
.     تن�سيق عايل امل�ستوى للمراقبة اجلوية بني اجلي�ش و �سوناطراك 

رئي�ش املنظمة اجلزائرية حلماية 
امل�ستهلك م�سطفى زبدي

مقاطعة املنتجات 
غري فعالة لتخفي�ض 

الأ�سعار

جتاوزات غري 
قانونية يف حق 

العمال تهدد 
ال�ستقرار

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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 �ش5�سحب الرموز احليوانية من العملة الوطنية

مواجهة ميدانية مع "ال�سكارة"  خارج البنوك

اأعاد ن�سر  مقال يف 2017 من�سور  يف 2013 للح�سول على درجة بروفي�سور

مدير جامعة ب�سار يتورط يف �سرقة علمية

 �ش4
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من حق الأفالن 
التخوف من اخلو�س�سة 

اخلبري القت�سادي فريد بن يحيى
 ل" الو�سط :

اأبرزها ت�شديد الرقابة على حقول النفط وزيادة كفاءة قوات مكافحة الإرهاب 

اإجراءات  اأمنية جديدة ملكافحة الإرهاب يف اجلنوب
�ش6

 �ش4�ش5

نقابة تقنيي ال�سيانة 
باخلطوط اجلوية اجلزائرية

43 متحف ميدانيا وخم�سة 
مربجمة 

فتح اأق�سام 
لتدري�ض مادة 

التاريخ على 
م�ستوى املتاحف 

الفريق قايد �سالح يوؤكد

اجلي�ض ملتزم 
باحلفاظ على 

كل �سرب من 
الرتاب الوطني  

�ش5�ش24
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وزير املالية عبدالرحمان راوية :

رقمنة املوؤ�س�سات 
املالية �سيقل�ض من 

القت�ساد املوازي
دعت اإليها النقابة الوطنية 

امل�ستقلة لعمال �سونلغاز

وقفة �سلمية �سد 
قرار خو�س�سة 

1200 موؤ�س�سة

اخلبري القت�سادي عبد 
الرحمن مبتول:

اإ�سالحات  من  " لبد 
هيكلية خالل ال�سنوات 

10-15 املقبلة"

املعار�سة تنتقد قرار خ�سخ�سة 
1200 موؤ�س�سة وحتذر:

جموح القطاع اخلا�ض 
قد مي�ض املوؤ�س�سات 

الإ�سرتاتيجية

" "الأوليغار�سيا  بتحكم  ت�سمح  التحريرلن  •     جبهة 

.     فار�ض م�سدور : الهدف هو اإعادة الأموال املكت�سبة 
.     م�سدال عبد القادر : 50 مليار دولر اأموال خارج التداول 



و  جزائية  ق�ضية   1.837 معاجلة  مت 
متورطا   2.197 توقيف   مع  جنائية 
الق�ضائية  اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت 
دي�ضمرب  �ضهر  غ�ضون  يف  املخت�ضة 
والية  اإقليم  م�ضتوى  على  املا�ضي 

الثالثاء  اليوم  علم  ح�ضبما  اجلزائر 
الوالية و ح�ضب ذات  اأمن  من م�ضالح 
امل�ضدر فيوجد من بني امل�ضتبه فيهم 
1017 �ضخ�ضا تورطوا يف ق�ضايا تتعلق 
و  املخدرات  ا�ضتهالك  و  ب"حيازة 

االأقرا�ص املهلو�ضة" و 235 اآخر تورط 
يف  ق�ضايا تتعلق ب"حمل اأ�ضلحة بي�ضاء 
حمظورة"  فيما توبع 945 �ضخ�ضا اآخر 
بني  من  يوجد  و  خمتلفة،  ق�ضايا  ايف 
متعلقة  ق�ضية   157 املعاجلة  الق�ضايا 
ب"امل�ضا�ص باملمتلكات" و 370 ق�ضية 
من  باالأ�ضخا�ص  بال"م�ضا�ص  متعلقة 
ب"القتل  متعلقتان   )2( ق�ضيتان  بينها 

العمدي".
�ضد  اجلنايات  و  للجنح  بالن�ضبة  اأما 
فقد  العامة"  االآداب  و  "االأ�رسة 
 12 اجلزائر  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
ق�ضية  اإىل336   باالإ�ضافة  ق�ضية 
�ضد  واجلنح  ب"اجلنايات  متعلقة 
متعلقة  ق�ضية   78 العمومي"و  ال�ضيء 
املالية"-- و  االقت�ضادية  ب"اجلرائم 

ي�ضيف نف�ص امل�ضدر

كانت بداية العام اجلديد فاأل خري على الثنائي الدويل 
اللذان  �ضليماين  واإ�ضالم  حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
اأمام  لي�ضرت  فريقهما  خا�ضها  التي  املباراة  تاألقا يف 
املمتاز،  االجنليزي  الدوري  �ضمن  داون  هيت�ضفيلد 
وجنحا يف ت�ضجيل اأوىل اأهدافهما يف اأول اأيام العام 
�ضمان  اأجل  من  االأزرق  لنادي  كافيان  كانا  اجلديد، 

الفوز بالنقاط الثالث.
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ر�ؤية من الواقع
حيز  اجلديد  املالية  قانون  دخل  يومني  منذ 
من  فيه  مبا  املفعول  �ضاري  واأ�ضبح  التنفيذ 
ورغم  مواده.  بع�ص  على  وحتفظات  زيادات 
باعتبار  القانون  لهذا  كبرية  �رسائح  رف�ص 
معي�ضة  حق  يف  اإجحاف  فيه  ت�ضمنه  ما  اأن 
الرقابة  غياب  ويف  البع�ص  اآن  اال   ، املواطن 
اتخذ منه ذريعة للزيادة يف االأ�ضعار والتي مل 
وقع  ما  له  ،ووقع  الياغورت  حتى  منها  ي�ضلم 
الع�ضوائية  الزيادة  املخابز  اأ�ضحاب  اقر  يوم 
مطابقة  وغري  الوزن  م�رسوقة  خبزة  ثمن  يف 
للموا�ضفات ، من تلقاء اأنف�ضهم واأثاروا �ضجة 

كادت اأن حتدث كارثة و�ضدام بني امل�ضتهلك 
واملحتكرين لقوت املواطن واجل�ضعني .

ت�رس  قد  م�ضدرها  كان  مهما  الزيادة  والن 
املواطن  جيب  على  وتوؤثر  ال�رسائية  بالقدرة 
خا�ضة وان هناك فئات كثرية ) ه�ضة ( مابني 
بدوؤوا  التجار  اأن  اإال   ، وفقري  ومعوز  بطال 
من  املمنوعة  املواد  يف  والزيادة  بالتالعب 
اال�ضترياد واأخرى ال عالقة لها بقانون املالية 
، كما ان رفع اأ�ضعار الوقود �ضيكون له اأثرا على 
حتركات املواطنني وتنقالتهم من خالل رفع 
ت�ضعرية النقل و�ضيم�ص كل ال�رسائح مبن فيهم 

ال�ضغار  واملوظفني  املحدود  الدخل  ذوي 
من  للحد  الرقابة  تكثف  ان  احلكومة  .وعلى 
مع  ب�رسامة  تتعامل  وان  الع�ضوائية  الزيادات 
كل خمالف وحمتكر لل�ضلع واملواد االأ�ضا�ضية 
خا�ضة وان هناك الكثري من املواد االأ�ضا�ضية 
خا�ضة الغذائية والفالحية اأثمانها مرتفعة ويتم 
تخزينها حتى تخلوا منها االأ�ضواق ثم تعر�ص 
الذي  )الزوايل(  ح�ضاب  على  باهظة  باأ�ضعار 
اأ�ضواق  اإن فتح  فقد قدرته على الت�ضوق. كما 
البلديات  اإ�رساف  حتت  ومعار�ص  جوارية 
هو  والتجارة  الفالحة  مديريات  ومب�ضاهمة 

املواد  توفري  خالله  من  ميكن  الذي  احلل 
اال�ضتهالكية ال�رسورية و احلفاظ على القدرة 
بني  فيما  التناف�ص  من  جو  وخلق  ال�رسائية 
املنتجني ، مع التفكري يف اآليات من �ضاأنها رفع 
ن�ضبة االإنتاج و احلد من امل�ضاربة واالحتكار 
الفالح  طرف  من  مبا�رسة  املنتوج  وعر�ص 
الو�ضطاء  على  والق�ضاء  وامل�ضتهلك  وال�ضانع 
و�ضلوك  به امل�ضاربون  يقوم  ما  و�ضتان بني   .
ال�ضادق  التاجر  به  وعد  وما   ، اليوم  جتارنا 
وال�ضهداء  االأنبياء  زمرة  يف  يح�رس  الذي 

وال�ضاحلني ؟.

اجللفة 

م�سرع ثالثة اطفال يف حادثي مرور 
لقي ثالثة اأطفال اأول اأم�ص االثنني 
م�رسعهم يف حادثي مرور منف�ضلني 
علم  ما  ح�ضب  اجللفة  بوالية  وقعا 

من م�ضالح احلماية املدنية.
االول  احلادث  �ضحية  وذهب 
العمر  من  يبلغان  و�ضقيقته  طفل 
م�ضاء  حتفهما  لقيا  )5و6�ضنوات( 
 190  ( العظام   اأم  ببلدية   اليوم  
جراء  اجللفة(  جنوب  كيلومرتا 

ده�ضهما من طرف �ضاحنة 
واأفاد النقيب خليلي خمتار املكلف 
احلماية  مديرية  لدى  باالإعالم 
الوحدة  اإ�ضعافات   اأن  املدنية 

الثانوية ملدينة م�ضعد )75 كيلومرت 
جنوب الوالية(  تدخلت  م�ضاء هذا 
مميت  مرور  حادث  الأجل  اليوم 
ده�ص  يف  متثل  العظام   اأم  ببلدية 
من  يبلغان  و�ضقيقته  لطفل  �ضاحنة 
العمر 05 و 06 �ضنوات مما ت�ضبب يف 
واأ�ضاف   ، املكان  عني  يف  وفاتهما 
من  حولتا  ال�ضحيتني  جثتي    " اأن 
طرف عنا�رس احلماية املدنية اإىل 
مب�ضت�ضفى  اجلثث  حفظ  م�ضلحة 
مدينة م�ضعد. وقد فتحت امل�ضالح 
ملعرفة  حتقيقا  املخت�ضة  االأمنية 
احلادث  هذا  ومالب�ضات  اأ�ضباب 

باالإعالم  املكلف  وح�ضب  املميت، 
ت�ضجيل   مت  فقد  ال�ضلك  ذات  لدى 
حادث  املاأ�ضوي  احلادث  هذا  بعد 
ال�ضمالية  باجلهة  وقع  ثاين  مرور 
للوالية  على حمور الطريق  الوالئي 
بني  الرابط  �ضطره  (يف  رقم)137 
وق�رس  لعجال  �ضيدي  بلديتي 
ال�ضاللة ) تيارت(  متثل يف انحراف 
اأدى اإىل  وانقالب �ضيارة نفعية مما 
 11  ( العمر  من  يبلغ  هالك  طفل  
واإ�ضابة 02  �ضنة ( يف عني املكان  
من مرافقيه )25 و 46 �ضنة ( بجروح 

واإ�ضابات خمتلفة.

اجلنوب اجلزائري يزخر 
مبالعب عاملية

حمرز و�سليماين ينطلقان 
بقوة يف العام اجلديد

مراكز  وجود  عدم  عن  احلديث  اأن  يبدو 
الوطني  الرتاب  القدم عرب  لكرة  ومالعب 
نقلتها  التي  ال�ضور  بعد  عقيما،  اأ�ضبح 
العديد من ال�ضفحات على مواقع التوا�ضل 
االجتماعي من اجلنوب اجلزائري املتعلقة 
مدينة  �ضاهدنا  حيث  اجلمهورية،  بكاأ�ص 
تقرت التي ميتلك ناديها ملعبا مبوا�ضفات 
عاملية، والذي ال يحوز عليه عميد االأندية 
يبقى  الذي  العا�ضمة،  مولودية  اجلزائرية 
هياكل  عدة،  �ضنوات  منذ  ملعب  دون 
على  قادرة  اجلزائر  باأن  اأخرى  مرة  تبني 
اإذا ما مت اال�ضتثمار  القدم  النهو�ص بكرة 
الزالت  التي  الب�رسية  املوارد  يف  جيدا 
البلد ال ميتلك املادة اخلام من  اأن  توؤمن 

حيث املواهب الكروية.

ماذا يريد ولد عبا�س من حداد 
و�سيدي ال�سعيد؟

العديد من مدوين �ضفحات  ت�ضاءل 
�رس  عن  االجتماعي  التوا�ضل 
جبهة  حزب  بني  اجلامع  االجتماع 
روؤ�ضاء  ومنتدى  الوطني،  التحرير 
العام  االحتاد  مبعية  املوؤ�ض�ضات، 
خا�ضة  اليوم،  اجلزائريني  للعمال 
االجتماع  بعد  مبا�رسة  جاء  واأنه 
جمعت  التي  للثالثية  التمهيدي 
احلكومة واأرباب العمل مع النقابة، 
على  املحللني  بع�ص  يراها  دعوة 
اأنها متهيد من اأجل ا�ضقاط الوزير 
االأوىل،  الوزارة  كر�ضي  من  االأول 

الراف�ضة  االأفالن  روؤية  ب�ضبب 
العمومية،  املوؤ�ض�ضات  خلو�ض�ضة 
اأن  على  ف�ضددت  اأخرى  جهة  اأما 

ي�ضارك  اأن  يرغب  احلاكم  احلزب 
م�رسوعه مع ال�رسكاء.

االحتكار و ج�سع امل�ساربني والتجار..

خالل �صهر دي�صمرباملن�صرم بالعا�صمة

اأعلنت النقابة امل�ضتقلة لالأطباء املقيمني عن اعت�ضام معاجلة 1.837 ق�سية جزائية و جنائية
با�ضا  م�ضطفى  اجلامعي  بامل�ضت�ضفى  غد  يوم  وطني 
التجاهل  و  التماطل  ب�ضيا�ضة  منددة  العا�ضمة،  يف 
الو�ضاية يف اال�ضتجابة للمطالب املطروحة، و�ضددت 
على مت�ضكها باإ�رسابها املفتوح اإىل غاية اال�ضتجابة 

ملطالبها املرفوعة.

االأطباء املقيمون 
يف اعت�سام وطني 

غدا بالعا�سمة

احلفنـاوي بن عامـر غــول

وفاة �سخ�س اختناقا 
بالغاز باجللفة

�ضباح  املدنية  احلماية   تدخلت وحدة 
بحي  اختناق  حالة  اأم�ص الثالثاء الأجل 
ت�رسب  بعد  وقعت  ، احلادثة  الزريعة 
�ضحيتها  وراح  الغرفة  مدفاأة  من  الغاز 

اأ.ق�ضخ�ص  ب الطاهر 43 �ضنة 

ارتفاعه جنوين 
للخ�سر والفواكه

جيوب  ت�رسب  اأن  دون  اجلديد  العام  بداية  متر  مل 
املواد  عند  تتوقف  مل  والتي  جمددا  املواطنني 
اال�ضتهالكية العامة بل التحقت اخل�رس والفواكه باملواد 
تاأثر  والتي  االأ�ضعار  املجنونة يف  الزيادات  م�ّضتها  التي 
والبائعون  التجار  قام  اأين  املتو�ضط،  الدخل  ذوي  على 
العام اجلديد، ما جلب  اأيام  اأول  االأ�ضعار يف  مب�ضاعفة 

�ضخطا وغ�ضبا كبريين لدى املواطنني.
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وزير املالية عبدالرحمان راوية :

رقمنة امل�ؤ�س�سات املالية �سيقل�ص من 
م�سكل االقت�ساد امل�ازي
بال�شراكة  غري معنية  الإ�شرتاتيجية  •      القطاعات 

ال�شيطرة  حتت  للبالد  املالية  •      الو�شعية 

اإميان لوا�س 

�أن  �لقطاع  يف  �لأول  �مل�س�ؤول  �أفاد 
�ملالية  و�ل��سعية  �ل�طني  �لقت�ساد 
�ل�قت  يف  �ل�سيطرة  حتت  هي  للبالد 
�لر�هن و�ستك�ن �أكرث �سالبة بدء� من 
عام 2019، مثمنا تطبيق �ل�سالحات 
�ملتعلقة  و�لجر�ء�ت  �لهيكلية 
�لقت�ساد  لدعم  �ملالية  بال�سيا�سة 

�ل�طني. 
�عترب ر�وية خيار �للج�ء �إىل �لتم�يل 
لكنه  �ل�سعب  باخليار  �لتقليدي  غري 
�أن  منطلق  من  لل��قعية  �لأقرب 
�حلك�مة �سرت�فق تطبيقه ل�سد �لعجز 
وذلك  منا�سبة  بتد�بري  �مليز�نية  يف 
يف  مذكر�  �لدولية  للمدي�نية  تفاديا 
�لتي  �لقا�سية  بالتجربة  �ل�سدد  هذ� 

�لنقد  �سندوق  مع  �جلز�ئر  عا�ستها 
�لدويل مع و�سع تد�بري رقابية �أخرى 
لتفادي �لت�سخم �ملرتقب بن�سبة 5.5 

باملائة �لعام �جلاري.
وجدد ر�وية تاأكيده على �أن �حلك�مة 
على  �لنفقات  تر�سيد  �سيا�سة  ت���سل 
�ل�ستثمار  وت�سجع  �لت�سيري  م�ست�ى 
�أن  �إىل  م�سري�  �لقاعدية  �لهياكل  يف 
 2018 يف  �سي�جه  �لبنكي  �لقطاع 
لتم�يل  دينار  مليار   1000 قيمته  ما 
�لقت�ساد  دعم  بغر�ض  �ل�ستثمار�ت 
�ل�سغل  منا�سب  و��ستحد�ث  �ل�طني 
رقمنة  نظام  �أن  �لثالثة  �سيف  و�أفاد 
�لذي  و�ملالية  �لبنكية  �مل�ؤ�س�سات 
�لقادمة  �لأيام  �لتطبيق  �سيدخل حيز 
�لقت�ساد  م�سكل  من  �سيقل�ض 
 11 بل�غ  هدف  �أن  م�سيفا  �مل��زي، 

�لعادية  للجباية  من�  كن�سبة  باملائة 
�سن�يا ممكن حتقيقه بت��سيع �لقاعدة 
�ل�ستثمار�ت  خالل  من  �ل�رضيبية 
�لتحفيزية  و�لجر�ء�ت  �ستنجز  �لتي 
�لإطار  خارج  للنا�سطني  �ستمنح  �لتي 

�لقان�ين.

و�أعرب عن تفاوؤله بخ�س��ض �ل��سعية 
بعد  �لقادمة  �ل�سن��ت  للبالد  �ملالية 
�أ�سعار  يف  حم�س��ض  �رتفاع  ت�سجيل 
�رضورة  على  �سدد  فاإنه  �لبرتول 
�ل��سع بحذر من منطلق  �لتعامل مع 

تقلبات �أ�سعار �لنفط.  

 اأكد رواية ان ال�شراكة القت�شادية بني القطاعني العام واخلا�س لن مت�س القطاعات ال�شرتاتيجية، مربزا 
اإىل اأن هذه ال�شراكة تهدف اإىل حتقيق منوذج تنموي جديد من خالل م�شروع قانون �شيحدد الإطار الت�شريعي 

والقانوين الالزم لتنفيذ هذه ال�شراكة القت�شادية، وطماأن راوية باأن احلكومة تتحكم يف الو�شعية املالية للبالد 
بت�شجيل تقل�س ملحوظ يف ن�شبة عجز امليزان التجاري مع نهاية 2017 وتدخل ال�شنة اجلديدة بروؤية ا�شت�شرافية 

للرفع من ن�شبة النمو.

�مل�ؤ�س�سات  خ��س�سة  ملف  ليز�ل 
�لعم�مية وفتح ر�أ�ض مالها و �لذي نتج 
جمع  �لذي  �لأخري  �لثالثية  قر�ر  عن 
�سيدي  و  �أويحي  �أحمد  �لأول  �ل�زير 
من  �لعديد  يثري  حد�د  وعلي  �ل�سعيد 
و�ل�سبابية  �لت�ساوؤلت  و  �لتخ�فات 
حتى  وو�سط   ، �لعام  �لر�أي  و�سط 
�لقت�ساديني  �خلرب�ء  من  �لعديد  لدى 
وكانت خط�ة   ، �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  و 
ولد  جمال  لالأفالن  �لعام  �لأمني 
�لي�م  �جتماع  مرتقب  بطلب  عبا�ض 
�لأف�سي� علي  رئي�ض  مع  مبقر �حلزب 
حد�د و رئي�ض �لنقابية �لعمالية �سيدي 
 ، �لثالثية  نتائج  �س�ء  على  �ل�سعيد 
وه� �لجتماع �لذي و�سف ب« ثالثية 
�لعديد  �أثار  قد  �لآخر  ه�   « م��زية 
خ��س�سة  ملف  ح�ل  �لت�ساوؤلت  من 
�مل�ؤ�س�سات �لعم�مية ، ل�سيما و �أن هذه 
�لقر�ر�ت �لإ�سرت�تيجية ماز�لت حتيط 
بها �لكثري من �ل�سبابية و �لغم��ض من 
ناحية �لآليات و �مل�ؤ�س�سات �ملعنية ، 
ومامفه�م �مل�ؤ�س�سات �لإ�سرت�تيجية و 
�إىل ذلك يف جانب  ، �سف  �ملت��سطة 
�آخر تاأجيل �لعمل بتعليمة �أويحيى �لتي 
�إعطاء  يخ�ض  فيما  م�ؤخر�  �أ�سدرها 
10�رضكات لل�سيار�ت ل� �ل�ساحنات حق 

لرتكيب يف �جلز�ئر .
الأفالن و خطة املواجهة البديلة 

يرى   ، �لت�ساوؤلت  هذه  كل  وح�ل 
يحيى  بن  فريد  �لقت�سادي  �خلبري 
 « م��زية  ثالثية  ب«  و�سف  ما  ح�ل 
حمدثنا  يق�ل  �لعتيد  �حلزب  بيت  يف 
�ل�طني  �لتحرير  جلبهة  بالن�سبة  �أنه 
�حلزب �لذي قاد �جلز�ئر عرب �لعديد 
هذه  من  متخ�ف  �ملحطات  من 
�أن ينتقل �حلكم  �خل��س�سة ، وخائف 
جمم�عة  �إىل  �لدولة  م�ؤ�س�سات  من 
�أن  يجب  ل  �أنه  م�سيفا   ، �أوليغار�سية 

ورغم  عبا�ض  ولد  جمال  باأن  نن�سى 
�أنه جديد على ر�أ�ض �حلزب ، لكن ه� 
�لتحرير  جبهة  �أن  و   ، قدمي  منا�سل 
�ملعتدل  و  �ل��سطي  بفكرها  معروفة 
يف �لعديد من �مل��قف ، فه� ل ي�سمح 
باأن ت�سبح �لأوليغار�سية هي من تتحكم 

يف �لنظام ويفعل�ن ما يريدون .
هذ�  عن  مثال  �ملتحدث  �أعطى  و 
مبا حدث يف رو�سيا مما خلق م�ساكل 
م�سيفا   ، �ل�سني  يف  وكذلك   ، كبرية 
�لأعمال  لرجال  �أ�سبح  كيف  ر�أينا  �أنه 
من  �لعديد  على  �لتاأثري  �جلز�ئر  يف 

�لقر�ر�ت ومترير �أجند�تهم  .
يخ�ض  وفيما  �لثانية  �لنقطة  وح�ل 
بهذه  �مل�ستهدفة  �مل�ؤ�س�سات 
�مل�ؤ�س�سات  وماهي  �خل��س�سة 
و  �إ�سرت�تيجية  �لغري  و  �لإ�سرت�تيجية 
�لقت�سادي  يق�ل �خلبري   ، �ملت��سطة 
فريد بن يحيى �أنه ل ت�جد �إ�سرت�تيجية 
ح�سبه  حيث   ، �إ�سرت�تيجية  غري  �أو 
�ل�رض�ئب  دفع  هي  �لإ�سرت�تيجية 
لل�رض�ئب  �لعامة  �ملديرية  يف  ممثلة 
 ، �مليز�نية  �أو  �خلزينة  هي  و�لثانية   ،
�أن ما  ثالثا ، م�سيفا  و�لبنك �ملركزي 
ملك  ه�  �لأر�ض  وحتت  �لأر�ض  ف�ق 
�ل�رضكات  باقي  .�أما  لل�سعب  وحق 
فتح  ميكن  فح�سبه  �س�ناطر�ك  مثل 
ر�أ�سمالها ، لكن �ملهم ح�سبه �أن يبقى 
ما حتت �لأر�ض تابع لل�سعب �جلز�ئري 
، وه� ما ي�سمل ح�سبه جمال �لذهب .

اخلوا�س فقط  اأم عموم ال�شعب

يخ�ض  فيما  �أنه  يحيى  بن  وي�سيف 
�رضكة  �أو   ، �س�نطر�ك  �أو  �س�نلغاز 
�لنقل �جل�ي عندما يق�ل�ن فتح ر�أ�ض 
�ملال ، هل فتح ر�أ�ض �ملال للخ���ض 
�أم لل�سعب كله ، حيث ح�سبه عند فتح 
�أو  لل�سعب  �ل�رضكات  هذه  مال  روؤو�ض 
�لدخل  لأ�سحاب  �أو   ، للميلياردير�ت 

، �سي�ستطيع�ن بذلك �رض�ء  �ملت��سط 
ح�سب  �لأ�سهم  ي�سرتي  وكل   ، �أ�سهم 
�رضكاء  �جلميع  وي�سبح  م�ستطاعه، 
 ، �لفائدة  تك�ن  �سنة  وكل  �لأ�سهم  يف 
ي�سيف  �ل�سغرية  �مل�ؤ�س�سات  عن  �أما 
ب�سفة  خ��س�ستها  ميكن  �أنه  حمدثنا 
بدفرت  ذلك  يتم  �أن  �رضط  لكن  كاملة 

�رضوط و��سح .
�ملطاحن  مب�ؤ�س�سات  مثال  و�رضب 
 ، كربى  ��ستثمار�ت  فيها  قدمت  �لتي 
ثم فجاأة يتم بيعها ، فكيف تن�سئها ثم 
تباع  وملاذ�   ، بيعها  مت  فبكم   ، تبيعها 
�إذ�  �خل��س�سة  يف  �أنه  معقبا   ، �أ�سال 
تفيذنا  �لتي  �أجنبية  مع �رضكات  نعمل 
ولي�ض  �خلارج  ل�س�ق  �إ�سافات  وتقدم 
ل�س�ق �لد�خل ، �أما �ن يك�ن ��ستح�سار 
 « �لقاط�   « �أجل  من  �جنبية  �رضكة 

فذلك يجب �أن ل يك�ن .
بن  يق�ل   ، د�ئما  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
يحيى �أن هناك عق�د ت�سيري جز�ئرية 
مع �أجانب ، هناك �لكثري من �ل�رضكات 
�لأجنبية مثل �لأ�سرت�لية ،عق�د ت�سيري 
تابعة  �لقاعدية  �لهياكل  تبقى  لكن 
بذلك  وحذر   . �جلز�ئرية  للدولة 
�ملتحدث من من و�سفهم ب« �لبزنا�سة 
» يف مثل هذه �مللفات قائال » يجب �أن 
ننتبه ، فهناك من ياأخذ �رضكة ل�سيما 
�لعا�سمة  �ل�رضكات �مل�ج�دة يف قلب 
�لكربى  �ملدن  و�سط  يف  �أو  مثال 
للرتقية  عقارية  �أوعية  �ىل  لتح�يلها 
�لعقارية ، ومن هذ� ح�سبه يجب �ن�ساء 
وز�رة لالإقت�ساد ت�سم جلنة �أو جمل�ض 

لل�رض�كة و �خل��س�سة .
على  يجب  يحيى  بن  �خلبري  وقال 
�لدولة �أن ت�سرتط على رجال �لأعمال 
�ل�رضكات  �لذي �سيدخل�ن يف خمتلف 
من  75باملئة  �لأقل  على  يدخل��  �أن 
حيث   ، �خلارج  يف  �مل�ج�دة  �أم��لهم 
�ىل  لالأم��ل  تهريب  ح�سبه  يك�ن  ل 

�خلارج.
لوزارة  تابع  وطني  جمل�س 

القت�شاد

�ل�سغرية  للم�ؤ�س�سات  بالن�سبة  �أما 
 ، �مل�رضوبات  �رضكات  غر�ر  على 
خ��س�ستهم  فيجب  متحدثنا  فح�سب 
ما  وه�   ، و��سح  قان�ن  ح�سب  لكن 
ل�ز�رة  تابع  وطني  جمل�ض  ي�ست�جب 
رقابة  تك�ن  �أن  �أجل  من  �لقت�ساد 
جيدة ، منبها من جهة �أخرى �إىل بع�ض 
�سناعية  �أر��سي  طلبات  قدم��  �لذين 
بالإ�ستثمار  يقم  من  هناك  �أن  حيث   ،
ب50مرة  �لعقار  يبيع  10�سن��ت  وبعد 
كي  �أخرى  بعبارة  �و   ، �لأول  ثمنه  من 
�أخذ  و   ، للبزن�سة  تك�ن هذه مطية  ل 
باآلف  تقدر  �لبن�ك  من  �لقرب��ض 

�ملاليري من �أجل ل�سيىء .
وعن تاأثري قر�ر�ت خ��س�سة �ل�رضكات 
�لعم�مية على �لعمال ، قال �ملتحدث 
على  �سيخاف�ن  �لعمال  طبعا   «
ماز�لت  �أخرى  نقطة  ويف   ، منا�سبهم 
لذلك   ، و��سحة  غري  �لقر�ر�ت  هذه 
يجب �أن تختار منها �لدولة   �لقر�ر�ت 
نف�سها  حماية  �أجل  من  �لإيجابية 
وحماية �ل�سعب وحماية �لبالد وحماية 
�ىل  �لتقدم  �أجل  من  �لعمل  �أرباب 

�لأمام .
ويق�ل �ملتحدث �أنه بالن�سبة لل�رضكات 
�جل�ية  �خلط�ط  مثل  �لكبرية 
�س�نلغاز  �و   ، �لبن�ك  �أو   ، �جلز�ئرية 
مالها يجب  ر�أ�ض  فتح  �أردنا  �ذ�  ،فاإنه 
�أ�سهم  �ن�ساء  خالل  من  ذلك  يك�ن  �أن 
م��طن  �أي  �أن  مبعنى   ، �لب�ر�سة  يف 

ي�ستطيع �أن يدخل يف ر�أ�سمالها .

جتميد تعليمة اأويحي

جتميد  �أو  تاأجيل  قر�ر  وبخ�س��ض 

مبنح  �ملتعلقة  �أويحيى  تعليمة 
لرتكيب  �رضكات  لع�رض  تر�خي�ض 
 ، �جلز�ئر  يف  �ل�ساحنات  و  �ل�سيار�ت 
فكيف  طبيعي  ذلك  �أن  �ملتحدث  قال 
�ل�رضكات  باقي  �لتعليمة  هذه  ت�ستثني 
�ختيار  تتم  وملاذ�  �لعمل،  تريد  �لتي 
دون  فقط  5�رضكات  �لتعليمة  هذه 
�ستك�ن  �لدولة  �أن  وقت  يف   ، �لأخرى 
�أنه  معقبا   ، �ل�رض�ئب  من  م�ستفيذة 
و��سح  �رضوط  دفرت  من  لبد  �أي�سا 
كل  على  ك��ستيم  دير   « وفق  ولي�ض 
و�حد »، يق�سد �أن ل يك�ن على مقا�ض 

بع�ض �ل�رضكات .

ينبغي  هناك  �أن  يحيى  بن  و�أعترب 
�لتعليمة  هذه  لنجاح  �رضوط  �أربعة 
�لإنتاج  يك�ن حجم  �أن   ، �حلجم  �أولها 
، و  �ل�سنة  �أكرث من 200�ألف �سيارة يف 
ثانيا �أن ي�سدرو� �أكرث من 50باملئة �ىل 
�خلارج ، وثالثا �أن يتحكم�� يف �لأ�سعار 
، لأن ح�سبه �أ�سعار �ل�سيار�ت �ل�سابقة 
من هذ� �لن�ع جن�نية وخيالية ، حيث 
 . �أقل  �ل�سعر  كان  ن�ست�رد  كنا  عندما 
�لإنتقال  يتم  فاأن  �لر�بع  �ل�رضط  �أما 
من » �لتجميع » �إىل �لرتكيب مع ن�سبة 
�لإدماج تك�ن يف حدود 20�أو 30باملئة 

اخلبري القت�شادي فريد بن يحيى ل« الو�شط :

من حق االأفالن التخ�ف من اخل��س�سة 
« »الأوليغار�شيا  ت�شمح بتحكم  التحريرلن  •     جبهة 

البور�شة  عرب  يكون  اأن  يجب  الكربى  ال�شركات  راأ�س مال  •     فتح 

املعار�شة تنتقد قرار خ�شخ�شة 1200 
موؤ�ش�شة وحتذر:

جم�ح القطاع اخلا�ص قد مي�ص 
امل�ؤ�س�سات االإ�سرتاتيجية

من  �ملعار�سة  �لأحز�ب  حذرت 
بقر�ر  �ملرتبطة  �ل�سلبية  �لتاأثري�ت 
 1200 خ�سخ�سة  �إىل  �لهادف  �حلك�مة 
�جلاري،  �لعام  خالل  عم�مية  م�ؤ�س�سة 
يت�قف  لن  �خل���ض  جم�ح  باأن  م�ؤكدة 
حتى  �سيم�ض  بل  �حلد  هذ�  عند 
تعد  �لتي  �لإ�سرت�تيجية  �مل�ؤ�س�سات 
�لعم�د �لفقري للدولة �جلز�ئرية يف ظل 
�ل�سيطرة  �أجل  من  �لعديدة  �لدع��ت 
مثل  �لطاق�ية  �مل�ؤ�س�سات  بع�ض  على 
على  يلزم  ما  و�س�نلغاز،  �س�ناطر�ك 
�ل�سلطة ح�سب �أحز�ب �ملعار�سة �ل�سري 

بحذر يف مثل هكذ� خط�ة.
ل�سان  وعلى  �ل�سرت�كية  �لق�ى  جبهة 
حاج  حممد  للحزب  �لأول  �ل�سكرتري 
جيالين، و�سفت قر�ر �حلك�مة �لقا�سي 
عم�مية  م�ؤ�س�سة   1200 خ��س�سة 
بالرجتايل غري �ملدرو�ض �لذي �ستك�ن 
ما  �أن  رغم  بعد،  فيما  �سلبية  نتائج  له 
�رضحت به �ل�سلطة �لتنفيذية ي�سدد على 
�أن �خل��س�سة �ستم�ض �مل�ؤ�س�سات �لتي 
�نعا�سها  ليتم  �ملالية  �لناحية  من  تعاين 
هذه  يف  م�ؤكدة  �لقر�ر،  بهذ�  تدريجيا 
�أنها لي�ست �سد �خل���ض،  �لنقطة على 
جمالت  يف  ��ستثمارهم  ت�سجع  بل 
متحدث  ي�سيف  هدفهم  كان  �إذ�  عدة 
�ل�طني  �لقت�ساد  خدمة  »�ل��سط« 
�لأزمة  ظل  يف  �لعاملة  �ليد  وت�سجيع 

�لقت�سادية �لتي متر بها �جلز�ئر.
�لأول  �لرجل  تخ�ف  �أخرى  جهة  ومن 
يف جبهة �لق�ى �ل�سرت�كية، من �سيا�سة 
�أن  على  ب�ساأنها  قال  �لذي  �خل��س�سة 
�لتجربة من قبل،  �جلز�ئر عا�ست هذه 
�لنتائج  در��سة  يتم  مل  �ل�ساعة  وحلد 

�ملحققة �إذ� كانت �سلبية �أو �إيجابية.

يف  جاء  القرار  والتنمية:  العدالة 
وقت الت�شنجات الجتماعية

وجهة  تختلف  مل  �أخرى  جهة  ومن 
�لأفافا�ض  عن  و�لتنمية  �لعد�لة  نظر 
جاء  �لقر�ر  �أن  �أو�سحت  �طالقا، حيث 
ت�سنجات  �جلز�ئر  فيه  تعرف  وقت  يف 
��ستقر�ر  ت�رضب  قد  عدة  �جتماعية 
�لقان�ن  و�أن  خا�سة  �لجتماعي،  �لأمن 

�ل�رض�ئية  �لقدرة  لي�رضب  جاء  �ملالية 
تر�جعها  من  يعاين  بات  �لذي  للم��طن 
�حلزب  �أكد  حني  يف   ،2016 �سنة  منذ 
�ملعار�ض باأن �ل�سعب �جلز�ئري عاي�ض 
وقد  �لت�سعينيات  يف  �خل�سخ�سة  زمن 
عانى من تاأثري�تها �ل�سلبية، ما يربز باأنه 
بهدوء  �لعمل  �حلك�مة  على  يجب  كان 
قبل �خلروج مبثل هكذ� قر�ر قد يخلق 

م�ساكل ت�رض �جلميع.
ت�ساءل  بال��سط  ربطه  �ت�سال  ويف 
خل�رض  �لإ�سالمي  �حلزب  يف  �لقيادي 
بن خالف، عن ماهية �مل�ؤ�س�سات �لتي 
خ��س�ستها،  على  �حلك�مة  �ستعمل 
خا�سة و�أن �لعديد من �مل�سادر حتدثت 
خ��س�سة  �أجل  من  نية  وج�د  عن 
عدة،  �أرباح  وجتني  منتجة  م�ؤ�س�سات 
�أن  يرى  و�لتنمية  �لعد�لة  �أن  م�ؤكد� 
�مل�ؤ�س�سات  هذه  يف  �لعمال  م�ستقبل 
لهم  �ستفتح  و�لبطالة  مبهما  �سيك�ن 
�أب��بها، خا�سة و�أن جم�ح �خل���ض لن 
يت�قف عند هذ� �حلد يف ظل �لدع��ت 
م�ؤ�س�سات  �رض�ء  يف  �لر�غبة  �لعديدة 

عم�مية �إ�سرت�تيجية.

املوؤ�ش�شات  بيع  الأر�شيدي: 
مال  عن  التخلي  يعني  العمومية 

ال�شعب

عن  �لنائب  �سارت  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�لتجمع من �أجل �لثقافة و�لدميقر�طية، 
ت�رضح  يف  �أكدت  �أين  �ساد�ت،  فطة 
مبهمة  �لأم�ر  باأن  »�ل��سط«  به  خ�ست 
حتى  �لقر�ر،  هذ�  يخ�ض  فيما  جد� 
�لر�أي  طماأنت  قد  �حلك�مة  كانت  و�إن 
هذه  من  �لنية  �أن  على  و�سددت  �لعام 
�خلط�ة ه� �إعانة �مل�ؤ�س�سات �لعم�مية 
�لنهائي،  �لإفال�ض  خطر  من  للخروج 
باأن  تق�ل  �ملتحدثة  ذ�ت  ور�حت 
�لقطاع �خلا�ض �إن �أر�د �ل�ستح��ذ على 
كارثة  �ستك�ن  �لعم�مية  �مل�ؤ�س�سات 
حقيقية على �جلميع، لأن �لهيمنة على 
باأخر  �أو  ب�سكل  تعني  �مل�ؤ�س�سات  هذه 
�لعم�مية  �خلزينة  �أم��ل  على  �لهيمنة 

�لتي تعني �أم��ل �ل�سعب.
علي عزازقة

دعت اإليها النقابة الوطنية امل�شتقلة 
لعمال �شونلغاز، يف 20 جانفي:

وقفة �سلمية �سد قرار 
خ��س�سة 1200 م�ؤ�س�سة

�ل�طنية  للنقابة  �ل�طني  �ملكتب  دعا 
�إىل  و�لغاز،  �لكهرباء  لعمال  �مل�ستقلة 
�حلك�مة  لقر�ر  تنديد�  �سلمية  وقفة 
م�ؤ�س�سة   1200 خ��س�سة  ب�رضورة 
�جلاري،  جانفي   20 ي�م  عم�مية، 
من  يتربوؤون  منا�سليه  باأن  م�ؤكد� 
�لعام  �لحتاد  كذلك  تبناه  �لذي  �لقر�ر 
للعمال �جلز�ئريني، و��سفا هذ� �لأخري 
حترتم  ل  �لتي  »�ل�سفر�ء«  بالنقابة 
تدعي  �أنها  رغم  �لعمالية  �لقاعدة 

حمايتها لهم.

حت�ز  �لذي  �لنقابة  بيان  و�أو�سح 
�أد�ء  باأن  منه،  ن�سخة  على  »�ل��سط« 
�أ�سبح  �لهامة  �لق�سايا  يف  �حلك�مة 
مرتنحا، وهذ� �لذي يف�رض �لقر�ر �لذي 
و�لقا�سي  �مل�سادر  بع�ض  عنه  حتدثت 
م�ؤ�س�سة   1200 خ��س�سة  ب�رضورة 
�لقت�ساد  �نعا�ض  بهدف  �لعم�مية 
و�إعانة �خلزينة �لعم�مية �لتي �أ�سبحت 
لأ�سعار  �ملذهل  �لنهيار  بفعل  تعاين 

�لنفط منذ منت�سف عام 2014.
علي عزازقة

ع�شام بوربيع
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اخلبري الدويل يف املجال القت�صادي عبد الرحمن مبتول:

املقبلة"  15-10 ال�سنوات  خالل  هيكلية  اإ�سالحات  من  " البد 
التنمية ملمو�س لتحقيق  الغري  على ال�صتثمار  الرتكيز  •       علينا 

ال�صخمة الديون ال�صتهالكية  حمو  اأتاحت  للجزائر  النفطية  غري  •       النفقات 
اخلارج يف  املهارات اجلزائرية واملحلية  ا�صتدعاء  ال�صروري  •        من 

اأكد اخلبري الدويل يف املجال القت�صادي عبد الرحمن مبتول، اأنه يجب على اجلزائر اأن تطور اإ�صرتاتيجية تكيف 
واقعية تكون مبثابة عمل فاعلني اقت�صاديني و�صيا�صيني واجتماعيني، مع مراعاة التحول اجلديد يف العامل، بعيدا 

عن الروؤية البريوقراطية القدمية، وعليه فالبد الرتكيز من الآن ف�صاعدا على ال�صتثمارغري امللمو�س الذي يفتقر 
اإليه كثريا البلد وبدون هذا ال�صتثمار، ميكن للجزائر اأن ت�صتثمر عن مليارات الدولرات الأمريكية دون اأن تعاين 

من التنمية اأو حتى الرتاجع هو م�صاألة و�صع الظروف جلذب اأف�صل امل�صوؤولني التنفيذيني لالأمة لتحويل دبلوما�صيتنا 
واإدارتنا واقت�صادنا اإىل القوة الدافعة التنمية.

حكيم مالك

وفيما يخ�ص النفقات غري النفطية 
للجزائر قال مبتول اأن هذه الأخرية 
ال�ستهالكية  الديون  حمو  اأتاحت 
البنية  بنفقات  واللتزام  ال�سخمة 
وهو   ، بعد  ت�سو  مل  التي  التحتية 
العرتاف  يجب  للجزائر  م�سدر 
قد  النموذج  هذا  اأن  معتربا  به، 
عليه  كان  كما  حدوده،  اإىل  و�سل 
احلال يف املا�سي، مو�سحا مبتول 
طوال  احلايل  الت�سنيع  برنامج  اأن 
اأن  البع�ص  يود  التي  ال�سبعينات 
يعيده اإىل الرواج، موؤكدا اأن اخلطة 
ال�سناعية«  »ال�سناعات  الرئي�سية 
ال�سبعينيات  يف  �سائدة  كانت  التي 
لعدم  وهذا  عهدها  انتهى  قد 

جناعتها يف وقتنا الراهن.
  اأما بالن�سبة ملخطط اإنتاج اإحالل 
الواردات  قال عبد الرحمن مبتول 
الزمن، متجها نحو  اأنه  عفا عليه 
منوذج منو عاملي جديد مع الثورة 
ل  اأمر  وهو  الرابعة،  القت�سادية 
رجعة فيه بني 2030/2018، وبالتايل 
امل�ستمر  التعليم  تعميم  فيجب 
وي�سبح  امل�ستويات،  جميع  على 
ترتيب اجلدارة مبثابة اأداة لتعزيز 
وتدل    ، الجتماعي  الن�ساط 
على  بو�سوح  التاريخية  التجارب 
تاأثري  لها  لي�ص  الطبيعية  الرثوة  اأن 
لذا  التنمية  م�ستوى  على  مبا�رش 

فر�ص  اإعادة  اجلزائر  على  يجب 
قيمها ومبادئها لإعادة بناء جمتمع 
حديث منفتح على الثقافة والتنمية 
والجتماعية  والتقنية  القت�سادية 
حول م�رشوع املجتمع الذي يعطي 
الأمل اإىل ال�سباب  اجلزائري الذي 

خاب اأمله .
وتوقف الدكتور عبد الرحمن مبتول 
للجزائر  الكربى  امل�سكلة  عند   ،
التحدي  مع  التكيف  يف  واملتمثلة 
الكبري للعوملة من اأجل بناء اقت�ساد 
غري طاقوي يف اإطار القيم الدولية 
عقود،  مدى  على  اأنه  م�سريا   ،
ما  اإىل  تهدف  القوى  جميع  كانت 
بعد طاقوي، بعد اأكرث من 50 عاما 
عائدات  من   ٪97 امل�ستقات،  مع 
تاأتي  تزال  ل  التي  الأجنبي  النقد 
الفتقار  هذا  راجعا  البرتول  من 
اإ�سرتاتيجية  روؤية  وجود  عدم  اإىل 
اجلديد،  العامل  مع  للتكيف 
وال�سيا�سي  الثقايف  اجلمود  ب�سبب 
الإيجار،  من  للم�ستاأجرين 
ال�ستهالك  فلقد  ا�ستنفدت 
اأقل  القوي  يف اجلزائر  املحلي 
مع  احلاجة  �سنوات،   15/10 من 
اإىل جتنب العي�ص الأبدية على وهم 
تاأتي  هنا  ومن  الأبدية،  الإيجار 
ل�ستهالك  جديد  منوذج  اأهمية 
املتمثل  اخلطاأ  لتجنب  الطاقة 
منوذج  على  ا�سرتاتيجية  و�سع  يف 
اخلطي،  داعيا  الطاقة  ا�ستهالك 

هيكلية  اإ�سالحات  اإىل  ذلك  يف 
عميقة  هند�سة  باإعادة  ت�سمح 
ال  ال�سنوات  خالل  اجلزائر  يف 
فاأنا  وبالتايل  املقبلة   15-10
الر�سيد  احلكم  باأن  قناعة  على 
دون  التغيريات  ترافق  اأن  يجب 
ت�رشع ت�سم خمتلف احل�سا�سيات 
مبا  اجلزائرية،  واملهارات 
وبهذا  املقيمني،  غري  ذلك  يف 
عبقرية  اجلزائر  تنقذ  �سوف 

اجلزائريني.
املتحدث  ذات  دعا  الأخري  ويف 
احلكم  جتديد  اأهمية  اإىل 
على  القائم  واملحلي  املركزي 
نظام ت�ساركي ي�ستدعي مهارات 
و  اخلارج  يف  وحملية  جزائرية 
التي �سنعطي  الطريقة  هذه هي 

اجلزائريني الرغبة يف بناء بلدهم 
ووئام،  بكرامة  فيه  والعي�ص  معا 
املواطنني  بني  الثقة  وا�ستعادة 
وموؤ�س�سات اجلمهورية، واحلفاظ 
على احلريات الفردية وتعزيزها 
الجتماعي  م�سددا  والتما�سك 
على هذه اخلطوة التي  �ست�سهد 
عودة طوعية تدريجية للمديرين 
املغرتبني   والتي  التنفيذيني 
بالدور  املتحدث،  فيها  اأ�ساد 
مبتول  مبديا   ، لهوؤلء  البارز 
الهائلة   املوارد  يف  كبريا  اإميانا 
اجلزائري  ال�سعب  ميتلكها  التي 
والتي �سيكون قادرا من خاللها  
الأخرى  ال�سعوب  مثل  الرد  على 
بني  اجلمع  من  متكنت  التي 

احلداثة و�سحتها.

الطيب  املجاهدين  وزير  ا�ستهل 
زيتوين ال�سنة اجلديدة بلقاء يعترب 
مدراء  مع  جمعه  نوعه  من  الأول 
املتاحف عرب خمتلف ربوع الوطن 
بالعا�سمة  الوزارة  اأم�ص مبقر  يوم 
تطرق من خالله اإىل �رشح برنامج 
قبل  من  امل�سطر  اجلديد  العمل 
احلكومة من اأجل ت�سيري املتاحف، 
املر�سوم  مع  ذلك  يف  متا�سيا 
وت�سيري  لهيكلة  اجلديد  التنفيذي 
التطور  وكذا  املجاهدين  وزارة 
التكنلوجي من اأجل حتقيق فعالية 
اأكرث ملوؤ�س�سة املتحف التي تعترب 
مركز اإ�سعاع ثقايف وح�ساري هام، 
مت  باأنه  ال�سياق   نف�ص  يف  موؤكدا 
اتخاذ قرار من اأجل اإن�ساء اأق�سام 
لتدري�ص مادة التاريخ على م�ستوى 
مواقيت  يف  وتغيري  املتاحف 

العمل حيث يرف�ص من تاريخ هذا 
الجتماع اأن يغلق اأي متحف اأبوابه 
امام رواده من زوار، طلبة وباحثني 

يف حدود الرابعة والن�سف م�ساء.
الطيب  املجاهدين  وزير  اأكد 
يوم  جمعه  الذي  لقائه  يف  زيتوين 
املتاحف  واإطارات  مبدراء  اأم�ص 
الولئية واجلهوية على اأنه مت و�سع 
مر�سوم تنقيدي جديد لهيكلة وزارة 
املجاهدين وتطوير مهامها ودلك 
يف اإطار برنامج الرئي�ص املجاهد 
ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة والذي 
النظر  اإعادة  على  بالأ�سا�ص  يركز 
موؤ�س�سة  ت�سيري  واأليات  طرق  يف 
املتحف الذي يعترب موؤ�س�سة هامة 
ال�سهداء  ذاكرة  و�سون  حفظ  يف 
والنفي�ص من  بالغايل  الذين �سحو 

اأجل هذا البلد.

ومند  اأنه  على  الوزير  اأكد  حيث 
تاريخ اليوم لن يكون هناك متحف 
م�ساء   4.30 على  اأبوابه  يغلق 
يكون  اأن  �رشورة  على  م�سددا 
هناك نظام مداومة �سارم من اأجل 
مفتوحة  املتحف  اأبواب  تبقى  اأن 
منهم  الطلبة  وخا�سة  رواده  اأمام 
والباحثني الذين غالبا ما يغادرون 
مقاعد الدرا�سة يف حدود الرابعة 
على  الوزير  �سدد  كما  والن�سف، 
مدراء املتاحف �رشورة ا�ستغالل 
التي  الإمكانيات  وكافة  الو�سائل 
خدمة  اجلزائرية  الدولة  �سخرتها 
للعلم  كقاعات الأنرتانت واملكاتب 
يف  ت�ستعمل  التي  الراحة  وغرف 
ت�سجيل �سهادة الذاكرة وجعلها يف 

متناول الطلبة والباحثني.
اإىل  الطيب زيتوين  اأ�سار  هذا وقد 

ت�سكيل  ب�ساأن  قرار  اأتخاد  مت  اأنه 
مادة  لتدري�ص  خا�سة  اأق�سام 
املتاحف  م�ستوى  على  التاريخ 
عليه  تن�ص  ملا  ذلك  يف  اإتباعا 
تقر  والتي  الد�ستور  من   76 املدة 
بتدري�ص  الهتمام  �رشورة  على 
طبعا  بالتن�سيق  وهذا  التاريخ، 
وزارة  الوطنية،  الرتبية  وزارة  مع 
الأبحاث  ومركز  العايل  التعليم 
لوزارة  التابع  التحريرية  الثورة  يف 
املجاهدين وذلك يف اإطار الهتمام 
البالغ الذي توليه الدولة اجلزائرية 
للجانب التاريخي والرتاث الثقايف 
الوطنية  التحرير  بثورة  املرتبط 
واحلركة  الوطنية  واملقاومة 
الوطنية هذا بالإ�سافة اإىل �رشورة 
اإن�ساء جمال�ص علمية على م�ستوى 
العلمي  باجلانب  تعنى  املتاحف 

الأكادميي البحت.
الوزير  اأكد  �سلة  دي  �سياق  ويف 
ملوؤ�س�سة  التقليدي  الدور  اأن  على 
وان  زمانه  وىل  قد  املتحف 
اإىل  التوجه  اليوم  املتاحف  على 
يزورها  اأن  انتظاره  ل  اجلمهور 
معار�ص  اإقامة  خالل  من  ذلك  و 
للذاكرة وكذا ن�رش الأفالم  متنقلة 
يوجد  حيث  التاريخية  الوثائقية 
تاريخ  تنتظر  تاريخي  فيلم   100
بالإ�سافة  اجلمهور،  على  عر�سها 
بت�سجيل  البالغ  الهتمام  اإىل 
للمجاهدين  التاريخية  ال�سهادات 
احلياة  قيد  على  ليزالون  الذين 
اإىل غاية منازلهم  التنقل  و�رشورة 
وكدا  �سهاداتهم  اإىل  وال�سماع  
باأ�سمائهم  يقدمونه  ما  كل  توثيق 
و�رشورة  بهم   خا�ص  �سجل  يف 

املتحف  يف  قدموه  ما  عر�ص 
اجلميع،  منه  ي�ستفيد  اأن  اأجل  من 
�رشورة  على  الوزير  واأكد  كما 
لو�سائل  املتاحف  مدراء  مواكبة 
خا�سة  مواقع  واإقامة  التكنلوجيا 
خاللها  من  تعر�ص  مبتاحفهم 
�سفحات  اإن�ساء  وكذا  ن�ساطاتهم 
من  الفاي�سبوك  على  توا�سلية 
اجلمهور  من  اأكرث  التقرب  اأجل 
وكذا النفتاح على كافة ت�سكيالت 
الإعالم  وو�سائل  املدين  املجتمع 
اأكرث  فعالية  اأجل  من  املختلفة 
مقرا  معتربة  ومردودية  الأداء  يف 
باأنه برجمة م�ساريع م�ستقبلية من 
اأجل اإن�ساء خم�سة متاحف جديدة 
ربوع  كافة  على  تغطية  وحتقيق 

الوطن. 
يحي عواق

مدراء  اإحدى  تورط  اأ�سبح 
�رشقة  يف  اجلزائرية  اجلامعات 
درجة  على  به  حت�سل  علمية 
و�سط  ال�ساعة  حديث  بروفي�سور 
الأ�رشة اجلامعية ، حيث حت�سلت 
» الو�سط » على ت�رشيبات و اأدلة 
ت�سري اىل تورط مدير جامعة ب�سار 
�رشقة  يف   « بوجمعة  »العبا�سي 
علمية متثلت يف ن�رش مقال �سنة 
الأ�سل  طبق  ن�سخة  وهو   ،2017
ملقال ن�رش يف 2013، وهو املقال 
الوحيد يف م�سواره العلمي والذي 
حت�سل به على درجة بروفي�سور ، 
بعد اأن حذف منه اأ�سماء الباحثني 
وذلك  له،  الأ�سليني  املوؤلفني  و 
حت�سلت  مرفقة  مقالت  ح�سب 
هذه  تثبث  عليها   « الو�سط   «
ال�رشقة ، وهي ال�سابقة الأوىل من 
قا�سية  �رشبة  تعد  التي  و  نوعها 
يف م�سداقية اجلامعة اجلزائرية 
، حيث جتاهل من خاللها املعني 
لوزارة  ال�سارمة  القوانني  كل 
التعليم العايل و البحث العلمي من 

اأجل حماربة ال�رشقة العلمية .
وكما هو مو�سح يف حم�رش اجتماع 
املرفق  للكلية  العلمي  للمجل�ص 
فقد متكن هذا املدير با�ستعمال 
�سلطته من احل�سول على موافقة 
ملناق�سة  للكلية  العلمي  املجل�ص 
اأن  رغم  يوؤطرها  لطالبة  دكتوراه 
املقال املقدم يف ملف املناق�سة 
هو مو�سوع ال�رشقة العلمية التي 
بهذا  �ساربا  املدير  بها  قام 
ال�سارية  القوانني  عر�ص احلائط 
به  قام  ما  اأ�سبح  املفعول، حيث 
مدير جامعة ب�سار حديث ال�ساعة 

بني اأو�ساط الأ�رشة اجلامعية .
وتاأتي هذه الف�سيحة بعد �سل�سلة 
اجلامعات  عرفتها  الف�سائح  من 
اجلزائرية و قطاع التعليم العايل 
هما  وزيرين  تورط  اآخرها  كان 
م�سلم  مونيا  و  خاوة  الطاهر 
امتحانات  يف  جمهورية  ووكيل 

املا�سرت بكلية احلقوق باجلزائر
الإدارية  املحكمة  حكمت   حيث 
ببئر مراد راي�ص باإلغاء املداولت 
بالعالمات  اخلا�سة  النهائية 
املمنوحة للوزيرين خاوة وم�سلم 

رغم غيابها �سنة كاملة 
وقد األغت املحكمة الإدارية ببئر 
جزئيا،  بالعا�سمة،  راي�ص  مراد 
التي  النهائية  املداولت  نتائج 
اجلزائر  جامعة  اإدارة  اأ�سدرتها 
“املا�سرت”،  بطلبة  واخلا�سة   1
املا�سي،  الدرا�سي  للمو�سم 
نتائج  ببطالن  حكمت  بعدما 
العالقات  لوزير  منحت  درا�سية 
خاوة،  الطاهر  الربملان،  مع 
للت�سامن،  ال�سابقة  والوزيرة 
مونية م�سلم، اإىل جانب اإطار يف 

جهاز العدالة.
جامعة  مدير  ف�سيحة  وت�ساف 
التي  الف�سائح  �سل�سلة  اإىل  ب�سار 
اجلامعات  على  تطغى  بداأت 
فيها  وتتورط   ، اجلزائرية 
�سخ�سيات ثقيلة ، فهل �ستتحرك 
الوزير  م�سالح  املرة  هذه 
تعليمات  لو�سع  حجار  الطاهر 
مثل هذه  من  للحد  اأكرث �رشامة 
الظواهر التي ت�سيء اإىل اجلامعة 

و البحث اجلزائريان .
ع�صام بوربيع .

43 متحف منت�صرة عرب الرتاب الوطني وخم�صة مربجمة كم�صاريع م�صتقبلية

فتح اأق�سام لتدري�س مادة التاريخ على م�ستوى املتاحف وتغيري يف مواقيت العمل
والن�صف الرابعة  على  يغلق  اليوم  من  يوجد متحف  •   ل 

انتهى للمتحف  التقليدي  •   الدور 

ن�صر مقال يف 2017قد ن�صر يف 2013بعد 
حذف اأ�صماء املوؤلفني الأ�صليني

مدير جامعة ب�سار يتورط 
يف �سرقة علمية للح�سول 
على درجة "بروفي�سور "

 
اأجل موافقة  من  �صلطته  اأ�صتغل  •    مدير اجلامعة 

املجل�س العلمي
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اجلنايات  حمكمة  اأم�س  فتحت 
الإبتدائية بالدار البي�شاء ملف �شبكة 
اإجرامية  خطرية للمتاجرة بالكوكايني 
الوطن  خلارج  ن�شاطها  ميتد  والذي 
بينهم ع�شكري  اأ�شخا�س من   8 ت�شم 
و  بوهران  البحرية  الع�شكرية  بالثكنة 
كانت  اللذان  العن�رصان  فتاة  وهما 
تعتمد عليهما ال�شبكة لتمويه عنا�رص 
الأمن يف عمليات نقل املخدرات التي 
قبل  دولة املغرب من  يتم جلبها من 
ملفات  بعدة  واملتورط  الفار  املتهم 
خمدرات املدعو » ك، هواري » ، كما 
اإطار عمليات  كانت تعمل ال�شبكة يف 
منظمة يتم خاللها تق�شيم املهام عرب 

4 جمموعات .
هاته  ن�شاط  ك�شف  مت  وقد  هذا 
للدرك  اأمني  حاجز  خالل  ال�شبكة 
الوطني بتاريخ 13 مار�س 2015   اأين 
من  امل�شالح  هاته  هناك  متكنت 
توقيف �شيارة من نوع » مار�شيد�س » 
بي�شاء اللون  ملك للمتهم » ب، ه�شام 
ز،   « �شديقه  يقودها  كان  والتي   «
بادي�س« وهو ع�شكري بالثكنة البحرية 
�س،   « ترافقهما  وكانت  بوهران  ، 
�شارة » ع�شيقة املتهم الأول ، حيث 
لحظت عنا�رص الدرك خالل تاأكدها 

التاأمني  اأن �شهادة  ال�شيارة  وثائق  من 
اخلا�شة بها منتهية ال�شالحية فبادر 
بطاقته  باإ�شتظهار  الع�شكري  حينها 
املهنية وهو الت�رصف الذي اأثار ريبة 
من  فطلبت  الوطني  الدرك  عنا�رص 
للمركز  مرافقتهم  البطاقة  �شاحب 
املهنية  البطاقة  �شحة  من  للتاأكد 
باقي  لي�شتغل   ، مزورة  غري  باأنها  و 
بالتخل�س  وقاموا  الفر�شة  املتهمان 
املقدرة ب500  املخدرات  كمية  من 
كانت  التي  الكوكايني  من  غرام 
برميها  ال�شيارة  داخل حمرك  خمباأة 
الأ�شخا�س  اأحد  منزل  من  بالقرب 
بحمل  لهم  م�شهادته  بعد  بادر  الذي 
الدرك  مل�شالح  اأخذها  و  الكمية 
اأن يقوم باقي املتهمان  الوطني قبل 
ويعرتفوا   ، طواعية  نف�شهما  بت�شليم 
من  لهم  ن�شب  مبا  �شماعهم  خالل 
،ه�شام«  ب   « املتهم  اأكد  حيث  جرم 
عالقته  اأن  بالبلدية  موظف  وهو 
باملخدرات  باملتاجرة  و  بالق�شية 
ك   « الفار  املتهم  طريق  عن  كانت 
باملالهي  عليه  تعرف  الذي  ،بالل« 
نقل  عليه  عر�س  و  بوهران  الليلية 
تب�شة   ، املخدرات اىل كل من عنابة 
�شنتيم  مليون   16 مقابل  والعا�شمة 

باإعتباره  العر�س  وقبل  عملية  ،  لكل 
كان  باأنه  اأكد  كما  مغريا  جد  كان 
ي�شطحب يف عمليات النقل التي كان 
يجريها كل من الع�شكري » ز، بادي�س 
» املقيمة  و ع�شيقته  » �س، �شارة   «
بالعا�شمة وهذا لتمويه عنا�رص الأمن 
لبطاقته  الأول  اإ�شتظهار  خالل  من 
دور  بلعب  الثانية  قيام  و  املهنية 
 4 مبلغ  الأول  يتقا�شى  وكان  الزوجة 
فيما  عملية  كل  عن  �شنتيم  ماليني 
بعني  لع�شيقته  �شقة  بكراء  يقوم  كان 
كما   ، اخلدمات  هاته  مقابل  الرتك 
ك�شف ذات املتهم اأن العملية التي مت 
توقيفهم خاللها واملتعلقة بكمية 500 
غرام كانت تتم ل�شالح �شخ�س يدعى 
ب�شدد  كانوا  الذين  الدزيري«  موح   «
بعد  للعا�شمة  له  املخدرات  نقل 
جلبها من ولية » التب�شة« ، وموا�شلة 
باقي  هوية  حتيد  مت  تبني  للتحريات 
املتهمني الذين كانوا ين�شطون ل�شالح 
ال�شقيقان » هواري« واللذان كانا من 
» من  الكوكايني   « ي�شتوردان  جهتهما 
دولة املغرب فيتكفل الأول ينقلها من 
هناك و يقوم الثاين برتويجها بولية 
العا�شمة  و  تب�شة  وعنابة  و  وهران 
خاللها  يتم  منظمة  عملية  اإطار  يف 

املتهمني  كل  بني  الأدوار  تق�شيم 
عن  جمموعات  اأٍربعة  �شكل  على 
 « هواري  ك،   « الفار  املتهم  طريق 
املغربية  احلدود  ،اىل  يجلبها  الذي 
املجموعة  تن�شط  اأين  اجلزائرية 
نقل  يف  مهمتها  تكمن  والتي  الثانية 
املخدرات امن املغرب اىل اجلزائر 
اين  وهران  مدينة  اىل  وبال�شبط 
اىل  بنقلها  الثالثة  املجموعة  تتكفل 
عنابة   ، العا�شمة  وليات  من  كل 
وتب�شة اأما املجموعة الرابعة فتتوىل 
مهمة التوزيع  على م�شتوى العا�شمة 
واحلدود ال�رصقية ، ليتم بذلك توقيف 
اأفراد ال�شبكة و حتويلهم على حمكمة 
احلال بجرم جناية حيازة وبيع ونقل 
م�رصوعة  غري  بطريقة  املخدرات 
منظمة  اإجرامية  جماعة  اطار  يف 
خالل  الأول  املتهم  اأنكر  حيث   ،
باأنه  اأكد  و  �شابق ت�رصيحاته  �شماعه 
تعمل مع » ك ،بالل« املتهم املوجود 
بيع  �شفقات  اإطار  يف  فرار  حالة  يف 
�شم�شار  باأنه  ظن  بعدما  ال�شيارات 
التي  املخدرات  حول  اأكد  و   ، بها 
�شبطت بحوزتهم باأنها العملية الأوىل 
التي �شاركوا بها ومل تكن تعلم حينها 

ع�شيقته بالأمر .

لتقنيي  الوطنية  النقابة  اتهمت 
اخلطوط  اإدارة  الطائرات  �شيانة 
اجلوية اجلزائرية مبحاولة زعزعة 
اإياها  حمملة  ال�رصكة،  ا�شتقرار 
تعرفه  قد  ت�شعيد  اأي  م�شوؤولية 

ال�رصكة خالل الأيام املقبلة.
لتقنيي  الوطنية  النقابة  حّملت 
اخلطوط  اإدارة  الطائرات،  �شيانة 
اأي  م�شوؤولية  اجلزائرية  اجلوية 
خالل  ال�رصكة  ت�شهده  قد  ت�شعيد 
اإىل  اأ�شارت  فيما  املقبلة،  الأيام 
ق�شم  لها  يتعر�س  موؤامرة  �شبه 
ومن  جمهولة  لأهداف  ال�شيانة 
خالل بيان اأعقب اجتماع املجل�س 
النقابة  اأكدت    الأم�س،  الوطني 
عن وجود �شبه موؤامرة يتعر�س لها 
جمهولة،  لأهداف  ال�شيانة  ق�شم 
وت�رصيحات  اإجراءات  خالل  من 
تثبيط  من  بداية  م�شوؤولة،  غري 
من  واخل�شم  العمال  عزمية 
يف  العمال  اإر�شال  وكذا  الأجور، 
نق�س  خلق  ما  اإجبارية  اإجازات 
يف اليد العاملة، و�شول اإىل م�شكل 
العمال املتعاقدين منذ �شنة اإىل 3 
اإىل  الإدارة  عمدت  حيث  �شنوات، 
 6( ق�شرية  مبدة  عقودهم  جتديد 

اأ�شهر(، ما اعتربته النقابة خمالفا 
بال�شري  ومي�س  العمل،  لقانون 

احل�شن للعمل
حّملت  مت�شل،  �شياق  ويف 
�شالمة  م�شوؤولية  الإدارة  النقابة 
ما  اإىل  بالنظر  امل�شافرين، 
ال�شعبة  العمل  ظروف  و�شفته 
فيه  ي�شتغل  الذي  واجلو امل�شحون 
التي  التقنيون وال�شغوطات  العمال 
يتعر�شون لها، ما يقف يف وجه اأداء 
مهامهم بال�شكل املطلوب وي�شو�س 

على تركيزهم
الإدارة  النقابة  حّملت  كما 
ت�شهده  قد  ت�شعيد  اأي  م�شوؤولية 
عدم  اإىل  بالنظر  القادمة،  الأيام 
رفعها  التي  للمطالب  ا�شتجابتها 
اأ�شا�شا بتطبيق  التقنيون واملتعلقة 
املوقعة  اجلماعية  التفاقية  بنود 
الذي  املطلب  وهو   ،1999 �شنة 
عنه  تتنازل  لن  باأنها  النقابة  توؤكد 
هذه  اجلزائرية  اجلوية  وتعي�س 
فيما  �شاخن،  �شفيح  على  الأيام 
ت�شري معطيات اإىل احتجاج عمايل 
الطيارون  فيه  �شيدخل  ثالثي 
يهدد  ما  والتقنيون،  وامل�شيفون 

�شل ال�رصكة

للمطالبة بتدخل جاد من وزير الطاقة 
لدجممهم ب�سوناطراك

250 �سائق ب�سركة عني �سالح 
غاز يوا�سلون الت�سعيد  

نقابة تقنيي ال�سيانة باخلطوط اجلوية اجلزائرية

جتاوزات غري قانونية يف حق 
العمال تهدد اال�ستقرار

�سحب الرموز احليوانية من العملة الوطنية

مواجهة ميدانية مع "ال�سكارة"  خارج البنوك
فار�س م�سدور : الهدف هو اإعادة الأموال املكت�سبة 

م�سدال عبد القادر : 50 مليار دولر اموال خارج التداول 

يتجه بنك اجلزائر لتغيري ال�سكل الفيزيولوجي للعملة و �سحب اأوراق العملة النقدية من فئات 200 و500 واألف 
واألفي دينار، وا�ستبدالها باأخرى جديدة يف القريب العاجل .

اجلزائر  بنك  من  م�شادر  واأكدت 
قرارا  اتخذت  احلكومة  اأن  للو�شط  
التي  النقدية  الأوراق  ب�شحب  ر�شميا 
اأوراق  وطبع  حليوانات  �شورا  حتمل 
ترمز  و�شور  �شعارات  حتمل  جديدة 
يف  اجلزائرية،  الدولة  وتراث  لتاريخ 
قيمتها  على  الأوراق  �شتحافظ  حني 

دون تغيري..
باعتباره  اجلزائر  بنك  وي�شتخدم 
اأجهزة  بالعملية  املخولة  اجلهة 
ا�شتخدام  و�شيتم  حديثة،  طباعة 
ا�شتخراج  يف  القطن  األياف  ورق  
غرار  على  اجلديدة  النقدية  الأوراق 
عملة  طباعة  يف  امل�شتخدمة  املواد 
امل�شدر   وك�شفت  والدولر،  اليورو 
لختيار  درا�شتها  يتم  مقرتحات  اأن 
للعمالت  النهائي  وال�شكل  احلجم 

الوطنية و الر�شومات 
اخلبري  مع  الو�شط  ات�شال  ولدى 
القت�شادي »فار�س م�شدور«اأو�شح اأن 
ال�شبب هو اإعادة و ا�شرتجاع الأموال 
النقود  لن  حتى  البيوت  يف  املكتنزة 
خارج التداول وهذا ما اعتربه مدمرا 

لالقت�شاد  الوطني و عن النوعية قال 
اخلبري نحن مطالبون باأوراق نقدية ل 
تتاآكل و فيها نوع من احلماية و تعرب عن 
تاريخنا و رموزنا الوطنية و �شهدائنا 
احليوانات  ر�شومات   عن  ونتخلى 
التي كانت يف الت�شعينيات والتي  تعرب 
وثمن  اآنذاك  املوجودة  الوح�شية  عن 
م�شدور  يرى  و  الإجراء   م�شدور 
انعكا�شات  له  �شتكون  الإجراء  اأن 
ايجابية و �شي�شمح ا�شتقطاب الأموال 
املكتنزة يف البيوت التي تعترب �شيولة 
نقدية هامة جدا والتي ت�شبب ت�شخم 
الكلى  القت�شاد  م�شتوى  على  رهيب 
التعامل  على  النا�س  �شيفر�س  و 
اللكرتونية  والأدوات  بال�شيكات 
التهرب  ويجنب  موؤخرا  امل�شتحدثة 
من  ميار�س   الذي  ال�رصيبي  والغ�س 
انه  اأو�شح  و  العمليات  هذه  خالل 
املوازي  القت�شاد  حما�رصة  ميكننا 
دمرت  الذي  ال�شوداء  ال�شوق  اأو 
واأ�شاف  الوطنية  القت�شادية  احلياة 
البنكية  املنظومة  اأن  قائال  م�شدور 
بتبني  ال�شعب  و مطالب  تتاأقلم  بداأت 

امل�رصفية الإ�شالمية و قد يكون هذا 
اأداة من اأدوات تفعيلها .

فيما اأكد م�شدال عبد القادر  اأن حجم 
التداول  خارج  املوجودة  الأموال 
قدرت ب 50 مليون دولر و هو مبلغ 
باإعادتها  ي�شمح  الإجراء  �شخم وهذا 

القرار  تفعيل  على  م�شدال  و�شدد 
و  حت�شينه  و  الر�شمي  القطاع  بتقوية 
نحو  لالجتاه  للمواطن  النتباه  جلب 
تت�رصب  ل  لكي  الر�شمي   القطاع 

الأموال اجلديدة للقطاع الر�شمي 
ف.ن�رصين

كان ين�سط �سمن �سبكة دولية من 8 اأ�سخا�س ت�سم موظف ببلدية وع�سيقته

ع�سكري �سابق  �سارك يف تهريب » الكوكايني » مقابل 16 مليون �سنتيم

�شاعة على دخول عام  قبل مرور 48 
زيادات  اجلزائريون  عرف   ،2018
املعرو�شة  املنتجات  اأغلب  كبرية يف 
يف  التجارية،  واملحالت  الأ�شواق  يف 
م�شهد يظهر تعميم التجار للزيادات، 
م�شتغلني يف ذلك دخول قانون املالية 

ل�شنة 2018 حيز النفاذ
اجلزائرية  املنظمة  رئي�س  وبدوره    
زبدي  م�شطفى  امل�شتهلك  حلماية 
بر�س،  �شبق  موقع  مع  له  ت�رصيح  يف 

اأكد اأن ارتفاع الأ�شعار مل يقت�رص على 
واملنتجات  فقط،  الطاقوية  املواد 
الر�شوم  يف  زيادات  �شملتها  التي 
حيث   ،2018 ل�شنة  املالية  بقانون 
�شهدت الكثري من الأ�شواق م�شاربات 
�شبب  مرجعا  املنتجات،  اأ�شعار  يف 
اإىل لهفة الكثري من امل�شتهلكني  ذلك 
والتي  املنتجات،  هذه  على  للح�شول 
قرار  ب�شبب  الأ�شواق  من  �شتختفي 
احلكومة منع ت�شدير العديد من املواد 

ب  املتحدث  وو�شف   ال�شتهالكية، 
ال�شوق اجلزائرية بالفو�شوية  وتخ�شع 
يذهب  والتي  املتالعبات،  للكثري من 
الدخل  اأ�شحاب  املواطنون  �شحيتها 
اللجوء  ا�شتحالة  اإىل  م�شريا  الثابت، 
ارتفع  التي  املنتجات  مقاطعة  اإىل 
�شعرها، مفيدا “هذه املرة ل ميكننا 
لأن كل املواد  اإىل املقاطعة،  اللجوء 
تنجح  الطريقة  هذه  �شعرها،  ارتفع 

فقط مع املنتجات غري اأ�شا�شية

 زيف �شياق مت�شل، اأفاد زبدي باأنه قد 
ال�شكاوى بخ�شو�س  العديد من  تلقى 
 5 بـ  العادي  الياغورت  �شعر  زيادة يف 
دينار، والذي كان �شعره حمددا ب 15 
20دينار  اإىل  رفعه  ليتم  �شابقا،  دينار 
باملائة،   33 بـ  تقدر  بزيادة  جزائري 
موؤكد يف نف�س ال�شياق باأن رفع ال�شعر 
حتديد  دون  املوزعني  عن  من  جاء 
من  الفاحت  الثنني  �شباح  اأ�شبابها 

جانفي 2018

رئي�س املنظمة اجلزائرية حلماية امل�ستهلك م�سطفى زبدي

مقاطعة املنتجات غري فعالة لتخفي�ض االأ�سعار
تعميم الزيادة يف الأ�سعار على اأغلب املنتجات 

اإميان لوا�س

 يوا�شل زهاء 250 �شائق ب�رصكة عني 
�شالح غاز بكل من مناطق مترنا�شت 
احتجاجهم  والأغواط  وايليزي 
طرف  من  جاد  بتدخل  للمطالبة 
التجاوب  اأجل  من   ، الطاقة  وزارة 
مع مطالبهم امل�رصوع وذلك بهدف  
العمالق  النفطي  باملجمع  دجمهم 

�شوناطراك.
�شائقي �رصكة  الع�رصات من  نا�شد   
عني �شالح غاز بكل من مناطق عني 
�شالح ، عني امنا�س و حا�شي الرمل 
مترنا�شت  بوليات  م�شعود  وحا�شي 
يف  وورقلة  الأغواط   ، ايليزي   ،
جريدة  مع  متفرقة   ت�رصيحات 
»الو�شط » ، وزير الطاقة م�شطفى 
ب�رصورة  اجلمهورية  وولة  قيتوين 
الرئي�س  لدى  العاجل  التدخل 
عبد  ب�شوناطراك  العام  املدير 
بهذه  لدجممهم  قدور   ولد  املوؤمن 
ال�شدد  ذات  يف  موؤكدين   ، الأخرية 
احتجاجية  حركة  يف  خروجهم  ان 
جاء  التوايل  على  الثاين  لالأ�شبوع 
جلميع  ا�شتنفاذهم   خلفية  على 
امل�شالح  رف�س  بعد  الودية  احللول 
ال�شكاوى  مع  التجاوب  املعنية 
املرفوعة  الحتجاجية  والعرائ�س 

اإليها منذ �شنوات طويلة ، كما ذهب 
ذلك  من  ابعد  اىل  املتحدثني  ذات 
الت�شعيد  مبوا�شلة  هددوا  عندما 
من لهجة موقفهم اإىل غاية ت�شجيل 
مطالبهم  ل�رصعية  ملمو�شة  حلول 

على ار�س الواقع .
املن�شق  اأعلن  فقد  ثانية  جهة  من 
املدين  املجتمع  لفعاليات  اجلهوي 
و احلركة اجلمعوية باجلنوب الكبري 
عبد القادر تقار يف ت�رصيح مقت�شب 
املطلق  تن�شيقية  دعم  عن  معنا  له 
ذات  يف  مطالبا   ، والالم�رصوط 
ال�شدد من املديرية العامة ملجمع 
�شوناطراك ب�رصورة احرتام مطالب 
حلول  عن  والبحث  املحتجني 
املزايدات  عن  بعيدا  لها  جذرية 
ولغة الت�شويف التي �شاهمت ح�شب 

تقار يف تاأجيج غليان العمال .
من جهتها حاولت جريدة »الو�شط« 
بالرئي�س  الت�شال  ومرارا  تكرارا 
املدير العام ملجمع عني �شالح غاز 
اأنه  اإل  املو�شوع  يف  راأيه  ملعرفة 
تعذر علينا ذلك بعدما مت اإخطارنا 
باجلزائر  عمل  مهمة  يف  باأنه 

اأحمد باحلاج العا�شمة .

اإميان لوا�س 



بواليات  البناء  مواد  اأ�سعار  ت�سهد 
ارتفاعا  الكبري   البالد  جنوب 
الكي�س  �سعر  بلغ  بعدما   ، جنونيا 
 1000 االأ�سمنت  مادة  من  الواحد 
الواحد  القنطار  �سعر  اأما    ، دج 
ل�سقف   و�سل  فقد  احلديد  من 
7000 دينار جزائري ، االأمر الذي 
ال�سوق  بخبايا  العارفون  اأرجعه 
من  الرقابية  االأدوات  لتفاوت 
وعلى   ، املعنية  امل�سالح  طرف 
واملراقبة  التفتي�س  فرق  راأ�سها 

التجارة  مبديرية  الغ�س  وقمع 
اجلهوية .

املواطنني  من  الع�رشات  اأبدى  
االأرا�سي  قطع  من  امل�ستفيدين 
منط  و  احل�رشي  للبناء  ال�ساحلة 
ال�سكن الريفي ، اإ�سافة الأ�سحاب  
املكلفة  املقاوالتية  املوؤ�س�سات 
يف  التنموية   امل�ساريع  باجناز 
»الو�سط«  لهم مع جريدة  ت�رشيح 
،  عن �سخطهم الكبري من االرتفاع 
اجلنوين الأ�سعار مواد البناء االأولية 

االأ�سمنت  كي�س  �سعر  بلغ  حيث   ،
فيما   ، جزائري  دينار   1000
و�سل قنطار احلديد �سقف 7000 
دينار جزائري ،  من جهتهم فقد 
مغبة  من  املتحدثني  نف�س  حذر 
اإ�ستمرار هذا االإرتفاع ال�ساروخي 
و    2018 �سنة  بداية  مع  لالأ�سعار 
ب�سل  يهدد  بات  الذي  االأمر  هو 
بواليات  تنموية  ور�سة   6000
 ، مترنا�ست   ، غرداية   ، ورقلة 
التي  ايليزي  و  تيندوف   ، ب�سار 
من  امل�ستفيدين  باجنازها  يقوم 
لربامج  الدعم  و�سائل  خمتلف 
مت�سل  مو�سوع  ويف   ، ال�سكن 
ملواد  التجزئة  جتار  اأرجع  فقد 
الزيادة  هذه  الواليات  بتلك  البناء 
 ، لالرتفاع املماثل ب�سوق اجلملة 
بذريعة تعوي�س تكاليف نقل هذه 
الوطن  �رشق  واليات  من  املواد 
وهو   ، البعيدة   اجلنوب  ملنطقة 
جديد  من  الت�ساوؤل  باب  فتح  ما  
عن دور االأدوات الرقابية ، ممثلة 

يف فرق التفتي�س واملراقبة وقمع 
االأ�سعار  ت�سقيف  مراقبة  و  الغ�س 

مبديرية التجارة بالوالية .
لل�ساأن  متتبعون  اأكد   جهتهم  من 
املحلي بهذه الواليات  ، اأنه حان 
امل�سالح  كافة  لتجنيد  الوقت 
لعاملي  للت�سدي  امل�سرتكة 
امل�ساربة واالحتكار باأ�سعار مواد 
بيد  ال�رشب  مع   ، املحلية  البناء 
من حديد كل من ت�سول له نف�سه 
ولو  االأ�سعار  رفع  خلف  الوقوف 
املواطن  ح�ساب  على  ذلك  كان 
الب�سيط ، كما ت�ساءل هوؤالء وبنربة 
بحجم  والية  افتقاد  عن  حادة 
يف   ، لالأ�سمنت  مل�سنع  ورقلة 
املجاورة  الواليات  فيه  تعج  وقت 
وعلى راأ�سها والية ب�سكرة مب�سانع 
عديدة ، مع اإح�ساء م�سانع اأخرى 
اخلدمة  حيز  دخول  مرتقبة 
ال�سنة  الثاين من  ال�سدا�سي  خالل 

اجلارية.
�أحمد باحلاج 
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للتحالف  الوطني  املن�سق  قال 
و  اجلمعوية  للحركة  الرئا�سي 
يف  خزاري  �سليم  املدين  املجتمع 
ت�رشيح خ�س به جريدة »الو�سط«، اأن 
التما�سا  لل�سلطات  رفعت  تن�سيقيته 
خربة  �رشط  الإلغاء  العليا  بالبالد 
التابعة  بالفروع  للعمل  05  �سنوات 

للمجمع النفطي �سوناطراك .
 طالب �سليم خزاري املن�سق الوطني 
للتحالف الرئا�سي للحركة اجلمعوية 
واملجتمع املدين  ، يف التما�س رفعه 
لل�سلطات العليا بالبالد وعلى  راأ�سها 
والت�سغيل  العمل  ووزير  االول  الوزير 
اإ�سافة   ، االجتماعي  وال�سمان 
لوزير الطاقة �رشورة اإلغاء ال�رشوط 
ال�رشكات  تفر�سها  التعجيزية  التي 
العامة  للمديرية  التابعة  البرتولية 
اخلربة  يف  واملتمثلة  ل�سوناطراك 
يت�سنى  حتى  �سنوات   05 بـ  املقدرة 
على  اجلنوبية  الواليات  لبطايل 
ب�سكرة   – غرداية   – غرار  ورقلة 
– االغواط – ايليزي –مترنا�ست – 
ب�سار وتيندوف  الجتياز الفحو�سات 
اأثار  الذي  االأمر  وهو   ، املهنية 
حفيظة البطالني الذين مل يجدوا من 

لل�سلطات  ان�سغاالتهم  خيار  الإي�سال 
ال�سارع  لغة  انتهاج  �سوى  املعنية 
 ، االإحتجاجات   ت�سعيد  مبوا�سلة 
حمدثنا  ل�سان  على  جاء  ح�سبما 
االأن�سب  احلل  اأن  يرى  بدوره  الذي 
و�سفه   الذي  ال�رشط  ذات  لتجاوز 
على  للمقبلني  خا�سة  بالتعجيزي 
اجتياز امتحانات التوظيف يف زهاء 
العام  هذا  املقرتحة  من�سب   600
اإدارية لهم ب�رشكة  هو خلق منا�سب 
وتوجيه  ر�سكلة   الإعادة  �سوناطراك 
يفتقرون  والذين  اجلدد  العمال  

لعامل اخلربة املهنية   .
معر�س  يف  خزاري  عرج  جهته   من 
بع�س  التزام  عدم  عن  معنا  حديثه 
م�ستوى  على  النافذين  امل�سوؤولني 
والرتكيب  ال�سيانة   ، االإنتاج  وحدات 
مبديريات �سوناطراك اجلهوية بتلك 
الوزير  بتعليمات  اجلنوبية  الواليات 
مبنح  القا�سية  اأويحي   اأحمد  االأول 
اأولوية التوظيف لفائدة البطالني من 
ح�سبه  املتم�سكني  و  املنطقة  اأبناء 
النفطية  العاملة  بال�رشكات  بالعمل 

باقليم بلدياتهم دون �سواها .
�أحمد باحلاج 

�ملن�سق �لوطني للتحالف �لرئا�سي للحركة 
�جلمعوية �سليم خز�ري لـ«�لو�سط »  

ثمن جمهود�تها �جلبارة يف حق �ملو�طن يف �لإعالم

رفعنا التما�س  لل�سلطات العليا لإلغاء �سرط 
خربة 05 �سنوات للعمل ب�سوناطراك

الوايل املنتدب بتقرت خل�سر زيدان  
من القراء الأوفياء جلريدة الو�سط 

من �أبرزها ت�سديد �لرقابة على حقول �لنفط وزيادة كفاءة قو�ت مكافحة �لإرهاب 

 بوتفليقة ي�سادق اإجراءات   اأمنية جديدة 
ملكافحة الإرهاب يف اجلنوب

» تن�سيق عايل �مل�ستوى للمر�قبة �جلوية بني �جلي�ش و�سركة �سوناطر�ك »
�سادق مع نهاية �ل�سنة �ملن�سرمة  �لقائد �لعام �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة وزير �لدفاع �لوطني رئي�ش �جلمهورية   عبد 
�لعزيز بوتفليقة   على �جر�ء�ت  �أمنية جديدة ملكافحة �لإرهاب  يف �جلنوب ت�سمنت  فر�ش  �جر�ء�ت  خا�سة يف 

حقول �لنفط و�لغاز وزيادة كفاءة قو�ت مكافحة �لإرهاب  يف �جلنوب   وعلى �حلدود .

�أحمد باحلاج

جلريدة  عليم  اأمني  م�سدر  اأفاد 
االإجراءات  »اأن   »الو�سط 
اجلديدة التي �سادق عليها رئي�س 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
اجلوية  املراقبة  تكثيف  �سملت 
عرب بع�س املحاور يف ال�سحراء ، 
لر�سد اأية حتركات للخارجني عن 
القانون  من اإرهابيني  وع�سابات 
وقد  تلقى    ، ومهربني  اإجرامية 
بعدة  االأمن   م�سالح  م�سوؤولو 
اأوامر  اجلنوب   يف  واليات 
اإجراءات  يف  التدقيق  باإعادة 
النفطية  القواعد  مبحيط  االأمن 
للمحروقات  الناقلة  واالأنابيب 
ال�سياح  بحماية  املتعلقة  تلك  و 
االأجانب ، كما قررت قيادة القوات 
اجلوية زيادة عمليات االإ�ستطالع 
واملراقبة اجلوية يف اجلنوب منذ 
طلعات  تكثيف  و  اأ�سابيع،   عدة 
بع�س  عرب  املراقبة  طائرات 
املعروفة  املحاورال�سحراوية 
عن  للخارجني  عبور  كمناطق 
واإرهابيني  مهربني  من  القانون 
تفيد   اأمنية   تقارير  ورود  بعد   ،
اإرهابيني  الإ�ستهداف  اإحتمال  
يف  العاملني   االأجانب   بع�س  
ال�سياح  اأو  النفطية  املن�ساآت 
املراقبة   ت�سديد  يهدف   و   ،
تهديد  اأي  ح�سب م�سادرنا  ملنع 

النفطية   للمن�ساآت  و  لالأجانب  
واأنابيب نقل املحروقات املمتدة 
عرب اجلنوب العاملني يف ال�سناعة 
جناح  بعد    ، وال�سياح   النفطية  
خطف  عملية  يف  االإرهابيني 
التفاو�س  النم�ساويني   الرهينتني 

ب�سان م�سريهما .
تن�سيق  ال�سياق  هذا  يف  وتقرر 
اجلي�س  بني  اجلوية  املراقبة 
متلك  التي  �سوناطراك  و�رشكة 
اإمكانات كبرية ت�سمح لها مبراقبة 
البرتولية  من�ساآتها  تواجد  مواقع 
طائرات  باأن  م�سدرنا  وك�سف   ،
التابعة  ال�سغرية  اال�ستطالع 
ل�رشكة �سوناطراك  تتمتع بفاعلية 
اجلوية   املراقبة  يف  ق�سوى 
تكلفة  انخفا�س  اىل  بالقيا�س 

فاعليتها   مع  باملقارنة  الت�سغيل 
يف املرقبة اجلوية وقدرتها على 
اأدخلت  و   ، وا�سعة  اأقاليم  تغطية 
قيادة القوات اجلوية  يف النواحي  
الرابعة   ، الثالثة  الع�سكرية  
تكتيكات   ، باجلنوب  وال�ساد�سة 
جديدة يف مواجهة تزايد تهديد  
واالرهابية  االجرامية  اجلماعات 
عدد  زيادة  منها   واملهربني 
عرب  اجلوية   املراقبة   طلعات 
وت�سليح   ، عدة مناطق �سحراوية 
اأجل  من  املراقبة  طائرات 
ما  عند  بالتدخل  لها  ال�سماح 
ت�ستدعي ال�رشورة ذالك ،  وياأتي   
تكثيف الرقابة اجلوية عرب مناطق  
اأ�سهر  بعد  اجلنوب   يف  وا�سعة 
االأمن  م�سئولية   قليلة من حتويل 

ال�رشكات  بع�س  عمل  مناطق  يف 
النفطية  ل�رشكات االأمن اخلا�سة  
مب�سئوليات   حاليا  ت�سطلع  التي 
املن�ساآت  حماية  جمال  يف  كبرية 
يف  العاملني  واالأجانب  النفطية 
جنحت  حيث   ، ال�سناعة  هذه 
�سوناطرات  يف التكفل مب�سوؤولية 
رقابة  حتت  من�ساآتها   تاأمني 
اجلي�س   و�سع   االأمن   م�سالح 
وحدات قتالية    ثابتة  يف   بع�س 
�ستخدمها  التي  املهمة  املحاور 
املهربون وغريهم من الع�سابات 
عرب  تنقلهم  اثناء  االجرامية    
عليم  م�سدر  وك�سف   ، ال�سحراء  
الطرق   قطاع  ع�سابات  باأن  
واملهربني واالرهابيني  باتو حتت 

وطاأة ح�سار حمكم . 

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

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

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

اإعالن

كي�ش �لأ�سمنت بـ 1000دج وقنطار �حلديد بـ 7000دج

جتار مواد البناء باجلنوب الكبري يهددون  
ب�سل 6000 م�سروع تنموي

للمقاطعة  املنتدب  الوايل  ك�سف 
اأن   ، زيدان  خل�رش  تقرت  االإدارية 
وجيز  ظرف  ويف  الو�سط  جريدة 
مرموقة  مكانة  احتالل  من  متكنت 
يف ال�ساحة االعالمية بواليات جنوب 
من  اأنه  يخف  مل  كما  الكبري  البالد 
التي  اجلريدة  لهذه  االأوفياء  القراء 
اجلنوب  هاما ملواطني  حيزا  اأعطت 
النقد  ن�سيان  دون  ان�سغاالتهم   لنقل 

البناء و تثمني املكا�سب املحققة .
و قال امل�سوؤول االأول على املقاطعة 
زيدان  خل�رش  بورقلة  تقرت  االإدارية 
يف مقابلة �سحفية خ�س  بها املدير 
الكبري  باجلنوب  للجريدة  اجلهوي 
القراء  من  اأنه   ، باحلاج   اأحمد 
ثمن  التي  الو�سط  جلريدة  االوفياء 
تغطيتها االإعالمية ملا تتميز بها من 
نزاهة وم�سداقية يف نقل االأخبار وهو 
ما مكنها يف ظرف قيا�سي من تثبيت 

 ، اجلنوب  واليات  قراء  لدى  مكانتها 
دون اإغفال الفعالية التي تتمتع بها   يف 
التكفل بان�سغاالت اجلبهة االجتماعية 
بوالية ورقلة عموما وتقرت على وجه 

اخل�سو�س .
يظل  مكتبه   باب  اأن  زيدان  اأكد  و  
 ، اجلريدة  طاقم  اأمام  مفتوحا  
حلث  اللقاء  هذا  فر�سة  مغتنما 
يف  املثابرة  على  باجلنوب  طاقمها 
تقدمي  اإىل  الهادف  الدوؤوب  العمل  
مادة اإعالمية للراأي العام بكل مهنية 
تخدم  ال  ح�سابات  اأو  خلفيات  ودون 
ال�سالح العام ، و انتهز ذات امل�سوؤول 
من  املقابلة  هذه  من خالل  الفر�سة 
اأجل توجيه تهاين ال�سنة اجلديدة لكل 
�سكان املقاطعة االإدارية تقرت و كذا 
 ، والية ورقلة و اجلنوب ب�سفة عامة 
كما متناها �سنة خري على اجلزائريني 

�أحمد باحلاج اأينما وجدوا .
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هواري بن علية

�إق�صاء  ح�صبهم  يعترب  ما  وهو 
لهم  يحق  ال  طاملا  مربر  غري 
�حل�صول على �ل�صكن ذو �لطابع 
�الجتماعي لكونه موجها للفئات 
�ملحرومة و �له�صة يف  �ملجتمع 
على  قدرتهم  عدم  �إىل  �إ�صافة 
بناء �صكنات خا�صة لغالء �لقطع 
�الأر�صية و مو�د �لبناء معا �الأمر 
قدر�تهم  و  يتو�فق  ال  �لذي 
�ملوظفون  كذب  .كما  �ل�رش�ئية 
وحدة  توفري50  من  ي�صاع  ما 
�صكنية عدل 2 بالد�ئرة  م�صتقبال 
�الأول  �مل�صوؤول  �أن  �أكدو�  حيث 
معهم  لقاء  يف  �رشح  بالبلدية 
عدم و جود �أي برنامج يخ�صهم 

يف هذ� �الإطار. 
�أعرب �ملعنيون- جلريدة    كما 
من  ��صتيائهم  -عن   " "�لو�صط 
�لتي  �الأمام  �إىل  �لهروب  �صيا�صة 
مع  �لتعامل  يف  �لبلدية  تنتهجها 
للحجج  ��صتنكارهم  و  �ن�صغالهم 

�لو�هية �ملقدمة كانعد�م �لعقار 
على  �لقادرين  �ملقاولني  و 
يعترب  ما  وهو  �مل�صاريع  �إنهاء 
�أكد  حيث  �لعيون  يف  للرماد  ذر 
�ملوظفون �أن م�صكلة �لعقار غري 
�لبلدية  لتوفر  بتاتا  مطروحة 
ميكن  �صاغرة  م�صاحات  على 
من  �لنوع  لهذ�  �أر�صية  تكون  �أن 

�ل�صكن. و فيما يخ�ص �ملقاولني 
رغبته  منهم  �لعديد  �رشح  فقد 
�جنازه  و  �مل�رشوع  ت�صلم  يف 
وفق دفرت �ل�رشوط �لذي حتدده 
عمال  يخف  مل  .و  عدل   وكالة 
�لياأ�ص  حالة  �لعمومي  �لوظيف 
جر�ء  يوميا  يعي�صونها  �لتي 
مما  �ملعي�صية  �أو�صاعهم  تعقد 

ملفاتهم  �إيد�ع  �إىل  ��صطرهم 
على  �ملجاورة  �لدو�ئر  لدى 
�صيدي  بو�صعادة  �مل�صيلة  غر�ر 
عي�صى  يف �لوقت �لذي تبقى فيه 
ت�صتقد  مل  بالوالية  كبرية  دو�ئر 
من �صكنات عدل 2  وهو ما يعد 
�أبنائها  ظلما يف حق �ملنطقة و 

على حد �صو�ء.

طالب عمال الوظيف العمومي بدائرة مقرة بامل�ضيلة امل�ضوؤولني بالدائرة اإعادة النظر يف اأو�ضاعهم 
الجتماعية ال�ضيئة ب�ضبب اأزمة ال�ضكن احلادة التي اأ�ضحت كابو�ضا ينغ�ص حياتهم.و هذا لعدم 

توفر البلدية على �ضيغة ال�ضكن من �ضيغة عدل 2  الذي قد ي�ضاهم يف رفع الغنب عنهم

فيما تبقى دائرة مقرة حمرومة منه بامل�ضيلة

عمال الوظيف العمومي يطالبون بال�سكن 
من �سيغة عدل  

اأدرار

املجل�س اجلديد يتعرث يف ت�سكيل هياكله بتميمون
�ملنتخبون  �الأع�صاء  يتمكن  مل 
�جلدد للمجل�ص �ل�صعبي �لبلدي 
لبلدية �لو�حة �حلمر�ء تيميمون 
�لتو�فق  من  �أدر�ر  والية  يف 
�جتماع  ثاين  يف  و�لتو�صل 
هيكلة  وتعيني  ت�صكيل  من  لهم 
يف  �النطالق  بغية  �ملجل�ص 
تطلعات  على  و�الإجابة  �لعمل 
خلفية  على  وهذ�  �ل�صكان 
معار�صة كتلة11 ع�صو منتخب 

ملختلف �لت�صكيالت �ل�صيا�صية 
عن  �ملنتخب  �لبلدية  لرئي�ص 
حم�ص  �ل�صلم  جمتمع  حركة 
�إعطائهم  ح�صبهم  رف�ص  �لذي 
�لرئي�ص  ونو�ب  جلنتني 
�أغ�صبهم  مما  ومندوبني 
�لذي  �الجتماع  من  و�ن�رشفو� 
�إيل  �لتو�صل  منه  ينتظر  كان 
ت�صكيلة  حول  وتفاهم  تو�فق 
قدم  بعدما  �لبلدي  �ملجل�ص 

�أين  �أطروحات   عدة  �ملري 
تطفو  �الن�صد�د  بو�در  بد�أت 
�حتاد  نا�صد  فيما  �ل�صطح  �إيل 
�أن  ب�رشورة  �الأحياء  جمعيات 
�إيل  �ملجل�ص  �أع�صاء  ينظر 
ينتظره  وما  �لعامة  �مل�صلحة 
من  بدال  �ملجل�ص  من  �ل�صكان 
تنعك�ص  �رش�عات  يف  دخول 
�لتنمية  دفع  على  بال�صلب 
�أ�صغال  وتعطيل  �ملحلية 

�ملو�طنني ويبقي �ملجل�ص دون 
هياكل �إيل حني تدخل �أطر�ف 
خفيتا  تعمل  �ملنطقة  وعقالء 
وت�صكيل  �ل�رش�ع  تطليق  بغية 
متبادلة  ثقة  وغر�ص  �ملجل�ص 
بني �ملري وجل �الأع�صاء بهدف 
من  خوفا  �لعامة  �مل�صلحة 
و�إبقاء م�صالح  �لفر�صة  تفويت 

�ملنطقة و�صكانها معلقة   
بو�ضريفي بلقا�ضم 

�ضوق اأهرا�ص

الطارف

�سرورة االنخراط يفحمو بكو�ص وايل اأدرار يختتم ال�ضنة املالية 2017
 اال�ستثمار الفالحي 

اإجناز 10 درا�سات لتحديث 
�سبكة الطرقات 

ارتياح يف ا�ستهالك االعتمادات واحلث على تر�سيد 
�النخر�ط املال العام �مل�صتثمرين  على  يتعني 

و  حقيقي"لال�صتثمار  "�إقالع  ل�صمان 
بخا�صة يف جمال �لفالحة  ح�صب ما 
�أكد عليه و�يل �صوق �أهر��ص  و�أ�صاف 
�أ�صغال  �فتتاح  خالل  �مل�صوؤول  ذ�ت 
و�آفاق  و�قع   : "�ال�صتثمار  بعنو�ن  لقاء 
و  م�صتثمرين  بح�صور  م�صتقبلية" 
ومدر�ء  و�لبلديات  �لدو�ئر  روؤ�صاء 
�إمكانيات  باأن"كل  �لتنفيذية  �لهيئة 
�لتنمية  م�صار  يف  �مل�صتثمرين  ولوج 
�ملحلية و ��صتحد�ث  وحد�ت �إنتاجية 
 . متوفرة"  �ل�صغل  منا�صب  �آالف  و 
و�أبرز �مل�صوؤول �لتنفيذي �الأول للوالية 
خالل هذ� �للقاء �لذي �حت�صنته قاعة 
�رشورة  �لوالية  مبقر  �الجتماعات 
جت�صيد  وت�صهيل  مر�فقة  "�صمان 
�ال�صتثمار�ت لفائدة حاملي �مل�صاريع 
��صتعد�د  عن  معربا  و�الأفكار"  
�ل�صلطات �ملحلية "لت�صجيع كل من له 
رغبة يف تنمية �لوالية". وذكر فياليل 
باأنه ومن �أجل مر�فقة �مل�صتثمرين مت 
و�لغاز  �لكهرباء  �إي�صال  عملية  ت�صهيل 
باملنطقة  �لد�خلية  و�لتهيئة  �لطبيعي 
�لتي  بوحو�ص  بئر  لبلدية  �ل�صناعية 
على  ��صتثمارية  م�صاريع  عدة  ت�صم 
غر�ر م�صنع ت�صبري �لطماطم و وحدة 
الإنتاج �أغذية �الأنعام يف �نتظار ربطها 
�ل�رشب   مياه  ب�صبكة  قريب"  "عما 
�رشورة  �إىل  كذلك  �لوالية  و�يل  ودعا 
�أنتجت  �لتي  �أهر��ص  �صوق  ��صتعادة 
هذه �ل�صنة110 ماليني لرت من �حلليب 

جمع منها 45 مليون لرت و�لباقي وجه 
�إىل وحد�ت �لتحويل بواليات جماورة 
وق�صنطينة  وقاملة  عنابة  غر�ر  على 
�الأوىل  �ملرتبة  حتتل  لكي  مكانتها 
�إنتاج هذه �ملادة من خالل  من حيث 
��صتحد�ث وحد�ت لتحويل �حلليب من 
�ملناجم  و  �ل�صناعة  مدير  ذكر  جهته 
�ل�صنو�ت  خالل  مت  باأنه  كايف  كمال 
��صتثماري   ملف   489 در��صة  �الأخرية 
�الأخريين  �ل�صهرين  خالل  مت  فيما 
��صتالم 95 ملفا. وتتوزعهذه �مل�صاريع 
�لتي عرفت "�نطالقة حمت�صمة" على 
قطاعات كل من �لفالحة و�ل�صناعات 
و�ل�صناعية  �لتحويلية�لغذ�ئية 
وبدوره  و�صحية.  ترفيهية  ومر�فق 
حممد  �لفالحة  غرفة  رئي�ص  �أو�صح 
"�إقالع"  �صمان  باأن  حمبلي  يزيد 
��صتثمار و�عد بهذه �لوالية �حلدودية 
ي�صتدعي ��صتحد�ث تعاونيات فالحية 
وتعاونية  �لنحل  تعاونية  غر�ر  على 
منذ  �أن�صئت  �لتي  �ل�صوكي  �لتني 
�لقدر�ت  م�صتعر�صا  بالوالية   �صهر 
�لفالحية �لتي متتاز بها هذه �ملنطقة 
و  �لزيتون  و  �حلبوب  �إنتاج  يف  خا�صة 
�ل�صوكي   و�لتني  �إدري�ص  باأوالد  �لكرز 
وتركزت تدخالت �مل�صتثمرين �أ�صا�صا 
على  م�صاريعهم  عقبات جت�صيد  حول 
�لرغم من �ملو�فقة عليها من �لهيئات 
�مل�صاريع  من  �ملعنية عار�صني جملة 
�لتي �قرتحوها و�ملتمثلة يف قطاعات 
�ل�صياحة و�ل�صحة و�لرتفيه و�لفالحة.

مت �إنهاء 10 در��صات خا�صة باإجناز 
حتديث  الأجل  خمتلفة  م�صاريع 
�لطارف  بوالية  �لطرقات  �صبكة 
�ملحلي  �ملدير  �أفاد  ما  ح�صب 
عز  �لعمومية.و�أو�صح  لالأ�صغال 
�لدر��صات  باأن هذه  �لدين كمو�ص 
�ملنجزة تخ�ص باالأ�صا�ص م�صاريع 
وطنية  طرقات  �زدو�جية  الإجناز 
على طول �إجمايل ب 146,5 كلم و 
�لطرق  �أخرى من  حتديث 52 كلم 
ثالث  �إجناز  �إىل  �إ�صافة  �لوطنية 
من  كلم   41,6 و  فنية  من�صاآت   )3(

�لطرقات �الجتنابية.
�ملنجزة  �لدر��صات  باأن  و�أ�صاف 
م�صافة  حتديث  �أي�صا  ت�صتهدف 
�لوالئية  �لطرقات  من  كلم  ب134 
زيادة  �أخرى  كلم   13 وتدعيم 
من�صاآت   )3( ثالث  �إجناز  على 
مدير  �أكد  كما  خمتلفة  فنية 
عدد�  باأن  �لعمومية  �الأ�صغال 
�أنهيت  �لتي  �مل�صاريع  هذه  من 
�صتنطلق  ب�صاأنها  �لدر��صات 
�صنة  خالل  ب�صاأنها  �الأ�صغال 
�أهمية  تكت�صي  باأنها  مربز�   2017
ظروف  حت�صني  جمال  يف  كبرية 
�ل�صالمة  �رشوط  وتوفري  �لتنقل 
مل�صتعملي  �ملروري  و�الأمن 
�لتي  �ملحاور  �أهم  �لطرقاتومن 

�أنهيت �لدر��صات ب�صاأنها --ح�صب 
و�إعادة  �مل�صوؤول—ترميم  نف�ص 
�لذي  �ملزدوج  �لطريق  تاأهيل 
رقم  �لوطني  �لطريق  يربط 
�ل�صياحي  �لتو�صع  مبنطقة   84
�إىل حتديث عدة  �إ�صافة  باحلناية 
مقاطع من �لطرق �لوالئية 103 و 
وذلك  "�أ"  127و118  و   105 و   106
كلم  ب100  �إجمالية  م�صافة  على 
فنية  من�صاآت  �إجناز  على  زيادة 
على و�د �لكبري عند نقطة �لربط 
�إىل  �ملوؤدي  �لطرقات  مبفرتق 
�رشق-غرمبن  �ل�صيار  �لطريق 
جهة �أخرى ذكر �مل�صدر باأن عدة 
تتعلق  �إطالقها  �أخرى مت  م�صاريع 
بوالية  �لطرقات  �صبكة  بتحديث 
لال�صتجابة  يوؤهلها  مبا  �لطارف 
�لتي  �لتنقل  حركة  ملتطلبات 
�أن  �إىل  م�صري�  ت�صهدها�ملنطقة  
على  تتم  حاليا  �جلارية  �مل�صاريع 
وعني  �لطارف  بلديات  م�صتوى 
وكذ�  و�لذرعان  وبوحجار  �لكرمة 

بن مهيدي و�لعيون.
�صبكة  �لطارف  والية  وت�صم 
عن  يزيد  �إجمايل  بطول  طرقات 
297,3كلم  بينها  من  كلم   1563
عبارة عن طرقات وطنية و 294,9  

كلم من �لطرقات �لوالئية.

بكو�ص  حمو  �أم�ص  �أول  ��رشف 
عملية  على  �أدر�ر  والية  و�يل 
 2017 �ملالية  �ل�صنة  �ختتام 
�لعمومية  �خلزينة  مبقر 
�رشوحات  مديرها  قدم  �أين 
من  �ملالية  �حل�صيلة  حول 
خمتلف  يف  �ال�صتهالك  حيث 
�لرب�مج  �أين بلغت ن�صبة ميز�نية 
�ملائة  يف  �لت�صيري86.75 
 17 �إيل  و�صل  �إجمايل  باعتماد 

��صتهلك منه  دينار حيث  مليار 
بالن�صبة  دينار  �أما  مليار   15
الإير�د�ت بلغت 76.14 يف �ملائة 
حيث كانت �مليز�نية �الإجمالية 
ملختلف �لرب�مج بالوالية  مببلغ 
 179 دينار  منها  مليار   238
�إعادة  �صندوق  دينار يف  مليون 
�لبنايات  كما  حظرية  ترميم 
�صندوق  �إطار  يف  �ملبلغ  بلغ 
ب25  �جلنوب  مناطق  تطوير 

مليار دينار  �لو�يل خالل كلمته 
باملنا�صبة �ثني على جمهود�ت 
�لتام  باالرتياح  �خلزينة  عمال 
�العتماد�ت  ��صتهالك  حول 
�لتي  �ملا�صية  �ل�صنة  عك�ص 
كانت �صعيفة مما يعك�ص ح�صبه 
�جناز  يف  �حلا�صل  �لتطور 
�مل�صجلة  �لرب�مج  خمتلف 
د�عيا �حلر�ص على  رفع وترية 
�ال�صتهالك من طرف �لقائمني 

عدم  بغية  �مل�صاريع  على 
�إعادة  يف  �أخري  مرة  �لدخول 
قام  �لعملية  �أخر  ويف  جدولتها 
�لو�يل باالإم�صاء على عدد من 
�لقانونية  �ملالية  �ل�صجالت 
ملال  تر�صيد�  ب�رشورة  موها 
هادفة  بر�مج  يف  وجهله  �لعام 
�ل�صكان  طموحات  �يل  ترقي 

ودعم �لتنمية و�ال�صتثمار
بو�ضريفي بلقا�ضم 
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بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

معركة الأق�سى �سرٌب للقوة واكت�ساٌف للذات
معركة بوابات الأق�سى التي اأ�سعل العدو فتيلها وفجر بركانها بقراراته العن�سرية الطائ�سة، و�سيا�ساته العدوانية الغا�سمة، مل تكن معركًة عاديًة كتلك التي 
خا�سها الفل�سطينيون مراراً مع �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي، فهي ل ت�سبه غريها ول تقارن ب�سابقاتها، ويدرك العدو قبل الفل�سطينيني اأنها معركة خمتلفة، 
اإذ ما توقع نتائجها، ول حت�سب لتداعياتها، وما تنباأ بجنودها ول خمن عمرها، ول تخيل اأبداً حجمها وعدد امل�ساركني فيها، وامتدادها كثورة وانت�سارها كنار، 

وثباتها كجذٍر وذيوعها كنور، والحتفاظ بها كجذوٍة تتقد عند احلاجة.
ولهذ� فقد خاب فاأله وطا�ش �سهمه �إذ ظن 
�سي�سري  و�أنه  وق�سرية،  �سهلة  معركة  �أنها 
ولن  �لطري،  �لزبد  يف  �ل�سكني  �سري  فيها 
ولن  �عرت��سه،  على  �لفل�سطينيون  يقَو 
ي�ستطيع �ملقد�سيون �لوقوف يف وجه، �أو 
ولكنه فوجئ  تنفيذ خمططاته،  منعه من 
تنك�رس،  ال  �لتي  �لفل�سطينية  باجلوزة 
تتحطم،  ال  �لتي  �لوطنية  و�ل�سخرة 
و�جلحافل �لب�رسية �لتي ال تتوقف، فاأدرك 
�أنها معركة خا�رسة ومبارزة غري متكافئة، 
فانكفاأ على عجل، وتر�جع على م�س�ش، 
وقبل جمرب�ً على �لعودة �إىل ما كانت عليه 

�الأو�ساع فبل قر�ر�ته �لطائ�سة.
يتوقعون  كانو�  ما  �أي�ساً  �لفل�سطينيون 
م�سار �ملعركة وال ماآالتها، ومل يخططو� 
دفتها  يديرو�  ومل  لف�سولها،  باأنف�سهم 
بل  يريدون،  حيث  �أ�رسعتها  ويحركو� 
وال  �نفجارها،  يتمنون  كانو�  ما  �إنهم 
يخ�سون  فهم  نارها،  لتاأجيج  ي�سعون 
م�سريه،  على  ويحدبون  �الأق�سى  على 
حتويله،  من  ويخافون  عليه  ويحر�سون 
مينحونه  وال  ذريعًة  �لعدو  يعطون  فال 
�أهبة  على  دوماً  كانو�  ولكنهم  فر�سًة، 
�ال�ستعد�د حلماية �الأق�سى و�لدفاع عنه، 
بل لفد�ئه و�لت�سحية يف �سبيله، ولو كانو� 
عزالً من �ل�سالح، و�أيديهم خالية حتى من 
حتميها  ال  عاريًة  و�سدورهم  �حلجارة، 
و�قية،  �سرت�ٌت  �لر�سا�ش  تقيها  وال  دروٌع 
ورغم ذلك فاإنهم خا�سو� معاركهم بثباٍت، 
وقاومو� عدوهم با�ستب�ساٍل مريٍر، وقاتلوه 
با�ستماتٍة عَزّ نظريها، بقلوٍب موؤمنٍة تتقد 

لتغدو  نب�سها  يف  وتتحد  وحما�سًة،  قوًة 
وال  �لهزمية  يعرف  ال  جر�ر�ً  جلباً  جي�ساً 
وال  �لدنية  يعطي  وال  باالنك�سار،  يقبل 
�لن�رس  ��ستحقو�  وبهذ�  بالهو�ن،  ي�سلم 
عليهم  �هلل  وَمَنّ  �لظفر،  عليه  لهم  وكان 
بانكفاء عدوهم، و�نك�سار هيبته، وتر�جعه 

عن �سيا�سته.
يريد  ما  ح�سب  ت�سري  كانت  �ملعركة 
�لفل�سطينيون، و�إن بد� �لعدو قوياً بح�سده، 
ومتنفذ�ً  ومعد�ته،  باآلياته  وم�سيطر�ً 
بقر�ر�ته و�سلطاته، �إال �أن رياحه هبت مبا 
ال ت�ستهي �سفنه، بل هبت مبا ��ستهت �سفن 
�لفل�سطينيني، �إذ �جتهت نحو �لنتيجة �لتي 
يتطلعون،  �إليها  �لتي  و�لغاية  يريدون، 
غريبًة  وروحاً  حتركهم،  خفيًة  قوًة  وكاأن 
�ملعركة  هذه  يف  وكاأنهم  فيهم،  ت�رسي 
ي�سريهم،  وخبرٍي  يوجههم،  لقائٍد  جنوٌد 
وحكيٍم ين�سحهم، ومل يدر يف خلدهم �أنهم 
خيوط  ير�سمون  �إمنا  �ملعركة  هذه  يف 
غاليٍة،  عزٍة  �أثو�ب  وين�سجون  كبرٍي،  ن�رٍس 
وير�سون قو�عد �رسٍف ال يدن�ش، وكر�مٍة 
ال تذل، فهذه معركٌة لها ما بعدها، ترتبط 
باملا�سي �أ�سوالً وتتطلع للم�ستقبل وجود�ً، 
�سعبهم  ومن  �أنف�سهم عجباً  من  ر�أو�  وقد 
�سرب�ً، وهالهم �سموده وت�سحياته، وعناده 
و�ندفاعه  وت�سميمه،  و�إر�دته  ويقينه، 
و�حل�سم  �لناجز  �لن�رس  فكان  و�إقباله، 
�ل�رسيع، و�ل�سمود �لفريد و�لثبات منقطع 
و�لتو�فق  و�لتكاثف،  و�لوحدة  �لنظري، 
�الأمة،  و�بتهاج  �ل�سعب  وفرحة  و�لتاآلف، 

و�حتفاالت �لن�رس و�أهازيج �لفرح.

بجمعهم،  �ملعركة  �لفل�سطينيون  خا�ش 
فكانو�  �سفهم،  بوحدة  عدوهم  وو�جهو� 
جانبهم  و�إىل  �ملقدمة  يف  حممديني 
وكهنٌة،  رهباٌن  ح�رسو�،  م�سيحيون 
وق�ساو�سٌة و�أ�ساقفة وم�سيحيون عامة، يف 
تاآلٍف فل�سطينٍي فريٍد ولقاٍء وطنٍي عظيٍم، 
كعقٍد من �للوؤلوؤ و�ملرجان من�سود، �سلى 
�ملوؤمنان معاً جنباً �إىل جنٍب، هذ� ي�سجد 
يف حمر�به ويقر�أ من قر�آنه، وذ�ك يحمله 
وكالهما  �إجنيله،  من  �آياٍت  ويرتل  �سليبه 
موحدة،  و�حدة  قد�ٌش  باأنها  يوؤمن 
�لهوية  حتمل  �ستبقى،  ولهم  كانت  للعرب 
�الإ�سالمية وتعي�ش �حل�سارة �لعربية، فيها 
�سكانها  �الإ�سالم،  و�سماحة  �لعرب  �أ�سالة 
عليهم،  تدل  و�آثارهم  عرٌب،  �الأولون 
�ساهدة  وم�ساجدها  م�سلمون  وعمارها 
عليهم، و�لعدو �أمامهم �سعيٌف مهما بلغت 
ووحيٌد  كبري�ً،  بد�  مهما  و�سغرٌي  قوته، 
مهما تعدد نا�رسوه و�حتد د�عموه، وكرث 

موؤيدوه.
 �ملد�فعون عن �لقد�ش و�الأق�سى كثريون، 
عديدون،  �أجله  من  �مل�سحون  و�لرجال 
و�لن�ساء ُكَنّ معهم �إىل جانبهم وقبلهم، يزين 
ويحر�سن  �لزحوف،  ويتقدمن  �ل�سفوف 
�ملر�بطون  هم  هوؤالء  �لثبات،  على 
و�ملر�بطات، من عمق �لوطن ت�سللو� ومن 
ومن  و�جلليل،  �ملثلث  من  �أتو�،  �أطر�فه 
و�أم  وقلن�سوة،  جت  ومن  و�لنا�رسة،  عكا 
�لفحم وكفر قا�سم وغريها، �سبقو� �جلميع 
و�أقبلو� قبل �جلار و�لقريب، فاجئو� �أبناء 
�سنعهم  بعظيم  �الأمة  و�أده�سو�  وطنهم 

�إىل  �أيديهم  مدو�  �إذ  فعلهم،  و�أ�سالهم 
�إىل  ووقفو�  عليها،  و�سدو�  �ملقد�سيني 
باإر�دتهم  و�سدو�  قوتهم،  وعززو�  جانبهم 
�أو  �أماكنهم  يف  بالبقاء  وهددو�  عزمهم، 
�ال�ست�سهاد يف رباطهم، �أو �أن يتحقق على 
�لن�رس، ويكونو� �سبباً يف �حلفاظ  �أيديهم 
على �الأق�سى و�لذود عن حيا�سه، فكانو� 
�جلند.  و�أعظم  �لرجال  خري  �ملعركة  يف 
�أما �ملقد�سيون فكانو� لب �جلي�ش وعماده 
بيوتهم  تركو�  �مل�سحي،  �الأعظم  و�سو�ده 
و�أهملو�  حمالتهم  و�أغلقو�  وم�ساغلهم، 
وعطلو�  مد�ر�سهم  و�أغلقو�  جتارتهم، 
جامعاتهم، و�سدو� �لرحال على عجٍل �إىل 
ي�ستقبلون  بو�باته  و�إىل  يحمونه،  �الأق�سى 
ويقومون  �لو�فدين،  ويوجهون  �لقادمني، 
على خدمة �ملر�بطني من غري مدينتهم، 
و�لقادمني من مدن �ل�سفة �لغربية وعموم 
فل�سطني، �لذين متكنو� من ك�رس �حل�سار 
وو�سلو�  و�لبو�بات،  �حلو�جز  وجتاوز 
باأعجوبٍة �إىل �لقد�ش وم�سجدها �الأق�سى، 
�لدفاع عنه، ودوٌر يف  ليكون لهم �سهٌم يف 
فاختلطت  �ل�رسيفة،  حيا�سه  عن  �لذود 
وتعددت  �ملقاتلون،  وتنوع  �الأجناد، 
وحتددت  �الأدو�ر،  وتق�سمت  �جلبهات، 
وو�سعت  �الأهد�ف،  ور�سمت  �ملهام، 
�ملحرمة،  و�لدو�ئر  �حلمر�ء  �خلطوط 
ورفعو�  ر�يتهم،  �ملقاتلون  عقد  وقد 
وبينو�  مو�قفهم،  و�أعلنو�  �سعار�تهم، 
و�سو�عٌد،  دموٌع  ومطالبهم.  �رسوطهم 
من  وتهليٌل  ووعٌد،  وتهديٌد  وعزٌم،  ودعاءٌ 
بعد تكبرٍي و�أمٌل، كانت عدة �لفل�سطينيني 

بعد  ميكنهم  �أنه  �أثبتو�  وبها  و�سالحهم، 
�أن  وتعاىل،  �سبحانه  �هلل  على  �لتوكل 
يخو�سو�  و�أن  �أنف�سهم،  على  يعتمدو� 
�لعدو  يو�جهو�  و�أن  بقدر�تهم،  �ملعركة 
�أنهم  �أدركو�  وقد  �ملحدودة،  باإمكانياتهم 
مبا ميلكون من �إر�دٍة و�سدٍق، وعزٍم ويقنٍي 
من  �لن�رس  �نتز�ع  ي�ستطيعون  و�إمياٍن، 
و�إكر�هه  �لرت�جع،  على  �إجباره  �أو  �لعدو، 
على �لتنازل، متاماً كمعارك �الإ�رس�ب عن 
�لطعام �لتي يخو�سها �الأ�رسى و�ملعتقلون 
ومعتقالتهم،  �سجونهم  يف  �لفل�سطينيون 
�خلاوية  مبعد�تهم  ي�ستطيعون  �إذ 
�سلف  يتحدو�  �أن  �ل�سعيفة،  و�أح�ساءهم 
عليه  ن�رس�ً  يحققو�  و�أن  وكربيائه،  �لعدو 
وخلف  �ل�سجون  يف  �أنهم  رغم  �عتادو�، 
نكون  قد  و�ل�سائكة.  و�الأ�سالك  �لق�سبان 
بحاجٍة ما�سٍة �إىل ن�رسٍة عربيٍة و�إ�سالميٍة، 
و�إىل م�ساندٍة دوليٍة ودعٍم خارجي، وتاأييٍد 
�سيا�سية  وح�سانة  ر�سمي،  ون�سرٍي  �سعبي 
من  �أ�سعف  فنحن  ع�سكري،  و�إمد�ٍد 
�لعدو قوًة، و�أقل منه عدًة، وما ميلكه من 
ال  تفوقه  ولكن  منلكها،  ال  نحن  �أ�سلحٍة 
يدفعنا لال�ست�سالم، و�سعفنا ال يقودنا �إىل 
�لهزمية، و�أ�سلحته �لتي ال تخيفنا لن تقَو 
على �إبادتنا، ولن تتمكن من �إخماد �سوتنا 
�لفل�سطينيون  و�سيثبت  مقاومتنا،  و�إنهاء 
الأنف�سهم وغريهم �أنهم �سعٌب قادٌر وجباٌر، 
�لفل�سطيني  د�وود  بينهم  من  و�سياأتي 
�هلل  باإذن  و�سيقتل  و�سالحه،  مبقالعه 
ملكهم  على  و�سيق�سي  �لباغي،  جالوتهم 

�لطاغي. 

اإ�سرائيل وحتويل ق�سية القد�س اإىل �سراع ديني
 د. غازي ح�سني

من  عا�سمة  جمرد  لي�ست  �لقد�ش 
على  �لعزيزة  �لعربية  �لعو��سم 
هي  بل  و�مل�سلمني،  �لعرب  قلوب 
�لعرب  �لتي خا�ش  �لعربية  �ملدينة 
و�مل�سلمون من �أجلها �حلروب منذ 
تاأ�سي�سها على يد �لكنعانيني �لعرب، 
ثم فتحها �خلليفة عمر بن �خلطاب 
فل�سطني  �ل�سحابة  حرر  �أن  بعد 
و��ستعادها  �لرومان،  �لغز�ة  من 
�سالح �لدين �الأيوبي من �ل�سليبيني، 
�لغربي  �ل�سطر  �إ�رس�ئيل  و�حتلت 
�لعدو�نية  �حلرب  يف  �ملدينة  من 
و�ل�سطر   1948 عام  �أ�سعلتها  �لتي 
�لعدو�نية  حربها  يف  منها  �ل�رسقي 
�نتفا�سة  و�ندلعت   ،1967 عام 
جمرم  تدني�ش  ب�سبب  �الأق�سى 
�مل�سجد  حلرقه  �سارون  �حلرب 

�الأق�سى �ملبارك. 
يف  �لقد�ش  بلدية  روؤ�ساء  كان 
�الحتالل  قبل  �الأخرية  �سنة  �ملئة 
فل�سطينيني،  عرباً  لها  �الإ�رس�ئيلي 
عام  حزير�ن  عدو�ن  حتى  وكانت 
للمملكة  �لثانية  �لعا�سمة   1967
�الأردنية �لها�سمية، وكان �لفل�سطيني 

�أنور ن�سيبة حمافظ �ملدينة. 
و�الأحد�ث  �لتاريخ  وقائع  توؤكد 
وعقول  قلوب  يف  �لقد�ش  مركزية 
م�سلمني  من  �لعرب  وم�ساعر 
مر  على  و�مل�سلمني  وم�سيحيني 
�لعرب  مو�جهة  وعدم  �لع�سور 
و�سيادتهم  لوجودهم  �لتهديد 
و�لوجه �حل�ساري �لعربي �الإ�سالمي 

�لذي  �ل�سهيوين  فاخلطر  للقد�ش 
�ملدينة  لتهويد  �ليوم  يو�جهونه 
وبناء  �الأق�سى  �مل�سجد  وتدمري 

�لهيكل �ملزعوم. 
و�سيادة  حكم  حتت  �لقد�ش  بقيت 
�سنة   )1400( �الإ�سالمية  �لدولة 
جتلت فيها �سور �لتعاي�ش و�لتعاون 
�مل�سيحية  �لديانتني  بني  �مل�سرتك 
و�الإ�سالم باأجلى �سورها من خالل 
ت�سمنت  و�لتي  �لعمرية  �لعهدة 
�سقر  �ملدينة  لبطريرك  �رسطاً 
خالية  بجعلها  �لدم�سقي،   ونيو�ش 

من �ليهود. 
لت�سخري  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو  جلاأ 
من  يت�سمن  وما  �ليهودي  �لدين 
ر�سخها  و�أطماع  و�أكاذيب  خر�فات 
و�ل�سهيونية  و�لتلمود  �لتور�ة  كتبه 
�لعاملية وتبنيها �لدول �ال�ستعمارية 
�لقد�ش  يف  �أطماعه  لتربير 

وفل�سطني. 
للقد�ش  بالغة  �أهمية  �ليهود  و�سع 
ور�سخوها يف نفو�سهم ب�سبب موقعها 
�ملنطقة  قلب  يف  �ال�سرت�تيجي 
و�ل�سيا�سية  �لدينية  ومكانتها 
�لعرب و�مل�سلمني وحتقيق  والإذالل 
�لتور�تية  و�الأطماع  �الأكاذيب 
و�لتلمودية و�ملخططات �ل�سهيونية 

و�ال�ستعمارية. 
من  �ألف   )60( �إ�رس�ئيل  �أجربت 
 1948 عام  �لغربية  �لقد�ش  عرب 
وو�سعت  �ملدينة  من  �لرحيل  على 
لها  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  �سلطات 
هدفني يف �ل�سطر �ل�رسقي للمدينة 

فور �حتالله عام 1967. 

من  ممكن  عدد  �أكرب  طرد  �الأول: 
�لعرب و�إعاقة �لنمو �ل�سكاين لهم يف 
كما  عددهم  من  و�لتقليل  �ملدينة 

بو�سائل و�أ�ساليب �الحتالل كافة. 
�ليهود  �ل�سكان  عدد  زيادة  و�لثاين: 
�الأحياء  �إقامة  طريق  عن  فيها 

و�مل�ستعمر�ت و�لبوؤر �ليهودية. 
موؤمتر�ت  قر�ر�ت  جميع  تنطلق 
�أن  من  و�الإ�سالمية  �لعربية  �لقمم 
عربية  مدينة  ب�سطريها  �لقد�ش 
�ل�سيادة  �إىل  تعود  �أن  ويجب  حمتلة 
جعل  �لعامل  رف�ش  كما  �لعربية، 
الإ�رس�ئيل  عا�سمة  �لغربية  �لقد�ش 
ورف�ش �سم �لقد�ش �ل�رسقية و�إعالن 
�لقد�ش ب�سطريها �ملحتلني عا�سمة 
موحدة للكيان �ل�سهيوين، فاملوقف 
�لعاملي و�ل�رسعية �لدولية تنطلقان 
من �أن �لقد�ش �لعربية مدينة حمتلة 
�الأمن  جمل�ش  قر�ر  عليها  وينطبق 
على  ين�ش  �لذي   242 رقم  �لدويل 
من  �الإ�رس�ئيلية  �لقو�ت  �ن�سحاب 
�ملحتلة  �لعربية  �الأر��سي  جميع 
�لو�ساية  وجمل�ش  �لتق�سيم  وقر�ر 
�لقد�ش  و�سع  ويت�سمنان  �لدويل 

حتت �لو�ساية �لدولية. 
�الإ�سالمي  �ملوؤمتر  �نعقد  وعندما 
�لعمل  قرر   1953 عام  �ل�سعبي 
من  �لغربي  �ل�سطر  حترير  على 
فل�سطني  بقية  وحترير  �لقد�ش 
و�ل�سيادة  �لكاملة  �ل�سيطرة  وعودة 
�ملدينة  على  و�مل�سلمني  للعرب 
باأي جزء  �لتفريط  �ملقد�سة وعدم 
وحتريرها  �لكاملة  �لقد�ش  من 
�ملوؤمتر  و�أكد  و�جلهاد،  باملقاومة 

لدعو�ت  رف�سه  �لعاملي  �الإ�سالمي 
�لتدويل و�لتهويد. 

�الأوقاف  وزر�ء  موؤمتر  ودعا 
�آذ�ر   22 يف  �الإ�سالمية  و�ل�سوؤون 
1979 مبكة �ملكرمة �إىل �لعمل على 
�لفل�سطيني  �لرت�ب  كامل  حترير 
�ملقد�سات  حترير  �عتبار  وقرر" 
�ملحتلة  فل�سطني  يف  �الإ�سالمية 
كل  عاتق  على  يقع  �إ�سالمياً  و�جباً 

م�سلم. 
�لقد�ش  من  موقفها  م�رس  و�أكدت 
وجهها  بر�سالة  �الأمريكية  لالإد�رة 
للرئي�ش  ديفيد  كمب  يف  �ل�ساد�ت 
�أن  فيها  وجاء  كارتر  �الأمريكي 
�ل�سفة  من  جزء  �لعربية  �لقد�ش 
لل�سيادة  تخ�سع  �أن  ويجب  �لغربية، 
�لعربية بلغت �الأطماع �ال�ستعمارية 
الإ�رس�ئيل ذروتها عام 1980 عندما 
�أعلنت �أن �لقد�ش ب�سطريها �ملحتلني 
�لغربي و�ل�رسقي عا�سمتها �الأبدية 
�ملدينة  تهّود  و�أخذت  �ملوحدة، 
وتغري معاملها �ل�سكانية و�لعمر�نية 
�الإجر�ء  وج�سد  و�حل�سارية. 
�الإ�رس�ئيلي �نتهاكاً فا�سحاً لل�سيادة 
�لعربية و�لقانون �لدويل و�تفاقيات 
جنيف �الأربعة لعام 1949 وقر�ر�ت 
�لوح�سية  وو�سلت  �الأمن،  جمل�ش 
وحتاول  حاولت  حد�ً  �الإ�رس�ئيلية 
وبناء  �الأق�سى  �مل�سجد  تدمري  فيه 
�لهيكل �ملزعوم على �أنقا�سه، تتفق 
جميع �الأحز�ب �الإ�رس�ئيلية �ليمينية 
منها و�لي�سارية على �إقامة �إ�رس�ئيل 
�لعظمى  �إ�رس�ئيل  �أو  �لكربى 
�الحتالل  ��ستمر�ر  طريق  عن 

وبناء  �ال�ستيطاين  و�ال�ستعمار 
�سيا�سة  و��ستمر�ر  �مل�ستعمر�ت 
لك�رس  و�لهيمنة  و�الإبادة  �الإرهاب 
و�لعربية،  �لفل�سطينية  �الإر�د�ت 
وبهيمنة  فل�سطني  بتهويد  و�لقبول 
�ل�سهيونية  وت�سخر  �إ�رس�ئيل، 
يهوه  و�سهود  "�ملا�سونية"  �لعاملية 
و�لكنائ�ش  �مل�سيحية  و�الأ�سولية 
لتدمري  �الأمريكية  �لربو�ستانية 
وبناء  �ملبارك  �الأق�سى  �مل�سجد 
�أنقا�سه،  على  �ملزعوم  �لهيكل 
�إعادة  على  تعمل  فاملا�سونية 
"�لرمز  تعتربه  �لذي  �لهيكل  بناء 
�ملا�سونية  وتوؤمن  ��رس�ئيل"  لعزة 
روح  هي  روحها  �أن  �الأوروبية 
�الأ�سا�سية،  معتقد�تها  يف  �ليهودية 
وتت�سمن د�ئرة �ملعارف �ملا�سونية 
 1906 عام  دلفيا  فيال  يف  �ل�سادرة 
حمفل  كل  يكون  �أن  يجب  �أنه  على 
وتقر�أ  �ليهود،  لهيكل  رمز�ً  ما�سوين 
�لدرجة  من  �حلا�رسين  جميع 
�ملا�سونية:"  �ملحافل  يف   33
د�وود  بن  �سليمان  عهد  �إىل  �ستعود 
ونقر�أ  �الأقد�ش،  �لهيكل  ونبني 
يف  جاء  ما  كل  وننفذ  �لتلمود،  فيه 
جمد  �سبيل  ويف  و�لعهود،  �لو�سايا 
وتدعم  جمهود،  كل  نبذل  �إ�رس�ئيل 
و�لتحالف  �لربدت�سانية  �لكنائ�ش 
�جلدد  و�ملحافظون  �مل�سيحي 
�الأكاذيب  �الأمريكية،  و�الإد�رة 
يف  �ليهودية  و�الأطماع  و�الأ�ساطري 
�لزيتون،  وجبل  �الأق�سى  �مل�سجد 
�مل�سيحية  �ل�سهيونية  �أتباع  ويعتقد 
نبوءة  هي  �لهيكل  بناء  �إعادة  �إن 

�أن  بد  ال  �إلهية  و�إر�دة  تور�تية 
�أن  �مل�سيحيني  على  و�أن  حتدث. 
�مل�سجد  لتدمري  �ليهود  ي�ساعدو� 
وكان  �لهيكل،  وبناء  �الأق�سى 
�أكرث  من  ديفان  �الأمريكي  �لرئي�ش 
قال  حيث  �لتيار  لهذ�  �ملتحم�سني 
هارولد  �الإجنيلي  مع  حديث  يف 
توحيد  �إعادة  �إن   " برت�سون 
�الإ�رس�ئيلي  �لعلم  حتت  �لقد�ش 
وي�سكل  �جنيلية"  لنبوءة  حتقيق  هو 
�ليهودي  �ال�ستيطاين  �ال�ستعمار 
جوهر �لفكر �ل�سهيوين وممار�سات 
وبقية  �لقد�ش  �ل�سهيوين يف  �لكيان 
عام  منذ  �لفل�سطينية  �الأر��سي 

1948 وحتى �ليوم.
�ملفاو�ش  �إ�رس�ئيل بحمل  وجنحت 
�لفل�سطيني يف �تفاق �الإذعان �و�سلو 
 1993/9/13 يف  توقيعه  مت  �لذي 
وتاأجيل  �لقد�ش  �إىل  �الإ�سارة  بعدم 
مفاو�سات  يف  �لق�سية  بحث 
الإ�رس�ئيل  �أتاح  فيما  �لنهائي  �حلل 
تهويد  �لكايف لال�ستمر�ر يف  �لوقت 
يف  يهودي  كني�ش  وبناء  �لقد�ش 
كمقدمة  �الأق�سى  �مل�سجد  �ساحة 

لتدمريه. 
�ال�ستيطانية  �للحظة  و�ستولّد   
جغر�فية  تغري�ت  �جلديدة 
تهويد  ل�سالح  ودميوغر�فية 
على  �لتامة  و�ل�سيطرة  �ملدينة 
�سكان  �لفل�سطينيني،  حركة 
و�أ�سحابها  �الأ�سليني  �لقد�ش 

�ل�رسعيني. 
�إن �مل�سجد �الأق�سى �أوىل �لقبلتني 

وثالث.
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تاأ�سي�س  جمعية ولئية  

طبقا لأحكام   القان�ن رقم 12 /06  امل�ؤرخ يف 
12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

تاأ�سي�س   2017 دي�سمرب   الي�م   هذا  مت  لقد 
اجلمعية ال�لئبة   

الك�سفية  لل�سداقة  ال�لئبة  :اجلمعية  امل�سماة    
ل�لبة امل�سيلة 

املعتمدة حتت رقم :18 بتاريخ :2017/12/31
الرئي�س : حركاين اأحمد   .

 08-311 رقم  اأوت   20 :حي  الجتماعي  املقر 
ولية  ب��سعادة   دائرة  ب��سعادة  بلدية  مكرر 

امل�سيلة

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 17/01224 رقم الفهر�س: 17/01494 تاريخ احلكم: 

17/12/14
علنيا  الأ�رسة  �س�ؤون  ق�سايا  يف  ف�سلها  حال  املحكمة  حكمت 
الدع�ى. يف  ال�سري يف  اإعادة  : قب�ل  ال�سكل  ابتدائيا يف  ح�س�ريا 
عن  امل��س�ع  يف  الف�سل  قبل  ال�سادر  احلكم  افراغ  امل��س�ع: 
حمكمة حا�سي بحبح ق�سم �س�ؤون الأ�رسة امل�ؤرخ يف: 2017/06/22 
طرف  من  املنجزة  اخلربة  واعتماد   17-864 فهر�س:  رقم  حتت 
اخلبري الطبي خليفي حمم�د امل�دعة لدى اأمانة �سبط املحكمة 
يلي:  مبا  احلكم  وبالنتيجة   71 رقم:  حتت   2017/09/24 بتاريخ: 
يف:  امل�ل�دة  �سابرينة  حمزة  بن  �سدها  املرجع  على  احلجر 
1989/01/02 ببلدية �سعيدة ولية �سعيدة، لأبيها اخل�رس و لأمها 
ن�سرية بن �رسيف، واأمر �سابط احلالة املدنية لبلدية �سعيدة ولية 
ميالد  عقد  هام�س  على  احلكم  هذا  مبنط�ق  بالتاأ�سري  �سعيدة 
ورف�س  املدنية  للحالة  الأ�سلية  ال�سجالت  يف  �سدها  املرجع 
مازاد عن ذلك من طلبات. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح به جهارا 
باجلل�سة العلنية املنعقدة يف التاريخ املذك�ر اعاله و ل�سحته وقع 

على اأ�سله كل من الرئي�س واأمني ال�سبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : املدية

دائرة :العزيزية

بلدية: العزيزية

اإعالن عن فتح حتقيق علني حول املالئمة اأو عدم 

املالئمة 
لإن�ساء من�ساأ م�سنفة - مذبح �سناعي للح�م احلمراء والبي�ساء 

- باملكان امل�سمى فرين�س لفائدة اأحمد يا�سني خل��س
ولية  العزيزية  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ينهي 
املدية اإىل كافة م�اطني البلدية �س�ف ي�رسع يف فتح حتقيق 
علني ح�ل املالئمة او عدم املالئمة لإن�ساء من�ساأة م�سنفة - 
مذبح �سناعي للح�م احلمراء والبي�ساء - لل�سيد اأحمد يا�سني 
خل��س فعلى كل �سخ�س له مالحظات واعرتا�سات ان يقدمها 
العزيزية  ببلدية  املحقق  املحافظ  اأحمد  ال�سيد ح�سيني  اىل 
اأق�ساها 30  الغر�س يف مدة  لهذا  بال�سجل املفت�ح  لت�سجيلها 

ثالث�ن ي�م ماعدا اأيام اجلمعة وال�سبت .
العزيزية ي�م 02- 01 - 2018

 رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

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

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

الهاتف الثابت والفاك�س 
029703371:

الهاتف النقال :0673441213
 لكل اإ�سهارتكم و اإعالناتكم 

ات�سلوا بنا 

�إعالن
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تون�س والنتخابات البلدية

5 اأ�شهر عن "الالمركزية" و"احلكم الذاتي" 

نحو "الالمركزية" و"احلكم 
الذاتي"

لإجرائه،  تون�س  تت�أهب  ه�م  اقرتاع 
خالله�  من  يتوقع  م�صريية  وحمطة 
اإر�ص�ء مبداأي " الالمركزية" و"احلكم 
املط�لب  من  وهم�  املحلّي"، 
الأ�ص��صية الّتي ن�دت بهم� الّثورة، من 
ت�رصيف  ت�أ�صرية  البلدي�ت  منح  اأجل 
الدولة  اإط�ر  �صوؤونه� ب��صتقاللية، يف 
مب�دئ  البالد  د�صتور  ي�صبطه  وم� 
ن�س عليه� الب�ب ال�ص�بع من الد�صتور 
التون�صي ال�ص�در يف 2014، والق��صي 
ب�أّن "الالمركزية تتج�صد يف جم�ع�ت 
وجه�ت  بلدي�ت  من  تتكون  حملية، 
واأق�ليم، يغطي كل �صنف منه� ك�مل 
تراب اجلمهورية وفق تق�صيم ي�صبطه 

الق�نون."
جترى  اأن  املفرت�س  من  وك�ن 
اأن  غري   ،2016 يف  النتخ�ب�ت 
الربمل�نية  الكتل  بني  اخلالف�ت 
حينه� حول عدد من ف�صول الق�نون 
وخ��صة  النتخ�ب�ت،  لهذه  املنظم 
والع�صكريني  الأمنيني  ت�صويت  حق 

من عدمه؛ ح�لت دون ذلك. 

جدل وعقبات 

يف ج�نفي 2017، �ص�دقت تون�س على 
الق�نون النتخ�بي وال�صم�ح لالأمنيني 
والع�صكريني، يف �ص�بقة تعترب الأوىل 

النتخ�ب�ت  ت�ريخ  يف  نوعه�  من 
دفع  اأوىل،  مرحلة  ويف  التون�صية 
اجلدل ال�صي��صي الدائر ب�لبالد، جلنة 
يوم  حتديد  اإىل  املحلية  النتخ�ب�ت 
لإجراء  موعدا  اجل�ري،  دي�صمرب   17
 25 اإىل  ت�أجيله  قبل  النتخ�ب�ت، 
م�ر�س ، بطلب من اأحزاب راأت اأنه ل 
ميكن تنظيم انتخ�ب�ت وفق املع�يري 

الالزمة يف املوعد الأ�صلي.
جبهة  ط�لبت  امل��صي،  اأفريل  ففي 
ع�رصة  ت�صم  التي  والتقدم  الإنق�ذ 
الحت�د  منه�   – �صي��صية  ف�ص�ئل 
الذي  تون�س  وم�رصوع  احلر،  الوطني 
نداء  حزب  من  من�صّقون  اأن�ص�أه 
النتخ�ب�ت  ب�إرج�ء   – احل�كم  تون�س 
اجلم�ع�ت  جملة  اإقرار  انتظ�ر  يف 
املحلية واقرتح الإئتالف بنقل موعد 
اإىل  الأ�صلي  موعده  من  النتخ�ب�ت 

م�ر�س 2018.
موعد  حول  اجلدل  من�صوب  اأّن  غري 
ب�صكل  احتد  النتخ�ب�ت،  اإجراء 
اأكرب، عقب اإعالن �صفيق ال�رص�ص�ر، 
الرئي�س ال�ص�بق لهيئة النتخ�ب�ت، يف 
م�ي امل��صي، ا�صتق�لته وع�صوين من 
جمل�صه�  داخل  خالف  اإثر  الهيئة، 
ق�ل اإنه "مي�س املب�دئ التي ت�أ�ص�صت 
امل��صي،  �صبتمرب  ويف  الهيئة"  عليه� 
دعت 8 اأحزاب تون�صية اإىل "الإتف�ق" 
على موعد جديد لالنتخ�ب�ت البلدية 
املقبل،  دي�صمرب   17 يف  املقررة 
القرتاع  اإجن�ح  �رصوط  اأن  معتربة 

"غري متوفرة" ح�لي�. 
هي:  ب�لت�أجيل  املط�لبة  والأحزاب 
ليربايل/   ( تون�س  م�رصوع  حركة 
وامل�ص�ر  ن�ئب(،   217 ن�ئب�/   24
)ي�ص�ر(،  الجتم�عي  الدميقراطي 
ن�ئب  )ليربايل/  اجلمهوري  واحلزب 
)ليربايل(،  التون�صي  والبديل  واحد(، 
نواب(،   10 ليربايل/   ( تون�س  واآف�ق 
املوحد  الوطن  من  كل  اإىل  اإ�ص�فة 
الوطني  العمل  وحزب  و�صط(  )ميني 
تون�س  وحزب  )ي�ص�ر(  الدميقراطي 

اأول )و�صط(. 
النتخ�ب�ت  ت�أجلت  ذلك،  على  وبن�ء 
م�ر�س   25 اإىل  اأوىل،  مرة  البلدية يف 
املقبل، بطلب من تلك الأحزاب الّتي 
انتخ�ب�ت  تنظيم  ميكن  ل  اأنه  راأت 

املوعد  يف  الالزمة  املع�يري  وفق 
امل�ص�دقة  عدم  مع  خ��صة  الأ�صلي، 
املحلية  اجلم�ع�ت  ق�نون  على 
)ق�نون ينظم احلكم املحلي(، ف�صال 
عن ال�صتق�لت التي �صهدته� الهيئة. 
الأحزاب  اأبرز  دعت  وموؤّخرا 
تون�س"  "نداء  وهم�  التون�صية، 
"الحت�د  عن  ف�صال  و"النه�صة"، 
الوطني احلر"، وهو الثالثي املعروف 
النتخ�ب�ت  هيئة  بـ"الرتويك�"،  ب��صم 
اإىل حتديد موعد لالنتخ�ب�ت البلدية 
يف اأجل اأق�ص�ه �صهر رم�ص�ن املقبل 
الهيئة،  لتعلن   ،)2018 م�ي  )منت�صف 
املقبل،  م�ي  من  ال�ص�د�س  لحق�، 

موعدا لإجراء ال�صتحق�ق.

اأجندة الإنتخابات 

اأجندة  النتخ�ب�ت  هيئة  �صبطت 
الق�دم،  فرباير   15 وفقه�  حّددت 
لتغلق  الرت�صح�ت،  قبول  بداية  ت�ريخ 
يوم 22 من ال�صهر نف�صه، ويتم الإعالن 
عن الق�ئم�ت املقبولة يف الث�لث من 
اأّم� يف 29 من م�ر�س، فيتم  م�ر�س 
قبول مط�لب ان�صح�ب املر�صحني، 
فيم� �صتنطلق يوم 14 اأفريل الق�دم 
 4 يوم  لتنتهي  النتخ�بية،  احلملة 
م�ي هو   5 يوم  يكون  اأن  م�ي على 

مت النتخ�بي.  يوم ال�صّ
النتخ�بية  الأجندة  وبح�صب 
مدعوون  التون�صيني  ف�إن  نف�صه�، 
حني  يف  م�ي،   6 يوم  للت�صويت 
يوم  والع�صكريون  الأمنييون  يقرتع 
29 اأفريل و�صيتم الّت�رصيح ب�لّنت�ئج 
الهيئة  وتتوىل  اأي�ر،   9 يوم  الأولية 
اثر انق�ص�ء الّطعون، الإعالن على 
الّنت�ئج الّنه�ئية يف اأجل اأق�ص�ه يوم 

13 جوان املقبل.

بني �ضرورة املرحلة 
والتجاذبات

اأّكدت  التون�صية  ال�صلط�ت  اأن  رغم 
عزمه�  املن��صب�ت،  من  العديد  يف 
اإجراء النتخ�ب�ت البلدية يف 2017، 
اإل اأن التج�ذب�ت ال�صي��صية فر�صت 
التو�صل  حني  اإىل  القرتاع  ت�أجيل 

عدد  اأكرب  ي�صمل  توافقي  لتف�ق 
ممكن من الف�علني.

ويف وقت �ص�بق، اعترب زير ال�صوؤون 
ري��س  بتون�س،  والبيئة  املحلّية 
املحلي  "احلكم  اأن  املوؤخر، 
�صيكون اأداة ق�طرة للتنمية والتنمية 
اأنه  رغم  البالد"،  يف  امل�صتدامة 
�صبق واأن ق�ل، قبل ذلك، اإن "اإر�ص�ء 
�صعب  توجه  الالمركزية  م�ص�ر 
ومعقد، ولكنه �صيعطي الّتدبري احلر 
مت�ص�ربة  ت�رصيح�ت  للبلدي�ت."  
وقت  حتى  اأوزاره  ي�صع  مل  وجدل 
من   6 الف�صل  اأي�ص�  ط�ل  قريب، 
عليه  امل�ص�دق  النتخ�بي  الق�نون 

يف ج�نفي امل��صي.
القوات  حق  على   6 الف�صل  وين�س 
امل�صلّحة من جي�س و�رصطة، لأول 
الت�صويت  البالد، يف  ت�ريخ  مرة يف 

خالل النتخ�ب�ت البلدية.
تقت�رص  الق�نون،  هذا  ومبقت�صى 
قوات  واأعوان  الع�صكريني  م�ص�ركة 
النتخ�ب�ت  على  الداخلي،  الأمن 
�صواهم�،  دون  واملحلية  البلدية 
تر�صح�تهم  تقدمي  لهم  ميكن  ول 
لهذا القرتاع ،ويفر�س ال�صتحق�ق 
ا�صتعدادات  املرتقب  النتخ�بي 
الأحزاب  على  ه�ّمة  لوج�صتية 
ال�صي��صية املط�لبة بتمثيل وجوده� 
فيه�  ينتخب  بلدية،  دائرة   350 يف 
مبج�ل�صه�  ع�صو  اآلف   7 من  اأكرث 

البلدية. 

اأقل من 5 اأ�ضهر تف�ضل الّتون�ضيني عن اإجراء اأول انتخابات بلدية عقب ثورة 2011 �ضد نظام حكم زين العابدين بن علي، يف خطوة متهد لدخول البالد 
مرحلة "الالمركزية"، وت�ضع حدا لتجاذبات �ضيا�ضية حكمت امل�ضهد العام يف الآونة الأخرية رهان تاأجل ل�ضنوات، قبل اأن يح�ضم فيه الرئي�س التون�ضي، 

الباجي قائد ال�ضب�ضي، بتوقيعه الأمر الّرئا�ضي املتعّلق بدعوة الناخبني اإىل الت�ضويت يف القرتاع املقرر يف 6 ماي 2018.

مل ي�صهد الع�م 2017 اأي تغيري جذري 
ب�ليمن،  والنفوذ  ال�صيطرة  خ�رطة  يف 
لكن توحد جبهة "ال�رصعية"، وت�صدع 
املوؤمتر  حزب  مع  احلوثيني  حت�لف 
ال�صعبي الع�م، يعدان بتحولت نوعية 
الأ�ص�بيع  و�صهدت   2018 الع�م  خالل 
اأحداث  املن�رصم،  الع�م  من  الأخرية 
درام�تيكية يف م�صرية احلرب اليمنية 
 ، اأعوام   3 من  اأكرث  منذ  املت�ص�عدة 
علي  ال�ص�بق  الرئي�س  مقتل  اأبرزه� 
حلف�ئه  اأيدي  على  �ص�لح،  اهلل  عبد 
ثم  احلوثي،  جم�عة  من  ال�ص�بقني 
الإ�صالح  حزب  بني  لفت  تق�رب 
اأكرب  ث�ين  والإم�رات  الإ�صالمي 
جبهة  وتوحد  العربي  التح�لف  دول 

ال�رصعية اأكرث من اأي وقت م�صى.
وفق�  "�ص�لح"،  مقتل  و�صيُحدث 
م�صوار  يف  الأبرز  التحول  ملراقبني، 
على  فعالوة   ،2018 خالل  احلرب 
ك�ن  قوي  حلليف  احلوثيني  خ�ص�رة 
الداخل  يف  �صي��صي�  غط�ًء  لهم  يوفر 
القت�ل  جبه�ت  ت�صهد  لن  واخل�رج، 
احلوثية م�ص�ركة معهودة هذا الع�م من 
قبل القب�ئل املوالية ل�ص�لح اأو القوات 
ب�لولء  له  تدين  ك�نت  التي  الع�صكرية 

مثل وحدات احلر�س اجلمهوري.
مقتل  على  �صهر  حوايل  مرور  وبعد 
تبقى  وم�  اأن�ص�ره  يفق  مل  "�ص�لح"، 
لكن  بعد،  ال�صدمة  من  اأ�رصته  من 
خ�رطة  تتغري  اأن  يتوقعون  مراقبون 
وخ�صو�ص�   ،2018 بداي�ت  مع  اللعبة 
ال�صفق�ت  عن  الك�صف  يتم  اأن  بعد 

مع  العربي  التح�لف  له�  يرتب  التي 
اأحمد  العميد  الراحل،  الرئي�س  جنل 
�صقيقه،  وجنل  �ص�لح،  اهلل  عبد  علي 
العميد "ط�رق حممد عبد اهلل �ص�لح"، 
واأي اأدوار ع�صكرية و�صي��صية قد يتم 

اإ�صن�ده� لهم�.

بداية النهاية احلوثية

احلرب،  من  ال�ص�بقة  لالأعوام  خالف� 
كهدف  احلوثي  جم�عة  تظهر 
العربي  للتح�لف  اأول  وخ�صم  رئي�صي 
املرة  وهذه  ال�رصعية،  واحلكومة 
غري  حملي  وت�أييد  اأكرب  دويل  بدعم 
م�صبوق للق�ص�ء عليه�، مل يكن متوفرا 

خالل 3 اأعوام م�صت.
علم  اأ�صت�ذ  ال�رصجبي"،  لـ"نبيل  وفق� 
احلديدة  ج�معة  يف  الأزم�ت  اإدارة 
�ص�لح  مقتل  غرّي  فقد  )حكومية(، 
ب�صكل كبري من املزاج الع�م يف اليمن، 
وال�صي��صية  ال�صعبية  احل��صنة  وب�تت 
التي ك�ن �ص�لح ميده� للحوثيني، اأكرث 
�صدهم،  الع�صكرية  للعملي�ت  تقبال 
�صنع�ء  الع��صمة  يف  ك�نت  واإن  حتى 
وتوقع الب�حث اليمني يف حديث ، اأن 
تتزايد وترية العملي�ت الع�صكرية �صد 
ب�صكل  اجلديد  الع�م  خالل  احلوثيني 

غري م�صبوق.
ج�نب  "اإىل  اأنه  ال�رصجبي،  واأو�صح 
بداأت  التي  اجلوية  ال�رصب�ت  ا�صتداد 
املدنية  احلوثي  قي�دات  ت�صتهدف 
معلوم�ت  من  م�صتفيدة  والع�صكرية 

دقيقة على الأر�س قد يوفره� اأن�ص�ر 
اأن يدفع  حزب املوؤمتر، من املرجح 
نحو  كربى  ع�صكرية  بعملية  التح�لف 

�صنع�ء من اأجل خنق احلوثيني".
ك�ن  امل��صيني،  الع�مني  وخالل 
دون  ح�ئال  يقف  الدويل  املجتمع 
تخوم  يف  ع�صكرية  عملية  خو�س 
يف  ب�هظة  كلفة  من  خ�صية  �صنع�ء 
املج�ل  واإف�ص�ح  املدنيني،  �صفوف 
الأمم  تقوده  الذي  ال�صي��صي  للحل 
اأنه  الدويل بدا  الغط�ء  املتحدة، لكن 
من  الأخرية  الأي�م  خالل  تراجع  قد 
2017، وخ�صو�ص� يف اأعق�ب الهجم�ت 
الري��س،  �صوب  احلوثية  الب�لي�صتية 

والتنديد الدويل الذي قوبلت به.
على  ت�صتند  احلوثي  جم�عة  وك�نت 
الفيتو الرو�صي للحيلولة دون اأي عمل 
ع�صكري كبري �صدهم يف �صنع�ء، لكن 
موقف مو�صكو هو الآخر بداأ ب�لتغري، 
الدبلوم��صية  البعثة  غ�درت  حيث 
يف  بق�ءه�  وا�صلت  التي  الرو�صية 
�صنع�ء منذ اندلع احلرب عقب مقتل 
"�ص�لح"، يف موؤ�رص على عدم ر�ص�هم 

لعملية مقتل الرئي�س ال�ص�بق.
وعلى اجلهة املق�بلة، اأعلنت وا�صنطن 
من  العربي  للتح�لف  �رصاحة  دعمه� 
�صمن  احلوثيني  على  الق�ص�ء  اأجل 
ا�صرتاتيجية الرئي�س الأمريكي دون�لد 
ترامب اجلديدة، واأعلنت وزارة الدف�ع 
�صتوا�صل  اأنه�  اجلمعة،  الأمريكية، 
العمل مع حلف�ئه� يف التح�لف العربي 
ال�رصب�ت  دقة  على  طي�ريه�  وتدريب 

واحليلولة دون وقوع �صح�ي� مدنيني.

ح�ضم ع�ضكري ل حل �ضيا�ضي

اأبدت جم�عة احلوثي، الع�م امل��صي، 
الطرق  خ�رط�ت  ك�فة  اإزاء  تعنت� 
من  الرغم  وعلى  النزاع  الأممية حلل 
من  ي�صعى  التي  احلثيثة  املح�ولت 
اإ�صم�عيل  الأممي  املبعوث  خالله� 
ولد ال�صيخ اأحمد لإحداث اخرتاق يف 
جدار الأزمة، اإل اأن مراقبون يرون اأن 
ب�صكل  غ�بت  ال�صي��صي  احلل  حظوظ 
�ص�لح  مقتل  عقب  وخ�صو�ص�  ت�م 
ك�ن  الذي  الع�صكري  للركود  وخالف� 
�صهدت  �ص�لح،  مقتل  قبيل  �ص�ئدا 
جبه�ت القت�ل حترك� لفت� غداة اأي�م 
دي�صمرب/ مطلع  �صنع�ء  اأحداث  من 
متكنت  حيث  امل��صي،  الأول  ك�نون 
القوات احلكومية ب�إ�صن�د من التح�لف 
العربي، من التوغل �صوب "اخلوخة " 
"احلديدة  حم�فظة  مديري�ت  اأوىل 
من  تبقى  م�  وحترير   ، ال�ص�حلية   "
حم�فظة "�صبوة " اجلنوبية ب�ل�صيطرة 
"بيح�ن"و"ع�صيالن"  مديريتي  على 
حم�فظة  مديري�ت  �صوب  التقدم  ثم 

البي�ص�ء )و�صط(.
هذه  ال�رصعية  احلكومة  تعلن  ومل 
املرة عن اأي خطط له� لـ2018، بعد 
اأن اأعلنت اأن الع�م امل��صي هو "ع�م 
عقب�ت  حينه�  وواجهت  التحرير"، 
دولية وداخلية خمتلفة اأدخلت احلرب 
يف ركود كبري، من اأجل اإف�ص�ح الطريق 

الب�حث  وي�صتبعد  ال�صي��صي  للحل 
�صي��صي  حل  اأي  جن�ح  "ال�رصجبي"، 
"ال�رصعية"  اأن  وال�صبب   ،2018 خالل 
اأي�م م�صريية،  اأم�م  والتح�لف العربي 
ع�صكرية  عملية  حتدث  اأن  مرجح� 
جتعل  حم�فظة  من  اأكرث  على  كربى 
�رصوط  لكل  ير�صخون  احلوثيني 
بت�صليم  الدويل  املجتمع  وقرارات 
�صنع�ء،  من  والن�صح�ب  ال�صالح 
�صي��صي  تف�و�س  يف  الدخول  ثم 
اأن  املوؤكد  "ال�صيء  ال�رصجبي:  وق�ل 
القوة  من  والتح�لف  ال�رصعية  لدى 
ح�صم  من  متكنهم�  التي  والإمك�ن�ت 
ك�مل،  ب�صكل  الع�م  هذا  املعركة 
توحيد  جهود  جنحت  اإذا  وخ�صو�ص� 
واحدة  قي�دة  حتت  املوؤمتر  حزب 
موالية للحكومة، ومالمح تلك النواي� 
الأخري  الوزاري  التعديل  من  بداأت 

وتغيري بع�س املح�فظني".

ا�ضتكمال التحرير

اأجرى   ،2017 من  الأخري  الأ�صبوع  يف 
الرئي�س عبدربه من�صور ه�دي تعديال 
بن  عبيد  اأحمد  حكومة  يف  طفيف� 
 " اأبرزه�  وزارات  عدة  �صمل  دغر، 
الداخلية"، وتغيري 3 حم�فظني، منهم 
والتي  غرب(،  )جنوب  تعز  حم�فظ 
واأكد  �صنوات   3 منذ  احلوثيني  تق�تل 
حم�فظ  تغيري  اأن   ، حكومي  م�صدر 
العربي  التح�لف  وا�صتدع�ء  تعز، 
ب�ملح�فظة  الع�صكرية  الق�دة  لك�فة 

ق�دة  �صمنهم  ومن  الري��س،  اإىل 
فيم�  متن�حرة  ك�نت  التي  الف�ص�ئل 
ع�صكرية  عملية  �صيتبعه  بينه�، 
املح�فظة  حترير  ل�صتكم�ل  كربى 

ال�صرتاتيجية.
عدم  طلب  الذي  امل�صدر،  وق�ل 
الإف�ص�ح عن هويته كونه غري خمول 
ب�لت�رصيح لو�ص�ئل الإعالم، اإن "جبهة 
ذي  من  مت��صك�  اأكرث  الآن  ال�رصعية 
اله�م�صية،  الق�ص�ي�  اإزالة  بعد  قبل 
عند  تتوقف  لن  التحرير  وعملي�ت 
تعز واحلديدة والبي�ص�ء واجلوف، بل 
�صتمتد اإىل مع�قل احلوثيني الرئي�صية 

يف �صنع�ء و�صعدة ".
ول يُعرف م� اإذا ك�ن التح�لف العربي 
على  اجلديد  الع�م  خالل  �صيعول 
املوالني  قبل  من  جديد  انتف��صة 
مراقبون  لكن  �صنع�ء،  داخل  ل�ص�لح 
زج  مع  وخ�صو�ص�  ذلك  ي�صتبعدون 
الع�صكرية  القي�دات  لك�فة  احلوثيني 
والقبلية الت�بعة حلزب املوؤمتر داخل 
الآمر  يقت�رص  اأن  ويتوقعون  ال�صجون، 
لقي�دات  اغتي�لت  عملي�ت  على 
قب�ئل  اأن  مراقبون،  ويتوقع  حوثية 
طوق �صنع�ء ل ميكنه� حتديد موقف 
الوقت  والتح�لف خالل  ال�رصعية  مع 
الراهن خوف� من بط�س احلوثي، لكن 
ال�رصقية  اأي تقدم حقيقي من اجلهة 
يف مديرية "نهم" �صيجعلهم ينخرطون 
للقب�ئل  املتع�قب  الت�ريخ  كون  فيه�، 
اليمنية يف�صح عن وقوفه� مع الطرف 

الأقوى دائم� يف اأي حروب.

اليمن 2018

توحد جبهة "ال�شرعية" وت�شدع حتالف احلوثي 



�أمازيغية مغربية  جددت جمعيات 
ر�أ�س  �إقر�ر  �إىل  �حلكومة  دعوتها 
وطنيا  عيد�  �لأمازيغية  �ل�سنة 
على  �لأجر،  مدفوعة  وعطلة 
�لهجرية  �ل�سنتني  ر�أ�سي  غر�ر 

و�مليالدية.
�ل�سنة  ر�أ�س  على  �لأمازيغ  ويطلق 
�لأمازيغية ��سم »�إي�س يناير« )ليلة 
يناير(، وهو يو�فق 13 جانفي من 
�ملقبل  �لعام  و�ستحل  عام،  كل 
�لأمازيغي،  بالتقومي   2968 �سنة 
�مللك  �عتالء  بد�يته  تخلد  �لذي 
عر�س  »�سي�سناق«  �لأمازيغي 

)قدماء  �لفر�عنة  �أيام  م�رص، 
�مل�رصيني(، عام 950 قبل �مليالد، 

وفق موؤرخني �أمازيغ.
بالدفاع  معنية  جمعيات  وقررت 
عن �لأمازيغية خو�س �إ�رص�ب عن 
�ل�سنة  ر�أ�س  مع  بالتز�من  �لعمل، 
�لأمازيغية، بينما كانو� يف �ل�سنو�ت 
�ملا�سية يكتفون مبر��سلة خمتلف 
وتد�سني  �حلكومية  �ملوؤ�س�سات 
�لتو��سل  من�سات  عرب  حمالت 

�لجتماعية.
من�سق  �أد��سكو،  عادل  وقال 
لـ«حركة  تام�سنا  مدينة  تن�سيقية 

حكومية(:  )غري  نيمازيغن«  تو�د� 
�إىل  ندعو  ونحن  �سنو�ت  »منذ 
�لأمازيغية  �ل�سنة  ر�أ�س  �إقر�ر 
�حلكومة  ود�ئما  ر�سمية.  عطلة 
هذ�«،و�أ�ساف:  مطلبنا  تتجاهل 
للت�سعيد،  م�سطرون  نحن  »�ليوم 
من  �أ�سو�تهم  �لأمازيغ  �سريفع  �إذ 
و�لعمل  �لدر��سة  مقاطعة  خالل 
يوم 13 جانفي  ، ووجهنا دعوة �إىل 
و�جلمعيات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 
وعموم �ملغاربة للم�ساركة يف هذ� 
��ستغر�به  ،و�أعرب عن  �لإ�رص�ب« 
هذ�  �إىل  �ل�ستجابة  »عدم  من 

�عرت�ف  بعد  خا�سة  �ملطلب، 
للرتبية  �ملتحدة  �لأمم  منظمة 
بر�أ�س  )يون�سكو(  و�لثقافة  و�لعلم 
م�سرتكا  �إرثا  �لأمازيغية  �ل�سنة 
لالإن�سانية. وبالتايل يت�ساءل �لعديد 
من �ملو�طنني عن �ل�سبب يف عدم 
وتابع:  �ملطلب«،  لهذ�  �ل�ستجابة 
�لدولة  مينع  مربر  �أي  يوجد  »ل 
من هذ� �لعرت�ف، و�ل�سوؤ�ل �لذي 
�سيخ�رص  ماذ�  هو:  طرحه  ينبغي 
�ل�سنة  ر�أ�س  �أقّر  �إذ�  �ملغرب 
ر�سمية  وطنية  عطلة  �لأمازيغية 

موؤّدى عنها )مدفوعة �لأجر(«.

�ليوم  هذ�  »�إقر�ر  �أن  على  و�سدد 
�إر�دة  على  �سيُوؤّكد  وطنية  عطلة 
للنهو�س  �ل�سيا�سية  �حلكومة 

ظل  يف  خ�سو�سا  بالأمازيغية، 
�لتنوع  رعاية  جمال  يف  تقدمه 

�لثقايف و�لهوياتي«.

دويلالأربعاء  03 جانفي 2018 املوافـق  لـ15 ربيع الثاين  1439ه 11
نزاع حاليب و�شالتني

7 �إجر�ء�ت م�سرية وقر�ر �سود�ين يف 3 �أ�سابيع 
اتخذت ال�شلطات امل�شرية، ب�شكل لفت وغري م�شبوق، خالل 3 اأ�شابيع، 7 اإجراءات، ثالث منها يف يوم واحد، مقابل اإجراء �شوادين واحد، ب�شاأن مثلث حاليب 

و�شالتني احلدودي املتنازع عليه بني البلدين منذ �شنوات. 
وفق  �مل�رصية،  �لإجر�ء�ت  وتنوعت 
�إعالن  بني  �لأنا�سول،  مر��سل  ر�سد 
�لأمن  ملجل�س  ب�سكوى  �لتوجه  م�رص 
منزل   100 وبناء  �ل�سود�ن،  �سد 
تلفزيوين  لربنامج  وبث  بحاليب، 
من  �جلمعة  خطبة  بث  بخالف 
�ملنطقة �ملتنازع عليها ، و�إن�ساء �سد 
لل�سيد  وميناء  �ل�سيول،  مياه  لتخزين 
تكري�سا  يعك�س  ما  يف  »�سالتني«،  يف 
بالفعل  �لقائمة  �مل�رصية  لل�سيطرة 

على �ملثلت �حلدودي. 
�لتي  �ل�سود�ن  �تخذت  �ملقابل،  يف 
�أممية �سنويا  �أن تقدم �سكوى  �عتادت 
�إجر�ًء  و�سالتني«،  مثلث«حاليب  حول 
�لعرت�ف  باإعالنها عدم  و�حًد� لفتا 
�مل�رصية  �حلدود  تر�سيبم  باتفاقية 
مل�سا�سها  ذلك  مرجعة  �ل�سعودية، 
�حلدودي،  �ملثلث  يف  �ل�سود�ن  بحق 
كونها �عرتفت بحاليب �سمن �حلدود 

�مل�رصية. 
بارز  حملل  يرى   ، ت�رصيحات  ويف 
�ل�سيا�سية  للدر��سات  �لعربي  باملركز 
مقره  حكومي  )غري  و�ل�سرت�تيجية 
تلك  يف  �ست�ستمر  م�رص  �أن  �لقاهرة( 
�ملثلث،  لرت�سيخ »مت�سري«  �لإجر�ء�ت 
�سعي  مقابل  ذلك، يف  ترت�جع يف  ولن 
ير�سيها،  حل  عن  للبحث  �سود�ين 
�حلديث  �أن  �لوقت  ذ�ت  يف  معترب� 
يف  حاليا  بعيد�  يبدو  رمبا  حل  عن 
لأمور  تعود  ثنائية  خالفات  ظل 
�لنه�سة  و�سد  �حلدودي  �ملثلث  بينها 

�لإثيوبي. 
وتطل منطقة »مثلث حاليب و�سالتني« 
على �ساحل �لبحر �لأحمر، وتقع على 
�لطرف �جلنوبي �ل�رصقي من �جلانب 
�ل�سمايل  �لطرف  وعلى  �مل�رصي، 
وتبلغ  �ل�سود�ين،  �جلانب  من  �ل�رصقي 

م�ساحتها �لإجمالية 20.5 �ألف كم². 
ويطلق على هذه �ملنطقة ��سم مثلث؛ 
نظر� لأنها ت�سم ثالث بلد�ت كربى هي 
و«�سالتني«،  و«�أبو�لرماد«  »حاليب« 
من  قبائل  عدة  بني  �سكانها  ويتوزع 
»�لب�سارية«  �أ�سهرها  �سود�نية،  �أ�سول 

و«�لعبابدة«. 
�ل�سبعة  �مل�رصية  �لإجر�ء�ت  وكانت 
�لت�سل�سل  بح�سب  �ل�سود�ين  و�لإجر�ء 

�لزمني كالتايل:- 

دي�شمرب:   9
قطاع  رئي�س  �سقر  �سامح  ك�سف 
�ملياه �جلوفية بوز�رة �ملو�رد �ملائية 
و�لري �مل�رصية، يف ت�رصيحات نقلتها 
�أنه  لالأنباء  �مل�رصية  �لر�سمية  �لوكالة 
كبري  �سد  لإن�ساء  موقع  معاينة  متت 
�لبحر  مبحافظة  �سالتني  منطقة  يف 
�لأحمر )�رصق(، لتخزين 7 ماليني مرت 

مكعب من مياه �ل�سيول. 
�أن  ذ�ته،  �مل�رصي  �مل�سوؤول  و�أكد 
ح�ساد  منظومة  »�سمن  �لإجر�ء  هذ� 
�ل�ستفادة من مياه �لأمطار و�ل�سيول، 
وتقليل �ملخاطر �لتي قد تنجم عنها«، 
وتكررت �لت�رصيحات ذ�تها على مد�ر 

�أيام تالية. 
عن  �مل�رصي  �لإعالن  من  يوم  وبعد 
�ل�سد، �أو�سح رئي�س كتلة نو�ب حاليب 
�لأوىل  )�لغرفة  �لوطني  باملجل�س 
عي�سى  �أحمد  �ل�سود�ين(،  للربملان 
عمر، �أن هناك �ت�سالت بني �ملجل�س 
لتق�سي  �ل�سو�دنية  �خلارجية  ووز�رة 

�أمر �ل�سد. 

و�أ�ساف يف ت�رصيحات وقتها »د�ئماً ما 
�خلدمات  تقدمي  �إظهار  م�رص  حتاول 
�إليها،  ل�ستمالتهم  �ملثلث  ملو�طني 
�خلدمات  لتلك  �ملو�طنني  قبول  لكن 
من  يغري  ولن  م�رصيون  �أنهم  يعني  ل 
ق�سيتهم يف �إثبات �سود�نية �ملنطقة«، 

ح�سب قوله. 
كما قال �ملتحدث با�سم وز�رة �ملو�رد 
�ل�سود�نية  و�لكهرباء  و�لري  �ملائية 
حممد عبد �لرحيم جاوي�س حينها يف 
من�ساآت  �أية  �أن  »قناعتنا  ت�رصيحات: 
يتم  غريها  �أو  �سدود  كانت  �سو�ء 
�ستعود  �ملثلث  مناطق  يف  تنفيذها 

حتما لل�سيادة �ل�سود�نية«. 

�شودانية �شكوى  دي�شمرب:   20

�أعلنت وز�رة �خلارجية �ل�سود�نية، يف 
خطاب لالأمم �ملتحدة رف�س بالدها 
بني  �لبحرية  �حلدود  تر�سيم  �تفاق 

م�رص و�ل�سعودية ل�سموله حاليب. 
�إىل  �لإجر�ء  هذ�  �خلرطوم  و�أرجعت 
مثلث حاليب  تبعية  �لتفاقية  ت�سمني 
مل�رص،  �ل�سود�ن  مع  عليه  �ملتنازع 
�ل�سود�ن  جمهورية  �سيادة  مي�س  مبا 

�حلدود  على  �لتاريخية  وحقوقها 
�لربية و�لبحرية للمثلث. 

و�تفاقية تعيني �حلدود، �سملت �إقر�ر� 
يونيو/حزير�ن   24 يف  رئا�سيا  م�رصيا 
جزيرتي  يف  �ل�سعودية  باأحقية   ،2017
»تري�ن و�سنافري« �ملطلتني على �لبحر 
�ل�سيادة  حتت  كانتا  و�للتني  �لأحمر، 
حيز  �لتفاقية  دخول  دون  �مل�رصية، 
من  و��سع  رف�س  و�سط  بعد،  �لتنفيذ 

قطاعات من �مل�رصيني. 

م�شري رد  دي�شمرب:   21

�أنها  �مل�رصية،  �خلارجية  �أعلنت 
للتاأكيد  �ملتحدة،  �لأمم  �ستخاطب 
دون  �حلدودي،  �ملثلث  م�رصية  على 
حتديد موعد لذلك، ر�ف�سة ما و�سفته 

بـ«مز�عم« �ل�سود�ن. 
�لتوجه �مل�رصي لالأمم  وتعترب خطوة 
كل  بد�ية  يف  بينما  نادرة،  �ملتحدة 
عام، درج �ل�سود�ن على جتديد �سكو�ه 
�سنوًيا �أمام جمل�س �لأمن �لدويل ب�ساأن 

�ل�سيادة على �ملثلث. 

لأهايل  منزل   100 دي�شمرب:   26
حاليب 

�أعلنت م�رص ، بناء 100 منزل متكامل 
لأهايل مدينة حاليب �حلدودية، ذلك 
عقب �جتماع عقده �لرئي�س �مل�رصي 
رئي�س  مع  �ل�سي�سي،  �لفتاح  عبد 
�ملخابر�ت �لعامة خالد فوزي، ووزير 

�لأوقاف حممد خمتار جمعة. 

تلفزيوين  برنامج  دي�شمرب:   26
واإذاعي من املنطقة 

برنامج  بث  �عتز�مها  م�رص  �أعلنت 
تلفزيوين و�إذ�عي �أ�سبوعي من منطقة 
حاليب و�سالتني �حلدودية، وفق بيان 
جهاز  )�أعلى  لالإعالم  �لوطنية  �لهيئة 
تو�سيح  دون  مب�رص(  ر�سمي  �إعالمي 

موعده وطبيعته و�آلية بثه. 
لوزير  خطبة  دي�شمرب:   26

الأوقاف امل�شري من �شالتني 

نقل �لتلفزيون �مل�رصي �سعائر �سالة 
و�ألقى  حاليب  من  �ملا�سي  �جلمعة 
�خلطبة  جمعة  خمتار  �لأوقاف  وزير 
من  �لأوىل  هي  �سابقة  يف  هناك  من 

نوعها. 

املواقف  ت�شوية  دي�شمرب:   28
التجنيدية 

�أعلنت وز�رة �لدفاع �مل�رصية عن �إمتام 
ت�سوية للمو�قف �لتجنيدية لل�سباب من 
�لذين  و�سالتني  حاليب  مثلث  �أبناء 
تخلفو� عن �لتجنيد حتى جتاوزو� �سن 
�سهاد�ت  وت�سليمهم   « عاماً  ثالثني   «

�ملعاملة �لتجنيدية �خلا�سة بهم . 

م�شري  �شيد  ميناء  دي�شمرب:   30
ب�شالتني 

�لبحر  حمافظ  �هلل  عبد  �أحمد  طالب 
�أعمال  من  �لنتهاء  ب�رصعة  �لأحمر 
مبدينة  �ل�سيد  مبيناء  �لإن�ساء�ت 
وفق  باملدينة،  جولته  خالل  �سالتني 
�لأحمر،  �لبحر  حمافظ  بيان.وك�سف 
�أنه بنهاية عام 2018 �ستت�سلم كل �أ�رص 

مدينة �سالتني وحد�ت �سكنية. 

تفا�شيل اأزمة ال�شيادة 

�لعالقات  ت�سهد  �آخر  �إىل  �آن  ومن 
على  �لنز�ع  ب�سب  توتًر�  �لبلدين  بني 
�ل�سود�ن  وموقف  �حلدودي،  �ملثلث 
من �سد »�لنه�سة« �لإثيوبي، حيث تتهم 
�لقاهرة �خلرطوم بدعم موقف �أدي�س 
على  �سلبًا  �ل�سد  تاأثري  وتخ�سى  �أبابا، 
يف  �لنيل،  نهر  مياه  من  م�رص  ح�سة 
مقابل نفي �سود�ين متكرر لالتهامات 

�مل�رصية. 
�جلارتني  بني  �خلالفات  �إىل  و�إ�سافة 
و�سد  �حلدودي  �ملثلث  ب�ساأن 
�ل�سود�ن م�رص بدعم  تتهم  »�لنه�سة«، 
حلكم  مناه�سني  �سود�نيني  متمردين 
وهو  �لب�سري،  عمر  �ل�سود�ين،  �لرئي�س 

ما تنفيه �لقاهرة مر�ر�. 

ورغم نز�ع �جلارتني على هذ� �ملثلث 
�ل�سود�ن،  ��ستقالل  منذ  �حلدودي، 
�أمام  مفتوًحا  كان  لكنه   ،1956 عام 
�لبلدين  من  و�لأفر�د  �لتجارة  حركة 
دون قيود حتى عام 1995، حني دخله 
�سيطرته  و�أحكم  �مل�رصي  �جلي�س 
�لرئي�س  �غتيال  حماولة  �إثر  عليه، 
�أبابا،  �أدي�س  يف  �لأ�سبق  �مل�رصي 
حيث �تهمت �لقاهرة وقتها �خلرطوم 

بالوقوف ور�ءها. 
ومنذ ذلك �حلني، يتم فتح ملف �لنز�ع 
حول �ملنطقة بني �حلني و�لآخر؛ حيث 
و�لأ�سانيد  �حلجج  طرف  كل  يطرح 
�إثبات  يف  عليها  يعتمد  �لتي  �لقانونية 

حقه يف �ل�سيادة علي هذه �ملنطقة. 
و تعتمد م�رص على �تفاق بني �ل�سود�ن 
)حكومية(  �مل�رصية  �مل�ساحة  وهيئة 
�لطرفان  مبقت�ساه  قام   1909 عام 
بر�سم خريطة للمنطقة �أ�سري فيها �إىل 
عر�س  د�ئرة  وفق  �ل�سيا�سية  �حلدود 
22 �سمال )خط �حلدود بني �لبلدين(، 

تبعية حاليب مل�رص، جنبًا  ي�سمل  مبا 
على  ��سطلح  �آخر  مع خط  �إىل جنب 
ي�سع  �لإد�رية،  باحلدود  ت�سميته 

حاليب حتت تبعية �ل�سود�ن. 
فكرة  على  �مل�رصي  �ملوقف  ويعتمد 
يكن  مل  �ل�سود�ن  �أن  وهي  �أ�سا�سية، 
يف  حمددة  �خت�سا�سات  �إل  يبا�رص 
�ملناطق �لو�قعة �إىل �ل�سمال من خط 
�خت�سا�سات  وهي  �سمال،   22 عر�س 
لتنظيم  �لعملية  �ل�رصور�ت  �قت�ستها 
�حلدود،  جانبي  على  �ل�سكان  �سوؤون 
�إىل  ت�سل  مل  �لخت�سا�سات  وهذه 
�لدرجة �لتي ت�ستحق معها �أن تكت�سب 

�سفة �أعمال �ل�سيادة. 
فر�س  على  �إنه  �ل�سود�ن  يقول  بينما 
خط  على  دخلت  �لتي  �لتعديالت  �أن 
�حلدود كانت ذ�ت �سفة �إد�رية بحته، 
�إل �أن قبول م�رص ل�ستمر�ر �ل�سود�ن 
وعدم  �ملناطق،  هذه  �إد�رة  يف 
طو�ل  �لو�سع  هذ�  على  �لعرت��س 
)بد�ية   1899 عامي  بني  ما  �لفرتة 
�لحتالل �لإجنليزي لل�سود�ن( و1958 
عن  تنازلت  قد  م�رص  �أن  على  يدل 

حقوقها �ل�سيادية يف هذه �ملناطق. 

م�شتقبل النزاع 

خمتار  �مل�رصي  �ملحلل  يرى 
�لعربي  �ملركز  رئي�س  نائب  غبا�سي، 
و�ل�سرت�تيجية  �ل�سيا�سية  للدر��سات 
)غري حكومي مقره �لقاهرة(، �أن »ما 
�ل�سيا�سية  �ملكايدة  �إطار  يف  يحدث 
�سكوى  يقدم  �لبلدين..�ل�سود�ن  بني 
باإحكام  م�رص  فرتد  م�رص،  �سد 

�ل�سيطرة على حاليب«. 
لالأنا�سول،  ت�رصيحات  يف  ويو�سح 
و�ل�سود�ن  م�رص  بني  »�خلالف  �أن 
و�سالتني  حاليب  على  متوقفا  لي�س 
�لنه�سة حيث  �أزمة �سد  فقط فهناك 
ترى م�رص �ن �جلانب �ل�سود�ين مييل 

لإثيوبيا«. 
ي�سيف  �لأزمة،  حل  �إمكانية  وحول 
على  �إ�رص�ر م�رصي  »هناك  غبا�سي: 
م�رصية �ملثلث ويكاد يكون تغيري ذلك 
�ل�سود�ن  بينما  م�ستحيال  �لإ�رص�ر 
يتم�سك بحل ير�سيه ويرف�س �لتخلي 
�حلل  �إطار  يبدو  فيما  حاليب،  عن 
�لدبلوما�سي �سعبا بحكم ما و�سل �إليه 

�لطرفان من مكايدة«.

عطلة مغربية يف راأ�س ال�شنة الأمازيغية

مطلب متجدد وت�سعيد منتظر 



3 مر�سحني لرئا�سة 
�أمل بو�سعالدة

قا�سيمي الأقرب 
للعودة وخالفة 

مقري�ش
اأعلن ثالثة اأع�ساء الرت�سح لرئا�سة 
يف  النا�سط  بو�سعادة  اأمل  فريق 
والذي  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
ا�ستقالة  بعد  رئا�سة  دون  يتواجد 
ب�سبب  مقري�ش  ال�سابق  الرئي�ش 
نق�ش املوارد املالية وعجزه عن 
التكفل بالأعباء التي اأثقلت كاهله، 
ويف هذا ال�سدد تر�سح كل من بن 
الأخذ مبقاليد  يريد  الذي  �سبحة 
رئا�سة النادي، اإىل جانب املغرتب 
خملوف عريبي الذي �سبق اأن عرب 
وكان  الفريق  لرئا�سة  عن حتم�سه 
ترك  ال�سابق  الرئي�ش  على  اقرتح 
من�سبه من اأجل خالفته بالإ�سافة 
اإىل قا�سيمي الذي �سبق له تراأ�ش 
الفريق يف فرتة �سابقة وكان �سجل 
وح�سب  الفريق،  مع  طيبة  نتائج 
الأ�سداء من الفريق فاإن قا�سيمي 
العودة  اإىل  الأقرب  يبقى املر�سح 
وخالفة  بو�سعادة  اأمل  لرئا�سة 
يف  مقري�ش،  امل�ستقيل  الرئي�ش 
انتظار الإعالن عن هوية الرئي�ش 
هذا  يتم  اأن  واملنتظر  اجلديد 

الأ�سبوع.
ع.ق. 
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ممثل �جلز�ئر يف �ملناف�سة �سيكون م�ستفيد�

املتوج برابطة اأبطال العرب يتاأهل 
اإىل مونديال الأندية

ك�سف رئي�س �لحتاد �لعربي لكرة �لقدم تركي �آل �سيخ �أن �لفريق �ملتوج بلقب �لكاأ�س �لعربي 
للأندية �سوف يكون متاأهل للم�ساركة يف بطولة �لعامل للأندية �بتد�ء من ن�سختها �ملقبلة، 
ويف هذ� �ل�سدد �أكد �ل�سعودي تركي �آل �سيخ �لذي �نتخب موؤخر� على ر�أ�س �لهيئة �لكروية 
�لعربية �أنه �لتقى رئي�س �لحتاد �لدويل للعبة �ل�سوي�سري جياين �ينفانتينو وحتدث معه 

حول �ملو�سوع، �أين ي�سر �ملتحدث حول �إعادة مناف�سة ر�بطة �أبطال �لعرب �إىل �مليادين ومنحها 
مكانة �سمن �ملناف�سات �لعاملية ملناف�سات �لأندية.

عي�سة ق.

اكد  ال�سدد  هذا  ويف 
العربي  الحتاد  رئي�ش 
اأع�ساء  من  طالب  انه 
للهيئة  التنفيذي  املكتب 
بهم  اجتماعه  خالل 
ب�رضورة عودة املناف�سة 
اإىل مكانتها ومثلما كانت 
�سابق  وقت  يف  عليه 
الأندية  اأف�سل  مب�ساركة 
امل�ستوى  لرفع  العربية 
وجلب املتابعة ملبارياتها 
ت�رضيحات  يف  مو�سحا 
اإىل  حتدث  اأنه  اإعالمية 
وطالبه  الفيفا  رئي�ش 
املناف�سات  باعتماد 
بها  والعرتاف  العربية 
الإ�رضاف  طريق  عن 
لها  يكون  حتى  عليها 
معرتفا  وتكون  اعتماد 
وفق  اأنه  م�سيفا  بها، 
له  تطرق  الذي  احلديث 
على  الأول  امل�سوؤول  مع 
العاملية  الكروية  الهيئة 
فاإن املتوج بلقب رابطة 
�سوف  العرب  اأبطال 

يف  للم�ساركة  يتاأهل 
كاأ�ش العامل لالأندية التي 
املقبلة  ن�سختها  جتري 
يف  اجلاري  العام  نهاية 

الإمارات.
امل�ستجدات  اأن  والأكيد 
ت�سب يف م�سلحة النادي 
امل�سارك  اجلزائري 
اجلديدة  الن�سخة  يف 

والذي  العربية  للمناف�سة 
ل ي�ستبعد اأن يكون نادي 
الذي  بلعبا�ش  احتاد 
املن�رضم  املو�سم  انهي 
يف املركز الرابع جلدول 
واأن  خا�سة  الرتتيب، 
الكاأ�ش  نهائي  من�سطا 
و�سباب  �سطيف  وفاق 
ي�ساركان  �سوف  بلوزداد 

القارية  املناف�سة  يف 
اجلاري،  العام  خالل 
الحتادية  رف�ش  ظل  يف 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
املناف�سة  ازدواجية 
لالأندية  اخلارجية 
املباريات  كثافة  ب�سبب 
جدولة  على  وتاأثريها 
رزنامة البطولة الوطنية.

�لنادي �لقبائلي يو�جه ر�ئد و�د رهيو يف �لدور 16 لكاأ�س �جلمهورية

بن يو�سف وزيري يتاألقان 
باأول ظهور رفقة الكناري

حرو�س وقبلي يو��سلن مقاطعة تدريبات �سريع غليز�ن

ر  ن�سا لأ ا و ف  �ستئنا ل ا ح�سة  يف  ن  غليا
نة خليا با عبني  لال ا ن  يتهمو

القبائل  �سبيبة  فريق  ت�سكيلة  توا�سل 
التي  املقبلة  للمباراة  حت�سرياتها 
عندما  الأ�سبوع  هذا  نهاية  تنتظرها 
تتنقل اإىل مدينة ب�سار ملواجهة �سبيبة 
من  الفتتاحية  اجلولة  �سمن  ال�ساورة 
ويف  الوطنية،  للبطولة  العودة  مرحلة 
هذا ال�سدد خا�ش اأ�سبال املدرب عز 
الدين بن �سيخة مباراة ودية اأول اأم�ش 
اأمام نادي احتاد بني دوالة والتي فازوا 
املقابلة  ومتيزت  نظيفة،  بثالثية  بها 
اجلديدين  امل�ستقدمني  بتاألق  الودية 
بن يو�سف وزيري حمار اللذان �سجال 
كان  بينما  منهما  واحد  لكل  هدفا 
املهاجم  توقيع  من  الثالث  الهدف 
مهدي بن علجية، وكانت بداية الثنائي 
خالل  بال�سبيبة  التحق  الذي  اجلديد 
املركاتو ال�ستوي احلايل موفقة ومنح 
ارتياحا للطاقم الفني واأن�سار ال�سبيبة 

والذين ينتظرون منهما تقدمي الإ�سافة 
الثاين  ال�سطر  خالل  منهما  املرجوة 
خا�سة  اجلاري  الكروي  املو�سم  من 
م�ستوى  على  كثريا  يعاين  الفريق  واأن 
اأن  ينتظر  ما  وهو  الهجومية  النزعة 
على  اجلديدان  امل�ستقدمان  يعمل 

ت�سحيحه خالل الفرتة املقبلة.
يف املقابل، تعرفت ت�سكيلة »الكناري« 
على مناف�سها املقبل يف مناف�سة كاأ�ش 
واد  رائد  تاأهل  بعد  وذلك  اجلمهورية 
رهيو اإىل الدور 16 من مناف�سة ال�سيدة 
على  �سجله  الذي  الفوز  عقب  الكاأ�ش 
يف  حجوط  احتاد  امل�سيف  ح�ساب 
اللقاء الذي جرى على ملعب براكني، 
اأو 13  حيث جتري املقابلة يومي 12 
جانفي املقبل على ملعب اول نوفمرب 

بتيزي وزو.
عي�سة ق.

التي  ال�ستئناف  ح�سة  �سهدت 
خا�سها فريق �رضيع غليزان م�ساء 
على  م�سحونة  اأجواء  اأم�ش  اأول 
زوغاري  الطاهر  ال�سهيد  ملعب 
لأن�سار  القوي  التنقل  بعد  وذلك 
النادي اإىل امللعب من اأجل توجيه 
اللوم لالعبني الذين قاطعوا مباراة 
اأمام  اجلمهورية  لكاأ�ش   32 الدور 
جنم التالغمة ب�سبب م�ستحقاتهم 
املالية العالقة واأدى الأمر بالإدارة 
ال�ستنجاد  اإىل  الفني  والطاقم 
ما  وهو  الرديف  ت�سكيلة  بالعبي 
بركالت  الإق�ساء  الفريق  كلّف 
من  املناف�سة  وتوديع  الرتجيح 
التوتر والغليان  الدور الأول، وكان 
خا�سة  التدريبية  احل�سة  عنوان 
بني  وقع  الذي  الت�سابك  بعد 

الأن�سار وعدد من الالعبني والتي 
ذهب �سحيتها الالعب اآيت فرقان 
من  الوجه  على  لكمة  تلقى  الذي 
كانوا  الذين  الأن�سار  اأحد  طرف 
والذين  امللعب،  يف  حا�رضين 
لالعبني  لذعة  انتقادات  وجهوا 
وحملوهم م�سوؤولية اخلروج الباكر 
للنادي من املناف�سة املف�سلة لدى 

جماهري الأندية اجلزائرية.
اأكرث  زيدان  اأمني  املدافع  وكان 
لالنتقادات  عر�سة  الالعبني 
وال�ستم من طرف الأن�سار خا�سة 
وابن  »الرابيد«  ت�سكيلة  قائد  وانه 
مدينة غليزان، متهمني اإياه بتغليب 
التفكري  على  ال�سخ�سية  م�سلحته 
الأحرى  واأنه كان  بالنادي، خا�سة 
به تغليب م�سلحة الفريق ومطالبة 

عو�ش  املواجهة  بلعب  الالعبني 
اإىل  والعودة  الرتب�ش  مقر  مغادرة 

منازلهم.
يوا�سل  اأخرى،  جهة  من 
مقاطعة  وقبلي  حرو�ش  الالعبان 
عن  غابا  اللذان  وهما  التدريبات 
ي�رضان  حيث  ال�ستئناف  ح�سة 
العالقة،  اأموالهما  ا�ستالم  على 
التدريبات  مقاطعة  ويوا�سالن 
بينما  اأ�سابيع،  منذ  عنها  والغياب 
�سجل الالعب طاهر فتح الالعب 
العودة اإىل امليادين بعد تعافيه من 
الإ�سابة التي يعاين منها، اأين كان 
يف  و�رضع  ال�ستئناف  يف  حا�رضا 
التدرب على انفراد قبل الندماج 

يف التدريبات اجلماعية.
عي�سة ق.   

حامية خارج تعد�د �سباب بلوزد�د لأ�سباب �ن�سباطية

 بوحف�ش ي�سرح 5 لعبني دون 
�سمان ا�ستقدام اجلدد

قائمة  عن  بلوزداد  �سباب  فريق  اإدارة  اأعلنت 
التحويالت  مرحلة  يف  امل�رضحني  الالعبني 
ال�ستوية احلالية، وهي القائمة التي �سمت جمموع 
الت�سكيلة  عن  بالرحيل  معنيون  لعبني  خم�سة 
الكروي  املو�سم  من  الأول  الن�سف  انق�ساء  بعد 
مفاجاأة  القائمة  �سّمت  ال�سدد  هذا  ويف  احلايل، 
مدوية با�ستغناء اإدارة الرئي�ش حممد بوحف�ش على 
ا�سمه  الذي مت و�سع  اأمني حامية  خدمات املهاجم 
�سمن قائمة املعنيني بالرحيل عن الت�سكيلة لأ�سباب 

دون  ال�سنة هناك  نهاية  اأجل مت�سية  من  فرن�سا  نحو  الوطن  اأر�ش  غادر  واأنه  بالن�سباط خا�سة  تتعلق 
ترخي�ش من الإدارة وهو ما مل تتقبله الإدارة، بالإ�سافة اإىل ت�رضيح اأربعة لعبني اآخرين يتعلق الأمر بكل 
من بوعمران، احميدة، عاي�سي و�سبرية، هذا الأخري كان حا�رضا يف احل�سة التدريبية التي اأجراها الالعبون 
اأن يتم اإعالمه بقرار ت�رضيحه، وجاء ت�رضيح الرباعي الأخري  اأم�ش وقام بالتدرب ب�سورة عادية قبل  اأول 
بالنظر اإىل اجلانب الفني وتوايل التعر�ش اإىل الإ�سابة الأمر الذي جعلهم ل يقدمون ما كان منتظرا منهم 

يف الن�سف الأول من البطولة الوطنية.
تتواىل النتقادات على الرئي�ش بوحف�ش بعد قراره ال�ستغناء عن خم�سة لعبني دفعة واحدة، دون �سمان 
التوقيع مع اأي لعب جديد حت�سبا للمركاتو ال�ستوي، الأمر الذي يجعله ي�سع الت�سكيلة حتت خطر تقل�ش عدد 
اأين  اأ�سحاب الإجازات يف �سياق ما ينتظرها فيما تبقى من املو�سم �سواء بالتناف�ش حمليا وقاريا  الالعبني 
يخو�ش النادي العا�سمي هذا العام مناف�سة كاأ�ش الكاف، ويتوا�سل احلديث عن اإ�رضار بوحف�ش على ا�ستقدام 
املهاجم بانوح الذي ينتظر قرار جلنة املنازعات بخ�سو�ش احل�سول على ت�رضيحه بعد ال�سكوى التي و�سعها 
�سد اإدارة فريقه احتاد احلرا�ش لعدم تلقيه م�ستحقاته املالية بالإ�سافة اإىل طلب الرئي�ش البلوزدادي خدمات 

عي�سة ق.ثنائي احتاد اجلزائر بن قابلية و�سيديبي على �سكل اإعارة لنهاية املو�سم.

لفريق  اجلديد  امل�ستقدم  اندمج 
يف  عواج  اأحمد  �سيد  �سطيف  وفاق 
بعدما  اجلدد  زمالئه  مع  التدريبات 
التي  �سطيف  اأم�ش يف  تواجده  �سجل 
عاد اإليها عقب مغادرته مبا�رضة بعد 
توقيع العقد مع الرئي�ش ح�سان حمار 
تدرب  حيث  �سهرا،   18 يدوم  والذي 
مع  عادية  ب�سفة  وهران  مدينة  ابن 
يقودهم  الذي  للتنقل  حت�سبا  زمالئه 
من  العا�سمة  اإىل  الأ�سبوع  هذا  نهاية 
�سمن  احلرا�ش  احتاد  مواجهة  اأجل 
الوطنية،  البطولة  من   16 اجلولة 
الفريق  اأجواء  الالعب يف  حيث دخل 
ويعمل على اإقناع املدرب عبد احلق 
�سمن  التواجد  اأجل  من  �سيخة  بن 
تتوا�سل  اأين  التكتيكية،  ح�ساباته 

التدريبات مبركز الباز.
»الن�رض  اإدارة  تعول  املقابل،  يف 
الأ�سود« على ا�ستقدام املهاجم اأمني 
بلوزداد  �سباب  من  امل�رضح  حامية 

على  القرتاح  حمار  الرئي�ش  ويعتزم 
حامية  مقاي�سة  بوحف�ش  نظريه 
العملية  اإنهاء  اجل  من  ناجي  بر�سيد 
هذا املركاتو ال�ستوي، بينما ينتظر اأن 
اأوكارا بعا�سمة  يلتحق الالعب الغاين 
اله�ساب العليا خالل ال�ساعات املقبلة 
من اأجل التفاو�ش مع حمار والتوقيع 
على العقد يف حال التو�سل اإىل اتفاق 
احل�سول  ينتظر  اأين  الطرفني،  بني 
على التاأ�سرية لدخول الرتاب الوطني 
من اجل اللتحاق وذلك بعدما و�سلته 

الدعوة من الدارة ال�سطايفية.

حمار يقرتح مقاي�سة ناجي بحامية و�لغاين �أوكار� منتظر

عواج يندمج يف تدريبات 
وفاق �سطيف

عي�سة ق.



داي  ح�سني  ن�رص  فريق  يوا�سل 
تنتظره  التي  للمباراة  التح�سري 
�سباب  ال�سيف  اأمام  ال�سبت املقبل 
من   16 اجلولة  حل�ساب  ق�سنطينة 
حيث  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
على  دزيري  بالل  املدرب  يركز 
جتهيز اأ�سباله من خمتلف اجلوانب 
اأجل  من  امل�ستوى  يكونوا يف  حتى 
بداية  يف  ايجابية  انطالقة  حتقيق 
مرحلة العودة من البطولة الوطنية، 

اإىل جانب اأـن الفوز بالنقاط الثالث 
التي  الن�رصية  لت�سكيلة  ق�سية مبداأ 
نهاية  الفريق  نف�س  اأمام  اأق�سيت 
 32 الدور  يف  املنق�سي  الأ�سبوع 
لكاأ�س اجلمهورية، ويف هذا ال�سدد 
الثنائي  اندماج  التدريبات  �سهدت 
تعافيا  اللذان  و�رصفاوي  هريدة 
من الإ�سابة التي كانا يعانيان منها 
وتدربا ب�سورة عادية يف التدريبات 
ورغم  زمالئهما  رفقة  اجلماعية 

اأنهما لن يكونا معنيان بلقاء �سباب 
احلديثة  ب�سبب عودتهما  ق�سنطينة 
اإىل جو التدريبات وغيابهما الطويل 
�سيمنحان  اأنهما  اإل  امليادين  عن 
ابتداء من املباريات املقبلة حلول 

اإ�سافية للطاقم الفني.
وت�سهد مباراة »ال�سيا�سي« م�ساركة 
الذي  يو�سفي  اجلديد  امل�ستقدم 
ب�سري  الرئي�س  اإدارة  معه  تعاقدت 
ولد زمرييل خالل الأيام املن�رصمة 

اأجل  من  ال�ستوي  للمركاتو  حت�سبا 
تدعيم التعداد، حيث اأّهلته الرابطة 
املحرتفة لكرة القدم من اأجل لعب 
املقابل  يف  »ال�سيا�سي«،  مباراة 
العا�سمي  النادي  اإدارة  قامت 
وايل  الثنائي  ت�رصيح  عن  بالرتاجع 
ومعزيز واللذان �سيبقيان مع الفريق 
حيث  اجلاري،  املو�سم  نهاية  اإىل 

تدربا رفقة زمالئهما اأول اأم�س.
ع.ق.

عي�شة ق.

اإدارة  فاإن  امل�سادر  نف�س  وح�سب 
 48 قيمته  قدمت عر�سا  ت�سيل�سي 
مليون اأورو من اأجل اإقناع نظريتها 
اأجل  من  الجنليزي  �سيتي  لي�سرت 
الأمر  وهو  خدماته،  عن  التنازل 
على  التج�سيد  نحو  يتوجه  الذي 
اأر�سية الواقع خا�سة يف ظل جزم 
عدد من اخلرباء الإعالميني بح�سم 
واقرتاب  ال�سفقة  »البلوز«  اإدارة 
الالعب من النتقال اإىل �سفوفها 
فريق  مع  باللعب  رغبته  وحتقيق 
خم�سة  ق�سى  بعدما  كبري  اوروبي 
قاده  لي�سرت  فريقه  رفقة  اأعوام 
خاللها غلى حتقيق �سعود تاريخي 
املمتاز  الجنليزي  الدوري  اإىل 
بعد  »الربميرليغ«  بلقب  معه  وتوج 
�سابقة  يف  ال�سعود  من  مو�سمني 
تاريخية ي�سجلها �ساعد جديد اإىل 

دوري الأ�سواء.

حمرز حتدث �إىل م�ش�ؤويل 
�إد�رته و�ملدرب من �أجل 

�لرحيل 

الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  حتدث 
اإدارة  م�سوؤويل  اإىل  الوطنية 
كلود  الفرن�سي  ومدربه  »الثعالب« 
بالرحيل  له  ال�سماح  اجل  بويال من 
عن الفريق الذي لزال مرتبطا معه 
حيث   ،2020 �سيف  غاية  اإىل  بعقد 
يف  الوقوف  لي�سرت  مل�سوؤويل  �سبق 
النتقال  من  وحرمانه  حمرز  وجه 
خالل  بر�سلونة  اأو  اأر�سنال  اإىل 
غادر  الذي  وهو  الفارطة  ال�سائفة 
اجل  من  الوطني  املنتخب  ترب�س 
تف�سل  اأن  قبل  لأحدهما  التوقيع 

ال�سفقة يف اآخر حلظة.
جماهري عمالقة �أوروبا ت�شر 

على ��شتقد�مه

ي�سجل خريج نادي لوهافر الفرن�سي 
ثاين اأف�سل موا�سمه بعد الذي حققه 

يقّدم  حيث   ،2016/2015 مو�سم 
متكن  بعدما  رائعة  مو�سم  بداية 
 8 ت�سجيل  من  الأول  ن�سفه  خالل 
حا�سمة،  7 متريرات  ومنح  اأهداف 
اللقاءات  يف  ذاك  على  وبرهن 
الأخرية وهو ما جعله املطلب الأول 
جلماهري اكرب الأندية يف الدوريات 
اأر�سنال،  �سورة  يف  الأوروبية 

التي  يونايتد  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي 
مواقع  على  كبرية  بحملة  تقوم 
»فاي�سبوك«  الجتماعي  التوا�سل 
على  ال�سغط  اجل  من  و«تويرت« 
حمرز  ل�ستقدام  اأنديتها  اإدارة 
خالل  معه  والتعاقد  فريقها  اإىل 
خا�سة  احلاتلي،  ال�ستوي  املركاتو 

واأنه اأ�سبح مطلبها الأول.
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�لالعب يقدم ثاين �أف�شل م���شمه يف �لربميرليغ

حديث عن اقرتاب حمرز من ت�ضيل�ضي مقابل 
48 مليون اأورو

كرث �حلديث ح�ل ت��شل �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز  �إىل �تفاق رفقة �إد�رة نادي ت�شيل�شي �لجنليزي من �أجل �لتعاقد 
معها خالل �ملركات� �ل�شت�ي �حلايل، ويف هذ� �ل�شدد ك�شفت �أم�ض �أكرب �مل��قع �لإعالمية عن �قرت�ب �لالعب من �للتحاق بت�شكيلة 

�ملدرب �ليطايل �نط�ني� ك�نتي من �أجل �لن�شمام �إىل �شف�فها �بتد�ء من �ل�شهر �جلاري

ب�دب�ز ينفي رحيله عن ريال بيتي�ض

بن طالب يتعافى ويندمج يف التدريبات
اجلزائري  الدويل  الالعب  عاد 
اأجواء  اإىل  نبيل بن طالب جمددا 
�سالكه04  فريقه  مع  التدريبات 
الأملاين، حيث منح الطاقم الفني 
اأجل  من  لالعب  الأخ�رص  ال�سوء 
التدريبات  اأجواء  اإىل  العودة 
التي  الإ�سابة  من  تخلّ�س  بعدما 
كان يعاين منها،/ اأين ظهر اأم�س 
يف احل�سة التدريبية لفريقه الذي 
مع�سكر حت�سريي يف  يتواجد يف 
ال�سطر  لنطالق  حت�سبا  ا�سبانيا 
الثاين من املو�سم الكروي احلايل 
مناف�سة  غلى  جمددا  والعودة 
اأن  والأكيد  الأملاين،  الدوري 
للتدريبات  طالب  بن  ا�ستئناف 

اجل  من  حتفيزا  اأكرث  �ستجعله 
جاهزا  ليكون  العمل  م�ساعفة 
اقرب  يف  املناف�سة  اإىل  للعودة 

وقت ممكن.
الدويل  نفى  اأخرى،  جهة  من 
بودبوز  ريا�س  الآخر  اجلزائري 
الأخبار التي مت تداولها يف وقت 
عودته  اإمكانية  بخ�سو�س  �سابق 
الفرن�سي  الدوري  اإىل  جمددا 
يف  الفارط  ال�سيف  غادره  الذي 
التحاقه  عقب  بوردو  �سفوف 
بريال بيتي�س ال�سباين، ومت تناقل 
املركاتو  هذا  انتقاله  اإمكانية 
ال�ستوي اإىل �سفوف ني�س، غري اأن 
متو�سط ميدان املنتخب الوطني 

خرج عن �سمته وقام بن�رص �سورة 
ال�سخ�سي مبوقع  له على ح�سابه 
»تويرت«  الجتماعي  التوا�سل 
بزي  ن�سفه  قمي�سا  يرتدي 
املنتخب الوطني والن�سف الثاين 

ر�سالة  يف  بيتي�س  ريال  قمي�س 
ال�سباين  النادي  مع  لرتياحه 
الأجواء  تغيري  يف  تفكريه  وعدم 

هذا املركاتو.
ع.ق.

�إد�رة ولد زمرييل ترت�جع عن ت�شريح و�يل ومعزيز

الن�ضرية ت�ضر على الإطاحة بال�ضيا�ضي هريدة و�ضرفاوي يندجمان

�ضليماين يتاألق اأمام هيدير�ضفيلد 
ويرد على املنتقدين

اجلزائري  الدويل  الالعب  رّد 
النتقادات  على  �سليماين  اإ�سالم 
الفرتة  التي تلقاها خالل  الالذعة 
ومدربه  اجلماهري  من  الأخرية 
اأين قاد فريقه لي�سرت  كلود بويال، 
�سيتي اإىل حتقيق الفوز يف املباراة 
اأم�س  اأول  م�ساء  خا�سها  التي 
�سمن  هدر�سفيلد  ال�سيف  اأمام 
املمتاز، حيث  الجنليزي  الدوري 
عاد مهاجم اخل�رص غلى الواجهة 
و�سجل هدفا رائعا كان اإجابة منه 
م�ستواه  تراجع  حول  للمنتقدين 
كلود  مدربه  اإىل  مبا�رصة  واإجابة 
ح�ساباته  من  اأخرجه  الذي  بويال 
خالل الفرتة الأخرية ومل ي�ستدعه 
املباريات،  من  عدد  قائمة  �سمن 

م�ساركته  ا�ستغل  �سليماين  لكن 
وقدم  هدر�سفيلد  اأمام  اأ�سا�سيا 
خاللها  وجال  �سال  رائعة  مباراة 
و�ساهم  الأخ�رص  امل�ستطيل  يف 
نظيفة،  بثالثية  فريقه  فوز  يف 
جميع  يف  اللقاء  خالل  �سارك 
الثاين  الهدف  و�سجل  اطواره، 
بف�سل  خال�سة  جزائرية  بنكهة 
مواطنه  من  حا�سمة  متريرة 
وزميله يف الفريق حمرز الذي وقع 
الهدف الأول للي�سرت افتتح به باب 
الت�سجيل، و�سجل ابن عني البنيان 
الكرة  رفع  عرب  عامليا  هدفا 
واأ�سكنه  املناف�س  حار�س  فوق 

ال�سباك.
عي�شة ق.  

حتويل لقاء مولودية اجلزائر 
واحتاد ب�ضكرة اإىل ملعب 5 جويلية

لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأّخرت 
جتريها  التي  املباراة  القدم 
اأمام  اجلزائر  مولودية  ت�سكيلة 
احتاد ب�سكرة اإىل ال�سبت املقبل 
عو�س اجلمعة مثلما كان مربجما 
تاأخري  مت  حيث  �سابق،  وقت  يف 
اللقاء ب24 �ساعة ب�سبب حتويلها 
اإىل ملعب 5 جويلية بعدما كانت 
على  اجلمعة  اأن جتري  مربجمة 
ببولوغني،  حمادي  عمر  ملعب 
حمفوظ  الرئي�س  هيئة  وقامت 
على  املباراة  بربجمة  قرباج 
ل  تو�سّ بعدما  جويلية   5 ملعب 

قا�سي  كمال  الريا�سي  املدير 
م�سوؤويل  مع  اتفاق  اإىل  ال�سعيد 
اأمام  امللعب على لعب مباراتهم 
احتاد ب�سكرة على اأر�سيته حيث 
تنطلق ابتداء من ال�ساعة الرابعة 

م�ساء.
 5 مبلعب  اللعب  اأن  والأكيد 
اأ�سبال  ي�ساعد  �سوف  جويلية 
كازوين  رونار  الفرن�سي  املدرب 
يف  راحة  باأكرث  اللعب  اأجل  من 
مع  بالت�ساع  امللعب  متيز  ظل 
على  جميلة  كرة  تطبيق  اإمكانية 

ع.ق.اأر�سيته.

�لدولي�ن ح�شرو� تدريبات �أم�ض

احتاد اجلزائر ي�ضتاأنف التدريبات 
بتعداد مكتمل

ا�ستاأنف اأم�س فريق احتاد اجلزائر 
التدريبات حت�سريا ملباراة الداربي 
ال�سبت  تنتظرهم  التي  العا�سمي 
بارادو  نادي  اجلار  اأمام  املقبل 
ملرحلة  الفتتاحية  اجلولة  �سمن 
الإياب من البطولة الوطنية، حيث 
اإىل  عودتهم  الحتاد  لعبو  �سجل 
التدريبات من ملعب عمر حمادي 
دامت  راحة  على  حت�سلوا  بعدما 
مباراة  خو�سهم  بعد  اأيام  ثالثة 
تاأهلوا  التي  اجلمهورية  كاأ�س 
ع�رص  ال�ساد�س  الدور  اإىل  خاللها 
على ح�ساب نادي الفريم، و�سهدت 
التدريبات التي جرت يف ال�سبيحة 
الذين  الدوليني  الالعبني  عودة 
الكاأ�س  مواجهة  عن  غابوا  كانوا 
الرتب�س  يف  م�ساركتهم  ب�سبب 
املنتخب  اأجراه  الذي  التح�سريي 
الوطني للمحليني، ويف هذا ال�سدد 

ح�رص كل من بن مو�سى، �سافعي، 
غيث  بن  بلخما�سة،  الالوي،  عبد 
املدرب  مينح  ما  وهو  ودرفلو، 
اجل  من  ارتياحا  حمدي  ميلود 
الظروف  اأف�سل  يف  التح�سري 
جميع  وبتواجد  بارادو  ملباراة 
الالعبني حتت ت�رصفه حتى يختار 
�سوف  التي  الأف�سل  املجموعة 

تخو�س املقابلة.
عدم  اأ�سباله  من  حمدي  وطالب 
ا�ست�سغار املناف�س واأخذه مبحمل 
اجلدية رغم اأن النادي �سوف يلعب 
عليه  ي�ستقبل  والذي  ميدانه  على 
اأين  املناف�س،  الوقت  نف�س  يف 
الثالث  بالنقاط  الفوز  ي�ستهدف 
وت�سجيل بداية موفقة يف الن�سف 
الثاين من املو�سم الكروي احلايل، 
�سدارة  نحو  الزحف  اأجل  من 

عي�شة ق.جدول الرتتيب.
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مان�ض�ضرت يونايتد ي�ضتعيد 
طعم االنت�ضارات

�إيفرتون  م�ضت�ضيفه  يونايتد  مان�ض�ضرت  هزم 
 22 �ملرحلة  �ضمن  �أم�س  �أول  نظيفة  بثنائية 
ملعب  على  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري  من 
غودي�ضون بارك جنح يونايتد بف�ضل ثنائية من 
�لفرن�ضي �أنطوين مار�ضيال  و جي�ضي لينغارد، 
بعدد  �لقيا�ضي  �لرقم  حامل  يونايتد،  و�أنهى 
�لألقاب 20 لقب �ضل�ضلة من 3 تعادلت ز�دت 
جوزيه  �لربتغايل  مدربه  على  �ل�ضغوط  حدة 
مورينيو. وبعد �ضوط �أول عادي، �ألقى يونايتد 
بثقله يف �لثاين عن طريق �لفرن�ضيني بول بوغبا 
لعبي  �إىل  بالإ�ضافة  ولينغارد،  ومار�ضيال 
�لو�ضط �ل�ضباين خو�ن ماتا و�ل�رصبي نيمانيا 
�لفتتاح  هدف  عن  �ل�ضغط  و�أثمر  ماتيت�س، 
لولبية  بكرة  �ملنطقة  حافة  من  ملار�ضيال 
بيكفورد،  جودر�ن  �حلار�س  ملرمى  جميلة 
قبل  ولينغارد،  لبوغبا  كرتني  بيكفورد  و�ضد 
�لأول  �لهدف  طريقة  على  �لأخري  ينجح  �ن 
بت�ضجيل �لثاين من كرة لولبية بعيدة يف �لز�وية 
يف  نقطة   47 يونايتد  ر�ضيد  و�أ�ضبح  �ليمنى، 
�إيفرتون  ر�ضيد  جتمد  بينما  �لثاين،  �ملركز 

عند �لنقطة 27 يف �ملركز �لتا�ضع.
بينما تاأخر فوز ليفربول حتى �لثو�ين �لأخرية 
حقق  فيما  �ضالح،  حممد  �مل�رصي  بغياب 
من  جمة  مب�ضاعد�ت  �رصيحاً  فوز�ً  لي�ضرت 
عاد  بدوره  �ضليماين،  و�إ�ضالم  حمرز  ريا�س 

�أر�س  من  �لأهمية  بالغ  بانت�ضار  نيوكا�ضل 
�ضتوك �ضيتي، وحقق ليفربول �لفوز 2-1 على 
�ل�ضنغايل  هدف  بف�ضل  برينلي  م�ضت�ضيفه 
بينما  كالفان  ر�غنار  و�لإ�ضتوين  ماين  �ضاديو 
بريغ  يوهان  �لآي�ضلندي  برينلي  هدف  �أحرز 
جودموند�ضون، و�أ�ضبح ر�ضيد �لريدز 44 نقطة 
�لر�بع مقابل جتمد ر�ضيد برينلي  يف �ملركز 
عند �لنقطة 34 يف �ملركز �ل�ضابع، وهذ� �لفوز 
�لأول لليفربول بغياب جنمه وهد�فه �مل�رصي 
�ل�ضتوين كالفان هدفه  حممد �ضالح، �ضجل 
�لأول يف ظهور 34 �ضمن �لربميريليغ، و�أ�ضبح 
تاريخ  يف  هدفاً  يحرز  �أ�ضتوين  لعب  �أول 

�مل�ضابقة.
وحمل فوز لي�ضرت �ضيتي بطل 2016 على �ضيفه 
هادر�ضفيلد 3-0 نكهة جز�ئرية، بف�ضل هدفني 
وختم  �ضليماين،  و��ضالم  حمرز  ريا�س  من 
مارك �لرب�يتون �لثالثية من م�ضافة قريبة يف 
�للحظات �لأخرية ليحقق لي�ضرت ثامن �لرتتيب 
و�لذي غاب عنه هد�فه جيمي فاردي �مل�ضاب، 
فوزه �لأول يف خم�س مباريات، و�ضار يف جعبة 
لي�ضرت 30 نقطة يف �ملركز �لثامن، بينما توقف 
ر�ضيد هادر�ضفيلد عند �لنقطة 24 يف �ملركز 
بالنقاط من  �لثالث ع�رص  نيوكا�ضل  وعاد   ،11
توقيع  حمل  يتيم  بهدف  �ضيتي  �ضتوك  �ر�س 

�ل�ضباين �يوزي برييز.

ريال مدريد يتحرك حل�ضم �ضفقة اأريزاباالجا
بد�أ نادي ريال مدريد �لإ�ضباين خطو�ت جادة حل�ضم �ضفقته �ل�ضتوية �لأوىل 
بالتعاقد مع كيبا �أريز�بالجا حار�س مرمى �أتلتيك بيلباو، قالت تقارير �ضحفية 
�أن عملية �ن�ضمام كيبا للملكي �ضوف تت�ضارع �بتد�ًء من �أم�س، وميكن �أن ي�ضبح 
�حلار�س لعبا للفريق �مللكي خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة، حيث �أن �جلانبني 
ميكنهما �جللو�س و�لتفاو�س دون خوف من �ضكوى من قبل نادي بيلباو، حيث 
�ضينتهي عقد �لالعب مع �لنادي �لبا�ضكي يف جو�ن �ملقبل، ووفًقا ل�ضحيفة 
ماركا فاإن كل �ضيء جاهز، وميكن لريال مدريد �أن يدفع �ل�رصط �جلز�ئي يف 
�أي وقت من �ضهر حانفي �جلاري، مما ي�ضري �إىل عدم وجود مفاو�ضات بني 
�لناديني وهو ما �أكده رئي�س بيلباو �لأ�ضبوع �ملا�ضي، وو�ضول �لالعب مللعب 
�ضانتياغو برنابيو �ضيحدث فقط بدفع ريال مدريد �ل�رصط �جلز�ئي يف عقد 

�أكرث من  �أن �ضيا�ضة فلورنتينو برييز رئي�س ريال مدريد يف دفع مبلغ مايل  �لالعب 20 مليون يورو، وك�ضفت �ل�ضحيفة 
�ملن�ضو�س عليه يف �ل�رصط �جلز�ئي، كما حدث يف �ل�ضيف �ملا�ضي عند �ضم ثيو هرنانديز ود�ين �ضيبايو�س، لن تتم يف 
حالة كيبا ب�ضبب عدم قبول �لتفاو�س من جانب بيلباو، ويبدو �أن رئي�س بيلباو بهذه �لطريقة، يتبع نف�س �ل�ضيا�ضة �لتي 
��ضتخدمها �لنادي مع لعبني �ضابقني مثل خايف مارتينيز و�أندير هريير� بعدم �ل�ضت�ضالم حتى �لنهاية، ليغادر �لالعبان 

�لنادي بعد دفع مبلغ �ل�رصط �جلز�ئي �ملحدد يف �لعقد.
 من ناحية �أخرى يريد �لفرن�ضي زين �لدين زيد�ن مدرب ريال مدريد �أن يكون كيبا حتت ت�رصفه يف �أقرب وقت ممكن، 
و�لهدف �لندماج يف �أقرب وقت مع �لفريق و�لبدء يف �لتناف�س على مركز حر��ضة �ملرمى مع كيلور نافا�س قبل �ملو�جهة 
�ملرتقبة �ضد باري�س �ضان جريمان �لفرن�ضي يف ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا. و�أخرًي� �أ�ضارت �ضحيفة ماركا �أن ريال 
ا خوًفا من �أن يتقدم بيلباو ب�ضكوى  مدريد مل يت�رصع بالتفاو�س مع �لالعب خالل �لأ�ضهر �ملا�ضية ب�ضبب �إ�ضابته، و�أي�ضً
�أنطو�ن  مع  تفاو�ضهم  ب�ضبب  بر�ضلونة  �ضد  ب�ضكوى  مدريد  �أتلتيكو  تقدم  عندما  موؤخًر�  مثلما حدث  �لفيفا،  �ضده يف 

غريزمان، رغم �أن عقده �ضاري مع �لأتلتي ومل يدخل �لفرتة �لقانونية �لتي ت�ضمح له بالتفاو�س مع �أندية �أخرى.

مورينيو يهاجم �ضكولز ب�ضبب بوغب�
�ضن جوزيه مورينيو �ملدير �لفني ملان�ض�ضرت يونايتد هجوًما حاًد� على �أحد �أ�ضاطري �لنادي �لذي وجه �نتقاًد� لبول بوغبا 
لعب و�ضط �لفريق، خالل مبار�ة �ضاوثامبتون �لتي �نتهت بالتعادل �ل�ضلبي يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، وقال �لنجم 
�لإجنليزي �ل�ضابق بول �ضكولز خالل حتليله للمباريات بقناة »بي تي �ضبورت« �إن بوغبا كان يتجول يف �مللعب، و�ضنع 
تعادلت متتالية  �ضل�ضلة من ثالثة  توقف  �إيفرتون، و�ضاهم يف  �أمام  �أنطوين مار�ضيال  لزميله  �لفتتاحي  �لهدف  بوجبا 
ليونايتد بعدما فاز 2-0 خارج �أر�ضه، وحظي �أغلى لعب يف تاريخ يونايتد بدعم كبري من مورينيو، حيث قال يف موؤمتر 
�ضحفي: »بول يبذل د�ئًما ق�ضارى جهده طو�ل �لوقت، و�أحياًنا يلعب ب�ضكل ر�ئع جًد�، و�أحياًنا ل يلعب ب�ضكل ر�ئع، لكنها 
لي�ضت م�ضكلة بول �أنه يك�ضب �أمو�ًل �أكرث كثرًي� من بول �ضكولز«، و�أ�ضاف »هكذ� هي كرة �لقدم لكن �أعتقد �أن �ضكولز 
�إنه ل يديل باأي تعليقات هو فقط يوجه �نتقاد�ت«،  �ضيدخل �لتاريخ لأنه كان لعبًا مذهال ولي�س لأنه يعمل كمحلل، 
و�عتاد مورينيو �لدخول يف خالفات علنية مع جنوم �ضابقني، و�ضبق �أن فعل �لأمر ذ�ته مع ر�يان غيغز �أ�ضطورة يونايتد 

�ل�ضابق.
وقال مورينيو: »�لأد�ء كان جيًد�، ورمبا يخدمني �حلظ �لآن و�أح�ضل على �إ�ضادة �لنجوم �لذين قالو� �ل�ضهر �ملا�ضي �إنني 
ا جيدة، يعتقد بع�س �لنا�س �أنه يجب �أن يعملو� يف �لنادي، لكن هذه م�ضكلة ل �أ�ضتطيع حلها«، و�أ�ضاد  ل �أقدم عرو�ضً
مورينيو كثرًي� ب�ضكولز كالعب �ضابق كان من �أبرز عنا�رص ت�ضكيلة �ملدرب �أليك�س فريغ�ضون حيث توج باألقاب عديدة 
بني 1992 و2013، وقال: »يف كل يوم �أحاول �أن �أقدم �أف�ضل ما لدي، �إذ قرر بول يف يوم ما �أن ي�ضبح مدرًبا فاإين �أمتنى �أن 
يحقق 25% من جناحي«، و�أ�ضاف »�إذ� فعل ذلك �ضيكون �ضعيًد� جًد�، لكن بالن�ضبة يل فاإين �أتذكر بول �ضكولز كو�حد من 
�أف�ضل �لالعبني �لذين ر�أيتهم يف خط �لو�ضط«، و�ختتم مورينيو: »لقد قدم �لكثري لهذ� �لنادي لذ� ميكنني فقط �أن �أ�ضكره 

على ذلك لأن مكانة �لنادي تعتمد على �أ�ضخا�س مثله«.

كيلليني يتهرب من �ضبح االعتزال
عاًما،   33 بلوغه  رغم  ل�ضنو�ت  �لعطاء  على  قادر  �أنه  �إيطاليا  ومنتخب  فريق جوفنتو�س  كيلليني مد�فع  �أملح جورجيو 
وقال كيلليني يف حو�ر عرب موقع ناديه �لر�ضمي: »جوفتنو�س مثل عائلتي، ومن �ملبكر للغاية �لتفكري يف م�ضتقبلي بعد 
ا لال�ضتمر�ر  �لعتز�ل«، و�أ�ضاف �ملد�فع �ملخ�رصم: »ي�ضعدين للغاية �لتو�جد مع �لفريق يف �لوقت �حلايل، و�أتطلع �أي�ضً
يف م�ضاعدة زمالئي �ضو�ء د�خل �مللعب �أو يف غرف تغيري �ملالب�س«، وتطرق كيلليني للحديث عن مفاو�ضات جتديد 
عقده، موؤكًد�: »ل توجد �أي م�ضكلة بالن�ضبة يل، ولن تكون هناك �أية مفاجاآت يف هذه �لعملية«، وعن �لعودة للمناف�ضات 
باأع�ضاب هادئة وتركيز  للعب  نعود  »بعد فرتة �ل�ضرت�حة، �ضوف  كيلليني:  �إيطاليا قال جورجيو  كاأ�س  تورينو يف  بلقاء 

�أكرب«.

روما يرغب يف ا�ضتعادة بوليتانو
�ضا�ضوولو  جناح  خدمات  على  �حل�ضول  يف  �ليطايل  روما  نادي  فر�س  تزد�د 
ولعب �لذئاب �ل�ضابق يف �أكادميية �ضباب �لنادي خالل �ضوق �لنتقالت �ل�ضتوية 
نادي  �أن  لومبارديا  تيلي  �إذ�عة  تاأكيد�ت  مريكاتو«  »توتو  موقع  ونقل  �حلالية، 
�جليالورو�ضي �أحيا مفاو�ضاته مع �ضا�ضولو ل�ضم �لالعب ماتيو بوليتانو، ويبقى 
�لختالف �لأكرب بني �لناديني يتمثل يف تقييم �ضعر �لالعب، حيث �إن �ضا�ضوولو 
يريد ما ل يقل عن 15 مليون يورو للتخلي عنه، ويرى نادي روما ومديره �لريا�ضي »مون�ضي« �لرقم �ملطلوب لبيع �لالعب 

كبري� للغاية يف �لوقت �حلايل من �ملو�ضم.

و�ضع م�ضوؤولو نادي بر�ضلونة �لإ�ضباين قائمة 
ت�ضعى  �لذين  �ملميزين  �لالعبني  من  طويلة 
�لنتقالت  فرتة  �ضو�ء خالل  معهم،  للتعاقد 
�ل�ضتوية يف جانفي �جلاري �أو �ل�ضيف �ملقبل 
عقب نهاية �ملو�ضم �حلايل.ويف هذ� �ل�ضدد، 
ن�رصت �ضحيفة �إك�ضربي�س �لربيطانية تقريًر� 
لرتد�ء  مر�ضحني  لعبني   10 ي�ضم  بال�ضور 
قمي�س �لبار�ضا، حيث قالت �أن فيليب كوتينيو 
�لرئي�ضي  �لهدف  هو  ليفربول  �ألعاب  �ضانع 
�لبار�ضا  ف�ضل  �أن  بعد  �لكتالوين  للنادي 
�ملد�فع  يليه  �ملا�ضي،  �ل�ضيف  �ضمه  يف 
و�أن  باملري��س  لعب  مينا  ياري  �لكولومبي 
هذ� �لثنائي �لأقرب لالن�ضمام �إىل �لبلوغر�نا 

هذ� �ل�ضهر.
ومن �ضمن �لأ�ضماء �لأخرى �لتي ��ضتعر�ضتها 
�ل�ضحيفة، باولو ديبال جنم جوفنتو�س �لذي 
ما�ضيمليانو  �ملدرب  مع  م�ضاكله  تز�يدت 

�إىل  وكيله  و�أملح  �ملو�ضم،  هذ�  �أليغري 
�لعجوز،  �ل�ضيدة  �إمكانية رحيله عن �ضفوف 
و�أ�ضافت �أن بر�ضلونة مل يرت�جع عن �هتمامه 
�ضان  باري�س  و�ضط  لعب  فري�تي  مباركو 
�لتعاقد معه  بر�ضلونة  و�لذي حاول  جريمان 
�حل�ضول  باأن  علًما  �جلاري،  �ملو�ضم  مطلع 
ا  �أي�ضً وهناك  قليل،  ب�ضعر  يكون  لن  عليه 
�أندير هريير� لعب و�ضط مان�ض�ضرت يونايتد 
�لذي يعاين من قلة �مل�ضاركات هذ� �ملو�ضم، 
مدريد  �أتلتيكو  موهبة  نيجويز  و�ضاوؤول 
و�لذي �ضبق �أن تقدم بر�ضلونة بعر�س ل�ضمه 
ومت رف�ضه، ومن �لأ�ضماء �لأخرى �لتي تناول 
لعب  جوريت�ضكا  ليون  �إك�ضربي�س  تقرير 
و�ضط �ضالكه، وماتاي�س دي ليخت قلب دفاع 
مي�ضيل  جان  و�لإيفو�ري  �أم�ضرتد�م  �آياك�س 
�ضريي لعب و�ضط ني�س و�أرثور لعب و�ضط 

جرمييو �لرب�زيلي.

اإدارة البلوغرانا ت�ضتهدف ا�ضتقدام 10 جنوم



اإيرادات فيلم »�ستار وورز:  تخطت 
اأفالم  اأحدث  جيداي«  ال�ست  ذا 
ال�سهرية  النجوم  حرب  �سل�سلة 
حاجز املليار دوالر عاملياً يف اأقل 

من ثالثة اأ�سابيع.
على  الفيلم  اإيرادات  وو�سلت 
مليون   120.4 اإىل  العامل  م�ستوى 
دوالر خالل عطلة راأ�س ال�سنة من 
حيث  االأحد  يوم  حتى  اجلمعة  يوم 
داخل  دوالر  مليون   52.4 ح�سد 
الواليات املتحدة و68 مليون دوالر 

خارجها.
اأنتجته  الذي  الفيلم  ي�سبح  وبذلك 
رابع  فيلم(«  »ديزين-لوكا�س  �رشكة 
اإيراداته املليار دوالر  فيلم تتجاوز 
جانب  اإىل   2017 يف  العامل  حول 

اأو  بي�ست«  ذا  اآند  »بيوتي  اأفالم 
حقق  الذي  والوح�س«  »اجلميلة 
1.26 مليار دوالر و«ذا فيت اأوف ذا 

فيوريو�س« الذي ح�سد 1.24 مليار 
الذي   »3 مي  و«دي�سبيكابل  دوالر، 

بلغت اإيراداته 1.03 مليار دوالر.

حممد  امل�رشي  املطرب  اأحيا 
يف  �ساهراً،  غنائياً  حفاًل  فوؤاد 
الفنادق  اأحد  داخل  ال�سنة  راأ�س 
حمبيه  بح�سور  بالقاهرة،  الكربى 

من خمتلف اجلن�سيات العربية.
 

من  بعدد  احلفل  فوؤاد  واأ�سعل 
يا،  »حبيبي  اأبرزها  اأغنياته، 
يا  اأ�سيل  يا  كامننا، كداب مغرور، 
من  وغريها  اإيديك«  بني  اأ�سلي، 
االأغنيات التي القت تفاعاًل كبرياً 

من اجلمهور.
وا�ستجاب املطرب لرغبات حمبيه 
معهم  التذكارية  ال�سور  بالتقاط 
راأ�س  قبل  كما  »�سيلفي«،  بطريقة 

عن  اأعربت  التي  معجباته  اإحدى 
حبها ال�سديد له منذ طفولتها.

اأحيا  قد  فوؤاد  حممد  اأن  يذكر 

داخل  اأيام،  قبل  غنائياً،  حفاًل 
باملن�سورة،  الورد  جزيرة  نادي 

بح�سور االآالف من حمبيه.

حكيم يف  امل�رشي  املطرب  تاألق 
اأقيم  داخل  الذي  الغنائي،  حفله 
بالقاهرة،  الكربى  الفنادق  اأحد 
حمبيه،  من  كبري  عدد  بح�سور 
الذين تفاعلوا على نغمات اأغنياته 

ال�سعبية.
وقدم حكيم باقة من اأبرز اأغنياته، 
روح،  حالوة  �سالمة،  »عم  منها 
وغريها  اإفر�س«  عليكم،  ال�سالم 
اإعجاب  القت  التي  االأغنيات  من 
املراحل  خمتلف  من  اجلمهور 

العمرية.
انق�سام  حكيم  بدلة  منديل  واأثار 
موؤيد  بني  ما  جمهوره  اآراء 
علي  حاز  حيث  لها،  ومعار�س 
بالرائع،  وو�سفوه  البع�س  اإعجاب 
اأن  موؤكدين  اآخرون  انتقده  فيما 

لونه ال يتنا�سب مع لون البدلة.
اإحيائه  اأن احلفل �سارك يف  يذكر 
مايا  اللبنانية  املطربة  من  كل 
�سمرية  املغربية  واملطربة  دياب 

�سعيد.

اجلهة  مفاو�سات  تعرثت 
املنتجة مل�سل�سل »زين«، بطولة 
الفنان امل�رشي حممد رم�سان، 
رجب  �سيد  الفنان  مواطنه  مع 
بند  على  اختالفهما  ب�سبب 

االأجر.
داخل  من  م�سدر  وقال 
يرف�س  رجب  اإن  امل�سل�سل، 
مع  يتالءم  مبا  اأجره  تخفي�س 
ما  الراهنة،  االإنتاجية  االأو�ساع 
حالة  ت�سهد  املفاو�سات  جعل 

من التعرث هذه االأيام، م�سيفاً اأن 
التفاو�س  اجلهة املنتجة تعتزم 
حل  اإىل  للو�سول  جمدداً  معه 
اأنها  ال�سيما  للطرفني،  مر�ٍس 
له،  بديل  ا�سم  طرح  يف  ف�سلت 
بح�سب  لدوره  االأن�سب  باعتباره 
راأي املوؤلف حممد عبد املعطي 

واملخرج يا�رش �سامي.
درة  »زين«  بطولة  يف  وي�سارك 
وجاري  خطاب  و�سلوى  ودينا 

اختيار باقي االأبطال.
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بداأ احلفل باإطاللة حمبوبة العرب 
النجمة اإلي�سا، وردد معها جمهورها 
يا  “�سهرنا  ومنها  اأغانيها،  معظم 
ليل” و”ملكة االإح�سا�س” و”اأغلى 
كما  مبني”،  و”ت�سدق  احلبايب” 
غنت للراحلة وردة اأغنية “وردة”، 

وغريها من االأغاين.
�سريين  النجمة  �سعدت  بعدها 
جمموعة  وقدمت  الوهاب،  عبد 
بقى”  “ب�س  ومنها  اأغانيها،  من 
كلي  و”اأنا  بنع�سق”  و”كتري 
وفاجاأت  و”م�ساعر”،  ملكك” 

ابنتيها،  ب�سعود  جمهورها  �سريين 
واأنت  عام  “كل  اأغنية  تغني  وهي 
جمهورها  معها  وتفاعل  حبيبي”، 

وحمبوها.
االإح�سا�س  باأمري  احلفل  واُختتم 
املطرب ماجد املهند�س، والذي 
بالغة،  بحفاوة  جمهوره  ا�ستقبله 
“تناديك”  اخلليجية  باأغانيه  وبداأ 
واإياك”  و”اأنا  طبيعي”  و”ماين 
و”يا حب”، وكثري من االأغاين التي 

طلبها منه جمهوره.

اإلي�شا و�شريين واملهند�س ي�شعلون حفل 
راأ�س ال�شنة يف دبي

�شاركت النجمة اإلي�شا والنجمة �شريين عبد الوهاب والنجم ماجد املهند�س، م�شاء اأول اأم�س، يف حفل �شركة “روتانا” 
لل�شوتيات واملرئيات، لالحتفال براأ�س ال�شنة اجلديدة، وذلك بفندق جراند حياة مبدينة دبي، وا�شتمر اجلمهور مع 

جنوم الطرب بالوطن العربي حتى ال�شاعات الأوىل من �شباح العام اجلديد.

حممد فوؤاد يحيي ليلة راأ�س ال�شنة 
يف القاهرة

نيكول  اللبنانية  املطربة  اأحيت 
حممود  امل�رشي  واملطرب  �سابا 
غنائياً،  مبنا�سبة  حفاًل  الع�سيلي 
حلول  راأ�س ال�سنة 2018 داخل اأحد 
بح�سور  بالقاهرة،  الكربى  الفنادق 

عدد كبري من حمبيهما.
اأغنياتها،  من  عدد  نيكول  وغنت 
منها »طبعي كدة، �سورة �سيلفي، يا 
�ساغلني بيك، عامل عاملة« وغريها 

علي  حازت  التي  االأغنيات  من 
ا�ستجابت  كما  احل�سور،  اإعجاب 
ال�سور  بالتقاط  جمهورها  لرغبات 

التذكارية معهم.
الغنائية،  فقرته  يف  الع�سيلي  وتاألق 
بعد اأن قدم جمموعة من اأغنياتها، 
اأبرزها »م�س م�سمون، تبات ونبات، 
االأغنية  القت  حيث  جمنونة«، 
االأخرية تفاعاًل كبرياً من احل�سور.

تاألق نيكول �شابا 
وحممود الع�شيلي يف 
حفلهما براأ�س ال�شنة

منديل بدلة حكيم يخطف الأنظار ليلة راأ�س ال�شنة

تعرث مفاو�شات ان�شمام �شيد رجب لـ »زين« حممد رم�شان

فتحي  بلقي�س  الفنانة  افتتحت 
احت�سنه  حفل  اأكرب  االأحد، 
اأبوظبي  االإماراتية  العا�سمة 
راأ�س  مبنا�سبة  املاريه  بجزيرة 
ال�سنة امليالدية، بح�سور اأكرث من 

14 األف زائر.
للزوار  فتحي  بلقي�س  وقدمت 
املميزة  اأغنياتها  من  جمموعة 
مثل »دبي جي« و«يا هوى« و«دقو 

خبيتي«.
التي  االحتفالية  ح�سور  و�سي�سهد 
م�ساء   7:00 ال�ساعة  عند  بداأت 
�سباح  من   1:00 حتى  وت�ستمر 
التنازيل  العد   ،2018 01  جانفي 
كاظم  قبل  من  اجلديد  للعام 
عر�س  ينطلق  اأن  قبل  ال�ساهر، 
االألعاب النارية املبهر اإيذاناً ببدء 

العام امليالدي اجلديد.

بلقي�س فتحي تفتتح اأكرب 
احتفالت راأ�س ال�شنة يف 

العا�شمة اأبوظبي

اإيرادات اأحدث اأفالم حرب النجوم 
تتخطى املليار دولر
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حماولة لبعث نقا�ش واع

مقاربات على �سبيل الفهم ...كيف نتعامل مع الرتاث ؟
حقيقة الّتاث اأّنه ع�سارة فكر الأّمة، وجمموعة عقائدها، ونتاج جهدها العقلي والّروحي. هو بهذا املفهوم ميّثل ما تركه الأ�سالف من خمطوطات واآثار اأدبّية 
ة، وقام  وعلمّية يف خمتلف جوانب املعرفة، كما ي�سمل خمّلفات مادّية؛ متمّثلة يف الأبنية، وما �سّيد على طراز معّي، ومنط متمّيز، جاء ا�ستجابة لظروف خا�سّ

ليوؤّدي مهّمة معّينة، تك�سف عن نوع تفكري �ساد يف فتة معّينة، وتربز دور هذا الفكر، وهذا العمل يف احلر�ش على املحافظة على الكيان والهيئة، وحمايتهما من 
راع احل�ساري والّتنازع على البقاء. الّذوبان والّتال�سي يف خ�سّم ال�سّ

والبطوالت  املواقف  ميّثل  الّتاث 
واالإ�سهامات  واملبتكرات  والّتاريخ 
الّتاريخ،  و�سريورة  الفكر،  م�سرية  يف 
اليدوية  ناعات  وال�سّ احِلرَف  وي�سمل 
عنا�رص  ي�سّكل  الّتاث  والّتقليدية... 
ويُتعلَّق  يُرتبَط  حني  والوحدة؛  القّوة 
ال�سلبة  االأوىل  القاعدة  اإّنه  به، 
لبناء  منها  يُنْطلق  التي  والّرئي�سة 
ا  قواعد اأخرى يف احلياة... وهو اأي�سً
االأر�سية التي تقوم عليها الّثقافة، وبه 

تت�سّكل.
من هنا يعّد الّتاث ركيزة اأ�سا�سية يف 
هوّيتها،  وحتديد  االأّمة،  كيان  بلورة 
وممّيزاتها.  خ�سو�سيتها  وت�سجيل 
بع�ض  الّتاث  يف  »نلتم�ض  فنحن: 
والإثبات  �سخ�سيتنا،  لتاأكيد  العون؛ 
القوّي  وتاأثرينا  احل�ساري،  وجودنا 

املمتّد منذ القدمي«.
قيمة  تتبنّي  الّتحديد  هذا  من 
املنتمني اإىل هذا الّتاث، ودورهم يف 
اإليه؛ مبا  املحافظة عليه، واالإ�سافة 
يف  والبقاء.  اال�ستمرارية  له  ي�سمن 
هذا املعنى يقول »ب�سكال«: »كّل ن�سل 
اأّوال من الفكر الذي  اأن ي�ستفيد  البّد 
تركه من �سبقوه، ثّم يزيده، اإن كان له 
ا�ستعداد لذلك، وال ت�ستطيع اأّمة ما اأن 
حتيد عن هذا القانون«. ويقول »جاك 
بريك«: »اإّن م�ستقبل العرب يتمّثل يف 
اإحياء املا�سي، الأّن امل�ستقبل يف كثري 
من احلاالت هو املا�سي اأو احلا�رص، 
الذي وقع اإحياوؤه وعي�سه من جديد«. 
ويقول جربا اإبراهيم جربا: »املا�سي 
وجذع،  ومنبت  جذر  املجّددين  لدى 
وت�ستمّد  طاقتها،  اللّغة  منها  ت�ستمّد 
الّدميومة،  ُع�سارة  االإبداَع  منها 
في�سبح كّل جديد فرًعا اآخر يف دوحة 
�سكل  الفرع  يعيد  اأن  دون  عظيمة، 
هذا  حيوية  �رّص  وهنا  االآخر.  الفرع 

اجلديد«. 
ة حني  اإّن هذه الّنظرة �سحيحة، بخا�سّ
ة،  نعلم اأّن تراثنا يتفّرد مبمّيزات خا�سّ
والّثاء،  والغناء  القّوة  عنا�رص  حتمل 
وهو ما جعله ي�سمد يف وجه كثري من 
ت�سويهه،  وحماوالت  عليه  الهجمات 
وال�ّسمولية  بالّتنّوع  يتمّيز  اأّنه  كما 
وتعّدد  االإن�سانية،  املعارف  ملختلف 
اإلهام  م�سدر  واأّنه  بروزه،  مظاهر 
غري  املفّكرين  من  كثري  وا�ستفادة 
ازدهار  �سبب  اإّنه  وامل�سلمني،  العرب 
من  كثري  وتطّور  الّثقافات،  من  كثري 

احل�سارات االإن�سانية.
لهذه اخل�سو�سّية والأهمّية الّتاث يف 
على  واملحافظة  االأّمة،  �رصح  بناء 
اال�ستعمار  عمد  و�سخ�سيتها،  كيانها 
اأو  والعدّو يف البلدان التي وجد فيها 
القاعدة  اإىل هدم هذه  احتلّها، عمد 
لبة ) الّتاث ( اأو الّنيل منها على  ال�سّ
االأقّل؛ ليوؤ�ّس�ض هو قواعده، ويفر�ض 
وجوده، ويحّول وجهة اأبناء هذا البلد 
اأو ذاك اإىل وجهته هو، بعد اأن يقطع 
مبا�سيهم،  املتعاقبة  االأجيال  �سلة 
وين�سئهم  تراثهم،  من  وينب�سهم 

وي�سنعهم على عينه.
غري اأّنه مل يفلح يف هذا امل�سعى، ومل 
ينجح الّنجاح الذي كان يرجوه، اإذ اإّن 
متّيز تراثنا بالقّوة واالأ�سالة حال دون 
كما  غاياته،  اإىل  اال�ستعمار  و�سول 
االأ�ستاذ  يقول  وير�سم،  يخّطط  كان 

مقّومات  اأبرز  »اإّن  اجلندي«:  »اأنور 
بالّتاريخ  مّت�سل  حّي  اأّنه  الّتاث 
عميقة  تزال  ما  جذوره  اإّن  املّطرد، 
بالقّوة  تنب�ض  الّتبة،  يف  اجلذور 
والّتاريخ  اللّغة  جماالت  خمتلف  يف 
والعقائد  واالأدب  والّت�رصيع  والّثقافة 
اجلذور  هذه  تزال  وما  واالأخالق... 
خمة،  ال�سّ واالأعمدة  كالّدعائم  قائمة 
الّثقافات  من  ومتت�ّض  البناء،  حتمل 
دون اأن تفقد ذاتيتها، وهي تاأخذ من 
الّثقافات وتتك، وحتّول ما تاأخذ اإىل 
تقع  اأن  دون  والّتمّثل،  باله�سم  كيانها 

يف االزدواجية«.
نت�ساءل بعد تقرير هذه 

احلقيقة عن دور الّتاث وعن 
اأهمّيته؟

دور  هو  املجتمع  يف  الّتاث  دور  اإّن 
املحافظ على الكيان، وتثبيت الهوية، 
والّذوبان،  الّتال�سي  من  واحلامي 
ن من فقد اجلذور وخ�سارة  واملح�سّ
الّتوازن  بحفظ  واملتكّفل  االأ�سول، 
و�سمان  واالجتماعي،  الّنف�سي 
على  ي�ساعد  الأّنه  الوجود؛  فر�ض 
والّتذبذب  الّنف�سي  اال�سطراب  اإبعاد 
اأبناء ذلك  والقلق من طريق  واحلرية 

االإرث.
من  االأ�سيل  فرِز  دوَر  للّتاث  اأّن  كما 
اأر�ض  على  بثبات  والوقوف  الّدخيل، 
�سلبة ال�ست�سفاف امل�ستقبل، والوثوب 
من  وكرامة،  وعّزة  اعتداٍد  بكّل  اإليه 
اأ�سري  الوقوع  اأو  الّر�سوخ  عقدة  دون 
فكرة تفّوق غرينا علينا، وكوننا عالة 
عليه. وهو ما يجّنبنا بنّيات الّطريق، 
والّتقليد  الّتبعية  اإليها  ت�سلم  التي 
واملحاكاة غري الواعية. والتي حت�سل 
لة والّتوا�سل مع الّتاث  يف غياب ال�سّ
له  الّتنّكر  حال  يف  وتكون  تغييبه،  اأو 
واأهمّيته  وبدوره  به  االعتاف  وعدم 

ومكانته.
ة يزرع خلق  الّتاث االإ�سالمي بخا�سّ
�سور  كّل  اأمام  وحتٍدّ  بثبات  الوقوف 
التّطويع والّتليني والّتحييد والّتذليل... 
مود  ال�سّ مواقف  ميّثل  بب�ساطة  الأّنه 
البة، ويعطي درو�ًسا يف طريقة  وال�سّ
كّل موؤامراته  واإف�سال  قهر املعتدي، 
الّدليل  ويقّدم  ومناوَءاته،  ومناوراته 
على الّنجاح يف االنقالب على الّظلم 
الّن�رص  موازين  وقلب  والعدوان، 

املّدَعى واملتبّجَح به...
مبعنى اأو�سح: اإّن للّتاثـ  حني ي�ستلهم 
كبرًيا  دوًرا  ـ  به  ويرتبط  به،  ويتعلّق 
االإ�سالمي  الكفاح  بلورة  يف  وفاعاًل 
على  الّتاآمر  من  العدّو  ملنع  القوّي 
الّثقافة  وعلى  االإ�سالمية  الهوّية 
االإ�سالمية.  االأّمة  وعلى  االإ�سالمية 
وما  ـ  االأّمة  هذه  على  تعاقبت  لقد 
فلن  والفكر،  بال�ّسالح  غزوات  ـ  تزال 
�سوى  واملنقذ  منها  املخرج  يكون 
يف  املتمّثل  احلقيقي،  فكرها  ه�سم 

تراثها االأ�سيل.

دور الّتاث

ا ـ يف احلقيقة  دور الّتاث يكمن ـ اأي�سً
مل  اإّنه  وهي:  الواقع،  اأّكدها  التي 
االأمم  من  اأّمة  يف  جاّدة  نه�سة  تقم 
اإحياء  اإىل  ملّحة  دعوة  �سبقتها  اإاّل 
املا�سي، وبعث الّتاث بعًثا �سحيًحا، 
اإليه«.  واالإ�سافة  عليه  والبناء 

املا�سي،  اإاّل  هو  ما  ...وامل�ستقبل 
ال�ّسخ�سي  مروًرا باحلا�رص، والوجوُد 
وجتاربه  املا�سي  خلربات  ثمرة  هو 

واأحداثه«
اأّنه  املجتمع  يف  ة  املهَمّ اأدواره  من 
والّتّدد،  احلرية  من  واملنقذ  املالذ 
والّنكبات  الهزائم  وقت  يف  واملغيث 
وال�سعف؛ الأّن ما ينطوي عليه الّتاث 
من ثراء وغنى وتنّوع، وما يت�سّمنه من 
الكفيل  هو  ومتا�سك...  و�سالبة  قّوة 
باأن يرجع الّثقة يف الّنفو�ض اخلائرة، 
املنقب�سة،  القلوب  يف  االأمل  ويبعث 
يف  الّت�رّصف  ح�سن  على  ويعني 
مبراجعة  وذلك  احلرجة؛  املواقف 
يف  وا�ستلهامه  وا�ستنطاقه  الّتاريخ 
�سري  وقراءة  وبطوالته،  مواقفه 

العظماء والّزعماء.
املغرّب  الّزمن  هذا  يف  اأحوجنا  ما 
الوقت  هذا  ويف  املتّدي،  املتغرّي 
فيه  تباينت  الذي  املتدّن،  الع�سيب 
الّروؤى، وتتابعت  املواقف، وت�ساربت 
الهزائم، والذي نعي�ض فيه اأ�سواأ نتائج 
تقليعات  واأخطر  الفكرّية،  الّتبعّية 
الّتخلّي عن االأ�سول، والّتحلّي باأخالق 
يف  الّت�سكيك  حياة  فيه  ونحيا  الغري، 
ما  هوّيتنا...  من  والّنيل  مقّوماتنا، 
الّتاث،  اإىل  الّرجوع  اإىل  اأحوجنا 
اليومّية،  حياتنا  يف  وتوظيفه  ومتّثله 
الذي  وا�ستلهامه يف ت�سحيح م�سارنا 
اجلاّدة،  عن  االنحراف  عليه  يبدو 
حركتنا  عجلة  دفع  يف  وا�ستثماره 
املثمر.  احلاّد  والعمل  االإبداع  نحو 
حّد  اإىل  فيه،  الّذوبان  دون  من  لكن 
ينتقد فيه.  والّتغا�سي عّما  الّتقدي�ض 
الوقوف  يقت�سي  للّتاث  فاالإخال�ض 
به:  واالإحاطة  املا�سني،  نتاج  على 
ونقًدا...  وا�ستيعاًبا  وتدقيًقا  ا  فح�سً
ق�سد ا�ستلهام اجلوانب الفاعلة فيه.

ال�ّسعراء  عن  ح�سالف  عثمان  يقول 
ال�ّسعراء  اهتمام  يكن  »ومل  مثاًل: 
الأّن  اأو  لذاته،  بالّتاث  املحدثني 
بل  فح�سب،  عظيم  �سيء  الّتاث 
متّكن  التي  االأ�سا�سية  الو�سيلة  الأّنه 
اال�ستمرار يف  من  نظرنا  ال�ّساعر يف 
االإبداع والكتابة، اإذ بوا�سطته يتاح له 
وجتربته  الوجدانية،  اأحا�سي�سه  نقل 
اجلمهور  اإىل  ثّرة  دافئة  ال�ّسعرية 
املتلّقي؛ مِلا للّتاث من لغة م�ستكة، 
و�سور  ورموز  عليها،  مّتفق  وقيم 
نطاق  على  االأوىل،  داللتها  عرفت 
اإثارة  ال�ّساعر  يحدث  وبذلك  وا�سع، 
ومتعة يف اجلمهور، وتتّم له امل�ساركة 

يف فهم ال�ّسعر وتذّوقه«
بها  االإقرار  من  البَدّ  حقيقة  هناك 
واالعتاف ب�سلبيتها، يجب اأن ت�سّحح 
ا�ستثماًرا  الّتاث  هذا  لن�ستثمر 
اإيجابًيا، وهي: »حني نتاأّمل يف واقعنا 
اإفرازات  ـ  اأغلبه  ـ يف  املعي�ض، جنده 
بع�ض  واجتهادات  معّينة،  لتوجيهات 
من  كثرًيا  يفتقدون  الذين  املوؤّرخني 
الّتاريخ،  كتابة  ال�رّصوط املطلوبة يف 
لون،  ويتقَوّ يقولون  جندهم  لذلك 
فكرّية  منطلقات  على  مرتكزين 
معّينة، ورمّبا �سّيقة، فيقّومون بع�ض 
االأحكام  بع�ض  ويقّررون  املواقف، 
ق�سايا  االأجيال  فتتناقلها  اخلاطئة، 
ياأتي  من  ركابها  يف  وي�سري  م�سلّمة، 
ل  فيتاأ�سّ املوؤّرخني،  من  بعدهم 

املظاهر  هذه  عنه  فتنتج  اخلطاأُ، 
املزرية التي نلحظها بني اأبناء االأّمة 

الواحدة.
نرتكبها  التي  االأخطاء  هذه  اأغلب 
ناجت عن هاج�ض اخلوف من الوقوف 
اأقالم  كتبته  الذي  الّتاريخ  وجه  يف 
من�سفة ومغر�سة، حمايدة وماأجورة، 
تكليف  دون  قادرة؛  وغري  ُكفاأة 
والوثائق  الوقائع  نقد  مهّمة  اأنف�سنا 
االأخبار،  ومتحي�ض  والّن�سو�ض، 
والقيام  املنقولة،  االأحاديث  وغربلة 
فالّتاث  الّتاريخية..«)5(  باملقارنة 
�ستجني  الّطريقة،  بهذه  �سّجل  الذي 
درا�سته جناية كبرية على االأّمة. فال 
حذق  اأو  معرفة  على  العمل  من  بَدّ 
من  الّنوع  هذا  مع  الّتعامل  طريقة 
التي  امل�سكالت  اإحدى  اإّنها  الّتاث، 
ودرا�سته  الّتاث  يف  البحث  تعوق 
وا�ستلهامه  مو�سوعية،  درا�سة 

ا�ستلهاًما جّيًدا اأو �سحيًحا.

فما هي اأهّم امل�ساكل الأخرى 
التي يعاين منها تراثنا؟

التي يعان منها تراثنا  اأهم امل�ساكل 
هو افتقاُر الّن�ضء اإىل تذّوقه، وبرودةُ 
له،  بع�سهم  وتنّكر  بل  له،  الّتحّم�ض 
على  القائمني  بع�ض  من  واإهماله 
العربية؛  البلدان  بع�ض  يف  الّثقافة 
لهذا  االأجيال  جهل  ذلك  عن  فنتج 
الّتاث. هذه امل�سكلة اأوجدت م�سكلة 
اأخرى، متّثلت يف عدم الّتفريق بني ما 
اإرث دخيل،  هو  وما  اأ�سيل  تراث  هو 
ثقافة  هو  ما  بني  يفّرق  يَُعد  مل  كما 
وهذيان  وت�سويه  تهريج  هو  وما 

و�سخافات...
اأ�سبحنا مثال ن�سهد بع�ض الّتقليعات 
العري  فيها  واالأزياء،  االألب�سة  يف 
تقّدم  والّتخّنث...  والّتف�ّسخ  والّترّبج 
من  والب�سطاء  وال�ّسّذج  لالأغرار 
الّنا�ض على اأّنها م�ستمّدة من اأ�سالتنا 
وتراثنا. ق�ض على ذلك اأنواع ال�ّسلوك 
اأ�سالتنا،  عن  البعيدة  واملعامالت 
طعًما  ـ  اأحيانا  ـ  الّتاث  اأ�سبح  كما 
ال�ّسباب ويخّدرون، و�سار  ي�سطاد به 
االأفكار  لتمرير بع�ض  فر�سة وو�سيلة 
ة  واالآراء واالأهداف املغر�سة اخلا�سّ
جمتمعاتنا،  عن  الغريبة  الّنا�زشة 

الهّدامة لقيمنا وتقاليدنا.
ا ت�سلّط داء اجلهوية  من امل�ساكل اأي�سً
والّطائفية واملذهبّية... وهيمنة وباء 
االإق�ساء لت�سويه الّتاث، الذي ين�سب 
جماعة،  اأو  فرقة  اأو  ما،  طائفة  اإىل 
لغر�ض  االآخر...؛  بع�سها  وطم�ض 
�رصب تلك الّطائفة اأو هذه يف العمق، 
اأو تهمي�سها على االأقّل. كم كان لهذا 
ووقائع،  ومواقف  اأدواٍرٍٍ  من  نيع  ال�سّ
تراثنا  بروز  عاقت  م�ساكل،  �سّببت 

على حقيقته.
مناهج  حتكيم  ا  اأي�سً امل�ساكل  من 
به،  الّتعريف  يف  عليه  وافدة  تغريبية 
جمال  يف  �سواء  لالأجيال،  وتقدميه 
االأدب والّتاريخ اأم يف جماالت اأخرى.
الو�سائل  توّفر  عدم  امل�ساكل  من 
الكافية واالإمكانات املادية املنا�سبة 
الّتاث،  هذا  خدمة  على  امل�ساعدة 
اإىل غري ذلك من امل�ساكل التي ميكن 
نّياتنا،  �سدقت  اإن  عليها،  الّتغلّب 
وحتلّينا بروح الّت�سحية والعمل اجلاّد، 

واأح�س�سنا  بامل�سوؤولية،  و�سعرنا 
االأجيال  نحو  نحملها  التي  باالأمانة 
اعدة الواعدة، والتي هي  القادمة ال�سّ

معنا تعي�ض وحتيا وتدرج.
هذا  من  الكثري  �سياع  اإىل  باالإ�سافة 
اعتماد  فاإّن  خمتلفة،  لعوامل  الّتاث 
اأوائل رجال االأّمة االإ�سالمية، و�سّناع 
على  كان  تراثها،  ووا�سعي  تاريخها، 
تدوين  لهم  يكون  اأن  قبل  الّرواية، 
وفجوات  ثغرات  اأوجد  مّما  وتاأليف، 
ا ولب�ًسا  يف هذا الّتاث، �سّبَب غمو�سً
يف بع�ض جوانبه، اأعاق اإبرازه بطريقة 

�سحيحة �سليمة.

فكيف ميكن اإبراز هذا الّتاث 
واملحافظة عليه؟

واالعتاف  به،  االإميان  يجب  اأّوال: 
بقيمته وقّوته، والّتحلّي بروح احلما�سة 
نحوه، واحلميمية والهوى والغرام به، 
للك�سف  واال�ستعداد  اإليه،  احلنني  ثّم 
عنه، واملحافظة عليه، وتوّفر الّتعبئة 
املجتمع  اأفراد  كافة  من  العاّمة 

وفئاته، من دون ا�ستثناء.
ومبنهجية  جّدية،  بكّل  العمل  ثانّيا: 
به  االأجيال  تعريف  على  حمكمة 
الّت�سويه  عن  بعيًدا  �سحيًحا،  تعريًفا 
يف  واملبالغة  والّت�سّنج  واملزايدة 
اإ�سفاء نوع من الهالة والقد�سّية عليه، 
تزييف  مقابل  منه،  جانب  على  اأو 
وعوامل،  الأ�سباب  اأخرى؛  جوانب 
ومن  الّتاث،  مع  يتعامل  من  يعرفها 

يلتقي مع مواقف يف هذا ال�ّسبيل.
ثالًثا: الّتفريق بني ما هو ثقافة وفكر 
اإن�سان، وما هو بعيد  واإبداع ون�ساط 
عن كّل ذلك.مّما يعّد ف�سًخا للّثقافة، 

وم�سًخا للّتاث، ون�سًخا لالأ�سالة.
الفولكلورية  عن  االبتعاد  رابًعا: 
والعر�ض  والّتهريج  واملهرجانية 
ال�ّسكلي يف اأثناء القيام بتقدمي الّتاث 

والّتعريف به.
متنّوعة  كثرية  فهي  اإبرازه  طرق  اأّما 
هذا  ي�سملها  التي  املجاالت  تنّوع 
عنه  الك�سف  يتّم  اأن  املهّم  الّتاث. 
م�سّطرة،  وخمّططات  برامج  �سمن 
املدى،  وطويلة  املدى  ق�سرية  تكون 
جوانب  كّل  االعتبار  بعني  تاأخذ 
جمهودات  �سمن  ذلك  يتّم  الّتاث، 
تت�سافر  من�ّسقة،  وفردية  جماعية 
ال�ّسامل،  احلاّد  العمل  على  وتتعاون 
الّن�ّساج:  حامد  �سّيد  الّدكتور  يقول 
واالقت�ساد  الّتاريخ  »فدار�سو 
والقانون  والعقائد  والفقه  واالجتماع 
والفل�سفية  ال�ّسيا�سية  والّنظريات 

والفنون وغريها، ي�ستطيعون االإ�سهام 
اإيجابي وفّعال يف تنفيذ فكرة  ب�سكل 
يف  نحن  العام.  مبعناه  الّتاث  اإحياء 
مت�سافرة  جماعية  جهود  اإىل  حاجة 
تكون  ال  حّتى  ومتعاونة،  مّتحدة 
ما  على  قا�رصة  الّتاث  اإىل  نظرتنا 
اأو  بال�ّسعر،  اأو  باللّغة،  منه  يّت�سل 

بالفقه اأو باالجتماع، لي�ض غري«
ال  اأن  يجب  اإبرازه  اأو  الّتاث  اإحياء 
اإ�رصاك  يُهمل  وال  املنا�سبات،  يغفل 
والّثقافّية  الّتبوّية  املوؤ�ّس�سات 
اأو  به،  الّتعريف  يف  واالجتماعّية 

الّتعامل معه.
اإىل  يعمد  للمخطوطات،  بالّن�سبة 
التي  واملكتبات  املراكز  اإح�ساء 
وفهر�ستها  خمطوطات،  على  حتتوي 
واإعداد اأدلّة لها. العمل نف�سه يُقاُم به 
والّتاريخّية،  العلمّية  ال�ّسخ�سيات  مع 
وذلك بو�سع معجم لالأعالم؛ للّتعريف 
بني  ذلك  كّل  وتوفري  وباأعمالهم،  بهم 
هذا  يتّم  والّدار�سني.  الباحثني  اأيدي 
يف  الّثقافّية  املراكز  بني  بالّتن�سيق 
االإ�سالمي  العامل  البلدان يف  خمتلف 

والعربي
وبع�ض  الّتقليدية  احلرف  جمال  يف 
وخملّفات  اأدوات  من  املادّية:  االآثار 
جمعها  واالأوان...يجب  االألب�سة  يف 
بو�سع  بها؛  والّتعريف  و�سيانتها، 
يف  واإيداعها  لها  فّنّية  بطاقات 
متاحف؛ �سوًنا لها، وت�سهيَل االّطالع 
هذا  على  الّتعّرف  اأراد  من  على 
احلفظ  هذا  الّتاِث.  من  اجلانب 
الّتاأريخ،  على  ال�ّساهد  �سفة  مينحها 
وف�سل الّتحّدث عن املا�سي، وفر�سة 
اإىل  واملنّبه  ا�ستلهامه،  اإىل  الّدعوة 
الّتحّرك ملزيد العمل على االإ�سافة، 

وتطوير ملكة االإبداع.
من  ال�ّسعبّية:  املاأثورات  ميدان  يف 
يجب  واأقوال...  واأمثال  اأنا�سيد 
الّنهو�ض اإىل جمعها، والقيام باأعمال 
دالالتها  واإدراك  فهمها،  ت�سّهل 
ثّم  منها،  واال�ستفادة  ورموزها، 
ة  وبخا�سّ االأيدي،  متناول  يف  و�سعها 
اعدة  ال�سّ الّنا�سئة  االأجيال  اأمام 

الواعدة.
مباٍن  من  املادّية:  االآثار  جمال  يف 
وح�سون  وقالع  وق�سور  وم�ساجد 
اإح�ساوؤها،  يجب  واأ�سوار...  واأبراج 
على  واحلر�ض  بها،  والّتعريف 
على  الّنا�ض  وت�سجيع  �سيانتها، 
تاريخهم  على  ليتعّرفوا  زيارتها؛ 
وبطوالت اآبائهم واإبداعاتهم، ع�ساهم 

ياأخذون منها درو�ًسا وعرًبا.

ملف
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ع القيام برحالت جماعية  كما يُ�شَجّ
واملواطن  الّتاريخّية  الأماكن  اإىل 
واأجماًدا،  بطولت  �شّجلت  التي 
لينغر�س  اآثار؛  على  تتوّفر  والتي 
اهتمامات  من  ذلك  اأّن  الّنفو�س  يف 
وواجباته  وان�شغالته  امُلواطن 
على  يُحّث  كما  والوطنية.  الّدينية 
تدخل  ا�شتك�شافية،  بجولت  القيام 
والّتعليمية  الّتبوية  الربامج  �شمن 
ويُ�شَعى  والك�شفية...  والّتثقيفية 
وحما�رضات  ندوات  اإقامة  اإىل 
خمتلف  ت�شمل  دورّية،  ومعار�س 
اإجراء  اإىل  ويُعَمُد  الّتاث،  جمالت 
امُل�شتويات،  كاّفة  على  م�شابقات 
ويف خمتلف املنا�شبات، تدور حول 
الّتكوين  اإىل  موّجهًة  تكون  الّتاِث، 
الإّنّية  على  والّتعّرف  والّتثقيف 
و�شائل  بت�شخري  والُهِوية؛  والّذات 
بوا�شطة  الّتاث،  خلدمة  اإعالمنا 
حيفة والكتاب والإذاعة والّتلفاز  ال�شّ
اإىل  الّذكريات...  واإحياء  والأنتنت 
غري ذلك من الو�شائل العديدة التي 
اإحياء  �شبيل  يف  ا�شتغاللها  ميكن 
لة  الّتاث، وا�شتلهامه يف جتديد ال�شّ
امل�شتقبل،  وا�شت�شفاف  باملا�شي، 
وا�شتجاع الّثقة بالّنف�س، واملعاهدة 
يف  بجّدية  للعمل  الّنهو�س  على 
ل�شمان  والإ�شافة  الإبداع  جمال 

البقاء وال�شتمرارية.
بهذه الّطريقة ننفخ يف الّنا�شئة روح 
البطولة  روح  تزرع  التي  احلما�شة، 
فيهم ليواجهوا وي�شّدوا كّل الأخطار 
و�شخ�شيتهم.  كيانهم  مت�ّس  التي 
يقول الأ�شتاذ عبد العزيز الّرفاعي: 
»ول�شت اأ�شّك اأّن روح البطولة الكامنة 
يف الّنف�س العربّية، حتتاج اإىل اإيقاظ 
وتعبئة وحتمي�س. َوِلَ اأذهب بعيًدا؟ 
وها هي ق�ش�س الفدائّيني ملء الأذن 
والعني، وما على رجال الفكر اإّل اأن 
البطويل؛  الجّتاه  هذا  مثل  يغّذوا 
لتحويل ال�ّشعب العربي يف كّل مكان 
املوت  ي�شت�شهل  فدائي،  �شعب  اإىل 
وا�شتعادة  وكرامته  عّزته  لتحقيق 
يجب  اأو�شح  مبعنى  اأر�شه«)8(. 
البطولت  و�رضد  بالّتاريخ  الهتمام 
ق�ش�س  و�رضد  القوّية،  واملواقف 

الكفاح وال�رّضاع واملقاومة.
لتحقيق هذا الهدف

بالّتاث  الرتباط  توثيق  من  لبّد   
توثيًقا جّيًدا، بطريقة حمكمة وخّطة 
بع�س  ياأتي  فيما  نقتح  مدرو�شة. 

هذه اخلطوات واملالحظات:
اإليه،  الّن�سء  نفو�س  حتبيب  ـ   1
وتعويد الأجيال على القتاب منه، 

وت�شّفحه والّنظر فيه.
الإ�شالمي  الفكر  روائع  اإحياء  ـ   2
الأبناء  اأيدي  القدمي، وتوفريها بني 
نقطة  تكون  اأن  اأعني  والّنابتة. 
البداية والرتكاز الّتعّرف على هذا 

الّتاث.
3ـ  العناية بالّتاث؛ اإخراًجا وحتقيًقا، 
ونقًدا  ت�شحيًحا  وتدقيًقا،  ا  متحي�شً
وا�شتثماًرا  ا�شتلهاًما  ومراجعة، 

وتثميًنا...
الإعالم  و�شائل  ت�شخري خمتلف  ـ   4

وكتاًبا،  �شحافة  خلدمته:  والّن�رض 
وجمعيات،  اأندية  وتلفاًزا،  اإذاعة 
معار�س  واجتماعات،  حمافل 
ذكريات  واإحياء  وور�شات، 

الأعالم...
املختلفة،  اجلمعّيات  اإ�رضاك  ـ   5
للفئات املتعّددة يف  وف�شح املجال 
عملية الّن�رض وخدمة الّتاث: البيت، 
الّنادي، مراكز  املدر�شة، امل�شجد، 

الّتكوين املختلفة...
6ـ  الّتخطيط املحكم لربط الأجيال 
مراكز  اإن�شاء  طريق  عن  بتاثها، 
املجال،  يف  �ُس  تَتََخ�شّ وموؤ�ّش�شات 
وتتحّرك مبنهجية مدرو�شة، وخّطة 

عمل مهّياأة.
يف  وال�شتمرارية  املوا�شلة  ـ   7
دامت  ما  توّقف،  دون  من  العمل، 

احلياة يف جتّدد وتطّور.
لآخر،  حني  من  امل�شرية  تقومي  ـ   8

لت�شيد العمل، ونقد املنجزات.
الإبا�شي،  الفكري  للّتاث  بالّن�شبة 
واإن�شانًيا،  اإ�شالمًيّا  تراًثا  فب�شفته 
متّيز بالّثاء والّتنّوع، ولكون اأغلبه ما 
يزال خمطوًطا...فاإّنه يف حاجة اإىل 
اهتمام خا�ّس، ودرا�شة متمّيزة، بل 
اإىل عناية مرّكزة؛ لأّنه غري معروف 
ب�شكل  والّدار�شني  الباحثني  عند 
بني  بع�س  عند  �شّكل  وقد  جّيد، 
اآدم م�شدر قلق وانزعاج، لأّنه قّدم 
م�شتوياتهم  مبختلف  الّنا�س  لبع�س 
الع�شور  خمتلف  ويف  وفئاتهم، 
عليهم  ا�ْشتَْعَدْت  م�شّوهة،  بطريقة 
واألّبت  املجتمع،  طبقات  خمتلف 

عليهم كثرًيا من الفرق الإ�شالمّية.
يف  حرًجا  الّدار�شني  بع�س  يجد  ل 
رغم  املراجع؛  هذه  على  العتماد 
تقدمي  يف  بق�شورها  اعتافهم 
الّدكتور  يحّذرنا  لذا  احلقيقة)9(؛ 
الّت�شليم  من  خليفات  حمّمد  عو�س 
التي  املراجع  هذه  ما جاء يف  بكّل 
وتراثها،  الإبا�شية  جماعة  تناولت 
اأ�شحاب  بكتب  عرف  ما  ة  وبخا�شّ
مغالطات  من  فيها  ملا  املقالت؛ 
 ...« يقول:  خاطئة.  وتاأويالت 
املوؤلّفات  هذه  ت�شتخدم  اأن  ويجب 
بحذر �شديد لأّن اأ�شحابها تنق�شهم 
احلياد  ويعوزهم  املو�شوعّية، 
خمالفة  فرق  عن  يتكلّمون  عندما 
ملعتقداتهم، ول تزّودنا هذه الكتب 
احلركة  ن�شاأة  عن  قّيمة  مبعلومات 
وما  ال�رّضّية،  وتنظيماتها  الإبا�شية 
اأوردته هذه امل�شادر من معلومات 
ول  لالإبا�شية،  معظمها  يف  متّت  ل 

عالقة لهم بها«)10(.
تراث  تناول  م�شكلة  اإىل  بالإ�شافة 
من  �شليمة  غري  بطريقة  الإبا�شية 
التي  الإبا�شية،  غري  الكّتاب  بع�س 
اأ�شاءت اإليه عن ق�شد اأو غري ق�شد، 
يف  لتاثهم  الإبا�شية  درا�شة  فاإّن 
الكبري  اجلهد  من  مزيد  اإىل  حاجة 
اأ�شهم  ملن  تقديرنا  مع  واملمنهج، 

بفعالية يف هذا ال�ّشبيل.
هذه  يف  الّنق�س  مظاهر  من 
لكّل  الّتعّر�س  عدم  املبادرات، 
املجالت التي األّف فيها الإبا�شية، 
على  الأحيان  من  كثري  يف  فاقت�رض 

الّتاأليف  واجتار  معّينة،  جوانب 
فيها، اإّن: »اهتمامات كّتابنا ودار�شينا 
والعقدية  الفقهية  باجلوانب 
الإبا�شي  الّتاث  يف  والّتاريخية 
بارز ومهّم ومقبول ومطلوب،  �شيء 
دورها،  الّدرا�شات  هذه  اأّدت  وقد 
اإىل حّد بعيد. واحلاجة  اأكلها  واأتت 
ودفع  الّدرا�شات  هذه  تطوير  اإىل 
جديدة  بنظرة  الأمام،  اإىل  عجلتها 
يف البحث، ومنهجية اأكث فاعلية يف 
واإحكاًما  دّقة  اأكث  وخّطة  الّتناول، 
احلاجة  والّتحليل،  العر�س  يف 
قال  كما  وملّحة،  اأكيدة  ذلك  اإىل 
الّزرقاء، خماطبًا  العاّلمة م�شطفى 
الفقه  ندوة  يف  الُعماين،  ال�ّشعب 
الإ�شالمي �شنة 1988م: »نحن نريد 
ت�شتعينوا  واأن  فقهكم،  تخدموا  اأن 
يف  يخدمكم  اأن  ي�شتطيع  من  بكّل 
هذا املو�شوع؛ لأّنه يخدم ال�رّضيعة، 
نريد  فقط،  اأ�شخا�شكم  يخدم  ول 
فيه  وتنفخوا  فقهكم،  تن�رضوا  اأن 
وكلّها  كثرية،  دفائن  ولديكم  الّروح. 
يا  لـماذا  ومطبوعات.  خمطوطات 
مدفون  فقهكم  هنا  الكرام!  اإخواين 
هذا الّدفن ؟ ل يكن ي�شمع به اأحد؟ 
وعندما بداأ يظهر، اأخذ يطبع بدون 
خدمة؟ ثّم نحن نريد اأن يكون هذا 
نريد  نحن  تطبيق.  مو�شع  الفقه 
من  البلد  هذا  نظامكم يف  يقّن  اأن 

فقهكم«

اإخراج الّتاث للّنا�س

يدعو  الّزرقاء  الّدكتور م�شطفى  اإن 
الّتاث؛  هذا  اإخراج  �رضورة  اإىل 
لي�شتفيد منه امل�شلمون، ويطلب اأن 
وجعله  بتقنينه  عملي  دور  له  يكون 
العملّية؛  احلياة  يف  تطبيق  مو�شع 
الّنا�س.  يفيد  مبا  وغنّي  زاخر  لأّنه 
ويف الوقت نف�شه ينتقد الوجه الذي 
ذلك:  معنى  منه.  طبع  ما  به  اأُْظِهَر 
اإّن هذا الّتاَث يف حاجة اإىل خدمة 

اأكث منهجّية واأكث جدّية.
املذكورة  باجلوانب  الهتمام  اإّن 
اأّل يكون  اأنّه: »يجب  اإّل  �شيء مهّم، 
مبالًغا ومفرًطا فيه، اإىل درجة تكرار 
البحوث،  وتكدي�س  املو�شوعات، 
واجتار الّدرا�شات، واإعادة الّتاأليف، 
املطّولت،  كتابة  يف  والّتناف�س 
وال�رّضوح واحلوا�شي... على ح�شاب 
الّتاث  تربز حقيقة  اأخرى،  جوانب 
الإبا�شي، وحقيقة اإ�شهامه يف الفكر 
ة، والفكر الإن�شاين  الإ�شالمي بخا�شّ
بعاّمة، وعلى ح�شاب ما ي�شاعد على 
هذه  فحوى  عن  الك�شف  من  مزيد 
اربة  ال�شّ الّثية،  الّطويلة  امل�شرية 
يف اأعماق الّتاريخ«. فالفكر ل يعني 
ـ فقط ـ اجلوانب التي اهتممنا بها، 
يتعّداها  هو  واأعّم،  اأ�شمل  هو  اإّنا 
اإىل كّل ما اأنتجته القريحُة، واأعطاه 
ومفّكروه  الإبا�شية  وعلماء  العقل. 
بعر�شه  قمنا  مّما  اأكث  اأنتجوا 
من  اأكث  يف  واأبدعوا  ودرا�شته، 

جمال، وبحثوا يف اأكث من جانب.
قام  التي  الأدلَّة  بع�س  ح  يت�شَفّ فمن 
باإعدادها بع�س الباحثني، وما قّدمته 
بع�س اجلمعّيات واملوؤ�ّش�شات، يقف 
ويف  الإبا�شي،  الّتاث  ثراء  على 
يف  بالّتق�شري  ي�شعر  نف�شه  الوقت 
لأبناء  امل�شاعدة  وتقدمي  خدمته، 
الإ�شالم لالإفادة منه. يكفي اأن ن�شري 

اإىل الآتي:
القا�شم  اأبو  ال�ّشيخ  به  قام  ما  ـ   1
موؤلّفات  بع�س  اإح�شاء  يف  الرّبادي 

الإبا�شية يف بع�س تاآليفه.
حميد  بن  اهلل  عبد  ال�ّشيخ  ـ   2
ال�ّشاملي، يف كتابه »اللّمعة املر�شية 

ة الإبا�شية«. عن اأ�شَعّ
احلارثي،  بن حمد  �شال  ال�ّشيخ  ـ   3
اأ�شول  الف�شية يف  يف كتابه »العقود 

الإبا�شية«.

4 ـ الّدكتور عمرو خليفة الّنامي، يف 
كتابه »درا�شات عن الإبا�شية«.

الّدكتور عو�س حمّمد خليفات،  ـ   5
يف كتابه »ن�شاأة احلركة الإبا�شية«.
6 ـ اأعمال جمعّية الّتاث بالقرارة:
اأ ـ دليل خمطوطات وادي ميزاب.

ب ـ معجم اأعالم الإبا�شية.
الإبا�شية..  م�شطلحات  معجم  ـ  ج 

وغريها.
7 ـ ما قامت به جمعّية »اأبي اإ�شحاق 
الّتاث«  خلدمة  اطفي�س  اإبراهيم 
جمع  يف  كثرية  اأعمال  من  بغرداية 
املناطق  خمتلف  من  الّتاث  هذا 
الباحثني،  اأمام  وتوفريه  العال،  يف 
خلدمة  للعمل  م�رضوعات  واإعداد 
الباحثني  وم�شاعدة  الّتاث،  هذا 

على درا�شته...
التي  ي، يف ر�شالته  ـ خلفان احلِجّ  8
خمطوطات  لفهر�شة  �شها  خ�شَّ
عمان،  �شلطنة  يف  املكتبات  بع�س 

والّتعليق على حمتوياتها.
الّتاث  وزارة  به  قامت  ما  ـ   9
والّثقافة الُعمانية. وبع�س الّدار�شني 

يف �شلطنة ُعمان.
الفردية  الأعمال  من  وغريها 
هذا  غنى  تربز  التي  واجلماعية 
لكثري  و�شموليته  وتنّوعه،  الّتاث 
من جوانب املعرفة وما اأنتجه هذا 

الفكر...
التي  الّدرا�شات  تبقى  اأّل  يجب  اإذن 
الإبا�شي  الّتاث  حقيقة  تتناول 
واإّل  حم�شورة يف جوانب حمدودة، 
عّد هذا الّتاث اأو الفكر قا�رًضا عن 
تاأ�شي�س ح�شارة، وعاجًزا عن مواكبة 
مود،  الّتطّور، ومن ثّم يف�شل يف ال�شّ
التي  احلقيقة  اأّن  مع  وال�شتمرار. 
وثابًتا  خالًدا  بقي  اأّنه  فيها  ِمراء  ل 
و�شامًدا وفاعال يف خمتلف مراحل 
حياة امل�شلمني، وموؤّثًرا يف احلركة 

الفكرية الإ�شالمّية.

الّتاث الإبا�ضي
اإَنّ العمل على اإبراز الّتاث الإبا�شي، 
مو�شوعية،  علمّية  درا�شة  ودرا�شته 
عمر  الّدكتور  يقول  كبرًيا.  يزال  ما 
با: »... وعلى كّل فاإّن ق�شّية الوجود 
الإبا�شي يف اأرجاء العال الإ�شالمي 
بناء  يف  ودورهم  عاّمة،  ب�شفة 
وت�شييد احل�شارة الإ�شالمية، واإثراء 
الفكر الإ�شالمي، اأعتقد اأّنه ما زال 
بعيًدا اأن يكون قد نال حّظه الوافر 
الباحثني  قبل  من  الهتمام  من 
والّدار�شني ب�شورة علمية، نائية عن 
والّنزعات  املذهبية،  العتبارات 

الّطائفية«)13(.
نقّدم  املالحظات  هذه  على  بناء 
يف  املقتحات  بع�س  ياأتي  فيما 
طريقة الّتعامل مع الفكر الإبا�شي، 

اأو درا�شة الّتاث الإبا�شي:
1 ـ العمل على توثيق الرتباط بهذا 
به  الهتمام  �شبل  واإيجاد  الّتاث، 
على  احلر�س  يجب  لذا  وتذّوقه. 
جذب الّنفو�س لقراءة كتب املذهب 
ف�شح  عوامل  وتوفري  الإبا�شي. 
اآرائه يف  اأو  لورود املذهب  املجال 

املوؤلّفات العاّمة.
يف  املوجودة  الّثغرات  ملء  ـ   2
يف  ة  وبخا�شّ الإبا�شي،  الّتاث 

اجلانب الّتاريخي منه.
املذهب  تقدمي  كيفية  درا�شة  ـ   3
يف  ت�شع  منهجّية،  بطريقة  لأبنائه 
يف  احلا�شلة  الّتطّورات  احل�شبان 
�شهدتها  التي  والّتغرّيات  العال، 
الّتفكري  ومناهج  الّدولية،  العالقات 
التي ما تزال يف تطّور، والّتوّجهات 
الأحداث  اأفرزتها  التي  والّنظرات 
مراعاة  يجب  كما  املت�شارعة. 
تهتّم  بطريقة  الّتاث  هذا  تقدمي 
على  الّتكيز  من  اأكث  باملنهج 

املعلومة والّتاريخ.

الإبا�شية  مواقف  يف  الّرجوع  ـ   4
و�شلوكهم وحتّركاتهم وتنظيماتهم... 
يف  اأ�شولهم  اإىل  هذا  يف  الّرجوع 
وال�ّشيا�شة؛  والجتماع  العقيدة 
ملعرفة ما ميلكون من فكر، ثّم لفهم 
هذا  غياب  لأّن  يتبّنونه؛  ما  حقيقة 
اأوقع  الّدرا�شات  بع�س  يف  العن�رض 
الأخطاء،  من  كثري  يف  الّدار�شني 
واللتبا�س والأوهام، اأ�رّضت بالّتاث 

الإبا�شي كثرًيا)14(.
5ـ  احلر�س على الوقوف اأو اكت�شاف 
م�شرية  ينتظم  الذي  الفكري  اخلّط 
ال�رّضاة  زعيم  من  الإبا�شي،  الفكر 
اأبي بالل مردا�س بن حدير، مروًرا 
املذهب،  موؤ�ّش�س  زيد  بن  بجابر 
الّزعيم  اإبا�س  بن  اهلل  وعبد 
اأبي عبيدة م�شلم بن  اإىل  ال�ّشيا�شي، 
اأبي كرمية، منّظم حركة الّدعوة عند 
الإبا�شية... ثّم اإىل ما بعد ذلك عرب 
مراحل م�شرية الّدعوة الإبا�شية اإىل 
اليوم. فاإّن هذه املعرفة ت�شاعد على 
ور�شد  املذهب،  هذا  حقيقة  فهم 
الّتطّور الذي ح�شل له يف املراحل 
املختلفة، ولفهم كثري من املواقف 
املنحى،  هذا  يف  ة  بخا�شّ الآنية 
يقول الّدكتور يو�شف جعفر �شعادة: 
نتيجة  هي  الّراهنة  فالأحداث   ...«
وانتهت،  ولّت  وظروف  لأحداث 
الأ�شا�س  اأو  املوقف  نفهم  ل  وما 
احلا�رض  املوقف  عليه  قام  الذي 
�رًضّا  ي�شبح  املعا�رض  الو�شع  فاإّن 

مغلًقا«)15(.
هذا  اإىل  الإ�شافة  على  العمل  ـ   6
بالّروافد  واإنائه  واإغنائه  الّتاث، 
اجلديدة، من الفكر الإن�شاين؛ حّتى 
الّتغيري،  ويواكب  الّتطّور،  ي�شاير 
هو  هذا  فاإّن  الّنهو�س،  ويالحق 
به  ويناأَى  اجلموَد،  عنه  يبعد  الذي 
العاملي،  الفكر  عن  النف�شال  عن 
يبقى  فال  الواقع،  عن  والنقطاع 
لأثر  الّدرا�شة  زاوية  يف  حمبو�ًشا 
م�شى، اأو قراءة لتاث اأّمة اأثرية. ل 
مكاًنا  يحتّل  اأن  اإّل  تركته  ما  ي�شلح 
مزار.  يف  مو�شًعا  اأو  متحف،  يف 
عن  ح�شالف  عثمان  الأ�شتاذ  يقول 
بالّتاث،  وعالقته  املبدع،  ال�ّشاعر 
وطريقة تعامله معه )والأمر ينطبق 
على كّل من ي�شتلهم الّتاث ويتعامل 
الّتاث  على  القت�شار  »لكّن  معه(: 
القومي وحده يف عملية الإبداع، ل 
يغني عن الّتاث الإن�شاين، مهما كان 
منهج ال�ّشاعر يف الإفادة من موروثه، 
الإبداعية.  طاقته  كانت  ومهما 
ما  اإىل  خياله  ميتّد  اأن  من  لبّد  بل 
ثقافته  من  ويّتخَذ  الآخرين،  عند 
كلّه  الإن�شاين  للّتاث  الوا�شعة 
م�شدًرا ي�شتمّد منه ما يراه �رضورًيّا 
يف  به  ي�شعر  الذي  الّنق�س  لإكمال 
تراث اأّمته. فعالقة ال�ّشاعر بالّتاث 
الإن�شاين عالقة اإثراء لتاثه، واإغناء 
جتربة  باإ�شافة  قومه،  ل�شخ�شية 
�شعب  اإليها  �شبق  جديدة،  اإن�شانية 
املتح�رّض،  العال  �شعوب  من  اآخر 
نقدًيا،  فّنًيا  متّثاًل  ال�ّشاعر  يتمّثلها 
في�شقط منها ما ل يتالءُم والّتكوين 
واحل�شاري  والّنف�شي  الفكري 

اخلا�ّس،  بطابعه  يطبعها  اأو  لأّمته، 
اأ�شالًة  وتراثه  نف�شه  من  ويك�شبها 
يف  جديدة  جتربة  وت�شبح  ومرونة، 
ج�شم الّتاث القومي، وجزًءا اأ�شياًل 

منه«)16(.
املراكز  لتزويد  الّتخطيط  ـ   7
العاملية، واملوؤ�ّش�شات الّثقافية بهذا 
الّتاث، والّتن�شيق بينها وبني مراكز 

الوجود الإبا�شي يف العال.
الكفيلة  الو�شائل  عن  البحث  ـ   8
عن  اخلاطئة  املفهومات  بت�شحيح 

املذهب الإبا�شي.
كتبت  التي  الكتب  غربلة  اإعادة  ـ   9
واأ�شوله  الإبا�شي  الّتاث  عن 
غري  كتبها  التي  ة  وبخا�شّ ومواقفه، 
ومتحي�س  اإليه،  املنت�شبني  اأبنائه 
لبع�س  قّدمت  التي  الّتاأويالت 
اأخذت  التي  والّتف�شريات  املواقف، 
والإ�شافات  الأ�شول،  بع�س  من 
يف  الثغرات  لبع�س  �شّجلت  التي 
الذي  والّتحليل  الّتاريخي،  الّتطّور 
امل�شطلحات،  لبع�س  اأعطي 
اإليها... َل  ّ تُُو�شِ التي  الّنتائج  وبع�س 
ارتكبت يف  التي  الأخطاء  هذه  فاإّن 
هذه  يف  اأو  املعرفّية،  احلقول  هذه 
نتائج  اأفرزت  اأو  اأورثت  اجلوانب 
الفكر  خاطئة وخطرية على م�شرية 

اٍلإ�شالمي.
اجلهات  بني  الت  ال�شّ ربط  ـ   10
فيها  يوجد  التي  املختلفة، 
الإبا�شية، لتن�شيق اجلهود يف العمل 
اإبراز تراثهم وخدمته)17(. ثّم  على 
بني هذه اجلهات واجلهات الأخرى 
الإبا�شي  الفكر  لربط  العاملّية، 

بالفكر اٍلإ�شالمي، ثّم الإن�شاين.
القومي  الّتاث  بني  الّربط  ـ   11
والإ�شالمي،  املذهبي  والإن�شاين، 

اخلا�ّس والعام ...
هذه جمموعة من الأفكار، عر�شناها 
يف  مّنا  اإ�شهاًما  والإثراء؛  للمناق�شة 
اإخراًجا،  الإ�شالمي  الّتاث  اإخراج 
ال�ّشامية  مكانته  م�شتوى  اإىل  يرقى 
كما  الإن�شاين.  الّتاث  اأنواع  بني 
املالحظات  هذه  يف  وقفنا 
التي  اخل�شو�شيات  بع�س  عند 
حيث  من  الإبا�شي،  الّتاث  متّيز 
م�شمونه، والّطريقة التي تُنوِول بها، 
به،  الّتعريف  ناحية  ينق�شه من  وما 
حّقه،  يف  ارتكبت  التي  والأخطاء 
والّتق�شري الذي �شّجل على املنتمني 
اإليه يف فهمه، وطريقة الّتعامل معه، 
الإ�شالم؛  لأبناء  تقدميه  ومنهجية 
حّق  من  اإ�شالمًيّا،  نتاًجا  ب�شفته 
امل�شلمني اأن يعرفوه، بل من واجبهم 
اأن يتعّرفوا عليه، ويوجدوا له مكانه 
الّتعارف  ليتّم  العاّمة،  الّدرا�شات  يف 
حني  الإ�شالمية؛  الأّمة  اأبناء  بني 
من  الإ�شالمي،  الّتاث  كّل  يخدم 
اأو  وتهمي�س  اإق�شاء،  اأو  متييز  دون 
تغييب...هذه وجهة نظرنا املقتحة 
فاإىل  الّتاث،  مع  الّتعامل  كيفية  يف 
ونقدهم  الكرام  القّراء  مالحظات 
ننتظر منهم هذا  واإ�شافاتهم، نحن 
الإكرام ونتّقب، ففي �شدرنا لذلك 
العمل  هذا  ونتيجة  اأرحب،  مكان 

كبري مغنم ومك�شب.
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ابتكار رو�صي جديد ملعاجلة احلروق

ياقوتيا  جمهورية  من  علماء  جنح 
الرو�صية با�صتخدام جلد ا�صطناعي 
اأ�صيب  مري�ض  ملعاجلة  جديد 

بحروق خطرية.
اخلطوة  هذه  عن  احلديث  ويف 
ترويفا  اإيفان  قال  املهمة  العلمية 
ياقوتيا احلكومي  الطبيب يف مركز 
»تقنية  احلروق:  ملعاجلة  الرو�صي 
اال�صطناعي  اجللد  على  االعتماد 
اجلروح  وترميم  احلروق  ملعاجلة 
االأمر  لكن  جديدة،  تقنية  تعترب  ال 
هو  االأخرية،  عمليتنا  يف  املميز 
املحلية  باإمكانياتنا  ا�صتطعنا،  اأننا 
�صغرية،  جمهورية  يف  كم�صفى 
جلد  ل�صنع  جديدة  تقنية  تطوير 

ا�صطناعي«.
واأو�صح الطبيب اأن »التقنية اجلديدة 
الب�رشية  الليفية  اخلاليا  ت�صتخدم 
التي ت�صاعد ب�صكل عام على ترميم 
بيولوجي  ن�صيج  يف  وزرعها  اجللد، 
قاموا  خا�ض  مبحلول  تغذيته  تتم 
بتطويره اأي�صا، بحيث يتحول الن�صيج 
اإىل �صيء ي�صبه جلد االإن�صان، وميكن 
الناجمة  االإ�صابات  مكان  زراعته 
عن احلروق اأو اجلروح، ويتميز هذا 
الن�صيج باأنه يلتحم مع جلد امل�صاب 
ب�رشعة كبرية ليتحول بعد فرتة اإىل 

جلد طبيعي بالكامل«.
العملية  اأن جناح  اإىل  ترويفا  واأ�صار 
االأخرية اأعطاه وزمالءه دفعة معنوية 

كبرية، و�صجعهم ملتابعة اأبحاثهم يف 
هذا املجال لتطوير الن�صيج اجلديد 
اأو  ا�صتخدامه  من  ميكن  ب�صكل 
االأن�صجة  اأنواع  خمتلف  يف  زرعه 
ج�صم  يف  املوجودة  االأع�صاء  اأو 

االإن�صان.
بداأت  رو�صيا  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
اهتماما  تويل  االأخرية  ال�صنوات  يف 
البيولوجية  االأن�صجة  ملجال  كبريا 
يف  وا�صتخداماتها  واال�صطناعية 
فمنذ  الطبية،  املجاالت  خمتلف 
فرتة اأجرى االأطباء التابعون للمركز 
الوطني الرو�صي لطب االأنف واالأذن 
واحلنجرة ثاين عملية ناجحة لزراعة 

�صبكية ا�صطناعية يف عني مر�ض.

عالج  يف  ال�صم�صم  زيت  يفيد    
والروماتيزم  املفا�صل  التهاب 
ال�صم�صم على  بذور  حيت حتتوي 
تنظيم  على  يعمل  الذي  النحا�ض 
لالأك�صدة  امل�صادة  االأنزميات 
والتورم  االأمل  تقليل  وبالتايل 
املفا�صل  التهاب  ي�صاحب  الذي 

حيت  ال�صم�ض  حلروق  كعالج 
البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  مينع 
ال�صم�ض من  ال�صادرة من  ال�صارة 
وبالتايل منع ظهور  اإتالف اجللد 

التجاعيد والت�صبغات
 يعمل اأي�صاً على اإزالة ال�صموم من 
لالأك�صدة  امل�صادة  املواد  خالل 

وذلك بخلط ن�صف كوب من زيت 
ال�صم�صم مع ن�صف كوب خل التفاح 
وربع كوب من املاء والقيام بغ�صل 
الوجه واليدين بهذا املحلول مرة 
الزيوت  من  للتخل�ض  لياًل  واحدة 

واالأو�صاخ ب�صهولة 
واالأوعية  القلب  �صحة  يف  يفيد 

ت�صلب  مينع  الأنه  الدموية؛ 
يف  مفيد  فهو  وبالتايل  ال�رشايني 
عالج  يف  ي�صتخدم  القلب  �صحة 
الب�رشة فيعمل  الكثري من م�صاكل 
متوهجة  الب�رشة  جعل  على 
اجللد  مرونة  على  ويحافظ 

واإبقائه ناعماً ون�رش 

ي�صاعد اأي�صاً على �صد جلد الوجه 
االأنف  حول  منطقة  وخا�صة 
وتقليل تو�صع امل�صام وامل�صاعدة 
بكل  وت�صيقها  اإغالقها  على 
هيجان  على  وي�صيطر  �صهولة، 
الب�رشة وتقليل ال�صموم التي تنمو 

على �صطح الب�رشة

فوائد زيت بذور ال�صم�صم

اأنواع �صرطان الرئة
 ال�رشطان احلر�صفي وهذا ال�رشطان الكبري احلجم خالياه ت�صيب جمرى الهواء الذي يقوم باإدخال الهواء 

الالزم لعملية التنتف�ض فتوؤثر اخلاليا ال�رشطانية املرتاكمة هناك على عملية اكت�صاب الهواء فتتكاثر االأورام 
املعيقة لعملية التنف�ض وتنت�رش ب�صكل بطيء جداً �رشطان الرئة الغدي  وهذا النوع من �رشطان الرئة ي�صيب 
النا�ض العاديني الذين يبتعدون عن التدخني باأ�صكاله واملبتعدين عن تناول الكحول وغريها ،وتنت�رش اأورامه 
يف جمرى الهواء ويحيط الرئتني وي�صغط عليهما �رشطان الرئة الذي يكون على �صكل خاليا كبرية : اإذ تكون 

هذه االأورام ال�رشطانية اخلبيثة واملرتاكمة يف الرئتني من خارجهما حجمها كبري جداً وانت�صارها �رشيع

التخل�ص من 30% من الوزن الزائد بال ريا�صة!
باالإمكان  بات  �صنغافورة،  يف  نانيانغ  جامعة  يف  علماء  اأجراها  ودرا�صة  جتارب  بعد 

التخل�ض من 30% من الوزن الزائد من دون ممار�صة اأن�صطة ريا�صية.
ون�رشت �صحيفة »Small Methods«، الطريقة، التي تو�صل اإليها العلماء واملتمثلة 
يف �رشائط ال�صقة فيها اإبر �صغرية جدا، كل واحدة منها اأرق من ال�صعرة، وحتتوي هذه 

االإبر الرقيقة على دواء يحول الدهون البي�صاء اإىل طاقة م�صتهلكة للدهون.
واأكد العلماء الذين تو�صلوا اإىل هذه الدرا�صة، اأن هذه الطريقة �صت�صاعد يف التخفي�ض 
من كمية الدواء، الذين يُ�صتخدم عادة للتخل�ض من الوزن الزائد، وقال الباحثون الذين 
مكلفة  وغري  مرئية  غري  ال�صقة  �رشائط  �صنع  كان  »هدفنا  اإن  الدرا�صة  هذه  اأعدوا 

وميكن للجميع ا�صتخدامها ب�صهولة«.
من  اخلام�ض  اليوم  يف  ا�صتطاعت  الال�صقة  ال�رشائط  هذه  اأن  التجارب  واأثبتت 

ا�صتخدامها، حتويل الدهون البي�صاء اإىل دهون بنية وباالإ�صافة اإىل حرق هذه الدهون فاإن هذه ال�رشائط تخف�ض من معدل الكولي�صرتول يف الدم.

الن�صكافيه فوائده 
واأ�صراره

يف�صل الكثري من النا�ض بدء يومهم 
بتناول كوب من الن�صكافيه اأو القهوة 
لي�صتعيدوا  وذلك  التح�صري  �رشيعة 
تركيزهم ون�صاطهم اليومي ليتمّكنوا 
برتكيز  املهنية  واجباتهم  اأداء  من 

وجناح بالغ.

فوائد تناول الن�صكافيه:

م�ساد للأك�سدة

اأو  التح�صري  �رشيعة  القهوة  تعمل 
وذلك  لالأك�صدة،  كم�صاد  الن�صكافيه 
طرد  يف  الن�صكافيه  تفوق  يعني 
كما  وتنظيفه،  اجل�صم  من  ال�صموم 
على حرق  االأك�صدة  م�صادات  تعمل 
وميكنك  مثايل  ب�صكل  الدهون 
االأمر  هذا  يف  الن�صكافيه  ا�صتغالل 
تناوله خالًيا من احلليب  عن طريق 
وبذلك  حملى  وغري  الق�صدة  اأو 
ال�صموم  من  التخل�ض  من  �صتتمكن 
على  واحلفاظ  اجل�صم  يف  املخزنة 

وزنك املثايل.

تن�سيط املخ

ي�صاعد تناول كوب من الن�صكافيه يف 
تن�صيط املخ واحلماية من االإ�صابة 
اأعرا�ض  ي�صاحب  الذي  بالزهامير 
من  كوب  بتناول  ُقم  ال�صيخوخة، 
لتحمي  يومًيا  الن�صكافيه  م�رشوب 
بالزهامير  االإ�صابة  من  نف�صك 

ولتحافظ على ن�صاط املخ.

احلماية من النقر�ص

تناول الن�صكافية ب�صكل دوري يعمل 
مبر�ض  االإ�صابة  من  احلماية  على 
ي�صيب  الذي  املزعج  النقر�ض 
كبرية  كمية  تناول  نتيجة  االأقدام 
االأطعمة  اأو  احلمراء  اللحوم  من 
احر�ض  لذلك  كاملخلالت،  املاحلة 
على تناول كوب يومي من الن�صكافيه 
لتحمي نف�صك من التعر�ض الأخطار 

النقر�ض.

 حماية الكبد
من  واحد  كوب  تناول  ي�صاعد 
حماية  على  يومًيا  الن�صكافيه 
لذلك  �صحته،  على  واحلفاظ  الكبد 
من  واحد  كوب  تناول  على  احر�ض 

الن�صكافيه يومًيا.

اأ�سرار الن�سكافيه
 اجلهاز اله�سمي

مفر�ض  ب�صكل  الن�صكافيه  تناول 
عام  ب�صكل  اجل�صم  �صحة  يهدد 
خا�ض،  ب�صكل  اله�صمي  واجلهاز 
كوب  تناول  على  احر�ض  لذلك 
ويف�صل  الن�صكافيه  من  يومًيا  واحد 
االنتهاء  بعد  الكوب  ذلك  يكون  اأن 
من تناول وجبة الغذاء ب�صاعة حتى 
حتمي جهازك اله�صمي من اأ�رشار 

الن�صكافيه.

عن�سر احلديد

الن�صكافيه  من  كوب  تناول  ي�صاعد 
بعد االنتهاء من تناول وجبة غذائية 
امت�صا�ض  من  التقليل  يف  مبا�رشة 
الن�صكافيه  ويعد  للحديد،  اجل�صم 
يف  العادية  القهوة  من  خطورة  اأكرث 
تقليله من امت�صا�ض اجل�صم للحديد، 
لذلك ُقم بتناول كوب من الن�صكافيه 
وجبتك  تناول  من  االنتهاء  بعد 
الرئي�صية ب�صاعة على االأقل لي�صتفيد 
يف  املوجود  احلديد  من  ج�صمك 

الوجبة الغذائية التي تناولتها.

ا�سطراب يف النوم

تناول الن�صكافيه ب�صكل مفرط ي�صاعد 
على االإ�صابة باالأرق وا�صطرابات يف 
النوم، مما يعني تاأثر اجلهاز الع�صبي 
عن  توقف  لذلك  امل�رشوب،  بهذا 
اإىل  الذهاب  قبل  الن�صكافيه  تناول 
من  تتمكن  حتى  كاف  بوقت  النوم 

النوم ب�صكل �صليم و�صحي.

اأ�صرار التدخني على ال�صحة
التدخني م�رش جداً ب�صحة االإن�صان، 
من  العديد  على  يحتوي  وهو 
والتبغ،  النيكوتني،  مثل  املكونات 
وهذه املكونات ت�صكُل خطراً على 
حيث  �صلباً،  عليها  وتوؤثر  ال�صحة 
على   الواحدة  ال�صيجارة  حتتوي 
عدة مكونات ، وعند احرتاق هذه 
اأكرث  املكونات يحدث تفاعل ينتج 
ب�صكل  كيميائية  مادة   7000 من 
وال  م�رشطنة،  مادة   69 منها  عام 
ال�صي�صة،  عن  ال�صجائر  تختلف 
فكالهما لديه م�صتويات عالية من 
اأحد  وال�صموم  ال�رشطان  م�صببات 
وهو  النيكوتني،  هو  التبغ  مكونات 
معدودة  بثواٍن  الدماغ  اإىل  ي�صل 
بحيث  عليه  ويوؤثر  ا�صتن�صاقه  من 
اأكرب،  ب�صكل  ويعمل  ن�صطاً  يجعله 
باملزاج  تتالعب  مادة  والنيكوتني 

وتوؤثر عليه، كما اأن التدخني ب�صكل 
العني  ع�صب  �صمور  من  يزيد  عام 
وي�صبب  الروؤية  على  يوؤثر  مما 
على  يوؤثر  واأي�صاً  الب�رش،  �صعف 
يفقد  مما  والتذوق،  ال�صم  حا�صة 
ا�صتن�صاق  عند  اأحياناً  ال�صهية 
الدخان، يدخل اجل�صم العديد من 
املواد ال�صارة بالرئتني، مما يفقد 
املواد  ت�صفية  على  القدرة  رئتيك 
ال�صعال عر�ض  ال�صارة،  الكيميائية 
فيه  مبا  ال�صموم  م�صح  للتخل�ض  
ال�صموم حم�صورة  الكفاية، فت�صبح 
اأكرث  هم  واملدخنون  الرئة،  يف 
عر�صة لاللتهابات اجلهاز التنف�صي 
ونزالت الربد، واالأنفلونزا، التدخني 
يت�صبب يف حالة ت�صمى انتفاخ الرئة، 
كما ويدمر احلوي�صالت الهوائية يف 
ال�صعب  بالتهاب  ويت�صبب  الرئتني، 

الهوائية املزمن، واملدخنون لفرتة 
معر�صون خلطر  الزمن  من  طويلة 

االإ�صابة ب�رشطان الرئة
مما  �صهيتك،  يخف�ض  التدخني   
احل�صول  على  قادر  غري  يجعلك 
التي  الغذائية  املواد  كافة  على 
التبغ  تعاطي  اأّن  كما  حتتاجها، 

اإىل  يوؤدي  كما  اللثة  التهاب  ي�صبب 
ب�رشطان  االإ�صابة  خطر  زيادة 
والبنكريا�ض،  واملريء،  الفم، 
على  اأي�صاً  التدخني  ويوؤثر  والكلى، 
االأن�صولني، فهو يقاومه مما يجعلك 
مبر�ض  لالإ�صابة  عر�صة  اأكرث 

ال�صكري.



اجتمع  :»ما  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  قال 
قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل 
عليهم  نزلت  اإال  بينهم  فيما  ويتدار�سونه 
وحفتهم   ، الرحمة  وغ�سيتهم   ، ال�سكينة 
رواه  فيمن عنده«  اهلل  وذكرهم   ، املالئكة 
فيمن  اهلل  يذكرك  اأن  اأعظم  وما  م�سلم  
النبي  اأّن  ال�سحيحني  يف  ثبت  ولذا  عنده! 
�سلى اهلل عليه و�سلم ملا قال الأبي بن كعب 
َ اأََمَرنيِ اأَْن اأَْقَراأَ َعلَيَْك« . َقاَل اأبٌيّ :  :»اإيَِنّ اهلَلّ

 . » اَك ليِ ُ �َسَمّ انيِ لََك ؟ َقاَل :»اهلَلّ ُ �َسَمّ اآهلَلّ
ي.. َقاَل َفَجَعَل اأُبٌَيّ يَبْكيِ

يُقراأ  القراآن  اأن كل حرف من  الثمار  ومن 
بع�رش ح�سنات : َقاَل ر�سوُل اهلليِ - �سلى اهلل 
تَابيِ  ْن كيِ ميِ َقَراأ َحْرفاً  َمْن  عليه و�سلم - : » 
اهلليِ َفلَُه َح�َسنٌَة ، َواحَل�َسنَُة بيَِع�رْشيِ اأْمثَاليَِها ، الَ 

ْن : األيٌِف َحْرٌف  اأقول : }اأمل{ َحرٌف ، َولكيِ
يٌم َحْرٌف« رواه الرتمذي  ، َوالٌَم َحْرٌف ، َوميِ

..
: قال ر�سول اهلل  اأهل اهلل  للكتاب  والتالون 
ْن  ميِ اأَْهليِنَي  يِ  َّ هلليِ »اإيَِنّ   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
يِ َمْن ُهْم ؟ َقاَل  « . َقالُوا : يَا َر�ُسوَل اهلَلّ النَّا�سيِ

تُُه«..  يِ َوَخا�سَّ :»ُهْم اأَْهُل الُْقْراآنيِ ، اأَْهُل اهلَلّ
اهلل  �سلى  :قال  القراآن  �سفاعة  تُنال  وبها 
يَاأتيِي  َفاإنَُّه  ؛  الُقْراآَن  وا  »اْقَروؤُ  : و�سلم  عليه 

.. » َحابيِهيِ يعاً الأَ�سْ يَاَمةيِ �َسفيِ يَْوَم القيِ
جنة  يف  العالية  الدرجات  تورث  والتالوة 
املاأوى :عن النبييِّ - �سلى اهلل عليه و�سلم 
اْقَراأْ   : الُْقْراآنيِ  بيِ  احيِ ليِ�سَ يَُقاُل   «  : َقاَل  اأنه 
نْيَا ، َفاإَنّ  ّْل َكَما ُكنَْت تَُرتيُِّل يف الُدّ َواْرتَقيِ َوَرتيِ

ريِ اآية تَْقَروؤَُها « نَْد اآخيِ لَتََك عيِ َمنْزيِ

�إ�سالميات
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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 

بتالوة �لقر�آن يحقق �هلل لك �أربعة �أمور 

�أحاديث يف ف�سل �لقر�آن
ر�سول  قال  قال  اأمامة  اأبي  عن   -1
)اقراأوا   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
القراآن ، فاإنه ياأتي يوم القيامة �سفيعاً 

الأ�سحابه( رواه م�سلم
قال  �سمعان  بن  النوا�س  وعن   -2
و�سلم  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  قال 
واأهله  بالقراآن  القيامة  يوم  )يوؤتى   :
الدنيا  يف  به  يعملون  كانوا  الذين 
عمران  واآل  البقرة  �سورة  تقُدمه 

حتاجان عن �ساحبهما( رواه م�سلم
قال  قال  عفان  بن  عثمان  وعن   -3
 : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
)خريكم من تعلم القراآن وعلمه( رواه 
اأف�سلكم  )اإن   : رواية  . ويف  البخاري 

من تعلم القراآن وعلمه( .

4- وعن ابن م�سعود قال قال ر�سول 
قراأ  )من   : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
ح�سنة  فله  اهلل  كتاب  من  حرفاً 
اأقول  ال   . اأمثالها  بع�رش  واحل�سنة 
والٌم  األف حرف  ولكن   ، )امل( حرف 
الرتمذي  رواه   . حرف(  وميٌم  حرف 

وقال : حديث ح�سن �سحيح .
5- عن ابن عبا�س قال قال ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم : )اإن الذي لي�س 
كالبيت  القراآن  من  �سيء  جوفه  يف 
 : وقال  الرتمذي  رواه   . ب(  اخلريِ

حديث ح�سن �سحيح
قال  قال  عمرو  بن  عبداهلل  وعن   -6
 : و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
واأرق  اقراأ   : القراآن  ل�ساحب  )يقاُل 

فاإن  الدنيا  يف  ترتل  كنت  كما  ورّتل 
 . تقروؤها(  اأية  اآخر  عند  منزلتك 
ح�سن  حديث   : وقال  الرتمذي  رواه 

�سحيح
قال  عبداحلارث  بن  نافع  وعن   -7
على  اخلطاب  بن  لعمر  والياً  كنت 
مكانه  وجعل  نافع  ف�سافر   ، مكة 
عبدالرحمن بن ابزى وكان ابن اأبزى 
من املوال ، ف�ساأله عمر : مَل جعلته 
 : النا�س وهو موىل ؟ قال  والياً على 
 ، بالفرائ�س  للقراآن وعامل  اإنه قاري 
فقال عمر ر�سي اهلل عنه : قال النبي 
)اإن اهلل يرفع   : �سلى اهلل عليه و�سلم 
بهذا الكتاب اأقواماً وي�سع به اآخرين( 

رواه م�سلم

من عرف معاين �لقر�آن و مر�ميه فقلبه 
لن يعذب �أبدً�

قراءة  �سغله  من  اإذاً 
دعائي  عن  القراآن 
ممكن  اأي  وم�ساألتي، 
القراآن،  تقراأ  اأال 
عن  بعيداً  تكون  واأن 
وعن  الدقيقة،  معانيه 
توجيهات ربنا �سبحانه 
اأن  اأردت  وتعاىل، فاإذا 
يف  ودخلت  تتاجر 
اأو يف  عالقة حمرمة، 
ب�ساعة حمرمة، اأو يف 
طريق اأو اأ�سلوب حمرم 
عند اهلل عز وجل، وكان 
هذا  حمق  العقاب 
ترى  فيا  كله،  املال 
وكل  اجلهود  هذه  كل 
التي  الطاقات  هذه 

خرجت  والتي  بذلتها 
عز  اهلل  منهج  عن  بها 
�سائعة؟  جهود  وجل 
وفرت  لو  الأنك  نعم، 
وقتك وعرفت املنهج 
االآن  حتركت،  ثم 
الزواج  باجتاه  حركة 
اأغلب  منهج  دون  من 
الزواج  هذا  اأن  الظن 
ينتهي  خمفق  زواج 
تعلم  اأما  بالطالق، 
الزواج،  قلب  العلم، 
هذا  اأن  الظن  فاأغلب 

الزواج ناجح، اإذاً: 
قراءة  �سغله  من   ((
دعائي  عن  القراآن 
اأعطيته  وم�ساألتي 

جزاء  اأف�سل 
ال�ساكرين((

اأبي  البن  ]العلل 
�سعيد  اأبي  عن  حامت 

اخلدري 
)) اإن اهلل ال يعذب قلباً 

وعى القراآن ((
باإ�سناد  داود  ]اأبو 
�سحيح عن اأبي اأمامة 
يف  عذاب  هناك 
اأن  ذلك  معنى  القلب، 
ج�سدياً  عذاباً  هناك 
وعذاباً قلبياً، قد جتد 
معافى  �سليماً  اإن�ساناً 
واأموره  بحبوحة،  يف 
ي�ستهي،  كما  كلها 
القلب،  معذب  لكنه 

قد  بالقهر،  ي�سعر  قد 
قد  باحلقد،  ي�سعر 
قد  بالهوان،  ي�سعر 
لالنتقام،  بحبه  ي�سعر 
بال�سياع،  ي�سعر  قد 
بالت�ساوؤم،  يح�س  قد 
بال�سوداوية  يح�س  قد 
�سيء جميل، هذه كلها 
اإذا  القلب،  عذابات 
القراآن..  وعيت معان 
�سننه.. عرفت  عرفت 
ال  قلبك  مراميه، 
قال  توحد،  يعذب، 
َمَع  تَْدُع  ﴿َفاَل  تعاىل: 
َفتَُكوَن  اآََخَر  اإيِلَهاً  يِ  اهلَلّ
بيِنَي ﴿ ]�سورة  َن امْلَُعَذّ ميِ
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اأقوال بع�ض العلماء 
يف ف�ضل القراآن 

االآن اأقوال بع�س العلماء يف ف�سل القراآن، 
حلامل  "ينبغي  عيا�س:  بن  الف�سيل  يقول 
اأي   ،" اأحد حاجة  اإىل  له  يكون  اأال  القراآن 
اإن�سان قارئ اأو حافظ للقراآن هذا من اأهل 
اهلل، فاإذا وقف اأمام اإن�سان لئيم وت�سع�سع 
يوؤملني  والذي  اأحياناً  اأو  وتذلل،  اأمامه 
اأ�سّد االأمل عند مكتب دفن املوتى اإذا كان 
ع�رشات  يلحقه  معاملة  يجري  االإن�سان 
قراء القراآن بو�سع مزر وخمز يف بذل ماء 
الوجه، اأهكذا قارئ القراآن! يقول الف�سيل 
بن عيا�س:" ينبغي حلامل القراآن اأال يكون 
تكون  اأن  ينبغي  بل  حاجة،  اأحد  اإىل  له 
حوائج اخللق اإليه "، لعظم �ساأنه، الأنه من 

اأهل اهلل عز وجل. 
قال : "حامل القراآن حامل راية االإ�سالم، 
اأن  وال  يلهو،  من  مع  يلهو  اأن  ينبغي  فال 
من  مع  يلغو  اأن  وال  ي�سهو،  من  مع  ي�سهو 

يلغو، تعظيماً حلق القراآن".
ال  نزهات  و  و حركات،  اأماكن،  هناك  اأي 
فيها  اأماكن  هناك  القراآن،  بحامل  تليق 
و�سخب  اأ�سواق  هناك  وغناء،  اختالط 
اأن يكون  ينبغي  القراآن ال  االأ�سواق، حامل 

مع هوؤالء تعظيماً ل�ساأن القراآن. 



 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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كيا تطرح �سيارتها الريا�سية 

بداية 2018
كيا  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
ال�ضهرية منذ مدة منوذجا 
ريا�ضية  ل�ضيارة  جديدا 
الأ�ضواق  يف  �ضتطرح 
واأطلقت   2018 بداية 
التي  ال�ضيارة  ال�رشكة على 
ا�ضتعر�ضتها خالل معر�ض 
 Detroit Auto"
ا�ضم   "2017  Show
واأكد اخلرباء   "Stinger"
يف ال�رشكة حني عّرفوا عن 
اأنها �ضتغري  بع�ض مزاياها 

جميع مفاهيم القيادة عند 
ع�ضاق �ضيارات كيا.

ن�ضخ  اأب�ضط  �ضتح�ضل  كما 
هذه ال�ضيارة وفقا للخرباء 
على حمرك بنزين توربيني 
 248 وعزم  لرت   2.0 ب�ضعة 
�رشعة  وعلبة  ح�ضانا 
بـ  متطورة  اأوتوماتيكية 
على  قادرة  جمالت   6
من  ال�ضيارة  �رشعة  زيادة 
كلم/�ضاعة،   100 اإىل   0
اأما  ثوان   6 من  اأقل  يف 

لل�ضوق  املخ�ض�ضة  الن�ضخ 
اأقوى  ف�ضتكون  الرو�ضية 
مبحركات  ومزودة  بقليل 
توربينية بعزم 353 ح�ضانا 
اأمامي  دفع  بنظامي 

ورباعي.
 "GT" وفيما يتعلق بن�ضخة
 "Stinger" ن�ضخ  اأقوى 
اأنها  امل�ضادر  فتوؤكد 
�ضتاأتي مبحركات توربينية 
بـ 6 اأ�ضطوانات ب�ضعة 3.3 
ح�ضانا،   370 وعزم  لرت 

من  الت�ضارع  على  قادرة 
يف  كلم/�ضاعة   100 اإىل   0
ف�ضال  ثوان،   4 من  اأقل 
اأنظمة  من  العديد  عن 
الطرقات  على  الثبات 
ومنظومة  واملنعطفات 
ومكابح  متينة  تعليق 

ريا�ضية خا�ضة.
تطلق  اأن  ويتوقع 
 ،2018 بداية   "Stinger"
دولر  األف   35 ب�ضعر 
قد  فيما  ن�ضخة،  لأرخ�ض 

فورد تعقد �سراكة مع علي بابا لبيع ال�سيارات عرب الإنرتنت
فورد على و�ضك ابرام اتفاقية ت�ضمح لها ببيع ال�ضيارات يف ال�ضني عرب موقع تيمول التابع لعلي بابا اأونالين 
للتجزئة ياأتي هذا ح�ضب تقارير رويرتز، حيث اأن جيم هاكيت رئي�ض فورد التنفيذي وبيل فورد البن رئي�ض 
وذلك يف  بابا،  مع علي  العقد  لإبرام  ال�ضينية حالياً  هانغت�ضو  متواجدان يف مدينة  التنفيذي  الإدارة  جمل�ض 
حماولة جلذب مبيعات عرب ال�ضوق املتنامي لبيع ال�ضيارات عرب الإنرتنت، وبناًء عليه �ضيتم تو�ضيل ال�ضيارات 

للعمالء عرب متاجر فورد املنت�رشة حول ال�ضني، كما اأن الإ�ضالح وال�ضيانة �ضيكون عرب مراكز ال�رشكة.
حيث  ال�ضيارات”  بيع  “اآلة  عرب  فورد  �ضيارات  بيع  اإىل  بابا  علي  مع  التفاقية  توؤدي  قد  ذلك،  اإىل  بالإ�ضافة 

وعلى اأنه عرب تطبيق بهاتفك الذكي تقوم بطلب �رشاء ال�ضيارة  اختبارها  اأو 
اأمام الفور يتم ت�ضليمها لك اأوتوماتيكياً اأثناء وقوفك 

الآلة العمالقة.
فوكالء  باملقابل،  لكن 

ال�ضيارات  �رشكات 
لهكذا  متقبلني  غري 
اأنه  حيث  بيع،  طرق 
العتمادية  زادت  اإذا 
عليها �ضتوؤذي مبيعات 

قطاع التجزئة.

هل اقرتفت 
تويوتا خطاأً 
بالوثوق يف 

م�ستقبل 
ال�سيارات 

الهيدروجينية؟
يف الوقت الذي تتطور فيه 
تقنيات ال�ضيارات مع ملح 

الب�رش، ي�ضارع رواد �ضناعة 
ال�ضيارات يف العامل ملواكبتها، 

الأمر الذي يجعلهم 
يطورون باإ�ضتمرار من 

تقنياتهم وي�ضارعون باإطالق 
اإختباريات ل�ضيارات كهربائية 
بالكامل، وذلك ب�ضبب �ضغط 
اللوائح احلكومية امل�ضتمر 
الذي ي�ضعى ملركبات بدن 

عوادم.
ولكن على اجلانب الأخر 

من تلك املناف�ضة املحتدة، 
تتم�ضك تويوتا مبخاطرتها 
يف الإهتمام بخاليا وقود 
الهيدروجني يف �ضياراتها 

امل�ضتقبلية، معتمدة يف ذلك 
على اأن مبيعاتها �ضتكون 

الأعلى يف الأماكن التي لن 
تتوفر فيها الطاقة الكهربية 
كم�ضدر اأ�ضا�ضي للطاقة. ويف 
حني باعت �ضانعة ال�ضيارات 
اليابانية 4،000 ن�ضخة فقط 

من جمموعة مرياي املعتمدة 
على خاليا وقود الهيدروجني 

منذ 2014، اإل اأنها تطمح 
لبيع 30،000 بحلول عام 

.2025
وبالرغم من اأن ن�ضخة مرياي 

تاأتي ب�ضعر يبداأ من 52، 
)اأي 197،000 ريال(، اإل اأنها 

تتفوق على نظرياتها الكهربية 
مبداها الذي ي�ضل اإىل 505 
كيلومرت بدون احلاجة ل�ضحن.

ولكن يبدو اأن ذلك التفوق 
موؤقتا، حيث اأن التطور 
يف تكنولوجيا البطاريات 
الكهربية مي�ضي بخطى 

�رشيعة، فقد اأعلنت تي�ضال 
موؤخرا عن موديل رود�ضرت 

الذي �ضيتمكن من قطع 
م�ضافة 1000 كيلومرت قبل 

�ضحنه مرة اأخرى.
 

اإطالق كمارو SS و�سيلفرادو HD يف اأ�سرتاليا

 اأعلنت جرنال موتورز و�رشكة هولدن الأ�ضرتالية لل�ضيارات اخلا�ضة )HSV( عن اتفاق جديد ي�ضمن ا�ضتمرار 
الأخرية عقب توقف اإنتاج موديل هولدن كومودور ال�ضهري.. ويت�ضمن التفاق تد�ضني هولدن لعدد من املوديالت 
اجلديدة لل�ضوق الأ�ضرتالية مثل HSV �ضبورت�ض كات املبنية على هولدن كولورادو، والتي ح�ضلت على مقدمة 

جديدة كلية ب�ضبكة تهوية حمدثة وم�ضابيح �ضباب LED ورفرف جديد وارتفاع اأعلى لل�ضيارة.
و�ضتتوفر HSV �ضبورت�ض كات اجلديدة مبحرك تريبو ديزل �ضعة 2.8 لرت بقوة 197 ح�ضان وعزم دوران 368 

رطل-قدم، مت�ضل بناقل حركة يدوي ب�ضت �رشعات اأو اآخر اأوتوماتيكي ب�ضت �رشعات اأي�ضا.
ولكن اأهم هذه املوديالت هي ن�ضخ جديدة ل�ضفروليه كمارو و�ضيلفريادو HD.. حيث �ضتطرح هولدن ن�ضخ 
�ضيلفرادو مبق�ضورة رباعية كاملة وحمرك Duramex ديزل �ضعة 6.6 لرت بقوة 445 ح�ضان وعزم دوران 910 
ن�ضخة  لكمارو، ف�ضتطرح هولدن  بالن�ضبة  ب�ضت �رشعات  قيا�ضي  اأوتوماتيكي  بناقل حركة  رطل-قدم، مت�ضل 
2SS يف 2018 مبحرك V8 �ضعة 6.2 لرت بقوة 455 ح�ضان وعزم دوران 453 رطل-قدم، مت�ضل بناقل حركة 

اأوتوماتيكي بثمان �رشعات، مع عدم توفر ناقل حركة يدوي كاملعتاد.
HID وجناح خلفي وجنوط بطول 20 بو�ضة واإطارات من  اأمامية  و�ضتاأتي ن�ضخة كمارو اجلديدة مب�ضابيح 
اأوتوماتيكي  ونظام  ومدفاأة  مهواة  ريا�ضية  مقاعد  على  ال�ضيارة  �ضتح�ضل  كما   ،Goodyear Eagle طراز 

للتحكم يف املناخ مبنطقتني ونظام اأوديو Bose الفاخر بت�ضعة مكربات �ضوت.
وقد و�ضف مدير HSV التفاق مع جرنال موتورز بـ “بداية ع�رش جديد متاما لهولدن، حيث انتقلنا من جمرد 

تعديالت خفيفة على موديالت حالية اإىل تد�ضني ن�ضخ جديدة باإ�ضافات حقيقية وح�رشية لعمالئنا”.

اأعلنت بوغاتي عن ا�ضتدعاء 47 منوذج �ضريون �ضاحبة قوة 1،500 ح�ضان 
و�ضعر 2.4 مليون يورو )10.08 مليون ريال( كما يبدو، فحتى اأكرث �ضيارات 
لي�ضت بعيدة عن حمالت ال�ضتدعاء، حيث اأخطرت  العامل قوة وجنوناً 
بوجاتي موؤخراً هيئة اإدارة ال�ضالمة على الطرق ال�رشيعة NHTSA باأن 

عدداً من مناذج �ضريون مّت حلام مقاعدها الأمامية ب�ضكل خاطئ.
تقول �ضانعة ال�ضيارات الفرن�ضية اأنها اأخطرت مالكو �ضريون املت�رشرين 
�ضاحنة  عرب  اخلارقة  لل�ضيارة  منوذج  كل  بنقل  تقوم  و�ضوف  بامل�ضكلة 
خا�ضة اإىل اأقرب وكالءها  للقيام بعملية الفح�ض، واإذا تبني اأن هنالك 
اللحام  وتغيري  امل�ضكلة  باإ�ضالح  بوجاتي  �ضتقوم  فعاًل  باللحام  م�ضكلة 

بالكامل.
يذكر اأن �ضريون مل يبداأ ت�ضليمها للعمالء �ضوى منذ وقت ق�ضري، ومقرر 
اأن  اإل   ..201 خالل  ما  وقت  يف  الق�ضوى  �رشعتها  عن  بوجاتي  اإعالن 
�ضّجلت  التي   RS اأجريا  كوينيج�ضيج  وهي  لتتعداه  قوي  مناف�ض  لديها 

�رشعتها الق�ضوى 477.25 كيلومرت يف ال�ضاعة.

الإعالن عن ا�ستدعاء بوغاتي 
�سريون من حول العامل

 رولز روي�س فانتوم 
الهدوء  بالغة   VIII

لطاملا متيزت رولز روي�ض براحة مق�ضورات �ضياراتها وهدوئها ال�ضديد.. ول تظهر 
هذه امليزة بقوة مثلما تظهر يف فانتوم اجلديدة كليا.

لإثبات مدى هدوء و�ضكينة مق�ضورتها، تعاونت رولز روي�ض مع املو�ضيقار �ضيكيبتا 
احلائز على جائزة MOBO لأعماله املو�ضيقية املعروفة، لت�ضجيل اأغنية جديدة 
داخل فانتوم اأثناء جتوالها يف طرق وجبال �ضوي�رشا. واأ�ضدرت رولز روي�ض ت�رشيحا 
اأظهر الفنان تقديرا  “نرحب ب�ضكيبتا يف عامل رولز روي�ض، حيث  اأخريا تقول فيه: 
الأهداأ  ال�ضيارة  هي  فانتوم  اأن  واأثبت  التجاربة،  لعالمتنا  نوعه  من  وفريدا  مثريا 
والأفخر يف العامل بحق عرب القيام بت�ضجيل مو�ضيقى جديدة ومميزة يف مق�ضورتها”. 
واأكرث من 130  الألومنيوم  باإطار فراغي جديد من  تاأتي  اأن فانتوم اجلديدة  ويُذكر 
كيلوجرام من املواد العازلة لل�ضوت وطبقتني ب�ضمك 6 مليمرت ل�ضمان عدم دخول اأو 

خروج ال�ضوت من املق�ضورة للعامل اخلارجي.
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اآبل تعيد الهيكل املعدين
لهواتف  املعدين  الهيكل  �ستعيد  اآبل  اأن  الذكية  الهواتف  ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  عدة  ذكرت 

»اآيفون-8«  الأخريين  هاتفيها  الزجاجي يف  اخلارجي  للهيكل  اآبل  اعتماد  بعد  القادمة  اآيفون 

و«اآيفون-x«، وّجه اإليها الكثري من م�ستخدمي هواتفها انتقادات وا�سعة موؤكدين اأنهم يف�سلون 

الهياكل اخلارجية املعدنية لالأجهزة والتي متنحهم اإح�سا�سا باأن الهاتف اأمنت واأقل ميال اإىل 
النزلق من اليد.

ووفقا للمعلومات الواردة يف عدد من مواقع التكنولوجيا فاإن »هاتفا واحدا على الأقل من 

الهواتف التي �ست�سدرها اآبل، العام املقبل، �سياأتي بهيكل معدين على غرار هواتف اآيفون-6 

واآيفون-7، وعلى الأغلب فاإن هذا الهاتف �سيكون الذي �سياأتي ب�سا�سة 6.1 بو�سة«. وفيما 

يتعلق بالهواتف امل�ستقبلية التي من املنتظر اأن تطلقها اآبل العام املقبل، فت�سري املعلومات 

اإىل اأن ال�رشكة �ستطلق 3 مناذج، الأول �سيكون ب�سا�سة OLED عالية الدقة 5.8 بو�سة 

وبطارية ب�سعة 2700 ميللي اأمبري، والثاين �سياأتي ب�سا�سة LCD اأقل دقة بحجم 6.1 بو�سة 

وبطارية بحجم 2900 ميللي اأمبري تقريبا. اأما الهاتف الثالث والذي �سيكون الأغلى والأكرث 

تطورا ف�سيزود ب�سا�سة OLED عالية الدقة 6.5 بو�سة وبطارية ب�سعة 3300 اأو 3400 ميللي 

اأمبري، ف�سال عن العديد من اخل�سائ�ض كميزة التعرف على الوجوه وبع�ض امليزات املعدلة 

�سوين قد ت�سمح من تلك املوجودة يف هواتف »اآيفون-x«. لهواتف اآيفون
بتغيري ا�سم م�ستخدم 

�سبكة بالي�ستي�سن

لأول  ن�سجل ح�ساب  نواجه هذه امل�سكلة، عندما  ما  كثرياً 
ال�سنوات  مرور  ومع  متاماً،  عنا  يعّب  ل  ا�سم  نخرت  مرة 
اإن�ساء  نريد  ول  ن�ستطيع  ل  لكن  تغيريه،  ونتمنى  عليه  نندم 
ح�ساب اآخر وخ�سارة كل ما على هذا احل�ساب، اإن كنت من 
ا�سم  تغيري  من  تتمكن  قد  بالي�ستي�سن،  �سبكة  م�ستخدمي 

ح�سابك العام املقبل.
يف مقابلة خا�سة حتدث Shawn Layden مدير جتربة 
خيار  على  يح�سل  اأن  ياأمل  اأنه  بالي�ستي�سن  يف  امل�ستخدم 
هذا  لتوفري  التقنية  التحديات  لكن  امل�ستخدم،  ا�سم  تغيري 
الأمر اأعقد مما نتخيل، لذا لن يتوفر اخليار ب�رشعة وفوراً 

الآن.
بتوفري   2014 عام  منذ  بالتفكري  بداأت  قد  �سوين  وكانت 
ا�سم  ا�ستخدام  اإ�ساءة  من  امل�ستخدمني  ملنع  خطوات 
�سمن  عليهم  التخريب  اأو  اآخرين  من  لل�سخرية  احل�ساب 
الألعاب، كما تعمل على تاأمني طريقة لتّمكن كل اأ�سدقائك 

من معرفة تغيريك لالأ�سم.
اجلدير بالذكر اأن مايكرو�سوفت تطلب من امل�ستخدم دفع 
 ،  Xbox Live �سبكة  ا�سم ح�سابه على  لتغيري  مبلغ مايل 
بعد،  موؤكد  غري  اخلب  عموماً،  حذوها؟  �سوين  حتذو  فهل 
حيث اأن �سوين تعمل على تاأمني خيار تغيري الأ�سم، لكن قد 
ل تنجح بتوفري هذه امليزة نتيجة م�ساعب تقنية بالتايل ل 

تقدمها اإطالقاً.

بعد �سو�سرة اأثارتها اإحدى 
عالقاته ال�سخ�سية يف 

�س اأندرويد يعود  غوغلموؤ�سّ
Essential   ل�سركة

اآبل تخف�س اإنتاجها من اآيفون 10

اأفادت عدة �رشكات �سمن �سل�سلة التوريد ل�رشكة اآبل عن تخفي�ض الكميات املطلوبة من 
املكونات الداخلة يف ت�سنيع اآيفون 10 عن املتوقع ما ي�سري اإىل خف�ض الإنتاج بعد اإنتهاء 

موجة الطلب الأويل التي ت�ساحب اإطالق الهاتف يف ال�سوق لأول مرة.
وبعد اأن انخف�ض الطلب اأ�سبحت مدة ال�سحن اأق�رش من ال�سابق حيث ت�سحن اآبل الهاتف 

بعد 1-2 ا�سبوع مقارنة مع 5-6 اأ�سابيع بعد و�سع الطلب عب موقعها.
اآيفون 10  اإنتاج  الكميات امل�ستهدفة من  اآبل قد تخف�ض  اأن  اإىل  وي�سري بع�ض املوّردين 

للربع الأول من العام القادم، خا�سة مع �سعف منو طلب ال�رشكة مقارنة بالتوقعات.
عن   %30 اأقل  كانت  نوفمب  يف  املكونات  من  اآبل  طلبات  اأن  اإىل  امل�سادر  اأحد  واأفاد 
التوقعات الأولية. وبقيت م�ستويات عوائد ال�رشكات املوردة ملكونات قطع اآيفون 10 عند 

التوقعات اأو اأقل منها مع اإمكانية ازدياد �سوء احلال يف الفرتة املقبلة.
وتراجعت عائدات �رشكة Catcher Technology التي ت�سنع اجل�سم املعدين باأكرث 
من 10%، كما تراجعت عائدات GIS التي ت�سنع لوحة اللم�ض يف ال�سا�سة باأكرث من %15.

نف�ض  املقبلني عند  يناير وفباير  اآيفون 10 يف  اإنتاج  يبقى م�ستوى  اأن  املوّردون  يتوقع 
الكميات املنتجة يف نوفمب، لكن يف مار�ض �سيتم خف�ض الإنتاج ب�سكل وا�سح، وباخلال�سة 

فاإن اإنتاج الربع الأول من العام املقبل �سيكون اأقل 30% مقارنة بالربع اجلاري.

ح�ساب »WeChat« ي�سبح نظاما ر�سميا للتعريف بالهوية
من املقرر اأن ت�سبح ال�سبكة الجتماعية 
نظاما   ،»WeChat« ال�سني  الأكب يف 
ر�سميا لتحديد الهوية يف البالد، �سمن 
 WeChat« يدعى  جتريبي  برنامج 
نان�سا يف  منطقة  اأطلق يف  الذي   ،»ID
مقاطعة  يف  ال�سلطات  واأعلنت  غوانزو 
دي�سمب،   25 الثنني  اجلنوبية،  غوانزو 
من  قريبا  �سيتمكنون  مواطنيها  اأن 
ح�ساب  خالل  من  باأنف�سهم  التعريف 
وكالة  ذكرته  ملا  وفقا   ،»WeChat«
واأ�سافت  �سينخوا،  ال�سينية  الأنباء 
�ستكون  الفرتا�سية  الهوية  بطاقة  اأن 
عن  �سادرة  تعريفية  كوثيقة  �ساحلة 

الدولة ال�سينية.
العلماء يطورون اختبارا لب�سمة الإ�سبع 
املجرمني!العلماء  عادات  كل  يف�سح 
كل  يف�سح  للب�سمة  اختبارا  يطورون 

عادات املجرمني!
اإمكانية  التطبيق  ح�ساب  و�سيوفر 
عب  احلكومية  للخدمات  الو�سول 

الإنرتنت وغريها من الأمور التي تتطلب 
الت�سجيل بفندق وحجز  امل�سادقة مثل 
منع  اإىل  اخلطوة  هذه  وتهدف  التذاكر 
�رشقة الهوية عب الإنرتنت وذلك بف�سل 
تقنية التعرف على الوجه، امل�ستخدمة 
وباإمكان  امل�ستخدم  هوية  من  للتحقق 
 »WeChat« سكان غوانزو ربط ح�ساب�
مع رقم البطاقة الوطني، وبذلك ي�سبح 
ا�ستخدام احل�ساب ممكنا لإمتام بع�ض 
الوظائف التي تتطلب الهوية ال�سخ�سية 

للم�ستخدم.
�سخ�ض  األف   30 من  اأكرث  تقدم  وقد 
هوية  بطاقات  على  للح�سول  بطلب 
�ساعة   24 غ�سون  يف   ،»WeChat«
ح�سابات  اعتماد  املحكمة  اإعالن  من 
الهوية  مبثابة  الجتماعية  ال�سبكة  هذه 
لوكالة  ووفقا  الر�سمية،  ال�سخ�سية 
�سينخوا، فاإن البنامج �سيغطي املدينة 
ليتم  ممكن،  وقت  اأ�رشع  يف  باأكملها 
تو�سيعها لت�سمل مناطق اأخرى يف البالد 

اعتبارا من يناير 2018.
الهوية  وقد مت تطوير م�رشوع بطاقات 
التابع  البحوث  معهد  قبل  من  اجلديدة 
العام ال�سينية واملطورين  لوزارة الأمن 
يف �رشكة »تين�سنت«، بدعم من القطاع 
الوكالت  من  والعديد  امل�رشيف 

احلكومية الأخرى.
مت  فقد  »تين�سنت«،  ل�رشكة  ووفقا 
�سهريا  ن�سطا  م�ستخدما   980 ت�سجيل 
لتطبيق »WeChat« اعتبارا من اأواخر 
اأقوى  يجعلها  مما  املا�سي،  �سبتمب 

�سبكة اجتماعية يف ال�سني.

 Edge ُمت�سفح اإيدج
ي�سل بن�سخته امُل�ستقّرة 
iOSلأنظمة اأندرويد و

من  الأوىل  امُل�ستقّرة  الن�سخة  مايكرو�سوفت  �رشكة  اأطلقت 
 ،iOSو اأندرويد  اأنظمة  مل�ستخدمي   Edge اإيدج  ُمت�سّفح 
اأ�سابيع من اختباره على تلك الأنظمة  وُيكن من  وهذا بعد 
لة مع  خالل امُلت�سّفح مزامنة كلمات املرور واملواقع امُلف�سّ
ن�سخة امُلت�سّفح على احلوا�سب العاملة بنظام ويندوز 10، كما 
ا  وعدت ال�رشكة توفري مّيزة ملزامنة التبويبات املفتوحة اأي�سً

بني جميع الأجهزة امُلختلفة.
ويدعم التطبيق تبادل البيانات بني اأجهزة امل�ستخدم، فمّيزات 
�ست�سل  احلا�سب  على  ول�سقه  الهاتف  على  ن�ض  ن�سخ  مثل 

بالتدريج للجميع بعدما توّفرت يف الن�سخ التجريبية.
متجر  من  اأو  بالي  قوقل  متجر  من  امُلت�سّفح  وُيكن حتميل 

.App Store ”تطبيقات اآبل “اآب �ستور

ل�رشكته  جديد  من   Andy Rubin روبن”  “اآندي  عاد 
تقريبًا  اأ�سبوعني  بعد   Essential “اإي�سن�سال”  اجلديدة 
من اأخذ اإجازة لأ�سباب �سخ�سية اأثارت �سو�رشة لأنها تعود 
موؤ�ّس�ض  “روبن”،  وترك  غوغل.  يف  ق�ساها  التي  لفرتته 
 Playground ل�رشكة  للتفّرغ  قوقل  �رشكة  اأندرويد، 
Global التي تقوم بال�ستثمار يف ال�رشكات النا�سئة، كما 
هاتف  لإنتاج  بعد  فيما  “اإي�سن�سال”  �رشكة  بتاأ�سي�ض  قام 
ذكي لعدم ر�ساه عن املوجود يف الأ�سواق، وتقّدم “روبن” 
من  وهذا  املّدة،  حتديد  دون  �سخ�سية  لأ�سباب  باإجازة 
ا�ستلمها  �سكوى  بعد  التحقيقات  اأ�سئلة  على  الإجابة  اأجل 
ق�سم اإدارة املوارد الب�رشية يف قوقل من اإحدى العامالت 
التي ذكرت اأنها كانت على عالقة بـ “روبن”. ليعود بعدها 
اأن  الداخلية  امل�سادر  بع�ض  وذكرت  فقط،  باأ�سبوعني 
“حتّر�ض”  اأو  اإجبار  يكن هناك  كانت طبيعية ومل  العالقة 
من قبل “روبن”. وتخّبط هاتف �رشكة “اإي�سن�سال” الأول 
ب�سبب دعوى ق�سائية وبع�ض امل�ساكل التي حتاول ال�رشكة 
تقلي�سها عب التحديثات الدورية مع وعود بتوفري الهاتف 

ا. يف دول اأُخرى اأي�سً



 ،2018 ل�سنة  املالية  قانون  الثالثاء   ن�رشاأم�س 
باجلريدة الر�سمية رقم 76، وبالتايل دخل ر�سميا 
التي  التوقيعات  حملة  و�سقطت  التنفيذ،  حيز 
قادتها منظمة حماية امل�ستهلك لتجميد الزيادات 

يف اأ�سعار الوقود 
الإجراءات  من  جملة  املالية  قانون  وت�سمن 
ال�ستثمار  لتعزيز  الرامية  واجلبائية  الت�رشيعية 
جهة  من  هذا  العام،  الإنفاق  يف  والتحكم  املنتج 
بع�س  اأ�سعار  يف  زيادات  �سمل  اأخرى  جهة  ومن 

املواد الوا�سعة ال�ستهالك ومن بينها الوقود، وهو 
الزيادة  اأن  اعتبار  على  الكثريين  حفيظة  اأثار  ما 
جاءت لل�سنة الثالثة على التوايل وو�سلت اإىل ن�سبة 
اجلزائرية  باملنظمة  دفع  ما  وهذا  باملائة   100
توقيعات  حملة  تقود  لكي  امل�ستهلك  حلماية 
مليونية ق�سد منا�سدة رئي�س اجلمهورية مبا�رشة 
الرئي�س  وكان  الوقود  اأ�سعار  الزيادات يف  لتجميد 
يف  املا�سي  الأربعاء  القانون  على  وقع  بوتفليقة 

اجتماع جمل�س الوزراء.

الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأكد 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
قايد  اأحمد  الفريق  ال�سعبي، 
الوطني  اجلي�س  يقظة  اأن  �سالح، 
طول  على  ومرابطته  ال�سعبي 
لل�سعب  اأظهرت  الوطن،  حدود 
مدى  اأجمع  وللعامل  اجلزائري 
حر�سه والتزامه باحلفاظ على كل 

�سرب من الرتاب الوطني. 
يف  �سالح  قايد  الفريق  وقال 
اجلي�س  اأفراد  اىل  تهنئة  ر�سالة 
حلول  مبنا�سبة  ال�سعبي  الوطني 
 2018 اجلديدة  امليالدية  ال�سنة 
اإىل  اأتقدم  اأن  كثريا  »ي�سعدين   :
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأبناء 
�سليل جي�س التحرير الوطني، من 
�سباط و�سباط �سف ورجال �سف 
التهاين  باأزكى  �سبيهني،  ومدنيني 
للموىل  الماين، مت�رشعا  واأ�سدق 

العلي القدير اأن يعيد عليهم وعلى 
والعوام  ال�سنني  واأهلهم  ذويهم 
باخلري واليمن والربكات، م�سفوعة 

بدوام ال�سحة وال�سعادة والهناء«.
�سالح  قايد  الفريق  واأعرب 
تكون  اأن  يف  اأمله  عن  باملنا�سبة 
وعامرة  »مباركة  اجلديدة  ال�سنة 
املفدى  وطننا  على  باخلريات 
والجنازات  بالنجاحات  وحافلة 
القيادة  ظل  يف  جي�سنا،  على 
ال�سديدة  والتوجيهات  الر�سيدة 
لفخامة رئي�س اجلمهورية، القائد 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
جمال  يف  �سواء  الوطني،  الدفاع 
الوطني  للجي�س  املعركة  قوام 
ال�سلحة  مبنظومات  ال�سعبي 
الكربى  والو�سائل  الع�رشية 
م�ستوى مكافحة  اأو على  احلديثة 
املنظمة  واجلرمية  الرهاب 

ال�سعيد  على  اأو  احلدود  وحماية 
الفاعلة  وامل�ساهمة  القت�سادي 

يف التنمية الوطنية ال�ساملة«.
وتابع الفريق قايد �سالح خماطبا 
مبرابطتكم  »اإنكم  اجلي�س:  اأفراد 
ال�سهول  يف  الثغور  على  اليقظة 
طول  وعلى  والوديان  واجلبال 
وم�سارفه  الربية   بلدنا  حدود 

ل�سعبكم  اأظهرمت  قد  البحرية، 
حر�سكم  مدى  اأجمع،  وللعامل 
بحفظ  اللتزام  بواجب  ووعيكم 
حرمة كل �سرب من تراب اجلزائر 
من  عالية  درجة  واأثبتم  الغالية، 
مبهامكم  القيام  على  احلر�س 
النبيلة، �سونا لأمن وطنكم وحماية 

ل�ستقالله و�سيادته  وا�ستقراره«.

العدد : 4541/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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الفريق قايد �سالح ي�ؤكد

اجلي�ش ملتزم باحلفاظ على كل �شرب 
من الرتاب الوطني  

اإيليزي 

1.700 �شائح على منطقة التا�شيلي اأزجر 
اأجنبي  �سائح   1.700 نحو  اإقبال 
املواقع  خمتلف  على  ووطني 
جانت  التا�سيلي  بعرو�س  ال�سياحية 
نهاية  اأعياد  خالل  اإيليزي  بولية 

ال�سنة ، 
لدى  الثالثاء  اأم�س  علم  ح�سبما 

م�سوؤويل مديرية ال�سياحة وال�سناعة 
التقليدية .

 307 اإقبال  �سجل  الإطار  هذا  ويف 
�سائح اأجنبي من خمتلف اجلن�سيات 
) من بينها فرن�سية واإيطالية و اأملانية 
اإىل  جن�سيات عربية على  اإ�سافة   )

ال�سياحية  واملواقع  املعامل  عديد 
، كما  بها منطقة جانت  التي تزخر 
اأو�سح مدير القطاع �سمري فيبليبون، 
ال�سياحية  املدينة  هذه  و�سهدت 
لل�سياحة   « ملحوظا   « اإنتعا�سا 
الداخلية ، حيث �سجل توافد 1.400 

وليات  خمتلف  من  وطني  �سائح 
الوطن ، اإ�سافة اإىل اأنواع اأخرى من 
ال�سياحة على غرار ال�سياحة العائلية 
عرب  ال�سداقة  عالقات  طريق  وعن 
مواقع التوا�سل الإجتماعي ، ي�سيف 

ذات امل�سوؤول.

  موقف ...
القيادة  اأمرت  اجلديد2018  العام  تهديدات  ملواجهة 
القيادة  توحيد  خيار  بتبني   الأمريكية  الع�سكرية 
ملواجهة التهديدات اللكرتونية يف جمالت الخرتاق 

و التج�س�س و ن�رش الأكاذيب امل�سللة 
و تقتنع القيادة يف مبنى البانتاغون اأن اأهم التهديدات 
التي �ستواجهها امل�سالح الأمريكية  يف غ�سون العام 
البنتاغون  ويود  ال�سيرباين  الأمن  ثغرات  هي  اجلديد 
ح�سم املواجهة يف هذه اجلبهة مهما كانت التكاليف 
قوتهم  من  وا�سنطن«  »خ�سوم  متكن  دون   للحيلولة 
الوليات  مع  ال�رشاع  يف  و«توظيفها  اللكرتونية  

املتحدة
بح�سب تقارير اأمنية حديثة  تبنى البنتاغون اإجراءات، 
ال�سيربانية،  التهديدات  مع  للتعاطي  التقرير،  بح�سب 
فمن جهة اأوىل دفع نحو ومن جهة ثانية، جلاأت وزارة 
الدفاع اإىل توحيد نظم تكنولوجيا املعلومات اخلا�سة 
بها من اأجل اإن�ساء بيئة اأمنية موحدة، وحت�سني اإدارة 
منظومة املعلومات، عالوة على النتقال اإىل احلو�سبة 
 ، امل�سرتكة  الإقليمية  الأمن  حزم  وكانت  ال�سحابية، 
جمموعة  عن  عبارة  وهي  الوزارة،  مقاربة  من  جزًءا 
قدرات  توفر  �سبكية  تطبيقات  ذات  املعدات  من 

جدران  مثل:  البيانات،  ملعاجلة  ومن�سات  �سبكية 
وحلول  منه،  والوقاية  الت�سلل  عن  والك�سف  احلماية، 
اإدارة املخاطر يف املوؤ�س�سة. كما عززت الوزارة من 
املعلوماتية  لأنظمتها  واملراجعة  الرقابة  عمليات 
الرتباط  اأثناء  خا�سة  اخرتاقها،  عدم  من  للتاأكد 

مبوردين خارجيني لبع�س اخلدمات.
جمرد  قريب  وقت  اإىل  كانت  الأمنية  الهواج�س  هذه 
ترف علمي توظفه هوليود يف الكثري من اأفالمها ،لكنه 
مبرور ال�سنوات حتول اإىل واقع معي�س يفر�س حتديات 
جر  ميكنه  و  اقت�سادية  و  اأمنية  م�ستويا  ،على  جدية 

العامل نحو كوارث ل قبل لل�سعفاء بتحمل تبعاتها ،يف 
النتباه  الأزرق من لفت  لعبة احلوت  اجلزائر متكنت 
اإىل �سعف اأمننا اللكرتوين و ه�سا�سة موقفنا من كثري 
من التحديات ذات العالقة بالعامل الأنرتنت فهل نحن 
القت�ساد  و  اللكرتونية  الإدارة  جمالت  يف  اآمنون 

الرقمي و حماية الأحداث 
باأ�سكاله  الإرهاب  من  اأخطر  مواجهة  اأمام  نحن 
و  الهتمام  توجيه  اإعادة  يتطلب  و ح�سمها  التقليدية 

ترتيب الأولويات

االإرهاب االلكرتوين التحدي القادم...

لقى  اجلديد  العام  دخول  مع 
حتفه   �سنة   11 يبلغ  طفل 
واأ�سيب 02 من مرافقيه بجروح 
حادث  يف  خمتلفة  واإ�سابات 
مرور مميت وهذا على م�ستوى 

الولئي137  الطريق  حمور 
�سيدي  بني  الرابط  �سطره  يف 

لعجال وق�رش ال�ساللة. 
اأم�س   م�ساء   �سجل  احلادث  
د  و43  20�سا  ال�ساعة  على   

م�سالح  بيان  ح�سب  متثل  و 
انحراف  يف  املدينة   احلماية 
نوع  من  نفعية  �سيارة  وانقالب 
ولية  ترقيم  حتمل  هيليك�س 
)�س  طفل  وفاة  وخلف  تيارت 

ال�سعيد 11 �سنة ( يف عني املكان  
وا�سابة 02 من مرافقيه )25 و 
واإ�سابات  بجروح   ) �سنة   46

خمتلفة .
اجللفة / اأحمد قادري

مع دخ�ل العام اجلديد يف اجللفة

اإرهاب الطرقات يخلف وفاة طفل واإ�شابة 2

وداد احلاج

مئات  اأم�س  �سبيحة  اأقدم 
ال�رشفة  ببلدية  املواطنني 
عا�سمة  �رشق  اأق�سى  الواقعة 
مقطع  غلق  على  البويرة  ولية 
الطريق الوطني رقم 26 الرابط 

يف  والبويرة  بجاية  وليتي  بني 
تنديدا  احتجاجية عارمة  حركة 
وما   2018 املالية  بقاون  منهم 
الأ�سعار  يف  زيادات  من  حملها 
مطلع  التنفيذ  حيز  بداأت  التي 

خا�سة  اجلديد  العام  دخول 
تلك التي م�ست الوقود والبنزين 
اأكد  ال�سياق  ويف   ، باأنواعه 
منهم  تقربت  الذين  املحتجون 
املكان  بعني   « الو�سط   « يومية 

على �سلمية حركتهم الإحتجاجية 
ان�سغالتهم  اإي�سال  واأنهم ب�سدد 
بالطرق ال�سلمية بعيدا عن العنف 

واأعمال التخريب والتك�سري.
اأح�سن مرزوق

ب�سبب ارتفاع الأ�سعار بالب�يرة  

مواطنون يغلقون الطريق الوطني رقم 26 

ال زيادة يف ت�شعرية امليرتو الرتامواي 
و التيليفرييك

تفاقم ظاهرة االنتحار يف ب�شار
دي�سمرب  �سهر  اأواخر  يف  ب�سار  مدينة  اهتزت 
بلغت  ل�سباب  انتحارية  عمليات  على  الفارط 
اإن هذه الظاهرة كانت نادرة  عددها القيا�سي. 
اأن اختار يف  اإىل  الب�ساري من قبل  يف املجتمع 
اأربعة    2017 دي�سمرب  �سهر  من  الأخري  الن�سف 

على  باإقبالهم  حلياتهم  تعي�سة  نهاية  �سبان 
النتحار وكدى حماولة لالنتحار فا�سلة ل�سيدة يف 
مقتبل العمر وذلك على خلفية تعر�سهم لأزمات 
الجتماعية  الظروف  اأ�سبابها  من  كان  نف�سية 

اخلانقة التي مير بها �سباب املنطقة.

 اختناق �شبعة اأ�شخا�ش من عائلة واحدة 
بغاز اأول اأك�شيد الكربون 

مب�ست�سفى  األ�ستعجالت  م�سلحة  ا�ستقبلت 
اأ�سخا�س من  حممد مداحي بفرجيوة �سبعة 
 2  (< بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  واحدة  عائلة 
لغاز  ا�ستن�ساقهم  بعد  خمتنقني  �سنة   )  43 و 
اأول اأك�سيد الكربون بحي عزا لدين بوغوا�س 

حالة  يف  وجدوا  ال�سحايا   ، فرجيوة  مبدينة 
غثيان وقد قدمت لهم األإ�سعافات الأولية من 
قبل م�سالح احلماية املدنية بعني املكان قبل 

نقلهم اإىل م�ست�سفى املدينة .
عبد ال�هاب عميم�ر 

دخل حيز التنفيذ ر�سميا

ن�شر قانون املالية ل�شنة 2018 يف 
اجلريدة الر�شمية رقم 76

فرجي�ة 

الب�يرة

حالة طوارئ ب�شبب اإنفلونزا اخلنازير 
اليومني الأخريين  البويرة خالل  يعي�س �سكان 
اإنفلونزا   « فريو�س  اإنت�سار  هاج�س  على 
حالة  اأول  اإكت�ساف  خلفية  على   « اخلنازير 
املحلي  امل�ست�سفى  م�ستوى  على  باملنطقة 
يف  حامل  اإمراأة  وهي   « بو�سياف  حممد   «
العمر ومت حتويلها على جناح  الثالثينات من 
ال�رشعة اىل م�ست�سفة بارين بالعا�سمة ملتابعة 

العالج ، حيث اإنت�رش اخلرب ب�رشعة الربق بني 
املواطنني الذين عربوا ليومية » الو�سط » عن 
تخوفهم ال�سديد من اإنت�سار هذا الوباء خا�سة 
الفرتة  هذه  يف  م�سابون  منهم  الكثري  وان 
بالزكام وال�سعال ما جعلهم يف حالة من الهلع 

من تطور الأمور اىل هذا الداء املرعب .
اأ.م

اأكد عمر حديبي،املدير العام ملوؤ�س�سة ميرتو 
اجلزائر انه ل وجود لأي زيادة يف تذاكر النقل 
التيليفرييك  اأو  ،الرتامواي  بامليرتو  اخلا�سة 

الزيادات  باأن  املواطنني،  حديبي  وطماأن 
الطفيفة املطبقة يف قانون املالية ل�سنة 2018 

ن.فلن تاأثر على الأ�سعار.

كرمت جمعية اأحباب بو�سعادة ال�ساعرعبد 
احلفيظ عبد الغفار بعد تتويجه باجلائزة 
الأوىل يف م�سابقة ال�ساعر اجلزائر الكبري 
الر�سول  مداح  خلوف  بن  خل�رش  �سيدي 
الثقافة  وزارة  اإ�رشاف  م�ستغامن حتت  يف 
عرفت  التي  امل�سابقة  الولية  ووايل 
اجلائزة  عادت  اأين  ولية   16 ل  ت�سفيات 
بعنوان  البو�سعادي  ل�ساعر  بعنوان  الأوىل 

»الر�سول اإمامنا وقدوتنا«

بو�شعادة تكرم �شاعرها عبداحلفيظ عبدالغفار

ف.ن�سرين
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