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 �ش6 حول ملف  اجلزائريني   يف داع�ش  

تعاون ا�شتخباراتي بني اجلزائر و تركيا

2017 يرحل على اإيقاع احلوت الأزرق و بومارطو،و اخلو�ص�صة 

2018 على وقع الزيادات و التعديل احلكومي و الثالثية املوازية 

 �ش4

�ش3

الياغورت يعرف زيادة 
ب5 دج بداية 2018

زبدي قال اإن منظمته تلقت �صكاوى 
جتار عديدة:

بعد دخول قانون �ملالية 2018 حيز �لتطبيق �أم�س:

راوية: 2018 �ضت�ضهد تراجعا لن�ضبة الت�ضخم بـ 5,5 باملائة
�ش4

 �ش4�ش24

العا�صمةجيجل

رئي�س بلدية 
بئر خادم 

يطالب بح�شة 
�شكنية 

اأكد وزير املالية عبد الرحمن راوية بعدما دخلت تدابري قانون املالية ل�صنة 2018 حيز التطبيق اأم�ش، عن انتقال ن�صبة تغطية نفقات الت�صيري من الإرادات العادية اإىل 73 % يف2016، واإىل ن�صبة  86 
باملئة يف 2018 لت�صل اإىل 90 باملائة   2020، كما يتوقع اأن يحدث ارتفاعا هاما يف نفقات التجهيز بزيادة حوايل 60 باملائة يف 2018، ويتوقع اأي�صا انخفا�صها بن�صبة 31 % يف 2019، ثم 7 % يف 2020.

ات�صالت اجلزائر بحلول ال�صنة 
امليلدية اجلديدة 2018

�شمان اخلدمة و 
اإ�شالح التعطالت 

و املداومة
�ش4�ش24
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املجل�ش الإ�صلمي الأعلى

املعامالت امل�شرفية 
الإ�شالمية خالية

 من الربا 
البويرة

وزير ال�شكن 
م�شتاء من تاأخر 

امل�شاريع 

60 األف رعية اإفريقي كتهديد  
حمتمل لنقل الأمرا�ش املعدية 

مطالب بتو�شيع �شالحيات 
الولة  بخ�شو�س و�شعية 

الأجانب

اخلبري الفلحي عي�صى من�صور 
يف حوار مع "الو�صط":

2018 لن تكون 
اأح�شن من 2017 يف 

ا�شتقرار ال�شوق

ال�شاعة لغاية  مبهم  الزيادة  م�شدر  •       زبدي: 



مدينة  من  ت�ضامنية  قافلة  انطلقت 
عرب  نائية  مناطق  عدة  نحو  ورقلة 
موؤ�ض�ضة  من  مببادرة  الوالية,  اإقليم 
مقرها  الكائن  اخلري''  ''نا�س 

باجلزائر العا�ضمة.
تندرج  التي  القافلة  هذه  وتهدف 
ال�ضحراء  "اأيام  تظاهرة  اإطار  يف 
مع  الت�ضامن  اإىل  اجلزائرية" 

االأ�ضخا�س  و  املعوزة  العائالت 
ذوي االإحتياجات اخلا�ضة القاطنني 
باملناطق الريفية املعزولة يف هذه 
ح�ضب  ال�ضتاء,  ف�ضل  من  الفرتة 

املنظمني.
و�ضيتم خالل هذه احلملة الت�ضامنية 
دافئ  �ضتاء   " �ضعار  حتمل  التي 
تطبيق  اإطار  يف  تندرج  التي  و   "
الذي  "رحمة"  االإن�ضاين  الربنامج 
ترعاه ''موؤ�ض�ضة نا�س اخلري'', توزيع 
باالإ�ضافة  واأغطية  �ضتوية  مالب�س 
كرا�ضي  و  لالأطفال  حفا�ضات  اإىل 
املحتاجني  لالأ�ضخا�س  متحركة 
�ضيدي  دوائر  عرب  مناطق  بعدة 
وفق  واحلجرية,   واأنقو�ضة  خويلد 

ذات امل�ضدر.

يو�ضف  التحاق  عن  تداولت  التي  االأخبار  اأثارت 
باليلي بفريق فريق �ضبيبة القبائل موجة من ال�ضخرة 
�ضدق  اأن  فبعد  االأ�ضعدة,  جميع  على  واال�ضتهزاء 
امل�ضريون  خرج  اخلرب  النادي  منا�رصي  من  الكثري 
اإ�ضاعة ال غري,  له جمرد  الرتويج  يتم  اأن ما  ليوؤكدوا 
يف  نائم  باليلي  ليقول:"  الل�ضان  طويلي  اأحد  فراح 

فرن�ضا وهنا و�ضعوه اأين اأرادوا".
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ر�ؤية من الواقع
ما  هو  العام  نهاية  مع  م�ضهد  او  اأهم خرب  ان  رمبا 
وتلك  التميمي  عهد  الطفلة  الن�ضال  اأيقونة  �ضنعته 
ال�ضفعة التي رنت - يف زمن الرخ�س العربي- على 
وجه اجلندي ال�ضهيوين ويف وجع االأمة العربية,التي 
اغتيلت من حتتها ومن فوقها بعدما)تربرب( ترامب 
على  فيه  يوؤكد  تع�ضفي  قرار  يف  �رصاحة  واأعلنها 
بذلك  واأعاد  الإ�رصائيل  ابدية  عا�ضمة  القد�س  ان 
الق�ضية  هم  ليحملوا  ال�ضارع  اإىل  فل�ضطني  اأطفال 
اأتباع  و  والعجم  العرب  من  املتخاذلني  عن  نيابة 
املدينة  قد�ضية  على  توؤكد  التي  ال�ضماوية  االأديان 
جديدة  من  احلجارة  انتفا�ضة  .لتنطلق  واملكان 
تقودها عهد واأخريات مازلن يف �ضن الرباءة ليدفعن 
االأجيال  ويعلمن  �رصفنا  عن  ويدافعن  ثمنا  حياتهن 

اأزرق فتك  ان �ضفعة عهد للجندي ,اأكرم من حوت 
عقدة  من  متحررين  وهم  انتحروا  اأكبادنا  بفلذات 
ذنب فل�ضطني التي مل تعد ق�ضية عقيدة وال انتماء 
ار�س  ق�ضية  اأ�ضبحت   ما  بقدر  االأوىل  قبلتنا  وال 
.بل وجمرد مو�ضوع يف ن�رصاتنا حينما ي�ضتوي الدم 
الفل�ضطيني واالإ�رصائيلي يف غرف اأخبار ف�ضائيات 
ال�ضهاينة  اإعالميا مع  املتواطاأ  العربي   ) البخ�س   (
والتي تعترب كل من �ضقط يف املواجهات ميتا واألغت 
م�ضطلح ال�ضهيد واجلهاد الأنها ت�ضبب اإحراج للحكام 

وح�ضا�ضية للغرب!.
عهد التميمي ق�ضية وطن مغت�ضب من املحيط اىل 
بيعت   , مف�ضوح  واإ�ضالمي  عربي  وتخاذل  اخلليج 
الرجل  من  التقرب  اأعتاب  على  املقد�ضات  فيه 

املري�س يف البيت االأبي�س. عهد اأخجلتنا واأحرجتنا 
الق�ضية  حملت  حينما  جمعاء  االإن�ضانية  اأمام 
الكيان  زنزانة  يف  وحيدة  نف�ضها  لتجد  ال�ضغر  منذ 
حكامنا  عند  �ضيء  ال  هي  التي  .عهد  ال�ضهيوين 
االإ�رصائيليني وهي  لدى  امن قومي  اأ�ضبحت ق�ضية 
ح�ضاباتهم  ليعيدوا  اأجهزة خمابراتهم  اأيقظت  التي 
تواطاأ  زمن  الغ�ضب يف  نربا�س جليل  بان عهد هي 
اأنف�ضهم  باعوا  الذين  و  املطبعني  من  احلكام  فيه 
التي حافظت على  البقاء يف كرا�ضيهم.عهد  مقابل 
عن  الدفاع  يف  الفل�ضطينيني  �ضعلة  هي   ابت�ضامتها 
الق�ضية والقد�س واإعادة احلما�ضة  والثقة يف نفو�س 
هم  باأنهم  املرابطون  وجماهديها  فل�ضطني  اأطفال 
االأمل يف اإعادة الق�ضية اىل �ضكة الن�ضال دون انتظار 

املنقذ واجليو�س العربية .عهد والتي يف مثل �ضنهن 
ابي�س  ح�ضان  ممتطيا  االأحالم  فار�س  ينتظرن  مل 
الأنهم تزوجوا الق�ضية  وكربت معهم املعاناة  .عهد 
تلك ال�ضقراء ورغم ابت�ضامتها العفوية اال اأنها اليوم 
رمز للمقاومة , اأ�ضبحت يومياتها غ�ضب ومواجهة 
وب�ضدر عاري جلنود االحتالل املدججني بال�ضالح 
والتي ف�ضحتهم امام الكامريات وهم يهربون خوفا 
منها ورعبا وقد اأرهبتهم ب�ضالتها .عهد التي �رصقت 
,هاهي  عر�ضهم  ال�ضهاينة  ودن�س  اأجدادها  ار�س 
تعلمنا معنى الت�ضحية بطفولتها حاملة نع�ضها بيدها 
مرتديا كفنها االأبي�س من اجل م�ضتقبل باقي اأطفال 

حيها وقريتها وقد�ضها وعربها وكل من خذلتها.

الطلبة يف ال�سنة الأوىل جامعي

60 باملائة الن�سبة املتو�سطة لر�سوب 
قال كاتب الدولة االأ�ضبق لال�ضت�رصاف 
م�ضيطفى   ب�ضري  واالح�ضائيات 
غارداية  مدينة  املا�ضي  ال�ضبت 
يف  اجلامعية  التخ�ض�ضات  باأن 
االجتماعية  العلوم  اىل  اجلزائر متيل 
 70 اإىل  ت�ضل  بن�ضبة  واالن�ضانية 
احلال  عليه  كانت  ما  عك�س  باملائة 
يف ال�ضبعينات حيث كان التعليم العايل 
التقنية  التخ�ض�ضات  اىل  اأكرث  يتجه 
والبيولوجية ال�ضيء الذي �ضاهم يومها 
م�ضاريع  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  يف 
االأطباء  وتخريج  والطاقة  ال�ضناعة 

واملهند�ضني.

اأمام  عر�ضه  يف  م�ضيطفى  واأ�ضاف 
التعليمية  اليقظة  امل�ضاركني يف ندوة 
النادي  نظمها  التي   - والرتبوية 
مع  بال�رصاكة   ) نربا�س   ( العلمي 
مبادرة ) �ضناعة الغد ( و�ضارك  فيها 
قطاع  يف  وم�ضوؤولون  متخ�ض�ضون 
عبد  االأمري  ال�ضباب  بدار  الرتبية   
القادر-  باأن  ن�ضبة الر�ضوب يف ال�ضنة 
يف  تالم�س  التدرج  طور  من  االأوىل 
وخا�ضة  باملائة   60 �ضقف  املتو�ضط 
والتقنية مما  العلمية  التخ�ض�ضات  يف 
حول  كربى  ا�ضتفهام  عالمة  ي�ضع 
معيارية اجلودة ال�ضاملة يف املنظومة 

ويف  جهة  من  اجلزائرية  الرتبوية 
البكالوريا  حاملي  تاأهيل  م�ضتوى 

للدرا�ضات اجلامعية .
هذه  االأ�ضبق  الدولة  كاتب  واأرجع 
يف  خلل  اىل  املتوازنة  غري  الو�ضعية 
تطبيق مقيا�س جودة التعليم ثم جودة 
�ضلبا  انعك�س  مما  املكونني  تكوين 
حيث  من  ال�ضغل  �ضوق  توازن  على 
ولوج  على  اجلامعات  خريجي  قدرة 
عامل ال�ضغل , ويظهر ذلك جليا ح�ضب 
و�ضط  البطالة  ن�ضبة  يف  املتدخل 
حملة ال�ضهادات والتي الم�ضت �ضقف 

23 باملائة .

 بن غربيط تهنئ الأ�سرة 
الرتبوية بالعام اجلديد

اإ�ساعة باليلي يف 
"اجليا�سكا" تثري 

موجة من ال�ستهزاء

هّناأت وزيرة الرتبية نورية بن غربيط االأ�رصة 
امليالدي  العام  حلول  مبنا�ضبة  الرتبوية 
على  االأوىل  امل�ضوؤولة  ن�رصت  اأين  اجلديد, 
الر�ضمية  �ضفحتها  عرب  الوزاري  القطاع 
على موقع التوا�ضل االجتماعي "فاي�ضبوك" 
من�ضورا تتمنى عاما �ضعيدا جلميع العاملني 

واملنتمني اإىل القطاع الرتبوي.

انقطاع اأدوية مر�سى ال�سرطان 
ال�ضكان  و  ال�ضحة  وزارة  قدمت 
يف   , امل�ضت�ضفيات,  اإ�ضالح  و 
ورود  عقب  تو�ضيحات  لها  بيان 
يف  انقطاعات  ب�ضاأن  معلومات 
االأدوية املوجهة ملر�ضى ال�رصطان  
هذه  باأن  ال�ضدد  هذا  يف  مطمئنة 
االأدوية متوفرة حاليا اأو اأنها �ضتكون 

متوفرة م�ضتقبال .
حقن  يخ�س  فيما  الوزارة  اأكدت  و 
حم�س االبادرونيك )6مغ/6مل(, اأنه 
"منذ ب�ضع �ضنني , طرحت مناق�ضة 
رو�س  خمابر  من  املنتوج  لهذا 
ا�ضتبداله  مت  لهذا  جدوى  دون  لكن 
من  امل�ضنع  زوليدرونيك  بحم�س 
فراتر  اجلزائرية  ال�رصكة  طرف 

راز�س و املتوفر حاليا".
كريزانتا�ضبا�س  حلقن  بالن�ضبة  اأما 

لعالج  املوجهة  وحدة(   10.000(
�رصطان الدم, افاد ذات امل�ضدر اأنه 
العاملي  امل�ضتوى  على  متوفر  غري 
و اأن املخرب الوحيد امل�ضنع له قام 
الوقت  ذات  يف  مطمئنا  برت�ضيده", 
املر�ضى اأن �ضحنة جديدة �ضرت�ضل 
ابتداء من جانفي 2018, و بخ�ضو�س 
حقن �ضيتارابني )100 مغ(, اأو�ضحت 

الوزارة اأنها "�رصعت يف ا�ضتريادها 
موزع  عن  يختلف  اآخر  خمرب  من 
للم�ضت�ضفيات  املركزية  ال�ضيدلية 
و  فايزر",  مبخابر  االأمر  يتعلق  و 
هي  املر�ضلة  االوىل  الدفعات   " اأن 
و من  حاليا على م�ضتوى اجلمارك 
ملدة  الطلب  تغطي  اأن  املفرو�س 

تزيد عن ال�ضهرين".

كل عام وعهد التميمي بخري

موؤ�س�سة ''نا�س اخلري'' 

 قافلة ت�سامنية جتوب مناطق نائية بورقلة 

والية  نقاط  خمتلف  عرب  البنزين  حمطات  �ضهدت 
واأ�ضحاب  لل�ضائقني  النظري  منقطع  تهافتا  العا�ضمة 
بالبنزين  التزود  اأجل  من  واملركبات  ال�ضيارات 
التي  لالهتمام  املثرية  احلركية  وهي  واملازوت, 
اجلديد  العام  دخول  على  �ضاعات  قبل  ت�ضجيلها  مت 
وال�رصوع يف تطبيق الت�ضعرية اجلديدة للبنزين بعدما 
مت اإقرار رفع االأ�ضعار ابتداء من دخول العام اجلديد, 

وهو االأمر الذي جعل الطوابري كبرية.

تهافت كبري على 
التزود بالبنزين

احلفنـاوي بن عامـر غــول

�سجة بعد قرار 
خو�س�سة 1200 
موؤ�س�سة عمومية

انتقد الكثري من املتابعني واملدونني عرب 
االجتماعي,  التوا�ضل  مواقع  �ضفحات 
 1200 بخو�ض�ضة  القا�ضي  احلكومة  قرار 
موؤ�ض�ضة عمومية خالل �ضنة 2018, لكونه 
اخلزينة  �رصب  على  �ضيعمل  ح�ضبهم 
العمومية التي دائما ما قالت عنها احلكومة 
باأنها تعاين ب�ضبب الرتاجع الرهيب الأ�ضعار 
اأن  االأخر  البع�س  راأى  حني  يف  النفط, 
عامل اخلو�ض�ضة يجب اأن تلج فيه اجلزائر 
لكون �ضيا�ضة البقرة احللوب �ضار �رصوريا 

اخلروج منها.

ا�ست�سدار وثائق 
باللغة الأمازيغية 

�رصح االأمني العام للمحافظة ال�ضامية لالأمازيغية اليوم 
يف  �ضت�رصع  وزارية  قطاعات  عدة  اأن  باأدرار  االأحد 

ا�ضت�ضدار وثائقها الر�ضمية  باالأمازيغية .
واأو�ضح �ضي الها�ضمي ع�ضاد يف ت�رصيح اأن االأمر يتعلق 
بوزارات الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية 
واملوارد املائية والطاقة والنقل و الربيد و االت�ضاالت 
ال�ضلكية والال�ضلكية والتكنولوجيات والرقمنة و ات�ضاالت 
اجلزائر باالإ�ضافة اإىل املتعامل العمومي للهاتف النقال 

موبيلي�س.
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اخلبري الفالحي عي�سى من�سور يف حوار مع »الو�سط«:

2018 لن تكون اأح�سن من 2017 يف ا�ستقرار ال�سوق
للقطاع العام  الو�سع  حت�سن  اأن  اآنية  لإجراءات  ميكن  •       ل 

ال�سوق عملية النتاج و�سبط  يف  تتدخل  اأن  الو�ساية  •       على 

�ساأله: علي عزازقة

ما  باأن  املتحدث  ذات  وقال 
الكبري  اخللل  ب�سبب  كان  ح�سل 
الفالحية  املنظومة  مييز  الذي 
اآنية  لإجراءات  ميكن  ول  ككل، 
للقطاع،  العام  الو�سع  حت�سن  اأن 
يجدي  لن  امل�سكنات  فاإعطاء 
ولن  الطويل  املدى  على  نفعا 
يجب  وما  بلة،  اإل  الطني  يزيد 
على  يلزم  حمدثنا  ي�سيف  فعله 
باملتطلبات  الهتمام  الو�ساية 
بت�سوية  بدءا  لذلك  الأ�سا�سية 
اأمور  وعدة  الفالحي،  العقار 

اأخرى اأ�سا�سية.
املنتجات  عن  نتحدث 
اجلزائر  هل   .... الفالحية 
قادرة على �سمان ال�ستقرار 
هذه  من   2018 �سنة  خالل 

الناحية اأم ل؟

يف  تتحدث؟  ا�ستقرار  اأي  على 
اأن  اأظن  الأ�سعار،  يف  اأو  النتاج 
مل  املا�سية  ال�سنة  يف  ال�سوق 
فرتات  يف  ال  ا�ستقرارا  يعرف 

�ساهدنا  فقد  جدا،  وجيزة 
اختاللت كبرية من حيث النتاج 
املطبقة  الأ�سعار  وكذا من حيث 
يف ال�سواق والتي كانت معظمها 
يف غري متناول �رشيحة كبرية من 

امل�ستهلكني.
تراه  ا�ستقرار  م�سطلح  رمبا 
احلالة  على  منا�سب  غري 

اجلزائرية؟

عندما  نتحدث  ا�ستقرار  اأي  عن 
نرى الطماطم التي اأنتجت بكميات 
هائلة حتى اأ�سبح �سعرها 5 دنانري 
ومت  الفالحية،  امل�ستثمرات  يف 
بعد  ثم  املزابل،  يف  حتى  رميها 
يتعدى  ثمنها  جند  �سهر  من  اأقل 
اأ�سواق  يف  للكيلو  دج   100 الــــ 
التجزئة، عن اأي ا�ستقرار نتحدث 
عندما نرى اأ�سعار اللحوم البي�ساء 
ترتفع وتنخف�ض بن�سبة % 100 يف 
اأظن  اأنا  ال�سهر؟،  تتجاوز  ل  مدة 
اأ�سواقنا  التقهقر الذي عرفته  اأن 
اأن  ميكن  ل  املا�سية  ال�سنة  يف 
عرفنا  لأننا  منه  اأ�سوء  نعرف 
معانيه! ان  اأرقي  يف  الال�ستقرار 

لل�سلطات  الكلي  الغياب  ا�ستمر 
النتاج  عمليات  يف  العمومية 
اأي  انتظار  ميكن  فال  والت�سويق 

حلحلة للو�سع احلايل. 
الواجب  الجراءات  هي  ما 
على اجلهات الو�سية التعامل 
�سيناريو  تفادي  اأجل  من  بها 

احلايل وال�سنوات املا�سية؟

اخللل يكمن يف املنظومة الفالحية 
اأنية  لإجراءات  ميكن  ل  و  ككل، 
للقطاع،  العام  الو�سع  حت�سن  اأن 
فاإعطاء امل�سكنات لن يجدي نفعا 
يزيد  لن  و  الطويل  املدى  على 
الطني اإل بلة، ومن اأجل النهو�ض 
وحتقيق  الفالحي  بالقطاع 
و  النتاج  يف  املن�سود  ال�ستقرار 
الهتمام  يجب  الأ�سعار  يف  كذا 
لذلك  الأ�سا�سية  باملتطلبات 

الفالحي،  العقار  بت�سوية  بدءا 
ملهنة  العتبار  اإعادة  و  بتثمني 
التاأمني  قطاع  بتطوير  الفالحة 
لتاأمني  نظام  ان�ساء  و  الفالحي 
نظام  ان�ساء  مع  الفالحني،  دخل 
فعال لتمويل ال�ستثمار الفالحي، 
وان�ساء �سبكة لوجي�ستيكية تتكفل 

بالتموين و التخزين و التحويل.
وماذا عن املدى الق�سري كيف 

تقيم الو�سع؟

املدى  على  امل�سكل  ح�رشنا  اإن 
الق�سري فيمكن القول اإن الفالحني 
فو�سوية  بطريقة  حاليا  ينتجون 
وتوا�سل  تن�سيق  اأي  يوجد  ول 
امل�سالح  اإدارة  وبني  بينهم 
ان  املفرو�ض  من  التي  الفالحية 
ماذا؟،  ينتج  مبن  علم  على  تكون 
بطاقية  ان�ساء  يف  ي�ساعد  مما 

كما  الفالحي  لالإنتاج  وطنية 
اأن  ال�سلطات املعنية  يتحتم على 
توجد نظام لتتبع النتاج الفالحي 
منذ انتاجه باملزرعة اىل و�سوله 

مكمن  ملعرفة  التجزئة  لأ�سواق 
امل�ساربني  على  والق�ساء  اخللل 
التموين  انتظام  يف  ي�ساعد  مما 

وا�ستقرار الأ�سعار.

اأكد اخلبري الفالحي عي�سى من�سور يف حوار مقت�سب بالو�سط، باأن ال�سنة احلالية �سهدت كوارث حقيقية فيما يخ�ص املنتجات الفالحية، لكون 
ال�ستقرار كان غائبا عن كل �سيء، �سواء يف الأ�سعار اأو حتى الكميات املوجودة يف الأ�سواق، م�سددا على اأن التقهقر الذي عرفته اأ�سواق اجلزائر يف 

ال�سنة املا�سية، ل ميكن للجزائري اأن يعرف اأ�سوء منه لأنه �سهد الال�ستقرار يف اأرقي معانيه.

اجلزائرية  املنظمة  رئي�ض  اأبرز 
حلماية امل�ستهلك م�سطفى زبدي، 
تلقي منظمته �سكاوى من عدد كبري 
زيادة  فر�ض  بخ�سو�ض  التجار  من 
على �سعر مادة »الياغورت« العادي 
دج،   15 بـ  حمددا  �سعره  كان  الذي 
تقدر  بزيادة  20دج،  اإىل  رفعه  ليتم 
بـ 33 باملائة، وي�سيف زبدي يف اأن 
اأم�ض  اأول  �سباح  تفاجئوا  التجار 
جاء  التي  اجلديدة  بالزيادة  الأحد 
بها املوزعون دون حتديد اأ�سبابها.
حماية  منظمة  رئي�ض  وت�ساءل 
يف  زبدي  م�سطفى  امل�ستهلك 
الإخباري  املوقع  به  ت�رشيح خ�ض 
تلك  م�سدر  عن  »tsa عربي«، 
الآن  حلد  يظهر  مل  التي  الزيادة 
قبل  من  مفرو�سة  كانت  اإذا 

واأبدى  ؟،  املوزعني  اأم  املنتجني 
اأن ل  من  تخوفه  امل�سدر  ذات 
عند حدود  الزيادات  تتوقف حمى 
املواد  اإىل  تتعداه  واأن  الياغورت 
الأ�سا�سية مثل اخلبز واحلليب لفتا 
حذرت  قد  كانت  منظمته  اأن  اإىل 
اإطالقها  خالل  التجار  ج�سع  من 
بتجميد  اخلا�سة  التوقيعات  حلملة 
قانون  ت�سمنها  التي  الزيادات 
التي  بالفزاعة  و�سفه  التي  املالية 
لإلهاب  املنتجون  عليها  �سيتكئ 
الأ�سواق، ودعا زبدي احلكومة اإىل 
وميكانزمات  اآليات  اإيجاد  �رشورة 
على  م�سددا  احلر  ال�سوق  ل�سبط 
�سوق  عن  احلديث  ميكن  ل  اأنه 
الالحمدود  اجل�سع  ظل  يف  حر 

والالمتناهي.

زبدي قال اإن منظمته تلقت �سكاوى 
جتار عديدة:

الياغورت يعرف زيادة 
ب5 دج بداية 2018

ال�ساعة لغاية  مبهم  الزيادة  م�سدر  •       زبدي: 

ع�سام بوربيع 

اجلديد  العام  يخبئه  مالذي 
واجلزائريني  للجزائر  2018على 
هل هو عام فرح ام هو عام �سوؤم 
اقت�سادي  انفراج  عام  هو  ،هل 
و�سيا�سي و اجتماعي يف اجلزائر ، 
اأم هو ا�ستمرار لل�سنوات العجاف 
 « ال�سنتورة  »تزيار   « و  التق�سف  و 
اجلديدة  القوانني  بعد  ل�سيما 
املوؤ�س�سات   بخو�س�سة  املقررة 
البنزين  يف  املعلنة  والزيادات 
الذي طبعها �ستنعك�ض على الكثري 
�سيكون  ...كيف  املنتجات  من 
و  2018للجزائر  اجلديد  العام 
العد  بداية  و�سط  اجلزائريني 
 ، اجلديدة  للرئا�سيات  التنازيل 
وو�سط   ، الأ�سعار  ارتفاع  وو�سط 
وتهديدات  داع�ض  تهديدات 
الالجئني  ملف  وو�سط   ، احلدود 
اأثقل  الذي  ال�سوريني  و  الأفارقة 
كاهل اجلزائريني ..كيف  �سيكون 
الذي  اجلزائر  على  اجلديد  العام 
من  العديد  و�سط  موؤخرا  رحل 
اآخرها  كان  الجتماعية  الأحداث 
ما عرف ب« واقعة بومارطو » اأو 
واقعة عني الفوارة ، وقبلها » تيفو 
الأ�سقاء  اأقلق  الذي  مليلة  »عني 
للوزير  اعتذار  ميزه  ال�سعوديني 

الأول اأحمد اأويحيى .
وقع  2017على  عام  رحل  فقد 
حكومي  تغيري  عن  احلديث 
عميق ، وعلى وقع ثالثية و�سفت 
بامل�سئومة على اجلزائريني تريد 
موؤ�س�سات  من  الكثري  خو�س�سة 
الدولة ، ورحل 2017على وقع قرار 
ترامب بتهويد القد�ض ، وتيفو عني 
مليلة ، وغ�سب ال�سعوديني ،ورحل 

العام على وقع اختطافات عديدة 
لالأطفال ،كان اآخرها طفل تيبازة 
الذي وجد ميتا ، ورحل 2017 على 
وقع اخبار احلوت الأزرق ، واقعة 
عني الفوارة » والتي �سميت واقعة 
ملتح  خاللها  حاول   « بومارطو   «
بتحطيم متثال املراأة العارية بعني 
الفوارة يف �سطيف .ومثلما اأ�رشنا 
الثالثية  بقرارات  اإليه رحل 2017 
حداد  بني  كانت  التي  الأخرية 
وهي  اأويحيى  و  ال�سعيد  و�سيدي 
القرارات التي يبدو اأنها مل تكتمل 
لالأفالن  العام  الأمني  دعوة  بعد 
موازية  لثالثية  عبا�ض  ولد  جمال 
تلك  يف  نظر  اإعادة  اأنها  يبدو 
بفتح  تعلق  ما  ل�سيما  القرارات 
العمومية  املوؤ�س�سات  مال  راأ�ض 
�سجة  اأحدث  الذي  القرار  هذا   .
العام  الراأي  م�ستوى  على  كبرية 
و  املتابعني  من  الكثري  ولدى 
القت�ساديني الذين اأعتربوه قرارا 
جيوب  على  اأكرث  وطاأة  �سيزيد 
اجلزائريني ، واقت�سادهم ، وهناك 
ليربالية  من  نوعا  اأعتربه  من 
ال�سالح  تخدم  جديدة  متوح�سة 
 . العام  ال�سالح  من  اأكرث  اخلا�ض 
رحل 2017على وقع قرار الزيادات 
يف البنزين و املازوت الذي ل�سك 
اجلزائريني  كاهل  �سيثقل  اأنه 
و   ، تداعيات  من  له  ملا  اأكرث 
و  التق�سف  تدابري  ا�ستمرار 
فكان   ، التوظيف  يف  التقنني 
ال�سيا�سية  بالأحداث  2017مليئا 
زيارة  اآخرها  كان  الجتماعية  و 
الرئي�ض الفرن�سي مانويل ماكرون 
هي  اأحدثته  وما  اجلزائر  اىل 

الأخرى من لغط �سيا�سي ، وكذلك 
اأعادت  التي  الأمازيغية  اأحداث 
الأمازيغية  اأحداث  الأذهان  اإىل 
الأمني  عودة  وقبله   ،2001 �سنة 
اأويحيى  اأحمد  لالأرندي  العام 
الوزير  تنحية  بعد   ، اأول  كوزير 
تبون  املجيد  عبد  ال�سابق  الأول 
تثري  مازالت  التي  التنحية  وهي   ،
الكثري من الت�ساوؤلت اىل حد الآن 
الوزير  رحيل  2017كذلك  وميز   .
الذي  �سالل  املالك  عبد  الأول 
ال�سيا�سية  الواجهة  يف  كان  طاملا 
للجزائر ، و اأي�سا رحيل العديد من 
الواجهة  من  اختفائها  و  الأ�سماء 
بو�سوارب  ال�سالم  على غرار عبد 
الذي كان اأحد الأرقام يف ال�ساحة 

ال�سيا�سية .
العديد  رحيل  عرف   2017 عام 
كان  املعروفة  ال�سخ�سيات  من 
عطايلية  حممد  اجلرنال  اآخرها 
هذا   « املون�سو  ب«  املعروف 
ا�سمه  اأرتبط  الذي  اجلرنال 
بالعديد من املحطات يف اجلزائر 
من  نوع  عودة  2017كذلك  وميز   ،
بداية من  الديني  الثقايف  النقا�ض 
يف  وانق�سام   ، الفوارة  عني  واقعة 
ال�سارع بني تاأييد و بني مندد ملثل 
راآها  من  وبني   ، الت�رشفات  هذه 
اإحدى �سور » الدعو�سة » ، و كان 
و  يف املقابل ظهور نقا�ض جديد 
، بعدما مت  لأول مرة يف اجلزائر 
الدينية  للمقد�سات  اإ�ساءة  اعتباره 
والذي كان على قناة بورتيفي من 
�سعيد  ال�سابق  ال�سحفي  طرف 
جاب اخلري ، رفقة بعد ال�سحفيني 
املراهقني �ساركوا يف ال�ستهزاء ، 

ليختتم مبا �سمي باملناظرة حول 
يف هذا املو�سوع احت�سنته اإحدى 
ال�سيخ  ، ودخول  اجلرائد املعربة 
ب�رشخاته  اخلط  على  عية  علي 
املحتويات  من  بالكثري  املنددة 
التي و�سفها بالتطاول على الدين 

.
اجلديد  العام  به  �سياأتي  مالذي 
وكيف   ، اجلزائر  2018يف 
العام  هذا  اجلزائريون  �سيواجه 
من  العديد  و�سط   ، اجلديد 
ال�سيا�سية  والرهانات  التحديات 
ل�سيما  الأمنية  و  القت�سادية  و 
امتداد  من  التوج�سات  بعد 
هل   ، و�سمالها  لإفريقيا  داع�ض 
و�سفت  مبا  اجلزائر  �ستخرج 
انهيار  بعد  العجاف  بال�سنوات 
الأزمة  وتداعيات  البرتول   اأ�سعار 
املالية ، هل �سي�سطر اجلزائريون 
 « ال�سنتورة   « �سبح  من  مزيد  اإىل 
كيف   ، اجلديدة  القرارات  بعد 
�ستعي�ض الطبقة ال�سيا�سية  والراأي 
للرئا�سيات  التنازيل  العد  العام 
وبداية  متوقع  عام  �سيكون  ،هل 
 ، اخلام�سة  بالعهدة  النداءات 
واأخبار �سكيب خليل الذي عاد اىل 
الواجهة اجلزائرية بعد تربئته من 
العام  ياأتي   ، ال�سابقة  التهامات 
اخبار  وقع  2018على  اجلديد 
وعودة   ، جديد  حكومي  تعديل 
الأ�سماء  من  كثري  عن  احلديث 
عبد  غرار  على  اختفت  قد  كانت 
املالك  وعبد   ، بلخادم  العزيز 
ال�ستعانة  ميكن  الذي   ، �سالل 

بهما يف منا�سب حمددة .

 2017يرحل على وقع احلوت الأزرق و بومارطو،و خو�س�سة املوؤ�س�سات 

2018يحل على وقع الزيادات و التعديل 
احلكومي و الثالثية املوازية 

ع.ع
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بعد دخول قانون املالية 2018 حيز التطبيق اأم�س:

راوية: 2018 �ست�سهد تراجعا لن�سبة الت�سخم بـ 5,5 باملائة
 2018 يف   60% حوايل  التجهيز بزيادة  نفقات  •    ارتفاع 

االجتماعية  التحويالت  على م�ستوى  �سيحافظ   2018 لـ  املالية  •     قانون 
للت�سخم  ال�سلبية  االآثار  جلنة ر�سد لت�سحيح  اإن�ساء       •

اأكد وزير املالية عبد الرحمن راوية بعدما دخلت تدابري قانون املالية ل�سنة 2018 حيز التطبيق اأم�س، عن انتقال 
ن�سبة تغطية نفقات الت�سيري من االإرادات العادية اإىل 73 % يف2016، واإىل ن�سبة  86 باملئة يف 2018 لت�سل اإىل 90 
باملائة   2020، كما يتوقع اأن يحدث ارتفاعا هاما يف نفقات التجهيز بزيادة حوايل 60 باملائة يف 2018، ويتوقع اأي�سا 

انخفا�سها بن�سبة 31 % يف 2019، ثم 7 % يف 2020.

حكيم مالك

م�رشوع  �أن  �لوزير  و�أو�ضح 
�ملت�ضمن   2018 لـ  �ملالية  قانون 
�الجر�ء�ت  من  ملجموعة 
تهدف  �لتي  و�جلبائية  �لت�رشيعية 
و�لتحكم  �ملنتج  �ال�ضتثمار  لتعزيز 
�أن  ��ضتطاع  �لعام  �النفاق  يف 
�ملعترب  �مل�ضتوى  على  يحافظ 
�الجتماعية  موؤكد�  للتحويالت 
�الجتماعية  �ال�ضتحد�ث  �ألية  �أن 
لتنفيذها  �أ�ضا�ضية  �رشوطا  تتطلب 
وعليه   ، �حل�ضا�س  طابعها  ب�ضبب 
بالفئات  �لتكفل  �ل�رشوري  فمن 
فمن  �ل�ضدد  هذ�  �ملعوزة  ويف 
�ملهم �أن تتم �خلطو�ت �لتح�ضريية 
دون ت�رشع يق�ضي بع�س �الأ�رش ذ�ت 
فلقد  وبالتايل  �ملنخف�س  �لدخل 
يفوق  ما  �لتحويالت  مبلغ  خ�ض�س 
20 باملائة من ميز�نية �لدولة و 9 

باملائة من �لناجت �لد�خلي �خلام.
وزير  قال  �ضلة  ذي  �ضياق  ويف 
�ملالية �إن �لدولة �جلز�ئرية ت�ضعى 

�ملولدة  �لعو�مل  كل  الجتناب 
من   ينتج  �لتي  �لت�ضخم  لظاهرة 
�ل�رش�ئية  �لقدرة  تاآكل  ور�ئها  من 
خالل  من  ذلك  ويتجلى  لالأ�رش 
تنبوؤ�ت تطور منحى �لت�ضخم خالل 
ومن  و2020   2018 بني  ما  �لفرتة 
�لت�ضخم  �أن ترت�جع ن�ضبة  �ملتوقع 
نف�س  2018 هي  باملائة يف   5،5 بـ 
�ل�ضنة  نهاية  يف  �ملنتظرة  �لن�ضبة 
�ضنة  باملئة يف  و4   2017 �ملا�ضية 

2019 و3،5 يف �ضنة 2020.
�إد�رة  يخ�س  فيما  ر�وية  وقال 
فاإن �جلز�ئر  �لت�ضخمية  �لتاأثري�ت 
�أثر  �إن�ضاء جلنة لر�ضد  ومن خالل 
هذ� �لنوع من �لتمويل �القت�ضادي 
�أي  ت�ضحيح  على  �ضيحر�س  �لذي 

�أثار �ضلبية على �ضلوك �لت�ضخم.
لل�ضنة  �ملالية  قانون  ويت�ضمن 
�لتي  �لتد�بري  من  جملة  �جلارية 
�الإنفاق  يف  �لتحكم  �إىل  تهدف 
يف  و�لنجاعة  و�ل�رش�مة  �لعام 
ونفقات  �إير�د�ت  ��ضتعمال 
تو�زنات  على  و�ملحافظة  �لدولة 

�القت�ضاد وتنويعه وترقيته ، كما �أن 
على  للحفاظ  ترمي  �لتد�بري  هذه 
�لتو�زنات �ملالية وتر�ضيد �لنفقات 
�مل�ضا�س  دون  للجز�ئر  �لعمومية 

وكذ�  للدولة  �الجتماعي  بالبعد 
لفائدة  �لعمومية  �ملو�رد  تثمني 
يف  و�ال�ضتمر�رية  �ملحلية  �لتنمية 

ع�رشنة �خلدمة �لعمومية. مناظرة بني خل�سر رابحي و �سعيد جاب اخلري 

احلوار يتغلب على جو التطرف الفكري
رابحي: بع�س احلداثيني ال 

يظهرون كل ما عندهم
جرت  منتظر�  كان  ما  غري  على 
بني  جمعت  �لتي  �ملناظرة 
يف  �لباحث  و  ر�بحي،  �لدكتورخل�رش 
جمال �لت�ضوف، �ضعيد جاب �خلري، يف 
جو ملفت من �لهدوء  ب�ضبب تد�عيات 
�لت�رشيحات �لتي �أطلقها جاب �خلري 

يف برنامج تلفزيوين  .
�لدكتور  �نتقد  �ل�ضدد  هذ�  ويف 
�حلد�ثيني  بع�س  ر�بحي  خل�رش 
ال  �لذين  باملتطرفني  �ضماهم  �لذين 
يعملون  �أنهم  موؤكد�  �لنقا�س،  يقبلون 
�أو باأخر  على حماربة �الإ�ضالم ب�ضكل 
دون �أن مي�ضو� �لديانات �الأخرى باأي 
ملا  �ملتحدث  ذ�ت  ��ضت�ضهد  �ضوء، 
يوم  �حلو�ر  منتدى  على  �ضيفا  حل 
�لذين  �حلد�ثيني  من  بالعديد  �أم�س، 
�ال�ضالمي،  د�خل  �لعباد�ت  كتبو� عن 
و�لذين عملو� بعدة �أ�ضكال على �رشب 
�لقر�ٱن، قائال يف هذه  كل ما جاء يف 
�لنقطة:« �إن بع�س �حلد�ثيني �أخرجو� 
�لعباد�ت  �أن  وقولو�  قوقعتكم  عن 
�لتي �أقر  بها �الإ�ضالم د�خل ن�ضو�س 
�لقر�آن هي من تزعجكم«، م�ضيفا يف 
منتق�ضون  �حلد�ثيون  �لنقطة:«  هذه 
ملا  يغ�ضبون  فهم  �أنف�ضهم،  مع  حتى 
يغ�ضبون  لكنهم  ب�رشعة،  �لقر�ٱن  ُكتب 

كذلك ملا مل تُكتب �ل�ضنة ب�رشعة«.
و�أو�ضح ر�بحي باأن للحد�ثيني �لعديد 
من �خلرجات �لتي ال تخدمهم و�لذي 
�لزوجات  يف  �لتعدد  مو�ضوع  ياأتي  
على  ياأتي  و�لذي  حالل،  �أنه  رغم 
�أي  �لزنا  يف  يرون  ال  ولكنهم  ر�أ�ضهم، 
م�ضكلة رغم �أن ذلك حر�م، دون ن�ضيان 
تقدي�ضهم  �ملتحدث  ذ�ت  ي�ضيف 
حد�ثي  فكر  لها  معينة  ل�ضخ�ضيات 
قد��ضة  ال  لفكرة  يروجون  �أنهم  رغم 

لالأ�ضخا�س، يف حني �أكد �أن لالإ�ضالم 
فاالإ�ضالم  ير�ها �حلد�ثيون،  رو�ئع ال 
لديه  �الإ�ضالحي  �الأ�ضويل  يتابع 
معطيا  جد�،   ر�ئعة  فقهية  منظومة 
مع  حنيفة  �أبي  مذهب  بخالف  مثال 
زو�ج  مو�ضوع  يف  �الأخرى  �ملذ�هب 
ذلك  رغم  قائال:«  ويل،  بدون  �ملر�أة 
فالزو�ج على مذهب �أبي حنيفة جائز 

و�رشعي.«
مناق�ضة  طريقة  على  له  تعليق  ويف 
مثل هكذ� مو��ضيع، �ضدد ر�بحي على 
�رشورة خلق حو�ر مغلق ال يروج عرب 
و�ضائل �الإعالم، تفاديا الأي �نزالقات 
بع�س  �أ�ضلوب  جمتمعية، معرجا على 
�لذين يعملون على �حلو�ر  �حلد�ثيني 
�الإ�ضالمية  �ل�ضخ�ضيات  �ضب  وفق 
للمجتمع  بالن�ضبة  طابو  تعترب  �لتي 
كبري  تخريف  فيه  قائال:«  �جلز�ئري 
�لعلمانيني، و�لتي  للعديد من  بالن�ضبة 
�لعبادة  �أن  فكرة  ر�أ�ضها  على  ياأتي 
تثبط �أي �إر�دة من �أجل �لتقدم وهذه 
�أن  على  �الأخري  يف  مربز�  كارثة«، 
فيه  ن�س  �أي  يرت�ضدون  �حلد�ثيون 
خالف، فيعملون على ن�رشه و�لتباهي 

الأنهم وجدو� م�ضكال.

جاب اخلري: ال ميكن اأن جنتهد 
بعيدا عن العلوم احلديثة

جمال  يف  �لباحث  ر�أى  جهته  من 
باأن  �خلري،  جاب  �ضعيد  �لت�ضوف، 
مرتبطة  تكون  �أن  يجب  �حلد�ثة 
خا�ضة  باالإ�ضالم،  �ضديد�  �رتباطا 
�أن  ميكن  ال  و�الجتهاد  �لتجديد  و�أن 
يكون بعيد� عن �لعلوم �حلديثة، وهذ� 
�لذي ال يوؤمن به �لكثري من �الأ�ضوليني 
�ملتحدث،  ذ�ت  �أكده  ما  ح�ضب 
ر�بحي،  للدكتور  �ملقابل  �لطرف 

موؤكد�  �ل�ضابقة  خرجاته  من  ترب�أ 
ت�رشيحاته،  يفهمو�  مل  �ملتابعني  �أن 
لهذ� ال ميكن �لقول �أن كل �حلد�ثيني 
يرون يف �لعباد�ت �لتي �أقر بها �لقر�ٱن 
جمرد �أقاويل، يف حني هنالك من يرى 
حتى  �أ�ضطورة  �لبخاري  �لر�وي  �أن 
يوؤكد جاب  �الأ�ضوليني  بع�س  قبل  من 

�خلري.
�ملت�ضوف  هاجم  �آخر  �ضياق  ويف 
يقد�ضون  �لذين  �الأ�ضخا�س  �حلد�ثي 
�الأ�ضياء قائال:« يجب �أن يفهم �جلميع 
قد��ضة  وال  للتاريخ،  قد��ضة  ال  باأنه 
تقدي�س  فقط  يوجد  لالأ�ضخا�س، 
�لعالقة  �ضمن  يدخل  �لذي  �لن�س 
�لنقطة  هذه  يف  متابعا  �ل�ضخ�ضية«، 
من  �الأول  �جليل  عن  يتحدث  وهو 
قد��ضة  حتى  توجد  ال   »: �مل�ضلمني 
الأنهم  �مل�ضلمني،  من  �الأول  للجيل 
ب�رش«، ذ�ت �ملتحدث �أقر يف مد�خلته 
�أن  نعلم  ملا  خا�ضة  �حلو�ر،  ب�رشورة 
�مل�ضلمني مل يحتكرو� �لعلوم �أنف�ضهم 
فما  للغرب،  بالن�ضبة  �ل�ضيء  ونف�س 
بالك بامل�ضلمني فيما بينهم يوؤكد جاب 
�ليوم �مل�ضلم ال  �خلري، متابعا:« حلد 
يفرق بني �لقر�ٱن و�مل�ضحف و�لوحي 

رغم �أن هنالك �ختالف كبري بينهم«.
�حلو�ر،  منتدى  �ضيف  �أو�ضح  �أخري� 
باأن ن�ضو�س  �لقر�ٱن ال يجب �أن ننزلها  
لغويا على ما يح�ضل �ليوم، الأنه يوجد 
فرق حتى بني �ل�رشيعة و�لقانون، الأن 
يوؤكد  و�لقانون  �لكل،  هي  �ل�رشيعة 
من  موؤكد�  �لفروع،  هو  �خلري  جاب 
�ختالف  هنالك  �أن  على  �أخرى  جهة 
�لتعدد  مثل  �لق�ضايا  من  �لعديد  يف 
ن�ضيان  دون  بالدين،  �لدولة  وعالقة 
م�ضاألة �جلهاد و�لرق، د�عيا يف �الأخري 

�إىل �رشورة مر�جعة مفهوم �لكفر.

املدير العام لل�سرائب م�سطفى زيكارة  :

للتح�سيل  باملائة   91 ن�سبة  "�سجلنا  
ال�سريبي يف 2017 "

�سنوات بعد3  الرثوة«  �ستطبق ب�سفة عادية  على  •       »ال�سريبة 
التقني الت�سيري  يف  اجلديدة  التكنولوجيات  على  2020  واالعتماد  يف  الورق  عن  •       اال�ستغناء  

لل�رش�ئب  �لعام  �ملدير  ك�ضف 
�أم�س  م�ضطفى زيكارة لدى حلوله   
�إيكو  »�جلز�ئر  منتدى  على  �ضيفا 
تتجه  �ل�رش�ئب  �إد�رة  �أن  »بالعا�ضمة 
بد�ية  يف  �لورق  عن  �ال�ضتغناء  نحو 
وذلك  تقنيا  �لت�ضيري  لي�ضبح   2020
باالعتماد على �لو�ضائل �لتكنولوجية 
�حلديثة وعليه فهذه �لتقنيات �لعالية 
حت�ضني  يف  �إيجابيا  ت�ضاهم  �جلودة 
�ل�رشعة  طريق  عن  �خلدمات  
�ل�رشيبي  �لتح�ضيل  ورفع  و�ملرونة 
وعليه فلقد مت حت�ضيل يف �ضنة 2017   
2994،5 مليار دينار  حيث كنا نهدف 
دينار  مليار   3304 �إىل   �لو�ضول  �إىل 
حتديد  مت   فلقد  وعليه  جز�ئري   

�لفارق بـ
�لتح�ضيل  ن�ضبة  بلغت  ولقد    309،1
�ل�رشيبي �إىل حدود 91باملائة  حيث 
�أي  تبقيت  9 باملائة مل حت�ضل بعد 
جز�ئري  دينار  مليار   8 يعادل  ما 
�لعامة  �ملديرية  لدى  معلقة  بقيت 

لل�رش�ئب .
قانون  على  حديثه  �ضياق  ويف    
زيكارة    قال   2018 ل�ضنة  �ملالية 
�لتح�ضيل  يف   �لنق�س  يتم  لن  �أنه 
مديرية  م�ضتوى  على  �ل�رشيبي 
�جلز�ئرية   �جلمارك  بل   �ل�رش�ئب 
وهذ�   ، نق�ضا  �ضتعرف  �لتي   هي 
ومنع  �لو�رد�ت  تقنني  بعد  ياأتي  
  ، �ال�ضتري�د  من  و�ملنتوجات  �ملو�د 

و�أ�ضاف ذ�ت �ملتحدث   فيما يتعلق 
بزيادة �الأ�ضعار يف �ضنة 2018 ،  �أنها 
وز�رة  �ضالحيات  �ضمن   تدخل  ال 
�الأ�ضا�ضية  مهمتنا  �أن  م�ضري�  �ملالية 
�ل�رشيبي   �لتح�ضيل  يف  متمثلة 
ووز�رة �لتجارة هي �ملكلفة مبر�قبة 

�الأ�ضعار ولي�س نحن .
�لرثوة  على  �ل�رشيبة  يخ�س  وفيما   
�أكد �ملدير �لعام لل�رش�ئب �أنه مل يتم 
�ال�ضتغناء عنها كليا ولكن مت تاأخريها 
وعليه  �ضنو�ت   3 تتعدى  �آجال ال  �إىل 
�ل�رش�ئب  م�ضالح  ع�رشنة  فبعد 
�ل�رشيبة  تطبيق  باالإمكان  �ضي�ضبح 

على �لرثوة ب�ضفة عادية ومنتظمة .
حكيم مالك

ك�سف و تدمري ت�سعة خمابئ لالإرهابيني بالبويرة 

توقيف عن�سري دعم للجماعات الإرهابية 
بتلم�سان   

للجي�س  مفارزة  ودمرت  ك�ضفت 
�لوطني �ل�ضعبي، �أم�س �جلمعة، خالل 
بالبويرة  ومت�ضيط  بحث  عمليات 
حني  يف  لالإرهابيني،  خمابئ  ت�ضعة 
للجماعات  دعم  عن�رشي  توقيف  مت 
�أفادت  ما  بتلم�ضان، ح�ضب  �الإرهابية 
به وز�رة �لدفاع �لوطني �أم�س �ل�ضبت 

يف بيان لها.
�إطار  و«يف  �أنه  �لبيان  يف  جاء  و 
�الإرهاب وبف�ضل �ال�ضتغالل  مكافحة 
ودمرت  ك�ضفت  للمعلومات  �جليد 
يوم  �ل�ضعبي،  �لوطني  للجي�س  مفارزة 
29 دي�ضمرب 2017 خالل عمليات بحث 
ومت�ضيط بالبويرة بالناحية �لع�ضكرية 

لالإرهابيني  خمابئ  ت�ضعة  �الأوىل، 
حتوي قنبلة تقليدية �ل�ضنع و �أغر��س 
خمتلفة تدخل يف �ضناعة �ملتفجر�ت، 
م�ضرتكة  مفرزة  �أوقفت  حني  يف 
بتلم�ضان  �ل�ضعبي  �لوطني  للجي�س 
عن�رشي  �لثانية،  �لع�ضكرية  بالناحية 

دعم للجماعات �الإرهابية«.

�نخفا�ضا  �لتجاري  �لن�ضاط  �ضجل 
 ،  2017 من  �لثالث  �لثالثي  خالل 
جتار  �أو  �جلملة  جتار  عند  �ضو�ء 
��ضتطالع  �لتجزئة، ح�ضبما جاء يف 
�لديو�ن  طرف  من  �أجري  للر�أي 
�لتجار   مع  لالإح�ضائيات  �لوطني 
وجاء هذ� �النخفا�س �أكرث و�ضوحا 
فئة  من  �جلملة  لتجار  بالن�ضبة 
�لرت�ضي�س  و�أدو�ت  �الأدوية   جتار 
و�لتجهيز�ت �لكهرومنزلية و�لعطور، 
�الأولية  للمو�د  بالن�ضبة  وكذ� 
و�ملنتجات ن�ضف �مل�ضنعة و�الآالت 
�جلملة  جتار  وي�ضتكي  و�ملعد�ت 
طول  من  معظمهم  يف  و�لتجزئة  
و  ، وندرة �ملنتجات  �لتموين  �آجال 

بطئ �إجر�ء�ت �رش�ء �ل�ضلع.
جتار  من   %69 من  �أكرث  وك�ضف 
جتار  من   %  63 وحو�يل  �جلملة 
�ال�ضتطالع  �ضملهم  �لذين  �لتجزئة 
منتجاتهم  خمزونات  نفاد  عن 
منتجات  �أكرث  ب�ضفة  م�ضت  و�لتي 
و�لعطور  �لغذ�ئية  �ل�ضناعات 
�لديو�ن  و�كد  و�ملعد�ت  و�الآالت 
�جلملة  جتار  من   %  59 حو�يل  �أن 
�لتجزئة  جتار  من   %12 قر�بة  و 
قامو� بالتموين من �لقطاع �خلا�س 
�لنا�ضطني  �لتجار  فقط و خ�ضو�ضا 
و�الآالت  و�لعطور  �لن�ضيج  قطاع  يف 
�أزيد   ، �آخر  جانب  من  و�ملعد�ت 
�أكرث  و  من 39 %  من جتار �جلملة 

قامو�  �لتجزئة  جتار  من   %59 من 
�لقطاعني  لدى  باملنتجات  بالتزود 
و  نف�ضه  �لوقت  يف  �خلا�س  و  �لعام 
خ�ضو�ضا منهم �لتجار �لنا�ضطني يف 
و�ملو�د  �لغذ�ئية  �ملنتجات  قطاع 
�مل�ضنعة  ن�ضف  و�ملنتجات  �الأولية 
�ملنتجات  �أ�ضعار �رش�ء  وبخ�ضو�س 
، فقد �عتربها ن�ضف جتار �جلملة 
�لتجزئة  جتار  من   %  65 من  و�أكرث 

»�أكرث �رتفاعا«.
جتار  �أكرث  �لو�ضعية  هذه  وم�ضت 
�لغذ�ئية  �ل�ضناعات  منتجات 
ن�ضف  و�ملنتجات  �الولية  و�ملو�د 
و�لعتاد  و�الآالت  و�لعطور  �مل�ضنعة 
�عتربها  حني  يف  و�لتجهيز�ت، 

��ضتقر�ر�«من  »�أكرث  �لتجار  باقي 
جانب �آخر، فاإن �أغلب جتار �جلملة 
يف  ��ضتجو�بهم  مت  �لذين  و�لتجزئة 
و  نوعية  عن  »ر��ضون«  �ال�ضتطالع 

جودة  تغليف �ملنتج.
�ضجل  �لتجاري  �لن�ضاط  �أن   يذكر 
  2017 من  �الأول  �لثالثي  خالل 
�رتفاعا خا�ضة يف جمال �ل�ضناعات 
لوحظ  �أنه  ، غري  و�لن�ضيج  �لغذ�ئية 
لبع�س  بالن�ضبة  �ملخزونات  نفاذ 
�لن�ضاط  عرف  لكن  �ملنتجات 
من  �لثاين  �لثالثي  خالل  �لتجاري 
2017  �نخفا�ضا  يف حني �أن  �أ�ضعار 
�أكرث  �عتربت  �ملنتجات  �رش�ء 

�رتفاعا.

�الأعلى  �الإ�ضالمي  �ملجل�س  ثمن 
�لدولة  �تخذتها  �لتي  �الإجر�ء�ت 
برنامج  وت�ضمنها  �جلز�ئرية 
�ل�رش�فة  جمال  يف  �حلكومة 
�لطلب  باأن  معترب�  �الإ�ضالمية 
�ملتز�يد من �ملو�طنني و�ملتعاملني 
توفري  �أجل  من  �القت�ضاديني 
متو�فقة  ومالية  منتجات م�رشفية 
مع �أحكام �ل�رشيعة �الإ�ضالمية، هو 
خيار  �إىل  �لتوجه  �أجل  من  �لد�فع 
كحل  �الإ�ضالمية  �ل�رش�فة  �آلية 

و�لتطلعات  �لطلبات  لهذه  منا�ضب 
ي�ضاهم  �أن  �ضاأنه  من  �لذي  �الأمر 
ب�ضكل كبري يف تقوية �لنظام �ملايل 
باقي  �أمام  �ملجال  وفتح  �لوطني 
للم�ضاهمة  �ملالية  �ملوؤ�ض�ضات 
ذ�ت  يف  مقر�  �لتنمية،  حتقيق  يف 
�مل�رشفية  �ملعامالت  باأن  �ل�ضياق 
�لربا  من  خالية  �الإ�ضالمية 
�ل�رشيعة  تعاليم  مع  ومتما�ضية 

�الإ�ضالمية.
كما تطرق �ملجل�س �إىل �ملعامالت 

�لقيم  �ضوق  يف  تتم  �لتي  �ملالية 
على  و�أكد  �لبور�ضة(   ( �ملنقولة 
�رشورة �الإ�رش�ع يف تهيئة �الأر�ضية 
�الإ�ضالمية  �ل�ضكوك  الإ�ضد�ر 
�ل�رشعي  �لبديل  ت�ضكل  �لتي 
�إطار  ويف  �لتقليدية،  لل�ضند�ت 
على  �حلا�ضلة  �لتطور�ت  مو�كبة 
دعى  �ملالية  �لتعامالت  م�ضتوى 
هيئة  �إن�ضاء  �رشورة  �إىل  �ملجل�س 
�رشعية عليا على م�ضتوى �ملجل�س 
�ملرجع  تكون  �الأعلى  �الإ�ضالمي 

�لر�أي  الإبد�ء  �لبالد  يف  �لوحيد 
�ملعامالت  جمال  يف  �ل�رشعي 
�لبنك  مع  بالتن�ضيق  تعمل  �ملالية 
�ملركزي، م�ضجعا بذلك �مل�ضارف 
مع  للتجاوب  �إياها  ود�عيا  �ملالية 
معايري �لهيئات �ل�رشعية للم�ضارف 
�نه م�ضتعد  �الإ�ضالمية موؤكد� على 
فقهي  بتوجيه  �مل�ضارف  ملر�فقة 
يف  �مل�ضاهمة  بهدف  ذلك  وكل 
�لتنمية �ل�ضاملة وترقية �ال�ضتثمار.

يحي عواق    

�أبدى وزير �ل�ضكن و�لعمر�ن و�ملدينة 
�إ�ضتياءه  طمار   « �لوحيد  عبد   «
�ل�ضديد خالل �لزيارة �لتي قادته �أول 
�لتاأخر  جر�ء  �لبويرة  والية  �إىل  �أم�س 
قطاعه  م�ضاريع  معظم  يف  �لفادح 
تبقى  �لذي  برنامج عدل  باخل�ضو�س 
والية �لبويرة جد متاأخرة فيه مقارنة 
مل  حيث  �لوطن  واليات  من  بكثري 
�لو�قع  �أر�س  على  �مل�رشوع  يتج�ضد 
�حتجاجات  �إندالع  يف  ت�ضبب  ما 
�ضجلو�  �لذين  للمو�طنني  متكررة 
�ضدد  �ل�ضياق  ويف  �ل�ضيغة  هذه  يف 
�لقطاع  م�ضوؤويل  على  طمار  �لوزير 
�الإ�رش�ع  منهم  طالبا  �للهجة  بالوالية 

مبختلف  �ل�ضكنات  جميع  ت�ضليم  يف 
رفع  �أجل  من  الأ�ضحابها  �ل�ضيغ 
�لوالية يف هذ� �جلانب  �ل�ضغط على 
�إىل جانب مو�فاته بتقارير ظرفية عن 
�ضري �الأمور بالت�ضاور مع و�يل �لوالية 
��ضتفادة  عن  �لوزير  .هذ�  وك�ضف 
�ضنة  خالل  م�ضاريع  عدة  من  �لبويرة 
 3000 منها  �ل�ضيغ  خمتلف  يف   2018
وحدة �ضكنية يف �ضيغة �ل�ضكن �لريفي 
طرف  من  و��ضعا  �إقباال  ي�ضهد  �لذي 
�أخرى  ح�ض�س  جانب  �إىل  �ملو�طنني 
�ضيغة  وكذ�  عدل  �ضيغة  من  كل  يف 

�لرتقوي �ملدعم .
اأح�سن مرزوق

�لعزيز  عبد  �جلمهورية،  رئي�س  �أر�ضل 
بوتفليقة، برقية تهنئة �إىل رئي�س دولة 
�لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  فل�ضطني، 
ملنظمة �لتحرير �لفل�ضطينية، حممود 
عبا�س، مبنا�ضبة �لذكرى �لـ 53 الندالع 
فيها  موؤكد�  جانفي،  من  �لفاحت  ثورة 
للق�ضية  �جلز�ئر  و�لتز�م   دعم  على 
لل�ضعب  م�ضاندتها  و  �لفل�ضطينية 
�أجل متكينه  �لفل�ضطيني وقيادته، من 
و�إقامة  �لثابتة  حقوقه  ممار�ضة  من 
دولته �مل�ضتقلة على �أر�ضه وعا�ضمتها 

�لقد�س
برقيته:  �جلمهورية يف  رئي�س  وكتب 
و�خلم�ضني  �لثالثة  �لذكرى  »مبنا�ضبة 
يناير  من  �لفاحت  ثورة  الندالع 
�إليكم  �أتوجه  �أن  يل  يطيب  �ملجيدة، 
و�أ�ضالة  �ضعبا وحكومة  با�ضم �جلز�ئر 
�ضائال  �لتهاين،  باأ�ضدق  نف�ضي،  عن 
عليكم  يعيد  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل 

�ل�ضعب  حقق  �ملنا�ضبة وقد  هذه 
�حلرية  يف  �آماله  �الأبي  �لفل�ضطيني 
و�النعتاق، م�ضيفا »وال ي�ضعنا يف هذ� 
�ملقام �إال �أن نحيي جهودكم �ملتو��ضلة 
يف  �الأبي  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  وجهود 
بالدفاع  ومت�ضكه  مو�جهة �لتحديات 

عن مقد�ضاته وحقوقه �لوطنية«.
وجدد �لرئي�س بوتفليقة دعم �جلز�ئر 
للق�ضية �لفل�ضطينية قائال: »و�نطالقا 
للق�ضية  �لد�عمة  من مو�قف �جلز�ئر 
�مل�ضتويات  كافة   على  �لفل�ضطينية 
م�ضاندتنا  لكم  جندد  فاإننا  و�الأ�ضعدة 
�لفل�ضطيني  �ل�ضعب  مع  وت�ضامننا  
�ضنو��ضل  �أننا  لكم  نوؤكد   و  وقيادته 
دعم  �ضبيل  يف  بذله  و�ضعنا  ما  بذل 
ومتكينه  �لفل�ضطيني  �ل�ضعب  ن�ضال 
و�إقامة  �لثابتة  حقوقه  ممار�ضة  من 
دولته �مل�ضتقلة على �أر�ضه وعا�ضمتها 

�لقد�س ».

�أكد  وزير �ل�ضكن عبد�لوحيد طمار 
كل  بت�ضوية  �لدولة  �لتز�م  جمدد� 
�خلا�ضة  للموؤ�ض�ضات  مالية  و�ضعية 
و�لبناء،  �ل�ضكن  �لنا�ضطة يف جمال 
الفتا �إىل تخ�ضي�س 500 مليون دج 
لرتقية وتهيئة �ل�ضكنات عرب واليات 
�لوطن ويف هذ� �ل�ضياق �أعلن �لوزير 
عن منح غالف مايل �إ�ضايف يقدر بـ 

200 مليون دج لوالية �لبويرة خالل 
�مل�ضوؤولني  كل  د�عيا   ،2018 �ضنة 
ديو�ن  مدير  خ�ضو�ضا  �ملعنيني 
ومدير  �لعقاري  و�لت�ضيري  �لرتقية 
و�لهند�ضة  �لتعمري  ومدير  �ل�ضكن 
�إجر�ء�ت  يف  لل�رشوع  و�لبناء 
�إطالق �مل�ضاريع �ل�ضكنية يف �أقرب 

�الآجال.

املجل�س االإ�سالمي االأعلى

املعامالت امل�سرفية الإ�سالمية خالية من الربا 

الديوان الوطني لالإح�سائيات

تراجع الن�ساط التجاري خالل الثالثي الثالث من 2017 

البويرة

وزير ال�سكن م�ستاء من 
تاأخر امل�ساريع 

الرئي�س بوتفليقة يجدد دعم 
اجلزائر للق�سية الفل�سطينية 

عبد الوحيد طمار

ت�سوية كل ديون املوؤ�س�سات 
العاملة يف القطاع

�سلطة حتذر قناة بورتيفي
�أن �ضلطة  �لو�ضط  علمت جريدة 
الإد�رة  حتذير�  وجهت  �ل�ضبط 
قناة بورتيفي بخ�ضو�س م�ضمون 
فيها  �لتطرق  مت  نقا�ضية  ح�ضة 

و  �لدينية  �مل�ضائل  بع�س  �إىل 
�لرت�ثية و �لتي خلفت ردود فعل 
�لتو��ضل  من�ضات  يف  مت�ضنجة 

�الجتماعي

اإميان لوا�س 

اإميان لوا�س

جمال  خادم  بئر  بلدية  رئي�س  بعث 
�ملنتخبني  �الأع�ضاء  رفقة  ع�ضو�س 
مرفقة باإم�ضاء�ت �ملو�طنني من �أجل 
�ضفاري  بجنان  �ضكنية  ح�ضة  �إ�ضافة 
ت�ضتفيد  كيف  مت�ضائلني  �لبلدية  �إقليم 
يف  برت�بها  �ضكنات  من  حيدرة  بلدية 
�لوقت �أن هناك طلبات كثرية للمو�طنني 

من �أجل �حل�ضول على ح�ضة يف �إطار 
�ل�ضكن �الجتماعي �لت�ضاهمي.

خ�ض�ضت  خادم  بئر  بلدية  �آن  يذكر 
حو�يل 100 مليار من �أجل �جناز مر�آب 
ل�ضيار�ت ي�ضع 450�ضيارة  و�ضوق بلدي 
�لق�ضديري ب400  �حلايل  ل�ضوق  خلفا 

طاولة.

رئي�س بلدية بئر خادم يطالب 
بح�سة �سكنية 
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برجمت  حمكمة اجلنايات االبتدائية 
من  ع�صابة  ملف  البي�صاء  بالدار 
جامعية  فتاة  بيهم  من  8  اأ�صخا�ص 
فئة  من  النقود  تزوير  يف  خمت�صة 
كانت  التي  الع�صابة  وهي  دج   1000
للتداول  العملة وطرحها  بتقليد  تقوم 
املاأكوالت  لبيع  حمل  من  اإنطالقا 

اخلفيفة .
جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
حول  االأمن  م�صالح  وردت  ملعلومات 
املزورة  العملة  برتويج  يقوم  �صخ�ص 
الفو�صوي  حي بيطايف  م�صتوى  على 
ويتعلق االأمر باملدعو »غ.اأ« الذي مت 
و  لبيطايف  توقيفه مبحطة احلافالت 
بعد تفتي�ص منزله عرث على مبلغ مايل 
مزور بلغت قيمته 171 األف دج من فئة 
األف دينار جزائري حتمل نف�ص الرقم 
اإطار  ا�صتجوابه يف  ، وبعد  الت�صل�صلي 
التحريات �رصح باأنه قد حت�صل على 
املدعو  عند  من  املايل  املبلغ  هذا 
ال�صاكن  »اإيهاب«  »�ص.اأ«  املكنى 
الذي  داي  ح�صني  بريد  مركز  قرب 
حمله  يف  �رصفه  بغية  املبلغ  �صلمه 
لبيع املاأكوالت اخلفيفة ، م�صريا  باأن 
االأوراق  تزوير  يتوىل  من  املتهم  هذا 
مبعية  املدعو  املزورة  النقدية 
االأخر  هو  توقيفه  مت  الذي  »اإليا�ص« 
ما  جميع  اأنكر  و  خادم  بئر  مبنطقة 
ن�صب له من جرم وما جاء على ل�صان 
بخ�صو�صه  �رصح  الذي  االأول  املتهم 

باأنه �صديقه املقرب منذ اأٍربع �صنوات 
وعن عالقته باملدعو » اإيهاب » فاأكد 
بعد  �صنة  حوايل  منذ  يعرفه  باأنه 
قد  اأنه  و   ، �صيارته  له  يوؤجر  كان  اأن 
�صقة  اإيجاد  املرات  باأحد  منه  طلب 
الذي  �صديقته  رفقة  بها  للمبيت  له 
طلب  وبعدها   ، يومها  رفقته  كانت 
منه م�صاركته يف ن�صاط �رصف العملة 
املزورة من فئة 1000 دج ، و موا�صلة 
للتحريات مت توقيف املكنى  »اإيهاب« 
يف منطقة ح�صني داي وهو  على منت 
�صيارته التي عرث ب�صندوقها االأمامي 
عليهما  من�صوختني  ورقتني  على 
ورقتني نقديتان حتمالن نف�ص الرقم 
�صماعه  بعد  اعرتف  و  الت�صل�صلي، 
فاأكد  م�صدرهما  وعن  لهما  مبلكيته 
باأنه حت�صل عليهما من �صخ�ص يدعى 
والية  بحمادي  املقيم  ب.ع.د«   «
باأحد  عليه  تعرف  الذي  و  بومردا�ص 
عليه  وعر�ص  داي  ح�صني  مقاهي 
بعد  املالية  �صائقته  يف  م�صاعدته 
كان قد �رصدها عليه ، وقدم له  مبلغا 
عبارة  �صيارته  لت�صليح  مزورا  ماليا 
من�صوخة  بي�صاء  ورقة ورقة   480 عن 
دج   1000 فئة  من  مالية  مبالغ  عليها 
الورق  لتقطيع  �صغرية  اآلة  ومعها 
وطلب  تقطيعها  كيفية  حينها  وعلمه 
غري  الحقا  امل�صتحقات  ت�صليمه  منه 
اأنه قام مبنحه مبلغ 80 األف دج كدفعة 
م�صبقة ،وبعد اأيام وردته معلومات عن 

توقيف هذا ال�صخ�ص من قبل م�صالح 
و   « باملدعو  جعله  يت�صل  مبا  االأمن 
،اأ« ويطلب منه �رصف مبلغ  420 األف 
دج املزور  بني معارفه، فيما تخل�ص 
دج  األف   58 قدرهُ  اآخر  مبلغ  من  هو 
فرج،  �صيدي  �صاطئ  بحر  يف  برميه 
التواأم  �صقيقه  م�صاركة  التام  نفيه  مع 
من   ، بها  علمه  اأو  التزوير  واقعة  يف 
يف  االأمن  م�صالح  قامت  اأخرى  جهة 
طالبة  توقيف  من  التحريات  خ�صم 
اأن  بعد  ،اإ«  »ف  املدعوة  جامعية 
اأ«  �ص،   « املدعو  املتهم  بحوزة  عرث 
كان  الذي  االأيل  اإعالمها  جهاز  على 
التي  و  التزوير  عملية  يف  ي�صتعمل 

اأكدت من جهتها عدم علمها بن�صاط 
هذا االأخري فيما يخ�ص تزوير العملية 
جمرد  معه  عالقتها  باأن  م�صريتا 
 4 من  منذ  جمعتهما  غرامية  عالقة 
�صنوات ، مع نفيها التام ملعرفتها باأي 
تواأم  عدا  الع�صابة  اأفراد  من  واحد 
ع�صيقها  ، ليتم بذلك اإحالة املتهمني 
حمكمة  حتقيق  قا�صي  الثمانية  على 
اأحالهم  بدوره  الذي  راي�ص  مراد  بئر 
االبتدائية  اجلنايات  حمكمة  على 
بجرم جناية تكوين جمعية اأ�رصار من 
و  االأموال  �صد  جنايات  ارتكاب  اأجل 
اأوراق  التزوير و تزييف نقود معدة و 

نقدية و �صندات .

اجلنايات  حمكمة  اأم�ص  اأجلت 
لتاريخ  البي�صاء  بالدار  االبتدائية 
يف  النظر  املقبل  فيفري   25
بارون املخدرات اخلطري  ق�صية 
»ح�صية فتحي« وهو العقل املدبر 
الكيف  من  قنطارا   40 لت�صدير 
�صنتيم  مليار   16 بقيمة  املعالج 
منظمة  اإجرامية  اإطار �صبكة  يف 
عابرة للحدود من 4 اأفراد خا�صة 
كانت  التي  املخدرات  بتهريب 
ت�صتورد من املغرب عرب احلدود 
املجاورة  الدول  نحو  اجلزائرية 
منها ليبيا ، تون�ص و دول ال�صاحل 
مب�صعوذين  باال�صتعانة  االإفريقي 
باقي  رفقة  متابعته  ، حيث متت 
الذي جرت حماكمتهم  املتهمني 
بطريقة  بجناية القيام  �صابقا 
غري م�رصوعة بحيازة املخدرات 
ونقلها  البيع  بق�صد  و�رصائها 
اإجرامية  جماعة  طرف  من 
يف  والتزوير  والتقليد  منظمة 
املزور  وا�صتعمال  اإدارية  وثائق 
لالقت�صاد  املهدد  والتهريب 
الوطني وال�صحة العمومية وو�صع 
ال  كتابة  حتمل  لل�صري  مركبة 
تتطابق مع املركبة ، يف الق�صية 
من  اأكتوبر  ل�صهر  التي وقائعها 
اأفراد  متكن  لدى   2013 عام 
االأمن الداخلي الع�صكري للناحية 
بالتن�صيق  ال�صاد�صة  الع�صكرية 
للجمارك  اجلهوية  املديرية  مع 
معلومات  على  بناءا  باالأغواط 
اإحباط عملية تهريب  وردتها من 
من  قنطار   40 عن  تزيد  كمية 
ليبيا  نحو  ب�صاحنة  املخدرات 
احلدودي امل�صمى  املنفذ  عرب 
ت،   « يد  على   « العربي  طالب   «
هاته  كانت  حيث   « نورالدين 
�صكل �صفائح خمباأة  الكمية على 
 ، حديدية  �صفائح  خلف  باإحكام 
كما تبني باأن ال�صاحنة ذات وثائق 
املتهم  من  ب�رصائها  قام  مزورة 
احلايل » ح، فتحي » العقل املدبر 
مليون   470 مبلغ  مقابل  للع�صابة 
�صنتيم ، كما كانت بهاته ال�صاحنة 
 ، ظبي  ابو  منها  خمتلفة  رموز 
مرك�ص ، ح ج ورموز اأخرى توحي 
خمتلفة  دول  اإىل  موجهة  باأنها 
كمنطقة  اجلزائر  فيها  ا�صتعملت 
االأخري  هذا  ك�صف  ،حيث  عبور 
بعد حتويله على اال�صتجواب باأنه 
�صبق له التورط يف ق�صية تهريب 
اأدخل  و  املخدرات  من  كغ   30
اأين  تون�ص  ل�صجن  اإثرها  على 
حكم عليه ب4 �صنوات �صجنا قبل 
يق�صي  اأن  قبل  يطلق �رصاحه  اأن 
العفو  اإطار  يف  كاملتا  عقوبته 
ال�صامل الذي اأفادتهم بها الدولة 

هناك  الـمنية  الظروف  نتيجة 
الليبي  لل�صجن  دخل  باأنه  اأكد  و 
بنف�صها  خرج  و  الطريقة  بنف�ص 
هوية  عن  املتهم  ك�صف  كما   ،
جميعا  ينحدرون  الذين  �رصكائه 
من منطقة وادي �صوف بحيث اكد 
انه كان يعمل ل�صالح املتهم الفار 
عليه  عرفه  الذي   « فتحي  ت،   «
الروؤوف » من  �صقيقه » ف، عبد 
كان  التي  املخدرات  نقل  اجل 
بعد  وهران  والية  من  ينقلها 
�صحنها على منت �صاحنة من قبل 
اجلزائري  اجلنوب  اإىل  اأ�صخا�ص 
بتمرنا�صت اأين يتوىل اآخرين وهم 
توارق تفريغها و�صحنها على منت 
لتهريبها  الدفع  رباعية  �صيارات 
اإىل ليبيا و�رصح انه قام بعمليتني 
القب�ص  اإلقاء  قبل  ناجحتني 
حيث   ، الثالثة  العملية  يف  عليه 
وهو  )ت.ن(  عمه  ابن  توقيف  مت 
مدمن م�رصوبات كحولية وم�صبوق 
هو  باأنه  اعرتف  الذي  ق�صائيا، 
املتهم  على  قريبه  عرف  من 
ا�صتدل  قد  كان  الذي  احلايل 
طريق �صقيقه  عن  بدوره  عليه 
الذي  احلال  ق�صية  يف  املتهم 
العقابية  باملوؤ�ص�صة  عليه  تعرف 
بحا�صي م�صعود وطلب منه �صهر 
عمل  عن  له  البحث   2013 اأوت 
عائلته  به  ويعيل  الغنب  يرفع عنه 
وي�صدد �صائقته املالية، ليتو�صط 
اأن  اأ�صا�ص  على  �صقيقه  مع  له 
وجد  اأنه  غري  مقاول،  االأخري 
ودون  للمخدرات  مهربا  نف�صه 
اإكراه بات يتعامل معه يف تهريب 
نقل  من  مكنه  ما  ال�صموم،  هذه 
املخدرات  من  �صابقة  �صحنات 
مليون   1 قدرها  عمولة  مقابل 
دينار جزائري عن كل 10 قناطري 

.
و  التحريات  ك�صفت  حيث 
كانوا  اأنهم  املتهمني  اإ�صتجواب 
لتفادي  مب�صعوذين  ي�صتعينوا 
طريق  عن  االأمنية  احلواجز 
كان يطلقوها على  التي  التعاويذ 
املدعو  منهم  االأمن  م�صالح 
يعمل  م�صعوذ  وهو  )�ص.اأ( 
اأعد  لكونه  الراقي  عباءة  حتت 
ومتامت  ت�صمن طال�صم  »حجاب« 
ال�صائق،  اأي  االأول  املتهم  لفائدة 
احلواجز  عبور  من  ق�صد متكينه 
االأمنية دون انك�صاف اأمره، وكان 
ال�صائق  حتركات  جميع  يتابع 
ل�صلكه  االآمن  الطريق  عن  ويدله 
 20 مبلغ  �صبقا  منه  ا�صتلم  وقد 
األف دج على اأن يكمل له 30 األف 

دج اأخرى بعد جناح العملية.
ل/منرية

قدرت قيمتها املالية ب16 مليار �سنتيم

تاأجيل ق�سية العقل 
املدبر لعملية ت�سدير 40 

قنطار من الكيف املعالج

كان يقتنيها من وهران  مبعية باورن اآخر يف حالة فرار

�سفقات  يربم  بنزين  حمطة  �ساحب 
لبيع  ما قيمته  200مليون كوكايني

فتحت حمكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�ساء بدية الأ�سبوع اجلاري ملف ع�سابة اإجرامية منظمة من اأربعة 
اأ�سخا�ص خمت�سة يف بيع الكوكايني  يقودها بارون خمدرات وهو �ساحب حمطة بنزين وهي الع�سابة التي كانت تقوم 
باقتناء املخدرات و بالأخ�ص الكوكايني من وهران من عند املتهم املوجود يف حالة فرار و من مت يخلطها مع بكاربونات 

ال�سوديوم و اإعادة بيعها بالعا�سمة  ب�سعر 18 األف دج للغرام الواحد بعد تخزينها يف �سقة املتهم الرئي�سي الذي عرث 
داخلها على كمية �سخمة بقيمة مالية قاربت 200 مليون �سنتيم و  اأكد �ساحبها باأنها الكمية التي كان يقتينها ب�سفة 

�سهرية بهدف ال�ستهالك ال�سخ�سي .
جمرياتها  تعود  التي  الق�صية  يف 
ملعلومات موؤكدة وردت م�صالح االأمن 
الكوكايني يف  ببيع  حول �صخ�ص يقوم 
قامت  عليه  بناءا  و  حيدرة  منطقة 
به  امل�صتبه  برت�صد  االأمن  م�صالح 
بنزين  حمطة  ب�صاحب  االأمر  ويتعلق 
احلواجز  باأحد  توقيفه  من  متكنت  و 
 2015 دي�صمرب   30 بتاريخ  االأمنية 
 « نوع  من  �صيارة  منت  على  كان  اأين 
مار�صيدا�ص« ورفقته 3 �صيدات كانوا 
املالهي  باأحد  لل�صهر  متوجهني 
اإبتالع  حاول  توقيفه  اأثناء  و  الليلية 
م�صالح  لتقوم  املخدرات  من  قطعة 
االأمن بتحويله على م�صلحة التحقيق 
اإذن بالتفتي�ص من  و قامت بناءا على 
وكيل اجلمهورية بالتنقل الأحد �صققه 
تفتي�ص  اإجراء  و  حيدرة  مبنطقة 
معتربة  كمية  على  هناك  عرثت  اأين 
داخل  منها  جزء  املخدرات  من 
م�صحوق  عن  عبارة  بال�صتيكي  كي�ص 
وكميات  غرام   180 وزنه  الكوكاكيني 
ب119  قدرت  النوع  نف�ص  من  اأخرى 
غرام و 61،47 غرام ، 101 غرام ،مع 
عبارة  املخدرات  من  اأخرى  اأنواع 
 « نوع  من  مهلو�ص  قر�ص   115 عن 
ريفوتريل« 4 قطع من القنب الهندي 
بيكاربونات  م�صحوق  من  كمية  مع   ،

ال�صوديوم التي كانت تخاط مب�صحوق 
الكوكايني و كذا مبلغ مايل بقيمة 160 
لت�صميع  �صمع  كريات  و  �صنتيم  مليون 
�صيجارة ملفوفة وهي  املخدرات مع 
الكميات املقدرة قيمتها املالية ب200 
املتهم  حتويل  وبعد   ، �صنتيم  مليون 
كمية  باأن  اإعرتف  االإ�صتجواب  على 
 200 بقيمة  اقتناها  ملكه  الكوكايني 
ال�صخ�صي  ال�صتهالكه  �صنتيم  مليون 
متعود  باأنه  موؤكدا  كامل  �صهر  طيلة 
اأكد  حني  يف  الكمية  تلك  اقتناء  على 
املخدرات  باقي  م�صدر  يعلم  ال  باأنه 
بحكم اأنه متعود على اإ�صتقبال الغرباء 
ا�صتهالك  يف  لي�صاركوه  منزله  داخل 
تلك الكميات الهائلة من املخدرات ، 
كما اأكد باأنه قد حت�صل عليها من عند 
اأجرة و بعد  الثاين وهو �صائق  املتهم 
التحريات املنجزة حول هوية املتهم 
ر�صيده  باأنه ميلك يف  تبني  املوقوف 
و  �صنتيم  مليار   15 من  اأزيد  البنكي 
اإثنتان  العا�صمة  بقلب  �صقق   3 ميلك 
للتحريات  وموا�صلة   ، موؤجرة  منهما 
مت و�صع كمني حمكم من قبل م�صالح 
املوقوف  املتهم  مع  بالتن�صيق  االأمن 
حيث  املتهمني  باقي  توقيف  بغية 
اأخرى  كمية  ت�صليمه  على  معهم  اتفق 
التبادل  اأثناء عملية  و  من املخدرات 

ذات  متكنت  بينهم  جرت  التي 
و  الثاين  املتهم  توقيف  من  امل�صالح 
اأين  التحقيق  على  وحتويلهما  الثالث 
من  للمخدرات  باقتنائهما  اعرتفا 
فرار  حالة  يف  املوجود  املتهم  عند 
و نقلها للمتهم الرئي�صي ، ويتم بذلك 
حتويل املتهمني الثالثة على اجلهات 
حمكمة  على  اأحالتهم  التي  الق�صائية 
يف  املوجود  املتهم  رفقة  احلال 
وبيع  حيازة  بجرم  جناية  فرار  حالة 

يف  العقلية  املوؤثرات  و  املخدرات 
اإطار جماعة اإجرامية منظمة ، حيث 
مت�صك املتهم الرئي�صي خالل �صماعه 
منزله  داخل  امل�صبوطة  الكمية  باأن 
هي  و  ال�صخ�صي  اال�صتهالك  بهدف 
املحكمة  هيئة  تقنع  مل  التي  احلجة 
نظرا لكرب الكمية ، ويطالب من جهته 
املوؤبد يف  توقيع عقوبة  العام  النائب 

حق كافة املتهمني .
ل/منرية

حمكمة اجلنايات البتدائية بالدار البي�ساء  

طالبة جامعية �سمن   ع�سابة  خمت�سة  بتزوير 
العملة الوطنية  ببئر خادم

ل/منرية



للتحالف  الوطني  املن�سق  طالب 
اجلمعوية  للحركة  الرئا�سي 
 ، واملجتمع املدين »�سليم خزاري« 
يف مرا�سلة مرفوعة لكل من رئي�س 
اجلمهورية  والوزير الأول ، ب�رضورة 
النت�سار  يف  اجلاد  النظر  اإعادة 
املقدر  الأفارقة  للرعايا  املرعب 
الإح�سائيات  ح�سب  تعدادهم 
الأولية بـ 60 األف رعية اإفريقي من 
الذي  الأمر   ، اجلن�سيات  خمتلف 
و�سفه ذات املتحدث بالكارثة التي 
 ، اجلنوب  بوليات  ال�ساكنة  تهدد 

معتربا اأن الرعايا الأجانب غالبيتهم 
الهالل  جلان  لدى  بهم  م�رضح  غري 

الأحمر اجلزائري .
الوطنية  التن�سيقية  مرا�سلة  حذرت 
للتحالف الرئا�سي للحركة اجلمعوية 
العليا  ال�سلطات  املدين  واملجتمع 
بالبالد ، من مغبة التاأخر يف اتخاذ 
 60 و�سعية  بخ�سو�س  قرارات 
جن�سيات  من   ، اإفريقي  رعية  األف 
ت�ساد  النيجر  مايل  لدول  خمتلفة  
و  الكامريون  ال�سينغال  الغابون 
�ساحل العاج ، منت�رضين عرب وليات 

ترى  حيث   ، اجلزائري  اجلنوب 
الوقت  حان  اأنه  املرا�سلة  نف�س 
الأخ�رض  ال�سوء  ملنح  املنا�سب 
ورقلة  من  بكل  اجلمهورية  لولة 
 ، مترنا�ست   ، اأدرار   ، غرداية   ،
اإيليزي ، ب�سار وبدرجة اأقل تيندوف 
جمهورية  دولتي  مع  احلدودية 
من   ، وموريتانيا  الغربية  ال�سحراء 
الفورية  الإجراءات  اتخاذ  اأجل 
بخ�سو�س الالجئني الأفارقة الذين 
املحت�سدات  خارج  اإح�سائهم  مت 
اخلا�سة بهم ، حيث اأو�سحت نف�س 
الأول  للقا�سي  املوجهة  املرا�سلة 
بالبالد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
بوتفليقة ، اأن تواجد هوؤلء الرعايا 
اجلنوبية  املناطق  بتلك  الأفارقة 
لإح�ساء  نظرا   ، مقلقا  اأمرا  يعترب 
 ، بها  امل�رضح  غري  احلالت  عديد 
الوطنية  التن�سيقية  قلق  يثري  ومما 
للتحالف الرئا�سي للحركة اجلمعوية 
�سجالت  اأن   ، املدين  واملجتمع 
خالل  اأح�ست  ال�سحية  امل�سالح 
 600 عن  يزيد  ما  الفارطة  ال�سنة 

بالأمرا�س  م�سابني   ، اأجنبي  رعية 
امل�ستع�سية و الناقلة للعدوى وعلى 
�سبيل املثال ل احل�رض داء الإيدز  و 
املالريا ، ناهيك عن تورط البع�س 
يف  الأفارقة  الرعايا  من  الأخر 
جرائم تتعلق بامل�سا�س باملمتلكات 
و الأ�سخا�س ، كال�رضقة املو�سوفة 
مع  العمدي  القتل  وكذا  والتزوير 

�سبق الإ�رضار والرت�سد .
 ، املرا�سلة  من  الأخري  ال�سطر  ويف 
ال�سالفة  التن�سيقية  مرا�سلة  عرجت 
التي  باخلطورة  و�سفته  ملا  الذكر 
يف  واملتمثلة   ، البالد  اأمن  تهدد 
اإقدام رعايا اأفارقة على قطع م�سافة 
تتجاوز 1400 كلم من مترنا�ست اإىل 
، متهيدا  الأقدام  على  م�سيا  ورقلة 
ثم  ومن   ، ليبيا  دولة  نحو  للنزوح 
وجتاوز  الأمنية  املالحقات  تفادي 
من  لكل  التابعة  التفتي�س  حواجز 
الوطنيني  والدرك  الأمن  م�سالح 
الولئية  بالطرقات  املوجودة   ،

والوطنية.
�أحمد باحلاج 
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ورقلة  ولية  وايل  تكرمي  اأثار   
لأع�ساء املجل�س ال�سعبي الولئي 
املنتهية عهدتهم ، حفيظة العديد 
من املتتبعني لل�ساأن املحلي ، يف 
البع�س  فيه  اعترب  الذي  الوقت 
تكون  قد  كانت  اخلطوة  هذه  اأن 
ح�سنة لو مت تقدمي ح�سيلة ن�ساط 
للراأي  الولئي  ال�سعبي  املجل�س 
اخلم�س  خالل  املحلي  العام 

�سنوات الفارطة .
اأن  املواطنني  من  العديد  اعترب 
اأ�رضف  التي  الأخرية  العملية 
يف  واملتمثلة  ورقلة  وايل  عليها 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء  تكرمي 
وتطرح  غريبة  ال�سابقني  الولئي 
كون  ال�ستفهامات  من  العديد 
ب�سلبياتها  املجل�س  عهدة 
وايجابيتها كان من املفرو�س ان 
متر عرب التقييم ، من خالل تقدمي 
ح�سيلته حول امل�ساريع املنجزة 
للراأي  الإجناز  طور  يف  والتي 
العام املحلي ، ويف �سياق مت�سل 
للمجتمع  اجلهوي  املن�سق  قال 
املدين باجلنوب ال�رضقي علي بن 
عيوة  يف ت�رضيح �سحفي خ�س به 
املجل�س  اأن   ، »الو�سط«  جريدة 
ح�سيلة  تقدمي  عليه  كان  الولئي 
عهدته املتعلقة اخلا�سة بو�سعية 
امل�ستهلكة  املالية  العتمادات 
حول  الروؤية  تو�سيح  عن  ف�سال 

امل�ساريع املنجزة اأو تلك التي يف 
طور الجناز .

اأن  املتحدث  ذات  واعترب 
ح�سيلة املجل�س ال�سعبي الولئي 
منها  كبري  جزء  يف  �سلبية  بورقلة 
 ، مربر  غري  غمو�س  وي�سودها 
خم�س  طيلة  باأدائهم  يتعلق  فيما 
الفرتة  وهي   ، الفارطة  �سنوات 
كبرية  �رضاعات  �سهدت  التي 
امل�ساريع  عديد  يف  وتالعب 
واحتجاجات  قالقل  اأثارت  التي 
ت�سجيل  بطريقة  تعلق  ما  ل�سيما 
بلديات  م�ستوى  على  امل�ساريع 
تراكمات  اىل  بالإ�سافة   ، الولية 
من  رافقها  وما  الت�سغيل  ملف 
الذين خيبوا  للمنتخبني  اخفاقات 
ح�سب ت�رضيحات بن عيوة خيبوا 
الولية ومل يالم�سوا  ال�سكان  ظن 
يف  من�سودة  كانت  التي  التطلعات 

هذا امللف منذ تن�سيبهم .
لفعاليات  اجلهوي  املن�سق  وقال 
املجتمع املدين باجلنوب ال�رضقي 
حديثه  خ�سم  يف  عيوة  بن  علي 
املجل�س  تقدمي  عدم  اأن  معنا 
الولئي ال�سابق ح�سيلته وتكرميه 
غري  امر  الولية  وايل  طرف  من 
اخلطوة  هذه  واأن  ل�سيما  مفهوم 
ا�ستفزت املهتمني بال�ساأن املحلي 

مبا فيهم اجلمعيات املحلية  .
�أحمد باحلاج 

بن عيوة �عترب �أن هذه �خلطوة تطرح 
��ستفهامات 

لتامني ليلة ر��س �ل�سنة �مليالدية 
�جلديدة2018

 تكرمي وايل الوالية للمجل�س الوالئي 
ال�سابق يثري موجة �سخط لدى الراأي العام 

اأمن والية تندوف ي�سخر ما 
يفوق 250 �سرطيا 

طالبت  �أردوغان  بالتعاون يف ملف  �جلز�ئريني   يف د�ع�س  

اجلزائر لن تتفاو�س للإفراج عن مقاتلي  تنظيم  " 
داع�س" يف حال اعتقالهم

�لر�سائل"  لتبادل  عرب  �جلز�ئر  تركيا  ودم�سق  بني  �ت�سال  ر�بط   توفري  " مقابل  

 ت�سعى �جلز�ئر للح�سول على معلومات دقيقة  من �أجهزة �لأمن و�ملخابر�ت �لرتكية حول �جلز�ئريني يف تنظيم  
�لدولة �لإ�سالمية  د�ع�س  وتنظيم  جبهة �لن�سرة �ملو�يل لتنظيم �لقاعدة �لدويل .

�أحمد باحلاج

رفيع  اأمني   م�سدر  وقال   
اإن   « »الو�سط  امل�ستوى جلريدة 
اجلزائر  بني  �رضية   ات�سالت 
اأ�سهر  عدة   منذ  تتم  واأنقره  
اأكرب  على  احل�سول   اأجل  من 
من  املعلومات  من  ممكن  قدر 
املتطرفني   و�سعية   حول  تركيا 
والعراق،  �سوريا  يف  اجلزائريني 
اأهم  اإن   م�سدرنا  واأ�ساف 
الأمني  التعاون  يف  م�ساألة  
يف  ترتكز  وتركيا   اجلزائر  بني 
التن�سيق للح�سول على معلومات 
حول اجلزائريني  يف التنظيمات 
راأ�سها  وعلى  اجلهادية  ال�سلفية 
من  املقابل   و  داع�س،  تنظيم 
توفري  هو  اجلزائري   اجلانب 
رابط  ات�سال بني تركيا  ودم�سق 

عرب  اجلزائر لتبادل الر�سائل.
ملف  اإن  امل�سدر   ذات  و اأفاد 
تنظيم  يف  اجلزائريني  املقاتلني 
اأمني   ملف  اأهم  يعد  داع�س  
�سيتم التفاو�س ب�ساأنه بني الرئي�س 
و  اأردوغان   رجب طيب  الرتكي  
وتبحث  اجلزائريني،  امل�سوؤولني 
ب�سكل  اجلزائرية  الأمن  م�سالح 
من  معلومات  عن  خا�س  
العدد   م�سادر غري �سورية حول 
اجلزائريني،  للمقاتلني  احلقيقي 
الوقت  يف  اجلزائر  وحت�سل 

حول  املعلومات  على  احلايل 
اجلزائريني املعروفني يف تنظيم 
هو  الأول  م�سدرين  من  داع�س  
اأع�ساء  بني  الهاتفية  الت�سالت 
يف  واأ�رضهم  اجلزائريني  داع�س 
اجلزائر ، والثاين   هو ال�سلطات 
مع  تتعاون  التي  ال�سورية  
اجلزائر يف  هذا امللف، وحتاول 
اأكرث على  م�سالح الأمن التعرف 
قرروا  الذين  مواطنيها  و�سع  
التخلي عن اجلن�سية اجلزائرية  
البغدادي،  دولة  جن�سية  وحمل 
طرق  معرفة   اإىل  بالإ�سافة 
ت�سلل  اجلهاديني اجلزائريني اإىل 
م�سدرنا   وقال  والعراق،  �سوريا 
تتعاون  الرتكية  ال�سلطات  اأن 
يف   الأجانب  املقاتلني  ملف  يف 
والن�رضة  ، ويف  داع�س  تنظيمي 
اأدرجت   فقد  مت�سل  �سياق 
املقاتلني   ملف  اجلزائر 
التنظيمات  يف  اجلزائريني 
التكفريية  املوجودين يف �سوريا 
اأعمال  جدول  �سمن  والعراق  
املباحثات التي يجريها  الرئي�س 
م�سوؤولني   مع  اأردوغان  الرتكي 
جزائريني اأثناء زيارته املرتقبة  
اأمني   م�سدر  وك�سف   ، للجزائر 
الت�سدي   ملف   اإن  موثوق  
املقاتلني  تهريب  ل�سبكات 
الرتكية   الأرا�سي  عرب  الأجانب 

 ، العراق  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
باأ�سماء     اأبلغت  قوائم  وتقدمي 
على  العاملة    الأمن  م�سالح 
اجلزائريني  املقاتلني   ملف 
املوجودين يف �سفوف تنظيم  » 
اجلزائريني   عائالت     « داع�س 
التنظيم   هذا  يف  املوجودين  
املقاتلني  بني  توا�سل   اأي  اأن 
اجلزائريني يف داع�س  واأقاربهم   
الأقارب   تعر�س  �سيعني   
القانونية،   واملالحقة  للمتابعة 
واأبلغت م�سالح الأمن اجلزائرية 
اجلزائريني  الأع�ساء  عائالت 
ال�سلطات  اأن  داع�س  تنظيم  يف 
اأجل  من  تتدخل   لن   اجلزائرية 
املقاتلني  عن  لالإفراج  ال�سعي  
اجلزائريني يف تنظيم البغدادي   

وال�سبب   اعتقالهم   حال  يف 
�سد   جرائم  يف  التنظيم  تورط 
الإن�سانية، و ياأتي الإجراء الأخري 
لكي يغلق تقريبا ملفات الو�ساطة 
اجلزائرية لالإفراج عن جزائريني 

�سجناء يف لبنان والعراق.
اجلهاديون  �سيواجه  اأين 
تنظيم  اأع�ساء  من  اجلزائريون 
الدول  اأمام  م�سريهم  داع�س  
تدخل  اأي  دون  تعتقلهم  التي 
ال�سلطات  من  نوعه  كان  مهما 
عليم  م�سدر  وقال  اجلزائرية،  
اخلارجية  وزارة   اإن   للغاية  
من   اأي  مو�سوع  يف  تتدخل   لن 
املقاتلني اجلزائريني من اأع�ساء 
تنظيم داع�س  يف حال اعتقالهم 

يف اأي دولة كانت.

املكتب اجلهوي جلريدة الو�سط باجلنوب الكبري
�لعنو�ن: د�ر �ل�سحافة �ملرحوم عبد 

�حلميد جناح بحي ل�سيلي�س ورقلة  
�لهاتف �لثابت و�لفاك�س :029703371

�لهاتف �لنقال :0673441213
 لكل �إ�سهارتكم و �إعالناتكم �ت�سلو� بنا 

اإعلن

60 �ألف رعية �فريقي يهددون بنقل �لأمر��س �ملعدية ل�سكان �جلنوب  

خزاري يطالب بتو�سيع �سلحيات الوالة  
بخ�سو�س و�سعية االأجانب

ال�سنة  برا�س  الحتفال  اإطار  يف 
�سطرت   2018 اجلديدة  امليالدية 
م�سالح امن ولية تندوف خمططا 
توفري  اإىل  يهدف  وقائيا  اأمنيا 
ال�ساملة ملجريات  الأمنية  التغطية 
املقامة  والحتفالت  الأحداث 
ت�سخري  مت  حيث   ، املنا�سبة  بهذه 
واملادية  الب�رضية  الإمكانيات  كافة 

لتاأمني كامل قطاع الخت�سا�س.
الأحد  يوم  �سبيحة  من  ابتداءا 
املوايل  اليوم  �سبيحة  غاية  اإىل  و  
الأمنية  الإجراءات  يخ�س  فيما 
امن  م�سالح  طرف  من  املتخذة 
ولية تندوف �سخرت هذه الأخرية  
واملادية  الب�رضية  الإمكانيات  كافة 
و�سوارع  الأحياء  خمتلف  لتاأمني 
الخت�سا�س  باإقليم  املدينة 
عليها  يتوافد  التي  النقاط  ل�سيما 

بهذه  الحتفال  من  املواطنني 
العمومية  ال�ساحات  مثل  املنا�سبة 
واملراكز الرتفيهية  �ساحة ال�سهداء 
، حمطة نقل امل�سافرين ، وي�سمل 
يفوق  ما  ت�سخري  املخطط  ذات 
العتاد  اإىل  بالإ�سافة  �رضطي   250
امل�سخر من طرف املديرية العامة 
ت�سهيل  �سمان  مع  الوطني،  لالآمن 
�سري حركة املرور بكافة الطرقات 
حواجز  و�سع  يتم  كما   ، املدينة 
وخمارج  مبداخل  ثابتة  اأمنية 
�رضطة  بعمليات  القيام  و  املدينة 
ملداهمة النقاط ال�سوداء هذا بغية 
تامني ال�سامل ملدينة تندوف من اأي 
عمل اإجرامي حمتمل ، مع مراقبة 
والأ�سخا�س  ال�سيارات  خمتلف 

الوافدين اإىل مدينة تندوف.
�أحمد باحلاج 



�سماتي �آمنة 

كيف  ح�سن،  حلي�س  �ل�سيد 
�حلملة  يف  برناجمكم  كان 
�لنجاح  �ن  باعتبار  �النتخابية 
ح�سد  قائمتكم  حققته  �لذي 
�أ�سل  من  مقعد�  ع�سر  �عد 
عهدة،  والأول  ع�سر  ت�سعة 
فانه  �سيء،  على  دل  �ن  وهذ� 
يدل على ثقة �ل�سعب �لكربى 

فيكم ويف برناجمكم؟

هو  برناجمنا  ان  احلقيقة  يف 
م�ستمد  انه  اأي   ، لواقعنا  ا�ستقراء 
من واقع بلدية �سيدي خالد و مما 
اذ   ، البلدية  هذه  �سكان  يعي�سه 
باملواطنني  االحتكاك  دائمو  اننا 
يف  او  كمواطنني  اجتماعيا  �سواء 
اجلل�سات  يف  كذا  و  العمل،  اطار 
و  فيها  �رسنا  التي  اجلوارية 
ما  عرفنا  املواطنني  مع  تناق�سنا 
ن�ستطيع  ما  و  املواطنني  يحتاجه 
نقاط  هناك  فكانت  �سنعه،  نحن 
و�سعت باعتبارها ان�سغاالت لبع�ض 
ح�سب  و  املناطق  ح�سب  ال�سكان 
االحياء ، يف جمال الري و الفالحة، 
جمال  يف  و  العمران  جمال  يف 
 ، ال�سحة   ، العمومية  اخلدمات 
الرتبية و التعليم، الثقافة، ال�سياحة 
مل  املجال،  هذا  يف  اال�ستثمار  و 
برناجما  وال  وردية  وعودا  تكون 
خططا  و�سعنا  لكن  منمقا،  ملمعا 
لتحقيق حت�سني يف املجال ال�سابق 
او  فيه  التوفيق  اهلل  ن�سال  و  ذكرها 
التاأييد  و  غالبيته،  يف  االأقل  على 
ال�سعبي  امل�ستوى  على  القاه  الذي 
ما  و  الواقعية  حياتهم  يلم�ض  الأنه 

يعي�سونه بو�سوح.

�ل�سحة  قطاع  �ن  �لبديهي  من 
�أي  يف  �لقطاعات  �هم  من  هو 
هذ�  وجدمت  فكيف  بلدية، 
�ستتعاملون  وكيف  �لقطاع، 

معه؟ 

ان من بني النقاط التي ركزنا عليها 
يف برناجمنا كانت القطاع ال�سحي 

فاملعاناة جد كبرية يف هذا القطاع 
االإمكانيات  يف  عيبا  لي�ض  هذا  و 
طاقات  هناك  هلل  فاحلمد  الب�رسية 
ممر�سني  و  اأطباء  من  ب�رسية 
املواطنني،  خدمة  على  ي�سهرون 
مهيئ  غري  املكان  يكون  حني  لكن 
من مواد اأولية و جتهيزات ت�ساعده 
من  ينق�ض  امر  فهذا  العمل،  على 
�سواء،  حد  على  الهمة  و  الطاقة 
ال  االن  املتوفرة  فاالإمكانيات 
للبلدية  ال�سكاين  احلجم  و  تتنا�سب 
�سيدي خالد اذ حتتوي على ما يزيد 
خم�سون  و  �سبعة  عن  يزيد  ما  عن 
ال�سكان  الكم من  ، هذا  ن�سمة  الف 
ال يلبي احتياجاته فرع من موؤ�س�سة 
اأوالد  لبلدية  تابعة  عمومية جوارية 
لهم  التفقدية  زيارتنا  ففي  جالل، 
الفرع  هذا  على  القائمني  وجدنا 
الكثافة  لكن  كبريا  جهدا  يبذلون 
ال�سكانية اكرب من طاقة ا�ستيعابهم، 
حاالت  فهناك  فقط  هذا  لي�ض  و 
نقلها  يتطلب  خطرية  و  م�ستع�سية 
اىل عا�سمة الوالية "ب�سكرة" او اىل 
بلدية اأوالد جالل و هذا اأحيانا كثرية 
ما ي�سكل خطرا على حياة املر�سى، 
و حتى م�ست�سفى اأوالد جالل يعاين 
مهمة  اخت�سا�سات  عدة  غياب  من 
و  ن�ساء  امرا�ض  طبيبة  بينها  من 
اخت�سا�ض مهم جدا  و هذا  توليد، 
مطلبنا  هذا  و  م�ست�سفى،  اأي  يف 
هي  التي  و  العليا  ال�سلطات  من 
حتى اعلى من مديرية ال�سحة الن 
م�ستوى  على  تتم  االأطباء  تعيينات 
املخت�سني  االأطباء  بتوجيه  الوزارة 
لكن  طولقة،  او  ب�سكرة  مل�ست�سفى 
اأوالد جالل  بحجم  اإدارية  مقاطعة 
لهكذا  تفتقران  خالد  �سيدي  و 
للمرافق  بالن�سبة  اما  اخت�سا�سات، 
ملحة  �رسورة  فاأ�سبحت  ال�سحية 
مرفق  خالد  ل�سيدي  يكون  ان  جدا 
م�ستقل جمهز بكل متطلباته الطبية، 
و قد ا�ستب�رسنا خري �سابقا ملا كنا 
بلدية  ان  املواطنني  �سفوف  يف 
مب�رسوع  ظفرت  قد  خالد  �سيدي 
100�رسير،  من  ازيد  م�ست�سفى 
ازمة  ابان  التجميد  لكن طاله قرار 

اجلزائر  عا�ستها  التي  التق�سف 
ككل، و عدنا و ا�ستب�رسنا خريا باأنه 
و قد  التجميد على امل�رسوع،  رفع 
نحن  و  الوالئية  بال�سلطات  ات�سلنا 
ال�رسوع يف جت�سيد  للت�رسيع  ن�سعى 
امل�رسوع على ار�ض الواقع، ففعال 
اكرث  بحاجة  خالد  �سيدي  بلدية 
امل�ست�سفى،  من نظرياتها اىل هذا 
التي  واحلاالت  احلوادث  فكرثة 
ت�سهدها و تتطلب نقل اىل م�سافات 
حياتهم  على  خطرا  ت�سكل  بعيدة 
على  العبء  من  لتخفيف  كذا  و 
م�ست�سفى اأوالد جالل، و من خالل 
الو�سط،  جريدة  منرب  املنرب،  هذا 
على  �سواء  لل�سلطات  طلبي  اجدد 
او مديرية  ال�سحة  م�ستوى مديرية 
باعتبارها  العمومية  التجهيزات 
امل�رسوع  قيام  على  اأي�سا  م�سوؤولة 
او  االإدارية  االإجراءات  ت�رسع  ان 

االعمال التنفيذية لهذا امل�رسوع.

خالد  �سيدي  �ن  �ملعروف  من 
قطب ثقايف ديني �دبي بامتياز 
كذلك،  �سياحي  نقول  ال  وملا 
على  عملكم  �سيكون  فكيف 

هذ� �ملجال؟
�سيدي خالد مدينة تزخر مبقومات 
ان  ككل  الوالية  يف  عظيمة  ثقافية 
مل نقل اجلزائر كذلك، و كما تزخر 
جم،  ادبي  و  ديني  و  ثقايف  باإرث 
كذلك  جمعيات  عندنا  هلل  احلمد 
بعث  و  تن�سيط  على  تعمل  تن�سط  
هناك  فقط  يومني  فمن  الثقافة، 
ملتقى  نظمت  القلم  و  نون  جمعية 
عمال  كان  و  الرتاث  و  التاريخ  عن 
من  غريها  و  هذه  ثريا،  و  ممتازا 
كثريا  فيهم خريا  نتو�سم  اجلمعيات 
يدا  معهم  نكون  و  معهم  لنتعاون 
الثقافية  الهياكل  مع  كذا  و  واحدة 
كبري  جهد  يتطلب  اذ  البلدية،  يف 
الأدوارهم  توجيههم  و  لتوحيدهم 
�سيدي  الإعطاء  هذا  و  الر�سمية، 
خالد مكانتها احلقة يف اأبواب عدة 
من ارث و حا�رس، فقد برز ال�سعراء 
واالدباء يف املا�سي و املوؤرخون يف 
تنجب  املدينة  زالت  ال  و  املا�سي 
لليوم فحوال كل يف مكانه، فهي منرب 

ثقايف مهم ي�ستحق العناية.
ككل  بلدية  خالد  �سيدي 
تز�يد�  ت�سهد  �لبلديات 
م�ستمر� يف �ل�سكان، فكيف هو 
و�سعها �الجتماعي على �سبيل 
�الإ�سكان  و�سع  �خل�سو�س 
�مل�ساريع  من  �لبلدية  وح�س�س 

�ل�سكنية؟

امل�ساريع  من  خالد  �سيدي  ن�سيب 
هزيل  كان  اأنواعها  بكل  ال�سكنية 
ال�سحة  عن  قلت  كما  و  جدا جدا، 
يف  فال�سكان  االإ�سكان،  يف  كذلك 
الو�سع  لكن  �رسيع  و  كبري  تزايد 

�سعب  ال�سكن  ناحية  من  املعي�سي 
اذ  لتح�سينه،  ن�سعى  جدا و هذا ما 
الدرا�سات  مببداأ  طلباتنا  �ستكون 
باحل�س�ض  املطالبة  اذ  الن�سبية، 
فالبلديات   ، اأولويات  وفق  تكون 
و  احل�رسي  تكوينها  يف  تختلف 
اختالف  يحتم  هذا  و  الب�رسي، 
بلدية  فح�سة  ال�سكنية،  املعامالت 
كح�سة  لي�ست   ، 56000ن�سمة  فيها 
ان  الأنه  10000ن�سمة،  فيها  بلدية 
�ستوزع  التي  املنازل  ح�سة  كانت 
امللفات  عدد  يكون  و  200م�سكن 
يفوق 30000ملف �سكن، و كل ملف 
له  يعطيها  التي  االحقية  يحمل 
العدل  نحقق  ان  لنا  كيف  القانون، 
ان  الطلب؟  و  العر�ض  بني  هاهنا 
هذا ما نعمل عليه، ان تاأخذ �سيدي 
مع  يتنا�سب  الذي  ن�سيبها  خالد 
ال  هذا  من  اكرث  و  بلديتها،  �سكان 
او  االجتماعي  ال�سكن  فقط  اق�سد 
التح�سي�سات،  او  الريفي  ال�سكن 
عندنا  الن  اأخرى  برامج  نق�سد  بل 
معينة،  لفئة  كلها موجهة  امل�ساريع 
تندرج  ال  اأخرى  فئات  هناك  لكن 
امل�ساريع،  هاته  م�ستحقي  �سمن 
م�ساريع  عندنا  توجد  ال  فلما 
ال�سكن الت�ساهمي و ال�سكن الرتقوي 
املدعم، و مل ال يكن لنا ن�سيب من 
والية  منها  ا�ستفادت  التي  احل�سة 
اجلديدة  ال�سيغة  ح�سب  ب�سكرة 
هي  التي  و  الدولة  و�سعتها  التي 
اجتماعية اكرث من ال�سيغ االأخرى، 
و  ال�سكن  املواطن  ي�سرتي  اين 
توؤثر  ال  اذ  باالإيجار،  ثمنه  يدفع 
الكبري، و كذلك ملا ال  التاأثري  عليه 
يكون لدينا ح�سة من الرتقوي احلر 
امر  فهو  ماديا،  املرتاحة  للفئة 
ي�ساعد الدولة اقت�ساديا و املواطن 
ازمة  اىل  و�سلنا  فقد   ، اجتماعيا 
منازل  وجود  عدم  اىل  ت�سل  �سكن 
لالإيجار؟؟ امر �سعب جدا و�سنعمل 
على التعديل فيه اذ �سنويل اهتماما 

جلميع اأنواع امل�ساريع ال�سكنية.

تعترب �ر�س �سيدي خالد �ر�سا 
ومنتجة،  خ�سبة  فالحية 
تهيئة  �مر  ي�سري  فكيف 
�لري عندكم وكيف  �و  �ل�سقي 

تتعاملون معه؟ 

خالد  �سيدي  يف  الفالحة  م�سكل 
اعتبار  على  و  عوي�ض،  م�سكل  هو 
فالحية  مدينة  خالد  �سيدي  ان 
ناحية  من  �سواء  كبرية  بدرجة 
الطبيعة الب�رسية او من االإمكانيات 
تتجه  النا�ض  فغالبية  الطبيعية 
للفالحة �سواء يف وقت جني التمور 
املو�سمية  الفالحات  وقت  يف  او 
م�سكلة  يف  االن  نحن  و  االأخرى، 
يف  املواطن  و  الفالح  بني  التوفيق 
هذه  فبعد   ، املياه  توزيع  طريقة 
على  تن�سيبنا  من  الق�سرية  املدة 

راأ�ض بلدية �سيدي خالد؛ كان لزاما 
الت�سخي�سية  الفرتة  هذه  يف  ونحن 
واقع  من  مل�سناه  ما  ن�سع  ان 
ببلديتنا  املياه  مل�سكلة  ماأ�ساوي 
او  حلل  اإليها  نتطلع  التي  واالآفاق 
تذليل تلك االإ�سكاليات. فقد وجدنا 
نق�سا حادا يف م�سدر املياه الباردة 
)بئرين معدل �سخهما ال يتعدى 20 
لرت يف الثانية( وحاليا حمطة ال�سخ 
و�سياع  متاما  متوقفة  الوحيدة 
ال�ساخنة  املياه  من  كبرية  كميات 
املياه  نقل  �سبكات  اهرتاء  نتيجة 
ال �سيما يف منطقة عري�ض احلمولة 
ونهب املياه ال�ساخنة واملياه الباردة 
من  كبرية  بكميات  قلتها(  )رغم 
طرف الكثري ممن حتاذي فالحتهم 
بالن�سبة  ال�سيما  املياه  نقل  قنوات 
احلمولة.  وعري�ض  لهوميل  ملنقبي 
لبع�ض  املفرط  االهدار  وكذا 
املواطنني لكميات كبرية من املياه. 
الع�سوائي  اال�ستعمال  عن  ناهيك 
�سمامات  ملفاتيح  القانوين  وغري 
املياه من طرف مواطنني لي�ض لهم 
زيادة  بالبلدية.  وظيفية  عالقة  اي 
على ذلك التخريب املتعمد لبع�ض 
ال�سمامات وحموالت نقل املياه من 
طرف بع�ض االأيادي التي تعمل �سد 
التم�ض  وهنا  العامة...  امل�سلحة 
من كل من راأى او بلغ م�سامعه هوية 
القائمني بتلك االأفعال ان يبلغنا باأي 
جمهولة.   بر�سالة  ولو  كانت  طريقة 
ونحن نتطلع على م�ستوى امل�ساريع 
زيارة  وبعد  انه  حيث  امل�ستقبلية، 
ال�سيد وزير املوارد املائية والبيئة 
خالل  من  مردود  لها  كان  لبلديتنا 
با�ستفادة  تلقيناها  التي  الوعود 
واإلغاء  املناقب  بع�ض  من  بلديتنا 
مع  االلبياين  البئر  حفر  �سفقة 
ليتم   )INC( املتعاقدة  ال�رسكة 
�سينجز  رمبا  اخر  ملتعامل  منحه 
االآجال.  اأ�رسع  يف  امل�رسوع 
املوارد  لوزارة  زيارتنا  واعقبتها 
املائية وا�ستقبالنا من طرف ال�سيد 
االأمني العام لوزارة املوارد املائية 
بح�سور مدير مركزي؛ وبعدها اإىل 
ال�سيد مدير املوارد املائية اين اأكد 
بئرين  من  �ست�ستفيد  البلدية  ان  لنا 
رمبا  جديد؛  البياين  وبئر  باردين 
�سي�ساعدون يف االإنقا�ض من م�سكل 
النق�ض احلاد يف املياه بالبلدية. ما 
املتوفرة  االإمكانيات  م�ستوى  على 
بع�ض  تقدم  فقد  توفرها  والتمكن 
املواطنني اخلريين من اأبناء بلدتنا 
بطلبات التطوع حلفر ابار ارتوازية 
مواطنني(   5 )حوايل  الباردة  للمياه 
وهو ما مت طرحه لل�سيد الوايل الذي 
رخ�ض  ملنح  التام  ا�ستعداده  اأبدى 
وبالن�سبة  البلدية.  لفائدة  التنقيب 
م�ستوى  على  املياه  توزيع  لعملية 
�سبكات النقل اأو بوا�سطة ال�سهاريج 
النقائ�ض  لك�سف  جتريبية  بالعملية 

وفقا  ثابت  برنامج  و�سع  غاية  اإىل 
ملعرفة  اجلميع  اأمام  يعلق  جلدول 
نلتم�ض  وعليه  التوزيع  واأيام  توقيت 
كل  تفهم  بلديتنا  مواطني  كل  من 
االإجراءات التي نقوم بها وان جميع 
االعتبار  بعني  �ستوؤخذ  حتفظاتهم 
امل�سلحة  اإطار  يف  ت�سب  كانت  ان 
خا�ض  �سجل  فتح  و�سيتم  العامة؛ 
حتفظاتهم  لت�سجيل  باملواطنني 

حول م�سكل توزيع املياه.

بع�س  على  �لتجميد  فك 
خالد  ل�سيدي  هل  �لقطاعات، 

ن�سيب يف هذه �مل�ساريع؟

التجميد �سمل  على حد علمي فك 
قطاع التعليم وال�سحة وغريهم، اما 
هما  رمبا  نقطتان  فعندنا  الرتبية 
املدار�ض  عليهما،  �سرنكز  اللذان 
التي كانت قيد االإنتاج وتوقفت مثل 
متو�سطة حي العقيد عمريو�ض فقد 
رفع عليها التجميد و �سنعمل مبعية 
التجهيز  مديرية  و  الرتبية  مديرية 
الذي  امل�رسوع  هذا  بت�رسيع 
احلي،  �سكان  يعانيها  ازمة  �سيحل 
تزيد  م�سافة  500تلميذ  يقطع  اذ 
و  املدر�سة  اىل  للو�سول  6كلم  عن 
عن  معزولة  تكون  امل�سافات  هذه 
لطفل  االمر  ي�سل  كذا  و  العمران 
حدث يقطع "واد جدي" كذلك هنا 
االمر لي�ض فقط يف حت�سني اخلدمة 
كذا  و  التالميذ،  حماية  اىل  بل 
احلي  يف  ابتدائية  ملدر�سة  ن�سعى 
عدد  يحوي  ا�سبح  الذي  ال�سمايل 
ابتدائية  مدر�سة  مع  �سخم  �سكاين 
املوجودين.  ن�سف  ت�ستوعب  ال 
فوجود مدر�سة جديدة �رسورة جد 

ملحة.

تطلعاتكم  مع  �أخرية  كلمة 
�سيدي  لبلدية  �مل�ستقبلية 

خالد يف عهدتكم؟

والفوز  عليه  واالقدام  الرت�سح  نية 
كلها  للبلدية  ودخولنا  ال�سعب  بثقة 
اإطار اهتمام وا�سح  اأمور ت�سب يف 
من  اأح�سن  خالد  �سيدي  وحمدد، 
جميع النواحي، اأي نعم ورثنا و�سع 
اقل ما يقال عليه كارثي، فقد و�سل 
احلال باملواطن امل�سكني ان يقول 
وفروا لنا املاء فقط، اذ و�سل اىل 
�سنكون  لكننا  كربى،  يا�ض  حالة 
عون  يف  الدائم  بجهدنا  دائما 
ال�سلطات  من  نتمنى  و  املواطن 
ان ت�سع يدها يف فيدنا لتاأخذ بعني 
فنحن  ال�سكان  مطالب  االعتبار 
منلك ب�سرية تنمية يف كل املجاالت 
راحة  االأكرب  و  الوحيدة  همنا  و 
ال�سكر  جزيل  ن�رسكم  و  املواطن، 
جريدة الو�سط على هاته االلتفاتة 
التي منحتنا فر�سة الكالم و تطمني 
و  البلدية  م�ستقبل  عن  املواطن 

ال�سالم عليكم.
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�ل�سيد حلي�س ح�سن خريج كلية �حلقوق، در��سات عليا يف �لقانون �جلنائي، تقلد من�سب موظف مبديرية �أمالك �لدولة "رئي�س م�سلحة �لعمليات �لعقارية 
و�لتقوميات" ملدة ع�سر �سنو�ت برتبة مفت�س ق�سم، تر�سح عن حزب حركة جمتمع �ل�سلم لبلدية �سيدي خالد ، مقاطعة �الإد�رية �أوالد جالل ،والية ب�سكرة، خمتار� 

�ملجال �ل�سيا�سي وفاز بثقة �ل�سعب تكليفا له برعاية �سوؤونهم نظر� لكفاءته �ذ ح�سدت قائمته �حدى ع�سر مقعد� من �أ�سل ت�سعة ع�سر، طاحما و متمنيا �ن تكون خربته 
�لتي �كت�سبها طيلة فرتة عمله �ل�سابقة ��ستثمار� م�ساعد يف خدمة �ملو�طن و �لوطن رفقة �أع�ساء �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي و �مل�سالح �لتقنية باعتبار �لنهج �لدميقر�طية 

�لذي  يجعل كل �الأمور بينهم بال�سورى، يفتح لنا �ملجال لنتطلع على م�ستقبل �سيدي خالد يف عهدته من خالل هذه �لدرد�سة 

رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية �سيدي خالد حلي�س ح�سن 

�سرورة �أن يكون ل�سيدي خالد 
مرفق طبي م�ستقل جمهز 

.         �سنويل �هتماما جلميع �أنو�ع �مل�ساريع �ل�سكنية
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امل�سجد الأق�سى يف خطر حقيقي لتدمريه وبناء الهيكل املزعوم على انقا�سه
د. غازي ح�سني

يف ع�سية مرور الذكرى ال�سنوية لنكبة فل�سطني يف 2012  انتهكت دولة الحتالل ال�سهيوين املحرمات واأباحت لليهود ال�سالة يف امل�سجد الأق�سى 
املبارك، وجاء قرار حكومة نتنياهو فالين�ستاين الذي اأ�سدره يف متوز 2012 مقدمة لتهويده بتدمريه واإقامة هيكل �سليمان املزعوم على اأنقا�سه.

الإ�رسائيلي  العتداء  هذا  وي�أتي 
الإ�سالمية    املقد�س�ت  اأهم  على 
فعلت  كم�  مت�م�ً  لتهويده 
ب�مل�سجد الإبراهيمي يف اخلليل، 
غر�سه�  التي  الأطم�ع  لتحقيق 
اليهود،  تيودور هرت�سل يف نفو�س 
حيث كتب يف مذكراته يقول: »اإذا 
ح�سلن� يوم�ً على القد�س وكنت ل 
ب�أي  القي�م  على  وق�دراً  حي�ً  اأزال 
لي�س  �سيء  اأزيل كل  �سيء ف�سوف 
و�سوف  فيه�  اليهود  لدى  مقد�س�ً 
عليه�  مرت  التي  الآث�ر  اأحرق 

قرون�«.
اخت�ر ت�س�حي هنيغبي، وزير الأمن 
الذكرى  مرور  ال�سهيوين  الداخلي 
فل�سطني  اغت�س�ب  على  ال�سنوية 
ب��ستب�حة  لليهود  ال�سم�ح  ليعلن 
وتدني�س حرمة امل�سجد الأق�سى 
ك�ذبة  �سهيونية  ذريعة  حتت 
وم�سللة وهي اإب�حة ال�سالة لليهود 
يف ب�حة امل�سجد الأق�سى، مت�م�ً 
ك�خلطوات التي بداأوا به� لتهويد 
اجلليل،  يف  الإبراهيمي  امل�سجد 
ب�لن�سبة  الأق�سى  امل�سجد  اإن 
الع�دي  ب�ملك�ن  لي�س  للم�سلمني 
احلمراء  اخلطوط  اأهم  من  فهو 
جت�وزه�  اأحد  ي�ستطيع  ل  التي 
من القي�دات الفل�سطينية والعربية 
�سربي،  عكرمة  ب�ل�سيخ  دفع  مم� 
على  الرد  اإىل  القد�س  مفتي 
اجلديدة  الإ�رسائيلية  اجلرمية 

بحق امل�سجد الأق�سى ق�ئاًل:
الأمن  وزير  ت�رسيح�ت  »اإن 
النّية  توؤكد  الإ�رسائيلي  الداخلي 
يف  للتدخل  املبينة  الإ�رسائيلية 
�سوؤون امل�سجد الأق�سى املب�رك 
اإىل  وتهدف  لتهويده(  )كبداية 
امل�سلمني  مب�س�عر  ال�ستخف�ف 
اإن  امل�سجد  حرمة  وانته�ك 
اإ�سالمي  �س�أن  الأق�سى  امل�سجد 
اإرادته  فر�س  لأحد  يحق  ول 

عليه«.

حتذيرات

مدير  ح�سني  حممد  ال�سيخ  واأكد 
امل�سجد الأق�سى »اأن اأية حم�ولة 
�س�ح�ت  لدخول  الإ�رسائيليني  من 
لأداء  املب�رك  الأق�سى  امل�سجد 
بهم  خ��سة  دينية  طقو�س  اأية 
ومب��رساً  �س�رخ�ً  عدوان�ً  يعترب 
على امل�سجد ل ميكن لأي م�سلم 

يف الع�مل اأن ي�سكت عنه«.
القد�س  مدينة  تهويد  ظل  ويف 
الغربي  ب�سطريه�  املحتلة 
الكي�ن  ع��سمة  وجعله�  وال�رسقي 
املرء  يت�س�ءل  الأبدية  ال�سهيوين 
م� هي الأهداف احلقيقية للكي�ن 
لليهود  ال�سم�ح  من  ال�سهيوين 

ب�ل�سالة يف امل�سجد الأق�سى؟ 
اأ�س�سه�  عربية  مدينة  القد�س 
اليهودية  ظهور  قبل  العرب 
وق�ل  والإ�سالم.  وامل�سيحية 
ال�سالة  عليه  العربي  النبي  عنه� 
اإّل  الرح�ل  تُ�سد  »ل  وال�سالم: 
امل�سجد  م�س�جد،  ثالثة  اإىل 
احلرام وم�سجدي هذا وامل�سجد 

الأق�سى«.
كت�به  يف  وتع�ىل  �سبح�نه  وق�ل 
اأ�رسى  الذي  »�سبح�ن  العزيز: 
احلرام  امل�سجد  من  لياًل  بعبده 
اإىل امل�سجد الأق�سى الذي ب�ركن� 

حوله«.
ب�لن�سبة  الأق�سى  وامل�سجد 
الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  للم�سلمني 
وث�لث احلرمني  القبلتني  اأويل  هو 
مدينة  هي  والقد�س  ال�رسيفني. 
ويعترب  واملعراج،  الإ�رساء 
ال�سخرة  وقبة  الأق�سى  امل�سجد 
العربية  املع�مل  واأقدم  اأهم 
اأكرث  ومن  املدينة  يف  الإ�سالمية 

الرتاث الإ�سالمي قد�سية.
على  وامل�سلمون  العرب  ودافع 
مّر الت�ريخ عن القد�س وامل�سجد 
الت�سحي�ت  وقدموا  الأق�سى، 
عروبته  على  للمح�فظة  اجل�س�م 
اإىل اأن و�سل الدم العربي املتدفق 
ب�حة  يف  احل�س�ن  ركبة  اإىل 
من  حتريره  مت  عندم�  امل�سجد 

ال�سليبيني.
لإق�مة  ال�سهيونية  تخطط 
اإىل  النيل  العظمى« من  »اإ�رسائيل 
املزعوم  الهيكل  ولإق�مة  الفرات 
الأق�سى،  امل�سجد  اأنق��س  على 
يهوه  و�سهود  امل��سونية  ر  وت�سِخّ
والكن�ئ�س  امل�سيحية  والأ�سولية 
واملح�فظني  الربوت�ست�نيتية 
املتحدة  الولي�ت  وروؤ�س�ء  اجلدد 
الهدف  هذا  لتحقيق  الأمريكية 

ال�سيط�ين اخلطري.

الهيكل املزعوم

طويلة  مدة  منذ  اليهود  ويخطط 

لبن�ء هيكل �سليم�ن املزعوم على 
مقد�س�ت  واأقدم  اأقد�س  اأنق��س 
امل�سلمني، وهو امل�سجد الأق�سى، 
املع�رف  دائرة  يف  دّونوا  لذلك 
ال�سهيونية:  كلمة  حتت  اليهودية 
يجمعوا  اأن  يبغون  اليهود  »اإن 
القد�س  اإىل  يذهبوا  واأن  اأمرهم 
واأن  الأعداء  قوة  على  ويتغلبوا 
يعيدوا العب�دة اإىل الهيكل ويقيموا 
الزعم�ء  واأعلن  هن�ك«،  ملكهم 
اآب  يف  كالوزنر  ومنهم  ال�سه�ينة 
1929 اأن امل�سجد الأق�سى الق�ئم 
الهيكل  يف  الأقدا�س  قد�س  على 

اإمن� هو لليهود.
 1929 اآب  يف  اليهود  وح�ول 
الرباق  ح�ئط  على  ال�ستيالء 
بحجة اأنه ح�ئط املبكى ف��ستعلت 
حكومة  وعر�ست  الرباق،  ثورة 
النتداب الربيط�ين على اأثر ذلك 
الق�سية على ع�سبة الأمم، وقررت 
ع�سبة الأمم اأن للم�سلمني وحدهم 
م�  »اأي  الرباق  ح�ئط  ملكية  حق 
ي�سميه اليهود كذب�ً وبهت�ن�ً بح�ئط 
ال�س�حة  ملكية  وحق  املبكى« 
اأم�مه وكذلك حي املغ�ربة الذي 
ال�رسيعة  وفق  ث�بت�ً  وقف�ً  يعترب 

الإ�سالمية.
انتزع الكي�ن ال�سهيوين بعد احتالل 
الرباق  ح�ئط  ال�رسقية  القد�س 
املنطقة  و�سّمى  املغ�ربة  وحي 
بح�ئط املبكى، واأخذ يعمل على 
وتغيري  العربية  املدينة  تهويد 
واجلغرافية  الدميغرافية  مع�مله� 
الدويل  الق�نون  ملب�دئ  خالف�ً 
لقرارات  وهمجي�ً  فظ�ً  وانته�ك�ً 
العرب  وحقوق  الدولية،  ال�رسعية 

وامل�سلمني الدينية.
عن  والتنقيب  احلفري�ت  و�سّخر 
و�سلت  التي  الأنف�ق  وبن�ء  الآث�ر 
اأ�س��س�ت  حتت  30م  عمق  اإىل 
لتدمريه،  الأق�سى  امل�سجد 
عدة  »اإ�رسائيل«  يف  وظهرت 
امل�سجد  بتدمري  تن�دي  منظم�ت 
�سليم�ن  هيكل  وبن�ء  الأق�سى 
وو�سلت  اأنق��سه.  على  املزعوم 
ف�ق  حداً  ال�سهيونية  الوح�سية 
 1969 اآب   21 �سب�ح  يف  الت�سور 
عندم� �سب حريق ه�ئل ب�مل�سجد 
العربي  الرتاث  ليحّول  الأق�سى 
يف  والن�در  املقد�س  الإ�سالمي 
اإىل  الإن�س�نية  احل�س�رة  ت�ريخ 
كومة من رم�د لتحقيق املخطط 

�سليم�ن  هيكل  وبن�ء  ال�سهيوين 
املزعوم على اأنق��سه.

ولكن عرب القد�س من م�سيحيني 
وم�سلمني هرعوا لإطف�ء احلريق، 
قرى  من  املواطنون  هرع  كم� 
ومدن ال�سفة الغربية للم�س�ركة يف 
اإطف�ئه واإنق�ذ امل�سجد الأق�سى.

اأبواب احلرم

اأغلق جي�س الحتالل الإ�رسائيلي 
وامل�سجد  ال�رسيف  احلرم  اأبواب 
الدخول  العرب من  الأق�سى ملنع 
العرب  ولكن  احلريق،  لإطف�ء 
فتح  على  اليهود  اجلنود  اأجربوا 
دام  عنيف  �سدام  بعد  الأبواب 
)45( دقيقة ظن�ً منهم ب�أن النريان 
اليهودية �ستحّول امل�سجد الأق�سى 

اإىل رم�د خالل تلك الفرتة.
ب�إخم�د  الفل�سطينيون  وجنح 
احلريق بعد اأن احرتق اجلزء اله�م 
املب�رك.  الأق�سى  امل�سجد  من 
العربية  القد�س  مدينة  واأ�رسبت 
اإخم�د  من  النته�ء  فور  املحتلة 
احلريق واندلعت فيه� املظ�هرات 
�سلط�ت  قمعته�  والتي  ال�س�خبة 
ب�لقوة  الإ�رسائيلي  الحتالل 
على  التجول  منع  وفر�ست 
اليوم  يف  الإ�رساب  وعّم  املدينة، 
الت�يل جميع اأنح�ء ال�سفة الغربية 
وقط�ع غزة واملن�طق الفل�سطينية 

املحتلة ع�م 1948م.
قلوب  والغ�سب  احلزن  و�س�د 
العرب  املواطنني  جميع  ونفو�س 

لفظ�عة اجلرمية ووح�سيته�.
الإ�رسائيلية  احلكومة  واأعلنت 
كع�دته� يف الكذب )اليهود اأ�س�تذة 
كب�ر يف فن الكذب( اأن احلريق ك�ن 
الكهرب�ء  اأ�سالك  يف  خلل  ب�سبب 

داخل امل�سجد.
الفل�سطينيون  املهند�سون  اأثبت 
و�رسكة كهرب�ء القد�س العربية اأن 
احلريق مل يكن ب�سبب مت��س، كم� 
اأكد اأبو علي بدرية الذي عمل يف 
اأنه �س�هد يهودي�ً  احلرم ال�رسيف 
الأق�سى  امل�سجد  �س�حة  دخل 
املغ�ربة  ب�ب  من  مرات  عدة 
الذي يحر�سه اجلي�س الإ�رسائيلي 
نف�س  و�س�هد  ب�أمره،  ا�ستبه  واأنه 
يوم احلريق مع جم�عة  ال�سخ�س 
من اليهود يخرجون من امل�سجد 

واأم�سك  بهم  وحلق  الأق�سى، 
تردد  الذي  ال�سخ�س  بقمي�س 
قمي�سه،  من  جزءاً  ومّزق  مراراً 

واأبرز قطعة القمي�س.
وخمطط  مدبر  احلريق  اأن  ثبت 
احلكومة  اأحرج  مم�  بدقة،  له 
الرتاجع  اإىل  ودفعه�  الإ�رسائيلية 
عن كذبه� واأعلنت عن اإلق�ء القب�س 
اأنه  اعرتف  الذي  ال�سخ�س  على 
الأق�سى،  امل�سجد  ب�إحراق  ق�م 
ويدعى ديفي�س م�يكل موه�ن وهو 
ب�أنه  وزعمت  ا�سرتالي�  من  يهودي 
معتوه وقدمته للمح�كمة وحكمت 
�سنوات،  خم�س  ب�ل�سجن  عليه 
ب�إطالق  بعد  فيم�  اأمراً  واأ�سدرت 

�رساحه واإخراجه من البالد.
بحث جمل�س الأمن الدويل الق�سية 
يف 15 اأيلول 1969 واتخذ قراراً عرّب 
فيه عن احلزن لالأ�رسار اجل�سيمة 
املفتعل،  الإحراق  عن  الن�جتة 
ب�لفتح  اأن امتالك الأرا�سي  واأكد 
وقرر  به،  م�سموح  غري  الع�سكري 
اأن العمل الكريه اخل��س بتدني�س 
ال�رسورة  يوؤكد  الأق�سى  امل�سجد 
الفورية لكي تكف »اإ�رسائيل« عن 
وتلغي  املجل�س  قرارات  انته�ك 
والأعم�ل  الإجراءات  جميع  فوراً 
القد�س و�سجب  اتخذته� يف  التي 
قراراته  تنفيذ  عن  امتن�عه� 

ودع�ه� اإىل تنفيذه�.
وبعد ف�سل حم�ولة اإحراق امل�سجد 
وبن�ء  احلفري�ت   وف�سل  الأق�سى 
الأنف�ق حتت اأ�س��س�ته لهدمه، جل�أ 
العدو ال�سهيوين اإىل اأ�سلوب خبيث 
الذي  ك�لأ�سلوب  لتهويده  وم�سلل 
امل�سجد  يف  »اإ�رسائيل«  طبقته 
الإبراهيمي يف اخلليل حتت �ست�ر 
ب�ل�سالة  اليهود  للم�سلني  ال�سم�ح 
فيه، واإعالن �سي�دة دولة الحتالل 
امل�سجد  �س�ح�ت  جميع  على 
ال�سخرة،  قبة  وم�سجد  الأق�سى 
نف�سه  الأ�سلوب  يطبقون  واليوم 
ب�ل�سم�ح للم�سلني اليهود ب�ل�سالة 
مقدمة  الأق�سى  امل�سجد  يف 
امل�سجد  يف  حدث  كم�  لتق�سيمه 

الإبراهيمي يف اخلليل.

حتويل غرف داخل امل�سجد 
الأق�سى اإىل كني�س يهودي

لإعم�ر  الأق�سى  موؤ�س�سة  وك�نت 

املقد�س�ت الإ�سالمية يف فل�سطني 
املحتلة قد حذرت من اأن �سلط�ت 
يف  تخطط  الإ�رسائيلي  الحتالل 
اإط�ر من ال�رسية والكتم�ن لتحويل 
الأق�سى  امل�سجد  داخل  غرف 

املب�رك اإىل كني�س يهودي.
تقرير  يف  »املوؤ�س�سة  وق�لت 
الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اأن  له�« 
العدو  حكومة  من  بقرار  اأقدمت 
الرتاث  جلنة  مك�تب  اإغالق  على 
الإ�سالمي يف ب�ب الرحمة، الواقع 
وهي  الأق�سى،  امل�سجد  داخل 
تطمح ب�أن ت�ستويل على غرف تقع 
ال�رسيف،  القد�سي  احلرم  داخل 
وحتكم �سيطرته� ب�لفعل على جزء 

من امل�سجد الأق�سى املب�رك.

الدويل  الأمن  جمل�س  حدد 
ال�رسقية  للقد�س  الق�نوين  الو�سع 
غري  و�سمه�  حمتلة  منطقة  ب�أنه� 
ق�نوين وخم�لف للقوانني الدولية، 
واإزالة  منه�  الن�سح�ب  ويجب 
اجلغرافية  الإجراءات  جميع 
اتخذته�  التي  والدميغرافية 
اإزالة  فيه�  مب�  الحتالل  دولة 
اليهودية  والأحي�ء  امل�ستعمرات 

لأنه� غري �رسعية وب�طلة.
»اإ�رسائيل«  احتالل  ا�ستمرار  اإن 
الغربي  ب�سطريه�  للقد�س 
التي  العربية  املدينة  وال�رسقي، 
الت�ريخ  فجر  منذ  العرب  اأ�س�سه� 
ل ي�ستند على الإطالق اإىل اأ�س��س 
ينتهك  واإمن�  ق�نوين،  اأو  ت�ريخي 
وقرارات  الدويل  الق�نون  مب�دئ 
ف��سح�ً  انته�ك�ً  الدولية  ال�رسعية 
والأك�ذيب  الأطم�ع  ويج�سد 
وال�سهيونية  والتلمودية  التوراتية 
اليهودي  ال�ستيط�ين  وال�ستعم�ر 

ب�أجلى مظ�هره.
العداء  ذروة  اأي�س�ً  ويج�سد 
ال�سهيوين وعداء اليهودية الع�ملية 

للعروبة والإ�سالم.
املب�رك  الأق�سى  ف�مل�سجد 
والقد�س برمته� يف خطر حقيقي 
واأين  القد�س،  اإنق�ذ  جلنة  ف�أين 
امللوك والروؤ�س�ء والأمراء العرب 
والإ�سالمي  العربي  الع�مل  واأين 
العربي  واين احلراك اجلم�هريي 
امل�سجد  لإنق�ذ  وال�سالمي 
التهويد  من  املب�رك  الأق�سى 

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

العنوان: دار ال�سحافة املرحوم عبد 
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باأكرث من 34 يف املائة مقارنة مع 2016 يف اإيطاليا

تراجع اأعداد املهاجرين غري ال�شرعيني 
عرب البحر خالل 2017

مبنا�سبة   ، عنها  �سدر  بيان  ويف 
حلول نهاية �لعام، قالت �لوز�رة �إن 
�ل�رشعيني  �ملهاجرين غري  "ن�سبة 
�سجلت  �لإيطالية،  �ل�سو�حل  �إىل 
 34.27 بن�سبة  �إجماليا  �نخفا�سا 
جانفي  من  �لأول  منذ  باملائة 
2017 وحتى �ليوم، مقارنة بالفرتة 
نف�سها من عام 2016" ،ولفتت �إىل 
و436  �ألفاً   181 جمموعه  ما  "�أن 
�إىل   2017 خالل  وفدو�  مهاجر� 
�ألفاً  بـ119  �لبالد، مقارنة  �سو�حل 

و310 خالل 2016".
"تر�جعت  �جلاري  دي�سمرب  ويف 
ن�سبة �لقادمني بحر� ب�سورة كبرية 
و�سلت �إىل 73 باملائة )�ألفان و268 
�ل�سهر  بنف�س  مقارنة  �سخ�سا( 
�إىل  و�سل  �إذ  �ملا�سي،  �لعام  من 
�إيطاليا 8 �آلف و428 مهاجر� غري 
و��ستناد�  �لبيان،  ح�سب  �رشعي"، 

�إىل معطيات �لوز�رة، فقد "مت يف 
و340  �آلف   6 ترحيل   2017 عام 
�أجنبيا ملخالفات تتعلق بالإقامة" 
طردو�  �لذين  عدد  "بلغ  ،بينما 
 105 �لدولة  باأمن  تتعلق  لأ�سباب 
�سخ�سا منهم 5 من �لأئمة، مقارنة 
بـ 66 يف 2016 منهم 8 من �لأئمة، 

�أي بارتفاع وقدره 66 باملائة".
�ل�ستمر�ر  �إىل  �لوز�رة  و�أ�سارت 
�إن�سانية" �لتي  "ممر�ت  يف مبادرة 
بالتعاون  �ل�سهر  هذ�  �أطلقتها 
طر�بل�س،  يف  �لوفاق  حكومة  مع 
و�ملفو�سية �لعليا لالجئني �لتابعة 
�ملبادرة  وترمي  �ملتحدة،  لالأمم 
مهاجري  من  جزء  ��ستقبال  �إىل 
وكانت  �لليبيني،  �لحتجاز  مر�كز 
�جلو  ل�سالح  تابعتان  طائرتان 
�لإيطايل قادمتان من طر�بل�س يف 
�ملا�سي،  �ل�سبت  و�سلتا  قد  ليبيا 

 162 جمموعه  ما  متنهما  وعلى 
من طالبي �للجوء �لأفارقة �للذين 
كانو� متو�جدين يف مر�كز �حتجاز 
�ملهاجرين غري �ل�رشعيني �لليبية، 
ويف وقت �سابق من هذ� �لأ�سبوع، 

�أعلن وزير �لد�خلية ماركو مينيتي، 
�أن �إيطاليا �ست�ستقبل �لعام �ملقبل 
من  �آلف   10 جمموعه  ما   2018
�ملهاجرين �سمن مبادرة "ممر�ت 

�إن�سانية".

اأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اأن ن�سبة املهاجرين غري ال�سرعيني الوافدين اإىل �سواحل البالد، 
تراجعت باأكرث من 34 يف املائة، فيما بلغ عدد املرحلني اأكرث من �ستة اآلف �سخ�ص، خالل 2017

فل�سطيني  �أبحاث  مركز  وثق 
م�سادرة �إ�رش�ئيل لـ9 �آلف و784 
كلم مربع  )�لدومن يعادل �ألف مرت 
�لفل�سطينية  �لأر��سي  مربع( من 
يف �ل�سفة �لغربية مبا فيها مدينة 

�لقد�س �ملحتلة.
�لأر��سي  �أبحاث  مركز  وقال 
و�سل  بيان  يف  حكومي(،  )غري 
�لأنا�سول ن�سخة منه، �لأحد، �إن 
�سادرت  �لإ�رش�ئيلية  "�ل�سلطات 
�آلف   9 �جلاري  �لعام  خالل 
�ل�سفة  �أر��سي  من  دومنا  و784 
�لغربية مبا فيها �لقد�س )بهدف 
لأغر��س  �أو  م�ستوطنات  �إقامة 
 500 حو�يل  وهدمت  ع�سكرية( 

من�ساأة فل�سطينية".
و�أ�سار �ملركز �إىل �إن "�إ�رش�ئيل" 
هددت يف �لعام ذ�ته، بهدم 855 
م�سكناً ومن�ساأة فل�سطينية باأنحاء 

بوؤر   8 و�أن�ساأت  و�لقد�س،  �ل�سفة 
)م�ستوطنات  جديدة  ��ستيطانية 
�سلطات  تقوم  كما  �سغرية( 
�لحتالل، بح�سب �لبيان، باإن�ساء 
وحدة  و122  �آلف   3 حو�يل 
��ستيطانية جديدة يف م�ستوطنات 
مركز  و�سّجل  و�لقد�س  �ل�سفة 
بد�ية  منذ  �لأر��سي،  �أبحاث 
�عتد�ء   900 �حلايل،  �لعام 
�إ�رش�ئيلي على �مل�سجد �لأق�سى 
بالذكر  جدير  بد�خله  و�مل�سلني 
بلغت  �ل�ستيطانية  �لأن�سطة  �أن 
مطلع  منذ  م�سبوق  غري  م�ستوى 
ثالث  وت�ساعفت  �جلاري،  �لعام 
متت  �لتي  �لأن�سطة  عن  مر�ت 
موؤ�س�سات  بح�سب   ،2016 عام 
و�إ�رش�ئيلية   فل�سطينية  حقوقية 
بد�أ  �جلاري،  دي�سمرب   24 ويف 
وزير �لإ�سكان و�لبناء �لإ�رش�ئيلي 

خطة  ترويج  غالنت،  يوؤ�ف 
مدينة  يف  كبرية  ��ستيطانية  بناء 
�ألف   300 بناء  ت�سمل  �لقد�س، 
ت�سمى  ما  �سمن  �سكنية،  وحدة 
�لكربى"،  "�لقد�س  �إ�رش�ئيلًيا 
غالبيتها �ستبنى يف مناطق خارج 
�لقد�س  )د�خل  �لأخ�رش  �خلط 
�ل�رشقية �ملحتلة(، ح�سب و�سائل 

�إعالم �إ�رش�ئيلية.
�لإ�رش�ئيلي،  �ل�ستيطان  وميثل 
كبرية  م�ساحات  يلتهم  �لذي 
�لغربية  �ل�سفة  �أر��سي  من 
�ل�رشقية(،  �لقد�س  فيها  )مبا 
��ستئناف  �أمام  �لأ�سا�سية  �لعقبة 
بني  �ل�سالم  مفاو�سات 
و�لإ�رش�ئيليني،  �لفل�سطينيني 
 ،2014 �أفريل  منذ  �ملتوقفة 
"�إ�رش�ئيلية"  تقدير�ت  وت�سري 
م�ستوطن  �ألف   640 نحو  �أن  �إىل 

مبا  �لغربية  �ل�سفة  يف  يعي�سون 
نحو  )ت�سم  �لقد�س  مدينة  فيها 
220 �ألف م�ستوطن(، ورغم قر�ر 
جمل�س �لأمن رقم 2334 �ل�سادر 
يطالب  �لذي   ،2016 دي�سمرب  يف 
ن�ساطاتها  بوقف  �إ�رش�ئيل 
بالأر��سي  �ل�ستيطانية 
�حلكومة  �أن  �إّل  �لفل�سطينية، 
بد�ية  منذ  �ساعفت  �لإ�رش�ئيلية 
2017 من م�ساريعها �ل�ستيطانية  
يف  ن�رشتها،  بيانات  وح�سب 
"�ل�سالم  حركة  �ملا�سي،  �أكتوبر 
�لنا�سطة  �لإ�رش�ئيلية،  �لآن" 
تل  فاإن  �ل�ستيطان  ر�سد  يف 
خمططات  على  �سادقت  �أبيب، 
��ستيطانية يف  وحدة   6500 لبناء 
�ل�سفة �لغربية منذ بد�ية 2017، 
مقارنة مع 2629 وحدة يف 2016، 

و1982 وحدة يف 2015.

اإ�سافة لهدمها 500 من�ساأة فل�سطينية واإن�ساء 8 بوؤر ا�ستيطانية

من  مربع  كلم  اآالف   9 نحو  "اإ�شرائيل" �شادرت 
اأرا�شي ال�شفة يف 2017

يف 2018

ملفات ح�شا�شة تثقل كاهل 
ال�شيا�شة اخلارجية االأمريكية 

�لت�رشيعية  �لنتخابات  ت�سكل 
�لن�سفية، �لتي ت�سهدها �لوليات 
�ملقبل  نوفمرب   6 يف  �ملتحدة 
�نتخابًيا  ��ستحقاًقا   ،)2018(
�لعملية  باعتبارها  مهًما 
�أمام  حتدًيا  �لأكرث  �ل�سيا�سية 

�إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب.
ي�سعى   ،2017 عام  �نق�ساء  ومع 
على  للحفاظ  �جلمهوريون 
�لكونغر�س  غرفتي  يف  تفوقهم 
�ل�سيوخ  )جمل�س  �لأمريكي 
�ملوؤ�س�سة  �لنو�ب(،  وجمل�س 
�لوليات  يف  �لأوىل  �لد�ستورية 
يف  �لت�رشيعية  و�لهيئة  �ملتحدة 
�لنظام �ل�سيا�سي؛ يف حني يكثف 
�لدميقر�طيون جهودهم لغتنام 
�لفر�سة و�إحر�ز تفوق يف �إحدى 
للح�سول  �لأقل،  على  �لغرفتني 
على دفعة على طريق �لنتخابات 

�لرئا�سية للعام 2020.
�إن �إعادة �نتخاب �أع�ساء جمل�س 
�لنو�ب )ي�سم 435 مقعًد�( وثلث 
)ي�سم  �ل�سيوخ  جمل�س  �أع�ساء 
�لنتخابات  خالل  مقعًد�(   100
�لأمريكية، ي�سفي على  �لن�سفية 
خا�سة  �أهمية  �لنتخابات  تلك 
على �سعيد �إعادة �سياغة جدول 
�لأعمال �ل�سيا�سي و�لدبلوما�سي 
لن  بالتاأكيد؛  �ملتحدة  للوليات 
يتو�نى �لدميقر�طيون عن تقييم 
جميع �لو�سائل �ملحتملة �لكفيلة 
نحو  و�حدة  خطوة  ولو  بدفعهم 
�لأمام يف �لنتخابات �لن�سفية، ل 
�سيما مع ��ستمر�ر تر�جع �سعبية 
�لوليات  خمتلف  يف  تر�مب 
من  جمموعة  ب�سبب  �لأمريكية، 

�مللفات.
يف  �لتحقيقات  ملف  ويعترب 
من  رو�سيا،  مع  تر�مب  عالقات 
�أبرز �مللفات �لتي �ستلقي بثقلها 
على جدول �لأعمال للعام 2018، 
يفقد  مل  �مللف  هذ�  �أن  علًما 
هيمنته على جدول �لأعمال منذ 
�لنتخابات �لرئا�سية �لتي جرت 
يرى   )2016( �ملا�سي  �لعام 
�أن �لق�سية  بع�س �لدميقر�طيني 
تر�مب"،  "باإد�نة  �ستنتهي 
�جلمهوريني  بع�س  يعترب  فيما 
"خا�رشة  مبثابة  �أنها  �لق�سية 
بني  �ملو�سوعة  �للّينة"  تر�مب 
�لأمريكي �خلا�س  يدي �ملدعي 
يف  جنح  �لذي  مولر"؛  "روبرت 
�لقومي  �لأمن  م�ست�سار  جذب 
�ل�سابق يف �لبيت �لأبي�س "مايكل 
يف  خرق  و�إيجاد  نحوه،  فلني" 

�سفوف فريق تر�مب.

�سيا�سة خارجية يختلط 
فيها احلابل بالنابل

يف خطوة �عتربت حتدًيا للعامل، 
دي�سمرب  مطلع  تر�مب  �أعلن 
ر�سمًيا  بالده  �عرت�ف  �جلاري، 
لإ�رش�ئيل،  عا�سمة  بالقد�س 
�أبيب  تل  من  بالده  �سفارة  ونقل 
حمتلة  تعترب  �لتي  �ملدينة  �إىل 
�سلة  ذ�ت  �أممية  قر�ر�ت  وفق 

و��سًعا  جدًل  �لقر�ر  هذ�  �أثار 
و�ل�رشق  �لأمريكية  �لإد�رة  يف 
قبل  �سو�ء،  حد  على  �لأو�سط 
�أن يرتطم بقر�ر �جلمعية �لعامة 
�عتبار  حول  �ملتحدة  لالأمم 
"ق�سايا  من  �لقد�س  م�ساألة 
يتعني  �لتي  �لنهائي،  �لو�سع 
�ملفاو�سات  طريق  عن  حلها 
�لفل�سطينيني  بني  �ملبا�رشة 
لقر�ر�ت  وفًقا  و"�لإ�رش�ئيليني"، 

جمل�س �لأمن ذ�ت �ل�سلة".
وقد �أقرت �لأمم �ملتحدة، �لقر�ر 
باأغلبية 128 �سوًتا،  �إليه  �مل�سار 
رغم �لوعيد و�لتهديد �لذي كاله 
دعًما  تتلقى  �لتي  للدول  تر�مب 
على  حلثها  بالده،  من  مالًيا 
�إل  �لقر�ر،  م�رشوع  معار�سة 
كما  جتر  مل  �لدولية  �لرياح  �أن 
ت�ستهي �سفن تر�مب هذ� �لو�سع؛ 
دفع تر�مب باجتاه �إعالن خف�س 
�لذي  �ملادي  �لدعم  يف  كبري 
�ملنظمة  ل�سالح  بالده  تقدمه 
�لأممية، يف �لعام �ملايل 2018-
2019 �أما �مللف �لثاين �لذي يثري 
�لوليات  �لعام يف  �لر�أي  �هتمام 
�أنحاء �لعامل،  �ملتحدة وخمتلف 
بني  �لقائم  �لتعاون  ملف  فهو 
"ب  ومنظمة  �ملتحدة  �لوليات 

ي د" �لإرهابية يف �سوريا.
�لتي  �لت�رشيحات  من  وبالرغم 
�لأمريكيون  �مل�سوؤولون  يطلقها 
�لأمريكية  �لإد�رة  عزم  حول 
تلك  �أور�ق  ترتيب  �إعادة 
تركيا  مع  و�لعالقات  �ل�سيا�سة 
�لو�قع  �أن  �إل  �لأو�سط،  و�ل�رشق 
وجود  يُظهر  ل  �لأر�س  على 
ترتيب  لإعادة  حقيقية  خطو�ت 
�لأور�ق �أو تغيري �ل�سيا�سات �لتي 
طاملا �أثارت �لتوتر بني و��سنطن 
�أما  �لتقليديينن  وحلفاءها 
�ملت�ساعد  �لتوتر  يخ�س  فيما 
فال  �لكورية،  �جلزيرة  �سبه  يف 
�سك يف �أن ملف كوريا �ل�سمالية 
على  �إجر�ء جتارب  ومو��سلتها 
وقر�ر  �لبال�ستية،  �ل�سو�ريخ 
�إلغاء  حول  �ملحتمل  تر�مب 
من  �لإير�ين  �لنووي  �لتفاق 
مكانة  �سي�سغالن  و�حد،  جانب 
�لرئي�سية  �لعناوين  �سمن  مهمة 

جلدول �أعمال 2018.

النمو القت�سادي 
والت�سخم

�لأمريكي،  لالقت�ساد  وبالن�سبة 
 2018 يحقق  �أن  �ملتوقع  فمن 
مع  يتز�من  مت�سارًعا،  منًو� 
ت�سارع جزئي يف �لت�سخم وت�سري 
�لتخفي�سات  �ن  �إىل  �لتقدير�ت 
�ل�رشيبية �لتي ذهب �إليها �لبيت 
�لأبي�س، �ستعزز �لقت�ساد فيما 
باملائة،   2.5 �إىل  �لنمو  يرتفع 
�ل�سيا�سات  �أن  �إىل  ت�سري  كما 
توؤدي  قد  �لتو�سعية  �ملالية 
 2.1 لت�سل  �لت�سخم  زيادة  �إىل 
بالتاأكيد  يوؤثر  ما  وهو  باملئة، 

ا. على �ل�سيا�سات �لنقدية �أي�سً

يف ظل الحتجاجات

ال�شلطات االإيرانية حتجب تطبيقي "تلغرام" و"اإن�شتغرام"
�لإير�ين،  �لر�سمي  �لتلفزيون  قال 
موؤقًتا  قّررت  �لبالد  �سلطات  �إن 
"�إن�ستغر�م"  تطبيقي  حجب 
ظل  يف  �لقر�ر  و"تيلغر�م"وياأتي 
ت�سهدها  �لتي  �لحتجاجات 
�ملا�سي،  �خلمي�س  منذ  �لبالد 
ونقل �ملوقع �لإلكرتوين للتلفزيون 
�لر�سمي، عن م�سدر مل ت�سمه قوله 

�إن "قر�ر �حلجب جاء للحفاظ على 
�ملو�طنني"و�أ�ساف  و�أمن  �سالمة 
�مل�سدر: "بقر�ر من جمل�س �لأمن 
�لقومي �لأعلى، فاإن �لأن�سطة على 
باتت  و�إن�ستغر�م  تلغر�م  تطبيقي 
وقت  موؤقت"،ويف  ب�سكل  حمدودة 
دوروف،  بافيل  قال  �ليوم،  �سابق 
�لتنفيذي لتطبيق �لرت��سل  �ملدير 

�لتطبيق  حجب  "مت  �إنه  "تلغر�م" 
عن غالبية �لإير�نيني".

من جانبها، قالت وكالة "�أ�سو�سييتد 
بر�س"، �إن �رشكة موقع "في�سبوك" 
مل  �إن�ستغر�م،  تطبيق  متلك  �لتي 
ب�ساأن  طلب  على  �لفور  على  ترد 
و�خلمي�س  �لقر�ر  على  تعليقها 
يف  مظاهر�ت  بد�أت  �ملا�سي، 

�سمال  وكا�سمر  م�سهد  مدينتي 
�رشقي �إير�ن، �حتجاًجا على غالء 
مناطق  لت�سمل  و�متدت  �ملعي�سة، 
تلك  و�أ�سفرت  �لبالد  من  خمتلفة 
�ثنني من  �لحتجاجات عن مقتل 
�ملتظاهرين غربي �لبالد، �إ�سافة 
ح�سب  �لع�رش�ت،  �عتقال  �إىل 

و�سائل �إعالم.
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�ملظاهر�ت قد تخرج �إىل �سياقات 
�سيا�سية خالل "فرتة وجيزة"

قال ال�سحفي واخلبري ال�سيا�سي االإيراين، عبا�س عبدي، اإن االحتجاجات ال�سعبية، التي اندلعت ب�سبب 
االأو�ساع االقت�سادية يف اإيران، »قد تخرج من �سياقها نحو �سياقات �سيا�سية خالل فرتة وجيزة«ويف حديث ، 
اأ�سار عبدي – املقرب من الرئي�س االإيراين ح�سن روحاين – اإىل اأن »�سركات التمويل املفل�سة هي التي ت�سببت 

باندالع االحتجاجات واملظاهرات احلالية«واأو�سح اأن ال�سركات، التي كانت حتقق اأرباًحا مرتفعة مقابل 
اأموالها املودعة، بداأت تطالب با�ستثماراتها بعد تعر�سها خل�سائر، على الرغم من عدم وجود �سمانات من 

احلكومة والبنك املركزي وقال عبدي اإن االحتجاجات بداأت من مدينة م�سهد، مركز اإقليم خرا�سان، ب�سبب 
احتواء االإقليم على العدد االأكرب من تلك ال�سركات »املفل�سة«.

التي  »الأخطاء  اأن  واعترب 
ارتكبتها حكومة الرئي�س ال�سابق 
يف  جناد،  اأحمدي  حممود 
ا  اأي�سً لها  القت�سادي،  املجال 
الحتجاجات  اندلع  يف  دور 
العديد  هناك  اأن  الراهنة«وبينّ 
من الأ�سخا�س »املنتمي للطبقة 
ت�سكلنّ  ينتظرون  كانوا  الدنيا«، 
يُ�سمعوا  لكي  الراهنة  الأجواء 
اخلبري  اأ�سار  كما  اأ�سواتهم 
الطرف اخلا�رس  اأن  اإىل  الإيراين 
يف النتخابات الرئا�سية الأخرية، 
اندلع  من  �سعادته  يخفي  ل 

املظاهرات.
الأ�سا�سية  الق�سية  اإن  وقال 
الطرف،  هذا  يتجاهلها  التي 
القت�سادية  الأزمة  انحراف  هو 
اأخرى،  �سياقات  نحو  اإيران  يف 

تاأثري  وحول  ال�سيا�سية  وخا�سة 
املنطقة،  على  املظاهرات 
ل  التي  »الدول  اأن  عبدي  راأى 
اإيران  مع  جيدة  بعالقات  تتمتع 
اأمر  وهذا  بالأحداث،  �سعيدة 
الإيراين  اجلانب  لأن  طبيعي، 
تندلع  �سعيًدا عندما  يكون  ا  اأي�سً
الدول  تلك  يف  م�سابهة  اأحداث 

)مل يحددها(«.
تريد  ل  التي  الدول  اأن  وراأى 
لن  املنطقة،  با�ستقرار  الإخالل 
الأحداث  من  بال�سعادة  ت�سعر 
الأخرية وبينّ عبدي اأن اإيران مل 
تكن �سعيدة عندما وقعت حماولة 
تركيا،  يف  الفا�سلة  النقالب 
اأمام  املجال  �ستفتح  كانت  لأنها 
املا�سي،  واخلمي�س  الفو�سى 
مدينتي  يف  مظاهرات  بداأت 

�رسقي  �سمال  وكا�سمر  م�سهد 
غالء  على  احتجاًجا  اإيران، 
املعي�سة، وامتدت لت�سمل مناطق 
خمتلفة من البالد واأ�سفرت تلك 

اثني  مقتل  عن  الحتجاجات 
البالد،  غربي  املتظاهرين،  من 
الع�رسات،  اعتقال  اإىل  اإ�سافة 

ح�سب و�سائل اإعالم.

دي�سمرب  من  ال�ساد�س  يف 
الأمريكي  الرئي�س  اأعلن  اجلاري، 
عا�سمة  القد�س،   ترمب  دونالد 
�سفارة  بنقل  والبدء  لـ«اإ�رسائيل«، 
ما  املحتلة،  املدينة  اإىل  بالده 
واإ�سالميا،  عربيا  غ�سبا  اأثار 
ومنذ  دولية  وحتذيرات  وقلقا 
و�سفه  الذي  الإعالن،  ذلك 
قرر  »امل�سوؤوم«،  بـ  الفل�سطينيون 
ال�ستمرار  الفل�سطيني  ال�سعب 
لهذا  ا  ورف�سً غ�سبًا  انتفا�سته  يف 
القرار الذي جاء بعد 100 عام من 
»وعد بلفور«، من خالل امل�سريات 
واملواجهات احلدودية، ويف نقاط 
وال�سفة  غزة  قطاع  يف  التما�س 

املحتلة والداخل املحتل.
وارتقى يف تلك املواجهات – حتى 
اإعداد هذا التقرير – 16 �سهيداً من 
خمتلف املحافظات الفل�سطينية، 
اجلمعة  اأيام  يف  غالبيتهم  ارتقى 
املواجهات  حدة  تزداد  حيث 
ال�سهداء  بي  فاإن  ؛  متابعة  ووفق 
اأحدهم طفل،  13 من قطاع غزة، 
و3  ال�ساقي،  مبتور  مقعد  ومنهم 
م�سنة  منهم  املحتلة،  ال�سفة  من 
وفيما يلي نبذة ق�سرية عن �سهداء 
معركة النت�سار للقد�س واإ�سقاط 

اإعالن ترمب:

عاماً(،   30( امل�رسي،  حممود   )1
 ،2017/12/8 بتاريخ  ا�ست�سهد 
اجلمعة  يف  الحتالل  بر�سا�س 
خالل  ترمب،  اإعالن  بعد  الأوىل 
الحتالل  قوات  مع  املواجهات 

�رسقي مدينة خانيون�س.
عاماً(،   54( اهلل،  عطا  ماهر   )2
 ،2017/12/8 بتاريخ  ا�ست�سهد 
فيها  اأ�سيب  التي  بجراحه  متاأثراً 
اإعالن  بعد  الأوىل  اجلمعة  يف 
مع  مواجهات  خالل  ترمب، 

الحتالل �رسق غزة.
العطل،  حممد  حممود   )3
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاما(،   27(
ق�سف  نتيجة   ،2017/12/9
طائرات الحتالل ملوقع ع�سكري 
مدينة  جنوب  الق�سام  لكتائب 

غزة.
ال�سفدي،  حممد  حممد   )4
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاما(،   30(
ق�سف  نتيجة   ،2017/12/9
طائرات الحتالل ملوقع ع�سكري 
مدينة  جنوب  الق�سام  لكتائب 

غزة.
اهلل،  ن�رس  غازي  ح�سي   )5
�رسايا  من  مقاوم  عاماً(،   25(
بتاريخ  �سهيداً  ارتقى  القد�س، 
مهمة  خالل   ،2017/12/12

جهادية �سمال قطاع غزة.

6( م�سطفى ال�سلطان، )29 عاماً(، 
ارتقى  القد�س،  �رسايا  من  مقاوم 
 ،2017/12/12 بتاريخ  �سهيداً 
خالل مهمة جهادية �سمال قطاع 

غزة.
الزبيدات،  حمدة  امل�سنة   )7
 ،2017/12/13 بتاريخ  ا�ست�سهدت 
اأثناء  قلبية  بنوبة  اإ�سابتها  اإثر 
العائلة  ملنزل  الحتالل  اقتحام 
الأغوار،  يف  الزبيدات  قرية  من 
واإطالقها عددا من قنابل ال�سوت 

والغاز.
عاماً(،   23( �سكر،  يا�رس   )8
 ،2017/12/15 بتاريخ  ا�ست�سهد 
قوات  مع  املواجهات  خالل 

الحتالل �رسق مدينة غزة.
عاماً(،   29( ثريا،  اأبو  اإبراهيم   )9
 ،2017/12/15 بتاريخ  ا�ست�سهد 
قوات  مع  املواجهات  خالل 
علًما  الحتالل �رسق مدينة غزة، 
ق�سف  يف  ال�ساقي  مبتور  اأنه 

»اإ�رسائيلي«.
10(  حممد اأمي عقل، )19 عاماً(، 
 ،2017/12/15 بتاريخ  ا�ست�سهد 
الإ�رسائيلي  الحتالل  بر�سا�س 
رام  تنفيذه عملية طعن قرب  بعد 

اهلل.
اإبراهيم،  م�سطفى  با�سل   )11
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاماً(،   29(

2017/12/15، بر�سا�س الحتالل 
قوات  مع  مواجهات  خالل 
ق�ساء  عناتا،  بلدة  يف  الحتالل 

القد�س املحتلة.
عاماً(،   24( الكفارنة،  زكريا   )12
 ،2017/12/22 بتاريخ  ا�ست�سهد 
ال�سدر،  يف  الحتالل  بر�سا�س 
قوات  مع  املواجهات  خالل 

الحتالل �رسق جباليا.
13( حممد نبيل حمي�سن 29 عاماً، 
 ،2017/12/22 بتاريخ  ا�ست�سهد 
ال�سدر،  يف  الحتالل  بر�سا�س 
قوات  مع  املواجهات  خالل 

الحتالل �رسق مدينة غزة.
�سال�س،  العبد  �رسيف   )14
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاماً(،   28(
بجراحه  متاأثراً  2017/12/23م، 
مواجهات  خالل  بها  اأ�سيب  التي 

مع قوات الحتالل �رسق جباليا.
الدحدوح،  �سامي  حممد   )15
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاماً(   19(
بجراحه  متاأثراً   ،2017/12/23
مواجهات  خالل  بها  اأ�سيب  التي 

مع قوات الحتالل �رسق غزة.
م�سلح  جمال  حممد  جمال   )16
بتاريخ  ا�ست�سهد  عاماً(،   20(
بجراحه  متاأثراً  2017/12/30م، 
التي اأ�سيب بها بر�سا�س الحتالل 

يف �سدره �رسق الربيج.

�أقمار �لقد�س .. 16 �سهيًد� منذ »�إعالن ترمب«

�سمحت جلنة برملانية يف الكيان 
الأحد  اأم�س  اأول  ال�سهيوين 
حمل  حلت  »اإ�رسائيلية«  ل�رسكة 
اأخرى اأ�س�ستها اإ�رسائيل واإيران 
قبل نحو ن�سف قرن لإدارة خط 
اأنابيب النفط باأن توا�سل العمل 

�رسا.
وكانت �رسكة خط اأنابيب اإيالت 
م�رسوعا  »اإيابك«  ع�سقالن 
 ،1968 عام  تاأ�س�س  م�سرتكا 
عندما كانت العالقات ودية بي 
النفط  لنقل  واإيران،  اإ�رسائيل 
الإيراين عرب اإ�رسائيل اإىل البحر 
العالقات  وانقطعت  املتو�سط 
بي البلدين بعد الثورة الإ�سالمية 
الإيرانية عام 1979 وهناك الآن 
ق�سية حتكيم بي البلدين ميكن 
اأن ت�سل قيمة التعوي�سات فيها 
ورغم  الدولرات  مليارات  اإىل 
الآن  مير  ل  الإيراين  النفط  اأن 
عرب خط الأنابيب، اإل اأن �رسكة 
ع�سقالن  اإيالت  اأنابيب  خط 
اأ�سبحت موزعا مهما للنفط يف 
ت�سبح  اأن  يف  وتطمح  اإ�رسائيل 
مركزا رئي�سيا لتجارته واأ�سافت 
لتدفق  نظاما  اأي�سا  ال�رسكة 
املعاك�س  الجتاه  يف  النفط 
من  النفط  �سحن  ميكن  حتى 

البحر الأ�سود اأو بحر قزوين اإىل 
اآ�سيا  جنوب  اإىل  ومنها  اإيالت 
زادت  كما  الأق�سى،  وال�رسق 
من قدرتها التخزينية لل�رسكات 

التجارية يف املنطقة.
بالأمن  تتعلق  خماوف  وب�سبب 
اإ�رسائيل  حتكم  الوطني 
لدرجة  ال�رسكة  على  ال�سيطرة 
ال�سحفية املتعلقة  التقارير  اأن 
الرقيب  عرب  متر  بتعامالتها 
جتديد  من  وبدل  الع�سكري 
حل  الذي  ال�رسكة،  امتياز 
اأ�س�ست   2017 عام  يف  موعده 
بنف�س  جديدة  �رسكة  اإ�رسائيل 
وهي  »اإيابك«  الأوىل  احلروف 
�رسكة خط اأنابيب اأوروبا اآ�سيا 
و�ستتوىل  للحكومة.  مملوكة 
لل�رسكة  الأ�سلية  امل�سوؤوليات 
الأوىل بحلول �سبتمرب مع خيار 
اإىل  املهام  ت�سليم  فرتة  متديد 

�ستة اأ�سهر اإ�سافية.
اخلارجية  ال�سوؤون  وقالت جلنة 
الإ�رسائيلي  بالكني�ست  والدفاع 
الأمر  مددت  اإنها  بيان  يف 
وو�سعته  �رسا  بالعمل  اخلا�س 
اجلديدة  ال�رسكة  ي�سمل  بحيث 
)اإيابك- با�سم  املعروفة  اأي�سا 

بي(.

�لكني�ست ي�سمح ل�سركة 
»�إ�سر�ئيلية« - �إير�نية بالعمل �سّر�!

جمل�س  فاإن  ل�سبوتنيك،  ووفقا 
يدر�س  الياباين  القومي  الأمن 
حمتملة  �سيناريوهات  اأربعة 
لتطور الأحداث و التي قد توؤدي 
اىل احلرب هذه ال�سيناريوهات 
جاءت كالتايل، اإحتمالية حدوث 
بي  مبا�رس  اإ�ستباك  و  �سدام 
اإمكانية  و  الكوريتي،  قوات 
املتحدة  الوليات  توجيه 
الأمريكية �رسبة مبا�رسة لكوريا 
قيام غزو  اإحتمالية  و  ال�سمالية 
اجلنوبية  كوريا  لقوات  بري 
اإمكانية  و  ال�سمالية،  جلارتها 
كوريا  ل�سواريخ  اليابان  تعر�س 

�سمالية.
الأمن  جمل�س  ناق�س  و  كما 
جل�سته  يف  الياباين  القومي 
العد  و  البالد  اأمن  الأخرية 

القوات  من  به  امل�سموح 
املمكن  من  التي  الأمريكية 
اإندلعت احلرب،  نقلها يف حال 
من جهتها اأكدت كوريا ال�سمالية 
برناجمها  عن  تتخلى  لن  اأنها 
وا�سلت  طاملا  النووي، 
الوليات املتحدة وحلفائها ما 
واملناورات  بـ«البتزاز  و�سفته 
عام  و�سهد  �سدها  الع�سكرية« 
ال�سمالية  كوريا  تنفيذ   2017
لتجارب نووية متعددة، باإطالق 
عابرة  بالي�ستية  �سواريخ  ثالثة 

للقارات يف البحر.
الأمريكي  الرئي�س  جهته  من 
بتدمري  هدد  ترامب  دونالد 
لكوريا  و�سفه،  حد  على  كامل 
الوليات  اإذا هاجمت  ال�سمالية 

املتحدة.

4 �سيناريوهات لبد�أ �حلرب مع 
كوريا �ل�سمالية



�د�رة �أوملبي 
�ملدية ت�ستقدم 

حميدي
اإدارة  فريق اوملبي املدية  اأنهت 
ثاين اإ�ستقداماتها حت�سبا للمركاتو 
ال�ستوي احلايل بعدما تعاقدت اأول 
ب�سكرة  احتاد  العب  رفقة  اأم�س 
ين�سط يف من�سب  والذي  حميدي 
هذا  تعزيز  اأجل  من  اأمين  مدافع 
املدرب  من  بطلب  املن�سب 
يعترب  �سليماين، حيث  اأحمد  �سيد 
جديد  م�ستقدمك  ثاين  حميدي 
بعدما  بوقلقال  الرئي�س  الإدارة 
العب  مع  التوقيع  لها  �سبق  كان 
احلفيظ  عبد  و�سارة  عني  �سباب 
ت�سكيلة  مريكاتو  افتتح  الذي 
و�سيكون  »التيطري«،  مدينة  اأبناء 
قويا  مناف�سا  حميدي  الالعب 
الظفر  اأجل  من  بو�سامل  لالعب 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مبن�سب 
لالأخري  املتذبذب  االأداء  ظل  يف 
ي�رص  الفني  الطاقم  جعل  والذي 
على ا�ستقدام مناف�س له باعتباره 
ين�سط  الذي  التعداد  يف  الوحيد 

ظهري امين.
ع.ق
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برجمة داربي بارادو يف ملعب عمر حمادي

�إد�رة حد�د تفكر يف ��ستقبال �سباب 
ق�سنطينة مبلعب 5 جويلية

تدر�س اإدارة فريق احتاد اجلزائر اإمكانية خو�س مقابلة الدور 16 من مناف�سة كاأ�س 
اجلمهورية اأمام �سباب ق�سنطينة على ملعب 5 جويلية الأوملبي رغم اأن الفريق ي�ستقبل 

مبارياته هذا املو�سم على ملعبه عمر حمادي ببولوغني، مثلما يحدث يف املوا�سم الأخرية، 
اأينب اأفرزت القرعة على ا�ستقبال النادي العا�سمي يف مناف�سة ال�سيدة الكاأ�س بدوريها 32 

و16، و�ساءت ال�سدف اأن يتجدد تنقل �سباب ق�سنطينة اإىل العا�سمة جمددا ملواجهة النادي 
العا�سمي، بعدما �سبق ان اأطاح به يف عرينه

عي�سة ق.

وك�سفت م�سادر من داخل 
اإدارة  اأن  االحتاد  بيت 
الرئي�س ربوح حداد تفكر 
يف نقل املواجهة املقررة 
جانفي   13 اأو   12 يومي 
 5 ملعب  اإىل  املقبل 
جويلية عو�س خو�سها يف 
االإقبال  ب�سبب  بولوغني، 
الكبري الذي �سوف تعرفه 
املواجهة عرب توقع تنقل 
الفريقني  جلمهور  غفري 
فريقه  ت�سجيع  اأجل  من 
التنقل  ظل  يف  املف�سل، 
الكبري املتوقع من اأن�سار 
وهو  »ال�سيا�سي«  ت�سكيلة 
ملعب  يجعل  الذي  االأمر 
قادر  غري  حمادي  عمر 
العدد  ا�ستيعاب  على 
الفريقني،  الأن�سار  الكبري 
ترا�سل  اأن  ي�ستبعد  وال 
جلنة  االحتاد  اإدارة 
من  اجلمهورية  كا�س 
امللعب  تغيري  طلب  اأجل 
الدور  قمة  وحتويل 
للمناف�سة  ع�رص  ال�ساد�س 

جويلية   5 ملعب  اإىل 
فرجة  �سمان  اأجل  من 
املدرجات  على  كبرية 
خا�سة  امليدان،  واأر�سية 
له  م�سموح  الفريق  واأن 
 48 قبل  امللعب  تغيري 
اللقاء  موعد  على  �ساعة 
�سالح  يف  يعترب  ما  وهو 
القيا�سي  الرقم  حامل 
باللقب  التتويجات  لعدد 
فريقي  رفقة  منا�سفة 
ومولودية  �سطيف  وفاق 

اجلزائر.
برجمت  اأخرى،  جهة  من 
لكرة  املحرتفة  الرابطة 
الداربي  مباراة  القدم 
بني  املقررة  العا�سمي 
بارادو  ونادي  االحتاد 
من   16 اجلولة  �سمن 
املحرتفة  الرابطة 
عمر  ملعب  على  االأوىل 
ببولوغني،  حمادي 
بخ�سو�س  اجلدل  واأنهت 
على  برجمتها  اإمكانية 

والذي  جويلية   5 ملعب 
ال�ستقبال  جاهزا  اأ�سبح 
االنتهاء  عقب  املباريات 
اأر�سية  ترميم  اأ�سغال  من 
ي�ستقبل  حيث  امليدان، 
مناف�سه  بارادو  نادي 
ال  فر�سة  يف  عرينه  على 
املدرب  الأ�سبال  تعو�س 
اأجل  من  حمدي  ميلود 
الثالث  النقاط  اإحراز 
من  االقرتاب  وموا�سلة 

�سدارة جدول الرتتيب.

اأهلي برج بوعريريج يغادر ال�سيدة الكاأ�س من الدور الأول

بوغر�رة: �لإق�ساء من 
�لكاأ�س لن يوؤثر علينا 
و�سرنكز على �لبطولة

م�سعود زوبريي رئي�س الحتادية اجلزائرية للبادمنتون

هدفنا تاأهيل لعب �إىل �وملبياد طوكيو 2020

برج  اأهلي  نادي  مدرب  قلّل 
بوغرارة  اليامني  بوعريريج 
من  فريقه  اإق�ساء  تاأثري  من 
التي  اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة 
خارج  االأول  الدور  من  وّدعها 
الرابطة  مت�سدر  اأمام  الديار 
عني  جمعية  الثانية  املحرتفة 
ميدانه،  على  لعب  الذي  مليلة 
ت�رصيحات  يف  بوغرارة  وقال 
الكاأ�س  يف  االإق�ساء  اأن  اإعالمية 
العبيه  معنويات  على  يوؤثر  لن 
خالل  مناف�سة  من  تبقى  فيما 
املو�سم الكروي اجلاري، واأو�سح 
»الكابا«  ت�سكيلة  اأن  املتحدث 
يف  املناف�س  من  اأف�سل  كانت 
اأطوار املواجهة و�سيعوا ت�سجيل 
اأهداف على ملعب عابد حمداين 
املوفقة  التدخالت  ب�سبب 
كانت  والتي  املناف�س  حلار�س 
ثالثة  من  �سباكه  واأنقذ  موفقة 
الغيابات  اإىل  باالإ�سافة  اأهداف 

الت�سكيلة  يف  ت�سجيلها  مت  التي 
الالعب  مقدمها  يف  الربايجية 
بوطبة  اجلديد  وامل�ستقدم  زياد 
الذي مل يوؤهل خلو�س املواجهة 
االأمر الذي �سعب ماأمورية اأ�سبال 

املدرب بوغرارة.
ال�سابق  الدويل  احلار�س  وفتح 
باب االنتقاد على عدد من العبيه 
وبن  جحنيط  الثنائي  �سورة  يف 
ومل  اأمله  خيبا  اللذان  عا�سور، 
يقدما املردود الذي كان منتظرا 
الربج  اأهلي  اأن  مو�سحا  منهما، 
ب�سورة  االق�ساء  يتجاوز  �سوف 
على  الرتكيز  اجل  من  عادية 
واأنه  خا�سة  الوطنية  البطولة 
اجلوالت  يف  قوية  عودة  �سجل 
الذهاب  مرحلة  من  االأخرية 
يناف�س  واأ�سحى  الثانية  للرابطة 
الثالث  التاأ�سريات  اإحدى  على 

لل�سعود اإىل دوري االأ�سواء.

رئي�س االحتادية اجلزائرية  اعترب 
زوبريي  اأمني  م�سعود  للبادمنتون 
من  اأكرث  حققت  هيئته  اأن 
�سنة  خالل  امل�سطرة  االأهداف 
تاأهيل  يف  تطمح  واأنها   2017
طوكيو2020  اأوملبياد  اإىل  العب 
رغم ان امل�ستوى احلايل للجزائر 
واأو�سح  العاملية،  عن  بعيدا  يبقى 
الثالثة  للعهدة  املنتخب  الرئي�س 
قائال   2020-2017 التوايل  على 
االأهداف  من  اأكرث  حققنا  »لقد   :
امل�سطرة واالآن نطمح اإىل االأح�سن 
ي�رصف  فريق  تكوين  وهدفنا 
املن�سود  هدفنا  دوليا،  اجلزائر 
تاأهيل العب اىل االألعاب االأوملبية 
انتهجنا  لقد  اليابانية،  بطوكيو 
التكفل  على  ترتكز  اإ�سرتاتيجية 
باملواهب ال�سابة من خالل توفري 
الريا�سة  هذه  ممار�سة  و�سائل 
ان  ورغم  جانبها«،  اإىل  والوقوف 

للجزائر«يبقى  احلايل  امل�ستوى 
يعترب  انه  اإال  العاملية  عن  بعيدا 
من بني االأقوى على م�ستوى القارة 
العربي  ال�سعيد  وعلى  االفريقية 

اأي�سا ح�سب امل�سوؤول.
رئي�س  ك�سف  اآخر،  �سعيد  على   
االحتادية اأن عدد املنخرطني يف 
اإىل   3000 من  قفز  الريا�سة  هذه 
غياب  من  تعاين  الهيئة  لكن   5000
راعي ر�سمي يدعمها عالوة على 

هذه  ملمار�سة  القاعات  يف  نق�س 
اإيواء  مركز  توفر  وعدم  اللعبة 
خا�س بريا�سيي نخبتها،ورغم ذلك 
اإدخال  من  االحتادية  ا�ستطاعت 
باأ�سحاب  اخلا�س  البادمنتون 
يف  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي 
اجلزائر  متكنت  حيث  برناجمها، 
من نيل ذهبيتني خالل دورة دولية 

مفتوحة مب�رص.
وكالت

بن �سيخة يقود التح�سري ملقابلة احتاد احلرا�س والتدريبات انتقلت 
اإىل الباز

عو�ج يتعاقد مع وفاق �سطيف �إىل 
�سيف 2019

ر�سميا  �سطيف  وفاق  فريق  اإدارة  تعاقدت 
مع الالعب �سيد اأحمد عواج الذي وقع عقدا 
ميتد 18 �سهرا ويتوا�سل اإىل �سيف عام 2019، 
بعا�سمة  اجلزائر  مولودية  العب  حّل  حيث 
اله�ساب العليا �سبيحة اأول اأم�س والتقى الرئي�س 
ح�سان حمار اأين تفاو�س الرجالن على خمتلف 
البنود يف العقد الذي يربط الالعب بالنادي ومت 
االتفاق بينهما وانتهى بتوقيع ابن مدينة وهران 
امل�ستقدمني  الالعبني  ثاين  لي�سبح  العقد  على 
بعد  احلايل  ال�ستوي  املركاتو  خالل  الفريق  يف 

التجديد لالعب عبد املوؤمن جابو الذي كان عقده ال�سابق ينتهي يف منت�سف �سهر جانفي احلايل، حيث 
وا�سلت اإدارة الفريق تدعيم قاطرتها الهجومية التي �سهدت تراجعا يف الن�سف االأول من البطولة الوطنية. 
اإيبوزيدن واالحتفاظ  ال�ساب  ال�سطايفي يف ت�رصيح الالعب  النادي  اإدارة  اأن ترتاجع  ي�ستبعد  يف املقابل ال 

بخدماته يف التعداد ملا تبقى من املو�سم الكروي احلايل.
يف املقابل، �رصع املدرب اجلديد لت�سكيلة »الن�رص االأ�سود« عبد احلق بن �سيخة يف العمل مع فريقه اجلديد 
بعدما كان وزقع العقد ال�سبت املن�رصم وميتد �ستة اأ�سهر اإىل غاية نهاية املو�سم احلايل، حيث يقود بن �سيخة 
التدريبات حت�سبا للتح�سري للخرجة االأوىل يف مرحلة االإياب من البطولة الوطنية التي تنطلق نهاية هذا االأ�سبوع 
عندما يتنقل الفريق اإىل العا�سمة ملواجهة احتاد احلرا�س، وجرت ح�سة اال�ستئناف مبلعب الثامن ماي بينما 

انتقل منذ اأم�س رفقاء الالعب ر�سيد ناجي اإىل مركز »الباز« من اأجل موا�سلة التح�سري للقاء احتاد احلرا�س.
عي�سة ق.

ع.ق.



نحو  �أونا�س  �آدم  �لالعب  يتوجه 
�صفوف  عن  �لرحيل  �إىل  �لدفع 
بعدما  �اليطايل  نابويل  فريقه 
�إقد�م  �إعالمية  تقارير  ك�صفت 
على  لورنتي�س  دي  �لرئي�س  �إد�رة 
�الت�صال بعدة العبني ين�صطون يف 
من�صب �لالعب �جلز�ئري �ل�صاب 
يف �لهجوم من �جل تدعيم �لت�صكيلة 

�حلايل،  �ل�صتوي  �ملركاتو  خالل 
موقع  ك�صف  �ل�صدد  هذ�  ويف 
باأخبار  �ملعتني  نابويل«  »موندو 
�جلنوب  �لنادي  �إد�رة  �أن  �لنادي 
بر�صلونة  العب  و�صعت  �اليطايل 
�ال�صباين ديليفيو �صمن �خليار�ت 
�لفرتة  خالل  �نتد�بها  تريد  �لتي 
ر�صميا  باالت�صال  وقامت  �حلالية 

من  »�لبار�صا«  ت�صكيلة  مب�صوؤويل 
�إىل  باال�صافة  معه  �لتعاقد  �أجل 
�آخرين  العبني  ثالثة  ��صتهد�فها 
مع  �ملن�صب  نف�س  يف  ين�صطون 
بولونيا  العب  غر�ر  على  �أونا�س 
�اليطايل  �صا�صولو  وثنائي  فريدي 
يجعل  ما  وهو  وبوليتانو  بري�ردي 
�لو�صع يوؤكد �ن �لالعب �مللتحق 

�ملا�صي  �ل�صيف  يف  بنابويل 
مل  �لفرن�صي  بوردو  من  قادما 
يدخل  وال  �صاري  �ملدرب  يقنع 
�لذي  �الأمر  �لتكتيكية  ح�صاباته 
نحو  �ملغادرة  �إىل  يدفعه  قد 
�أ�صهر  �صتة  جتربة  بعد  جديدة 
هذ�  »�لكالت�صيو«  مت�صدر  رفقة 

�ملو�صم.

عي�شة ق.

ح �أين يعترب �ح�صن حار�س يف �لبطولة 
�الأخرية  �ملو��صم  خالل  �لوطنية 
�لتي  �الألقاب  ب�صكل كبري يف  و�صاهم 
�أحرزها فريقه وبلوغه نهائي ر�بطة 
�أبطال �إفريقيا 2015 ون�صف �لنهائي 
�لعام  خالل  ذ�تها  �لقارية  �ملناف�صة 
�التفاق  جانب  و�إىل  �ملن�رصم، 
�لزمالك  نظريه  فاإن  �ل�صعودي 
�مل�رصي دخل �صباق �لتعاقد مع �بن 
عر�صا  �الآخر  هو  وقّدم  ميلة  مدينة 
�إغر�ئه  �أجل  من  للحار�س  ر�صميا 
�لبي�صاء«،  »�لقلعة  بت�صكيلة  لاللتحاق 

من  خدماته  تر�صد  �إىل  باالإ�صافة 
�أعرب  �لذي  �ل�صعودي  �لفيحاء  نادي 
وو�صعه  معه  �لتعاقد  يف  رغبته  عن 

�صمن �لالعبني �مل�صتهدفني.
يف �ملقابل، فاإن �إد�رة نادي �الحتاد 
�الأول  حار�صها  عن  �لتخلي  ترف�س 
��صرتط  �لغر�س  ولهذ�  ب�صهولة، 
�لفريق  دفع  حد�د  ربوح  �لرئي�س 
مبلغ  زمامو�س  بخدمات  �ملهتم 
�أجل  من  دوالر  مليون  عن  يقل  ال 
يعادل  ما  وهو  �صفوفه  �إىل  ت�رصيحه 
و�أن  خا�صة  �صنتيم،  مليار   18 قيمة 
�أبناء  مع  بعقد  مرتبط  �حلار�س 

»�صو�صطارة« ميتد �إىل عام 2020.
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فريقان �شعوديان والزمالك يت�شلون ر�شميا النتدابه باملركاتو ال�شتوي

حداد ي�ضرتط مليون دوالر لت�ضريح زمامو�ش
ت�شر االأندية اخلليجية على خدمات حار�ش فريق احتاد اجلزائر حممد اأمني زمامو�ش والذي يعترب هدفا قويا لفريقي االتفاق 

ال�شعودي والزمالك امل�شري، حيث دخلت اإدارة االتفاق مفاو�شات ر�شمية مع احلار�ش واإدارة فريقه من اأجل احل�شول على 
خدماته، خا�شة واأن مدرب االتفاق طالب اإدارة ناديه باالإ�شراع يف احل�شول على توقيع احلار�ش و�شمه اإىل الت�شكيلة نظرا 

حلاجته اإىل خدماته 

مدربه ال�شابق �شيلفا ي�شر على ا�شتقدامه هذا املركاتو ال�شتوي

واتفورد وب�ضكتا�ش ي�ضتهدفان التعاقد مع �ضليماين
تو��صل �الأندية �الأوروبية �لك�صف عن 
�لدويل  �لالعب  بخدمات  �هتمامها 
و�لتي  �صليماين  ��صالم  �جلز�ئري 
�مل�رصحني  قائمة   �صمن  و�صعه  مت 
�صيتي  لي�صرت  ناديه  �إد�رة  طرف  من 
�ل�صتوي  �ملركاتو  خالل  �الجنليزي 
�حلايل، حيث �أ�صبح خارج �حل�صابات 
كلود  �لفرن�صي  للمدرب  �لتكتيكية 
�ملباريات  يف  �أبعده  �لذي  بويال 
�لتي  �ملباريات  قائمة  عن  �الأخرية 
�ل�صدد  هذ�  ويف  �لنادي،  يخو�صها 
�جنليزية  �إعالمية  تقارير  ك�صفت 
�أن  »مريور«  �صحيفة  مقدمتها  يف 
فريق  م�صوؤويل  يعترب هدف  �صليماين 
�لتعاقد  �جل  �الجنليزي من  و�تفورد 

مدربه  و�أن  خا�صة  �ل�صهر،  هذ�  معه 
�ل�صابق يف �صبورتينغ ل�صبونة �لربتغايل 
من  �إد�رته  على  ي�رص  �صيلفا  ماركو 
�أجل �حل�صول على خدمات مهاجمه 
�ل�صابق و�لذي يعرف �إمكانياته جيد� 
�لدوري  يف  ��صمه  �صنع  �لذي  وهو 
�ملنا�صب  �لالعب  ويعتربه  �لربتغايل، 
�الأمامية  �لقاطرة  تدعيم  �أجل  من 

لو�تفورد.
بي�صكتا�س  �إد�رة  فاإمن  جهتها،  من 
�أجل  من  لها  هدفا  �صليماين  و�صعت 
وفق  �جلديد  �لعام  مطلع  ��صتقد�مه 
و�لذي  �لرتكية  �الإعالمية  �لتقارير 
�ملنا�صب  �ملهاجم  بدورها  تر�ه 
�ملو�صم  من  تبقى  ما  خالل  لفريقها 

�أجل  من  وذلك  �حلايل،  �لكروي 
خالفة رحيل مهاجمه �صانك تو�صون 

�ملنتقل �إىل �يفرتون �الجنليزي.
على  »�لثعالب«  نادي  �إد�رة  وت�رص 
�لعرو�س  رف�صت  بعدما  �لالعب  بيع 

�حل�صول  �أجل  من  لها  تقدمت  �لتي 
على خدماته على �صكل �إعارة، حيث 
��صرتطت �حل�صول على مبلغ ال يقل 
ت�رصيح  �جل  من  �أورو  مليون   25 عن 

�لالعب �ل�صابق ل�صباب بلوزد�د. 

حت�شر لتدعيم الت�شكيلة بالعبني يف من�شبه هذا املركاتو ال�شتوي

اإدارة نابويل حت�ضر لدفع اأونا�ش نحو الرحيل

�ختري �لهدف �لذي �صجله �لالعب 
تايدر  �صفري  �جلز�ئري  �لدويل 
مرمى  يف  بولونيا  فريقه  ل�صالح 
خالل  �الأجمل  جوفنتو�س  نادي 
مت  حيث  �ملنق�صية،   2017 �صنة 
ميد�ن  متو�صط  هدف  تر�صيح 
�لوطنية �صمن جمموعة  �لت�صكيلة 
من �الأهد�ف �مل�صجلة خالل �لعام 
بولونيا،  ناديه  ل�صالح  �ملنق�صي 
نيوز«  »بولونيا  موقع  �ختيار  ووقع 
�أمام  �لر�ئع  تايدر  هدف  على 
لقب  منحه  �أجل  من  جوفنتو�س 
ل�صالح  �مل�صجل  �الأجمل  �لهدف 

�لنادي، �أين �عتربت �لطريقة �لتي 
�ل�صابق  �لالعب  خاللها  من  قام 
بالت�صجيل يف مرمى  الأنتري ميالن 
لويجي  جيان  �لعمالق  �حلار�س 

بوفون ر�ئعة.
�لرحيل  �إىل  �الأقرب  تايدر  ويعترب 
خالل  بولونيا  ناديه  �صفوف  عن 
خا�صة  �حلايل،  �ل�صتوي  �ملركاتو 
عدة  �هتمام  حمل  يتو�جد  و�أنه 
�لرتكي  �لدوري  يف  خا�صة  �أندية 
��صتقد�مه خالل  ترغب يف  و�لتي 

�ملركاتو �ل�صتوي �حلايل.
ع.ق.

اختيار هدف تايدر اأمام اليويف 
االأجمل لنادي بولونيا

نفى رحيل رايح وبوخن�شو�ش هذا املركاتو ال�شتوي

ماجن: مل اأوقع لفرقان ولن يلعب يف ال�ضبيبة

بلوزد�د  �صباب  فريق  رئي�س  ي�رص 
��صتهد�ف  على  بوحف�س  حممد 
�حتاد  �جلار  العب  مع  �لتعاقد 
و�صع  �لذي  بانوح  حمزة  �حلر��س 
�صد  �ملنازعات  لدى جلنة  �صكوى 
�إد�رة فريقه بخ�صو�س م�صتحقاته 
وثائق  وحت�صيل  �لعالقة  �ملالية 
فاإن  �ل�صدد  هذ�  ويف  ت�رصيحه، 

�لبلوزد�دي  �لبيت  من  م�صادر 
ك�صفت �أن بوحف�س ينتظر ح�صول 
هد�ف ت�صكيلة �حتاد �حلر��س على 
من  �ملنازعات  من جلنة  �لت�رصيح 
�أجل �لتوقيع معه وهو �لذي حتدث 
معه وك�صف عن رغبته يف �لتعاقد 
�ل�صتوي  �ملركاتو  خالل  معه 
�حلايل وهو �الأمر �لذي مل يعار�صه 

قبل  �للجنة  قر�ر  وينتظر  �لالعب 
�لف�صل يف وجهته �ملقبلة.

�صفيان  �ملد�فع  ي�رص  �ملقابل  يف 
�لفريق  عن  �لرحيل  على  بو�صار 
يف  �حرت�فية  جتربة  وخو�س 
من  عر�س  و�صله  بعدما  �خلليج 
يدربه  �لذي  �ل�صعودي  �أحد  نادي 
عن  وعرّب  نغيز  نبيل  �جلز�ئري 

خدماته،  على  �حل�صول  يف  رغبته 
م�صوؤويل  من  بو�صار  طالب  حيث 
على  �حل�صول  �لبلوزد�دي  �لنادي 
�إىل  �النتقال  �أجل  من  وثائقه 
�أحد  نادي  مع  و�لتوقيع  �ل�صعودية 
مو�طنيه  مع  تعاقد  �ن  �صبق  �لذي 

دوخة، خو�لد وبولعويد�ت.
ع.ق.

بو�شار يطالب بوثائقه لالنتقال اإىل احد ال�شعودي

بوحف�ش ي�ضر على التوقيع مع بانوح

�لقبائل  �صبيبة  فريق  �إد�رة  نفت 
ح�صني  ن�رص  العب  مع  �لتعاقد 
د�ي �صعيد فرقان �لذي �نت�رصت 
توقيعه  حول  �أم�س  �أول  �الأخبار 
يدوم  �لقبائلي  �لنادي  مع  للعقد 
�ل�صدد  هذ�  ويف  مو�صمني، 
خل�رص  �لديريكتو�ر  رئي�س  خرج 
ل  �أنه  و�أكد  �صمته  عن  ماجن 
�لالعب  مع  عقد  �ي  على  يوقع 
�لتوقيع  يجعل  ما  وهو  فرقان 
على �لعقد غري �رصعي باعتباره 
و�لوحيد  �لديركتو�ر  رئي�س 
�لوثائق  على  �لتوقيع  له  �ملخول 
�إلغاء  وبالتايل  بال�صبيبة  �خلا�صة 
جرى  �لذي  �لعقد  على  �لتوقيع 
م�صريين  طرف  من  �لالعب  مع 
�الأطر�ف  ماجن  �نتقد  �آخرين، 
مع  �لكناري  لتعاقد  رّوجت  �لتي 
مل  �لذي  وهو  فرقان  �لالعب 
يوقع معه �أي وثيقة وبالتايل فاإن 

�رصعية  �أي  له  لي�س  ��صتقد�مه 
�أن  ماجن  و��صتطرد  قانونية، 
فرقان لن يلعب مع �ل�صبيبة هذ� 
�ملو�صم، منتقد� تدخل عدد من 
�الأطر�ف يف �لعمل �لذي يقوم به 
منها �أع�صاء �لديركتو�ر و�ملدرب 
عز �لدين �آيت جودي �لذي يعترب 
يف  �الإنقاذ  جلنة  �صمن  ع�صو� 

�لفريق �لقبائلي.
ت�رصيحات  يف  ماجن  وعاد 
�لتي  �الأخبار  �إىل  �عالمية 
ر�يح  �لثنائي  رحيل  �إىل  رّوجت 
وبوخن�صو�س وك�صف �أنهما باقيان 
�صمن �لفريق ولن يغادر� ت�صكيلة 
�ملركاتو  خالل  »�لكناري« 
�ل�صتوي �حلايل و�صوف يو��صالن 
�ملو�صم  من  تبقى  ما  ح�صبه 
�حل�صم  قبل  �ل�صبيبة  مع  �حلايل 

يف م�صتقبلهما نهاية �ملو�صم.
ع.ق.

بوجناح يخ�ضع لفحو�ضات طبية 
متهيدا لعودته اإىل املناف�ضة

�لدويل �جلز�ئري  �لالعب  خ�صع 
�لفحو�صات  �إىل  بوجناح  بغد�د 
�أجل معرفة  �لطبية �ملعمقة من 
�لتي  �الإ�صابة  من  �ل�صفاء  تطور 
نوفمرب  �صهر  لها  تعر�س  كان 
�لفخذ  م�صتوى  على  �ملن�رصم 
خالل لقاء فريقه �ل�صد و�لدحيل 
�صمن دوري جنوم قطر، وتو�جد 
بالعيادة  بوجناح  �أم�س  �أول 
�إىل  �خل�صوع  �أجل  من  �لطبية 
له  ي�صمح  �صامل  طبي  فح�س 
مبعرفة تطور مرحلة �ل�صفاء من 
موعد  على  و�لتعرف  �الإ�صابة 

عودته �إىل �ملناف�صة و�لتي يغيب 
�لذي  وهو  �صهر،  الأكرث من  عنها 
يعاين من كابو�س �الإ�صابات �لتي 
�ن�صمامه  منذ  خا�صة  تالحقه 
�صيف  يف  »�لزعيم«  ت�صكيلة  �إىل 
�لالعب  ويخو�س   ،2016
و�لنجم  �حلر��س  الحتاد  �ل�صابق 
�ل�صاحلي �لتون�صي عملية �لتاأهيل 
�لع�صلي من �أجل ��صتعادة لياقته 
�أف�صل  يف  و�لتو�جد  �لبدنية 
جاهزية حتى يعود �إىل �لتدريبات 
�ملناف�صة  وي�صتاأنف  �جلماعية 

ع.ق.على �مليادين.

عي�شة ق.
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�ضالح يفكر يف الريال وكوتينيو 
على اأبواب بر�ضلونة

واملهتمني  الأبواب  على  ال�شتوي  املريكاتو 
ملتهبة  ل�شوق  يتح�رضون  النتقالت  باأخبار 
قد ت�شهد �شفقات مدوية، منها حممد �شالح 
يطالب  ومي�شي  مدريد  ريال  اإىل  واإيكاردي 
ومان�ش�شرت  بر�شلونة  اإىل  كوتينيو  فيليبي  ب�شم 
ديبال  باولو  بخدمات  للفوز  يتح�رض  يونايتد 
يف املريكاتو ال�شتوي، واأعلنت �رضكة »نايكي« 
بر�شلونة  لنادي  الراعية  الريا�شية  للمالب�س 
اأن الربازيلي فيليبي كوتينيو �شين�شم  الإ�شباين 
الر�شمي  املوقع  على  وذلك  الكتالوين  للنادي 
التعاقد مع  العمالقة، بر�شلونة حاول  لل�رضكة 
ليفربول رف�س  لكن  ال�شيف املا�شي،  كوتينيو 
الكتالن  جانب  من  املقدمة  العرو�س  كل 
واحتفظ باأيقونته، ويبدو اأن م�شاعي بر�شلونة 
ما  بح�شب  بالنجاح  باءت  قد  كوتينيو  ل�شم 
اأعلنت عنه �رضكة »نايكي«، وكان جنم الفريق 
كوتينيو  ب�شم  طالب  مي�شي  ليونيل  الكتالوين 
اإىل �شفوف الفريق بح�شب ما اأكدته ال�شحف 

الكتالونية.
دييغو  من  كاًل  مدريد  اأنلتيكو  قدم  جهتهـ  من 
كو�شتا وفيتولو لو�شائل الإعالم بعد اأن �شمهما 
ا�رضاكهما  من  وُمنع  املا�شي  ال�شيف  للفريق 
قبل  النادي من  العقوبة امل�شلطة على  ب�شبب 
اإىل  كو�شتا  وعاد  القدم،  لكرة  الدويل  الحتاد 
ناجحة  جتربة  بعد  الإ�شبانية  العا�شمة  نادي 
مع ت�شيل�شي انتهت مبغادرة النادي، بعد �شدام 
مع مدرب الفريق الإيطايل اأنطونيو كونتي.اأما 
فيتولو فان�شم اإىل »روخيبالنكو�س« قادماً من 

اإ�شبيلية ال�شباين مقابل 37.5 مليون يورو.
بينما تو�شل ليفربول الجنليزي اإىل اتفاق مع 
املدافع  بانتقال  يق�شي  �شاوثهامبتون  نادي 
الهولندي املميز فريجيل فان ديك اإىل �شفوف 
واأكدت  ال�شتوي  املريكاتو  خالل  الريدز 
اأن فان ديك  »دايلي ميل« الجنليزية  �شحيفة 
قيمة  بلغت  اإذ  التاريخ،  يف  مدافع  اأغلى  بات 
انتقاله اإىل ليفربول 75 مليون جنيه ا�شرتليني 
ما يعادل 84 مليون يورو، وكان ليفربول قريباً 
من التعاقد مع فان ديك ال�شيف املا�شي لكن 
�شاوثهامبتون رف�س كل العرو�س املقدمة، اإل 
مع  التوقيع  على  م�رضاً  ظل  كلوب  يورغن  اأن 
الذي  الدفاعي  ال�شتقرار  ليمنحه  الالعب 
غاب عن الفريق مع ماتيب وكالفان ولوفرين.

رغبة  عن  الأخرية  الأ�شابيع  يف  احلديث  وكرث 
ريال مدريد يف �شم الأيقونة امل�رضي حممد 
�شالح الذي اأبهر اجلميع مبا يقدمه يف الدوري 
حيث  ليفربول،  فريقه  مع  املمتاز  الجنليزي 

الدوري  الثاين يف ترتيب هدايف  يحتل املركز 
الجنليزي املمتاز 17 هدفاً خلف جنم توتنهام 
هاري كني 18 هدفاً، اأخبار رغبة ريال مدريد 
يف �شم �شالح كانت جمرد تكهنات اأو حتليالت 
اإل  امللكي،  النادي  ب�شاأن  املهتمني  لبع�س 
زيدان  الدين  زين  الفريق  مدرب  ت�رضيح  اأن 
وتعبريه عن اإعجابه ال�شديد بالفرعون ال�شغري 
العا�شمة  نادي  باهتمام  يقيناً  اجلميع  زاد 
ال�شبانية بجلب �شالح اإىل الليغا، اآخر الأخبار 
اأن �شالح بداأ يفكر  القادمة من اجنلرتا توؤكد 
اإذ  ال�شباين،  العمالق  اإىل  النتقال  يف  فعلياً 
اأخرب  اأن الالعب  اأ�شارت �شحيفة دايلي �شتار 

وكيل اأعماله برغبته يف اللعب لريال مدريد.
اأر�شنال  وجنم  الت�شيلي  الدويل  �شوهد  فيما 
العا�شمة  يف  �شان�شيز  األك�شي�س  الجنليزي 
و�شائل  بع�س  وذهبت  باري�س،  الفرن�شية 
الإعالم اإىل اعتبار ذلك خطوة نحو التوقيع مع 
باري�س �شان جريمان، اإذ ارتبط ا�شم �شان�شيز 
باري�س  اإىل  بالنتقال  ال�شيفي  املريكاتو  يف 
الجنليزي،  �شيتي  ومان�ش�شرت  جريمان  �شان 
لكنه ا�شتمر مع اأر�شنال الذي لن يعار�س رحيله 

يف ال�شتاء حيث ينتهي عقده ال�شيف القادم.
اأن  الجنليزية  ميل«  »دايلي  �شحيفة  وقالت 
الإيطايل اأنطونيو كونتي يرغب يف �شم الدويل 
الت�شيلي اأرتورو فيدال من بايرن ميونيخ لتدعيم 
ال�رضبي  رحيل  بعد  يعاين  الذي  و�شطه  خط 
نيمانيا ماتيت�س اإىل مان�ش�شرت يونايتد، واأكدت 
ال�شحيفة اأن مهمة ت�شيل�شي لن تكون �شهلة يف 
اأحد  يعترب  الذي  بالالعب  بايرن  مت�شك  ظل 
ا�شتعادة  اإىل  الطامح  البافاري  العمالق  ركائز 

توهجه يف دوري اأبطال اأوروبا.
عدم  حالة  من  �شئم  مدريد  ريال  اأن  ويبدو 
الفرن�شي  التي يعاين منها مهاجمه  ال�شتقرار 
بديلة  حلول  عن  يبحث  وبداأ  زمية  بن  كرمي 
اإيطاليا وحتديداً يف انرت ميالن،  قد تكون يف 
النادي امللكي يرغب يف تعزيز �شفوفه بهداف 
اإيكاردي  مارو  الأرجنتيني  الإيطايل  الدوري 

�شاحب 17 هدفاً يف الكال�شيو. 
مان�ش�شرت  اإن  الجنليزية  ال�شحافة  وتقول 
يونايتد بات من اأ�شد املهتمني ب�شم املوهوب 
الأرجنتيني باولو ديبال من جوفنتو�س الإيطايل 
يونايتد  املان  ال�شتوي،  املريكاتو  خالل 
ومدربه جوزيه مورينيو على ا�شتعداد لدفع 60 
“اأولد  اإىل  ا�شرتليني جللب ديبال  مليون جنيه 
يف  والتوتر  اجلمود  فرتة  م�شتغلني  ترافورد”، 

عالقة الالعب مبدربه ما�شيمليانو األيغري.

مورينيو يخطط للتعاقد مع غريزمان
يعاين مان�ش�شرت يونايتد بقيادة مدربه الربتغايل جوزيه مورينيو من اأزمة تراجع النتائج خالل اجلولت الأخرية من م�شابقة الدوري 
الإجنليزي املمتاز، وطالب مورينيو اإدارة ناديه بالإنفاق اأكرث على تدعيم �شفوف ال�شياطني احلمر، واأكدت تقارير �شحفية اأم�س اأنه 

يخطط لإنهاء �شفقة اأنطوان غريزمان جنم اأتلتيكو مدريد خالل جانفي اجلاري.
وذكرت �شحيفة ديلي اإك�شربي�س اأن مورينيو طالب اإدارة اليونايتد بدفع قيمة ال�رضط اجلزائي يف عقد غريزمان التي تبلغ 100 مليون 
يورو، وح�شم ال�شفقة ال�شهر اجلاري وعدم النتظار لنهاية املو�شم، وياأمل املدرب الربتغايل، يف اإمتام بع�س ال�شفقات القوية يف 
ال�شتاء �شعًيا لإنقاذ مو�شم اليونايتد واملناف�شة بقوة على اإحراز الألقاب، ويعد غريزمان هدفا رئي�شيا لرب�شلونة وتفاو�س مع الالعب 

بالفعل، حتى اأن ناديه اأتلتيكو مدريد اأعلن عن تقدمه ب�شكوى �شد النادي الكتالوين ب�شبب هذا الأمر.

ريال مدريد ين�ضحب من �ضفقة دوناروما
قالت تقارير �شحفية اأن نادي ريال مدريد الإ�شباين ح�شم موقفه من �شفقة الدويل الإيطايل جيانلويجي دوناروما حار�س مرمى 
فريق ميالن، وعا�س دوناروما اأ�شبوًعا حافال بالأحداث، لعل اأبرزها لفتات اجلماهري �شده وعدم م�شاركته يف الديربي اأمام اإنرت 
ميالن يف كاأ�س اإيطاليا، كما خا�س املباراة رقم 100 بقمي�س ميالن اأمام فيورنتينا، ويقول موقع »كالت�شيو مريكاتو« الإيطايل، اإن 
اأنه مل يعد مهتًما بخدماته، نظًرا حلالة عدم  اأبلغ وكيل اأعماله مينو رايول  اأبرز املهتمني ب�شم احلار�س  ريال مدريد والذي كان 

اليقني املحيطة مب�شتقبله.
وت�شري العديد من التقارير اأن ريال مدريد �شيتعاقد مع الإ�شباين ال�شاب كيبا اأريزابالجا حار�س مرمى فريق اأتلتيك بيلباو الإ�شباين 
مع فتح باب النتقالت ال�شتوية.يذكر اأن العديد من الأندية ل زالت مهتمة بالتعاقد مع احلار�س الإيطايل، على راأ�شها فريق باري�س 

�شان جرمان الفرن�شي بالإ�شافة اإىل جوفنتو�س الإيطايل.

نابويل يخ�ضى مفاجاآت اأتالنتا يف كاأ�س اإيطاليا
يلتقي نابويل مع �شيفه اأتالنتا اليوم ويف اليوم التايل يواجه جوفنتو�س نظريه تورينو يف الدور ربع النهائي لكاأ�س اإيطاليا، واأنهى نابويل 
عام 2017، يف �شدارة جدول ترتيب الدوري الإيطايل عرب الفوز على كروتوين، لكن مدرب الفريق ماوري�شيو �شاري قلل من اأهمية 
ح�شول فريقه على لقب بطل ال�شتاء، وقال �شاري: »لي�س من املهم اأن تكون بطال يف هذه املرحلة من املو�شم، ولكن ما فعلناه يف 
2017 كان مبثابة عودة هائلة، تو�شح كم العمل املبذول«، واأ�شاف: »ن�شعر بالفخر، لذلك لكن علينا ال�شتمرار على نف�س املنوال، 
لأننا مل نفز باأي �شيء حتى الآن«. وخ�رض اأتالنتا على ملعبه اأمام كالياري بعد اأن اأهدر الفريق الكثري من الفر�شة املحققة، لكنه ل 

زال يقبع يف منطقة الأمان ويحتل املركز التا�شع بجدول ترتيب الدوري الإيطايل.
ويحتل جوفنتو�س املركز الثاين يف الدوري الإيطايل بعد فوزه على ملعب فريونا 3-1، يف الوقت الذي تعادل فيه تورينو �شلبيا مع 

�شيفه جنوى، وحتددت معامل املواجهة الأوىل يف املربع الذهبي لكاأ�س اإيطاليا حيث يلتقي ميالن مع لزيو روما.

اأر�ضنال يوا�ضل ت�ضييع النقاط وكري�ضتال باال�س 
يوقف املان �ضيتي

اختتم نادي اأر�شنال عام 2017 بتعادل خميب لآمال جماهريه خارج ملعبه اأمام و�شت بروميت�س بهدف لهدف يف ختام املرحلة 21 من 
الدوري الإجنليزي املمتاز، وا�شل اأر�شنال اإهداره للنقاط ال�شهلة و�شقط يف فخ التعادل اأمام م�شيفه و�شت بروميت�س �شاحب املركز 
قبل الأخري بهدف لهدف، وف�شل اآر�شنال يف ت�شييق اخلناق على ليفربول الرابع بر�شيد 41 نقطة بعد اأن اأ�شاف اإىل ر�شيده نقطة 

واحدة فقط رفعت ر�شيده اإىل 38 نقطة يف املركز اخلام�س علماً باأن توتنهام ال�شاد�س بر�شيد 37 نقطة مل يخ�س مباراته.
باأن الفريق �شجل 38 هدفاً ودخل �شباكه 26  والتعادل هو اخلام�س لآر�شنال يف املو�شم احلايل مقابل 5 هزائم و11 انت�شار علماً 
وهو �شاحب اأ�شعف خط دفاع بني الفرق 7 الأوىل يف جدول ترتيب امل�شابقة، ويعد اأداء املدفعجية حتى الآن خميباً ب�شدة لآمال 
جماهريه العري�شة التي كانت متني النف�س يف تدارك كبوة املو�شم املا�شي عندما اأخفق الفريق يف التاأهل لدوري اأبطال اأوروبا 
لأول مرة منذ عقدين، اإل اأن الرياح اأتت مبا ل ت�شتهي ال�شفن فكتيبة املدرب املخ�رضم اآر�شني فينغر كان و�شعها اأف�شل بكثري عقب 

نهاية املرحلة 21 من املو�شم املا�شي.
من جهة اأخرى اأنهى و�شت بروميت�س عام 2017 على وقع و�شع بالغ ال�شوء حيث يقبع يف املركز 19 بعد اأن حقق انت�شارين فقط 
وهو اأقل فرق البطولة حتقيقاً للفوز مقابل 10 تعادلت و9 هزائم، علماً باأن فريق املدافع امل�رضي اأحمد حجازي هو �شاحب ثاين 

اأ�شعف خط هجوم يف امل�شابقة بر�شيد 15 هدفاً.
بينما اأوقف كري�شتال بال�س �شل�شلة انت�شارات �شيفه مان�ش�شرت �شيتي عندما اأجربه على التعادل ال�شلبي، واأنقذ احلار�س الربازيلي 
اإدر�شون مرمى مان�ش�شرت �شيتي من تلقي هدف قاتل يف الوقت ال�شائع بت�شديه لركلة جزاء نفذها ميليفوفيت�س، واأراح الإ�شباين 
غوارديول بع�س لعبيه البارزين ب�شبب �شغط املباريات يف الوقت احلايل، مثل الأرجنتيني اأغويرو واملتاألق موؤخراً �شتريلينغ، لكنه 

تلقى �رضبة موجعة باإ�شابة الربازيلي غابرييل جي�شو�س قبل انت�شاف ال�شوط الأول وهو ما دفعه ل�شتبداله باأغويرو.

فريغ�ضون: رقم فينغر �ضيبقى اإىل االأبد
هناأ ال�شري األيك�س فريغ�شون اأ�شطورة تدريب مان�ش�شرت يونايتد ال�شابق، اأر�شني فينغر املدير 
اأعلى  �شاحب  فينغر  اأر�شن  وبات  الربمييريليغ،  القيا�شي يف  رقمه  ك�رض  على  لأر�شنال  الفني 
ليتخطى  مباراة،   811 املمتاز مبجموع  الإجنليزي  الدوري  يف  كمدرب  املباريات  من  ر�شيد 
اأر�شنال فاز فينغر يف 468 مباراة وتعادل يف  له مع  رقم فريغ�شون 810، وخالل 811 مباراة 

198 وخ�رض يف 145.
وقال فريغ�شون يف ت�رضيحات نقلتها �شحيفة »ذا �شن« الإجنليزية: »اأهنئ اأر�شني على تخطيه رقمي القيا�شي باإدارة 810 مباراة يف 
الربمييريليغ«، واأ�شاف: »اإنه رقٌم مذهل تطلب تفانيا كبريا واحرتافية من اأجل حتقيقه، واأ�شك يف اإمكانية ك�رض هذا الرقم لالأبد«/ 

واأمت ال�شري ت�رضيحاته: »تهايّن لك على م�شرية مذهلة حًقا، وخدمة عظيمة لكرة القدم واأر�شنال«.

توتنهام  مدرب  بوكيتينو  ماوري�شيو  قال 
الجنليزي  الدوري  يف  املناف�س  هوت�شبري 
م�شاركة  حول  حتوم  ال�شكوك  املمتاز 
�شيتي  �شوانزي  لقاء  يف  كني  هاري  املهاجم 
كني،  وغاب  املر�س،  ب�شبب  املقبل  الثالثاء 
الذي �شجل ثالثية يف مباراتني متتاليتني عن 
اأن  ياأمل  املدرب  لكن  اأم�س  اأول  التدريبات 
يكون اأمام لعب منتخب اجنلرتا املزيد من 

الوقت للتعايف.
»هو  �شحفي:  موؤمتر  خالل  بوكيتينو  وقال 
جاهزاً  �شيكون  هل  معه،  والطبيب  منزله  يف 
ملواجهة �شوانزي �شرنى، ل اأعرف ما اإذا كان 

�شيتعامل  كيف  �شرنى  ل،  اأم  متاحا  �شي�شبح 
مع املوقف«، و�شيكون بو�شع توتنهام �شاحب 
فيكتور  خدمات  ا�شتعادة  اخلام�س  املركز 
وانياما مب�شاركته يف تدريبات الفريق الأول، 
ومع ذلك فان بوكيتينو اأكد اأن لعب و�شط كينيا 
�شيكون متاحاً لالختيار �شمن ت�شكيلة الفريق، 
وقد يحل وانياما بدياًل ملو�شى دميبلي الذي 
مل يتدرب مع الفريق منذ فوز توتنهام ال�شاحق 
على �شاوثامبتون 5-2 الثالثاء املا�شي، وقال 
الفخذ،  اأعلى  يف  م�شكلة  من  »عانى  املدرب 
طلب تغيريه، نقيم حالته حالياً، حتوم ال�شكوك 

حول م�شاركته الثالثاء«.

�ضكوك حول م�ضاركة هاري كني �ضد �ضوانزي �ضيتي

اأكد مدرب اأر�شنال خام�س الدوري الجنليزي 
املهاجم  رحيل  يخ�شى  ل  اأنه  فينغر  اأر�شني 
�شان�شيز  األك�شي�س  املتاألق  الت�شيلي  الدويل 
يف  يفتتح  الذي  ال�شتوي  النتقالت  �شوق  يف 
الفاحت جانفي الداخل، وقال فينغر بعد الفوز 
على كري�شتال بال�س 3-2: »ل�شت خائفاً من 
املو�شوع  هذا  لكن  عر�س  على  احل�شول 
التعاقدي«  و�شعه  ب�شبب  التداول  اإىل  �شيعود 

يف اإ�شارة اإىل انتهاء عقده يف جوان 2018.
و�شّجل �شان�شيز الذي اأجه�س ال�شيف املا�شي 
ثنائية يف مرمى  �شيتي  اإىل مان�ش�شرت  انتقاله 
يحتفلوا  مل  زمالءه  لكّن  بال�س،  كري�شتال 

معه عندما �شّجل الهدف الأول، وراأى فينغر: 
ومرّكزاً  امل�شاء  هذا  جيداً  كان  باأنه  »اأعتقد 
جداًـ هذا هو �شان�شيز لعب كرة القدم الكبري 
كما نعرفه، هذا النوع من الأداء الذي ننتظره 
منه«، واأ�شاف: »مل اأ�شكك يوماً بالتزامه جتاه 
و�شع  يف  تكون  عندما  لكن  اللندين،  النادي 
تعاقدي من هذا النوع، النا�س يطرحون عليك 
علم  يف  متخ�ش�شاً  لي�س  اأنه  م�شرياً  اأ�شئلة« 
متوقعة  مفاو�شات  اأّن  فينغر  واأعلن  النف�س، 
مطلع جانفي الداخل من اأجل التمديد جلاك 
عقده  وينتهي  م�شتواه  ا�شتعاد  الذي  ويل�شري 

اأي�شاً اأواخر جوان املقبل.

فينغر لي�س قلقًا لرحيل �ضان�ضيز يف املركاتو ال�ضتوي



�س�ؤال  2018؟«  اجلديد  العام  يف  تتمني  »ماذا 
طرح على جن�م الفن، الذين ت�حدت اأمنياتهم 
ودحر  العربية،  والأمة  م�رص  ا�ستقرار  ح�ل 
الإرهاب الذي ا�ست�رصي يف املنطقة، م�ؤكدين 
امل�رصيني  واإرادة  عزمية  من  ينال  لن  اأنه 

والعرب.
 

يف البداية، اأعرب اأحمد عز عن اأمنيته بال�سالم 
اأن احل�ادث  مب�رص واملنطقة العربية، م�ؤكداً 
بل  امل�رصيني  ترهب  لن  مب�رص  الإرهابية 
وحتقيق  التقدم  نح�  واإ�رصار  ق�ة  �ستزيدهم 

اأحالمهم وطم�حاتهم.
 

اأن  »اأمتني  قال:  ال�سخ�سي  امل�ست�ي  وعلي 
اجلديد،  العام  يف  جديدة  جناحات  اأحقق 
املعرو�ض  »اخللية«  فيلم  يف  حققت  مثلما 
حالياً بدور العر�ض امل�رصية والعربية، وها اأنا 

اأ�س�ر فيلمي اجلديد »ي�ن�ض«، املقرر عر�سه 
املقبل،  العام  من  الأ�سحي  عيد  م��سم  يف 
م�سل�سلي  م�ساهد  اأويل  ت�س�ير  لبدء  واأ�ستعد 
اأن  واأمتني  امل�رصي«،  عمر  »اأب�  الرم�ساين 

يحقق كالهما جناحاً كبرياً عند طرحهما.
 

بنه�سة  حتلم  اإنها  عامر  وفاء  النجمة  وقالت 
اإقت�سادية واجتماعية واإنتاجية مب�رص، بحيث 
واأمريكا،  اأوروبا  يف  املتقدمة  الدول  ن�ساهي 
�سعباً،  لي�ض  احللم  هذا  حتقيق  اأن  م�سيفة 
واإمنا ميكن تنفيذه بت�سافر جه�د امل�رصيني، 
وحتقيق الإكتفاء الذاتي يف الزراعة وال�سناعة 
ي�سبح  حينما  اإل  يتحقق  لن  وذلك  والتجارة، 
بح�سب  العظيم،  بلده  لرتاب  خادماً  ال�سعب 

و�سفها.
 

م�سل�سلها  يحقق  اأن  تتمني  اأنها  واأو�سحت 

اأعمال  لن�عية  ينتمي  الذي  »ال�رص«،  اجلديد 
م�سل�سل  مثل  كبرياً  جناحاً  حلقة،  ال�ستني 
اأيام،  قبل  عر�سه  انتهي  الذي  »الط�فان«، 
والإثارة،  بالت�س�يق  تت�سم  اأحداثه  اأن  خا�سة 
فهمي  ح�سني  غرار  علي  كبار  جن�ماً  وي�سم 

ون�سال ال�سافعي ورمي البارودي وغريهم.
 

ع�دة  متنيها  عن  البحريي  داليا  واأعربت 
اهلل  يقي  واأن  امل�رصي،  لل�سارع  ال�ستقرار 
�س�ب  كل  من  بها  املرتب�سني  �رص  م�رص 
واجتاه، لفتة اإيل اأنها تتمني يف مباركة امل�يل 
ال�حيدة  وابنتها  احلايل  زوجها  يف  وجل  عز 
حياتها،  يف  �سخ�سني  اأغلي  لأنهما  »ق�سمت«، 
اجلديد  م�سل�سلها  بتحقيق  نف�سها  متني  كما 
عند  جماهريياً  اأخرية« جناحاً  فر�سة  »للحب 

طرحه علي ال�سا�سات.
بالعام  تفاوؤلها  عن  عبيد  نبيلة   واأعربت 

مل�رص  اهلل  حفظ  يف  ثقتها  بحكم  اجلديد، 
اأن  متمنية  جمعاء،  العربية  والأمة  و�سعبها 
ي�س�د ال�سالم بني اجلميع، واأن تع�د العالقات 

الطيبة غري مقرتنة باأي م�سالح �سخ�سية.
 

طم�حها  اإن  ي��سف  فريال  الت�ن�سية  وقالت 
اجلارف يجعل اأحالمها واأمنياتها بال حدود، 
لكنها تتمني روؤية م�رص وت�ن�ض يف اأف�سل حال، 
وحتلم بانت�سار مبادئ احلب والإخاء والتعاون 

دون م�سلحة من وراء ذلك.

ازدهار لفت �سهدته ال�سينما امل�رصية 
يف عامها احلايل، �س�اء علي م�ست�ي 
اإيراداتها،  حجم  اأو  اأفالمها  عدد 

العر�ض  دور  ا�ستقبال  بعد  وذلك 
فيلماً،   44 من  يقرب  ملا  امل�رصية 
ما  الفنية  ق�البها  يف  بالتن�ع  ات�سمت 

بني الأك�سن والك�ميديا والرومان�سية، 
اإل اأن اأفالم احلركة والك�ميديا كانت 
م�سامني  يف  الأكرب  الن�سيب  �ساحبة 

الأفالم املعرو�سة.
طارق  للمخرج  »اخللية«  فيلم   وجاء 
التي  الأفالم  مقدمة  يف  العريان 
اإثر  ونقدياً،  حققت جناحاً جماهريياً 
ملي�ن   55 لـ  اإيراداته  حاجز  جتاوز 
الأعلي  الفيلم  لي�سبح  م�رصي  جنيه 
امل�رصية،  ال�سينما  تاريخ  يف  اإيراداً 
و�سامر  عز  اأحمد  بط�لة  من  وه� 
امل�رصي وحممد ممدوح واأمينة خليل 
تاأليف  من  وغريهم،  �سف�ت  واأحمد 
»هروب  فيلم  ويليه  اجلهيني،  �سالح 
امل�رصي  الفنان  بط�لة  ا�سطراري« 
اأحمد ال�سقا بعد ت�قف اإيراداته عند 
و�سارك  جنيه،  األف  و776  ملي�ن   53

كرارة  واأمري  عادل  غادة  بط�لته  يف 
وم�سطفى خاطر وفتحي عبد ال�هاب 
وغريهم، من تاأليف حممد �سيد ب�سري، 

واإخراج اأحمد خالد م��سي.
جناحاً  الأفالم  من  عدد   وحققت 
فيلم  اأبرزها  اجلمه�ر،  عند  وقب�لً 
عرفة  �رصيف  للمخرج  »الكنز« 
و«م�لنا« للمخرج جمدي اأحمد علي، 
حممد  للمخرج  اعتقال«  و«ج�اب 
للمخرج  خري«  على  و«ت�سبح  �سامي 
جاك�س�ن«  و«�سيخ  �سامي  حممد 
و«ياباين  �سالمة،  عمرو  للمخرج 
و«ب�سرتي  عيد  اأحمد  للفنان  اأ�سلي« 
و«عنرت  كرمي  نيللي  للفنانة  راجل« 
ابن ابن ابن ابن �سداد« للفنان حممد 
هنيدي و«القرد بيتكلم« للنجمني عمرو 

واكد واأحمد الفي�ساوي.
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واأ�ساف �سا�سماز، خالل م�ساركته يف 
احلديث  »م�سابقة  ج�ائز  ت�زيع  حفل 
ق�نية  مبدينة  الق�سرية«،  والأفالم 
الن�سخة  عر�ض  اأن  تركيا،  و�سط 
فيفري  من  اعتباًرا  �سيبداأ  اجلديدة 

املقبل.
واأو�سح �سا�سماز اأن الن�سخة اجلديدة 
الن�سخ  كما  حاولت،  امل�سل�سل  من 
ال�سابقة، معاجلة ق�سايا تهم املتابعني 
الأجندة املهمة يف العامل، واأن ق�سية 
التي  الق�سايا  اأبرز  كانت  »الف��سى« 

ركزت عليها هذه الن�سخة.
�سيناري�  ا�ستكملنا  »لقد  قائاًل:  وتابع 
 ،2018 عام  ن�سخة  وه�  امل�سل�سل، 
�سا�سات  بثه على  �سيبداأ  اهلل  �ساء  واإن 
فيفري  من  اعتباًرا  التلفزي�ن 

املقبل«.
الذئاب«،  »وادي  م�سل�سل  اأن  واأ�سار 
 ،2003 عام  ن�سخه  اأوىل  بُثَّت  والذي 
وحظي  عالية،  متابعة  ن�سبة  حقق 
املتابعني  اأن  لفتا  مميزة،  ب�سعبية 
القناة  ا�سم  عن  دوًما  يت�ساءل�ن 
ن�سخة  ببث  �ستق�م  التي  التلفزي�نية 
ذلك  مع   - يحدد  اأن  دون   ،2018 عام 

- ا�سم القناة.
قريبًا  امل�سل�سل  بث  »�سيبداأ  واأ�ساف: 
التلفزي�نية  القناة  اأن  كما  فيفري،  يف 
التي �ستبث ن�سخة العام املقبل �ستعلن 
قريبًا اأي�سا عن امل�سل�سل، عرب عر�ض 
اأبرز الق�سايا  مقاطع خمت�رصة تظهر 

التي تتناولها ن�سخة العام املقبل«.
ووفق النجم الرتكي، فاإن »ن�سخة العام 
اأو  الف��سى  ق�سية  �ستتناول  املقبل 
وج�د  ظل  يف  الف��سى،  نظرية  لنقل 
الف��سى،  باإدارة  تعنى  اإيدي�ل�جية 
من  وت�جيهه  العامل  لإدارة  وتهدف 

خالل الف��سى«.
 

امل�سل�سل  طرح  الن�سخة،  هذه  ويف 
و�سبط  الف��سى  من  التخل�ض  �سبل 
غري  منها،  واخلروج  انت�سارها، 
حالة  حماربة  بطرق  تكتف  مل  اأنها 
الف��سى، واإمنا تناولت اأي�سا اإفرازات 
الفرد  على  وانعكا�ساتها  احلالة  تلك 
املعاناة  معاجلة  وكيفية  واملجتمع، 
فة التي  الناجتة عن تلك احلالة؛ وال�سّ
يف  فيها  تقف  اأن  تركيا  على  ينبغي 
واجلغرافية  ال�سيا�سية  املعادلت  ظل 

املتغرية باملنطقة.
الن�سخة  تتناولها  وم�ا�سيع  ق�س�ض 
وا�سعة  �رصيحة  وتهم  اجلديدة، 
ميامنار  من  انطالًقا  العامل،  ح�ل 
وال�ليات  ومقدونيا  اأفغان�ستان  اإىل 

املتحدة.
الذئاب«  »وادي  اأن  �سا�سماز  واأ�ساف 
ناجحة  ا  ق�س�سً جلمه�ره  قّدم  الذي 
املا�سية،   15 الـ  الأع�ام  مدار  على 
ا على م�رصوٍع  يعمل يف هذه الأثناء اأي�سً
عن  معرًبا  ع�سكري،  م�سل�سل  لإنتاج 
اأمله يف اأن حتمل الأيام املقبلة اأخباًرا 

جيدة ح�ل هذا امل��س�ع.
»وادي  م�سل�سل  اإن  �سا�سماز  وقال 
يف  املتابعني  اهتمام  جذب  الذئاب« 
واأن  �س�اء،  واخلارج على حد  الداخل 
متابعيه يت�زع�ن على ح�ايل 60 بلًدا؛ 

وخ�س��سا بلدان ال�رصق الأو�سط.
وح�ل ردة فعل الرئي�ض الرتكي، رجب 
اعترب  القد�ض،  ب�ساأن  اأردوغان،  طيب 
جًدا«،  »جيدة  كانت  اأنها  �سا�سماز 
الأمة  اأبناء  م�ساعر  عن  عربت  واأنها 
القد�ض  ق�سية  جتاه  الإ�سالمية، 

وفل�سطني.

و�سدد �سا�سماز على اأن القد�ض لي�ست 
حيال  الرتكية  امل�اقف  واأن  ل�حدها، 
القد�ض اأثبتت ذلك للعامل كله، م�سرًيا 
القد�ض  ح�ل  الأخرية  الفعل  ردود  اأن 
الق�سية  م�سار  يف  ث�رة  مبثابة  كانت 

الفل�سطينية.
ويف 6 دي�سمرب اجلاري، اأعلن الرئي�ض 
القد�ض  ترامب،  دونالد  الأمريكي، 
والغربي  ال�رصقي  ب�سقيها  املحتلة 
اأثار  ما   ، ال�سهي�ين  للكيان  عا�سمة 
يف  وا�سعني  وا�ستنكار  غ�سب  م�جة 

�ستى اأنحاء العامل.

مراد علمدار: الن�سخة اجلديدة من " وادي 
الذئاب" تتحدث عن الفو�سى وميامنار

قال املمثل واملنتج الرتكي، جناتي �سا�سماز، املعروف عربيا باأداء �سخ�سية مراد علمدار يف م�سل�سل »وادي الذئاب«، اإن 
ا عن ميامنار. الن�سخة اجلديدة من امل�سل�سل �ستحمل ا�سم »وادي الذئاب - الفو�سى«، وتت�سمن ق�س�سً

اأمنيات جنوم الفن يف 2018.. فماذا قالوا؟

اأحمد  امل�رصي  النجم  انتهى 
ال�سقا من ت�س�ير م�ساهده ك�سيف 
الذي  �رصف فيلم »حرب كرم�ز«، 
يق�م ببط�لته م�اطنه اأمري كرارة، 
عيد  م��سم  يف  عر�سه  واملقرر 

الفطر من العام املقبل.
مل�ساركة  احلقيقي  ال�سبب  ويع�د 
اأنه  حيث  الفيلم،  يف  ال�سقا 
»الفار�ض«،  بعن�ان  لفيلم  ي�ستعد 
اإل  زكي،  منى  البط�لة  وت�ساركه 
ملنتج  ممل�كة  الفيلم  حق�ق  اأن 
ال�سبكي،  حممد  كرم�ز«  »حرب 
ل�سالح  التنازل عنها  يرف�ض  الذي 
حاول  حيث  »الرميا�ض«،  �رصكة 
فيلمه  يف  ال�سبكي  جماملة  ال�سقا 
اجلديد، اأماًل يف تنازل الأخري عن 

برده  ف�جئ  اأنه  اإل  الفيلم،  ق�سة 
كرارة  جتامل  جاي  »اأنت  قائاًل: 

م�ض جتاملني اأنا«.
اأزمة  عن  بعيداً  الفيلم  ي�اجه  كما 
فيما  اأخرى  م�سكلة  ال�سبكي 
اإنتاجه،  ميزانية  ارتفاع  يخ�ض 
جنيه  ملي�ن   60 اإىل  و�سلت  والتي 
تنفيذه يف  دون  ما يح�ل  م�رصي، 

ال�قت احلايل.
وي�سارك يف بط�لة »حرب كرم�ز« 
عبدالرازق  وغادة  حميدة  حمم�د 
اآدكينز  �سك�ت  العاملي  والنجم 
عبدال�هاب  وفتحي  ودياب 
من  وك�كبة  خاطر  وم�سطفي 
بيرت  واإخراج  تاأليف  من  النج�م، 

ميمي.

اأزمة ب�سبب م�ساركة اأحمد 
ال�سقا يف "حرب كرموز"

ح�ساد2017 الأك�سن والكوميديا يجتاحان ال�سينما امل�سرية

الع�سيلي  حمم�د  الفنان  طرح 
الذي  »خاينة«  كليباته  اأحدث 
ال�سعبي  املطرب  مع  يجمعه 
حمم�د الليثي، عرب قناته الر�سمية 
مع  بالتزامن  ي�تي�ب،  مب�قع 

الحتفالت براأ�ض ال�سنة 2018.
اأمري  كلمات  من  »خاينة«  كليب 
وت�زيع  الع�سيلي،  واأحلان  طعيمة، 
م��سيقي علي فتح اهلل، ومن اإخراج 

عالء خالد.

األف   86 »خاينة«  كليب  وتخطى 
من  �ساعات  خالل  م�ساهدة، 
الر�سمية  القناة  عرب  طرحها 

ملحم�د الع�سيلي مب�قع ي�تي�ب.
وكان الع�سيلي قد طرح كليب »م�ض 
املا�سي،  ن�فمرب  يف  م�سم�ن«، 
ال�ساعر  مع  فيها  تعاون  والتي 
اأحلانه، وت�زيع  اأمري طعيمة، ومن 
من  وهي  �سمري،  رامي  م��سيقي 

اإخراج اإبراهيم حدرج.

حممود الع�سيلي يطرح دويتو 
»خاينة« مع حممود الليثي
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للموؤرخ املغربي ر�شيد العفاقي

بالقاهرة الأندل�سيني  حارة  القناديل"..  "زقاق 
يوا�شل الباحث املغربي املتخ�ش�س يف تاريخ بالده والأندل�س، ر�شيد العفاقي، رحلته الطويلة يف اقتفاء اأثر اأندل�شيي 

ال�شتات الذين مت طردهم من �شبه اجلزيرة الإيبريية، عقب �شقوط الأندل�س يف القرن اخلام�س ع�شر امليالدي.

وكالت

حارة  القناديل..  »زقاق  كتابه  ويف 
�صدر  الذي  بالقاهرة«،  الأندل�صيني 
مطبعة  عن  �صفحة   130 م�ؤخرا يف 
املغربية  بالعا�صمة  بري�س«  »ط�ب 
»العفاقي«،  امل�ؤرخ  ير�صد  الرباط، 
الأندل�صيني  عالقة  من  ج�انب 
بامل�رشق العربي، وهي العالقة التي 
ما يزال »زقاق القناديل« بالعا�صمة 
امل�رشية، �صاهدا عليها حتى ي�منا 

هذا.
حديث  يف  العفاقي،  وي��صح 
ميثل  الكتاب  هذا  اأن  لالأنا�ص�ل، 
ير�صد  كبري  م�رشوع  من  »جزءا 
الأندل�صيني يف عدد  وح�ص�ر  وج�د 

من البلدان العربية والإ�صالمية«.
الذين  »الأندل�صي�ن  وي�صيف: 
البلدان  اإىل  الطرد  حمنة  اأجلاأتهم 
ك�ن�ا  قد  الإ�صالمية،  العربية 
املجتمعات  يف  متميزة  جمم�عات 
التي حل�ا بها، وه� م��ص�ع دفعني 
اإطار  يف  الكتاب  هذا  تاأليف  اإىل 
اأخبار  عن  للتنقيب  ط�يل  م�ص�ار 

اأندل�صيي ال�صتات«.
املكانة  اإبراز  من  الكتاب،  وينطلق 
اأفئدة  يف  م�رش  حتتلها  كانت  التي 
حمطة  كانت  حيث  الأندل�صيني، 
بالد  نح�  رحلتهم  خالل  رئي�صية 
التي دفعت  احلرمني، وهي العالقة 
اأغلبية املهاجرين من اأهل الأندل�س 
قد  امل�رشق  اإىل  رحل�ا  الذين 
ويّتخذوها  مب�رش  النزول  اختاروا 

دار اإقامة.
بني  العالقة  جذور  اأن  غري 
ملا  وفقا  م�رش،  مع  الأندل�صيني 
اإىل  تع�د  الكتاب،  هذا  ي�صتعر�صه 

بقرون  الأندل�س  �صق�ط  قبل  ما 
دخ�ل  تاريخ  اإىل  وحتديدا  عديدة، 
من  وذلك  الكنانة،  لبالد  الإ�صالم 
لها  كان  فهرية  قر�صية  اأ�رشة  خالل 
دور يف فتح م�رش، ثم َمّرت ال�صن�ن 
�ُصاللتها،  من  فرد  ليت�صلم  والعق�د 
وه� ي��صف بن عبد الرحمن بن اأبي 
الفهري،  نافع  بن  عقبة  بن  عبيدة 

ُحْكَم بالد الأندل�س.
بن  عقبة  ه�  املذك�ر  ي��صف  َفَجُدّ 
فتح  يف  �صارك  الذي  الفهري  نافع 
م�رش، وتََ�ىّل بعد ذلك فتح املغرب 
املغرب  يف  الن�ر  ر�صالة  ونَ�رْش 
التي  اخِلَطِط  اأّول  وكان  الكبري، 
م�رش  يف  نافع  بن  ُعقبة  اْختَّطها 
ُزَقاٌق ُعرف فيما بعد با�صم: »ُزقاق 

القناديل«.
وي�صري م�ؤلف الكتاب، �صمن حديثه 
اأن »املثري لالنتباه عند  لالأنا�ص�ل، 
مطالعة كتب التاريخ اأّن الأندل�صيني 
)يعني  م�رش  بالد  نزل�ا  الذين 
القاهرة(  ثُّم  الُف�صطاط  العا�صمة: 
هذا  يف  الإقامة  يف�صل�ن  كان�ا 

قاق«. الُزّ
 

اختيار  يك�ن  اأن  العفاقي،  ويرجح 
»زقاق  يف  للعي�س  الأندل�س  اأهل 
العالقة  تلك  اإىل  راجع  القناديل«، 
القر�صية  بالعائلة  جمعتهم  التي 
يف  ن�صيب  لها  كان  التي  الفهرية 
اختطاط زقاق القناديل، والتي َحَكَم 
اأحد اأفرادها بالد الأندل�س يف وقت 

من التاريخ.
الزقاق  هذا  م�قع  ك�ن  عن  ف�صال 
»الف�صطاط«،  و�صط  قائما  كان 
بالبلد،  الرئي�صي  للم�صجد  وجُماورا 
العا�س  بن  عمرو  جامع  وه� 
اإىل  وظائفه  بع�س  اأ�صندت  الذي 

الأندل�صيني.
ف�ص�ل،  عدة  على  الكتاب  وي�صتمل 
ما  اإىل  يتطرق  ف�صل  يتقّدمها 
فتح  يف  �صهم  من  للم�رشيني  كان 
العل�م  �رشح  اإقامة  ثم  الأندل�س 
اأي�صا  يت�صمن  كما  بها؛  والآداب 
ف�ص�ل ت�صلط ال�ص�ء على اختطاط 

»زقاق القناديل«.

املعامل  اأهم  اأي�صاً،  وي�صتمل 
هذا  يف  قامت  التي  واخلطط 
احلي، تليها ف�ص�ل بنبذة عن تاريخ 
الزقاق،  بهذا  الأندل�صي  احل�ص�ر 
علماء  من  عدد  برتاجم  مرفقة 
َحال بهذا  الأندل�س الذين حّط�ا الِرّ

الزقاق العريق.
العفاقي، ه� باحث  وامل�ؤرخ ر�صيد 
 1970 �صنة  م�اليد  من  مغربي 
�صمايل  اأق�صى  طنجة،  مبدينة 
البتدائية  درا�صته  اجتاز  البالد، 
جمال  يف  وتخ�ص�س  بها،  والثان�ية 
التاريخ خالل درا�صته بكلية الآداب 
مرتيل  مدينة  الإن�صانية يف  والعل�م 

)�صمال(.
الدرا�صات  مبركز  ع�ص�  والعفاقي، 
التابع  الرتاث  واإحياء  والأبحاث 
للعلماء  املحمدية  للرابطة 
)حك�مية(، وله العديد من امل�ؤلفات 
يف جمال تاريخ املغرب والأندل�س، 
حيث ي�صكل كتاب »زقاق القناديل.. 
حارة الأندل�صيني بالقاهرة«، امل�ؤلف 

رقم ت�صعة يف قائمة اأعماله.

للكاتب اإيهاب النجدي

منازل الن�ص الأدبي.. حدود الرحتال بني ال�سعر والنرث
كتاب  الأدبي«  الن�س  »منازل 
الدكت�ر  م�ؤلفه  خالله  من  يحاول 
حماولة  تقدمي  النجدي  اإيهاب 
التقليدي  ال�ص�ؤال  من  للتحرر 
اأي  والذي يتجدد بني حني واآخر: 
اأف�صل..الن�س  الأدبيني  الن�صني 
ع��صاً  ويرى  النرثي؟  اأم  ال�صعري 
النظر  ت�جيه  ب�رشورة  ذلك  عن 
الأوىل  واأعمق؛  اأهم  دللتني  اإىل 
الفا�صلة  واحلدود  بالتميز  تت�صل 
فتت�صل  الثانية  اأما  الأ�صباه،  بني 
الأن�اع  بني  والتالقح  بالتحاور 
احلقيقة  وهي  الأدبية،  والأ�صكال 
على  نلحظها  التي  الثابتة  الأدبية 
وال�رشد  ال�صعر  بني  املثال  �صبيل 
والر�صالة  املذكرات  فن�ن  وبني 
جانب  من  ال�صحفي  والتحقيق 

والق�صة من جانب اآخر.
ون�ص��س  الق�صيدة  بني  واحل�ار 
تتجاوز  القمر  منازل  كما  النرث، 

وتتالقح لي�لد بدر التمام.
وي�ؤكد امل�ؤلف على اأن املق�صد من 
كلمة »الن�س« هنا، مغاير للمق�صد 
الذي يتبناه اإتباع تيار احلداثة وما 
بعد احلداثة، عند ا�صتخدام الكلمة 

اإ�صقاط  اىل  مييل�ن  حني  ذاتها، 
الأن�اع،  وقيمة  التجني�س،  فكرة 
بدافع اإ�صقاط كل �صلطة مركزية، 
ومنها بطبيعة احلال حم�ر الكتاب 
انه  ويرى  الن�ع«،  »�صلطة  احلايل 
رمبا يك�صف جتذر جدلية الإق�صاء 
ح�صارية  حقيقة  عن  والتجاور 
نح�  ينزع  اإن�صاين،  وم�صرتك 
الأن�اع،  بني  والتمايز  املفا�صلة 
ا�صتغراق  املنزع  ذلك  مينع  ومل 
يف  القدمية  الفل�صفة  قطبي 
الكربى  الدرامية  الفن�ن  معاجلة 
واملالحم،  واملاأ�صاة  امللهاة  مثل 
انطالقة  يف  امل�ؤثرة  الفن�ن  وهي 
الأدب الأوروبي يف ع�رش النه�صة، 
ال�صبيل  رف�صت املفا�صلة يف هذا 
م�صتندة على ما ميكن من حماجاة 
فل�صفية  واأ�ص�س  فكري،  وع�صف 

عابرة للحدود وم�غلة لالأزمة.
ميكن  اأنه  اإىل  امل�ؤلف  وي�صري 
م��صيقية  ظاهرة  عند  ال�ق�ف 
هذا  يف  مهمة  تبدو   - معن�ية 
ال�صكلني  جتاور  اأي   - ال�صياق 
اخلليلي والتفعيلي يف اإطار الدي�ان 
الق�صيدة  �صياق  ويف  ال�احد 

ال�احدة، فلعلها من الع�امل الفنية 
اأو  بق�صد   - اأ�صهمت  التي  البارزة 
بدونه - يف ر�ص�خ ال�صكل اجلديد، 
وا�صتقباله ال�صتقبال احلميد لدى 

قراء ال�صعر ومتابعيه.
وينتهي امل�ؤلف يف معاجلته لالأن�اع 
اىل  بينها  فيما  والعالقات  الأدبية 
اأن ال�رشد مك�ن بارز من مك�نات 
فهي  اجلديدة،  النرثية  الن�ص��س 
تقع  الغالب،  يف  �رشدية  ن�ص��س 
النرث  بني  و�صطى  منطقة  يف 
ورمبا  الق�ص�صي،  والنرث  ال�صعري 
املعا�رش  الأديب  لأن  ذلك  يع�د 
حما�رش بفي�صان من فن�ن ال�رشد 

وطرائقه.
بني  امل�صرتكة  اخلي�ط  اأن  كما 
وال�صعر  اجلديدة  الن�ص��س 
ال�صعر  بني  مت�صلة  وهي  مت�صلة، 
وبني  وبينه  الأدبية،  الفن�ن  وبقية 
واإذا  وال�صمعية،  الب�رشية  الفن�ن 
قائماً  الفن�ن  بني  الرتا�صل  كان 
فاإن الفروق الفا�صلة بينهما قائمة 

كذلك.
احلالية  امل�ؤلف  درا�صة  وتطرح 
ميكن  مدى  اأي  اإىل  ه�:  �ص�ؤالً 

ال�رشد  اإمكانات  من  ال�صتفادة 
ال�صعر  يفقد  اأن  دون  ال�صعر،  يف 
وج�هره  الن�عية،  خ�ص��صيته 
تخفى،  ل  ال�ص�ؤال  وغاية  اخلالق، 
اإذا كان ال�رشد يف ال�صعر مطلبا من 
الت�صحية  فاإن  التجديد،  مطالب 
مذبح  على  الق�صيدة  ب�صعرية 

ال�رشد مهلكة لكليهما.
ياأخذ  الق�ص�صي  ال�رشد  اأن  بيد 
فاإمكانات  ويعطيه،  ال�صعر  من 
كل منهما مبذولة لالآخر، واأحياناً 
الروح  اجلامعة هي  »الروح«  تك�ن 
يف  تتحرك  فالق�صة  الفارقة، 
يف  حتلق  والق�صيدة  مدارات، 
يجتمعان  لكنهما  اأخرى،  مدارات 
يف القدرة على احلركة والتحليق، 
كل  �صمت  على  ج�ر  اأو  تعد  دون 
يتجاوران  فهما  وخ�صائ�صه  فن 
جتاور الرفيقني على دروب الأدب 

ال��صيع.
عمل  امل�ؤلف  اأن  اإىل  ي�صار 
عبد  جائزة  مب�ؤ�ص�صة  م�صت�صاراً 
لالإبداع  البابطني  �صع�د  العزيز 

ال�صعري يف الك�يت.
وكالت

ليت التي �صلمت لها يف البدء اأمري                              
قد رّدت....اأو اختفت كعرو�س البحر 

يف املدِد                    
ال�صفرجل  كاأغ�صان  تباهت  لكنها 

اأمامي ـ حتى لم�صت ال�صم�س ـ
ِعر�س  ...يف  فجر  ك�صعاع  مرت  ثم 

الكبِد
...............

�صارت  .اأو  كربت  الغياب  يف  ليتها 
�صجرة .....ياأكل منها الطري واجلمِد

.اأحرقته  حطب  كفحم  خابت  لكنها 
الظالل ...ومل يعد اأخ�رشا.... لالأبد 

ِ ؟ا
................

خط  نف�س  يف  ت�صكن  التي  ليت  يا 
املدار معي

اأن تبكي على �صدري ب�صع دقائق
وت�صمع غناء ال�صل�ع ....كيفه م�صدودا 

بخي�ط ورِد

ليتني كنت احلطاب ال�حيد يف الغابة
حبيبتي  القلب......ونظرات  فاأ�صي 

الهاربة
عز  يف  ال�صباب  على  تت�صّيد  اأغ�صان 

الربِد
........................

.... املعب�دة  بريق  جّتملت  ليتني 
ول�صانها كان يتفتق ربيعا كالُزمرد

..................
ل �صغريا يف ال�ج�د .....اأو كبريا يف 

هذا املعبِد
حمم�دة  جراأة.....وجمازفة  احلب 

الع�اقب
تتداولها  ...مل  ماء  كاأ�س  احلب 

الأيادي
احلب ورقة بي�صاء...مق�صها الكربياء 
فيها......   الفر�س  .وم�اجهة 

غط�صات نهر بالعدِد
�شعر:جمال ن�شراهلل

عن 77 عامًا

وفاة م�ؤلفة كتب "الفابت �سرييز" 
الب�لي�سية

ال�صل�صلة  م�ؤلفة  غرافت�ن  �ص�  ت�فيت 
�صرييز«  »الفابت  الناجحة  الروائية 
كينزي  اخلا�صة  املفت�صة  وبطلتها 
بعد �رشاع مع  77 عاماً  ميله�ن، عن 

مر�س ال�رشطان.
بعد  اخلمي�س  غرافت�ن  �ص�  وت�فيت 
ال�رشطان،  مر�س  مع  ل�صنتني  �رشاع 
عرب  جيمي  ابنتها  اأعلنت  ما  على 
الكاتبة على في�س ب�ك. وقد  �صفحة 
الب�لي�صية  الروايات  م�ؤلفة  عرفت 
عناوين  حتمل  التي  بكتبها  خ�ص��صا 

م�صت�حاة من اأحرف الأبجدية.
و�صدر اأول كتاب �صمن هذه ال�صل�صلة 
العام  اليباي« يف  اإيز ف�ر  »ايه  بعن�ان 
عن�ان  حمل  الكتب  هذه  واآخر   1982
اأوت  يف  ي�صرتداي«  ف�ر  اإيز  »واي 

الفائت.
واأو�صحت ابنة الكاتبة اأن هذا الكتاب 

ه� الأخري �صمن هذه ال�صل�صلة.
»كثريون  ب�ك:  في�س  على  وكتبت 
منكم يعلم�ن اأنها كانت تعتمد م�قفاً 
قاطعاً اإزاء �رشورة عدم حت�يل كتبها 
تلفزي�نية،  م�صل�صالت  اأو  اأفالم  اإىل 
ويف الروحية عينها هي لن ت�صمح ي�ماً 
با�صمها«.  رواية  اأي  اأحدهم  بكتابة 
كلها،  الأ�صباب  »لهذه  واأ�صافت 
الذي  والحرتام  العميق  وبفعل احلب 
الأبجدية  �ص�،  لعزيزتنا  عائلتنا  تكنه 

�صتنتهي الآن بحرف واي«.
وترجمت كتب �ص� غرافت�ن اإىل 26 لغة 

بح�صب امل�قع الإلكرتوين للكاتبة.
وكالت

من 8 اإىل 11 جانفي2018

م�ؤمتر دويل يف الدوحة عن 
الأمريكية" "الدرا�سات 

للدرا�صات  الدوحة  مبعهد  يعقد 
اإىل 11 جانفي  العليا يف الفرتة من 8 
بعن�ان »من ميدان  2018م�ؤمتر دويل 
التحرير اإىل حديقة زاك�تي بني�ي�رك: 
اإعادة ت�صكيل ونزع املركزية عن حقل 

الدرا�صات الأمريكية«.
عن  املركزية  نزع  امل�ؤمتر  ويناق�س 
الدرا�صات الأمريكية يف �ص�ء احلراك 
ميادين  من  بداأ  الذي  الجتماعي 
به  وتاأثر  العربي  بالعامل  التحرير 
وحاكاه الكثريون يف امليادين الغربية. 
ويفتتح امل�ؤمتر بكلمة املفكر عزمي 
معهد  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ب�صارة 
بعن�ان  العليا  للدرا�صات  الدوحة 
»احل�ص�ر املتنامي لل�ليات املتحدة 

وغياب الدرا�صات الأمريكية«.
من  املم�ل  امل�ؤمتر  يف  وي�صارك 
�صندوق قطر ال�طني لالأبحاث وكلية 
والإن�صانية مبعهد  الجتماعية  العل�م 
جمم�عة  العليا،  للدرا�صات  الدوحة 
الدرا�صات  حقل  باحثي  اأبرز  من 
يف  اجلامعات  كربى  من  الأمريكية 
واآ�صيا  واأوروبا  ال�صمالية  اأمريكا 

واأفريقيا.
ح�ص�را  امل�ؤمتر  ي�صهد  اأن  ويت�قع 
ق�يا من جمعية الدرا�صات الأمريكية، 
وهي واحدة من اأهم واأقدم اجلمعيات 
حيث  املتحدة،  بال�ليات  الأكادميية 
احلالية  اجلمعية  رئي�صة  ت�صارك 

كاندي�س ت�ص� ورئي�صها ال�صابق روبرت 
وورير.

من  عددا  امل�صارك�ن  ويناق�س 
املحاور اأبرزها: الدرا�صات الأمريكية 
ال�صيا�صي  واخليال  الق�مية،  بعد  وما 
واحلدود  ال�صت�رشاق،  و�ص�ؤال 
الدرا�صات  يف  املكانية  واملخيلة 
اأين  الأمريكية..  والق�ة  الأمريكية، 
و�صيا�صات  والأقليات  اأين؟  واإىل 
خارج  اأمريكا  وتدري�س  املعرفة، 
يف  الأمريكية  والدرا�صات  حدودها، 
ال�صتثنائي..  و�صد  العربي،  العامل 

نزع املركزية والت�رشد.
ي�صاعد  اأن  امل�ؤمتر  منظم�  ويت�خى 
واملهتمني  الباحثني  امللتقى  هذا 
على تقدمي تف�صريات خمتلفة للهيمنة 
يف  العاملي،  ال�صعيد  على  الأمريكية 
العاملية  الإمربيالية  بهيمنة  مقارنة 
جتعل  التي  التقليدية  ومعانيها 
ال�ليات املتحدة �صبيهة بروما قدميا 

اأو باململكة املتحدة.
املقدمة  الأوراق  ن�رش  يتم  و�ص�ف 
بعد امل�ؤمتر يف اإحدى اأكرب الدوريات 
البحثية يف حقل الدرا�صات الأمريكية، 
بدورية  خا�س  عدد  ن�رش  جانب  اإىل 
املحكمة  املجلة  عربية«  »�صيا�صات 
العربي  املركز  عن  ت�صدر  التي 

لالأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.
 وكالت

م�سارحة واخفاق
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الديني" "اال�ستثناء 

كيف يعيد ال�سراع على الإ�سالم ت�سكيل ال�سرق الأو�سط؟

يك�سف ال�سياق الذي عاي�سته الدول ذات االأغلبية امل�سلمة، خا�سة يف منطقة ال�سرق االأو�سط، عن 
حالة من اال�ستثناء االإ�سالمي، فالتجربة االإ�سالمية تقدم خربة مغايرة عن تلك التي �سهدتها الديانة 

امل�سيحية يف املجتمعات الغربية العتبارات رئي�سية، اأهمها اأن االإ�سالم يطرح �سيغة متداخلة للعالقة بني 
الدين وال�سيا�سة مل تعرتف مبقوالت من قبيل »اأعطوا ما لقي�سر لقي�سر وما هلل هلل«، ومن ثم مل يكن يف 
التجربة االإ�سالمية ما يتيح اإمكانية التعاي�ش مع االأفكار العلمانية الغربية، وما تنطوي عليه من حتييد 

دور الدين يف املجال العام. 

تاأليف : �سادي حميد
اإعداد: حممد ب�سيوين عبداحلليم 

ومل تنعزل هذه احلالة اال�ستثنائية 
لالإ�سالم عن التطورات التي مرت 
منذ  االإ�سالمية  املجتمعات  بها 
ون�ساأة  العثمانية،  اخلالفة  انتهاء 
التي  احلديثة،  القومية  الدولة 
يف  �رشعيتها  عن  تبحث  ظلت 
اأيديولوجية هائلة،  تباينات  خ�سم 
وتناف�س نخبوي بني تيارات مدنية 
التجربة  ا�ستن�ساخ  اإىل  ت�سعى 
الغربية، وتيارات اأخرى اإ�سالموية 
»اال�ستثناء  فكرة  اإىل  ت�ستند 

االإ�سالمي« لتعزيز نفوذها.
»�سادي  يتناول  ال�سدد،  هذا  ويف 
�سيا�سات  مبركز  الزميل  حميد«، 
ال�رشق االأو�سط مبعهد بروكنجز، 
»اال�ستثناء  كتابه  خالل  من 
ال�رشاع  يعيد  كيف  االإ�سالمي: 
تاأثري  العامل«،  �سكل  االإ�سالم  على 
تفاعالت  يف  الديني  املكون 
املجتمعات  داخل  ال�سيا�سة 
االإ�سالمية بدول ال�رشق االأو�سط. 
امُلكَوّن  كتابه  يف  حميد  وينطلق 
اأن  فر�سية  ف�سول من  ثمانية  من 
لطبيعة  ا�ستثنائي  دين  االإ�سالم 
يف  ودوره  بال�سيا�سة،  عالقته 
ال�رشق  منطقة  اأو�ساع  ت�سكيل 
املرجح  الدور  وهو  االأو�سط، 
ليتم  امل�ستقبل،  يف  ا�ستمراريته 
تكرار  احتمالية  ا�ستبعاد  بذلك 

جتربة الغرب. 

البحث عن ال�سرعية

التاأ�سي�سي  اخلطاب  يتعاطى 
و�سئون  ال�سيا�سة  مع  لالإ�سالم 
احلكم على اأنها جزء من منظومة 
امل�ستمد  الديني  للتاأ�سيل  تخ�سع 
من الن�س ال�رشعي، وهذه الق�سية 
مع  االإ�سكاليات  من  الكثري  تُثرِ  مل 
يف  عا�ست  التي  االأوىل  االأجيال 
�سيما  ال  االإ�سالمية،  الدولة  ظل 
مع وجود الر�سول -�سلى اهلل عليه 
و�سلم- الذي كان واعًظا وم�سئوال 
الدولة  يف  الدينية  التعاليم  عن 
كان  ذاته  الوقت  ويف  الوليدة، 
احلاكم لهذه الدولة. وقد ا�ستمرت 
بعد  باآخر  اأو  ب�سكل  ال�سيغة  هذه 
الر�سول، حيث ظهرت فكرة  وفاة 
اخلالفة ككيان يتقاطع فيه الديني 
وال�سيا�سي دون اأن ميثل هذا االأمر 
املجتمع  توؤرق  كبرية  مع�سلة 

االإ�سالمي.
جتلت  التي  املعطيات  هذه 
تكن  مل  االإ�سالمية  التجربة  يف 
امل�سيحية،  نظريتها  يف  حا�رشة 

ت�سهد  مل  حيث  حميد،  بح�سب 
�سئون  حول  كبرًيا  جداال  االأخرية 
ما  هناك  يكن  مل  اإذ  احلكم؛ 
مبا  االإ�سالمية  ال�رشيعة  يُعادل 
مرتبطة  ن�سو�س  من  تت�سمنه 
وال�سيا�سة  احلكم  �سئون  بتنظيم 

والتفاعالت املجتمعية. 
ويف الوقت الذي كانت فيه فل�سفة 
على  تقوم  االإ�سالمية  ال�رشيعة 
ومواجهة  احلزم  من  كبرية  درجة 
من  متباينة  باأ�سكال  اخلطيئة 
امل�سيحية  انطوت  العقوبات، 
على االعتقاد باأن »امل�سيح خل�س 
عندما  اخلطيئة  اأعباء  من  الب�رش 
اأنه  بالتبعية  يعني  ما  وهو  لب،  �سُ
خل�سهم من عبء ال�رشيعة.. ومن 
لدولة  حاجة  فال  املنطلق،  هذا 

تنظم �سلوك االأفراد«. 
وتاأ�سي�ًسا على تلك املقدمات، فاإن 
داللتني  يثري  االإ�سالمي  اال�ستثناء 
ميكن  ال  اأنه  اأوالهما  جوهريتني؛ 
حلميد-  -وفًقا  اإمكانية  افرتا�س 
االأغلبية  ذات  الدول  خ�سوع 
االأو�سط  ال�رشق  يف  امل�سلمة 
لذات امل�سار الذي مرت به الدول 
دور  حتييد  عربه  ومت  الغربية، 
واعتباره  العام،  املجال  الدين يف 
واإخ�ساع  فرد،  بكل  ا  خا�سًّ �ساأًنا 
امل�سيحية ملبادئ من قبيل: حرية 
التعبري، واالختيار الديني، واإعالء 

قيمة االإرادة ال�سعبية.
ب�رشعية  الثانية  الداللة  وتت�سل 
الـ13  القرون  مدار  فعلى  احلكم، 
فكرة  كانت  لالإ�سالم،  االأوىل 
االإ�سالم  وعالقة  اخلالفة، 
ب�سكل  مقبوال  اأمًرا  بال�سيا�سة، 
مل  التي  االأوقات  يف  حتى  وا�سع، 
ومن  موؤثرة.  اخلالفة  فيها  تكن 
االأوحد  الكيان  اخلالفة  ظلت  ثم 
يحظى  الذي  واحلكم  لل�سلطة 
االإ�سالمي،  العامل  يف  بال�رشعية 
عام  حتى  الو�سع  هذا  وا�ستمر 
االإ�سالمية  اخلالفة  واإلغاء   ،1924
»العثمانية« على يد م�سطفى كمال 
جديدة  مرحلة  لتت�سكل  اأتاتورك، 
املجتمعات  تاريخ  يف  معقدة 

االإ�سالمية.
�سهدت  اخلالفة،  انتهاء  فمنذ 
منطقة ال�رشق االأو�سط �رشاعات 
متمحورة  الغالب  يف  كانت  حادة 
ال�سلطة، وحماوالت  حول �رشعية 
االأنظمة  على  ال�رشعية  اإ�سفاء 
والدولة  النا�سئة،  ال�سيا�سية 
تكونت  التي  املعا�رشة  القومية 
ق�سايا  معها  واأثري  املنطقة،  يف 

حتى  ح�سمها  يتم  -مل  جدلية 
الدين،  حول  الراهن-  الوقت 
ودوره يف املجال العام، وارتباطه 
القائمة.  ال�سيا�سية  بالتفاعالت 
عنها  تفرع  التي  الق�سايا  وهي 
مدنية  تيارات  بني  ا�ستقطابات 
اإ�سالمية حتاول ا�ستدعاء  واأخرى 
يف  االإ�سالمية  الدولة  جتربة 

مراحلها املبكرة. 
حميد  ي�سري  االإطار،  هذا  ويف 
عليه  كان  ما  بني  الفجوة  اأن  اإىل 
كان  حيث  ما،  يوًما  امل�سلمون 
للفخر  يدعو  ما  دائًما  هناك 
االإ�سالمية،  اخلالفة  ظل  يف 
العامل  يف  الراهنة  االأو�ساع  وبني 
تنامي  اإىل  توؤدي  االإ�سالمي؛ 
اإىل  واحلنني  بال�سياع،  ال�سعور 
يدفع  الذي  االأمر  وهو  املا�سي، 
نحو الكثري من الغ�سب، والتحفيز 
هذا  ولعل  ال�سيا�سي.  العنف  على 
املدخل ي�سلح لتف�سري ال�رشاعات 
منطقة  ت�سهدها  التي  املحتدمة 

ال�رشق االأو�سط. 

االإ�سالميون والثورات 
العربية

بها  مرت  التي  ال�سياقات  �سكلت 
خالل  االأو�سط  ال�رشق  منطقة 
حمفزًة  بيئًة  املا�سية،  العقود 
لبزوغ تنظيمات االإ�سالم ال�سيا�سي 
انتهاء  فمع  ال�سديدة.  بتنوعاتها 
املنطقة،  يف  اال�ستعمار  حقبة 
�سدة  اإىل  قومية  تيارات  و�سلت 
الدول  من  الكثري  يف  احلكم 
االأنظمة  هذه  وقدمت  العربية، 
-باأيديولوجياتها املفارقة للدين- 
االقت�سادية  بالتنمية  وعوًدا 
وال�سيا�سية، ولكن �رشعان ما جتلى 
عجز الكثري من هذه االأنظمة عن 

الوفاء بوعودها.
ويف خ�سم االأزمات التي واجهتها 
تيار  طرح  العربية،  املجتمعات 
كبديل  نف�سه  ال�سيا�سي  االإ�سالم 
االأخرى،  االأيديولوجية  للتيارات 
اأن  االإ�سالميون  راأى  حيث 
للمجتمعات  املاأزومة  »االأو�ساع 
الدولة  لبعد  نتيجًة  العربية جاءت 
عن الدين، واأن هذا مبثابة غ�سب 
اإلهي، واأنه الإر�ساء اهلل يجب اإعادة 
اإىل  والعودة  ن�سابها،  اإىل  االأمور 
النقي«،  االإ�سالمي  االأ�سا�س 
يف  االإ�سالمية  الدولة  غرار  على 
مراحلها املبكرة. وهكذا اأ�سحت 
الدولة احلديثة يف منطقة ال�رشق 

االأو�سط اأ�سرية ل�سدام م�ستمر بني 
احلاكمة  واالأنظمة  االإ�سالميني 

والتيارات املدنية االأخرى. 
الثورات  اأن  حميد  ويفرت�س 
 2011 عام  اندلعت  التي  العربية 
قدمت لالإ�سالميني فر�سة مواتية 
للو�سول اإىل ال�سلطة، فقد متكنت 
-التي  امل�سلمني  االإخوان  جماعة 
الو�سول  تاأ�س�ست عام 1928- من 
من  وذلك  م�رش،  يف  ال�سلطة  اإىل 
اأول  يف  لالأغلبية  اإحرازها  خالل 
يناير  ثورة  بعد  ينعقد  برملان 
مر�سح  و�سول  عن  ف�سال   ،2011
اإىل  مر�سي«  »حممد  اجلماعة 
�سدة الرئا�سة يف يونيو 2012. ويف 
ال�سياق ذاته، متكنت حركة النه�سة 
مكا�سب  حتقيق  من  تون�س  يف 
�سيا�سية جوهرية. ولكن ما حدث 
بعد ذلك يف كال الدولتني كان من 

�ساأنه تقوي�س نفوذ االإ�سالميني.
احلاكمة  االأنظمة  اإ�سقاط  بعد 
يف  العربي  الربيع  دول  دخلت 
�سوهت  ممتدة  انتقالية  مراحل 
الثورات  ميادين  رومان�سية 
والتي مل  املتجاوزة لالختالفات، 
تكن �سوى حالة ا�ستثنائية يف تاريخ 
بعدها  راوح  العربية،  املجتمعات 
ال�سيا�سي  التوافق  الثوري  الواقع 
ليكر�س لتباينات ومتايزات فكرية 
اأكث عمًقا وعنًفا. ففي  و�سيا�سية 
م�رش تنامت ال�سدامات بني التيار 
بداأ  الذي  املدين،  والتيار  الديني 
تخلت  االإخوان  جماعة  اأن  يعتقد 
و�سعت  الثورة،  اإجناز  بعد  عنه 
ونتيجة  بال�سلطة.  االنفراد  اإىل 
جتربة  اإنهاء  مت  التوجهات  لهذه 
االإخوان يف ال�سلطة ب�سكل �رشيع، 
مر�سي«  »حممد  ي�ستمر  مل  حيث 

يف ال�سلطة اأكث من عام. 
الديني  ال�سدام  مع�سلة  وتكررت 
فمع  ا،  اأي�سً تون�س  يف  املدين 
)ذات  النه�سة  حركة  ت�سكيل 
احلكومة  االإ�سالمية(  التوجهات 
بعد اإطاحة الثورة بـ«زين العابدين 
درجة  الدولة  ت�سهد  مل  علي«،  بن 
�سيما  ال  اال�ستقرار،  من  كبرية 
اأطلقتها  التي  االحتجاجات  مع 
تزايدت  والتي  املدنية،  القوى 
حدتها يف عام 2013 عقب اغتيال 
براهمي،  وحممد  بلعيد  �سكري 
املعار�سة.  قادة  اأبرز  من  وهما 
اإذ األقت القوى املدنية اللوم على 
مت�ساهلة  لكونها  النه�سة  حركة 
االإ�سالميني  مع  التعاطي  يف 
تورطهم  ثبت  والذين  املت�سددين، 

وبراهمي.  بلعيد  اغتيال  يف 
و�رشعان ما فر�ست هذه االأو�ساع 
النه�سة  حركة  على  �سغوًطا 
من  كبرية  بدرجة  تعاملت  التي 
الربجماتية، لتتخذ قراًرا بالتخلي 
عن ال�سلطة، ويحل حملها حكومة 
اأكتوبر  االأعمال يف  لت�سيري  موؤقتة 
فقد  ذلك  على  عالوة   .2013
قدمت احلركة الكثري من التنازالت 
يف عملية �سياغة الد�ستور، ومنها 
عن  التخلي  املثال-  �سبيل  -على 
ال�رشيعة  على  بالن�س  املطالبة 

االإ�سالمية كم�سدر للت�رشيع. 
مييز  ما  اأهم  اأن  حميد  ويعتقد 
عن  تون�س  يف  االإ�سالميني 
منط  هو  م�رش  يف  نظرائهم 
املتاحة  االإ�سالمية  القيادات 
تعطي  والتي  الدولتني،  كال  يف 
االإ�سالمي  للتيار  االأف�سلية 
املقارنة  اإجراء  ولعل  التون�سي. 
جهة  من  مر�سي«  »حممد  بني 
و«را�سد الغنو�سي« من جهة اأخرى 
الفر�سية. ففي  باإثبات هذه  كفيل 
توظيف  اإىل  »مر�سي«  �سعى  حني 
-بح�سب  الدولة  واأجهزة  الرئا�سة 
خ�سومه  مواجهة  يف  الكاتب- 
اإىل  ذلك  يف  م�ستنًدا  الليرباليني، 
كان  واإق�سائي؛  ت�سادمي  نهج 
مب�سار  اقتناًعا  اأكث  »الغنو�سي« 
ت�سويات  اإىل  والو�سول  التفاو�س، 

توافقية مع القوى املدنية. 
راديكالية  اأخرى  ن�سخة  ثمة 
ي�ستدعيها  ال�سيا�سي  لالإ�سالم 
-يف  واملتمثلة  كتابه،  يف  حميد 
الوقت الراهن- يف »تنظيم الدولة 
اإعالمًيّا  املعروف  االإ�سالمية«، 
بتنظيم »داع�س«، حيث يعد ظهور 
التنظيم اأحد جتليات اأزمة الدولة 
االأنظمة  وف�سل  احلديثة،  العربية 
احلاكمة، ناهيك عن اإخفاق ثورات 
اأنظمة  اإنتاج  يف  العربي  الربيع 

حتدث  وم�ستقرة  مغايرة  �سيا�سية 
هذا  ومن  املا�سي.  مع  قطيعة 
»داع�س«  جتربة  تبدو  املنطلق، 
فالتنظيم  لالنتباه،  مثرية  جتربة 
ويُن�سئ  اخلالفة،  فكرة  ي�ستدعي 
على  ويعتمد  به،  خا�سة  دولة 
نفوذه،  تعزيز  يف  وح�سية  اأ�ساليب 

وك�سب املزيد من املوؤيدين. 
اأن  يتوقع  الكاتب  اأن  من  وبالرغم 
للحركات  الرئي�سي  التيار  يكون 
نهاية  يف  عنيفة  الال  االإ�سالمية 
مقارنة  جاذبية  اأكث  املطاف 
يعرتف  فاإنه  »داع�س«،  بتنظيم 
باأنه حتى يف حالة تدمري »داع�س« 
فاإنه �سيظل اأكث حركات االإ�سالم 
م�ساريع  واأكث  جناًحا،  ال�سيا�سي 
بناء الدولة االإ�سالمية املزعومة 
املا�سية،  العقود  خالل  متيًزا 
التجربة  ك�سفته  عما  ف�سال 
»فكرة  اإخفاق  من  الداع�سية 
-حيث  الليربالية«  احلتمية 
يتوجه التاريخ ب�سكل حتمي نحو 
وعلمانية-  ر�سادة  اأكث  م�ستقبل 
يف و�سف وتف�سري حقائق ال�رشق 

االأو�سط. 
ما  اأن  اإىل  حميد  ويخل�س 
االأو�سط  ال�رشق  منطقة  حتتاجه 
الواقع  من  الدين  ا�ستبعاد  لي�س 
غري  افرتا�س  اإنه  اإذ  ال�سيا�سي، 
طبائع  مع  مت�سق  وغري  واقعي، 
االأمور باملنطقة، ولكن ما حتتاجه 
املنطقة هو تيار اإ�سالحي، �سبيه 
بذلك الذي ظهر يف القرن التا�سع 
بني  التوفيق  اإىل  ي�سعى  ع�رش، 
عربه  وميكن  واحلداثة،  االإ�سالم 
اأ�سكال  من  �سكل  اإىل  الو�سول 
باتباع  االإ�سالمية  الدميقراطية 
بال�رشورة  لي�س  خمتلف،  م�سار 
يحافظ  الغرب،  مل�سار  مطابًقا 
االإ�سالم كمكون مركزي يف  على 

املجتمع وتفاعالته.
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عالج حرقة املعدة

يقول �لبع�ض �إنه بعد تناول وجبة 
ي�شعرون  �لطعام،  من  د�شمة 
بقليل من �حلرقة يف �ملعدة.هذ� 
�ل�شعور ال يعني �إ�شابتك بقرحة 
�أو ما �شابه ذلك، و�إمنا هو ناجم 
عن عاد�ت معينة يتبعها �الإن�شان 
يف �الأكل.وهذه �حلرقة حتدث يف 
فم �ملعدة، وهي ناجتة عن �شوء 
�الأمور  بع�ض  يلي  �له�شم.وفيما 
�لتي يجب �تباعها للتخفيف من 

حرقة �ملعدة:
• ال ين�شح بالنوم عندما تكون   
تناول  يجب  لذ�  �ملعدة ممتلئة: 
من  �شاعتني  قبل  �لع�شاء  وجبة 

موعد �لنوم حتى تتمكن �ملعدة 
من ه�شم �لطعام وترك �ملعدة.

•  عدم �الإفر�ط يف �الأكل
•  يف�شل �رتد�ء �لثياب �لو��شعة

�لتي  �ملاأكوالت  �المتناع عن    •
�لب�شل،  مثل  �ملعدة،  تثري  قد 
�لقهوة،  �ل�شوكوالتة،  �لفلفل، 
�لغنية  و�الأغذية  �لع�شائر 

بالدهون.
•  �لتوقف عن �لتدخني.

�مل�رشوبات  عن  �البتعاد    •
�لكحولية.

يف  بازدياد  �شعرت  ما  �إذ� 
�لقيام  عليك  فيجب  �حلرقة، 

مبا يلي:
عن  ر�أ�شك  م�شتوى  رفع   •  
ويكون  �لنوم..  �أثناء  ج�شدك 
حتت  عالية  و�شادة  بو�شع  ذلك 
وذلك  �لنوم،  �أثناء  ر�أ�شك 

لتخفيف �ل�شغط على �ملعدة.
�ملوعد  قبل  �لطعام  تناول    •
معتاد�  كنت  �إذ�  �ملعتاد: 
�لنوم  قبل  �لطعام  تناول  على 
هذ�  زيادة  فيمكنك  ب�شاعتني، 
يف  �حلرقة  لتخفيف  �لوقت 

�ملعدة.
•  �رشب �لكثري من �ملاء

• �لقيام بالتمرينات �لريا�شية.

�إىل   ، حديثة  علمية  در��شة  تو�شلت 
يف  و�حدة  مرة  �ل�شمك  تناول  �أن 
�الأ�شبوع على �الأقل �أمر مفيد وجيد 
للدماغ ، ويبطئ من تاأثري �ل�شيخوخة 
.وت�شيف �لدر��شة �إىل �أبحاث �شابقة 
بال�شمك  �لغنية  �حلمية  �أن   ، مماثلة 
ن�شطا  �ملخ  �إبقاء  على  ت�شاعد 

ك�شفت  قد  �شابقة  در��شات  .وكانت 
يتناولون  �لذين  �الأ�شخا�ض  �إن   «  :
خماطر  لديهم  �نخف�شت  �ل�شمك 
�ل�شيخوخة  خرف  مبر�ض  �الإ�شابة 
�أو ) �لز�هامير( ، ف�شال عن �الإ�شابة 
بال�شكتة » كذلك بينت �لدر��شة : » �إن 
�الأ�شماك من نوع )�لتونا( و)�ل�شلمون( 

�لغنية باأحما�ض )�أوميجا 3 ( �لدهنية 
 « �لقلب  باأمر��ض  �الإ�شابة  متنع   ..
��شتعان   ، �حلديثة  �لدر��شة  .ويف 
 3718 من  موؤلفة  بعينة  �لباحثون 
�شخ�ض و�أخ�شعوهم لفح�ض و�حد .. 
يتمثل يف تذّكرهم لتفا�شيل ق�شة ما 
، وقد خ�شع �مل�شاركون - وجميعهم 

وتبلغ   ، �شيكاغو  يف  �ملقيمني  من 
�أعمارهم 65 �شنة فما فوق – خ�شعو� 
�شت  خالل  مر�ت  ثالث  للفح�ض 
وكالة  نقلته  ما  وفق  هذ�   ، �شنو�ت 
�جلميع  قام  بر�ض(.كما  �أ�شو�شيتد   (
تناولوه  مبا  تتعلق  ��شتمارة  بتعبئة 
من طعام ، وبلغت �لقائمة 139 �شنفا 

.وقالت كلري موري�ض - من )�ملركز 
�لطبي( بجامعة )رو�ض( يف �شيكاغو 
»وجدنا   :  - �لدر��شة  كاتبي  و�أحد   ،
من  وجبة  تناولو�  �لذين  �الأفر�د  �أن 
لديهم  قل  �الأ�شبوع  يف  �الأ�شماك 
معدل تدهور �ملخ بن�شبة 10 باملائة 
من  وجبتني  يتناولون  �لذين  بينما   ،

�ل�شمك يف �الأ�شبوع قّل لديهم معدل 
تدهور �ملخ بن�شبة 13 باملائة » .�إال 
�أنه .. ويف هذ� �ل�شياق ، حتذر )�إد�رة 
�حلو�مل  �الأمريكية(  و�لدو�ء  �لغذ�ء 
من  و�الأطفال  �ملر�شعات  و�الأمهات 
ن�شبة  تكون  معينة  �أ�شماك  تناول 

�لزئبق فيها عالية .

ال�صمك يحافظ على ال�صباب

فوائد الربتقال لل�صحة العامة
 يعترب �لربتقال فاحت لل�شهية منقي للدم من �ل�شموم ومزيل الآثار �لت�شمم من �ملو�د �لكيماوية يعالج �أور�م �لبو��شري �ل�رشجية 
ويطرد  �ملغ�ض  �آالم  وي�شّكن  �الإم�شاك  يق�شي على  لالأمعاء  وملنّي طبيعي  و�له�شمي  �لع�شبي  للجهاز  للج�شم  عام  ومن�شط 
الإنتاج  �جل�شم  يحتاجها  �لتي  �لب�شيطة  �ل�شكريات  ويحوي  �الأمر��ض  من  �لقلب  ويحمي  �الأع�شاب،  يقوي  �ملعوية  �لديد�ن 
�لربد و�لزكام و�الإنفلونز� الحتو�ئه على فيتامني �شي  �لبلغم ويفيد يف عالج نزالت  �لتنف�ض ويطرد  �لطاقة ويح�شن عملية 
بن�شب عالية، يعمل على تثبيت �لكال�شيوم على �لعظام ويقويها، يحارب �ل�شعال �لديكي، كما يخف�ض من ن�شبة �لكول�شرتول يف 
�لدم مّما يقلل فر�ض �الإ�شابة باجللطات �لقلبية، كما ين�شط �لع�شالت، كما له �آثار و��شحة يف وقاية �جل�شم من �أنو�ع كثرية 
من �ل�رشطان ك�رشطان �لرئة و�لقولون و�لفم و�لثدي وغريها، وقدرته �أي�شاً على توقيف منوها و�نت�شارها يف �جل�شم الحتو�ئه 
على حم�ض �لليمونني، كما يعمل �لربتقال على منع تكون �حل�شى يف �لكلى ويعمل على عالج مر�شى فقر �لدم الأنه يزيد ن�شبة �لهيموجلوبني يف �لدم، كما ي�شاعد ع�شري 

�لربتقال على �إنقا�ض �لوزن ومينع ظهور �لتجاعيد ويزيل 

فوائد �صرب ال�صاي 
�أهّم �ملكّونات �لتي يحتوي عليها �ل�شاي �الأحمر و�ل�شاي ب�شفة عامة ماّدة �لكافيني �لتي تعمل على تن�شيط 
ع�شلة �لقلب و�لدورة �لدموية و�جلهاز �لع�شبي، مّما يزيد �لن�شاط ويقلل من �ل�شعور باالإرهاق.ي�شاعد 
�ل�شاي يف �لتخل�ض من م�شاكل �لربو و�شيق �لتنف�ض �شبب �حتو�ئه على مو�د �لثيوفيلني و�الأمينوفيلني، 
وهما ماّدتان كيميائيتان تعمالن كمن�شط طبيعي للرئة، كما ي�شتخدم �ل�شاي يف عالج مر�ض �الإنفلونز� 
ب�شكل كبري على  ي�شاعد  لالأك�شدة مّما  �الأحمر كم�شاد  �ل�شاي  �لفالفينيعمل  �حتو�ئه على مادة  ب�شبب 
حت�شني �حلالة �ل�شحية و�لوقاية من �لعديد من �الأمر��ض و�أهّمها �الأور�م �ل�رشطانية، وزيادة �لكول�شرتول 
�ل�شاي  �أّن  ذلك  �الأ�شنان،  وت�شو�ض  تلف  من  �لوقاية  �الأحمر  �ل�شاي  ل�رشب  �ملجهولة  �لفو�ئد  بالدممن 
يحتوي على مادة �لفلور�يد �لتي تعمل على حماية �الأ�شنان من �مليكروبات �لتي ت�شيبها، هذ� باالإ�شافة 
�إىل تقوية �جلهاز �لع�شبي �خلا�ض باالأ�شنان فيقلّل من حاالت �الإ�شابة بح�شا�شية �الأ�شنان �لتي ت�شيب 

عدد� كبري�ً من �لنا�شتظهر �لدر��شات �أّن تناول كوب من �ل�شاي �الأحمر ب�شكل يومي مع كوب من ع�شري �لربتقال �أو �لليمون ي�شاعد�ن على حرق �حلديد 
�لز�ئد يف �جل�شم مّما يزيد من �شحة �لدورة �لدموية

فوائد م�صروب 
ال�صودا لل�صحة 

�ل�شود�  م�رشوب  ي�شاعد 
م�شاكل  بع�ض  حل  على 
وزيادة  كالقرحة  �ملعدة 
وع�رش  و�لغثيان  �حلمو�شة 
الحتو�ئه  نظر�ً  �له�شم، 
على �حلو�م�ض �لتي تعّدل 
ن�شبة �حلمو�شة يف �ملعدة 
��شطر�باتها  وتعالج 
م�رشوب  �ملوؤقتةيعالج 
فهو  �الإم�شاك  �ل�شود� 
�حلركة  زيادة  على  يعمل 
على  جّيد  ب�شكل  �ملعوية 
قليلة  بكميات  يوؤخذ  �أن 
حمدودةيفيد  ولفرتة 
على  �حلفاظ  يف  �ل�شود� 
�إذ�  خا�شة  �جل�شم  رطوبة 
كان يخلو من �لكافيني فهو 
مفيد الإمد�د �جل�شم بكمية 

�ملاءم�رشوب  من  �إ�شافية 
�ل�شهية  يقلل  �ل�شود� 
�شعور�ً  �ل�شخ�ض  ويعطي 
على  ي�شاعد  وهذ�  بال�شبع 
�لطعام  تناول  ن�شبة  تقليل 
يعمل على خف�ض  وبالتايل 
�لوزن تدريجياًرغم ما ي�شاع 
عن �مل�رشوبات �لغازية من 
تعطيل  حدوث  يف  �أثرها 
�أن  �إاّل  �لكلى  يف  ف�شل  �أو 
�إىل  ت�شري  در��شات  هناك 
�أنه �رشبها من فرتة الأخرى 
�حل�شى  تكّون  ملنع  مفيد 
�إ�شافة  و�ملثانة  �لكلى  يف 
تفتيتها  على  قدرتها  �إىل 
�لبول  مع  لتخرج  وحتريها 
مركب  على  الحتو�ئها 

�ل�شرت�ت �ملفيد لذلك

اأعرا�ض ح�صى املرارة
حاد  �أمل  وجود   : �ملر�ري  ملغ�ض 
يف  �لبطن  من  �لعليا  �ملنطقة  يف 
هذ�  مع  يكون  وقد   ، �ملنت�شف 
لفرتة  وي�شتمر  متكرر  قيء  �الأمل 
 ، �شاعات   4-3 بني  ما  حمدودة 
�الأمل  لهذ�  �مل�شكنات  �أخذ  ومع 
�ىل  �ملري�ض  ويعود  فجاأة  ينتهي 
هذ�  و�شبب   ، �لطبيعية  حالته 
يف  �شغرية  ح�شوة  وجود  �ملر�ض 
�لقناة �خلا�شة باحل�شوة �ملر�رية 
�ن�شياب  منع  عنها  ينتج  و�لتي 
بدورها  و�لتي  �ملر�رية  �لع�شارة 
�لع�شالت  �إنقبا�ض  �ىل  يوؤدي 
مما  �ملر�رة  جد�ر  يف  �ملوجود 
ي�شبب �الآم �شديدة وغالبا ما يكون 
�لوجبات  وخ�شو�شا  �الكل  بعد 
�لكبرية و�لد�شمة �أو �لدهونالتهاب 

�ملر�رة : وينتج عن هذ� �اللتهاب 
�ن�شد�د  ب�شبب  للمر�رة  �حلاد 
و�لتي  باحلوي�شلة  �خلا�شة  �لقناة 
تقوم  بكترييا  بوجود  يكون  �أي�شاً 

وهنا   ، �ملر�رة  جد�ر  مبهاجمة 
يختلف عن �ملغ�ض �ملعدي حيث 
ميتد �ىل �أكرث من 8 �شاعات �ىل 3 
�أيام ، ويكون بوجود هذ� �اللتهاب 

م�شحوب بارتفاع درجات �حلر�رة 
وعدم �لقدرة على تناول �لطعام ، 
وميكن ��شتئ�شال �ملر�رة باملنظار 
�اللتهاب  من  �أيام   3 �أول  من 
�أو  كاالنفجار  م�شاعفاتها  لتفادي 
�لغرغرينا  �إنفجار �ملر�رة : وهي 
ما بعد �اللتهاب �لذي ي�شاحبه من 
و�أمل  عامة  ت�شمم  �أعر��ض  بعدها 
�شديد ال يطاق و�شلل �الأمعاء ، ويف 
��شتئ�شال  فيها  يجب  �حلالة  هذه 
��شتك�شاف  جر�حة  مع  �ملر�رة 
�لبطنالتهاب  جتويف  لغ�شيل 
�ملر�رة �ملزمن : يكون باأمل متكرر 
ومع  �ملعدي  �ملغ�ض  يف  ونوبات 
�شعوبة �له�شم للدهون ووجود 
غاز�ت كثرية �أكرث من �لطبيعي 

وغثيان وقيء
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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 

حمبة �سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سلم 
البنته فاطمة

فاطمة  ق�ضت  الكرام…  الإخوة  اأيها 
اأبيها،  اأنظار  حتت  وهي  كلَّها،  حياتها 
كانت قريبًة من اأبيها اأ�ضد الُقرب، مل تغب 
عن ملحاته اإل �ضاعات خروجه من الدار، 
والهتمام  به،  التعلق  �ضديدة  كانت  وقد 
تعلق  �ضدة  من  اأبيها،  باأم  كنيت:  حتى 
ال�ضيدة فاطمة ب�ضيدنا ر�ضول اهلل كِنّيت اأم 
حمبتها،  �ضدة  من  له  اأٌم  كاأنها  اأي  اأبيها، 

وتعلُّقها، وحر�ضها، وخدمتها.
وكان هو �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضديد التعلُّق 
ال�ضالة  عليه  النبي  اإن  حتى  اأي�ضاً  بها 
بيتاً  اأ�ضكنها  علياً  زوجها  ملا  وال�ضالم 
ـ  مل�ضجده  املال�ضقة  حلجراته  مال�ضقاً 

فقد اختار لل�ضيدة فاطمة بيًتا اإىل جانب 
اإذا  وال�ضالم  ال�ضالة  وكان عليه  ـ  حجرته 
اأولً  ابتداأ  �ضفره  من  اأو  غزواته  من  عاد 
ببيت ابنته فاطمة، ثم يطوف بعدها على 
بيوته ون�ضائه، روى ابن عبد الرب عن اأبي 

ثعلبة قال:
من  قدم  اإذا  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  كان 
فيه  ف�ضلى  بامل�ضجد  بداأ  �ضفٍر  اأو  غزٍو 

ركعتني ثم ياأتي فاطمة ثم ياأتي اأزواجه
ال�ضنة،  من  البنت  تكرمي  ال�ضنة،  وهذه 
مركزها  يقوي  البنت  تكرمي  فاحلقيقة 
معوان  ال�رشف  البنت  زوجها،  عند 

يحجزها عن خمالفة ال�رشع.

جعفر �ل�سادق ر�سي �هلل عنه
�ضنة  يف  حمّمد  بن  جعفر  الإمام  ولد 
يف  ال�رّشيفة  الّنبوّية  للهجرة  ثمانني 
الة وال�ّضالم،  مدينة ر�ضول اهلل عليه ال�ضّ
دق والأمانة  وقد ا�ضتهر يف حياته بال�ضّ
ن�ضاأ  وقد  ادق،  ال�ضّ بجعفر  �ضّمي  حّتى 
منذ  العلم  حّب  على  عنه  اهلل  ر�ضي 
وعلوم  الفقه  يف  وتعّمق  اأظفاره  نعومة 
له  واأ�ضبح  وكرب  �ضّب  حّتى  ال�رّشيعة 
كبار  يده  على  يتتلمذ  خا�ص  جمل�ص 
حنيفة  كاأبي  وعلمائهم  امل�ضلمني  اأئمة 
النعمان ومالك بن اأن�ص، وقد ا�ضتهر اإىل 
جانب علمه ال�رشعي بعلوم اأخرى مثل: 
الّريا�ضّيات، والفل�ضفة، والهند�ضة، وبرع 
ا  ومعلًمّ اأ�ضتاًذا  وكان  الكيمياء،  علم  يف 

لعامل الكيمياء ال�ّضهري جابر بن حيان

ورًعا  تقًيّا  ادق  ال�ضّ جعفر  الإمام  كان   
الة  ال�ضّ عليه  اهلل  ر�ضول  ل�ضحابة  حمبًّا 
وال�ّضالم على عك�ص ما يتناقله ال�ّضيعة 
عنه من اأّنه كان يطعن يف اخلليفني اأبو 
بن اخلطاب ر�ضي  ديق وعمر  ال�ضّ بكر 
اهلل عنهما بزعم انتزاعهما اخلالفة من 
جّده علي ابن اأبي طالب ر�ضي اهلل عنه، 
�ضائعات  مّرًة حينما �رشت  وقد غ�ضب 
اأّنه يترّباأ من اأبو بكر وعمر؛ حيث قال: 
)واهلل اإّن لأرجو اأن ينفعني اهلل بقرابتي 
من  ن�ضبه  يرجع  حيث  بكر(؛  اأبي  من 
اأبي بكر ر�ضي اهلل  اأ�ضماء بنت  اإىل  اأّمه 
وعمر  بكر  اأبي  عن  يوًما  و�ُضئل  عنها، 
ودعا  اإمامي هدى،  اإّنهما  عنهما  فقال 
منهما  يترباأ  مّمن  والّتربوؤ  تولّيهما  اإىل 

قائاًل ل نالتني ال�ّضفاعة يوم القيامة ما 
مل اأفعل ذلك 

بيت  اآل  من  ال�ّضالطني  خوف  وب�ضبب   
اخلليفة  له  كاد  فقد  ومكانتهم؛  الّنبوة 
و�ضجن  املن�ضور  جعفر  اأبو  العبا�ضي 
ر�ضي اهلل عنه عّدة مّرات، ومن املواقف 
دعاه  اأّنه  اإميانه  �ضدق  على  تدّل  التي 
وكان  لزيارته  املن�ضور  اأبو جعفر  يوًما 
ميتنع عن ذلك بقوله -مل ل تاأتنا، فقال 
له لي�ص لك عندنا من الّدنيا ما نخافك 
الآخرة  من  �ضيء  عندك  ول  عليه 
لتن�ضحنا  له ت�ضحبنا  له، فقال  نرجوك 
فرّد عليه، من اأراد الّدنيا مل ين�ضحك، 

ومن اأراد الآخرة مل ي�ضحبك -

كيفية تعامل �الإ�سالم مع �الآفات �ل�سحّية
ال�رّشيعة  حرمت 
الآفات  الإ�ضالمّية 
على  توؤّثر  التي  حّية  ال�ضّ
ومنها  الإن�ضان،  �ضّحة 
اخلمر الذي ورد حترميه 
وقد  الكرمي،  القراآن  يف 
الإلهّية يف  احلكمة  كانت 
للخمر  الّتحرمي  نزول 
اهلل  بنّي  حيث  بالّتدريج؛ 
منافع  وتعاىل  �ضبحانه 
لبع�ص  واملي�رش  اخلمر 
مبّيًنا  وم�ضاّرها،  الّنا�ص 
�رشرها  اأّن  �ضبحانه 
نفعها،  من  اأكرب  واإثمها 
وقد نا�ضب اأن يكون هذا 
كانوا  لأنا�ٍص  اخلطاب 
بجاهلّية،  عهد  حديثي 
على  اعتادوا  حيث 
من  عقوًدا  الأمور  هذه 
فيها  ووجدوا  الّزمان، 
الّرزق واملنفعة، ثّم نزلت 
ال�ضالة  تاأدية  تنهى  اآية 
والإن�ضاُن وقتئٍذ يف حالة 
ثّم  العقل،  ال�ّضكر وغياب 

نزلت اآية كرمية حّرمت 
اخلمر واملي�رش حترمًيا 
فيه،  لب�ص  ل  قاطًعا 
ال�رّشيعة  حّرمت  كما 
�ضيٍء  كّل  الإ�ضالمّية 
يف  اخلمر  على  يقا�ص 
مفّت  اأو  للعقول  تغييبه 
اأو  الإن�ضان  لن�ضاط 
�ضاّر ب�ضّحته، والقاعدة 
ال�رّشعّية تقول ل �رشر 
حر�ضت  �رشار.   ول 
الإ�ضالمّية  ال�رّشيعة 
امل�ضلمني  حّث  على 

على اإ�ضغال وقت فراغهم 
التي  املباحة  الأمور  يف 
يف  باخلري  عليهم  تعود 
الّدنيا والآخرة، وتبعدهم 
اقتاف  يف  الّتفكري  عن 
حّية،  ال�ضّ الآفات  اإحدى 
هو  �ضّك  بال  فالفراغ 
ة  مف�ضدة لل�ّضباب، وخا�ضّ
الذي  املتعّطل  ال�ّضباب 
ي�ضغله  عماًل  يجد  ل 
اقتاف  يف  الّتفكري  عن 

ال�ّضيئة،  العادات  تلك 
زرعه  ما  لنلم�ص  واإّننا 
يف  الغربي  ال�ضتعمار 
ال�ّضعوب  بع�ص  عقول 
العربّية من عادات واآفات 
�ضحّية توؤّثر على �ضحتهم 
وعقولهم ومن ذلك الّنبتة 
امل�ضهورة يف اليمن والتي 
حيث  القات؛  ت�ضّمى 
والكبري  غري  ال�ضّ يتناولها 
اإدراك  بدون  هناك 
حّية.  ت�ضجيع  لآثارها ال�ضّ

الّريا�ضة  على  ال�ّضباب 
والإعداد، �ضواء كان ذلك 
بناء  �ضبيل  يف  الإعداد 
الّدولة الإ�ضالمّية وخدمة 
اأو  الإ�ضالمي،  املجتمع 
اأجل  من  الإعداد  يكون 
واإرهاب  املعتدي  دفع 
يتّب�ص  الذي  العدو 
باأّن  �ضّك  ول  بالإ�ضالم، 
امل�ضلم  ت�ضغل  الّريا�ضة 
تلك  يف  الّتفكري  عن 

العادات.
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و�سائل الثبات 
على احلق

بالكتاب  الّتم�ضك 
الّنبي  حّذر  وال�ضّنة 
الة  ال�ضّ عليه 
امل�ضلمني  وال�ّضالم 
يف خطبة الوداع من 
اأموٍر كثرية من بينها 
والّت�رشذم،  الّتفرق 
ترجعوا  )ل  بقوله: 
بعدي كفاراً ي�رشب 
بع�ضكم رقاب بع�ص 

الّنبوّية  وال�ّضّنة  بالكتاب  العت�ضام  اإىل  دعا  كما   ،)
اأمرين  ال�رّشيفة والّتم�ضك بهما، بقوله - تركت فيكم 
لن ت�ضلوا ما مت�ضكتم بهما اأبداً، كتاب اهلل و�ضّنة نبّيه-.   
الّثبات على احلّق  ي�ضاعد امل�ضلم على  اأهّم �ضيٍء  اإّن 
هو الّتم�ضك بالكتاب وال�ّضّنة، واإّن الّتم�ضك بهما يعني 
اأموراً كثرية منها تطبيق اأحكامهما وال�ضتنان ب�ضّنتهما، 
والعمل بهديهما، واحلكم بهما، وال�ضت�ضاد بنورهما، 
والبعد عن البدع والأفكار ال�ّضاّذة عن منهج اأهل ال�ّضنة 
واجلماعة، واإّن كّل ذلك كفيٌل بجعل امل�ضلم ثابتاً على 
اأو  ابتالءاٍت  من  واجه  مهما  عنه  يتزحزح  ل  احلّق 
فنت.  الّتم�ضك بهدي ال�ّضلف ال�ضالح من الأمور التي 
زماننا هذا،  الّثبات على احلّق يف  امل�ضلم على  تعني 
الح وكيف كانوا  اأن ينظر امل�ضلم يف حال ال�ّضلف ال�ضّ
لذلك  والأحوال،  الّظروف  كّل  يف  احلّق  على  ثابتني 
مثلى،  واأخالق  عالية  ب�ضفاٍت  وجل  عز  اهلل  و�ضفهم 
عاهدوا  ما  �ضدقوا  رجاٌل  املوؤمنني  -من  تعاىل  قال 
ينتظر  من  ومنهم  نحبه  ق�ضى  من  فمنهم  عليه  اهلل 
اأن يكونوا  وما بدلوا تبدياًل -، ولذلك فقد ا�ضتحقوا 
الة وال�ّضالم، واإّن  خرية الب�رش ب�ضهادة الّنبي عليه ال�ضّ
القتداء بهم وال�ّضري على نهجهم واقتفاء اأثرهم يعني 

املرء على الّثبات على احلّق بعون اهلل تعاىل. 
التوا�ضي باحلّق يجب على امل�ضلمني كذلك اأن يحر�ضوا 
على خلق الّتوا�ضي باحلّق، قال تعاىل   -والع�رش اإّن 
احلات  الإن�ضان لفي خ�رش، اإّل الذين اآمنوا وعملوا ال�ضّ
الّتوا�ضي  ويكون  رب-،  بال�ضّ وتوا�ضوا  باحلّق  وتوا�ضوا 
بحيث  اجلماعة،  خالل  من  امل�ضلمني  بني  باحلّق 
واحدة يتنا�ضحون فيما بينهم، ويتناهون  يكونون يداً 
بع�ضهم  وي�ضّد  باملعروف،  وياأمرون  املنكر،  عن 
احلّق  على  الّثبات  على  تعينهم  �ضورة  يف  بع�ص  اأزر 

والّتم�ضك به. 



 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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جاكوار XJR 575 القوية جنمة 

احللقة الأخرية يف 2017
جاكوار XJR 575 موديل 2018 
وال�سيارة  الأكرب حجماً  ال�سيارة 
غري  بعدد  الأقوى  الإنتاجية 
الإجنليزي  ال�سانع  من  حمدود 
احللقة  جنمة  �ستكون  جاكوار 
تغطية  برنامج  من  الأخرية 
واخترب    2017 عام  يف  خا�سة 
زميلنا م�سعب �سع�ساعة �سيارة 
وحتدث   ، اجلديدة   575  XJR
ت�سبيهية  ق�سة  عن  البداية  يف 
وقع  الذي  الظلم  عن  تك�سف 
�سانعها  قبل  من  ال�سيارة  بهذه 

هذا  جاكوار  تدرك  اأن  قبل 
جاكوار  �سيارة  وتزود  اخلطاأ 
 2018 موديل   575  XJR
�سيارة  من  م�ستمد  مبحرك 
 ،  SVR �سبورت  روفر  رجن 
تعليق  ونظام  ترفيه  ونظام 
�سيارتي  من  م�ستمدان  اأي�ساً 
   XE جاكوار  و   XF جاكوار 
الن�سخة  هذه  عن  احلديث  قبل 
ديب  كرمي  زميلنا  واخترب  �سبق 
 XJ جاكوار  الأ�سا�سي  الطراز 
 ، قيادة  جتربة  برنامج  �سمن 

جتربتنا  لكم  �سنقدم  اليوم  اأما 
من  اإنتاجية  ن�سخة  لأقوى 
تعتمد  ميكانيكياً    XJ طراز 
حمرك  على   575  XJR �سيارة 
 V حرف  �سكل  على  �سلندر   8
�سعة 5 لرتات مع �سوبرت�سارجر 
يولد قوة 575 ح�سان – من هنا 
جاء ا�سم الطراز – وعزم دوران 
يت�سل   ، نيوتن.مرت   700 يبلغ 
اف  زد  )جري(  ترو�س  ب�سندوق 

من 8 �رسعات.
 0 من  ال�سيارة  هذه  تت�سارع 

ثانية   4.4 يف  كم/�س   100 اإىل 
 575  XJR جاكوار  وتتوفر   ،
اأو  للعجالت  رباعي  دفع  بخيار 
خيار دفع خلفي للعجالت ، التي 
جربها م�سعب يف هذا الفيديو ، 
كما اأنها تتوفر بقاعدة عجالت 
طويلة وقاعدة عجالت ق�سرية  
من  كاًل  ال�سيارة  هذه  تناف�س 
مر�سيد�س AMG S63 و اودي 
S8 و بي ام دبليو M760  �سعر 
من  يبداأ   575  XJR جاكوار 

149،650 دولر اأمريكي 

هل فعاًل �سوزوكي Xbee ن�سخة 
م�سغرة من تويوتا FJ كروزر

العام  خالل  تويوتا  �رسكة  قدمت 
الختبارية  �سياراتها  اجلاري 
اأظهرت  التي   4X-FT تويوتا 
ال�سيارة  ت�سميم  عن  اأولية  ملحة 
 FJ تويوتا  �سيارة  عن  البديلة 
�سنتحدث  اليوم  ولكننا   ، كروزر 
التي   Xbee �سوزوكي  �سيارة  عن 
من  م�سغرة  ن�سخة  نف�سها  تعتقد 

تويوتا FJ كروزر .
�سيارة  ظهرت  يعلم  ل  وملن 
�سوزوكي Xbee بن�سخة اختبارية 
طوكيو  معر�س  فعاليات  �سمن 

لل�سيارات يف العام اجلاري ، وعلى 
الرغم من �سغر حجمها اإىل اأنه من 
الوا�سح اأن ت�سميمها م�ستلهماً من 
تويوتا  اليابانية   SUV الـ  �سيارة 

FJ كروزر .
عرب  يف  لفريقنا  توفرت  واليوم 
نكن  معلومات جديدة مل  تي  جي 
�سوزوكي  �سيارة  اأن  حيث  نتوقعها 
Xbee دخلت ر�سمياً خط الإنتاج 
يف  مبدئي  ب�سكل  توفريها  ليتم 
 2018 خالل  اليابانية  الأ�سواق 
هل  معلومات  لدينا  تتوفر  ول   ،

لحقاً  ال�سيارة  هذه  �ستنت�رس 
القرار  وهذا  اأخرى   اأ�سواق  يف 
�سوزوكي  به  �رسحت  ما  يعاك�س 
واأعلنت   Xbee اأطلقت  عندما 
ال�سيارة جمرد  "اأن هذه  يف وقتها 
اإنتاجه"!!!  يتم  لن  اختباري  طراز 
�سوزوكي  �سيارة  تعتمد  ميكانيكاً 
Xbee على نظام هجني مكون من 
تريبو  مع  لرت  �سعة  بنزين  حمرك 
على  وتعتمد   ، كهربائية  وحمرك 
�سندوق ترو�س )جري( اأوتوماتيكي 

من 6 �رسعات .

األفاروميو جوليا  تفوز بلقب �سيارة 
�سيارة العام 2018

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

جملة   حتكيم  جلنة  اختيار  وقع    
MotorTrend”لل�سيارت،  “
فى جمال  متخ�س�سة  ا�سهر جملة 
الفائزة  ال�سيارة  على  ال�سيارات، 
هى  و   ،2018 العام  �سيارة  بلقب 

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

ال�سيارت  على  لتتفوق  الوظيفي، 
بلقب  انها جديرة  تثبت  و  الأخرى 

�سيارة العام 2018.
على  املتناف�سة  ال�سيارات  مرت  و 
اللقب اختبارات فعلية على الطرق 
اختبار  فى  فو�سعت  ال�رسيعة، 
التعر�س منعطفات خطرة، و حفر، 
معابر  و  منحدرات،  و  مطبات،  و 

منحرفة،  حديدية  �سكك 
مل�سافة طويلة تقدر 

كلم،  بـ   11200 
اإىل  وهذا 

نب  جا
�س  خو

على  العراقيل  لتجنب  املناورات، 
الطرق.

حترير  رئي�س  لوا  اإد  �رسح  قد  و 
جملة MotorTrend، بان �رسكة 
ال�سيارة  بتطوير  قامت  الفاروميو 
مميزة،  و  قوية  بطريقة  جوليا، 
تناف�س  ان  ال�سيارة،  �سيجعل  مما 
اى �سيارة اخرى 

فى  �سيدان  �سيارة  اأف�سل  لتكون 
ال�سيارة  بان  �رسح  كما  العامل، 
واأقنعتهم  التحكيم،  جلنة  بهرت 
اللقب،  فى  باأحقيتها 

متمنياً 

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

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

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
ال�رسوط  بدفرت  ترحيب   
لن�ساط  املوؤطر  اجلديد 

�سناعة ال�سيارات
ووكالء  �سانعي  جمعية  عربت 
 ،)AC2A( ال�سيارات باجلزائر
عن ر�ساها بعد ن�رس ال�رسوط 
ملمار�سة  اجلديدة  والكيفيات 
ن�ساط اإنتاج املركبات وتركيبها 

يف اجلريدة الر�سمية. 
ووكالء  �سانعي  جمعية  رحبت 
بيان  يف  باجلزائر،  ال�سيارات 
وقعه رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رسوط املوؤطر 

لن�ساط تركيب املركبات. 
"دفرت  اأن  اجلمعية  واعتربت 
ال�رسوط �سوف ي�سمح برت�سيخ 
لقطاع  ال�سناعية  املقاربة 
دعمت  وكما  ال�سيارات، 
�سيعطي  فاإنه  دائما،  اجلمعية 
املناولة،  �سبكة  لدعم  الأولوية 
بالرتافق مع حتويل التكنولوجيا 

و �سيا�سة التكوين املتوا�سل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�سكل خا�س 
لقطع  ال�سناعي  التطوير  دعم 
ال�سيارات،  مكونات  و  الغيار 
لل�سادرات.  الأولوية  منح  و 
القوي  التوجه  هذا  و�سي�سمن 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  انخراط 
دميومة  ل�سمان  املتو�سطة  و 
اجلمعية  �سددت  و   ، �سناعتنا 
بيانها على موا�سلة دورها  يف 
ال�سناعية  التنمية  دعم  يف 
رئي�س  اأكد  كما  لالقت�ساد. 
اجلمعية و جميع اأع�سائها على 
ت�رسف  حتت  الدائم  وجودهم 
ال�سلطات العمومية جلعل هذه 
الهامة حمورا جديدا  اخلطوة 

موؤ�س�سا لل�سناعة اجلزائرية.
نقال عن موقع اأوتو بيب

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

لإظهار نتائج غري �سحيحة وقت الختبارات. 

ب�ضبب "ف�ضيحة العوادم"

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



 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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موؤ�س�س تلیغرام یوؤكد اإغالق القنوات 

املرّوجة للعنف

اأكد موؤ�ص�س موقع >تلیغرام< للتوا�صل االجتماعی »باول دوروف« اإغالق القنوات 

املروجة للعنف التي ت�صتخدم هذا املوقع، وذلك ا�صتجابة لطلب وزیر االت�صاالت 

الوزیر  وكان  اخل�صو�س،  بهذا   « جواد  »حممد  االإیراين  املعلومات  وتكنولوجیا 

اإحدى  عمل  بایقاف  تلیغرام  موقع  موؤ�ص�س   ، له  »تغریدة«  عرب  طالب  االیراين 

القنوات املروجة للعنف، موؤكدا بان »هذه القناة تعمل علی بث الكراهیة« وقال 

دوروف يف معر�س جوابه علی طلب وزیر االت�صاالت االإیراين، اأن »الرتویج للعنف 

یعّد اجراء حمظورا وفقا للقواننی املتبعة يف موقع تلیغرام«وا�صاف : اذا ما �صحت 

املعلومات ب�صاأن وجود مثل هذه قناة، فاإننا �صن�صطر اىل اغالقها دون االكرتاث 

اىل حجم هذه القناة او مدى تاأثريها ال�صیا�صي.

اآبل �ستنهي الإ�ستحواذ 
على تطبیق �سازام 

ال�سبوع القادم

تطبیق Outings من 
مایكرو�سوفت لكت�ساف الأماكن 

عند ال�سفر

جعل  االأیام  هذه  املو�صیقی  خدمات  بنی  امل�صتعل  التناف�س 
املو�صیقیة  لدعم خدمتها  كبرية  بخطوة  القیام  تفكر يف  اآبل 
Apple Music وهي اال�صتحواذ علی تطبیق �صازام ال�صهري 

للتعرف علی املو�صیقی .
فاإن  ال�صهري  التقني  كران�س  تك  موقع  م�صادر  وبح�صب 
ال�رشكتنی انهوا كل �صيء وینتظر ان یتم توقیع االتفاق يف بحر 
اال�صبوع املقبل حیث من املتوقع ان تقرتب قیمة ال�صفقة من 

ملیار دوالر .
التطبیق غني عن التعریف فهو اأ�صبه مبحرك بحث خم�ص�س 
للمو�صیقی اإّا مل یكن كذلك فعاًل فكل ماعلیك هو ت�صغیل جزء 
لینقلك  فیلم  اأو  برناجن  اأو  اأغنیة  اي  من  مو�صیقي  مقطع  او 
اإلیها مبا�رشة خالل ثواين معدودة حیث ميلك التطبیق مئات 

. iOS مالئینی التحمیالت علی اندورید و
جداً  مفیدة  �صتكون  اخلدمة  اأو  املیزة  هذه  مثل  اإ�صافة 
مل�صتخدمنی تطبیق ابل للمو�صیقی او حتی للم�صاهد ال�صوتي 
�صريي وطبعاً اال�صتحواذ املبا�رش یخت�رش طریقاً طویلة علی 

�رشكة اآبل .

فریق العمل Garage والتابع ل�رشكة مایكرو�صوفت دائًما ما 
یُبدع يف تطویر التطبیقات، منها علی �صبیل املثال تطبیق قفل 
ال�صا�صة Next Lock Screen وتطبیق الن�رش مایكرو�صوفت 
لكل  ومهمة  مفیدة  تطبیقات  وجمیعها   ،Engkoo تطبیق  و 
كٍلٍ  علی  واملتاح   Outings التطبیقات  جدید  م�صتخدم، 
للم�صتخدم  التطبیق  ی�صمح  ناحیته  من   .iOS و  اأندروید  من 
باكت�صاف االأماكن عند ال�صفر، �صواء مواقع تاریخیة او احلیاة 
املدینة ومعاملها اجلغرافیة واحل�صاریة وما اإىل ذلك، ف�صاًل 
وقت الحق  اإلیها يف  للو�صول  البحث  نتائج  دعمه حلفظ  عن 
عالیة  �صور  التطبیق  یُقّدم  وطبًعا  االآخرین.  مع  م�صاركتها  اأو 
لو  فمثاًل  البحث،  عملیة  ت�صییق  خیار  مع  لالأماكن،  اجلودة 
اأراد امل�صتخدم اأن یزور اأحد املعامل التاریخیة، فعلیه حتدید 
هذا التبویب قبل عملیة البحث ال�صاملة لتظهر جمیع املعامل 
اأخرًيا  زیارتها.  املق�صود  الوجهة  او  املكان،  يف  التاریخیة 
للم�صتخدمنی،  حمدود  ب�صكل  حالًیا  متاح   Outings تطبیق 
اأو حتمیله مبلف  اندروید  ، وعلی   iOS ميكنك حتمیله علی 

APK يف اأندروید.

اآخر ما اأ�سافته �سبكة في�سبوك 
االجتماعية

مكتبة �سوتیات جمانیة واأدوات 
لتعدیل مقاطع الفیدیو 

طرحت �صبكة فی�صبوك جمموعة من االأدوات ل�ُصّناع املحتوى 
واأدوات  جمانیة  �صوتیات  مكتبة  تت�صّمن  بالفیدیو  املرئي 
داخل  من  املطلوب  بال�صكل  واإخراجها  املقاطع  لتعدیل 
ال�صبكة االجتماعیة ذاتها. ورّكزت ال�صبكة علی الفیدیو بزاویة 
با�صتخدام  الت�صویر  لطریقة  تعلیمات  خالل  من  درجة   360
الكامريات املوّجهة لهذا النوع وطریقة حتدید الزوایا وتعدیل 
هذا النوع من املقاطع الإخراجه بال�صكل املطلوب. كما �صاركت 
بع�س الكامريات  �صوتیات حتتوي علی مو�صیقی واأغاين دون 
حقوق ملكّیة ت�صمح ل�صّناع املحتوى اال�صتفادة منها مع �صمان 
اأغاين  اأو  مقاطع  علی  حتتوي  الأنها  ملقاطعهم  االإ�صارة  عدم 
املقاطع  لتحریر  اأدوات  كذلك  وتتوّفر  ملكیة.  حقوق  علیها 
الفیدیو  مقاطع  الإخراج  یوتیوب،  يف  املوجودة  مثل  العادیة، 

بال�صكل االأمثل.

اأوبر تك�سف عن هویة  خمرتق بیاناتها

وراء  یقف  من  هو  فلوریدا،  من  عاما   20 العمر  من  یبلغ  �صابا  اأن  رویرتز  وكالة  ك�صفت 
الهجمات االإلكرتونیة ال�صخمة التي طالت �رشكة اأوبر العام املا�صي.

وذكرت رویرتز اأن ال�صاب الع�رشیني هو من كان م�صوؤوال عن االخرتاق ال�صخم للبیانات يف 
اأوبر، والذي طال ح�صابات ع�رشات املالینی من العمالء وال�صائقنی، يف العام املا�صي، 

اإال اأنه مل یتم الك�صف عن هویته.
واأ�صار التقریر اإىل اأن اأوبر دفعت 100 األف دوالر للهاكر مقابل حذفه للبیانات امل�رشوقة 
�رشقة  االخرتاق  ت�صمن  وقد  و�صائق،  عمیل  ح�صاب  ملیون   57 طالت  والتي  وتدمريها، 
معلومات �صخ�صیة مثل االأ�صماء وعناوین الربید االإلكرتوين واأرقام رخ�س القیادة وغريها، 
فیما تفید ال�رشكة باأنه مل تتم �رشقة اأرقام ال�صمان االجتماعي ومعلومات عن بطاقات 

االئتمان.
وقالت م�صادر مطلعة علی حادثة االخرتاق اإن عملیة الدفع متت عن طریق برنامج م�صمم 
ملكافاأة الباحثنی االأمنینی الذین یبلغون عن عیوب برامج ال�رشكة واأو�صحت امل�صادر اأن 
ال�صاب الع�رشیني من فلوریدا هو من كان م�صوؤوال عن االخرتاق ومل یتم الك�صف عن هویته 

اأو اأي تفا�صیل اأخرى عنه.

كوندور » 

اجلیل اجلدید من اجهزة تلفاز 
دي" كیو  "كری�ستال 

ك�صف عمالق التكنولوجیا وااللكرتونیات 
الكرتونیك�س  “كوندور”   اجلزائري 
اآخر  عن  بعنابة  “�صرياتون”  فندق  من 
يف  واملتمثلة  التكنولوجیة،  ابتكاراته 
اأو اجلیل اجلدید من  الن�صخة اجلدیدة 
اأجهزة تلفاز “كری�صتال كیو دي”،  تعترب 
اإفریقیا  نحو  االأول  اجلزائري  امل�صدر 
“كوندور”  واأوروبا  العربي  والوطن 
الكرتونیك�س، حیث جاء اجلیل اجلدید 
تكنولوجیا  لیحمل  االأجهزة  هذه  من 
جدیدة ودقیقة وفریدة من نوعها وهي 
االأوىل يف افریقیا والوطن العربي، وكان 
“كوندور” الكرتونیك�س قد اأطلق اأجهزة 
تلفاز “كری�صتال كا یو اأت�صدي” يف �صنة 
كل  داخل  كبريا  جناحا  وجدت    ،2015

ارباع الوطن وخارجها

  اطلق العمالق اجلزائري ن�صخة جدیدة 
كیو  كری�صتال  التلفاز«  هذا  ومطورة يف 
اإلیه  و�صلت  ما  اأحدث  تعد  »التي  دي 
االأوىل من  العامل، وهي  التكنولوجیا يف 
والوطن  اجلزائر  يف  ت�صنع  التي  نوعها 
“كوندور”  اخرى   جهة  ومن   ، العربي 
يف  ابتكاراته  اآخر  عن  ال�صتار   اطلق 
عامل اأجهزة التلفاز، علی غرار الن�صخة 
والتي  “اأولید”  اأجهزة  من  اجلدیدة 
ب�صمك  اجلزائر  يف  رقة  االأكرث  تعترب 
تلفاز  اأجهزة  جانب  اإىل  میلیمرت،   4.1
وهي   ”7.0 “نوغا  بن�صخة  “اأندروید” 
وافریقیا  اجلزائر  نوعها يف  من  االأوىل 
والوطن العربي، وكانت مفاجاأة ال�صهرة 
والتي  ال�صغرية  “الدونغل”  قطعة  وهي 
ت�صمح  والتي  دی�صك”،  “فال�س  ت�صبه 

“كوندور”  تلفاز  اأجهزة  كل  بتحویل 
“االندروید”  بنظام  العمل  اإىل  القدمية 

ال  والتي   ،”8.0 “نوغا  ن�صخة  وباآخر 
یتجاوز �صعرها 6000دج

 خطاأ برجمي يف تویرت یوؤدي
 حلجب بع�س احل�سابات

ت�صّبب خطاأ برجمي يف �صبكة تویرت االجتماعیة بحجب بع�س 
Withheld يف بع�س  اأنها  اإلیها علی  واالإ�صارة  احل�صابات 

.Buzzfeed البلدان، وذلك ح�صب تقریر ن�رشه موقع
بحجب  امُل�صّغر  التدوین  �صبكة  م�صتخدمي  بع�س  وتفاجئ 
ح�صاباتهم دون �صبب، حیث و�صل عدد امُلت�رّشرین الأكرث من 
20. وبعد حماوالت لالت�صال بتویرت لفهم ال�صبب، اأّكد اأحد 
امل�صوؤولنی اأن امل�صكلة برجمیة ویعمل امُلهند�صون يف الوقت 

الراهن علی حلّها ال�صتعادة كل �صيء لو�صعه الطبیعي.
لت�صحیح  اخلطوات  من  بالكثري  موؤّخًرا  ال�رشكة  وقامت 
ال�رشكة �صتُغرّي من  اأن  التنفیذي  اأّكد رئی�صها  امل�صار بعدما 
ی�صتغّل  �صخ�س  اأي  لتزداد �رشامة �صد  اال�صتخدام  �رشوط 
توثیق  باإیقاف  قامت  كما  اأُخرى.  ح�صابات  الإزعاج  ح�صابه 
الوقت،  ذات  ويف  ال�رشوط.  مراجعة  اأجل  من  احل�صابات 
الفّني  الدعم  موّظفي  اأحد  اأوقف  بعدما  الإحراج  تعّر�صت 

فیها ح�صاب الرئی�س االأمریكي لفرتة ق�صرية.

�سمرية.بوجلطي



الإرهابي اخلطري  التعرف على هوية  مت 
املق�سي عليه اأم�س ال�سبت بولية جيجل, 
ويتعلق الأمر بـ »غ. حممد �سليم« املكنى 
باجلماعات  التحق  الذي  يا�رس«  »اأبو  
به  اأفاد  ما  ح�سب   ,1995 �سنة  الإرهابية 

بيان لوزارة الدفاع الوطني. 
اإطار  »يف  اأنه  امل�سدر,  ذات  واأو�سح 
النوعية  للعملية  وتبعا  الإرهاب  حماربة 

الوطني  للجي�س  مفرزة  نفذتها  التي 
 2017 دي�سمرب   30 اأم�س  يوم  ال�سعبي 
جيجل/ ولية  حم�سن,  م�ستة  مبنطقة 
الإرهابي  هوية  على  التعرف  مت  ن.ع.5, 
بـ  الأمر  ويتعلق  عليه,  املق�سي  اخلطري 
يا�رس«,  »اأبو  املكنى  �سليم«  حممد  »غ. 
�سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي 

.»1995
امليالدية  ال�سنة  حلول  مبنا�سبة 
ات�سالت  ي�رس   ,2018 اجلديدة 
التهاين  باأحر  تتقدم  اأن  اجلزائر 
وبالهناء  بال�سعادة  التماين  واأجمل 
والزدهار لكافة ال�سعب اجلزائري 
خدمة لزبائنها وتلبية لحتياجاتهم, 
بتوفري  اجلزائر  ات�سالت  تلتزم 
ال�سنة اجلديدة  اأيام  اأول  خدماتها 
الفرق  جتنيد  خالل  من   ,2018
�ست�سمن  التي  والتقنية  التجارية 
الدوام ما بني 10.00 �سا و 15.00 
ل�ستمرارية  �سمانا  وذلك  �سا 
التعطالت  واإ�سالح  اخلدمة 
و�سيانة ال�سبكة خالل يوم العطلة.

الوكالت التجارية املعنية بالدوام 
البحري,  برج  داي,  ح�سني   : هي 
القبة,  الزوار,  باب  الكيفان,  برج 
بئر  مهيدي,  بن  اإيدير,  عي�سات 

باب  ال�رساقة,  راي�س,  مراد 
الوادي, زرالدة, الأبيار, اإ�سافة اإىل 
على  الرئي�سية  التجارية  الوكالت 

م�ستوى خمتلف الوليات.
وتعتزم ات�سالت اجلزائر موا�سلة 
ال�سنة  خالل  ا�سرتاتيجيها  تعزيز 
التقرب  اإىل  ترمي  التي  القادمة, 
اأكرث من زبائنها من خالل متكينهم 
اأكرث  خدمات  من  ال�ستفادة  من 
قدرة  ذات  مبتكرة  وحلول  فعالية 
عالية بالإ�سافة اإىل جتربة الزبون 
�سبكة  بف�سل  عايل  م�ستوى  ذات 
خالل  من  ل�سيما  موثوقية  اأكرث 
اجلديدة  التكنولوجيا  اإطالق 
واجلد  العايل  للتدفق   FTTH
ميغابت   100 اإىل  ت�سل  التي  عايل 

يف الثانية.
كما �ست�سعى ات�سالت اجلزائر اإىل 

الوطني  الرتاب  مناطق  كافة  ربط 
�سعيا  وذلك  ال�سبكات,  مبختلف 
الوطني  القت�ساد  دعم  اإىل  منها 
البتكار  من  املزيد  وحتقيق 
ال�سلكية  الت�سالت  قطاع  يف 
توفري  خالل  من  والال�سلكية, 
ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات على 

البيانات,  الهاتف,  خدمة  غرار 
الت�سال املرئي, اإن�ساء وا�ست�سافة 
املواقع اللكرتونية, بالإ�سافة اإىل 
جلميع  موجهة  اأخرى  عرو�س 
على  التاأكيد  مع  الزبائن,  فئات 
للتنمية  خدمة  املواطني  بعدها 

الجتماعية.

العدد : 4540/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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�صمان اخلدمة و اإ�صالح التعطالت و املداومة

قاملة

توزيع 2294 وحدة �صكنية يف 2018  
 2294 جمموعه  ما  توزيع  �سيتم 
العمومي  ب�سيغة  �سكنية  وحدة 
بلديات  عديد  عرب  الإيجاري 
عدة  على  ذلك  و  قاملة  ولية 

مراحل خالل �سنة 2018  ح�سب 
ديوان  من  الأحد  اأم�س  علم  ما 

الرتقية والت�سيري العقاري.
و  الت�سيري  دائرة  رئي�س  واأو�سح 

الديوان  بذات  املمتلكات  �سيانة 
عبد الغني قدور باأن جمموع هذه 
ا�ستالمها  مت  ال�سكنية  الوحدات 
املكلفة  الدوائر  للجان  وتبليغها 

قوائم  وحتديد  امللفات  بدرا�سة 
متوقعا  املحتملني,  امل�ستفيدين 
ال�سكنات  هذه  كل  و�سع  يتم  باأن 

حيز ال�ستغالل قبل دي�سمرب 

  موقف ...
التوا�سل  من�سات  و  الإعالم  و�سائل  اهتمت 
الجتماعي خالل املدة الأخرية بت�رسيحات داميان 
تامبيني  املخت�س يف ال�سيا�سات الإعالمية بجامعة 
اأن مواقع التوا�سل الجتماعي قد  لندن لالقت�ساد 
القرتة املقبلة ب�سبب  تواجه م�ستقبال قامتا خالل 
و  الأخبار  ترويج  تفاقم  ال�سيطرة على  ق�سية عدم 
الق�س�س الكاذبة التي متكنت حتى من التاأثري على 
و مقابل  فيها  النتخابات  نتائج  و  الدول  �سيا�سات 
ذلك �رسعت اأكرث من جهة يف دول الف�ساء الأوروبي 

يف حت�سري مطالبات ر�سمية  مبزيد من ال�سفافية و 
النفتاح اأو مواجهة خيارات �سوداء ت�سل حد الغلق 

و احلجب
الباحث الربيطاين ويف ت�رسيحات نقتها عنه بع�س 
فيها  متكنت  التي  الأيام  »اأّن  قال  الإعالم  و�سائل 
�رسكات ال�سو�سيل ميديا , مثل » في�سبوك » و« تويرت 
» و« غوغل », من التاأثري على الراأي العام وحتويله 
اأ�سبحت  النا�رسين  مل�سوؤوليات  اخل�سوع  دون  من 
قبل  من  ن�ساطاتها  يف  التدقيق  منو  مع  معدودة, 

ال�سيا�سيني.
لهذه  »بالن�سبة  قائاًل:   , امل�سدر   نف�س  اأ�ساف  و 
جدية.  اأكرث  الأمور  اأ�سبحت  العمالقة,  ال�رسكات 
وجه  يف  اأنهم  حقيقة  مواجهة  الآن  عليهم  يجب 
الليربالية, ماذا  م�ساكل وجودية يف الدميقراطيات 
املن�سات  الزخم...هذه  هذا  و�سط  اجلزائر  عن 
جمال  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  من  الب�ساط  �سحبت 
ال�رسورة  باتت  بالتايل  و  العام  الراأي  على  التاأثري 
و  عملها  اأدوات  الكيانات  هذه  تراجع  لأن  ملحة 

حد  يف  ال�سيا�سي  العمل  مفهوم  حتى  و  توا�سلها 
ذاته و قد تقودنا هذه الو�سائل التوا�سلية حتى من 

مراجعة مفهوم ال�سلطة التقليدية.
الأوربيون و الغربيون يواجهون هذا التحول بتكييف 
املنظومات القانونية مع رهانات الأمن القومي  اأما 
نحن و احلمد هلل ما زلنا نكابد الأمرين يف احل�سول 
على النرتنت و املتوفر منها ل يزال يحتل املراتب 
الدنيا يف كل الت�سانيف العاملية لتدفق النت, ..نحن 

بال منازع بلد املتناق�سات...

من�صات التوا�صل االجتماعي يف 2018؟

البحث  فرقة   متكنت 
للم�سلحة  والتدخل  التابعة 
باأمن  الق�سائية  لل�رسطة  الولئية 
ولية تندوف اأول اأم�س من اإحباط 
حماولة ترويج كمية من املخدرات 

داخل الو�سط ال�سباين حيث جاءت 
معلومات  على  بناءا  العملية 
مفادها  الفرقة  ذات  اإىل  و�سلت 
قيام �سخ�سني بعملية ترويج كمية 
من املخدرات اأين مت على اإثرها 

اعتماد خطة عمل حمكمة اأف�ست 
 36 املدعو)ب.ع(  توقيف  اإىل 
�سنة  وهو م�سبوق ق�سائيا بق�سايا 
مماثلة وحجز كمية من املخدرات 
وزنها  �سفيحة   قدر  �سكل  على 

بـ 245.5 غ كيف معالج  الإجمايل 
داخل كي�س بال�ستيكي مبقر �سكناه 
مت حتويله اإىل مقر امل�سلحة على 

ذمة التحقيق  .
بو�سريفي بلقا�سم .

تيندوف

توقيف �صخ�ص بحوزته خمدرات مبقر �صكناه 

وداد احلاج

 31 بني  ما  املمتدة   الفرتة  خالل 
   2018 جانفي  اإىل01   2017 دي�سمرب 
ال�ساعة  على  اأم�س  �سبيحة  غاية 
الثامنة )اأي خالل 24  �ساعة الأخرية( 
املدنية   احلماية  وحدات  �سجلت 

مناطق  عــدة  يف  تدخل    1901
اإثر  على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
تلقي مكاملات ال�ستغـاثة من  طرف 
�سملت  التدخالت  هذه  املواطنني, 
احلماية  اأن�سطة  جمالت  خمتلف 

بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية 
الإجالء  املنزلية,  املرور, احلوادث 
اإخمــاد احلرائق و الأجهزة  ال�سحي 
الأمنية ,على هذا النحو �سجلت عدة 
حوادث مرور منها 08 حوادث الأكرث 

دموية  ت�سببت يف وفاة 10 ا�سخا�س 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   17 واإ�سابة 
مكان  يف  ا�سعافهم  مت  اخلطورة 
امل�ست�سفيات  اىل  ونقلهم  احلوادث 
من طرف عنا�رس احلماية املدنية.

بني 31 دي�سمرب 2017 اإىل01 جانفي 2018   

1901  تدخل لوحدات احلماية املدنية

احرتاق م�صتودع برقان
لأجهزة  م�ستودع  اأم�س  اأول   تعر�س 
اللكرتونية واملواد الغذائية ببلدية رقان يف 
�سارعت  اأين  مهول  حريقا  اإيل  ادرار  ولية 
م�سالح احلماية املدنية بالتعاون مع اأفراد 
اجلي�س الوطني للتدخل بعد ت�سخري و�سائل 
الإطفاء وغريها بهدف  كبرية من �ساحنات 
حيث  انت�ساره  من  واحلد  احلريق  اإخماد 
من  واحلد  اإخماده  اإيل  اجلهود  تكاثفت 

انت�سار ال�سنة اللهب ملدة فاقت 10 �ساعات 
اأين نتج عنه اأ�رسار مادية كبري باحرتاق كل 
الأجهزة اللكرتونية املواد الغذائية وال�رسر 
اخلوا�س  التجار  لأحد  تعود  والتي  بالبناية 
اأين مت  احلريق جمهولة  اأ�سباب  تبقي  فيما 
فتح حتقيق امني ملعرفة الأ�سباب احلقيقية 

وراء هذا احلريق.
بو�سريفي بلقا�سم 

بو�صعادة واملولودية 
من املنتظر اأن يرتاأ�س كمال القا�سمي الالعب 
والرئي�س ال�سابق اأمل بو�سعادة هذا الأربعاء بعد 
اأن قدم عزوز مقري�س ا�ستقالته اأمام اجلمعية 
العامة وقد �رسع رئي�س البلدية عمران امبارك 

اجلمهورية  كاأ�س  مقابلة  التح�سري  يف  وي�رسع 
اجلزائر  مولودية  والعميد  بو�سعادة  اأمل  بني 
اأين يركز الأن�سار على الفوز بالروح الريا�سية 

واإعطاء �سورة م�رسفة عن املدينة .

�صركات االإعالن على موعد مع القمر!
»اإ�سبا�س«  اليابانية  الف�ساء  �رسكة  ت�سعى 
القمر  �سطح  اإعالنية على  لوحة  و�سع  اإىل 
دولر,  مليون   90 اإىل  ت�سل  مبدئية  بتكلفة 
جمال  يف  جديدة  خدمة  فتح  بهدف 

الإعالن, بحلول عام 2020.
�رسكة  اأن  اإن�سيدر«  »بيزن�س  موقع  وذكر 
»اإ�سبا�س«  تتوقع  اأن يغطي املبلغ املذكور 
مدار  اإىل  الف�ساء  مركبة  اإر�سال  تكلفة 
عام  وهبوطها يف   2019 عام  بحلول  القمر 
2020, ويف حال جناح التجربة, فاإن ال�رسكة 

�ستقوم بتقدمي خدمة الإعالنات الدعائية 
للموقع  ووفقا  امُلعلنة,  ال�رسكات  بطلب 
لوحة  باإر�سال  يكون  لن  الأمر  فاإن  ذاته, 
�سيكون  ولكن  املادي,  بال�سكل  اإعالنية 
لوحة قمرية,  الإعالن على  اإ�سقاط �سورة 
ولن تكون لوحة مادية, لكنها �ستظهر �سعار 
اإىل  م�سريا  عنها,  الإعالن  املراد  ال�رسكة 
الطلبات  ل�ستقبال  م�ستعدة  ال�رسكة  اأن 
�سطح  على  �سعاراتها  لن�رس  ال�رسكات  من 

القمر .

جيجل

التعرف على هوية اإرهابي مق�صي عليه 

يف �سوارع اأوروبا

�صور عهد التميمي تغ�صب ال�صهاينة
عهد  الفل�سطينية  الفتاة  �سور  انت�رست 
قبل  اإ�رسائيل  اعتقلتها  التي  التميمي 
يف  احلافالت  حمطات  على  اأ�سبوعني, 
الذي  الأمر  اأوروبا,  عوا�سم  من  عدد 
اأغ�سب تل-اأبيب وجعلها تتحرك للمطالبة 

باإزالتها.

اجتماعية  توا�سل  من�سات  وتداولت 
فل�سطينية واإ�رسائيلية, �سباح اليوم, �سوراً 
لعدد من حمطات احلافالت يف العا�سمة 
�سور  على  حتتوي  لندن,  الربيطانية 
بذريعة  اإ�رسائيل  اعتقلتها  التي  للتميمي 

العتداء على جنديني اإ�رسائيليني.

و  العمران  و  ال�سكن  وزير  اأعلن 
اأم�س  طمار  الوحيد  عبد  املدينة 
الأحد بالبويرة عن منح هذه الولية 

برناجما جديدا ي�سم 3000 

بالإيجار  البيع  �سيغة  من  �سكن 
ترقوي مدعم  �سكن   1000 و  عدل 
�سنة  ريفية  �سكنية  وحدة   2000 و 
2018 , واأو�سح الوزير على هام�س 

الولية  اإىل هذه  قادته  زيارة عمل 
قام خاللها باإعطاء اإ�سارة انطالق 
عدد من امل�ساريع التابعة لقطاعه 
 2018 �سنة  برنامج  اإطار  »يف  اأنه 

البويرة  ولية  منح  على  وافقنا 
و  عدل  �سيغة  من  �سكن   3000
و 2000 وحدة  ترقوي  �سكن   1000

ريفية.«

البويرة

6000  وحدة �صكنية من خمتلف ال�صيغ يف 2018 

اليابان

باملركب الثقايف عبد الوهاب �سليم �سنوة

انطالق فعالية"اأندل�صيات براعم 
تيبازة" اليوم

تنطلق اليوم فعالية »اأندل�سيات بـراعم تيبازة«, 
الأندل�سي,  الفن  مدار�س  اأعرق  مب�ساركة 
للجيل  وت�سجيعا  الرتاث  هذا  على  حفاظا 

 02 من  الأ�سيل وذلك  الفن  لرت�سيخ  ال�ساعد 
عبد  الثقايف  باملركب   2018 جانفي   04 اإىل 

 ح. مالك الوهاب �سليم �سنوة –تيبازة.
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