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�ص3وزير التجارة ال�سابق الها�سمي جعبوب يف منتدى الو�سط

�الإد�رة تتحمل م�س�ؤولية تعطيل �ال�ستثمار�ت

دروكدال ياأمر بعودة العنا�سر اجلزائرية من ليبيا و تون�ص

26 ت�ن�سي و ليبي لتاأ�سي�س �إمارة �إرهابية جديدة يف ليبيا

�ص5

�ص6

 ا�ستبعدت �سيناريو ال�سنة
 البي�ساء، بن غربيط :

 كناب�ست تريد تغليط �لر�أي 
�لعام و�إ�سر�بها غري �سرعي

الأئمة مهّم�شون من اإعداده

الدينية املرجعية  حماية  الإمام" يغّيب  "دليل 
�ص4

�ص2�ص4

باتنةالأفالن

�كـــــتــــ�ساف
 وتـــــدمـــــري
 قـــــنبلـــــتني 
يــدويــــــتني

.        ر�بحي: مفتي �جله�رية حجر �الأ�سا�س يف حماية �ملرجعية  

.      5 �سنوات على الأقل ملعاجلة 
اختالل قانون عمال الرتبية  

الفريق اأحمد ڤايد �سالح

�لهمـــــم �لـــــعالية 
�ســـالحنا مل��جهة 

�لــــتحـــــــــديــــــات  �ص5�ص24

�ص24

�ص4

�ص4 

�ص4

عبد الغني زعالن يك�سف من امل�سيلة

 تخـــفيــــ�س حــــمـــــ�لــــة 
 �ملــــركــــبات للــحــــفـاظ

 على �سالمة �لطـــرقات  
املفت�ص العام للعمل زبري :

 �إحـــــــــالـــــــة 40 �ألـــــــــف
  خمـــــالفـــــــة عمـــــل �إلـــى

 �لقـ�ساء خالل 2017  
مقارنة مع البنوك اجلزائرية الوطنية

�لـــبنـــــ�ك �خلــــا�سـة يف 
 �جلـــز�ئر ..�متيـــــاز�ت 

و تــ�سهيالت معــــدومة   
 ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر

 لوؤي عي�سى يوؤكد:

»�جلـــز�ئر د�ئـــما ما �عتربت 
فل�سطني ق�سـيتها �لد�خلية«

م�سطفى نوري  املدير املركزي 
للتنمية القت�سادية بنفطال للو�سط

�ل"  بــــي،  " �لــــجي، 
يـــتما�ســــى و�لقدرة 
�ل�سر�ئية للم��طـــن

.       ل�بيات نافذة �أجه�ست 
.      �إجــــر�ء�ت �إلــــــغـــاء رخـــــ�س ��ستثمار�ت عربية كبرية

�ال�ستري�د هي دليل على �الإخفاق

جي
ني را

ت�سوير : يا�س
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ت�سوير : يا�س



بتاريخ  عنابة  ميناء  م�ستوى  على  اجلمارك  م�سالح  قامت 
04 فيفري 2018 بحجز �ست  )6( حاويات من فئة 40 قدم 
اأحد  تركيا  من  با�ستريادها  قام  زربية   38400 على  حتتوي 
امل�ستوردين و التي مت الت�رصيح بها ب�سورة خاطئة من اأجل 

التهرب من تدابري احلظر.
العبور  وكالء  اأحد  قام   2018 جانفي   11 بتاريخ  اأنه  ذلك 
اأجل  من  امل�ستورد  ل�سالح  مف�سلني  ت�رصيحني  باكتتاب 
جمركة اأغطية اأ�رصة مت ا�ستريادها من تركيا يف 6 حاويات 
كبرية من فئة 40 قدم، و بعد درا�سة الت�رصيحني و  الفح�ص 
العيني للب�ساعة امل�رصح بها تبني اأن الأمر يتعلق بزرابي و 
لي�ص باأغطية اأ�رصة، علما ان الزرابي من بني الب�سائع التي 

�سملتها تدابري احلظر و التي مت تعليق ا�ستريادها.
و عليه، فان الت�رصيحني خاطئني الهدف منها اللتفاف حول 
تدابري احلظر و هو ما ي�سكل خمالفة جمركية من�سو�ص و 
معاقب عليها مبوجب اأحكام املواد 21 فقرة 1، 312 مكرر و 

325 مكرر فقرة 2 من قانون اجلمارك.
تبعا لذلك، مت حترير حم�رصين بخ�سو�ص املخالفة التي مت 
ارتكابها و مت حجز الب�ساعة التي قدرت قيمتها الجمالية 
املخالف  على  غرامة جمركية  ت�سليط  و   117.058.423،7
امام  �سكوى  ايداع  مت  كما  دج.   468.233.694،8 ب  تقدر 
هذا  يف  الالزمة  الق�سائية  املتابعات  اأجل  من  العدالة 

الطار.
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ر�ؤية من الواقع
جماعات  الأخرية  ال�سنوات  يف  ن�سطت 
املدين  املجتمع  م�سمى  حتت  وجمعيات 
على  اأطلقوا  انتهازيون  اأ�سخا�ص  منها  ،وبرز 
مكان  كل  ي�سرحون  )فعاليات(  الـ  اأنف�سهم 
وحني باأنهم هم املواطن بعدما ا�ستولوا على 
اأن  ورغم   . ان�سغالته  عن  التعبري  يف  حقه 
 ، جميل  وقع  والكنية  وامل�سطلح  للت�سمية 
ولتلك املنظمات ن�ساط كبري وموؤثر يف دول 
واملغاربة  التوان�سة  جرياننا  وعند  اأوربا 
اإن  اإل   ، نوبل  جائزة  على  ح�سولها  لدرجة 
لهذه اجلماعات التي انت�سرت كالفقاقيع يف 
فئوية  ومطالب  �سخ�سية  اأغرا�ص  اجلزائر، 
مفعول  لها  يكن  مل   ، �سعبوية  وحتركات 

امليدان يذكر. ول وقعا ول حتى ن�ساطا يف 
ما  منها  �سغط  وو�سيلة  عالة  اأ�سبحت  واإمنا 
واأخرى  الأحزاب  بع�ص  اأيدي  يف  و�سعها  مت 
ا�ستفردت بها جماعات الوليغار�سيا وثالثة 
ال�سلطة  يف  اأطراف  جناح  حتت  وقعت 
ن�سر  يف  منها  وت�ستفيد  ماآرب  بها  لتق�سي 
ان  ورغم   . للدعاية  وت�ستعملها  الإ�ساعات 
عينا  تكون  اأن  لها  ميكن  املجتمع  منظمات 
ينظر من خاللها املواطن ملا يقع و تعرب عن 
التنمية  يف  فاعال  �سريكا  اأو   ، حاله  ل�سان 
من  تت�سكل  ،باعتبارها  الت�سيري  يف  ورفيق 
يف  الفاعلون  واملواطنون  والإطارات  النخب 
على  اقت�سر  عندنا  دورها  اأن  اإل   ، امليدان 

مبداأ خذ وطالب .لأنها غري وا�سحة الأ�س�ص 
وتتحرك بدون تنظيم ول برامج وعنا�سرها 
يفتقدون للتكوين .حيث انطلقت ع�سوائيا 
امل�سهد  �سجيجها  ليمالأ  وجيز  ظرف  ويف 
على  �سغط  قوة  ت�سكل  اأ�سبحت  و   ، �سخبا 
ومل  واملوؤ�س�سات  واملنتخبني  الإدارة  عمل 
بالقطاعات  عالقتها  ول  هدفها  ل  يتنب 
من  الكثري  ويف  بل   ، واملواطن  الإدارية 
للتنمية  عرقلة  و�سيلة  باتت  الأحيان 
الع�سوائية  البناءات  عن  تدافع   . وامل�ساريع 
نظافة  عن  دفاعها  من  اأكرث  والق�سديرية 
ان  غرابة  ول  .؟  املحيط  وجمالية  املدينة 
اأو  امل�سوؤولني  بني  ال�سراع  يف  خا�سة  تربز 

عند ال�ستحقاقات النتخابية لت�ساند فالن 
�سد عالن ثم يق�سى منها وطرا لتجد نف�سها 
�سد  اأطراف  حتركها  ال�سارع  يف  اأخرى  مرة 
جهات وجماعات اأخرى .فال�ساحة اليوم يف 
املدين  املجتمع  جمعيات  تنظيم  اإىل  حاجة 
فائدة  يف  ين�سب  عملها  و  فاعلة  لتكون 
املواطن والوطن ، وميكن ترقيتها وتاأطريها 
املحلية  التنمية  يف  �سريكا  منها  لنجعل 
.ولي�ص  واملواطن  الإدارة  بني  وو�سيطا 
اأعمال  يف  وتوريطها  وتوجيهها  ا�ستغاللها 
قذرة كما نرى ونعاي�ص ون�سمع او نحر�سها 

على الفو�سى واخلروج اإىل ال�سارع.

مركز الإ�ستقبال بتمرنا�ست

ترحيل �أكرث من 1.100 رعية نيجريية 
مت ترحيل 1.140 رعية نيجرية 
ليلة الثنني اإىل بلدهم الأ�سلي 
الإ�ستقبال  مركز  من  اإنطالقا 
اإطار  يف  وذلك  بتمرنا�ست 
التي با�رصتها   عملية  الرتحيل 
بطلب  اجلزائرية  ال�سلطات 
ح�سبما   ، النيجر  حكومة  من 

لوحظ.  
من   68 األ  الدفعة  هذه  وتعد 
املرحلني  النيجريني  الرعايا 
من  مرافقتهم  متت  الذين 
وليات عنابة والوادي و غرداية 
و ب�سكرة و الأغواط نحو مركز 
الإ�ستقبال بتمرنا�ست حيث مت 
التدابري الالزمة مع  اتخاذ كل 

يف  ممثلة  النيجرية  ال�سلطات 
بتمرنا�ست  القن�سلية  امل�سالح 
بالدهم  اإىل  ترحيلهم  ل�سمان 
ح�سبما  ح�سنة،  ظروف  يف 
الأحمر  الهالل  م�سوؤول  اأو�سح 
ال�سيخ   مولي  اجلزائري 
 35 العملية  لهذه  وخ�س�ص 
لنقل  �ساحنات  وخم�ص  حافلة 
فرق   من  ومبرافقة  الأمتعة 
احلماية املدنية وممثلي قطاع 
م�سالح  و  الوطني   الت�سامن 
الأمن، اإىل جانب توفري تغطية 
اإىل  للمرحلني  كاملة  �سحية 
اأغادي�ص  اإىل  و�سولهم  غاية 
اأ�ساف  كما   ، النيجر(  )�سمال 

عدد  بلغ  و  امل�سدر  ذات 
املرحلني منذ انطالق العملية 
)دي�سمرب 2014 ( اإىل حد الآن 
من  رعية  األف   28 من  اأكرث 
بتمرنا�ست،  الإ�ستقبال  مركز 
يوؤطرها  التي  العملية  وهي 
الأحمر  الهالل  متطوعو 
ذات  اإىل  اإ�ستنادا   ، اجلزائري 
عملية  وتتوا�سل   . املتحدث 
اإىل  النيجريني  الرعايا  ترحيل 
اإن�سانية  "ظروف  يف  بالدهم 
ح�سنة تراعي خمتلف اجلوانب 
حقوق  ت�سمن  التي  ال�رصورية 
اإليه  اأ�سري  مثلما   ، الإن�سان" 

امل�سدر .

ما بني جانفي28 اىل 03 
فيفري  2018

21514 تدخل 
للحماية �ملدنية

جمارك ميناءعنابة:

 حجز 6 حاويات حتتوي
 على 38400 زربية 

حمظورة �ال�ستري�د

اىل  بني جانفي28  ما  املمتدة  الفرتة   خالل  
احلماية   وحدات  �سجلت   ،2018 فيفري    03
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل   21514 املدنية 
املواطنني،  طرف   من   ال�ستغـاثة  مكاملات 
هذه التدخالت �سملت خمتلف جمالت اأن�سطة 
بحوادث  املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية 
ال�سحي  الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 
الأمنية   الأجهزة  تغطية  و  احلرائق  اإخمــاد 
ملختلف التظاهرات، من بينها  14170 تدخــل 
خا�ص بعمليات الإجالء ال�سحي، اأيـن مت فــيهــا 
اإ�ســعاف و اإجالء 1358 جريح و حتويل 12643 
اأعوان  طرف  من  امل�ست�سفيات  اإىل  مري�ص 

احلــماية املدنيـة.
اأما فيما يخ�ص حوادث املرور قامت وحدات 
احلماية املدنية بـ 1564 تـدخـل من اأجل  866 
حادث  مرور اأدت اإىل وفاة 19 �سخ�ص و جرح 
اإ�سعافهم و نقلهم اإىل املراكز  950 اآخرين مت 

الإ�ست�سفائية.

�كت�ساف وتدمري قنبلتني يدويتني بوالية باتنة
الوطني  للجي�ص  ك�سفت ودمرت مفرزة 
بولية  يدويتني   )02( قنبلتني  ال�سعبي 
باتنة/ن.ع.5 ، كما اأورده اأم�ص الثالثاء 

بيان من وزارة  الدفاع الوطني.  
واأو�سح ذات البيان انه "يف اإطار مكافحة 
الإرهاب، ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�ص 
الوطني ال�سعبي، يوم 05 جانفي 2018، 
بباتنة/ن.ع.5  يدويتني   )02( قنبلتني 
حماربة  اإطار  و"يف  اخرى  جهة  ".من 
اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
مفارز م�سرتكة للجي�ص الوطني ال�سعبي 
خالل  اجلمارك  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
غليزان  من  بكل  منف�سلتني  عمليتني 
جتار   )03( ثالثة  ع.2،  ن.  ومع�سكر/ 
كلغ   )08( ثمانية  بحوزتهم  خمدرات 
من الكيف املعالج، فيما �سبط عنا�رص 
من  وحدة   )9977( الوطني  الدرك 

غليزان  من  بكل  امل�رصوبات  خمتلف 
وب�سكرة/ والوادي  وتيارت/ن.ع.2 

توقيف  اخرمت  �سياق  ".ويف  ن.ع.4 

)21( مهاجرا غري �رصعي من جن�سيات 
خمتلفة بكل من تلم�سان واأدرار الوادي 

كما اأكده بيان الوزارة . 

فعاليات �ملجتمع �ملدين �ملزيف

املهني  للتكوين  جديدا   بيداغوجيا  من�سبا   3130 فتح  مت 
اليوم  علم  ،ح�سبما  مب�ستغامن   2018 فرباير  دورة  بر�سم 

الثالثاء من املدير 
الولئي للتكوين والتعليم املهنيني.

واأو�سح بلح�سن بن نا�رص يف ت�رصيح  اأن هذه املنا�سب تتوزع 
على �سبعة اأمناط تكوينية اأهمها التكوين الإقامي ب 1230 
من�سبا والتكوين عن طريق التمهني ب 1408 من�سب والتكوين 
 90 ب  التاأهيلي  والتكوين  من�سبا   90 ب  املعابر  طريق  عن 
من�سبا ومت خالل هذه الدورة املهنية اجلديدة -وفقا لذات 
امل�سدر- تخ�سي�ص 90 من�سبا بيداغوجيا لتكوينات املراأة 

املاكثة بالبيت و 90 من�سبا للتكوينات امل�سائية.

م�ستغامن

3130 من�سب بيد�غوجي 
جديد للتكوين �ملهني 

احلفنـاوي بن عامـر غــول

البويرة

جر 7 جرحى يف حادث مرور خطري
م�ستوى  على  خطري  مرور  حادث  اأم�ص  �سبيحة  وقع 
جنوب  اأق�سى  ديرة  ببلدية   08 رقم  الوطني  الطريق 
بني  عنيف  ا�سطدام  اإثر  على   ، البويرة  ولية  عا�سمة 
عنه  نتج  ميقان  نوع  من  واأخرى  اإبيزا  نوع  من  �سيارة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  ن�ساء   3 منهم  اأ�سخا�ص   7 اإ�سابة 
بني 19 و 58 �سنة بجروح متفاوتة اخلطورة ، وتدخلت 
اإىل  ال�رصعة  لنقلهم على جناح  فرقة احلماية املدنية 
، ومن جهتها  م�ست�سفى �سيدي عي�سى بولية امل�سيلة 
فتحت امل�سالح المنية حتقيقا يف احلادث الذي يرجح 

�سببه الإفراط يف ال�رصعة و�سوء الأحوال اجلوية .

البويرة

�لثلوج تقطع طرق وطنية و والئية
ت�سببت العوا�سف الثلجية التي تهاطلت منذ 
ليلة اأول اأم�ص على م�ستوى ولية البويرة يف 
قطع وغلق عديد الطرق الوطنية والولئية 
منها الطرق الوطنية 15و30 و33 التي تربط 

جانب  اإىل  وزو  تيزي  بولية  البويرة  ولية 
�سحاريج  بلديات  من  بكل  الولئية  الطرق 
ت�سبب  ما  اأخري�ص  وبرج  وديرة  والها�سمية 
ويف  نهائية  ب�سفة  املرور  حركة  توقف  يف 

املخت�سة  امل�سالح  تبذل  ال�سياق  ذات 
على  العزلة  فك  اأجل  من  كبرية  جمهودات 

�سكان هذه املناطق .
اأ.م
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وزير التجارة ال�شابق الها�شمي جعبوب :

لي�س لدينا ما ن�سدره خارج املحروقات

ع�شام بوربيع

و  امل�ؤ�س�سات  بيع  بني  نخلط  اأن  يجب  ال 
w خ��س�ستها اعترب وزير التجارة ال�سابق
الها�سمي جعب�ب اأن االإجراءات اجلديدة 
اخلا�سة باال�سترياد هي قفزة اإىل ال�راء ، 
معتربا اأن غلق اال�سترياد لي�س حال و اأنه 
قرار مت�رسع، و اأن اأح�سن طريقة لتقلي�س 

اال�سترياد ه� االإنتاج املحلي .
ا�ست�سافته  خالل  جعب�ب  اأ�ساف  و 
مبنتدى احل�ار اأنه اليجب ك�سب عداوات 
،يف  اال�سترياد  مبنع  االأجنبية  الدول  مع 
ظل وج�د حل�ل عديدة تطبق على تدعيم 
االأرا�سي  ا�ستغالل  مثل  املحلي  االإنتاج 
الفالحية ا�ستغالال اقت�ساديا ال ا�ستغالال 

وجدانيا .
اأي�سا  احلل�ل  بني  من  اأن  جعب�ب  وقال 
قبل   ، احلل�ب  االأبقار  يف  اال�ستثمار  يف 
اأن ي�سري اإىل تعر�س لها يف ال�سابق مالك 
هذا  يف  لال�ستثمار  ال�سع�دي  املراعي 
املجال يف اجلزائر ، ورغم دعم الرئا�سة 
عليه  قطع�ا  احلليب  ل�بيات  اأن  اإال  له 
الطريق ، ليفتح جعب�ب احلديث عن ق�ة 
و  اجلزائري  االقت�ساد  يف  الل�بيات  تاأثري 

جتارته .
اأو  منع  اإجراءات  اأن  املتحدث  اأعترب  و 

اأقرتها  التي  االأخرية  اال�سترياد  تقلي�س 
احلك�مة هي اإجراءات اإخفاق ، واأتت بعد 
االإخفاق يف احلد من اال�سترياد بالطريقة 
االإدارية  الطريقة  اإىل  فلجاأنا  االقت�سادية 
ل�سن�ات  جربناها  اأننا  رغم   ، املنع  وهي 

ط�يلة و مل جتدي نفعا .
لنبيعه  منلك  ما  عن  املتحدث  وت�ساءل 
للخارج ، وهل املنتجني اجلزائريني اأ�سال 
م�سريا   ، اخلارج  اإىل  بالت�سدير  مهتم�ن 
يف �سياق اآخر اإىل فعالية جتربة املناطق 
احلرة مثل جتربة بالرة ، والتي ت�ساهيها 

منطقة طنجة يف املغرب .
ويف ظل حديثه عن اإيجاد البديل وتدعيم 
 ، املنع  لقرارات  كبديل  ال�طني  االإنتاج 
ال�سكر، وقال  الزيت و  تطرق جعب�ب اىل 
اأمتنى اأن يك�ن للدولة معاملها اخلا�سة يف 
هذا املجال ، م�سريا اىل دخ�ل 5متعاملني 
جدد يف ميدان ال�سكر وهم جممع معزوز 
، �سيفيتال ، برحال يف الغرب اجلزالئري 
ه�ؤالء  بني  من  اأن  اىل  م�سريا   ، البال  و   ،
ال�سكر  �سينتج  اأنه  قال  من   املتعاملني 

ب60دينار للكيل�غرام .
قطاعات  هناك  اأن  املتحدث  وقال 
الدولة  تتدخل  اأن  البد   ، اإ�سرتاتيجية 
�س�ق  غرار  على   ، فيها  ال�س�ق  لتعديل 
الدجاج كي ال يتاأثر الفالح ، م�سريا اإىل 

الدولة  ح�س�ر  �سد  كان�ا  وزراء  وج�د 
كمتعامل اقت�سادي، معقبا اأنه �سد نظام 

» اأون ، اأوف » اأو نظام الزر يق�سد .
ال�زير  قال   ، ال�سياق  ذات  يف  ودائما 
بيع  بني  نخلط  اأن  يجب  ال  اأنه  جعب�ب 
اأن  معتربا   ، وخ��س�ستها  امل�ؤ�س�سات 
قان�ن اخل��س�سة م�ج�د ، وذلك ابتداء 
لي�سل   ، الإعالن  ال�رسكة  تقدمي  من 
 ، الدولة  م�ساهمات  جمل�س  اإىل  امللف 
تقرير  باإعداد  يق�م  الذي  االأخري  هذا 

للحك�مة و رئي�س اجلمه�رية .
وبخ�س��س قرارات الثالثية االأخرية فيما 

يخ�س فتح راأ�س مال بع�س امل�ؤ�س�سات 
اأن  على  املتحدث  اأكد   ، العم�مية 
املتبادلة  املنفعة  على  فيه  يحر�س 
ما  منفعة  من  اخلا�س  يقدم  مالذي  اأي 

ل�رسكة عم�مية اأراد الدخ�ل فيها ».
وقال جعب�ب اأن » ما ي�ؤ�سفني ه� تكالب 
القطاع  على  ال�سيا�سية  الق�ى  بع�س 
اخلا�س  القطاع  �سيطنة  و  اخلا�س 
يف  ال�سيا�سية  الق�ى  بع�س  طرف  من 
اأنحاء  جميع  يف  اأنه  م�سيفا   ، البالد 
لي�س�ا  االقت�ساديني  املتعاملني  العامل 

م�سيطن�ن .

اجلزائر  ميناء  اأرى  اأن  ي�ؤ�سفني  وقال 
يحت�ي على 40�سفينية كل مالكها اأجانب 
اأحد  يت�ساءل  مل    ، اأجنبي  طابع  ذات  و 
بالن�سبة  ذلك  كان  ل�  اأنه  م�سيفا   ، ملاذا 

جلزائري لقامت عليه الدنيا و اأقعدت .
كل  وهل   ، ا�سرتاكي�ن  كلنا  هل  وت�ساءل 
مع  اأنه  م�سيفا   ، مرت�سي  اأعمال  رجل 
رقابة  ظل  يف  اخلا�س  القطاع  ت�سجيع 
جتمع  اأن  يجب  اأنه  م�سيفا   ، مت�ازنة 
ال�رسكات  الإجناح  الظروف  كل  الدولة 
بع�س  هناك  اأن  عقب  ،و  ال�طنية  
املتعاملني  على  مفت�حة  القطاعات 

االأجانب وممن�عة على اخل�ا�س .
وزير  عن  احلديث  ظل  ويف  جعب�ب 
التجارة ال�سابق املت�يف بختي بلعايب مل 
 ، ما  ل�سغ�ط  تعر�س  قد  يك�ن  اأن  ينفي 
كانت  مهما  م�س�ؤول  اأي  ي�جد  ال  معقبا 
�س�اءا   ، لل�سغط  يتعر�س  ال  م�س�ؤوليته 
اأكان �سغط اللل�بيات اأو �سغط االأقارب 

، اأو �سغط حزبه ، و �سغط املناوئني .
الل�بيات  ا�ستطاع  كيف  بذلك  وحتدث 
اإفراغ قرار دخ�ل اجلزائر اىل املنطقة 
العربية احلرة ،م��سحا اأن اجلزائر رجل 
داخل املنطقة و رجل خارج مبا يعني اأن 

ان�سمامها مازال غري منتهي .
و اأ�سار بذلك اإىل قيام احلك�مة اجلزائرية 

القائمة  باإ�سدار 700منت�ج عربي �سمن 
اجلزائر  اىل  يدخل�ا  ال  اأن  اأي   ، ال�سلبية 
التي   ، الل�بيات  �سغط  يف�رس  ما  وه�   ،
اأحيانا تك�ن يف �سالح االإحتاد االأوروبي . 
كما اأكد املتحدث على �سع�بة  من�سب 
وزراء  اأن عدة  اإىل  بالنظر  التجارة  وزير 
على  تعر�س  املن�سب  هذا  على  مروا 
اىل  راجع  ذلك  معتربا   ، كثرية  �سغ�طا 
اأ�سا�سا على قمع  حكم ن�ساطها املرتكز 
دائما يف حديثه  ال�زير  قال  و   . الف�ساد 
اأقيمت  �سخ�سيا  اأنه  الل�بيات  دور  عن 
وزير   وه�  حاول  عندما  القيامة  عليه 
تقنني بائعي اجلملة  للخمر، لدرجة اأنه 
يف  خا�سة  ح�سة  �سخ�سه  ح�ل  اأعدت 

قناة اأم6الفرن�سية .
اخل��س�سة  عن  دائما  حديثه  ويف 
األغاها  التي  االأخرية  الثالثية  وقرارات 
رئي�س اجلمه�رية ، قال جعب�ب اأن رئي�س 
اجلمه�رية يك�ن قد طلب الرتيث يف هذا 
 ، الثالثية  اتفاق  م�سم�ن  ليعرف  امللف 
وقد يحدث عليها بع�س التغيريات ، كما 

ممكن اأن يقبل ببع�س النقاط .
يدع�ن  من  اأن  املتحدث  قال  كما 
كالم  ه�   ، املحروقات  خارج  الت�سدير 
فقط ، الأنه لي�س لدينا ما ن�سدره خارج 

املحروقات .

.       لوبيات نافذة اأجه�ست ا�ستثمارات عربية يف اجلزائر           .         احلكومة منعت 700منتجا عربيا من الدخول اإىل اجلزائر
.        االإجراءات اخلا�سة باال�سترياد هي قفزة اإىل الوراء           .             اأعتقد اأن الرئي�س قد طلب الرتيث يف ملف اخلو�س�سة

جعبوب ينا�شد اأويحيى من الو�شط

يجب حترير اال�ستثمار من بريوقراطية  و عراقيل االإدارة

الوزير الأ�شبق الها�شمي جعبوب يف منتدى الو�شط »

االإنتاج املحلي اأجنع حل لتقلي�س اال�سترياد

»الها�سمي  ال�سابق  التجارة  وزير   نا�سد 
احلك�مة  رئي�س  ال��سط  »من  جعب�ب 
احمد اأويحيى اأم�س حترير اال�ستثمار من 
على  تفر�س  التي  االإدارية  البريوقراطية 
التي  االإدارية  العراقيل  و  امل�ستثمرين 
خا�سة  اال�ستثمار  م�ساعي  بها  ت�سطدم 

يف ظل تعليق ا�سترياد ل851 منتجا.

اإ�سكال  اإن  جعب�ب«  الها�سمي  واأو�سح« 
متاطل  يف  يكمن  ال�طني  اال�ستثمار 
االأخ�رس  ال�س�ء  اإعطاء  يف  االإدارة 
لتج�سيدها على اأر�س ال�اقع وخا�سة ان 
العقاري  الهاج�س  من  تخل�س  امل�ستثمر 
االإدارة  ليبقى هاج�س  الهاج�س املايل  و 
يجعل  للم�ستثمرين  الذي  معرقل  اأكرب 

الكثري من امل�ساريع مت�قفة ملدة زمنية 
بدون اأعطاء تربيرات قان�نية لذلك .

اإلزام االإدارة  كما دعا ال�زير ال�سابق اإىل 
�سف�يا  لي�س  و  كتابيا  رف�سها  تربير 
ليت�سح �سبب الرف�س و عدم االكتفاء عن 
البريوقراطية  عن  تنم  التي  بال�سف�يات 
و  االإدارة ال تراقب  اأن  املقيتة خ�س��سا 

ال حتا�سب على متاطلها و اأ�ساف جعب�ب 
نف�س  يجعل  الذي  ال�سبب  عن  مت�سائال 
يقبل  �سابق  وقت  رف�س يف  الذي  امللف 
تن�يع  و  جناح  على  وراهن  �سنتني  بعد 
املنت�ج املحلي ل� متت معاجلة م�ساكل 

العراقيل االإدارية .
ف.ن�شرين

يف  جعب�ب  الها�سمي  ال�سابق  وزير التجارة   اأكد 
اال�سترياد 851  فيما يخ�س منع  »ال��سط«   منتدى 
لتقلي�س  طريقة  فاأح�سن  وعليه   ، اأجنبيا  منتجا 
املحلي   االإنتاج  ت�سجيع  يف  تكمن  اال�سترياد 
ولي�س  اقت�ساديا   الفالحة  ا�ستغالل  طريق  عن 
احلل�ب،   االأبقار  يف  وجدانيا  وكذا اال�ستثمار 
معتربا اأن هذه االأم�ر  اأح�سن اآلية لتفعيل االقت�ساد 

الفعل  حترير  يف  يكمن  االأ�سا�سي  فاحلل  ال�طني  
االقت�سادي .  فيما اعترب ال�زير االأ�سبق جعب�ب يف 
اأن قرار منع هذه املنتجات ه� قرار  هذا ال�سدد 
حل  له  لي�س  ظريف  واإجراء  لل�راء  وقفزة  مت�رسع 
و�سلبياته اأكرث من اإيجابيات وا�سفا هذه االإجراءات 
احلد  يف  اأخفقنا   اأننا  م�سريا  اإخفاق  اإجراءات 
اإدارية  طريقة  واأنتجنا  االقت�سادي  اال�سترياد  من 

واملتمثلة يف املنع وعليه  فهاج�س العقار ال�سناعي 
واملايل يبقى هاج�س االإدارة التي عليها اأن ت�ساهم 
يف ت�سهيل العملية اال�ستثمارية وهذا ما مل يتحقق 
ومل يج�سد  على اأر�س ال�اقع  وبالتايل  طالب ذات 
املتحدث  االإدارة من رفع يدها على اال�ستثمار يف 
التعطيل يف  اأن  االإدارة ال حتا�سب على  حني جند 

االأ�سغال وال ت�جد عق�بة على امل�س�ؤول .

فتحت  جعب�ب  اأن  الدولة  ملا  الها�سمي  وذكر 
و�سائل  على  تكن  تت�فر  اال�سترياد  مل  جمال 
ما  �رسعان  ولكننا   ، اخلارجية  التجارة  ملراقبة 
يف  امل�ساهمة  طريق  عن  النق�س  هذا  ا�ستدركت 
ت�فري ما يقارب 15 األف خمت�سا يف املراقبة وقمع 

الغ�س .
حكيم مالك

وزير التجارة الأ�شبق، الها�شمي جعبوب يوؤكد:

 »الذهاب للدعم املبا�سر يتطلب توفر بع�س ال�سروط«

الها�شمي جعبوب يو�شح من منتدى »الو�شط« :

 »الوزير يف اجلزائر ينفذ برنامج رئي�س اجلمهورية«

الها�سمي  للتجارة،  االأ�سبق  ال�زير   اعترب 
الدعم  اإىل  املبا�رس  الذهاب  جعب�ب، 
باخلط�ة  الفقرية  للعائالت  املبا�رس 
اجلهات  بها  تق�م  قد  التي  املت�رسعة 
هذه  وفق  العمل  اأن  م�ؤكدا  ال��سية، 
ال�رسوط  بع�س  ت�فر  يتطلب  ال�سيا�سة 
من  املت��سطة  الطبقة  حتمي  التي 
املتحدث ملا حل  ذات  االندثار.  واأبرز 

اأم�س،  ي�م  ال��سط«  »منتدى  على  �سيفا 
�سيء  اإىل ال  �سيء  الذهاب من  باأنه �سد 
اخلا�س  الدعم  �سيا�سة  يخ�س  فيما 
بع�س  اإىل  م�سريا  االأ�سا�سية،  بامل�اد 
االقرتاحات التي قال عنها باأنها ال تخدم 
اجلزائريني باأي �سكل من االأ�سكال، حيث 
�سك�ك  اإعطاء  ب�رسورة  الق�ل  اأو�سح:« 
نهاية  بداية  اإال  ه�  ما  للمع�زين،  مالية 

�سدد  اأنه  رغم  املت��سطة«،  الطبقة 
بها  تُ�سري  التي  احلالية  الطريقة  اأن  على 
�سيا�سة الدعم كارثية وحتمل العديد من 
ب�سفة  ال�طني  االقت�ساد  على  ال�سلبيات 

عامة.
منتدى  �سيف  اأبرز  اأخرى،  جهة  ومن 
ال�اجب  الع�امل  بع�س  »ال��سط« 
على  واالعتماد  ال�ل�ج  اأجل  من  ت�فرها 

وهذا  املبا�رس،  الدعم  اإ�سرتاتيجية 
االندثار،  من  املت��سطة  الطبقة  حلماية 
على  يعمالن  هامني  اقرتاحني  مقدما 
اإبقاء االأ�سعار يف م�ست�يات معق�لة ح�سبه، 
وهذا باإغراق ال�س�ق وت�فري كل املنتجات 
االحتكار  حماربة  مع  امل�اطنني  ل�سالح 

الذي تق�م به الكثري من اجلهات.  
علي عزازقة

الها�سمي  االأ�سبق،  التجارة  وزير   نفى 
جعب�ب، فر�سية قطع ال�زير اجلديد يف 
اأي قطاع على ما اعتمد عليه �سلفه من 
برنامج، لك�ن كل ال�زراء �س�اء يف التجارة 
اأو اأي جمال ما ه� اإال م�ظف يعمل على 
تنفيذ برنامج رئي�س اجلمه�رية املنتخب 

عليه من قبل ال�سعب.
»منتدى  على  حل  ملا  جعب�ب    وقدم 
النقاط  من  العديد  اأم�س  ي�م  ال��سط« 
العام  للراأي  بالن�سبة  مبهمة  تعد  التي 
�س�اء  وزير  اأي  اأن  اأكد  حيث  اجلزائري، 
انتخابات  اأي  بعد  حك�مة  يف  ُعني 

حتى  اأو  وفق،  يعمل  رئا�سية  اأو  برملانية 
تعديل  طريق  عن  ملن�سبه  ي�سل  من 
اجلمه�رية،  برنامج  وفق  يعمل  حك�مي، 
م�سريا اإىل وج�د الكثري من اجلهات التي 
تروج على اأن ال�زير ملا يخلف وزير اأخر 
ويف اأي قطاع يعمل  على قطع ال�سلة بينه 

الذي  الربنامج  يخ�س  فيما  �سلفه  وبني 
يتعامل وفقه، م�سددا يف االأخري على اأن 
م�ؤ�س�سته  برنامج  ين�سى  املتحزب  حتى 
الرئي�س  برنامج  على  ويعتمد  ال�سيا�سية 

املنتخب �سعبيا.
علي عزازقة

وزير التجارة ال�شابق الها�شمي جعبوب

 االإدارة تتحمل م�سوؤولية تعطيل
 ملفات امل�ستثمرين
 .      اإجراءات اإلغاء رخ�ص ال�شترياد هي دليل

 على الإخفاق
.     لبد من فتح املوؤ�ش�شات اخلا�شة ال�شراكة للموؤ�ش�شات 

العمومية املفل�شة
جعب�ب  الها�سمي  ال�سابق  ال�زير   تطرق 
امل�ستثمرين  ت�اجه  التي  العراقيل  اإىل 
خا�سة فيما يتعلق بالعقار اال�سطناعي و 
م�س�ؤولية  االإدارة  االإدارة، حممال  هاج�س 
و  امل�ستثمرين  ملفات  تعطيل  مترير 
هي  تق�م  ان  البد  وقت  م�ساريعهم  ،يف 
بدعم و مرافقة م�ساريعهم على حد ق�له 

.

اإجراءات اإلغاء رخ�ص 
ال�شترياد هي دليل على 

الإخفاق

اأعاب ال�زير ال�سابق الها�سمي جعب�ب عند 
ال��سط  منتدى جريدة  على  �سيفا  حل�له 
على القرار االأخري القا�سي بالغار رخ�س 
قرار  انه  ،م�سريا  منتج   851 ا�سترياد 
العجز  بعد  احلك�مة  تبنته  وقائي  م�ؤقت 
امل�سجل يف ميزان املدف�عات  ،م��سحا 
هي  اال�سترياد  رخ�س  اإلغاء  اإجراءات   «
ال  احلل  اأن  االإخفاق«  ،م�ؤكدا  على  دليل 
يكمن يف االإلغاء و املنع و اإمنا يكمن  فتح 
املجال لال�ستثمار كبديل اقت�سادي ،داعيا 
اإىل اإعادة النظر يف قرار رخ�س اال�سترياد 
و حترير فعل اال�ستثمار من طغيان االإدارة 
طريقة  اأح�سن  اأن  املتحدث  واأفاد     .
تقلي�س  و  ال�طني  باالقت�ساد  للنه��س 
املحلي  االإنتاج  ه�  اال�سترياد  فات�رة 
�رسورة  اإىل  داعيا  اقت�سادي،  كبديل 
املحلي  اال�ستثمار  اأمام  املجال  فتح 
،م�ست�سهدا بالربامج االإمنائية التي م�ست 
حتقيق  ثم  حيت  احلديد  و  االإ�سمنت 
 ، الت�سدير  اإىل  الت�جه  و  الذاتي  االكتفاء 

ويف ال�سياق ذاته اأكد على اأهمية   ا�ستغالل 
مت  اأن  الفالحية  ،مت�قعا  االأرا�سي 
و  لي�س  ا�ستغالال  اقت�ساديا  ا�ستغاللها 
قنطار  70 ملي�ن  وجداين   حتقيق  اإنتاج 

�سن�يا .

ل�شت �شد املتعاملني 
القت�شاديني واإمنا مع 

الدولة ك�شريك اقت�شادي
 

ب�رسورة  ال�سابق  التجارة  وزير  وطالب 
رج�ع الدولة كمتعامل اقت�سادي خا�سة 
البد  التي  االإ�سرتاتيجية  القطاعات  يف 
اأن تك�ن فيها الدولة متعامل اقت�سادي و 
لي�س منظم لعملية اال�ستثمار، قائال يف 
ذات ال�سياق :«اأنا ل�ست �سد املتعاملني 
ك�رسيك  الدولة  مع  اإمنا  و  االقت�ساديني 
امل�ؤ�س�سات  فتح  من  البد   « اقت�سادي 
العم�مية  للم�ؤ�س�سات  ال�رساكة  اخلا�سة 
بني  بال�رساكة  يتعلق  فيما  اأما  املفل�سة 
القطاع اخلا�س و العام ، قال املتحدث 
هذا  يحمل  اأن  االأف�سل  من  :«كان 
امل�ؤ�س�سات  اخلا�سة  فتح  اأي�سا  القرار 
امل�ؤ�س�سات  ماديا  على  املرتاحة 
اإعانتها  اجل  من  املفل�سة  العم�مية 
ماديا »،ويف �سياق مت�سل ،عرب عن اأ�سفه 
على  ال�سيا�سية  الق�ى  بع�س  تكالب  من 
قرار  اإفراغ  اأن  ،م�سريا  اخلا�س  القطاع 
دخ�ل اجلزائر اإىل املنظمة العربية كان 
،من  ق�له  على حد  الل�بيات  من طرف 
على  احل�س�ل  و  م�سالح  حتقيق  اأجل 

امتيازات .
اإميان لوا�ص  
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الأئمة مهّم�شون من اإعداده

»دليل الإمام« يغّيب حماية املرجعية الدينية
حدد الفاعلون على ال�شعيد الديني جمموعة من النقاط التي هم�شها »دليل الإمام« الذي اأعلنت عنه وزارة 

ال�شوؤون الدينية موؤخرا، بداية من تهمي�ص الأئمة من امل�شاركة يف اإعداده، و�شول لبع�ص النقائ�ص املنهجية، يف 
حني اأن الغائب الأكرب عنه كان املرجعية الدينية التي يوؤكد الفاعلون يف كل مرة اأنها بحاجة اأكرث من اأي وقت 

م�شى للحماية، يف ظل الف�شاءات املفتوحة مللأ اأي فراغ وفقا مل�شاحلها.

�شارة بومعزة

والأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزارة  اأ�شدرت 
اأ�ش�س   4 حدد  والذي  الإمام«،  »دليل 
للن�شاط امل�شجدي، بداية من ال�شلة باهلل 
اإىل  وو�ش�ل  النف�س  يف  والثقة  وال�شرب 
اأهداف امل�شار الدع�ي، يف حني  حتديد 
هم�شت ما تعلق بجانب املرجعية الدينية، 
واأو�شح رئي�س نقابة الأئمة جل�ل حجيمي 
الدليل  اأن  بـ«ال��شط«،  ربطه  ات�شال  يف 
يحمل اإيجابيات كما يحمل �شلبيات، حيث 
ميكن من ت�حيد اخلطبة مع لفت النتباه 
اإىل عدة نقاط، اإل اأن اإ�شكالية الدليل اأنه 
مت دون م�شاورة ال�رشيك الجتماعي وفقا 
للميدان  الأقرب  اأنهم  له  ي�شاف  للقان�ن 
من  ح�شا�شة  نقاط  تقدمي  على  وقادرون 
ال�اقع املعا�س ي�ميا عرب امل�شاجد  باب 
من  الأئمة  اأمام  يطرح  وما  واملجتمع، 
بع�س اخلروقات  كما ك�شف عن  اأحداث. 
قابلة  غري  امل�ا�شيع  فبع�س  املنهجية، 
ح�ل  اخلطب  مبثال  م�شتدل  للتعميم 
بع�س  على  ين�شحب  ل  والذي  العري، 

التطرق  من  الفائدة  ما  مت�شائال  القرى، 
لظاهرة ل مت�س املنطقة، اأو م�شاألة بع�س 
اخل�ش��شيات كالأمازيغية، وه� ما يعطي 
بح�شب  امل�ا�شيع  من  هام�شا  لالإمام 
حاجة حميطه، مركزا على �رشورة عدم 
ا�شتخدام الدليل بفر�س امل�ا�شيع وجعل 
بع�س امل�ا�شيع حمك�م عليها م�شبقا يف 
املنطقة،  خل�ش��شية  تخ�شع  اأنها  حني 
اإثارة  عن  البتعاد  ه�  ال�رشط  ليبقى 

النعرات اأو اإحداث اأي جتاوزات.
فقال  الدينية،  املرجعية  بخ�ش��س  اأما 
باملرجعية  اأنه لبد من العتزاز  جميعي 
الثان�ية  اإىل  املدر�شة  من  انطالقا 
وامل�شجد  الإعالم  اإىل  و�ش�ل  واجلامعية 
ك�نها  باملرجعية،  تعنى  ميادين  فكلها 
على  احلفاظ  اأن  متداركا  الأمان،  �شمام 
اله�ية  على  احلفاظ  يعني  املرجعية 
الآخرين  احرتام  باملقابل  ال�طنية 
الإ�شالم  حلماية  اجلميع  مع  والتعاون 
دون الإ�شاءة لأحد، لكن باملقابل ل نقبل 
اأي طرف وهذا ما ي�شمنه  لنا  باأن ي�شيء 

احلفاظ على مرجعيتنا.
واملت�شفح للدليل الذي جاء يف 36 �شفحة، 

وت�شمن 4 اأق�شام للن�شاط امل�شجدي اأولها 
العالقة  عرب  املحددة  باهلل  ال�شلة  ق�ة 
الت�شالية املبنية على تاأدية ال�شل�ات يف 
اجلميل  واخللق  الدائم  وال�قار  امل�شجد 
وثانيها  ال�شعب،  امل�قف  عند  والهدوء 
الروحي ثم  العقلية والثبات  بالق�ة  ال�شرب 
النف�س والعمل امل�شتمر  بالثقة يف  الثالثة 
يف  والنظر  باملع�قات،  التاأثر  وعدم 
الناجحة،ـ  البدائل  عن  والبحث  الع�اقب 
امل�شار  اأهداف  بتحديد  يتم  رابعها  اأما 
الدع�ي بالتخطيط والتنفيذ لنيل ر�ش�ان 
وتعزيز  املجتمعي  ال�عي  وتق�ية  اهلل، 
املفاهيم  وتغيري  والتكافل  التعاون  روح 
لينتقل  ال�طنية.  الروح  واإحياء  اخلاطئة، 
امل�شجدي  الن�شاط  دعائم  اإىل  الدليل 
و  التحدث  على  والقدرة  الإطالع  ب�شعة 
ثقافة ال��شطية والإعتدال، ليحدد الدليل 
امل�شجدي  وو�شائل  للن�شاط  خمطط 
والأ�شب�عي  الي�مي  الن�شاط  عرب  جناحه 

وال�شهري وال�شن�ي.
 

رابحي: مفتي اجلهورية حجر 
الأ�شا�ص يف حماية املرجعية

الإ�شارة  غياب  ه�  طبعه  ما  اأن  اإل    
اأرجعته  ما  وه�  الدينية،  للمرجعية 
الدخ�ل  من  التخ�ف  اإىل  حجيمي  جل�ل 
حني  يف  ال�شيا�شي،  اخلطاب  �شياق  يف 
الأعلى  الإ�شالمي  املجل�س  رئي�س  اأن 
ح�اره  يف  ك�شف  اهلل،  غالم  اهلل  عبد  اأب� 
ال�شيعة  اأن  »ال�طن«،  جريدة  مع  الأخر 
مل�شالح  يتعامل�ن  وال�شلفية  والأحمدي�ن 
اأن جننب  يجب  كجزائريني  واأننا  اأجنبية، 
لالأطراف  معركة  �شاحة  يك�ن  اأن  بلدنا 
ا�شتعمال  يتم  املت�شارعة  حيث  الأجنبية 
ي�ؤجج  الذي  احلطب  مثل  م�اطنينا 
ال�شماح  يجب   ل  »اأنه  م�شيفا  النار«، 
م�اجهة  �شاحة  اجلزائر  بجعل  خا�شة 
جهته  من  مثال«،  وال�شلفيني  ال�شيعة  بني 
حممد  والأوقاف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزير 
مبراجعة  اأمر  اأنه  اأعلن  واأن  �شبق  عي�شى، 
م�شامني كل مكتبات امل�شاجد واملدار�س 
التي  املط�يات  كل  حلذف  القراآنية 
الكتب واملط�يات  اأو  الطائفية  اإىل  تدع�ا 
التكفريية، م�ؤكدا اأن تلك الكتب واملراجع 
م��شحا  م�شاجدنا،   يف  ممن�عة  اأ�شبحت 
وزارة  مع  مراجعته  مت  الأمر  النف�س  اأن 

املت�اجدة  املكتبات  ملراجعة  العدل 
تدع�  التي  الكتب  حلذف  ال�شج�ن،  داخل 
»دليل  غيبه  الذي  اجلانب  وه�  للتطرف، 
باملرجعية  تتعلق  نقاط  وكلها  الإمام«، 
رابحي  الباحث خل�رش  اأكد  حيث  الدينية، 
مطروح  املرجعية  م�شكل  اأن  لـ«ال��شط«، 
التامة  امل�ش�ؤولية  حتميل  ميكن  ل  اأنه  اإل 
الدولة  امل�شاألة مت�س  اأن  لل�زارة، يف حني 
تك�ن  اأن  فيمكن  عي�شى  م�شالح  اأما  ككل، 
اأن املرجعية باتت  راأ�س احلربة، م��شحا 
اأمر ملّح يف ظل ال�رشاعات التي  اأكرث من 
املفت�حة،  الف�شاءات  خمتلف  عرب  تاأتي 
الإناء  اأن  كما  معروف،  الفكري  فال�رشاع 
اأي طرف  الفارغ ميتالأ مبا ي��شع فيه من 
لي�شمل  نحن مبرجعيتنا،  اإن مل منالأه  كان 
لي�س فقط ال�شلفية اأو ال�شيعة اأو الأحمدية، 
بل خمتلف الأفكار التي ي�شهل تناقلها الي�م 
يف ظل الت�ا�شل ال�ا�شع النطاق، معتربا اأن 
اليقظة،  بداية  من  ن�ع  اهلل  غالم  �رشخة 
م�شددا على نقطة غياب مفتي اجلمه�رية 
املرجعية،  حتمي  اأ�شا�شية  ارتكاز  كنقطة 
ثم ياأتي الدور على مالأ الفراغ ال�شائد الذي 

ترتب�س به خمتلف اجلهات مللئه.

عبد الغني زعلن 
يك�شف من امل�شيلة

تخفي�ض حمولة 
املركبات 

للحفاظ على 
�سالمة الطرقات 

4 مليار لتو�شعة 
مطار عني الدي�ص 
خط ال�شكة احلديدية امل�شيلة-

ب�غزول جاهز قبل نهاية ال�شنة  
ك�شف وزير النقل والأ�شغال 

العم�مية، عبد الغني 
زعالن،خالل زيارته التفقدية 
لقطاعه اأم�س بامل�شيلة على 
اأهم امل�شاريع التي ا�شتفادت 

منها ال�لية وينتظرها امل�اطن 
لدخ�لها اخلدمة ويف مقدمتها 
امل�رشوع اخلا�س باإعادة فتح 

مطار عني الدي�س بدائرة اأولد 
�شيدي اإبراهيم املت�قف ن�شاطه 

منذ �شنة 2007 ، ليخ�ش�س له 
�شمن برنامج رئي�س اجلمه�رية 

حيث خ�ش�س له ح�شة مالية 
تقدر بـ4 ماليري دج لإجناز مدرج 

ثاين لهب�ط الطائرات ذات 
احلجم ال�شغري بط�ل 3 اآلف 
مرت ،وفتح الطريق الجتنابي 

للطريق ال�طني رقم 45 م�شددا 
على �رشورة ت�شليم اأجزاء 

املطار املختلفة يف اأجالها 
القان�نية ، ليحقق متطلبات 

اأبناء ال�لية باعتبارها �شياحية 
وذات طابع فالحي و�شناعي كما 
اأعلن »عبد الغني زعالن » رفقة 
وايل ال�لية »حاج مقداد » لدى 

معاينته م�ؤ�ش�شة �شناعة ع�ار�س 
ال�شكة احلديدية ببلدية ب�طي 

ال�شايح  اأن خط ال�شكة احلديدية 
امل�شيلة-ب�غزول �شيك�ن جاهزا 
قبل نهاية �شنة 2018 على م�شافة 

151 كلم وانتهت به الأ�شغال 
يف �شطره برتاب ولية امل�شيلة 

على م�شافة 98 كلم بعدما رفعت 
التحفظات وتع�ي�س امل�اطنني 

واإجناز اجل�رش الطرقية 
واملمرات م�شيفا اأن هذا 

اخلط يعد مبثابة و�شيلة للدفع 
بالقت�شاد ال�طني، ومن جهة 
اأخرى اكد ال�زير لدي معاينته 

من�ذج ل�شبط وزن املركبات على 
�رشورة تقيد �شائقي مركبات 

ال�زن الثقيل باحلم�لة القان�نية 
للحفاظ على مكت�شبات الطرق 

كما ا�شار اإىل وج�د درا�شة تتعلق 
بن�ش��س قان�نية من اأجل معاقبة 

املخالفني لأوزان احلم�لة 
القان�نية وفق ق�انني مدرو�شة 

معتربا اأن م�رشوع مفرتق الطرق 
بعني الدي�س اإجنازا كبريا و�ش�ف 

يتم تعميمه على جميع مناطق 
ال�طن يف القريب العاجل للحد 

من احلم�لة الزائدة ملختلف 
املركبات ومعاقبة املخالفني 

واحلفاظ على مكت�شبات الطرق 
عرب الرتاب ال�طني ، كما قام 

ببلدية ب��شعادة بتد�شني مقطع 
على الطريق ال�طني رقم 46 
على م�شافة 57 كلم ، وا�شتمع 
لعر�س ح�ل م�رشوع الطريق 
الإجتنابي ملدينة ب��شعادة ، 
وتد�شني الطريق الإجتنابي 

ملدينة �شيدي عي�شى .
عبدالبا�شط بديار 

مقارنة مع البنوك اجلزائرية الوطنية

البنوك اخلا�سة يف اجلزائر ..امتيازات و ت�سهيالت معدومة
.      اخلبري بن يحيى : البنوك اخلا�شة حتكمها قوانني اخلروج عنها يوؤدي اىل املعاقبة

املفت�ص العام للعمل زبري :

اإحــالة 40 األـف خمالفـة عمــل اإىل القـ�ساء خالل 2017

يف  املت�اجدة  اخلا�شة  البن�ك  تعرف   
اجلزائر على عك�س البن�ك ال�طنية �شحا 
كبريا يف المتيازات املقدمة لزبائنها ، 
اأول  يف  بها  تعد  كانت  ل�شيما  التي 
بدايتها ، اإل اأن ال�اقع ي�ؤكد اأن البن�ك 
ل  تق�شفا  ت�شهد  اخلارجية  اأو  اخلا�شة 
البنكية  الت�شهيالت  ناحية  من  له  مثيل 
امل�جهة  القرو�س  اأو  المتيازات  و 
على   ، اجلزائرية  امل�ؤ�ش�شات  ملختلف 
عك�س البن�ك اجلزائرية ال�طنية ، التي 
و يف ظل قلة ر�ش�مها  على الزبائن ،اإل 
اأكرث  امتيازات  و  ت�شهيالت  تقدم  اأنها 

لزبائنها .
اأن  جند   ، العم�مية  بالبن�ك  فمقارنة 

فيما  اخلا�شة  البن�ك  وع�د  من  كثريا 
و  ل�رشكائها  المتيازات  مبنح  يتعلق 
يف  للرماد  در  جمرد  بقيت   ، زبائنها 
التعبري جمرد حرب  اإن �شح  اأو   ، العي�ن 
ال�اقع ، حيث  لها يف  اأثر  على ورق ول 
نادرا ما ت�شمع عن دعمها لأي م�رشوع 
�ش�اء  القرو�س   من  ن�ع  اأي  متنح  اأو 
ر�ش�مها  اأن  حني  يف   ، خا�شا  اأو  عاما 
حذ  يف  العم�مية  البن�ك  ر�ش�م  تف�ق 
طريقة  تبقى  هذا  كل  ظل  ويف   . ذاتها 
تعامل هذه البن�ك بعيدة كل البعد فيما 
يخ�س الإدارة و ال�شتقبال ، ففيما لقاء 
مدير بنك خا�س مثال يف اجلزائر يعد 
من امل�شتحيالت ال�شبعة ، جتد مثال يف 

اإىل  فرن�شا مدراء بن�ك ه� من ينزل�ن 
التعاون  �شبل  عليهم  لطرح  امل�ؤ�ش�شات 
ميكن  التي  بالمتيازات  لهم  الإ�شارة  و 
الإ�شتفادة منها اأو �شبل ال�رشاكة . وح�ل 
هذه الت�شاوؤلت يرى اخلبري القت�شادي 
فريد بن يحيى يف ت�رشيح ل« ال��شط » اأن 
البن�ك اخلا�شة يف اجلزائر اأو الأجنبية 
تخرج  ل�   ، خا�شة  ق�انني  حتكمها  هنا 
للمعاقبة،  نف�شها  تعر�س  فاإنها  عنها 
م�شيفا اإىل اأن هذه البن�ك اخلا�شة لها 
رقابة لذلك ل ت�شتطيع اخلروج عنها . 
وعلى العم�م اأعترب املتحدث اأن حميط 
البن�ك الأجنبية �ش�اءا » بيان بي باريبا 
اأح�شن  اأو �ش��شيتي جرنال يف فرن�شا   «

يتعلق بحجم املال  ، فيما  من اجلزائر 
.�شي«  اأ.بي  للبن�ك«   بالن�شبة  ، وكذلك 
و  اخلليج  دول  يف  حميطها  غريها  و   ،
اجلزائر  يف  هنا  من  اأح�شن  الإمارات 
اأن  معتربا   ، الأم�ال  حجم  ناحية  من 
امل�شكل يكمن يف الق�انني اجلزائرية و 
املحيط ، لأن ح�شبه وزارة املالية تعاين 
رغم الكثري من حت�شن الأم�ر . و اأ�شاف 
البريوقراطية  اآلة  تبقى  اجلزائر  اأنه يف 
لدينا  ولي�س  تقرر يف اجلزائر،  هي من 
اإمكانيات من اأجل خلق حميط و تك�ن 
اأو  ال�شع�بة  عن  ناهيك  ب�ر�شة،  هناك 
ي�ؤكد  كما  الأم�ال.  حت�يل  عملية  ثقل 
اجلزائرية  البن�ك  اأن  على  حمدثنا 

و  الرئا�شة  اأن  رغم   ، متاأخرة  مازالت 
لتح�شني هذا  الأول�ية  اأعطت  احلك�مة 
ح�شبه  يحتاج  الذي  ال�شيء   ، القطاع 
الق�شاء  و   ، �شجاعة  �شيا�شية  قرارات 
على املح�ش�بية و املحاباة و الكثري من 
و  القطاع  هذا  يف  املتف�شية  الظ�اهر 
اأعترب اأن قراراتنا يف هذا املجال ثقيلة 
كثريا ، والبن�ك لي�شت �شائرة مع التط�ر 
الذي تريد اجلزائر الذهاب اإليه ، لذلك 
بن�كنا  تاأهيل  اإعادة  من  بد  ل  فح�شبه 
التي مازالت ناق�شة من حيث املعاملة 
مل  التي  البنكية  البطاقات  و  بال�شيكات 

تطبق بعد .
ع�سام بوربيع 

ب�زارة  للعمل  العام  املفت�س  ك�شف 
ال�شمان  و  الت�شغيل  و  العمل 
برنامج  يف  جغام  زبري  الجتماعي 
�شيف ال�شباح بالقناة الإذاعية الأوىل 
املنت�رشة  العمل  متف�شيات  اأن  اأم�س 
عرب وليات ال�طن قامت بـ 240 األف 
زيارة خالل 2017 ، وحررت 40 األف 
اإحالتها  متت  بالعمل  تتعلق  خمالفة 

جميعا للق�شاء .
�شالحية  جغام  اأن  زبري  واأو�شح 
العمل تتمثل يف الرقابة لكنها ي�جد 

�شالحيات اأخرى مب�شاعدة الطراف 
الجتماعية و�شدد على تن�شيط دور 
كل  ا�شا�س  لنه  الجتماعي  احل�ار 
عالقة عامة و عالقات العمل ب�شفة 
خا�شة و ه��شل�ك ح�شاري ل ميكن 
حل اأي م�شكل بدونه وك�شف اأن وزارة 
العمل ت�ؤطر 8 مفت�شات جه�ية عرب 
ال�طن، تتكفل كل مفت�شيه بـ 6 وليات 
اإىل  عامل، اإ�شافة  األف   12 وتغطي  
املت�اجدة  العمل  مفت�شية  مكاتب 
يف الأماكن ذات الن�شاط القت�شادي 

الكلي  العدد  يقارب  بينما  الكبري، 
منهم  مفت�س   900 العمل  ملفت�شي 
البقية يف  و  الرقابة  ميدان  645  يف 

التاأطري.
التفتي�س  ح�شيلة  اأن  جغام  ك�شف 
خالل �شنة 2017 حتى �شهر ن�فمرب 
مت فيها ت�شجيل 240 األف زيارة و قد 
غطت كل القطاعات املعنية، مربزا 
القطاع  على   %90 بـ  كان  الرتكيز  اأن 
اخلا�س لأنه يتطلب هيكلة وحت�شينا 
يف الأداء، ل �شيما يف قطاع اخلدمات 

و  العمال،  من  عدد  اأكرب  ي�شغل  لأنه 
ال�شنة  اأنه قد حرر خالل  اأكد جغام 
و  األف حم�رش خمالفة   40 املا�شية 

متت اإحالتها على الق�شاء .
ب�زارة  للعمل  العام  املفت�س  قال  و 
ال�شمان  و  الت�شغيل  و  العمل 
ه�  العمل  مفت�س  اإن  الجتماعي 
رقابة حملفة و تنظمه ق�انني ينتقل 
و  باملالحظة  ويق�م  امليدان  اىل 
منحها  التقديرية  بال�شلطة  يتمتع 
ال�ثيقة  تقدير  له  ت�شمح  امل�رشع  له 

لتطبيق القان�ن ح�شب املخالفة .
زبري  تطرق  حديثه  معر�س  يف   و 
و  التفتي�س  اأن�اع  كل  اإىل  جغام 
امل�ؤ�ش�شات  مع  تتم  التي  التفاقات 
و  امل�شتخدمني  حق�ق  م��شحا 
امل�شتخدم، كما كا�شف اأن املفت�شية 
ال�شنة  هذه  و�شعت  للعمل  العامة 
القطاع  ع�رشنة  من  للتمكني  اآليات 
التكن�ل�جية  ال��شائل  با�شتعمال 

احلديثة.
ف.ن�شرين

الأفالن

اإحالة بهاء الدين طليبة على جمل�ض التاأديب
الأمني  عبا�س،  ولد  اأحال جمال 
التحرير  جبهة  حلزب  العام 
وع�ش�  النائب  اأم�س  ال�طني 
الدين  بهاء  املركزية  اللجنة 
التي  التاأديب  جلنة  على  طليبة، 

تن�شب الي�م.
للحزب  العام  الأمني  واأعلن 

على  جاء  الذي  القرار  عن 
تن�شيقية  اطالق  اعالنه  خلفية 
ب�تفليقة  الرئي�س  تر�شح  لدعم 
ت�رشيح  يف  خام�شة  لعهدة 
لل�شحافة وقال املتحدث اأن كل 
طليبة  ذكرها  التي  ال�شخ�شيات 
التن�شيقية،  يف  انخراطها  كذبت 

حذرت  اأن  يل  »�شبق  واأ�شاف 
يرتك  اأن  منه  وطلبت  املعني 
م�شالح  اأي  عن  بعيدا  احلزب 

�شخ�شية«.
عّدة  اإن  عبا�س  ولد  وك�شف 
براءتها  اأعلنت  �شخ�شيات 
ال�طنية  ي�شمى التن�شيقية  مما 

اخلام�شة  العهدة  مل�شاندة 
ب�تفليقة ،  العزيز  عبد  للرئي�س 
املالك   من عبد  وذكر كال 
العزيز بلخادم  و  عبد  و  �شالل 
وال�شعيد  رحال  م�شطفى 
ب�حجة و جمال ب�را�س و �شعيدة 
ب�ناب ، يف حني يعّد الأمني العام 

�شعداين  عمار  لالأفالن  ال�شابق 
التي  القائمة   يف  املتبقني  اأبرز 
طليبة  الدين  بهاء  عنها  اأعلن 
اإىل جانب عبد  الإعالم  ل��شائل 
�شملت  كما   ، ن�ري  ال�هاب 
القائمة اأ�شماء �شخ�شيات اأخرى 
ال�زير  بينهم  الأفالن  خارج 

والأمني  خليل  �شكيب  الأ�شبق 
للعمال  العام  لالحتاد  العام 
اجلزائريني عبد املجيد �شيدي 
ال�شعيد ووزير ال�شباب والريا�شة 
الهادي ولد علي ووزير الت�شال 

ال�شابق حميد قرين 
ن�شرين .ف
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ا�ضتبعدت �ضيناريو ال�ضنة البي�ضاء، بن غربيط :

كناب�ست تريد تغليط الراأي العام وا�سرابها غري �سرعي
.       نحتاج اإىل 5�ضنوات على القل ملعاجلة اختاللت قانون عمال الرتبية  

.       قرارات ا�ضتعجالية لوقف ال�ضراب وتعوي�س الدرو�س بتوظيف امل�ضتخلفني واملتقاعدين
اعتربت  وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط الإ�ضراب املفتوح الذي  با�ضرته نقابة كناب�ضت ا�ضراب  غري القانوين لأنها مل تن�ضم اىل ميثاق 

اأخالقيات املهنة لقطاع الرتبية املوقع يف نوفمرب 2015   قائلة :«نف�س النقابة تريد تكرار �ضيناريو املا�ضي »،موؤكدة اأن اأبواب الو�ضاية مفتوحة اأمام 
مديريات الرتبية للت�ضاور لتج�ضيد التعليم و التعلم  و التزامها بدرا�ضة اقرتاحات ال�ضريك الجتماعي ،واأعلنت عن اإجراءات ا�ضتعجالية لتعوي�س 

الدرو�س ب�ضبب الإ�ضرابات املتكررة م�ضرية اىل قرار العزل للم�ضربني يف ولية بليدة و بجاية و توظيف الناجحني يف القوائم و املتقاعدين .

اإميان لوا�س

كناب�ضت تريد تغليط 
الراأي العام وا�ضرابها 

غري �ضرعي

االم�س  غربيط  بن  اتهمت 
على  �ضيفة  حلولها  عند 
نقابة  الوطنية  االإذاعة  فروم 
الكذب  مبمار�ضة  كناب�ضت 
حماولة  و  للتوا�ضل  و�ضيلة 
تغليط الراي العام ، م�ضرية اأن 
بال�ضوابط  تلتزم  مل  كناب�ضت 
العمل  و�ضعها  بقانون  التي 
نافية   ، االإ�رضاب  ل�رضعية 
البي�ضاء  ال�ضنة  �ضبح  تهديد 
مطمئنه التالميذ و اوليائهم بان 
االإجراءات  اأخذت  م�ضاحلها 
لتعوي�س  ا�ضتعجالية  و  الالزمة 
الدرو�س من خالل فتح احلوار 
توظيف  و  امل�رضبني  مع 

امل�ضتخلفني و املتقاعدين   .
اإن احلديث عن ت�ضييق  وقالت 
قطاع  يف  النقابي  العمل 
النقابات  اتخذته  الذي  الرتبية 
والـ20   14 الـ  الإ�رضاب  حجة 
له يف  معنى  ال  اجلاري  فيفري 
توفرها  التي  الت�ضهيالت  ظل 
اأن  واالإدارة ،موؤكدة  الوزارة 

على  مفتوحة  احلوار  اأبواب 
املديريات  م�ضتويات  جميع 
م�ضتوى  وعلى  للتعليم  الوالئية 
م�ضرية   ،  2014 منذ  الوزارة 
التي  الدورية  االجتماعات  اإىل 
كل  ع�ضية  الوزارة  تعقدها 
واجتماعي  مدر�ضي  دخول 
ال�رضيك  مع  للت�ضاور 
فيهم جمعيات  االجتماعي مبا 
التالميذ  اأولياء  وفيدراليات 
توقع  مل  التي  النقابات  وحتى 
على ميثاق قطاع الرتبية وهذا 
قطاع  يف  لال�ضطرابات  تفاديا 
ح�ضا�س ورهن م�ضري 9 ماليني 
تلميذ جزائري، وحتقيقا لهدف 

مدر�ضة جزائرية ذات جودة .
ورغم اعرتافها باالإ�رضاب كحق 
د�ضتوري لكل النقابات ، اأكدت 
الكناب�ضت  اإ�رضاب  اأن  الوزيرة 
املفتوح  لي�س له مربر قانوين، 
وقالت اإنه رغم انخفا�س ن�ضبة 
طرف  من  اإليه  اال�ضتجابة 
االنعكا�ضات  اأن  اإال  االأ�ضاتذة 
�ضلبية  �ضتكون  ال�ضيكولوجية 
اأوليائهم،  وعلى  التالميذ  على 
املفتوح  اال�رضاب  اأن  موؤكدة 
تدعوا  التي  جلهة  كان  مهما 
�ضوابط،  بدون  الأنه  مقلق  اإليه 
اال�رضاب  حمل  عن  مت�ضائلة 
قامو�س  يف  اآليا  املتجدد 

واالحتجاجات،  اال�رضابات 
عن  للعدول  النقابات  داعية 
مادام   اأ�ضال  االإ�رضاب  فكرة 
ت�ضل  وان�ضغاالتها  مطالبها 
القنوات  عرب  الوزارة  اإىل 
التوا�ضل  التلفزيونية  وقنوات 
التعرف  تتيح  التي  االجتماعي 
اأي  ومطالب  ان�ضغاالت  على 
اأي  ويف  حينها  يف  موؤ�ض�ضة 

منطقة من مناطق الوطن .

نحتاج اإىل 5�ضنوات 
على القل ملعاجلة 

اختاللت قانون 
عمال الرتبية

يف  االأوىل  امل�ضوؤولة  واعرتفت 
اختالالت  هناك  ان  القطاع 
لعمال  االأ�ضا�ضي  القانون  يف 
هذا  لدرا�ضة  لكن   ، الرتبية 
القانون  تتطلب 5 �ضنوات على 
االإ�رضابات  االأقل، وبخ�ضو�س 
النقابي  التكتل  اليها  دعا  التي 
فيفري  من   20 والـ    14 الـ  يف 
اإن  غربيط  بن  قالت  اجلاري، 
اأ�ضبابه تبقى م�ضتغربة ال �ضيما 
العمل  على  الت�ضييق  حجة 
النقابي، م�ضرية يف هذا ال�ضدد 
و�ضعت  حتت  ان  الوزارة 

مقرات  النقابات  هاته  ت�رضف 
املهنيون  املوظفون  وحتى 
املكاتب  هاته  م�ضتوى  على 
راوتبهم  بدفع  الوزارة  تتكفل 
يف  خ�ضم  من  وت�ضتثنيهم 
والعالوات  واملنح  االجور 
فاأي   «  ، اال�رضابات  حال  يف 
و   ، نقابي«  ت�ضييق  حديث عن 
اإحدى  مدير  لتعر�س  تاأ�ضفت 
بالبليدة  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
لل�رضب من قبل نقابيني بعدما 
لعدم  اجتماع  عقد  من  منعهم 

حت�ضلهم على الرتخي�س .
كما اأكدت بن غربيط اأن حجة 
اال�ضا�ضي  القانون  اختالالت 
مطية  النقابات  تتخذها  التي 
لال�رضاب، ال معنى لها ال�ضيما 
بعد تن�ضيب جلنة لهذا الغر�س 
�ضنوات  تعديله  ومت   2015 يف 
واأقرت  و2012،  و2011   2008
اختاللها  معاجلة  ب�ضعوبة 
واأن  �ضيما  ا�ضتعجايل  ب�ضكل 
األف موظف  القطاع ي�ضم 700 
تعدد  عن  ف�ضال  رتبة،  و48 
الفئات من اأ�ضاتذة ومقت�ضدين 
مهنيني  وعمال  وم�ضت�ضارين 
غربيط  بن  ت�ضيف   - لذلك   ،
بهدوء  معاجلتها  اقرتحنا 
نحتاج اإىل 5�ضنوات على االقل 
القانون  اختالالت  ملعاجلة 

اال�ضا�ضي لعمال القطاع.

ل �ضنة بي�ضاء 
خالل هذا املو�ضم 

واملتقاعدون غرر بهم

الرتبية  وزيرة  وا�ضتبعدت 
البي�ضاء  ال�ضنة  تهديد  �ضبح 
التي  االجراءات  اإىل  بالنظر 
يف  ال�ضيما  الوزارة  اتخذتها 
اأين  والبليدة  بجاية  واليتي 
بامل�ضتخلفني  اال�ضتعانة  متت 
تقدمي  ملوا�ضلة  واملتقاعدين 
الربامج  وا�ضتكمال  الدرو�س 
كما متت اال�ضتعانة باملفت�ضني 
ملتابعة  والرتبويني  املركزيني 
العملية، وثمنت يف هذا ال�ضدد 
حتلى  التي  امل�ضوؤولية  روح 
اإ�رضاف  �ضيما  ال  هوؤالء  بها 
وحتى  املركزيني  املفت�ضني 
االعالمية  املوؤ�ض�ضات  مديري 
وتكفلهم بالتدري�س يف االأق�ضام 

تفاديا الأي تاخر يف الربامج.

جلنة وزارية متنقلة 
للبحث على حلول 

لوقف الإ�ضراب

اأن  اإىل  املتحدثة  واأ�ضارت 

املتكررة  القطاع  م�ضاكل 
اإىل  الوزارة  دفعت  �ضنة  كل 
ا�ضتحداث جلنة وزارية متنقلة 
اأكفاء  اأع�ضاء   7 من  تتكون 
ملعاجلة اأي ق�ضية على م�ضتوى 
كل والية وقامت بدورها كامال 
والوادي  البليدة  واليات  يف 
والبليدة،  بجاية  و  وزو  وتيزي 
بحوايل  التكفل  مت  انه  مفيدا 
بجاية  والية  يف  ملف  اآالف   7
يف  القطاع  و�ضعية  وا�ضفت 
بن  واأثارت  باملتعفن  الوالية 
غربيت ق�ضية املتقاعدين الذين 
ال�ضتخالف  ا�ضتعدادهم  اأبدوا 
�رضيحة  اإن  وقالت  امل�رضبني 
بها من  التغرير  منهم مت  كبرية 
طرف نقابة مل تذكرها باال�ضم 
قائلة  ملفات تقاعدها،  الإيداع 
امل�ضتوى  على  انه  :«اعرتف 
�ضغوطات  هناك  املحلي 
على  النقابات  طرف  من  قوية 
وعربت   . الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
املتحدثة عن ا�ضفها عن م�ضتوى 
اجلزائر  الرتبوية يف  املنظومة 
خا�ضة بعد خروج االأ�ضاتذة اىل 
انه  م�ضرية  امل�ضبق،  التقاعد 
هناك نق�س فا�ضح  يف التكوين 
قامت  و�ضايتها   ان  ،مربزة 
28 معهد وطني لتكوين  باإن�ضاء 

االأ�ضاتذة .

م�ضطفى نوري  مدير مركزي للتنمية القت�ضادية بنفطال يوؤكد للو�ضط

وقود » اجلي، بي، ال« يتما�سى والقدرة ال�سرائية للمواطن 
.             180 اإطار من �ضركة نافطال �ضيتم تكوينهم هذه ال�ضنة يف جمال حتويل » جي،بي، ال«

.            خطوات من اأجل ت�ضنيع جهاز ال�ضريغاز باجلزائر

للتنمية  املركزي  املدير  اأكد 
االقت�ضادية بنافطال م�ضطفى 
للو�ضط  له  ت�رضيح  يف  نوري 
البنزين  اأ�ضعار  ارتفاع  باأن 
دفع  االأخرية  ال�ضنوات  يف 
الطلب  زيادة  اإىل  باملواطنني 
�ضياراتهم  حتويل  اأجل  من 
وهو  ال«  بي،  »جي،  وقود  اإىل 
اإىل  بال�رضكة  دفع  الذي  االأمر 
موؤ�ض�ضة   50 اإن�ضاء  على  العمل 
�ضغرية للتحويل يف اأفاق 2019، 
الطلب  هذا  لتلبية  حماولة  يف 
التوجه  اإىل  م�ضجعا املواطنني 
االقت�ضادي،  الوقود  هذا  نحو 

االإيكولوجي االأمن. 
اأكد م�ضطفى نوري يف ت�رضيح 
مبنا�ضبة  االإعالم  لو�ضائل  له 
املخ�ض�س  الربنامج  اإطالق 
ال�ضيارات بجهاز وقود  لرتكيب 
وتطويره  املميع  البرتول  غاز 
باأن   و2030   2021 اأفاق  يف 
اإىل  متتثل  نافطال  �رضكة 
وتتبع  احلكومة  عمل  برنامج 

تعليمات وزارة الطاقة املتعلقة 
با�ضتهالك غاز الربوبان املميع 
هذه  مع  التما�ضي  اأجل  ومن 
تعمل  ال�رضكة  فاإن  التعليمات 
حمورين   وفق  تطبيقها  على 
بتحويل  االأول  يتعلق  اأ�ضا�ضيني 
للوقود  ال�ضيارات  ا�ضتهالك 
الغاز  ا�ضتهالك  اإىل  التقليدي  
طاقوي  مورد  يعترب  الذي 
للمواطن  بالن�ضبة  تكلفة  اأقل 

واإفرازاته غري �ضارة للبيئة 
باأن  ال�ضدد  هذا  يف  موؤكدا 
قامت  ا�ضتحدثت   نافطال 
جديدة  مراكز  با�ضتحداث 
ففي  ال�ضيارات،  هذه  لتحويل 
وبالتحديد  االأخرية  ال�ضنوات 
كانت  نافطال   2014 �ضنة  قبل 
متتلك حوايل 25 مركز للتحويل 
على  ال�رضكة  فتحوز  اليوم  اأما 
االأ�ضابيع  يف  و�ضيتم  مركز   45
القليلة القادمة ا�ضتالم 5 مراكز 
جديدة وهي اخلطوات التي من 
�ضاأنها ت�ضهيل خدمات الزبائن 

باأن  م�ضيفا  طلباتهم،  وحتقيق 
ب�ضفة  م�ضرية  املراكز  هذه 

مبا�رضة من قبل ال�رضكة.
باأن  املتحدث  واأقر  هذا 
�رضكة نافطال تتجه  يف االأيام 
اأوىل العقود  اإىل توقيع  املقبلة 
خوا�س  م�ضغرة  موؤ�ض�ضات  مع 
باإن�ضاء مراكز  اأجل قيامها  من 
حيث  بهم  اخلا�ضة  التحويل 
املتحدث  ح�ضب  تهدفال�رضكة 
موؤ�ض�ضة  اإىل50  الو�ضول  اإىل 
يف  بالتحويل  تقوم  م�ضغرة 
  2018 بني  ما  املمتدة  الفرتة 
بان  موؤكدا   ،2019 غاية  اإىل 
االأوائل   اخلم�ضة  املراكز 
�ضتنطلق يف العمل يف االأ�ضابيع 
اإىل  م�ضريا  املقبلة.  القليلة 
هذه  من  ال�ضوق  متطلبات  اأن 
املطالب و�ضل اإىل حدود 100 
مركز �ضتتكفل نافطال بت�ضيري 
خوا�س  متعاملني  مع  منها   50

ح�ضب ذات املتحدث. 
باأن  م�ضطفى  نوري  اأكد  كما 

قامت   2016 �ضنة  اجلزائر 
و60  �ضيارة  األف   50 بتحويل 
طاحمني    2017 �ضنة  األف 
 100 حتويل  اإىل  الو�ضول  اإىل 
�ضنة  انتهاء  مع  �ضيارة    األف 
نافطال  باأن  مقرا   2018
�ضتتكفل بحوايل 40%  من هذا 

الربنامج.
الثاين  املحور  بخ�ضو�س  اأما   
حمطات  بتوفري  املتعلق 
البنزين التي ت�ضوق وقود » جي، 
املتحدث  اأكد  فقد  ال«  بي، 
باأن �رضكة نافطال يف املا�ضي 
تلك  متتلك  كانت  القريب 
الغاز  بهذا  للتزويد  حمطة 
وهو  بني خم�ضة حمطات،  من 
�ضنة  تقلي�ضه  مت  الذي  العدد 
2017  اأين و�ضل اإىل الثلث اأي 
واحدة  ثالثة حمطات  بني  من 
باأن  م�ضيفا  ال�ضريغاز  ت�ضوق 
نافطال عملة جاهدة من اأجل 
ا�ضتحداث 100 حمطة جديدة 
بينها  من    %50  ،2017 �ضنة 

دخلت حيز اخلدمة الفعلية.
باأن  املتحدث  اأ�ضاف  كما 
تقلي�س  على  تعمل  ال�رضكة 
اأجل  الزبون من  اأمام  امل�ضافة 
كانت  اأين  املادة  بهذه  التزويد 
 40 بحوايل  املا�ضي  يف  تقدر 
اإيجاد  اأجل  من  كلم   50 اإىل 
قل�ضت  �ضريغازوالتي  حمطة 
اإىل حدود  ال�ضنة  و�ضوال  هذه 

25 كلم مربع.
التحويل  �ضعر  يخ�س  فيما  اأما 
فقد اأكد املتحدث باأن الزبون 
من  واحد  رقم  امل�ضتفيد  هو 
العملية ف�ضعر التحويل املرتاوح 
بني 60 ، 70 األف دينار جزائري 
يف  ا�ضرتجاعه  للزبون  ميكن 
مدة زمنية ال تقل عن 12 �ضهر 
وبعدها ي�ضري مركبته ب9 دينار 
الذي  االأمر  وهو  الواحد  للرت 

يتما�ضى وقدرته ال�رضائية
مع  املفاو�ضات  وبخ�ضو�س   
م�ضنعي ال�ضيارات باجلزائر عن 
اإمكانية ت�ضنيع �ضيارات ت�ضتغل 

فقد  ال«  بي،  جي،   « وقود  ب 
املفاو�ضلت  باأن  املتحث  اأكد 
م�ضتمرة  املو�ضوع  هذا  ي�ضاأن 
نتائجها  عن  الك�ضف  و�ضيتم 

م�ضتقبال
حول  الو�ضط«   « �ضوؤال  وحول 
الذين  االأجانب  امل�ضتثمرين 
هذا  يف  خدماتهم  عر�ضو 
املتحدث  اأكد  فقد  املجال 
احلاليني  نافطال  �رضكاء  باأن 
ال�رضكة  باأن  مقرا  جزائريني، 
اأجل  من  خطوات  با�رضت 
ال�ضريغاز  ت�ضنيع جهاز حتويل 
من  �ضيغنينا  الذي  االأمر  وهو 

ا�ضترياده م�ضتقبال.
باأن  هذا وقد ك�ضف املتحدث 
هذه  نافطال  تكوين  مراكز 
من   180 بتوين  �ضتقوم  ال�ضنة 
حتويل  جمال  يف  اإطاراتها 
ال�ضيارات اإىل وقود » جي، بي، 
واملعايري  يتما�ضى  تكوينا  ال« 

املعمول بها عامليا.
يحي عواق



�أمنية  حتقيقات  ك�شفت 
�شلفية  جمموعات  �أن  
�شلة  على  تون�س   يف  تن�شط 
بالد  يف   �لقاعدة  بتنظيم 
تعليمات  �ملغرب   ح�رصت 
درودكال  �ملالك  عبد 
مهام  �ملغرب  قاعدة  �أمري 
�لذين  �جلز�ئريني  �لإرهابيني 
ير�شلون �إىل تون�س  يف �لتنظيم 
و�لتدريب، وطلب  درودكال من 
�إىل معاقل  �لعودة  �جلز�ئريني  
�لتنظيم بعد �أن ت�شتتب �لأمور 
�إمارة قاعدة �ملغرب يف  لفرع 
�رصية  وثائق  ك�شفت  و  ليبيا، 
�أيام  قبل4  �جلي�س  ��شرتجعها 
باأن 26 جمند   تون�شي  و ليبي  
�إىل  ت�شللو�  ومغربي  مغرتب 
�لنيجر  مع  �حلدود  عرب  ليبيا 
وتاأ�شي�س  للم�شاركة يف �حلرب 
�إمارة  جديدة،  وك�شف م�شدر 
�أمني رفيع باأن �أحد �أبرز �أع�شاء  
تنظيم �لقاعدة  يف �لعر�ق وهو 
�أبو   « وي�شمى  �جلن�شية  ليبي 
ليبيا  �إىل  عاد     « �ل�شتار  عبد 
للم�شاركة يف تاأطري �جلماعات 

�جلهادية �ل�شلفية �جلديدة.
باأن  �مني  م�شدر  وك�شف    
قاعدة  يف  �ل�شغار  �لأمر�ء 
على  حري�شون  �ملغرب 
درودكال  تعليمات  تطبيق 
بقاء  فرتة  تتعدى  ل  حيث 
ليبيا  يف  جز�ئري  �إرهابي  �أي  

بعدها  يعود  �شهرين  من  �أكرث 
و�أدى  �لأ�شلي   موقعه  �إىل 
درودكال  بتعليمات  �للتز�م 
�إىل  قتل 18 �إرهابي  يف �لفرتة 
خالل  �غلبهم  قتل   ، �لأخرية  
�حلدود  عرب  �لت�شلل  حماولة 
وك�شف  و�جلز�ئر  ليبيا   بني 
بالق�شية  �شلة  على  م�شدر 
يف  ت�شتبه  �لأمن  م�شالح  باأن  
وجود عنا�رص من فتح �لإ�شالم 
�لعر�ق و�ليمن وحركة  وقاعدة 
�ل�شباب �ملجاهدين يف ليبيا ،  
�لعملة  �لأم  م�شالح  ح�شلت  و 
�لإرهاب  مكافحة  جمال  يف 
ميكن  ما  على  �جلنوب   يف 
معلومات  بكنز  يو�شف  �أن 
�ثنني  �إرهابيني  ��شت�شالم  بعد 
للجي�س و�شبط  كمية هامة من 
�لوثائق  بحوزتهما،  و تت�شمن 
ح�شب  �ملحجوزة  �لوثائق 
باأ�شماء   قائمة  ميد�ين  م�شدر 
جن�شيات  من  �إرهابي      26

مغربية وليبية وتون�شية �لتحقو� 
تدريب  مبع�شكر  موؤخر� 
جمهول يف �ل�شحر�ء تابع لفرع 
�ل�شاحل، و  �لقاعدة يف  تنظيم 
�ملحجوزة  �لوثائق  ت�شمنت 
ت�شجيالت �شوتية للمدعو عبد 
�إمارة  �لرحمن  �لتندغي مفتي 
�ل�شحر�ء يف تنظيم �لقاعدة ما 
�لتي حتدثت  �لإ�شاعات   ينفي 
خطرية  بجروح  �إ�شابته  عن  
�جلي�س  مع  ��شتباك  خالل 
�ملوريتاين يف  �ل�شهر �ملا�شي 
م�رصوفات  ت�شم  قائمة  و   ،
�لإرهابية  �جلماعات  �إحدى 
يف �ل�شحر�ء و و�أمو�ل   نقدية 
و�لأوربية  �لليبية  بالعملتني  
�لأورو ، وحاول �أحد �لإرهابيني 
كان  �لكرتونية  ذ�كرة  �إتالف 
حلظة  �آخر  يف  ومنع  بحوزته  
ويجري حاليا فح�شها.                 

�شباط   �لتقى   ثانية  جهة  من 
و�شيط  مع  �لأمن  م�شالح  من 

يف  �لنيجر   عرب  من  قبلي 
جماعة  لإقناع   م�شاع   �إطار 
قيادة  عن  متمردة  �إرهابية 
لتنظيم  �لتابعة  �ل�شاحل  �إمارة 
�ملغرب  بالد  يف  �لقاعدة 
وح�شب  للجي�س   بال�شت�شالم 
جمموعة  فاإن   عليم  م�شدر 
�إرهابي   12 �إىل   10 من  تتكون 
وليبيني  جز�ئريني     4 منهم 
و5    3 بني  وما  ومغربي   �ثنني 
�لأرقم  �رصية  وت�شمى  ماليني 
لأمريها  ن�شبة   « �لقبلي   « �أو 
حاج  بوحف�س  �جلز�ئري    
  « �لقبلي   عمر  �أبو   « عبا�س  
�جلماعة  قد�مى  من  وهو 
ون�شط  �مل�شلحة  �لإ�شالمية 
�لقعدة  جبال  يف  �شنو�ت  لعدة 
�لتحق   ثم  �لبي�س،    بولية 
يف  خمتار  بلمختار  بجماعة 
عام 1999 ، وت�شري �ملعلومات 
 « جماعة  �أن  �إىل  �ملتاحة 
قيادتها  »   متردت عن  �لقبلي 
وهي  �شهر  من  �أكرث  منذ  
تر�بط يف منطقة مرتفعات  » 
�لنيجر  �شمال     « �يجاديجن  
�لأخرية  �لفرتة  و�شهدت   .
و�لقب�س  �إرهابي    18 �شقوط  
و��شرتجاع  �آخرين     6 على 
�شالح،  قطعة    100 من  �أكرث 
وتوؤكد هذه �لإح�شاء�ت  جناح 
�تخذها  �لتي  �لأمنية  �لتد�بري 
�حلدود  ملر�قبة  �جلي�س  
ملنع   و�ل�رصقية   �جلنوبية 

ت�شلل �لإرهابيني.

والياتالأربعاء   07  فيفري  2018 املوافـق   لـ19 جمادى الأول  1439ه 6

 . "�سباط اإلتقوا بو�سيط قبلي بالنيجر لإقناع اإرهابيي اإمارة القبلي بالإ�ست�سالم"  
تطوع �سلفيون من  تون�س  واجلزائر  واملغرب لقتال النظام ال�سوري حتت لواء  جبهة الن�سرة فوجدو انف�سهم يف  �سفوف  تنظيم  

القاعدة يف بالد املغرب، و�سمن كتائب �سلفية جديدة قيد التاأ�سي�س يف  تون�س.

بعدما متكنت اجلزائر من ف�سح خمطط تاأ�سي�س امارة للقاعدة بليبيا 

اأحمد باحلاج 

مغاربة ذهبوا  لقتال النظار ال�سوري فتورطوا 
يف جبال القاعدة و ال�سعانبي بتون�س  

رف�س ت�سديد م�ستحقات املقاولني واأق�سى  النقابات من زيارة املدير العام 

مدير �سونلغاز بورقلة ي�سرب بتعليمات احلكومة عر�س احلائط 
�لكونفدر�لية  من  كل  طالبت 
�لعامة لأرباب �لعمل و �لحتاد 
�جلز�ئريني  للمقاولني  �لعام 
�لطاقة  وزير  من   ، بورقلة 
ب�رصورة  قيتوين  م�شطفى 
و�شع  �أجل  من  �لعاجل  �لتدخل 
بالت�رصفات  �أ�شموه  ملا  حد 
مدير  طرف  من  �لالم�شوؤولة 
لولية  و�لغاز  للكهرباء  �لتوزيع 
ت�شديد  رف�شه  ب�شبب  ورقلة 
و  �ملقاولني  بع�س  م�شتحقات 

�ملتعاملني �خلو��س .
�لتي  نف�شها  �ل�شكوى  �أكدت  و 
حت�شلت جريدة »�لو�شط » على  
در��شة  بعد  �أنه   ، منها  ن�شخة 
طرف  من  �ملقدمة  �ل�شكوى 
�ت�شالها  وبعد   ، »م.ر«  �ملقاول 
مبدير �ل�رصكة �لوطنية للكهرباء 
�أن  �ت�شح  ورقلة  لولية  و�لغاز 
هذه �ملوؤ�ش�شة �ملقاولتية �لتي 

ربط  م�رصوع  �جناز  لها  �أ�شند 
�لغاز ملنطقة �لتجهيز�ت بورقلة 
وبعد تغيري �ملخطط �ملعد من 
طرف �ل�رصكة لإجناز �مل�رصوع 
�ملكلفة  �ملوؤ�ش�شة  �نطلق 
بالجناز و�نتهت منه ومت ت�شليم 
�مل�رصوع لل�رصكة مبح�رص حتت 
رقم : 039 بتاريخ 2017/07/23 
��شتالم  من  �شهرين  وبعد 
�مل�رصوع تلقت �ملقاولة ر�شالة 
�لوطنية  �ل�رصكة  طرف  من 
بورقلة  و�لغاز  �لكهرباء  لتوزيع 
بتكملة خمطط جديد  تطالبها 
فاإن  �لنقابتني  �شكوى  ، وح�شب 
على  ردت  �ملذكورة  �ملقاولة 
مر��شلة �شونلغاز بتو�شيح جميع 
�ملتفق  �لقانونية  �لن�شو�س 
�ملتمثلة  و  �لعقد  يف  عليها 
�خرى  �أ�شغال  زيادة  عدم  يف  
�لأ�شغال  �أن  بدليل  للم�رصوع 

�حل�شاب  لها  �أعد  و  �نتهت 
�لنهائي ولكن ذلك قوبل بتعنت 
مدير �ل�رصكة وجتاهله لكل هذه 
و�لعقد  بها  �ملعمول  �لقو�نني 
�ملقاولة  وبني  بينه  �ملربم 
بقانون  �حلائط  عر�س  �شاربا 
�ل�شفقات �لعمومية ،ويف �شياق 
�لمانة  من  كل  طالبت  مت�شل 
�لعامة  للكونفدر�لية  �لولئية 
�لعام  �لحتاد  و  �لعمل  لأرباب 
ب�رصورة  �جلز�ئريني  للمقاولني 
وزير  طرف  من  جاد  تدخل 
�لطاقة و �لرئي�س �ملدير �لعام 
م�شالح  لدى   �شونلغاز  ل�رصكة 
�أجل  من  ورقلة  ولية  و�يل 
�ملقاولة  هذه  و�شعية  ت�شوية 
�لوطنية  �ل�رصكة  �أر�دت  �إن  و 
للكهرباء و�لغاز �ن تكمل ��شغال 
�أمت  على  فاملقاولة  �خرى 
�مل�رصوع  لإجناز   �لإ�شتعد�د 

ذلك  يكون  �أن  �رصط  �جلديد 
باأمر  �أو  �أو مبلحق  بعقد جديد 
يت�شنى  حتى  �لأ�شغال  بد�ية 
للمقاولة بتاأمني �لور�شة كما هو 
�ل�رصكة،  مدير  مع  عليه  متفق 
ملقاولة  بالن�شبة  �ل�شيء  نف�س 
كل من » ب.ع« �ملكلفة باجناز 
ع�شكرية  للثكنة  �لغاز  م�رصوع 
موؤ�ش�شة  و  �لهي�شة  بور  بحي 
ت�شوى  مل  �للذ�ن  »�س.ع« 
كتابة  حلد  �ملالية  و�شعيتهما 

هاتة �لأ�شطر .
�أبدت  فقد  ثانية  جهة  من 
كبري  وتذمر  ��شتياء  �لنقابتني 
من  �ملفهوم  غري  �ق�شائها  من 
�لأخرية  و�لتفقد  �لعمل  زيارة 
�ملدير  �لرئي�س  قادت  �لتي 
و�لغاز  �لكهرباء  ل�رصكة  �لعام 

موؤخر� لولية ورقلة .
اأحمد باحلاج

م�سالح الأمن فتحت حتقيقا معمقا لك�سف 
مالب�سات احلادثة 

اأمن ورقلة 

للحد من الإرتفاع املقلق حلوادث 
املرور املميتة 

العثور على مولود حديث الوالدة 
بحي 05 جويلية بتمرنا�ست 

عام حب�س نافذ لع�سريني بتهمة 
ال�سرقة بتوافر ظرف الليل 

مطالب باإزدواجية الطريق 
الرابط بني تقرت والوادي 

بتمرن��شت  �لمن  م�شالح  فتحت 
مالب�شات  يف  معمقا  �أمنيا  حتقيقا 
حديث  طفل  على  �لعثور  حادثة 
بعا�شمة  جويلية   05 بحي   �لولدة 
�لق�شية  مالب�شات  لك�شف  �لولية 
حيثيات   . �ملعنية  �لأطر�ف  وحتديد 
�لق�شية تعود لليلة �جلمعة �ىل �ل�شبت 
عندما تلقت م�شالح �لأمن بتمرن��شت 
�ملو�طنني  عثور  مفادها  معلومات 
حديث  طفل   على  جويلية   05 بحي 
�لولدة من جن�س �أنثى ، ليتم على �لفور 
�لتنقل لعني �ملكان ونقل �جلنني لد�ر 
�لطفولة �مل�شعفة  لتمكينه من �لرعاية 
�ل�شحية �لالزمة ، مو�ز�ة مع ذلك فقد 
لك�شف  معمق  �أمني  حتقيق  فتح  مت 

مالب�شات �حلادثة �لتي تعترب �ل�شابعة 
من نوعها خالل �لفرتة �لأخرية ، ويف 
�لعديد من  مو�شوع مت�شل فقد دقت 
ناقو�س  �لفاعلة  �ملحلية  �جلمعيات 
�لرتفاع  مغبة  من  حمذرة  �خلطر 
�ملخيف ملعدلت �لعثور على حديثي 
حيث   ، �رصعية  غري  بطريقة  �لولدة 
�رصورة  على  �جلمعيات  ذ�ت  �شددت 
و��شتعجايل  �شارم  خمطط  �شبط 
على  �لدخيلة  �لظاهرة  هذه  لتطويق 
�ملعروف  �لتمرن��شتي  �ملجتمع 
عمق  يف  �ل�شاربة  وتقاليده  بعاد�ته 

�لتاريخ .
�سيخ مدقن

م�شالح  �أم�س  �أول  ليلة  متكنت 
�لمن �حل�رصي �خلام�س  بورقلة  
بجنحة  تتعلق  ق�شية  معاجلة  من 
و  �لليل  ظريف  بتو�فر  �ل�رصقة 
�مل�شاركة يف �ل�رصقة و عدم �لتبليغ 
�شحيتها  ر�ح  �لتي  جرمية  عن 
مت  حيث  �شنة  �ملدعو)ن.ر(32 
يتعلق  و  فيهم  �مل�شتبه  توقيف 
�لمر �لمر بكل من �ملدعو)م.ع( 
20�شنة و �ملدعو)ل.م(18 �شنة ليتم 
وبعد  �ملعنية  للم�شلحة  حتويلهم 

�لقانونية  �لإجر�ء�ت  ��شتكمال 
ق�شائية  ملفات  و�جناز  معهما 
تقدميهما  مبوجبها   مت  �شدهما 
�أمام  وكيل �جلمهورية لدى حمكمة 
�لول  �ملتهم  �شدر يف حق  ورقلة 
نافد مع  �ملدعو)ل.م( عام حب�س 
مقدرة  مالية  غر�مة  و  �ليد�ع 
مبئة �لف دينار جز�ئري 100.000 
�لثاين  �مل�شتبه  ��شتفاد  فيما  دج  

�ملدعو )ع.�أ( من �لرب�ءة.
اأحمد باحلاج

�ملطالبة  �لأ�شو�ت  تعالت 
بني  �لر�بط  �لطريق  باإزدو�جية 
تقرت و �لو�دي للحد من �لرتفاع 
 ، �ملميتة  �ملرور  �ملقلق حلو�دث 
ب�شبب �ل�رصعة �ملفرطة و�لتجاوز 
من  �لع�رص�ت  نا�شد   . �خلطري 
بني  �لر�بط  �لطريق  م�شتعملي 
بورقلة  تقرت  �لد�رية  �ملقاطعة 
�لعليا  �ل�شلطات  �لو�دي  وولية 
وزير  �شخ�س  يف  ممثلة  بالبالد 
عبد  �لعمومية   و�ل�شغال  �لنقل 
�لتدخل  ب�رصورة  زعالن  �لغني 
من  قطاعه  م�شالح  لدى  �لعاجل 
�زدو�جية  م�رصوع  برجمة  �أجل 
بهدف  وذلك  �ملذكور  �لطريق 
�ملقلق  �لرتفاع  من  �لتخفيف 

�ملميتة  �ملرور  حو�دث  ملعدلت 
ب�شبب �ل�رصعة �ملفرطة و�لتجاوز 
فقد  مت�شل  �شياق  ويف   ، �خلطري 
ولية  �ن  �ملتحدثني  ذ�ت  �كد 
جتارية  منطقة  باعتبارها  �لو�دي 
بحاجة  فهي  بامتياز  وفالحية 
طرقات  �شبكة  لتاهيل  ما�شة 
منها  �ملتو�شطة  ودعم  �لطويلة 
�لتطبيق  �طار  يف  �زدو�جية  بجهة 
�لر�مية  �حلكومة  لربنامج  �ل�شارم 
�لوليات  عن  �لعزلة  فك  �ىل 
�لوقت  نف�س  �ملمول يف  و  �لبعيدة 
من طرف �حلكومة بربنامج تنمية 
و�له�شاب  �لكبري  �جلنوب  مناطق 

�لعليا .
اأحمد باحلاج



البيئة  قطاع  اأن  الوزيرة  وذكرت 
على  التخطيط  اإىل  يحتاج 
واملتو�سط   الق�سري  املديني 
احتياجات  وفق  م�ساريع  لتحقيق 
وخ�سو�سية واإمكانيات كل منطقة 
كانت  الزيارة  بداية  الوطن   عرب 
وقفت  حيث  باجللفة  البيئة  للدار 
بال�سلطات  مرفوقة  الوزيرة  بها 
مت  حيث  والع�سكرية  املدنية 
لها  �رشوحات  وفعاليات  تقدمي 
للمناطق  العاملي  اليوم  اإحياء 
الرطبة ويف هذا ال�ساأن مت عر�ض 
اأهم م�ساريع القطاع على م�ستوى 
حول  لتليها  مداخلة  الوالية 
و  الرطبة  للمناطق  العاملي  اليوم 
الن�ساطات  بع�ض  عر�ض  تقدمي 
هذا  يف  الفاعلني  طرف  من 
خاللها  من  مت  وقد  ن  امليدان 
بع�ض  اجلمعيات  الوالئية  تكرمي 
النظافة  من طرف  وبع�ض عمال 
بعدها  لتقوم  الوزيرة  معايل 
مراقبـــة  حمطة  مبا�رشة  بزيارة 

وجدته   الذي  االأخري  هذا  البيئة 
روح   بدون  عن  هيكل  عبارة 
فح�سب م�سادرنا  انه حتى التجهيز 
�سنة  متاما  منذ  م�ستغل  غري 
و�سول"  زرواطي  غاية  اىل   2009
تندد  الوزيرة  جعل  ما  وهذا   "
على  الو�سع  وت�ستف�رش  بهذا  
جمال  يف  املخت�سني  العمال 

املدير  رد  لالأ�سف  لكن  الكيمائي 
يف  خمت�سني   2 يوجد  انه  على 
متواجدان  لكنهما  املجال  هذا 
لتقاطعه  تكوين   باخلارج  يف 
هم  من  له  وتقول  اأخرى  مرة 
ت�رشفت  الذين  العمال  هوؤالء  اذا  
الدخول  فلم  يجد  اال  بيهم عند 
وحماولة  التن�سل  و  املراوغة 

الهروب   وقدمهم يف االأخري على 
اأنهم  متعاونني مع حمطة املراقبة 
كمكاتب درا�سات وغريها لي�سادف 
العمال  بع�ض  وجود  االأمر  هذا 
حيث  املحطة  من  املطرودين 
منهم  الوزيرة  م�ست�سارة  ا�ستلمت 
ر�سالة تظلم و�سكوى على ان تبلغها 
وجهتها  لتكون  للوزيرة  �سخ�سيا 
اجلديد  للموؤ�س�سة   املقر  اىل 
العمومية  لت�سيري  مراكز 
الوالية  التقني  بعا�سمة  الردم 
انبهرت  حيث  لتد�سينه   وهذا 
املكان  وجمالية  البناء  بتحفة 
حيث  ا�ستمعت  وزيرة 
البيئة  ل�رشوحات  مطولة من قبل   
" عزوز ملني " مدير املقر  لتذك
الوزارية  ر زرواطي اأن  دائرتها 
يهتم  بيئي  دليل  اإعداد  تعمل على 
وت�سيري  النفايات  ت�سيري   بكيفية 
وا�سرتجاع  التقني  الردم  مراكز 
النفايات من املنبع بال�رشاكة بني  

اخلوا�ض واملوؤ�س�سات العمومية.
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دعت وزيرة البيئة والطاقات املتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، اإىل �صرورة اإعطاء امل�صاريع البيئية "نظرة اقت�صادية لتحقيق 
التنمية امل�صتدامة". واأو�صحت فاطمة الزهرة  زرواطي خالل زيارة عمل وتفقد قادتها اإىل ولية  اجللفة  نهار اأول اأم�س  ، 

اأن قطاع البيئة من�صئ للرثوة واأر�صية لتحقيق التنمية كون الرثوة اخل�صراء ت�صاهي، كما قالت  البرتول اإذا ما مت ا�صتغالل 
الإمكانات املتاحة وا�صتعمال اأ�صاليب حديثة يف ر�صكلة وا�صرتجاع النفايات من خالل عملية الفرز النتقائي .

زرواطي من اجللفة

اجللفة  / اأحمــد قــادري

 يجب اإعطاء امل�شاريع البيئية نظرة اقت�شادية �شاملة

بلدية �صعبة العامر ببومردا�س 

رهان على التنمية لفك العزلة و تثبيت ال�شكان
يف  التنمية  جهود  تن�سب 
االأخرية على م�ستوى  ال�سنوات 
بلدية �سعبة العامر جنوب �رشق 
و  العزلة  فك  على  بومردا�ض 
من  مبناطقهم  ال�سكان  تثبيت 
تنويع امل�ساريع  و  اإجناز  خالل 
اجلغرايف  موقعها  لتثمني 
وتتميز  موؤهالتها،   و  املميز 
هذه البلدية النائية التي ترتبط 
مبوقعها اجلغرايف اجلبلي ثالث 
)بومردا�ض  جماورة  واليات 

بتبعرث  وزو(  وتيزي  البويرة  و 
عددهم  يتجاوز  الذين  �سكانها 
35 األف ن�سمة على م�ستوى 14 
قرية غريمتجاورة و بعيدة عن 
البلدية  وعملت  البلدية.  مركز 
ح�سب  االأخرية  ال�سنوات  يف 
من  على حتقيق جملة  رئي�سها 
امليادين  امل�ساريع يف خمتلف 
عزلتها  وفك  بالتنمية  للنهو�ض 
و توفري �رشوط احلياة الكرمية 
تثبيتهم  بغر�ض  ملواطنيها 

النازحني  ت�سجيع  و  مبناطقهم 
اأرا�سيهم،   خلدمة  العودة  على 
و تتمثل اأهم امل�ساريع التنموية 
وحدة   655 اإجناز  م�رشوع 
اأجنز  التي  اجتماعية  �سكنية 
من جمملها 272 وحدة �سكنية 
كما  االإجناز  طور  يف  الباقي  و 
 1763 من  البلدية  ا�ستفادت 
اإعانة للبناء الريفي يف ال�سنوات 
اإعانة   1443 منها  وزع  االأخرية 
لهذا  و  التوزيع  قيد  الباقي  و 

املعنيني  الوايل  اأمر  الغر�ض  
و رفع  تكثيف اجلهود  ب�رشورة 
توزيع  ال�ستكمال  العراقيل  كل 
اأ�سحابها  على  االإعانات  كل 
يف  كذلك  البلدية   وا�ستفادت 
م�رشوع  من  االأخرية  ال�سنوات 
الوالئي  الطريق  تعبيد  و  تهيئة 
الذي   15 م�سافة  على   68 رقم 
للبلدية  الرئي�سي  الع�سب  يعد 
كل  نحو  الوحيد  منفذها  و 

االجتاهات.

اأزفون

 املوارد ال�شيدية تعاين
 من ال�شيد غري ال�شرعي 

ترحيل 96 تاجرا من ال�شوق القدمية اإىل �شوقني جتاريني جديدين 

القادر،  وعبد  الدين  عز  يجزم  يكاد 
اأزفون،  منطقة  من  �سيادان  وهما 
اأي  �سنوات،  ع�رش  بعد  يتبقى،  ال  باأن 
حيال  قلقهما  مبديان  لل�سيد،  �سمك 
ال�سيد  نتيجة  ال�سيدية  تراجع املوارد 
بال�سباك،  ال�سيد  و�سفن  ال�رشعي  غري 
وح�سب عز الدين اأرحاب، مالك �سفينة 
�سيد ورئي�ض جمعية "الدلفني" لل�سيد 
بتيزي وزو، فقد كان  والبيئة  التقليدي 
ال�سيادون ال�سغار يرجعون، قبل خم�ض 
�سنوات من االآن، ب30اإىل 40 كيلوغراما 
من ال�سمك يف اليوم لكل �سياد، مقابل 
"نحن  حاليا  فقط  كيلوغرامات  اأربعة 
جهته  من  يتاأ�سف  كارثة"،  نعي�ض  االآن 
منذ  ال�سيد  ميتهن  الذي  القادر  عبد 

حوايل 25 �سنة.
وكباقي اأرجاء العامل، فاإن �سفن ال�سيد 
للموارد  االأول  العدو  تعد  بال�سباك 
ال�سفن  من  النوع  هذا  اأن  اإذ  ال�سيدية، 
ي�ستخدم �سبكة �سيد توؤدي اإىل تدهور 
مالجئ االأ�سماك املتواجدة يف اأعماق 
بال�سيد يف  قيامها  البحر، وف�سال عن 
ال�سفن  هذه  فاإن  حمظورة،  مناطق 
املوارد  على  رهيبا  �سغطا  متار�ض 
للمعايري  احرتام  اأدنى  دون  ال�سيدية 
املعمول بها وي�رشب ارحاب، يف هذا 
ال�سياق، مثال مبيناء اأزفون الذي يوجد 
ي�ستقبل  اأنه  غري  لل�سيد  �سفينتان  به 
اأكرث من ثالثني �سفينة تقدم من واليات 

اأخرى لرت�سو ملدة 24�ساعة.
"�سيدا  املهني  هذا  ح�سب  ذلك  ويعد 
البحري  للو�سط  ميكن  ال  حيث  جائرا 
اأن ي�سرتيح، بينما ينبغي وفقا للمعايري 
لتعود �سباحا  ال�سفينة م�ساء  اأن تخرج 
النهار". يف  العمل  عن  متتنع  وان 

ل�سيد  ا�سطول  اكرب  اجلزائر  ومتلك 
حيث  املتو�سط  احلو�ض  يف  ال�رشدين 
لذلك  املخ�س�سة  ال�سفن  يتجاوزعدد 
1.200 مركب غري اأنه مت اقتناء معظم 
الع�رش  ال�سنوات  خالل  ال�سفن  هذه 
االأخرية دون القيام بالدرا�سات الالزمة 
والحظت  املوارد  على  اأثرها  حول 
جمعية "الدلفني" تراجعا بحوايل %50 
ارتفاع  ب�سبب   2005 منذ  املوارد  من 

عدد قوارب ال�سيد.

�صيد غري �صرعي دون عقاب

"الكثري من املهنيني  اأن  ويوؤكد اأرحاب 
قاموا بخرق الفرتة املخ�س�سة للراحة 
يتعر�سوا  اأن  دون   2016 البيولوجية يف 
حما�سبة  اأو  قانونية  م�ساءلة  الأدنى 
للقانون  املعنية".ووفقا  ال�سلطات  من 
البيولوجية  بالراحة  املتعلق  اجلديد 
حال  يف  ال�سيد  �سفينة  �ساحب  فاإن 
ت�سجيل خمالفة معر�ض لعقوبة ال�سجن 
من  ال�سياد  ومينع  عتاده  يحجز  بينما 
�سنوات،  خم�ض  ملدة  ن�ساطه  مزاولة 
ويف فرتة الراحة، فاإنه ال ي�سمح �سوى 

ب�سيد اجلمربي.
يتم  ال  التنظيم  هذا  تطبيق  "اإن 
الوقت  يف  املطلوبة  بال�رشامة 
كل  على  اجلزائر  فيها  وقعت  الذي 
بال�سيد امل�سوؤول  االتفاقيات املتعلقة 
وتظهر  ارحاب  ي�سري  وامل�ستدام"، 
اأن  درا�سات قامت بها منظمات دولية 
بتخريب  تقوم  بال�سباك  ال�سيد  �سفينة 
موارد �سيدية ت�سل اإىل 10 كيلوغرامات 
واحد  كيلوغرام  اأجل  من  ال�سمك  من 
وي�سري  بطريقة غري �رشعيةن  ي�سطاد 
مهنة  يف  ي�ستغل  الذي  املتحدث، 
اإىل  اأجداده،  عن  توارثها  التي  ال�سيد 
اأهمية مفت�سي ال�سيد يف الرقابة على 
"يوجد  قائال:  ال�رشعي  غري  ال�سيد 
لدينا مفت�سونلكن دون �سالحيات اإذ ال 
ميكنهم التدخل واخذ قرارات يف حالة 

اأ�سار  جهته،  خمالفات".من  ت�سجيل 
عبد القادر اإىل نوع اآخر من ال�سيد غري 
ال�سيد  قوارب  الذي متار�سه  ال�رشعي 
اأعماق تفوق  بال�سباك، وهو ال�سيد يف 
�سطح  حتت  مرت(  )ذراع=8ر1  اأذرع   9

البحر.
ملا  بالنظر  قانونا  بذلك  القيام  ومينع 
ينجر عنه من تخريب لريقات االأ�سماك 
ال�ساحل  كل  منها  يعاين  م�سكلة  "اإنها 

اجلزائري"، يتح�رش هذا ال�سياد.

اأنواع انقر�صت واأخرى مهددة

اأ�سكاله  و يعد ال�سيد الرتفيهي بجميع 
و الذي يعترب غري �رشعي احد العوامل 
التي �ساهمت يف الرتاجع احلاد للموارد 
اأزفون لدينا 60 �سيادا  "يف   ، ال�سيدية 
حرفيا يف حني يبلغ عدد قوارب ال�سيد 
ت�سوق  و  ت�سطاد  220زورقا  الرتفيهي 
على  زيادة  و  ترخي�ض،  دون  اأ�سماكها 
مراقبة"يقول  غري  معداتهم  فان  ذلك 
هذا  فان  اأخرى  جهة  من  الدين  عز 
امليناء ال�سغري لل�سيد لي�ض مبناأى عن 
الذي  و  ال�رشعي  غري  ال�سيد  عمليات 
اجلنوح  ب�سواطئ  كبريا  ن�ساطا  عرف 
غري  �سيادا  ثالثني  اإح�ساء  مت  اأين 
جهته  من   ، ازفون  ب�سواحل  �رشعي 
بالرمح  االأ�سماك  �سيد  ن�ساط  يتحمل 
جزءا من امل�سوؤولية يف تراجع االإنتاج 
بل و حتى يف انقرا�ض بع�ض االأنواع من 
االأ�سماك، و يروي عز الدين بامتعا�ض 
انه "يف 2015 لبث فريق من الغطا�سني 
من  اأزفون  مبنطقة  اأ�سهر  اأربعة  ملدة 
اإح�ساء  حتى  يتم  مل  و  ال�سيد  اأجل 
تقييم  حمالت  يف  �سيدهم  ح�سيلة 
اإىل  ال�سدد  هذا  يف  اأ�سار  املوارد".و 
�سمك ال�رش�سار و هو نوع من االأ�سماك 
يعي�ض باالأعماق الوعرة والذي انقر�ض 
من ال�سواحل اجلزائرية ب�سبب ن�ساطات 
يف  لي�ض  و  بالرمح.  ال�سيد  و  الغط�ض 
�سيد  احلرفيني  ال�سيادين  مقدور 
بالعام  اإىل خم�ض قطع  اأكرث من ثالث 
فيحني ي�سطاد الغطا�سون اإىل غاية 30 
فرتة  ا�ستغالل  خالل  من  يوميا  قطعة 
كثريا  يقرتب  الذي  النوع  هذا  تكاثر 
بي�سه  و�سع  اجل  من  ال�سواطئ  من 
هو  االأ�سفر  الهامور  �سمك  يعاين  و   ،
هذه  ب�سبب  االنقرا�ض  �سبح  االآخر 
التكاثر  فرتة  فخالل  املمار�سات. 
ملدة  االأ�سماك  من  النوع  هذا  ميكث 
ثالثة اأ�سهر بقرب ال�سواحل و ي�سطاد 
ال�سيد بالرمح يوميا  حمبو الغط�ض و 
اإىل غاية 70 كلغ من هذا ال�سمك"و هو 
ما ال ميكن حتقيقه خالل �سنة كاملة" 
تعترب  و  القادر.  عبد  جهته  من  يوؤكد 
الرخامي  و  القيثارة  ا�سماك  كلمن 
مهددة.  اأنواعا  املقلم  القارو�ض  و 
االأ�سباب  من  املوارد  تراجع  يعد  و 
اإىل  احلرفيني  بال�سيادين  اأدت  التي 
هناك  ازفون  فبمنطقة  مهنتهم  هجر 
ال�سيادين  من  باملائة   45 من  اأكرث 
احلريف  البحري  بال�سيد  النا�سطني 
قد تخلوا عن ن�ساطهم وفقا الإح�ساء 
اأجرته هذه اجلمعية �سنة 2015 و من 
امل�ستدام  البحري  ال�سيد  ترقية  اجل 
جمعيات  مبعية  اجلمعية  هذه  تعمل 
�سبكة  خلق  اجل  من  اأخرى  مهنية 
ترافع  التقليدي  البحري  ال�سيد  من 
و  للقانون  ال�سارم  التطبيق  اجل  من 
تطوير ال�سعاب اال�سطناعية و حتديد 
مناطق بحرية حممية من اأجل ال�سماح 
بتكاثر املوارد و يف هذا ال�سياق حذر 
املنطقة  يف  "اأننا  قائال:  القادر  عبد 
ما  ال�سخ�سي  و�سعي  ولي�ض  احلمراء 
ي�سغلني بل اأن ان�سغايل يخ�ض االأجيال 

القادمة"

نوفمرب  نهاية  قبل  �سيتم  و 
تاجرا   96 ترحيل  اجلاري 
القدمية  بال�سوق  حاليا  يعملون 
جتاريني  �سوقني  اإىل  للمدينة 
نحو  منذ  االأ�سغال  بهما  انتهت 
ا�ستغالل  يزالون  ال  و  �سنتني 
ب�سبب ثقل االإجراءات االإدارية 
القائمني  تو�سيحات  ح�سب 
مت  و   ، للوايل  امل�رشوع  على 
اإطار  يف  امل�رشوعني  اإجناز 
الربامج القطاعية للق�ساء على 
االأ�سواق الع�سوائية عرب واليات 
الوطن. و �سيتم ا�سرتجاع عقار 
ال�سوق القدمي بعد ترحيل هوؤالء 
)العقار(  وا�ستغالله  التجار 
لتزيني  خ�رشاء  م�ساحات  يف 
حميط املدينة و اإجناز هياكل 
للبلدية هي  من�ساآت عمومية  و 
مت  و  اإليها.  ما�سة  حاجة  يف 
هذه  اإىل  الوايل  زيارة  مبنا�سبة 
بعث  اإعادة  النائية  البلدية 

امل�ساريع  من  فيعدد  اأ�سغال 
على  متوقفة  كانت  احليوية 
اأقرب  يف  ت�سغيل  اإعادة  غرار 
عالج  10قاعات  االآجال  
مدا�رش  و  قرى  عرب  منت�رشة 
منذ  العمل  عن  توقفت  البلدية 
كما  خمتلفة  الأ�سباب  �سنوات 
اأعيد بعث م�رشوع اإجناز وحدة 
اأ�سغال  كانت  املدنية  للحماية 
اإجنازها متوقفة الأ�سباب تتعلق 
اإعادة  �سيتم  حيث  باملقاول 
من  بداية  االإجناز  عملية  بعث 
بعث  اإعادة  و  القادم  االأ�سبوع 
امل�سبح  مب�رشوع  االأ�سغال 
ال�سبه االأوملبي )25 مرتا( الذي 
االآخر متوقفا الأ�سباب  كان هو 
تتعلق بالعقار و من جهة اأخرى 
اإبراهيم جنوب  اأيت  و مبنطقة 
ت�سغيل حمطة  البلدية مت  مقر 
القادمة  ال�رشوب  املياه  �سخ 
من قنوات �سد تاق�سبت )تيزي 

وزو( نحو بلدية ي�رش و�سوال اإىل 
يتم  حيث  العامر  �سعبة  بلدية 
نق�ض  م�سكل  حل  خاللها  من 
لعدد  ال�رشوب  باملياه  التزود 

كبري من �سكان البلدية .

موؤ�ص�صة خا�صة تنتج نحو 
7 ماليني وحدة جوارب يف 

ال�صنة

و تعد املوؤ�س�سة اخلا�سة  الإنتاج 
اجلوارب "موا�ض" من بني اأهم 
امل�ساريع اخلا�سة التي اأجنزت 
على م�ستوى البلدية يف ال�سنوات 
ا�ستطاعت  حيث  االأخرية 
و  العزلة  عوامل  تقاوم  اأن 
حتافظ على ما يزيد عن 100 
كثري  و  مبا�رش  �سغل  من�سب 
املبا�رشة  غري  املنا�سب  من 
التي  املوؤ�س�سة  هذه  تنتج  و 
�سعبة  مدينة  بو�سط  تقع 

العامر و تعد مفخرة ل�سكانها 
يقل  ال  ما  ا�ستقي   ح�سبما 
من  وحدة  ماليني   7 عن 
اجلوارب يف خمتلف االأحجام 
و االأ�سكالو مبواد اأولية حملية 
زيارته  اأثناء  الوايل  ووعد 
التي  العائلية  املوؤ�س�سة  لهذه 
اإىل �سنة  اإجنازها  تاريخ  يعود 
1997 واكت�سح منتجها ال�سوق 
يف  موؤخرا  وبداأت  الوطنية 
مبنحها  اخلارج  اإىل  الت�سدير 
و  ن�ساطاتها  لتو�سيع  عقار 

تطويرها اأكرث قريبا.



بالدار  اجلنح  ق�ضت  حمكمة 
توقيع  اأم�س  بالعا�ضمة  البي�ضاء 
نافذا  �ضنوات حب�ضا  عقوبة 10 
يف  بالقب�س  اأمر  اإ�ضدار  مع 
 « معروف  عقاري  خبري  حق 
الكائن مكتبه  الدين«  ن�رص   ، ق 
باحلميز املوجود يف حالة فرار 
عقارية  خربات  بتزوير  لتورط 
ر�ضاوى  تلقيه  مع  حما�ضبية  و 
نظري  مليون �ضنتيم  ل30  ت�ضل 
اأثناء  اخلربات  لتلك  اإجنازه 
التي  و  بفرن�ضا  تواجده  فرتة 
اإ�ضت�ضدار  يف  اإ�ضتغاللها  مت 
حكم  و  قرار   70 عن  يزيد  ما 
ق�ضائي ل�ضالح عدة حماكم عرب 
الوقائع  وهي  الوطني  الرتاب 
التي �ضاركه فيها ثالثة متهمني 
�رصطة  �ضابط  وهم  اأخرين 
مبوؤ�ض�ضة  �ضابق  اإطار  و  �ضابق 
�ضهره العامل  كذا  و  عمومية 
املوؤ�ض�ضات  باأحد  ك�ضائق 
عليهم  ق�ضت  الذين  العمومية 
بني  متفاوتة  باأحكام  املحكمة 
�ضنوات   4 و  نافذا  حب�ضا  عام 

حب�ضا نافذا    .
وقائعها  تعود  التي  الق�ضية  يف 
بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب  وعلى 
بها  تقدم  ل�ضكوى  املحاكمة 
اأحد املتقا�ضني يف جوان 2017 
وكيل اجلمهورية ملحكمة  اأمام 
ر�ضوة  طلب  تلقيه  حول  احلال 
من خبري عقاري املدعو » ق ، 
ن�رص الدين« يف ق�ضية له عالقة 
اأمام حمكمة الرويبة و املتعلقة 
مالية  م�ضتحقات  و  دين  بطلب 
معها  جمعته  األبان  �رصكة  مع 
ب1،750  قدر  جتارية  �ضفقة 
قامت  اأين   ، �ضنتيم  مليار 
بتعيني  الرويبة  حمكمة  حينها 
لإجناز  كخبري  منه  امل�ضتكى 
يف  عليها  املعتمد  اخلربة 
ا�ضت�ضدار احلكم و تلقى ال�ضاكي 
الأ�ضخا�س  اأحد  من  ات�ضال 
الذي يعمل ل�ضالح نف�س اخلبري 

وهو �ضابط �رصطة �ضابق طلب 
منه على ل�ضان اخلبري املتواجد 
ر�ضوة  اإعطائه  بفرن�ضا  اآنذاك 
�ضنتيم  مليون   20 بقيمة  مالية 
نظري ت�ضخيم قيمة الدين الذي 
الألبان  �رصكة  ذمة  يف  له  كان 
وهو  �ضنتيم  مليار   2 يفوق  ملا 
الأمر الذي قابله بالفر�س كونه 
اإثره  على  وقام  م�رصوع  غري 
اأما وكيل  بتقدمي �ضكوى احلال 
اجلمهورية الذي قام من جهته 
بفتح حتريات و ت�ضخري م�ضالح 
كمني  و�ضعت  التي  الأمن 
توقيفه  الذي مت  منه  للم�ضتكى 
الر�ضوة  قيمة  باإ�ضتيالم  متلب�ضا 
بعد ذلك  تبني  و   ، ال�ضحية  من 
غري متواجد  اخلبري  هذا  اأن 
�ضبعة  من  اأزيد  منذ  مبكتبه 
فرار  حالة  يف  وهو  اأ�ضهر 
بفرن�ضا ويقوم باإجناز اخلربات 
غيابيا عن طريق املتهمني وهو 
خا�ضة  قانوين  غري  الت�رصف 
املطلوبة  التوقيعات  اأن  و 
ويف  �ضخ�ضية  تعترب  بالوثائق 
اإطار التحريات تبني اأن ال�ضاكي 
هو  لي�س  احلال  ق�ضية  يف 
�ضبق  حيث  الوحيد  ال�ضحية 
للمتهم املتواجد يف حالة فرار 
التورط يف ملفات من هذا النوع 
خربة   70 من  اأكرث  بلغت  والتي 
اإ�ضتعملت  حما�ضبية  و  عقارية 
قرارات  و  اأحكام  ا�ضت�ضدار  يف 
املحاكم  خمتلف  من  ق�ضائية 
والذي ميكن اأن يطالها البطالن 
يف حالة كونها غري نهائية ، من 
اأمام  املاثلني  املتهمني  جهتهم 
اأنكروا ما ن�ضب  هيئة املحكمة 
اأنهم  اأكدوا  و  جرم  من  لهم 
كانوا يقومون بوظائفهم ل�ضالح 
الأمر  باأن  علمهم  دون  اخلبري 
التام  نفيهم  مع  قانوين  غري 
زبائن  من  ر�ضاوى  اأي  اإ�ضتيالم 

املكتب .
ل/منرية

اأم�س  يف  اأول  م�ضاء  اأجلت 
اجلنايات  متاأخرة حمكمة  �ضاعة 
ق�ضاء  مبجل�س  الإ�ضتئنافية 
لقاعدة  دخولها  وبعد  العا�ضمة 
غلقها  و  القانونية  املداولة 
ق�ضية  يف  النظر  املرافعة  لباب 
تفجريات ق�رص احلكومة و مركز 
 2007 باأفريل  الزوار  باب  اأمن 
بعد  املقبلة  اجلنائية  للدورة 
اكت�ضاف اأن امل�ضت�ضار يف الق�ضية 

يف  حا�رصا  كان  نف�ضه الذي  هو 
الت�ضكيلة اجلنائية خالل املحاكمة 
الأوىل وهو الأمر املنايف للقانون 
باإتخاذ  باملحكمة  اأدى  والذي 
القرار يف وقت متاأخر جدا  هذا 
بكافة  املحاكمة  جرت  اأن  بعد 
املتهمني  ا�ضتجواب  من  ف�ضولها 
النيابة  و �ضماع طلبات و مرافعة 

و املحامني .
ل/منرية 

 مع تلقيهم ر�صاوى من الزبائن ت�صل
 ل30 مليون �صنتيم

بعد  غلق باب املرافعة   والدخول لقاعة 
املداولة القانونية

10 �صنو�ت حب�صا و �إ�صد�ر �أمر 
بالقب�ض يف حق   خبري عقاري 
معتمد �أجنز  60 خربة مزورة

حمكمة �جلنايات تاأجل ق�صية 
تفجري�ت ق�صر �حلكومة ب�صبب 

خطاأ يف ت�صكيلة �ملحكمة
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بعد توقيفهما مبيناء اجلزائر ب�صدد تهريب 246 كلغ نحو دولة اإ�صبانيا

رعية مغربي يدير ع�صابة لتهريب �لكيف 
عن طريق �لن�صاء �حلو�مل و �حل�صناو�ت

قررت اأم�س حمكمة اجلنايات مبجل�س ق�صاء العا�صمة تاأجيل النظر للدورة اجلنائية املقبلة 
يف ملف ع�صابة اإجرامية منظمة عابرة للحدود خمت�صة يف ت�صدير املخدراتعن طريق الن�صاء 

احلوامل و احل�صناوات و املتكونة من 9 اأفراد من بينهم امراأة حامل من جن�صية تون�صية فرن�صية 
واأخرى طوغولية �صوي�صرية ، بعد القب�س عليهم مبيناء اجلزائر ب�صدد حماولة تهريب 246 كلغ من 

املخدرات اإىل فرن�صا ثم ا�صبانيا وهي الوقائع التي جعلتهم متابعني من قبل املحكمة بجرم جنايات 
حماولة ت�صدير املخدرات بطريقة غري �صرعية وحماولة ت�صدير ب�صاعة حمظورة مطلقا واملتاجرة 
يف املخدرات من قبلجماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وامل�صاركة يف حماولة ت�صدير 

املخدرات بطريقة غري �صرعية وحماولة ت�صدير ب�صاعة حمظورة حظرا مطلقا .
ل/منرية

يف الق�ضية التي تعود جمرياتها 
الأمن  عنا�رص  اإ�ضتباه  لتاريخ 
مبيناء اجلزائر ب�ضيارتني على 
كانتا  اأ�ضخا�س  ثالثة  متنها 
باخرة  منت  على  متوجهتني 
التابعة  اإك�ضربا�س<<  >اأورو 
الإ�ضبانية  لل�رصكة البحرية 
نحو مدينة األيكانت الإ�ضبانية 
عرث  للتفتي�س  باإخ�ضاعها  و 
كلغ على منت   118 كمية  على 
ال�ضيارة الأوىل التي كان على 
اأين  )ق.�س(  املتهم  متنها 
باإحكام  خمباأة  الكمية  كانت 
بهيكل ال�ضيارة و نحت املقعد 
و  ال�ضحم  من  كمية  عل�ضها  و 
املازوت بهدف متويه عنا�رص 
منت  على  فيماعرث   ، الأمن 
ال�ضايرة الثانية على كمية 128 
التي  و  الهندي  القنب  من  كغ 
كانت تقودها فتاة من جن�ضية 
 ، اأ   « تدعى  فرن�ضية  تون�ضية 
�ضربينة » رفقة �ضديقتها من 
�ضوي�رصية  طوغولية  جن�ضية 
ثالثة  �ضيارة  كانت  وقت  يف   ،
تنتظر  امليناء  مدخل  عند 
طرف  من  الدخول  ا�ضارة 
والذي فر  العملية  مدبري 
اأخطره  اأن  بعد  مبا�رصة 
�رصيكاه بتوقيفهم قبل اأن يتم 
حماولته  بعد  عليه  القب�س 

املطار  م�ضتوى  على  ال�ضفر 
الدويل هواري بومدين ،وبعد 
و  الأٍبعة  املتهمني  توقيف 
اإ�ضتجوابهم �رصحت امل�ضماة 
مزدوجة  وهي  ،�س«  »اأ   «
اجلن�ضية الفرن�ضية و التون�ضية 
اأنها كانت حامل خالل تاريخ 
فعال  اأنها قامت  و  توقيفها 
املخدرات  تهريب  مبحاولة 
و  �ضديقها  طلب  على  بناءا 
�ضخ�س اأخر مغربي اجلن�ضية 
وهو العر�س الذي تلقته اأثناء 
كان  و  فرن�ضا  يف  تواجدها 

األف   5 ت�ضليكها مبلغ  مقابله 
يومها  عليها  اإ�ضرتط  و  اأورو 
لها  رفيقة  و  �رصيكة  اإيجاد 
ق�ضد متويه عنا�رص الأمن اأين 
اإت�ضلت ب�ضديقتها احل�ضناء و 
على  الأ�ضول  هي �ضوي�رصية 
اأورو   1500 مبلغ  ت�ضلمها  اأن 
ملدينة  توجهت  ذلك  وبعد   ،
تاأ�ضريتي  لإ�ضتخراج  وهران 
الرعية  حينها  قام  اأين  �ضفر 
املغربي ب�رصاء ال�ضايرة لها و 
للتقلب  اإ�ضمها  على  ت�ضجيلها 
اعرتف  كما   ، حرية  بكل  ها 

املتهم الثالث » ق، �س« الذي 
الثانية  ال�ضيارة  كان على منت 
جن�ضية  جزائري من  هو  و 
املن�ضوبة  بالتهمة  فرن�ضية 
املخدرات  اأن  موؤكدا  اليه 
مبنطقة  ب�ضيارته  تعبئتها  مت 
مغنية ، ليتم بذلك توقيف كل 
الق�ضية  يف  يد  له  كانت  من 
املغربي  البارون  فيهم  مبا 
حمكمة  على  حتويلهم  و 
املنت�رص  من  التي  اجلنايات 
اأن تف�ضل يف ملفهم يف الدورة 

اجلنائية املقبلة .

كما حجز بحوزته حملول الفاليوم و الريفوتريل

توقيف مدمن هريوين حاول �إ�صتري�د 1000 قر�ض خا�ض بتوليد �لن�صاء من روما
بالدار  حمكمة  اجلنح  تابعت 
هروين  مدمن  اأم�س  البي�ضاء 
من  معتربة  اإ�ضترياد  كمية  حاول 
الريفوتريل«   « اأقرا�س  و  حملول 
الفاليوم مع 1000 قر�س خا�س  و 
اإيطاليا  دولة  من  الن�ضاء  بتوليد 
الدويل  املطار  متريرها  عرب  و 
ترويجها  لإعادة  بومدين  هواري 

يف الرتاب الوطني .
تاريخ توقيف املتهم يعود لالأ�ضبوع 
م�ضالح  ر�ضدت  حني  الفارط 
بالتن�ضيق  الدويل  املطار  �رصطة 
مع م�ضالح اجلمارك اأحد القادمني 
من رحلة روما للجزائر و بحوزته 
كمية معتربة من املهلو�ضات كانت 
والتي  �ضفره  داخل حقائب  خمباأة 
من  قارورة   12 عن  عبارة  كانت 

حملول » الريفوتريل« و 100 قر�س 
من نف�س النوع و علبة فاليوم بوزن 
بتوليد  خا�ضة  علبة   50 مع  ملغ   5
الن�ضاء مبجموع 1000 قر�س وهي 
روما  من  اأح�رصها  التي  الكمية 
يف  وحتويله  توقيفه  بذلك  ليتم 
على  الإجراءات القانونية  اإطار 
متابعته  جرت  اأين  احلال  حمكمة 
العقلية  املوؤثرات  حيازة  بجرم 
مواد  اإ�ضترياد  و  الرتويج  بغر�س 
التي  التهمة  وهي   ، �ضيدلنية 
للمحاكمة  مثوله  خالل  نفاها 
بعدما اأكد باأنه اأح�رص تلك الكمية 
ال�ضخ�ضي  اإ�ضتهالكه  بغر�س 
اأو  لببيع  اأغرا�س  اأي  وجود  دون 
بروما و  يقيم  باأنه  اأكد  و  الرتويج 
اأيام   3 ملدة  رحلة  يف  ذهب  قد 

من  الكمية  تلك  لإقتناء  خ�ضي�ضا 
الإيطايل  الطبيب  �ضديقه  عند 
بو�ضفة  له  �ضلمها  الذي  اجلن�ضية 
لتلك  اإ�ضتهالكه  �ضبب  عن  و  طبية 
الكمية الهائلة فاأكدت دفاعه باأنه 
ال�ضحية  لنوبات  كعالج  ي�ضتعملها 
اإدمانه على  تنتابه من جراء  التي 

مادة » الهريوين« ، و اأمام ما �ضلف 
العام  احلق  ممثل  طالب  ذكره 
حب�ضا  �ضنوات   5 عقوبة  توقيع 
نافذا وغرامة بقيمة 200 األف دج 
مع تاأجيل النطق باحلكم جلل�ضات 

لحقة .
ل/منرية   



�إ�شهارالأربعاء 07   فيفري  2018 املوافـق   لـ19 جمادى الأول  1439ه 9

Lundi 7 août 2017 Le Chiffre d’Affaires107

Nous suivre sur:
PUB

- 

�جلمهورية �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية
موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء

�شواملية حممد ال�شالح
حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266 - قاملة-

الهاتف : 037-11-62-97
******************************************

�إعالن 
تعلن املوؤ�ش�شة  الرتقية العقارية �شواملية  حممد ال�شالح  لكل املواطنني  واملرت�شحني  
للح�شول  على م�شكن ترقوي باحلرو�ش وعلى اأن املوؤ�ش�شة تطلب من جميع املواطنني  

 املرت�شحني والذي لي�ش لهم  اأية نزاعات مع املوؤ�ش�شة  اأن تتقدموا اىل مكتب الرتقية العقارية 
و الكائنة بقاملة حتى تتم اإجراءات نقل امللكية  لل�شكنات والتي منتهية يف �شدر ت�شليم ال�شكنات 
للمواطنني الذين تتم معهم كل العمليات  القانونية  املتفق  عليها ويف حالة  عدم االمتثال لهذا 
االإعالن والذي يعترب مبثابة ا�شتدعاء فلن  تتحمل املوؤ�ش�شة اية م�شوؤولية  قانونية  اجتاه هذه 

الق�شية .
و �شكرا

�جلمهورية �جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �ل�شعبية
موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء

�شواملية حممد ال�شالح
حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266 – قاملة

الهاتف :  037-11-62-97
***********************************************************

�عذ�ر
بناء على االعذار ال�شادر يف جريدة الو�شط بتاريخ :2017/01/10 و عدم 	•   

 ا�شتجابتكم للغر�ش املذكور يف االإعذار ال�شابق.
بناءا على املكلمات الهاتفية املتكررة و املتنوعة و عدم ا�شتجابتكم للغر�ش  	•  

املطلوب .
بناء على املر�شالت الربيدية املتكررة و املتنوعة اإال هناك عدم اال�شتجابة دائما  	•  

للغر�ش املطلوب.
نعلن نحن موؤ�ش�شة الرتقية العقارية و اأ�شغال البناء �شواملية حممد ال�شالح عن ف�شخ  	•  
االتفاقية بطريق اأحادية ملكتب الدرا�شات رزاقي عبد احلليم و اللجوء اإىل ال�شلطات الق�شائية املخت�شة 

لتح�شيل ال�رشر الناجم من مكتب الدرا�شات )تعطيل �شريان امل�رشوع ( الذي حلق للموؤ�ش�شة .
ع/املرقي العقاري 

اجلمهورية اجلزائرية  الدميقراطية  ال�شعبية
موؤ�ش�شة  الرتقية العقارية  واأ�شغال  البناء

�شواملية حممد ال�شالح
حي 384 م�شكن ع 28 رقم cnep 266 - قاملة-

الهاتف : 037-11-62-97
*********************************

�عذ�ر
بناء على االعذار رقم 01  	•  

واملرا�شل بتاريخ 2017/11/12
بناءا على االعذار رقم 02  	•  

واملر�شل بتاريخ 2017/11/16
بناء على االعذار   	•  

رقم 03  املرا�شل بتاريخ  2017/11/22                                                
تبعا لعدم ا�شتالمكم ملجمل االإعذارات  املرا�شلة 
لكم عن طريق الربيد  امل�شمون وعدم اال�شتجابة 

اإىل االجناز يف الور�شة  ما تبقى  من امل�رشوع وعدم 
حتريك اأي م�شاكن وعدم البدء يف االأ�شغال  متاما. 
توجه لكم املوؤ�ش�شة الرتقوية وتعلمكم بالف�شخ على 

الطريقة  االأحادية  و�شتتخذ �شدكم  اإجراءات 
قانونية   �شارمة يف مثل هذه املوا�شيع .  

ع/ املرقي العقاري

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

الأ�شتاذة بلمداين ح�شينة  
حم�شرة ق�شائية  لدى حمكمة احلرا�ش 

 اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها  ب 38 �شارع بوعمامة  احلرا�ش

الهاتف 021.83.36.87   

�عالن عن بيع باملز�د �لعلني لعقار م�شاع بني �أطر�ف �لدعوى
عن طريق الن�رش يف جريدة يومية وطنية

املادة : 749 و 750 ق.اإ.م.اإ
- نحن  االأ�شتاذة بلمداين ح�شينة حم�رشة ق�شائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر املوقعة اأدناه 

الكائن مكتبها ب 38 �شارع بوعمامة  احلرا�ش .
- لفائدة/  حميدة ن�شيدة بنت بوعالم – ال�شاكنة ب //14 �شارع لويل اجلزائر الو�شطى .

- �شد / بن �شماعني وحيدة بنت اأحمد حميدة �شفاء فطومة , حميدة مروة.
-ال�شاكنات ب //14 �شارع لويل اجلزائر الو�شطى والية اجلزائر

-بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة : �شيدي حممد ’ الق�شم : العقاري ’ بتاريخ :16/07/13 رقم اجلدول: 
16/02659 ’ رقم الفهر�ش :16/04727 املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة عن حمكمة : �شيدي حممد.
بتاريخ : 16/12/26 حتت رقم : 2016/2081 املت�شمن: امل�شادقة على تقرير اخلربة االأ�شلية و املودع

لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 01-03-2016 حتت رقم 126 و بالنتيجة احلكم ببيع العقار امل�شاع بني 
اطراف الدعوى وفقا الإجراءات املزاد العلني طبقا الأحكام املواد 722و ما بعدها من قانون االإجراءات 
املدنية و االإدارية و املتمثل يف �شقة �شكينة متواجدة ب�شارع لويل �شابقا و �شارع خالد بلعقون حاليا عمارة 
رقم 14 الطابق الثاين ببلدية اجلزائر الو�شطى مب�شاحة قدرها 50 مرت مربع و ذلك ب�شعر افتتاحي يقدر ب 

6.372.900.00 دج )�شتة ماليني و ثالثمئة و اثنان و �شبعون الف و ت�شعمئة دينار جزائري( 
الق�شية  رقم  .بتاريخ:16/12/01  :العقارية  الغرفة  اجلزائر  ق�شاء  جمل�ش  عن  ال�شادر  بالقرار  املوؤيد  -و 

16/05041 ,رقم الفهر�ش :16/06233 
-و بناءا على احلكم ال�شادر عن حمكمة :�شيدي حممد ,الق�شم: العقاري ,بتاريخ : 17/02/22 ,رقم اجلدول 
:17/00045,رقم الفهر�ش:17/01461 املت�شمن:«...ت�شحيح اخلطا الوارد يف ديباجة احلكم ال�شادر بتاريخ 
2016/07/13 حتت رقم 4727-16 و القول ان لقب و ا�شم املدعى عليها الثانية هو حميدة مروة بدال من 

حميجة مروة و الباقي دون تغيري ...«
-حيث بناءا على دفرت ال�رشوط املحرر من طرفنا و املودع لدى امانة �شبط حمكمة �شيدي احممد , بتاريخ 

:17/04/19 حتت رقم :17/08 
-حيث بناءا على جل�شة االعرتا�شات التي حددت يوم 15/04/01  مبحكمة �شيدي حممد.

-حيث بناء على ا�شهاد بعدم االعرتا�ش على دفرت ال�رشوط ال�شادر عن اأمينة ال�شبط لدى حمكمة �شيدي 
حممد بتاريخ :17/05/21.

-بناء على االمر ال�شادر عن ال�شيد رئي�ش حمكمة �شيدي حممد بتاريخ : 17/06/24 , رقم :17/2234 الذي 
حدد جل�شة بيع باملزاد العلني لعقار م�شاع بني اأطراف الدعوى مبحكمة �شيدي حممد يوم : 2018/02/28 

على ال�شاعة 13 �شا 30 د , القاعة :03
التعيني: العقار املتمثل يف �شقة �شكنية متواجدة ب�شارع لويل �شابقا و �شارع خالد بلعقون حاليا عمارة رقم 
14 الطابق الثاين ببلدية اجلزائر الو�شطى مب�شاحة قدرها 50 مرت مربع , وذلك ب�شعر افتتاحي يقدر ب : 

6.372.900.00دج )�شتة ماليني و ثالثمئة و اإثنان و �شبعون األف و ت�شعمئة دينار جزائري(
و على الرا�شي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�ش 5/1 الثمن و امل�شاريف و الر�شوم  امل�شتحقة  

و يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية )8( اأيام باأمانة �شبط  املحكمة.
الق�شائية  املح�رشة  مكتب  يف   البيع  �رشوط  قائمة  على  االطالع  املزايدة  يف  الراغبني  االأطراف  فعلى 

املذكورة اأعاله اأو يف اأمانة �شبط حمكمة �شيدي حممد.
ANEP N°:   803491 الو�شط:2018/02/07
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موؤ�صرات ترجح اأن ت�صّكل القارة الإفريقية رقعة اأ�صا�صية لل�صراع 

ع�صكرة اأمريكية يف الغرب الإفريقي ملواجهة الزحف ال�صيني 
يف غمرة التحذيرات من عودة امل�صهد الدويل اإىل حالة احلرب الباردة، بني الوليات املتحدة من جهة وال�صني ورو�صيا من جهة اأخرى، تتواىل 

ا بني وا�صنطن وبكني.  موؤ�صرات ترجح اأن ت�صّكل القارة الإفريقية رقعة اأ�صا�صية لل�صراع، خ�صو�صً
الن�صف  اأحداث  حتاكي  ن�صخة  ويف 
اأوروبا،  الع�رشين يف  القرن  الثاين من 
التناف�س  ي�ؤول  باأن  تقارير  تت�قع 
اجلانبني  بني  النف�ذ  على  املحم�م 
ال�صمراء،  القارة  يف  ا�صتقطاب  اإىل 
�رشقي  مع�صكر  بني  بتمزيقها،  ينتهي 
يح�صب  وغربي  ال�صني،  على  يح�صب 
من  ،وبالرغم  املتحدة  ال�اليات  على 
�صعف النف�ذ االأمريكي يف املنطقة، 
و�صيا�صًيا  بال�صني،  مقارنة  اقت�صادًيا 
ودول  بفرن�صا  مقارنة  وع�صكرًيا 
ال  وا�صنطن  فاإن  االأوروبي،  االحتاد 
تخِف اهتمامها بتدارك هذا ال��صع، 
فالقارة ت�صم اأكرب جتمع للدول النامية 
املتعط�صة  االأ�ص�اق  ذات  العامل،  يف 
ال�صكاين  والنم�  لال�صتثمارات، 
الهائلة،  والرثوات  عاملًيا،  االأ�رشع 
فر�س  الأدوات  املفتقرة  واحلك�مات 
البنى  وحتديث  واال�صتقرار  االأمن 
التحتية وت�فري اخلدمات االأ�صا�صية. 

القارة يف هذه  اأهمية  يزيد من  ومما 
املرحلة، حاجة ال�صني امللحة لتن�يع 
التي  وهي  الطاقة،  واردات  م�صادر 
قائمة  �صدارة   ،2016 عام  احتلت، 
م�صت�ردي النفط عاملًيا، الأول مرة يف 
تاريخها، بعد تخلي ال�اليات املتحدة 
حاجة  اإىل  اإ�صافة  امل�قع،  ذلك  عن 
ملنتجاتها،  جديدة  الأ�ص�اق  بكني 
ت�صاهم من خاللها يف تن�يع �رشكائها 

التجاريني. 
من  عدد  على  اإفريقيا  تطل  كما 
الكبرية  االأهمية  ذات  النقاط 
راأ�س  ومنها  وا�صرتاتيجًيا،  اقت�صادًيا 
الرجاء ال�صالح اأق�صى جن�بها، وقناة 

ال�ص�ي�س، وم�صيقي باب املندب وجبل 
جانب  اإىل  ت�صكل،  التي  وهي  طارق، 
املحطات  اأهم  ال�رشقي،  ال�صاحل 
الذي  ال�صيني،  التجاري  احلزام  على 
يعد، مع طريق احلرير الربي، العم�د 
الفقري ال�صرتاتيجة بكني نح� فر�س 
التي  الدولية،  ال�صاحة  على  مكانتها 
جينبينغ،  �صي  الرئي�س  عنها  ك�صف 

عام 2013. 
اإذا  ما  الدقة  وجه  على  يعلم  اأحد  ال 
بالفعل  بل�رت  قد  وا�صنطن  كانت 
اأو  اإفريقيا،  ا�صرتاتيجية جديدة جتاه 
يف  هناك  ح�صاباتها  تفا�صيل  هي  ما 
�ص�ء تلك املعطيات، اإالاّ اأن عدًدا من 
تلقي  م�ؤخًرا،  ت�رشيبها  مت  التقارير، 
م�صب�قة،  غري  حتركات  على  ال�ص�ء 
غربي  و�صمال  غربي  يف  ا  وخ�ص��صً
وا�صنطن  تركيز  بخالف  القارة، 
ال�صابق على منطقة القرن االإفريقي، 
الع�صكرية،  قاعدتها  ت�جد  حيث 
ال�حيدة املعلنة، يف جيب�تي، لقربها 

من منطقة ال�رشق االأو�صط. 
 4 مقتل  ق�صية  تفجر  مع  وبالتزامن 
اأكت�بر/ بالنيجر، يف  اأمريكيني  جن�د 

ن�رشت جملة  املا�صي،  االأول  ت�رشين 
من  م�رشبة  وثائق  اإنرت�صبت"  "ذي 
نظرية  تدريبات  ح�ل  البنتاغ�ن، 
الربية  الق�ات  ت�صمل  النطاق،  وا�صعة 
عملية  حتاكي  واجل�ية،  والبحرية 
االإفريقي،  الغرب  يف  كبرية  ع�صكرية 
"اإرهابيني"  على  للق�صاء   ،2023 عام 
املتحدة  ال�اليات  نفذوا هجمات يف 
االأكرث  هي  املنطقة،  دول  من  وعدد 
دم�ية منذ اأحداث 11 �صبتمرب 2001. 

قد تبدو تلك جمرد تدريبات روتينية 
قد  كما  متخياًل،  �صياًقا  ت�صتخدم 
يف  االأمريكيني  اجلن�د  مقتل  يك�ن 
النيجر جمرد حادث عر�صي، بالرغم 
والبيت  البنتاغ�ن  ا�صتمرار  من 
االأبي�س يف التكتم على طبيعة املهمة 
وظروف  هناك  ي�ؤدونها  كان�ا  التي 
مقتلهم، اإال اأن العديد من املعطيات 
ت�جه  وج�د  نظرية  تعزز  االأخرى 
يف  االأمريكية  لال�صرتاتيجية  جديد 

املنطقة. 
ففي غمرة تلك الت�رشيبات والتقارير، 
الرو�صية  "�صب�تنيك"  وكالة  ك�صفت 
على  متار�س  اأمريكية  �صغ�ط  عن 
ع�صكرًيا يف  التدخل  لدفعها  اجلزائر 
ليبيا، والتعاون معها يف عمل ع�صكري 
بالنيجر مل�اجهة جمم�عات م�صلحة، 
و�صط متنُاّع جزائري، لتجناّب االنزالق 
يف فخ اال�صتنزاف يف حروب خارجية، 
على  االأهم  الع�صكرية  الق�ة  وهي 
م�صت�ى �صمال غرب القارة ال�صمراء، 
ال�رشكات  لنف�ذ  املهمة  واملحطة 

ال�صينية يف املنطقة. 
"ذي  ن�رشت   ،2016 �صبتمرب  ونهاية 
اإنرت�صبت" وثيقة �رشية لقيادة الق�ات 
"اأفريك�م"،  اإفريقيا  يف  االأمريكية 
قاعدة  اإن�صاء  على  عملها  اإىل  ت�صري 
للطائرات بدون طيار يف النيجر، على 
اأن ي�صمل نطاق عملها دول املنطقة، 
وذلك بتكلفة تناهز 100 ملي�ن دوالر. 
ونقلت املجلة يف تقريرها عن اخلبري 
الع�صكري  ال�ج�د  يف  االأمريكي 
ل�ا�صنطن باإفريقيا، اآدم م�ر، ق�له اإن 
ذلك لي�س ن�صاًطا معزواًل، بل جزًءا من 

اأكرب، ووج�د دائم  "ت�جه نح� تدخل 
يف غرب اإفريقيا، مبا يف ذلك اأجزاء 
وال�صاحل"،  )العربي(  املغرب  من 
النف�ذ  يف  ال�صعف  لتدارك  وذلك 
بالنف�ذ  مقارنة  باملنطقة  االأمريكي 
ال�صيني  التغلغل  وال�صتباق  الفرن�صي، 

القادم من �رشقي القارة. 
ال�صرتاتيجية  اأ�صمل  نظرة  اإطار  ويف 
فاإن  االأمريكية،  ال�صني"  "احت�اء 
الت�جه نح� تثبيت االأقدام يف الغرب 
االإفريقي قد يُقراأ يف �صياق �صيا�صات 
وا�صنطن اجلديدة يف ال�رشق االأو�صط، 
باراك  ال�صابق،  الرئي�س  بداأها  التي 
ما  اأزمات  يف  عملًيا  وظهرت  اأوباما، 

بعد تفجر "الربيع العربي". 
من  العظمى"  "الق�ة  ان�صحبت  فقد 
مبتابعة  واكتفت  ع�صكرًيا،  املنطقة 
جمريات االأحداث، كما ا�صتغنت، اإىل 
للمرة  املنطقة،  نفط  عن  كبري،  حد 
االأوىل منذ عق�د، و�صط خماوف من 
اأن ت�صمن تلك ال�صيا�صة اجلديدة ترك 
لعرقلة  لل�رشاعات  �صحية  املنطقة 
واأ�ص�اقها  لنفطها  ال�صني  ا�صتغالل 
وم�اقعها  البحرية  ومعابرها 
اال�صرتاتيجية، اإن مل يكن تاأجيج تلك 

ال�رشاعات. 
ويف هذا ال�صياق، فاإن وج�ًدا ع�صكرًيا 
كبرًيا ودائًما يف الغرب االإفريقي كفيل 
من  وقريب  اآمن  مراقبة  برج  بت�فري 
االإفريقي،  والقرن  االأو�صط  ال�رشق 
ومركٍز للتدخل ال�رشيع يف حال تغريت 
انطالق مل�اجهة  ونقطة  احل�صابات، 
وقاعدة  القارة،  يف  ال�صيني  التمدد 
تاأ�صي�صية لنف�ذ اأمريكي حقيقي فيها، 

يحل حمل ال�صط�ة االأوروبية. 
من جانب اآخر، فاإن اخلط�ة االأمريكية 
عن  العق�بات  برفع  "التاريخية"، 
قد  املا�صي،  اأكت�بر  يف  ال�ص�دان، 
خلق  م�صاعي  اإطار  يف  جزئًيا  تف�رَشاّ 
يف  ال�صيني  النف�ذ  يحجز  جدار 
اأخذ  الذي  وه�  ال�رشقي،  اجلن�ب 
املنطقة  دول  مفا�صل  يف  بالتغلغل 
ل�ا�صنطن  "مقلق"  اأنه  البد  ب�صكل 

والع�ا�صم الغربية. 
م�ؤخًرا  ال�صطح  على  ظهرت  وقد 
ال�صيني  النف�ذ  بتجاوز  م�ؤ�رشات 
اإىل  والتجارة  اال�صتثمارات  دائرة 
التاأثري املبا�رش يف ال�صيا�صة الداخلية، 
وذلك بعد تاأكيد عدة تقارير �صحفية، 
"الغارديان"  ن�رشته  ما  بينها  من 

ن�فمرب/ت�رشين  منت�صف  الربيطانية، 
�صيني  تدخل  ب�ج�د  املا�صي،  الثاين 
ال�صابق،  زميباب�ي  رئي�س  اإزاحة  يف 
احلكم،  كر�صي  عن  م�غابي،  روبرت 

الذي ت�صبث به لعق�د. 
جي�س  قائد  اأن  التقارير  واأو�صحت 
ت�صي�نغا،  ك�ن�صتانتين�  زميباب�ي، 
على  "اخلاطف"  االنقالب  قاد  الذي 
قبيل  لبكني،  زيارة  يف  كان  م�غابي، 
اأخ�رش  �ص�ًءا  تلقى  حيث  االنقالب، 
الذي  االأمر  اخلط�ة،  بتلك  للقيام 
و�صفته ال�صحيفة الربيطانية بال�صابقة 
يف تاريخ النف�ذ ال�صيني ح�ل العامل، 
اال�صتخبارات  اأجهزة  لدى  خفي  وما 
ه�  االأمريكية،  ا  وخ�ص��صً الغربية، 

بالتاأكيد اأعظم. 

اأ�صار اإىل اإمكانية اأن ياأتي التعديل الأ�صبوع املقبل

تيلر�صون: تعديل قانون التزام اأمريكا 
بالتفاق النووي مع اإيران "قريبا"

االأمريكي  اخلارجية  وزير  قال 
ريك�س تيلر�ص�ن، اإنه �صيتم "قريبا" 
ال�اليات  يلزم  الذي  القان�ن  تعديل 
الن�وي  باالتفاق  بالتقيد  املتحدة 
اإيران واأ�صاف تيلر�ص�ن  املربم مع 
اأ�ص��صييتد  وكالة  مع  مقابلة  يف 
من  "الذي  التعديل  اأن  بر�س، 
املتحدة  ال�اليات  اإقناع  �صاأنه 
قد   ،2015 عام  اتفاق  يف  بالبقاء 
ذلك  بعد  اأو  املقبل  االأ�صب�ع  ياأتي 
"الرئي�س  اأن  ق�صري"وتابع  ب�قت 
�صيعدله  اإنه  قال  ترامب(  )دونالد 
االتفاق  اإىل  اإ�صارة  يف  �صيلغيه"،  اأو 
مرحلة  يف  االآن  "نحن  واأردف: 
فيما  )ترامب(  ب�عده  االلتزام 
اإىل  االتفاق"واأ�صار  بتعديل  يتعلق 
اأن االإدارة االأمريكية تعمل حاليا مع 
اإقرار  اأجل  من  الك�نغر�س  قيادات 

ذلك التعديل، دون ت��صيح بن�ده.
فاإن  بر�س،  اأ�ص��صييتد  وبح�صب 
ب�صاأن  بعد  م�قفه  يعلن  مل  ترامب 
االتفاق  على  الت�صديق  جتديد 
االأ�صب�ع  عليه  �صيتعني  عندما 
التزام طهران  املقبل حتديد مدى 
رف�س  املا�صي،  اأكت�بر  ويف  به 
التزمت  اإيران  باأن  االإقرار  ترامب 

االأمر  �صيحيل  اإنه  وقال  باالتفاق، 
اأعلنت  اإىل الك�نغر�س ويف املقابل 
الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة 
اإيران  اأن  املتحدة،  لالأمم  التابعة 
االتفاق  يف  ورد  ما  بكل  تلتزم 

الدويل.
على  االأمريكية،  الق�انني  ووفق 
اأمام  باإفادة  يديل  اأن  ترامب 
 3 كل  الك�نغر�س  يف  امل�رشعني 
التزام  مدى  بخ�ص��س  اأ�صهر، 
وجتديده  الن�وي  باالتفاق  طهران 
وذلك  االتفاق،  على  الت�صديق 
اعتمادا على نتائج التحقيقات التي 
جتريها وزارة اخلارجية االأمريكية.

املا�صي  اأكت�بر  يف  ترامب  وهدد 
"حال  االتفاق  من  باالن�صحاب 
ف�صل الك�نغر�س االأمريكي وحلفاء 

عي�به"،  معاجلة  يف  وا�صنطن 
قا�صية"  "عق�بات  بفر�س  مت�عدا 

على طهران.
املتحدة  ال�اليات  واأبرمت 
وال�صني،  ورو�صيا،  االأمريكية، 
واأملانيا،  وفرن�صا،  وبريطانيا، 
مت�ز   / ي�لي�  يف  اإيران  مع  اتفاقا 
مب�جبه  طهران  وافقت   ،2015
الن�وي،  برناجمها  تقييد  على 
الدولية  العق�بات  تخفيف  مقابل 
هذا  ب�صبب  عليها  املفرو�صة 

الربنامج.
اإيران  واإ�رشائيل،  الغرب  ويتهم 
ن�وية،  اأ�صلحة  اإنتاج  اإىل  بال�صعي 
برناجمها  اإن  االأخرية  تق�ل  فيما 
الن�وي م�صمم لالأغرا�س ال�صلمية، 

مثل اإنتاج الطاقة الكهربائية.

بهدف اإمتام املرحلة الأوىل من اجلدار

اإدارة ترامب طلبت 18 مليار دولر لأجل جدار املك�صيك
بالده  اإدارة  اإن  اأمريكي،  م�ص�ؤول  قال 
طلبت من م�رشعي الك�نغر�س تخ�صي�س 
ال�صن�ات  مدار  على  دوالر  مليار   18
االأوىل  املرحلة  الإمتام  املقبلة،  الع�رش 
املك�صيك   مع  احلدودي  اجلدار  من 
عن  بر�س"  "اأ�ص��صيتد  وكالة  ونقلت 
ه�يته  عن  تك�صف  )مل  امل�ص�ؤول 
ال�صاأن(  هذا  على  مطلع  باأنه  وو�صفته 
اأن الطلب مت اإر�صاله اأم�س اجلمعة، اإىل 
اإدارة  ن�اب مبجل�س ال�صي�خ، من خالل 

اجلمارك واأمن احلدود االأمريكية.
"وا�صنطن  �صحيفة  قالت  ال�صياق،  ويف 
ب��صت" االأمريكية، اإن املقرتح يت�صمن 
بناء �صياج جديد بط�ل 316 ميال )505 

وتق�ية  تعزيز  جانب  اإىل  كيل�مرتات( 
 407 وط�له  بالفعل  م�ج�د  اآخر  �صياج 
اأميال )651 كيل�مرت( واأ�صافت اأناّه حال 
�صتكتمل  املبلغ،  هذا  على  امل�افقة 
املرحلة االأوىل من اجلدار املقرتح على 
حدود ال�اليات املتحدة مع املك�صيك، 
بط�ل األفي ميل )3218 كيل�مرتا( بحل�ل 

عام 2027. 
مليار   1.6 االأمريكية  االإدارة  وطلبت 
دوالر خالل العام احلايل، لبناء وجتديد 
حدود  على  كيل�مرتا   118 بط�ل  �صياج 
مع  وكاليف�رنيا  تك�صا�س  واليتي 

املك�صيك. 
مليار   1.6 تخ�صي�س  يتم  اأن  على 

اجلدار،  اإن�صاء  لعمليات  اإ�صافية  دوالر 
"اأ�ص��صيتيد  وفق  املقبل،  العام  خالل 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س  بر�س"وتعهد 
االنتخابية،  حملته  خالل  ترامب 
بالده  حدود  ط�ل  على  جدار  ببناء 
غري  الهجرة  من  "للحد  املك�صيك  مع 
من  تهريب املخدرات"  ال�رشعية وقف 
املتحدة  ال�اليات  داخل  اإىل  املك�صيك 
وبعد اأقل من اأ�صب�ع على ت�ليه من�صبه 
اأ�صدر   ،2017 ثاين  جانفي  يف  ر�صمياً، 
على  جدار  ببناء  تنفيذياً  قراراً  ترامب 
ط�ل حدود بالده مع املك�صيك، وت�عد 
بجعل االأخرية تدفع تكاليف اإن�صائه، ما 

اأثار خالفاً حاداً بني اجلانبني.

الفل�صطيني  اأم�س  ال�صفري  اأكد 
حل�له   عي�صى  لدى  ل�ؤي  باجلزائر 
الذاكرة"   على "منتدى  �صيفا 
املجاهد   " جريدة  تنظمه   الذي 
ال�صهيد  م�صعل  جمعية  بالتن�صيق  مع 
للي�م ال�طني  اإحياءا  جاء  ، والذي 
 53 و الذكرى  الفل�صطيني  لل�صهيد 
هذه  اأن   ، الفل�صطينية  الث�رة  الندالع 
وعهد  ومتجيد   هي  حتديد  الذكرى 
على  اال�صتمرار يف امل�صرية  و�ص�ال  
اإىل االنت�صار على امل�رشوع ال�صهي�ين 
العامل  فل�صطني و يف  يف   وحلفائه 
التي  املنا�صبة  فهذه  اأجمع،   لذا 

ال�صهداء  لكل  تقدي�صا  نحييها تعد 
الدرب  اأناروا  الذين  الفل�صطينيني 
الفل�صطينية  بالق�صية  واٱمن�ا  بفكرهم 
وبفل�صطينيتنا  بعروبتنا  نفتخر  ونحن 
منارة  بالن�صبة  تعد  ال�صهداء  ودماء 
ال�صدد  ذات  يف  ت�قف   حيث  لنا  ،  
الفل�صطيني  الزعيم  عند اجنازات 
والرجل الرمز  يا�رش عرفات وال�صيخ 
واحلكيم  الث�رة  يا�صني   اأحمد 
والرئي�س  حب�س   ج�رج  الفل�صطينية 
ال�زراء  رئي�س   بق�ل  وا�صت�صهد 
عبا�س  حمم�د  احلايل   الفل�صطيني 
للبيع  لي�صت  باأن "فل�صطني  مازن   اأب� 

وفيما   ،" للم�صاومة  لي�صت  والقد�س 
يتعلق باتفاقية  اأو�صل�ا لل�صالم  ، قال 
هذه  اأنهى  ال�صهي�ين  العدو  اأن  ل�ؤي  

االتفاقية جملة وتف�صيال .
الف�صائل  عي�صى  كافة  ل�ؤي  ودعا  
وامل�صاركة  للح�ص�ر  الفل�صطينية   
الذي  املركزي   يف  اجتماع املجل�س 
اجلاري   جانفي    14 يف   �صينظم 
والذي جاء  يف ظل الف��صى احلالية  
فل�صطني  ويف  العربية  املنطقة  يف 
بعد  االجتماع  له  حتديدا وهذا 
عنه  يغيب  من  وكل  ا�صرتاتيجي 

�صيتحمل م�ص�ؤوليته .

ال�صفري الفل�صطيني باجلزائر لوؤي عي�صى

اجتماع املجل�س املركزي يف 14 جانفي  

حكيم مالك



مبنطقة  مبنيني  يف  حريق  اندلع 
العا�صمة  �صمايل  »اأكري�صبريغا«، 
ال�صويدية �صتوكهومل، كان من املقرر 
ونقل  الالجئني.  لإيواء  تخ�صي�صهما 
ال�صويدي  الر�صمي  التلفزيون 
هامبو�س  ت�رصيحات   ،)SVT(
فرق  م�صوؤويل  اأحد  نوردينبالد، 
احلريق  باأّن  اأو�صح  الذي  الإطفاء، 
 03:00 ال�صاعة  متام  يف  اندلع 
 02:00( لل�صويد  املحلي  بالتوقيت 
 4 اأّن  نوردينبالد،  واأ�صاف  ت.غ( 

�صيارات اإطفاء �صارعت اإىل املكان، 
من  �صاعات   3 خالل  ومتكنت 
واأ�صار  نهائي  ب�صكل  احلريق  اإخماد 
تدخل  �رصعة  اأّن  اإىل  نوردينبالد، 
الأ�رصار،  قلّ�صت  الإطفاء،  رجال 
اخل�صائر  بع�س  على  اقت�رصت  التي 
اأّن  اإىل  ولفت  املبنيني  يف  املادية 
لإيواء  خم�ص�صني  كانا  املبنيني 
واأنه كان من املقرر نقل  الالجئني، 
زمنية  فرتة  بعد  اإليهما  الالجئني 
�صتوكهومل  �رصطة  وبداأت  ق�صرية. 

اإخماد  فور  احلادثة  يف  التحقيق 
الأولية  املعطيات  واأ�صارت  احلريق 

املبنيني  يف  احلريق  اندلع  اأّن  اإىل 
مفتعل من ِقبل جهة ما.

عن  رو«  »برافدا  مقال  عنوان 
هي  ال�صني  اأن  ترامب  اإعالن 
الأخطر  ال�صرتاتيجي  اخل�صم 
وعجز  املتحدة،  الوليات  على 
اأمريكا عن كبح نزوع ال�صني نحو 

الهيمنة على اأ�صواق العامل.  
ترامب  كلمة  من  املقال  ينطلق 
»الأحوال  حول  الكونغر�س  اأمام 
الوليات  اأن  واإعالنه  البالد«  يف 
يف  ال�صني  و�صعت  املتحدة 
»اخل�صوم«  بني  الأوىل  املرتبة 
اأمام  حتديات  »يطرحون  الذين 
وقيمنا«،  واقت�صادنا  م�صاحلنا 

على حد تعبري ترامب.
»ال�صرتاتيجية  عن  التقرير  ففي 
جمال  يف  اجلديدة(  )الأمريكية 
كـ«مناف�س  ال�صني  وردت  الأمن« 
زعزعة  يحاول  ا�صرتاتيجي«، 
وازدهار  الأمريكي  الأمن 
ا�صتخدام  بـ«  املتحدة  الوليات 

حوافز اقت�صادية«، لـ«اإقناع الدول 
مواقفه  اإىل  بالإ�صغاء  الأخرى 

ال�صيا�صية«.
وجاء يف املقال اأن هذه التهامات 
�صد  عقوبات  لفر�س  مقدمات 
هذا  يف  احلركة  واأن  ال�صني، 

املنحى بداأت بالفعل.
ويف ال�صدد، قال �صكوت كينيدي، 

البحوث  مركز  يف  الباحث 
بوا�صنطن  والدولية  ال�صرتاتيجية 
الزعيم  اإن  رو«،  لـ«برافدا 
هو  كما  يخطط،  الأمريكي 
وحيدة  اإجراءات  لتخاذ  وا�صح، 
اجلانب، من �صاأنها اأن توؤثر ب�صكل 
جوهري على العالقات ال�صينية-

الأمريكية التجارية وال�صتثمارية. 

اإذا  ما  حول  لي�س  ال�صوؤال،  واأن 
»متى  اإمنا  �صيحدث،  ذلك  كان 
احلرب  اأن  وي�صيف  يحدث«؟. 
املتحدة  الوليات  بني  التجارية 
وال�صني �صت�رص بال�رصكات العابرة 
�صال�صل  ف�صتنقطع  للقارات، 
اإنتاجية كثرية، ما �صيدفع الأعمال 
العاملية اإىل البحث عن ا�صتثمارات 
اأكرث اأمانا. و)لي�س عبثا اأن اأ�صهم 
رواجا  تلقى  الرو�صية  ال�رصكات 
كما  الأخرية-  الآونة  يف  كبريا 
املقال  وي�صل  املقال(   يف  جاء 
التجارية  احلرب  هذه  اأن  اإىل 
اأمام  الآ�صيوية  املنطقة  �صت�صع 
خيار �صعب. وقد اأعلن ترامب يف 
منتدى دافو�س اأنه ينوي لكبح منو 
بلدان  دعم  على  العتماد  ال�صني 
ولكن  واأ�صرتاليا.  والهند  كاليابان 
اإذا كان لدى  الوا�صح ما  من غري 
الكافية  والو�صائل  النفوذ  اأمريكا 
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نالت البكالوريا يف اجلزائر

نبيلة منيب.. �سيدة الي�سار املغربي
تنادي بتاأ�صي�س قطب ي�صاري يواجه باقي التيارات ال�صيا�صية، وت�صر على �صرورة اإقرار د�صتور جديد للمملكة، وتنا�صر املراأة، 

وتدعو اإىل توزيع عادل للرثوات  اإنها نبيلة منيب )57 عاما(، الأمينة العامة حلزب »ال�صرتاكي املوحد« )ي�صاري معار�س(، اأول �صيدة 
تتزعم حزبا �صيا�صيا يف م�صهد حزبي مغربي ي�صم اأكرث من 30 حزبا.

انتخاب  مت   ،2012 عام  ففي 
للحزب،  عامة  كاأمينة  منيب 
احلزب  و�صع  املا�صي  وال�صبت 
لفرتة  لتقوده  فيها،  ثقته  جمددا 
جديدة متتد ل�صت �صنوات وخالل 
للحزب  الوطني  اجتماع املجل�س 
منيب  )برملانه( حظيت  الي�صاري 
 201( املوؤمترين  من   %80 بتاأييد 
�صوت(، بعد اأن قدمت برناجمها 
املرحلة  يف  احلزب  لت�صيري 
املقبلة وي�صم الربنامج جمموعة 
اأفكار تهتم اأ�صا�صا بـ«ر�س �صفوف 
و«الت�صدي  املغربي«،  الي�صار 
دور  و«ا�صتعادة  لال�صتبداد«، 

الي�صار يف املجتمع«.

م�صرية علمية

)و�صط  البي�صاء  الدار  مدينة  يف 
 14 يف  منيب،  ولدت  اململكة( 
اإخوة  ثمانية  بني   ،1960 فرباير 
اأبناء،  لثالثة  اأم  وهي  منيب، 
بني  الدرا�صي  م�صارها  ق�صت 

داخل  املدار�س  من  جمموعة 
املغرب وخارجه، بحكم الوظيفة 
در�صت  لوالدها  الدبلوما�صية 
مدار�س  يف  الأوىل  مراحلها 
اململكة، واأنهت مرحلة البكالوريا 
ثم  اجلزائر،  العامة( يف  )الثانوية 
اإىل املغرب؛ حيث در�صت  عادت 
البيولوجيا واجليولوجيا يف جامعة 
حممد اخلام�س بالعا�صمة الرباط 

)حكومية(.
�صهادة  على  منيب  ح�صلت 
الدكتوراه يف علم الغدد من جامعة 
مونوبولييه الفرن�صية، لت�صغل فيما 
بعد من�صب اأ�صتاذة باحثة يف علم 
بجامعة  الطب  بكلية  الهرمونات 
البي�صاء  الدار  يف  الثاين  احل�صن 
)حكومية(، وهو املن�صب الذي ل 

تزال ت�صغله.

قناعات �صيا�صية

الدرا�صية  م�صريتها  مبوازاة 
الي�صارية  ن�صطت  اجلامعية، 

الحتاد  �صفوف  يف  املغربية 
)منظمة  املغرب  لطلبة  الوطني 
نقابية طالبية م�صتقلة(، من خالل 
ف�صيل الطلبة الدميقراطيني، وهو 
ملنظمة  اآنذاك  الطالبي  اجلناح 
ال�صعبي  الدميقراطي  العمل 

)حزب ي�صاري(.
الذي  ال�صعبي،  احلراك  وخالل 
 ،2011 �صنة  املغرب  عرفه 
بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، 
عرب  بقوة  حا�رصة  منيب  كانت 
احلراك،  لدعم  الوطنية  اللجنة 
والتي كانت ت�صم هيئات �صيا�صية 
خمتلفة، ووجهت منيب انتقادات 
احلايل،  املغربي  للد�صتور  لذعة 
خالل  عليه،  امل�صادقة  اإبان 
حملة  قادت  اإذ  2011؛  ا�صتفتاء 
تدعو  تزال  ول  �صده،  للت�صويت 
اإقرار د�صتور جديد للمملكة،  اإىل 
برملانية،  ملكية  اإىل  يف�صي 
من  املغربي  بال�صعب  وينتقل 
ح�صب  مواطنني«،  اإىل  »رعايا 
اأكرث  يف  بها  اأدلت  ت�رصيحات 

ويف   ،2015 عام  ويف  منا�صبة  من 
الأخرية،  الربملانية  النتخابات 
تتمكن  مل   ،2016 اأكتوبر   7 يوم 
مقعد  على  احل�صول  من  منيب 
الوطنية  »الالئحة  با�صم  برملاين 
الدميقراطي«،  الي�صار  لفيدرالية 
اأحزاب  لثالثة  حتالف  وهي 
ي�صارية �صغرية، يف حني ح�صدت 
التحالف  لهذا  املحلية  اللوائح 

مقعدا(   395 اأ�صل  )من  مقعدين 
منذ  التوايل  على  الثانية  وللمرة 
عام 2011، يقود املغرب ائتالف 
»العدالة  حزب  برئا�صة  حكومي، 

والتنمية« )اإ�صالمي(.
ب�صدة  تنتقد  -التي  منيب  لكن 
عبد  لقاء  رف�صت  الإ�صالميني- 
الإله بنكريان، الأمني العام حلزب 
-اآنذاك-  والتنمية«  »العدالة 

بت�صيكل  مكلفا  كان  والذي 
باأن  موقفها  وبررت  احلكومة، 
يف  له  معنى  ل  اللقاء  هذا  مثل 
بعدم  م�صبقة  قناعة  وجود  ظل 

امل�صاركة يف حكومة بنكريان.
اأع�صاء حزب  ويختلف الكثري من 
على  هجومها  يف  معها  منيب 
من  الكثري  يف  والتنمية«  »العدالة 

املنا�صبات.

ال�سني تطور »�سائد الأ�سباح«!

اأردوغان يعلن نهجا نحو الكتفاء 
الذاتي يف جمال الت�سنيع الدفاعي

املجال  يف  مطلعة  م�صادر  اأكدت 
�صممت  ال�صني  اأن  الع�صكري 
قادرة  متطورة  ا�صتطالع  طائرة 
الأهداف  خمتلف  ر�صد  على 
ال�صبحية  الطائرات  حتى  اجلوية 
و�صممت هذه الطائرة املخ�ص�صة 
يجعلها  ب�صكل  املبكر  لالإنذار 
ت�صبه اإىل حد ما طائرة ال�صتطالع 
 2-Grumman E« الأمريكية 
خ�صي�صا  وطورت   ،»Hawkey
لتكون قادرة على الإقالع والهبوط 
على حامالت الطائرات ال�صينية. 
التي  املنتظرة   »600-KJ« وتتميز 
بقدرتها  الأ�صباح«  »�صائد  بـ  لقبت 

الأج�صام  خمتلف  ر�صد  على 
الأهداف  من  ابتداء  الطائرة، 
كالطائرات  ال�صغرية  اجلوية 
املجنحة،  وال�صواريخ  امل�صرية 
واملقاتالت  بالطائرات  انتهاء 
احلربية، حتى تلك املزودة بتقنيات 
كطائرات  ال�صبحية  »�صتيلز« 
اأما  الأمريكية   »35-F»و  »22-F«
ت�صنعها  التي  الطائرة  هذه  وزن 
 Xian Aircraft« �رصكة 
Corporation« فيرتاوح بني 25 
و�صتقلع  لن�صختها،  وفقا  طنا  و30 
مروحيني  حمركني  على  معتمدة 

.»6C-FWJ« من نوع

رجب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن 
�صت�صعى  تركيا  اأن  اأردوغان  طيب 
الأنظمة  م�صرتيات  عن  لالمتناع 
ميكنها  التي  الأجنبية  الدفاعية 

اإنتاجها حمليا.
عن  »الأنا�صول«  وكالة  ونقلت 
ن�صرتي  »لن  قوله:  اأردوغان 
املنتجات  من  اأيا  اخلارج  من 
املمكن  والربجميات  والأنظمة 
وتطويرها  واإنتاجها  ت�صميمها 
احلالت  با�صتثناء  بالدنا،  يف 

اأردوغان:  الطارئة«واأ�صاف 
�صننفق  ال�رصورة  اقت�صت  »اإذا 
املزيد من الوقت واملال لتطوير 
ونظمنا  ومنتجاتنا  ت�صاميمنا 

وبرجمياتنا اخلا�صة«.
اجتماع  خالل  اأردوغان  واأ�صار 
العدالة  حزب  يف  للم�صوؤولني 
ا�صتعداد  اإىل  بالربملان  والتنمية 
ال�رصكات  تلك  مع  للتعاون  اأنقرة 
تركيا  تلبي �رصوط  التي  الأجنبية 

يف جمال الدفاع.

ال�صويد

نزال العمالقة: هل يتمكن ترامب من �سي جني بينغ«

حريق يف مبنيني قيد الإن�ساء لإيواء الالجئني



ت�أكيد عقوبة 
ك�رف�خ�ل 

وغي�به عن 
مب�راة ري�ل 

مدريد 
وب�ري�س �س�ن 

جريم�ن
اأكد الحتاد الأوروبي 

لكرة القدم على عقوبة 
مدافع ريال مدريد دانيال 
كارفاخال وبالتايل اأ�صبح 
غيابه عن مباراة فريقه 

�صد باري�س �صان جريمان 
يف ثمن نهائي دوري اأبطال 

اأوروبا حتمياً.
ريال مدريد كان قد 

ا�صتاأنف القرار ال�صادر من 
جلنة املراقبة والتاأديب 
التابعة لالحتاد الأوروبي 

بحرمان الالعب من 
التواجد يف املباراتني 

التاليتني بعد نيله البطاقة 
ال�صفراء الثالثة عمداً يف 
مباراة اأبويل نيقو�صيا قبل 
الأخرية من الدور الأول 

لدوري اأبطال اأوروبا.
وغاب الالعب عن مباراة 

بورو�صيا دورمتوند الأخرية 
يف الدور الأول وذلك 

على اأ�صا�س العقوبة ولكن 
اللجنة املذكورة مددت 
العقوبة ملباراة بعد اأن 

راأت اأنه تعّمد نيل الإنذار 
الثالث وبالتايل و�صل غيابه 

للمباراة الأوىل من دور 
الـ16.

وذّكرت �صحيفة اآ�س 
مدريدية الهوى بعدد من 
الالعبني الذين تعمدوا 
نيل الإنذار يف بع�س 

املباريات اأمثال بيكيه من 
بر�صلونة يف فرباير من 
عام 2016 �صد اأر�صنال 

)فاز بر�صلونة 0-2( 
�صمن مناف�صات ذهاب 
دور الـ16 وبالتايل غاب 

عن مباراة الإياب وانتقل 
»نظيفاً« اإىل ربع النهائي 
وحتى يف مدريد بالذات، 

ويف نوفمرب من عام 
2010 اأظهرت اللقطات 
التلفزيونية اأن الربتغايل 

جوزيه مورينيو مدرب ريال 
اآنذاك، طلب من �صريجيو 
رامو�س وت�صابي األون�صو 
نيل البطاقة ال�صفراء، 
يف املباراة �صد اأياك�س 
اأم�صرتدام ) 4-0 لريال 

مدريد(، لكي يغيبا تلقائياً 
عن اجلولة الأخرية من 

الدور الأول وينتقال ب�صجل 
نظيف اإىل الدور الثاين.
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 خ�س�رة ت�سيل�سي من واتفورد
 ت�سع كونتي حتت ال�سغط

بات الإيطايل اأنطونيو كونتي مدرب ت�ضيل�ضي الإنكليزي حتت ال�ضغط اأكرث من اأي وقت م�ضى 
عقب خ�ضارة فريقه من واتفورد.

واأ�صهمت خيارات كونتي 
مع  ت�صيل�صي  مباراة  يف 
م�صيفه واتفورد يف ختام 
املرحلة 26 من م�صابقة 
الإنكليزي  الدوري 
حامل  بخ�صارة  املمتاز 
اللقب 4-1 الإثنني وترك 
جريو  الفرن�صي  كونتي 
على دكة البدلء مف�صاًل 
اللعب بال راأ�س حربة كما 
زّج بالربازيلي دافيد لويز 

منذ  مرة  لأول  اأ�صا�صياً 
ت�صيل�صي  وتلقى  اأ�صهر 
هزمية  من  القادم 
بورمنوث  من  مفاجئة 
بطرد  قوية  �رضبة   0-3
اإثر  باكايوكو  الفرن�صي 
الأ�صفر  الإنذار  تلقيه 
ديني  وافتتح   )30( الثاين 
الت�صجيل ل�صالح واتفورد 
من ركلة جزاء )42( كما 
الكامريات  له  التقطت 

قيامه بحركة ل اأخالقية 
اأثناء احتفاله بالهدف.

هازارد  البلجيكي  وعّدل 
ت�صيل�صي  ل�صالح  النتيجة 
من  فقط  دقائق   8 قبل 
واتفورد  لكن  النهاية 
حملت  بثالثية  انتف�س 
اإم�صاء الهولندي يامنات 
ديولوفو  والإ�صباين 
 84( برييرا  والأرجنتيني 

و88 و 1+90(.

انت�صار  اأول  وهذا 
ت�صيل�صي  على  لواتفورد 
املناف�صات  جميع  يف 

منذ 1999.
و�صار ر�صيد واتفورد 30 
نقطة يف املركز احلادي 
ع�رض بينما جتمد ر�صيد 
نقطة   50 عند  ت�صيل�صي 
الرابع  مركزه  وبات 
 49 توتنهام  من  مهدداً 

واأر�صنال 45.

تقرير 

الف�س�ئح تالحق الكرة اجلزائرية 
واته�م�ت زرواطي تفجره�

ل زالت الف�صائح تالحق م�صوؤويل 
وت�رضب  اجلزائرية،  القدم  كرة 
القدم  كرة  احتاد  م�صداقية 
اجلزائري منذ جلو�س خري الدين 
زط�صي على كر�صي رئا�صته، حيث 
وت�صفية  النقالبات  اأ�صبحت 
الذي  الوحيد  ال�صالح  احل�صابات 
ي�صتعمله م�صوؤولو كرة القدم، وهو 
الأمر الذي يهدد باإعادة كل �صيء 
�صقطات   5 وير�صد   ال�صفر.  اإىل 

لحتاد كرة القدم اجلزائري:

اتهامات زرواطي

ل�صبيبة  الفعلي  الرئي�س  فجر 
زرواطي، ف�صيحة  ال�صاورة حممد 
من العيار الثقيل هزت اأركان وزارة 
كرة  واحتاد  والريا�صة  ال�صباب 
القدم اجلزائري، بعد اأن اأكد باأنه 
الهيئات،  اأعلى  من  ات�صال  تلقى 
املهمة  بت�صهيل  فيه  تطالبه 
لحتاد العا�صمة للتاأهل اإىل الدور 
خالل  اجلزائر،  كاأ�س  نهائي  ربع 
املواجهة التي جمعته اأمام �صبيبة 
اأغ�صط�س   20 مبلعب  ال�صاورة 

بب�صار.

ق�ضية األكاراز

ال�صطح  على  ق�صية جديدة  طفت 
املدرب  م�صتحقات  يف  تتمثل 
اجلزائري  للمنتخب  ال�صابق 
لوكا�س األكاراز، الذي اأودع �صكوى 
القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  لدى 
ب�صبب  اجلزائري،  الحتاد  �صد 
م�صتحقاته  على  ح�صوله  عدم 
املالية واملقدرة بحوايل 16 مليار 
�صنتيم، بعد اأن جاء ف�صخ العقد من 
طرف جهة واحدة وهي خري الدين 
املدرب  �صيح�صل  كما  زط�صي، 
مادية  تعوي�صات  على  ال�صباين 
املعنوي  الت�رضر  جراء  اإ�صافية، 
اليوم  يف  وتعوي�س  اإقالته  بعد 

املوايل املدرب رابح ماجر.

التغني مبقعد الكاف

اجلزائري  القدم  كرة  احتاد  راح 
جلنة  يف  مقعد  بح�صوله  يتغنى 
القدم  كرة  التابعة لحتاد  الطعون 
املقعد  ذلك  اأن  رغم  الأفريقي، 
ل يغني ول ي�صمن، يف وقت �صجل 
تاأخر  يف  متثلت  كبرية،  ف�صيحة 
ولد  ب�صري  ملف  اإيداع  يف  الحتاد 
ع�صوية  حول  للتناف�س  زمرييل 

الحتاد الأفريقي.

ذمم احلكام

يف  املالعب  ق�صاة  اأداء  اأ�صبح 
اجلزائر، يطرح العديد من عالمات 
من  مباراة  تخل  ل  اإذ  ال�صتفهام، 
الفادحة،  التحكيمية  الأخطاء 
�صواء يف مناف�صة الدوري اأو كاأ�س 
خرباء  ب�صهادة  وهذا  اجلزائر، 
احلكم  وكان  البالد،  يف  التحكيم 
بني  الكاأ�س  لقاء  اأدار  الذي  عوينة 
بلوزداد ومولودية اجلزائر،  �صباب 
بارتكاب الأخطاء والتحيز  واتهم  
ل�صالح املولودية مبنحه ركلة جزاء 
بحرمان  اأي�صا،  اتهم  كما  جمانية، 
جزاء  ركالت  من  ال�صاورة  �صبيبة 
�رضعية �صد احتاد العا�صمة، وهو 
ب�صكرة  نف�صه ح�صل لحتاد  الأمر 
خالل  بلعبا�س  �صيدي  احتاد  اأمام 

لقاءات الدور ثمن النهائي.

مونديال 2026

القدم خري  اأطل رئي�س احتاد كرة 
اإعالمية  بخرجة  زط�صي،  الدين 
الإعالم  و�صائل  ل�صخرية  عر�صته 
اأكد  واجلماهري اجلزائرية، بعدما 
تنظيم  على  قادرة  اجلزائر  باأن 
يف  املغرب،  مع   2026 مونديال 
لأب�صط  اجلزائر  تفتقر  وقت 
املن�صاآت الريا�صية، ول يوجد اأي 
ناد كروي يف اجلزائر ميلك ملعبا 
فيه،  يتدرب  ريا�صيا  مركبا  اأو 
وهو كالم اعتربه الكثري جمرد ذر 

للرماد يف الأعني.
نقال عن موقع كوورة

الحت�د الأوروبي يجه�س الأمل الأخري لري�ل مدريد
اأ�صدر الحتاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« قراره ب�صاأن اللتما�س الذي قدمه ريال مدريد قبل 

مباراة باري�س �صان جريمان املقبلة يف دوري اأبطال اأوروبا وقرر اليويفا يف وقت �صابق اإيقاف 
الظهري الإ�صباين داين كارفاخال ملباراتني، ما �صيمنعه من امل�صاركة يف لقاء باري�س �صان جريمان، بعد 
تعمده احل�صول على البطاقة ال�صفراء يف مباراة بورو�صيا دورمتوند بدور املجموعات �صعيا لإيقافه يف 

لقاء اأبويل نيقو�صيا. وقالت �صحيفة »اآ�س«: »تقدم النادي امللكي بالتما�س لتخفيف اإيقاف كارفاخال، 
يف حني جاء قرار اليويفا بالرف�س، ما يعني تاأكد غياب الالعب عن املباراة املقرر اإقامتها الأ�صبوع 

املقبل«ومل يعد اأمام املدرب زين الدين زيدان �صوى العتماد على نات�صو يف مركز الظهري الأمين، ليعو�س 
غياب كارفاخال.  واأكدت ال�صحيفة اأنه »يف عام 2016 �صبق واأن رف�س اليويفا معاقبة جريارد بيكيه بعدما 
تعمد احل�صول على بطاقة �صفراء يف مباراة ذهاب دور ثمن النهائي اأمام اآر�صنال والتي انتهت بنتيجة 0-2 
لرب�صلونة، حتى يغيب عن مباراة العودة، وي�صارك يف دور ربع النهائي بدون بطاقات«. وتابعت »لكن يف حالة 
م�صابهة قامت مبعاقبة ت�صابي األون�صو و�صريجيو رامو�س بعدما اأو�صحت الإعادة التليفزيونية تلقيهم تعليمات 
من جوزيه مورينيو مدرب امللكي اآنذاك بتعمد احل�صول على بطاقات �صفراء اأثناء مباراة اأياك�س، ما اأبعدهما 

عن مباراة الدور املقبل وقتها«.

اإ�س�بة  بيكيه وغي�به عن بر�سلونة
تاأكد غياب جريارد بيكيه مدافع بر�ضلونة ملدة ترتاوح بني ثمانية وع�ضرة 
اأيام ح�ضب ت�ضريحات جده اأمادور برينابيو الذي يعمل كم�ضوؤول يف نادي 
بر�ضلونة بيكيه اُ�ضيب يف الركبة اأمام اإ�ضبانيول يف الديربي الع�ضيب الذي 

جرى الأحد وانتهى بالتعادل 1-1، الأمر الذي �ضيبعده عن مواجهٍة هامة اأمام 
فالن�ضيا يف اإّياب ن�ضف نهائي كاأ�س ملك اإ�ضبانيا، اخلمي�س.

ومن املرتقب اأن يعتمد املدرب فالفريدي على املدافع الكولومبي يريي مينا 
لتعوي�س غياب بيكيه.
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اإحتاد احلرا�ش

عزيز عبا�ش مدربا لإحتاد احلرا�ش ومتفائال بالنجاح
متكنت اإدارة اإحتاد احلرا�ش من اإقناع عزيز عبا�ش وتعيينه على راأ�ش العار�سة الفنية، خلفا للتون�سي حمادي الدو  الذي التحق بدفاع تاجنانت، وجاء 

تعيني عبا�ش ح�سب الأخبار التي وردت لنا من بيت ال�سفراء بعد جل�سة طويلة للمكتب امل�سري بقيادة العايب ومت التفاق على تعيني عبا�ش،

فوؤاد بن طالب     

الإدارة  ا�صطدمت  اأن  بعد 
برف�ض الأن�صار للمدرب زميتي. 
الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
منها  اأزمة خانقة  الفريق  عا�ض 
لهذا  الفني  ال�صتقرار  عدم 
ان�صحاب  منذ  وهذا  املو�صم، 
حقق  الذي  �صارف  بوعالم 
يف  جيدة  نتائج  ال�صفراء  مع 

ال�صنوات الأخرية.
يف  يتخبط  الفريق  جعل  مما 
البقاء،  اأجل  من  مظلم  نفق 

حيث اأ�رشف على اجلهاز الفني 
اإفتي�صان  يون�ض  املو�صم  لهذا 
مما  الدو،  حمادي  والتون�صي 
مع  تت�صابق  النادي  اإدارة  جعل 
الفريق  اإنقاذ  اأجل  من  الزمن 
الفريق  لأن  الأوان  فوات  قبل 
قبل  املرتبة  يف  يتواجد  حاليا 
نقطة(   16( بر�صيد  الأخرية 
متذيل  عن  نقاط  اأربع  بفارق 
كما  البليدة،  اإحتاد  الرتتيب 
اجلمعة  احلرا�ض  اإحتاد  تنتظر 
القادم مقابلة كبرية اأمام �صباب 
املدرب  جعل  مما  ق�صنطينة، 

ق�صري  برتب�ض  القيام  عبا�ض 
ملوقعة  ا�صتعدادا  باخلروب 
اأمام  حمالوي  ال�صهيد  ملعب 
للبطولة،  املت�صدرين  ال�صنافر 
وقد �صبق للمدرب عزيز عبا�ض 
من اإنقاذ عدة فرق من ال�صقوط 
اأهلي  باتنة،  �صباب  غرار  على 
�صنوات  يف  مروانة  اأمل  الربج، 
جعله  مما  بالبعيدة،  لي�صت 
قبل  النجاح  باإمكانية  متفائال 
احلايل  الكروي  املو�صم  نهاية 
مع  بقائه  و�صمان  الإحتاد  مع 

الأول املحرتف.

بر�ضلونة مينع بيكيه من املخاطرة مب�ضتقبله

لرب�صلونة  الفني  اجلهاز  يتجه 
رغبة  تلبية  عدم  اإىل  الإ�صباين، 

بيكيه،  جريارد  الدويل  مدافعه 
الركبة  يف  لالإ�صابة  تعر�ض  الذي 

اإ�صبانيول  مع  فريقه  لقاء  خالل 
من   22 اجلولة  مباريات  �صمن   ،
انتهى  والذي  الليغا،  مناف�صات 

بالتعادل 1-1.
"موندو  �صحيفة  وذكرت 
بيكيه  اأن  الكتالونية،  ديبورتيفو" 
اأقل  على  بر�صلونة  عن  �صيغيب 
ب�صبب  يوما   15 ملدة  تقدير 
ب�صدة  يريد  ولكنه  الإ�صابة، 
اللعب اأمام فالن�صيا يوم اخلمي�ض 
نهائي  ن�صف  اإياب  يف  املقبل، 
كاأ�ض ملك اإ�صبانيا، نظرا لأهمية 

اللقاء.
وتابعت ال�صحيفة اأن بيكيه يعرف 

و�صعوبة  فالن�صيا  لقاء  باأهمية 
املوقف على دفاع البار�صا، لذلك 

يريد التواجد يف املباراة.
اجلهاز  يوافق  األ  املتوقع  ومن 
له  للفريق على ما يخطط  الفني 
بيكيه، ب�صبب رغبتهم يف جاهزيته 
بن�صبة 100% ملباراة ت�صيل�صي، 20 

من ال�صهر اجلاري.
نهاية  يف  ال�صحيفة  واأبرزت 
يتعر�ض  مل  بيكيه  اأن  تقريرها، 
لأي اإ�صابة ع�صلية خالل املو�صم 
لقاء  يف  اإ�صابته  قبل  اجلاري 
جريارد  مع  التحام  اإثر  اإ�صبانيول 

مورينو.    

�سبيبة ال�ساورة 

زرواطي يدعو لتح�ضري خليفته

جمل�ض  يف  الفاعل  الع�صو  طالب 
)الرابطة  ال�صاورة  �صبيبة  اإدارة 
حممد  القدم(  لكرة  الأوىل 
بقية  رفقة  تراجع  الذي  زرواطي، 
ال�صتقالة،  عن  املجل�ض  اأع�صاء 
الآن  من  خليفته  ب�رشورة حت�صري 
اأم  "عاجال  من�صبه  �صيغادر  لأنه 

اآجال".
قد  ال�صبيبة  اإدارة  جمل�ض  وكان 
اجلماعية  ال�صتقالة  عن  اأعلن 
على  فريقه  فوز  بعد  لأع�صائه 
 )0-1( اجلزائر  احتاد  �صيفه 
اجلمعة الفارطة بر�صم الدور ثمن 
النهائي لكاأ�ض اجلزائر، معلال ذلك 
يتلقاها  ال�صغوطات  من  بجملة 
هذه  واأحدثت  يوميا.  امل�صريون 
ال�صتقالة زوبعة يف حميط النادي 
التعبري  اإىل  الكثري  �صارع  حيث 
كان  الذي  لزرواطي  م�صاندته  عن 
 ،2008 يف  النادي  تاأ�صي�ض  وراء 
العدول  منهم  طالبني  وم�صاعديه 
عن قرارهم. وتطلب الأمر تدخل 
وايل ب�صار الذي دعا اأم�ض الثنني 
ماأدبة  اإىل  الإدارة  جمل�ض  اأع�صاء 
غداء بح�صور اأعيان املدينة متكن 
بالعودة  اجلميع  اإقناع  من  خاللها 

اإىل ت�صيري الفريق.

التي  الكلمة  يف  زرواطي،  �صدد  و 
ن�رشت  والتي  باملنا�صبة  األقاها 
للنادي  الر�صمية  ال�صفحة  عرب 
الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  على 
يف  الآن  من  التفكري  �رشورة  على 
حت�صري خليفة له، حيث اأكد اأنه لن 
"لأ�صباب  النادي  قيادة  يف  ي�صتمر 
الوقت  نف�ض  يف  ملتزما  �صحية"، 
واملعنوي  املايل  الدعم  بتقدمي 

لل�صخ�ض الذي �صياأتي بعده.
من  ال�صاورة  �صبيبة  فريق  ومتكن 
الرابطة  اأندية  بني  وجوده  اإثبات 
الأوىل التي �صعد اإليها �صنة 2012، 
حيث غالبا ما يلعب الأدوار الأوىل، 
ما �صمح له بامل�صاركة لأول مرة يف 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  يف  تاريخه 
املرتبة  بف�صل  الفارطة  ال�صنة 
الثانية التي اأحرز عليها يف بطولة 

مو�صم 2016-2015.
فاإن  اجلاري،  للمو�صم  وبالن�صبة 
مع  الو�صافة  تتقا�صم  ال�صبيبة 
بعد  اجلزائر  ومولودية  احتاد 
اأنها  كما  البطولة،  من  جولة   18
�صتن�صط الدور ربع النهائي لكاأ�ض 
اجلمهورية اأمام م�صت�صيفها احتاد 
يبلغه  الذي  الدور  وهو  بلعبا�ض، 

النادي لأول مرة يف تاريخه. 

ريال مدريد يعر�ش بنزمية على مان�ض�ضرت يونايتد و اأر�ضنال 
"دياريو غول" اأّن نادي  ذكرت �صحيفة 
"التخل�ض"  اأخريا  قرر  مدريد  ريال 
كرمي  الدويل  الفرن�صي  مهاجمه  من 
بنزمية و عر�صه على مان�ص�صرت يونايتد 
ال�صيفية  النتقالت  فرتة  يف  ل�رشائه 
النادي  اأن  ال�صحيفة  قالت  و  القادمة 
الباب  نف�صه  الوقت  يف  اأبقى  ال�صباين 
مفتوحا اأمام ار�صنال يف حالة رغبته يف 
احل�صول على خدمات الالعب خا�صة 

على  فينغر  ار�صني  مواطنه  بقي  اإذا 
الإجنليزي  للفريق  الفنية  القيادة  راأ�ض 

يف املو�صم القادم.
من  لكثري  تعر�ض  بنزمية  اأن  يذكر 
النتقادات ب�صبب تراجع م�صتواه خالل 
على  اأثره  ترك  مما  احلايل  املو�صم 
الأداء الهجومي للفريق ال�صباين وتزايد 
الأنباء ب�صاأن و�صعه يف قائمة الالعبني 

املعرو�صني للبيع يف نهاية املو�صم. 

مبوحلي يوا�ضل تاألقه بال�ضعودية وهدفه العودة اإىل حظرية اخل�ضر
يوا�صل حار�ض املنتخب الوطني �صابقا راي�ض 
وهاب مبوحلي تاألقه مع فريقه اجلديد الإتفاق 
الذي حقق معه فوزا مهما على ح�صاب الفتح 
اعتربها  مباراة  يف  لهدف  هدفني  بنتيجة 
لعب  كاأح�صن  له  يلعب  الذي  النادي  م�صوؤولو 
املعهود  ذكائه  بف�صل  الأخ�رش  الب�صاط  فوق 
وتدخالته املتميزة وتوجيهاته التقنية للدفاع، 
يتفقون  ال�صعوديني  الالعبني  اأغلب  جعل  ما 
ويعد  خا�ض  نوع  من  حار�ض  مبوحلي  اأن  على 
مل  اأنه  بدليل  الإتفاق،  لنادي  حقيقية  اإ�صافة 
الإتفاق  عرين  تواجده يف  منذ  الهزمية  يعرف 
القيادة من طرف  اأعطيت ملبوحلي �صارة  كما 

لنادي الإتفاق مما يبني املكانة  الفني  الطاقم 
الكرة  جنم  بها  يتمتع  التي  الطيبة  وال�صمعة 
اجلزائرية. واأحد احلرا�ض الذين �صنعوا اأفراح 
والقاري، مما  العاملي  امل�صتوى  على  اجلزائر 
يوحي اأن مبوحلي ياأمل باأن يعود اإىل املنتحب 
�صمن  يكون  قدم  حيث  جديد.  من  الوطني 
الوطني  املدرب  واأن  القادم،  مار�ض  ترب�ض 
رابح ماجر ربط ا�صتدعائه للعودة مع اخل�رش 

ق�صد تهيئته ملا هو قادم.  
الأخريين  اللقاءين  يف  تغيب  مبوحلي  اأن  للعلم 
واإفريقيا  نيجرييا،  اأمام  الوطني  املنتحب  عن 
�صاو�صي  الثنائي  ماجر  ف�صل  حيث  الو�صطى، 

مقارنة  مناف�صة،  اأكرث  اأنهما  بحجة  و�صاحلي 
الطاقم  ح�صابات  خارج  كان  الذي  مببوحلي 
الفني لنادي رين طيلة الفرتة املا�صية، ما جعل 
اأهم  هو  ما  عن  ويبحث  عقده  يف�صخ  مبوحلي 
ل�صمان م�صتقبله كحار�ض كبري، ويحول وجهته 
اإىل اململكة العربية ال�صعودية مع نادي الإتفاق 
جعلته  اإيجابية  جد  نتائج  معه  حقق  الذي 
عزز  ثانية  جهة  ومن  جهة  من  الرهان  يك�صب 
من حظوظه اأكرث ليكون �صمن قائمة اخل�رش، 
مار�ض  �صهر  خالل  الوديني  للقاءين  ا�صتعدادا 

القادم.
فوؤاد بن طالب  
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اأنطونيو كونتي وزين الدين زيدان

رفيقا الدرب ب�ضفوف يوفنتو�س و القا�ضم امل�ضرتك

رفيقا  زيدان،  الدين  وزين  كونتي  اأنطونيو 
موا�سم  عدة  يوفنتو�س  ب�سفوف  الدرب 
باأزمة  العجوز، ميران  ال�سيدة  بقمي�س فريق 
على  لكن  اجلاري،  املو�سم  خالل  م�سرتكة 
مقعد الرجل الأول يف ناديي ت�سيل�سي وريال 
مدريد، بعدما كانا بطلني يف اإجنلرتا واإ�سبانيا 

منذ اأ�سهر قليلة.
وقد تتجدد العالقة بني كونتي وزيدان، ولكن 
ب�سكل اآخر، يف ظل تر�سيح املدرب الإيطايل 
لقيادة  ال�سابق،  الفرن�سي  زميله  خلالفة 
عدم  ظل  يف  املقبل،  املو�سم  املريينجي 
العمالق  مع  »زيزو«  مل�ستقبل  الروؤية  و�سوح 

املدريدي وكونتي مع البلوز.
بني  والختالف  الت�سابه  اأوجه  وي�ستعر�س  

الثنائي، يف املو�سم اجلاري.

ال�شفرة 19+4

ت�سيل�سي املو�سم اجلاري حامالاً  دخل فريق 
يف  اآماله  اأن  اإل  الإجنليزي،  الدوري  للقب 
تتويج ثاٍن على التوايل تال�ست، برتاجعه اإىل 
ا بـ19  املركز الرابع بر�سيد 50 نقطة، مبتعداً
الذي  �سيتي،  مان�س�سرت  املت�سدر  عن  نقطة 
ال�سيناريو ذاته تكرر مع ريال  ي�سري كالقطار 
الذي  املا�سي،  املو�سم  الليجا  بطل  مدريد 
يف   33 للمرة  اللقب  بح�سد  جماهريه  اأ�سعد 
اإل  اأعوام،   5 دام  غياب  بعد  والأول  تاريخه، 
ا  اأنه خيب الآمال هذا املو�سم، وتراجع اأي�ساً
غرميه  عن  ا  اأي�ساً ا  مبتعداً الرابع،  للمركز 
ولكن  نقطة،   19 بفارق  بر�سلونة  التقليدي 
ليجاني�س،  اأمام  للملكي مباراة موؤجلة  يتبقى 

قد ت�ساهم يف تقلي�س هذا الفارق.

اهتزاز العمود الفقري

لنجومه  اإ�سابة   16 من  مدريد  ريال  عانى 
لعبني   6 ابتعد  بينما  اجلاري،  املو�سم  يف 
ع�سلية  اإ�سابات  ب�سبب  ت�سيل�سي  م�سرية  عن 
من  الطويلة  ال�سل�سلة  هذه  اأفقدت  خمتلفة. 
الإ�سابات، كالاً من كونتي وزيدان، عدة ركائز 
اأ�سا�سية ل غنى عنها، مثل �سريجيو رامو�س 
بنزميا  وكرمي  بيل  وجاريث  كارباخال  وداين 
وفيكتور  األون�سو  وماركو�س  فاران،  ورافائيل 

يف  ت�سبب  مما  موراتا،  واألفارو  مو�سي�س، 
»اهتزاز« العمود الفقري للفريقني، وتعرثهما 

كثرياًا يف امل�سوار املحلي.

مرمى مباح

ف�سل كونتي وزيدان يف اإيجاد حلول للم�ساكل 
هذا  واإ�سبانيا  اإجنلرتا  لعمالقي  الدفاعية 
ا�ستقبال  م�ستوى  على  خا�سة  املو�سم، 
الأهداف اأو الت�سجيل، لت�سيع هيبة الفريقني 
هزميتني  تكبد  ت�سيل�سي  مناف�سيه  اأمام 
بورمنوث  اأمام  اأهداف   3 بفارق  متتاليتني 
و�سجل  الإجنليزي،  الدوري  يف  وواتفورد 
ا  اأي�ساً ريال مدريد  ا ومل يحافظ  ا وحيداً هدفاً
على نظافة �سباكه اإل يف 14 مباراة فقط من 
اأ�سل 36 هذا املو�سم، و�سط �سعف هجومي، 

.BBC وتراجع م�ستوى الثالثي الهجومي

اأجندة التعاقدات 

انتقد املدرب الإيطايل �سيا�سة نادي ت�سيل�سي 
يف التعاقدات اأكرث من مرة، و�سكا من غياب 
ال�سفقات البارزة �سواء مطلع املو�سم اجلاري 
الأخرية،  ال�ستوية  النتقالت  فرتة  يف  اأو 
وارت�سى ب�سم اأوليفيه جريو من اآر�سنال لعدم 

جناح م�سوؤويل البلوز يف توفري بديل اأف�سل.
اختلف  زيدان،  الدين  زين  فاإن  املقابل،  يف 
مع اإدارة امللكي ب�سكل اآخر، حيث رف�س اأي 
املا�سي،  ال�سهر  جدد  لعبني  ل�سم  حماولة 
يف  الرتاجع  رغم  احلالية  بت�سكيلته  ومت�سك 
عليها  واأ�ساع  الكاأ�س،  من  واخلروج  الليجا 
حار�س  اأريزابالجا  كيبا  مع  التعاقد  حماولة 
ا اأمام  مرمى اأتلتيك بيلباو، واأغلق الباب متاماً
له  املوجه  التهامات  رغم  مهاجم،  اأي  �سم 

مبجاملة مواطنه بنزميا.
الأول  قناعة  وكونتي،  زيدان  بني  فالفارق 
بعدم حاجة الفريق ل�سفقات الذي تبني باأنه 
ناديه  اإدارة  الثاين يف مطالبة  خطاأ، و�سواب 
بتدعيم الفريق واأ�سبح الثنائي كونتي وزيدان 
حتت مق�سلة الإقالة  يف الفرتة املقبلة، حال 
اخلروج اأمام باري�س �سان جريمان وبر�سلونة 
اأبطال  لدوري  الـ16  بدور  املقبل،  مار�س  يف 

اأوروبا.

كري�ضتيانو رونالدو يبعرث اأوراق برييز
يعاين الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، جنم ريال مدريد ال�سباين، من تراجع يف امل�ستوى هذا املو�سم، وخ�سو�سا يف الليجا 

حيث مير باأ�سواأ معدل تهديفي له يف ال�سنوات الأخرية وخرجت �سائعات كثرية عن م�ستقبل الربتغايل مع ريال مدريد، 
خ�سو�سا مع اأزمة النادي امللكي هذا املو�سم ويبدو اأن رونالدو بداأ يبعرث اأوراق فلورنتينو برييز رئي�س النادي امللكي.

توقعات ل�ضالح بك�ضر رقم �ضفقة نيمار
يعتقد فيل باب، النجم ال�سابق لنادي ليفربول الإجنليزي، اأن حممد �سالح جنم الريدز ومنتخب م�رص، قد يتم بيعه مببلغ 

قيا�سي، خالل فرتة النتقالت ال�سيفية عقب نهاية املو�سم اجلاري وتاألق �سالح هذا املو�سم مع الليفر، والذي ان�سم 
ا من اإيه اإ�س روما الإيطايل مقابل 36.9 مليون جنيه اإ�سرتليني وقال فيل باب يف ت�رصيحات  له ال�سيف املا�سي قادماً

ل�سبكة »�سكاي �سبورت�س«: »اأعتقد اأن قيمة �سالح �ستتجاوز 100 مليون اإ�سرتليني، �رصعته وقدرته على املراوغة وتغيري 
اجتاهه مزايا كبرية، وهدفه ال�ستثنائي �سد توتنهام هو اأبرز مثال على ذلك«.

واأو�سح »هناك عمالقة اإ�سبانيا يتابعونه، من اأجل معرفة هل �سيوا�سل تاألقه لنهاية املو�سم احلايل، وهل �سيتاألق يف كاأ�س 
العامل، بعد ذلك ميكن اأن يفكروا يف تقدمي عر�س قيا�سي له«واأ�سار النجم الأيرلندي ال�سابق اإىل اأن حممد �سالح ميكن 
بيعه مبقابل مادي يزيد عن 200 مليون اإ�سرتليني، قيمة ما دفعه باري�س �سان جريمان ل�سم نيمار جونيور من بر�سلونة، 

على حد تعبري �سحيفة »ليفربول اإيكو« الإجنليزية.
وكانت تقارير �سحفية قد ربطت الدويل امل�رصي باإمكانية النتقال اإىل ريال مدريد عقب نهاية املو�سم اجلاري.

 تاألق يوفنتو�س ونابويل والناقل الكتالوين
 الأبرز يف �ضحف اإيطاليا

�سلطت ال�سحافة الإيطالية ال�سوء على تناف�س يوفنتو�س ونابويل الكبري هذا املو�سم، وكذلك اهتمت باحلديث عن 
م�ستقبل البارتينوبي وعن التطور يف ملف حقوق النقل التليفزيوين لبطولة الدوري الإيطايل.

وكتبت �سحيفة »كوريري ديلو �سبورت« يف �سدر �سفحتها الأوىل بجانب �سورة مدرب نابويل ماوري�سيو �ساري »�ساري 
ومواجهة �ساملة، جاهز لتجديد العقد، وح�سل على �سمانات من الإدارة لبناء نابويل اأكرث قوة واأن ي�سبح من بني الأكرب 

يف اأوروبا، والهدف يف ال�سيف �سم فريدي وكييزا«.

تعديالت تاريخية مرتقبة على م�ضابقات الكرة الإجنليزية
ك�سفت تقارير اإعالمية، اليوم الثالثاء، اأن القائمني على اإدارة بطولة الدوري الإجنليزي، يتطلعون اإىل اإدراج فرتة عطلة 

�ستوية يف اجلدول الزمني اخلا�س مبباريات هذه امل�سابقة بدءاً من مو�سم 2019.
واأ�سارت �سحيفة »ديلي ميل الربيطانية« اإىل اأن منظمي البطولة الإجنليزية، اأبلغوا هيئات البث التي تذيع مناف�سات 

الدوري الإجنليزي، باأن اجلدول الزمني للبطولة �سي�سهد تغيريات خالل الفرتة املقبلة وتهدف رابطة الدوري الإجنليزي 
والحتاد الإجنليزي لكرة القدم، اأن يكون اجلدول الزمني للبطولة الإجنليزية مماثالاً للجداول الزمنية الأخرى يف 

الدوريات الأوروبية الكربى.
واأو�سحت ال�سحيفة الربيطانية، اأن التغيري املزمع اإجراوؤه يف اجلدول الزمني للدوري الإجنليزي، مت الإ�سارة اإليه يف 

وثائق املناق�سات التي ح�سلت عليها هيئات البث املحتملة.
ومن املقرر اأن يعلن يف الأ�سبوع املقبل عن نتائج طرح حقوق البث التليفزيوين املحلي ملباريات الدوري الإجنليزي 

خالل الفرتة ما بني عامي 2019 و2022.
وقالت »ديلي ميل« اأن هيئات البث، والتي يربز من بينها �رصكتي »�سكاي �سبورت�س« و«بي تي �سبورت«، اللتني تتطلعان 

لتمديد فرتة حقوقهما احل�رصية يف نقل مباريات الدوري الإجنليزي، مت اإبالغهما باأن اجلدول الزمني للبطولة �سيتخلله 
عطلة �ستوية، قد تكون بعد الدور الثالث لبطولة كاأ�س الحتاد الإجنليزي، اأي بدءاً من العطلة الأ�سبوعية الأوىل يف �سهر 

كانون ثان/يناير.
ا اأن يرتفع عدد املباريات التي يتم بثها يف كل مو�سم اإىل 200 مباراة. ومن املقرر اأي�ساً

ا، بل اإنه خ�سع للنقا�س يف مرات عديدة يف  ا جديداً ول يعد مو�سوع العطلة ال�ستوية يف الدوري الإجنليزي مو�سوعاً
املا�سي، ولكن و�سع تنويه يف املناق�سات املطروحة لهيئات البث، يعد دليالاً على اأن هذا التغيري �سيتم تطبيقه يف 

القريب العاجل.
واأ�سارت »ديلي ميل« اإىل اأن رابطة الدوري الإجنليزي ناق�ست مع الحتاد الجنليزي لكرة القدم، ورابطة املحرتفني 

الإجنليزية طوال عدة اأ�سهر م�ساألة الزدحام املتزايد يف اجلدول الزمني مل�سابقات الكرة يف اإجنلرتا، وبحثت معهما 
�سبل العمل امل�سرتك لتخفيف هذا ال�سغط الكبري ومنح الالعبني عطلة يف منت�سف املو�سم.

وقالت رابطة الدوري الإجنليزي اإن م�ساألة اإيجاد م�ساحة فارغة يف اجلدول الزمني للبطولت، اأمر ممكن واأنها تتطلع 
اإىل حتقيق هذا الأمر بالنقا�س امل�ستمر واملثمر مع جميع الأطراف لإيجاد حل عملي.

ا يتيح له  من جانبه، اأ�سار الحتاد الإجنليزي لكرة القدم يف عقود البث اإىل اإمكانية وجود عطلة �ستوية، كما اأدرج بنداً
اإلغاء اإحدى جولت الإعادة يف بطولة كاأ�س الحتاد، ومن املتوقع اأن ي�سب اإقرار عطلة �ستوية متتد لأ�سبوعني يف �سالح 

الأطراف الثالثة املذكورة.
ومن املنتظر اأن تتخلى رابطة املحرتفني الإجنليزية عن اإقامة اإحدى مرحلتي الدور قبل النهائي لبطولة كاأ�س رابطة 

الأندية الإجنليزية، فيما تتخلى بطولة كاأ�س الحتاد الإجنليزي عن جولت الإعادة، وذلك لتخفيف ال�سغط عن اجلدول 
الزمني للم�سابقات الكروية يف اإجنلرتا.



كزافييه  الكندي  املخرج  اأعلن 
املمثلة  م�شاركة  اأنه حذف  دوالن 
ت�شا�شتاين من  االأمريكية جي�شيكا 
فيلمه اجلديد »ذي ديث اأند اليف 
الأ�شباب  دونوفان«  اف  جون  اأوف 
»حتريرية« ال عالقة لها باملمثلة.

واأو�شح ال�شينمائي يف عدة ر�شائل 
املا�شي  على  االأحد  ن�رشها 
ا�شطر  اأنه  اإن�شتغرام  يف  ح�شابه 
الن�شخة  على  العمل  اإعادة  اإىل 
الذي ميتد على  فيلمه  االأوىل من 

اأكرث من اأربع �شاعات.
واأ�شار دوالن اإىل اأنه »بعد التفكري 
جي�شيكا  دور  حذف  تقرر  ملياً، 
اأن  موؤكداً  الفيلم«  من  ت�شا�شتاين 
وهو  جداً«  �شعباً  كان  »اخليار 

له  عالقة  وال  بحت  »حتريري« 
املخرج  واعترب  املمثلة.  باأداء 
اأن دور »املراأة  يف نهاية املطاف 
ال  املمثلة  توؤديه  التي  ال�رشيرة« 
اأنه  الق�شة، واأو�شح دوالن  ينا�شب 
»بغية  بنف�شه  حمبيه  اإعالم  اأراد 
اأو  خاطئة  تف�شريات  اأي  تفادي 
اأنه  اأكد  وهو  القرار«.  لهذا  عبثية 
جدا  ومت�شّوق  الفيلم«  عن  »را�ض 
موعد  حتديد  دون  من  لعر�شه، 
ال�شاالت، و«ذي ديث  اإىل  خروجه 
اأند اليف اأوف جون اف دونوفان« 
دوالن  اإخراج  من  عمل  اأطول  هو 
ي�شم  باالإنكليزية  اأفالمه  واأول 
�شوزان  مثل  النجوم،  من  كوكبة 

�شاراندون وكت هارينغتون.

دور  اإيرادات  جانغل«  ذا  تو  ويلكم  »جوماجني:  احلركة  فيلم  ت�شّدر 
اأ�شتوديوهات  تقديرات  اأظهرت  ح�شبما  ال�شمالية،  اأمريكا  يف  ال�شينما 

ال�شينما م�شاء اأم�ض االأحد.
وحقق الفيلم -الذي ي�شارك يف بطولته كل من دوين جون�شون وكيفني 
هارت- اإيرادات بلغت 11 مليون دوالر. وتراجع اإىل املركز الثاين فيلم 
اخليال العلمي »ميز رانر: ذا ديث كيور« الذي ي�شارك يف بطولته كل من 
ديلن اأوبراين وكايا �شكوديالريو وناتايل اإميانويل، حمققا اإيرادات بلغت 
10.2 ماليني دوالر. وحّل يف املركز الثالث فيلم الرعب »وين�شي�شرت« 
ومن  كلريك  وجي�شون  مريين  هيلني  من  كل  بطولته  يف  ي�شارك  الذي 
اإخراج االأخوين مايكل وبيرت �شبرييج، حمققا اإيرادات بلغت 9.3 ماليني 
دوالر. وجاء يف املركز الرابع الفيلم املو�شيقي »ذا غريت�شت �شومان« 
الذي ي�شارك يف بطولته كل من هيو جاكمان ومي�شيل وليامز ومن اإخراج 
مايكل غرا�شي، حمققا اإيرادات بلغت 7.8 ماليني دوالر. واحتل املركز 
اخلام�ض الفيلم الدرامي »هو�شتاليز« الذي ي�شارك يف بطولته كل من 

كري�شتيان بيل وبني فو�شرت، حمققا اإيرادات بلغت 5.5 ماليني دوالر.
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جائزة »ماغريت« الدولية لفيلم«اإن�سرييايتد«  الرا�سد ليوميات عائلة �سورية يف احلرب
»اإن�شرييايتد«  فيلم  فاز 
فان  فيليب  للمخرج 
عائلة  يوميات  عن  لوف 
احلرب،  خالل  �شورية 
خالل  جوائز  ب�شت 
مكافاآت  توزيع  حفل 
ال�شينمائية  »ماغريت« 
بدورتها  البلجيكية 

الثامنة.
الفيلم الذي ي�شور  ونال 
النزاع  من  حلظات 
نقل  خالل  من  ال�شوري 
تالزم  عائلة  معاناة 
دم�شق،  يف  منزلها 
اأف�شل  جوائز  خ�شو�شاً 
اإخراج  واأف�شل  فيلم 

واأف�شل �شيناريو.
املمثلة  وحازت 
دوكني  اميلي  البلجيكية 
جائزة اأف�شل ممثلة عن 
»�شينو«  فيلم  يف  دورها 
البلجيكي  للمخرج 
فيلم  وهو  بيلفو،  لوكا 
اأجواء  من  م�شتوحى 
الوطنية  اجلبهة  حزب 

يف �شمال فرن�شا.
املمثلة  ونالت 
الفرن�شية  واملخرجة 
�شاندرين بونار املكافاأة 
لغري  املتاحة  الوحيدة 
خالل  من  البلجيكيني، 
جائزة  على  ح�شولها 

عن  ال�رشف«  »ماغريت 
جممل م�شريتها.

وترمي جوائز »ماغريت« 
ت�شليط  اإىل  ال�شينمائية 
ال�شينما  على  ال�شوء 
بالفرن�شية  الناطقة 
ع�رشين  حواىل  مع 
�شنويا  يقدمها  مكافاأة 
القطاع،  يف  اأخ�شائيون 
متاحة  اجلوائز  وهذه 
البلجيكيني  جلميع 
ناطقني  كانوا  �شواء 
بالهولندية اأو الفرن�شية، 
اأفالم  يف  �شاركوا  ممن 
اأجنزها منتجون ناطقون 

بالفرن�شية.

خالد �سليم ي�ساب ب�سدمة عن املوت يف »ر�سايل«

دوالن يعلن عن حذف دور النجمة  جي�سيكا 
ت�سا�ستاين من فيلمه اجلديد

يوا�شل الفنان امل�رشي، خالد �شليم، ت�شوير 
»ر�شايل«،  اجلديد  م�شل�شله  م�شاهد 

املقرر عر�شه يف رم�شان املقبل.
الذي  �شليم،  دور  ويك�شف  تفا�شيل 
يج�شد �شخ�شية املهند�ض طارق جنيب، 

املتزوج من هالة بديع، التي تلعب دورها 
الفنانة مي عز الدين، ولديهما ابن يدعي 

ت�شهد  حيث  �شنوات،   7 عمره  »اأحمد« 
احللقة االأويل جلو�ض طارق مع جنله 

ب�شوؤال  االأخري  ويباغته  الوحيد، 
هنموت؟«،  كلنا  اإحنا  »هو  قائاًل: 
في�شاب االأب ب�شدمة اإزاء ال�شوؤال، 
ويرد عليه باالإيجاب، ولكنه ي�شاأله: 
»بت�شاأل ليه؟«، حيث يخربه االأبن اأن 
اأن  قطة �شديقه ماتت، وعلم منه 

الب�رش �شيموتون جميعاً.
�شوؤاالً  االبن  ي�شاأل  حيث  املوت،  �شرية  حول  وابنه  االأب  ويتناق�ض 
جديداً: »لو حد مات وعاوز يرجع تاين يعمل اإيه؟، فريد عليه االأب 
عن  التوقف  منه  يطلب  وهنا  املوت،  من  يعود  اأحد  ال  اأنه  موؤكداً 

احلديث يف هذه امل�شاألة، ويقوم بدعوته لتناول وجبة الغذاء.
اأحمد  ومها  اأبوزهرة  عبدالرحمن  »ر�شايل«  بطولة  يف  وي�شارك 
�شعيد  واأحمد  خليل  واأحمد  اإ�شماعيل  وه�شام  عيد  و�شليمان 
حممد  تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة  مغربي  ورزان  عبدالغني 

�شليمان عبداملالك واإخراج اإبراهيم فخر. 

حممود عبد املغني: اأت�سدي ملر�ض 
البهاق مع »اأهل الكهف«

تفاعل كبري مع معر�ض لر�سوم املانغا بتايوان

فيلم احلركة »جوماجني يت�سدر  اإيرادات 
دور ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية

حممود  امل�رشي،  الفنان  ينتظر 
عبداملغني، عر�ض فيلمه اجلديد 
فيفري   14 يوم  الكهف«  »اأهل 
اجلاري يف دور العر�ض امل�رشية.

وقال عبداملغني ، اإنه يج�شد دور 
»عبداهلل« امل�شاب مبر�ض »البهاق« 
لهذه  حت�رش  اأنه  م�شيفاً  اجللدي، 
ال�شخ�شية جيداً، حيث قراأ الكثري 
عنها على م�شتوى اأ�شباب العدوى 
ومراحله وطرق العالج منه، رغبة 
نحو  علي  ال�شخ�شية  تقدمي  يف 

واقعي، بح�شب قوله.

 واأو�شح اأنه حتم�ض لهذه ال�شخ�شية 
يف حماولة للت�شدي لهذا املر�ض، 
ال�شيما اأنه ي�شبب حرجاً مل�شابيه 
من  عاديني  اأ�شخا�ض  اأنهم  رغم 
حقهم العي�ض ب�شكل طبيعي كحال 

باقي الب�رش.
الكهف«  »اأهل  بطولة  وي�شارك يف 
مي �شليم وروجينا واإبراهيم ن�رش 
عادل  وميدو  امل�رشي  وماجد 
تاأليف  من  النجوم،  من  وكوكبة 
اأمري  واإخراج  اخلتم  �رش  �شامح 

�شوقي.

جمعا  للر�شوم  معر�ض  ا�شتقطب 
كبريا من الزوار، ال �شيما ال�شباب، 
يف العا�شمة التايوانية تايبيه، حيث 
الكرتونية  �شخ�شياتهم  يلتقون 
البيئة  على  ويطلعون  املف�شلة، 

التي ت�شكلت فيها.
بع�ض  يابانية  فرقة  وجت�شد 
التي  الكوميدية  ال�شخ�شيات 
�شمال  يف  كبرية  ب�شعبية  حتظى 
ال�شوق  باأن  علما  اآ�شيا،  �رشق 
املنطقة  يف  االأكرب  هي  اليابانية 
من  النوع  لهذا  وا�شتهالكا  اإنتاجا 

الق�ش�ض امل�شورة.

وحتول املعر�ض اإىل موعد �شنوي 
ال�شناعة،  هذه  اأقطاب  ينتظره 
مبليارات  حجمها  يقدر  التي 

الدوالرات.
اإنتاج  على  االأمر  يقت�رش  وال 
بل  ال�شخ�شيات،  ور�شم  الق�ش�ض 
يف ال�شياقات الثقافية التي تتحرك 
فيها، حيث اإن كل �شخ�شية تنتمي 
بعيدا  حلقت  واإن  حتى  ما،  لواقع 

يف عامل اخليال.
اإمكانية  ويوفر املعر�ض جلمهوره 
الوقوف على ما�شي هذه ال�شناعة 
كما  وم�شتقبلها،  وحا�رشها 

قطع  ل�رشاء  مغرية  عرو�شا  يتيح 
اإذ  �شخ�شية،  بكل  اخلا�شة  الزينة 
متكث  ال  الكرتون  �شخ�شيات  اإن 

طويال يف �شفحات املجالت، بل 
دمى  اإىل  لتتحول  �رشيعا  تغادرها 

واألعاب فيديو ومنتجات اأخرى.
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حمافظ املهرجان الوطني للم�سرح اجلامعي اإ�سماعيل اإنزارن يك�سف "للو�سط "

50 عمال م�سرحيا مر�سح يف الطبعة 13 ملهرجان امل�سرح اجلامعي

ملجموعة من املوؤلفني  

دور املثقف يف التحوالت التاريخية

ك�سف ا�سماعيل اإنزارن حمافظ املهرجان الوطني للم�سرح اجلامعي يف ت�سريح " للو�سط " عن تفا�سيل الطبعة ال13 للمهرجان الوطني للم�سرح اجلامعي اأنها �ستكون طبعة متميزة 
ومن املرتقب اأن تنظم يف منت�سف اأفريل القادم ، معتربا اأن هذه الفعالية الثقافية  تعد من بني الأن�سطة الكبرية التي ي�سرف عليها الديوان الوطني للخدمات اجلامعية والتي توليها 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اأهمية كبرية لأنه من بني املهرجانات العربية القالئل التي مازالت م�ستمرة اإىل غاية الطبعة الـ13 .

�سدر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب دور املثقف يف التحولت التاريخية )687 �سفحة جامًعا بني دفتيه اأوراًقا بحثية حمكمة ُطرحت يف املوؤمتر ال�سنوي 
الرابع للعلوم الجتماعية والإن�سانية الذي عقده املركز يف مراك�س – املغرب بني 19 و21 مار�س 2015(، وتناولت اأمناط املثقف العربي احلديث، واملثقف والتاريخ والتاريخانية، 

ودور املثقف يف التحولت العربية الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية، واإ�سكاليات عالقة هذا املثقف بال�سلطة وبالثورة على هذه ال�سلطة.

حكيم مالك
 

 ذات  اأكد   ال�سياق  ذات  ويف 
تقاليدنا   لدينا  اأننا   املتحدث 
واليات   5 الهام    ولقد   امل�رسحية 
الحت�سان  تر�سحت  التي   جزائرية 
وعليه  امل�رسحي  املوعد  هذا 
االأيام  يف  املهرجان  فمحافظة 
التي  الوالية  يف  �ستف�سل   القادمة 
الوطني  املهرجان  هذا  �ست�ستقبل 
 جلنة  ولدينا  اجلامعي   للم�رسح 
 ا�ستقبلنا  الذي  للمهرجان   علمية  
مر�سح  م�رسحيا  عمال   50  فيه 
املهرجان  من  ال13  الطبعة  يف 
وعليه  اجلامعي  للم�رسح  الوطني 
االأيام  يف  اللجنة  هذه  ف�ستجتمع 
عر�سا   14 اأو   13 لتختار  القادمة 
 الر�سمية  املناف�سة   يف  يدخل 
وجود عدة عرو�ض   مع  للمهرجان 
�ستعمل   والتي  املناف�سة   خارج 
على حتديد الور�سات التي �ستنظم 
يف هذا املهرجان املتنقل ففي كل 
جزائرية  والية  كل  يف  ينظم  �سنة 
والغر�ض  االأهداف  بتحديد  ونقوم 
 والتي  م�ستقبال  لتطويره  منه  

للجهات    تبلغ  تو�سيات  عنه  تنبثق 
العايل   التعليم  كوزارتي  املخت�سة  

ووزارة الثقافة  .

الذوق  تنمية  من  " لبد 
الثقايف والفني "

 
اأننا  املحافظ  ذات  واأ�سار 
كنا  نطالب يف  البداية بفتح املجال 
بتخ�سي�ض  اجلامعات  طالب  اأمام 
مذكرات تخرج على امل�رسح  وقمنا 
بعدها باإن�ساء  اأق�سام للفنون وحاليا 
للثقافة  وكلية  اأق�سام    7 توجد 
ق�سنطينة   م�ستوى   على  والفنون 
،موؤكدا اأننا ما زالنا نطالب باإدخال 
اأهداف جديدة للجامعة اجلزائرية 
الثقايف  الذوق  تنمية  يف  واملتمثلة 
اأجل  من  طالبنا  لدى  والفني 
  يف  متكاملة  اإطارات  تخرج 
على  باالعتماد   لي�ض  امل�ستقبل 
 تتجاوزها  بل  فقط  ال�سهادة 
واملجتمع   بالثقافة  ملمة  بعنا�رس 
فكل هذا يدخل يف بناء ال�سخ�سية 
لطالبنا  الوطنية  الروح  تنمية  ويف 

 الكبرية   امل�ساهمات  م�ستذكرا   ،
طريق  عن  الثورة  اأثناء  للم�رسح 

الفرقة الفنية جلبهة التحرير .
 

 "تاأ�سي�س امل�سرح مرهون 
بالعتماد على الفرق 

اجلامعية "
 

املالية  امليزانية  يخ�ض  وفيما 
قال  للمهرجان  املخ�س�سة  
الفرق  هذه  اأن  انزارن  ا�سماعيل 
على   امل�رسح  هواة  من  جامعية  
هي  واجلامعات  االإقامات  م�ستوى 
التي تقدم وتدعم هذه الفرق وعن 
املهرجانات  يف  امل�ساركات  اأبرز 
الدولية العربية قال ذات املتحدث 
امل�رسح  ترك  الذي  ال�سيء  اأن 
يتاأ�س�ض هو وجود الفرق اجلامعية  
اجلزائرية التي تتوج خارجيا وعليه 
اإال  خارجية  م�ساركة  توجد  فال 
اأو جائزتني   بجائزة   وعاد طالبنا 
املهرجان  يف   2005 �سنة  ففي 
العربي فيالديفيا يف االأردن  كانت 
املفاجاأة الكربى اأين حت�سلت فرقة 

هذا  ثمانية يف  من  5 جوائز   على 
املهرجان من بيها جائزتي اأح�سن 
اإخراج  واأح�سن  متكامل  عر�ض 
امل�ستوى  يربز  ما  وهذا  وغريها  
الوطني  املهرجان  يف  املوجود 

للم�رسح اجلامعي عموما.
 

عن�سر  على  "الرتكيز 
التكوين لرتقية الفن"

 
ن�سعى  اأننا  املتحدث  ذات  قال  و 
االأ�سا�سي  هدفنا  اإىل  للو�سول 
االتفاقيات  هذه  من  التكوين  وهو 
على  �ستكون  التي  والور�سات 
اجلامعية  االإقامات  م�ستوى 
ما  وهذا  وامل�رسح  ال�سينما  حول 
لديه  ننمي  جيل  خلق  يف  ي�ساهم 
اأننا  بحيث  واجلمايل  الفني  الذوق 
�سنك�سبه كمخت�ض وناقد وكجمهور 
لي�ض  اجلامعي  امل�رسح  يف  ونحن 
لدينا  الأننا  جمهور  م�سكلة  لدينا 
يف  امل�ساركة  حتاول  كثرية  فرق 

مهرجاننا. 
 

�سيتم اإقامة اتفاقية يف 
جمال الفن بني وزارتي 
التعليم العايل والثقافة

 
اأنه  انزارن  اإ�سماعيل  اأبرز  فيما 
�سيتم التو�سع  يف الن�ساطات  لت�سمل 
اجلامعات م�ستقبال  م�سلطا ال�سوء 
يف ذلك  على االتفاقية التي اأبرمت 
بني اجلامعات اجلزائرية من بينها 
جامعة اجلزائر 1 وجامعة بوزريعة 
من  اجلهوية  وامل�سارح  بالعا�سمة  
فكانت   ، ووهران  وم�ستغامن  باتنة 
من  اتفاقيتني   بتوقيع  البداية 
للخدمات  الوطني  الديوان  طرف   
امل�رسح  من  كل  مع  اجلامعية 
الوطني اجلزائري واملركز الوطني 
وهذا  الب�رسي   وال�سمعي  لل�سينما 
وزارتي  بني  اتفاقية  انتظار  يف 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
التي �ستكون بادرة  الثقافة   ووزارة 

خري لالهتمام بالفن.
  

الربط بني املوؤ�س�سات 
الثقافية املخت�سة وبني 

اجلامعات
 

الفرعي   املدير  اعترب  كما 
اجلامعي  الو�سط  يف  للتن�سيط 
والبحث  العايل  التعليم   وزارة  لدى 
االتفاقيتني  بخ�سو�ض  العلمي  
اأم�ض مع امل�رسح  اأول  اأبرمتا  التي 
الوطني اجلزائري واملركز الوطني 
لل�سينما وال�سمعي الب�رسي اأنها تعد 
ب�سكل  الفن  لرتقية  بامتياز  بادرة 
كبريا   تفاوؤال   انزارن  مبديا   ، عام 
يف الربط بني املوؤ�س�سات الثقافية 
التي  اجلامعات   وبني  املخت�سة 
تعترب خزان املجتمع  والتي يتواجد 
فيها  مليون و600 طالب  واأكرث من 
500 األف طالب مقيم على م�ستوى 
م�ستوى  عبى  اجلامعية  االإقامات 
مع  كانت  البداية  اأن  موؤكدا  الوطن 
الطلبة  معظم  لكون  الربط   هذا 
 12  بني   املرتاوح   وقتهم  يق�سون 
و14 �ساعة  يف االإقامات  اجلامعية  
مع وجود هياكل واإمكانيات ت�سمح 
فنية  ن�ساطات  مبمار�سة  لهم 
حتقق  اأن   �ساأنها  من  خمتلفة  

االإبداع الفني . 

وكالت 

منط نقدي
بكلمة  الكتاب  ب�سارة  عزمي  ي�ستهل 
نقدية  مقاربات  عنوانها  افتتاحية 
بني  فيها  مييز  املثقف  عن  للرائج 
وبني  واملتعلّم،  اخلبري  وبني  املثقف 
يقول  الديني.  واملثقف  املثقف 
مبعنى  املثقف؛  �سلف  »اإن  ب�سارة: 
تكت�سب  التي  العمومية  الوظيفة 
بالعمل  متعلقة  مكانة  من  �رسعيتها 
واملعاين  االإ�سارات  جماالت  يف 
والرموز، كما يف العلم والثقافة، لي�ض 
ال�سلطان،  وكاتب  واالأديب  ال�ساعر 
الدين  نقدي من علماء  بل هو منط 
اجتماع  على  يقوم  تقليد  له  اأ�س�ض 
االأخالقية،  وال�سلطة  املعارف 
كلمة  اجلهاد  بـ’اأف�سل  ويتلخ�ض 
مقابل  يف  جائر‘،  �سلطان  عند  حق 
ويل  بطاعة  يتلخ�ض  اآخر  تقليد 
االأمر، و�رسعنة ما يقوم به من ظلم، 
ما  وهو  ال�سائد؛  بالو�سع  والتم�سك 
تعرب عنه مقولة: ’�سلطان غ�سوم خري 

من فتنة تدوم‘».
التاريخي  التبلور  ب�سارة   يعر�ض 
االإنتليجن�سيا  مع  املثقف،  لظاهرة 
الفرن�سي  واالإنتيلكتويل  الرو�سية 
واملثقف  املتخ�س�ّض  واالأكادميي 
الع�سوي الغرام�سي واملثقف النقدي 
واملنفيني  املغرتبني  واملثقفني 

داخلًيا اأو خارجًيا.
ب�سارة: »ال يوجد معنى وا�سح  يقول 

النقدي، فهذا تعبري  ملقولة املثقف 
االجتماعية  فالنظرية  مفهوم؛  غري 
بطبيعتها نقدية، مبعنى اأنها حتليلية، 
ويفرت�ض اأن تكون نقدية لالأيديولوجيا 
الثقايف  االنتماء  اأن  موؤكًدا  عموًما«، 
�رسط املثقف، »فال مثقف من دون 
ثقافة. كما اأن ال وجود ملثقف عاملي 
اإال كنفي جمرد، اأو كا�ستغالل لثقافة 
مهيمنة يربز املثقف العاملي ب�سبب 

هيمنتها، ال ب�سبب هيمنته هو«.
 

حتولت املثقف

يتاألف الق�سم االأول، املثقف العربي 
واأدواره املتجددة: جدلية التحّوالت، 
االأول،  الف�سل  يف  ف�سول.  ثالثة  من 
الهيجمونيا،  وحتوالت  املثقفني  عن 
مير  ما  حمي�ض  بن�سامل  يعر�ض 
حتوالت،  من  العربي  املثّقف  به 
اأي  الهيجمونيا،  حتوالت  وحتديًدا 
اأنظمة اال�ستبداد والَغلَبة بح�سب ابن 
الهيجمونيا  طبائع  فري�سد  خلدون، 
الهيمنة  واإرادة  املتحّولة  ووظائفها 
ومناذج  خلفها،  الكامنة  والقوة 
)فرانز  الهيجمونيا  واجهوا  مثقفني 
�سعيد  واإدوارد  كامو  واألبري  فانون 
عبارات  »اإن  يقول:  تود(.  واإميانويل 
ملطفة اأو توريات من قبيل ’بلدان يف 
ت�ستطيع  ال  ’نامية‘  اأو  النمو‘،  طريق 
يف  االنت�سار  الوا�سع  اخللط  اإخفاء 
التخلف  بني  الغربي  العام  الراأي 
املادي - البنيوي، والتخلف الذهني 

اأن  يلزم  ذلك،  على  بناًء  والفكري. 
يبقى وجودنا  لئال  كبرًيا  نبذل جهًدا 
بكبواتنا يف قطاعات  الثقايف ملحًقا 
التاأهيل االقت�سادي والتكنولوجي«.

الثاين،  الف�سل  يقف ح�سن طارق يف 
امُللتب�ض:  واجلدل  والثورة  املثقف 
الثقايف حلدث  التو�سيف  ُماولة يف 
الثورة، عند التو�سيف الثقايف حلدث 
يعيد  املثّقف  جعل  الذي  الثورة 
املتعلّقة  االأ�سا�سية  االأ�سئلة  �سوغ 
والدولة  والكرامة  والعدالة  باحلرية 
»اإن  يقول:  والدين.  والدميقراطية 
والدميقراطية،  االأيديولوجيا  ثنائية 
اإحدى  �سكلت  واملواطنة،  الهوية  اأو 
حلدث  الثقايف  التو�سيف  ُمكنات 
نف�سه  االآن  يف  ج�سدت  كما  الثورة، 
خلفية للتدافعات التي �سنعها َحراك 
الثورة  زمن  مع  تفاعاًل  املثقفني 
ومابعدها، وهو احلراك الذي يكثفه 
اأمنوذجني من املواقف  ال�رساع بني 
املثقف  من  لُكل  واحُلجج  واملواقع 
الدميقراطي«،  واملثقف  الهوياتي 
تاأ�سيل  رهان  بني  التوتر  �سياق  ويف 
منطق  تثبيت  وبني  احلرية،  فكرة 
الفكرية  املعارك  �ستحمل  الهوية، 
�ساأن  يف  حا�سًما  �رساًعا  املقبلة 
حتديد ما املق�سود حتديًدا مبفهوم 

»ثورة 2011«.
املثقف  دور  الثالث،  الف�سل  يف 
التاريخية:  التغيريات  يف  العربي 
يعيد  الثقايف،  واملجال  املثقف 
يو�سف ال�سويري تبيئة الفعل الثقايف 

االجتماعية  العالقات  �سبكة  �سمن 
يطبعها  التي  واملتحركة  املعّقدة 
العربي  الربيع  اإن  يقول  التناف�ض. 
الذي  اجلديد  الدور  حتديد  اأعاد 
ي�سطلع به املثقف، بفئاته واأ�سنافه، 
طائل  ال  جدل  طول  بعد  »وو�سعنا 
غدت  اإذ  ال�سحيح،  موقعنا  يف  حتته 
االأرقى  مبعناها  الدميقراطية، 
الع�رس  بثقافة  الت�ساًقا  واالأ�سد 
وتراثنا  ثقافتنا  من  جزًءا  وحداثته، 

احلي وحياتنا اليومية«.

العرب والإ�سالم والنه�سة

يف الق�سم الثاين، املثقف يف ال�سياق 
ف�سول.  اأربعة  االإ�سالمي،   – العربي 
يقول �سعيد بن�سعيد العلوي يف الف�سل 
ومفهوًما:  �سعاًرا  احلرية  الرابع، 
ع�رس  يف  العرب  املثقفني  خطاب 
يكن  مل  احلرية  مفهوم  اإن  النه�سة، 
ال�سابق  االإ�سالمي  القول  يف  ماألوًفا 
بع�رس  املو�سومة  املرحلة  على 
قوية  »خلخلة  يحدث  وهو  النه�سة، 
يف منظومة القيم التي كانت ال تزال 
متداولة، والتي �ستكون النه�سة اإيذاًنا 
ببحوث اخللل واالرتباك فيها. واإًذا، 
فاإن فكر النه�سة، يف جتلياته عموًما، 
املعا�رسين  االإ�سالم  مفكري  وعند 
على  مقدرة  عن  اأبان  ا،  خ�سو�سً
االت�سال  معاودة  وعلى  امل�ساءلة، 
الع�رس  االإ�سالمي يف  العربي  بالفكر 
كان  الذي  الفكر  ذاك  الكال�سيكي؛ 

على  الباب  ويفتح  االختالف  يجيز 
املخالف  غريهم  لقبول  م�رساعيه 
الف�سل  يف  والعقيدة«.  الفكر  يف 
االإ�سالمي:  املثقف  حول  اخلام�ض، 
واالإ�سكاالت،  واملنهج  الوظيفة 
يبحث عبد الوهاب االأفندي يف دور 
املثقف بو�سفه بطاًل و�سخ�سية غري 
من  االأ�سياء  طبيعة  فهمها  يف  عادية 
للحقيقة،  واإخال�سه  االإلهام،  خالل 
االآخرين  خماطبة  على  وقدرته 
�سبيل  يف  وتفانيه  مقنعة،  ب�سورة 
يف  تردده  وعدم  واالآخرين،  معتقده 
العليا.  الغايات  لتحقيق  الت�سحية 
هو  البطل   - املثقف  اإن  يقول 
لكنها  االأحيان،  معظم  يف  اأ�سطورة 
اأ�سطورة ال غنى عنها، »ولعل مقولة 
علي �رسيعتي عن حاجة كل جمتمع 
اأبطاله املنبثقني من تربته على  اإىل 
ن�سق املثقف الع�سوي عند غرام�سي 
اإىل  حتتاج  فيرب،  عند  املثقف  اأو 
على  ف�رسيعتي  املراجعة.  بع�ض 
يكون  لن  غاندي  اإن  يقول  حني  حق 
هذا  لكن  اإيران.  يف  ماثل  تاأثري  له 
االإيرانيني،  من  كثريين  اأن  مينع  ال 
بغاندي«.  يعجبون  والربيطانيني،  بل 
يف الف�سل ال�ساد�ض، املثقف العربي 
وق�سية االإ�سالح الديني، يقول النور 
بني  تف�سل  كبرية  عزلة  اإن  حمد 
املثقف  ا  خ�سو�سً العربي،  املثقف 
اأحدث  وهذا  والدين،  احلداثي، 
اجلمهور  وبني  بينه  كبرية  فجوة 
ب�سبب انبتاته عن جذوره احل�سارية، 

االآتي  الفوقي  التغيري  نهج  واعتماده 
القوى  على  املتعايل  اأعلى،  من 
واملتجاهل  الواقع،  يف  املت�سكلة 
دينامياتها. يقول حمد اإنه يت�سح من 
اأعمال مثقفني عرب ا�ستغلوا بق�سية 
يف  تياًرا  هناك  اأن  الديني  التجديد 
قيد التبلور، »خرج بالفعل من دوامة 
التنازع التي لفت الفكر العربي فرتة 
طويلة، يف ثنائية ديني/َعلماين. واإن 
ظل  التي  الديني  االإ�سالح  ق�سية 
ذات  عنها  يَزَورون  العرب  املثقفون 
يف  �ستبقى  ال�سمال،  وذات  اليمني 

انتظارهم، مهما طال الزمن«.
املثقف  ال�سابع،  الف�سل  يف   اأما 
وال�سلطة غري ال�رسعية: دور الفقهاء 
عبد  فيعر�ض  اال�ستبداد،  دعم  يف 
اللطيف املتدين لدور الفقيه، بو�سفه 
اأبرز املثقفني مكانة واأكرثهم حظوة 
ال�سيا�سية  املجاالت  يف  وح�سوًرا 
التي  املجتمعات  يف  واالجتماعية 
عنا�رس  اأهم  فيها  الدين  ي�سّكل 
ال�سلطة  مفهوم  حتديد  يف  الهوية، 
موقفهم  اأي يف حتديد  االإ�سالم،  يف 
احلكم  وتويل  ال�سلطة  تداول  من 
ذلك  وعالقة  �رسعية،  غري  باأ�ساليب 
وامل�سلحة  ال�رسورة  مثل  مبفاهيم 
اإزاحة  واتقاء الفتنة، ويف موقفه من 
اإخالله  ب�سبب  من�سبه  عن  احلاكم 
ب�سبب  اأو  له،  املعقود  االأمر  ببنود 
اإزاحته  وتكون  عنه،  ال�رسعية  انتفاء 
بالثورة  اأو  واالحتجاج  بالتظاهر 

عليه، اأو باأ�ساليب اأخرى.

ج1
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امُلكاتباُت العلمية بني حمّمد بن عبد الّرحمن الّدي�سي وعبد احلّي الكّتاين املغربي

حظيت الر�سائل الأدبية 
باهتمامالقدامىمن العلماء باعتبارهامن»الفّن 

الّنرثي الذي اّتخذ من الّر�سالة و�سيلته 
يف التعبري والتوا�سل«،واأُطلق عليه يف 

التاريخ الأدبي م�سطلح )اأدب الر�سائل(، وهو 
يتميزباأ�ساليبهاملختلفة من اإيجاز يف العبارة، 

واقت�ساد يف الألفاظ، ومالءمة يف تنزيل 
الألفاظ واملعاين قدر الكاتب واملكتوب، وقد 

رتب الأ�ستاذ اأحمد الها�سمي يف كتابه )جواهر 
الأدب( اأدَب الر�سائل يف ف�سول متنوعة، جمع 

فيها اأجمل ما وقع عليه اختياره من عيون الأدب 
القدمي، وق�سمها اإىل الر�سائل الأهلية،والر�سائل 

املتداولة،والر�سائل العلمية.

بقلم حممد ب�سكر

ال تتجلي اأهمية هذا النوع من املكاتبات 
الت�صويِر  االأديب على  االأدبية يف مقدرة 
تكمن  ا  واإنمّ واأفكاره،  اأحا�صي�صه  ونقِل 
قيمتها يف ثرائها باملعلومات التاريخية 
للواقع  حقيقة  روؤية  لنا  تقدم  التي 
وهذا  والثقايف،  واالأ�رسي  االجتماعي 
التاريخ  علماء  اهتمام  �صغل  اجلانب 
واالجتماع، فرتاثنا العربي يختزن الكثري 
االأدبيةالتي  واملرا�صالت  الر�صائل  من 

تعترب من الروافد االأ�صا�صية للتمّاأريخ.
ومن الر�صائل العلمية -على قلمّتها- تلك 
تراث  يف  بحثنا  اأثناء  عليها  عرثنا  التي 
عبد  بن  د  حمممّ ال�صيخني  بني  منطقتنا 
د عبد  الرحمن الدي�صي اجلزائري، وحمممّ
املغربي،  الكتاين  الكبري  عبد  بن  احليمّ 
وا�صحا  ت�صورا  اأمامنا  ت�صع  والتي 
للن�صاط االأدبي والعلمي باجلزائر مطلع 

القرن الع�رسين.

زيارة ال�سيخ عبد احلي 
الكتاين الأوىل للجزائر

الكتاين  احلي  عبد  ال�صيخ  زيارة  كانت 
االأوىل للجزائر ما بني �صنة 1921/1920، 
زار  حيث  الغربية،  املنطقة  وخا�صة 
وتيارت،  وم�صتغامن  ومع�صكر  تلم�صان 
وحتدث عن الزوايا وامل�صايخ واملوؤلمّفات 
)الرحلة  ر�صالته  يف  عليها  وقف  التي 
الفهار�س.  فهر�س  كتابه  ويف  التون�صية( 
الكثرية  العلمية  برحالته  الكتاين  ا�صتهر 
وح�صب  واملغرب،  امل�رسق  بلدان  اإىل 
عاد  فقد  الزركلي  ين  الدمّ خري  �صهادة 
اعة  باأحمال من املخطوطات، وكان » جممّ
للكتب، ذخرت خزانته بالنمّفائ�س«، وجمع 
يف  العلمية  االأ�صانيد  من  الكثري  خاللها 
علم  وخا�صة  املختلفة  العلوم  اأنواع 
يف  احلديث-)  علم  يف  احلديث،ف�صنده 
�صالطة  زاوية  بعلماء  يت�صل  اجلزائر(- 
حممد  »طريق   منها  خمتلفة،  بطرق 
)1830م(  املتوفى  الزواوي  ال�صعيد 
بوا�صطة  الكتاين عنه غالبا،  يروى  الذي 
حمن  د بن عبد الرمّ املكي بن عزوز وحمممّ
د بن بلقا�صم الهاملي  ي�صي، عن حمممّ الدمّ
)�صيخ زاوية الهامل(، وله �صند يف ر�صالة 
ابن اأبي زيد القريواين الفقهية، ذكره يف 
عامل  املعمر  عالياً  به  فهر�صته،اأجازه 
دحمان  يد  ال�صمّ ومدر�صها  الدي�س  زاوية 

بن ال�صنو�صي بن الف�صيل الدي�صي.
الكتاين  مع  ي�صي  الدمّ مرا�صالت  اإنمّ 
�صبقتلقاءهما بعدة �صنوات،فقد ا�صتكتَبَُه 
اإجازة  فاأجاز  االإجازة،  منه  الكتانيطالبا 
يف  جاء  ومروياته،  مبوؤلفاته  ة  عاممّ
ر�صوم  جمدد  منمّا  التم�س  وقد  ها:»  ن�صمّ

االآثار  دار�س  وحميمّ  احلديثة،  العلوم 
حافظ  بل  باملغربني،  امل�صطفوية 
بامل�رسقني،  نوره  اخلافق  اخلافقني، 
د  بال مرية، والَمني، �صيمّدنا وموالنا حمممّ
االإدري�صي  الكبري  عبد  بن  احليمّ  عبد 
عادته  غري  على  نرثية  وهي  الكتمّاين«، 
فمعظمها  العلمية،  االإجازات  منح  يف 
�صوال   9 بتاريخ  ذلك  كان  نظمية، 
1910م،  اكتوبر  لـ13  املوافق  1328هـ/ 
الب�صري  بن  العيد  حممد  عنها  حتدث 
»اإالمّ  ، وقال  نية«  ال�صمّ »التحفة  يف ر�صالته 
وكان  نرث«،  فاإنمّها  الكتاين  ال�صيخ  اإجازة 
الوا�صطة يف املرا�صالت بينهما القا�صي 
وقفنا  فقد  التلم�صاين،  علي  بن  �صعيب 
املوجهة  الدي�صي  ر�صائل  بع�س  على 
بتاريخ  ر�صالة  �صعيب،منها  للقا�صي 
عر�صاأ�صئلته  طلبفيها  1911م(  اأوت   26(
العقيدة،  اآرائه يف ق�صايا تخ�س  وبع�س 
احدى  يف  الكتاين  اأورده  ما  فيها  انتقد 
الدي�صي،  عليها  لع  اطمّ ر�صائلهالتي 
مدحها  اأنمّه  اإالمّ  ا�صمها،  يذكر  ومل 
بالرباعة،  ملوؤلفها  ت�صهد  بقوله:»ر�صالة 
وباأنمّه من فحول علماء احلديث املربمّزين 
يف فنونه، الغائ�صني على جواهر علومه 
ال�صيخ  قوله:»اإنمّ  عليه  اعرت�صه  ا  ومممّ  ،»
العقيدة«  �صلفي  باأنمّه  نف�صه  عن  اأخرب 
باعتبار  املحدثني،  اعتقاد  فمق�صوده 
اأتباع  على  االآن  يطلق  اللمّفظ  هذا  اأنمّ 
اأنمّه  يعني  قال:»  احلنابلة،حيث  مذهب 
اأنمّ اعتقاد  ثني، على  على اعتقاد املحدمّ
مذهب  على  يطلق  ا  اإنمّ االآن  لف  ال�صمّ
املثبتني  مة  املج�صمّ احل�صوية  احلنابلة 
من  ال�صنمّة  اأهل  عند  وهوؤالء  للجهة، 
ل،  �صالمّ مبتدعة  واملاتريدية  االأ�صاعرة 
فيه  قال  ما  وناهيك  تيمية،  ابن  مثل 
ال�صوكاين  اإىل  واأتباعه  ومتبوعوه  االأئمة، 
املت�صابه«،  معنى  يف  يق  �صدمّ وح�صن 
الدي�صي  ا�صتثقله  الذي  الثمّاين  واالأمر 
ت�رسيد  عن  الكتاين  كالم  ر�صالته،  يف 
حقمّ  يف  القائل  لالأثر  ونقله  البيت  اأهل 
امللعونة«  ال�صجرة  »اإنمّهم  اأميمّة:  بني 
بغري ا�صتثناء، مع اأنمّ فيهم عمر بن عبد 
فلهم  ظلموا  واإن  ملوك  ومنهم  العزيز، 
بي�صة  من حماية  ين،  الدمّ ح�صنة يف  اآثار 
وحرا�صة  باجلهاد،  والقيام  االإ�صالم، 
العلم  وتعظيم  ين،  الدمّ واإعزاز  الثغور، 

والعلماء.

انتقاد  كتاب  قا�سم بن �سعيد 
ال�سماخي

»توهني  كتابا�صماه  األف  الدي�صي  وكان 
القول املتني«، اأر�صل ن�صخة منه للكتاين، 

ال�صماخي  �صعيد  بن  قا�صم  فيه  انتقد 
العامري، الذي راأى باأنمّه حتامل فيه على 
وانت�رس  االأربعة،  ال�صنية  املذاهب  اأئمة 
اهلل  )عبد  االإبا�صية  مذهب  ملوؤ�ص�س 
�صعيب  القا�صي  كتب  وقد  اأبا�س(،  بن 
ر�صالة للدي�صي ) بتاريخ 28اأوت1915م(، 
واأثنى  الكتاب،  ا�صتلم  ال�صيخ  باأنمّ  يخربه 
الكتاين عن  على موؤلمّفه، ونقل له جواب 
�صند  حول  الدي�صي  بعثه  �صابق  �صوؤال 
�صاقه  الذي  قي�س  بن  اأزهر  حديث 
ومعنىقول  ال�صحابة،  معجم  يف  البغوي 
ال�صحابي »اإنمّه كان يتعوذ يف �صالته من 
فتنة املغرب«، فكان جواب الكتاين:»اأنمّ 
هذا  �صياق  يف  وقع  ما  على  التنبيه 
واأجاب  للبغوي«،  الغلط  من  احلديث 
من  اأحدا  اأر  مل  بقوله:»اإينمّ  معناه  عن 
التمّتبع  طول  مع  معناه  على  تكلمّم  االأئمة 
من  املظاآن  وا�صتيعاب  املراجعة  وكرثة 
خزانتنا  يف  موجود  حديثي  كتاب  كلمّ 
احلديث،  كتب  من  فيها  ما  كرثة  على 
يعطيه  ما  بح�صب  عليه  نتكلم  ولكنمّا 
اأبحر  يف  املادة  واإطالق  والفكر  النمّظر 
كالمه ملسو هيلع هللا ىلص العظيمة«.كما اأجابه عن �صوؤال 
حول حديث» اأجزت نف�صي من خديجة 
�صفرتني«، واإ�صكاله من جهة اأنمّ املعروف 
ة  يف �صفراته خلديجة ر�صي اهلل عنها مرمّ

واحدة مع مي�رسة قبل تزوجها.

الرحلة التون�سية

ومن الكتب التي حتدث عنها الكتاين يف 
وك�صف  املنار  »هدم  التون�صية،  الرحلة 
العوار«، وهومن اأعمال الدي�صي النمّقدية 
كتاب)منار  على  تعقيبا  و�صعه  ك�صابقه، 
االأ�رساف  ع�صاة  ف�صل  على  االإ�رساف 
عا�صور  لل�صيخ  االأطراف(  من  ومواليهم 
اخلنقي، وهو اأديٌب كبرٌي، و�صاحب موهبة 
الذي  املذكور  وكتابه  واللمّغة،  ال�صعر  يف 
ا�صتهجنته  م�صاألةال�رسف،  يف  فيه  غال 
مل  فمادتهالعلمية  املثقفة،  الطبقة 
املوؤلف،  اأَِمله  الذي  امل�صتوى  اإىل  ترق 
عليه  انطوى  الكتابوما  ماآخذ  كرثة  ومع 
عمال  يعترب  فاإنمّه   ، بنيمّ انحراف  من 
ولغته  واأ�صلوبه  �صبكه  يف  راقيا،  اأدبيا 
املهديالبوعبديل  يخ  ال�صمّ يقول  القوية، 
»منار  كتاب  ظهر  ا  وملمّ  (( تقييمه:  يف 
االإ�رساف« مل يوؤثر يف االأو�صاط العلمية 
فاجلزائريون  منه،  املرجو  التاأثري 
التاأليف،  �صاحب  املعرفة  يعرفون متام 
وع�صبية  القلق،  طبعه  ويعرفون 
معا�رسيه،  جلمّ  على  مزاجه،وحتامله 
على  املحفوظ  ملعا�رسيه  هجوه  واأنمّ 
كانت  واإن  واوين،  الدمّ النمّا�س ميالأ  األ�صنة 

االعرتاف  من  متنع  ال  االأو�صاف  هذه 
ل لنا يف كتابه )منار االأ�رساف(  باأنمّه �صجمّ
الثقايف،  بالدنا  تاريخ  من  �صفحات 
عاملا  كان  الذي  املوؤلف  بقيمة  فتنا  عرمّ
اأديبا ذلمّل اللمّغة العربية نظما ونرثا((. مل 
يطبع »هدم املنار«يف حياة موؤلفه - مثل 
املطبعة  طبعته  الذي  االإ�رساف(  )منار 
ن�صخه  1914م-غرياأنمّ  �صنة  الثعالبية 
القطر  داخل  وانت�رست  �صاعت  ية  اخلطمّ
ن�صخة  الدي�صي  واأر�صل  اجلزائري، 
ال�صجلما�صي«  القادر  »عبد  منهلل�صيخ 
املغرب  علماء  على  عر�صها  منه  طالبا 
ونا�رسه  النزاع،  حمل  يف  راأيهم  الإبداء 
ورد  كما  بادي�س  بن  ال�صيخ عبد احلميد 
يف ر�صالة الدي�صي التي بعثها اإليه:» وقد 
بلغني ن�رستك للنقد الذي ما ق�صدنا به 
امل�صلمني  وعوام  ال�رسفاء  ن�صيحة  اإالمّ 

الذين و�صلهم كتاب عا�صور «.
 اطلع الكتاين على النقد الذي اأوقفه عليه 
تلم�صان،  بلدة  يف  وهو  �صعيب  القا�صي 
رحلته  يف  و�صاق  رحلته،  يف  اأ�صار  كما 
على  ي�صي  الدمّ عابه  ما  بع�س  التون�صية 
عا�صور ، لكنه مل يبد راأيه ال يف املنار وال 
يف هدمه، واكتفى بعر�س بع�س اأغالط 
«عا�صور«  عا�صور، وختمها باالإ�صارةاإىلاأنمّ
الرتجمة  يف  »الدي�صي«  مع  االأدب  اأ�صاء 
التي ن�رسها لنف�صه اآخر موؤلمّفه املذكور، 

وعقب قائال:» واهلل ي�صامح اجلميع«.

اأخذه الإجازة مكاتبة من 
الدي�سي

�صنوات  ع�رس  بعد  اجلزائر  الكتاين  زار 
الدي�صي،  من  مكاتبة  االإجازة  اأخذه  من 
وطاف مبعظم مدنها، ووفد على زاوية 
الهامل قادما من )اجلزائر(،وكان مكوثه 
10اأوت  من  تقدير-  اأقلمّ  على  بالزاوية- 
مرة  �صنة1921م،واجتمعاأول  من   19 اإىل 
بال�صيخ الدي�صي، فوجده طريح الفرا�س، 
قد اأعياه داوؤه، وح�صب ما ورد يف جريدة 
ال  اأياما  االجتماع  ذلك  بقي  االإقدام:» 
الزيارة  هذه  واأثناء  العمر«.  من  حت�صب 
ال�صنة(،  بـ)�صيف  الكتاين  الدي�صي  �صمى 
وقد فرح �صيخ الزاوية بلقا�صم القا�صمي 
بهذا اللقب واأقام وليمة وت�صدق بالعني) 
ي�صي وجود الكتاين  الذهب(، و ا�صتغلمّ الدمّ
فتباحث معه يف ق�صايا خمتلفة، وخا�صة 
فالكتاين  وموؤلفاتهم،  الرجال  تراجم  يف 
ينقل يف فهر�صته حديثه معه على احدى 
موؤلفات ال�صيخ املناوي ) كنز احلقائقفي 
كان  اأنه  واأ�صار  خرياخلالئق(،  حديث 
قدمي،واأنمّ  م�رسقي  بخط  ن�صخة  بيده 
اأ�صفار،  يف  �رسح  عليه  ال�صاميني  لبع�س 

تعليقه  على  اطلعه  الدي�صي  يخ  ال�صمّ واأنمّ 
ثبت  عن  حديثه  وعند  الكتاب،  على 
الربجي،  بن عزوز  ال�صيخ حممد املكي 
اعتناء  وله  اإفريقية،  م�صند  باأنمّه  و�صفه 
ونقل  الفهار�س،  ب�رساء  وولع  بالرواية 
قاط،  ال�صمّ ثبت  ا�صرتى  اأنمّه  الدي�صي  عن 
وهو نحو الكرا�صني باأربعني رياال.  وقبل 
اأن  الدي�صي  الزاوية،  طلب من  مفارقته 
فاأجازهم  بفا�س،  وهم  اأوالده،  يجيز 
يف  الكتاين  ذكر  وقد  نظمية،  اإجازة 
من  عنهم  روى  من  الفهار�س  فهر�س 
على  ورتبهم  ومغربا،  م�رسقا  ال�صيوخ 
الدي�صي  منهم  وذكر  املعجم،  حروف 
الكتاين  يكتف  مل  امليم.  حرف  يف 
ا  الزاوية وطلبتها، واإنمّ بلقائه مع �صيوخ 
الدي�صي)  راأ�س   اأي�صا علىم�صقط  عرج 
والتقى  اإبراهيم(،  �صيدي  اأوالد  بلدة 
بن  الف�صيل  بن  دحمان  بال�صيخ  هناك 
الدي�س،  بزاوية  ال�صنو�صي،املدر�س 
والذي و�صفه  الدي�صي،  �صيوخ  اأحد  وهو 
باملعمر، حتدث الكتاين عن هذه الزيارة 
بعثها  ر�صالة  يف  اأيام،  ثالثة  دامت  التي 
دحمان  �صيمّدي  بن  بلقا�صم  احلاج  اإىل 
فيها  )1958(،و�صف  �صنة  الف�صيل  بن 
بها، وجمال�س  العلمية  احلياة  من  جانبا 
العلم التي ح�رسها يف ق�رسها وزاويتها 
ا�صتقبال  يف  اأهلها  وعادة  العتيقة، 
القرية  بيوتهم،ومكتبات  يف  العلم  طلبة 
والتي  ارمة(،  بـ)الطمّ عندهم  املعروفة 
احُلبلى  وهي  ف�صيحة،  باأنمّهاكلمة  قال 
جال  ل،كما  حُم�صمّ لكلمّ  الرائقة  بالتاآليف 
بن�صخ  املولعني  ال�صبمّان  اقني  الورمّ  « بني 
الكتب الذين اختلفوا لهذا ال�صاأن العظيم 

، فنََفعوا ونُِفعوا «.

الرحلة الفا�سية 

ال�صيخ  بوداود)جنل  اأحمد  لل�صيخ  وكانت 
د بن عبد الرحمن الدي�صي(، رحلة  حمممّ
االأق�صى،  باملغرب  فا�س  مدينة  اإىل 
يف  عنها  حتدث  واعي،  الدمّ جمهولة 
)الرحلة  �صماها  يكملها-  -مل  ر�صالة 
ال�صفريةالتي  اأنمّها  ح  ونرجمّ الفا�صية(، 
القا�صمي  ال�صيخ م�صطفى  �صاحب فيها 
اأدباء  من  املكون  املرافقله  والوفد 
وفقهاء الزاوية، تلبية لدعوة الكتاني�صنة 
عن  ثه  حدمّ اأنمّه  املوؤكد  ومن  1948م، 
والده  تراث  على  باملحافظة  اهتمامه 
من  وكان  وطبعه،  ن�رسه  يف  ورغبته 
من   ، �صماعا  عنه  نقله  ما  نتائجاللمّقاء 
اأنمّ الكتاب اإذا كان بخط موؤلمّفه، اأو ولده 
فاإنمّه يعترب من نفائ�س االآثار، نقل)اأحمد  
من  االأخرية  ال�صفحة  يف  ذلك   بوداود( 

ل�صيخ  َكتبها  والده،  موؤلفات  من  ن�صخٍة 
ومما  1959م،  �صنة  ال�صنو�صية  الزاوية 
جاء فيها:»..وملا كنت اأخذته من والدنا 
يار  وحي االأ�صتاذ املحدث الكبري بالدمّ الرمّ
يخ  ال�صمّ االإر�صاد  اأبي  موالنا  املغربية، 
د عبد احليمّ الكتاين،  �صيمّدي احلاج حمممّ
اأو  اإذا كان بخط موؤلفه  اأنمّ التاأليف  وهو 
من  يعترب  اأنمّه  االأدب  علماء  ن�سمّ  ولده 
ا عرث عليه  نفائ�س االآثار التاريخية«، ومممّ
املليئة  الكتاين،  خزانة  يف  اأثناءتنقيبه 
ن�صخة  النفي�صة،  واملخطوطات  بالكتب 
)بذل  االأدبية  والده  مقامة  من  خطية 
الكرامة لقراء املقامة(،يف املفاخرة بني 
بخط  جملة  اآخرها  ويف  واجلهل،  العلم 
بوداود(  )اأحمد  كتبه  ما  اأنقل  الكتاين، 
كما وجدته تعميما للفائدة، فقال )رحمه 
ما  الفا�صية  الرحلة  فوائد  من   « اهلل(: 
وجدته على اأول �رسح املناظرة بني العلم 
يخ  واجلهل، بخطمّ يد موالنا االأ�صتاذ ال�صمّ
ًخا  د عبد احليمّ الكتاين، موؤرمّ �صيمّدي حمممّ
به وفاة الوالد االأ�صتاذ )رحمه اهلل(، قال 
ال�صيخ: اأمتعنا اهلل به..اآمني: موؤلف هذه 
مة امل�صارك  املقامة و�صارحها هو العالمّ
اع ال�رسير،  االأديب ال�صويف احلافظ النفمّ
حمن  الرمّ عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو 
البو�صعادي  الهاملي  اأ�صال،  ي�صي  الدمّ
الهامل  زاوية  اإىل  ن�صبة  ومدفنا،  اإقامة 
من �صحراء اجلزائر باملغرب االأو�صط، 
عليه  وقراأت  املذكورة،  بالزاوية  لقيته 
هذا  وناولني  بلفظه،  املقامة  هذه 
وكلمّ  واأجازنيه،  اللمّطيف  العجيب  ال�رسح 
ما له من مروي ونظم ونرث، كما اأجزت 
وا�صتجازين  اأجازين  كان  كما  �صفاها،  له 
قبل ذلك مكاتبة، وكانت وفاته رحمه اهلل 
حجة  يف  اأيام  بثمانية  له  مفارقتي  بعد 
1921م(،  ل�صنة  1339هـ)املوافق  عام 
�صيمّدي  االأ�صتاذ  �صيخه  ب�رسيح  ودفن 
الهامل،  بزاوية  القا�صم  اأبي  بن  د  حمممّ
رحمه اهلل رحمة وا�صعة، فقد كان نادرة 
النمّا�س يف  به  اهلل  نفع  الع�رس،  نوادر  من 
القطر اجلزائري، وترجمته مب�صوطة يف 
البا�صم«،  »الزهر  ويف  اخللف«،  »تعريف 
ويف »رحلتنا التون�صية««، كما عرث  اأحمد 
بوداود على ظهر ن�صخة من ر�صالة)الن�صح 
املبذول لقراءة �صلم االأ�صول( يف اأ�صول 
بن  املكي  والده وبخطمّ اإمالء من  الفقه، 
اإجازة  عليها  مقيمّد  القا�صمي،  املختار 
جاء  ال�رسح،  بهذا  الكتاين  الأوالد  والده 
عبد  ال�صيخ  الأوالد  اأجزتها  »قد  فيها: 
واأبقى  عليهم،  اهلل  فتح  الكتاين،  احليمّ 
بركة العلم واالإفادة فيهم، ويف اأعقابهم، 
الة  ما بقيت االأيام بجاه النمّبي عليه ال�صمّ

الم«.  وال�صمّ



�صحةالأربعاء 07   فيفري  2018 املوافـق   لـ19 جمادى الأول  1439ه 18

العنب لعالج مر�ض الع�صر
�أثبت علماء �أمريكيون فعالية 
�ملركبات �لع�ضوية �ملوجودة 
�ل�ضيفية  �لعنب  فاكهة  يف 
�لأمر��ض  �أكرث  عالج  يف 
ويوؤكد  �نت�ضار�.  �لع�ضبية 
جبل  طب  كلية  من  علماء 
�أن �لأدوية  �أمريكا  �ضيناء يف 
�لفعالة و�لآمنة من م�ضاد�ت 
�حل�ضول  يتم  �لكتئاب، 
عليها من �ملركبات �لع�ضوية 
�ملوجودة يف �لعنب و�أظهرت 
�لدر��ضات �أن �لعنب لي�ض له 
فح�ضب،  قوي  مهدئ  تاأثري 
حتييد  على  ي�ضاعد  بل 
�جلهاز  �أمر��ض  من  �لعديد 
�أن  �لعلماء  ولحظ  �لع�ضبي 
مبجموعة  يرتبط  �لكتئاب 
�لأخرى  �لأمر��ض  من 
�لتهاب  مثل  )�ملر�فقة( 
�ملحيطي  �ملناعي  �جلهاز 
�للمفاوية  �لغدد  و�أمر��ض 

�مل�ضوؤولة عن حماية �جل�ضم 
م�ضاد�ت  وتهدف 

�حلديثة  �لأمر��ض 
�أو  �ل�ضريوتونني  مثل 

تنظيم  �إىل  �لدوبامني 
�لناقالت  عمل 

لع�ضبية  �
عام،  ب�ضكل 

حالت  �أن  �إل 
وغريها  �لكتئاب 
�ل�ضطر�بات  من 

عالجا  تتطلب  �لنف�ضية 
هذه  من  فعالية  �أكرث 
�لعلماء  ويعّول  �لأدوية 

على �إنتاج �أدوية �أكرث فعالية 
�ملركبات  من  لالكتئاب 
در��ضة  بعد  للعنب  �لع�ضوية 
�لنووي  �حلم�ض  خ�ضائ�ض 

�لب�رشي.

ما عالقة ا�صتخراج النفط ب�صحة 
الأطفال الر�صع؟

جني يحمل �صر البقاء على قيد احلياة 
ملر�صى �صرطان الثدي

درا�سة

ال�صجائر الإلكرتونية خدعة 
تخفي خطرا عظيما

متكن �لعلماء من حتديد �جلني �لذي قد يكون �ل�ضبب يف 
�نخفا�ض معدلت �لبقاء على قيد �حلياة لدى �لن�ضاء �لالئي 
ي�ضنب ب�رشطان �لثدي يف �ضن مبكرة فالن�ضاء �للو�تي يتم 
ت�ضخي�ضهن ب�رشطان �لثدي بني 15 و39 �ضنة، لديهن فر�ضة 

�أقل للبقاء على قيد �حلياة.
�حلم�ض  �ضل�ضلة  يف  �لختالف  ويزيد 
تعدد  ي�ضمى  و�لذي  �لنووي، 
�أ�ضكال �لنيوكليوتيد�ت 
جني  يف  �ملفردة 

»ADAMTSL1«، من خطر تطور 
�ل�رشطان، ولكن فقط يف �ملر�ضى �لذين 

ي�ضابون باملر�ض مبكر� وقال علماء جامعة �ضاوثهامبتون، 
�إن �لنتائج �لتي تو�ضلو� �إليها ميكن ��ضتخد�مها مل�ضاعدة 
فعالية  �لأكرث  �لعالجات  �ختيار  على  و�ملر�ضى  �لأطباء 
�إن  تابر  ويليام  �لدكتور  للبحث،  �لرئي�ض  �ملوؤلف  وقال 
لتح�ضني  �ملطاف  نهاية  يف  ت�ضتخدم  �أن  ميكن  �لنتائج 
دقة تقدير�ت تطور �ملر�ض، م�ضري� �إىل �أن »�لنتائج �لتي 
تو�ضلنا �إليها تزيد فهمنا للجينات و�ل�ضبل �لتي ت�ضارك يف 
ت�ضخي�ض �رشطان �لثدي، وميكن �أن توفر �أهد�فا جديدة 
�أنه  تابر  م�ضتقبال«و�أ�ضاف  فعالية  �أكرث  عالجات  لتطوير 
»على �ملدى �لق�ضري �إىل �ملتو�ضط، ميكن ��ضتخد�م هذ� 
وتابع  باملر�ض«،  �لتنبوؤ  مناذج  لتح�ضني  �لور�ثي  �لعامل 
قائال: »على �ملدى �لطويل، عندما نعرف �أكرث عن �لآلية 
�لكامنة ور�ء هذ� �لعامل �لور�ثي وعالقته مع �ل�ضتجابة 
للعالج، قد يكون له تاأثري على نهج �لعالجات �لأكرث فعالية 
�إىل  حاجة  هناك  �إن  تابر  �لدكتور  �لثدي«وقال  ل�رشطان 
�إليها  تو�ضلو�  �لتي  �لنتائج  يف  للتحقيق  �إ�ضافية  در��ضات 

و�آثارها ب�ضكل كامل.

در��ضة  �ل�ضجائر �أظهرت  يدخنون  �لذين  �أن  �أمريكية 
نية  و لكرت لإ �إىل � يتحولون  قد  �أحيانا،  ولو  حتى 
خنني  خالل عامني.ل�ضجائر �لتبغ مد
بح�ضب  �ضة و � ر لد �

يف  جملة �ملن�ضورة 

 American Journal«
فاإن   ،»of Medicine لإلكرتونية� �ل�ضجائر  باأن  »�لدعاء�ت 

عدد  خف�ض  �أو  �لتدخني،  عن  �لإقالع  على  ت�ضاعد  )�ملبخر�ت( 
ي�ضتند �ىل معطيات غري كافية، ويفتح  يتم تدخينها،  �لتي  �ل�ضجائر 
�لباب للطالب وغريهم من �لنا�ض �لذين مل يدخنو� نهائيا يف حياتهم، 

كي ي�ضبحو� لحقا مدخنني ل�ضجائر �لتبغ �حلقيقي«. 
 University بيت�ضبورغ-  جامعة  من  �لدر��ضة  معدي  �نتباه  ولفت 
of Pittsburgh يف �لوليات �ملتحدة م�ضاألة »�خل�ضائ�ض �ملفيدة 
لل�ضجائر  �مل�ضنعة  �ل�رشكات  �أ�ضحاب  يدعي  حيث  للمبخر�ت«، 

�لإلكرتونية �أنها �أقل �رشر� على �ل�ضحة من �ل�ضجائر �لعادية.
�إذ�  �لعموم  وعلى  مت�ضاربة،  نتائج  �إىل  �أبحاثهم  يف  �لعلماء  وتو�ضل 
فاإن  كله،  �لرئتني و�جل�ضم  �أكرث خطورة على �ضحة  �لتبغ  كان دخان 
على  حتتوي  معلوما،  �أ�ضبح  كما  �لإلكرتونية،  �ل�ضجائر  مبخر�ت 
جمموعة متنوعة من �ملو�د �مل�رشطنة و�ل�ضموم �لتي تتكون نتيجة 
حرق �ملو�د �ل�ضائلة. وتابع �لباحثون م�ضاألة هامة �أخرى، يف حماولة 
من  نوعا  حقيقة  ت�ضكل  �لإلكرتونية  �ل�ضجائر  كانت  �إذ�  مما  للتاأكد 
»�ملخدر�ت«، �لتي ميكن �أن جتعل من �لنا�ض �لذين مل يدخنو� �أبد�، 

مدمنني ل�ضجائر �لتبغ.
خمتلف  من  مو�طن  �ألف  من  لأكرث  �ل�ضحية  للحالة  متابعتهم  وبعد 
�ملدن �لأمريكية، تبني ملعدي �لدر��ضة �أن حو�يل ن�ضف �لذين جربو� 
لأول مرة �ل�ضجائر �لإلكرتونية حتولو� بالفعل خالل فرتة عام ون�ضف 

تقريبا �إىل مدخنني حقيقيني للتبغ.
�لذي  �حلقيقي  �ل�ضبب  حتديد  من  �لآن  حتى  �لباحثون  يتمكن  ومل 
يدفع هوؤلء �لنا�ض �إىل �لتحول �إىل تدخني �لتبغ، ولكن معدي �لدر��ضة 
يفرت�ضون �أن هناك عدة عو�مل توؤثر يف �آن و�حد، مبا يف ذلك �حلاجة 

�ملتز�يدة للنيكوتني، و�لدعاية و�لإعالنات وغريها.

وجد بحث جديد �أن �لأطفال �لذين يولدون على بعد �أقل من 3 
كلم من مو�قع عمليات �لتك�ضري و��ضتخر�ج �لوقود �لأحفوري، 
�ل�ضحية يف  معر�ضون خلطر �مل�ضاكل 
وقالت  �حلياة.  من  لحق  وقت 
�للو�تي  �لأمهات  �إن  �لدر��ضة 
يع�ضن على بعد 1 كلم من موقع 
بن�ضبة  زيادة  �ضهدن  �لتنقيب، 
�حتمال  يف   %25
�أطفال  �إجناب 

�أوز�ن  عند ذوي  منخف�ضة 
�أو  �لولدة �لولدة،  حالت  و�جهن 

قبل �لأو�ن، بالإ�ضافة �إىل م�ضاكل خلقية �أخرى.
 2.5 من  )�أقل  منخف�ضة  باأوز�ن  �أطفال  ولدة  و�رتبطت 
يف  مبا  �مل�ضتقبلية،  �ل�ضحية  �ملخاطر  من  بعدد  كيلوغر�م(، 
بالربو و��ضطر�ب فرط �حلركة  �لإ�ضابة  �رتفاع خماطر  ذلك 
و�لنجاح  �لعلمي  �لتح�ضيل  �ضعف  عن  ف�ضال  �لنتباه،  ونق�ض 
�ملهني يف �مل�ضتقبل. ويذكر �أن �لتك�ضري �لهيدروليكي )�لت�ضديع 
بو�ضائل  �لأحفوري  �لوقود  ��ضتخر�ج  عملية  هو  �ملائي(، 
ميكانيكية ت�ضتعمل �ضائال م�ضغوطا يُحدث ك�ضور� يف �لطبقات 
�ل�ضخرية، بحيث ينطلق �لغاز �ملحا�رش. ودر�ض �لباحثون يف 
لـ 1.1 مليون طفل ولدو� يف  جامعة برين�ضتون بيانات �لولدة 
ولية بن�ضلفانيا، بني عامي 2004 و2013، حيث ر�ضمو� خريطة 
�أن  ووجدو�  �لتك�ضري.  ملو�قع  بالن�ضبة  �أمهاتهم  عناوين  حتدد 
�لعي�ض على بعد كلم و�حد من موقع �لتك�ضري، كان له �أكرب تاأثري 
على خف�ض متو�ضط وزن �ملو�ليد، وحالت �نخفا�ض �مل�ضتوى 
�لعامة  �ل�ضحية  �لنتيجة  وتعطي  �لأطفال.  �لعام عند  �ل�ضحي 
�لولدة.  عند  �ل�ضحية  �مل�ضاكل  �أو  �خللقية  للعيوب  مقيا�ضا 
 :Science Advances وتقول �لدر��ضة �لتي نُ�رشت يف جملة
»ت�ضري �لنتائج �إىل �أن مو�قع �لتك�ضري ت�ضبب م�ضاكل �ضحية لدى 
كلم من هذه   3 بعد  يع�ضن على  �أمهات  �ملولودين من  �لر�ضع 

�ملو�قع �أثناء �حلمل«.
�لعي�ض  عن  �لناجمة  �ل�ضلبية  �لآثار  هذه  تكون  �أن  وميكن 
بالقرب من موقع �لتك�ضري، نتيجة لالأعمال �ل�ضناعية �لثقيلة، 
�مللوثة  �ملياه  فيها  �أدت  حالت  �أي�ضا  وهناك  �لهو�ء.  وتلوث 

�مل�ضتخدمة يف �لتك�ضري، �إىل تلوث �إمد�د�ت �ملياه.



�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 

من �أعمال علي بن �أبي طالب
لقد كان علي بن اأبي طالب اأول الفتية الذين 
اأ�سلموا مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلّم، تزّوج 
و�سلّم فاطمة  اهلل عليه  النبي �سلى  ابنة  من 
الزهراء ر�سي اهلل عنها، واأجنب منها احل�سن 
اأي�ساً  ُرِزق  كما  يُكّنى،  وبه  الأكرب  البن  وهو 
اأي�ساً  يكّنى  كان  كما  كلثوم،  واأم  باحل�سني 
باأبي الرتاب وهو ما اأطلقه عليه النبي �سلى 
بن  علي  اإ�سالم  َح�ُسن  لقد  و�سلّم.  عليه  اهلل 
املواقف  من  العديد  له  وكانت  طالٍب،  اأبي 
مع النبي عليه ال�سالم، من اأ�سهرها نومه يف 
فرا�سه �سلى اهلل عليه و�سلّم عند الهجرة اإىل 

املدينة املنّورة وت�سحيته بنف�سه
حمو اآثار اجلاهلّية؛ حيث اإّنه اأر�سل اأبا الهياج 
القبور  وت�سوية  التماثيل  لطم�س  الأ�سدي 
حماولة  ملنع  البالد،  يف  التماثيل  وحمو 
بطالن  التماثيل.  عبادة  اأو  القبور  تقدي�س 
العتقاد بالكواكب؛ اإذ اإّنه عندما اأراد ر�سي 

ٌم  اهلل عنه اخلروج لقتال اخلوارج ظهر له منِجّ
ون�سحه باأن ل يخرج، لأّن القمر يف العقرب 
احلرب،  يف  خ�سارتهم  اإىل  �سيوؤدي  وهذا 
ولكن علي ر�سي اهلل عنه اأ�رص على الذهاب 
اخلوارج.  على  الق�ساء  وا�ستطاع  والقتال 
يف  بالحت�ساب  طالب  اأبي  بن  علي  اهتم 
جمال الأ�سواق، ونّظم �سوؤونها، وحث التجار 
على التعامل بال�رصع احلنيف. بناء ال�سجون 
وولية ال�رصطة؛ ففي عهد علي كانت وظيفة 
ال�رصطة اإحدى الوظائف املهمة املعروفة، 
»نافعاً«.  �سّماه  الكوفة  يف  �سجناً  بنى  وقد 
اأبقى علي بن اأبي طالب على اأ�سلوب الق�ساء 
كما كان يف عهد من �سبقه من اخللفاء، وقد 
اأن يدخل التغيريات التي تتنا�سب  كان يريد 
اإل  املجتمع،  يف  تطّورات  من  طراأ  ما  مع 
الداخلية  الأمور  ت�ستقر  ذلك حتى  ل  اأَجّ اأنه 

للدولة الإ�سالمّية

اأخالق علي بن اأبي طالب
اخللفاء  رابع  طالب  اأبي  بن  علي  يُعترب   
بعد  اخلالفة  ا�ستلم  اإّنه  حيث  الرا�سدين، 
ا�ست�سهاد اخلليفة عثمان بن عفان بطريقة 
الختيار، وقد كان علي بن اأبي طالٍب عاملاً 
للتعلّم منذ  وفقيهاً يف الدين فقد كان حمباً 

يف  زاهداً  عنه  اهلل  ر�سي  كان  كما  غر،  ال�سِّ
باأن هذه الدنيا هي  الدنيا، فهو كان مقتنعاً 
دار اختباٍر وابتالٍء، والتوا�سع كان �سمٌة من 
فات  �سماته الرئي�سّية، وغريها الكثري من ال�سِّ
الكرمية، نتيجة مالزمته للنبي �سلى اهلل عليه 

ديق ر�سي اهلل عنه و�سلّم واأبي بكر ال�سِّ

خ�صائ�ص �لنار
 من خ�سائ�س النار خا�سية احلرق والتعذيب والتنكيل 
التنكيل  الإ�سالم  حّرم  وقد  وحده  هلل  ُملك  هي  لذلك 
بالنار؛ �سواءاً كان املعذب بها اإن�ساناً اأو حيواناً اأو اأَيّ 
بعثنا  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  هريرة  اأبي  عن  اآخر  كائٍن 
فقال:«اإن  بْعث  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول 
�سّماُهما  قري�س  من  لرجلني  وفالناً«  فالناً  وجدُت 
اهلل  �سلّى  اهلل  ر�ُسول  قال  ثم  بالنار«،  »فاأحرقوهما 
اأَْن  اأََمْرتُُكْم  ُكنُْت  »اإِنّ  اأردنا اخلروج:  عليه و�سلم حني 
ُب ِبَها اإِل  ِرُقوا ُفالًنا َوُفالًنا ِبالنَّاِر، َواإَِنّ النَّاَر ل يَُعِذّ ُتْ
ُ، َفاإِْن َوَجْدُتُوُهَما َفاْقتُلُوُهَما« رواه البخاري. النار  اهلَلّ
لها خا�سية الإيذاء و�رصعة النت�سار وهي يف اإ�ستعالها 
اإبقاء  تاأكل الأخ�رص والياب�س لذلك نهى الإ�سالم عن 
ابن عمر ر�سي اهلل عنه  النْوم عن  النار م�ستعلًة عند 
عن النبي �سلّى اهلل عليه و�ّسلم قال: »ل ترتكوا النار يف 
بيوتكم حني تنامون« متفق عليه ورد ِذكر الّنار يف موا�سَع 
كثريٍة يف القراآن الكرمي؛ منها ما مبعنى النور والدفء 
كما يف ق�سة مو�سى عليه ال�سالم، ومنها الّنار للتعذيب 
يف الدنيا والعقاب اجل�سدي كما يف نار اإبراهيم عليه 
الأ�سا�سية  خا�سيتها  النار  هذه  فقدت  حيث  ال�ّسالم 
وهي احلرق باأمر من اهلل، ومنها ما هو مبعنى احلديد 
يُ�سبح كاجلمِر كما يف ق�سة  املحمى امل�سهور حتى 
ذي القرنني، والأغلب ذكرت الّنار باأنها العقاب الّذي 
ينتظر الكفار واملجرمني يف الآخرة. الّنار هي املادة 
التي ُخلق منها اإبلي�س وذريته وب�سببها راأى اأنه اأف�سل 
واأعلى قدراً من اأن ي�سجد لآدم عليه ال�ّسالم املخلوق 
ُخلقت  ى اهلل وُطرد من رحمته، وقد  الطني فع�سّ من 
النار قبل خلق اآدم عليه ال�ّسالم وهي منذ ذلك احلني 
ن والإن�س  تتهياأ ل�ستقبال الكفرة واملجرمني من اجِلّ
اللون  حمراء  اأ�سبحت  حتى  عاٍم  األف  اأوقدت  فالنار 
لتُ�سبح  اأخرى  واألف  اللون  لتُ�سبح بي�ساء  اأخرى  واألٍف 
ت�ساعفت  لآخر  لوٍن  من  انتقلت  وكلما  اللون  �سوداء 
اأعاذنا  الّنار  ويف  اهلل،  اإل  يعلمه  ل  مبقدار  حرارتها 
اهلل منها ي�رصب الكفار املاء ولكنه ب�سور خمتلفة فهو 
اإما اأن يكون احلميم اأو الغ�ساق اأو ال�سديد اأو املهل. 
للكفار  تُ�سقى  التي  اأنواع املاء الأربعة  اأحد  ال�سديد: 
يف النار وهي مكونٌة من الّدم والقيح فال ي�ستطيعون 
ن َوَراِئِه َجَهنَُّم  �رُصبها وا�ست�ساغة طعمها قال تعاىل:« ِمّ
ُعُه َوَل يََكاُد يُ�ِسيُغُه  ِديٍد )16( يَتََجَرّ اٍء �سَ َويُ�ْسَقىٰ ِمن َمّ
ِيٍّتۖ  َوِمن َوَراِئِه  َويَاأِْتيِه امْلَْوُت ِمن ُكِلّ َمَكاٍن َوَما ُهَو مِبَ

َعَذاٌب َغِليٌظ« ]�سورة اإبراهيم :17،16[

�لزبري حو�ري �لر�صول
مولد �لزبري

 ولد الّزبري بن العّوام ر�سي اهلل عنه 
يف ال�ّسنة الّثامنة والع�رصين للهجرة 
الّنبوّية ال�رّصيفة يف املدينة املنّورة، 
ووالده هو العّوام بن خويلد بن اأ�سد 
خويلد  بنت  خديجة  ال�ّسيدة  اأخو 
ر�سي اهلل عنها زوجة الّنبي الكرمي، 
عبد  بنت  �سفّية  هي  الّزبري  ووالدة 
قد  الكرمي.  الّر�سول  عّمة  املطلب 
ال�ّسيدة  من  العّوام  بن  الّزبري  تزّوج 
ديق ر�سي  اأ�سماء بنت اأبي بكر ال�سّ
ذات  بلقب  ا�ستهرت  التي  عنه،  اهلل 
للّنبي  تمل  كانت  لأّنها  الّنطاقني 
كانا  الّطعام حينما  ولأبيها  الكرمي، 

خمتبئني يف غار ثور

بطولت الزبري 
يف غزوة اخلندق كان للّزبري بن العّوام 
ر�سي اهلل عنه موقف م�سهود حينما 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  وقف 
على روؤو�س امل�سلمني منتدباً اأحداً 
منهم لياأتيه بخرب القوم، فقام الّزبري 
معلناً ا�ستعداده للقيام بهذه املهّمة 
ثالث مّرات، فقال الّنبي الكرمي: اإّن 
لكّل نبّي حوارياً، واإّن حواريي الّزبري 
اأما يف غزوة خيرب فقد  العّوام.  بن 
بب�سالة يف  العوام  بن  الّزبري  �سارك 
يا�رص  فبارز  اليهود،  �سّد  املعارك 
اليهودي  مرحب  اأخا  اليهودي 
الّرا�سد  اخلليفة  عهد  ويف  فقتله، 
عنه  اهلل  ر�سي  اخلّطاب  بن  عمر 

راأ�س  على  العّوام  بن  الّزبري  اأر�سل 
مدٍد جلي�س عمرو بن العا�س الذي 
كان  حيث  لفتحها،  م�رص  اإىل  اّته 
تعجيل  الكبري يف  الأثر  املدد  لهذا 

الّن�رص للم�سلمني على اأعدائهم .
 موقف الّزبري اأّيام الفتنة

 عندما ح�سلت الفتنة بني امل�سلمني 
اهلل  ر�سي  عثمان  �سّيدنا  عهد  يف 
عنه، برز الّزبري بن العّوام كواحد من 
بالقت�سا�س  ب�رصعة  طالبوا  الّذين 
من قتلة عثمان ر�سي اهلل عنه، وقد 
يد  على  غيلًة  عنه  اهلل  ر�سي  قتل 
يف  وذلك  جرموز،  ابن  ا�سمه  رجٍل 
�سنة �ستة وثالثني للهجرة رحمه اهلل 

ور�سي عنه

من �أجو�ء �جلنة للمر�أة

املراأة  تظى  اجلنة  ففي 
بزوجها، وان كان اأحداهما 
الأخر،  من  منزلة  اقل 
كما  بزوجها  اهلل  فيجمعها 
جمعها به يف احلياة الدنيا، 
يف  ي�ساوي  وجل  عز  اهلل 
كانا  ما  يتم  حتى  منزلتهما 
الدنيا،  احلياة  يف  عليه 
لدنه  من  نعيم  لهما  ويهب 
اجلنة،  يف  وتعاىل  �سبحانه 
األمراأة  زوج  من  اهلل  وينزع 
ما  من  ال�ساحلة  املوؤمنة 
�سيئة  �سفات  من  به  كانت 
ثم  والت�سلط  الع�سبية  مثل 

احلب  قلبه  يف  اهلل  يجعل 
فتنول  والراأفة،  واحلنان 
من  تتاجه  ما  املراأة 
التي  املراأة  واأما  زوجها، 
الدنيا،  يف  زوجان  تزوجت 
تختار  حتى  اهلل  يخريها 
التي  الفتاة  واأما  اأحداهما، 
مل تتزوج قط، فيزوجها اهلل 
من من تقر به عينها وينعم 
به قلبها، جزاًء مبا �سربت 
وحفظت نف�سها من الوقوع 
و�سارت  والآثام،  بالزلت 
ال�سحيح،  الدرب  على 
فنالت ر�سا اهلل، فكان حقاً 

على اهلل اأن ير�سيها، ويرفع 
ويجعلها  ويكرمها  درجاتها 
ال�سديقني  مراتب  يف 
عز  اهلل  اأن  كما  وال�سهداء، 
املراأة  بكرم  كذلك  وجل 
ثم  زوج  من  تزوجت  التي 
وهي  وماتت  منه  ُطلقت 
كذلك، ويجمعها اهلل مبثيلها 
اأّن املراأة  من الرجال. كما 
لدينها  احلافظة  املوؤمنة 
وا�ستع�سمت  وا�ستعفت 
نف�سها عن الوقوع يف احلرام 
يكرمها  اهلل  مر�سات  بغية 
اهلل عز وجل حلظة دخولها 

بزينة  فتاة  اجلنة، فيعيدها 
اجلمال،  فاتنة  ال�سباب 
ويتوجها على احلور العني، 
ويعطيها  الق�سور  ومينحها 
كما  احللي،  من  ت�ستهي  ما 
بعني  امراأة  كل  من  ويجعل 
زوجها وجعلها اأبهى واأجمل 
فكلما  العني  احلور  من 
عادت  زوجها  يجامعها 
رونقاً  اأكرث  وبدت  بكراً 
كما  زوجها،  عني  يف  وبهاًء 
املوؤمنة  املراأة  جمال  اأّن 
يف اجلنة يعادل �سبعني األف 

من جمال احلور العني

�إ�صالميات
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

قدماء  عند  املف�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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كهربائية بدراجة  الأ�سواق  اإىل  ديفد�سون" تعود  "هاريل 

الأمريكية  ديفد�سون"  "هاريل  �رشكة  اأعلنت 
الكهربائية  املركبات  عامل  دخول  نيتها  عن 
تطلعات  تلبي  جديدة  دراجة  بطرحها 

ع�ساقها.
منها  عانت  التي  الأخرية  النتكا�سات  وبعد 
الأخرية  ال�سنوات  يف  ديفد�سون"  "هاريل 
ب�سبب الأزمة القت�سادية وانخفا�ض مبيعات 
دراجاتها النارية التي يع�سقها ماليني النا�ض 
حول العامل، قررت ال�رشكة اأخريا الإفراج عن 

دراجتها الكهربائية املنتظرة العام املقبل.
ووفقا للمعلومات التي اأوردتها م�سادر مقربة 
من ال�رشكة اأوائل العام اجلاري، فاإن الإفراج 

التي  الكهربائية   "Livewire" دراجة  عن 
العام  منذ  ديفد�سون"  "هاريل  عليها  تعمل 

2014، �سيتم خالل الأ�سهر الـ 18 املقبلة.
كبريا  رواجا  تلقى  اأن  الدراجة  لهذه  ويتوقع 
الذي  املميز  �سكلها  ب�سبب  الأ�سواق،  يف 
لدراجات  العام  الإطار  عن  كثريا  يخرج  مل 
اأن  عن  ف�سال  املحبوبة،  ديفد�سون"  "هاريل 
اأن  لها  يتوقعون  الدراجات  اخلرباء يف جمال 
الكهربائية  الدراجات  اأف�سل  بني  من  تكون 
وخ�سو�سا  الأ�سواق،  يف  املطروحة  الكبرية 
اأن املهند�سني يف ال�رشكة امل�سنعة ذوي باع 

طويل يف ت�سميم الدراجات النارية.

7 اأ�سياء عليك معرفتها عن مر�سيد�س 
2019 كليًا  اجلديدة   CLS

بي اإم دبليو 
 M  X6

معدلة 
تلفت 

النتباه 

�رشكة 3D Design قامت 
بالتعديالت اخلارجية على  

بي اإم دبليو M X6 هذه 
ال�سيارة، معظمها من األياف 

الكربون، مثل الأجنحة 
الأمامية واخللفية، ونا�رش 
هواء جديد وغطاء حمرك 

كربوين.
كما ح�سلت X6 اإم 

املعدلة على نظام عادم 
AkraPovic جديد 

وجنوط بطول 23 بو�سة 
ومل�سات �سوداء على �سبكة 
التهوية والرفرف وال�سقف، 
واأغطية مرايا جانبية من 
األياف الكربون بالنتقال 
للمق�سورة؛ نرى تعديالت 

داخلية خفيفة كذلك جلعلها 
اأكرث ريا�سية، مثل جلد 

وتخييط اأحمر على املقاعد 
الريا�سية وم�ساند الأذرع 
والأبواب ولوحة القيادة، 
بالإ�سافة اإىل زخرفات 

�سوداء م�سقولة وكربونية.
وقد حافظت ال�سيارة على 
حمركها التريبو املزدوج 
بدون تغيري، �سعة 4.4 

لرت بثماين �سلندرات بقوة 
567 ح�سان وعزم دوران 
553 رطل-قدم، ما ي�سمح 

لل�سيارة بالت�سارع من ال�سفر 
اإىل 100 كلم\�ض يف 4.2 
ثانية ب�رشعة ق�سوى عند 

250 كلم\�ض.

 لند روفر لن تك�سف عن ديفندر اختبارية
 خوفا من التقليد ال�سيني

اأعلنت لند روفر عن موعد تد�سني ديفندر اجلديدة يف اأواخر 2018 يف �سكلها الإنتاجي النهائي، ولي�ست ك�سيارة اختبارية 
ممهدة للموديل الإنتاجي كما هو املعتاد.. ويُذكر اأن ديفندر اجلديدة �ستلعب دورا رئي�سيا يف احتفالية لند روفر بالذكرى 
ال�سبعني لتاأ�سي�سها العام القادم. وياأتي قرار ال�رشكة بالتخلى عن تقدمي ن�سخة اختبارية لديفندر خوفا من التقليد ال�سيني 
ال�سهري ملوديالتها.. ولكن يف عام 2011، قدمت ال�رشكة بالفعل �سيارة DC100 الختبارية، والتي كان من املفرت�ض اأن متهد 
لديفندر اجلديدة، ولكن ردود فعل النقاد كانت بالغة ال�سلبية لدرجة دفعت لند روفر للتخلي متاما عن الت�سميم والبدء من 
جديد. وقد حظت ديفندر القدمية ب�سعبية ل باأ�ض بها، حيث مت بيع 20،000 ن�سخة منها �سنويا، ولكن لند روفر بحاجة اإىل 
بيع 100،000 ن�سخة �سنويا على الأقل من ديفندر اجلديدة جلعل عملية التطوير والت�سويق منطقية ماليا وربحّية و�سرتتكز 
ا�ستخدامها  مت  والتي   ،D7u هيكلة  من  معدلة  ن�سخة  على  اجلديدة  ديفندر 
بالفعل يف رينج روفر ورينج روفر �سبورت ودي�سكفري، كما �ستحظى 
 ،Ingenium عائلة  �سمن  وديزل  برتول  مبحركات  ال�سيارة 
وتاأمل  الوقود.  ل�ستهالك  جيدة  م�ستويات  ل�سمان 
اأن ت�سبح ديفندر اجلديدة املوديل  لند روفر يف 
الطرق  مع  التعامل  على  قدرة  الأكرث 
يف�رش  ما  تاريخها،  يف  الوعرة 
التقنيات  من  الوا�سع  املجال 
عليها  ح�سلت  التي  املحدثة 
ال�سيارة، وهي تقنيات مبنية 
على  ال�ستجابة  نظام  على 
يف  املتوفر  الوعرة  الطرق 

دي�سكفري.

و�ستنطلق مبيعاته املوديل اجلديد يف مو�سكو، مطلع العام املقبل، ب�سعر 
مر�سيد�ض من فئة "A". فيما اأعلنت ال�رشكة اأن موديلها اجلديد ي�سلح 
ما  ال�سيارة  فاإن  الإعالن  الرغم من هذا  وعلى  الطرق  لل�سري يف جميع 

زالت اأمامية الدفع. كما اأن ارتفاعها عن الأر�ض انخف�ض بـ 10 ملم.
يذكر اأنه ك�سف عن هذه ال�سيارة، التي يزيد �سعرها عن ثمن "برامو�ض" 
ومت  جنيف  يف  املا�سي  الربيع  خالل  دولر،  اآلف   5 بـ  الأبواب  ثنائية 
تزيني ال�سيارة مب�سدات مميزة وعجالت قيا�سها 16 بو�سة �سنعت من 
الكروم  من  عادم  واأنبوب  معتم  خلفي  بزجاج  وزودت  خفيفة،  �سبائك 
األف   30 من  )اأقل  ال�سيارة  على  للح�سول  الرو�سي  امل�سرتي  و�سيدفع 
املوديل  هذا  اإنتاج  املرتفع مبحدودية  الثمن  ال�رشكة  وف�رشت  دولر(، 
وتنوي ال�رشكة طرح �سيارتها يف رو�سيا مبحرك تريبو واحد ب�سعة 0.9 
طراز  من  الأوتوماتيكي  ال�رشعة  و�سندوق  ح�سانا   90 قوة  ينتج  لرت، 

."twinamic"

مو�سكو بانتظار �سمارت" الفاخرة" 
ب�سعر مر�سيد�س

تعرف على مميزات وعيوب تويوتا 
راف 4 موديل 2018

تويوتا راف 4 مت تقدميها لأول مرة يف 1994، ومنذ ذلك الوقت حافظت على 
مكانتها عاملياً، وبعد ح�سول جيلها الرابع على �سكل حمدث، دعونا ن�ستعر�ض 

اأبرز مميزاتها وعيوبها.
املميزات

كفاءة عالية با�ستهالك الوقود: ت�ستهلك راف 4 متو�سط 9.06 لرت عن كل 100 
كيلومرت تقطعه، وهي اأرقام ممتازة بقطاع الكرو�ض اأوفر.

م�ساحة وا�سعة
 �سكل راف 4 وخ�سي�ساً جوانبها متنحها م�ساحة وا�سعة جللو�ض الركاب براحة 

تامة ولتخزين الأمتعة.
�سحيح هدوء  القيادة:  اأثناء 

لي�ست  اأنها 

 CLS-Class عن  ال�ستار  بنز  مر�سيد�ض  اأزاحت   – نت  املربع 
رفقة  لل�سيارات  اجنلو�ض  لو�ض  معر�ض  يف   2019 كلياً  اجلديدة 
الأناقة وموا�سفات مثرية لالهتمام.. وهاكم  بالغ  ت�سميم ر�سيق 

اأهم 7 اأ�سياء جديدة حتظى بها الكوبيه.

�سلندرات م�ستقيمة  6 بـ  جديد  -1 حمرك 

رطل-قدم،   369 دوران  وعزم  ح�سان   362 بقوة  لرت   3 �سعة 
بف�سل ال�سحن التوربيني وموتور كهربائي �سغري.. وميثل اإ�سافة 
املحرك خطوة غري تقليدية ملر�سيد�ض، حيث جتعلها واحدة من 
بـ 6  ال�سيارات املعدودة التي ل تزال تعر�ض حمركات  �سانعات 

�سلندرات م�ستقيمة.

الإ�سدار الأول  2-

�سياأتي الإ�سدار الأول First Edition الإنتاجي املحدود من 
الأ�سود  الفاخر  نابا  ال�سيارة مبق�سورة خا�سة حتتوي على جلد 
على  متباين  ملون  نحا�سي  وتخييط  ملونة  نحا�سية  مبل�سات 
للخارجية،  وبالن�سبة  وغريها،  واملقاعد  الأو�سط  الكون�سول 
ف�سياأتي الإ�سدار مب�سابيح اأمامية LED وجنوط AMG متعدد 

الق�سبان بطول 19 بو�سة.

تقنيات   3-

�سالمة متطورة

ال�سائق من الرتطامات اجلانبية عرب دفعه بعيدا  ت�سمل حماية 
بجانب  ال�سدمة،  لتخفيف  بو�سة   2.75 بـ  ال�سطدام  موقع  عن 
حدوثها،  قبل  ال�سطدامات  تفادي  اأنظمة  من  وا�سعة  حزمة 
واأنظمة مالحة متطورة وخا�سيات حتذير متعددة لتنبيه ال�سائق 

يف خمتلف الظروف.

مقاعد -4 خم�سة 

على العك�ض من اجليلني ال�سابقني من ال�سيارة، تتوفر مر�سيد�ض 
�سممت  واإن  الآن،  مقاعد  بخم�سة   2019 موديل   CLS بنز 
الأمامية  للمقاعد  م�سابه  ب�سكل  اخللفية  املقاعد  مر�سيد�ض 

لإعطاء انطباع اأكرث ريا�سية عن املق�سورة.

Energizing Comfort -5 خا�سية 

هي خا�سية ت�سل اأنظمة الراحة الداخلية ببع�سها، مثل التحكم يف 
املناخ واملعطر ومدفئ املقاعد واملو�سيقى والإ�ساءة والتهوية 
واملا�ساج وغريها، خللق اأف�سل بيئة ممكنة ل�سمان راحة الراكب 

وا�ستمتاعهم بالرحلة.



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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»اآبل« تقرر اإ�صالح بع�ض هواتف »iPhone 7« باملجان
على  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
�لر�سمي،  �لإلكرتوين  موقعها 
هو�تف   جمانا  �ست�سلح  �أنها 
تعاين  �لتي   »7  iPhone«
من ظهور خطاأ »�ل�سبكة غري 
�ل�رشكة،  متوفرة«و�أو�سحت 
�أن �حلديث يدور عن �لأجهزة 
�لتي �أنتجت بعد �سهر �سبتمرب 
فرب�ير  �سهر  وحتى   2016
�أ�سو�ق  يف  وبيعت   ،2018
و�لوليات  و�ليابان  �ل�سني 

�ملتحدة وهونغ كونغ.
وتوؤكد �ل�رشكة �أن �مل�ستخدمني 
على  �أمو�ل  �أنفقو�  �لذين 
�ل�سبكة،  مع  �خلطاأ  �إ�سالح 
مع  �لتو��سل  باإمكانهم  �أ�سبح 

دفعوه  ما  لال�سرتد�د  »�آبل« 
بالتو��سل  »�آبل«  و�ستقوم 
مبا�رشة مع �أ�سحاب �لهو�تف 
ويف  �خلطاأ،  من  تعاين  �لتي 
ر�سالة  �لزبون  يتلق  مل  حال 
بهذ� �ل�سدد حتى نهاية �سهر 

مار�س �لقادم، فيمكنه بنف�سه 
عرب  �ل�رشكة  مع  �لتو��سل 

�لربيد �لإلكرتوين.
جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ل�رشكة، 
بد�أت يف �سهر فرب�ير �جلاري 
 iPhone« هو�تف  بيع 

 »Plus  7  iPhone»و  »7
�مل�ستعملة و�ملعاد �إ�سالحها. 
�رش�ء  �ملمكن  من  و�سيكون 
مثل هذه �لأجهزة يف �لوليات 
�ملتحدة فقط باأ�سعار �أقل من 

�جلديدة بـ50 �إىل 70 دولر�.

�صام�صونغ تطور هاتفا ب�صا�صتني!
�رشبت بع�س �ملو�قع �ملهتمة ب�سوؤون �لتكنولوجيا معلومات ور�سومات �أكدت �أنها لهاتف 

فريد ب�سا�ستني، تعمل �سام�سونغ على تطويره حاليا ووفقا ملوقع LetsGoDigital فاإن 

»�سام�سونغ �سجلت ر�سميا بر�ءة �خرت�ع لهاتف ب�سا�سة منحنية �ستاأتي على و�جهتي �جلهاز 

للهاتف  �أنها  موؤكد�  �ملوقع  عر�سها  �لتي  �لأولية  للر�سومات  و�خللفية«وبالنظر  �لأمامية 

�ملذكور، ميكن مالحظة �أن �ل�سا�سة �لتي �ستاأتي على �لو�جهة �لأمامية �ستغطي معظم 

م�ساحة �لو�جهة لتلتف وتكتمل ب�سا�سة �أ�سغر حجما على �لو�جهة �خللفية تغطي ن�سف 

م�ساحتها تقريبا.ومل تظهر �لر�سومات �أي تفا�سيل �إ�سافية عن �لأزر�ر �لتي �ستاأتي على 

�جلهاز �أو كامري�ته �لأمامية �خللفية جتدر �لإ�سارة �إىل �أن �سام�سونغ كانت تعمل منذ مدة 

على م�رشوع هاتف �آخر مزود ب�سا�سة مرنة قابلة للطي من �ملنت�سف، من �ملفرت�س �أن 

ياأتي حتت ��سم »غالك�سي �إ�س« حيث ذكرت �لعديد من �ملو�قع �ملهتمة ب�سوؤون �لهو�تف 

�لذكية �أن �ل�رشكة عازمة على طرح هذ� �لهاتف خالل عر�س فني �سيعقد، ما بني 9 و12 
يناير، يف ل�س فيغا�س.

زر على في�صبوك ينقلك
 اإىل وات�ض اآب مبا�صرة

اأرباح اآبل حتطم الأرقام القيا�صية 
رغم انخفا�ض املبيعات

في�سبوك  تقوم 
متلك  �لتي 

تطبيق 
�سلة  � ملر �
�آب،  و�ت�س 
ق  طال باإ

ة  حد و
جديدة  �إعالنية 

C l i c k - «t o -
على  �مل�ستخدمني  جلعل  ممت  �سُ  »WhatsApp
وتعار�س  �لتجارية  �لأن�سطة  جميع  من  وبينة  �ت�سال 
د�خل خدمتها،  �لإعالنات  و�سع  ب�سدة فكرة  �آب  و�ت�س 
ومتثل هذه �خلطوة و�سيلة »�أقل تطفال«، لتحقيق �لدخل 
�لإعالنية موجودة د�خل  �لوحدة  �لتطبيق و�ستكون  عرب 
»�إر�سال  كزر  �ستظهر  حيث  في�سبوك،  على  �لإعالنات 
ر�سالة« )Send Message(. ومن خالل �ل�سغط على 
�ل�رشكة  مع  �آب  و�ت�س  حمادثة  فتح  �سيتم  �خليار،  هذ� 

ور�ء �لإعالن.
وقال بان�سام غاجار، مدير ت�سويق �ملنتجات يف في�سبوك: 
للتو��سل  �آب  و�ت�س  تطبيق  �لنا�س  من  �لكثري  »ي�ستخدم 
ومريحة  �رشيعة  طريقة  �إنها  �ل�سغرية.  �ل�رشكات  مع 
Click-to- �إ�سافة  خالل  ومن  �ت�سال.  على  للبقاء 
لل�رشكات  في�سبوك، ميكن  �إعالنات  �إىل   WhatsApp
�لآن ت�سهيل عملية �لتعرف على �ملنتجات �لتجارية«وتفيد 
�لتقارير باأن في�سبوك تطرح �مليزة �جلديدة يف �أمريكا 
�آ�سيا  و«معظم«  و�أ�سرت�ليا  و�أفريقيا  و�جلنوبية  �ل�سمالية 
وعلى �لرغم من عدم تو�سيح �ل�رشكة ل�سبب عدم �إدر�ج 
مبخاوف  مرتبطا  ذلك  يكون  فقد  �لقائمة،  يف  �أوروبا 
تتعلق باخل�سو�سية طرحتها �ملفو�سية �لأوروبية ويذكر 
ي�سمى  جديد  تطبيق  �إطالق  و�سك  على  �آب  و�ت�س  �أن 
»و�ت�س �آب �لأعمال«، �لذي �سي�سهل على �ل�رشكات �لبقاء 

على �ت�سال مع �لعمالء.

�لعامل،  يف  ف�سلية  �أرباح  �أكرب  �آبل  �رشكة  �سجلت 
حمطمة �سجلها �خلا�س )عمره عامني( على �لرغم 
من بيع عدد �أقل من �أجهزة �آيفون �جلديدة وحققت 
�ل�رشكة 20.1 مليار دولر على مدى �لأ�سهر �لثالثة 
�ملا�سية، وهو �إجناز ل ي�سدق، خا�سة �أن مبيعات 
من  �لأخري  �لربع  خالل  تر�جعت  �آيفون  �أجهزة 

2017، ب�سبب �رتفاع �سعرها، وفقا للخرب�ء.
وباعت �آبل حو�يل مليون جهاز �آيفون خالل �لأ�سهر 
�لعام  من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة  �ملا�سية،  �لثالثة 
حو�يل  بيع  من  متكنت  �ل�رشكة  �أن  �إل  �ملا�سي. 
�إىل  �أدى  ما  عام،  ب�سكل  ذكي  هاتف  مليون   77.3
دولر،  مليار   88.3 بلغت  �سخمة  عائد�ت  حتقيق 
بزيادة قدرها 13% عن �لعام �ل�سابق. وعلق �لرئي�س 
�لإجناز  هذ�  على  كوك،  تيم  لل�رشكة،  �لتنفيذي 
بالقول: »نحقق نتائج ر�ئعة«، ولكن �أحد �ملحللني 
�لبارزين قال �إن �لنخفا�س يف مبيعات �آيفون، كان 

ب�سبب �سعر �آيفون X، وفقا ل�سحيفة ذي �سن.
وميكن �أن يكلف �آيفون X، �لذي مت �إطالقه، �أو�خر 
للنموذج  �إ�سرتلينيا  عام 2017، حو�يل 1149 جنيها 
على  �آبل  ت�سدره  هاتف  �أغلى  يجعله  ما  �لكبري، 

�لإطالق.

في�صبوك.. زر للتخل�ض 
من »املزعجني«!

اإل جي تعتمد تقنية 
ما�صح العني ملنع جتاوز 

قفل ال�صا�صة

للم�ستخدم  ت�سمح  جديدة  خا�سية  في�سبوك  موقع  �أطلق 
حمددين،  �أ�سدقاء  من  من�سور�ت  �أي  ��ستقبال  عن  بالتوقف 
ت�سمى  �جلديدة  �خلا�سية  معينة  جمموعات  �أو  �سفحات  �أو 
»�سنوز« ومتنح م�ستخدم في�سبوك �إمكانية �إيقاف ��ستقبال �أي 

حتديثات »مزعجة« ملدة ت�سل �إىل 30 يوما.
من  فرتة  بعد  في�سبوك  قبل  من  �خلا�سية  هذه  �إطالق  وياأتي 
فريج«  »ذ�  ملوقع  ووفقا  �ملا�سي  �سبتمرب  �سهر  يف  �لتجريب 
�ل�سبه بخا�سية »هايد  �لتحكم يف �خلا�سية قريبة  �أدو�ت  فاإن 
�لتوقف عن ��ستقبال  �أن فلو«، �لتي متنح �مل�ستخدم حرية   \
�حلاجة  دون  �سفحة،  �أو  �سديق  من  م�ساركات  �أو  حتديثات 

لإلغاء �ل�سد�قة �أو �لإعجاب.

�لعني  قزحية  ما�سح  ��ستخد�م  تو�سيع  �إىل  جي  �إل  تخطط 
�خلا�سة،  و�لتطبيقات  للملفات  �لهاتف  على  لالأمان  كرمز 
�لتاأكد  مع  �لأمور  من  وغريها  �لدفع  عمليات  �إىل  بالإ�سافة 
�أي ظرف خ�سو�سا يف  �لتقنية حتت  هذه  �إمكانية عمل  من 

�لإ�ساءة �ملنخف�سة.
�إل جي �أخذت �إحدى هذه �لتقنيات وهي ما�سح قزحية �لعني 
وقامت بتطويرها لتقدمها يف هاتفها �لقادم G7 حتت ��سم 
ما�سح قزحية �لعني �ملتطور �لذي ل يحتاج مل�ست�سعر خا�س 

بل �سيكون مدجًما �سمن �لكامري� �لأمامية للهاتف.
ولكن   LGG7 هاتف  لطرح  زمني  �إطار  يوجد  ل  �لآن  حتى 
رمبا تختار �ل�رشكة �لكورية �ملوؤمتر �لعاملي للهو�تف و�لذي 
�سيقام يف بر�سلونة خالل �لفرتة من 26 فرب�ير �ملقبل حتى 

1 مار�س 2018

..»SMS»بعد 25 عاما على اإر�صال اأول
 ماذا كان فحواها؟

مّرت 25 �سنة على �أول ر�سالة ن�سية ق�سرية »SMS«، و�لتي �أر�سلت من قبل مهند�س يبلغ من 
�لعمر 22 عاما، يدعى نيل بابورث. وقد جاء يف ن�س �لر�سالة �لق�سرية �لأوىل عبارة �لتهنئة 
�لكمبيوتر  جهاز  من  باإر�سالها  بابورث  قام  حيث   ،)Merry Christmas( �سعيد«  »ميالد 
�خلا�س به عام 1992، �إىل زميل له خالل حفل لالحتفاء بهذه �ملنا�سبة ومت نقل �لر�سالة عرب 
�سبكة »فود�فون«، وبد�أت بذلك ثورة �لر�سائل �لن�سية من �سخ�س لآخر، وكانت هذه �لتكنولوجيا 
�لفنلندي ماتي ماكونني.  بقيادة �ملهند�س  �لتجارب قبل ذلك،  لبع�س  �لو�قع  قد خ�سعت يف 
وقال ماكونني، �لذي تويف عام 2015، �إنه يعترب تطور �لر�سائل �لن�سية �لق�سرية SMS، جهد� 
�أن  �إىل  �لأخرية  �لأبحاث  نوكيا هي من �ساعدت يف تعميم �خلدمة وت�سري  �أن  م�سرتكا، حيث 
وفي�سبوك  �آب  و�ت�س  مثل  �لويب  تطبيقات  ل�سالح  �لتكنولوجيا  هذه  عن  يتخلون  �لربيطانيني 
م�سنجر. كما تظهر �أرقام منظمة تنظيم �لت�سالت »�أوفكوم«، �أنه بالن�سبة لل�سنة �ملنتهية يف 
�سبتمرب 2015، فقد �أر�سل م�سرتكو� �لهاتف �لنقال يف �ململكة �ملتحدة 102 مليار ر�سالة ن�سية 
مقارنة بـ150 مليار يف عام 2011.و�أظهرت در��سة ��ستق�سائية موؤخر�، عن طريق خدمة دعم 
�لدفع TSYS، �أن 58% من �ملقيمني يف �ململكة �ملتحدة يقومون حاليا با�ستخد�م تطبيقات 
�لر�سائل وبحلول نهاية عام 2017، يتوقع �لباحثون �أن يتم �إر�سال 32 تريليون ر�سالة �سنويا حول 

�لعامل، عرب �لتطبيقات مقارنة بـ 7.89 تريليون ر�سالة ن�سية فقط.



امل�سيلة  

يف  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
ال�ض�ؤون  جلنة  مع  له  اجتماع 
ال�ضعبي  للمجل�س  اخلارجية 
الث�رة  باأن  اأم�س  ي�م  ال�طني، 
كانت  ما  دائما  اجلزائرية 
لل�ضعب  بالن�ضبة  املرجع 
�ضد  كفاحه  يف  الفل�ضطيني 
اإىل  م�ضريا  ال�ضهي�ين،  الكيان 
اال�ضتعمار  من  �ضنة   132 مدة 
للجزائر  الفرن�ضي  الغا�ضم 
الدائم  بالتذكري  و�ضفها  التي 
الن�ضال  اأن  على  للجميع 
اأن  ويجب  الي�م،  وليد  لي�س 
عي�ضى  وذكر  ويط�ل،  ي�ضتمر 
باالأوقاف اجلزائرية امل�ج�دة 
الفل�ضطينية  االأرا�ضي  يف 
دليل  باأنها  عنها  قال  التي 
يف  اجلزائري  ال�ج�د  على 
فتح  منذ  املقد�ضة  االأرا�ضي 
وما  للأق�ضى،  الدين  �ضلح 
امل�قف  دوام  ه�  ذلك  يرُتجم 
الق�ضية  هذه  على  اجلزائري 
تتلقاها  التي  ال�ضغ�طات  رغم 

من قبل دول عدة.

االنق�سام الداخلي هو 
امل�سكل الذي ُيرعبنا

�ضيف  خا�س  اأخر  �ضياق  ويف 
يف  ال�طني  ال�ضعبي  املجل�س 
الفل�ضطيني  الداخلي  ال�ضاأن 
بامل��ض�ع  عنه  قال  والذي 
ال�ضائك ال�اجب حله، م�ؤكدا اأن 

االنق�ضام احلا�ضل ه� املع�ضلة 
الفل�ضطينيني،  تُرعب  التي 
ملا  باالنعكا�س  اإياها  وا�ضفا 
خارجية،  ق�ضايا  من  يح�ضل 
واأبرز ذات امل�ضدر باأن القيادة 
امل�ضتحيل  بذلت  الفل�ضطينية 
ال�ضدع امل�ج�د  ردم  اأجل  من 
خلق  على  تعمل  والزالت 
نقطة ت�ا�ضل بني اجلميع دون 
ال�طنية  بال�حدة  امل�ضا�س 
ال�اجب  ال�ضيء  تعد  التي 
حمدثنا  وراح  عليه،  احلفاظ 
اأو�ضح  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل 
اأنه ال وج�د ملقاومة وال وج�د 
مل�ضت�ضلم،  وج�د  وال  ملقاتل 
جميعهم  الفل�ضطينيني  الأن 
اأجل  من  ومقاتل�ن  منا�ضل�ن 
حترير  وهي  الكربى،  ق�ضيتهم 

فل�ضطني.

غزة ب�سمة عار علينا 
جميعا 

و�ضف  ال�ضياق  ذات  ويف 
يف  يح�ضل  ما  عي�ضى  ل�ؤي 
االن�ضانية،  بالكارثة  غزة 
جبني  على  ال�ض�داء  والب�ضمة 
اأن  على  م�ضددا  العامل، 
يتحمل�ن  الفل�ضطينيني  جميع 
والقتل  احل�ضار  م�ض�ؤولية 
له  يتعر�س  الذي  واجل�ع 
جميع  داعيا  القطاع،  م�اطن� 
الفل�ضطينيني والف�ضائل بجميع 
ت�جهاتها اإىل �رضورة ال��ض�ل 
املاأ�ضاة  هذه  الإنهاء  حلل 

غري  �ضت�ضبح  غزة  واأن  خا�ضة 
�ضنة  من  ابتداء  للعي�س  قابلة 
ال�ضمت  ظل  يف  وهذا   ،2022
والفل�ضطيني  والعربي  الدويل 
على ما يح�ضل فيها، م�ضريا يف 
القاهرة  م�ضاحلة  اإىل  االأخري 
يف 2011 والتي �ضدد على اأنها 
كل  على  يجب  الذي  امليثاق 
عن  بعيدا  احرتامه  الف�ضائل 
امل�ضالح ال�ضيقة التي تهدم كل 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  ت�ضحيات 

من ال�ضفة اىل القطاع.

�سغوطات ملنع عبا�س 
من �سعود منرب االأمم 

املتحدة

ويف االأخري ك�ضف ذات امل�ضدر 

عن وج�د �ضغ�طات رهيبة من 
على  عربية  وغري  عربية  دول 
حمم�د  الفل�ضطيني  الرئي�س 
عبا�س، من اأجل منعه من اإلقاء 
كلمة على منرب االأمم املتحدة 
يف 10 من ال�ضهر اجلاري، م�ؤكدا 
اجلميع  �ضيذكر  الرئي�س  باأن 
والقرارات  الدولية  بالق�انني 
املتخذة �ضد الكيان ال�ضهي�ين 
غري املطبقة عليه، وهذا دون 
بعد  القرارات املتخذة  ن�ضيان 
اإعلن ترامب القد�س ال�رضيف 
عا�ضمة للحتلل، والتي تاأتي 
االعتماد  عدم  راأ�ضها  على 
يف  ك��ضيط  وا�ضنطن  على 
الق�ضية الفل�ضطينية، مع تعليق 
غاية  اإىل  بالكيان  االعرتاف 
بدولة  االأخري  هذا  اعرتاف 

فل�ضطني.

العدد : 4557/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر لوؤي عي�سى يوؤكد:

»اجلزائر دائما ما اعتربت فل�ضطني ق�ضيتها الداخلية«
�سدد ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر، لوؤي عي�سى، على اأن اجلزائر دائما ما اعتربت الق�سية الفل�سطينية ق�سية 

داخلية بالن�سبة لها، منوها بالدور الذي ما داأبت اجلزائر القيام  به ل�سالح الفل�سطينيني، وهذا يف ظل ثبات موقفها 
رغم ال�سغوطات التي تتلقاها من قبل الكثري من اجلهات.

توقيف ثالثة رعايا بتهمة االقامة غري ال�ضرعية
وحدات  عنا�رض   متكن 
املجم�عة االإقليمية بامل�ضيلة 
رعايا   )03( ثلثة  ت�قيف  من 
خمتلفة  جن�ضيات  من  اأجانب 
من  والنيجر(  مايل   ، )غينيا 
ال�رضعية   غري  الهجرة  اأجل 
لنقل  حافلة  منت  على  كان�ا 
خط  على  تعمل  امل�ضافرين 

من  قادمة  اجلزائر،  ب�ضكرة  
)ب�ضكرة(  �ضعيبة  بلدية  اجتاه 
�رضور   بن  بلدية  اجتاه  يف 
 28،  29 العمر  من  البالغني 
ال  اأنهم  تبني  حيث  �ضنة   23 و 
تثبت  وثيقة  اأية  على  يح�زون 
قان�نية  ب�ضفة  ت�اجدهم 
داخل الرتاب ال�طني فيما مت 

ال�ضيد  اأمام  املعني�ن  تقدمي 
لدى حمكمة  اجلمه�رية  وكيل 
عليهم  حكم  اأين  ب��ضعادة 
و  نافذة  غري  حب�س  ب�ضهرين 
االأمن  م�ضالح  اإىل  ت�ضليمهم 
اأجل  من  بب��ضعادة  ال�طني 
طردهم خارج الرتاب ال�طني .
عبدالبا�سط بديار  

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز بندقية �ضيد وكميات من الذخرية 
االقليمية  املجم�عة  وحدات  اأفراد  متكنت 
بامل�ضيلة من حجز بندقية �ضيد ذات م�ض�رتني 
من  باخلراطي�س  خا�ضة  كب�ض�لة   )700( مع 
ال�ضنف اخلام�س وكمية من اخلراطي�س ممل�ءة 
من العيارين 12 و 16 مم ، وكذا حزام خراطي�س 
و حمالة بندقية وكمية من الظرف الفارغ عيار 
16 ملم ، 02 كلغ من البارود االأ�ض�د، 26 غرام  
من البارود االأبي�س، 23 غرام من مادة )�ضا�ضم( 
 )03( ثلثة  ت�قيف  مع  البارود  تعبئة  اأدوات  و 

و  م(  )ح  بامل�ضميان   االأمر  يتعلق  و  اأ�ضخا�س 
)ب ع ح( و )ح خ( البالغني من العمر 41 ، 58 و 
اأوالد عدي   ، ال�ضاكنني بعني اخل�رضاء  47 �ضنة 
اأوالد دراج كان�ا على منت مركبة ن�ع  القبالة و 
بيج� 405 فيما مت تقدمي املعنيني اأمام ال�ضيد 
اأجل  من  مقرة  حمكمة  لدى  اجلمه�رية  وكيل 
جناية �ضنع و حيازة ذخرية من ال�ضنف اخلام�س 

دون رخ�ضة .
عبدالبا�سط بديار

 " Ooredoo " جمعية »اإقراأ« و

 تد�ضني املركز اخلام�س ملحو االأمية
 بعني ب�ضام بوالية البويرة

يف اطار جت�ضيد �رضاكتهما اال�ضرتاتيجية، 
اجلمعية  و   Ooredoo من  كل  د�ّضن 
اجلزائرية ملح� االأمية » اإقراأ » ي�م االإثنني 
ملح�  اجلديد  املركز   ،2018 فيفري   5
)عفيف(  املراأة  اإدماج  و  تعليم  و  االأمية 
)والية  ب�ضام  عني  بلدية  يف  املت�اجد 
الر�ضمي  التد�ضني  حفل  عرف  الب�يرة(. 
ممثلني  ح�ض�ر  اجلديد  املركز  لهذا 
الب�يرة،  ل�الية  املحلية  ال�ضلطات  عن 
جمعية  رئي�ضة  باركي،  عائ�ضة  ال�ضيدة  و 
»اإقراأ«، وال�ضيد رابح ماجر، �ضفري علمة 

جزايري،  رم�ضان  وال�ضيد   ،  Ooredoo
بالعلقات  املكلف  العملياتي  املدير 

. Ooredooالعامة و االعلم لدى
ب�ضام  عني  ملدينة  »عفيف«  مركز  يهدف 
البيداغ�جية  بامُل�ضتلزمات  املجهز 
التحكم  ت�فري  اإىل  ال�رضورية،  والتعليمية 
من  املنطقة  ن�ضاء  و  لفتيات  واملعرفة 
اأجل �ضمان م�ضاركة فعالة داخل املجتمع، 
وامل�ضاهمة بذلك يف اجله�د الرامية اإىل 
على  االقت�ضادية  و  االجتماعية  التنمية 

ال�ضعيد املحلي.

حمامي �سدام

موكلتي رغد يف كنف الها�ضميني

الفريق اأحمد ڤايد �سالح

الهمم العالية �ضالحنا ملوجهة التحديات

العراقي  الرئي�س  حمامي  الدليمي  خليل  قال 
مطالب  على  تعليقا  ح�ضني  �ضدام  الراحل 
ال�ضلطات العراقية بت�ضليم االأردن رغد �ضدام 
كنف  يف  مت�اجدة  »رغد  اإن  لبغداد،  ح�ضني 

الها�ضميني واالأردنيني«.
�ضدام  رغد  »املاجدة  الدليمي:  واأ�ضاف 
واالأردنيني  الها�ضميني  كنف  يف  ح�ضني 
مليني  وقل�ب  �ضدور  وحتميها  االأ�ضلء، 
اأكدت  والعرب«من جهتها،  العراقيني  االأحرار 
رغد ح�ضني يف تعليق على خرب اإدراجها على 

لي�ضت  حاليا  اأنها  العراقية  املطل�بني  ق�ائم 
باأي  تدل  »مل  اأنها  اإىل  م�ضرية  االأردن،  يف 
واأنها  االأمة«،  زعيم  ا�ضت�ضهاد  منذ  ت�رضيح 
اأن  قبل�ا  اأ�ضخا�ضا  تخاطب  كيف  تعرف  »ال 
يك�ن�ا عملء«واأ�ضافت: »اأنا مل يكن لدي اأي 
اأوالد  لـ5  اأم  اأنا  العراقية،  الدولة  يف  من�ضب 
وتهمتي دفاعي عن والدي، فمن تقبل التخلي 
الكرة  عن والدها يف تلك الظروف؟ ول� تعاد 
�ضاأقف اإىل جانب والدي اأي�ضا، فلم اأتربى على 

اأن اأقف �ضد والدي«. 

الدفاع  وزير  نائب  �ضالح،  ڤايد  اأحمد  الفريق  خ�ض�س 
الي�م  ال�ضعبي   ال�طني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  ال�طني، 
ال�ضاد�ضة  الع�ضكرية  الناحية  اإىل  زيارته  من  الثالث 
مل�ا�ضلة تفقد وتفتي�س بع�س وحدات القطاع العملياتي 

اإن قزام. 
التح�ضري  �ضنة  برنامج  تنفيذ  مدى  متابعة  اإطار  ففي 
القتايل 2017-2018، كان الفريق قد اأ�رضف ع�ضية ي�م 
اأم�س مبعية الل�اء مفتاح �ض�اب قائد الناحية الع�ضكرية 
بالرمايات احلقيقية  بياين  تنفيذ مترين  ال�ضاد�ضة، على 
قامت به مفرزة من الكتيبة 64 م�ضاة م�ضتقلة مدع�مة 
مبروحيات اإ�ضناد ناري، وهذا مبيدان الرمي واملناورات 

التابع للقطاع العملياتي اإن قزام.
العازمة  امل�ا�ضلة  ب�رضورة  احل�ض�ر  طالب  الفريق 
جله�د املراقبة ال�ضارمة والدقيقة ل�رضيطنا احلدودي 
حرمته،  و�ضيانة  تاأمينه  على  نهار  ليل  اجلدي  والعمل 
التهريب  ع�ضابات  اأمام  الطريق  قطع  يف  واال�ضتمرار 

اأ�ضكاله، وعلى �ضل حركتها واحلـد من انت�ضار  مبختلف 
هذا  ويف   «  : املنطقة  هذه  يف  الهدامة  ن�ضاطاتها 
االأفراد  كافة  ومن  منكم  اأنتظر  فاإنني  ال�ضياق حتديدا، 
جتعل�ا،  باأن  وم�ض�ؤولياتهم  فئاتهم  مبختلف  الع�ضكريني 
اجلديدة  امليلدية  ال�ضنة  من  وق�ته،  تعاىل  اهلل  باإذن 
والتحديث،  التط�ير  من حمطات  اأخرى  2018، حمطة 
وفر�ضة متجددة ل��ضع لبنات ق�ية اأخرى، نُعلي بها �ض�يا 
�رضح اجلي�س ال�طني ال�ضعبي ويف ختام اللقاء وبعد اأن 
الفريق  اأ�ضدى  ال�حدات،  اأفراد  اهتمامات  اإىل  ا�ضتمع 
التحلي  الت��ضيات حاثا اجلميع على �رضورة  جملة من 
بالكثري من االن�ضباط واليقظة وح�ضن التدبري، وت�ظيف 
كافة الطاقات وال��ضائل املادية والتجهيزية امل��ض�عة 
يف احل�زة، �ضاكرا لهم كل اجله�د التي يبذل�نها ميدانيا 
االإ�رضار  درجة  مثمنا  لهم،  امل�كلة  باملهام  لل�ضطلع 
الذي يحدوهم والروح املعن�ية العالية التي متلأ قل�بهم 

وت�ضحن عزائمهم. 

  موقف ...
القيادة  اأمرت  اجلديد2018  العام  تهديدات  مل�اجهة 
القيادة  ت�حيد  خيار  بتبني   االأمريكية  الع�ضكرية 
مل�اجهة التهديدات االلكرتونية يف جماالت االخرتاق 

و التج�ض�س و ن�رض االأكاذيب امل�ضللة 
و تقتنع القيادة يف مبنى البانتاغ�ن اأن اأهم التهديدات 
التي �ضت�اجهها امل�ضالح االأمريكية  يف غ�ض�ن العام 
البنتاغ�ن  وي�د  ال�ضيرباين  االأمن  ثغرات  هي  اجلديد 
ح�ضم امل�اجهة يف هذه اجلبهة مهما كانت التكاليف 
ق�تهم  من  وا�ضنطن«  »خ�ض�م  متكن  دون   للحيل�لة 
ال�اليات  مع  ال�رضاع  يف  و«ت�ظيفها  االلكرتونية  

املتحدة
بح�ضب تقارير اأمنية حديثة  تبنى البنتاغ�ن اإجراءات، 
ال�ضيربانية،  التهديدات  مع  للتعاطي  التقرير،  بح�ضب 
فمن جهة اأوىل دفع نح� ومن جهة ثانية، جلاأت وزارة 
الدفاع اإىل ت�حيد نظم تكن�ل�جيا املعل�مات اخلا�ضة 
بها من اأجل اإن�ضاء بيئة اأمنية م�حدة، وحت�ضني اإدارة 
منظ�مة املعل�مات، علوة على االنتقال اإىل احل��ضبة 
 ، امل�ضرتكة  االإقليمية  االأمن  حزم  وكانت  ال�ضحابية، 
جمم�عة  عن  عبارة  وهي  ال�زارة،  مقاربة  من  جزًءا 
قدرات  ت�فر  �ضبكية  تطبيقات  ذات  املعدات  من 

جدران  مثل:  البيانات،  ملعاجلة  ومن�ضات  �ضبكية 
وحل�ل  منه،  وال�قاية  الت�ضلل  عن  والك�ضف  احلماية، 
اإدارة املخاطر يف امل�ؤ�ض�ضة. كما عززت ال�زارة من 
املعل�ماتية  الأنظمتها  واملراجعة  الرقابة  عمليات 
االرتباط  اأثناء  خا�ضة  اخرتاقها،  عدم  من  للتاأكد 

مب�ردين خارجيني لبع�س اخلدمات.
جمرد  قريب  وقت  اإىل  كانت  االأمنية  اله�اج�س  هذه 
ترف علمي ت�ظفه ه�لي�د يف الكثري من اأفلمها ،لكنه 
مبرور ال�ضن�ات حت�ل اإىل واقع معي�س يفر�س حتديات 
جر  ميكنه  و  اقت�ضادية  و  اأمنية  م�ضت�يا  ،على  جدية 

العامل نح� ك�ارث ال قبل لل�ضعفاء بتحمل تبعاتها ،يف 
االنتباه  االأزرق من لفت  لعبة احل�ت  اجلزائر متكنت 
اإىل �ضعف اأمننا االلكرتوين و ه�ضا�ضة م�قفنا من كثري 
من التحديات ذات العلقة بالعامل االأنرتنت فهل نحن 
االقت�ضاد  و  االلكرتونية  االإدارة  جماالت  يف  اآمن�ن 

الرقمي و حماية االأحداث 
باأ�ضكاله  االإرهاب  من  اأخطر  م�اجهة  اأمام  نحن 
و  االهتمام  ت�جيه  اإعادة  يتطلب  و ح�ضمها  التقليدية 

ترتيب االأول�يات

االإرهاب االلكرتوين التحدي القادم...
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