، 
م�صاحله  �أخطر  �أنه  مو�صحا 
معه  جتاوبت  �لذي  بامل�صكل 
نظافة  �أن عمال  م�صيفا  مبا�رشة، 
�لبلدية لي�س من �خت�صا�صهم �إز�لة 
�إيجادها  �أخرى مت  و�أمور  �حلديد 
يف �ملكان، كما �أن �صعوبة �لو�صول 
تن�صحب،  م�صاحله  جعلت  �إليه 
م�صدد� يف �لأخري على �أن �لبلدية 
هكذ�  مثل  �خت�صا�صها  من  لي�س 
حالت يف ظل وجود جهات �أخرى 
ت�صتطيع �لتعامل معها، و�لتي تاأتي 

على ر�أ�صهم موؤ�ص�صة نات كوم.

من يتحمل امل�سوؤولية ؟

يف  �خلو�س  على  �أجربنا  و�قع 
حلقة مفرغة من �لأ�صئلة �أ�صا�صها 
يتم  لكي  �مل�صوؤولية  يتحمل  من 
حي  �صوه  �لذي  �ملكان  تنظيف 
�جلز�ئر  ولية  بلديات  �أغنى  �أحد 
�لبلدية  كلها،  �جلز�ئر  نقل  مل  �إذ� 
�لتي د�ئما ما �أكد رئي�س جمل�صها 
�أن م�صاحله لن تتهو�ن يف �لتعامل 
وترميم  �لنظافة،  مو�صوع  مع 
ما  ولكن  فيها،  �ملوجود  �لبنايات 
يرى  ل  بطا�س  �أن  يبني  ر�صدناه 
يف  �ملوجودة  �ل�صعبية  �لأحياء  يف 
�لأ�صغال  لأن  �أولوية،  بلدية  قلب 
فقط  م�صت  ولكنها  موجودة 
و�جهة  لنقل  �أو  �لكربى،  �ل�صو�رع 
ذ�ت  ترى  باملقابل  �لبلدية، 
�ل�صلوك مع موؤ�ص�صة نات كوم �لتي 
ل تهتم بالأحياء �ل�صعبية، ما يلزم 
�لتدخل يف  �لو�صية  على �جلهات 
تز�يد  ظل  يف  �لعاجل،  �لقريب 

مطالب قاطنو �حلي بالتدخل.
علي عزازڤة

فيما تن�سل بطا�س من م�سوؤوليته:

اأمام حمكمة الدار البي�ساء

حي 2داڤار باجلزائر الو�سطى 
يغرق يف النفايات

ع�سابة منظمة ال�سترياد 20 قنطارا من املخدرات 

الباحث يف االت�سال ال�سيا�سي العربي بوعمامة للو�سط 

على الدولة تكوين املنتخبني 
وتنمية االت�سال اجلواري

اعترب الباحث يف االت�سال ال�سيا�سي وعلوم االإعالم بجامعة عبد احلميد بن بادي�س الدكتور العربي بوعمامة اأن 
االأحزاب ال�سيا�سية مطالبة يف الوقت الراهن بتكوين قواعدها الن�سالية على اأدبيات العمل املوؤ�س�ساتي وت�سيري 

ال�ساأن العام م�سريا اإىل اأن موؤ�س�سات الدولة املنتخبة وهي جزء حيوي من الهيكل الرمزي واملوؤ�س�ساتي للدولة 
اجلزائرية مطالبة باإثبات دورها يف احلياة العمومية واملوؤ�س�ساتية وان هذا ال يت�سنى اإال بتكوين الطاقات الب�سرية 
املنتخبة على ق�سايا الدولة واحتياجات املجتمع التي تتعدد وتتنوع خا�سة يف ظل ات�ساع اللغة املطلبية يف اأو�ساط 

�سرائح اجتماعية هامة كال�سباب
 حاوره م.اأمني 

تنظيم  املن�سرم  العام  �سهدنا 
كيف  �سيا�سية  ا�ستحقاقات 
ترون تفاعل اجلمهور مع ن�ساط 

االأحزاب ؟

بهذه  �حلقيقة  يف  �نوه  �لبد�ية  يف 
�لبادرة �لإعالمية  و�إجابة على �صوؤ�لكم 
�لذي   �لظرف �مل�صجد  �لذي يالم�س 
�نتخابات  تنظيم  �جلز�ئر  فيه  عرفت 
فان  حملي  طابعها  كان  و�ن  هامة 
�لفاعلني  جل  تركيز  هو  �ملالحظ 
�لت�صال  و�صائط  على  �ل�صيا�صني 
�ل�صباب  لدى  متاحة  وهي  �حلديثة 
منابر  على  تو�جد  �لأكرث  �لقطاع 
�لت�صال و�لإعالم �جلديد وهي �لفئة 
توظيف  ور�ء  من  �مل�صتهدفة  رمبا 
�لعملية  يف  �لت�صالية  �لو�صائط  هذه 
�ل�صيا�صية ولكن دعوين �أقول لالأحز�ب 
و�لقائمني على �إد�رة  �لن�صاط �حلزبي 
مع  �ل�صيا�صي  �لنقا�س  فتح  عدم  �ن 
�لرب�مج  �صياغة  خالل  من  �لناخبني 
�لنتخابية وحتريك ثقافة �ملناظر�ت 
�ملجهود  من  �صيجعل  �ل�صيا�صية 
�ملبذول من قبلهم غري موؤثر ول فعال 
لن �لعتماد على خماطبة �لنا�س من 
منابر �ت�صالية �فرت��صية لن يبني وعيا 
�صيا�صيا بالر�هن من ق�صايا على رغم 
�حلديثة  �لت�صالية  �لأدو�ت  هذه  من 
و�ملنعزلني  للناخبني  حقيقي  متنف�س 
مر�ت  تتيح  وقد  �ل�صيا�صي  �لفعل  عن 
مو�عيد  يف  جماعات  بني  نقا�صات 
�ملنا�صلني  تكوين  ولكن  �نتخابية 
�لعمل  ثقافة  �لأحز�ب على  و�إطار�ت 
ما  وتبني  و�ملوؤ�ص�صاتي  �ل�صيا�صي 
�ل�صيا�صي  �لتخاطب  بلغة  ي�صمى 
�لنتخابية  �ملو�عيد  يف  �لناجعة 
و�صامن  �لأحز�ب  جناح   �أ�صا�س  هو 

مل�صد�قية عالية  للحزب �ل�صيا�صي .

االأحزاب  يف  التكوين  ذكرمت 
تطوير  يف  اأهميته  ترون  كيف 

اأداء املنتخبني ؟

�ملنتخبني  تكون  �أن  �عتقادي  يف 
من  �لأمر  بد�ية  يف  يتم  �ملحليني 
�أمامها  مانع  ل  �لتي  �لأحز�ب  قبل 
�لكفاء�ت  خرب�ت  من  �ل�صتفادة  يف 
يف  �ملخت�صة  و�لأكادميية  �ملهنية 
لتنمية  و�ملوؤهلة  �ل�صيا�صي  �لت�صال 
�لتكوين  و�أن  �ملرت�صحني  مهار�ت 
�لأبعاد  متعدد  مفهوم  وهو  �ل�صيا�صي 
�لو�قع  على  ممار�صته  و�إ�صقاطات 
�لفاعل  قدر�ت  تنمية  على  ترتكز 
حزب  لتمثيل  �ملوؤهل  �ل�صيا�صي 
مع  يلتقي  �صيا�صي  فعل  وممار�صة 
وهذ�  و�ملجتمع  �لدولة  �حتياجات 
مر�حل  على  يتم  �أن  يجب  �لتكوين 
يكون  و�أن  دعم  �آليات  له  ت�صمن  و�ن 
�ختيار  يف  �ملنتقاة  �ملعايري  �حد 
�أرى  فانا  لذ�  �ل�صيا�صية  �لكفاء�ت 
�أن  �ل�صيا�صي  بالت�صال  مهتم  كباحث 
و�لولئية  �لبلدية  �ملنتخبة  �ملجال�س 
قدر�تها  لتعزيز  ما�صة  حاجة  يف  هي 
حتركها  حملية  �صيا�صية  كموؤ�ص�صات 
مو�رد ب�رشية تتعاون يف �إطار �ل�صالح 
و�إطار�ت منفذة  �لعام مع كو�در فنية 
من  حملية  و�صيا�صات  عمل  لرب�مج 
�أد�ء  لتطوير  هاما  �لتكوين  يبقى  هنا 

�ملنتخب �ملحلي

االحزاب  اهتمام  ترون  وكيف 
ال�سيا�سية بعن�سر الكفاءة ؟

�أعتقد  �ل�صياق  ويفر�صه  هام  �صوؤ�ل 
�لأحز�ب  �هتمام  �أن  �رش�حة  بكل 
�لألو�ن  عن  �لنظر  بغ�س  �ل�صيا�صي 
و�لقناعات  �ل�صيا�صية  و�لنتماء�ت 
و�ملجتمع  �لوطن  ق�صايا  �جتاه 
عن�رش  يف  �ل�صتثمار  �ن  و�ل�صلطة 
عن  برهن  وجلها  �ملتاحة  �لكفاء�ت 
موؤهالته يف هيئات وموؤ�ص�صات �لدولة 
بعد  ينمو  �لر�صمي مل  �لف�صاء  وخارج 
بال�صكل �ملطلوب رغم مبادر�ت بع�س 
�لأحز�ب �إىل �أن �لرت�كمات و�لذهنيات 
�لأكرث �نت�صار� يف �ملو�عيد �لنتخابية 
يف خميال تفكري �لعديد من �لأحز�ب 
�لب�رشية  بالكفاءة  �لهتمام  جعل 

�لتحديات  �أن  �عتقد  ولكن  �صيقا 
فر�صت  �لتي  و�مل�صتقبلية  �لر�هنة 
تاأطري  �ل�صيا�صية  �لأحز�ب  على 
و�لق�صاء  تو�جدها  و�ثبات  ن�صاطها 
باحلياة  �أ�رش  �صيا�صي   جتو�ل  على 
�ل�صا�صة  من  �لكثري  �صيدفع  �ل�صيا�صة 
بع�س  مر�جعة  �إىل  �أحز�ب  وقادة 
�أ�صاليب  بع�س  وت�صويب  �ملمار�صات 
وقت  حقيقة  يف  �صيعت  �لتي  �لعمل 
ترتكز  عميقة  �صيا�صية  تعددية  بناء 
تنتج  وكفاء�ت  �صيا�صية  نخب  على 

مالمح م�صهد �صيا�صي يف �لبالد

غياب  �سبب  ماهو  نظركم  يف 
للنقا�س  موجهة  انتخابية  برامج 

العام ؟

 غياب �لرب�مج �لنتخابية �لتي يطرحها 
تقييم  مر�حل  على  بناء�  �ملرت�صحون 
للرب�مج و�ل�صيا�صات �ملحلية و�لوطنية 
�لعمل  ممار�صة  ثقافة  غياب  مرده 
�لنتخابية  �ملو�عيد  خارج  �ل�صيا�صي 
ميار�صون  ممن  �لكثري  ينتبه  ل  �إذ 
خمتلفة  م�صتويات  يف  �حلزبي  �لعمل 
ت�صارك  �صيا�صية  موؤ�ص�صة  �حلزب  �ن 
يف �صنع �لقر�ر �ل�صيا�صي و�إثر�ء �لعمل 
�ملوؤ�ص�صاتي ول يقت�رش ن�صاط �حلزب 
�لعملية  يف  �مل�صاركة  على  �ل�صيا�صي 
�لنتخابية و�لو�صل �إىل �ل�صلطة و�إمنا 

يحرك ن�صاط �حلزب �ل�صيا�صي نخب 
موجودون  �أنهم  يوؤمنون  ومنا�صلون 
�لعام  �ل�صاأن  يف  �مل�صاركة  �أجل  من 
موؤ�ص�صتهم  و�أفكار  �أفكارهم  و�إي�صال 
�ل�صيا�صية �إىل �ملجتمع بطرق ح�رشية 
هذه  فغياب  لذ�  ر�قية  ودميقر�طية 
�ملمار�صات  م�صتوى  على  �لثقافة 
�أنتج  �لأحز�ب  من  للكثري  �ل�صيا�صية 
فر�غا و��صحا يف �خلطاب �ل�صيا�صي

ما هي ر�سالتكم كباحث للفاعل 
ال�سيا�سي؟

�إد�رة  على  �لقائمني  ب�رش�حة  �أدعو 
�صوؤون �لأحز�ب �ل�صيا�صية و�لفاعلني 
باأد�ء  �لنهو�س  �إىل  �ل�صيا�صيني 
وتنمية  �لبالد  �حلزبية يف  �ملوؤ�ص�صة 
خدمة  �جل  من  �لن�صال  حر�س 
�ل�صالح �لعام و�لرتكاز على �لتكوين 
�ل�صيا�صي �لذي يبقى �رشوريا لتقوية 
ميد�نا  وجعلها  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة 
تقوي فيه �لدولة موؤ�ص�صاتها وتعزيز 
كما  �ملجتمع  �جتاه  عالقاتها  فيه 
ل�صت  �أنا  �جلميع  يقتنع  �أن  يجب 
ب�صدد تقدمي تو�صيف �صيا�صي لو�قع 
�ل�صاحة �ل�صيا�صية �أن �إد�رة موؤ�ص�صات 
�لدولة و�مل�صاركة يف �لقر�ر �ل�صيا�صي 
يرتكز على تبني �لأحز�ب �ل�صيا�صية 

مل�رشوع جمتمع ودولة .

�جلنايات  حمكمة  �أجلت  
�لنظر  �لبي�صاء  بالد�ر  �لبتد�ئية 
يف ملف ع�صابة �إجر�مية منظمة 
يتم  �لتي  �ملخدر�ت  لإ�صتري�د 
مموهة  �صاحنات  عرب  نقلها 
�لبقر و�لتي متكنت من  باأعالف 
تد�ول ما يقارب 20 قنطار� من 
�لع�صابة  وهي   ، �ملعالج  �لكيف 

�ملتكونة من 7 �أفر�د . 
تعود جمرياتها  �لتي  �لق�صية  يف 
�إثر   2014 �أفريل   29 لتاريخ 
له �صاحنة  حادث مرور تعر�صت 
�لر�بط   1 رقم  �لوطني  بالطريق 

وحا�صي  �لأغو�ط،  بلديتي  بني 
مكان  يف  بالتحديد  و  �لرمل 
فر�ر  مع  ي�صمى«�لأربعني« 
ولدى   ، جمهولة  لوجهة  �صائقها 
تنقل م�صالح �ل�صبطية �لق�صائية 
�ل�صاحنة  ومعاينتها  �ملكان  لعني 
عرثت على كمية 20 قنطار� من 
�ملخدر�ت خمباأة د�خل �ل�صاحنة 
على �صكل  44 طرد� حتمل عالمة 
على �خلارج 5H ونف�س �لعالمة 
بالطبع �جلاف على كل �صفيحة، 
و31 طرد� من �ملخدر�ت بعالمة 
كل  على  �لعالمة  ونف�س   10

�لتي  �ملخدر�ت  وهي  �صفيحة 
�ملعالج«  �لكيف   « نوع  كانت من 
�لتو�صل  مت  للتحريات  ومو��صلة 
�لأمر  ويتعلق  �ل�صاحنة  ل�صاحب 
�لذي  �هلل«  »ب،عبد  باملدعو 
�لأمن  قب�صة  من  �لفر�ر   حاول 
خالل توقيفه مع توقيف  �صائق 
»�س،حممد«  �ملدعو  �ل�صاحنة 
كما    ، «�س،�بر�هيم«  ومر�فقه 
قد  �أنه  �ل�صاحنة  �صاحب  �رشح 
 2014 ماي  ب�صهر  عر�صا  تلقى 
،ح«  �أ   ، ب   « يدعى  �صخ�س  من 
طلب منه نقل �ملخدر�ت مقابل 

فقبل  �صنتم  مليون   70 مبلغ 
�أخطره  بعدما  خا�صة  �لعر�س 
و  �لطريق  له  ياأمن  �صوف  �أنه 
وبناء�   ، �أخطار  لأي  يتعر�س  لن 
منت  على  مبفرده  تنقل  عليه 
تنقل«ب،�رشيف  فيما  �ل�صاحنة 
مبفرده على منت مركبته ، ولدى 
�لكرمة«   « ملنطقة  و�صولهم 
�أين  هو�ري«   « باملدعو  �إلتقو� 
م�صكنه  �أمام  �ل�صاحنة  له  تركو� 
عودته  وبعد   ، طلبه   على  بناء� 
مملوءة  وجدها  �ملو�يل  باليوم 
�أبقار  علف  وعليها  باملخدر�ت 

لتمويه عنا�رش �لأمن ، فاإنطلقو� 
يبعد  �أحدهم  كان  �أين  بعدها 
ل�صمان  مرت   500 حو�يل  عنهم 
حال  يف  ومكاملتهم  �لطريق 
عثوره على �أي حاجز �أمني ولدى 
و�صولهم ملنطقة �لأربعينية غفى 
�ل�صائق من �صدة �لنوم فاإنحرفت 
�إنقلبت  و  م�صارها  عن  �ل�صاحنة 
�صقوط  بعد  خطتهم  لتنك�صف 
م�صالح  وعثور  �لأبقار  علف 
وهي   ، �ل�صاحنة  على  �لأمن 
عنها  تر�جع  �لتي  �لت�رشيحات 
رف�صه  مع  �لثاين  �صماعه  خالل 

�لتام ك�صف هوية �رشكائه �لذين 
قامو� خالل يوم �لو�قعة مبحاولة 
بعدما  ورقلة  ملنطقة  �لفر�ر 
�لهاتف  عرب  بتوقيفه  �أخطرهم 
�أع�صاء  توقيف  عليه مت  وبناء�   ،
�لع�صابة �ملتكونة من 7 �أ�صخا�س 
�ملوؤقت  �حلب�س  رهن  منهم   5
فيما ل يز�ل �آخر يف حالة فر�ر 
، بعدما ن�صبت لهم جرم �إ�صتري�د 
و  وت�صيري  وبيع �ملخدر�ت  ونقل 
تنظيم ومتويل ن�صاطها من طرف 

جماعة �إجر�مية منظمة .
ل/منرية



مهتمة  حملية  جمعيات  �أعلنت 
فعاليات  و  �لتنموي  بال�شاأن 
و�حلركة  �ملدين  �ملجتمع 
عن   ، �لكبري  باجلنوب  �جلمعوية 
و�لالم�رشوط  �ملطلق  دعمها 
ورقلة  تر�مو�ي  م�رشوع  ملدير 
�ل�رش�شة  �حلملة  و�شفت  حيث   ،
تهم  له  تلفيق  خالل  من  �شده 

�لتوظيف �ملبا�رش باملفتعلة .
�جلمعيات  عديد  ممثلي  �كد 
�لتنموي  بال�شاأن  �ملهتمة  �ملحلية 
،يف  ورقلة  بوالية  �ل�شغل  ملف  و 
ت�رشيح لهم مع جريدة »�لو�شط » 
عن دعمهم �ملطلق و�لالم�رشوط 
ورقلة  تر�مو�ي  م�رشوع  ملدير 
موالي �لعربي ، �لذي �أثبت كفاء�ته 

�مليد�نية  �ملتابعة  و  �لت�شيري  يف 
تدعمت  �لذي  �ملك�شب  لهذ� 
 ، �ل�رشقي  �جلنوب  عا�شمة  به 
�ملتحدثني  ذ�ت  طالب  حيث 
بالبالد  �لعليا  �ل�شلطات  من 
�جلمهورية  رئي�س  ر�أ�شها  وعلى 
و�لوزير  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
�لنقل  ووزير  �أويحي  �أحمد  �الأول 
�لغاين  عبد  �لعمومية  و�الأ�شغال 
زعالن ب�رشورة توفري كافة و�شائل 
�ثبت  �لذي  �الإطار   لهذ�  �لدعم 
�لت�شيري بدليل  كفاء�ته �ملهنية يف 
مايل  ��شتهالك غالف  جناحه يف 
مليار    5000 تكلفته  بلغت  �شخم 

�شنتيم .
 من جهة ثانية قال �شليم خز�ري 

�ملكلف بالتن�شيق بني �لتن�شيقيات 
�جلهوية للمجتمع �ملدين و�حلركة 
برنامج  وم�شاندة  لدعم  �جلمعوية 
ت�رشيح  يف  �جلمهورية   رئي�س 
�حلملة  �أن   ، معنا  له  مقت�شب 
�شخ�س  ت�شتهدف  �لتي  �ل�رش�شة 
ورقلة  تر�مو�ي  م�رشوع  مدير 
متاما  بريئة  غري  �لعربي  موالي 
لعدم  �لرئي�شي  �شببها  ور�جع 
�مل�شالح  الأ�شحاب  خ�شوعه 
ب�شتى  حاولو�  �لذين  �ل�شيقة 
�لطرق لالإ�شطياد يف �ملياه �لعكرة 
من خالل ترويج �شائعات ، مفادها 
تورط �ملدير �ملذكور يف �لتوظيف 
بـ 450 من�شب  �ملبا�رش و�لتالعب 
�شغل وهي �ملعلومات �لتي فندها 

ب�شاأنها  وقال  تر�مو�ي  مدير  لنا 
�شالحياته  من  لي�س  �لتوظيف   «
ي�شهر  �أنه  على  بالتاأكيد  مكتفيا   «
�مل�رشوع  ��شتكمال  على  جاهد� 
يف  �خلدمة  حيز  دخوله  ل�شمان 
للمعايري  ووفقا  �ملحددة  �أجاله 

�لقانونية و�لتقنية �ملعمول بها .
تر�مو�ي  م�رشوع  �أن  ومعلوما   
�مل�شاريع  بني  من  يعترب  ورقلة 
والية  بها  تدعمت  �لتي  �لعمالقة 
ورقلة �ملعروفة بعا�شمة �لو�حات 
�ل�شارم   �لتطبيق  �طار  وذلك يف   ،
عبد  �جلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
�لتنمية  لدعم  بوتفليقة  �لعزيز 

بواليات جنوب �لبالد �لكبري .
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على  �لثالث  ولليوم  �أم�س  و��شل   
�ملجاهدين  �حتاد  فريق  �لتو�يل 
للجولة  حت�شبا   ، حت�شري�ته  
قبل  ما  �لق�شم  بطولة  من  �لثانية 
�ل�رشيف  بعني �شالح، قبل �أن ي�شد  
�جلمعة  غد�  يوم  �لرحال  �لفريق 
�لود�د  ملو�جهة  �ينغر  ملدينة 

�ملحلي .
 عرف تدريبات �حتاد �ملجاهدين 
�شالح  بعني  �ملر�بطني  بق�رش 
قد   كانو�   ، العبني   04 �لتحاق 
�لفارطة  �ملقابلة  عن  غابو� 
�إجازتهم  و�شول  تاأخر  ب�شبب 
�الأمين  باملهاجم   �الأمر  ويتعلق 
�مليد�ن  ومتو�شط  حمو  رقاين 
يون�س  �ملاي�شرتو  �لهجومي 
�لهجوم  لقلب  �إ�شافة  عبا�س 
خالد برماكي و�حلار�س بن �ملري 
�إليا�س ، وهو �الإلتحاق �لذي ترك 
�نطباع �يجابي لدى مدرب �لفريق 
وهو  حيلو  خل�رش  �ل�شاب  �لتقني 
�الأمر �لذي �شيمنح خيار�ت كثرية 
للطاقم �لفني الإحتاد �ملجاهدين 
من �أجل �شبط �لتوليفة �ملنا�شبة 
موجهة  �ينغر يف  بود�د  لالإطاحة 
من  كامال  بالز�د  و�لعودة  �لغد 
خارج �لقو�عد ، ويف ذ�ت �ل�شدد 
للفريق  �لفني  �لطاقم  عمل  فقد 
لربنامج  �لالعبني  �خ�شاع  على 
�لالعبني  لتح�شري  مكثف  عمل 
و�لبدين  �ملعنوي  �جلانبني  من 
تعر�شهم  �شيناريو  تكر�ر  لتفادي 
�ملقابلة  يف  وقع  مثلما  لالإنهيار 

�لفارطة .
ك�شفت  فقد  ثانية  جهة  من   
�حتاد  بيت  من  مقربة  م�شادر 
و�عون  �لالعبني  �ن  �ملجاهدين 

على  �مللقاة  �مل�شوؤولية  بحجم 
من  كامال  بالز�د  للعودة  عاتقهم 
�ينغر  ملدينة  �ل�شعب  �لتنقل 
عن  �شوى  بينهم  والحديث 
�الإجماع ب�رشورة �لفوز باملقابلة 
�لظروف  كل  �أن  باعتبار  �لقادمة 
�خل�شارة  و�لالعبني جتاوز  مهياأة 
�لقا�شية يف �جلولة �ملا�شية �أمام 

فريق حتت لق�رش .
�شيدخل  �شلة  ذي  �شياق  يف  و 
�ملدرب حيلو مو�جهة �لغد بخطة 
هجومية حذرة ي�شعى من خاللها 
�لدقائق  يف  �خل�شم  ملباغتة 
�ور�قه  و�خالط  عمر  من  �الأوىل 
بخطة  �للعب  خالل  من  وذلك 
4-4-2 وتبقى هذه �الأخرية قابلة 
للتغيري وفقا ملعطيات وجمريات 

�للقاء .
:�حلديث  �لزقري  �ملالك  عبد   
عن لقب �لبطولة �شابق الأو�نه ومل 

نقل كلمتنا بعد 
�ملجاهدين  �حتاد  العب  قال 
ت�رشيح  يف  �لزقري  �ملالك  عبد 
فريقه  �أن   ، معنا  له  مقت�شب 
للمقابلة  �لتح�شري�ت  يو��شله 
 ، جيدة  ظروف  و�شط  �لقادمة 
�لتاأكيد  من  مينعه  مل  هذ�  لكن 
على �رشورة �لعودة بالز�د كامال 
�شوؤ�ل  عن  رده  ويف   ، �ينغر  من 
�لهزمية  تاأثري  مدى  ما  حول 
يف  بالفريق  حلقت  �لتي  �الخرية 
م�شو�ره �لكروي ، قال �لزقري �أن 
�شابق  �لبطولة  لقب  �حلديث عن 
الأو�نه ، مكتفيا بالتاأكيد �ن �حتاد 
�ملجاهدين ملزم بت�شيري �لبطولة 

مقابلة مبقابلة ، 
اأحمد باحلاج 

ال حديث يف �سفوف الالعبني �سوى 
عن نقاط مقابلة وداد اينغر 

م�ست مربي ال�سباب ومربي الريا�سة لدفعة 2017-2014

التحاق 04 العبني بفريق احتاد 
املجاهدين يريح املدرب 

خل�سر حيلو

مدير ال�سباب و الريا�سة بورقلة  ي�سرف على حفل تن�سيب 
االإطارات اجلديدة 

يف اإطار مبادرة القوة امل�سرتكة بني دول ال�ساحل االإفريقي 

و�سول دفعات من االأ�سلحة االأمريكية  
اإىل مايل  والنيجر

و�سلت دفعات  ا�سلحة امريكية اإىل مايل  والنيجر ح�سب  م�سدر اأمني طلب  عدم ذكر ا�سمه ، 
وقال امل�سدر اإن طائرات نقل ع�سكري  اأمريكية  نقلت يف االأ�سبوعني  االأول والثاين من �سهر 

دي�سمرب الفارط  �سحنات �سالح  اإىل مايل والنيجر .
اأحمد باحلاج

�ل�شالح   �شحنات  ويعتقد  �أن    
�لتي منحت  لدول �ل�شاحل تدخل 
�مل�شرتكة  �لقوة  مبادرة  �طار  يف 
مايل  �خلم�شة   �ل�شاحل  دول  بني 
وموريتانيا   بوكينافا�شو   �لنيجر 
�أن   م�شدرنا  وك�شف    وت�شاد،  
نقل  طائر�ت   6 عن  يقل  ال  ما 
من  �نطلقت  عمالقة   ع�شكري 
مايل  باجتاه   �أملانيا  يف  مطار 
من  حمولتها  و�فرغت   و�لنيجر  
نقلت   و  قد   �ال�شلحة ثم عادت، 
تابعة  ع�شكرية  �شحن  طائر�ت 
�أوروبا   يف  �الأمريكية  للقو�ت 
جتهيز�ت  موثوقة   م�شادر  ح�شب 
قاعدة  يف  �نز�لها  مت  ع�شكرية  
�جلز�ئرية   �حلدود  قرب  تاودين 
ل�شالح �جلي�س �ملايل، وتاأتي  هذه 
قو�ت  ح�شلت  �أن   بعد  �لتطور�ت 
نخبة مت ت�شكيلها يف �جلي�س �ملايل 
�الإرهابية    �جلماعات  ملو�جهة 

على جتهيز�ت �أمريكية.
م�شادر  قالت   ، مت�شل  �شياق  ويف 
�لدفاع �الأمريكية  �أمنية عن وز�رة 
مدرجني  �إن�شاء   مولت  �لبنتاغون 
�شمال مايل  �لطائر�ت يف   لهبوط 
و�شول  تاأمني  �أجل  من  و�لنيجر 
عندما  �أمريكية  تدخل  قو�ت 
وتعمل  ذ�لك،   �ل�رشورة  تقت�شي 

وز�رة �لدفاع �لفرن�شية منذ �أ�شهر 
�لطائر�ت  مهابط  جتديد    يف 
تاودين و�م�ش�س  خا�شة يف قاعدة 
مايل  �شمال  يف   �لع�شكريتني 
�إن جتديد   ،   وقال  م�شدر عليم 
مدينة  قرب   طائر�ت  مهابط 
�أمريكي   بتمويل  يتم   متبكتو 
وت�شارك كل من  بريطانيا و�أملانيا 

مطار�ت  مد�رج  بناء  يف  متويل 
موريتانيا   �لنيجر  يف   ع�شكرية 
فهم  خطوة  يف  وبوركينافا�شو  
لعمليات  حت�شري  �أنها   منها 
يف  م�شتقبال  تقع   ع�شكرية  قد  
منطقتي  �ل�شاحل وغرب �إفريقيا  

.

يف  غربية  ع�شوة  دول   وتعمل 
توفري  على  �الأطل�شي   �حللف 
لت�شهيل  �للوج�شتية  �الإمكانات 
�ل�شحر�ء  يف  خا�شة  قو�ت  تدخل 
�فريقيا  وغرب  �ل�شاحل  �لكربى 
�الأقل  على  ل  دو  قررت3  وقد  
و�لواليات  �أملانيا  بريطانيا  هي 
بناء  �الأمريكية  متويل  �ملتحدة 
مايل  دول  يف  طائر�ت  مد�رج 
�لنيجر بوركينافا�شو وموريتانيا  يف 
عمل  طويل �الأمد يهدف لت�شهيل  
يف  �رشيعة  ع�شكري  تدخل   �أية 

�مل�شتقبل .

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

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

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

اإعالن

�الأ�شبوع �جلاري   �أ�رشف منت�شف 
�ل�شباب  موؤ�ش�شات  ديو�ن  مبقر 
�شتحونة  بوبكر  ورقلة  لوالية 
لوالية  �لريا�شة  و  �ل�شباب  مدير 
ورقلة على مر��شيم حفل تن�شيب 
 ( �لريا�شية  و  �ل�شبانية  �الإطار�ت 
مربيي �ل�شباب – مربيي �الأن�شطة 
�خلريجة   ) �لريا�شية  و  �لبدنية 
حديثا من �ملعهد �لوطني للتكوين 
�لعايل الإطار�ت �ل�شباب �ملجاهد 

�أحمد م�رشي بورقلة .

�لدفعة �ملو�شومة باإ�شم �ملرحوم 
�جللفة  والية  من  خل�رش  قرماط 
و �لذي و�فته �ملنية موؤخر� على 
قبيل  �أياما  �أليم  مرور  حادث  �إثر 
�أين   ، �جلديد   ملن�شبه  �إ�شتالمه 
مربي  ب�شفة  �إطار�   20 ت�شم 
و  لل�شباب  م�شت�شارين  و  �ل�شباب 
10مربيي للريا�شة  ، حيث عرف 
�جلديدة  �الإطار�ت  تن�شيب  حفل 
طو�هرية  �لعربي  ح�شور  
و  لل�شباب  �ملنتدب  �ملدير 

�الإد�رية  باملقاطعة  �لريا�شة 
جودي  يو�شف  وكذ�   بتقرت 
�ل�شباب  موؤ�ش�شات  ديو�ن  مدير 
مدير  خليفة  خاليفة  و  بالوالية 
لوالية  �لريا�شات  �ملتعدد  �لركب 
نائب  بوغابة  خالد  ،و  ورقلة 
باملعهد  باملالية  �ملكلف  �ملدير 
الإطار�ت  �لعايل  للتكوين  �لوطني 
م�رشي  �أحمد  �ملجاهد  �ل�شباب 
وحيد  لد�ودي  بورقلة،�إ�شافة 
نائب �ملدير مكلف  بالبيذ�غوجيا 

�لتقاعد  على  و�ملحال  باملعهد 
بر�هيم  بن   موؤخر� وكذ�  عي�شى 
�ل�شباب  ن�شاطات  م�شلحة  رئي�س 
م�شاعي  بعد  و  ،حيث  باملديرية 
الإدماج  �ملدير  �أ�شاف   - حثيثة 
�ل�شبابية  �لوجوه  هذه  تن�شيب  و 
و�لريا�شية مبختلف دور �ل�شباب و 
�لهياكل �لريا�شية �الأخرى بالوالية 
كللت با�شتفادة هذه �الإطار�ت من 

منا�شب عمل قارة .
اأحمد باحلاج 

و�سفت احلملة غري الربيئة �سده بــ«املفتعلة » 

جمعيات حملية تعلن عن دعمها املطلق والالم�سروط 
ملدير ترامواي ورقلة 

اأحمد باحلاج 
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2968 و�لتي �أ�رشفت على تنظيمها 
مع  بالتن�سيق  �لثقافة  مديرية 
�إد�رة د�ر �لثقافة بت�سطري برنامج 
ثقايف وفني ثري تخللته معار�ض 
و�لال  �ملادي  �لأمازيغي  للرت�ث 
على  �لتقليدية  و�لفنون  مادي 
و�لأو�ين  �لقبائلي  �للبا�ض  غر�ر 
و�لأكالت  و�حللي  �لفخارية 
�ساهمت  �لتقليدية  و�حللويات 
�ملحلية  �جلمعيات  عديد  فيها 
�ل�سالم   " غر�ر  على  �لنا�سطة 
�لولئية " و" كافل �ليتيم " مكتب 
�لبويرة , وبر�عم رو�سة �لكاهنة  
وفرقة  �ل�رشفة  �أجري  وجمعية   ,
تخ�سي�ض  جانب  �ىل  �إ�سبالن 
جناح ل�سور قرى ومد��رش ولية 
ملعر�ض  �آخر  وجناح  �لبويرة 

تن�سيط  مع  �لأمازيغي  �لكتاب 
من  �أدبية  ولقاء�ت  حما�رش�ت 
وكتاب  جامعيني  �أ�ساتذة  طرف 
و�سعر�ء �ملنطقة , كما مت تد�سني 
�جلديدة  �لو�جهة  باملنا�سبة 
 " زعموم  علي   " �لثقافة  لد�ر 
�لأمازيغي  باحلرف  بالكتابة 
يتو��سل  فيما  هذ�   . تيفيناغ 
موؤ�س�سات  بديو�ن  �لثالث  لليوم 
 " �إ�سياخم  حممد   " �ل�سباب 
�لذي  �لتقليدية  �لفنون  معر�ض 
�ملجتمع  جمعيات  فيه  �أبدعت 
�لأيادي   " جمعية  منها  �ملدين 
�ملمدودة " �لتي �سنع �أع�ساوؤها 
ذكور�  باإرتد�ئهم  مميزة  �سورة 
�لقبائلي  �لتقليدي  �للبا�ض  و�إناثا 
�لقبائلية  �جلبة  يف  �ملتمثل 
�ىل  �ملحلي  و�لربنو�ض  و�لفوطة 
جانب ح�سور �جلمعيات �لأخرى 

خلري  �ث  جمعية  غر�ر  على 
ب�سلول  �لثقافية  و�أ�رشم  �لأ�سنام 
وترقية  للطفولة  وجمعية حورية 
�لثانية  �لطبعة  تنظيم  مع  �ملر�أة 
للم�سابقة �لولئية لالإمالء باللغة 

باأطفال  �خلا�سة  �لأمازيغية 
هذه  وت�سمل  و�لطلبة  �ملد�ر�ض 
�ملوؤ�س�سات  جميع  �لن�ساطات 
�ل�سبانية ومر�ز �لثقافة �ملنت�رشة 

عرب �لبلديات 45 لولية �لبويرة 

اأ�سرف اأم�س وايل البويرة " م�سطفى ليماين " بدار الثقافة " علي زعموم " على الإنطالق الر�سمي للتظاهرات 
الحتفالية املخلدة لراأ�س ال�سنة الأمازيغية " عيد يناير " 

البويرة

 ن�شاطات وتظاهرات تربز الرتاث االأمازيغي

الوادي 

البليدة 

اأن�شطة حت�شي�شية حول اأخطار 
الغاز الطبيعي 

م�شروع اإن�شاء مناطق ن�شاطات 
م�شغرة على م�شتوى البلديات  

حول  �لتح�سي�ض  �أن�سطة  ت�ستهدف 
للغاز  �ل�سيئ  �لإ�ستعمال  �أخطار 
�أزيد  منزلية  لأغر��ض  �لطبيعي 
من  م�ستفيدة  عائلة  �ألف   40 من 
بلدية   25 �لطاقة عرب  هذه  �متياز�ت 
�أفاد م�سوؤولو  �لو�دي , ح�سبما  بولية 
و�لغاز  �لكهرباء  توزيع  مديرية 
�لتي  �ملبادرة  هذه  وتاأتي  )�سونلغاز( 
يف  �جلاري  �لأ�سبوع  بحر  �أطلقت 
�لتح�سي�سية  �لقافلة  برنامج  �إطار 
�لذي �سطرته   )2018 – ل�ستاء )2017 
�لزبائن  لفائدة  �سونلغاز  جممع  �إد�رة 
�مل�ستفيدين من خدمة �لغاز �لطبيعي 
نظرية  درو�ض  تلقني  تت�سمن  و�لتي   ,
حول  تطبيقية  باأعمال  م�سحوبة 
�لآمن  �لإ�ستعمال  وطر�ئق  كيفيات 
�أو�سح  ,كما  �لطبيعي  �لغاز  لطاقة 

مدير �لتوزيع, عبد �لو�حد هماز.
عمق  يف  جو�رية  لقاء�ت  تنظم  كما 

ل�سيما  بالبلديات  �ل�سكنية  �لأحياء 
منها حديثة �لإ�ستفادة بالغاز �لطبيعي 
''�أبو�ب  تنظيم  خالل  من  وذلك 
وتوزيع   , �إعالمية''  و''�أيام  مفتوحة'' 
�حلملة  برنامج  وي�سمل  مطويات  
غر�ض  بهدف  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات 

وتر�سيخ ثقافة وقائية يف 
�أو�ساط �ملتمدر�سني مبختلف �لأطو�ر 
مرتب�سي  لدى  و�أي�سا   , �لتعليمية 
وطلبة  �ملهني  �لتكوين  موؤ�س�سات 
جامعة �ل�سهيد ''حمة خل�رش'' , وذلك 
�لإ�سالمية  �لك�سافة  �أفو�ج  مب�ساركة 
�جلز�ئرية وعديد �جلمعيات �لفاعلة , 
ح�سب ذ�ت �مل�سدر جدير بالذكر �أن 
�حلملة �لتح�سي�سية للوقاية من �أخطار 
�لطبيعي  للغاز  �ل�سيئ  �لإ�ستعمال 
من  �إطار�ت  تن�سيطها   على  ي�رشف 
ل�رشكة  و�لتجارية  �لتقنية  �مل�سالح 

�سونلغاز.

م�رشوع  قريبا  �لبليدة  ولية  �ستطلق 
ن�ساطات  مناطق  باإن�ساء  خا�ض 
�لولية  م�سغرة عرب عدد من بلديات 
�ملحلي  �لإقت�ساد  تطوير  بهدف 
�إ�سافية  مو�رد دخل  و خلق  من جهة 
ح�سبما   , �أخرى  جهة  من  للبلديات 

ك�سفت عنه م�سالح �لولية.
و يرمي هذ� �مل�رشوع �لذي �سي�سمح 
�مل�ساريع  من  �لعديد  جت�سيد  من 
�أر�ض �لو�قع,  وفق  �لإ�ستثمارية على 
�إىل   , �مل�سادر  ذ�ت  �أو�سحته  ما 
و كذ� خلق  �لإقت�ساد �ملحلي  تطوير 
�إىل  للبلديات  جديدة  دخل  مو�رد 
ل�سباب  �لعمل  منا�سب  توفري  جانب  
��ستحدثت  �ل�سياق  هذ�  يف  و  �لولية 
باإعد�د  �ستتكفل  ولئية  جلنة  موؤخر� 
للولية حيث ت�سم  �قت�سادية  خريطة 
�ملناجم  و  �ل�سناعة  مدر�ء  من  كل 
و  �لربجمة  و  �لفالحية  �مل�سالح  و 
�لبناء , ت�سيف ذ�ت �مل�سالح, م�سري� 

�للجنة  هذه  مهام  �أبرز  من  �أن  �إىل 
�إح�ساء �لوعاء�ت �لعقارية �ملتو�جدة 
�ساأنها  من  �لتي  و  �لولية  �إقليم  عرب 
�حت�سان مناطق ن�ساطات م�سغرة, و 
يف هذ� �ل�سياق, �أكدت م�سالح �لولية 
�سناعية  منطقة  �إجناز  م�رشوع  �أن 
و  �لرمانة  عني  منطقة  م�ستوى  على 
�لذي �سيرتبع على م�ساحة 377 هكتار 
�سريى �لنور قريبا بعد �لف�سل فيه من 
�سي�ساهم  و  �ملخت�سة.  �جلهات  قبل 
هذ� �مل�رشوع بعد جت�سيده على �أر�ض 
�لو�قع يف بعث عدد كبري من �مل�ساريع 
�لإ�سثمارية �لتي يحول دون جت�سيدها 
نق�ض �لوعاء �لعقاري هذ� �إىل جانب 
و  �ملوؤ�س�سات  من  �لعديد  تو�سيع 
ولية  �أن  �لعلم  مع  لن�ساطها  �مل�سانع 
�ل�سناعي  بطابعها  �ملعروفة  �لبليدة 
حت�سي ثالثة مناطق �سناعية و �ستة 

مناطق ن�ساط.

بف�سل امل�ساريع ال�ستثمارية ب�سعيدة

نحو توفري "م�شتقبال" الأزيد من 9 اآالف من�شب �شغل 
يرتقب �أن يتم "م�ستقبال" توفري 9.075 
من�سب �سغل ب�سعيدة بف�سل �مل�ساريع 
�سيجري جت�سيدها  �لتي  �ل�ستثمارية 
�لقادمة ح�سبما  �ل�سنة  بد�ية  بالولية 

علم لدى مدير �لت�سغيل.
ندوة  خالل  يعقوبي  حممد  و�أو�سح 
خمتلف  ح�سيلة  لعر�ض  �سحفية 
مناطق  باأن   �لت�سغيل  قطاع  �أجهزة 
�لولية  ببلديات  �مل�سغرة  �لن�ساطات 
م�رشوعا   112 جت�سيد  �ست�سهد 
هذ�  توفري  �سيتيح  مما  ��ستثماريا 

لل�سغل  �جلديدة  �ملنا�سب  من  �لعدد 
و�لتي ت�سمل خمتلف �لقطاعات  منها 

�ل�سناعة و �خلدمات وغريهما.
�لوكالة  مدير  �أو�سح  جهته  ومن 
عبد  ب�سعيدة  للت�سغيل  �لولئية 
�لندوة  هذه  خالل  �سلف  �لكرمي 
�لتن�سيبات  عدد  �أن  �ل�سحفية 
منذ  �لت�سغيل  جمال  يف  �ملحققة 
نوفمرب  �سهر  غاية  �إىل   2013 �سنة 
من �ل�سنة �جلارية قد بلغ 11.079 
من�سب �سغل بالولية و�أ�سار �إىل �أن 

توفريها  مت  �لتي  �ملنا�سب  هذه 
�ملحلية  �لوكالت  و�ساطة  بف�سل 
عار�سي  و  �لعمل  طالبي  بني 
�لفالحة  قطاعات  ت�سمل  �لعمل 
�خلدمات,  و  �لبناء  و  �ل�سناعة  و 
�لوكالة  �أن  �مل�سئول  نف�ض  و�أ�ساف 
�ملحلية للت�سغيل �سجلت خالل 11 
تن�سيب  �جلارية  �ل�سنة  من  �سهر� 
عمل  منا�سب  يف  �ساب   1.584
و  �لفالحة  قطاعات  يف  جديدة 
وحت�سي  �خلدمات  و  �ل�سناعة 

 13.331 للت�سغيل  �لولئية  �لوكالة 
ولالإ�سارة  �إليه  كما  عمل  طالب 
على  �ل�سحفية  �لندوة  هذه  �أقيمت 
�لت�سغيل  مديرية  تنظيم  هام�ض 
بالولية  �لإعالميني  لفائدة  زيارة 
للت�سغيل  �ملحلية  �لوكالة  ملقر�ت 
و�لفرعني �ملحليني للوكالة �لوطنية 
�ل�سندوق  و  �ل�سباب  ت�سغيل  لدعم 
بغية  �لبطالة  عن  للتاأمني  �لوطني 

�لتعرف على مهام هذه �لأجهزة.

برج بوعريريج 

ت�شليم مفاتيح 50 �شكنا الأ�شاتذة بجامعة الب�شري االإبراهيمي
لفائدة  �سكن   50 مفاتيح  ت�سليم  مت 
�لإبر�هيمي   �لب�سري  جامعة  �أ�ساتذة 
�إطار  يف  �ملنجزة  بوعريريج  بربج 
ح�سبما  �جلمهورية   رئي�ض  برنامج 
وتاأتي هذه  رئا�سة �جلامعة  لدى  علم 
�لعملية ��ستكمال لعملية توزيع مماثلة 
ل 50 �سكنا متت خالل �أكتوبر�ملا�سي 
�سكنا   60 ت�سليم  �نتظار  يف  ذلك  و 
 70 ب  �إجنازه  ن�سبة  تقدمت  �آخر  
حت�سل  �لتي  �ل�سكنات  وهي  باملائة 
�أ�سحابها على �ل�ستفادة �مل�سبقة يف 

مايو �ملا�سي ح�سب ما �أو�سحه ذ�ت 
نقابة  مكتب  ذكر  جهته  �مل�سدرمن 
�لعام  لالإحتاد  �ملنتمني  �لأ�ساتذة 
�أن  له  بيان  ينفي  �جلز�ئري  للعمال 
عملية ت�سليم م فاتيح 50 �سكنا )خم�ض 
غرف( �ملنجزة يف �إطار برنامج رئي�ض 
�جلمهورية جاء تطبيقا لالتفاق �ملربم 
بني �إد�رة �جلامعة و �لفرع �لنقابي يف 
�أكتوبر�ملا�سي مو�سحا باأن �لأ�ساتذة 
�سي�ستلمون  �لتفاق  على  �ملوقعني 
مل  �لذين  لأ�ساتذة  بينما  مفاتيحها 

�لقيام  فباإمكانهم  �ختيار�تهم  يقدمو� 
�ملفاتيح  ��ستالم  �أجل  من  بذلك 
بيانه  يف  �لنقابي  �لفرع  �ألح  فيما  و 
�لربط   �أ�سغال  ��ستكمال  على  حر�سه 
"�أقرب  يف  �لغاز  و  ب�سبكتيالكهرباء 
�جلامعة  مدير  �أو�سح  �لآجال" 
باأن  يعي�ض  بن  �لكرمي  عبد  �لدكتور 
�إد�رة �جلامعة فتحت �سجل ل�ستقبال 
لال�ستفادة  �جلديدة  �ل�سكن  طلبات 
ببلدية  �ملنجزة  �سكنا   68 من 
بوعريريج( يف  برج  )جنوب  �حلمادية 

�مللفات  در��سة  جلنة  تعيني  �نتظار 
�لب�سري  جامعة  باأن  مذكر�  ترتيبها  و 
ب228  ��ستفادت  قد  �لإبر�هيمي 
بذلك  لتكون  �أ�ساتذتها  لفائدة  �سكنا 
"�ملحظوظة"  �جلامعات  بني  من 
�ل�سكن  ملف  كان  لالإ�سارة  وطنيا. 
حمل  �لإبر�هيمي  �لب�سري  بجامعة 
طرفالأ�ساتذة  من  �حتجاجات  عدة 
�لإجناز  �أ�سغال  با�ستكمال  �ملطالبني 
�ل�ستفادة و هو ملف  لت�سليم مفاتيح 

يعود�إىل �أكرثمن خم�ض �سنو�ت.

ق�سنطينة

اأول اإقامة لدار "واحة" 
لالأ�شخا�ص امل�شابني بال�شرطان 

�إقامات  �لأربعة  �أ�سل  من  �إقامة  �أول 
د�ر لإ�ستقبال  وهي  "د�ر و�حة"  �مل�سماة 
بال�رشطان  �مل�سابني  �لأ�سخا�ض 
�ليوم  �إحياء  مبنا�سبة  وذلك  ومر�فقيهم 
ح�سبما  �ل�رشطان,  ملكافحة  �لعاملي 
�أفاد به رئي�ض جمعية "و�حة" بق�سنطينة 
�لربوفي�سور  �ل�رشطان  مر�سى  مل�ساعدة 
هذه  وتتوفر  �حلميد�أبركان.  عبد 
�لإقامة �لتي تعرف حاليا و�سع �للم�سات 
للن�ساء  و�ملخ�س�سة  ل�ستكمالها  �لأخرية 
 18 رقم  �جلو�رية  �لوحدة  م�ستوى  على 
على  منجلي"  "علي  �جلديدة  باملدينة 
ومر�فق  لال�ستحمام  وقاعة  12غرفة 
من  عدد  بالكامل  باإجنازها  "تكفل  عدة 

�ملح�سنني" على
�ملتمثلة  �لأخرى  �لثالث  �لإقامات  غر�ر 
يف كل من مبنى لالأطفال وف�ساء للعبادة 

ومطعمكما �رشح بذلك ذ�ت �لربوفي�سور. 
�أوىل  مرحلة  يف  "و�حة"  د�ر  و�ستتكفل 
من  �لقادمني  �ل�رشطان  مر�سى  ب"�إيو�ء 
�أماكن بعيدة" مبعية عائالتهم ملر�فقتهم 
لإجر�ء خمتلف �لتحاليل �لطبية و�لعالجية 
�لإطعام  من  �ل�ستفادة  �نتظار  يف  وذلك 
مبجرد ��ستكمال �إجناز �لإقامات �لثالث 
وفقا   ,  "2017 �لعام  "يف غ�سون  �لأخرى 
ملا �رشح به رئي�ض ذ�ت �جلمعية. وب�ساأن 
�لإقامات  هذه  بت�سيري  �ملتعلق  �جلانب 
�رشورة  �إىل  �أبركان  �لربوفي�سور  تطرق 
للتكفل  ت�سيري"  "ميز�نية  تخ�سي�ض 
على  �ملرتبعة  "و�حة"  بد�ر  باملقيمني 
يف  �لبحث  مع  م�سري�  مربع  مرت  �آلف   6
ذ�ت �ل�سدد عن �رشكاء ل�سمان حاجيات 
بع�ض  على  لالأطفالوكذ�  رو�سة  ت�سغيل 

�ملحالت �لتجارية �ملخطط لها. 

بلدية �سعبة العامر ببومردا�س 

رهان على التنمية لفك العزلة و تثبيت ال�شكان
�ل�سنو�ت  �لتنمية يف  تن�سب جهود 
�سعبة  بلدية  �لأخرية على م�ستوى 
بومرد��ض  �رشق  جنوب  �لعامر 
�ل�سكان  تثبيت  و  �لعزلة  فك  على 
و  �إجناز  خالل  من  مبناطقهم 
موقعها  لتثمني  �مل�ساريع  تنويع 
موؤهالتها,   و  �ملميز  �جلغر�يف 
�لتي  �لنائية  �لبلدية  هذه  وتتميز 
ترتبط مبوقعها �جلغر�يف �جلبلي 
)بومرد��ض  جماورة  وليات  ثالث 

بتبعرث  وزو(  وتيزي  �لبويرة  و 
عددهم  يتجاوز  �لذين  �سكانها 
 14 م�ستوى  على  ن�سمة  �ألف   35
عن  بعيدة  و  غريمتجاورة  قرية 
�لبلدية يف  وعملت  �لبلدية.  مركز 
رئي�سها  ح�سب  �لأخرية  �ل�سنو�ت 
على حتقيق جملة من �مل�ساريع يف 
خمتلف �مليادين للنهو�ض بالتنمية 
وفك عزلتها و توفري �رشوط �حلياة 
�لكرمية ملو�طنيها بغر�ض تثبيتهم 

مبناطقهم و ت�سجيع �لنازحني على 
�لعودة خلدمة �أر��سيهم,  و تتمثل 
م�رشوع  �لتنموية  �مل�ساريع  �أهم 
�إجناز 655 وحدة �سكنية �جتماعية 
�لتي �أجنز من جمملها 272 وحدة 
�لإجناز  طور  يف  �لباقي  و  �سكنية 
 1763 من  �لبلدية  ��ستفادت  كما 
�ل�سنو�ت  يف  �لريفي  للبناء  �إعانة 
و  �إعانة   1443 منها  وزع  �لأخرية 
�لباقي قيد �لتوزيع و لهذ� �لغر�ض  

ب�رشورة  �ملعنيني  �لو�يل  �أمر 
تكثيف �جلهود و رفع كل �لعر�قيل 
�لإعانات  كل  توزيع  ل�ستكمال 
�لبلدية   و��ستفادت  �أ�سحابها  على 
من  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  كذلك 
�لطريق  تعبيد  و  تهيئة  م�رشوع 
م�سافة  على   68 رقم  �لولئي 
�لرئي�سي  �لع�سب  يعد  �لذي   15
للبلدية و منفذها �لوحيد نحو كل 

�لجتاهات.



م�ساهمةاخلمي�س  11  جانفي 2018 املوافـق  لـ22 ربيع الثاين  1439ه 8

د. غازي ح�سني

التطّرف الديني وبروز الإرهاب ال�سهيوين والتكفريي  
يعاين �سعبنا العربي الفل�سطيني واأمتنا العربية وعائلتي واأنا �سخ�سيا من التطرف الديني الذي اأدى اإىل بروز الإرهاب اليهودي واحلروب الإ�سرائيلية 

لإقامة الدولة اليهودية يف فل�سطني العربية.

امل�سيحية  تطرف  من  اي�سا  ونعاين 
يف  �سنتها  التي  واحلروب  ال�سهيونية 
التي  والفنت  االبن  وبو�ش  ريغان  عهدي 
ت�سعلها اإدارة ترامب اليهودية بدعم وتاأيد 
كاملني من حممد بن �سلمان وبقية حكام 
الدول العربية يف اخلليج ملواجهة حركات 
املقاومة و ايران وتهويد القد�ش املحتلة 

.
ا�ست�سهاد  اإىل  التكفريي  االإرهاب  واأدى 
ن�سال  اأم  ماري  روز  االأملانية  زوجتي 
املجموعات  اأطلقتها  قذيفة  ب�سظايا 
التكفريية من جوبر على كورني�ش التجارة 
يف العا�سمة ال�سورية دم�سق بناء على طلب 
اأمريكية  وثيقة  بح�سب  �سلمان  بن  حممد 

ن�رشها موؤخرا موقع ويكليك�ش .

كتبت هذا املو�سوع عن خطورة التطرف 
الديني وبروز االرهاب وفاء لروح زوجتي 
الطاهرة التي اأدين لها باجلميل والعرفان 

لكل ماأجنزته يف حياتي .
�سوريا  �سهداء  جلميع  واخللود  املجد 

االأبرار.
املقدمة:

الإحلاق  العنف  ا�ستخدام  هو  االإرهاب 
، بهدف  الب�رشية واملادية  االأ�رشار  اأفدح 
التخويف واإمالء ال�رشوط وك�رش االإرادات ، 
وهو �سكل من اأ�سكال العنف ولي�ش كل عنف 
اإرهاباً ، ولكن كل اأ�سكال االإرهاب عنف ، 
واملقاومة  االإرهاب  بني  للتفريق  وذلك 
الإدانة االإرهاب وحماربته ودعم املقاومة 
اخليار   باعتبارها  ب�رشعيتها  واالعرتاف 
يج�سد  الذي  االحتالل  لقلع  اال�سرتاتيجي 
االإرهاب  على  وللق�ساء  االإرهاب  ذروة 
التكفريي، واأ�سبح االإرهاب ظاهرة عاملية 
واالأنظمة  اال�ستيطاين  اال�ستعمار  نتيجة 
العدالة   وفقدان  واالإرهابية  العن�رشية 
وا�ستمرار االحتالل ون�رش الفكر ال�سهيوين 
من  �سكلني  العامل  ويواجه  والتكفريي، 
االأول  ويتمّثل   ، الدويل  االإرهاب  اأ�سكال 
اأمريكا  متثله  الذي  االأقوياء  اإرهاب  يف 
واإ�رشائيل ، والثاين هو االإرهاب التكفريي 
وجميع  وامل�سلمني  بالعرب  يفتك  الذي 

ال�سعوب يف العامل .
االأنظمة  طبيعة  من  االإرهاب  ين�ساأ 
والعن�رشية  اال�ستعمارية  واحلركات 
التطّرف  ومن  والفا�سية  واال�ستبدادية 
والتكفريي  ال�سهيوين  والفكر  الديني 
تعرقل  خطرية  اآفة  االإرهاب  ويعترب   ،
ويهدد   ، العامل  يف  العادل  ال�سالم  حتقيق 
االإرهاب جميع ال�سعوب  واالأمم واالأعراق 
وي�سغل   ، العامل  يف  والثقافات  والديانات 
االإرهاب حيزاً كبرياً من اهتمام قادة الفكر 
وال�سيا�سة وفقهاء القانون الدويل العاملي 
يف  الثقافية  والنخب  واالإن�ساين  اجلنائي 

جميع اأنحاء العامل .
الظلم  م�سدرها  عاملية  ظاهرة  االإرهاب 
التطّرف  واأدى   ، والعن�رشية  واالحتالل 
 2001 اأيلول  تفجريات  وقوع  اإىل  الديني 
احلرب  بو�ش  االأمريكي  الرئي�ش  واإعالن 
ال�سليبية على العرب وامل�سلمني ، واإ�سعال 
اأفغان�ستان  على  االأمريكية  احلروب 
وال�سومال والعراق ، وهو عمل وح�سي غري 
اإن�ساين وكارثة عظمى للب�رشية ، ويعار�سه 
واالإ�سالم  وامل�سيحية  العقالء  جميع 

االأ�سيل .
االإرهاب  خدمت  التي  االأوىل  وامل�سكلة 

هي  والدويل  االإقليمي  ال�سعيدين  على 
وعدم  له  دقيق  دويل  تعريف  وجود  عدم 
تطبيق حل عادل  لق�سية فل�سطني وعودة 

الالجئني اإىل ديارهم .
االإرهاب  تداعيات  اليوم  العامل  ويعي�ش 
الغربي  واالإرهاب  والتكفريي  ال�سهيوين  
االأمريكية  االمربيالية  باإرهاب  جم�سداً 

املتحالفة مع ال�سهيونية العاملية .
والتكفريي  ال�سهيوين  االإرهاب  وي�سكل 
وجهان لعملة واحدة فكل ما يفعله داع�ش 
االأخرى  التكفريية  والن�رشة واملجموعات 
باإ�سعاف  اإ�رشائيل  م�سلحة  يف  �سّبت 
اجليو�ش يف �سورية والعراق وم�رش وليبيا ، 
وتغييب ق�سية فل�سطني ، واإقامة حتالفات 
اخلليج  دول  وبني  بينها  وجتارية  اأمنية 
دول  معظم  وهرولة   ، الها�سمية  واململكة 
مع  العالقات  لتطبيع  العربية  اجلامعة 

العدو االإ�رشائيلي .
املجتمعات  اإ�سعاف  يف  اأي�ساً  وي�سّب 
وو�سع  فيها  امل�سرتك  والعي�ش  العربية 
املقاومة االإ�سالمية  على قائمة االإرهاب 
ومنع ال�سالح واملال واالإعالم عن املقاومة 

الفل�سطينية .
التكفريي  االإرهاب  انت�سار  ظاهرة  واأدت 
والعربي  الفل�سطيني  الو�سعني  و�سول  اإىل 
عنجهية  وت�ساعد   ، اأحوالهما  اأرداأ  اإىل 
ووح�سية وهمجية  اإ�رشائيل اإذ عقد جمرم 
احلرب نتنياهو يف /17ني�سان / 2016 اأول 
اجلوالن  يف  العدو  وزراء  ملجل�ش  جل�سة 
ال�سوري  املحتل ، واأعلن فيها اأن اإ�رشائيل 
لن تن�سحب اأبداً من اجلوالن متحدّياً بذلك 
وجامعة  الدويل   االأمن  جمل�ش  قرارات 
القمة  موؤمتر  ومنظمة  العربية  الدول 

االإ�سالمي ومبادئ القانون الدويل .
ت�ستثمر  الغربية  الدول  اأن  بجالء  وظهر 
وم�سالح  م�ساحلها  خلدمة  االإرهاب 
 ، الطبيعية  الرثوات  ال�ستنزاف  اإ�رشائيل 
اإ�رشائيل  وتقوية  املنطقة  دول  وتفتيت 
فالتدخل   ، فل�سطني  ق�سية  وت�سفية 
االأمريكي  خا�ش  وب�سكل  اخلارجي 
املنطقة   بلدان  �سوؤون  يف  واالإ�رشائيلي 
االإرهاب،  ظاهرة  انت�سار  على  �ساعد 
داع�ش  متدد  م�سوؤولية  وا�سنطن  وتتحّمل 
يف �سورية  والعراق ، حيث ا�ستغلت داع�ش 
 ، �سورية«  من  للنيل  كاأدوات  والن�رشة 
تتحالف  الغربية  الدول  اأن  القول  وميكن 
مع االإرهاب يف �سورية وتتخذ منه موقف 

العداء عند العودة واالرتداد عليها .
وبالتايل فاإن اإدارة اأوباما تتحمل م�سوؤولية 
والعراق  �سورية  يف  داع�ش  اإرهاب  متدد  
تدمري  اإىل  ليبيا  يف  الناتو  تدخل  واأدى   ،
ومنجزات  فيها  الوطني  واجلي�ش  القيادة 
الدولة الوطنية ، ونهب اأموالها والنفط فيها 
، واإىل انت�سار االإرهاب ، وخطر تفتيتها اإىل 
عدوين  تواجه  فاملنطقة   ، دويالت  عدة 
اأ�سا�سني ) االإرهاب االإ�رشائيلي والتكفريي 

. )
اإن االإرهاب  �سناعة اال�ستعمار وال�سهيونية 
واالأنظمة  التكفريية  واملجموعات 
ال�رشق  منطقة  يف  بداأ   ، اال�ستبدادية 
اليهودية  الع�سابات  اإرهاب  مع  االأو�سط 
من  الثالثينيات  يف  امل�سلحة  االإرهابية 
دولة  اإرهاب  وا�ستمر   ، الع�رشين  القرن 
اإ�رشائيل وعن�رشيتها والنكبة والهولوكو�ست  

امل�ستمرين على ال�سعب الفل�سطيني .
االإرهاب  املنطقة من خالل  وت�ساعد يف 

احلركات  وبقية  التكفريي  الوهابي 
واأ�سلحة  اأموال  وبدعم   ، التكفريية 
وت�ساعد   ، اخلليج  دول  وبقية  ال�سعودية 
يف مرحلة ما�ُسمي بالربيع العربي ومتويل 
وفوزهم  امل�سلمني  لالإخوان  اخلليج  دول 
يف االنتخابات يف م�رش وتون�ش واملغرب  
االإخوان  ع�رش  ت�ساعد  بدء  ومع   ،
كلينتون  وقعتها هيالري  التي  بالتفاهمات 
ق�سية  عن  الإبعادهم  القاهرة  يف  معهم 
باتفاقات  التزامهم  وا�ستمرار  فل�سطني 

االإذعان يف كامب ديفيد .
ال�سهيونية  وعن�رشية  اإرهاب  ينطلق 
التعاليم  من  ال�سهيوين(  )االإرهاب 
التوراة  كتبة  ر�ّسخها  التي  واملمار�سات 
ال�سهاينة  واملوؤ�س�سون  والتلمود 
والع�سابات االإرهابية اليهودية امل�سلحة  و 
)الكيان ال�سهيوين ( ، وبالتايل تعود جذور 
والتلمود  التوراة  اإىل  ال�سهيوين  االإرهاب 
واالإيديولوجية ال�سهيونية ، وهي املنطلق 
واال�ستعمار  اجلماعية   واالإبادة  لالإرهاب 
اال�ستيطاين  والعن�رشية والتطهري العرقي 
واحلروب العدوانية التي اأ�سعلتها وت�سعلها 
ولبنان  و�سورية  فل�سطني  على  اإ�رشائيل 

وم�رش.
الإرهاب ال�سهيوين

املقررات  يف  ال�سهيوين  االإرهاب  تبلور 
املوؤمترات  اتخذتها  التي  واملخططات 
ال�سهيونية واحلكومات االإ�رشائيلية الإقامة 
اإ�رشائيل  اأو  اجلغرافية  الكربى  اإ�رشائيل 
النعرات  باإثارة  االقت�سادية  العظمى 
لتفتيت  والعرقية  واملذهبية  الطائفية 
تركيبها من خالل  واإعادة  العربية  البلدان 

م�رشوع ال�رشق االأو�سط اجلديد .
وال�سهيونية  والتلمود  التوراة  حتّر�ش 
واالإبادة  القتل   على  ال�سهيوين  والكيان 
اخلوف  الإلقاء  اليهود  لغري  اجلماعية 
والرعب يف نفو�ش الكنعانيني ) اأي العرب ( 
لكي يرتكوا اأر�سهم وممتلكاتهم حتت وطاأة 
ليحل  ويرحلوا  الدماء  و�سفك  االإرهاب 

اليهود حملهم من جميع اأنحاء العامل .
واالأيديولوجية  والتلمود  التوراة  ومتتلئ 
االإ�رشائيلية  والقوانني  ال�سهيونية 
و�سفك  احلروب  اإ�سعال  على  بالتحري�ش 
والتدمري  والنهب  ال�سلب  وعلى  الدماء 
و�سيا�سة االأر�ش املحروقة وبث الكراهية 
والبغ�ساء واإثارة الفنت بني ال�سعوب واالأمم 
اإ�رشائيل  تفعل  كما  متاماً  اليهودية  غري 
واملو�ساد  االإ�رشائيلي  اجلي�ش  ويفعل 
فل�سطني  اليهود يف  امل�ستعمرين  وقطعان 

واجلوالن وجنوب لبنان .
التعاليم  من  ال�سهيوين  االإرهاب  ينطلق 
ومن  االأوىل  بالدرجة  والتلمودية  التوراتية 
ال�سهيونية  واملنظمات  االأيديولوجية 
التي  واال�ستعمارية  العن�رشية  واحلركات 
املوؤ�س�سون  بها  وتاأثر  اأوروبا  يف  ظهرت 
االإرهاب  ي�ستند  وبالتايل  ال�سهاينة، 

ال�سهيوين اإىل م�سدرين اأ�سا�سني :
والتقنينات  والنواهي  :االأوامر  االأول 
والتلمود  التوراة  يف  الواردة  والق�س�ش 
م�سدر   ، يو�سع  �سفر  خا�ش  وب�سكل 
االإرهاب اليهودي واالإرهاب الذي متار�سه 

اإ�رشائيل .
واال�ستعماري  العن�رشي  الرتاث   : الثاين 
يف  ال�سهاينة  املوؤ�س�سون  به  تاأثر  الذي 
على  فيها  اليهودية  امل�ساألة  وحلل  اأوروبا 
ح�ساب ال�سعب العربي الفل�سطيني واالأمة 

العربية .
احلركة  موؤ�س�ش  هرت�سل   تيودور  جاء 
ال�سهيونية ور�سخ مقولة ) القوة فوق احلق ( 
يف االأيديولوجية ال�سهيونية ويف كتابه )دولة 
اليهود( الإقامة دولة عن�رشية وا�ستعمارية 
وعن�رشي  ا�ستعماري  يهودي  غيتو  كاأكرب 
العربي  الوطن  قلب  فل�سطني  واإرهابي يف 
، وعباأ اليهود باحلقد والكراهية على غري 
االأيديولوجية   �سلب  يف  واأر�سى   ، اليهود 
واالإرهاب  القوة  ا�ستخدام  ال�سهيونية  
والعن�رشية  اال�ستيطاين   واال�ستعمار 
�سديقه  وو�سع   ، العربية  فل�سطني  لتهويد 
 ، �سهيون  حكماء  بروتوكوالت  عام  اآحاد 
بازل  االأول يف  ال�سهيوين  املوؤمتر  واأقرها 

كقرارات �رشية .
احلركة  موؤ�س�ش  هرت�سل  تيودور  اعترب 
مفيدة  حركة  الال�سامية  اأن  ال�سهيونية 
يف  الال�ساميني  مع  وتعاون   ، لل�سهيونية 
وزير  خا�ش  وب�سكل  القي�رشية  رو�سيا 
اليهود  اندماج  ملنع  بليفي  فيها  الداخلية 
فل�سطني   اإىل  بتهجريهم  منهم  والتخل�ش 
اأملانيا  مع  اليهودية  الوكالة  وتعاونت   ،
هافارا  اتفاقية  معها  ووقعت  النازية 
النازية  بني  امل�سرتك  الهدف  لتحقيق 
واأوروبا  اأملانيا  تنظيف  وهو  وال�سهيونية 
من اليهود وترحيلهم اإىل فل�سطني واإقامة 
يف  اليهودية  للم�ساألة  كحل  فيها  اإ�رشائيل 
الفل�سطيني  ال�سعب  وعلى ح�ساب  اأوروبا  

واالأمة العربية .
اإت�سل اليهودية االإرهابية  وتعاونت ع�سابة 
مع  الثانية  العاملية  احلرب  قبل  امل�سلحة 
البولندي  اجلي�ش  يف  الال�ساميني  القادة 
لتدريب اأع�سائها ، وتعاون حاييم وايزمان 
العاملية  ال�سهيونية  املنظمة  زعيم 
مو�سوليني  مع  جابوتن�سكي  واالإرهابي 
من  اأع�ساء  لتدريب  االإيطالية  والفا�سية 
التجربة يف  االإرهابية على  بيطار  منظمة 
اآرثر  اللورد  عن  املعروف  ومن   ، اإيطاليا 
الوعد  روت�سيلد  اللورد  منح  الذي  بلفور 
الال�ساميني يف  اأنه كان من كبار  امل�سوؤوم 

الوقت نف�سه كان �سهيونياً .
كارل  اأن  ال�سهاينة  من  العديد  ويعترب 
 « كتاب  و�سع  الأنه  ال�سامياً  كان  مارك�ش 
امل�ساألة اليهودية » واأّكد فيه اأّن حب الذهب 

واملال هو الدين احلقيقي لليهودي .
فوق  القوة  باأن  ال�سهيوين  الفكر  ويوؤمن   
عن  الناجت  احلق  ت�سنع  التي  وهي  احلق 
واالحتالل  واالغت�ساب  القوة  ا�ستخدام 
اإ�رشائيل  مع  دائماً  واحلق   ، والتهويد 
االإدارات  ويهويد  اليهودية   اللوبيات  الأن 

االأبي�ش  البيت  يف  والروؤ�ساء  االأمريكية 
وبقية الدول الغربية و�سعوا اإ�رشائيل فوق 
ميثاق االأمم املتحدة وفوق مبادئ القانون 
االإن�ساين  الدويل  والقانون  العام  الدويل 
واالأر�ش  واالإن�سانية  املدنية  فاحلقوق   ،
الدخالء  لليهود  كلها  واالمتيازات  واملياه 
على فل�سطني والغرباء عنها والذين جاءوا 
معزوفتي  وا�ستغلوا   ، البحار  وراء  من 
مع  والتعاون  والهولوكو�ست  الال�سامية 
اليهود  لتهجري  النازية  واأملانيا  اال�ستعمار 
 ، منها  العرب  وترحيل  فل�سطني  اإىل 
واأقاموا اإ�رشائيل كمركز لليهودية العاملية 
واالإمربيالية االأمريكية وكاأكرب غيتو يهودي 
قلب  يف  واإرهابي  وعن�رشي  ا�ستعماري 

املنطقة العربية االإ�سالمية .
فامل�ستعمر اليهودي الذي جتلبه املنظمات 
ال�سهيونية واإ�رشائيل وبدعم من الواليات 
الغربية  الدول  وبقية  واأملانيا  املتحدة 
بالقوة  ومقد�ساتي  ودراي  اأر�سي  ي�سادر 
ي�ساء  ما  يفعل  اأن  احلق  وله   ، واالإرهاب 
فل�سطني  يف  ي�ساء  حيث  وي�سكن  ب�سعبي 
الوطن  ت�سبح  لكي  منها  اخلروج  وعلّي 
فاأي   ، العامل  يف  اليهود  جلميع  القومي 
بهذا  يقبل  اإن�سان  واأي  منطق  واأي  عقل 
التاريخ  يف  امل�سبوق  غري  اجلائر  الظلم 

الب�رشي ؟؟!! .
الأب�سط  املخالف  اجلائر  الظلم  هذا 
الذي  االإن�ساين هو  الدويل  القانون  مبادئ 
واملقاومة  االنتفا�سات  اندالع  اإىل  اأّدى 

الفل�سطينية واللبنانية املعا�رشتني .
االإرهابية  اليهودية  الع�سابات  وكانت 
واالأرغون  و�سترين  الهاغانا   : امل�سلحة 
والباملاخ اأول من قام با�ستخدام الرباميل 
الثالثينات  يف  املفخخة  وال�سيارات 
واالأربعينات من القرن املا�سي باملتاجر 
والقد�ش  واأ�سواق اخل�سار يف حيفا ويافا 

.
اإن االإرهاب اليهودي مل ياأت كردة فعل على 
جذور  اإىل  يعود  واإمنا   « عربي  اإرهاب   «
القدمي  يف  مغرقة  واأيديولوجية  دينية 
اأنواع  اأقدم  وهو   ، اليهودي  التاريخ  من 
 ، الب�رشي  التاريخ  يف  واأخطره  االإرهاب 
ورفعه كتبة  التوراة والتلمود واحلاخامات 
اإ�رشائيل  وقادة  ال�سهاينة  واملوؤ�س�سون 
وجوهر  الدينية  القدا�سة  مرتبة  اإىل 
خمططات  واإىل  ال�سهيونية  االأيديولوجية 
 ، اإ�رشائيل  و�سعتها  وقوانني  وممار�سات 
ور�سخوا ا�ستخدام االإرهاب الإبادة العرب 
وطنهم  خارج  وترحيلهم  الفل�سطينيني  

لزرع امل�ستعمرين اليهود فيها .
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  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة

املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

ANEP N°:   800710 الو�سط:2018/01/11

حكم باحلجر

و لهذه الـاأ�سباب

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة 
علنيا ح�سوريا .................

يف ال�شكل : قبول  اإعادة ال�شري يف الدعوى بعد  اخلربة �شكال   
يف املو�شوع : اإفراغ احلكم  ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 
2010/01/27  حتت رقم 2011/00143   مع امل�شادقة  على 
تقرير   اخلربة   املنجزة من طرف  الدكتور  جمعـة اأحمد  و 
املودعة بتاريخ 2011/06/16  حتت  رقم 11/100  ومنه احلكم  
باحلجر  على املدعي عليها عابر زهرت بنت حممد ، املولودة 
عليها   مقدم   املدعية   تعيني  مع   مبراد    1957/03/28 يف 
لرعايتها و التكفل ب�شوؤونها اليومية و الت�رصفات القانونية بدال 
ميالد  عقد   اأ�شل  على  احلكم  هذا  مبنطوق  يوؤ�رص  اأن   على 
املحجور عليها  ب�شعي من النيابة و القول  اأن ذلك يعد ا�شهارا  
مع  حتميل املدعية بامل�شاريف الق�شائية مبا فيها  م�شاريف  

الت�شجيل   املقدرة بـ300 دج .....
  بهذا �شدر احلكم  و اأف�شح به  يف اجلل�شة العالنية  يف التاريخ 

املذكور اأعاله  و اأم�شى اأ�شل  احلكم  الرئي�س  و الكاتب .... 
 الرئي�س )ة( 
اأمني ال�سبط 

حكم باحلجر
و لهذه الـاأ�سباب

حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�سرة علنيا 
ح�سوريا 

يف ال�سكل : قبول   
  2007/12/01 بتاريخ  ال�شادر  التح�شريي  احلكم   اإفراغ   : املو�شوع  يف 
حتت رقم  فهر�س  420-08  و بناءا عليه  امل�شادقة  على اخلربة العقلية 
املنجزة من طرف  اخلبري  جمعـة اأحمد  و املودعة بتاريخ 2008-0-13  
حتت  رقم 114-08  و عليه الت�رصيح باحلجر على املدعي عليها عابر 
فاطمـة  بوغرا�شة  وولد  حممد  ابنة   1973-04-01 يف  املولودة  عائ�شة 
القيام  و  لرعايتها  مقدما  خرية  بوغرا�شة  لد  و  علية   املدعي  تعيني  و 
ت�رصف  اأموالها   يف  تت�رصف   اأن  لها  ال�شفة  بهذه  بتمتعها  و  ب�شوؤونها  
و  العام   القانون  ملقت�شيات  طبقا  م�شوؤولة  تكون  و  احلري�س   الرجل 
اإجراء  و  رهنه   و  ق�شمته   و  العقار  بيع  يف  القا�شي   ت�شتاأذن  اأن  عليها 
امل�شاحلة  و املنقوالت ذات االأهمية  اخلا�شة و ا�شتثمار اأموال املحجور 
اإيجار عقار املحجور عليها   اأو امل�شاهمة يف �رصكة و  عليها باالإقرا�س 
باالقرتا�س  و االإقرا�س اأو امل�شاهمة  يف �رصكة  و اإيجار  عقار  املحجور  

عليها  ملدة تزيد  عن 03 �شنوات  مع االأمر  بن�رص احلكم ....
و  العمومية  للخزينة  املقررة  الق�شائية  بامل�شاريف  املدعية  حتميل  و 

املقدرة بـ300 دج .....
  بهذا �شدر احلكم  و اأف�شح بها جهارا اأمام املالء من النا�س يف اليوم 
اأ�شل احلكم  من طرف  اأم�شى  اأعاله  و  ال�شنة املذكورين   ال�شهر  و  و 

الرئي�س  و الكاتب .... 
 الرئي�س )ة(
 اأمني ال�سبط 

اإىل معايل املحرتم الدكتور �سريف رحماين

تعزية

يًَّة َفاْدُخِلي يِف ِعبَاِدي  يًَة َمْر�شِ يَا اأَيَّتَُها النَّْف�ُس امْلُْطَمِئنَُّة اْرِجِعي اإَِل َرِبِّك َرا�شِ
َواْدُخِلي َجنَِّتي 

نباأ وفاة املغفور لها والدتكم طيب اهلل ثراها،  تلقيت ببالغ احلزن واالأ�شى 
وبهذه املنا�شبة االأليمة اأتقدم با�شمي اخلا�س وبا�شم عائلة غول من اجللفة 
، راجيا  بالتعازي اخلال�شة   ، الو�شط  ونيابة عن االأ�رصة االإعالمية جلريدة 
من املول العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة برحمته الوا�شعة وي�شكنها ف�شيح 

جناته ، ويلهمكم جميل ال�شرب وال�شلوان .
اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

اأخوكم / احلفناوي بن عامر غول

�ملكتب �جلهوي جلريدة �لو�شط 
باجلنوب �لكبري

العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 
احلميد جناح بحي ل�سيلي�س ورقلة  

الهاتف الثابت والفاك�س 
029703371:

الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم 

ات�سلوا بنا 

�إعالن
اعالن  عن فتح حتقيق عمومي حول م�سروع 

اإجناز مركز جتاري

)CENTRE COMMERCIAL( 

 2017/12/05  : يف  املوؤرخ   2935 رقم  للقرار  طبقا 
فتح  املتم�شن  امل�شيلة  والية  وايل  ال�شيد  ال�شادر عن 
جتــاري  مركز  اإجنـاز  م�رصوع  حول  عمومي  حتقيق 
ببلدية  الواقع  التلي   / �شليح  ما�شي   : ال�شيد  لفائدة 

بلعائبة والية امل�شيلة.
لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ال�شيد  يعلن 
بلعائبة كافة املواطنني عن فتح �شجـل خا�س بتدوين 
كل املالحظات واالإعرتا�شات واملواقـــف حول اإجناز 
ح�شام  عي�س  بن   : ال�شيد  تعيني  ومت  امل�رصوع  هذا 
حمققا الإ�شتقبال عرائ�س املواطنني و�شكاويهم خالل 
اإل  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  الر�شمية  العمل  اأيام 
غاية الرابعــة والن�شف م�شاءا وملدة 15 يوما اإبتداء من 

: 2018/01/14 واإل غاية : 2018/01/28.
مالحظة : ين�رص هــذا االإعالن يف جريدتني وطنيتني.

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
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الأمم  مفو�ضية  اأعلنته  الرقم  هذا 
يف  الالجئني  ل�ضوؤون  املتحدة 
لبنان، وقالت اإنه �ضهد تراجعا اإىل 
اأقل من مليون �ضخ�ص للمرة الأوىل 
منذ 2014 واأرجعت املتحدثة با�ضم 
املفو�ضية، ليزا اأبو خالد، يف بيان 
اأ�ضباب   ،2017 دي�ضمرب  يف  �ضدر 
اأو  اآخر  لبلد  النتقال  اإىل  الرتاجع 
 980 الوفاة  اأو  �ضوريا  اإىل  عودتهم 
ب�ضكل  م�ضجلون  �ضوري  نازح  األف 
�ضوؤون  مكتب  لدى  حاليا  ر�ضمي 
النازحني يف الأمم املتحدة، وزارة 
بعدما  اللبنانية،  النازحني  �ضوؤون 
اأن كان عددهم يف دي�ضمرب 2016 
مليون  اإىل  األف  ومئتي  مليون  بني 
ووفق  �ضخ�ص  األف  وخم�ضمائة 
اأن  يعني  ذلك  فاإن  املعطيات، 
األف   520 قرابة  املنخف�ص  العدد 
يف  اخلبري  تقدير  ح�ضب  �ضخ�ص، 
ال�ضيا�ضات العامة والالجئني، زياد 
ال�ضائغ )م�ضدر ر�ضمي من الوزارة 
املعنية( وقّدر ال�ضائغ يف حديث ، 

من  �ضوريا  اإىل  عادوا  الذين  عدد 
الأخريتني  ال�ضنتني  خالل  لبنان 

"بالآلف ل بل ع�رشات الآلف".
الرقم  على  احل�ضول  كيفية  وعن 
الـ980  �ضمن  وح�رشه  الر�ضمي 
-وفق  يعود  ذلك  فاإن  نازح،  األف 
معطيات؛  ثالث  اإىل  ال�ضائغ- 
�ضوري  لكل  الرقمية  العني  ب�ضمة 
العينية  امل�ضاعدات  اإىل  اإ�ضافة 
هوؤلء  يتلقاها  كان  التي  والنقدية 
جانب  اإىل  املتحدة،  الأمم  من 
ح�ضب  عليهم،  امل�ضجلة  القيود 

ال�ضائغ.
تغرّيت  املعطيات  هذه  لكن 
تراجع  مع  الأخرية  الفرتة  يف 
ح�ضور عدد كبري اإىل مركز الأمم 
عملية  اأن  اإىل  ي�ضي  ما  املتحدة، 
موطنهم  اإىل  العودة  اأو  هجرة 
كيفية  ال�ضائغ  و�رشح  ح�ضلت  قد 
عن  "النازح"  �ضفة  الدولة  �ضطب 
ذلك  اإن  قائاًل  لبنان،  يف  ال�ضوري 
بحركة  التدقيق  خالل  من  يجري 
لبنان،  من  وخروجه  اإىل  دخوله 
)تعليم،  البالد  اإىل  قدومه  و�ضبب 

اأن  "اأي  واأ�ضاف:  عمل(،  جلوء، 
مع  تتطابق  تعد  مل  النازح  �ضفة 
و�ضعه، بالتايل مل يعد م�ضموحاً له 
بداأ  القرار  لبنان وهذا  اإىل  العودة 

يف العام 2015".
واأ�ضار ال�ضائغ اإىل معطًى اآخر يف 
اإمتام عملية الإح�ضاء، اعتمد على 
لبنان  من  ال�ضوريني  اآلف  هجرة 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  اإىل 
عدد  وفاة  جانب  اإىل  واأ�ضرتاليا، 
منهم داخل لبنان )نزحوا عام 2011 
وبعده(، واأ�ضار اخلبري اللبناين اإىل 
جمموعة اأخرى غادرت لبنان نحو 
على  احل�ضول  بعد  العربية  البالد 
عن  للبحث  متهيدا  دائمة،  اإقامة 
جن�ضية  على  للح�ضول  طريقة 
الدولة التي يقيمون بها واعترب اأنه 
هوؤلء  خلروج  مبا�رشة  عالقة  "ل 
املقدمة  وامل�ضاعدات  لبنان،  من 
ال�ضبب  اإمنا  املتحدة؛  الأمم  من 
للعي�ص  اأف�ضل  فر�ص  عن  البحث 

يف اخلارج اأو العودة اإىل الوطن".
�ضوري  األف   980 م�ضري  وعن 
الدولة  اإن على  ال�ضائغ  قال  نازح، 

هوؤلء  لعودة  متهد  اللبنانية 
بني  الف�ضل  مع �رشورة  النازحني، 
واملقيم،  والعامل  ال�رشعي  النازح 
اأن  اأو�ضح  الأخرية،  احلالة  ويف 
ل�ضنوات طويلة قبل  ا�ضتقبل  لبنان 
الثورة ال�ضورية ما بني 350 اإىل 500 

األف عامل �ضوري مو�ضمي.
النازحني  �ضوؤون  وزير  اأكد  بدوره، 
�رشورة  املرعبي،  معني  اللبناين، 
الداخلية  وزارة  بني  التن�ضيق 
واملفو�ضية  الأجانب(  )�ضجل 
الولدات  لت�ضجيل  لالإغاثة،  العليا 
وقال  الدوائر  يف  املقّيدة  غري 
اإن  الأنا�ضول،  مع  ات�ضال  يف 
الإح�ضاء  عملية  �ضي�ضهل  ذلك 
لعودة  التمهيد  يف  و�ضي�ضاعد 
عائالتهم، اإ�ضافة لتجنيب الأطفال 
التحّول اإىل "حالت مكتومي القيد 
اأن  املرعبي  واعترب  هوية("  )بال 
للنازحني  تقدم  التي  امل�ضاعدات 
قبل  من  كبري  ب�ضكل  تراجعت 
واأ�ضار  املانحة،  والدول  اجلهات 
الغذاء  برنامج  "توقيف  اإىل 
العاملي، الذي ا�ضتفاد من ع�رشات 

األف العائالت خالل 2017".
وتوّقع املرعبي اأن ي�ضهد منت�ضف 
2018 حتى اآخره ارتفاعا كبريا يف 
مع  موطنهم،  اإىل  العائدين  ن�ضبة 
نحو  كثيفة  هجرة  حركة  ت�ضجيل 
تقديراته  ووفق   ، الأخرى  البالد 
اإىل  فاإن حوايل 70  الر�ضمية،  غري 
75 األف �ضوري هاجروا بني اأواخر 
2016 و2017 من لبنان نحو اأوروبا 
الإ�ضارة  "مع  واأمريكا،  واأ�ضرتاليا 

الواجهة  ت�ضّكل  اأوروبا  اأن  اإىل 
الأكرث ا�ضتقبالً.

بلدة  زار  الذي  مرا�ضل  وح�ضب 
 4 ت�ضم  والتي  )�رشق(،  املرج 
من  عددا  فاإن  كبرية،  خمّيمات 
حتّدثوا  هناك  ال�ضوريني  الرجال 
عن خماوف العودة لبلدهم، فقال 
العودة  يخافون  اإنهم  معظمهم 
)اجلي�ص(  العلم  "خدمة  ب�ضبب 

فيبقون هنا )يف لبنان(".

يقف 980 األف نازح �سوري يف لبنان، اأمام خيارات البقاء اأو العودة اإىل بلدهم اأو الهجرة اإىل دول اأوروبية، بعد �ست �سنوات اندالع الثورة ال�سورية �سنة 2011.

2018 هل يحمل الفرج

ق.د 

بني الهجرة والعودة.. اأعداد النازحني ال�سوريني يف لبنان ترتاجع 

االعرتا�سات يف اإيران.. الدوافع وال�سيناريوهات 
حني انطلقت اأحداث الربيع العربي 
عوا�ضم  اإىل  وانتقلت  تون�ص،  يف 
عربية يف عام 2011، اأعرب النظام 
يف  للتغيري  تاأييده  عن  الإيراين 
البلدان العربية علًنا، لكنه كان يخفي 
خ�ضيته من و�ضول عربة التغيري اإىل 
طهران؛ ل �ضيما واأنه كان قد خرج 
لتوه من اأزمة كبرية اإثر التظاهرات، 
انتخابات  بعد  البالد  �ضهدتها  التي 

عام 2009. 
عربة  و�ضلت  حني  القلق  هذا  وزاد 
تُ�ضقط  وكادت  دم�ضق،  اإىل  التغيري 
النظام  واأدرك  الأ�ضد،  ب�ضار  حليفه 
يف  حلفائه  �ضقوط  اأن  الإيراين 
املنطقة �ضي�رشع يف انهياره، فبذل 
الأ�ضد  �ضقوط  ملنع  بو�ضعه،  ما 
العاملني  يف  ب�ضورته  خماطًرا 
العربي والإ�ضالمي، وقدم له كميات 
طائلة؛  واأمواًل  الأ�ضلحة  من  كبرية 
م�ضاعب  من  يعاين  كان  اأنه  برغم 
القت�ضادي  احلظر  ب�ضبب  كبرية 
نتيجة  البالد  على  املفرو�ص 

الربنامج النووي. 

ما بعد 2015
الإيرانية  اأن جنحت احلكومة  وبعد 
النووي  الربنامج  اأزمة  حل  يف 
اأن  املتوقع  من  كان   ،2015 عام 
اقت�ضادًيا؛  انفراًجا  البالد  ت�ضهد 
اأن  حتدثت  تقارير  واأن  �ضيما  ل 
مليار   150 على  �ضتح�ضل  طهران 
يف  املجمدة  اأموالها  من  دولر 
وكان  والأمريكية،  الأوروبية  البنوك 
ال�ضتثمارات  تدفق  املاأمول  من 
الأجنبية اإىل البالد. لكن وبعد م�ضي 
اأكرث من عامني على توقيع التفاق 
النووي، ورغم جناح الرئي�ص روحاين 

ال�ضنوي  الت�ضخم  حجم  تقلي�ص  يف 
باملائة،   12 حوايل  اإىل  ثالثني  من 
فلم ي�ضهد املواطن الإيراين حت�ضًنا 
اأف�ضد  فقد  القت�ضادية،  حالته  يف 
جميء ترامب اآمال روحاين، وذهبت 
ا�ضتعادتها  التي  الأموال  معظم 
الذي  الثوري،  للحر�ص  احلكومة 
يف  اإيران  نفوذ  لتعزيز  ا�ضتخدمها، 
والف�ضاد  الفقر  زال  وما  املنطقة. 

والبطالة والغالء يع�ضف بالبالد. 
خالل ال�ضهور الأخرية، �ضهدت املدن 
الحتجاجات  ع�رشات  الإيرانية 
والعت�ضامات املحدودة يف مناطق 
احلكومة  لكن  البالد،  من  خمتلفة 
املحتجني،  ملطالب  ت�ضتجب  مل 
مطالبني  بني  فئاتهم  تنوعت  الذين 
موؤ�ض�ضات  من  اأموالهم  با�ضتعادة 
حم�ضوبة  �ضخ�ضيات  متلكها  مالية 
على النظام بعد اأن اأعلنت اإفال�ضها 
اأموالهم،  للمودعني  تُِعد  ومل 
يتقا�ضوا  مل  ومتقاعدين  ومعلمني 
رواتبهم لعدة �ضهور، وعمال خ�رشوا 
م�ضانعهم  اإغالق  بعد  اأعمالهم 
نتيجة اإفال�ضها، وخريجني جامعيني 
عمل،  فر�ضة  على  يح�ضلوا  مل 
احلكومة  �ضيا�ضة  على  ومعرت�ضني 
البيئي،  التلوث  مع�ضلة  حيال 
احلجاب  على  اعرت�ضن  وفتيات 
النظام،  يفر�ضه  الذي  الإجباري 
يف  النظام  ف�ضل  من  وغا�ضبني 
الأخري  الزلزال  كارثة  مع  التعاطي 
وت�ضبب  البالد  غرب  �رشب  الذي 
اأدى  وقد  العائالت.  مئات  بت�رشيد 
عدم ال�ضتجابة ملطالب املحتجني 
كثري  فقد  اإىل  املختلفة  بفئاتهم 
بالإ�ضالح،  اأمل  اأي  املواطنني  من 
الذي كان الرئي�ص روحاين قد وعد 

واأكد  �ضنوات،  بتحقيقه منذ خم�ص 
عليه يف حملته النتخابية منذ اأقل 
الرئي�ص  اأن  هوؤلء  و�ضعر  �ضنة،  من 
على  قادر  اأنه غري  اأو  قد خدعهم، 
فرتاجع  املطلوب،  التغيري  اإجناز 
اأمام املر�ضد  يف كثري من امليادين 

واحلر�ص الثوري. 

قطع املعونة احلكومية 
عن 30 مليون مواطن

اندلع الحتجاجات  ومما �رّشع يف 
روحاين  حكومة  عزم  الأخرية، 
 30 عن  احلكومية  املعونة  قطع 
يعتربون  ل  ممن  مواطن،  مليون 
وكذلك  احلكومة،  بنظر  فقراء 
املالية  لل�ضنة  املقرتحة  امليزانية 
قيمة  رفع  تت�ضمن  التي  اجلديدة، 
اإىل  البنزين  ومنها  املحروقات 
ال�رشائب،  وم�ضاعفة  ال�ضعف 
وخف�ص ميزانية امل�ضاريع التحتية، 
�ضخمة  ميزانيات  تخ�ضي�ص  مقابل 
النظام  ولأذرع  الدينية،  للموؤ�ض�ضات 
اإىل  اإ�ضافة  والإعالمية،  املذهبية 
زيادة ميزانية املوؤ�ض�ضات الع�ضكرية، 
 40 من  اأكرث  الثوري  احلر�ص  ومنها 

باملائة عن العام املا�ضي. 
ل �ضك، اأن العامل الأ�ضا�ضي لنزول 
م�ضهد  ال�ضوارع يف  اإىل  املعرت�ضني 
ويف  املا�ضي،  دي�ضمرب   28 يف 
�ضوء  هو  ذلك،  بعد  املدن  ع�رشات 
القت�ضاد  لكن  املعي�ضية،  الأو�ضاع 
ف�ضوء  ال�ضيا�ضة،  عن  منف�ضل  غري 
�ضوء  عن  ناجم  املعي�ضية  الأو�ضاع 
من  يجعل  وهذا  ال�ضيا�ضيني،  اإدارة 
املمكن القول، اإن �ضبب العرتا�ضات 
ويعرب  املعي�ضية،  الأو�ضاع  يتجاوز 
النظام،  من  املواطنني  ا�ضتياء  عن 

واأنه مل يعد بقدورهم حتمل املزيد 
من ال�ضغوط. 

نتيجة  احلالية، جاءت  الأحداث  اإن 
تراكمات من معاناة املواطنني من 
والر�ضوة  والبطالة  والف�ضاد  الفقر 
الذي  النظام،  على  والنقمة  والظلم 
البالد؛  خارج  الدولة  اأموال  يبدد 
على  اخلا�ضة  مل�ضاحله  خدمة 
رواية  قبلنا  واإذا  مواطنيه.  ح�ضاب 
النظام، باأن اأياٍد خارجية قد ت�ضببت 
�ضك  فال  الحتجاجات،  باندلع 
اإيران  جتعل  الداخلية  العوامل  اأن 
مهياأة لندلع ثورات يف كل حلظة. 
اأن الدول املناف�ضة لإيران،  �ضحيح 
�ضتكون  الأجنبية،  القوى  وبع�ص 
للنظام  القالقل  بت�ضبب  م�رشورة 
كثرية  �ضكوك  هناك  لكن  الإيراين، 
حول قدرتها على التاأثري يف الداخل 

الإيراين. 
الحتجاجات  اندلع  بع�ضهم  يُرجع 
�ضيا�ضية  جتاذبات  اإىل  بدايتها  يف 
بني التيارين املحافظ والإ�ضالحي، 
التيار  اأقطاب  بع�ص  دعوة  بعد 
املحافظ اأن�ضارهم لالحتجاج على 
العرتا�ص  بذريعة  روحاين  حكومة 
خرجت  الأمور  لكن  الغالء،  على 
عن ال�ضيطرة بعد اأن ان�ضمت فئات 
�ضقف  ورفعت  للمحتجني،  اأخرى 
اآخرون  يتحدث  كما  ال�ضعارات، 
اأحمدي  ال�ضابق  للرئي�ص  دور  عن 
ل  الحتجاجات؛  اإطالق  يف  جناد 
املرحلة  خالل  تعّر�ص  واأنه  �ضيما 
النتقادات،  من  لكثري  ال�ضابقة 
حتى  التهم،  من  العديد  له  ووجهت 
ا�ضطر مر�ضد الثورة للرد عليه قبل 
يوم واحد من اندلع الحتجاجات، 
كل  كان ميلك  يحق ملن  "ل  بقوله: 

مقدرات الدولة بيده، اأن يلعب اليوم 
دور املعار�ضة". 

اندلع  يف  املت�ضبب  كان  واأّياً 
ت�ضكل  فهي  الحتجاجات، 
النظام  ا�ضتهدفت  التي  ب�ضعاراتها 
قوية  �ضفعة  املر�ضد  و�ضخ�ص 
على  يرتكز  الذي  النظام،  ل�رشعية 
كبرية  وهزة  الفقيه،  ولية  مبداأ 
بعد  حاول  الذي  املر�ضد،  ملكانة 
الهيبة  اإعادة   2009 عام  تظاهرات 
ملكانته، التي تزعزعت بعد وقوفه 

اإىل جانب اأحمدي جناد. 

ال�سيناريوهات املتوقعة 

يف  الحتجاجات  زخم  ازداد  اإذا 
العا�ضمة،  �ضهدت  اأو  الأطراف، 
كبرية  احتجاجات  الكربى  واملدن 
والتحقت الطبقة الو�ضطى والطلبة؛ 
باملعرت�ضني،  طهران  يف  �ضيما  ل 
قمعها،  ال�ضهولة  من  يكون  فلن 

و�ضتكون اخليارات كلها مفتوحة. 
قمع  من  النظام  يتمكن  قد   -
�ضوتها،  واإخماد  الحتجاجات، 
ان�ضمام  عدم  منها:  اأ�ضباب  لعدة 
اإليها  املواطنني  من  اأو�ضع  فئات 
اإخافة هذه  اأبرزها  لعوامل متعددة 
بالتظاهرات  اللتحاق  ال�رشائح من 
التخريب احلا�ضل  التهويل من  عرب 
كانت  -واإن  العامة  املمتلكات  يف 
هناك تهم للنظام نف�ضه بافتعاله-، 
برامج  اإغالق  الأمنية،  القب�ضة 
التي يتوا�ضل  التوا�ضل الجتماعي، 
عربها املعرت�ضون، تخفي�ص �رشعة 
الإنرتنت، بيد اأن قدرة النظام على 
اإخماد الحتجاجات ل تعني انتهاءها 
القمع  �ضيزيد  بل  الإطالق،  على 
النظام،  على  املواطنني  نقمة  من 

ويتعمق اجلرح، وينتظر املعرت�ضون 
اأكرث  حركات  لظهور  اأخرى  فر�ضة 
يف  وو�ضوًحا  وان�ضجاًما  تنظيًما 
العرتا�ضات  اإخماد  اإن  الأهداف. 
النظام  م�رشوعية  من  �ضي�ضعف 
العامل  دول  واأمام  مواطنيه،  اأمام 
ويقلل  عزلته،  من  و�ضيزيد  ا،  اأي�ضً
من فر�ص اإقامة عالقات اقت�ضادية 
من  ويخف�ص  اأوروبا،  مع  جيدة 
اأجنبية  ا�ضتثمارات  ورود  احتمال 
للبالد، ما �ضيفاقم من �ضوء الأو�ضاع 

القت�ضادية. 
ببع�ص  احلكومة  تقوم  قد   -
الإجراءات لتهدئة ال�ضارع، منها تلبية 
بع�ص املطالب املعي�ضية كالرتاجع 
عن رفع قيمة املحروقات، والرتاجع 
احلكومي  الدعم  قطع  م�رشوع  عن 
عن حوايل 30 مليون مواطن اإيراين، 
ما يعني ف�ضل الربنامج القت�ضادي 
هذه  تلقى  قد  روحاين.  للرئي�ص 
املعرت�ضني  عند  قبوًل  الإجراءات 
معي�ضية،  ملطالب  خرجوا  الذين 
املحتجني  تقنع  لن  بالتاأكيد  لكنها 
لن  فهوؤلء  برمته،  النظام  على 
ير�ضوا دون اإحداث تغيريات بنيوية 
يف النظام احلاكم. اإذا متكن النظام 
�ضيكون  الحتجاجات،  اإخماد  من 
الأحداث  من  الأكرب  املت�رشر 
الأخرية هم الإ�ضالحيون. لن ين�ضى 
الإ�ضالحيني  اتهامات  املحتجون 
عن  الإعراب  موجة  و�ضرتتفع  لهم، 
الندم للت�ضويت لروحاين، التي كانت 
انطالق  من  اأ�ضابيع  قبل  بداأت  قد 
الحتجاجات. ويف حال حتقق هذا 
ال�ضيناريو �ضرتتفع اأ�ضهم املحافظني 
يف النتخابات الربملانية والرئا�ضية 

القادمة.
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تقديرات اجلي�ش ال�صهيوين لعام 2018: 
جبهة غزة الأكرث �صخونة 

توّقع متحدث ع�شكري اإ�شرائيلي اأن تكون جبهة »قطاع غزة«، الأكرث �شخونة يف العام 2018، مقارنة مع اجلبهات الأخرى التي ت�شمل �شوريا ولبنان وال�شفة الغربية. 

ادرعي،  اأفيخاي  وك�شف 
اجلي�ش  بل�شان  املتحدث 
حديث  يف  النقاب  ال�شهيوين، 
الأنا�شول  وكالة  ن�رشته  خا�ش 
ال�شهيوين  اجلي�ش  اإن  الرتكية  
و�شفه  الذي   2017 العام  ا�شتغل 
لتنفيذ  ن�شبيا«  »هادئ  كان  باأنه 
عمليات تدريب وا�شعة ولمتالك 
املا�شي،  اأ�شلحة مل ميتلكها يف 
ومنها املقاتلة اجلوية العمالقة 
ودبابات  وغوا�شات   ،35 اإف 
وناقالت جند مدرعة ،كما ك�شف 
اجلي�ش  اأن  عن  النقاب  اأدرعي 
العام  خالل  �شينهي  الإ�رشائيلي 
اجلاري بناء اجلدار، الذي ي�شمل 
عائق »حتت اأر�شي«، حول قطاع 
م�شابه  جدار  هو  ،وقال:«  غزة 
احلدود  على  املقامة  للجدران 
والأردنية  وال�شورية  امل�رشية 
غزة  بقطاع  يتعلق  فيما  ولكنه 
ي�شمل عائق حتت اأر�شي » ،ومع 
اأن  اإىل  اأدرعي  اأ�شار  فقد  ذلك، 
اأي جبهة  الت�شعيد حمتمل على 
من اجلبهات ،وقال:« يف منطقة 
حادث  اأي  فاإن  الأو�شط  ال�رشق 
اأزمة  يفجر  قد  �شغري  تكتيكي 
اأكرب، ونحن نعتقد اأن اأي ت�شعيد 
على اأي جبهة قد ت�شعله اأحداث 
تكتيكية �شغرية، ولذلك يجب اأن 
نكون مهيئني دائما باأن اأي حدث 

قد يوؤدي اإىل ت�شعيد او�شع«. 
يكون  اأن  اإما  اجلي�ش  واأ�شاف:« 
ا�شتعداد  اأو  حرب  حالة  يف 
للحرب  وال�شتعدادات  للحرب، 
تعني التدريبات والتجهيز، ونحن 
قدراتنا  بتعزيز  قمنا  اأننا  نعتقد 
باأن  تقديراتنا  مع  وجاهزيتنا، 
اأن  الأطراف  من م�شلحة جميع 

تبقى الأمور هادئة«. 
الع�شكري  املتحدث  يَر  ومل 
»داع�ش«  تنظيم  يف  الإ�رشائيلي 
اأي تهديد على اإ�رشائيل ،واأ�شار 
اإىل اأن منظمة حزب اهلل اللبنانية 
اأ�شلحة  على  ح�شولها  ورغم 
انها  اإل  اإيران،  من  متقدمة 
،واأ�شاف:«  ب�شوريا  من�شغلة 
باإ�شعال  اهلل  حلزب  م�شلحة  ل 
يف  لي�شت  و�شوريا  لبنان،  جبهة 
م�شلحتها خو�ش اأي حرب، فيما 
�شوريا  يف  الإيراين  التمو�شع  اأن 
الوقت«  من  فرتة  ي�شتغرق  قد 
الفل�شطينيني  اأن  اأدرعي  ،وراأى 
يف  بت�شعيد  معنيني  غري 
التطورات  رغم  الغربية  ال�شفة 

ال�شيا�شية. 
يخ�ش  فيما  اأنه  اعتقد  وقال:« 
لديه  اأحد  فال  الغربية،  ال�شفة 
ما  اإىل  الأمور  بعودة  م�شلحة 
كانت عليه قبل 10 �شنوات«، يف 
اإ�شارة اإىل فرتة النتفا�شة الثانية 

م�شاء  الغربية  ال�شفة  و�شهدت 
م�شتوطن  مقتل  الثالثاء  ام�ش 

اإ�رشائيلي يف اإطالق نار.

جبهة غزة 

اأما بخ�شو�ش جبهة قطاع غزة، 
الأكرث  هي  اأنها  اأدرعي  فراأى 
،وقال:«  لال�شتعال  احتمالية 
جهود  عدة  هناك  باملقابل 
يبذلها اجلي�ش للحفاظ على على 
فهناك  اجلنوب،  يف  ال�شتقرار 
الأخرية  الأيام  يف  ن�شبي  هدوء 
وهناك عدة خطوات مدنية يتم 
ولكن  عنها  واحلديث  اتخاذها 
الو�شول  يجب  انه  �شيا�شتنا هي 
اإىل حالة من الهدوء املطلق مع 
اأخرى،  ناحية  ومن  غزة  قطاع 
ل�شيناريوهات  ال�شتعداد  اأي�شا، 
الأمور«  تدهور  متنوعة يف حال 
،وقال ادرعي يف هذا ال�شدد اإن 
اجلي�ش متكن يف العام 2017 من 
متقدمة  تكنولوجيا  تطوير  مت 
مع  بالتعاون  نوعها،  من  فريدة 
لإحباط  تكنولوجية  �رشكات 
حركة  حتفرها  التي  الأنفاق 
التنظيمات،  وبقية  حما�ش 
احلدود  خاللها  من  وتخرتق 
مع  ،وقال:«  اإ�رشائيل  داخل  اإىل 
�شيتم   2018 اجلاري  العام  نهاية 
حتت  اجلدار  بناء  من  النتهاء 
قطاع  حدود  طول  على  اأر�شي 
وا�شحة  توجيهات  وهناك  غزة، 
هذا  واإقامة  بناء  باإنهاء  للجي�ش 

العائق مهما كانت الظروف«. 
بناء  اللحظة مت  واأ�شاف:« حتى 
الذي  اجلدار  من  كبري  جزء 
الأر�ش،  وحتت  فوق  �شيكون 
وهو م�شابه للجدار على احلدود 
وال�شورية  والردنية  امل�رشية 
ولكن يف غزة ال�شيء اجلديد هو 

انه اأي�شا حتت ار�شي«. 

جتعل  الذي  الأ�شباب  وعن 
غزة  جبهة  اأن  يعتقد  اجلي�ش 
�شخونة  الأكرث  �شتكون  التي  هي 
غزة  قطاع  مع  امل�شكلة  قال:« 
امل�شكلة  هي   2018 العام  يف 
وهناك  يقلقنا،  وهذا  الإن�شانية 
جانبنا  ومن  اأمنية  خماوف 
م�شلحة  فهذه  امل�شاعدة  نريد 
التي  املعادلة  ولكن  اإ�رشائيلية 
اأمام  حما�ش  اأن  هي  نطرحها 
حتكم  اأن  فاإما  طرق،  مفرتق 
تكون  اأن  اأو  ال�شكان  وت�شاعد 
قوتها  تبني  ارهابية  منظمة 

الع�شكرية ». 
اأو�شاع  هناك  واأ�شاف:« 
حما�ش  وهناك  �شعبة  اإن�شانية 
وم�شاحلة داخلية وبالتايل هناك 

يتوجب  التي  الأمور  من  العديد 
معاجلتها لتح�شني الو�شاع ومنع 

الت�شعيد«. 

جبهة ال�شفة الغربية 

ولفت اأدرعي اإىل اأن العام 2017 
�شهد انخفا�شا ملمو�شا يف عدد 
ال�شفة  من  املنطلقة  العمليات 
ال�شنوات  مع  مقارنة  الغربية، 
عندما  املا�شيةوقال:«  الأخرية 
املواجهات  بع�ش  هناك  كانت 
كانت  الوا�شحة  �شيا�شتنا  فاإن 
انه  ونعتقد  المور  هذه  احتواء 

مت احتواءها بنجاح«. 
الإ�شكاليات  اأبرز  اأن  اإىل  ولفت 
كانت  اجلي�ش  واجهت  التي 
الهجمات الفردية ،وقال:« كانت 
يف  م�شبوقة  غري  جهود  هناك 
كل ما يتعلق بالعمليات الفردية، 
ينفذون  الذين  ال�شخا�ش  اأي 
هجمات ب�شكل فردي ودون اإطار 
تنظيمي، ولذلك متت الكثري من 
�شبكات  عرب  للمتابعة  اجلهود 
واأي�شا  الجتماعي،  التوا�شل 
املحيطة  الدوائر  �شد  العمل 

باملنفذين«. 
جمع  يف  ن�شطنا  واأ�شاف:« 
واأغلقنا  الغربية  يف  ال�شلحة 
معادن(  ت�شنيع  )ور�ش  خمارط 
من  العديد  اعتقال  ومت 
الفل�شطينيني واملوؤ�رش على هذه 
اأن ثمن �شالح كارلو  اجلهود هو 
ال�شنع  ذاتي  قدمية(  )بندقية 
مثال، ارتفع 5 اأ�شعاف عما كان 

عليه قبل �شنة ». 
فيما  اأنه  اأعتقد  اأدرعي:«  وتابع 
اأحد  فال  الغربية  ال�شفة  يخ�ش 
اإىل  الأمور  بعودة  م�شلحة  لديه 
�شنوات«   10 قبل  عليه  كانت  ما 
يف اإ�شارة اإىل النتفا�شة الثانية. 

جبهة لبنان 

قال  لبنان،  بجبهة  يتعلق  فيما 
�شهد   2017 العام  اإن  اأدرعي، 
للو�شع  ا�شتمرارا  ن�شبيا  هدوًء 
،وقال:«  عاما   11 منذ  ال�شائد 
هذا الهدوء اأتاح للجي�ش اإمكانية 
كان  الأبرز  واحلدث  القوة  بناء 
حينما   2017 �شبتمرب  �شهر  يف 
تدريبا  ال�شمايل  الفيلق  نفذ 
عاما   20 منذ  الأكرب  هو  وا�شعا 
القدرات  جميع  حماكاة  ومتت 
الهجومية والدفاعية للجي�ش ». 

هذا  يف  احلديث  واأ�شاف:« 
التمرين كان وا�شحا، وهو ح�شم 
احلالة  هذه  يف  والعدو  العدو، 
لبنان«  يف  اهلل  حزب  منظمة  هو 
 2017 العام  نهاية  يف  وتابع:« 

وبداية العام 2018 فاإن التحدي 
وحماولتها  اإيران  هو  الرئي�شي 
التغلغل وب�شط النفوذ وال�شيطرة 
يف املناطق القريبة من احلدود 

الإ�رشائيلية ». 
فاإن  بلبنان  يتعلق  فيما  وتابع:« 
ومتوا�شل  م�شتمر  دعم  هناك 
دون قطيعة بني حزب اهلل وايران 
ماليني  مئات  �شخ  مت  حيث 
ايرانية  كم�شاندة  الدولرات 
الت�شلح  اجل  من  اهلل  حلزب 
من  ،واأ�شاف:«  دقيقة«  باأ�شلحة 
توا�شل  فان  اجلي�ش  نظر  وجهة 
هيمنتها  ب�شط  اإيران  حماولة 
يعني  ال�شمالية  احلدود  على 
تهدد  ال�شتقرار  عدم  من  حالة 
الإ�رشائيلية  احلدود  فقط  لي�ش 
ال�رشق  منطقة  اأي�شا  وامنا 

الأو�شط والعامل ». 
اجلدار  باإقامة  بداأنا  وقال:« 
لبنان  احلدود  على  اجلديد 
و�شيتم ا�شتكماله، ل ادري اذا مت 
ذلك يف العام 2018، ولكن �شيتم 

ا�شتكماله يف الفرتة املقبلة«. 

جبهة �شوريا: عمل اأكرب 
وحديث اأقل 

عن  للحديث  اأدرعي  وتطرق 
اإن  قال  حيث  �شوريا،  جبهة 
اجلي�ش يخ�ش�ش جزءا كبريا من 

جهوده للجانب ال�شتخباري. 
من  الكثري  جنمع  وقال:« 
ال�شتخبارية«  املعلومات 
واأ�شاف:« بالن�شبة لنا فان هناك 
نت�رشف  اأمنية  حمراء  خطوط 
حلمايتها  ونتحرك  مبوجبها 
�شيا�شتنا  ،وتابع:«  وتر�شيخها« 
اأمور   3 اإىل  ت�شتند  �شوريا  جتاه 
مركزية، وهي: اأول عدم التدخل 
يف الو�شع ال�شوري فال نقف اإىل 
جانب اأحد من اأطراف ال�رشاع، 
تهديد  اأي  �شد  التحرك  وثانيا 
ا�شتطعنا  اأننا  واأعتقد  لأمننا 
الهدوء  من  حالة  نوجد  اأن 

يتعلق  ما  وثالثا  وال�شتقرار، 
للجرحى  امل�شاعدة  بتقدمي 
ال�شق  يف  وخا�شة  ال�شوريني 
فهناك  اجلولن  من  ال�شوري 
اإن�شانية  مبواد  ودعم  توا�شل 
امل�شت�شفيات  ا�شتقبلت  وقد 
اآلف   3 من  اأكرث  الإ�رشائيلية 

م�شاب �شوري«. 
وتابع اأدرعي:« الآن هناك حتدي 
الإيراين«  النفوذ  ب�شط  مبحاولة 
واأكمل:« نقول بو�شوح، اإ�رشائيل 
على  اإيراين  بتواجد  ت�شمح  لن 
هناك  باعتقادنا  ولكن  حدودها 
هذا  عن  للحديث  طويل  وقت 
املو�شوع ،واأ�شاف:« هناك اأمور 
كثريا  عنها  نتحدث  اأن  يجب  ل 
اأن نفعله«،  علنا ونفعل ما يجب 
دون تقدمي مزيد من التفا�شيل. 

داع�س 

قال  داع�ش،  تنظيم  وب�شاأن 
ال�شهيوين  الكيان  اإن  اأدرعي، 
قلق«  ول  »خماوف  ينتابها  ل 
تهديد  اأ�شاف:«  لكنه  ب�شاأنه 
عنا�رش  فهناك  موجود  داع�ش 
مع  احلدود  على  للتنظيم 
ال�شورية  احلدود  وعلى  �شيناء 
اتهامات  اأي  ب�شدة،  ،ورف�ش 
عالقة  باإقامة  ال�شهيوين  للكيان 
والن�رشة  داع�ش  تنظيمي  مع 

فتح  جبهة  اإىل  ا�شمها  )حولت 
بالن�شبة  واأ�شاف:«  ال�شام حاليا( 
الن�رشة وغريها  لداع�ش وجبهة 
فاإن  الإرهابية،  املنظمات  من 
نرف�ش  اأنه  وهو  وا�شح  موقفنا 
كل ما يقال اأو ي�شاع حول عالقة 
وبني  ال�شهيوين  الكيان  بني  ما 
ال�شطر  الإرهابية يف  املنظمات 
ولي�ش  اجلولن،  من  ال�شوري 
الكيان  بني  عالقة  اأية  هناك 

ال�شهيوين وهذه املنظمات«. 

ا�شتعدادات اجلي�س 

 ،2017 عام  اأن  اإىل  اأدرعي  ونّوه 
للجي�ش  اأتاح  ن�شبيا،  �شهد هدوًء 
وقال:«  القوة«  »لبناء  المكانية 
يف اجلي�ش هناك جهدان، الأول 
القوة،  تفعيل  والثاين  القوة،  بناء 
على  باحلفاظ  قمنا  ولذلك 
الوقت  معظم  يف  ولكن  الأمن 
كنا نقوم ببناء القوة ولذلك قمنا 
مثل  متطورة  اأ�شلحة  با�شتيعاب 
وجمنزرات  وغوا�شات   35 اإف 
جديدة  مدرعة  جند  وناقالت 
�شواء  الع�شكرية،  الذرع  كل  يف 
البحرية  �شالح  اأو  اجلو  �شالح 
هناك  فكان  الربية  القوات  اأو 
ا�شتيعاب لأ�شلحة قتالية متقدمة 
ال�شايرب  جمال  يف  ذلك  يف  مبا 

)التكنولوجيا(«.



يلتقي فريقا دفاع تاجنانت ومولودية 
�صعيدة يف مباراة قوية ت�صعب التكهن 
حول هوية الفريق املعني بنيل تاأ�صرية 
خا�صة  اجلمهورية  كاأ�س  نهائي  ثمن 
ين�صطان  فريقني  بني  جتمع  وانها 
ويف  والثانية،  الأوىل  الرابطتني  يف 
تاجنانت  دافع  يدخل  ال�صدد  هذا 

عاملي  من  ي�صتفيد  وهو  اللقاء 
اإحراز  اأجل  من  واجلمهور  الأر�س 
بطاقة التاأهل وموا�صلة املغامرة يف 
املناف�صة، حيث يعول اأ�صبال املدرب 
عمر بلعطوي على تدارك التعرث الذي 
الأ�صبوع  نهاية  ميدانهم  على  �صجلوه 
اأوملبي  ا�صتقبلوا  عندما  املن�رصم 
املدية واكتفوا بالتعادل يف افتتاحية 
الوطنية،  البطولة  من  الإياب  مرحلة 
ملزمني  الالعبني  يجعل  الذي  الأمر 
من  جمهورهم  اأمام  العتبار  باإعادة 
جديد،  تعرث  ت�صجيل  تفادي  اأجل 
اأ�صباله  الفني  الطاقم  ح�رص  حيث 
حتقيق  اأجل  من  النواحي  كافة  من 
الأوىل  الأدوار  لعب  وموا�صلة  الأهم 

متقدمة  ادوار  اإىل  التاأهل  اجل  من 
من الكاأ�س.

�صعيدة  مولودية  تعول  املقابل،  يف 
على ت�صجيل نتيجة ايجابية من خالل 
التنقل الذي يقودها اإىل �رصق البالد 
من اأجل رفع املعنويات وجتاةز الفرتة 
البطولة  يف  بها  متر  التي  ال�صعبة 
الغرب  نادي  ي�صجل  اأين  الوطنية 
اأربع مباريات على التوايل  اجلزائري 
دون فوز، وهي املرحلة التي ي�رصون 
الديكليك  وحتقيق  جتاوزها  على 
غدا  املقرر  مناف�صهم  ح�صاب  على 
التاأهل  تاأ�صرية  حتقيق  خالل  من 

والذهاب بعيدا يف املناف�صة.
ع.ق.
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بلوزداد مبهمة يف املتناول و�صدام 
قوي بتاجنانت

تعود مناف�شة كاأ�س اجلمهورية جمددا بخو�س مباريات الدور ال�شاد�س ع�شر والذي �شوف 
يجري على مدار خم�شة اأيام، حيث تنطلق اليوم بخو�س مباراة افتتاحية جتمع بني فريقي 

�شباب الدار البي�شاء وجنم الب�شبا�س، حيث تبدو املواجهة متكافئة بني الفريقني رغم اأن 
النادي العا�شمي يتوجه ليكون م�شتفيدا من عاملي الأر�س واجلمهور من اجل اقتطاع بطاقة 

بلوغ الدور ثمن النهائي ملناف�شة ال�شيدة الكاأ�س

عي�شة ق.

بينما جتري غدا مباريات 
متفاوتة بني اندية تن�صط 
الأق�صام،  خمتلف  يف 
و�صتكون القمة يف ملعب 
مبيلة  حلوة«  »�صماعيل 
اأين يالقي دفاع تاجنانت 
الرابطة  يف  النا�صط 
ب�صيفه  الأوىل  املحرتفة 
النا�صط  �صعيدة  مولودية 
وهو  الثانية،  الرابطة  يف 
ي�صعب  الذي  اللقاء 
املتاأهل  بهوية  التكهن 
عامل  اأن  رغم  منه 
الأر�صية مييل اإىل ا�صبال 
بلعطوي،  عمر  املدرب 
مهمة  تبدو  املقابل  يف 
يف  بلوزداد  �صباب 
املتناول ملوا�صلة م�صوار 
الذي  اللقب  الدفاع على 
الفارط،  املو�صم  احرزه 
فريق  ي�صتقبل  عندما 
�صباب  الدنيا  الأق�صام 
اإليزي الذي يبحث بدوره 
على خلق عامل املفاجاأة 
وموا�صلة م�صوار الكاأ�س، 

ممثلي  �صيكون  بينما 
اأوملبي  الأوىل  الرابطة 
بارادو  ونادي  املدية 
خارج  التنقل  مهمة  اأمام 
بالتاأهل  للعودة  القواعد 
نادي  الأول  يالقي  حيث 
احتاد بلخري، فيما يالقي 

بارادو مولودية البي�س.
ممثلي  �صيكون  بينما 
يف  الثانية  الرابطة 
عندما  متباينة  مهمة 
جمعية  الرائد  ي�صتقبل 
عني مليلة ال�صيف احتاد 
يتنقل  فيما  الأخ�رصية 
خارج  بجاية  مولودية 

مولودية  ملالقاة  الديار 
بينما  احل�صا�صنة، 
ال�صغرية  الأندية  �صتكون 
موا�صلة  فر�صة  اأمام 
املناف�صة يف اللقاء الذي 
الزاوية  �صباب  يجمع 

وجنم مقرة.

برنامج املباريات
الدار  �صباب  اخلمي�س: 
البي�صاء / جنم الب�صبا�س 
ال�صاعة  من  ابتداء 

14:30
اجلمعة:  مولودية البي�س 

/ نادي بارادو

           احتاد بلخري / 
اأوملبي املدية

           جمعية عني مليلة 
/ احتاد الأخ�رصية

           دفاع تناجنانت / 
مولودية �صعيدة

          مولودية احل�صا�صنة 
/ مولودية بجاية

          �صباب الزاوية / 
جنم مقرة

ابتداء  تنطلق  املباريات 
من 14:30

بلوزداد  �صباب          
اللقاء  اإليزي  �صباب   /

مربمج على 16:00

�شباب بلوزداد / �شباب اإليزي

اأبناء العقيبة لتحقيق الديكليك واإليزي 
ي�صرون على املفاجاأة

الدورة الدولية لكرة اليد بقطر

اجلزائر حتقق الفوز الثاين اأمام عمان

بالعا�صمة  اأوت   20 ملعب  يحت�صن 
بلوزداد  �صباب  فريقي  جتمع  مباراة 
يتناف�صان على  اللذان  اإليزي  و�صباب 
النهائي  ثمن  الدور  بلوغ  تاأ�صرية 
وتبدو  اجلمهورية،  كاأ�س  ملناف�صة 
العا�صمي  النادي  كفة  يف  املواجهة 
فريق  اأمام  مبيدانه  يلعب  الذي 
اأجل  من  الدنيا  الأق�صام  يف  نا�صط 
الذي  اللقب  على  الدفاع  موا�صلة 
النهائي  يف  الفارط  املو�صم  اأحرزه 
و�صوف  �صطيف،  بوفاق  جمعه  الذي 
تكون الفر�صة امام املدرب املغربي 
حتقيق  اجل  من  الطاو�صي  ر�صيد 
الذي  الفريق  ايجابية مع  نتيجة  اأول 
اأيام بعد  التحق بعار�صته الفنية قبل 
ت�صجيله تعرث اأمام احتاد بلعبا�س اأين 
وبالتايل  الأخري،  قواعد  على  انهزم 
على  يعول  املغربي  املدرب  فاإن 
الغد،  مباراة  من  النتفا�صة  ت�صجيل 
غلى  بحاجة  الت�صكيلة  واأن  خا�صة 

الفوز الذي يغيب عنها منذ اأكرث من 
�صجلت  والت�صكيلة  مباريات،  ع�رص 
وبالتايل  التوايل،  على  هزائم  ثالث 
فاإن ا�صتعادة الثقة �صتكون ابتداء من 
مباراة الغد يف حال حتقيق النت�صار 

والتاأهل اإىل الدور املقبل.
�صباب  ت�صكيلة  تعول  جهتها،  من 
وحتقيق  التحدي  رفع  على  اإليزي 
بتاأ�صرية  العودة  خالل  من  املفاجاأة 

�صتكون  املهمة  اأن  رغم  التاأهل 
معقدة ويف ظل الظروف التح�صريية 
اإل  الت�صكيلة،  رافقت  التي  ال�صعبة 
عودتنا  الكا�س  ال�صيدة  مناف�صة  اأن 
الأق�صام  اأندية  من  املفاجاآت  على 
اإليزي هذا  �صباب  نادي  وبلغ  الدنيا، 
الدور بعدما جتاوز مناف�صه نادي بئر 

العاتر يف الدور ال�صابق.
عي�شة ق.

اليد  لكرة  الوطني  املنتخب  فاز 
خا�صها  التي  املباراة  يف  رجال 
املنتخب  نظريه  اأمام  اأم�س  اأول 
العماين والتي تندرج �صمن م�صاركة 
الدورة  يف  الوطنية  الت�صكيلة 
الدولية اجلارية بالعا�صمة القطرية 
العنا�رص  �صجلت  حيث  الدوحة، 
ح�صاب  على  �صعبا  فوزا  الوطنية 
انتهت  بعدما  عمان،  نظريها 
بنتيجة 27-28،  املواجهة املباراة 
وكان ال�صوط الأول قد انتهى اي�صا 
بنتيجة  الوطنية  الت�صكيلة  بتقدم 
�صمن  اللقاء  جرى  حيث   ،12-13

اليوم اخلام�س من الدورة الدولية، 
ويعترب هذا النت�صار الثاين لأ�صبال 
لهم  �صبق  بعدما  حيواين  املدرب 
بنتيجة  كوبا  منتخب  على  الفوز 
يف  ال�صقوط  بعد   20-32 عري�صة 
اأول  �صجلوها يف  التي  الهزمية  فخ 
البلد  منتخب  اأمام  بالدورة  مباراة 
بنتيجة  انتهت  اأين  قطر،  املنظم 
الوطنية  للعنا�رص  مذلة  بهزمية 
ام�س  الت�صكيلة  وخا�صت   ،40-21
الدورة  �صمن  الأخرية  مباراتها 
خاللها  واجهت  التي  الدولية 
الأم�صية،  يف  الإيراين  املنتخب 

من  الغابون  نحو  الرحال  �صد  قبل 
كاأ�س  يف  للم�صاركة  التح�صري  اأجل 
خالل  املقررة  لالأمم  اإفريقيا 
 27 اإىل   17 من  املمتدة  الفرتة 
جانفي اجلاري والتي �صوف تعرف 
املجموعة  �صمن  اخل�رص  تواجد 
البلد  منتخبات  ت�صم  التي  الأوىل 
املنظم الغابون، تون�س، الكامريون 
املنتخبات  وتتاأهل  والكونغو، 
يف  امل�صاركة  اإىل  الأوىل  الثالثة 
العام  املقررة  للعبة  العامل  كاأ�س 
بني  م�صرتك  تنظيم  يف  املقبل 

املانيا والدامنارك.

احلار�س بلهاين ثاين امل�شتقدمني يف املركاتو ال�شتوي

دريكتوار احتاد احلرا�ش يقنع الدو 
مبوا�صلة مهامه بالعار�صة الفنية

احتاد  لفريق  الديركتوار  ع�صو  ك�صف 
اإدارته  اأن  بو�صليماين  جعفر  احلرا�س 
متكنت من التو�صل اإىل اتفاق مع املدرب 
التون�صي حمادي الدو من اأجل البقاء على 
وموا�صلة  للنادي  الفنية  العار�صة  راأ�س 
الكروي  املو�صم  من  تبقى  فيما  مهامه 
احلايل، حيث اكد بو�صليماين خالل تدخل 
له عرب اأمواج الإذاعة الوطنية اأول اأم�س اأن 
املدرب الدو باق مع الفريق و�صوف يوا�صل 

الإ�رصاف على تدريب الفريق بعدما كان اأعلن نهاية الأ�صبوع املا�صي رمي املن�صفة وال�صتقالة مبا�رصة 
بعد نهاية مباراة وفاق �صطيف �صمن البطولة الوطنية والتي �صهدت تعرث ت�صكيلة »ال�صفراء« على ميدانها 

اأين اكتفت بالتعادل.
واأو�صح بو�صليماين انه التقى الدو وتطرق معه اإىل خمتلف امل�صاكل التي يعاين منها الفريق بالإ�صافة اإىل 
م�صكل امل�صتحقات التي مل ينلها الالعبون واأ�رص على حلها جميعا مقابل العودة اإىل الفريق، واأ�صاف اأنه 
منح راحة للمدرب من اأجل العودة اإىل تون�س قبل العودة جمددا اإىل اأر�س الوطن من اأجل ال�رصاف على 
ال�صبت املقبل امام احتاد ب�صكرة على ملعب الأخري �صمن كاأ�س  التي تنتظرها  للمباراتة  الت�صكيلة  حت�صري 

اجلمهورية.
يف املقابل، جنحت اإدارة احتاد احلرا�س يف التعاقد مع ثاين ا�صتقداماتها خالل املركاتو ال�صتوي بعدما وقعت 
للحار�س عبد الروؤوف بلهالني الذي وقع عقدا ميتد 18 �صهرا والذي التحق بالنادي العا�صمي قادما من �صبيبة 
بجاية، حيث �صوف ي�صكل مناف�صة قوية مع احلار�س ال�صاب رفيق معزوزي على من�صب اأ�صا�صي يف الت�صكيلة، 
وكانت الإدارة قد تعاقدت مع ابن النادي يون�س �صفيان الذي عاد اإىل بيته ال�صابق بعد جتربة ق�صرية وفا�صلة يف 
�صفوف اوملبي املدية الذي كان تعاقد معه يف ال�صيف الفارط قبل اأن يف�صخ العقد مع الإدارة ب�صبب تهمي�صه 

عي�شة ق.من طرف املدرب �صيد اأحمد �صليماين.
ع.ق.

دفاتع تاجنانت / مولودية �شعيدة

الدياربتي ت�صر على التاأهل واأبناء 
�صعيدة للتدارك

مولودية  فريق  اإدارة  ر�صميا  تعاقدت 
البليدة  احتاد  حار�س  رفقة  بجاية 
اليا�س مزيان، الذي ان�صم اإىل �صفوف 
اأول  العقد  على  وقع  بعدما  الفريق 
ويتوا�صل  عاما   18 ميتد  الذي  اأم�س 
اإىل �صيف 2019، وكانت اإدارة »املوب« 
با�صتقدام  اهتمامها  عن  اأعربت  قد 

وهو  �صفوفها  اإىل  ال�صاب  احلار�س 
بني  التفاق  اإىل  التو�صل  بعد  مت  ما 
بعد ح�صول  الطرفني، وذلك مبا�رصة 
ت�رصيحه  اوراق  على  مزيان  احلار�س 
التي  البليدة  احتاد  فريق  اأدارة  من 
التحاقه  جعل  ما  وهو  �رصحته، 

بالفريق ل يجد عراقيل.

اإدارة املوب تتعاقد مع احلار�ش مزيان

ع.ق.



تلقى �لالعب �لدويل �جلز�ئري �آدم 
عودته  بخ�صو�ص  مقرتحا  �أونا�ص 
خالل  �لفرن�صي  �لدوري  يف  للعب 
وهو  �حلايل  �ملو�صم  من  تبقى  ما 
�لفارط  �ل�صيف  يف  غادره  �لذي 
نابويل  �حلايل  ناديه  رفقة  للتوقيع 
تقارير  ك�صفت  حيث  �اليطايل، 
�أن  �لبارحة  فرن�صية  �إعالمية 

�قرتحت  �يتيان  �صانت  نادي  �إد�رة 
�عارتها  نابويل  نظريتها  على 
�لالعب ملدة �صتة �أ�صهر �إىل نهاية 
خروجه  ظل  يف  �جلاري  �ملو�صم 
�صاري  �ملدرب  ح�صابات  من 
�لت�صكيلة  يف  عليه  �العتماد  وعدم 
�الأ�صا�صية وهو �لذي يق�صي �غلب 
�أوقات �للقاء�ت على دكة �لبدالء. 

يقرتب �لالعب �لدويل �الآخر ر�مي 
بن �صبعيني من �لرحيل عن �صفوف 
�لفرن�صي،  رين  ملعب  فريقه 
»و��صت  �صحيفة  ك�صفت  حيث 
م�صتعدة  رين  �إد�رة  �أن  فرون�ص« 
�لتي  �لعرو�ص  �إىل  لال�صتماع 
ت�صلها بخ�صو�ص مد�فع �ملنتخب 
�لوطني من �أجل در��صتها و�أمكانية 

رحيل بن �صبعيني عن �صفوف رين 
�أبو�ب  �أمامه  بعدما فتحت  ممكنة 
تغيري �الأجو�ء يف �ملركاتو �ل�صتوي 
�إعالمية  تقارير  وح�صب  �حلايل، 
مدينة  �بن  فاإن  �صابقة  فرن�صية 
من  �متعا�صه  عن  عرب  ق�صنطينة 
�العتماد عليه مد�فع �أي�رس يف حني 

يف�صل �للعب يف حمور �لدفاع.

عي�شة ق.

للمنتخب  �حاليل  �ملدرب  و�أ�صار 
مونديال  �إىل  �ملتاأهل  �لياباين 
رو�صيا �ملربمج �ل�صيف �لقادم �أن 
خالل  متكنت  �لوطنية  �لت�صكيلة 
�لفرتة �لتي �أ�رسف على عار�صتها 
�لفنية �لوطنية من �لتحكم مبقاليد 
يف  �لتحكم  على  و�لقدرة  �لكرة 
على  و�لتكتيكية  �لفنية  �جلو�نب 
مناف�صة  وبالتايل  �مليد�ن  �ر�ص 
قوته  كانت  مهما  منتخب  �أي 
�ن  و��صتطرد  �لكروي،  وتاريخه 
�لكثري �صوف يقول �أن كالمه �رسبا 
يقوله،  ما  يدرك  لكنه  من �جلنون 
�ل�صعيد  �لالعب  رفقاء  �أن  م�صيفا 
ت�صكيلة  عقبة  جتاوزو�  لو  بلكاالم 
مر�صحني  كانو�  »�ملان�صفات« 
�لنهائية،  �ملبار�ة  لتن�صيط  بقوة 

عمل  �لتي  �ملجموعة  �ن  قائال 
�كت�صبت روح جمموعة قوية  معها 
بعيد�  �لذهاب  على  قادرة  كانت 
�أن  �إال  يف �لعر�ص �لكروي �لعاملي 
عليها  �صيع  �أملانيا  �أمام  خروجها 

�لفر�صة.
فر�صة  حليلوزيت�ص  ي�صيع  ومل 
�لتي عملها مع  �لعهدة  �لثناء على 
�أ�صاد  عندما  �لوطني  �ملنتخب 
مو�صحا  لالعبني،  �لذهنية  بالقوة 
منتخب  �أي  يخافون  ال  �أنهم 
على  وقادرون  قوته  كانت  مهما 
كان  مهما  مناف�ص  �ي  مو�جهة 
عك�ص  يعي�ص  �أنه  م�صري�  وزنه، 
تلك �الأمور مع �ملنتخب �لياباتني 
و�لذي يعطي العبوه �حرت�ما كبري� 
للخ�صوم وهو ما ي�رس على جتاوزه 
قيادة  �أجل  من  منه  و�لتخل�ص 
ت�صكيلة »�ل�صامور�ي« �إىل �لتخل�ص 

من هذه �خلا�صية وجتاوزها.
عن  للحديث  حليلوزيت�ص  وعاد 
�لذي  �الأ�صطوري  �ال�صتقبال 
خ�صه �ل�صعب �جلز�ئري للمنتخب 
�لرب�زيل  من  عودته  بعد  �لوطني 
كبرية  عاملية  دورة  قدم  �أين 

تاريخي  �جناز  حتقيق  يف  وجنح 
�لثاين  �لدور  �إىل  �جلز�ئر  بتاأهيل 
من �ملونديال الأول مرة يف تاريخ 
�أنه  مو�صحا  �ل�صابقة،  م�صاركاتها 
مل ي�صبق معاي�صة نف�ص �الأمر ولن 

ين�صاه طيلة حياته.
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اأكد اأن العبو اجلزائر ال يخافون املنتخبات الكبرية

حليلوزيت�ش: قد يكون جنونا لكن اخل�ضر 
�ضيعوا تن�ضيط نهائي املونديال

�شّدد مدرب املنتخب الوطني ال�شابق وحيد حليلوزيت�س اأن اجلزائر �شّيعت فر�شة تن�شيط نهائي كاأ�س العامل يف دورة 2014، بعدما 
اأق�شيت يف الدور الثاين من املناف�شة على يد بطلة العامل اأملانيا، واأ�شار املدرب الفرانكو بو�شني يف ت�شريحات مع قناة »بني �شبورت« 

اأن اخل�شر كان مبقدورهم على �شنع اتالريخ خا�شة واأنهم كانوا اأمام فر�شة طريق معبد من اأجل تن�شيط املباراة النهائية 

موقع مقرب من لي�شرت �شيتي يك�شف رف�س عر�س قيمته 50 مليون يورو

الو�ضاحي: ك�ضفت مفاو�ضات ليفربول باإذن حمرز 
و�ضاأعلن اأ�ضباب تعرثها الحقا

حممد  �جلز�ئري  �الإعالمي  فّند 
�لذي ي�صغل يف قنو�ت  �لو�صاحي 
�الأخبار  جميع  �صبورت«  »بني 
ك�صفه  م�صد�قية  �صّككت يف  �لتي 
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �تفاق 
ليفربول  بنادي  �اللتحاق  من 
�الجنليزي خالل �ملركاتو �ل�صتوي 
�صفوفه،  يف  و�لتوقيع  �حلايل 
�الإعالمي �جلز�ئري  حيث ك�صف 
مبوقع  ح�صابه  على  تدوينة  يف 
�أن  »تويرت«  �الجتماعي  �لتو��صل 
�لتي  ك�صفه عن خرب �ملفاو�صات 
ميد�ن  متو�صط  بني  جارية  كانت 
�ملنتخب �لوطني و�إد�رة ليفربول 
�ل�صوء  وتلقى  جد�  موثوق 
من  نف�صه  �لالعب  من  �الأخ�رس 

�أجل �الإعالن عن �خلرب، و�أ�صاف 
�إىل  تو�صل  حمرز  �أن  �لو�صاحي 
من  »�لريدز«  م�صوؤويل  مع  �تفاق 
�أجل حمل قمي�ص �لفريق وخالفة 
�لرب�زيلي كوتينيو �لذي �نتقل �إىل 
�لفريق  م�صوؤولو  و�أعلمه  بر�صلونة 
�أجل  من  �لتح�صري  بخ�صو�ص 
�لتي  �لطبية  بالفحو�صات  �لقيام 
ت�صبق �لتوقيع على �لعقد ر�صميا، 
�أمور حدثت ح�صب �مل�صدر  لكن 
�أف�صلت �ل�صفقة و�أ�صاف �أنه �صوف 

يك�صف عنها يف وقت الحق.
موقع  ك�صف  �أخرى،  جهة  من 
»لي�صرت �صيتي نيوز« �أن خريج نادي 
يو��صل  �صوف  �لفرن�صي  لوهافر 
مع  �حلايل  �ملو�صم  من  تبقى  ما 

فاإن  وح�صبه  »�لثعالب«،  ت�صكيلة 
رف�صت  �الجنليزي  �لفريق  �إد�رة 
�لك�صف  دون  فريق  من  عر�صا 
عن هويته من �جل �حل�صول على 
عر�صا  وتلقت  حمرز  خدمات 

لكنها  �أورو  مليون   50 قيمته 
�إ�رس�رها يف  رف�صته موؤكدة على 
�إىل  �لفريق  �الأول يف  بقاء جنمها 

نهاية �ملو�صم.
عي�شة ق.

بن �شبعيني يقرتب من الرحيل عن رين هذا املركاتو

�ضانت ايتيان يعر�ش ا�ضتعارة اآونا�ش اإىل نهاية املو�ضم

بوحف�س ي�شابق الزمن لت�شوية ديون نغومو 
املقدرة 300 مليون �شنتيم

�ضباب بلوزداد مهدد بال�ضقوط واحلرمان 
من اال�ضتقدامات باملركاتو ال�ضتوي

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �أعلمت 
بلوزد�د  �صباب  �إد�رة  �لقدم 
بحرمانها من �ال�صتقد�مات خالل 
�ملركاتو �ل�صتوي �حلايل، وذلك بعد 
�الحتادية  و�صلت  �لتي  �ملر��صلة 
نظريتها  من  للعبة  �جلز�ئرية 
بخ�صو�ص  �لدولية  �الحتادية 
بال�صقوط  �لعا�صمي  �لنادي  تهديد 
تقم  مل  حال  �الأدنى يف  �لق�صم  �إىل 
�إد�رة �لفريق بت�صوية ديون �لالعب 
جيل  �لكامريوين  للفريق  �ل�صابق 
مببلغ  قيمتها  و�ملقدرة  نغومو 
يف  جاء  حيث  �صنتيم،  مليون   300
�إىل  �لفيفا  وجهتها  �لتي  �ملر��صلة 
مطالب  بلوزد�د  �صباب  �أن  �لفاف 
�لالعب  ديون  ت�صوية  يف  باال�رس�ع 
يف �أجل �أق�صاه �صهر و�حد ويف حال 
�صيتم  فاإنه  لالأمر  �المتثال  عدم 
خ�صم 3 نقاط من �لر�صيد ويف حال 
فاإن  منو�لها  على  �الأمور  تو��صلت 
�لر�بطة  �إىل  �إنز�له  �صيتم  �لفريق 

�ملحرتفة �لثانية.
بيت  د�خل  من  م�صادر  وح�صب 
�لرئي�ص  فاإن  �لبلوزد�دي  �لنادي 
�أجل  من  جهوده  يبذل  بوحف�ص 
�لتو�صل �إىل حل الإنقاذ �لفريق من 
�ل�صدد  هذ�  ويف  �لفيفا  عقوبات 
�أكدت م�صادرنا �أن حمامي �لالعب 
�صوف يح�رس غلى �أر�ص �لوطن من 
�أجل ��صتالم �ملبلغ �ملايل و�إغالق 

�لق�صية نهائيا.
جلنة  ت�صدر  �أن  �ملنتظر  ومن 
حول  �لنهائي  �لقر�ر  �الن�صباط 
نغومو  و�لالعب  �ل�صباب  ق�صية 
�خلروج  �أجل  من  �ملقبل،  �الأحد 
باال�صتقد�م  للفريق  �ل�صماح  بقر�ر 
ومنح �الجاز�ت لالعبيه �جلدد من 
�لرئي�ص  �إد�رة  و�أن  خا�صة  عدمه، 
بوحف�ص تعاقدت قبل يومني رفقة 
بن  حممد  �جلز�ئر  �حتاد  ثنائي 

قابلية و�ملايل �صومايال �صيديبي.
عي�شة ق. 

عبد اللطيف وفوؤاد بقة يكرمان 
بجائزة االإبداع الريا�ضي

بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�صيخ  كرم 
دبي  عهد   ويل  مكتوم  ل  ر��صد 
رئي�ص جمل�ص دبي �لريا�صي ر�عي 
ر��صد ل مكتوم  بن  »جائزة حممد 
�أم�ص  �صهرة  �لريا�صي  لالإبد�ع  
من  �لتا�صعة  �لدورة  يف  �لفائزين 
حممد  »مبادر�ت  �إحدى   �جلائزة 
�لعاملية«  مكتوم  �آل  ر��صد  بن 
�لعامليني   �لبطلني  بينهم  من 
�جلز�ئريني الألعاب �لقوى لفئة ذوي 
�الحتياجات �خلا�صة عبد �للطيف 
يف  كبري  حفل  خالل  بقة  وفوؤ�د 

مركز دبي �لتجاري �لعاملي.
قد  �جلائزة  �أمناء  جمل�ص  كان  و 
�ملا�صي  نوفمرب   27 يوم  �أعلن 
جو�ئز  مبختلف  �لفائزين  �أ�صماء 

�جلائزة  من  �لتا�صعة  �لدورة 
بن  حممد  »مبادر�ت  �إحدى 
منهم  �لعاملية«  مكتوم   �آل  ر��صد 
عمر  �المار�تي  �لالعب  �أي�صا 
بلقب   �لفائز  عّموري  عبد�لرحمن 
عام  �آ�صيا  قارة  يف  العب  �أف�صل 
2016 و�حلا�صل على �أف�صل العب 
خليجي  العب  و�أف�صل  �إمار�تي 
و�حلكم  عربي  العب  و�أف�صل 
�ملن�صوري  يو�صف  �إبر�هيم 
و�ملدرب �صعيد بن �رسور و�حلكم  
�لعربي طارق بن حممد �ل�صويعي 
من تون�ص و�ملدرب �لعربي فار�ص 
ومنتخب  �الأردن  �لع�صاف   علي 

�لعر�ق للنا�صئني لكرة �لقدم.
ق.ر.

ينتظر �أن حت�صم �إد�رة فريق وفاق 
��صتقد�ماتها  ثاين  �ليوم  �صطيف 
�حلايل،  �ل�صتوي  �ملركاتو  خالل 
�أين يتوقع �أن يتنقل �لالعب حمزة 
�له�صاب  عا�صمة  غلى  بانوح 
�جل  من  �الأم�صية  هذه  �لعليا 
�لفريق  مع  �لعقد  على  �لتوقيع 
�لت�رسيح  �أور�ق  على  يتح�صل  بعد 
من جلنة �ملنازعات، وهي �لعملية 
تقدم  بعدما  �ليوم  تتم  �أن  �ملقرر 
�إد�رة  على  ب�صكوى  �لالعب 
طالب  �أين  �حلر��ص  �حتاد  فريقه 
بت�صوية م�صتحقاته �ملالية �لعالقة 
�لت�رسيح  �أور�ق  على  و�حل�صول 
و�النتقال  �لوجهة  تغيري  �أجل  من 
�إىل فريق جديد، ويف هذ� �ل�صدد 

�ن  �لفريق  من  م�صادر  �أكدت 
�تفاق  �إىل  تو�صل  بانوح  �ملهاجم 
بخ�صو�ص  �لالعب  مع  نهائي 
جميع بنود �لعقد وهو �لذي �صوف 
مليون   130 قيمتها  �أجرة  يتقا�صى 

�صهريا.
الأوملبي  �ل�صابق  �لالعب  و�صيكون 
ت�صكيلة  ��صتقد�مات  ثاين  �ملدية 
متت  حال  يف  �الأ�صود«  »�لن�رس 
�لرئي�ص  ��صتقدم  بعدما  �ل�صفقة 
�جلز�ئر  مولودية  مهاجم  حمار 
على  وقع  �لذي  عو�ج  �أحمد  �صيد 
�لعقد �الأ�صبوع �ملن�رسم، وبالتايل 
�أن  ناجي  ر�صيد  �ملهاجم  يتوجه 
�صيكون  �لذي  وهو  �ل�صحية  يكون 

قريبا من باب �ملغادرة.

بانوح منتظر اليوم ب�ضطيف 
للتوقيع مع الوفاق

عي�شة ق.
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مان�ض�ضرت �ضيتي ي�ضجل فوزا ب�ضق الأنف�س

�شجل مان�ش�شرت �شيتي فوزا ب�شق الأنف�س على 
�شيفه بري�شتول �شيتي يف ذهاب ن�شف نهائي 
املحرتفة،  الإجنليزية  الأندية  رابطة  كاأ�س 
وخطف املهاجم الأرجنتيني �شريخيو اأغويرو 
الوقت  من  الثانية  الدقيقة  يف  قاتاًل  هدفاً 
�شيتي  مان�ش�شرت  فريقه  به  منح  ال�شائع، 
بري�شتول  �شيفه  على  الفوز  الدوري  مت�شدر 
يف  اأم�س  اأول   1-2 الأوىل  الدرجة  من  �شيتي 
كاأ�س  مل�شابقة  النهائي  ن�شف  الدور  ذهاب 
الفريقان  ويلتقي  الجنليزية،  الأندية  رابطة 
اإيابا على ملعب بريت�شول �شيتي يف 23 جانفي 
احلايل، واجتهت الأنظار اأم�س اإىل دربي لندن 
واأر�شنال  الدوري  لقب  حامل  ت�شيل�شي  بني 
على ملعب »�شتامفورد بريدج« يف ذهاب دور 

الأربعة.
طوال  �شيتي  ملان�ش�شرت  الأف�شلية  وكانت 
الفر�س  من  عدد  على  وح�شل  الأول  ال�شوط 
من دون اأن ينجح يف ترجمتها، يف حني كانت 
وجنح  املقلقة،  النطالقات  بع�س  لربي�شتول 
جزاء  ركلة  من  الت�شجيل  افتتاح  يف  بري�شتول 
اإثر تعر�س بوبي ريد اإىل العرقلة من املدافع 
جون �شتونز فنفذها بنف�شه قبل نهاية ال�شوط 
ل�شيتي  الأول بدقيقة واحدة، و�شنحت فر�شة 
لإدراك التعادل يف الدقيقة الثانية من الوقت 
املتوغل  �شرتلينغ  رحيم  اأر�شل  حني  ال�شائع 
اليمنى  اجلهة  من  »لوب«  كرة  املنطقة  داخل 
كانت يف طريقها اإىل املرمى قبل اأن يبعدها 

املدافع اآدن فلينت براأ�شه من باب املرمى.
ال�شوط  بداية  منذ  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شعى 
الدقيقة  يف  ذلك  وحقق  الت�شجيل  اإىل  الثاين 

كيفن  البلجيكي  قادها  من�شقة  اإثر هجمة   55
دي بروين من منت�شف ملعب فريقه اإثر تلقيه 
كرة من احلار�س برافو فانطلق ب�رسعة كبرية 
اأن  قبل  املنطقة  داخل  �شرتلينغ  مع  وتبادلها 
ي�شددها قوية بيمناه من م�شافة قريبة واأ�شكنها 
فيلدينغ، وحا�رس  فرانك  ي�شار احلار�س  على 
غوارديول  جو�شيب  الإ�شباين  املدرب  فريق 
ال�شوط  فرتات  معظم  منطقته  يف  �شيفه 
الثاين وكانت له فر�س باجلملة عرب دي بروين 
زميلهما  خطف  اأن  اإىل  �شاين  لوروا  والأملاين 
الإيفواري  بديل  اأغويرو  �شريخيو  الأرجنتيني 
يايا توريه هدف الفوز بكرة راأ�شية من م�شافة 
قريبة يف منت�شف املرمى اإثر متريرة عر�شية 

من الربتغايل برناردو �شيلفا.
كاأ�س  م�شابقة  نهائي  لبلوغ  �شيتي  وي�شعى 
الرابطة للمرة الثالثة منذ 2014 وجتنب م�شري 
فقد  الذي  يونايتد  مان�ش�شرت  وجاره  غرميه 
لقبه الأربعاء املا�شي بخ�شارته اأمام بري�شتول 
بالذات 1-2 يف ربع النهائي، وياأمل غوارديول 
بالذات بامل�شي قدماً واإحراز لقب امل�شابقة 
توىل  الذي  الفريق  مع  له  الأول  �شيكون  لأنه 
خلف  املا�شي  املو�شم  يف  عليه  الإ�رساف 
املباراة  بيليغريني.وتقام  مانويل  للت�شيلي 
ملعب  على  املقبل  فيفري   25 يف  النهائية 
يخو�س  �شيتي  بري�شتول  اأن  يذكر  »وميبلي«. 
يف  الثالثة  للمرة  امل�شابقة  نهائي  ن�شف 
من  تخل�س  بعدما  و1989   1971 بعد  تاريخه، 
 1-3 واتفورد  املمتاز  الدوري  من  فرق  اأربعة 
كري�شتال   ،0-2 �شيتي  �شتوك  ملعبه،  خارج 

بال�س 4-1 و�شولً اإىل مان�ش�شرت يونايتد.

موناكو يبلغ ن�ضف نهائي كاأ�س الرابطة الفرن�ضية
بلغ موناكو و�شيف بطل املو�شم املا�شي الدور ن�شف النهائي مل�شابقة 
»كوت  دربي  يف   1-2 ني�س  جاره  على  بفوزه  الفرن�شية  الرابطة  كاأ�س 
دازور« على ملعب الأخري »اليانز ريفيريا« يف الدور ربع النهائي، وبكر 
واأدرك  الثالثة،  الدقيقة  ليمار يف  توما�س  بالت�شجيل عرب جنمه  موناكو 
اإن  قبل  بليا،  احل�شن  مهاجمه  بوا�شطة  �شاعة  ربع  بعد  التعادل  ني�س 
 ،37 الدقيقة  يف  ملوناكو  الفوز  هدف  دياخابي  املدافع خمتار  ي�شجل 
جرمان  �شان  باري�س  اأمام  املا�شي  املو�شم  نهائي  خ�رس  موناكو  وكان 
1-4، وا�شتكمل ام�س الدور ربع النهائي، مبواجهة رين مع تولوز، اأميان 

مع باري�س �شان جريمان حامل اللقب والرقم القيا�شي يف عدد الألقاب 7 مرات بينها الأعوام الأربعة الأخرية واأجنيه مع مونبلييه.

3 ماليني يورو تعطل �ضفقة بر�ضلونة اجلديدة
ذكرت تقارير �شحفية اإ�شبانية ام�س اأن 3 ماليني يورو فقط، تعطل اإمتام بر�شلونة ل�شفقته اجلديدة خالل املريكاتو ال�شتوي احلايل، 
ووفًقا ملا ن�رسته �شحيفة »موندو ديبورتيفو« الكتالونية، فاإن لعب باملريا�س الربازيلي ياري مينا، ياأمل يف ح�شم انتقاله للبلوغرانا 

لي�شافر اإىل بر�شلونة اليوم قبل تقدميه لو�شائل الإعالم، اجلمعة املقبل.
واأو�شحت ال�شحيفة، اأن �شبب تاأجيل اإمتام ال�شفقة حتى الآن رغبة باملريا�س يف احل�شول على 15 مليون يورو، نظًرا لأن النادي 
ال�شابق لالعب اإنديبندينتي �شانتا يف �شيح�شل اأي�شا على ن�شبة من عائد بيعه، بينما ل يريد البار�شا دفع اأكرث من 12 مليون، واأ�شافت 
اأنه اإذا �شارت الأمور على ما يرام، فاإن مينا �شين�شم لرب�شلونة يوم اجلمعة، ولكن اإذا مل يحدث ذلك ف�شيتم تاأجيل ال�شفقة جمددا 
حتى الأ�شبوع املقبل، يف ظل ان�شغال الفريق الكتالوين حاليًا بالتح�شري ملواجهة �شيلتا فيغو يف كاأ�س امللك، ثم مباراة ريال �شو�شيداد 

يف الليغا،.
وكان بر�شلونة قد عقد اتفاقا مع باملريا�س ل�شم مينا ال�شيف املقبل مقابل 9 ماليني يورو، اإل اأن مت�شدر الليغا يريد جلب الالعب 

مبكًرا هذا ال�شهر، ليحل بدًل من املخ�رسم خافيري ما�شكريانو الذي �شريحل خالل املريكاتو ال�شتوي.
 

مودريت�س ي�ضدد مليون يورو مل�ضلحة ال�ضرائب ال�ضبانية
�شّدد الكرواتي لوكا مودريت�س لعب و�شط ريال مدريد الإ�شباين املتهم بالحتيال ال�رسيبي 
تهرب  الكرواتي  الالعب  باأّن  الق�شاء  وي�شتبه  الإ�شبانية،  ال�رسائب  يورو مل�شلحة  نحو مليون 
و2014،   2013 يف  له  العائدة  ال�شورة  حقوق  بيع  حقوق  اإيرادات  من  يورو   870،728 دفع  من 
عرب �رسكة اأن�شئت يف لوك�شمبورغ، وقدم مودريت�س اأول اأم�س اإىل حمكمة يف األكوبندا�س قرب 
ال�شابق،  جانفي  الرابع  يف  ال�رسائب  مل�شلحة  يورو  مليون  نحو  ت�شديده  على  دلياَل  مدريد، 
وهو املبلغ املتهم بالتهرب من دفعه اإ�شافة اإىل الفوائد، وقال امل�شدر الق�شائي الذي رف�س 

الك�شف عن ا�شمه لفران�س بر�س اإّن مودريت�س دفع املبلغ طوعاً.
ويلعب مودريت�س 32 عاماً يف ريال مدريد منذ ان�شمامه اإليه عام 2012 من توتنهام الإجنليزي 

مقابل نحو 40 مليون دولر، والدويل الكرواتي هو اأحد الالعبني املتهمني يف اإ�شبانيا بالتهرب من دفع ال�رسائب يف ق�شايا تتعلق 
باحلقوق التجارية ل�شورتهم، وكان زميله يف ريال مدريد الربازيلي مار�شيلو اعرتف يف نوفمرب بالتهرب من دفع �رسائب ت�شل اإىل 

ن�شف مليون يورو يف 2013.
 

�ضيميوين: كو�ضتا اأهم �ضفقة لأتلتيكو مدريد
اأبرز الأرجنتيني دييغو �شيميوين املدير الفني لنادي اأتلتيكو مدريد عقب انت�شار فريقه بثالثية نظيفة اأمام ييدا اإ�شبورتيو النا�شط 
يف الدرجة الثالثة م�شاء اأول اأم�س يف اإياب ثمن نهائي كاأ�س امللك، اأنه لي�س لديه اأدنى �شك يف اأن دييغو كو�شتا يعترب الالعب الأهم 
الذي جاء للنادي خالل ال�شنوات الأخرية، وحتدث »الت�شولو« خالل املوؤمتر ال�شحفي عقب املباراة عن اأهمية كو�شتا قائال: »لي�س 
لدي اأدنى �شك يف اأن دييغو كو�شتا يعترب الالعب الأهم الذي جاء للنادي خالل ال�شنوات الأخرية«، كما حتدث املدرب الأرجنتيني 
اأي�شا عن الوافد اجلديد الآخر للفريق فيكتور مات�شني »فيتولو« الذي �شجل هدفا خالل مباراته الأوىل بقمي�س الفريق اليوم، وقال 
يف هذا ال�شدد: »لقد قدم مباراة جيدة، وبداأ يندمج داخل الفريق تدريجيا، فهو لعب يخرج الكرة من قدمه بدقة وباإمكانه التمرير 

بني خطوط املناف�س وميكنه حتويل م�شار اللعب �رسيعا«.
وعن البلجيكي يانيك كارا�شكو، الذي افتتح باب الت�شجيل خالل املباراة قال: »اإنه يقدم حلول متنوعة للفريق ويخلق اخلطورة على 
املناف�س من خالل �رسعته، اإنه اأحد العنا�رس الهامة للغاية داخل الفريق«، وحول تاأهل الفريق لدور الثمانية بالكاأ�س اأو�شح: »ناأخذ 
كل مباراة على حدى، ونعلم ال�شعوبات التي تواجهنا، ل�شيما بدءا من هذا الدور لأنك تواجه اأف�شل ثمانية فرق، و�شنحاول بنف�س 

الهدوء املرور للدور التايل، اإل اأننا نركز حاليا على املناف�س الذي �شت�شفر عنه القرعة اجلمعة املقبل«.

اأتلتيكو مدريد وفالن�ضيا يف ربع نهائي كاأ�س اإ�ضبانيا
تاأهل اأتلتيكو مدريد وفالن�شيا اإىل ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�شبانيا بعدما جّدد الأول فوزه على �شيفه ليدا ا�شبورتيو من 
الدرجة الثالثة 3-0 وفاز الثاين على �شيفه ل�س باملا�س 4-0 يف اإياب الدور ثمن النهائي، وكان اأتلتيكو مدريد فاز 0-4 
ذهاباً الأ�شبوع املا�شي، فيما تعادل فالن�شيا مع ل�س باملا�س ذهاباً 1-1، وخا�س اأتلتيكو مدريد املباراة و�شط مدرجات 
�شبه خالية على ملعبه واندا مرتوبوليتانو وانتظر حتى الدقيقة 57 ليفتتح له الدويل البلجيكي كارا�شكو الت�شجيل م�شتغاًل 
متريرة من دييغو كو�شتا، واأ�شاف الفرن�شي كيفن غامريو الثاين بعدها بـ17 دقيقة بعد جمهود فردي جيد لالأرجنتيني 

كوريا داخل املنطقة، قبل اأن يختتم فيتولو الت�شجيل قبل نهاية املباراة بت�شع دقائق.
اأهداف فريقه الأربعة، و�شّجل فيتو  الثانية خطف الأرجنتيني لو�شيانو فيتو الأ�شواء بت�شجيله ثالثة من  ويف املباراة 

اأهدافه يف الدقائق 30 و48 و66 اأحدها من قرابة 40م، فيما حمل الهدف الرابع توقيع ال�رسبي ماك�شيموفيت�س.

تيفيز  كارلو�س  الأرجنتيني  املهاجم  اأعرب 
اأمله  ال�شابق بوكا جونيورز عن  اإىل فريقه  العائد 
كاأ�س  نهائيات  يف  بالده  منتخب  مع  بامل�شاركة 
املقبل،  ال�شيف  رو�شيا  يف  القدم  لكرة  العامل 
وقال تيفيز بعد اأن قدمه النادي اأول اأم�س: »تبقى 
ي�شارك  واأن  القدم،  كرة  يف  �شنوات  ب�شع  اأمامي 
جيداً  اأمراً  �شيكون  العامل  كاأ�س  يف  ب�شني  لعباً 
جداً«، وتعود املرة الأخرية التي مثل فيها تيفيز 
األوان منتخب بالده اإىل اأكتوبر 2015، وعاد مهاجم 
مان�ش�شرت يونايتد الإجنليزي وجوفنتو�س الإيطايل 
اإىل ناديه ال�شابق بوكا جونيورز الأ�شبوع املا�شي 
بعد �شنة �شعبة يف �شنغهاي �شينخوا ال�شيني برغم 
يورو  األف  يتقا�شى 730  كان  راتبه املرتفع حيث 
يف الأ�شبوع الواحد، ما جعل منه واحدا من اأعلى 
اأن  »اأريد  تيفيز  وتابع  العامل،  يف  راتباً  الالعبني 
اأ�شتمتع بالعامني املقبلني مع بوكا لأنه اآخر �شيء 
تركته، اأنا بحالة جيدة ويكون الأمر اأ�شهل عندما 

اأكون �شعيداً، واأنا �شعيد الآن«.

تيفيز ياأمل بقيادة الأرجنتني يف املونديال



بيوتروف�سكي  ميخائيل  �أعلن 
عن  �لإرميتاج  متحف  مدير 
�ستحت�سنها  �لتي  �ملعار�ض  �أهم 
ويف   2018 عام  �ملتحف  قاعات 
حديث مبا�رش لبيوتروف�سكي على 
�لإنرتنت، مع رو�د موقع �لإرميتاج، 

عن نتائج عمل �ملتحف هذ� �لعام 
وم�ساريعه لعام 2018، قال �ملدير: 
»�سيكون لدينا ثالثة معار�ض هامة 
ر�مرب�نت،  وهي:  �ملقبل  �لعام 

كاباكوف ومعر�ض دميار�سال«.
�ل�سوفيتي  للفنان  �لأول  �ملعر�ض 

 )1933( كاباكوف  �إيليا  �لأمريكي 
للمذهب  ممثال  يعد  �لذي 
ويعمل  �ملو�سكويف،  �لت�سوري 
�أخيه  �بنة  مع  �لأخرية  �لفرتة  يف 
�إمييليا. وتوجد �أعمال هذ� �لفنان 
�سمن مقتنيات متحف تريتياكوف 
�حلكومي  �ملركز  ويف  �حلكومي 
ويف  مو�سكو  يف  �ملعا�رش  للفن 
ويف  �لرو�سي  �حلكومي  �ملتحف 

�لإرميتاج يف بطر�سبورغ.
�أما معر�ض ر�مرب�نت هرمن�زسون 
�لذي   )1669  -1606( ر�ين  فانيك 
�لذهبي  للع�رش  ممثل  �أعظم  يعد 
يف �لر�سم �لهولندي )�لقرن �ل�سابع 

و��سعة  جمموعة  ف�سي�سم  ع�رش(، 
�ملر�حل  تعك�ض  �لتي  رو�ئعه  من 
مقتنيات  من  وهي  لفنه  �ملختلفة 

متحف �لإرميتاج �لد�ئمة. 
نهاية  يف  �ملتحف  �سيحت�سن  كما 
�مل�سور  معر�ض   2018 عام 
�لفرن�سي �ل�سهري باتريك دميار�سال 
حياته  طو�ل  عمل  �لذي   ،)1943(
�لأزياء  جمالت  �أهم  مع  �لفنية 
 Harper>s« لر�ئدة يف �لعامل كـ�
 »Vogue»و  »Elle»و  »Bazaar
وغريها. كما يعترب و�حد� من �أهم 

�أ�ساتذة ت�سوير �لأزياء.
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�ل�سينمائي،  دبي  مهرجان  �أعلن 
�لقادمة  دورته  يف  �سيقدم  �أنه 
للممثل  �لفنانني«  تكرمي  »جائزة 
�ستيو�رت،  باتريك  �لربيطاين 
يف  �لقيمة  لإ�سهاماته  تقدير�ً 

جمال �ل�سينما.
عبد  �ملهرجان،  رئي�ض  وقال 
»يهدف  بيان  يف  جمعة،  �حلميد 
�إىل  �ل�سينمائي  دبي  مهرجان 
�ملو�هب  وتقدير  �ل�سينما  تعزيز 
نقدم  باأن  نت�رشف  لهذ�  �ملبدعة، 
جائزة تكرمي �ملهرجان �إىل �ل�سري 
ميلك  �لذي  �ستيو�رت  باتريك 
يف  �ساهمت  �سخمة  فنية  م�سرية 
مثال  جعله  مما  �ل�سينما،  تعزيز 

لالأجيال �لقادمة«.
جل�سة حو�رية

�ملنا�سبة  بهذه  �ملهرجان  ويقيم 
مع  مفتوحة  حو�رية  جل�سة 
�لثامن  يف  عاما(   77( �ستيو�رت 
مدينة  �سوق  مب�رشح  دي�سمرب  من 
عن  خاللها  يتحدث  جمري�، 
م�سريته �لفنية و�أعماله كما يجيب 

عن �أ�سئلة �حل�سور.
ي�سم  فنياً  �سجاًل  �ستيو�رت  ميلك 
�سل�سلة  منها  �لأعمال  ع�رش�ت 
�أفالم �ستار تريك و�أفالم »لوغان« 
و«��سطياد  �إك�ض«  و«�لرجال 
م�ساركته  �إىل  �إ�سافة  �لأفيال«، 
من  بع�ض  يف  �ل�سوتي  بالأد�ء 
»تيد«  مثل  �لتحريك  �أفالم  �أكرب 

و«�لع�رش �جلليدي«.
كما تر�سح �ستيو�رت للفوز بالعديد 
جلوب  جولدن  مثل  �جلو�ئز  من 

»و�سام  على  ح�سل  كما  و�إميي 
فار�ض« من بريطانيا يف 2010.

ع�رشة  �لر�بعة  �لدورة  وتقام 
�لدويل  �ل�سينمائي  دبي  ملهرجان 
يف �لفرتة من �ل�ساد�ض �إىل �لثالث 

ع�رش من دي�سمرب. وكان مهرجان 
وقت  يف  �أعلن  �ل�سينمائي  دبي 
ذ�تها  �جلائزة  منح  عن  �سابق 
و�ل�سيناري�ست  للكاتب  �لعام  هذ� 

�مل�رشي وحيد حامد.

باتريك  ال�سينمائي" يكرم  "دبي 
�ستيوارت بجائزة "اإجنازات الفنانني"

من  »�ملومياء«  فيلم  لي�ض   �إنه 
مو�سوع  لكنه  كروز،  توم  بطولة 
من  م�ستوحى  جديد  فيلم  ق�سة 
لغز جثة �لرجل �جلليدي »�أوتزي« 
�لتي ما ز�لت حتتفظ مبالحمها 
�لأ�سلية رغم �أن وفاته كانت منذ 
نحو 5300، وهو ما حاول �لعلماء 
�إيجاد تف�سري علمي له على مدى 
على  �لعثور  تاريخ  منذ  25 عاماً 

�ملومياء.
عن  عرثو�  �أملان  �سياح  وكان 
طريق �ل�سدفة على جثة �لرجل 
1991 يف  عام  »�أوتزي«  �جلليدي 
�حلدود  على  �ملمتد  �أوتز  و�دي 
ومن  �لنم�ساوية،  �لإيطالية 
ز�ل  ما  وكان  ��سمه،  ��ستق  هنا 
�ملاعز  من جلد  �رشو�لً  يرتدي 
وفقاً  �لع�سب،  من  حماكاً  ورد�ء 
ميل  ديلي  �سحيفة  نقلته  ملا 

�لربيطانية.
و�سهام  قو�ض  على  عرث  كما 
�جلثة  من  مقربة  على  وفاأ�ض 
�لتي كانت يف حالة جيدة، حيث 
�أنها  جعلت �ل�رشطة حينها تظن 
حتقيقاً  ففتحت  �لعهد،  حديثة 
�أن  تبني  ما  �رشعان  لكن  بالأمر 

�جلليد  ذوبان  ك�سف  �لتي  �جلثة 
�لحرت�ر  بفعل  عنها  �لنقاب 
�لأمر  حقيقة  يف  تعود  �ملناخي 

�إىل خم�سة �آلف عام.
وهذ� �لغمو�ض �لذي حريرّ �لعلماء 
حول »�أوتزي« وكيفية وفاته جذب 
�هتمام �ملخرج �لأملاين فيليك�ض 
فيلم  �إنتاج  قرر  حيث  ر�ندو، 
ي�سف حياة هذ� �لرجل �جلليدي 
وفقاً خليال هذ� �ملخرج، ر��سماً 
ت�سور�ً  �لفيلم  �أحد�ث  من خالل 
عن �أ�سلوب حياته �ليومية لي�سف 
�أ�سالفنا  عا�ض  كيف  خالله  من 

يف حقبة ما قبل �لتاريخ.
دير  �سبيكرتوم  �لعلوم  لكن جملة 
�لأملانية  للعلوم  وي�سن�سافت 
�لتي  �حلبكات  بع�ض  �نتقدت 
مثل  ر�ندو  �ملخرج  عن  غابت 
لالأ�سلحة  �أوتزي  �سنع  كيفية 
مالب�سه.  و�سنع  طعامه  وجمع 
تريول  �ساوث  متحف  وي�ستعد 
�لأثري ملوجة جديدة من �ل�سياح 
عن  �جلديد  �لفيلم  �إطالق  بعد 
مل  بلد�ن  ثالثة  يف  حياته  ق�سة 

حتددها �ل�سحيفة �لربيطانية. 

»املومياء« 

فيلم جديد م�ستوحى من لغز 
جثة عمرها 5300 عام

 حممد ع�ساف يتربع
 لالجئني الفل�سطينيني

�أعلن �ملطرب �لفل�سطيني �ل�ساب 
تخ�سي�ض  عن  ع�ساف  حممد 
مدينة  يف  �لأخري  حفله  عائد 
�سياتل �لأمريكية ل�سالح �لالجئني 

�لفل�سطينيني.
للفنان  �لر�سمي  �حل�ساب  ون�رش 
موقع  على  ع�ساف  حممد 
من  �لتقطت  �سور�ً  �لن�ستغر�م 
»�سكر�ً  بتعليقه  و�أرفقها  �حلفل، 
على  �سياتل  يف  �لغايل  جلمهوري 
�لكامل.  بح�سوركم  م�ساندتكم 

��ستطعنا بف�سل تربعاتكم �ل�سخية 
�أن جنمع �أكرث من 275 �ألف دولر 
لجئي  ل�سالح  جميعها  �ستذهب 

فل�سطني«.
 وتاأتي �ملبادرة يف �إطار جمموعة 
يقوم  �لتي  �لغنائية  �حلفالت  من 
حالياً  ع�ساف  حممد  �لنجم  بها 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف 
�لإغاثة  منظمة  مع  بالتعاون 
حتى  �ست�ستمر  و�لتي  �لإ�سالمية، 

تاريخ 10 دي�سمرب�جلاري.

طارق  �مل�رشي  �لفنان  تعاقد 
جديد  فيلم  بطولة  علي  لطفي 
�سالح  تاأليف  من   ،»122« بعنو�ن 
يا�رش  �لعر�قي  و�إخر�ج  �جلهيني، 

�ليا�رشي.
وعلم �أن �لفنانة �أمينة خليل �سقدم 

بالفيلم،  �لن�سائية  �لبطولة  دور 
د�وود،  �أحمد  �لفنان  جانب  �إىل 
ت�سويره  �نطالق  �ملقرر  ومن 
حيث  �ملقبلني،  �لأ�سبوعني  يف 
من  �إطار  يف  �لفيلم  �أحد�ث  تدور 

�لت�سويق.

طارق لطفي يف اأول بطولة 
�سينمائية بـ »122«

متحف الإرميتاج يجهز معار�ض رائعة للعام 2018

�سانلي اأورفة 
الرتكية.. الأفالم  

بنكهة حلبية
مكان  �لرتكية  �أورفة  �سانلي  حلرّت 
بالن�سبة  حلب،  �ل�سورية  نظريتها 
�لأفالم  منتجي  من  للعديد 
�سوريا،  تتناول  �لتي  و�مل�سل�سالت 
بينهما  �مل�سرتكة  �لقو��سم  بف�سل 
و�لثقافة  �لتاريخ  حيث  من 
�لبلدة  تلك  وتُ�ستهر  و�لعمر�ن، 
�لو�قعة جنوبي تركيا با�سم »مدينة 
»ر�بع  �لبع�ض  ير�ها  كما  �لأنبياء« 
بعد  �لعامل  يف  مقد�سة  مدينة 
وتعد  و�لقد�ض«  و�ملدينة  مكة 
�لإ�سالم  منها  دخل  �لتي  »�لبو�بة 
�لأتر�ك  بع�ض  لالأنا�سول«ويعتقد 
�ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  �لنبي  �أن 
�لنمرود  بتلك �ملنطقة وو�جه  ولد 
فيها، و�أن �أيوب عليه �ل�سالم عا�ض 
يعقوب  و�أن  فيها،  �بتالئه  �سنو�ت 
بها.  وتزوج  عا�ض  �ل�سالم  عليه 
�سوريا  يف  �حلرب  رت  دمرّ �أن  وبعد 
�لتاريخية  و�لآثار  �ملعامل  معظم 
�لهامة يف حلب، باتت �سانلي �أورفة 
حمط  �ل�سورية  للحدود  �ملحاذية 
�أنظار �ملخرجني وم�سورّري �لأفالم 

و�لأجنبية  �ملحلية  و�مل�سل�سالت 
�زد�د  �لأخرية،  �لأعو�م  وخالل 
رين بها،  �هتمام �ملخرجني و�مل�سورّ
بتج�سيد  �لر�غبني  �أولئك  وخا�سة 
ق�سايا حول �سوريا، ب�سبب ت�سابهها 
من  �أخرى  �سورية  ومدن  حلب  مع 
و�حلياة  و�لثقافة  �لعمر�ن  حيث 
�ختارت  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �ليومية 
�لبو�سنية  �ل�سينمائية  �ملخرجة 
�سانلي  مدينة  بيجيت�ض  عايدة 
�أورفة لت�سوير فيلمي »�ليتيم« �لذي 
�ل�سوريني،  �لأيتام  ماأ�ساة  يتناول 
ق�سة  حول  )حمامة(«  و«كيفوك 
�حت�سنت  طفل من حلب وموؤخًر�، 
ت�سوير  �أعمال  �لرتكية  �ملدينة 
�ملنتج  حياة  يتناول  وثائقي  فيلم 
»م�سطفى  �ل�سهري  �ل�سينمائي 
خمرج  وهو  حلب،  يف  �لعقاد« 
»�لر�سالة«  �لعامليني  �لفيلمني 

و«�أ�سد �ل�سحر�ء عمر �ملختار«.
فيلم  منتج  بينانك  حممد  �ملخرج 
�إن  قال  �لعقاد«  م�سطفى  »حياة 
تاريخية  ببنية  تتمتع  �أورفة  �سانلي 

كبري  ب�سكل  منا�سبة  هامة  وثقافية 
بيناك -يف  و�أ�سار  �لأفالم  لت�سوير 
�أن  �إىل  �لأنا�سول-  مع  مقابلة 
منا�سب  �أورفة  �سانلي  يف  �ملناخ 
جًد� لت�سوير �لأفالم، كما �أن �لثقة 
�أهم  من  �لأهايل  بني  �ملنت�رشة 
�ملخرجني  تدفع  �لتي  �لعو�مل 
�أن  ور�أى  �إليها  ه  للتوجرّ و�ملمثلني 
حلب  بني  كبري�  ت�سابها  هناك 
�ختار  �أنه  مبينا  �أورفة،  و�سانلي 
»م�سطفى  حياة  لت�سوير  �لأخرية 
�لظروف  �سعوبة  ب�سبب  �لعقاد« 
�أعو�م  �سوريا منذ  تعاين منها  �لتي 
من جهته، قال رئي�ض ق�سم �لتاريخ 
�هلل  عبد  �لرتكية  �ن  حررّ جامعة  يف 
و�ملخرجني  �ملنتجني  �إن  �أكينجي 

كبرية  �أهمية  يولون  �ل�سينمائيني 
�ملنا�سبة  و�ملناطق  لالأماكن 
�أن  �إىل  �أكينجي  و�أ�سار  للت�سوير 
�جلارتني  بني  �مل�سرتكة  �لقو��سم 
ول  تُعد  ل  �لتي  و�سوريا  تركيا 
�حلياة  منط  يف  وخا�سة  حت�سى، 
و�لأهمية  �ملعمارية  و�لهند�سة 
د  و�سدرّ و�لثقافية  �لتاريخية 
�لأكادميي �لرتكي على �أنه ل ميكن 
�لتفكري بحلب و�سانلي �أورفة مبعزل 

عن بع�سهما على �لإطالق.
كانت  �أورفة  �سانلي  �أن  و�أ�ساف 
لذلك  حلب،  لولية  تابعة  �سابًقا 
هناك �أوجه �سبه عديدة بينهما من 
وي�ستحيل  و�لتاريخ،  �لثقافة  حيث 

ر �إحد�هما دون �لأخرى. ت�سورّ
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ال�شادر عن دار الن�شر الديكوفرت

كتاب جديد لعامل االجتماع الفرن�سي 
برنارد الهري عن االأحالم

�شدر لعامل االجتماع الفرن�شي برنارد الهري املجلد االأول لكتابه اجلديد التي يحمل عنوان 
»تف�شري علم االجتماع لالأحالم«، وهو خال�شة بحث انطلق منذ ع�شرين عاما، وقد دمج 

فيه تخ�ش�شات عديدة مثل التحليل النف�شي وعلم االأع�شاب وعلم اللغة واالأنرثوبولوجيا، 
ليخل�س اإىل منوذج جديد لتف�شري االأحالم بو�شفها �شكال من اأ�شكال التعبري.

احللم  اإن  الكتاب  �صاحب  ويقول 
هو اإنتاج خيايل يكت�صي خ�صو�صية 
كبرية جدا، وهو اأمر غريب حتى 
ينتجه،  الذي  ال�صخ�ص  نظر  يف 
وهو بذلك ميثل -ح�صب الهري- 

كابو�صا حقيقيا لعلم االجتماع.
-الذي  الكتاب  موؤلف  وي�صيف 
عن  و�صادر  �صفحة   488 يف  يقع 
دار الن�رش الديكوفرت- اأن العلوم 
االجتماعية خا�صة االأنرثوبولوجيا 
تتوقف عن درا�صة  التاريخ مل  اأو 
ب�صكل  ركزت  ولكنها  احللم، 
اال�صتخدامات  على  رئي�صي 
االجتماعية للحلم، وتركت لعلماء 
بنية احللم  النف�ص م�صاألة درا�صة 

وتف�صرياته.

املخاوف واالن�شغاالت

قد  ملا  خالفا  اإنه  الهري  ويقول 
يعتقد املرء فاإن االأحالم واقعية 
للغاية »فال �صيء م�صرتكا يربطها 
مع ما ميكن اأن يكون اأكرث رغباتنا 
االأحالم  اأن  مو�صحا  جنونا«، 
ورا�صخ  وجودي  �صيء  عن  تعرب 
اال�صتغال  اأن  ويوؤكد  اجتماعيا، 

يف جمال �صو�صيولوجيا االأحالم 
�صو�صيولوجيا  على  انكباب  هو 
التي  االن�صغاالت  اأو  املخاوف 
يف  حتى  االأ�صخا�ص  تالحق 

املنام.
االجتماع  عامل  وي�صيف 
تعك�ص  االأحالم  اأن  الفرن�صي 
عالقات  املثال  �صبيل  على 
يف  والرغبة  واملناف�صة  الهيمنة 
واخلوف  االجتماعي  النجاح 
ال�صيء  اإن  ويقول  الف�صل،  من 
درا�صتها  اأن  االأحالم  يف  املثري 
تتيح اإدراك ماهية التوا�صل غري 
الواعي الذي يعتمل يف دواخلنا، 
تنطوي  االأحالم  اأن  و�صدد على 
اأي  يكبحه  ال  وا�صح  تعبري  على 
نوع من الرقابة، �صواء احلكومية 

اأو االأخالقية.
املجلد  اإ�صدار  اختيار  وب�صاأن 
انتظار  لكتابه فقط وعدم  االأول 
اكتمال املجلد الثاين، قال الهري 
قراءة  القارئ  جتنيب  اأراد  اإنه 
ت�صعمئة �صفحة  كتاب موؤلف من 
املجلد  اأن  م�صيفا  األف،  اإىل 
ولكن  خال�صا،  نظريا  لي�ص  االأول 
يهدف اإىل تقدمي منوذج تكاملي 

لتف�صري االأحالم انطالقا من علم 
االجتماع.

اإىل  النموذج  هذا  ويهدف 
نتائج  من  العديد  جتميع 
من  ال�صادرة  التجريبية  البحوث 
جدا،  متنوعة  علمية  تخ�ص�صات 
يت�صمن  الكتاب  اأن  اإىل  وي�صري 

العديد من االأمثلة عن االأحالم.
وعن عالقة النموذج الذي يقدمه 
قدم  الذي  بالنموذج  كتابه  يف 
الراحل  النم�صاوي  النف�ص  عامل 

�صيغموند فرويد يقول برنارد اإنه 
فرويد  »جتاهل  امل�صتحيل  من 
اأردنا التقدم علميا يف جمال  اإذا 
اخلا�ص  االجتماع  علم  درا�صة 
اأخ�صعت  ولكنني  باالأحالم، 
عر�صه  مع  للنقد،  فرويد  منوذج 
العلمية  التطورات  اأحدث  على 
�صنة  املائة  يف  حدثت  التي 

االأخرية«.
وكاالت

626 عمال من 28 دولة يتناف�س 
على جائزة الطيب �سالح

�صالح  الطيب  جائزة  قالت 
اإنها  الكتابي  لالإبداع  العاملية 
تلقت يف دورتها الثامنة 626 عمال 
اجلائزة  فروع  يف  دولة   28 من 
الق�صرية  والق�صة  للرواية  الثالثة 
اأن  ويتوقع  النقدية.  والدرا�صات 
للجائزة  اخلتامي  احلفل  يقام 

اأوا�صط ال�صهر املقبل.
للجائزة  الر�صمي  املوقع  ونقل 
مقرا-  ال�صودان  من  تتخذ  -التي 
عن االأمني العام للجائزة جمذوب 
الثالث  املحور  اإن  قوله  عيدرو�ص 
جائزة  على  العام  هذا  للمناف�صة 
الدرا�صات  هو  �صالح  الطيب 
املكان،  اأدب  ب�صاأن  النقدية 
عدد  يف  عالية  قفزة  حقق  وقد 
الدورات  مع  مقارنة  امل�صاركات 
اإىل  تنتمي  عمال  بـ38  ال�صابقة 
العامل  دول  خمتلف  من  دولة   28
واالأمريكية  واالأوروبية  العربية 

واالأفريقية.
وميثل عدد امل�صاركات يف الدورة 
الثامنة جلائزة الطيب �صالح زيادة 
كبرية مقارنة بالدورة ال�صابقة التي 
فيها  امل�صاركة  االأعمال  عدد  بلغ 

593 عمال من 28 دولة.

فعاليات اخلتام

اللجنة  اأن  عيدرو�ص  واأ�صاف 
الفنية للجائزة توا�صل اجتماعاتها 
الدورة  �صري  ملتابعة  الدورية 
املتعلقة  والرتتيبات  الثامنة، 
باملراحل املختلفة حتى الفعاليات 
و15   14 يومي  للجائزة  اخلتامية 

فيفري املقبل يف اخلرطوم.
واأ�صار االأمني العام جلائزة الطيب 

اجلوائز  اأهم  من  -وهي  �صالح 
اإىل  العربي-  الوطن  يف  االأدبية 
يف  ملحوظة  زيادة  هناك  اأن 
الكاتبات  من  امل�صاركات  اأعداد 
فئة  من  املتميزة  وامل�صاركة 

ال�صباب.
من  امل�صاركات  اجلائزة  وتقبل 
اأن  �رشيطة  العامل  اأنحاء  جميع 
تكون مقدمة باللغة العربية. ويبلغ 
بفروعها  اجلائزة  قيمة  اإجمايل 

الثالثة نحو 100 األف دوالر.

اأدب الرحلة

الفائزين، تقيم  واإىل جانب تكرمي 
م�صاحبة  ثقافية  اأن�صطة  اجلائزة 
�صتدور  التي  العلمية  الندوة  منها 
اأدب  »�رشديات  عن  العام  هذا 
الرحلة«، وي�صارك فيها اأدباء كبار 

من داخل وخارج ال�صودان.
الطيب �صالح  اأن جائزة  اإىل  ي�صار 
لالإبداع الكتابي تاأ�ص�صت عام 2010 
بالتزامن مع الذكرى االأوىل لرحيل 
 ،)2009-1929( ال�صوداين  االأديب 
وت�صمل ثالثة جماالت هي الرواية 
والق�صة الق�صرية وجمال ثالث من 
يختاره  الكتابي  االإبداع  جماالت 

جمل�ص اأمناء اجلائزة �صنويا.
باجلائزة  الفائزين  بني  ومن 
ال�صوداين  ال�صابقة  الدورات  يف 
وال�صورية  جربيل،  �صالح  اأمري 
�صبحي  واالأردين  خ�صور،  توفيقة 
بن  ه�صام  واملغربي  فحماوي، 
اأحمد  واجلزائري  ال�صاوي، 
قا�صم،  را�صم  والعراقي  طيباوي، 

وامل�رشي عمار علي ح�صن.
وكاالت

غوغل يحتفي بال�ساعر امل�سري الراحل فاروق �سو�سة
احتفى حمرك البحث غوغل اليوم 
امل�رشي  ال�صاعر  ميالد  بذكرى 
الربنامج  �صاحب  �صو�صة  فاروق 
الذي  اجلميلة«،  »لغتنا  ال�صهري 
ثمانني  عن   2016 اأكتوبر  يف  تويف 

عاما.
ويظهر يف �صفحة غوغل الرئي�صية 
ر�صم للراحل فاروق �صو�صة و�صط 
االإذاعي  بالعمل  مرتبطة  اآالت 
احتفاء  كان  وقد  واملو�صيقى، 
بال�صاعر  غوغل  البحث  حمرك 
تداول  منا�صبة  الراحل  امل�رشي 
التوا�صل  مواقع  ن�صطاء  فيها 
اأبرزت  االجتماعي عبارات تقدير 
البع�ص  اختار  كما  الرجل،  مكانة 
فاروق  �صعرية يف حق  اأبيات  ن�رش 

�صو�صة.

من  �صو�صة  فاروق  والراحل 
امل�رشية  االأدبية  ال�صخ�صيات 
عن  بدفاعها  املعروفة  والعربية 
�صغل  اإذ  وخدمتها؛  العربية  اللغة 
العام  االأمني  منها  عدة،  منا�صب 
القاهرة  يف  العربية  اللغة  ملجمع 
وبداأ   ،1932 عام  تاأ�ص�ص  )الذي 
وع�صو   )1934 عام  فعليا  العمل 
العربية، وع�صو جلنة  اللغة  جممع 
للثقافة،  االأعلى  باملجل�ص  ال�صعر 
احتاد  يف  الن�صو�ص  جلنة  ورئي�ص 

االإذاعة والتلفزيون.
برباجمه  �صو�صة  وعرف 
التلفزيونية واالإذاعية التي كر�صها 
العربية  اللغة  بجماليات  للتعريف 
الربنامج  اأبرزها  وكان  وبالغتها، 
االإذاعي »لغتنا اجلميلة« والربنامج 

التلفزيوين »اأم�صية ثقافية«.

مواقف الراحل

عن  عرفت  التي  املواقف  ومن 
على  هجوما  �صن  اأنه  �صو�صة 
االإعالم امل�رشي يف برنامج »�صرية 
على  �صو�صة«  فاروق  مع  اأدبية 
»االإعالم  اإن  قال  حيث  يوتيوب، 
واإن  يقول«،  مما  كثري  يف  كاذب 
يف  من�صبه  يف  ي�صتمر  جعله  الذي 
االإذاعة امل�رشية والتلفزيون كونه 
التعليقات  ت�صمى  »عما  بعيدا  كان 
والربامج  واالأخبار  ال�صيا�صية 
اخل�صوم،  على  والهجوم  املوجهة 
ت�صنها  التي  االإعالمية  واحلمالت 
الدولة مبنا�صبة اأو بدون منا�صبة«.

من  العديد  �صو�صة  فاروق  وترك 
الدواوين ال�صعرية، ومن بينها »اإىل 

و«العيون   ،1966 عام  م�صافرة« 
و«اجلميلة   ،1972 عام  الزرقاء« 

تنزل اإىل النهر« عام 2002.
»لغتنا  اأي�صا  الراحل  موؤلفات  ومن 
اجلميلة«، و«اأحلى ع�رشين ق�صيدة 
و«اأحلى  العربي«،  ال�صعر  يف  حب 
ع�رشين ق�صيدة يف احلب االإلهي«، 
وم�صكالت  اجلميلة  و«لغتنا 

املعا�رشة«.
الراحل  ال�صاعر  تلقى  كما 
دول  من  التكرميات  من  العديد 
كثرية  وموؤمترات  ومهرجانات 
اآخر  وكان  وخارجها،  م�رش  يف 
يف  »النيل  جائزة  عليه  ح�صل  ما 
االآداب« يف جوان 2016، وهي اأبرز 
يف  م�رش  متنحها  �صنوية  جائزة 

جمال الثقافة والفنون.

ك�سف اأثري عن ح�سارة �سعب 
املو�سي بالبريو

علماء  اإن  اأثرية  بعثة  قائد  قال 
البعثة اكت�صفوا غرفتني كان يجري 
املنا�صبات  يف  ا�صتخدامهما 
ال�صاحل  منطقة  يف  الر�صمية 
اأكرث  قبل  بريو  لدولة  ال�صحراوي 
ومل  القرن،  ون�صف  قرن  من 
يف  اإال  قبل  من  اأحد  ي�صاهدهما 
املو�صي  �صعب  ح�صارة  ر�صوم 

القدمية.
اإن  األفا  وولرت  البعثة  قائد  وقال 
عليه  عرثوا  الذي  الك�صف،  هذا 
يف جممع ليمون االأثري يف منطقة 
المبايكيه، �صيتيح اأدلة مهمة لفهم 
املو�صي  ل�صعب  ال�صيا�صية  احلياة 
لهذا  املفاجئ  االنهيار  قبل 

املجتمع ال�صحراوي.
الغرفتني  اإحدى  اأن  األفا  واأ�صاف 

ت�صم عر�صني، حيث ميكن للزعيم 
و�صيفه اال�صتمتاع بوالئم �صخمة، 
االأخرى من�صة  الغرفة  بينما ت�صم 
دائرية رمبا كانت ت�صتخدم الإعالن 

البيانات على اأفراد ال�صعب.
التي  املجتمعات  اأحد  واملو�صي 
طويل  وقت  قبل  بريو  يف  عا�صت 
االإنكا،  اإمرباطورية  ظهور  من 
م�صاحة  على  �صيطرتهم  وب�صطوا 
ال�صحراوي  ال�صاحل  من  �صا�صعة 
يف الفرتة بني عامي مئة و�صبعمائة 
الري  قنوات  بف�صل  ميالدي، 
حما�صيل  لزراعة  �صقها  مت  التي 
وي�صتهر  ال�صحراوية،  الوديان  يف 
�صعب املو�صي مب�صغوالته الذهبية 

املتقنة والتماثيل.
وكاالت

وكاالت

االأوروبي  املجل�ص  خ�ص�ص 
مليون  ون�صف  مليونني  لالأبحاث 
يورو )ثالثة ماليني دوالر تقريبا( 
ال�رشق  جامعة  تنفذها  لدرا�صة 
باإجراء  تتعلق  الرتكية  االأو�صط 
النووي  للحم�ص  حتاليل  اأول 
عا�صوا  �صخ�ص   1500 لعينات 
الع�رش  يف  االأنا�صول  منطقة  يف 

احلجري احلديث؛ بهدف ت�صليط 
ال�صوء على تلك املرحلة التي مل 

تكت�صف اأ�رشارها بعد.
الع�صو  �صومل،  حممد  وقال 
ق�صم  يف  التدري�صية  الهيئة  يف 
جامعة  يف  البيولوجية  العلوم 
ال�رشق االأو�صط ، اإنهم �صيجرون 
اأبحاثا عن فرتة الع�رش احلجري 

تغيريات  �صهدت  التي  احلديث 
جذرية يف منط حياة الب�رشية.

�صيجرون  اأنهم  �صومل  واأو�صح 
علماء  من  فريق  مع  اأبحاثهم 
واالأنرثوبولوجيا  واأحياء  اآثار 
واأ�صاف  االإن�صان(،  اأ�صول  )علم 
مع  �صيقّيمون  املخت�صني  اأن 
بع�صهم يف اإطار امل�رشوع حتاليل 

والبيانات  النووي  احلم�ص 
الك�صف  بهدف  وذلك  االأثرية، 
وتبادل  الهجرة  تاأثريات  عن 
الثقايف،  والتفاعل  املعلومات 
وانت�صار  احلياة  منط  على 

الزراعة يف منطقة االأنا�صول.

وكاالت

متويل اأوروبي مل�سروع اأنرثوبولوجي تركي
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احتفاالت واأفراح عرب كافة واليات الوطن  
يحتفل اجلزائريون يف العديد من واليات الوطن يوم اجلمعة 

بـ”يناير”، وهو راأ�س ال�سنة االأمازيغية اجلديدة2968 املوافق ل�سنة2018م، 
وهوي�سادف يوم 12 جانفي �سنويا، و�سط اأفراح اأمازيغية بعد اإعالن 

احلكومة هذا اليوم عطلة ر�سمية مدفوعة االأجر، وهذا بعد اعرتاف 
الد�ستور باالأمازيغية لغة ر�سمية �ساأن العربية.

ف.ن�سرين

“ين”  من  مركبة  كلمة  ويناير 
وتعني واحد و”ير” وتعني ال�شهر 
 ، “يناير”  وبالأمازيغية  الأول، 
�شهر  اأول  كذلك  بها  واملق�شود 
للأجداد،  الفلحية  الرزنامة  يف 
والأمازيغية هي اللغة الرئي�شية يف 
التعاملت اليومية ل�شكان منطقة 
اجلزائر،  يف  الكربى  القبائل 
�رشق  عدة  حمافظات  ت�شم  التي 
ينق�شمون،  �شكانها  العا�شمة، 
جمموعات  اإىل  باحثني،  وفق 
الأمازيغ  وهم  جغرافيا،  منف�شلة 
)�رشق  القبائل  بلد  يف  القبائل 
منطقة  يف  وال�شاوية  العا�شمة(، 
الأورا�س )جنوب �رشق(، واملزاب 
الوحيدة  الأمازيغية  )املجموعة 
يف  الإبا�شي(  املذهب  ذات 
جنوب  كلم   500( غرداية  منطقة 

اجلزائر(.
)اأق�شى  الطوارق  كذلك  وهم 
وال�شناوة يف  اجلزائري(،  اجلنوب 
غرب(،  كلم   90( �رش�شال  منطقة 
اأخرى  بربرية  جمموعة  وهناك 
قرب مدينة ندرومة على احلدود 
اأو  لغتها  وتتميز  املغرب،  مع 
لهجتها بقربها الكبري من ال�شلحية 
يف  )بربر(  ال�شلوح  الأمازيغ  وهم 

املغرب.
تقومي  يف  الأمازيغ  ي�شتند  و 
بالتقومي  ي�شمى  ما  اإىل  يناير 
الفلحي الذي يتبعه الفلحون يف 
زراعاتهم ل�شبط ال�شقي والغر�س 
مو�شم  نهاية  يناير  ي�شكل  ،اإذ 
املطر،  مو�شم  ومنت�شف  احلرث 
مبظهر  التقومي  هذا  ميتاز  كما 
منا�شبة  الجتماعي.يف  التكافل 
منطقة  يف  الولئم  فيها  تقام 
اإرثا  يناير  من   12 ويعد  القبائل 
وهو  الأمازيغ،  ذاكرة  يف  تاريخيا 
الأهايل  فيه  يلتقي  الذي  اليوم 
اأ�رشية  ولئم  عرب  القرويون 
مت�شكهم  لتجديد  فنية  واأن�شطة 
وال�شلم  والأمن  الأخوة  بقيم 

والرقي. 
يف  الحتفالية  الأجواء  وتنطلق 
، حيث  اأ�شبوع  قبل  اجلزائر  ربوع 
مبوائد  الغذائية  املحلت  تزين 
لعر�س اأنواع خمتلفة من احللويات 
واملك�رشات على اختلف اأنواعها 
تختلف  و  »الرتاز«  ب   تعرف 
الحتفالت بيناير من منطقة اإىل 

اأخرى

 طقو�س يناير
  

خمتلف  يف  الحتفالت  وحت�رش 
اإىل  ال�شمال  من  اجلزائر  مناطق 
الغرب  اإىل  ال�رشق  ومن  اجلنوب 
وتقاليدها،  عاداتها  ومبختلف 
وامل�شيلة  بو�شعادة  منطقة  ففي 
يو�شع  والأغواط   واجللفة 
املائدة   يف  ><ال�رش�شم<< 
قمح  وهو  البيوت  رّبات  وتعّده 
املنا�شبة  هذه  يف  يوؤكل  مطبوخ 
قمح  مبح�شول  ال�شنة  تاأتي  حتى 
اأو  الك�شك�شي  اإىل  اإ�شافة  جيد 
ل  الذي  و«الرتاز«  ال�شخ�شوخة 
من  ويتخذ  عنه  ال�شتغناء  ميكن 

هذا اليوم يوما للفرح والتفاوؤل .
و بالغرب اجلزائري للحتفال طعم 
يف  الحتفال  يكمن  حيث  خا�س، 
للك�شك�شي  املنازل  ربات  حت�شري 
وت�شرتي  والبي�س،  بالدجاج 
اجلزائري  الغرب  يف  العائلت 
املك�رشات  من  معتربة  جمموعة 
على  رميها  يتم  التي  واحللويات 
تكون  العائلة حتى  فرد يف  اأ�شغر 
على  خري  فاأل  الأمازيغية  ال�شنة 
الطفل وعلى اأفراد العائلة، وتكون 
�شنتهم �شافية كحياة الطفل ويتم 

توزيع الفاأل على النا�س.
اجلزائري،  ال�رشق  يف  اأما 
فالحتفال براأ�س ال�شنة الأمازيغية 
يختلف عن باقي املناطق، خا�شة 
يقومون  الأورا�س  �شكان  واأن 
املتكون  التقليدي  املوقد  بتغيري 

من الأحجار والرمال التي يطهى 
تقوم  الع�شاء  وبعد  الأكل،  عليها 
خا�شة  �شهرة  بتنظيم  العائلت 
على  »الرتاز«وال�شاي  بح�شور 

الطاولة.
يف  باملنا�شبة  والحتفال   
حيث  مميز  اجلزائري  اجلنوب 
باحث يف  �رشائت«  »مو�شى  يقول 
من  »وهو  »التوارق  منطقة  تاريخ 
><التوارق<< اأن اأمازيغ اجلنوب 
متنوعة  اأطباق  باإعداد  يقومون 
احتفال  املاأكولت  اأ�شناف  من 
لهم  بالن�شبة  تعد  التي  باملنا�شبة 
يف  اأمل  وكلهم  جديد  لعام  بداية 
اأبواب  وفتح  الأو�شاع  حت�شني 
ننتقل  اإننا  قائل  وي�شيف  الرزق 
من مرحلة باردة جدا اإىل مرحلة 
تقول«زكية«  حني  ويف   . لطيفة 
وزو:<<نعترب  تيزي  منطقة  من 
ناأمل  ولذلك  الأمازيغ  عام  يناير 
والربكات  باليمن  علينا  يعود  اأن 
عادات  بني  ومن  ال�شعيد  والعي�س 
ل  حتى  احل�رشات  اإطعام  يناير 
تاأكل الزرع، والمتناع عن احلياكة 
ال�شبع  حتى  الأكل  �رشورة  مع 
باقي  ي�شبع  اأن  الإن�شان  لي�شمن 
الأمهات  بع�س  تقوم  كما  ال�شنة، 
باإعداد وجبات  يف هذه املنا�شبة 
اللحم  قوامها  للعائلة  خا�شة 
واملك�رشات التي توزع يف اأكيا�س 

على الأطفال.
بال�شنة  العا�شميون  ويحتفل 
ب:  عليه  يطلق  اأوما  الأمازيغية 
كبرية  ترتيبات  وفق  العجوزة 
ليلى:<<  ال�شيدة  وتقول   .
الذي  يناير  حلول  اليوم  ننتظر 
يناير  ولحتفالت  به  �شنحتفل 
ورثناها  ق�شة  ><العجوزة<< 
وما زلنا ن�رش على احلفاظ عليها 
التقليدية  الأطباق  عدا  وما   .
ال�شنة  احتفالت  يف  تدخل  التي 
ال�شتغناء  ميكننا  ل  الأمازيغية 
عن ><الرتاز<<. وبذلك نحتفل 

بهيجة  اأجواء  يف  املنا�شبة  بهذه 
طابعا  الطقو�س  عليها  اأ�شفت 
للعتزاز  م�شدرا  ي�شكل  مميزا 
القدمية،  القرون  عرب  مبا�شيهم 
داخل  �شغريا  طفل  ن�شع  بحيث 
ذلك  كل  ن�شكب  ثم  كبري  اإناء 
تكون  حتى  راأ�شه،  على  اخلليط 
على  خري  فاأل  الأمازيغية  ال�شنة 
العائلة،  اأفراد  وعلى  الطفل 
كحياة  �شافية  �شنتهم  وتكون 
املنا�شبة  هذه  ولأن  الطفل، 
الأ�شاطري  العديد من  عليها  درج 
التي ل ترتبط باأ�شل غري اأ�شلها 

التاريخي .
من  واحد  70�شنة   حمند  ويقول 
يف  اإن  ال�شغرى  القبائل  �شكان 
طقو�س  ت�شيطر  اليوم  هذا  مثل 
خا�شة ومميزة تختلف عن �شائر 
�شكان  يتجمع  اإذ   . العام  اأيام 
كبرية  ولئم  يف  والقرى  البلدات 
طبق  يكون  طعام  مائدة  حول 
بالدجاج  املح�رش  الك�شك�شى 
تعود  تقليد  وهو  املائدة،  �شيد 
يقومون  ،كما  اجلزائريون  عليه 
عند  واأهازيج  �شعارات  برتديد 

اأ�شتقبالهم لهذا اليوم.

 معتقدات واأ�ساطري

ال�شنة  تاأريخ  اأن  الأمازيغ  يعتقد 
القائد  بانت�شار  بداأ  الأمازيغية 
على  »�شا�شناق«  الأمازيغي 
امليلد  قبل   950 عام  الفراعنة 
الثانية  الأ�رشة  اأ�ش�س  والذي 
حكمت  التي  الرببرية  والع�رشين 
هذا  المازيغ  فجعل  م�رش، 
الن�رش بداية تقوميهم الذي و�شل 

الآن 2968املوافق ل2018 م
كما يرددون بع�س املقاطع التي 
ت�شيد بانت�شار ملك الأمازيغ على 
الروايات،  يف  جاء  كما  الفراعنة 
مظهرا  الحتفال  يعترب  وبذلك 
الأمازيغية  الثقافة  مظاهر  من 

التي تعود لآلف ال�شنني.
اأ�شطورة  احلدث  حول  وحيكت 
اأخرى ،حيث تقول خالتي »دوجة« 
اأن  اأجدادها  عن  �شمعت  اإنها 
بالعجوز  يرتبط  الأمازيغي  العيد 
ومل  يناير  �شهر  حتدت  التي 

اأن  الأ�شطورة  وتقول  له،  تكرتث 
”يناير” قد طلب من �شهر  �شهر 
اأّيامه  فرباير التخلي له عن اأحد 
العجائز  اإحدى  حتّدته  اأن  بعد 
ال�شغريات  عنزاتها  مع  باخلروج 
يف  البيت،  خارج  طعامها  لطهي 
عّز برده و�شقيعه ، فما كان منه 
عم  ”يا  فرباير  لعمه  قال  اأن  اإل 
كي  ونهارا،  ليلة  اأعرين  فرباير 
بالعار  املتفوهة  العجوز  اأقتل 
والتي اأرادت اأن تتحداين”. وكان 
له ذلك بتخلي فرباير عن يومني 
الذي  يناير  ل�شالح  عمره  من 
واإىل  وعنزاتها،  العجوز  جّمد 
توجد  اأنه  اأجدادنا  يقول  الآن 
تدعى  �شخرة  جرجرة  مبنطقة 
والعنزات”  العجوز  ”�شخرة 
ال�شخرة  تلك  اإىل  بالنظر  حيث 
نلحظ  اأن  ميكن  ال�شخمة 
وبقربها  معزاتها،  حتلب  عجوزا 
بع�س �شغار املاعز.. اإل اأن هذا 
اجليولوجيني  املخت�شني  ح�شب 

><�شدفة جيولوجية<<

طقو�س م�ساحبة 

بطقو�س  يناير  عيد  وينفرد 
خا�شة، فهو ><يوم نفقة اللحم« 
روؤو�س  تُذبح  اإذ  الوزيعة«  اأي« 
العامرة،  الولئم  وتقام  املوا�شي 
تبعا للقول:«من ي�شبع يف يناّير، لن 
يجوع طوال ال�شنة »، ويّتم يف هذا 
اليوم اأي�شا »جمع اأوراق الأ�شجار 
اخل�رشاء على اأنواعها، و ن�رشها 

تاأتي  حتى  املنازل  اأ�شطح  على 
ال�شنة خ�رشاء«، كما توّزع فاكهة 
الفينيقيني  لعادات  تبعا  »الرمان« 
الرمان  واعتبارهم  القدماء« 
كما  الزراعية،  للخ�شوبة  رمزا 
يتم تغيري بع�س الأدوات املنزلية 
تغطية  على  الن�شاء  حتر�س  و 
يناير  خلل  ويحظر  املاء  دلء 
الطعام  قدور  و  ال�شحون  غ�شل 
اخلبز  طبق  ونف�س  وامللعق 
وكن�س البيت ومينع اللغو والكلم 
تنفر امللئكة من  البذيء كي ل 
وتتفادى  يعتقدون،  كما  البيت 

الن�شاء اأعمال الغزل واخلياطة .
تر�شيم الحتفالت بيناير 

وعلى اإثر قرار رئي�س اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة تر�شيم اليوم 
الأول من ال�شنة الأمازيغية يناير 
الأجر  مدفوعة  وطنية  عطلة 
وزارية  دوائر  عدة  اأعدت  قد 
احتفالت و اأن�شطة لهذه املنا�شبة 
فقد اأمرت وزارة ال�شوؤون الدينية 
الأئمة بتخ�شي�س خطبة اجلمعة 
البعد  وغرباز  ليناير  املوافقة 
المازيغي للهوية الوطنية ووزارة 
قيامها  عن  اأعلنت  اخلارجية 
كما  الحتفالت  من  بالعديد 
بن  نورية  الرتبية  وزيرة  اأمرت 
غربيط عن تنظيم اإحتفالت عرب 
بالن�شبة  وكذلك  املدار�س  جميع 
تنظيم  مت  فقد  الثقافة  لوزارة 
وزارة  طرف  من  ثقايف  ا�شبوع 

الثقافة



ال�سمنة  اإّن  املفرطة  ال�سمنة 
وال�سبب  الع�رص  مر�ض  هي 
بذلك ارتفاع م�ستوى حياة الفرد 
قلّل  الذي  التكنولوجي  والتقّدم 
للإن�سان  البدين  املجهود  من 
الدهنيات  تراكم  اإىل  يوؤّدي  مما 
وال�سمنة هي اأول اعتلل جل�سم 
باإجهاد  يت�سبب  اإذ  الإن�سان 
واأجهزته  اجل�سم  اأع�ساء 
ب�سكل  بعملها  للقيام  املختلفة 
منتظم وجّيد ومنها الكبد لذلك 
لأّن  طعامنا  اإىل  النتباه  يجب 
الدواء  يف  ل  الغذاء  يف  ال�سحة 
الطعام  من  كميات  فتناول 
الفواكه  وخا�سة  املتنوعة 
النعناع  مثل  الورقية  والنباتات 

والبقدون�ض واجلرجري والفواكه 
الطعام  من  الأ�سناف  هذه  مثل 
تعطينا احتياجات اأج�سامنا دون 

اأن تلحق الأ�رصار ب�سحتنا
الأمرا�ض  من  ال�سكري  مر�ض   
بعمل  ال�رصر  اإىل  توؤّدي  التي 
الكبد وزيادة ن�سبة ال�سكر بالدم 
الغذائي  بنظامنا  خلل  عن  ناجتٌ 
وقلّة  البدين  باملجهود  وقلّة 

ممار�سة الريا�سة
امل�رصوبات  على  الإدمان   
مواد  من  فيها  مبا  الكحولية 
العنا�رص  من  وغريه  غازية 
يف  ك�سموم  تتجمع  الكيماوية 
ت كميات  الكبد اإذ اإّنه يف حال كثرُ
ال�سموم الواردة اإىل الكبد ويعجز 

فاإّنها  عن تخلي�ض اجل�سم منها 
تتجمع على �سكل حوي�سلت ما 

م�ستودعات  ت�سبح  اأن  اإىل  تلبث 
للجراثيم
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d بفيتامن   غنية  ال�سمي  اأ�سعة   
اأهم  من  الفيتامني  هذا  ويعّد 
التي يحتاجها ج�سم  الفيتامينات 
هذا  فوائد  اأحد  ومن  الإن�سان 
باأنه  لها  التي ل ح�رص  الفيتامني 
الإن�سان،  عظام  لنمو  �رصوري 
لأ�سعة  التعّر�ض  فوائد  وترتبط 
الفيتامني  هذا  باأهّمية  ال�سم�ض 
منها  بع�سا  �ساأذكر  والتي  للج�سم 
اجلمة  للفوائد  ذكري  �سياق  يف 
التي يح�سل عليها ج�سم الإن�سان 
ال�سم�ض  للأ�سعة  تعر�سه  من 
م�ستوى  من  تزيد  ال�سم�ض  اأ�سعة 

مادة الريوتونني امل�سماة بهرمون 
م�سوؤول  الهرمون  وهذا  ال�سعادة، 
عن الإح�سا�ض بالر�سا، وتخلي�ض 
اجل�سم من الكاآبة، خا�سًة اإذا كان 
التعر�ض لأ�سعة ال�سم�ض ي�ساحب 

ممار�سة التمارين الريا�سّية.
تعمل اأ�سّعة ال�سم�ض على الوقاية 
الن�سيان،  اأو  الزهامير  من مر�ض 
الع�سبّي،  اجلهاز  ي�سيب  والذي 
حلدوثه  �سبب  يعرف  مل  والذي 
العلماء  اأّن  غري  الآن،  حتى 
الإن�سان  تعّر�ض  باأّن  يرجحون 
لأ�سّعة ال�سم�ض يقلّل من خطورة 

لهذا جند  بهذا املر�ض،  اإ�سابته 
تقل  املر�ض  بهذا  الإ�سابة  اأن 

ن�سبياً يف املناطق احلارة.
تليني  يف  ال�سم�ض  اأ�سعة  ت�ساعد   
وت�سخني  املت�سلبة،  املفا�سل 
الع�سلت، وهذا الأمر يوؤّدي اإىل 
ة من اأوجاع  ال�سعور بالراحة خا�سّ

التهاب مر�ض املفا�سل
الكايف  ال�سم�ض  لأ�سعة  التعر�ض   
اجل�سم  يقي  فيه  مبالغ  والغري 
ال�رصطانات،  من  العديد  من 
الثدي  �رصطان  وبالأخ�ض 
املثانة  و�رصطان  والأمعاء، 

التعّر�ض  املعدة.  و�رصطان 
ت�ساعد  ال�سم�ض  لأ�سعة  املعتدل 
ميلتونني،  هرمون  اإفراز  على 
على  القدرة  ن�سبة  يرفع  والذي 
تعّر�ض  واأي�سا  والإجناب،  احلمل 
ال�سم�ض  لأ�سعة  احلامل  املراأة 

تطيل من فرتة احلمل.
 اأثبتت درا�سات علمية اأجريت يف 
تركيا باأّن الن�ساء اللواتي يتعر�سن 
�ساعة  من  لأقل  ال�سم�ض  لأ�سعة 
الياأ�ض  �سّن  يوؤخرن  يومي  ب�سك 
لديهن لعّدة �سنوات قد ت�سل اإىل 

ت�سعة اأعوام.

فطر »�صحري« يحارب االكتئاب و«اجلروح 
النف�صية العميقة«

اأنه  اإىل  جديدة  اأبحاث  اأ�سارت 
ميكن معاجلة الكتئاب ب�سكل فعال 
اعتمادا على فطر »�سحري«، دون 
»تخفيف« امل�ساعر مثل ما تقوم به 
م�سادات الكتئاب وتقول الأبحاث 
امل�رصوع«  »غري  الدواء  هذا  اإن 
من  يعانون  الذين  للمر�سى  فعال 
يتح�سنون  ول  خطرية  اأعرا�ض 
اأن  الدرا�سة  ووجدت  بالأدوية 
تناولوا  الذين  املر�سى  غالبية 
الفطر اأفادوا باأن اأعرا�ض الكتئاب 
لديهم قد انخف�ست، ويقول اخلرباء 
جيدا  »علجا  يكون  اأن  ميكن  اإنه 

للجروح النف�سية العميقة«.
اأن  للهتمام،  املثري  من  ولكن 

املادة  اأن  ك�سف  ال�سوئي  امل�سح 
ت�سعف  مل  الفطر  يف  املوجودة 
على  ت�ساعد  التي  الدماغ  منطقة 
العاطفية،  الفعل  ردود  معاجلة 
مادة  اأن  اخلرباء  يقول  ولذلك، 
»�سيلو�سيبني«، وهي مركب كيميائي 
مهلو�ض يوجد يف اأكث من 200 نوع 
ميكن  امل�رصوم،  فطر  اأنواع  من 
ملثبطات  مماثلة  فوائد  يحقق  اأن 
النتقائية  ال�سريوتونني  امت�سا�ض 
)SSRIs(، حيث اأن هذه املثبطات 
التي  املركبات  من  فئة  هي 
اكتئاب،  كم�سادات  عادة  ت�ستخدم 
وذلك بتمكني امل�سابني من »اإعادة 

الت�سال مع عواطفهم«.

يف  �سائع  مر�ض  هو  والكتئاب 
من  اأكث  مع  العامل،  اأنحاء  جميع 
ال�سبب  وهو  م�ساب،  مليون   300

الرئي�ض للإعاقة واملوت.
روزمان،  لور  الدرا�سة  موؤلف  وقال 
اإمربيال  كلية  يف  دكتوراة  طالب 
ال�سحري  الفطر  اأن  »اأعتقد  لندن: 
اجلروح  علج  على  القدرة  يحمل 
من  اأنه  واأعتقد  العميقة،  النف�سية 
الع�سبية  اآلياته  يف  التحقيق  خلل 
�سبب  نفهم  اأن  ميكننا  والنف�سية، 

هذه الإمكانات«.
ب�سكل  مهتما  روزمان  فريق  وكان 
املعروفة  الدماغ  مبنطقة  خا�ض 
ترتبط  والتي  »اللوزة«،  با�سم 

عن  والك�سف  العاطفية  باملعاجلة 
العديد  ذكرت  وقد  التهديدات، 
يرتبط  الكتئاب  اأن  الدرا�سات  من 
احلزن  مثل  �سلبية  اأكث  ردود  مع 

واخلوف والعواطف على الوجوه.
النتائج،  اأحدث  على  وللح�سول 
من  يعانون  مري�سا   20 خ�سع 
علج  جلل�ستي  الرئي�ض  الكتئاب 
واأجرى  »ال�سيلو�سيبني«  مب�ساعدة 
فح�ض  الدرا�سة  يف  امل�ساركون 
وبعد  الأول  العلج  قبل  الدماغ 
عمليات  وخلل  الثانية،  الدورة 
للوجوه  �سور  عر�ض  مت  امل�سح 
مع تعبريات خوف و�سعادة واأخرى 
اأفاد  العلج،  تناول  وبعد  حمايدة، 

اعرا�ض  باأن  املر�سى  غالبية 
ووجدت  حت�سنت،  لديهم  الكتئاب 
الباحثني  درا�سات �سابقة، من قبل 
اأنف�سهم، اأن الفطر ال�سحري، يعمل 
الدماغ  »اإعادة« ت�سكيل دوائر  على 
اأبلغ  الكتئاب، وقد  تعاين من  التي 
التح�سينات  املر�سى عن ا�ستمرار 
اأ�سابيع بعد  ملدة ت�سل اإىل خم�سة 

العلج.

ا�ستجابة  زيادة  الباحثون  ولحظ 
»اللوزة« بعد اخل�سوع للعلج مبادة 
اإن  روزمان  وقال  »�سيلو�سيبني«، 
قد  �سيلو�سيبني  مب�ساعدة  »العلج 
زيادة  طريق  عن  الكتئاب  يخفف 
عك�ض  على  العاطفي،  الت�سال 
م�سادات الكتئاب الأخرى التي يتم 
انتقادها لأنها قد ت�سيب املر�سى 

بالنهيار العاطفي العام«.

اأ�سفل  لوجع  الرئي�سي  ال�سبب   
الأع�ساب  تعر�ض  هو  الظهر 
اإىل  الفقري  بالعمود  املرتبطة 
يوؤدي  مما  الإ�سابات  من  نوع 
من  عك�سية  فعل  ردة  حلدوث 
الأع�ساب  حلماية  الع�سلت 
ال�سد  اإىل  الع�سلت  فتتعر�ض 

وهو ما ي�سمى بالت�سنج الع�سلي 
اآلم  لوجع  اآخر  �سبب  وهنالك 
اأ�سفل الظهور وهو القيام ببع�ض 
تهيئة  دون  املفاجئة  احلركات 
اجل�سم و�سد الع�سلت والوقوف 
حلدوث  يوؤدي  مما  �سليمة  وقفة 
ي�سمى  ما  وهو  الآلم  بع�ض 

بالتوتر الع�سلي 

فقرات  بع�ض  يف  فتق  حدوث   
اإىل حترك  يوؤدي  الفقري  العمود 
الفقرات وبروزها ونتيجة  اإحدى 
بال�سغط  يعمل  الفتق  هذا 
يف  اآلما  مولدا  الأع�ساب  على 
الوركني  اإىل  متتد  الظهر  اأ�سفل 
�سبيهة  اآلما  حمدثة  والفخدين 
ب�سيخ النار وهو من الآلم احلادة 
عرق  عليه  يطلق  ما  وهو  جدا 

الن�سا 
يف  امل�ساكل  بع�ض  وجود   
كتمزق  الفقري  العمود  بنية 
بع�ض  انزلق  اأو  الأربطة  اأحد 
باأ�سفل  اآلما  يولد  الغ�ساريف 
على  ال�سغط  نتيجة  الظهر 

الأع�ساب 

العمود  يف  خلقية  عيوب  وجود   
الفقري منذ الولدة كالتقوي�سات 
اأو  التحدبات  بع�ض  وجود  و  اأو 
التقعرات التي قد ت�سبب اأمل حاد 

يف الظهر واأ�سفله 
العظام  اأمرا�ض  بع�ض  وجود 
حتدث  التي  العظام  كه�سا�سة 
الكتلة  ويف  الكال�سيوم  يف  نق�ض 
العظمية مما يوؤدي لتواجد عظام 
للك�رص  تتعر�ض  قد  رقيقة  ه�سة 
يف اأي وقت وعند بذل اأي جمهود 
لل�سعور  توؤدي  قد  الك�سور  وهذه 

باآلم حادة 
اإلتهابات املفا�سل  حدوث بع�ض 
الذي  العظمي  الف�سال  كالتهاب 
فقرات  حول  ال�سغط  من  يزيد 

العمود الفقري حمدثا اآلم حادة 
يعمل  الذي  ال�سخ�ض  وزن  ثقل   
العمود  على  ال�سغط  زيادة  على 
اآلما  ويولد  والع�سلت  الفقري 

يف اأ�سفل الظهر
العمود  اأربطة  بع�ض  تقطع   
من  بع�ض  حمدثة  الفقري 
م�سببة  الغ�رصوفية  الإنزلقات 
اأ�سفل  يف  و�سديدة  حادة  اآلما 
القدمني  لأحد  وقد متتد  الظهر 

وهو ما ي�سمى بالدي�سك 
الهلمية  املادة  وجود  عدم   
املفا�سل  تليني  على  تعمل  التي 
خل�سونة  يوؤدي  مما  وتزييتها 
املفا�سل واحتكاكها معا حمدثة 

اآلما حادة جدا 

فوائد اأ�صعة ال�صم�س جل�صم االإن�صان

ما اأ�صباب وجع الظهر ؟

كرّي الثوم وال�صّ

املناعة،  ت�سيب  التي  الأمرا�ض  اأنواع  من  نوع  هو  ال�سكري   
وهو عبارة عن اختلل يف توازن ن�سبة ال�سكر يف الدم، و�سبب 
هذا املر�ض هو عدم ا�ستفادة اجل�سم من اجللوكوز بالطريقة 
اأن ي�ستمد طاقته من  اإن اجل�سم ل ي�ستطيع  ال�سحيحة، حيث 
هذا اجللوكوز، اأو اأن ن�سبة اجللوكوز تزيد عن املعدل الطبيعي 
يف الدم، ومر�ض ال�سكري لي�ض له علٌج قطعياً، وهناك الكثري 
ال�سكري،  مر�ض  لعلج  ت�ستخدم  التي  ال�سعبية  العلجات  من 
ومن اأهم هذه العلجات التي تعترب ذات اأهمية كبرية يف هذا 

املجال، هو الثوم
وهذا  الرتابط،  على  الكيميائيَة  امل�ستقبلِت  الثوم  ي�ساعد   
الهرمون  وهو  الأن�سولني،  ن�سبة  تنظيم  عنه  ينتج  الرتابط 
امل�سوؤول عن تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم، وبالتايل، يلعبرُ الثوم 

دوراً هاماً يف تنظيم ن�سبة ال�سكر يف الدم 
يحفز الثوم البنكريا�ض على اأن يقوم باإفراز هرمون الأن�سولني 
على  يحفز  حيث  اجل�سم،  يحتاجها  التي  املنا�سبة  بالكمية 
فهو  لذا  الوزن،  زيادة  ت�سبب  التي  املادة  عن  منفرداً  اإفرازه 
حمفز طبيعي لإفراز الأن�سولني يعمل الثوم على حرق الدهون 
ال�سارة الزائدة يف اجل�سم، مما ي�ساعد يف تخفيف ن�سبة ال�سكر 
مر�ض  ت�ساحب  التي  الأعرا�ض  اأكث  من  اإن  حيث  الدم،  يف 
الكولي�سرتول وارتفاع ن�سبة الدهون،  ال�سكري هي زيادة ن�سبة 
وعندما يق�سي الثوم على الدهون الزائدة، فاإنه يثبط من زيادة 

ن�سبة ال�سكر يف الدم
 اإن مر�ض ال�سكري، قد ي�ساعد ب�سكل كبري يف اإ�سابة املري�ض 
يف  وال�سكر  الدهون  تراكم  اإىل  ذلك  ويعود  القلبية،  بالنوبات 
امل�سبب  هو  وهذا  كثيفاً،  ويجعله  حركته  من  يقلل  مما  الدم، 
الرئي�ضرُ للجلطات، ويعمل الثوم بدوره على تخفيف كثافة الدم، 
ال�سكري،  الناجتة عن مر�ض  ال�سكر والدهون  اإذابة  من خلل 

فيحمي مري�ض ال�سكري من الإ�سابة بالنوبات القلبية
 يعترب الثوم من الأطعمة التي ت�ساهم يف تخفيف الوزن الزائد 
ب�سكل كبري، مما يقلل من خطر الإ�سابة مبر�ض ال�سكري، حيث 
اإن اأحد العوامل التي ت�ساعد على الإ�سابة مبر�ض ال�سكري هي 

ال�سمنة
 ين�سح البالغني بتناول مايقارب �ستمائة غرام من الثوم يومياً، 
اأعرا�ض  من  للتخفيف  اأو  ال�سكري،  مبر�ض  الإ�سابة  لتفادي 

املر�ض لدى الأ�سخا�ض امل�سابني به  .

االأمرا�س التي توؤدي للإ�صابة بدهون الكبد



�لهم �أو �لهموم هي �إبتالء من 
ليمتحنه  للعبد  �لعاملني  رب 
على  �ل�صرب  على  يختربه  و 
�لقنوت  و  �لر�صا  و  �لبالء 
فاإذ� �صرب  تعاىل  �هلل  بق�صاء 
�لعبد و ر�صي بالهم فاإن �هلل 
يجتبيه و يجزيه �لثوب على 
�لتي  �لهموم  على  �ل�صرب 
و  �حلياة  م�صاكل  من  تاأتي 
معتاد  هو  كان  عما  تذبذب 
عليه ، و تختلف �لهموم من 
�صخ�ص �إىل �صخ�ص ، فهنيئاً 
عظم  و  بالئه  عظم  ملن 
�صربه فالفرج من �هلل قريب

و  بفرج  يكون  �لهم  زو�ل 
لكن  و  تعاىل  �هلل  من  رحمة 
هذ�  باأن  �لإن�صان  ليطمئن 
�لهم هي حمنة و كربة �أنزلها 

�هلل تعاىل على عبده ليمتحنه 
على  لذلك   ، �حلياة  على 
�هلل  من  يقرتب  و  ي�صرب  عبد 
يعقد  و  يناجيه همه  و  تعاىل 
يكون  و   ، �لدعاء  يف  �لهمة 
�ل�صخ�ص  يقوم  �أن  هو  �أي�صاً 
�هلل  لوجه  ركعتني  بال�صالة 
يدعو  �لت�صليم  قبل  و  تعاىل 
و  همه  بتفريج  ربه  �مل�صلم 
غمه ، من �لأذكار و �لأدعية 
يكرث  و  �مل�صلم  يقولها  �لتي 
كربته  و  همه  وقت  يف  منها 
يقول ) �للهم يا فرج �لهّم و يا 
كا�صف �لغم فرج همي و ي�رس 
قلة  و  �صعفي  �أرحم  و  �أمري 
حيث  من  �أرزقني  و  حيلتي 
�لعاملني  رب  يا  �أحت�صب  ل 
�أن  �لإن�صان  �أر�د  �إذ�  و   ،  )

ي�صتحب  �أهمه  ما  �هلل  يكفيه 
ح�صبي  �لتايل-  �لدعاء  ذكر 
�هلل ل �إله �إل هو عليه توكلت 
�لعظيم-و  �لعر�ص  رب  هو  و 
مر�ت  �صبع  قولها  ي�صتحب 
�أي�صا دعاء تفرج �لهم )ل �له 
�له  ل  �لكرمي  �حلليم  �هلل  �إل 
�له  ل  �لعظيم  �لعلي  �هلل  �إل 
�ل�صبع  �ل�صماو�ت  رب  �هلل  �إل 
�للهم  �لعظيم  �لعر�ص  ورب 
وعالنيتي  �رسي  تعلم  �نك 
فقبل معذرتي وتعلم حاجتي 
فاأعطني �صوؤ�يل وتعلم ما يف 
�للهم  ذنبي  فاغفر يل  نف�صي 
�إين �أ�صاألك �إميانا يبا�رس قلبي 
�نه  ويقينا �صادقا حتى �علم 
لن ي�صيبني �إل ما كتبته علّي 
ور��صني مبا ق�صمته يل يا ذ� 

�جلالل و�لإكر�م
ل  �أن  �مل�صلم  على  لذلك 
تعاىل  باهلل  يثق  �أن  و  يياأ�ص 
�أن  عليه   ، �صين�رسه  �هلل  باأن 
مبا  ي�صاب  عندما  يخاف  ل 
، عليه  يكدر حياته  و  يخيفه 
عندما  تعاىل  هلل  يرجع  �أن 
على  ي�صرب  و  �حلزن  ي�صيبه 
ل  �أن  �مل�صلم  على   ، ذلك 
�لهم  يعرتيه  ل  و  ي�صخط 
مبر�ص  ي�صاب  عندما 
�مل�صلم  كفارة  هو  فاملر�ص 
�مل�صلم  فلي�صرب  خلطايا 
تعاىل  �هلل  يبتليه  عندما 
�لذي  �ل�صخ�ص   ، باملر�ص 
يحت�صب  �أن  عليه  يتزوج  مل 
على  ي�صرب  و  �لعاملني  رب 
�لهم و يثق بن�رس �هلل �لقريب 

�إذ�  �هلل  فاإن  �أقرب  �لفرج  و 
مم�صك  فال  رحمته  �أر�صل 
قدر  هو  فالزو�ج  بعدها  له 
�أمره  يوكل  و  تعاىل  �هلل  من 
�مل�صلم  ، على  تعاىل  �هلل  �إىل 
�أي�صاً ي�صرب على تع�صري رزقه 
و يطلب �هلل �لدعاء و يتقرب 

�لرزق  هم  لأن  تعاىل  �هلل  �إىل 
�أكرث  من  �لأولد  و  �ملال  و 
و   ، بالهم  �لنا�ص  ي�صيب  ما 
بفرحة  �هلل  �صريزق  ثق متاماً 
من حيث ل تدري متاماً كما 
ل  حيث  من  بالوجع  �بتليت 

حتت�صب
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

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

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

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

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

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

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

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

ونكد 

كيف يزول  �لهم

خري النا�س لأهله
�ل�صالة  عليه  قال  �أخطائهم  عن  �لطرف  ويغ�ص   ، عليهم  ي�صرب  لأهله  �لنا�ص  و�صلم خري  عليه  �هلل  �صلى  - حممد 

و�ل�صالم: )) خريكم خريكم لأهله و�أنا خريكم لأهلي (( �صنن �لرتمذي . 
- حممد �صلى �هلل عليه و�صلم كان يعني �أهله وي�صاعدهم يف �أمورهم ويكون يف حاجتهم 

عن �لأ�صود قال : �صاألت عائ�صة ما كان �لنبي �صلى �هلل عليه و�صلم ي�صنع يف بيته؟ قالت : ) كان يكون يف مهنة �أهله ، 
فاإذ� ح�رست �ل�صالة يتو�صاأ ويخرج �إىل �ل�صالة( رو�ه م�صلم و�لرتمذي. 

- حممد �صلى �هلل عليه و�صلم كان يخ�صف نعله ، ويخيط ثوبه. 
عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت : كان يخيط ثوبه ويخ�صف نعله ويعمل ما يعمل �لرجال يف بيوتهم - رو�ه �أحمد. 

- حممد �صلى �هلل عليه و�صلم كان ميازح �أهله ويالعبهم وي�صابقهم.. 
عن عائ�صة ر�صي �هلل عنها قالت " : خرجت مع ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم يف بع�ص �أ�صفاره ، و�أنا جارية مل �أحمل 
�للحم ومل �أبدن ، فقال للنا�ص : �قدمو� فتقدمو� ، ثم قال يل : تعايل حتى �أ�صابقك ف�صبقته ، ف�صكت عني حتى �إذ� 
حملت �للحم وبدنت خرجت معه يف بع�ص �أ�صفاره ، فقال للنا�ص : تقدمو� فتقدمو� ، ثم قال يل : تعايل �أ�صابقك 

ف�صبقني ، فجعل ي�صحك وهو يقول هذه بتلك " رو�ه �أحمد. 

ثمار �لتوكل 
�لكربى  �لثمر�ت  من 
هي  �هلل  على  للتوكل 
عباده  �أمر  فاهلل  �لن�رس: 
عليه  بالتوكل  �ملوؤمنني 
ليدل  للن�رس؛  ذكره  بعد 
�أ�صباب  من  �أنه  على  ذلك 
على  �لعتماد  هو  �لن�رس 
�أفعال  من  �للهاحلفظ 
�إن  �لرجيم  �ل�صيطان 
�لتوكل على �هلل يف �أمورك 
وق�صاء حو�ئجك، ل يجعل 
هناك فر�صة لل�صيطان من 
ويحفظك  عليك،  �لتاأثري 
غدر  من  �أو  �صوء  كل  من 
مبد�أ  �ل�صيطانيقوي 
�لعبد  عند  �ل�صجاعة 

موؤمناً  قلبه  كان  فمن 
فلم  �هلل  على  بالتوكل 
�أحد،  من  �خلوف  عليه 
يعطي  �هلل  فالتوكل على 
يف  و�لثقة  �لقوة  �لعبد 
نف�صه، و�ل�صجاعة للقيام 
حو�ئجهالإميان  بق�صاء 
�لرزق  على  باحل�صول 
�لعبد  توكل  فعند 
�أموره  كل  يف  �هلل  على 
�صيعلم  فقط  عندها 
�أنه �صيح�صل على رزقه 

يف  �ل�صعوبة  كانت  مهما 
ذلكالطري  ومثال  ذلك، 
للح�صول  ذهابها  عند 
على �لطعام تذهب يف �أول 

ع�صها  �إىل  وترجع  �لنهار، 
حتمل  �لنهار  �آخر  يف 
رزقها�لتوكل على �هلل دليٌل 
م�صد�قية  على  �رسيح 
عنده  فيكون  �لعبد  �إميان 

ورعاية  وحماية  �كتفاء 
�هلل،  مبحبة  ويفوز  ربانية 
للتوكل  ثمرة  �أعظم  ولعل 
على �هلل هي �رسف دخول 

جنة �هلل
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كيف تكون عفيفا
فات  تعترب عّفة �لّنف�ص ب�صورها �ملختلفة من �ل�صّ
يكون حمّبباً  �لعفيف  و�لإن�صان   ، �لكرمية  �حل�صنة 
يعّف  حيث  بالل�صان  �لعّفة  تكون  وقد   ، للّنفو�ص 
�لقول  �لفو�ح�ص من  �لّتكلم يف  �لإن�صان نف�صه عن 
�لكالم  عن  نف�صه  يعّف  كما   ، �لكالم  من  و�لبذيء 
يف �أعر��ص �لّنا�ص و�لّتعر�ص لهم بال�ّصوء ، وكذلك 
تعاىل  �هلل  ير�صي  ل  ما  �لّتكلم يف  عن  نف�صه  يعّف 
من  تبنّي  خرب�ً  �أو  �أمر�ً  �صمع  �إذ�  وتر�ه  �لقول  من 
ذلك متمّثال قول �هلل تعاىل )يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آََمنُو� �إِْن 
يبُو� َقْوًما ِبَجَهالٍَة  َفتَبَيَّنُو� �أَْن تُ�صِ َجاَءُكْم َفا�ِصٌق ِبنَبَاأٍ 
ِبُحو� َعلَى َما َفَعلْتُْم نَاِدِمنَي ( وكذلك حني يتكلّم  َفتُ�صْ
فاملتهم   ، بهم خري�ً  يظّن  من  �أعر��ص  يف  �لّنا�ص 
ذلك  عك�ص  ويثبت  �إد�نته  تثبت  حّتى  بريء  عنده 
�هلل  ر�صي  جح�ص  بنت  زينب  �ل�ّصيدة  كانت  وقد   ،
عنها مثالً يف ذلك حني تكلّم �لّنا�ص و�ملنافقني يف 
عر�ص �ل�ّصيدة عائ�صة ر�صي �هلل عنها فقالت �أعّف 
ل�صاين وب�رسي و�هلل ما علمت عليها �إل خري�ً ، ومن 
عّفة �لل�صان كذلك �أن ل يتكلّم �لإن�صان كالماً تافهّا 
و�أن يبتعد عن �لقيل و�لقال وكرثة �ل�ّصوؤ�ل فهي من 
عّفة �لل�صان ، و�أن ل يتكلّم مبا ل يعرف من �لعلم 
تلقي  وقد   ، تعرف  تعرف مبا ل  ذلك ل  وقيل يف 
�لكلمة �لتي ل يلقي لها بالً ب�صاحبها �إىل �لّنار كما 
ت�صمل �لعّفة عّفة �لفرج عن ما حّرم �هلل تعاىل من 
�لفو�ح�ص و�لّذنوب ، بل وحفظ �لب�رس عن �لّنظر 
�لعفيف  فامل�صلم   ، ومفاتنهن  �لّن�صاء  عور�ت  �إىل 
يحر�ص على ذلك كلّه فرت�ه يجتنب �ملو�طن �لتي 
بذلك  وهو   ، للعور�ت  وك�صف  �ختالط  فيها  يكون 
�لعمل يقّرب نف�صه من �جلّنة ور�صو�ن �هلل تعاىل ، 
ويف �حلديث من ي�صمن يل ما بني حلييه وفخذيه 

��صمن له �جلّنة
كما على �مل�صلم �ل�ّصاعي لأن يكون عفيفاً �أن يكون 
عفيف �لّنف�ص طاهر�ً من �أدر�ن �ل�ّصهو�ت وتطلّعات 
�رتكاب  �إىل  توؤّدي  �لتي  �مللّذ�ت  نحو  �لّنف�ص 
�أن ل ينظر �إىل  �أّن عليه  �ملعا�صي و�لّذنوب ، كما 
ما يف يد �أخيه من �خلري ، بل يتمّنى له �خلري حتى 
يعطيه �هلل ما �أعطاه ، وكذلك من عّفة �لّنف�ص �أن 
وليمٍة  على جماعٍة يف  �لّدخول  ياأبى  �مل�صلم  ترى 
ذلك  �إىل  يدعى  �أن  دون  من  �أو غريها  منا�صبٍة  �أو 
، جعلنا �هلل تعاىل جميعاً مّمن يعّف ل�صانه وب�رسه 

ونف�صه عّما حّرم جّل وعال

ف�صل �صالة احلاجة
يف  �إليه  ونتو�ّصل  و�ل�رس�ء،  �ل�رس�ء  يف  �هلل  ندعو  �أن  علينا  حٌقّ 
�ل�صدة و�لرخاء، ونلجاأ �إليه يف �لكربات، فاإّن �لدعاء عبادة، وهو 
�ل�صلة بني �لعبد ورّبه، فلرنفع �أيدينا مت�رّسعني، ولنطلق ل�صاننا 
يف ذكره �إىل �أن يجيب �هلل دعاءنا، وي�صتجيب لرجائنا، قال تعاىل: 

ا�ِصِعنَي نََّها لََكِبرَيةٌ �إَِلّ َعلَى �خْلَ الِة َو�إِ رْبِ َو�ل�صَّ َو��ْصتَِعينُو� ِبال�صَّ



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

 عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

 البنوك واملوؤ�ص�صات املالية

 موؤ�ص�صة توزيع املياه

021.68.95.00
 املديرية العامة للجمارك

 021.71.14.14
  احلماية املدنية

  14   

اإ�صالح الغاز

021.674400 
الإنارة العمومية

021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية

021.50.69.11
      021.50.73.76

SAMU
021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة

021.76.41.97
مركز املعاجلة من الت�صمم

021.96.49.63 
اأعطال الغاز

021.68.44.00
 اأعطال الكهرباء

021.15.20.23
م�صلحة املياه

021.67.50.30
احلماية املدنية
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الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري

اإبراهيم حي طالل ح�شن، طريق دايل 33 
هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
   فاك�ض: 021.37.33.58

فندق املر�صى

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

   فاك�ض:45 .021.39.16

 فندق دار ال�صياف

املرادية، اجلزائر
   هاتف 021.69.20.20

  فندق املطار
021.50.75.52/50.62.50  هاتف
  فاك�ض:021.39.75.50

 فندق الرمال الدهبية

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

 فندق املنزه

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

فندق الجانب
اجلزائر حي بومنجل ،01

 م�صت�صفى عني النعجة
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

 امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية

Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

 م�صت�صفى مايو باب الواد

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل

Tél :  )021( 52-
24-00 

م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور

Tél :  )021( 76-
62-03

 م�صت�صفى احلرائق الدويرة

Tél :  )021( 41-
76-77

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

62-25
 م�صت�صفى الرويبة

Tél : )021( 85-
26-89

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

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا

Tél :  )021( 92-
17-15 

Fax : )021( 60-
75-42

كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
 م�صت�صفي الأغواط

029،92.16.93
 م�صت�صفي ب�صكرة

033،71.51.86
 م�صت�صفي غرداية

029،89.19.54
 م�صت�صفي بومردا�س

024،41.58.30
 م�صت�صفي بجاية

034،92.04.28
 م�صت�صفي بويرة

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
 م�صت�صفي مع�صكر

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف

036،90.08.10 
 036،90.30.01

 امل�صت�صفي اجلامعي
املكتباتللبليدة

 اجلزائرية 
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معلومات مبهرة حول �سيارات 

بور�ش الكهربائية املنتظرة
�رشكة  يف  م�صادر  ن�رشت 
معلومات  الأملانية  "بور�ش" 
ب�صيارات  تتعلق  جديدة 
الكهربائية   "Mission E"
تطويرها  على  تعمل  التي 

ال�رشكة.
قال  امل�صادر  عن  ونقال 
 Automobile موقع 
ال�صيارات  "هذه   :Magazine
تطرح  اأن  املنتظر  من  التي 

الأ�صواق عام 2020،  ر�صميا يف 
�صت�صدر يف عدة مناذج �صتزداد 
الفنية  وميزاتها  تعديالتها 
الوقت،  مرور  مع  والتقنية 
تعديلها  على  �صتعمل  فال�رشكة 

وحت�صينها كل عام".
تلك  بتفا�صيل  يتعلق  وفيما 
اأن  املوقع  فيوؤكد  ال�صيارات 
�صتاأتي  تطورا  واأكرثها  اأقواها 
ورباعي،  خلفي  دفع  بنظامي 

بعزم  جبار  كهربائي  وحمرك 
�صتطرح  كما  ح�صانا.   680
اأنظمة  بنف�ش  اأخريان  ن�صختان 
الدفع املذكورة لكن مبحركات 

بعزم 544 و408 اأح�صنة.
وبالإ�صافة لتلك النماذج تخطط 
بور�ش اأي�صا لطرح ن�صختني من 
دفع  بنظام   "Mission E"
بعزم  وحمركات  فقط  خلفي 
�صت�صاعدها  ح�صانا  و435   326

 100 اإىل   0 من  الت�صارع  على 
كلم/�صاعة يف ظرف 3.5 ثانية 

فقط.
واأنظمة  البطاريات  وحول 

ال�صحن، اأكد املوقع اأن �صيارات 
�صتزود   "Mission E"
مزودة  متطورة  ببطاريات 
حيث  ال�رشيع،  ال�صحن  مبيزة 

�صعتها  من   %80 �صحن  �صيمكن 
فقط،  دقيقة   20 غ�صون  يف 
لنقل  �صتكفي  البطاريات  وهذه 

ال�صيارة م�صافة 480 كلم.

ال�سكل اجلديد يحدد 
موعد تد�سينها

فاجن  لفولك�ش  احلايل  اجليل 
 ،2010 يف  تقدميه  مت  طوارق 
على  �صنوات   8 مرور  يعني  ما 
فقد حان  لذا  بالأ�صواق  تواجدها 
وقت و�صول جيل جديد لإنقاذها 

من ال�صيخوخة.
طوارق  ت�صبح  اأن  املتوقع  من 
واأكرث  حجماً  اأكرب  اجلديدة 
من  م�صتوحى  ت�صميم  مع  فخامة 
الختبارية،   T-Prime GTE
من�صة  على  ت�صتند  اأن  على 
 MLB فاجن  فولك�ش  جمموعة 
Evo امل�صتخدمة يف لمبورغيني 
وبور�ش  بنتايغا  وبنتلي  اأورو�ش 
اأودي  وكذلك   ،Q7 واأودي  كايني 
التقارير  ح�صب  القادمة،   Q8
بتد�صني  فاجن  فولك�ش  ف�صتقوم 
يف  اجلديد  ال�صكل   2019 طوارق 
الذي  لل�صيارات  بكني  معر�ش 
�صتنطلق فعالياته يف نهايات اأفريل 
العام  بنهاية  ت�صل  اأن  على   ،2018
على  للنزول  العاملية  بالأ�صواق 
 X6 ال�صاحة ملناف�صة بي اإم دبليو

ومر�صيد�ش GLE كوبيه.

بي اإم دبليو  �سانعة 
ال�سيارات الفاخرة 

الأكرث مبيعًا يف ال�سني
اأودي  على  تغلبت  دبليو  اإم  بي 
�صانعات  عمالق  لت�صبح  اأخريا، 
ال�صيارات الفاخرة يف ال�صني ياأتي 
اأوتوموتيف  تقارير  ح�صب  هذا 
نيوز، وحتى نهاية نوفمرب املا�صي 
ارتفعت  فقد   ،2017 مدار  على 
 %15 بن�صبة  دبليو  اإم  بي  مبيعات 
ومتوقع  وحدة،   542،362 اإىل 
قيا�صية  اأرقام  هكذا  ا�صتمرار 

على مدار دي�صمرب اجلاري.
انخف�صت  فاأودي  باملقارنة، 
بن�صبة   2017 خالل  مبيعاتها 
2.1% اإىل 528،706 وحدة، بينما 
موقع  على  ا�صتولت  مر�صيد�ش 
 539،729 مبيعاتها  لت�صجل  اأودي 
متاما  دبليو،  اإم  بي  وحدة، 
جيدا  تعلم  الأملان  كمناف�صيها 
امل�صتمر  ال�صيني  ال�صوق  اأهمية 
منو قطاع ال�صيارات الفاخرة فيه، 
حمادثات  جتري  هي  ذلك  واإثر 
لتاأ�صي�ش  موتور  وول  جريت  مع 
ببناء  فيه  تقوم  م�صرتك  م�رشوع 
خا�صة  بالبالد،  حمليا  ال�صيارات 

ال�صيارات الكهربائية.

اأ�ستون مارتن ت�سحب اآلف ال�سيارات من الأ�سواق

تبداأ �رشكة اأ�صتون مارتن الربيطانية 
ال�صهرية حملة وا�صعة ل�صحب اآلف 
من �صياراتها املطروحة يف اأمريكا 

اأوائل العام املقبل.
ال�رشكة  من  مقربة  مل�صادر  ووفقا 
يناير  يف  �صتبداأ  التي  "احلملة  فاإن 
 5000 من  اأكرث  �صت�صمل   ،2018
يف  طرحت  مارتن  اأ�صتون  �صيارة 
مناذج  من  املتحدة،  الوليات 
 Rapideو DBSو DB9 متعددة كـ
وVirage، بالإ�صافة اإىل اأعداد من 
�صيارات Vanquis التي بيعت يف 

اأمريكا ما بني 2009 و2016".
املتحدثني  بع�ش  اأكد  جانبهم  من 

يف  "الفنيني  اأن  ال�رشكة  با�صم 
يف  عيوبا  اكت�صفوا  مارتن  اأ�صتون 
تتعلق  �صابقا،  املذكورة  النماذج 
الأوتوماتيكي،  احلركة  بناقل 
الق�صم امل�صوؤول عن  وخ�صو�صا يف 
قد  الذي  الأمر  الوقوف،  و�صعية 
لوحة  على  حتذيرات  لظهور  يوؤدي 
املوجودة على  الإلكرتونية  التحكم 
املنظومة  القيادة وخلل يف  واجهة 
الإلكرتونية، بالإ�صافة اإىل اأن بع�ش 
مناذج  DB9 وDBS ر�صدت فيها 
عن  امل�صوؤولة  الكوابل  يف  عيوب 

تو�صيل البطارية".
وحر�صا  ال�رشكة  اأن  واأو�صحوا 

�صتبداأ  عمالئها  �صالمة  على  منها 
وابتداء  املذكورة،  ال�صحب  حملة 
�صتقوم  املقبل،  فرباير  مطلع  من 
مل  التي  الأعطال،  تلك  باإ�صالح 
حوادث  باأي  الآن  حلد  تت�صبب 

تذكر.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن اأ�صتون مارتن 
الربيطانية، تعترب اليوم واحدة من 
العامل  يف  ال�رشكات  واأقوى  اأكرب 
الريا�صية  لل�صيارات  امل�صنعة 
عام  تاأ�صي�صها  ومنذ  الفاخرة. 
من  العديد  بت�صنيع  قامت   ،1913
ال�صيارات التي تركت ا�صما مرموقا 

يف جمال �صباقات ال�رشعة.

بي اإم دبليو ورولز روي�ش يختربون 8 
�سيارات  يف وادي املوت

ي�صتمر اختبار SUV رولز روي�ش اجلديدة، حيث ظهر منوذجها اأثناء اختباره بوادي املوت بولية كاليفورنيا 
اإىل جانب اأ�صطول من �صيارات بي اإم دبليو.

املجموعة الأملانية بي اإم دبليو هي املالكة للعالمة الربيطانية رولز روي�ش، لذا فظهور مناذجها الختبارية 
ال�صاحة  على  للنزول  ا�صتعداداً  النهائية  بتطويراتها  كولينان متر  فاإن  والآن  بالغريب،  لي�ش  اأمر  ال�صكل  بهذا 

ملناف�صة بنتلي بنتايجا ورينج روفر SVAutobiography وكذلك لمبورجيني اأورو�ش.
فهي  يبدو  وكما  لت�صميمها،  وا�صحة  توقعية  �صورا  �صاهدنا  اأننا  اإل  بالتمويهات،  خمفي  �صكلها  اأن  �صحيح 
�صتت�صابه كثرياً مع فانتوم اأكرث �صيارات العامل فخامة، وذلك نظراً لكون SUV الفخامة �صتت�صارك عديداً من 
املكونات معها، ولكن بغ�ش النظر عن ذلك فاإننا �صرنى كولينان بنظام دفع رباعي وعددا من خيارات ال�صا�صيه 

والإعدادات للتعليق الهوائي، وكذلك قدرات عالية على الطرق الوعرة.

اإنتاج �سيارة "لدا بريورا" الرو�سية 
مهدد بالتوقف

بريورا"  "لدا  �صيارة  اإنتاج  وقف  الرو�صية  "اأوتوفاز"  �رشكة  تعتزم 
اأن  الرو�صي  "اأوتو" الإلكرتوين  )Lada Priora( وجاء على موقع 
ال�رشكة قد ت�صحب ال�صيارة بحلول منت�صف العام القادم من خط 
التجميع، فيما �صتنتج خالل ن�صف ال�صنة الثاين نحو 7 اآلف �صيارة. 

ومل تن�رش ال�رشكة تاأكيدا ر�صميا لهذا اخلرب.
اأعلن يف  قد  كان  الرو�صية  "اأوتوفاز"  با�صم �رشكة  ناطقا  اأن  يذكر 
الربيع املا�صي يف حديث اأدىل به ملرا�صل وكالة "رامبلر" الرو�صية 
بيعت  ،وقد  قائما  عليه  الطلب  دام  ما  �صينتج  "بريورا"  موديل  اأن 
األف �صيارة من  اأكرث من17  اإح�صاءات عام 2016 يف رو�صيا  ح�صب 
طراز "لدا بريورا". بينما انخف�ش هذا املوؤ�رش ح�صب اإح�صاءات 
ت�صنيف  ال�صيارة يف  لعام 2017، ومل تدخل   11 الـ  الأ�صهر  مبيعات 
املوديالت الـ 25 الأكرث مبيعا يف رو�صيا، كما اأن اأ�صعار هذا املوديل 
تنطلق من 400 األف روبل )ما يعادل نحو 6.5 األف دولر(، ما يجعله 

اأرخ�ش املوديالت يف ال�صوق الرو�صية.

هيونداي توك�صون 2018 دخلت ر�صمياً يف موديل العام اجلديد، لتح�صل 
ن�صخة  على  ح�صلت   2018 توك�صون  اجلديدة  التح�صينات  بع�ش  على 
SEL جديدة تاأتي قيا�صيا بنظام �صوتي عايل الدقة و�صا�صة 7 اإن�ش مع 

اأندرويد اأوتو واآبل كاربالي، كما اأنه متاح مقاعد مدفئة.
اأما توك�صون SEL بل�ش فهي تاأتي بنظام �صوتي جم�صم ومقود مديفء 

وات�صال بال�صيارة عرب تطبيق بالهاتف الذكي ملعرفة بياناتها.
الداخلية باتت متاحة باألوان جديدة وهي الرمادي والبني الفاحت، كما 
باخلرائط  حتديث  واإجراء  اخللفية  للروؤية  كامريا  اإ�صافة  متت  اأنه 
ونظام الو�صائط خيارات املحركات هي نف�صها، وتاأتي ب�صعة 2 لرت 4 
�صلندر قوة 164 ح�صان و204 نيوتن.مرت من عزم الدوران، واإىل جانبه 
نيوتن.مرت من عزم  تريبو 1.6 لرت 4 �صل ندر قوة 175 ح�صان و264 

الدوران.

هيونداي توك�سون 2018 حت�سل 
على مميزات جديدة



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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مو��سفات »�إك�سبرييا �إل 2«:
الدقة،  الثالث من �صوين على �صا�صة متو�صطة احلجم مبقيا�س 5.5 بو�صة، عالية  يحتوي اجلهاز 
ال�رسيع، كما  ال�صحن  بتقنية  اأي�صا  ال�صاعة، وهو مزود  اأمبري يف  ب�صعة 3300 ميللي  وي�صم بطارية 

ح�صل على كامريا اأمامية بزاوية 120 درجة.
وتاأتي هواتف �صوين الثالثة باألوان خمتلفة هي الأ�صود والذهبي والوردي، وتقول ال�رسكة اإن هواتف 
الت�صغيل  نظام  من  ن�صخة  باأحدث  �صتزود  األرتا«   2 اإيه  اإك�س  و«اإك�صبرييا   »2 اإيه  اإك�س  »اإك�صبرييا 
�صي�صل  فيما  املقبل،  فرباير  �صهر  من  بداية  الأ�صواق  يف  اإطالقها  و�صيتم   ،»8.0 »اأوريو  اأندرويد 
هاتف »اإك�صبرييا اإل 2«، اإىل الأ�صواق يف وقت اأبكر قليال، اأي يف اأواخر �صهر يناير اجلاري، لكنه لن 

يح�صل على »اأندرويد اأوريو« واإمنا �صيزود بنظام ت�صغيل »اأندرويد نوغا 7.1.1«.

اأوين تطلق ر�سميا جموعات الهواتف الذكي 
اجلديد مائة ب مبائة جزائرية 

العريقة  الوطنية  املوؤ�ص�صة  ك�صفت 
 « »اوين  الليكرتونية  لل�صناعات 
اجلديد  الذكي  الهواتف  عن  ر�صميا 
عالية،  مبوا�صفات  تتميز،  التي   ،
وت�صميمه الفريد اأين �صيتم ت�صويقه 
بجميع اأنحاء الوطن ب�صعر يف متناول 

اجلميع 
�صحفية  ندوة  خالل  هذا  وجاء 
مبدر�صة  اأم�س  اأول  ن�صطها  التي 
ال�رسكة  اأن  بنيان  بعني  الفندقة 
اأجل  من  قدما  امل�صي  على  عازمة 
ت�صتجيب مل�صتوى  �صمان منتوجات 
الزبائن اجلزائريني م�صريا  تطلعات 
يف هذا ال�صاأن اإىل اأن ال�رسكة تراعي 
اأهمية كربة من حيث نوعية وجودة 
املنتجات اإىل جانب طرح منتوجات 
مكانتها يف  تناف�صية.لتعزيز  باأ�صعار 

ال�صوق
لل�صناعات  املوؤ�ص�صة  فان  وللتذكري 
بعد   1982 يف  تاأ�ص�صت  الليكرتونية 
اإعادة هيكلة املوؤ�ص�صة الأم �صونيالك 
ال�رسكة الوطنية لالليكرتونيك ويقع 

اأنها  كما  بلعبا�س   ب�صيدي  مقرها 
حماين  جممع  مع  �رساكة  عقدت 
جمال  يف  موزع  اكرب  اأ�صبح  الذي 

اللكرتونيات 
انتاج   2018 ل�صنة  ال�رسكة  وتهدف 
التي  النقال  الهواتف  من  عدد  اكرب 
تكون ذات اجلواد و بذاكرة ت�صل اإىل 
تطوير  اإىل  ت�صعي  كما  جيغابابت   3
الذكية  الهواتف  ت�صنيع  جمال  يف 
100% جزائرية وا�صعارها يف متناول 
ال�صنة املقبل  اجلميع �صوف تعارف 

دخلو ثمانية موديالت جديدة 
ويف ذات ال�صياق اأكد » جمال بكارة 
لل�صناعات  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اأن   «
مناف�صة  على  قادرة  اللكرتونية 
فقط  لي�س  امل�صنعة  املنتجات 
يتعلق  ما  بل حتى عامليا يف  حمليا 
املعتمدة  احلديثة  بالتكنولوجيات 
مت  اإن  الذكية،  الهواتف  ت�صنيع  يف 
تطبيق ا�صرتاتيجية ال�رسكة القادمة 
اإجناح عملية  اأجل  ومن  بحذافريها 
يف  الذكية  الهواتف  هذه  ت�صويق 

مت  ولية   48 الوطني  الرتاب  كل 
اخلا�س  ال�رسيك  مع  اتفاقية  اإبرام 
لها  وكلت  التي  و  »HG Power«؛ 
ال�صوق  الت�صويق يف  و  التوزيع  مهمة 
اجلزائرية؛ حيث �صتحت�س اأي�صا يف 
جمال تكنولوجيات الإعالم والت�صال 
والتي قامت باإعداد درا�صة لت�صويق 
تناف�صية  باأ�صعار  املنتجات  هذه 
ت�صويق  عملية  اإجناح  بهدف  وهذا 

ا�صتحداث  مت  كما   ، الهواتف  هذه 
نقاط بيع خمتلفة، كما اأ�صار ال�صيد 
الذكية  الهواتف  اأ�صعار  اأن  اإبراهيم 
�صتكون يف متناول الزبون وتناف�صية 
ومغرية جدا ترتاوح ما بني 2500دج 
اأن  موؤكدا  جزائري  و28.000دينار 
 12 م�صمونة  البيع  بعد  ما  خدمة 

�صهرا .
�سمرية.بوجلطي

مو��سفات هاتف »�إك�سبرييا 
�إك�س �إيه 2 �ألرت�«:

بحجم  الدقة  عالية  كبرية  عر�س  ب�صا�صة  الهاتف  يتميز 
بن�صف  بل�س   8 اآيفون  �صا�صة  من  اأكرب  وهي  بو�صات،   6
اإيه  اإك�س  لـ«اإك�صبرييا  النموذج م�صابه جدا  بو�صة، وهذا 
2«، حيث ي�صم كامريا خلفية بقيا�س 23 ميغابيك�صل، اإل 
اأن �صوين ت�صري اإىل اأن هذا الهاتف »م�صمم خ�صي�صا ل�صور 

ال�صيلفي« بف�صل الإعداد الفريد للكامريا الأمامية.
اإذ زود اجلهاز بكامرياتني بدقة 8 ميغابيك�صل لكل واحدة، 
ما  وهو  اأمامي،  بفال�س  ومزودتني  درجة،   120 وبزاوية 
ينتج عنه لقطات وا�صحة ب�رسف النظر عن الإ�صاءة اأو 
من  املزيد  �صمول  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  املحيطة  البيئة 

الأ�صدقاء واملناظر املحيطة ب�صور ال�صيلفي.
مثل   630 دراغون  �صناب  معالج  اجلهاز  هذا  ويدعم 
ميللي   3580 ب�صعة  قليال  اأكرب  ببطارية  ومزود  �صابقه، 

اأمبري يف ال�صاعة، لدعم �صا�صة العر�س الأكرب حجما.
وكما هو احلال مع هاتف »اإك�صبرييا اإك�س اإيه 2« ، فاإنه 
ب�صمة  حل�صا�س  واحدة  بلم�صة  القفل  فك  ال�صهل  من 
 loop« الإ�صبع اخللفي. ويتكون هيكل هذا الهاتف من
surface« من الأملنيوم املوؤك�صد اأي�صا يف اجلوانب، مع 

مل�صة ناعمة يف الأعلى والأ�صفل.

مو�سفات وميز�ت هاتف 
»�إك�سبرييا �إك�س �إيه 2«:

مزودة  ميغابيك�صل،   23 بدقة  كامريا  الهاتف  ي�صم 
لل�صورة   »2.3/1  Exmor RSTM« �صوين  بح�صا�س 
ت�صوير  اأجل  ISO 12800 من  املتحركة مع ح�صا�صية 

فوتوغرايف وا�صح اأثناء الإ�صاءة اخلافتة.
كما اأن الكامريا قادرة على ت�صوير الفيديوهات بتقنية 
املكلفة  الذكية  الهواتف  بها  تزود  ما  عادة  التي   ،4K
بحجم  تاأتي  الهاتف  �صا�صة  فاإن  لالأ�صف،  ولكن  للغاية، 
 Full« الدقة  عالية  عر�س  �صا�صة  وهي  بو�صة،   5.2
HD resolution«، لذلك لن يكون بالإمكان م�صاهدة 
بجودته  الهاتف  على   »4Kvideo« بتقنية  الفيديو 

الأ�صلية.
 ،630 دراغون  �صناب  كوالكوم  مدعوم مبعالج  والهاتف 
يف  اأمبري  ميللي   3300 �صعتها  ببطارية  مزودا  وياأتي 
ال�صاعة، باإمكانها العمل طوال يوم كامل، ف�صال عن اأن 
الهاتف يدعم خا�صية ال�صحن ال�رسيع، حيث اأن ال�رسكة 
ال�صحن  عند  الت�صغيل  من  »�صاعات  بـ  العمالء  وعدت 

لب�صع دقائق فقط«.

�آبل تطور م�ساعد� �سوتيا ي�سمع �لو�سو�سة
اخرتاع  براءة  ك�صفت 
عن خطط اآبل لتطوير 
ميكنه  �صوتي  م�صاعد 
حتى  ال�صوت  التقاط 
امل�صتخدم  كان  واإن 
خافت  ب�صوت  يتكلم 
الوا�صح  غري  ومن 
كانت  اإذا  ما  اأو  متى 
لإطالق  تخطط  اآبل 
التكنولوجيا  هذه 
موؤكدا  ولي�س  ل،  اأم 
�صت�صعى  كانت  اإن 
اأجهزتها  يف  لدجمها 
مايكرو�صوفت  القادمة 
الذكاء  »عني  تتيح 

ال�صطناعي« لفاقدي الب�رس مايكرو�صوفت تتيح »عني الذكاء ال�صطناعي« لفاقدي الب�رس 
 Digital Assistant Providing« ويحمل طلب احل�صول على براءة الخرتاع عنوان
اإىل  ال�صتماع  ميكنه  �صوتي  م�صاعد  تطوير  اإىل  ي�صري  الذي   »Whispered Speech
الكلمات حتى عند الهم�س بها، لأول مرة يف عام 2016، والذي مت ن�رسه الأ�صبوع املا�صي 
اإن هناك فجوة يف �صوق امل�صاعدات الرقمية، لذلك فاإن  اآبل يف براءة الخرتاع  وتقول 
خافت  ب�صوت  الكلمات  اكت�صاف  على  »قادرا  �صيكون  بتطويره  �صتقوم  الذي  امل�صاعد 
وتوفري اإجابة بالطريقة ذاتها وت�صري ال�رسكة اإىل اأن ا�صتخدام الو�صو�صة مع الهاتف الذكي 
اخلا�س بك يعد اأمرا �رسوريا يف كثري من الأحيان، على �صبيل املثال عندما تكون بالقرب 
من زمالء العمل اأو الدرا�صة اأو عندما تكون يف املكتبة حيث يكون ا�صتخدام �صوت خافت 
اأمرا �رسوريا وتقول وثيقة براءة الخرتاع: »قد تكون بع�س اأجهزة التعرف على الكالم 
احلالية، غري قادرة على الك�صف عن كلمات امل�صتخدم الذي يهم�س، اأو اأنها تعاين من عدم 
القدرة على التعرف على الكلمات املنطوقة ب�صوت خافت، ف�صال عن عدم القدرة على 

ال�صتجابة با�صتخدام الهم�س«

�آبل تطلق �أقوى حو��سيبها 
هذ� �لأ�سبوع

اأطلقت �رسكة اآبل اأقوى جهاز كمبيوتر »iMac Pro« يف تاريخ 
ال�رسكة، يوم اخلمي�س 14 دي�صمرب اجلاري ويعد هذا الإعالن 
اأول تاأكيد اأو معلومة جديدة عن جهاز الكمبيوتر املذهل، منذ 
�صعر  عن  ال�رسكة  تعلن  ومل  املا�صي.  يونيو  يف  عنه  الك�صف 
باللون  iMac ولكن  لـ  الذي يبدو وكاأنه م�صابه   ،iMac Pro
�صهر  يف  �صائعات،  انت�صار  من  الرغم  على  الداكن،  الرمادي 

يونيو، عن بدء ال�صعر من 4999 دولرا.
يف  الرائدة  التقنيات  من  كاملة  جمموعة  عن  اآبل  وك�صفت 
ال�صوق، التي ميكن العثور عليها يف اجلهاز، مبا يف ذلك معالج 

.Vega بـ18 نواة، ورقاقة الر�صومات
وتاأمل ال�رسكة اأن تتمكن من خالل اإطالق اأقوى جهاز كمبيوتر 
يف تاريخها، من التغلب على خماوف املهنيني حول ماك برو، 
احلني  ذاك  منذ  يتم حتديثه  مل  ولكن   2013 عام  اأطلق  الذي 
اآبل  موقع  من  خا�س  جزء  على  اجلديدة  التفا�صيل  وظهرت 
املختلفة،  الفنية  املوا�صفات  عن  معلومات  يقدم  الذي 
وميزات الكمبيوتر اجلديدة ويف الوقت نف�صه، مت ن�رس عدد من 
التفا�صيل املبكرة من قبل م�صتخدمي يوتيوب، الذين متكنوا 
من الدخول اإىل الكمبيوتر، حيث منحتهم اآبل حق الطالع على 
منتجها الأخري، مبا يف ذلك ال�صماح لهم باأن يكونوا من بني اأول 

.X من ي�صتعر�س هاتف اآيفون
اأو�صح  الذي  براونلي،  ماركي�س  ال�صهري،  الفيديو  مدون  وقال 
اأعجب  اإنه  تقريبا،  اأ�صبوع  مدة  لديه  كان  الكمبيوتر  جهاز  اأن 

باجلهاز اجلديد.



اإميان لوا�س

لالحتاد  الأول  الرئي�س  نائب  ك�شف 
التاأمني  واإعادة  للتاأمني  اجلزائري 
ال�شدا�شي  التاأمينات خالل  اأن قطاع 
الأول ل�شنة 2017 �شجل تراجع ن�شبة 
امل�ؤ�رشات  وكل  باملائة  ب4  النم� 
باملائة   6 اإىل  �شترتاجع  انها  تق�ل 
يف نهاية 2018 معتربا اأن هذه الن�شبة 
تك�شري  �شيا�شة  ب�شبب  وذلك  كارثية 

الأ�شعار.
اأن ال�شبب وراء  اأفاد ح�شان خليفاتي 
يرجع  التاأمينات  اأ�شعار  يف  الزيادة 
ل�رشكات  املايل  الت�ازن  اختالل  اإىل 
كتع�ي�شات  تدفعه  فيما  التاأمني 
وماحت�شله  املدنية  امل�ش�ؤولية  على 

التاأمني  كانت �رشكات  كاإتاوات حيث 
حت�شل 1 دينار من امل�ش�ؤولية املدنية 
كتع�ي�س  دنانري   4 اإىل   3 بني  وتدفع 
امل�ش�ؤولية  اإطار  يف  احل�ادث  على 
املدنية، م��شحا اإطار قرار اتخذته 
وزارة املالية منذ �شنتني حيث حددت 
يف �شعر ما ي�شمى بامل�ش�ؤولية املدنية 
�شياق مت�شل، قال  باملائة ويف  بـ 20 
الزيادة  هذه  ن�شقط  »ملا  املتحدث 
التي دخلت يف ال�شدا�شي الثالث على 
ال�شعر احلقيقي حتدد بـ 5 يف املائة 
وجند ح�ايل 95 باملائة من اأ�شحاب 
بدفع  يق�م�ن  اجلزائر  يف  ال�شيارات 
ق�شط  يف  املدنية  امل�ش�ؤولية  �شعر 
التاأمني بني 1500 و2000 دج  وبالتايل 

ل تزيد عن 75 اإىل 100 دج لل�شنة«.

العدد : 4548/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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ح�سن خليفاتي:

الزيادات يف اأ�سعار التاأمينات ال تزيــد عن 100 دينــار
تراجع ن�سبة منو قطاع التاأمينات يف 2018 بـ 6 باملائة،

  موقف ...
نوفمرب  �سهر  من  الع�سرين  و  الواحد  يف 
حممد  املوريتاين  الباحث  ن�سر  املن�سرم 
م�ستقبل  حول   مقاال  املعايل  اأبو  حممود 
االإفريقي  ال�سمال  من  املنحدرة  العنا�سر 
االإرهابي  داع�س  تنظيم  اإىل  املنتمية  و 
و  العراق  يف  التنظيم  انهيار  بعد  خا�سة 
من  التخوفات  و  احلديث  تفاقم  و  �سوريا 
اإىل  العنا�سر  لتلك  املحتملة  العودة  اأثر 
ما �سرتتب عن  االإفريقي و  ال�ساحل  دول 
القائمة  التحالفات  م�ستوى  على  ذلك 

حاليا و الرفع من القدرات القتالية لبع�س 
اأمامنا  ير�سم  مبا  االإرهابية   الكيانات 
نقاط  و  القتامة  من  الكثري  فيها  �سورة 
ظل  يف  يربره  ما  له  التخوف  هذا  الظل 
املعطيات االإقليمية احلالية اأين تربز كل 
رغبة  و  الليبي  التوافق  اأمام  عقبات  يوم 
و  الع�سكرية  وحداتها  �سحب  يف  فرن�سا 
توريط دول االإقليم يف التعامل مع نتائج 
لعل  املنطقة،و  يف  الفرن�سي  التدخل 
التحديات  ج�سامة  هو  هذا  كل  يف  االأهم 

اجلزائري  اجلي�س  اأمام  �ستكون  التي 
اأعاله  اإليها  امل�سار  درا�سته  يف  م�ستقبال 
حول  مفاهيميا  اإطارا  املعايل  اأبو  يحدد 
من  التي  الداع�سية  العنا�سر  طبيعة 
و  ال�ساحل  منطقة  نحو  تتجه  اأن  املمكن 
الذين يطلق عليهم ا�سم احلازميني  ن�سبة 
بن  اأحمد  ي�سمى  �سعودي  �سلفي  �سيخ  اإىل 
اململكة  يف  حاليا  )معتقل  احلازمي،  عمر 
اإىل  الباحث   ينبه   ، ال�سعودية(،  العربية 
كون "اأغلب معتنقي فكر تيار "احلازميني" 

العربي  املغرب  ملنطقة  ينتمون  وقادته، 
لهم  اأن�سار  وجود  مع  اإفريقيا،  و�سمال 
اأن  �سك  ال  العربي"  وامل�سرق  ال�سودان  يف 
اأول عالمات التعامل الناجح و الناجع مع 
اجلماعات االإرهابية هو امتالك املعلومة 
و  االثنية  تركيبتها  و  انت�سارها  عن 
،و  اختالفاتهم  و  عالقتهم  و  قادتها  �سري 
اأخذ  و  للم�ستقبل  اجليد  التخطيط  اأي�سا 

وداد احلاجاالحتياطات الالزمة.

الكثري من القتامة و نقاط الظل

دعا نائب الرئي�س االأول لالحتاد اجلزائري للتاأمني واإعادة التاأمني ح�سان خليفاتي من عدم التخوف من الزيادة 
يف �سعر التاأمينات، مفيدا اأن هذه الزيادات رمزية ال تزيد عن 100 دينار، م�سريا اأنها جاءت يف اإطار القرارات التي 

اأخذتها وزارة املالية.

يتمنى   ،2968 جانفي  حل�ل  مبنا�شبة 
امل�اطنة  امل�ؤ�ش�شة   ،Ooredoo
لل�شعب  » ز مڤا �شاأ �شڤا اأ » ، ز متيا با

كائه. اجلزائري� كذا لزبائنه و �رشرُ
ت�ؤكد هذه ال�شنة الأمازيغية اجلديدة، 
التي ت�شادف لـ 12 جانفي من كل �شنة 

الثقافة  ثراء  الغريغ�ري،عن  للتق�مي 
اجلزائرية و تن�عها.

Ooredoo يتمنى  املنا�شبة،  بهذه 
اجلزائري  ال�شعب  لكل  �شعيدا  عاما 

مليئا بال�شحة و الهناء و الرقي.
بذلك، ين�شم Ooredoo اإىل ال�شعب 

اجلزائري لالحتفال بـ يناير، و يرُطلق 
خمتلف  عرب  وا�شعة  ات�شالية  حملة 
الثالث:  باللغات  الإعالمية  الدعائم 
الفرن�شية  و  الأمازيغية   العربية، 
وفاًء للتزامه جتاه ال�شعب اجلزائري 
ي�ؤكد  املتن�عة،  و  الرثية  بثقافته 

حتت  ل��شع  Ooredooاإرادته 
ت�رشف زبائنه اأينما كان�ا، اأف�شل ما 
خدمات  حل�ل،و  من  التكن�ل�جيا  يف 
النقال  الهاتف  لتنمية قطاع  ابتكاريه 

و الرقمنة.

 Ooredooيتمنى »اأ�سڤا�ساأمڤاز« لل�سعب اجلزائري

اإطاللة  باري�س الثقافية
اأزنافور ي�سجع على قبول املهاجرين 

العباقرة فقط يف فرن�سا؟!
يكتبها دوريا بوعالم رم�ساين 

هل من باب امل�سادفة اأن ي�سرح �سارل اأزنافور املغني 
الكبري االأرمني االأ�سل قبل اأيام من تاريخ مناق�سة  
قبول  ت�ستطيع  تعد  مل  فرن�سا  :«اأن   ، الهجرة  ملف 
الختيار  دقيق  بفرز  تقوم  اأن  ويجب  املهاجرين  كل 
 on sait( واردة  االإمكانية  مادامت  منهم  العباقرة 
93 عاما  اأزنافور البالغ من العمر  jamais («. �سار ل 
و-الذي حاورته ل�سحيفة ال�سعب يف قاعة االأطل�س 
عام 1983 بح�سور الزميلة العزيزة املتقاعدة دليلة 
يف  قمة  االإطالق،وكالمه  على  يهرم  مل  مو�سى-، 
دليل  ولي�س  الرمزي  والتوظيف  ال�سيا�سي  االإدراك 
الذين  الفاي�سبوكيني  من  الكثري  كتب  كما  خرف 
بقوا مذهولني حتت وطاأة ال�سدمة االأزنافورية. اأن 
اإقبال كبري على ن�سرة  ظهوره التلفزيوين يف �ساعة 
ا�ست�سافته  اأن  يوؤكد  دوالهو�س   لوران  »البوقو�س« 
من  ماكروين  ات�سال  اإ�سرتاتيجية  �سلب  يف  ت�سب 
االأحد  يوم  م�ساء  حواره  ،وبرجمة  الرفيع   الطراز 
خبطة  املاليني  يتابعها  ن�سرة  يف  جانفي  ال�سابع 
اإعالمية اأهم من األف خطاب �سيا�سي تقليدي مادام 
اخلرافة  تاريخ  اأعوام  عدة  منذ  دخل  فنان  بطلها 
الذين  التلفزيونيني  املثقفني  بركب  والتحق  واملجد 
التحليل  با�سم  الفرن�سيني  من  املاليني  بيوت  دخلوا 
دار  ت  اأ�سدر  اأن  امل�سادفة  من  ولي�س  والتف�سري 
»االيديتوكراطيني  كتاب  االأيام  هذه  الديكوفرت 
les editocratesالذين يكتبون ويتحدثون عن كل 
�سيء !.. �سارل اأزنافور الذي داعب وجداين باأغنية 
مراهقا  طالبا  كنت  )حينما  البوهيمية   اأو  »البوام«  
للغة  املبكر  حبي  رغم  وعر�سا  طوال  احلياة  انه�س 
العربية والم كلثوم (... مل يظهر تلفزيونيا كفنان 
يح�سن الغناء فقط، و�سوؤال ال�سحفي دوالهو�س عن 
واعتباطيا  جزافيا  �سوؤاال  بدوره  يكن  مل  الهجرة 
كان  ،وكما  والهدف  والتوقيت  الطريقة  منطلق  من 
منتظرا فقد اأجاب اأزنافور االأكرث �سهرة يف الواليات 
االآخرين  باملغنني  مقارنة  االأمريكية  املتحدة 
ماكرو  الفرن�سي  الرئي�س  برنامج  ت�سند  بطريقة 
بالهجرة  اخلا�س  م�سروعه  ميرر  ان  ي�ستعد  الذي 
الفرن�سي والعاملي  الفنان  ب�سكل متناغم مع ت�سريح 
ال�سهري. مل ا�سدم �سخ�سيا كما حدث للكثريين كما 
االآالف  اأفعال  ردود  على  معلقة  ال�سحافة  كتبت 
ال�سيا�سي  ال�سياق  الن  والفرن�سيني  املهاجرين  من 
اأعوام  عدة  منذ  يعد  مل  العام  الفرن�سي  والفكري 
افهم  وال  ازنافور  خرجة  مع  يتعار�س  او  ينايف 
بعد  ل�سانه  على  جاء  ملا  البع�س  �سدم  ملاذا  �سخ�سيا 
اأن �سبقه اإىل ذلك رموز نخبة فكرية اأ�سبحت �سيدة 

تعد  مل  �سنوات  عدة  قبل  وعامليا.  وطنيا  املوقف 
ال�سيا�سيني  كبار  بني  خالف  حمل  الهجرة  اإ�سكالية 
التي  الوطنية  اجلبهة  مد  ت�ساعد  مع  وي�سارا  ميينا 
اتخذت من وطنية �سوفينية اتت اكلها يف العديد من 

البلدان االأوروبية ولي�س يف فرن�سا فقط .
اإن خرجة اأزنافور لي�ست مفاجاأة وال �سدمة وقوله 
ي�سار  ميني  ال�سراع  يتجاوز  املهاجرين  فرز  :«يجب 
:«الفرز  و�سريع  مطلق  بكالم  املهاجرين  عن  وقوله 
اإىل  يحتاج  »ال  نتعامل  من  مع  نعرف  ال  النه  حتمي 
واأبعاده  خلفيته  لفهم  كبار  �سميولوجيني  حمللني 
من  الكثري  نظر  يف  نتج  الذي  االإرهاب  وحماربة 
ي�سارا  حدود  دون  الأوروبا  الراف�سني  ال�سيا�سيني 
الذي  املغني  كالم  لتف�سري  كمعطى  يكفي  وميينا 
ا�سبحوا  ومثقفني  اإعالميني  عن  فكريا  يختلف  ال 

يتح�س�سون م�سد�ساتهم عند �سماع كلمة مهاجر.
مل�سار  طبيعي  ايديولوجي  تتويج  ازنافور  موقف   
�سيا�سي وثقايف ا�سبح ال مييز فرن�سا حقوق االإن�سان 
واالأنوار والكيل مبكيالني يف الوقت نف�سه. اأ�سبحت 
قبل  واالقت�سادية  املالية  للم�سالح  تخ�سع  الهجرة 
مريكل  وحتى  اإن�سانية  ملبادئ  ولي�س  �سيء  كل 
رغم  املذكور  االأيديولوجي  املد  االخري  يف  خ�سعت 
يهرم  جمتمع  يف  مهاجرين  اإىل  العجوز  بلدها  حاجة 

ب�سكل فظيع .
الزهامير)فقدان  مر�س  من  يعاين  اأزنافور  كان  لو 
احلاج  تناديني  اأ�سبحت  التي  اأمي  مثل)  الذاكرة 
معذبا  الهاتف  عرب  اأحدثها  واأنا  با�سمي  النطق  بدل 
كل  اأن  ن�سي  انه  وقلت  موقفه  لفهمت  باري�س(  من 
كلهم  يكونوا  مل  فرن�سا  اإىل  جلاوا  الذين  االأرمنيني 
الذي  واأردوغان   !  1915 عام  من  ابتداء  عباقرة 
الفرن�سيني  ح�سب  تاريخيا  قامع  بلد  من  ينحدر 
مل  التي  فرن�سا  يف  اأيام  قبل  ا�ستقبل  واالأوروبيني  
يعد يهمها القمع الرتكي يف املا�سي واحلا�سر بقدر ما 
تهمها م�سالح �سيا�سبة تتغري بتغري الظروف ، اأنا مل 
ا�سدم اأي�سا الأن ازنافور غنى قبل عدة �سنوات يقول 
ال�سم�س »و  حينما نعرف  اأقل ق�ساوة حتت  :«البوؤ�س 
نوع البلدان التي يكرث فيها �سخاء ال�سم�س نفهم اأن 
جدا  قدمية  املا�سي  االأحد  �سهرة  اجلديدة  ر�سالته 
موؤخرا   ماكرو  قاله  ما  االأغنية  هذه  يف  قال  الأنه 
اأن تعود  ب�سفة مبا�سرة ملهاجرة مغربية يجب عليها 
ولطيف  ناعم  ل�سقاء  ال�سامن  امل�سم�س  بلدها  اإىل 
وبالتايل يطاق وال يدفع بال�سرورة اإىل بلدان الربد 
وال�سقيع كما تثبت ذلك االأحوال اجلوية يف فرن�سا 

حلظة كتابة هذه ال�سطور !.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تعزية اإىل اإىل معايل الوزير �سريف رحماين
والدتكم  وفاة  نباأ  تلقينا  املوؤمنة،  والقلوب  واحلزن  االأ�سى  ببالغ 
تغمدها اهلل بوا�سع رحمته نرفع اإىل �سيادتكم خال�س اآيات املوا�ساة 

و العزاء �سائلني اهلل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته ، 
اإننا ن�ساطركم  اأملكم وحزنكم بهذا امل�ساب اجللل برحيلها، و و نتقدم  
املوا�ساة  ومب�ساعر  القلب،  من  تنبع  التي  احلارة  بتعازينا  اإليكم 
لقوله  و  املوت  من  اأحد  ي�سلم  فلن  املخل�سة،  االأخوية  والتعاطف 
القيامة  يوم  اأجوركم  توفون  واإمنا  املوت  ذائقة  نف�س  »كل   : تعاىل 
فمن زحزح عن النار و اأدخل اجلنة فقد فاز و ما احلياة الدنيا اإال 
متاع الغرور » . و امل�سروع للم�سلمني عند نزول امل�سائب هو ال�سرب و 
التحمل و االحت�ساب ، وكما قوله تعاىل : » اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
: وقد وعد اهلل ال�سابرين بح�سن اجلزاء وعظيمه ، بقوله تعاىل : 
 ،  « املهتدون  هم  واأولئك  ورحمة  ربهم  من  �سلوات  عليهم  اأولئك   «
ون�ساأل اهلل اأن يجرب م�سيبتكم جميعًا ، و اأن يخلف لكم االأح�سن ، 

ويعو�سكم ال�سالح والعافية ،و احلمد باإذن اهلل تعاىل .
اأن يتغّمدها بف�سيح جّناته، وينعم عليها  بعفوه  ون�ساأل اهلل تعاىل 

ور�سوانه، واإنا هلل و اإنا اإليه راجعون.

�سفيقة العرباوي /مديرة ن�سر يومية الو�سط

موبيلي�س تنظم الطبعة االأوىل "موبيلي�ستور لعبة اأرينا "
بالتن�شيق   « م�بيلي�س  »�رشكة  اأطلقت 
جانفي  من   04 ي�م  ه�اوي   مع 
اجلاري الطبعة الأوىل  من م�بلي�شت�ر  
دار  يف  (وهذا  اأرينا   ( ال�شاحة  لعبة 
عل�لة  والتدي  القادر  عبد  الثقافة 
تدخل �شمن األعاب اأون لين يف هذه 

ك�شف الرئي�س  ولقد  امل�شابقة  ، 
 ،ATM م�بيلي�س ل�رشكة  التنفيذي 
اأحمد  �ش�دار   عن عدد امل�شرتكني 
اإىل  اأكرث  م�بيلي�س  من  الن�شطني 
يتم  التي  ن�شط  عميل  ملي�ن   20 من 
م�شاركتها على ما يقرب من 12 ملي�ن 

4G و   ،3G الثالث  اجليل  يف  عميل 
ملي�ن و�رشيحة )G 2(  وعليه   4.5
من  قيا�شية  ن�شبة  من�  �شجلت  فلقد 
التداول  قيمة  ت�شل  العمالء  قاعدة 
مقارنة   ٪20 قدرها  بزيادة  املايل 
بالعام 2016 وعام 2017  ، كا�شفا اأن 

لن�رش   1800م�قع  تخطط  م�بيلي�س 
 550 منحت  و  م�قعا   630 وتتلقى 
لل�رشكة SITEL فيم  م�قعا 
مت  تقا�شم  البقية  37  على ال�رشكات 

اجلزائرية .

بعد اإكت�ساف وثائق �سيارة مت �سرقتها بدولة بلجيكا 

توقيف مغرتب متهم بتهريب �سيارات م�سروقة 
احلدود  �رشطة  م�شالح  متكنت 
ب�مدين  ه�اري  الدويل  باملطار 
الأ�شب�ع الفارط  من ت�قيف مغرتب 
�شيارة  بتهريب  مت�رط  بفرن�شا  
م�رشوقة من  دولة بلجيكا من ن�ع » 

مار�شيد�س بنز« بعد تزوير وثائقها 
داخل  غري  بطريقة  تداولها  و 
على  بناءا  وهذا  ال�طني  الرتاب 
ال�شادر يف حقه من  بالقب�س  الأمر 

حمكمة بئر مراد راي�س .

ليمثل املتهم الذي كان يعمل كع�ن 
هيئة  اأمام   ، اأم�س   ، بفرن�شا  اأمن 
مل�اجهة  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
املزور  ا�شتعمال  و  التزوير  جرم 
التهريب  و  اإدارية  حمررات  يف 

وهي الق�شية التي مت تفجريها من 
املركبات  تنقل  مكتب  اأع�ان  قبل 
بالدائرة الإدارية بب�زريعة بتاريخ 4 

جانفي 2016 
ل/منرية  

اأن تتقدم  ي�رّش ات�شالت اجلزائر 
اجلزائريني  لكافة  التهاين  باأحر 
الأمازيغية  ال�شنة  حل�ل  مبنا�شبة 

اجلديدة »يّناير 2968«. 
ي�م  وطنية  اإجازة  اعتمادها  بعد 

طرف  من  الفارط  دي�شمرب   27
ال�شيد  رئي�س اجلمه�رية،  فخامة 
وذلك  ب�تفليقة،  العزيز  عبد 
اعرتافا باله�ية الرببرية للجزائر، 
باإدراج  اجلزائر  ات�شالت  تلتزم 

وثائقها  يف  الأمازيغية  اللغة 
حمالتها  كافة  يف  وكذا  الإدارية 

الإعالمية. 
تتعهد ات�شالت اجلزائر مب�ا�شلة 
التنم�ية خالل هذه  ا�شرتاجتيتها 

جت�شيد  عرب  اجلديدة  ال�شنة 
با�شتعمال  امل�شاريع  خمتلف 
التاأكيد  مع  التقنية  املهارات  كل 
العميق  التزامها  على  جمددا 

بخدمة كافة امل�اطنني. 

ات�ساالت اجلزائر تهنئ مبنا�سبة ال�سنة االأمازيغية 
اجلديدة »يناير 2968«
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