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املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف :

امل�سهد ال�سيا�سي ينح�سر 
 يف ثنائية "الأفالن"

و "الأرندي"
�ص3
فياليل غويني يوؤكد من امل�صيلة 

النتخابات احلرة تعيد 
ثقة املواطن يف دولته 

�ص3
رئي�ص اجلبهة الوطنية 

اجلزائرية, مو�صى تواتي :

البديل لإدارة �سوؤون 
 البلديات يكمن 

يف العن�سر الن�سوي
�ص3

تفا�صيل مثرية لظاهرة تفاقمت يف الظالم 

�ص5

اأمالك الدولة .. ف�سائح ابتلعت 15 األف وعاء!  

ل منلك اإح�ساء ثابتا لعدد املجاهدين  

�ص4   

الثورة التحريرية 
اأ�سا�س وحدتنا الوطنية 

الرئي�ص بوتفليقة

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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وزير ال�سكن عبداحلميد طمار

�إ�ستحد�ث  �أمناط �سكنية جديدة م�ستقبال
 �ص4

"مرزاق  "الأمبيا",  يف  "ال�صلفي" املرت�صح 
حمدا�ص" يف حوار مع "الو�صط":

نف�سي  عن  م�سوؤول  "اأنا 
والنتقادات خدمتني"

 .       كانت لدينا ات�صالت 

�ص3لكننا ف�صلنا »الأمبيا«

منا�صرة:

 ت�سريحات ولد عبا�س 
بعيدة  عن اآمال 

املجاهدين  
�ص4 �ص24�ص.5�ص4

رغم تقليل ح�صبالوي من هول 
الظاهرة, بقاط بركاين:

15 األف
 طبيب جزائري 

باخلارج 

جامعة البويرة

اإ�سرابات و�سخط 
على املنظمات 

الطالبية  

ل الّت�صحية بالثنائي  ف�صّ
ل�صرتجاع ا�صتقرار الت�صكيلة

فيغويل ومبوحلي 
يدفعان ثمن 

�سراحتهما غاليا

اأكد وزير ال�صكن و العمران و املدينة عبد احلميد طمار اأن  قطاعه يعمل على جت�صيد خمتلف الربامج ال�صكنية املتبقية واملقدرة ب 
801.174 وحدة �صكنية ,كا�صفا عن ا�صتحداث اأمناط �صكنية جديدة م�صتقبال تكون يف متناول العائالت اجلزائرية و ح�صب قدراتهم 

املادية ,مفيدا اأن هذه الربامج �صتكون على عاتق ميزانية الدولة يف حدود الإمكانيات املتوفرة...

اأكد رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
اأن ثورة نوفمرب "كانت و�صتبقى عروة 

وحدتنا الوطنية الوثقى", داعيا اإىل "احلفاظ 
عليها ر�صيدا يوحد كافة القوى ال�صيا�صية 

والقت�صادية والجتماعية والناأي مبوؤ�ص�صات 
الدولة عن املزايدات والطموحات ال�صيا�صوية".

.    عقارات الأجانب تثري الأ�سئلة 
.    تاأجيالت تتاأرجح منذ 43 �سنة 

.    تالعب وتزوير يف قب�سة »الدينا�سورات« 

ملف
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اجلزائرية  الثورة  توقف   مل 
اهتمامات املجاهدين عن متابعة 
هواياتهم بعيدا عن ال�سالح، حيث 
ك�سفت ابنة موؤ�س�س فريق مولودية 

اأن  عوف  الرحمان  عبد  اجلزائر 
ال�سهيد علي البوانت كان م�سجعا 
للنادي العا�سمي، اأين اأو�سحت اأن 
بيت  انفجار  يف  املتويف  ال�سهيد 

بوعلي  بن  ح�سيبة  رفقة  بالق�سبة 
بوالدها  لقائه  عند  كان  وعومار 
بالفريق  املتعلقة  االخبار  يطلب 

ويتابع نتائجه دوريا.

البوانت 
م�سجع 

ملولودية 
اجلزائر

بني  31 اأكتوبر 
اإىل 01 نوفمرب 

2017
خالل الفرتة املمتدة  ما بني  

31 اأكتوبر اىل 01 نوفمرب 
2017 اإىل غاية �سبيحة اأم�س 

على ال�ساعة الثامنة )اأي 
خالل 24 �ساعة االأخرية( 
�سجلت وحدات احلماية 
املدنية  3142  تدخال 
يف عــدة مناطق خمتلفة 
من الوطن وهذا على اإثر 
تلقي مكاملات اال�ستغـاثة 

من  طرف املواطنني، هذه 
التدخالت �سملت خمتلف 
جماالت اأن�سطة احلماية 
املدنية �سواء املتعلقة 

بحوادث املرور، احلوادث 
املنزلية، االإجالء ال�سحي 
اإخمــاد احلرائق و االأجهزة 
االأمنية. على هذا النحو 

�سجلت عدة حوادث مرور 
منها 08 حوادث االأكرث 

دموية  ت�سببت يف وفاة 09 
اأ�سخا�س واإ�سابة 17 اآخرين 
بجروح متفاوتة اخلطورة مت 
ا�سعافهم يف مكان احلوادث 

ونقلهم اىل امل�ست�سفيات 
من طرف عنا�رص احلماية 

املدنية، اأثقل ح�سيلة 
�سجلت على م�ستوى والية 
تيارت  بوفاة 03 اأ�سخا�س 
على اإثر 02 حادثي مرور، 
اأهم حادت يتمثل يف وفاة 

02  �سخ�سني كانا على منت 
دراجة �سدمتهم �ساحنة  

على م�ستوى الطريق 
الوطني رقم 14 ، ببلدية 
تاخمارت  دائرة فرندة  

كذلك يف والية عني الدفلى 
حادث مرور مميت اأدى اىل 
وفاة 02 �سخ�سني و اإ�سابة 
03 اأخرين بجروح على اإثر 
اإ�سطدام مابني 03 �سيارات 

و �ساحنة على م�ستوى 
الطريق الوطني رقم 04 ، 
ببلدية و  دائرة مليانة    .

بيان االأول 
من نوفمرب 

.. االأول 
على م�ستوى 

ال�سفحات
عرفت عدة �سفحات 

بخا�سة الر�سمية منها، 
على راأ�سها وزارة الداخلية 
و�سفحات بع�س الوزراء 

تركيزا على ذكرى الفاحت من 
نوفمرب، مركزين على نقطة 

ن�رص بيان اندالع الثورة 
التحريرية، داعني لربط 
اجليل احلايل مع تاريخه 
اأكرث، وكذا نقطة الرتكيز 
على ما بني عليه اأهداف 
الثورة التحريرية ورمبا ما 

حتقق منها اإىل اليوم ..

حمرز يحتفل بعيد الهالوين

االنتقاد  يجلب  ...�سعار  راي�س  مراد  "اأفالن" بئر 

 خرج الالعب الدويل جلزائري ريا�س 
بعيد  واحتفل  املاألوف  عن  حمرز 
 31 تاريخ  �سادف  الذي  "الهالوين" 

معتنقو  به  ويحتفل  الفارط  اكتوبر 
قام  الديانة امل�سيحية كل عام، حيث 
زوجته  مع  له  �سورة  بن�رص  الالعب 

وابنته وهم يرتدون زيا ي�سبه العنكبوت 
يف  الهالوين  بعيد  االحتفال  اأجل  من 

�سورة تنايف تعامليه اال�سالمية.

حتول ال�سعار الذي ا�ستعمله حزب 
بلدية  يف  الوطني  التحرير  جبهة 
احلملة  خالل  راي�س  مراد  بئر 
نوفمرب،   23 ملحليات  االنتخابية 
اإىل حمل �سخرية من قبل مواطني 
اأن  يقولون  راحوا  الذين  البلدية، 

يف  طامعا  الزال  العتيد  احلزب 
املجل�س  على  ال�سيطرة  موا�سلة 
با�ستعماله  هذا  البلدي،  ال�سعبي 
عبارة "معاكم نكملوا وا�س بدينا"، 
اأين قال اأحد طويلي الل�سان "بينا 
تكملوا وا�س بقا"، ما يعطي ت�سورا 

التحرير  جبهة  حزب  اأن  على 
مغ�سوب عليه يف بئر مراد راي�س، 
الكرة  العتيد  احلزب  �سيكرر  فهل 
ال�سعبي  املجل�س  على  وي�سيطر 
ال�سندوق  اأن  اأم  البلدية،  لذات 

�سيكون له راأي اأخر.

امل�صرح اجلهوي لوهران

 العر�س ال�سريف الأوبرات
 "الفجر واملق�سلة" 

باتنة 

املنزل الذي احت�سن اجتماع  لقرين 
املمهد الندالع الثورة التحريرية

مت بامل�رصح اجلهوي 
"عبد  لوهران  
تقدمي  علولة"  القادر 
العر�س ال�رصيف االأول 
"الفجر  الأوبرات 
واملق�سلة"  مبنا�سبة 
ال  الذكرى  اإحياء 
الثورة  الندالع   63
املجيدة  التحريرية 
جت�سيد  يف  وي�سارك 
االأوبرات  هذه 
موالي  للمخرج 
مراد  حممد  ملياين 
الكاتب  تاأليف   ومن 
الدين  عز  والروائي 
وتلحني  ميهوبي 
بالوي  املرحوم 
واإ�رصاف  الهواري 
بوزيان  لقويدر  عام  

من  �سابا   20 زهاء 
وممثلني  مغنيني 
من  وكوريغرافيني 
الباهية  مدينة   اأبناء 
هذا  اأدوار  ويوؤدي   .
املبني  الفني  العمل 
التمثيلي  االأداء  على 
املو�سيقي   واالإبهار 
من  كل  والب�رصي 
احلليم  عبد  زربيع 
الراوي  دور  يف 
يف  �سفيان  وعاهد 
زبانة   اأحمد  دور 
ممثلني  جانب  اإىل 
اأمينة  اأمثال  اآخرين 
وحورية  بلحو�سني 
وحممد  زاو�س 
ونا�رص  رارا   االأمني 
ح�سني  ورفا�س  باي 

م�سطفى  ومراتية 
بلكروي  القادر  وعبد 
وت�رصد  وغريهم. 
يف  االأوبرات  هذه  
�ساعة و30 دقيقة من 
العر�س والذي عرف 
ال�سلطات  ح�سور 
املدنية  الوالئية 
ووجوه  والع�سكرية 
والعائالت  فنية 
وحمبي  الوهرانية 
وقائع  الرابع  الفن 
�سهيد  حماكمة  
املق�سلة اأحمد زهانة 
اىل  "زبانة"  املدعو 
حكم  تنفيذ  غاية 
حقه  يف  االإعدام 
امل�ستعمر  قبل  من  

الفرن�سي .

ما يزال منزل املجاهد 
املدعو  م�سعودة  بن 
)مزيطي(  الذي احت�سن 
ال�سهري  لقرين  اجتماع 
فا�سل  اأوالد  ببلدية 
تخلله  الذي  )باتنة( 
نوفمرب  اأول  بيان  ن�سخ  
ماديا  �ساهدا   1954
الذاكرة  يحفظ  حيا 
اجلماعية لتاريخ الثورة  

التحريرية.
بلدية  زائر  ت�سادف  و 
املعروفة  فا�سل  اأوالد 
اأو  ببولفراي�س  اأي�سا 

يف   املتوغل  توفانة 
رقم  الوالئي  الطريق 
بلدية  بني  الرابط   20
والطريق  ال�سمرة 
الوطني رقم 88 املوؤدي  
اإىل والية خن�سلة وعلى 
كلم   8 حوايل  م�سافة 
مكتوبة  الفتة  ي�سارا 
اإىل   ت�سري  بالعربية 
بن م�سعودة  دار  تواجد 
اجتماع  احت�سنت  التي 
وملن  ال�سهري  لقرين 
واتبع  الف�سول  �ساقه 
يجد  الرتابي  الطريق 

قطعه  بعد  نف�سه 
م�سافة حوايل 400  مرت 
دار و�سط منطقة  اأمام 
باحلجارة  مبنية  جرداء 
يف  القدمي  الطراز  من 
ركن من فناء  �سغري ذي 
باب حديدي فيما تبدو 
املكان  مبحاذاة  للعيان 
واأطالل  بيوت  بقايا 
والطني  احلجارة  من  
باأن  يوحي  مما  مبعرثة 
اجلهة هاجرها من كان 
بن   عائلتي  من  يقطنها 

م�سعودة و حمزاوي.

 االأرندي واحلزب العتيد 
يغزون جدران البلديات

 ليلة الفاحت نوفمرب .. 
ر�سفة من الوطنية

م�سريي  اأن  يبدو 
االنتخابية  احلملة 
بي  حلز   ، ملحلية ا
يعريون  ال  ال�سلطة، 
ل�سوابط  اهتمام  اأي 
التي  الت�سيري 
الداخلية  اأقرتها 
العليا  الهيئة  وحتى 

ملراقبة االنتخابات، 
م�سريو  اأ�سبح  اأين 
يل�سقون  احلملة 
اخلا�سة  املل�سقات 
مكان  كل  يف  بهم 
ملا  االكرتاث  دون 
مت االتفاق عليه قبل 
فهل  احلملة،  بداية 

العليا  للهيئة  �سيكون 
اأخر  راأي  امل�ستقلة 
معاقبة  على  وتعمل 
اأن  اأم  االأحزاب  هذه 
�سيناريو الت�رصيعيات 
وتبقى  �سيتكرر 
هي  الت�رصيحات 

�سيدة موقف.

عرب  اأحياء  عدة  عرفت 
وطنيا  جوا  العا�سمة 
املخلدة  اأم�س،  اأول  ليلة 
الثورة  اندالع  لذكرى 
التحريرية، حيث عمدت 

بالن�سيد  ت�سدح  اأن  اإىل 
الوطني عرب عدة اأحياء، 
اأول  موعد  من  انطالقا 
منت�سف  متام  طلقة 
عن  ناهيك  الليل، 

االحتفال الر�سمي مبقام 
ال�سهيد، وطلقات القوات 
التي  والبواخر  البحرية 
االحتفال  على  عودتنا 

بالذكرى �سنويا ..
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»ال�صلفي« املرت�صح يف »الأمبيا«، »مرزاق حمدا�س« يف حوار مع »الو�صط«:

»اأنا م�س�ؤول عن نف�سي واالنتقادات خدمتني«

حاوره: علي عزازقة

نتحدث عن ال�صجة التي اأثريت 
حولكم، خا�صة واأنكم تر�صحتم 
يف حزب علماين بالرغم من اأنك 
ملتحي، كيف كانت ردة فعلكم 

مع هذا املو�صوع؟

يجب �أن ن�ؤكد ب�أن �ل�ضجة �لتي �أثريت 
ح�لن�، مل� تر�ضحن� يف �ضف�ف حزب 
بن ي�ن�س، خدمتن� �أكرث مم� �أ�رضتن�، 
حيث وجدن� �أم�من� �لكثري من �ضب�ب 
لن�  م�ض�ندته  �أعلن  �لذي  من�يل  برج 
دون  مب��رضة،  �ملث�رة  �ل�ضجة  بعد 
تلقين�ه�  �لتي  �الت�ض�الت  ن�ضي�ن 
و�الأ�ضدق�ء  �ملع�رف  جميع  من 
من  �لعمل  نريد  �أنن�  يعلم�ن  �لذين 
و��ضحة  �ضي��ضة  وفق  �لبلدية  �أجل 
من�يل،  برج  بلدية  �مل��طن يف  تخدم 
يكن  مل  عني  تد�وله  مت  م�  ب�رض�حة 
�أتقدم  �لذي يجعلني ال  ذلك �مل�ضكل 
وفقه  �لعمل  �أن�ي  �لذي  �مل�رضوع  يف 
من�يل  برج  يف  �ختي�ري  مت  م�  �إذ� 
�لبلدي،  �ل�ضعبي  للمجل�س  كرئي�س 

ومن هن� �أق�ل للذين �نتقدو� �ختي�ري 
�أق�م  م�  �أعلم  �أنني  »�الأمبي�«،  حلزب 
تر�ضح  �ضخ�س  �أي  �أنتقد  مل  و�أن�  به، 
حزب،  �أي  �أنتقد  ومل  �أخر،  حزب  يف 
معني،  م�رضوع  على  �ض�أعمل  لك�ين 
نحن نر�ه �أنه �ضيخدم �مل��طن ب�ضكل 
من�يل  برج  بلدية  يف  و�لتنمية  خ��س 

ب�ضكل ع�م.

لكن رمبا ال�صجة التي اأثريت 
�صدك ارتكزت على التزامك 

والرت�صح يف حزب مييل 
للعلمانية ب�صكل وا�صح؟

رمب� يك�ن ذلك، ولكن ب�لن�ضبة لن� كل 
حملي�ت  يف  �ضتت�ض�بق  �لتي  �الأحز�ب 
�ض��ء  و�حدة،  كفة  يف  ن�فمرب   23
ك�نت يف �مل��الة �أو �ملع�ر�ضة، �لعمل 
يهدف  ن�ض�ط  لن�  ب�لن�ضبة  �ل�ضي��ضي 
�إىل خدمة �لبلدية قبل �أي جهة �أخرى، 
معروف�ن بعملن�  »�الأمبي�«  يف  ونحن 
من�يل  برج  يف  و�جلميع  �جلمع�ي، 
يف  نرغب  �أنن�  ويعلم  نك�ن،  من  يعلم 
تكري�س م� ه� نبيل خالل �لعهدة �لتي 

�ضنك�ن فيه� على ر�أ�س �لبلدية �إذ� م� 
مت �ختي�رن� من قبل �مل��طنني.

ملاذا بال�صبط مت اختياركم 
حلزب عمارة بن يون�س، هل هو 
الوحيد الذي كان معه ات�صال اأم 

هنالك �صيء اأخر؟

من  �لكثري  لن�  هن�لك  ك�ن  ب�لطبع 
�الأحز�ب،  من  �لعديد  مع  �الت�ض�الت 
حزب  ر�أ�ضهم  على  ي�أتي  و�لتي 
كن�  �لذي  �جلمه�ري«،  »�لتح�لف 
هذه  يف  ب�إ�ضمه  �لدخ�ل  و�ضك  على 
نر�ه�  والأ�ضب�ب  ولكن  �ملحلي�ت، 
منه،  �خلروج  ف�ضلن�  منطقية  �أنه� 
ك�ن  من  �حلزب  يف  من  هن�لك  لك�ن 
يعلم مدى م�ضد�قيتن� يف برج من�يل، 
ور�ح يعمل ب��ضمن� ب�أن��س يعلمه �لع�م 
ونحن  مف�ضدون،  ب�أنهم  و�خل��س 
كمبد�أ ر��ضخ ولن يتغري، لن نعني مثل 
�أدنى  دون  من  تهدف  �ضي��ضة  هكذ� 
�ضك �إىل خدمة م�ض�حلهم �ل�ضخ�ضية، 
ولكن »�الأمبي�« ليعلم �جلميع، ي�ضم يف 
ب�لعمل  عليهم  م�ضه�د  �أن��س  ق�ئمته 

نت�أثر  لن  لهذ�  و�لتط�عي،  �خلريي 
�أي  نعريه�  ولن  �ل�ضجة  تلك  بثمل 
�هتم�م الأن �مليد�ن ه� �لذي �ضيف�ضل، 
و�مل��طن ب�لن�ضبة لن� ه� �حلكم �لذي 

�ضتك�ن له �لكلمة �الأخرية.

بلدية برج منايل من البلديات 
التي تعاين من حيث التنمية، 

كمواطن يف هذه البلدية كيف 
تقيم 5 ال�صنوات املا�صية؟

�ل�ضيء �لذي جعلن� نل�ج يف �ملعرتك 
�لنقطة  هذه  على  يرتكز  �ل�ضي��ضي 
�ل�ضب�ب  �لغ�ئبة،  �لتنمية  ب�لذ�ت، 
على  للجميع  يظهر  �أن  يجب  �لي�م 
و�ل�ضري  �لتغيري  خلق  على  ق�در  �أنه 
ك�أبن�ء  نحن  �الأف�ضل،  نح�  ب�لبلدية 
مل  �لبلدية  �أن  نرى  من�يل  برج  بلدية 
تتقدم ب�ضيء، �لد�خل له� ير�ه� على 
�أنه� مل تغري ث�به� �لذي �رتدته� منذ 
�الأم�ر  كل   ،2003 ب�مرد��س  زلز�ل 
�أجل  من  يدع�ن�  �ضيء  كل  كنت،  كم� 
�ل��قع �ضعب  و�لتغيري، الأن  �مل�ض�ركة 
تغيريه  على  و�لعزم  �أ�ضعب،  وتقبله 

نر�ه و�جب�، وحدوثه لي�س م�ضتحيال.

نخو�س الآن يف الربنامج الذي 
�صرتوجونه يف هذه احلملة 

النتخابية، على ماذا يرتكز 
بال�صبط؟

نعلم �أن �جلز�ئر تع�ين من �أزمة م�لية 
و�قت�ض�دية خ�نقة جد�، و�ل�زير �الأول 
ك�ن قد �أكد ذلك و�ض�رح �جلميع على 
�أن �ل��ضع �أ�ضبح ال يط�ق وه� �ضعب 
�إع�دة  �ضرنكز على  ف�إنن�  لهذ�  للغ�ية، 
�ملجمدة  �مل�ض�ريع  من  �لكثري  بعث 
مردود  له�  �ضيك�ن  و�لتي  �لبلدية،  يف 
ع�م،  ب�ضكل  �مل��طنني  على  �يج�بي 
�حلل�ل م�ج�دة وهي قريبة من�، و�إذ� 
�ملجل�س  ر�أ�س  على  �نتخ�بن�  مت  م� 
من  بيد  �ضن�رضب  �لبلدي  �ل�ضعبي 
من  �لكثري  ��ضرتج�ع  �أجل  من  حديد 
�الأن ملك جه�ت  �لتي هي  �ملد�خيل 
لن�  ب�لن�ضبة  �مل�لية  و�مل��رد  معينة، 
خ��ضة  فيه،  �لتفريط  يجب  ال  �ضيء 
و�أن �ل��قع �ملع��س يجربن� على ذلك، 
ومهمتن� هي خدمة �مل��طن يف برج 

من�يل.

هل اأنتم قادرين على خلق 
التغيري بالقائمة التي دخلتم بها 

�صباق املحليات؟

من دون مب�لغة، نحن �حلزب �ل�حيد 
�لذي له �ضعبية يف برج من�يل، وعندم� 
�ل�ضعبية  تلك  نق�ضد  �ضعبية  نق�ل 
كلمته�  له�  �ضتك�ن  �لتي  �اليج�بية 
�ضن��جه  �أنن�  نعلم  �النتخ�ب�ت،  خالل 
�لكلمة  �أن  �ل��قع يق�ل  من�ف�ضة ولكن 
و�أنن�  خ��ضة  لن�،  �ضتك�ن  �الأخرية 
برج  يف  طيبة  �ضمعة  له�  جمم�عة 

من�يل ب�ضكل ع�م.

-         كل الأحزاب يف كفة واحدة بالن�صبة لنا     -         كانت لدينا ات�صالت لكننا ف�صلنا »الأمبيا«
اأكد املرت�صح »ال�صلفي« يف حزب »بن يون�س«، مت�صدر قائمة »الأمبيا« يف بلدية برج منايل، باأن النتقادات التي تلقاها من قبل الكثري من اجلهات 

بعد ن�صر �صوره على مواقع التوا�صل الجتماعي خدمته كثريا، لكون العديد من مواطني البلدية �صجعوه على اخلطوة التي قام بها، وقال »مرزاق 
حمدا�س«، يف حوار جمعه بـ«الو�صط«، باأن الهدف من تر�صحه ي�صب مبا�صرة نحو حلم التغيري وحماولة جعل برج منايل اأف�صل مما عليها الأن ولو بن�صبة 

40 باملائة خالل اخلم�س �صنوات املقبلة.

املحلل ال�صيا�صي حممد بو�صياف :

امل�سهد ال�سيا�سي ينح�سر يف ثنائية »االفالن«و »االرندي«
.     البلدية تخ�صع لت�صريعات تكبل اإرادتها يف حتقيق واجباتها

حممد  �ل�ضي��ضي  �ملحلل  ت�قع 
ب��ضي�ف يف ح��ر خ�س به »�ل��ضط » 
�أن �النتخ�ب�ت �ملحلية �ضت�ضهد عزوف� 
�ضي��ضي�  ب�ضبب �لظروف �القت�ض�دية 
و�الجتم�عية وغالء �ملعي�ضة و�ضعف 
�لتعبئة و �لبد�ئل �ملطروحة من قبل 
ب�لن�ضبة  �أم�  �ل�ضي��ضية،  �الأحز�ب 
�أحز�ب  �أن  �أ�ض�ر  �ملحلي�ت  لنت�ئج 
ع�لية  بن�ضبة  �ضتتق��ضم  �ل�ضلطة  
حت�ضري�  �النتخ�ب�ت  نت�ئج  �ل�ضلطة 
�ضديدة  تك�ن  �أنه�  يبدو�  ملن�ف�ضة 
�إىل  ،د�عي�   2019 رئ��ضي�ت  �جل  من 
لق�ن�ن  بتعديالت  �لقي�م  �رضورة 
يتعلق  فيم�  خ��ضة  �إىل  �لبلدية 
و�الأم�ر  �لبلدية  رئي�س  ب�ضالحي�ت 
�ملحتكرة  �مل�يل  ب�لت�ضيري  �ملتعلقة 

من طرف �ل��ض�ية �الإد�رية.
 

ماهو تعليقك على امل�صهد 
ال�صيا�صي الذي تعي�صه 

اجلزائر ؟

يف  ينح�رض  �ل�ضي��ضي  �مل�ضهد  يك�د 
وقد   ، »�الرندي«  »�الأفالن«و  ثن�ئية 
فر�ضته�  قد  �ل�ضيغة  هذه  تك�ن 
�ضح�لة  يف  متثلت  د�خلية  معطي�ت 
 ، �حلزبية  �ملنظ�مة  طروح�ت 
تقدمي  من  تتمكن  مل  ف�ملع�ر�ضة 
خ�رطة طريق مقنعة الإحد�ث �لت��زن 
كم�   ، �ل�ضي��ضي  �لنظ�م  �ملطل�ب يف 
متجذرة  كق�ة  �الإ�ضالميني  تن�زع  �أن 
و�أ�ضعف  بريقهم  �ذهب  �ملجتمع  يف 
يف  متثلت  وخ�رجية   ، مردوديتهم 
��ضتهد�ف �لتي�ر�ت �الإ�ضالمية و�ل�ضعي 
على  �نعك�س  هذ�  كل   ، �إق�ض�ئه�  �إىل 
�ل�طنية  �ل�ضي��ضية  �حلي�ة  جمري�ت 
�أ�ضع�ر  تر�جع  ب�الإ�ض�فة،�أي�ض�  
�لنفط �ملحرك �الأ�ض��ضي لل�ضي��ض�ت 
�النتخ�ب�ت  هذه  طبع  مم�  �حلك�مية 

ب�ضيء من �لربودة و�لعزوف من حيث 
تف�عل �مل��طن معه�.

نتحدث على و�صع البلديات يف 
اجلزائر ؟

يف  �الأ�ض��س  حجر  هي  �لبلدي�ت 
�ل�ضي��ضي للدولة وتقع عليه�  �لتنظيم 
يتعلق  م�  يف  �مل�ض�ؤولي�ت  من  كثري 
ي�ضطدم  ذلك  ،لكن  �ملحلية  ب�لتنمية 
ب�لت�رضيع�ت ) ق�ن�ن �لبلدية و�ل�الية 
مم�  �الإد�رة  و�ض�ية  حتت  و�ل�ق�ع   )
 ، و�جب�ته�  حتقيق  يف  �إر�دته�  يكبل 
�إر�دة  �ضعف  مدى  تعك�س  �نه�  كم� 
تقدمي  يف  �ل�ضي��ضية  �الأحز�ب 
�ل�ضعب  تطلع�ت  م�ضت�ى  يف  ممثلني 
�لبلدي�ت  ي��جه  ع�ئق  �كرب  �أي�ض�    ،
�ضح  ه�  ذكرن�  م�  �إىل  ب�الإ�ض�فة 
هذه  �رتب�ط  ب�ضب  �مل�لية  �مل��رد 
�مل��رد ب�لريع �لنفطي ، ويالحظ �أن 
هن�ك ت�جه ، بعد تر�جع �الإ�ضالميني  
هذه  لت�ضيري  �ل�ضلطة  �أحز�ب  �حتك�ر 

�جلم�ع�ت �ملحلية

يف نظرك  الأزمة املالية 
انعك�صت �صلبا على املوؤ�ص�صات 

املحلية؟

ظل  يف  �ضلب�  �نعك�ضت  �إنه�  ب�لطبع 
 ، �لبالد  ملقدر�ت  �إد�ري  ت�ضيري 
�حل�جة  من  �أكربكرب  �الأزمة  لكن 
وحرية  ب�لية  �الإد�رة  ف�أ�ض�ليب  للم�ل 
غ�ئبة  تك�ن  تك�د  للمنتخبني  �الإبد�ع 
�م�م  �ملج�ل  ف�ضح  وكذلك  مت�م�، 
بعيد�  للمجتمع  �حلقيقيني  �ل�رضك�ء 
�ملعتمدة،  و�لزب�ئنية  �ل�ظيفية  عن 
و�فرة  �جلز�ئر  �إمك�ني�ت  �أن   �أكيد 
�ضيء  �ال  ينق�ضه�  ولكن   هلل  و�حلمد 
وح�ضن  و�لفع�لية  �مل�ضد�قية  من 

�لتدبري .

ماتعليقكم على ت�صريح رئي�س 
الهيئة العليا امل�صتقلة ملراقبة 

النتخابات التي حتدث يف 
العديد من املرات على تعديل 

قانون النتخابات؟

نح�  طريقه  يف  �مل�رضوع  �أن  �أظن 
وزير  بذلك  �رضح  وقد  �العتم�د 
يحت�ج  نعم   ، بدوي  �ل�ضيد  �لد�خلية 
ق�ن�ن �لبلدية �ىل كثري من �لتعديالت 
خ��ضة فيم� يتعلق ب�ضالحي�ت �ل�ضيد 
�ملتعلقة  و�الأم�ر  �لبلدية  رئي�س 
ب�لت�ضيري �مل�يل �ملحتكرة من طرف 

�ل��ض�ية �الإد�رية.

ما ت�صورك لقانون املحليات 
خا�صة و اأن وزير الداخلية 

حتدث كل مرة عن ا�صالحه؟

�جلز�ئرية  �لدميقر�طية  �لتجربة 
حديثة وحتت�ج �إىل �إن�ض�ج ومت�بعة من 
نتف�دى  حتى  �لدولة  م�ؤ�ض�ض�ت  قبل 
م�  �ضببته�  �لتي  �النتك��ض�ت  بع�س 
�الإجر�ئية  ب�لدميقر�طية  يعرف 
ف�مل�ض�لة ثق�فية قبل �ن تك�ن عملية 
يف   ( نتفهم  �أن  فيمكن  وعليه   ، �آلية 
يف  �ل�ضلطة  تدرج   ) �الأح��ل  �أح�ضن 
 ، عم�م�  �ل�ضي��ضية  �لعملية  جت�يد 
بني  �خلالف  نق�ط  بع�س  وجت�وز 
�إىل  تطمح  �لتي  و�ملع�ر�ضة  �ل�ضلطة 

مر�تب �أق�ى يف �لتمثيل و�لت�ضيري.

هل �صت�صهد النتخابات املحلية 
م�صاركة او عزوفا �صيا�صيا ؟

بع�س  ز�هد  �مل��طن  �ن  يبدو� 
ف�لظروف  �ملحطة  هذه  يف  �ل�ضيء 

وغالء  و�الجتم�عية  �القت�ض�دية 
�لبد�ئل  و  �لتعبئة  و�ضعف  �ملعي�ضة 
�الأحز�ب  قبل  من  �ملطروحة 
من  حل�لة  دو�عي  كله�  �ل�ضي��ضية 

�لعزوف.

فيما يخ�س ا�صتدعاء وزير 
احلكومة لالأحزاب املوالية 
و اإق�صاء الأحزاب املعار�صة 

،ماتعليقك على هذه اخلطوة ؟

م�ض�ورة  تتم  �أن  �ملفرو�س  من  ك�ن 
د�ئرة  ت��ضيع  وحم�ولة  �الأحز�ب  كل 
�لنق��س �ل�طني خ��ضة و�لبلد تهدده 
�الإقليمية  �ال�ضطر�ب�ت  من  �لكثري 
من ميثل  بع�س  و�إق�ض�ء   ، و�لد�خلية 
�ل�ضعب �ضل�ك مد�ن وال ي�ضح �ال يف 
�إط�ر �لهيئة �لتنفيذية ، حيث ترف�س 
�لرئي�س  برن�مج  تنفيذ  �ملع�ر�ضة 
عن  طروح�ته�  تبتعد  �الأقل  على  �أو 

خمطط �حلك�مة.

توقعك لنتائج املحليات؟

�أحز�ب  ع�لية  بن�ضبة  �ضتتق��ضم 
حت�ضري�  �النتخ�ب�ت  نت�ئج  �ل�ضلطة 
ملن�ف�ضة يبدو� �أنه� تك�ن �ضديدة من 
�أجل رئ��ضي�ت 2019 ، ب�قي �الأحز�ب 
�ضيك�ن ح�ض�ره� حمت�ضم� �أو �ضعيف 
�حمد  به  م� �رضح  هذ�  �عزز  وقد   ،
�ضي��ضية جديدة  ب�ن خ�رطة  �ويحيى 
حم�س   ،  2017 حملي�ت  بعد  �ضتك�ن 
�أم�  �ضتك�ن يف �ملق�م �لث�لث ك�لع�دة 
م�زفر�ن  وبق�ي�  و�الحت�د  �لطالئع 
�أم�  �لكثري،  �ل�ضيئي  له�  يك�ن  فلن 
يف  �ضتنكفئ  �جله�ية  �الأحز�ب 
و�جه�ه�  �لتي  �ل�ضدمة  بعد  مع�قله� 

يف �لت�رضيعي�ت �ل�ض�بقة
اإميان لوا�س .

 فياليل غويني يوؤكد من امل�صيلة 

االنتخابات احلرة تعيد  ثقة امل�اطن يف دولته 
دع� �الأمني �لع�م حلركة �الإ�ضالح �ل�طني« فياليل غ�يني » �أم�س من �مل�ضيلة 

�يل �رضورة بن�ء �لثقة من جديد بني �مل��طن ودولته و�أو�ضح غ�يني خالل لق�ء 
مع من��ضليه ب�ملكتبة �ملركزية ب�أنه يجب �لرتكيز خالل �حلملة �النتخ�بية 
�ملقبلة على   �إقن�ع �ل�ضعب �جلز�ئري على �الإقب�ل على �ضن�ديق �القرت�ع 

ب�ضكل مكثف الختي�ر ممثليهم بكل حرية و�ضدد رئي�س حركة �ال�ضالح �ل�طني 
حر�س حزبه على تقدمي برن�مج �نتخ�بي ق�بال للتنفيذ بعيد� عن �ل�ع�د  

�لز�ئفة و�ملز�يد�ت �ل�ضي��ضية و�ل�ضجالت �حلزبية �لعقيمة �لتي تبعد �مل�ضهد 
�ل�ضي��ضي عن و�قع �مل��طن مع تقدمي بر�مج و�قرت�ح�ت ن�جعة مل�ض�كل  

�مل��طنني �لي�مية و �حلل�ل ملط�لبهم �ملعي�ضية بعيد� �ل�رض�ع�ت �حلزبية  
م�ضدد� �ىل  تنظيم حملة �نتخ�بية نظيفة تعتمد على بر�مج ن�جعة وتقدم  

حل�ل ممكنة لك�ضب معركة �لتنمية �ل�ض�ملة �لع�دلة و�ملت��زنة وجلعل جميع 
�ملج�ل�س  �ملنتخبة ف�ض�ء�ت للتك�مل و�لتع�ون بني �ملنتخبني من خمتلف 

�الأحز�ب �ل�ضي��ضية  يعمل�ن من �جل �مل�ضلحة �لع�مة ويتجنب�� �ل�رض�ع�ت 
�ل�ضخ�ضية و�حلزبية �لتي حتدث  ح�الت �الن�ضد�د وتعطل �لتنمية �ملحلية  
حيث يرى  �أنه� �أزمة ثقة يف �الأ�ض��س ترتبت عن ��ضتنف�ذ وف�ضل خمطط�ت 
�لتنمية و�الن�ضد�د يف �الأفق ، ويف هذ� �ل�ضدد نفى  وج�د ح��ر حقيقي  م� 
بني كل �الأطر�ف  يف�ضي �إىل �إع�دة �لثقة وت��فق �ضي��ضي ، ومن �أجل جت�وز 

�الأزمة .
عبدالبا�صط بديار 

رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية، مو�صى تواتي :

 البديل الإدارة �س�ؤون البلديات
 يكمن يف العن�سر الن�س�ي

�أ�ض�ر  رئي�س �جلبهة �ل�طنية �جلز�ئرية م��ضى ت��تي �أن �لبديل الإد�رة 
�ض�ؤون �لبلدي�ت بكل �ضف�فية يكمن يف �لعن�رض �لن�ض�ي ،مربز� �أنب�أن ت�ضكيلته 
�ل�ضي��ضية ترف�س ن�ضبة �لثلث للمر�أة �ضمن �لق��ئم �النتخ�بية مط�لب� مبزيد 

من �لتمثيل �لن�ض�ي يف �ملج�ل�س �ملنتخبة ،و �أو�ضح  م��ضى ت��تي خالل 
تن�ضيطه جتمع� �ضعبي� بق�عة �ملركز �لثق�يف »عي�ض�ت �إيدير« ب��ضط �ملدينة 
يندرج يف �إط�ر �حلملة �النتخ�بية الختي�ر �أع�ض�ء �ملج�ل�س �ل�ضعبية �لبلدية 

و �ل�الئية ،ب�أن »�ملر�أة ب�إمك�نه� �إد�رة �ض�ؤون �لبلدية �أح�ضن من �لرجل« الأنه� 
تتحلى ب�ل�ضرب و ت�ضغي �أكرث الن�ضغ�الت �مل��طنني«،و �عترب ت��تي يف هذ� 

�ل�ضي�ق �أن مت�ضدرة ق�ئمة حزبه النتخ�ب �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي ل�ضكيكدة 
�ضتك�ن �الأوىل يف ت�ريخ هذه �جلم�عة �ملحلية، د�عي� �لن�خبني للت�ض�يت عليه� 

»الأنه� �ضتغري �لكثري يف هذه �لبلدية« على حد ق�له  و تعهد ب�أن مر�ضحي 
ت�ضكيلته �ل�ضي��ضية �ضيك�ن�ن »�آذ�ن� �ض�غية للم�ضت�ضعفني و �ضيعمل�ن ليال نه�ر� 

حلم�يتهم و �ل�ضهر على حق�قهم«.
اإميان لوا�س.

 



رغم تقليل ح�سبالوي من هول الظاهرة، بقاط بركاين:

15 األف طبيب جزائري باخلارج 
رد رئي�س عمادة الأطباء بقاط بركاين، اأم�س، على ت�رصيح وزير ال�سحة وال�سكان خمتار ح�سبالوي، الذي قلل من خالله من 

حجم ظاهرة  هجرة الأطباء اجلزائريني للخارج، قائال اأنها ظاهرة عاملية ولي�ست حكرا على اجلزائر، لريد بقاط بركاين اأنها 
كارثة تع�سف بقطاع ال�سحة، واأنها ت�سمل 15 األف طبيب.

رف�س رئي�س عمادة الأطباء بقاط بركاين، اأم�س، يف ت�رصيح له، تهوين وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح امل�ست�سفيات خمتار 
ح�سبالوي من ظاهرة هجرة الأطباء، معتربا اأن تقليل ح�سبالوي من اأثر هجرة الأطباء اجلزائريني باأنه جهل بلغة الأرقام، 

كا�سفا  عن اأكرث من 15 األف طبيب جزائري يف اخلارج منهم 10 اآلف يف فرن�سا وحدها مقابل 60 األف طبيب فقط يف 
اجلزائر.  اأما بخ�سو�س احللول فدعا بقاط بركاين، اإىل حوار جدي يجمع بني الأطباء ووزارة ال�سحة واملالية وال�سمان 
الجتماعي ملعرفة ال�سبب احلقيقي للنزيف الذي ي�سهده قطاع ال�سحة يف اجلزائر والذي اأدى اإىل عجز يف تغطية كافة 

امل�ست�سفيات بالأطباء املتخ�س�سني، بح�سبه،  كما طالب بتح�سن ظروف العمل والتكوين الذي تراجع ح�سبه يف الفرتة الأخرية. 
كما حدد بقاط اأ�سباب هجرة الأطباء اجلزائريني بكلمة »ديقوطاج« لعدم وجود اآفاق يف اجلزائر وتراجع مكانتهم الجتماعية 

جراء تعر�سهم لالعتداءات اليومية اأثناء تاأديتهم لعملهم، و ‘ترب اأن الراتب ال�سهري لطبيب مهني. كما اعترب اهتمام وزارة 
ال�سحة الندوات والأيام التح�سي�سية ل نفع له يف ظل عدم قدرتها على توفري كافة الإمكانيات املادية والب�رصية داخل 

امل�ست�سفيات العمومية والتي متثل 70 باملائة من قطاع ال�سحة يف البالد مقابل 30 باملائة للخوا�س الذين يفرون كافة و�سائل 
�سارة بومعزة والتكنولوجيات احلديثة باأثمان مرتفعة جدا لي�ست يف متناول عامة ال�سعب.
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الرئي�س بوتفليقة

الثورة التحريريرية اأ�سا�س وحدتنا الوطنية
اأكد رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اأن ثورة نوفمرب »كانت و�ستبقى عروة وحدتنا الوطنية الوثقى«، داعيا اإىل »احلفاظ عليها ر�سيدا 

يوحد كافة القوى ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية والناأي مبوؤ�س�سات الدولة عن املزايدات والطموحات ال�سيا�سوية«.

م.�س

ر�سالة  يف  اجلمهورية  رئي�س  وقال 
الذكرى  مبنا�سبة  الأمة  اإىل  وجهها 
ثورة  اندلع  لإحياء  وال�ستني  الثالثة 
»ثورة  ان  املجيدة،  نوفمرب  اأول 
بالتاأكيد  و�ستبقى  كانت  نوفمرب 
الوثقى«،  الوطنية  وحدتنا  عروة 
م�سددا على �رصورة »احلفاظ عليها 
ر�سيدا يوحد كافة القوى ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية كلـما تعلق 

الأمر باجلزائر قبل كل �سيء«.
ر�سالته  يف  بوتفليقة  الرئي�س  واأبرز 
من  لدينا  »وديعة  نوفمرب  ثورة  اأن 
ي�سونها  اأن  احلايل  اجليل  واجب 
بها  لتذكي  القادمة  لالأجيال  اأمانة 
الأزمان  مر  على  الوطنية  نخوتها 
مبحطة  م�سيدا  الآتية«،  والدهور 
اأول نوفمرب 1954 باعتبارها »اأ�سي�سة 
تاريخنا الـمعا�رص اأ�سهر فيها ال�سعب 
ذلك  وقبل  العالـم،  اأمام  اجلزائري 
انتزاع  على  عزمه  الـم�ستعمر،  اأمام 

�سيادته وحريته اأّيــا ما كان الثمن«.
واأكد رئي�س اجلمهورية اأن »احلفاظ 
على مكا�سبنا، يف كنف تعددية الروؤى 
نكون  اأن  منا  يقت�سي  ال�سيا�سية، 

قادرين على التكتل يف جبهة وطنية 
باجلزائر  الأمر  تعلق  كلـما  جامعة 
مواجهة  عند  اخل�سو�س  وعلى 
اإن  اخلارجية«واأ�ساف  التهديدات 
نوفمـرب  ثــورة  اندلع  ذكرى  اإحياء 
تالحم  من  يكر�سه  وما  الـمجيدة 
الأبرار،  �سهدائنا  حول  وطني 
فعلنا  ما  تقييم  اإىل  »يدعونا 
الت�ساوؤل  واإىل  الوطــــني  بال�ستقالل 
حول ما بقي علينا اأن نقوم به خدمة 
بالإجنازات  ذكر  اأن  للجزائر«وبعد 
القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية 
رئي�س  اأكد  للجزائر،  والدبلوما�سية 
وفية  »بقيت  اجلزائر  اأن  اجلمهورية 
لبيان اأول نوفمرب1954 من حيث هو 
نداء من اأجل احلرية و الكرامة ونداء 
دميقراطية  جزائر  بناء  اأجل  من 
واجتماعية يف اإطار مبادئ الإ�سالم 
كما هو نداء من اأجل عالقات �سلـم 
يف  الـم�ستقلة  ال�سعوب  بني  وتعاون 

اإطار تقا�سم الـم�سالح«.
الرئي�س  --ي�سيف  جدال  ل  و 
»الدميقراطية  اأن  يف  بوتفليقة-- 
ت�سكالن  التعبري  وحرية  التعددية 
اإننا  بل  ملـمو�سا،  واقعا  اليوم 
بع�س  عن  هدوء  يف  الطرف  نغ�س 

التجاوزات وبع�س الـمبالغات اإدراكا 
منا باأن ال�سعب يراقب ويدليي يف كل 

مرة بحكِمه بكل �سيادة«.
اإىل ذلك، اأكد  رئي�س اجلمهورية يف 
ر�سالته ان اجلي�س الوطني ال�سعبي، 
�سليل جي�س التحرير الوطني، »يتوىل 
يف  الد�ستورية  مهمته  حزم  بكل 
الرهاب  خطر  من  حدودنا  حماية 
الدويل واجلرمية العابرة لالأوطان«، 
على  »الإبقاء  اأهمية  على  م�سددا 
يف  اجلمهورية  الـموؤ�س�سة  هذه 
والطموحات  الـمزايدات  عن  مناأى 

ال�سيا�سوية«.
عهد  وىل  »لقد   : يقول  واأ�ساف 
الـمراحل النتقالية يف اجلزائر التي 
�سهداء  من  الآلف  ع�رصات  �سحى 
اإنقاذ  اأجل  من  الوطني  الواجب 
موؤ�س�ساتها ال�سيا�سية، وبات الو�سول 
اإىل ال�سلطة، من الآن ف�ساعدا، يتم 
عرب الـمواعيد الـمن�سو�س عليها يف 
ال�سعب  �سيادة  خالل  ومن  الد�ستور 
النتخاب  طريق  عن  يفو�سها  الذي 
على اأ�سا�س الربامج الـملـمو�سة التي 

تعر�س عليه«.
»عود  اأن  ال�سياق  ذات  يف  واأو�سح 
موؤ�س�ساتها  بف�سل  ا�ستد  اجلمهورية 

تتجدد  التي  الـمنتخبة  الد�ستورية 
�سنوات يف  كل خم�س  ا�ستحقاقاتها 
اإطار قواعد �سفافة مو�سول تعهدها 

بالتحديث«.
اأنه  اجلمهورية  رئي�س  اأكد  اأن  وبعد 
يعتز  اأن  اجلزائري  لل�سعب  يجوز 
بح�سيلة ن�سف قرن من ال�ستقالل، 
والدموية«  »الفظيعـــة  باملاأ�ساة  ذكر 
اإىل  م�سريا  اجلزائر،  عا�ستها  التي 
اأن تلك »الـمرحلة الوخيمة الـموؤلـمة 
والقيم  الف�سائــــل  بانبعاث  متيزت 
الـموروثة عن ثورة نوفمرب الـمجيدة 
التي بف�سلها انت�رصنا على الإرهاب 
الهمجي وبف�سل ما نهلنا من مبادئ 
الإ�سالم ال�سامية لكي نتجاوز اآلمنا 
الوطنية  بالـم�ساحلة  الـم�سرتكة 
يحت�سننا  الذي  الوطن  يف  ونلتقي 

ويف  كلمتنا  يوحد  الذي  الدين  ويف 
التي  جمهوريتنا  قوانني  �سيادة  ظل 

جتمعنا«.
رئي�س  اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 
اأ�سبحت  »هويتنا  اأن  اجلمهورية 
الوعاء  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث 
الوطنية ولعبقريتنا  اجلامع لوحدتنا 
الـمكانة  جانب  فاإىل  الثقافية. 
يف  الإ�سالم  يتبواأَُها  التي  الـمكينة 
جانب  اإىل  و  قلوبنا،  يف  و  د�ستورنا 
يف  ا�سرتجعت  التي  العربية  اللغة 
من  ال�رصعية  مكانتها  مبكر  وقت 
حيث هي لغة وطنية ر�سمية، ها هي 
هي  اأ�سبحت  الأمازيغية  اللغة  ذي 
الأخرى لغة وطنية و ر�سمية للجزائر 
موا�سلة  اأجل  من  �ست�سعى  التي 

ترقيتها«.

اجلماجم واالأر�سيف 
لن نتخل عنهما، وزير 

اجلاهدين يعرتف: 

ال منلك اإح�ساء 
ثابتا لعدد 

املجاهدين 
اأكد وزير املجاهدين الطيب زيتوين، 

اأم�س، اأن م�ساحله �ستعمد للك�سف عن 
الرقم احلقيقي للمجاهدين، دون �سبط 

موعد حمدد، قائال اأن ما مت تناقله 
عرب بع�س و�سائل الإعالم غري �سحيح، 
م�سيفا اأن الوزارة ل تزال حت�سي عدد 
املجاهدين اإبان الثورة التحريرية، بعد 
معاجلتها لكل امللفات العالقة، بح�سبه، 

رغم مرور 55 �سنة من ال�ستقالل.
ونفى الوزير، اأم�س، خالل حلوله �سيفا 
على برنامج »قهوة وجرنان«،  ما عادت 

له بع�س و�سائل الإعالم موؤخرا بخ�سو�س 
عدد املجاهدين الأحياء، والك�سف 

بح�سبهم عن اأرقام كبرية،  وهو ما ركز 
الوزير على نفيه اأم�س، يف حني �سبق واأن 
اأ�سال امللف الكثري من احلرب، خا�سة مع 
ت�رصيح جماهدة لوزيرة اأغيل اأحريز وما 

نقل عنها من قولها اأنه لو كان للجزائر 
عدد املجاهدين اليوم لنالت ا�ستقاللها 

يف ظرف 3 �سنوات.
اأما بخ�سو�س ملف جماجم اأبطال 

الثورات ال�سعبية التي ل تزال رهينة 
متحف الإن�سان بباري�س، فعمل على 
طماأنة الراأي العام بقوله اأنها �ستعود 

لتدفن باجلزائر عاجال اأم اآجال، اإل اأنه 
مل ي�سبط رزنامة حمددة، اأو يك�سف 

عن م�سار املفاو�سات التي كان يفرت�س 
اأن ت�ستاأنف �سبتمرب الفارط، يف حني 
اأكد اأن اجلزائر تتعامل مع ال�سلطات 
الفرن�سية بطريقة هادئة، واأنه  �سيتم 
اإعادة بعث عمل اللجان امل�سرتكة يف 

هذا امللف قريبا، وبذلك بالتن�سيق مع 
وزير ال�سوؤون اخلارجية لإعادة بعث عمل 

اللجان امل�سرتكة مع الفرن�سيني، لإمتام 
العمل على امللفات الأربعة املتفق 

عليها، وهي اإ�ستعادة الأر�سيف اخلا�س 
باجلزائر واملتواجد لدى فرن�سا وكذا 

ملف جماجم ال�سهداء، وملف املفقودين، 
ممتدحا الرئي�س الفرن�سي احلايل اميانويل 

ماكرون بقوله اأنه كان �سادقا كمر�سح يف 
الإنتخابات، ول ميكننا احلكم عليه الآن، 
متداركا اأن احلكم على ماكرون الرئي�س 

مقارنة مباكرو املرت�سح لرئا�سيات فرن�سا 
الفارطة �سيكون بعد ا�ستئناف املفاو�سات 

معهم.
وكانت املفاو�سات بخ�سو�س امللفات 
توقفت بني اجلزائر وفرن�سا من خالل 

اللجنة امل�سرتكة لإعادة الأر�سيف 
وجماجم ال�سهداء، بطلب من الفرن�سيني 

ب�سبب الإنتخابات.
وعن ملف احلركى، والذي ل يهداأ، 

خا�سة اأنه ميكن تق�سيمه بني احلركى 
الذين رحلوا مع فرن�سا والذي يرتاوح  

ملفهم بني مطالبة فرن�سا مبزيد من 
احلقوق، وبني التوجه باجتاه اجلزائر 
اأحيانا اأخرى، وامللف الثاين باحلركى 

املقيمني باجلزائر، والتي ميكن العودة 
اإىل ت�رصيحات الرائد خل�رص بورقعة الذي 

اأكد وجود مليون حركي باجلزائر غداة 
ال�ستقالل، ليعود زيتوين اليوم ويوؤكد اأنه 
مازال هناك حركى يف اجلزائر، مو�سعا 

خطابه يف نعت حركي باأنه ي�سمل كل من 
يقف �سد اأمن وا�ستقرار اجلزائر »احلركى 

ليقت�رصون فقط على من خان وطنه 
و�سعبه اإبان الإ�ستعمار«.

وبالعودة حلادثة املركز الثقايف الفرن�سي 
وتكاثف ال�سباب، فقال اأنها �سورة غري 

م�رصفة، واأنها ت�رص ب�سورة اجلزائر، 
عك�س ت�رصيح وزير التعليم العايل والبحث 

العلمي طاهر حجار، م�سيفا خا�سة 
اأن ذلك يتزامن  والذكرى 63 لندلع 

الثورة التحريرية، موؤكدا اأنه ل �سدف يف  
الت�سجيالت يف املركز وذكرى نوفمرب، 

داعيا ال�سلطات اجلزائرية مبا فيها 
م�ساحله لوقف هكذا  ت�رصفات للحفاظ 

على نظرة اجلزائر، مع �رصورة درا�سة 
الأ�سباب احلقيقية التي تقف وراء هذه 

الظواهر، كونها مت�س طالب علم ونخبة 
من اجلزائريني.

�سارة بومعزة 

وزير ال�سكن عبداحلميد طمار

اإ�ستحداث  اأمناط �سكنية جديدة م�ستقبال
اأكد وزير ال�سكن و العمران و املدينة 
اأن  قطاعه يعمل  عبد احلميد طمار 
على جت�سيد خمتلف الربامج ال�سكنية 
 801.174 ب  واملقدرة  املتبقية 
ا�ستحداث  عن  ،كا�سفا  �سكنية  وحدة 
م�ستقبال  جديدة  �سكنية  اأمناط 
اجلزائرية  العائالت  متناول  تكون يف 
،مفيدا  املادية  قدراتهم  ح�سب  و 
عاتق  على  �ستمول  الربامج  هذه  اأن 
الإمكانيات  حدود  يف  الدولة  ميزانية 

املتوفرة.
ك�سف وزير ال�سكن والعمران واملدينة 
عبد الوحيد طمار اأن ال�سكن اليجاري 
يعترب  التح�سري  قيد  مازال  الذي 
م�رصوع ا�ستثماري يهدف اإىل تخفيف 
العبء عن ميزانية الدولة وكذا موجه 
للمواطنني اأ�سحاب الدخل املتو�سط 
، مفيدا ان قطاعه يعمل على جت�سيد 
املتبقية  ال�سكنية  الربامج  خمتلف 
�سكنية  وحدة   801.174 ب  واملقدرة 
�سكنية  اأمناط  ا�ستحداث  عن  كا�سفا 
متناول  يف  تكون  م�ستقبال  جديدة 
العائالت اجلزائرية و ح�سب قدراتهم 
الربامج  هذه  اأن  م�سريا  املادية 
�ستمول على عاتق ميزانية الدولة يف 

حدود الإمكانيات املتوفرة .
و اأفاد عبد الوحيد طمار اأن  ال�سكن 
التح�سري  قيد  مازال  الذي  اليجاري 
اإىل  يهدف  ا�ستثماريا  م�رصوعا  يعترب 
الدولة  ميزانية  عن  العبء  تخفيف 
اأ�سحاب  للمواطنني  موجه  وكذا 
الوزارة  موؤكداان  املتو�سط،  الدخل 
الربامج  كافة  ا�ستكمال  على  تعمل 
ال�سكنية امل�سطرة يف اإطار اخلما�سي 
�سنة  خالل   )2019-2015( اجلاري 
 801 من  باأزيد  املقدرة  و   ،  2019
مليون  اأ�سل  من  �سكنية  وحدة  األف 
مربجمة،  �سكنية  وحدة  األف  و600 
ا�سرتاتيجية  تنفيذ  خالل  من  وذلك 
جديدة للقطاع يف اإطار خمطط عمل 
القطاع  ان  الوزير  ذكر  و  احلكومة 
ال�سرتاتيجية  ذات  اإطار  يف  يعمل 
العقاري  الن�ساط  تطوير  على 
العقاري  ال�سوق  تطوير  وت�سجيع 
حتفيزي  نظام  وا�ستحداث  اليجاري 
مع  البناء  جمال  يف  للم�ستثمرين 
ال�سغرية  تطوير وت�سجيع املوؤ�س�سات 
طرف  من  املن�ساأة  واملتو�سطة 

ال�سباب يف اإطار خمتلف الأجهزة.
واأبرز الوزيراأنه �سيتم اإ�سدار ن�سو�س 

تنظيمية متعلقة بن�ساط مهنة املقاولة 
حتدد اأخالقيات املهنة ، مع التفكري 
يرمي  للبناء  وطني  جمل�س  اإن�ساء  يف 
واحلفاظ  الوطني  الرتاث  حماية  اإىل 
الهند�سة  ن�ساط  خ�سو�سيات  على 
حتفيز  اىل�رصورة   ،داعيا  املعمارية 
اإدراج  على  البناء  جمال  يف  الفاعلني 
تكاليف  لتقلي�س  جديدة  بناء  اأنظمة 
واجناز ال�سكناتوجعل مهنة البناء ذات 
اإعداد قائمة ت�سنف  اأكرث مع  جاذبية 
اأدائها  درجة  ح�سب  املوؤ�س�سات 

ونوعية امل�ساريع . 
التمويل  م�سكل  اىل  الوزير  تطرق  و 
التي عرقلت ال�سكنات خالل ال�سنوات 
اإعادة  اإمكانية  »عن  كا�سفا  املا�سية 
مع  بالتعاون  الإ�سكان  بنك  بعث 
والحتياط  للتوفري  الوطني  ال�سندوق 
اأمناط  تنويع  اإطار  يف  بنك(  )كناب 
ال�سكنية  امل�ساريع  ومتويل  الدفع 
بنكا  ميلك  ل  القطاع  اأن   « م�سريا 
ال�سغط  مقابل  م�ساريعه  لتمويل 
الوطني  ال�سندوق  على  الكبري 
ال�سعبي  والقر�س  والحتياط  للتوفري 

اجلزائري«.
اإميان لوا�س .

حذر من خطاب اأويحيى التيئي�سي 

منا�سرة: ت�سريحات ولد عبا�س بعيدة 
عن اآمال املجاهدين 

مبنا�سبة 1 نوفمرب املجيدة

تقليد الرتب واالأو�سمة الأفراد املجموعة 
االإقليمية للدرك الوطني باملدية

رد رئي�س حركة جمتمع ال�سلم عبد املجيد 
العام حلزب  الأمني  اأم�س، على  منا�رصة، 
جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س، 
بخ�سو�س ت�رصيحاته الأخرية حول رئي�س 
على  راأ�سه«  »يف  وباأنه   2019 يف  اجلزائر 
حد قوله، رد عليه منا�رصة باأن ولد عبا�س 
داعيا لرتك حتديد هوية  الراأ�س«،  »فارغ 

الرئي�س لل�سعب اجلزائري.
و�سف رئي�س حم�س عبد املجيد منا�رصة 
جبهة  حلزب  العام  الأمني  تب�سة،  من 
التحرير الوطني جمال ولد عبا�س،  بفارغ 
الرئي�س  اأ�سم  اأن  ت�رصيحه  بعد  الراأ�س 
اإياه  مطالبا  راأ�سه  يف  للجزائر  املقبل 
م�سيفا  اجلزائري.،  ل�سعب  اخليار  برتك 
اأول  بيان  اأرادها  التي  اجلمهورية  اأن 
نوفمرب ل ت�سري ل بالتعيني ول بالتوريث. 
الأول  الوزير  خطاب  منا�رصة  رف�س  كما 
باخلطاب  و�سفه  الذي  اأويحيى  اأحمد 
من  يهدف  والذي  والتيئ�سي  التخويفي 
وتكمم  ال�سعب  على  ال�سيطرة  اإىل  خالله 
مت  النتخابية  العملية  اأن  واأكد  اأفواه. 
هدف  واأ�سبحت  حمتواها  من  اإفراغها 
اجلزائر  تتخلف  مل  حيث  و�سيلة،  ولي�ست 
املقررة  النتخابية  مواعيد  عن  اليوم 
على  نح�سل  كنا  دائما  لكن  الد�ستور،  يف 
كالمه.   ح�سب  اأجرائها  قبل  النتائج 
وطالب عبد املجيد منا�رصة من احلكومة 
تكون  اأن  نافيا  النتخابات،  نزاهة  �سمان 

حم�س متهربة من حتمل م�سوؤولياتها جتاه 
ت�سيري 20  اأكد قدرتها على  ال�سعب حيث 
�سمحت  حال  يف  البلديات  من  باملائة 
ال�سعب.  واختارها  بذلك،  احلكومة  لها 
عدم  منا�رصة  ا�ستهجن  اأخرى  جهة  من 
احتفال بذكرى 44 لوفاة العامل اجلزائري 
مالك بن نبي، الذي يجهله الكثري ح�سبه، 
لالإعالم  الكاملة  امل�سوؤولية  حممال 
العمومي. كما طالب رئي�س حركة جمتمع 
مر�سحيه  منا�رص  املجيد  عبد  ال�سلم 
و�رصورة  الكاذبة  الوعود  عن  بالبتعاد 
العادل  والتوزيع  للمواطنني  احلقيقة  قول 
ال�سند  ال�سعب ح�سبه هي  ثقة  لأن  لتنمية 

احلقيقي للعمل.
املركز  اأمام  الطلبة  �سور  علق   كما 
تعرب  اعتربها  التي   ، الفرن�سي  الثقايف 
احلكومات  اإليه  و�سلت  الذي  الف�سل  عن 
املتعاقبة وعدم قدرتها على ت�سيري �سوؤون 
اجلزائر. واأكد منا�رصة، اأن اجلزائر الآن 
تعي�س املرحلة اأ�سوء من فرتة الت�سعينيات 
التي �سيطر فيها الإرهاب وكانت ميزانية 
الدولة ل تتعدى 10 مليار دولر فلم يفكر 
احلايل  الو�سع  عك�س  الهجرة  يف  ال�سباب 
الدولة 60 مليار دولر  اأين و�سلت خزينة 
لكن مل تنجح يف زرع الأمل والق�ساء على 
ظاهرة احلرقة، موؤكد اأن 700 األف طالب 

هم يقعون حتت طائلة احلرقة املقننة.
�سارة بومعزة 

م�ستوى  على  اأم�س  اأول  اأحيت 
للدرك  الإقليمية  املجموعة 
الوطني باملدية  مبنا�سبة الذكرى 
الثالثة وال�ستون )63( لندلع ثورة 
01 نوفمرب 1954 مت  تقليد الرتب 
اأفراد  على  الأو�سمة  واإ�سداء 
الإقليمية   للمجموعة  ال�سالح 
املدية  ولية  وايل  اإ�رصاف  حتت 
األقى  اأين  بو�سمة   حممد  ال�سيد 
باملنا�سبة قائد املجموعة  كلمة 
الحتفاء  منا�سبة  اأّن  فيها  نوه 
التحريرية  الثورة  اندلع  بذكرى 
�سحوا  الذين  لأرواح  تخليد  هو 
يف  اجلزائر   تنعم  اأن  �سبيل  يف 
الفر�سة  واأّن  ال�ستقالل  كنف 
الدائم  التزامنا  فيها  لنثبت  هذه 
الوطني  العمل  تكري�س  على 
هوؤلء  خطى  على  قدما  وال�سري 

الرجال التي �سقت ِدماءهم اأر�س 
اأبناوؤها  ينعم  حتى  ثمنا  اجلزائر 
احلرية مو�سحا اأّن هذه الرتقيات 
ح�سائل  نظري  جاءت  التكرمي  و 
اأعمال اأفراد الدرك الوطني وهي 
مبثابة التقدير والتثمني جلهودهم 
يف �سبيل خدمة الوطن واملواطن 
من منطلق احل�س بالواجب وروح 
امل�سوؤولية اإىل ما فيه من اإخال�س 
للجزائر ومن وفاء لعهد ال�سهداء 
الأبرار و هذا  بح�سور نائب عن 
الولئي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
والع�سكرية  الق�سائية  ال�سلطات 
اأع�ساء  كذا  و  واملحلية  والأمنية 
واملجل�س  الأمة  مبجل�س  النواب 
ومديرة  الوطني  ال�سعبي 

املجاهدين .
 الهواري بلزرق
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تفا�صيل مثرية لظاهرة تفاقمت يف الظالم 

�أمالك �لدولة .. ف�سائح �بتلعت 15 �ألف وعاء!  
�صهدت اجلزائر منذ عهد اال�صتقالل اأزيد من 15 األف حالة تنازل غام�صة عن اأمالك الدولة، فُمقابل دنانري رمزية، جرى التهام اأوعية 

عقارية هامة تربو قيمتها عن ع�صرات املليارات، وهو ما يبحثه هذا التحقيق اخلا�س بـ »الو�صط«.

حتقيق: بديع بغدادي
عن  الدولة  تنازل  م�ساألة  ُحظيت 
الراأي  لدى  خا�ص  باهتمام  اأمالكها 
العام الوطني منذ اأمد لي�ص بالق�سري، 
خ�سو�سا بعد الذي �ساع عن الأ�ساليب 
اخلا�سة التي مّت – ول يزال – التخلي 
يف  الأمالك،  هذه  عن  بوا�سطتها 
ما  كثريا  الذي  الرمزي  الدينار  �سورة 
مف�سول  ولي�ص  العملية،  به  انطبعت 
عما فجره املو�سوع من زلزل وهزات 
ارتدادية �سواء يف العهدين البومديني 
وال�ساذيل، ف�سال عن احلقبة التي حكم 
فيها الرئي�ص ال�سابق »اليامني زروال«، 
مبعطياتها  طاغية  الق�سية  بقيت 
امل�سهد  على  واملفخخة  املبهمة 
مع  خ�سو�سا  كلياته،  يف  اجلزائري 
جنت  مقّنعة  لذاتوية  امل�ساألة  خ�سوع 

على عقار هذا البلد.

كرات ثلج ابتلعها متنفذون 

ح�سلت  موّثقة  اإفادات  اإىل  ا�ستنادا 
حالت  اإجمايل  فاإّن  »الو�سط«،  عليها 
التنازل عن اأمالك الدولة فاق اخلم�سة 
اأّن  ع�رش األف حالة، ولي�ص بخاٍف هنا 
الق�سم الغالب من هذه احلالت ح�سل 
منها  وا�ستفاد  املتنفذين،  حميط  يف 
خانة  يف  يُ�سّنف  مّما  معترب  فريق 

»املجتمع املفيد«.
اأّن  اإىل  »الو�سط«  لــ  متحدثون  واأ�سار 
يف  خا�ص  ب�سكل  مّتت  التنازلت  هذه 
�سيما  ول  املا�سي،  القرن  ثمانينات 
عدة  مترير  جرى  اأين  الت�سعينات،  يف 
الفرتة  ال�سدد، �سهدت  �سفقات، بهذا 
ك�سف  و1998،   1994 �سنتي  بني  ما 
اأبطالها  كان  ف�سائح  عدة  عن  الغطاء 
من الإطارات ال�سامية يف الدولة، وقام 
باجلملة  تنازل  ملفات  بن�سج  ُمنتفعون 
عن فيالت فارهة بخم�سني اإىل �سبعني 
اأّن  مع  الواحدة،  للفيال  �سنتيم  مليون 

قيمتها تفوق ما تقّدم بكثري.

تالعب وتزوير يف قب�صة 
»الدينا�صورات« 

ف�سيحة  هناك  التالعبات،  بني  من 
اأمالك  مديرية  اأروقة  يف  ثارت  كبرية 
الدولة لولية اجلزائر، وجرفت اأ�سماء 
التالعب  يف  تورطوا  »دينا�سورات« 
مراجع  واأ�سارت  الوطنية،  بالأمالك 
ذات �سلة اأّن الأقدام ال�سود والأجانب 
تالعبات  من  ا�ستفادوا  اأعمال  ورجال 
املالية  وزارة  يف  �سامية  اطارات 
العمومية  الأمالك  مديرية  يف  ممثلة 

وملحقاتها عرب 48 ولية.
غري  املمار�سات  هذه  وت�سمنت 
امل�رشوعة، حماذير التزوير وا�ستعمال 
�سحيحة  غري  وقائع  وحترير  املزّور، 
يف وثائق اإدارية ر�سمية تخ�ص جداول 
اختالق  عنها  نتج  لتق�سيمات  و�سفية 
طوابق وهمية وم�ساحات وهمية بهدف 

ال�ستيالء على عقارات حقيقية. 

قنابل »اخلارجية«، »ديبارديو« 
و«دونوف«

ت�رشيب   ،2003 �سنة  خريف  عرف 
الأمالك  ق�سية  عن  مثرية  حقائق 
جرى  والتي  اخلارجية  لوزارة  التابعة 
التنازل عنها يف ظروف ل تزال مبهمة، 
»عبد  تويل  اأيام  وا�سعا  لغطا  اأثار  ما 
اخلارجية،  حلقيبة  بلخادم«  العزيز 
الإثارة  عنا�رش  اأحد  �سّكل  نحو  وعلى 
الدعاية  حلملة  التمهيدي  ال�سوط  يف 

يف رئا�سيات 2004.
�سنتي  يف  موعد  على  اجلزائر  وكانت 
2004 و2005، مع الك�سف عن ف�سيحة 
اإ�سافية اإثر احلراك الق�سائي املت�سارع 
»اخلليفة«  جممع  ملف  ب�ساأن  للتحري 
عليه  ا�ستوىل  ما  �سورة  يف  املتهاوي، 
كل من النجمني ال�سينمائيني الفرن�سيان 
دونوف«  و«كاترين  ديبارديو«  »جريارد 
تيمو�سنت  عني  ولية  يف  ملكيات  من 
تلقى  حيث  »التنازل«،  مظلة  حتت 
من  هكتارات  باأربعة  عطايا  الثنائي 
الولية  تلك  يف  احلم�سيات  اأرا�سي 

مطلع مار�ص 2002.
اإثر  ظهر  الك�سف  هذا  اأّن  والالفت 
فتحته  الذي  الق�سائي  التحقيق 
ف�سيحة  حول  الفرن�سية  ال�سلطات 
لأجانب  اأخرى  اأمثلة  وهناك  اخلليفة، 
ا�ستفادوا من غنيمة التنازل ظلت طي 
الكتمان، وذلك »غي�ص من في�ص«.       

ويجدر التذكري اأّن وزير املالية الأ�سبق 
»عبد اللطيف بن اأ�سنهو« اأطلق يف ربيع 
اأمريته التي ق�ست بتجميد كل   ،2004
موريتي،  فيالت  عن  التنازل  عمليات 

باملوازاة مع توقيف حق النتفاع. 

تاأجيالت تتاأرجح منذ 43 �صنة 

ل  ال�ستعرا�سية،  التنازلت  مقابل  يف 
على  بظاللها  تلقي  التاأجيالت  تزال 
املواطنني،  براهن  مت�سلة  اأخرى 
الأر�سية  القطع  عن  التنازل  فعملية 
لفائدة املواطنني والتي كان قد �رشع 
رقم  الأمر  مبوجب   1974 منذ  فيها 
 ،1974 فرباير   20 يف  املوؤرخ   26-74
عقارية  احتياطات  تكوين  املت�سمن 

ل�سالح البلديات »مل تتم يف حينها«.
من  »كان  اأنه  ماأذون  م�سدر  واأفاد 
القانونية  الو�سعية  ت�سوية  املفرو�ص 
طرف  من  الأر�سية  القطع  لهذه 
خالل  من  اإقليميا،  املوؤهلة  البلديات 
الدولة  لأمالك  التابعة  القطع  اإدماج 
�سمن احتياطاتها العقارية عن طريق 
التنازل  اإعادة  بعدها  ليتم  القتناء، 
امل�ستفيدين  املواطنني  لفائدة  عنها 

منها مبا�رشة«.
العمومية  ال�سلطات  ارتاأت  ولذلك 
اتخاذ اإجراءات اإدارية جديدة لت�سوية 

هذه الو�سعية من خالل اأحكام القانون 
نوفمرب 1990،  رقم 90-25 املوؤرخ يف 
حيث  العقاري،  للتوجيه  واملت�سمن 
ن�ست املادة 86 منه على كيفية التكفل 
عن  الناجمة  ذكرها  ال�سابق  باحلالت 

هذا النظام.
ويف نف�ص ال�سياق جاءت اأحكام التعليمة 
الوزارية امل�سرتكة رقم )001( املوؤرخة 
يف 1993 لتقر بوجوب تطهري احلالت 
جلنة  وموافقة  درا�سة  بعد  املعنية، 
الدائرة املوؤ�س�سة لهذا الغر�ص، بحيث 
من  الأر�سية  القطع  ملكية  يتم حتويل 
يتم  ما  وهو  البلدية،  لفائدة  الدولة 
مبوجب قرار ي�سدره الوايل املخت�ص 
اإقليميا ويخ�سع لإجراءات الت�سجيل و 

ال�سهر العقاري.
 25 يف  املوؤرخة  تعليمتها  ومبوجب 
الداخلية  وزارة  تولت   ،2015 اأكتوبر 
واجلماعات املحلية اإعادة التاأكيد على 
الدوائر  جلان  تفعيل  ب�رشورة  الولة 
درا�سة  عملية  ا�ستمرارية  �سمان  و 
امللفات واإيجاد احللول املنا�سبة لكل 

حالة حتى يتم ت�سوية امللف ككل.
ومن بني هذه احلالت القطع الأر�سية 
تغيري  و�سعيتها  ت�سوية  ت�ستدعي  التي 
مع  املطابقة  ق�سد  ال�رشوط  دفرت 
منحها  مت  التي  والأرا�سي  البنايات، 
ال�رشعي«  »غري  التنازل  طريق  عن 
�سنة  بعد  العملية متت  اأن  اإىل  بالنظر 
1990 التي �سهدت اإلغاء النظام املتعلق 

بالحتياطات العقارية.

وعيد بوتفليقة 

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  كان 
لُغم  مع  بطريقته  تعاطى  بوتفليقة 
التنازل عن اأمالك الدولة، حيث جزم 
يف �سيف عام 1999، اأّن العملية مل تتم 
باأّن  بكيفية �سحيحة، وتوّعد حينذاك 

العدالة �ستعاقب املت�سببني.
ر�سمي  خطاب  يف  بوتفليقة  وذهب 
املحروقات  تاأميم  ذكرى  مبنا�سبة 
كبار  تهديد  حد  اإىل  عاما،   12 قبل 
املبا�رش،  على  الدولة  يف  امل�سوؤولني 
امل�سلوبة  املمتلكات  لإعادة  ودعاهم 
وعدم  ر�ساه،  ل  اأبرز  نحو  على 
الفريد  لالأ�سلوب  بوتفليقة  ا�ست�ساغة 
يف  الدولة  به  تخلت  الذي  نوعه  من 

خمتلف مراحلها عن اأمالكها.
يومها  البالد  يف  الأول  القا�سي  ووّجه 
– 23 فيفري 2005 - ر�سائل وا�سحة 
على  ومبا�رشة  نارية  اتهامات  حملت 
من  وكوكبة  الوزراء  اإىل  ال�سعيد  هذا 
العام  املال  بتبديد  الثقيلة  الروؤو�ص 
ال�سعب  ممتلكات  على  وال�ستيالء 
والدولة من عقارات فالحية و�سناعية 
هذه  اإعادة  �رشورة  على  و�سدد 

الأمالك.
»اأولوية  وقتذاك:  »بوتفليقة«  ورّدد 
ا�سرتجاع  على  ترتكز  حاليا  ال�سلطات 

من  غريه  اأو  الفالحي  �سواء  العقار 
باع  من  كل  واإحالة  املافيا  اأيدي 
وا�سرتى قطعة اأر�ص فالحية اأو عامة 
اإىل  بوتفليقة  ذهب  كما  العدالة«،  اإىل 
حد القول اأّن كل من اأخذ �سيئا واأعاده 

للدولة فاإن الدولة �ست�سرته.
اأن  على  املرادية  حاكم  و�سّدد 
�ست�سمح  الق�سائية  ال�سلطة  ا�ستقاللية 
الدولة  اأي م�سوؤول يف  للعدالة مبتابعة 
ا�ستوىل على ممتلكات ال�سعب، وعندما 
قام رواد دار ال�سعب بالت�سفيق، لحظ 
مل  امل�سوؤولني  بع�ص  اأّن  بوتفليقة 
فعلّق  الت�سفيق،  عناء  اأنف�سهم  يكلفوا 
ل  هوؤلء  اأن  »اأرى  قائال:  الأمر  على 
اإ�سارة  يف  )كالو(«،  فرمبا  ي�سفقون 
حالية  وجوه  ثّمة  اأّن  على  منه  قوية 
القرار، متورطة يف م�سل�سل  دوائر  يف 
الدولة  ممتلكات  على  ال�ستيالء 
خ�سو�سا  م�رشوعة،  غري  بكيفيات 
عندما زاد بقوله يف لهجة ذات معنى 
التنازل  اأّن عددا من املعنيني بحكاية 
موجودين  الدولة  اأمالك  عن  امل�سبوه 

يف القاعة! 
واأفادت م�سادر م�سوؤولة يف قت لحق، 
الرثاء  ملف  بفتح  اأمرت  الرئا�سة  اأّّن 
ظواهر  من  به  يرتبط  وما  العقاري 

الف�ساد الذي بلغ بُعداً خميفاً. 

كيفيات م�صبوهة 

ك�سفته  ما  واكب  الذي  ال�سجيج  بعد 
اأ�سماء  ذيوع  اإثر   2003 �سائفة 
ع�سل  من  ذاقوا  الذين  املحظوظني 
لقاء  الدولة  اأمالك  عن  التنازلت 
النقا�ص  توا�سل  معدودات،  دريهمات 
العملية، ل �سيما مع بقاء موجة  حول 
دفع  غام�ص  �سياق  رهينة  التنازلت 
على ما يبدو باجلهات العليا يف البالد 
لإعالن احلرب على الكيفيات والأدوات 
وامل�سوؤولني التي �سارت العملية ح�سب 
م�سبوهة على  اأنها  التي ظهر  اأدواتهم 
اأثار حفيظة حاكم املرادية عبد  نحو 
للعدل  ال�سابق  ووزير  بوتفليقة  العزيز 

»الطيب بلعيز«.
ال�سكرتري  الع�سكري«  »علي  وبح�سب 
القوى  جبهة  حلزب  ال�سابق  الوطني 
اختارت  ال�سلطات  فاإّن  ال�سرتاكية،  
يف  اخلا�سة  طرقها  الدوام  على 
يف  اأمالكها،  عن  تنازلتها  خمتلف 
التي  الهائلة  القانونية  �سورة الرت�سانة 
املتعاقبة،  احلكومات  ا�ست�سدرتها 
من قانون 67 مرورا مبيثاق 76 و�سول 
اإىل قانون 80. ولحظ »الع�سكري« اأنه 
وظفت  امل�ستخدمة،  القوانني  وراء 
جدواها  تعرف  اأ�ساليب  نافذة  جهات 
»الع�سكري«  وحتفظ  غريها،  دون 
مكتفيا  الأ�ساليب،  هذه  تف�سيل  عن 
عن  تخرج  مل  كونها  اإىل  بالتلميح 
تو�سحه  مثلما  املجانية، متاما  نطاق 
�سريورة تخلي اأجهزة احلل والعقد عن 

اإىل املباين والهياكل  الفيالت وال�سقق 
التي جرى حتويلها بطريقة اأو باأخرى 
اإىل موؤ�س�سات �سياحية خا�سة.            

تفاوت 

الكتلة  رئي�ص  جودي«  »جلول  راأى 
تنازل  اأّن  العمال،  حلزب  الربملانية 
الدولة عن اأمالكها مّت دوما عن طريق 
 – ُعِنيَت  قوانني املالية، هذه الأخرية 
وفق ت�سوره – بتو�سيح اأنواع وكيفيات 

التنازل.
بع�ص  اأّن  على  رّكز  »جودي«  لكن 
عرب  متريرها  جرى  فقط  التدابري 
اإحالة منه على الطريقة  الربملان، يف 
يف  ال�سياق  بها  ات�سم  التي  امللتوية 

م�ساراته وعمومياته.
وفيما يخ�ص حالت »فيالت موريتي« 
من  الأ�سد  ن�سيب  ا�ستوعبت  التي 
علم  له  لي�ص  اأّنه  جودي  قال  اجلدل، 
عن  التخلي  اأّن  م�سجال  بحيثياتها، 
�سائر امللكيات متفاوت وغري موحد، 
الجتماعية  ال�سكنات  عن  فالتنازل 
لي�ص م�سابها لن�سق »الفيالت«، وانتهى 
اإىل اأّن العملية ظلّت تتكفل بها الإدارة 
املركزية لالأمالك العامة فح�سب.                          

التواء اأفرز ال �صفافية  

عمليات  عدم متتع  على  ي�سدد خرباء 
املطلوب  بالقدر  احلا�سلة  التنازل 
لــ  حتدثوا  من  واأجمع  ال�سفافية،  من 
التهام  اأ�سابع  توجيه  على  »الو�سط« 
اإىل ما ي�سمونها »جماعات امل�سالح«، 
حمددة  »فئة  عليها  ا�سطلحوا  وما 
 – كّر�ست  التي  املفيد«  املجتمع  من 
خا�سة  واأ�ساليب  تقنيات   - بح�سبهم 
بها يف توجيه اآليات التنازل ل�ساحلها، 
قطاعا  لريهن  امتد  نحو  وعلى 
الفالحي  العقار  منظومة  من  كبريا 
وال�سناعي يف البالد.  ويف ت�رشيحات 
»مو�سى  قال  »الو�سط«،  بـ  خا�سة 
الوطنية  اجلبهة  حزب  رئي�ص  تواتي« 
التنازلت  كل  الواقع  »يف  اجلزائرية: 
التي متت منذ ال�ستقالل، كانت حتت 
عن  التنازل  اأبدا  يجري  ومل  الطاولة، 
ملكيات الدولة بطرق �سفافة ومبعايري 
كذا  ب�سعر  كانت  اإذا  وعما  م�سبوطة، 
ومقابل كذا وبناًء على تقييم معنّي له 

اأ�سوله وقواعده«.
اأّن  كله  هذا  »معنى  »تواتي«:  وتابع 
اجلزائر  يف  معّينة  جمموعة  هناك 
ح�سب  التنازلت  هذه  بحبك  قامت 
ذوقها، وعلى نحو يف�رش اإىل حد كبري 
اجنر  وما  اجلدد،  الأثرياء  ظاهرة 
واملزايدة  امل�ساربة  اأمناط  من  عنها 
التقنيات  عن  ماذا  لكن  والزبائنية«. 
ما  ظل  يف  خ�سو�سا  امل�ستخدمة 
من  هناك  وهل  قوانني  من  ا�ستحدث 
يف  »التنازلت  »تواتي«:  يرّد  اأمثلة؟ 

جمملها غام�سة وت�سري يف فلك مبهم 
الغالب  يف  ويطبعها  حرج،  ول  وحّدث 
اأف�سل  ول  الرمزية،  الدنانري  عامل 
التنازلت من حيث ال�سياق عن تنامي 
والتقنيات  والف�ساد،  الر�ساوى  حركة 
تنبني  التنازلت  املوظفة يف منظومة 
بت�سمية  يعرفون  من  ا�ستخدام  على 
يعملون  الذين  الو�سطاء  الأجراء/ 

ل�سالح حّرا�ص املعبد«.
يف  يلعبون  »هوؤلء  »تواتي«:  ويردف 
اأن  قبل  لوقت حمدد  الأمامية  اجلبهة 
وهو  حملهم،  الثقيلة  الروؤو�ص  حتل 
اأي  لتفادي  ال�ستعمال  كثري  اأ�سلوب 
اإحراج حمتمل، بالن�سبة لالأمثلة اأ�رشب 
لكم مناذج الهكتارات الهائلة من العقار 
الفالحي وال�سناعي الذي جرى الفتك 
غطاء  حتت  ع�رشيات  مدار  على  بها 
يجب  ول  الدولة،  ملكيات  عن  التنازل 
 « املفيد  املجتمع   « اأن  نن�سى  اأن 
العقارات  من  الأكرب  بالق�سط  ا�ستاأثر 
الت�سعينيات  من  الثاين  الن�سف  خالل 
قبل بروز فكرة اخل�سخ�سة بكثري وهي 
لي�ست وليدة اللحظة، على غرار حكاية 
بالعا�سور  الآجر  م�سنع  عن  التنازل 

وغريه«. 

حراك اال�صتدراك           

اأّن ثّمة حملة فوقية يتم  تردد اأطراف 
التهامه  جرى  ما  ل�سرتجاع  طهيها 
ال�سرتاتيجية  وعن  الرمزي،  بالدينار 
احلالت  اآلف  معاجلة  يف  املتوخاة 
اأمالك  عن  التنازل  فيها  جرى  التي 
اأجواء  ويف  �سفافية  دون  من  الدولة 
»الو�سط«  مراجع  تقول  الغمو�ص،  من 
اأّن التفكري جار ب�سورة حثيثة لعتماد 
امللفات  مبقاربة  تعنى  عمل  خطة 
اإجراء  راأ�سها  وعلى  العالقة،  الكربى 
جرد ق�سائي مللفات الأ�سخا�ص الذين 
العقار  ح�ساب  على  اأثرياء  اأ�سبحوا 
بكل  والف�ساد  منه  الزراعي  ل�سيما 
الوقت  اأّن  متابعون  ويت�سور  اأ�سكاله. 
حان للبّت يف ملف التنازل عن اأمالك 
يف  حمتب�سا  بقي  طاملا  الذي  الدولة 
عاجلة  بطريقة  وت�سفيته  الأدراج 
وعادلة، وذّكر »الطيب بلعيز« اأيام كان 
القانون فوق اجلميع  اأّن  للعدل،  وزيراً 
اإطار  يف  اأحدا  ت�ستثن  لن  والأحكام 

حماربة الف�ساد بكل اأنواعه اأ�سكاله.
�سيطال  التحقيق  اأّن  »بلعيز«  واألّح 
اأ�سبحوا  الذين  الأ�سخا�ص  كل 
العقار  يف  والتجارة  باملناورة  اأثرياء 
ومعاقبة  الزراعية،  الأرا�سي  خا�سة 

املتورطني يف ف�سائح التنازل.
القرار،  بدوائر  مراقبون  ويهيب 
املر�ص  جذور  اإىل  مبا�رشة  للذهاب 
نزيف  يف  �سببا  كانوا  من  كل  ومعاقبة 
من  وكثري  العامة،  والأموال  الأمالك 
هوؤلء حم�سوبون على لفيف من روؤ�ساء 

البلديات والدوائر والولة. 
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منومتوا�صل للإيرادات 
واال�صتثمارات

اأّول �صفحة للموؤ�ص�صات على 
الفاي�صبوك بـ 5 مليني ُمعجب

 Ooredoo جمموعة  اأعلنت 
عن  اأم�س  نهار  للت�صاالت 
للثلثي  املالية  نتائجها 
2017.اأّكدت  ل�صنة  الثالث 
االأداءات  عن  املجموعة  نتائج 
لهذا  اجلزائري  للفرع  االإيجابية 
 ،2017 ل�صنة  الثالث  الثلثي 
وا�صل Ooredoo اجلزائر منوه 
املالية  موؤ�رشاته  الأهم  االإيجابي 
االإيرادات  و  االإيرادات  ال�صيما 
الفوائد  احت�صاب  قبل  املحققة 
وال�رشائب واال�صتهلك واالإطفاء 

)EBITDA( و عدد الزبائن.
اإىل غاية 30 �صبتمرب 2017،�صجل 
اجلزائراإيرادات   Ooredoo
جزائري  دينار  بلغت2،79مليار 
قبل  املحققة  االإيرادات  عرفت 
وال�رشائب  الفوائد  احت�صاب 
واالإطفاء  واال�صتهلك 
)EBITDA( ارتفاعا حم�صو�صا 
1،36مليار  بلغت  16%حيث  بـ 
الثالث  الثلثي  يف  دينارجزائري 
مليار   1،31 مقابل   ،2017 ل�صنة 
من  الفرتة  لنف�س  جزائري  دينار 
عدد  بلغ  كما  الفارطة  ال�صنة 
ل�صنة  الثالث  الثلثي  الزبائنفي 
فيما  مليون   14 من  اأكرث   2017
ي�صعى  اال�صتثمارات،  يخ�س 
بلوغ  اإىل  اجلزائر   Ooredoo
حجم 20 مليار دينار جزائريخلل 
اأ�صا�صا  امُلوجهة  و   2017 �صنة 
لع�رشنة ال�صبكة و حت�صني التغطية 
�صمن  الوطني  الرتاب  كامل  عرب 
Ooredoo،ُيثل  جمموعة 
)اجلزائر(09%من   Ooredoo

 07 و   املجموعة،  زبائن  جممل 
االإجمالية  اال�صتثمارات  من   %
عن  االإعلن  عقب  للمجموعة 
املدير  �رشح  النتائج،  هذه 
هندريك   ،Ooredoo لـ  العام 
 Ooredooاأنهى« كا�صتيل: 
نتائج  بارتفاع  ُمّيز  ثالث  ثلثي 
بف�صل  املالية.   موؤ�رشاته  اأهم 
ت�صع  التي  ابتكارية  اإ�صرتاتيجية 
الزبائن يف قلب ان�صغاالته،  جنح 
على  احلفاظ  يف   Ooredoo
منوه املتوا�صل بتعزيز مكانته يف 
ال�صوق اجلزائرية للهاتف النقال، 
موا�صلة  على  عازمون  نبقى 
ال�صيما  االبتكارية  اإ�صرتاتيجيتنا 
خدماتناو  رقمنة  خلل  من 
ملنح  �صبكتنا  نوعية  حت�صني 
عرب  اخلدمات  اأف�صل  زبائننا 
اإثراء  اأف�صل �صبكة. �صنوا�صل يف 
جتربة 14 مليون زبون و 5 مليني 
الفاي�صبوك  على  امُلعجبني  من 
ناأبى  الذين و�صعوا ثقتهم فينا و 

اإال اأن نُقا�صمهم هذا النجاح.«
يُوؤكد ارتفاع نتائج للثلثي الثالث 
 Ooredoo ل�صنة 2017 عن اإرادة
يف دمقرطة اال�صتعماالت النقالة 
اجلزائريني  لدى  اجلديدة 
خدمات  و  عرو�س  باإطلقه 
قمة  يف  و  الولوج  �صهلة  و  عملية 
Ooredoo  التكنولوجيا يطمح
اإىل تعزيز ا�صتثماراته يف اجلزائر 
التح�صني  خلل  من  ال�صيما 
التي  �صبكته  لنوعية  املتوا�صل 
بتقنية  والية   48 اليوم  تُغطي 
اجليل الثالث )3G(    و 31 والية 
و   ،)4G( الرابع  اجليل  بتقنية 
اجلزائري  الزبون  ملنح  ذلك 
على  قائمة  نقالة  تكنولوجيا 
التكنولوجية  التجربة  و  اخلربة 

مُلجمع دويل.

راي�س  مراد  بئر  حمكمة  ق�صت 
عام  عقوبة  بتوقيع  بالعا�صمة  
 100 بقيمة  وغرامة  نافذا  حب�صا 
العقد  يف  �صيدة  حق   يف  األف 
تورطها  ب�صبب  العمر  من  الثالث 
وهذا  املخدرات  ترويج  بتهمة 
روتينة  دورة  خلل  توقيفها  بعد 
من  مهلو�س  قر�س   36 وبحوزتها 
باأي  بريقابلني« غري مرفقة   « نوع 

و�صفة طبية .
من  املتهمة  تقدمي  وجرى  هذا 
اأوقفتها  التي  االأمن  م�صالح  قبل 
خلل دورة روتنية لها يف �صواحي 
على  وهي  راي�س  مراد  بئر  اإقليم 
منت �صيارة »كلوند�صتان« يف �صاعة 
املتهمة  قامت  اأين   ، متاأخرة 
بت�صليمهم  ال�صائق  توقيف  مبجرد 
 36 حتوي  كانت  التي  حقيبتها 
قر�س مهلو�س من نوع » بريقابلني« 
�صماعها  خلل  اإعرتفت  والتي 
باأنها اإقتنتها من ال�صيدلية دون اأن 
االأمر  تثبت  اأي و�صفة طبية  تقدم 
، ليتم بذلك حتويلها على حمكمة 

ترويج  بجرم  تابعتها  التي  احلال 
على  وعر�صها  العقلية  املوؤثرات 
اأنكرتها  التي  التهمة  وهي   ، الغري 
وهي  للمحاكمة  مثولها  خلل 
باملوؤ�ص�صة  املوؤقت  احلب�س  رهن 
اأكدت  حيث   ، باحلرا�س  العقابية 
اأن املهول�صات التي عرثت بحوزتها 
للعلج  اإقتنتهم  اأدوية  كانت جمرد 
و�صفة  مبوجب  نف�صي  مر�س  من 
غري  خمت�س  طبيب  من  طبية 
تلك  م�صري  بخ�صو�س  اأكدت  اأنها 
خلل  اأ�صاعتهم  باأنها  الو�صفات 
وهي   ، ال�صيارة  منت  على  تنقلها 
عليها  اأكدت  التي  الت�رشيحات 
دفاعها و نفت جملة وتف�صيل اأي 
اأو  بيع  جمال  يف  للمتهمة  ن�صاط 
ترويج هاته املواد ال�صامة وطالبت 
ليطالب   ، التامة  بالرباءة  باإفادتها 
ويف  العام  احلق  مثل  جهته  من 
ظل ما �صلف ذكره بتوقيع عقوبة 5 
�صنوات حب�صا نافذا وغرامة بقيمة 

500 األف دج .
ل/منرية

احل�صيلة املالية للثالثي الثالث ل�صنة 2017

بعد توقيفها وهي على منت �صيارة اأجرة 

 Ooredooاجلزائريوا�سل 
اآداءاته الإيجابية 

عام حب�سا نافذا ل�سيدة تروج 
احلبوب املهلو�سة يف بئر مراد راي�س

بعد نيل ال�صحية لعالمة 12/1

اأ�ستاذ بكلية احلقوق يطلب ر�سوة 
لت�سخيم عالمات طالبه 

قيدت طالبتان جامعيتان بكلية احلقوق ب�صعيد حمدين �صكوى ق�صائية �صد اأ�صتاذهما املحا�صر 
تتهماه فيه بطلب ر�صوة من اإحداهما بقيمة 15 األف دج  لت�صخيم  عالمتها واجتياز مادته التي نالت 

فيها 12/1
كهل  وهو  االأ�صتاذ  ليمثل 
يف العقد الرابع من العمر، 
بئر  حمكمة  هيئة  اأمام 
  ، بالعا�صمة  راي�س  مراد 
ملواجهة تهمة طلب مزية 
تعود  والتي  م�صتحقة  غري 
ح�صب  وعلى  جمرياتها 
املحاكمة  بجل�صة  دار  ما 
حني تفاجاأت ال�صحية بعد 
لعلمة �صعيفة جدا  نيلها 
باالأ�صتاذ  املواد  احد  يف 
ي�صتدعيها  املحا�رش 
عن  ويحدثها  ملكتبه 
جدا   ال�صعيف  م�صتواها 
حل  عليها  ويعر�س 
التي يكن  مادته  الجتياز 
اإعادتها  اأن تكون �صببا يف 
مببلغ  اإفادته  وهو  ال�صنة 
دج  األف   15 بقيمة   مايل 
ليتمكن بذلك من ت�صخيم 
العر�س  وهو  علمتها 
الذي نزل عليها كال�صاعقة 
ل�صديقتها  وتوجهت 

وحدثتها عن االأمر وتقوم 
�صكوى  بتقييد  بذلك 
م�صالح  اأمام  ق�صائية 
عن  اأ�صفرت  التي  االأمن 
توقيف االأ�صتاذ املحا�رش 
املبلغ  بها  برقية  وبيده 
حتويله  وبتايل  املايل 
اين  احلال  حمكمة  على 
وفقا  متابعته  جرت 
اال�صتدعاء  الإجراءات 
من  اأنكر  حيث  املبا�رش، 
له  ن�صب  ما  املتهم  جهته 
من جرم واأكد ان الق�صية 
له  دبرتها  مكيدة  جمرد 
معرفته  دون  الطالبتان 
فعلتهما،  وراء  من  ل�صببب 
واأكد حول حقيقة الوقائع 
تقدمتا  ال�صحيتان  اأن 
لل�صتف�صار  مكتبه  من 
العلمات  تلك  �صبب  عن 
حت�صلتا  التي  املتدنية 
عليهما  فعر�س  عليها 
املطبوعات  بع�س  �رشاء 

التي  فل�صطينيني  الأ�صاتذة 
حتوي درو�صا دقيقة حول 
نادرة  انها  وبحكم  مادته 
يف االأ�صواق عر�س عليهما 
اإفادته باملبلغ ليتمكن من 
ذاته  وهو  لهما  توفريها 
باأنه  ادعتا  التي  املبلغ 
التي  الربقية  وعن  ر�صوة، 
�صبطت بحوزته فاأكد باأن 
له  �صلمتاها  ال�صحيتان 
كلفهما  بحث  اأ�صا�س  على 
توقيفه  بعد  ليتفاجاأ  به 
ويطالب  مايل،  مبلغ  باأنه 
ت�رشيحاته  نهاية  يف 
التامة  بالرباءة  باإفادته 
ورد اعتباره بحكم من�صبه 
كاأ�صتاذ حما�رش ذو �صهرة 
من  ويطالب  الكلية،  يف 
العام  احلق  مثل  جهته 
توقيع عقوبة عامني حب�صا 
 50 بقيمة   وغرامة  نافذا 

األف دج يف حقه. 
ل/منرية

مت ك�صف مالب�صات امللف الثاين بعد �صكوى ال�صحية  

طباخ ب�سركة »وطنية« يطعن جاره و يوؤ�س�س حظرية غري �سرعية 
متكنت م�صالح االأمن بالعا�صمة من 
ك�صف هوية  اأحد املتهمني املتورطني 
منذ حوايل عامني يف عملية حتطيم 
�صيارة اأحد املواطنني بعدما رف�س 
ت�صديد م�صتحقات الركن يف  عيادة 
يتعلق  و  اإبراهيم  بدايل  االأزهر 
 « البرتويل  باملجمع  بطباخ  االأمر 
اإثر  توقيفه  بعد  الذي  �صوناطراك« 
باأنه  تبني  ب�صكني  جاره  على  تعديه 
االأخرى  اجلرية  عن  امل�صوؤول 
التي ظلت مقيدة طيلة عامني �صد 
على  حتويله  بذلك  ليتم   . جمهول 
مراد  ببئر  االإخت�صا�س  حمكمة 
راي�س مبلفني منف�صلني االأول متعلق 
بجرية االإعتداء التي راح �صحيتها 
جاره و الثانية متعلقة بتحطيم ملك 

الغري وتاأ�صي�س حظرية غري �رشعية 
 ، العام  الطريق  من  باغت�صاب جزء 
حيث اأكد ال�صحية بخ�صو�س امللف 
اأن  املحاكمة  جل�صة  خلل  االأول 
�صهر  تعود ملنت�صف  ملفه  جمريات 
اأمامه  من  مر  حني  الفارط  اأكتوبر 
وقام  قا�رش  رفقة  وهو  �صخ�س 
ال�صب  عبارات  من  وابل  باإ�صماعه 
من  وتاأكده  اإ�صتدارته  ولدى  وال�صتم 
وكان  جاره  باأنه  تفاجئ  ملحمه 
حتت تاأثري احلبوب املهلو�صة ولدى 
�صبب  عن  منه  االإ�صتف�صار  حماولته 
هاته العبارات قام ودون �صابق اإنذار 
الي�رشى  اليد  م�صتوى  على  بطعنه 
يوما   30 له عجز طبي مبدة  م�صببا 
،ليقوم بالتوجه مل�صالح االأمن وتقييد 

رفع  بعد  تبني  والتي  احلال  �صكوى 
الب�صمات باأن هاته االأخرية تتطابق 
الفارين  املتهمني  اأحد  وب�صمات 
اأين  قبل عامني  اإرتكبها  من جرية 
غري  حظرية  بتاأ�صي�س  حينها  قام 
االأزهر  عيادة  من  بالقرب  �رشعية 
دفع  املواطنني  اأحد  رف�س   بعد  و 
م�صتحقات الركن لعلمه التام باأنه ال 
يحوز على وثيقة تاأهله بالقيام بتلك 
املهمة قام املتهم بتحطيم �صيارته 
للفاعل  التو�صل   ،ولعدم  بالكامل 
جمهولة  لوجهة  حينها  فر  الذي 
،ويتم  جمهول  �صد  ال�صكوى  قيدت 
و  جديد  من  فتحها  اإعادة  بذلك 
ب�رشكة  طباخ  وهو  الفاعل  حتويل 
احلال  حمكمة  على  �صوناطراك«   «

املوؤقت  احلب�س  رهن  و�صعه  بعد 
 ، باحلرا�س  العقابية  باملوؤ�ص�صة 
اأنه  ال�صحية  تاأكيد  بعد  خا�صة 
الفاعل بعد تذكره مللحمه بالكامل 
ن�صب  ما  اأنكر  املتهم  جهته  من   ،
من  حال  باأي  ونفى  جرم  من  له 
اجلريتني  كلتا  يف  تورطه  االأحوال 
حم�رش  اإ�صتيعاد  دفاعه  ويطالب   ،
�صوءا  غاب  الذي  ال�صحية  �صماع 
على م�صتوى مكتب وكيل اجلمهورية 
اأو مركز االأمن ومل يتم �صماعه بتاتا 
، ليطالب من جهته مثل احلق العام 
توقيع  عقوبة 3�صنوات حب�صا نافذا 
فيما يخ�س امللف االأول وعقوبة 6 

اأ�صهر حب�صا نافذا للملف الثاين .
ل/منرية

جلبها من عنابة

ميكانيكي  يقود ع�سابة لبيع  املهلو�سات  بالعا�سمة  
لدى  العام  احلق  مثل  طالب 
حمكمة الدار البي�صاء بالعا�صمة  
 10 و  �صنة   15 عقوبة  توقيع 
حق  يف  نافذا  حب�صا  �صنوات 
مع  اأ�صخا�س  ثلثة  من  ع�صابة 
حق  يف  بالقب�س  اأمر  اإ�صدار 
لتورطهم   الفار  الثالث  املتهم 
يف  املخدرات  ترويج   و  ببيع 
عن   هي   والتي  الرويبة  منطقة 
من  جلبها  مت  العقلية   موؤثرات 
والية عنابة عرث على كمية منها 
نوع  من  قر�س   600 ب  قدرت 
باإحكام  خمباأة  »�صوبيتاك�س« 

داخل مذياع  �صيارة احدهما .

كانت  املتهمني  توقيف  عملية 
موؤكدة  معلومات  على  بناءا 
حول  االأمن  م�صالح  وردت 
ترويج  و  بيع  يتهنان  �صخ�صني 
العا�صمة  اإقليم  يف  املخدرات 
املناطق  من  جلبها  يتم  التي 
الغربية للوطن وبالتحديد والية 
عنابة ، ليتم بذلك فتح التحريات 
برت�صد املبلغ عنهما و اإثر كمني 
حمكم ن�صبته لهم عنا�رش االأمن 
منت  على  متلب�صني  توقيفهم  مت 
قر�س   600 بحوزتهم  و  �صيارة 
�صيبيتاك�س«   « نوع  من  مهلو�س 
داخل  باإحكام  خمباأ  عليه  عرث 

على  كانوا  التي  املركبة  مذياع 
متنها ، وعليه مت حتويل املتهمني 
مبوجب اإجراءات املثول الفوري 
على حمكمة االإخت�صا�س بالدار 
البي�صاء بعدما ن�صبت لهم تهمة 
للموؤثرات  البيع  ق�صد  ال�رشاء 
العقلية ، اأين اأنكر املتهم االأول 
بيع  يخ�س  فيما  له  ن�صاط  اأي 
ك�صف  و  املخدرات  ترويج  و 
جمرد  باأنه  املحكمة  لهيئة 
حت�صل  قد  اأنه  و  لها  م�صتهلك 
عليها من �صخ�س ثالث باعتباره 
وكان  لهم  الرئي�صي  املمون 
والية  من  جلبها  بعد  بها  يزوده 

للمرة  قر�س   40 مبعدل  عنابة 
املتهم  اأنكر  ، يف حني  الواحدة 
واأكد  الت�رشيحات  تلك  الثاين  
وال  االأول  املتهم  يعرف  ال  باأنه 
تربطه اأي علقة معه و اأن �صبب 
تواجده معه يف يوم القب�س عليه 
كميكانيكي  مهنته  بحكم  كان 
على  م�صاعدته  منه  طلب  اأين 
به  تعطلت  التي  �صيارته  ت�صليح 
ليطالب   ، الرويبة  منطقة  يف 
لتقرر   ، التامة  بالرباءة  باإفادته 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

جلل�صات الحقة .
ل/منرية
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�صبط  بحوزتهم  مت  حيث 
بـ  تقدر  املخدرات  من  كمية 
من  قارورات  كلغ،وثالثة   8،5
كانوا  الكحولية  امل�رشوبات 
ب�صدد نقلها وحتويلها من اإحدى 
داخل  اإىل  املجاورة  الواليات 
منت  على  االأغواط  والية  اإقليم 
اإثر  مقطورة،وعلى  ذات  �صاحنة 
ذالك مت توقيف ال�صاحنة ال�صالفة 
الذكر،وبعد التفتي�ش الدقيق عثور 
بال�صندوق اخللفي لل�صهريج على 
حتويل  مت  املخدرات،اأين  كمية 
البالغان من  له  ال�صائق واملرافق 
العمر 39 و44 �صنة،اىل مقر امن 
الدائرة وفتح حتقيق يف الق�صية.

التي ك�صفت عن بقية اأطوراها عن 

مت  وعليه  العنا�رشاالأخرى  بقية 
والتحري  البحث  عمليات  تكثيف 
خم�صة  توقيف  عن  ا�صفرت  التي 
ما  اعمارهم  ترتواح  اأ�صخا�ش 
ا�صتكمال  وبعد  �صنة  و43   25 بني 
�صد  اجلزائية  االإجراءات  ملف 

اأمام  تقدميهم  مت  فيهم  امل�صتبه 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
ملف  اأحال  بدوره  الذي  اأفلو 
والذي  التحقيق  لقا�صي  الق�صية 
احلب�ش  منهم  باإيداع خم�صة  اأمر 
اأ�رشار  جمعية  تكوين  بتهمة 

املخدرات  وحيازة  نقل  وجناية 
من  بها  �رشعي  الغري  واالجتار 
طرف جمموعة اإجرامية منظمة 
كحولية.فيما  م�رشوبات  نقل  مع 
مت و�صع �صخ�صان احدهما حتت 
اأعترب  الق�صائية،واالأخر  الرقابة 
فيما  الق�صية.هذا  يف  ك�صاهد 
وعلى  امل�صالح  ذات  حجزت 
التي تعد نوعية  العملية  اثر هذه 
�صهريج  ذات  مبقطورة  �صاحنة 
املخدرات  لنقل  ا�صتعملت 
و�صيارة من بيجو 301 كانت توؤمن 
امل�صالح  من  واالإفالت  الطريق 
جمموعة  �صبط  مت  االأمنية،كما 
ا�صتعملها  النقالة  الهواتف  من 
املوقوفون يف ق�صية احلال،ومبالغ 
مالية قدرت بـ161500 دج وبع�ش 

االأ�صلحة البي�صاء.

متكن اأمن دائرة قلتة �صيدي �صعد �صمال عا�صمة الولية الأغواط،من الإطاحة مبجموعة اإجرامية 
منظمة خمت�صة يف النقل والجتار الغري �صرعي للمخدرات تتكون من �صبعة م�صتبه فيهم .

العملية اأ�صفرت عن توقيف �صبعة اأ�صخا�س.

ع.ق

اأمن قلتة �شيدي �شعد �شمال االأغواط يحبط عملية تهريب خمدرات

وهران

الطارف

''اأبواب مفتوحة'' بالناحية الع�شكرية الثانية 

حتويل اأكرث من 100 حمل غري م�شتغل 

االإقليمي  االإعالم  مركز  ينظم 
اأبوابا  الثانية  الع�صكرية   للناحية 
بحي  مقره  م�صتوى  على  مفتوحة 
اليوم   من  متتد  بوهران  "ال�صالم" 
الثالثاء اإىل غاية اخلمي�ش تخليدا 
للذكرى ال63 الندالع ثورة التحرير 
املركز،  مدير  و�رشح  املجيدة. 
يف  لواج  فريد،  حليمة  بن  الرائد 
هذا ال�صدد : "هذه التظاهرة  هي 
عبارة عن ملخ�ش بال�صور ملختلف 

املجيدة،  التحرير  ثورة  مراحل 
الوطني  اجلي�ش  اجنازات   وكذا 
التحرير  جي�ش  �صليل  ال�صعبي، 
الوطني، بعد اال�صتقالل". ويغو�ش 
االأبواب املفتوحة يف  لهذه  الزائر 
تاريخ اأحد اأهم الثورات التحريرية 
املعا�رشة، بدءا من الفاحت نوفمرب 
اإىل غاية ا�صرتجاع ال�صيادة الوطنية 
معر�ش  عرب   ،1962 يوليو    5 يف 
لل�صور جت�صد اأحداثا بارزة ميزت 

الثورة التحريرية على غرار موؤمتر 
ال�صومام يف 20 اأغ�صط�ش 1956 و 
اإ�رشاب الثمانية اأيام )28 يناير-4 
 11 ومظاهرات    ،)1957 فرباير 
 17 اأحداث  وكذا   1960 دي�صمرب 
اإىل  اإ�صافة  بباري�ش،   1961 اأكتوبر 
الكثري  من االأحداث االأخرى التي 
باأحرف  اجلزائري  ال�صعب  كتبها 
اجلزائر   تاريخ  يف  ذهب  من 
املعا�رشة كما تربز التظاهرة اأهم 

ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  اجنازات 
وتقدمي ملختلف  اال�صتقالل،  بعد 
ال�صحة  وكذا  االأركان،  وحدات 

الع�صكرية.
و�صهد اليوم االأول من هذه االأبواب 
املفتوحة اإقباال معتربا من طرف 
يفوتوا  الذين مل  اأطفال املدار�ش 
تذكارية،  �صور  الأخذ  الفر�صة 
البهجة   من  جو  يف  ذلك  كل 

واالفتخار.

حمل   100 من  اأكرث  حتويل  �صيتم 
منطرف  م�صتغل  غري  جتاري 
لفائدة  منهم  امل�صتفيدين 
علم  ح�صبما  بالطارف  حرفيني 
اأعقاب  يف  كلمته  الواليويف  من 
اأحمد  ال�صباب  بدار  تد�صني 
خم�ص�ش  وطني  �صالون  بت�صني 
لبقة  حممد  اأكد  للمراأةاحلرفية 
باأن هذه املحالت التي مت توزيعها 
يف البداية ل�صباب يف اإطارالق�صاء 
�صت�صمح  املوازية  التجارة  على 
للم�صتفيدين اجلدد منها حرفيون 
و  تنميةمهاراتهم  و  مبمار�صة 
يف  عليها  احلفاظ  و  حرفهم 
هذا  ي�صتهدف  و  مالئم  اإطار 
ال�صالون املندرج يف اإطار ت�صجيع 
التقليدية ال�صيمامواهب  ال�صناعة 
 10 فيه  ت�صارك  الذي  و  الن�صاء 
الغرفة  م�صوؤويل  -ح�صب  واليات 
و  لل�صناعةالتقليدية  املحلية 
باملوهبة  التعريف  احلرف- 
االأحيان  بع�ش  يف  اجللية  غري 
)حلي  جماالمتتنوعة  يف  للن�صاء 
تقليدية )مرجان و الآلئ( و اأطعمة 
جذب  و  تقليدية  اأزياء  و  م�صكرة 
يقرتح  الذي  حليمة  بن  هبة  جناح 
ت�صكيلة من م�صتح�رشات التجميل 
الزوار  عديد  املح�رشةباملنزل 
باأن  احلرفية  هذه  �رشحت  حيث 
يوم  بعد  يوما  يف�صل  امل�صتهلك 

هذا
النوع من امل�صتح�رشات الب�صيطة 
اخلا�صة بالتجميل و لكنها فعالة و 
جذابة  بطريقة  يعر�ش  و  نوعية 
الكحل املتح�صل عليه انطالقا من 
خليط نوايا التمر امل�صحوقةالذي 
على  ال�صابة  احلرفية  هذه  حتوز 
من  اأنواع  عدة  اأي�صا  و  �رشه 
ال�صابون و املراهم التقليديةعلى 

اهتماما  اأبدى  الذي  اجلمهور 
هذه  �رشوحات  و  مبنتجات  كبريا 
فيالتجميل  املخت�صة  و  احلرفية 
احلالقة  يف  تكوينا  تابعت  التي  و 
الطبول  اأم  مبنطقة  مقيمة  و 

احلدودية.
و خالل حفل افتتاح هذه التظاهرة 
ال�صوء  ت�صليط  مت  الثقافية 
و  التبادالتالتكوينية  اأهمية  على 

اإطار  يف  احلرفيني  بني  الزيارات 
بني  اإبرامها  مت  التي  التواأمة 
الطارف  و  )تون�ش(  مدينتيطربقة 
و مت تكرمي 10 حرفيني �صاركوا يف 
معار�ش دولية اإ�صافة اإىل م�صوؤولني 
التقاعد  على  بالقطاعاأحيال   )2(
خالل هذه التظاهرة الثقافية التي 
تندرج يف اإطار اإحياء اليومالوطني 

للحريف.

تيبازة

ميناء م�صتغامن

باتنة

امل�شروع التمهيدي املف�شل 
مليناء �شر�شال قيد االإجناز

حجز 650 قنطارا من االألب�شة الرثة 

اإن�شاء موؤ�ش�شة والئية
 خمت�شة يف رفع النفايات 

اأ�صار وزير االأ�صغال العمومية و النقلعبد  
باحل�صينية  االثنني  يوم  زعالن  الغني 
)عني الدفلى( اإىل اأن امل�رشوع التمهيدي 
املف�صل املتعلق مبيناء �رش�صال )تيبازة( 
اأكرب  "�صمن  �صيكون  و  االجناز  "قيد 
املتو�صطي"و  ال�صعيد  على   " املوانئ  
انتهاء  حفل  هام�ش  على  زعالين  اأكد 
ازدواجية  م�رشوع  اإطار  يف  نفق  حفر 
بالعفرون  احلديدية   ال�صكة  خط  
اإنهاء  على  نعمل   " قائال  )البليدة(ي  
املتعلق  املف�صل  التمهيدي  امل�رشوع  
مبيناء �رش�صال الذي �صيكون �صمن اأكرب 
املتو�صطي".  ال�صعيد   على  املوانئ 
امليناء  تهيئة  عملية  اأن  الوزير  ك�صف  و 
قيد االجنازي مذكرا اأن هذه املن�صاأة لن  
البحرية  بعيدة عن ممر اخلطوط  تكون 

املالحة  من   %21 على  ي�صيطر  الذي 
على  عالوة  انه  الوزير  او�صح  و  الدولية 
و  �رشق-غرب  ال�صيار  بالطريق  ربطه 
خط ال�صكة  احلديدية فاإن اأهمية امليناء 
املنطقة  من  قربه  تكمن يف  امل�صتقبلي 
بتخفيف  �صي�صمح  اأنه  كما   ال�صناعية 
ما  مبا�رشة  اجلزائر  ميناء  ال�صغط على 
هذا  ان  م�صيفا  اخلدمة  حيز  يدخل  اإن 
و  لل�صياحة  منه  �صيخ�ص�ش جزء  االخري 
اأن  زعالن  يرى  و  الرتفيهية،  الن�صاطات 
للجزائر  �صي�صمح  امل�رشوع  هذا  اإجناز 
لت�صبح  الطموح  و   مكانتها"  ب"فر�ش 
بلدا ناميا يعتمد يف قوته على املن�صاآت 
اأن  ال�صدد  هذا   يف  م�صيفا  القاعدية 
هذا  يويل  اجلمهورية  رئي�ش  برنامج 

امل�رشوع اأولوية بالغة.

حجزت جمارك ميناء م�صتغامن خالل 
من  قنطارا   650 املا�صي  االأ�صبوع 
رزمة    1000 �صكل  على  الرثة  االألب�صة 
خالل عمليات املراقبة على م�صتوى 
املحطة البحرية للم�صافرين ، وفقا ملا 
علم اليوم االثنني من اأق�صام اجلمارك 
فح�ش  فرقة  وعرثت  بالوالية. 
من  الكمية   هذه  على  امل�صافرين 
املالب�ش الرثة املمنوعة قانونا والتي 
تعادل حمولة من 5 اإىل 6 حاويات على 
اأوروبي    ترقيم  حتمل  مركبة   50 منت 
البحري  اخلط  عرب  قادمة  ووطني 
م�صتغامن-فالن�صيا  امل�صافرين  لنقل 

رئي�ش  ح�صب  وم�صتغامن-بر�صلونة، 
الطاهر  مل�صتغامن  اجلمارك  اق�صام 
الفرقة خالل  كرفة كما حجزت ذات 
الفواكه  من  كلغ   250 الفرتة  نف�ش 
وكمية  واملونغا  كالتفاح  املهربة 
واملحركات  ال�صجائر  من  معتربة 
التي  املفككة  النارية  والدرجات 
حاول اأ�صحابها وعددهم 15 اإدخالها 
اإىل الرتاب الوطني بطرق غري قانونية 
بعمليات  املعنيني  �صد  حترير  ومت 
التهريب حما�رش على اأن يحيلوا على 
اأ�صري  مثلما  الحق،  وقت  يف  العدالة 

اإليه.

اإن�صاء  قريب  عما  �صيتم 
موؤ�ص�صة والئية بباتنة خمت�صة 
يف رفع النفايات واأ�صاف ذات 
املنتخب باأن اأع�صاء املجل�ش 
�صادقوا  قد  الوالئي  ال�صعبي 
اخلا�صة  علىاملداولة  موؤخرا 
�صتكون  التي  املوؤ�ص�صة  بهذه 
خدماتي  جتاري  طابع  ذات 
اإر�صالقرار االإن�صاء  انتظار  يف 
امل�صادقة  بغية  للو�صاية 
هذه  مهمة  وتتمثل  عليه 
النفايات  رفع  يف  املوؤ�ص�صة 
وتنظيف  اأنواعها  مبختلف 
املحيطواالعتناء بامل�صاحات 
يف  الوالية  بعا�صمة  اخل�رشاء 
يتو�صع  اأن  على  اأوىل  مرحلة 
باقي  اإيل  ذلك  بعد  ن�صاطها 
ال�صيما  االأخرى  البلديات 
اجلديد  العمراين  القطب 
يف  الثالثةمبا  باأجزائه  حملة 
ذلك جزئه التابع لبلدية وادي 
ال�صعبة وفقا لنف�ش امل�صدر .

 20 بني  ما  تخ�صي�ش  و�صيتم 
طرف  من  د.ج  مليون  و30 
الوالئي  ال�صعبي  املجل�ش 

امليداين  لل�صماحباالنطالق 
تعيني  بعد  املوؤ�ص�صة  لهذه 
وطاقمها  العام  مديرها 
بعد  فيما  لت�صبح  االإداري 
م�صتقلة ماليا لكن تخ�صع من 
جمل�ش  اإىل  الت�صيري  ناحية 
االإدارة ي�صيف ذات املنتخب.
هذه  اإىل  احلاجة  وتاأتي 
التو�صع  بعد  املوؤ�ص�صة 
�صهدته  الذي  الكبري  العمراين 
الكربى  مدنها  ال�صيما  باتنة 
يقطنها  التي  الوالية  كعا�صمة 
)ثلثي  ن�صمة  اآالف   4 اأكرث من 
ثاين  بريكة  و  �صكانالوالية( 
اأكرب جتمع �صكاين بعد مدينة 
مثل  اأخرى  وبلديات  باتنة 

مروانة ونقاو�ش واآري�ش .
التي  و�صت�صهم هذه املوؤ�ص�صة 
�صتكون عملية "قبل نهاية �صنة 
2016" ح�صب رئي�ش املجل�ش 
تعزيز  يف  الوالئي  ال�صعبي 
جمال  يف  املبذولة  اجلهود 
واملحافظة  املحيط  نظافة 
على البيئةعرب بلديات الوالية 

ال 61 . 
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بقلم د. غازي ح�صني

مبنا�صبة مرور مئوية وعد بلفور امل�صوؤوم

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

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

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

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

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

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

على اأملانيا النازية؟

مزاعم

هل ميكن الق�صاء على ا�صطهاد 

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

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

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

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

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

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

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

العربية.

خرافات

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

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

والتطهري  والرتحيل  اجلماعية 
العرقي.

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

ال�صعوب واالأمم يف العامل.

ل اأ�صا�س قانوين

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

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

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

وبني الدين واال�صطهاد.

بناء الهيكل

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

�صوبا حتى اليوم؟ 

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

االأق�صى ملك اإ�صالمي.

القانون الدويل

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

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

ال�صعب الفل�صطيني. 
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- 

�إعالن عن �شياع 
يعلن ال�سيد حممد من�سور املولود بتاريخ 1958/06/06 بتب�سة 

عن فقدان ختم دائري يحمل العبارات التالية: 

 Lot. 03/ TRANSIT R.Z 
 RN Sidi AEK 169 Abdelmoumen

 blida /MANSOUR MOHAMED /RC
/025246709.tél )3( 99A2916593 09/01 : N

93 62 24 025.fax
و اأربعة �سكوك  بنكية حتمل املعلومات التالية : 

•�سكني بنكيان يحمالن الرقم الت�سل�سلي 0458911 
و 0548912 لفائدة بنك ال�سالم 

• �سكني بنكيان يحمالن الرقم الت�سل�سلي 3846501 
 abc bank و 3846522 لفائدة

وعليه يترباأ املعني من اأي ا�ستعمال غري قانوين 
للوثائق و اخلتم.

و�شل ت�شجيل �لت�شريح 
 بتاأ�شي�س جمعية ذ�ت

 �شبغة حملية 
طبقا للمادة 07 من قانون رقم 12-06 املوؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 يتعلق باجلمعيات  مت هذا 

اليوم 26 اأكتوبر 2017 ت�سليم و�سل ت�سجيل 
الت�رصيح بتاأ�سي�س جمعية ذات �سبغة حملية 
الت�سمية  جمعية اأولياء التالميذ ملتو�سطة 
ال�سهيد لعيايدة حممد ال�سالح باملعا�سيد  
املقر االجتماعي  متو�سطة ال�سهيد لعيايدة 

حممد �سالح باملعا�سيد 
الرئي�س موفق حممد   

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
حكم باحلجر

جمل�س ق�صاء : البويرة
حمكمة : عني ب�صام

الق�صم : �صوؤون الأ�صرة

ولهذه �لأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون اال�رصة  علنيا  اإبتدائيا  ح�سوريا يف ال�سكل : قبول رجوع الدعوى  بعد اخلربة 

�سكال . يف املو�سوع : اإفراغ احلكم  ال�سادرعن ق�سم �سوؤون االأ�رصة ملحكمة احلال   بتاريخ 26-05 -2016 حتت  رقم 
الفهر�س00956 / 16 وامل�سادقة على  تقرير اخلربة  املنجزة طرف اخلبري الدكتور فرارحة حممود املودع لدى امانة �سبط 

املحكمة بتاريخ 28- 06- 2016 حتت رقم 299 وبالنتيجة االمر باحلجر على املرجع �سده معلم علي بن حممد وتوهامي 
ال�ساوية وتعيني والدته امل�سماة توهامي ال�ساوية اأرملة معلم حممد مقدما عليه لرعايته والقيام ب�سوؤونه القانونية واالإدارية 
واملالية مع االأمر بن�رص منطوق احلكم يف اإحدى اجلرائد الوطنية وحتميل املرجعة امل�ساريف الق�سائية .  بذا �سدر احلكم 

واأف�سح به جهارا يف اجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكوراأعاله ووقع اأ�سله الرئي�س واأمني ال�سبط  .
الرئي�س اأمني ال�صبط

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية : امل�صيلة 

دائرة : مقرة 
بلدية :برهوم 

رقم ...10 |م | اجلمعيات | 2017

و�شل ��شهار جتديد �ملكتب
طبقا الأحكام القانون 06/ 12 املوؤرخ يف: 01/12/ 2012 املتعلق باجلمعيات 

بناءا على طلب جتديد جمعية ذات �سبغة حملية املوؤرخ بتاريخ 06 / 2016/11 
امل�سمــــــــــاة : جمعية اأولياء التالميذ البتدائية ال�سهيد رحماين بلقا�سم 

الكـــائن مقرها : مدر�سة ال�سهيد رحماين بلقا�سم 
ي�رصفني اأن اأحيطكم علما مبوافقتنا على جتديد على جتديد مكتب هذه اجلمعية التي يرتاأ�سها 

ال�سيد : بوزيدي عبد اهلل لذا يجب القيام باإجراءات االإ�سهار وفقا الأحكام القانون 
ال�سالف الذكر 

رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي
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كيف �صت�صتقبل الكويت العائدين من �صفوف "داع�ش"؟
الأوقاف  وزارة  ك�شفت 
خطة  عن  الكويتية 
مرتقبة  موجة  ل�شتقبال 
العائدين،  الكويتيني  من 
�شابقا  ان�شموا  والذين 
تنظيم  �شفوف  يف  للقتال 
بداأ  الذي  "داع�ش"، 
يتال�شى يف العراق و�شوريا 
وياأتي ذلك و�شط خماوف 
ي�شكل  اأن  من  كويتية، 
تهديدا  العائدون  اأولئك 
بقناعاتهم  للبالد  اأمنيا 

واآرائهم الدينية احلالية.
فريد  الوزارة،  وكيل  وقال 
عمادي، يف موؤمتر �شحفي 

اليوم، اإن "الأوقاف واللجنة 
الو�شطية  لتعزيز  العليا 
ل�شتقبال  جاهزتان 
تنظيم  من  العائدين 
داع�ش، وت�شحيح اأفكارهم 
وفق برامج اأعدتها الوزارة 
بوا�شطة نخبة من العلماء 
ف  ت�شتهد و " ين ملتميز ا
الأوقاف،  وزارة  خطة 
الفكرية  القناعات  تغيري 
والتي  التنظيم،  لأع�شاء 
الكويت،  لرتك  دفعتهم 
�شوريا  يف  معه  والقتال 
تخفف  ل  لكنها  والعراق، 
التي  العقوبات،  من 

عودتهم  عند  يواجهونا 
،وخ�شوعهم  لبالدهم 
ومن  الأمنية،  للتحقيقات 
يك�شف  ومل  املحاكمة  ثم 
عن  احلكومي،  امل�شوؤول 
تقريبية  اأو  دقيقة  اأعداد 
يقاتلون  الذين  للكويتيني، 
اأو  العراق  يف  التنظيم  مع 

�شوريا.
الإعالم  و�شائل  لكن 
املحلية اأ�شارت، اإىل عودة 
البع�ش منهم موؤخرا، اإذ مت 
اأ�شخا�ش  وتقدمي  توقيف 
فيما  للمحاكمة،  منهم 
يتوقع اأن يعود املزيد بعد 

"داع�ش"  تنظيم  خ�شارة 
والبلدات،  املدن  لغالبية 
�شيطرته  كانت حتت  التي 
الوزارة،  وكيل  واأ�شار 
العائدين  عن  حديثه  يف 
اإىل  التنظيم،  اأع�شاء  من 
مع  لبالده  �شابقة  جتربة 
املنتمني  اأو  العائدين 
مثل  م�شلحة،  لتنظيمات 
اجلزيرة"  "اأ�شود  خلية 
املرتبطة بتنظيم القاعدة، 
والتي �شنت عدة هجمات 
 ،2005 عام  الكويت  يف 
بع�ش  على  القب�ش  قبل 

عنا�رصها و�شجنهم.

 �صحيفة: اأول قاعدة ع�صكرية
 تركية غرب "حلب"

كوريا ال�صمالية

كارثة قرب موقع نووي تقتل 200 �صخ�ش 

منفذ هجوم منهاتن فاز قبل عمليته بالبطاقة اخل�صراء باليان�صيب

قائد احلر�س الثوري

غالبية امل�صالح الأمريكية حتت مدى �صواريخنا

�شورية  حملية  اإعالم  و�شائل  اأفادت 
القاعدة  تاأهيل  ا�شتكملت  تركيا  باأن 
ال�شيخ  جبل  قمة  يف  الأوىل  الع�شكرية 
بريف  عزة  دارة  مدينة  قرب  بركات 
حلب الغربي، يف خطوة ت�شعى فيها اإىل 
اإقامة 8 قواعد اأخرى. ونقلت �شحيفة 
" الوطن " ال�شورية عن م�شادر حملية، 
"جرافات اجلي�ش الرتكي، رفعت وترية 
القاعدة  تاأ�شي�ش  يف  لالإ�رصاع  اأدائها 
الإ�شرتاتيجي"واأو�شحت  املوقع  ذات 
م�شادر من ف�شيل �شوري م�شلح، حركة 
تتقا�شم  التي  الزنكي"،  الدين  "نور 
مع  الغربي  حلب  ريف  على  ال�شيطرة 
زالت  ما  الأخرية  اأن  الن�رصة،  جبهة 

حتر�ش قوافل اجلي�ش الرتكي التي تنقل 
معدات ع�شكرية اإىل املنطقة منذ 14 
من  النتهاء  وتوقعت  الفائت،  ال�شهر 
اإن�شاء قاعدة "ال�شيخ بركات" الع�شكرية 
اأيام قليلة لفر�ش اأمر واقع  يف غ�شون 

جديد، بح�شب ما ذكرته "الوطن".
وكانت تركيا قد اأر�شلت قوات ع�شكرية 
لتفاق  تنفيذا  �شوريا  �شمال  اإدلب  اإىل 
ب�شاأن  مراقبة  نقاط  لإن�شاء  اأ�شتانا 
�شوريا،  يف  الت�شعيد  خف�ش  مناطق 
اأ�شارت  اإعالمية عديدة  و�شائل  اأن  اإل 
قواعد  لإقامة  ت�شعى  اأنقرة  اأن  اإىل 
ريف  عديدة يف  مطارات  ع�شكرية يف 
عفرين  حول  تواجدها  وتعزيز  اإدلب 

الكردية، ف�شال عن م�شاندتها ف�شائل 
مع  اتفاقات  وعقد  معار�شة  �شوريا 
حترير  كهيئة  م�شلحة  �شورية  ف�شائل 
ال�شام وجبهة الن�رصة حتديدا امل�شنفة 
الذي  الأمر  اإرهابية عامليا"،  "منظمة 
وو�شفت  ال�شورية  احلكومة  ا�شتهجنته 
لأرا�شيها"،  بـ"احتالل  تركيا  ت�رصف 
من  قواتها  باإجالء  اأنقرة  وطالبت 
و�شائل  وبح�شب  ال�شورية.  الأرا�شي 
بداأت  الرتكية  القوات  فاإن  عديدة 
فقط  لي�ش  ع�شكرية  عمليات  بتنفيذ 
يف عفرين، بل ويف املناطق ال�شمالية–
ال�رصقية من حمافظة حلب يف منطقة 

منبج.

مبقتل  اإعالمية  م�شادر  اأفادت 
كوري  مواطن   200 يقل عن  ل  ما 
بالقرب  نفق  انهيار  اإثر  �شمايل، 
بقاعدة  نووي،  اختبار  موقع  من 
كيم جونغ اأون، وعنونت الـ"مريور" 
اإن  بالقول  خربها  الربيطانية 

انهيار نفق حتت الأر�ش يف موقع 
بوكجوجن لإجراء التجارب النووية، 
ال�شمالية  كوريا  �رصقي  الواقع 
العام  من  الأول  الن�شف  يف  حدث 

اجلاري.
نقال  "املريور"  اأوردته  ملا  ووفقا 

وقعت  الكارثة  فاإن  امل�شادر  عن 
 100 نحو  ق�شى  اإذ  دفعتني  على 
�شخ�ش كانوا حما�رصين يف النفق 
انهيار  يقع  اأن  قبل  الأر�ش،  حتت 
ويرفع  الإنقاذ  عملية  اأثناء  اآخر 

العدد الكلي للقتلى اإىل نحو 200.

 Santa Monica اأفادت 
اهلل  �شيف  باأن   Observer
الإرهابي  الهجوم  منفذ  �شايبوف 
فاز  بنيويورك،  منهاتن  يف 
اخل�رصاء،  بالبطاقة  باليان�شيب 

ودخل بها اإىل الوليات املتحدة.
وزارة  اأن  ال�شحيفة  وذكرت 
بالذات  الأمريكية  اخلارجية 
اليان�شيب  برنامج  على  ت�رصف 

املخ�ش�ش للفوز بالتاأ�شريات 

من  للمهاجرين  )تاأ�شريات    
جن�شيات خمتلفة(. وهو يقدم كل 
اإىل  دخول  تاأ�شرية  األف   55 عام 
الوليات املتحدة ملواطني الدول 
ذات م�شتويات الهجرة املنخف�شة 
اإن  ويقال  املتحدة.  الوليات  اإىل 
الفائزين  يحدد  بالذات  الكمبيوتر 
الختيار  طريق  عن  اليان�شيب  يف 
اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر  الع�شوائي 
منفذ هجوم منهاتن �شايبوف قام 

�شاحنة  منت  على  اأكتوبر،   31 يف 
املارة  بده�ش  م�شتاأجرة  اآب  بيك 
ومن  بنيويورك،  منهاتن  يف  عمدا 
ثم ا�شطدم بحافلة لنقل التالميذ 
ذلك  وبعد  املعاقني،  الفتيان  من 
غادر الرجل ال�شاحنة راك�شا وهو 
يطلق  واأخذ  اأكرب"  "اهلل  ي�رصخ 
وجنم  ع�شوائي،  ب�شكل  الر�شا�ش 
عن ذلك مقتل 8 اأ�شخا�ش واإ�شابة 

15 اآخرين.

للحر�ش  العام  القائد  اأكد 
علي  حممد  الإيراين  الثوري 
�شواريخ  مدى  اأن  جعفري 
لها،  بالن�شبة  كاف  اإيران 
وقوات  م�شالح  غالبية  لأن 
حتت  تقع  املتحدة  الوليات 
جعفري،  وقال  املدى،  هذا 
على  �شحفي  ت�رصيح  يف 
بدون  "عامل  ملتقى  هام�ش 
اإرهاب": "اإن مدى �شواريخنا 
قابل  كيلومرت  األفي  البالغ 
نعترب  ولكن  بالتاأكيد،  للزيادة 

ال�شواريخ  هذه  ومدى  قدرة 
كاف بالن�شبة لإيران".

ترى  عندما  اأنه  واأ�شاف 
وا�شنطن النظام الإيراين وهو 
يوا�شل م�شريته ال�شابقة رغم 
ت�شعى  وال�شغوط،  احلظر 
لفر�ش حظر اقت�شادي جديد 
حتت ذريعة فر�ش حظر على 
القدرة الدفاعية وال�شاروخية، 
مو�شحا اأن ممار�شة ال�شغوط 
اإىل  اإيران  جلر  الأمريكية 
اإرغام  اأو  املفاو�شات  طاولة 

امل�شاومة  على  الإيرانيني 
جمل�ش  وكان  نفعا  جتدي  لن 
�شوت  الأمريكي  النواب 
موؤخرا بتاأييد فر�ش عقوبات 
الربنامج  على  جديدة 
فيما  الإيراين،  ال�شاروخي 
ترامب  دونالد  الرئي�ش  دعا 
الن�شمام  على  بالده  حلفاء 
القيام  يف  وا�شنطن  اإىل 
"�شلوك  لوقف  قوي  بتحرك 
واملزعزع  اخلطري  اإيران 

لال�شتقرار".

اخلارجية  وزيرا  و�شيديل 
والدفاع  تيلر�شون  ريك�ش 
جيم�ش ماتي�ش، ب�شهادتيهما 
العالقات  جلنة  اأمام 
ال�شيوخ،  مبجل�ش  اخلارجية 
ب�شاأن  جل�شة  خالل 
تفوي�ش  يف  الإدارة  راأي 
القوة  با�شتخدام  جديد 
اأع�شاء  ويجادل  الع�شكرية 
اجلمهوريني  من  الكونغر�ش 
والدميقراطيني منذ �شنوات، 
عن  تنازل  الكونغر�ش  باأن 
قدر كبري من �شلطته، ب�شاأن 
الأمريكية  القوات  ن�رص 
اأعقاب  يف  الأبي�ش  للبيت 
اأيلول  �شبتمرب   11 هجمات 
2001. ولكن هناك انق�شاما 
امل�رصعني  بني  فيما  اأي�شا 

التي  ال�شيطرة  حجم  ب�شاأن 
من  ينتزعوها  اأن  يجب 
البنتاغون واأخفقت ل�شنوات 
تفوي�ش  �شياغة  جهود 
القوة  با�شتخدام  جديد 
اإعالن  باأن  الع�شكرية، علما 
الد�شتور،  مبوجب  احلرب، 
ولي�ش  الكونغر�ش  حق  من 
وزادت  الدولة  رئي�ش 
بعد  ال�شهر  هذا  املخاوف 
اأمريكيني  اأربعة جنود  مقتل 
البع�ش  و�شكا  النيجر،  يف 
البنتاغون  توفري  عدم  من 
هذا  ب�شاأن  كافية  معلومات 
ال�شناتور  وقال  الكمني، 
الدميقراطي تيم كاين، وهو 
من املوؤيدين البارزين ملنح 
لل�شحفيني  جديد،  تفوي�ش 

تقدمي  بعد  اخلمي�ش  يوم 
اإفادة  الكونغر�ش  م�شوؤويل 
النيجر:  عملية  ب�شاأن  �رصية 
ويف  النيجر  يف  حدث  "ما 
اأو�شع،  نطاق  على  اإفريقيا 
اأكرب  �رصورة  اإىل  ي�شري 
با�شتخدام  جديد  لتفوي�ش 

القوة الع�شكرية".

�صجل طويل للمخالفات

يذكر اأن قرار ترامب توجيه 
�رصبة �شاروخية على �شوريا 
اأبريل املا�شي، من دون  يف 
موافقة  على  احل�شول 
انتقادات  اأثار  الكونغر�ش، 
وا�شعة بني امل�رصعني، ودعا 

املعار�شون  الدميقراطيون 
واجلمهوريون  للحرب 
�شارم  لتطبيق  املوؤيدون 
اإىل  الرئي�ش  للد�شتور، 

اللتزام بالقانون.
يف املا�شي، كان الكونغر�ش 
يعلن احلرب ر�شميا مبوجب 
احلق احل�رصي الذي متنحه 
البند  من  الثامنة  املادة  له 
املرة  لكن  للد�شتور.  الأول 
فيها  اأعلن  التي  الأخرية 
كانت  ال�شورة  بهذه  احلرب 

يف احلرب العاملية الثانية.
الروؤ�شاء  �شن  عمليا، 
الأمريكيون بقرارات اأحادية 
عمليات ع�شكرية اأو حمالت 
املرات  ع�رصات  برية  غزو 
الد�شتورية  ال�شلطة  با�شم 

القائد  ب�شفته  للرئي�ش 
الأعلى للقوات امل�شلحة.

تبنى  فيتنام،  حرب  بعد 
عليه  اأطلق  ما  الكونغر�ش 
احلرب"،  �شلطات  "قرار 
على  الرئي�ش  لإجبار 
موافقة  على  احل�شول 
يف  تدخل  اأي  قبل  برملانية 
اأن  ميكن  عدائية"  "اأعمال 

تطول اأكرث من 60 يوما.
الروؤ�شاء  من  عددا  اأن  اإل 
ومن  القانون،  هذا  جتاهلوا 
)البو�شنة  كلينتون  بيل  بينهم 
 1995 عام  يف  والهر�شك 
 )1999 عام  يف  وكو�شوفو 
واأوباما )ليبيا يف عام 2011( 
فح�شل  بو�ش  جورج  اأما 
بعد  كبريين  تفوي�شني  على 

عام  �شبتمرب   11 اعتداءات 
يف  اأفغان�شتان  لغزو   2001
ذلك العام، ولغزو العراق يف 
هذان  وي�شكل   ،2002 عام 
القانوين  الأ�شا�ش  القراران 
يف  الع�شكرية  للعمليات 
تنظيم  �شد  و�شوريا  العراق 

داع�ش.
يف العام 2015، تقدم اأوباما 
لإ�شفاء  قرار  مب�رصوع 
احلرب  على  ر�شمي  طابع 
لكن  واأمثاله،  داع�ش  �شد 
الغالبية  ذي  الكونغر�ش 
ي�شوت  مل  اجلمهورية 
اآنذاك  ترامب  وكان  عليه 
عمليات  ل�شنه  اأوباما  انتقد 
موافقة  دون  من  ع�شكرية 

الكونغر�ش.

يبحث اأع�صاء الكونغر�س الأمريكي مع كبار م�صوؤويل البيت الأبي�س، تفوي�صا جديدا با�صتخدام القوة الع�صكرية يف احلملة �صد 
تنظيم داع�س وغريه من اجلماعات الإرهابية.

ال�صلطات الأمريكية تعيد النظر يف تفوي�ش احلرب
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�ملعار�ضة باالنتخابات �لبلدية.. عو�مل �إخفاق حمتمل
قناعة �صبه را�صخة تتمّلك خرباء تون�صيني باأن حظوظ املعار�صة يف البالد للفوز يف االنتخابات 

البلدية املقررة يف 25 مار�س اآذار املقبل، تكاد تكون منعدمة، لعّدة اأ�صباب يف مقدمتها بحث 
الناخب التون�صي عن اال�صتقرار، غري اأنهم اأجمعوا، يف املقابل، على اأن العوامل نف�صها، ترّجح 
-وبقوة- فوزا �صاحقا حلزبْي »نداء تون�س« و«النه�صة«، قائدا ائتالف احلكومة التون�صية، يف 

االقرتاع املقبل، مقللني من احتمال تاأّثرهما باالأو�صاع االقت�صادية ال�صعبة بالبالد.

»النداء« و»النه�صة« يف 
�صدارة التوقعات

وكالة  ن�رشتها  �أرقام  ووفق 
�ملحلية  كون�ساي«  »�سيغما 
�لثالثاء  )خا�سة(،  �لآر�ء  ل�سرب 
»ند�ء  حزب  ت�سدر  �ملا�سي، 
نو�يا   ،)217 نائبا/   56( تون�س« 
�لت�سويت يف �لنتخابات �لبلدية 
�لأ�سو�ت،  من   %  37.3 بن�سبة 
تليه حركة »�لنه�سة« )68 نائبا(، 

بـ 28.6 %.
»�جلبهة  ح�سلت  حني  يف 
�ل�سعبية«، وهي �ئتالف ي�ساري 
 ،%  8 على  نائبا(،   15( معار�س 
�لدميقر�طي«  »�لتيار  يليها 
وحزب   ،  %  4.5 بـ  نو�ب(   3(
 12  ( �حلر«  �لوطني  »�لحتاد 

نائبا( بـ2.2 %.
وكالة  مدير  �لزرقوين،  ح�سن 
�لآر�ء،  ل�سرب  كون�ساي«  »�سيغما 
حزب  »�لنه�سة  �أن  �عترب 
�أن  �ل�سعب  ومن  �إيديولوجي، 
�حلكم،  ممار�سة  جر�ء  ينهار 
�لنتخابي  �لر�سيد  �أن  كما 
على  ثابت  للحركة  �لتابع 
�ألف   800 �لـ  ويناهز  �لدو�م، 
يف  »و�أ�ساف،  ناخب  ومليون 
من  تون�س  »ند�ء  �أن   ، ت�رشيح 
نو�يا  ت�سدر  يف  ي�ستمر  جهته 
�أ�سباب:  خلم�سة  �لت�سويت 
ند�ء  حزب  موؤ�س�س  �أن  �أولها 
�ل�سب�سي،  قايد  �لباجي  تون�س، 

�أن رئي�س  �لبالد، وثانيا  يرت�أ�س 
�ل�ساهد،  يو�سف  �حلكومة، 
�ل�سبب  �حلزب«�أما  لهذ�  ينتمي 
�لثالث فهو �أن �ملو�طن ل يهتم 
مبا يح�سل د�خل »ند�ء تون�س« 
�إىل  ينظر  بل  �ن�سقاقات،  من 
�لتنفيذية  �ل�سلطة  ميار�س  من 

ويدير بع�س موؤ�س�سات �لدولة.
�مل�سدر  وفق  �لر�بع،  و�لعامل 
�ملن�سقني عن  ف�سل  نف�سه، هو 
مرزوق  حم�سن  مثل  �حلزب 
للند�ء(  �ل�سابق  �لعام  )�لأمني 
�لديو�ن  )مدير  بلحاج  ور�سا 
وغريهما يف  �ل�سابق(  �لرئا�سي 
ويلفت  �لند�ء  عن  بديل  تقدمي 
خام�س  »�سبب  �إىل  �لزرقوين 
�لعرت�ف  �لبع�س  يريد  ل 
�أهد�ف  من  �أن  يف  ويتمثل  به، 
تاأ�سي�س ند�ء تون�س هو �أ�سعاف 
عمل �لنه�سة يف تغيري �ملجتمع 
بعد  حتقق  ما  وهو  �لتون�سي، 
)�لرئا�سية   2014 �نتخابات 
جانبه،  من  و�لت�رشيعية(«، 
�ل�سيا�سي  �ملحلل  يذهب 
�لتون�سي، �حلبيب بوعجيلة، يف 
�سيطرة  متوقعا  �لجتاه،  ذ�ت 
�لنتخابات  يف  و�لند�ء  للنه�سة 
�لبلدية �ملقبلة، وقال بوعجيلة: 
)نتائج  نقر�أها  �أن  علينا  »�أول 
لن�سبة  بالنظر  �لآر�ء(  �سرب 
لأن  �لت�سويت،  عن  �ملمتنعني 
عزوفا  تعك�س  �لن�سبة  هذه 
يف  �لثقة  �هتز�ز  عن  ناجما 

�أن هذه  �ل�سيا�سية، كما  �لطبقة 
�أنه  حتى  جد�،  معربة  �لن�سبة 
ل�ستطالعات  معنى  ل  �أ�سحى 
�لر�أي دون ذكر ن�سبة �ملمتنعني 
�أو على �لأقل �لذين مل يح�سمو� 
بوعجيلة  �أمرهم«ويرجع 
لنو�يا  و�لند�ء  �لنه�سة  ت�سدر 
قو�عدهما  �إىل  �لت�سويت 
�لنتخابية �لعري�سة يف �سفوف 
بال�ساأن  �ملهتمني  �لتون�سيني 
�لعام، باعتبارها �أكرث �لأطر�ف 
�لتنفيذ  على  قدرة  �ل�سيا�سية 
و�لنتظام، و�أكرث �لأحز�ب �لتي 

لها جمهور و��سع.
�أن حركة  ووفق بوعجيلة، يبدو 
�ملتحم�سني  �أكرث  هي  �لنه�سة 
�حلاكم لجناز  �لئتالف  د�خل 
رمبا  �لبلدية،  �لنتخابات 
ل�سعورها �أنها لن تو�جه �سعوبات 
ينتاب  حني  يف  �لنتخابات  يف 
وهذ�  �لربود،  من  نوع  �لند�ء 
يف�رش باخل�سية من �أن �لختبار 
�ملحلي �ملبا�رش رمبا يوؤثر على 
�لنتخابات �لت�رشيعية �ملتوقعة 
تكون  ما  و�لتي عادة  يف 2019، 
رهاناتها �أ�سهل من �لنتخابات 
ملعرفة  نظر�  �ملحلية، 
�لناخبني للمر�سحني«من جهته، 
مييل �لباحث �لجتماعي ه�سام 
�حلاجي �إىل �أ�سبقية �لنه�سة يف 
�لبلدية  لالنتخابات  �ل�ستعد�د 

�لقادمة.
�حلاجي ف�رش ميله لهذ� �لطرح 

�لنه�سة  �أن  »�أولهما  ل�سببني، 
ت�سهد  ومل  م�ستقرة  هياكلها 
ومل  �نق�سامات،  ول  هز�ت 
تون�س  ند�ء  �سهده  ما  ت�سهد 
�لأ�سباب  وثاين  خالفات،  من 
�أن ند�ء تون�س مل ت�ستكمل بعد 
�آلتها �لنتخابية ومّل  �إعادة بناء 

�سفوفها«.

براغماتية الناخب وبحثه 
عن اال�صتقرار

هوؤلء  يرى  �ملقابل،  يف 
�لتنظيمية  �لقدر�ت  �أن  �خلرب�ء 
كافية  غري  �لكبريين  للحزبني 
لوحدها لتف�سري توقعاتهم بفوز 
بنتائج  و�لنه�سة  للند�ء  �ساحق 
�لقادمة  �لبلدية  �لنتخابات 
ح�سن  ويعترب  �ملعار�سة  �أمام 
من�سوب  »هناك  �أن  �لزرقوين 
بر�غماتي لدى �لناخبني موجود 

يف جميع �أنحاء �لعامل«.
�أكرث  �لبلدية  �لنتخابات  فـ »يف 
و�لقائمات  مقعد  �آلف   7 من 
�لعدد �ىل 10  �لحتياطية ي�سل 
�لعائالت  مي�ّس  وهذ�  �ألف، 
�ل�سغرية  و�جلهات  و�ملناطق 
من  �سوؤ�ل  يطرح  و�لناخب 
�سينفعني، فيختار �حلزب �لكبري 
لأن  �حلكم  يف  من  مع  ويذهب 
»�لدكانني �ل�سيا�سية« )�لأحز�ب 
تغرّي  ول  تنفعهم  ل  �ل�سغرية( 
قريته.«   �أو  �سيعته  يف  �لو�سع 
ويف ذ�ت �لجتاه، يعترب �حلبيب 
�إىل  يعود  �لناخب  �أن  بوعجيلة 
با�ستمر�ر،  �حلزبني  هذين 
لال�ستقر�ر  »رمز  �أنهما  معترب� 
رغم �ل�سعوبات«ويوؤكد �حلاجي 
�إىل  �لتون�سي  �لناخب  توّجه 
لأ�سباب  �ل�ستقر�ر  عن  �لبحث 
»�لتون�سي  �أن  بينها  متعددة، 
�مل�سهد  هذ�  على  يتعّود  بد�أ 
�لند�ء  )ت�سّدر  �ل�سيا�سي 
�ل�سيا�سي(،  للم�سهد  و�لنه�سة 
خا�سة و�أن �حلياة �ل�سيا�سية يف 
تون�س د�أبت، لأ�سباب و�عتبار�ت 
عديدة، على �أن ل تتغري«ويذهب 
�حلاجي �إىل �أن »هذ� دليل على 
�ل�ستقر�ر،  يف  �لتون�سي  رغبة 
�لتجربة  مقارنة  و�أن  خ�سو�سا 
على  بنظري�ته  �لتون�سية 
�أهمية  تربز  �لإقليمي  �مل�ستوى 

عامل �ل�ستقر�ر«.

املعار�صة.. ت�صتت يقّل�س 
من جاذبيتها

لأ�سباب  تف�سريه  معر�س  ويف 

تون�س  لند�ء  �ملتوقعة  �لهيمنة 
و�لنه�سة يف �لنتخابات �لبلدية 
�أن  �حلاجي  لفت  �لقادمة، 
يلم�س وجود حزب  �لتون�سي ل 
�ساأنه  من  معار�س  قطب  �أو 
على  و�لنه�سة  �لند�ء  يزعج  �أن 

م�ستوى �ل�سعبية.
ويف ذ�ت �ل�سياق، نفى �لزرقوين 
معار�سة  جبهة  بروز  �إمكانية 
�لنتخابات  يف  و�لنه�سة  للند�ء 
�لبلدية، معترب� �أن »كل �لتجارب 
و�سطي  حزب  خللق  �ملتتالية 
�لند�ء  بعد  �لتون�سيني  يجمع 
باءت  تون�س(،  ند�ء  )حركة 
بالن�سبة  �سو�ء  وذلك  بالف�سل، 
�لدميقر�طي  للتيار �لجتماعي 

�أو لتيار و�سط �ليمني«.
�سبب  هناك  �لزرقوين،  ووفق 
عميق لهذ� �لأمر يتمثل يف �أن 80 
باملائة من �لتون�سيني يتموقعون 
�أ�سا�سا يف �أحد �لقطبني: �لي�سار 
�أو �ليمني وتابع �أن �لي�سار ميثل 
)ن�سبة  و�لبورقيبية  �حلد�ثة 
�لأ�سبق  �لتون�سي  �لرئي�س  �إىل 
 ،)2006-1903 بورقيبة  �حلبيب 
و�لقطب �لثاين ميثل �ملحافظة 
هو  ومن  �لإ�سالمي،  و�لجتاه 
خارج هذ� �لإطار �سيكون حتما 

من �لأقلية.
ومي�سي بوعجيلة �أكرث يف ت�رشيح 
�لتون�سية  �ملعار�سة  و�سع 
�لبلدية  �لنتخابات  �أفق  يف 
�ملعار�سة  �أن  موؤكد�  �لقادمة، 
�ملتمثلة �سو�ء يف �أحز�ب �لي�سار 
�لأحز�ب  �أو  �ل�سعبية(،  )�جلبهة 
�لدميقر�طية، مثل  �لجتماعية 
وحر�ك  �لدميقر�طي،  �لتيار 
نو�ب(،   4  ( �لإر�دة  تون�س 

�سياغة  ت�ستطع  مل  وغريهم، 
ما  با�ستثناء  جاذب  خطاب 
�لئتالف  بانتقاد  منه  يتعلق 

�حلاكم.
�جلبهة  تعاين  بوعجيلة،  ووفق 
بع�س  �سحة  رغم  �ل�سعبية، 
�حلاكم،  لالئتالف  �نتقاد�تها 
حيال  �لبع�س  حتفظ  من 
�ل�سابقة  �ل�سيوعية  �أفكارها 
على �سبيل �ملثال، ومن توجهها 
�ل�ستئ�سايل، عرب تركيزها على 
�لنه�سة  حركة  مع  �رش�عها 
يخلق  �لأمر  هذ�  �أن  ولفت 
لدى  �لرتياح  عدم  من  حالة 
على  �لغا�سبني  �لناخبني  حتى 
ما  وهو  �حلاكم،  �لئتالف 
ر�سيد  من  �ل�ستفادة  يحرمها 
يف  �لثقة  و�هتز�ز  �لغ�سب 
�لئتالف �حلاكم »�أما �لأحز�ب 
�لدميقر�طية«،  �لجتماعية 
»متفرقة  بوعجيلة  فيعتربها 
رموز�  متلك  ول  ومتوزعة 
�سيا�سية قادرة على �ل�ستقطاب، 
عنو�ن  �سناعة  ت�ستطع  مل  كما 
تعرّث  من  ي�ستفيد  جاذب 
�لئتالف �حلاكم، وهو ما يدفع 
بالناخب �إىل �لعودة يف كل مرة 
�حلاكم،  �لئتالف  �ختيار  �إىل 
رغم  لال�ستقر�ر  رمز�  باعتباره 
�سدر،  بالغ  ووفق  �ل�سعوبات 
وز�رة  عن  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
�لعالقة مع �لهيئات �لد�ستورية 
وحقوق  �ملدين  و�ملجتمع 
�لإن�سان، تعد تون�س 209 حزبا، 
وطني«،  بني  »حزب  �أحدثها 
�سعيد  �لأ�سبق  �ل�سحة  لوزير 
�لعايدي )من�سق عن حركة ند�ء 

تون�س(.



اجلائزة الدولية 
الكربى للجزائر 

العا�صمة 
للدراجات

بوزيدي يفوز 
باملرحلة 

الأوىل وينال 
القمي�ص 

الأ�صفر
فاز الدراج اجلزائري حممد 
بوزيدي من نادي �سوفاك 
باملرحلة االوىل للجائزة 
الدولية الكربى للجزائر 
العا�سمة للدراجات التي 

جرت اأول ام�س بني زرالدة 
تيبازة واوالد فايت على 
م�سافة 130 كلم وتقم�س 
القمي�س االأ�سفر للرائد، 
قطع اجلزائري م�سافة 

ال�سباق يف ظرف 3�سا 08د 
و36 ثا متقدما على مواطنيه 
حمزة يا�سني 3�سا 08د و36 
ثا وعبد اهلل بن يو�سف 3�سا 
08د و42 ثا  من املجمع 
البرتويل، و�رضب بوزيدي 

ع�سفورين بحجر واحد بعد 
فوزه ب�سباق املرحلة االوىل 
والقمي�س اال�سفر للرائد 

بينما عاد القمي�س االأخ�رض 
الأح�سن دراج بال�رضعة 

النهائية للمغربي عبد اهلل 
هدي، وافتك  اجلزائري عبد 
اهلل  بن يو�سف من املجمع 
البرتويل القمي�س املنقط 
الأح�سن مت�سلق، بينما عاد 
القمي�س الربتقايل للدراج 

االأكرث مثابرة للمرحلة لزميله 
ا�سماعيل العلو�سي.

وعرف �سباق اجلائزة الكربى 
للجزائر العا�سمة -الغائب 
منذ �ست �سنوات- م�ساركة 

13 فريقا منهم اأربعة 
منتخبات وطنية عربية  
املغرب �سوريا مبنتخبني 
للأوا�سط واالأكابر، ليبيا، 
االمارات العربية املتحدة 

وت�سكيلة ا�سبانية بينما 
اجلزائر ممثلة ب�ستة فرق 
املجمع البرتويل، نادي 
�سوفاك، جمعية  االمن 
الوطني، رابطة والية 

اجلزائر، منتخب الو�سط ، 
اي اف �سي البليدة واالأطل�س  
البليد، وجرت اأم�س املرحلة 
الثانية من اجلائزة الدولية 
الكربى  للجزائر العا�سمة 

على �سكل حلقة مغلقة حيث 
اأعطيت ا�سارة االنطلق 

امام مقر املجل�س ال�سعبي  
الوطني مرورا  ب�سارع ع�سلة 
ح�سني وزيغود يو�سف على 

م�سافة 74كم.
ق.ر.
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حمار: جابو اأف�صل لعب يف اجلزائر 
وي�صتحق دعوة اخل�صر

عربرّ رئي�س فريق وفاق �صطيف عن �صعادته بعد الدعوة التي و�صلت العبه 
عبد املوؤمن جابو، اأين اكد اأنه كان ي�صتحق الدعوة يف الفرتة ال�صابقة لكن 
الناخب الوطني رابح ماجر اأعاد حقه ومنحه الفر�صة للعودة غلى املنتخب 

الوطني جمدا، واأ�صار حمار خالل ت�صريح �صحايف اأدىل به على هام�س ماأدبة 
الع�صاء التي اقامتها الرابطة املحرتفة لكرة القدم على �صرف من�صطي الكا�س 

املمتازة التي جرت ام�س مبلعب ال�صهيد حمالوي .

وفاق  فريقي  وجمعت 
بلوزداد  و�سباب  �سطيف 
اف�سل  يعترب  جابو  ان 
البطولة  يف  العب 
الفرتة  خلل  الوطنية 
وتواجده  احلالية 
الت�سكيلة  مع  جمددا 
نظري  م�ستحقة  الوطنية 
يحوز  التي  االمكانيات 
الذي  واالأداء  عليها 
مباريات  يف  يقدمه 
حمار  وا�ساف  فريقه، 
اأن ت�سكيلة الوفاق متلك 

امل�ستوى  لديهم  العبني 
للعب  يوؤهلهم  الذي 
الوطني  املنتخب  مع 
احلار�س  �سورة  يف 
بدران  والثنائي  زغبة 
جهة  من  وحدو�س. 
حمار  تطق  اأخرى، 
توىل  التي  الفرتة  اإىل 
الدين  خري  خللها 
زط�سي رئا�سة االحتادية 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
زط�سي  اأن  اكد  عندما 
مل يقدم برناجما وعمل 

اإثره،  ميكن تقييمه على 
التي  الفرتة  ان  م�سريا 
املكتب  خللها  توىل 
الفاف  رئا�سة  الفدرايل 
تطورات  اأي  ت�سهد  مل 
مت  عمل  برنامج  اأو 
اأر�س  على  جت�سيده 
اأنه  مو�سحا  الواقع، 
التي  الفرتة  تقييم  ميكن 
�سغلها املكتب الفدرايل 
االآن،  حلد  بالف�سل 
املقارنة  حمار  ورف�س 
قدمه  الذي  العمل  بني 

مكتبه  واأع�ساء  زط�سي 
ال�سابق  واملكتبالفدرايل 
غري  من  اأنه  م�سريا 
عمل  تقييم  املمكن 
املكتب الفدرايل احلايل 
التي  املدة  ب�سبب ق�رض 
اال�رضاف  فيها  توىل 
على الفاف مطالبا ترك 
لزط�سي  الكايف  الوقت 
قبل  العمل  اأجل  من 
تقييم العمل الذي قاموا 

به. 
عي�صة ق.

االن�صار يجمعون االأموال لو�صع �صياج 
مبدرجات ملعب اأول نوفمرب

اإدارة احتاد احلرا�ص ت�صتلم القطعة 
الأر�صية حت�صبا ملركز التكوين

�صراع قوي على الأندية املقدمة واملوؤخرة

ال�صام تعود اإىل ال�صدارة ورائد 
القبة يحقق فوزه الأول

قلبوا تاأخرهم يف النتيجة اإىل انت�صار

الرابيد يقرتب من املقدمة وي�صر 
على عودة �صريعة لدوري ال�صواء

احلرا�س  احتاد  فريق  اإدارة  ا�ستلمت 
على  احل�سول  اأجل  من  الوالية  قرار 
ا�ستغللها  يتم  حتى  اأر�سية  قطعة 
خا�س  تكوين  مركز  بناء  اأجل  من 
موقع  جاء  حيث  عليها،  بالفريق 
احلرا�س  مبنطقة  االأر�سية  القطعة 
مركز  بت�سييد  للفريق  ت�سمح  والتي 
تكوين من اأجل متابعة خمتلف الفئات 
اكت�ساف  على  واالعتماد  ال�سابة 
اف�سل اللعبني ليكونوا خزان الفريق 
الرئي�س  اإدارة  وت�سلمت  م�ستقبل، 
ا�ستفادتها من  في�سل بن �سمرة قرار 
قطعة االأر�س لكنها مل حترك �ساكنا 
القيمة  من   %10 ن�سبة  دفع  اجل  من 
االأزمة  ظل  يف  للأر�س  االجمالية 

املالية التي ت�رضب الفريق.
اأن�سار  وا�سل  اأخرى،  جهة  من 

توؤكد  التي  خرجاتهم  »ال�سفراء« 
على  الوقوف  على  حر�سهم  جمددا 
فريقهم املحبوب بعدما اأقدموا على 
جمع االأموال من اأجل ت�سييد ال�سياج 
مللعب  الثانية  للمدرجات  الفا�سل 
كانوا  بعدما  باملحمدية  نوفمرب  اول 
املال  بجمع  �سابق  وقت  يف  تكفلوا 
البدالء  مقعد  و�سع  اإعادة  اأجل  من 
حت�سم  ان  ينتظر  حيث  للفريقني، 
ال�سوء  للعبة مبنح  الرابطة املحرتفة 
على  »ال�سفراء«  ت�سكيلة  ال�ستقبال 
بعدما  عدمه  من  الفيجري  ملعبها 
قامت  امللعب  معاينة  جلنة  كانت 
حت�سبا  للملعب  جديدة  بزيارة  ام�س 
الذي �سوف يحت�سن  لتحديد امللعب 
ن�رض  امام  املقبل  االحتاد  داربي 

ح�سني داي نهاية هذا اال�سبوع.

للرابطة  التا�سعة  اجلولة  �سهدت 
على  قويا  �رضاعا  الثانية  املحرتفة 
الرتتيب  جدول  يف  املقدمة  مراكز 
اول  جرت  التي  املباريات  نتائج  بعد 
مليلة  جمعية  فريق  كان  حيث  اأم�س، 
اأكرب امل�ستفيدين من النتائج بعد الفوز 
الثمني الذي �سجلته على ميدانها اأمام 
�سمح  والذي  �سعيدة  ال�سيف مولودية 
لها بالعودة اإىل اعتلء �سدارة جدول 
الرتتيب منا�سفة رفقة �سبيبة �سكيكدة 
م�ستغلة انتهاء القمة مبلعب ال�سهيدة 
و�سبيبة  ال�سلف  جمعية  بني  بومرزاق 
�سمح  ال�سلبي  بالتعادل  �سكيكدة 
لت�سكيلة »ال�سام« بااللتحاق بنظريتها 
منا�سفة،  ال�سدارة  يف  »رو�سيكادا« 
بينما �سقطت ت�سكيلة مولودية �سعيدة 
التوايل،  على  الثانية  الهزمية  فخ  يف 
ال�سلف  جمعية  ت�سكيلة  �سيعت  فيما 
فر�سة اعتلء ال�سدارة بعد ت�سييعها 
يف  لتف�سل  القواعد  داخل  نقطتني 

حتقيق االنت�سار يف اللقاء الثاين على 
بجاية  �سبيبة  وا�سلت  بينما  التوايل. 
و�سجلت  االيجابية  النتائج  �سل�سلة 
فوزها  زغدود  منري  املدرب  ت�سكيلة 
الثالث على التوايل عندما ا�ست�سافت 
جمعية وهران �سمح لها بالتواجد يف 
املركز الثالث وعلى بعد نقطتني عن 
عن  ال�سعود  �سباق  لرتاقب  ال�سدارة 
قرب، بينما وا�سل العبو �رضيع غليزان 
اأمام  الثمني  فوزهم  بعد  االنتفا�سة 
باالقرتاب  لهم  �سمح  العلمة  مولودية 
من ثلثي املقدمة والتواجد على بعد 
تعقدت  بينما  البوديوم  عن  نقطتني 
اخلطر،  منطقة  يف  »البابية«  و�سعية 
يف املقابل �سجل رائد القبة اول فوز 
ح�ساب  على  وجاء  املو�سم  هذا  له 
�سباب باتنة �سمح له ملغادرة املوؤخرة 
الفكرون  عني  �سباب  تعرث  م�ستغل 

على ملعبه اأمام مولودية بجاية.
 ع.ق.

غليزان  �رضيع  فريق  وا�سل 
الوطنية  البطولة  يف  انتفا�سته 
�سجله  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
جمهوره  واأمام  ميدانه  على 
مولودية  فريق  ا�ستقبل  عندما 
البقاء  على  ي�سارع  الذي  العلمة 
م�ستغل و�سعيته الكت�ساب ثلث 
نقاط دعم بها الر�سيد، و�سجل 
دون  التوايل  على  الثالث  اللقاء 
�سمح  وتعادل  بفوزين  هزمية 
»اأ�سود مينا« باالقرتاب  لت�سكيلة 
وت�سييق  املقدمة  اأندية  من 
املركز  يحتل  اأين  اخلناق 
الرتتيب  بجدول  ال�ساد�س 
فح�سب  نقاط  اأربع  بعد  وعلى 
ت�سكيلة  جنحت  الريادة.  على 

بداية  جتاوز  يف  غليزان  �رضيع 
ظل  يف  �سعبة  كانت  التي  اللقاء 
النتيجة  يف  متاأخرين  تواجدهم 
اللعب  رفقاء  ينتف�س  اأن  قبل 
الثاين والذين  ال�سوط  رما�س يف 
يف  العودة  على  عازمني  دخلوا 
بعدما  حدث  ما  وهو  النتيجة 
الفوز  هديف  توقيع  من  متكنوا 
با�ستعادة   للفريق  �سمحت  والتي 
الوترية  بنف�س  اللعب  موا�سلة 
اجل  من  املقبلة  الفرتة  خلل 
التناف�س  على  بقوة  العودة 
الثلث  التاأ�سريات  اإحدى  على 
لدوري  ال�سعود  اإىل  املوؤهلة 

االأ�سواء.
ع.ق.

كاأ�س العامل للم�صايفة ح�صام رجال

كا�صدي: �صنبذل جهدنا لت�صريف اجلزائر
اعرتف املبارز اجلزائري حمزة كا�سدي قائد املنتخب الوطني خلل املرحلة االأوىل لكا�س 
العامل ل�سيف احل�سام  ذكور املقررة ابتداء من الغد وتتوا�سل اإىل 5 نوفمرب اجلاري ببلدنا 
اأن املهمة �ستكون �سعبة  خلل املوعد الريا�سي العاملي لكن �سيعمل رفقة زملءه  كل ما 
يف و�سعهم لت�رضيف االألوان الوطنية، وقال املبارز اجلزائري يف ندوة �سحفية: »منتخبنا مازال 
�سابا وح�رض لهذا املوعد الريا�سي بو�سائل متوا�سعة ومن جهة اأخرى هو مطالب بتحدي اأح�سن 
املبارزين يف الوقت احلايل منهم بع�س االأبطال االوملبيني، ال ميكن اعتبار اأنف�سنا مر�سحني اأولني 
لكن هذه املناف�سة جترى ببلدنا وهذا لوحده ي�سجعنا  لنكون يف امل�ستوى املطلوب.«  وباالإ�سافة 
اإىل كا�سدي �ستكون اجلزائر ممثلة باأربعة مبارزين اآخرين ينتمون اإىل فئة االأوا�سط يتعلق االأمر 
بكل من اكرم بونابي، ا�سيل معزيز، اني�س معريي وزين الدين  حروي، وي�سارك يف املناف�سة  -التي 
كان من املقرر اأن حتت�سنها ال�سينغال قبل اأن تن�سحب ب�سبب نق�س امكانيات التنظيم- 133 جمموع 
مبارزا  ميثلون 27 بلدا .واأدرجت �سيغتان يف برنامج هذه املرحلة التي تفتتح كا�س العامل 2017 
م�سابقات الفردي  2-4 نوفمرب وح�سب الفرق 5 نوفمرب، واعرتف املدرب الوطني حممد زرف اأن 
امل�ستوى عال جدا لكنه يبقى متفائل بقدرة املبارزين اجلزائريني على عبور االأدوار االأوىل، وتخلت 
االحتادية اجلزائرية للمبارزة عن التقنيني االجانب الذين تعاقدت معهم من قبل لكن وح�سب املدير 
الفني الوطني لطفي دايل فان املدربني  اجلزائريني موؤهلني مبا فيه الكافية لتاأطري الريا�سيني  و�سمان 
اح�سن  التح�سري لهم. من جهته اأ�سار رئي�س االحتادية اجلزائرية للمبارزة عبد الروؤوف �سليم  برناوي اأن 
32 نقطة �ستكون حمل مناف�سة خلل م�سابقات الفردي و48 اأخرى يف م�سابقات ح�سب الفرق يف هذه 
املرحلة من كا�س العامل م�سيفا ان املنتخب الوطني لن يدخر اأي  جهد لتحقيق م�سوار طيب مع حماولة 

اكت�ساب خربة ا�سافية عرب االحتكاك مع ابطال عامليني كبار اأمثال االيطايل اآلدو  مونطانو.
ق.ر.
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ل الّت�صحية بالثنائي ال�صرتجاع ا�صتقرار الت�صكيلة ف�صّ

فيغويل ومبوحلي يدفعان ثمن �ضراحتهما غاليا
يتوّجه الناخب الوطني اجلديد رابح ماجر نحو العمل اإىل طي �صفحة اجليل الذهبي للمنتخب الوطني والذي قاده اإىل حتقيق تاأهل تاريخي للدور ثمن النهائي لكاأ�س العامل يف دورتها االأخرية 

عام 2014 بالربازيل والذي عجز عنه جيل الثمانينيات يف دورتي 1982 و1986 باإ�صبانيا واملك�صيك على التوايل، حيث حملت القائمة التي اأعلنها اأول اأم�س وهي االأوىل منذ تعيينه على راأ�س 
العار�صة الفنية الوطنية مفاجاأة من العيار الثقيل با�صتبعاد ا�صمني من الالعبني الذين كانوا رفقة اجليل الذهبي ويتعلق االأمر بالثنائي �صفيان فيغويل واحلار�س راي�س وهاب مبوحلي.

مل تدم عودة الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل 
تتجاوز  ومل  طويال  الوطنية  الت�سكيلة  �سفوف  اإىل 
عن  جمددا  ا�ستبعاده  يتم  ان  قبل  الواحدة  املباراة 
�سفوفها جمددا وهو الذي كان ا�ستبعد منذ نهائيات 
العام اجلاري  التي جرت مطلع  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
بالغابون من خالل ابعاده من طرف الناخب الوطني 
ال�سابق  ال�سابق جورج ليكن�س قبل ان يعيده املدرب 
خالل  اخل�رض  �سفوف  اإىل  جمددا  األكاراز  لوكا�س 
مباراة الكامريون التي جرت ال�سهر املن�رضم بياوندي 
املباراة  تتجاوز  مل  املنتخب  كوادر  اأحد  عودة  لكن 
اأن  الواحدة ليتم التخلي عنه جمددا يف خطوة توؤكد 
ماجر قام بها لأ�سباب بعيدة عن اجلانب الفني رغم 
اأن الالعب املحرتف يف �سفوف غالتا�رضاي الرتكي 
خطوة  لكن  الكامريون،  اأمام  امل�ستوى  يف  يكن  مل 
الأوىل  بالدرجة  جاءت  اجلزائرية  الكرة  اأ�سطورة 

تفاديا حلدوث �رضخ داخل املنتخب بعد الت�رضيحات 
ال�سحافية  الندوة  اأطلقها فيغويل خالل  التي  النارية 
وفتح  وماندي  كادامورو  زميليه  رفقة  عقدها  التي 
النار على زمالئه الالعبني بعدم ت�سامنهم معه عند 
غ�سبا  اأحدث  ما  وهو  "الكان"  قائمة  عن  ا�ستبعاده 
داخل املجموعة وف�سل ماجر ا�ستبعاد حدوث فتيل 

اخلالفات �سمن املجموعة بالت�سحية به.
تكن  مل  والتي  املدوية  املفاجاأة  فاإن  املقابل،  يف 
الوطني  الفني  الطاقم  ابعاد  يف  متثلت  منتظرة، 
احد  يعترب  اأنه  رغم  مبوحلي  وهاب  راي�س  للحار�س 
العنا�رض ال�سا�سية وقائد الت�سكيلة الوطنية قبل اأن يتم 
اأنه يبقى من  ا�ستبعاده لأ�سباب غري معروفة باعتبار 
اأح�سن احلرا�س رغم ابتعاده عن املناف�سة مع فريقه 
ران الفرن�سي، وتوؤكد م�سادر من داخل بيت اخل�رض 
املقبل  التح�سريي  الرتب�س  من  مبوحلي  اق�ساء  اأن 

للت�سكيلة الوطنية بعود اإىل تف�سيل ماجر الت�سحية به 
بعدما ا�سبح غري مرغوبا به من طرف بع�س الالعبني 
داخل الت�سكيلة الوطنية عقب ت�رضيحاته النارية �سد 
مبلعب  زامبيا  مباراة  نهاية  بعد  مبا�رضة  زمالئه 
برو�سيا   2018 مونديال  ت�سفيات  حل�ساب  حمالوي 
بيوتهم يف  بالبقاء يف  بالرتاخي وطالبهم  اتهمهم  اأين 

حال عدم رغبتهم يف ت�رضيف الألوان الوطنية.
احلرا�س  اأح�سن  لحد  ماجر  ا�ستبعاد  خطوة  وتبقى 
اإذ مل  الطريقة  الذين مروا على عرين اخل�رض بهذه 
ابن  يكن المر موؤقتا حت�سب �سده يف ظل ما قدمه 
مدينة مار�سيليا للمنتخب الوطني طيلة �سبعة اعوام 
دافع خاللها على القمي�س الوطني بقوة ونزاهة وقدم 
اأف�سل  خروجا  وي�ستحق  الربازيل  يف  رائعا  مونديال 

ولي�س من الباب ال�سّيق.
عي�صة ق.

ماجر يفجر مفاجاآت مدوية يف اول قائمة 
يلعنها حت�صبا للقاء نيجرييا

اعادة االعتبار جلابو وا�ضتدعاء 
�ضاو�ضي يثري الت�ضاوؤل

اأعلن امل�سوؤول الأول على العار�سة الفنية الوطنية رابح ماجر على اأول 
قوائمه لالعبني حت�سبا للمباراة التي يخو�سها اخل�رض امام نيجرييا 

يف العا�رض نوفمرب املقبل واللقاء الودي اأمام جمهورية افريقيا 
الو�سطى املقررة يف 14 من هذا ال�سهر، وهي القائمة التي مل تخلو 

من املفاجاآت بعدما اختار جنم نادي بورتو الربتغايل ال�سابق ا�ستبعاد 
الثنائي �سفيان فيغويل واحلار�س راي�س وهاب مبوحلي مقابل اعادة 

العتبار لالعب وفاق �سطيف عبد املوؤمن جابو الذي يعود اأخريا اإىل 
�سفوف املنتخب الوطني بعد اآخر م�ساركاته يف عهد املدرب ال�سابق 

كري�ستيان غوركوف وبالتايل رفع العقوبة عنه بعد اق�سائه من الت�سكيلة 
الوطنية عقب الت�رضيحات النارية التي اأطلقها �سد املدرب الفرن�سي، 
اإىل جانب اأن ماجر قام بخطوة مل تكن منتظرة عرب ا�ستدعاء حار�س 

له على ح�ساب مبوحلي  مولودية اجلزائر فوزي �ساو�سي الذي ف�سّ
ليتواجد اإىل جانب الثنائي �ساحلي ورحماين يف خطوة تبقى مبهمة 

وغري مفهومة باعتبار اأن ابن مدينة برج منايل متقّدم يف ال�سن حيث 
يبلغ 33 عاما ول يلعب مع فريقه العا�سمي اأين ا�سبح احلار�س الثاين 

خلف ال�ساب فريد �سعال.
ويبقى اليجابي يف قائمة 23 لعبا التي اعلنها ماجر اأنها �سمت تواجد 

عدد معترب من الالعبني املحرتفني عرب توجيه الدعوة اإىل ثمانية 
لعبني منهم ثالثة حرا�س مرمى، يف خطوة يريد نها الناخب الوطني 

اعادة العتبار اإىل الالعب املحلي، كما اأن الت�سكيلة �سهدت اإعادة 
الثالثي امل�ستبعد يف اللقاء ال�سابق امام الكامريون ويتعلق الأمر بكل 

من نبيل بن طالب وثنائي لي�سرت �سيتي ا�سالم �سليماين وريا�س حمرز، 
بالإ�سافة اإىل عودة مهاجم ال�سد القطري بغداد بوجناح جمددا يف 

املقابل توا�سل غياب كل من ريا�س بودبوز، ر�سيد غزال، يا�سني بن زية 
وعدم ا�ستدعاء ا�سحاق بلفو�سيل.

قائمة الالعبني:
 حرا�سة املرمى: فوزي �ساو�سي، عبد القادر �ساحلي، �سم�س الدين 

رحماين
الدفاع: حممد خثري زيتي، يوف عطال، هواري فرحاين، فوزي غولم، 

عي�سى ماندي، اليا�سني بن طيبة كادامورو، رامي بن �سبعيني، اأيوب عبد 
الالوي وكارل جماين.

و�سط امليدان: عبد الروف بن غيث، نبيل بن طالب، ا�سماعيل بن 
نا�رض، يا�سني براهيمي وعبد املوؤمن جابو.

الهجوم: ريا�س حمرز، ا�سالم �سليماين، زين الدين فرحات، �سفيان 
هني، بغداد بوجناح والعربي �سوداين.

عي�صة ق.

اجلولة العا�صرة للرابطة املحرتفة االأوىل

داربي عا�ضمي ب�ضت نقاط �ضو�ضطارة يف دورية 
للمدية  والبليدة تبحث اأول فوز

الأوىل  املحرتفة  الرابطة  من  العا�رضة  اجلولة  مباريات  ت�سهد  �سوف 
اجلزائر  مولودية  فريقي  جتمع  التي  العا�سمي  الداربي  مباراة  خو�س 
ونادي بارادو ويعول اأن مييزها الثارة والت�سويق بني فريقني ي�ستهدفان 
التي  ال�ستفاقة  تاأكيد  على  العميد  يعول  اأين  كامال،  بالزاد  اخلروج 
من  به  عاد  الذي  الثمني  الفوز  بعد  خا�سة  الأخرية  الفرتة  يف  ي�سجلها 
التوايل  على  الثالث  فوزه  ت�سجيل  ليبحث  املحلي  الحتاد  اأمام  البليدة 
نادي  يبحث  بينما  الرتتيب،  جدول  يف  املقدمة  اأندية  من  والقرتاب 
نهاية  املفاجئة  هزميته  تدارك  على  اجلديد  املو�سم  مفاجئة  بارادو 
الثالث  النقاط  اأجل ح�سد  امام احتاد احلرا�س من  املن�رضم  ال�سبوع 
التي توؤهله اإىل ال�سعود للو�سافة، يف املقابل، يبحث احتاد بلعبا�س على 
الفوز الذي يغيب عنه يف اآخر ثالث مواجهات على التوايل، وذلك عندما 
ي�ستقبل دفاع تاجنانت اأين يعول على جتديد العهد مع النت�سارات اأمام 

مناف�س منهك معنويا بعد هزميته العري�سة امام �سبيبة ال�ساورة.
عندما  حقيقي  امتحان  امام  نف�سه  اجلزائر  احتاد  يجد  جهته،  من 
منت�سي  وهو  املدية  اوملبي  ملواجهة  العا�سمة  خارج  تنقال  يخو�س 

موا�سلة  وهدفه  بلوزداد  و�سباب  احلرا�س  احتاد  امام  متتاليني  بفوزين 
وهو  �سائغة  لقمة  يكون  لن  املناف�س  اأن  رغم  اليجابية،  النتائج  ح�سد 
الذي ا�ستفاق يف الأ�سابيع الأخرية، بينما يبحث احتاد البليدة على اول 
فوز هذا املو�سم عندما يجد نف�سه ي�سد الرحال اإىل اجلنوب من اأجل 

مالقاة احتاد ب�سكرة
برنامج املباريات 

اأوملبي املدية / احتاد اجلزائر 
حتاد ب�صكرة / احتاد البليدة

احتاد بلعبا�س / دفاع تاجنانت
اللقاءات تنطلق ابتداء من ال�صاعة 15:00

مولودية اجلزائر / نادي بارادو  ابتداء من 
16:00

ع.ق. 

يتناف�س على تاأ�صرية التاأهل اإىل "اليوروبا ليغ"

هني ي�ضقط بخما�ضية اأمام البي ا�س جي ويق�ضى من رابطة اأبطال اأوروبا

يح�صر للجمعية االنتخابية النتخاب رئي�س جديد

روراوة يرتاأ�س االحتاد العربي لكرة القدم

�سفيان  اجلزائري  الدويل  الالعب  اق�سي 
دور  من  البلجيكي  اأندرخلت  ناديه  رفقة  هني 
الهزمية  بعد  اأوروبا  ابطال  رابطة  جمموعات 
�سان  باري�س  اأمام  فيها  �سقطوا  التي  املذلة 
جرمان بخما�سية نظيفة يف لقاء جرى �سهرة اأول 
ام�س على ملعب "حديقة الأمراء" بباري�س، حيث 

عّجلت الهزمية الثقيلة بتوديع زمالء �سانع العاب 
جدول  تذيلهم  بعد  الأوروبية  للمناف�سة  اخل�رض 
ت�سجيل  بعد  ر�سيد  بدون  املجموعة  ترتيب 
انهاء  على  جولتني  قبل  التوايل  على  هزائم  اأربع 
املناف�سة يف دورها املجموعات، وبالتايل �سوف 
يكتفون بالتناف�س على انهاء الدور باملركز الثالث 

الوروبي،  الدوري  مناف�سة  اإىل  التاأهل  اأجل  من 
و�سهد اللقاء م�ساركة هني اأ�سا�سيا اأين خا�س 60 
بعدما  زمالئه  لأحد  مكانه  يرتك  ان  قبل  دقيقة 
فريقه  اداء  على  تنعك�س  متوا�سعة  مباراة  قدم 

الذي عبث به مهاجمو نادي الإمارة الفرن�سية.
ع.ق.

لكرة  العربي  الحتاد  روراوة  حممد  يرتاأ�س 
القدم ب�سفة موؤقتة بعد ا�ستقالة رئي�س الهيئة 
الكروية العربية الأمري تركي بن خالد، حيث 
لكرة  اإىل رئي�س الحتادية اجلزائرية  اأوكلت 
العربي  الحتاد  رئا�سة  مهمة  ال�سابق  القدم 
الأول  النائب  باعتباره  موؤقتة  ب�سفة  للعبة 
اإليه  املوكل  يجعله  ما  وهو  الحتاد  لرئي�س 
مهام رئا�سة الهيئة بالنيابة ب�سفة اآلية، حيث 

التح�سري  على  بالعمل  روراوة  يقوم  �سوف 
لنعقاد اجلمعية النتخابية لالحتاد العربي 
اأجل انتخاب رئي�س جديد خلفا لالأمري  من 
مفاجئة  بخطوة  قام  الذي  خالد  بن  تركي 
من خالل اعالن ا�ستقالته من رئا�سة الهيئة 
ال�سباب  اإىل  التطرق  دون  العربية  الكروية 

التي كانت وراء قراره.
 ع.ق.



جريمان  �سان  باري�س  بات 
الفرن�سي وبايرن ميونيخ الأملاين 
ثمن  الدور  اإىل  املتاأهلني  اأول 
النهائي لدوري اأبطال اأوروبا بعد 
اأندرخلت  الأول �سيفه  اكت�سح  اأن 
الثاين فوزه  البلجيكي 5-0 وجدد 
على م�سيفه �سلتيك ال�سكتلندي 
اجلولة  حل�ساب  ام�س  اأول   1-2
مناف�سات املجموعة  الرابعة من 
جريمان  �سان  ورفع  الثانية، 
 12 من  نقطة   12 اإىل  ر�سيده 
املجموعة،  �سدارة  يف  ممكنة 
ميونيخ  لبايرن  نقاط   9 مقابل 
الدور  اإىل  تاأهلهما مبكرا  ف�سمنا 
جي  اأ�س  البي  وانتظر  املقبل، 
�سباك  لهز   30 الدقيقة  حتى 
اأن و�سلت كرة اإىل  اأندرخلت بعد 
كيليان مبابي  اإىل  نيمار فمررها  
ها اإىل الإيطايل ماركو  الذي ح�ضرّ
و�سددها  مدافعا  حاور  فرياتي 
لولبية يف ال�سباك، واأ�ساف نيمار 

الهدف الثاين يف الدقيقة الأخرية 
من ال�سوط الأول اإثر كرة قوية من 
احلار�س  مل�سها  املنطقة  خارج 
ال�سباك،  يف  ا�ستقرت  لكنها 
اأهداف  اأربعة  اإىل  ر�سيده  رافعا 
كرة من  وبعد  الأبطال،  دوري  يف 
نيمار مرت قريبة جدا من القائم 
الأي�ض تتهياأ اأمام ليفني كورزاوا 
وا�سل  ثم  ال�سباك   يف  فو�سعها 
واأ�ساف  تاألقه  الفرن�سي  الدويل 
 72 الدقيقتني  يف  اآخرين  هدفني 

و78.
بايرن  د  جدرّ الثانية،  املباراة  ويف 
بطل  �سلتيك  على  فوزه  ميونيخ 
�سجل   ،1-2 بنتيجة  ا�سكتلندا 
كومان  كينغ�سلي  الفرن�سي  لبايرن 
مارتينيز  خافيري  والإ�سباين 
وكان  ماكريغور،  كالوم  ول�سلتيك 
توازنه  ا�ستعاد  ميونيخ  بايرن 
اجلديد  القدمي  مدربه  بقيادة 
يف  نظيفة  بثالثية  هاينك�س  يوب 

اجلولة  يف  بالذات  �سلتيك  مرمى 
اقرتب  جهته،  من  ال�سابقة. 
من  الإجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت 
النهائي  ثمن  الدور  اإىل  التاأهل 
 0-2 الربتغايل  بنفيكا  بفوزه على 
الأوىل،  املجموعة  مناف�سات  من 
فوزه  يونايتد  مان�س�سرت  حقق 
ح�ساب  على  التوايل  على  الرابع 
�سيفه بنفيكا الربتغايل 2-0، لكنه 
ثمن  اىل  تاأهله  بطاقة  يح�سم  مل 
النهائي نتيجة فوز �س�سكا مو�سكو 
بازل  م�سيفه  على  الرو�سي 
يونايتد  وكان   ،1-2 ال�سوي�ضي 
الرابع  فوزه  حتقيق  اإىل  بحاجة 
على  الثالث  �س�سكا  فوز  وعدم 
بطاقته  لكي يحجز  بازل  م�سيفه 
يف ثمن النهائي للمرة الأوىل منذ 
مو�سم 2013-2014، وحقق فريق 
املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
احلار�س  بف�سل  منه  املطلوب 
�سفيالر  مايل  ال�ساب  البلجيكي 

الذي حول الكرة يف �سباكه بعدما 
ت�سديدة  اثر  القائم  من  ارتدت 

لل�ضبي نيمانيا ماتيت�س.
تلفظ  املباراة  كانت  وعندما 
الهولندي  الأخرية �سمن  انفا�سها 
دايل بليند النقاط الثالث ليونايتد 
ماركو�س  انتزعها  ركلة جزاء  من 
دخوله  على  ثوان  بعد  را�سفورد 
بدلً من الفرن�سي انتوين مار�سيال 
الذي ا�ساع ركلة جزاء يف ال�سوط 
حرم  مو�سكو  �س�سكا  لكن  الأول، 
ح�سم  من  الجنليزي  الفريق 
امام  تخلفه  حول  بعدما  بطاقته 
زويف   للوكا  بهدف  بازل  م�سيفه 
اىل فوز 2-1 بف�سل الن دزاغوييف 
وال�سويدي بونتو�س فرينبلوم، لكن 
الثاين  الدور  اىل  يونايتد  تاأهل 
ح�سم »منطقياً« و�سي�سمنه ر�سمياً 
يف اجلولة املقبلة يف حال تعادله 
يف  بازل  على  �سيفاً  يحل  عندما 

22 نوفمرب.

 روما ي�سعق ت�سيل�سي 
وتعادل باهت لرب�سلونة

�سقط نادي ت�سيل�سي بطل الدوري الإجنليزي خارج ملعبه 
بخ�سارته اأمام م�سيفه روما الإيطايل بثالثة اأهداف دن رد، 

حقق روما الإيطايل اأول اأم�س فوزاً تاريخياً على �سيفه ت�سيل�سي 
يف اإطار اجلولة الرابعة من مباريات املجموعة الثالثة �سمن 

دور املجموعات من بطولة دوري اأبطال اأوروبا، وجاءت بداية 
ت�سيل�سي كارثية منذ الدقيقة الأوىل من اللقاء حيث تقدم �ستيفان 

ال�سعراوي يف الثانية 38 م�سجاًل اأ�ضع هدف لروما يف دوري 
اأبطال اأوروبا، قبل اأن يعود وميزق �سباك ت�سيل�سي بالهدف الثاين 

يف الدقيقة 36، ويف ال�سوط الثاين ا�ستمرت هيمنة فريق العا�سمة 
الإيطالية، وجنح هذه املرة بريوتي يف اإ�سافة الهدف الثالث يف 
الدقيقة 6، .و�سمن املجموعة ذاتها �سقط اأتلتيكو مدريد على 

ملعبه وو�سط جمهوره يف فخ التعادل اأمام كرباخ الأذري 1-1 يف 
اإطار اجلولة ذاتها، وتقدم ميت�سل لكارباخ يف الدقيقة 40 قبل اأن 

يتعادل الغاين بارتي لفريق العا�سمة الإ�سبانية يف الدقيقة 56، 
بذلك ارتقى روما ل�سدارة املجموعة الثالثة بر�سيد 8 نقاط، 

مقابل 7 لت�سيل�سي فيما ا�ستقر اأتلتيكو يف املركز الثالث بر�سيد 3 
نقاط بفارق نقطة وحيدة اأمام كرباخ الأخري.

 دي�سان ميدد العقد 
حتى نهاية يورو 2020

اأعلن رئي�س الحتاد الفرن�سي لكرة القدم نويل لو غرايت اأن 
مدرب املنتخب ديدييه دي�سان مدد عقده حتى نهاية كاأ�س اأوروبا 
2020، وقال لو غرايت يف موؤمتر �سحايف: »ديدييه بالن�سبة يل هو 

الأف�سل ل �سك يف ذلك، كامل اع�ساء اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الفرن�سي يدعمون هذا التمديد«، ويتوىل دي�سان املتوج كالعب 

مع منتخب فرن�سا بكاأ�س العامل 1998 وكاأ�س اأوروبا 2000 املهمة 
مع منتخب »الديوك« منذ �سيف 2012 خلفاً للدويل ال�سابق لوران 

بالن، واأ�سبح اأكرث املدربني فوزاً مع املنتخب 43 مباراة، اأمام 
مي�سال هيدالغو 41 فوزاً بني 1976 و1984.

وقاد دي�سان املنتخب الفرن�سي اإىل ربع نهائي كاأ�س العامل 2014 
يف الربازيل قبل اأن يخ�ض اأمام نظريه الأملاين 0-1، ثم اإىل 

املباراة النهائية لكاأ�س اأوروبا �سيف 2016 على اأر�سه وخ�ضها 
اأمام نظريه الربتغايل 0-1 بعد التمديد.

كونتي يعرتف باأحقية روما يف الفوز
 اأكد اأنطونيو كونتي املدير الفني لنادي ت�سيل�سي اأن فريقه مل 
يقدم امل�ستوى املطلوب اأمام خ�سمه روما، وا�ستحق اخل�سارة 
0-3 يف دوري اأبطال اأوروبا، وقال كونتي يف ت�ضيحات ل�سبكة 

ميديا�سيت �سبورت: »روما ا�ستحق الفوز ب�سبب ما قدمه يف 
ال�سوط الثاين، كان لديهم احلافز والتعط�س لالنت�سار اأكرث منا، 

ولعبوا مب�ستوى اأف�سل لذلك اأقدم لهم التهنئة«، وتابع: »روما جنح 
يف هز ال�سباك بعد 30 ثانية فقط من انطالق املباراة، وجاء 

الهدف الثاين من خطاأ دفاعي، لكننا لعبنا ال�سوط الأول ب�سورة 
جيدة للغاية، ومل ن�ستحق اخلروج منه متاأخرين بثنائية نظيفة«، 
واأ�ساف كونتي »ل�ست مهتما بتعادل كارباكا مع اأتلتيكو مدريد، 

كل ما ي�سغلني هو البحث عن �سبب اخللل والنتائج ال�سلبية حتى 
نتمكن من العودة اإىل م�ستوانا خالل الفرتة املقبلة«. ويواجه 

ت�سيل�سي، نظريه كارباكا يف اجلولة املقبلة من الت�سامبيونزليغ يف 
الوقت الذي يخو�س روما مواجهة �سعبة يف واندا ميرتوبوليتانو 

اأمام اأتلتيكو مدريد.

تاأهل البي ا�س 
جي والبايرن 
لثمن النهائي 

واملان يونايتد 
يقرتب
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اإميري: التاأهل لثمن نهائي الأبطال لن ُيثنينا عن هدفنا
د الإ�سباين اأوناي اإميري مدرب باري�س �سان جريمان اأَنرّ الفوز ال�ساحق 5-0 على اأندرخلت والتاأهل للدور الثاين يف دوري اأبطال اأوروبا لن  اأَكرّ

يُثني الفريق عن حتقيق هدفه، ويت�سدر �سان جريمان، املجموعة الثانية بفارق 3 نقاط اأمام بايرن ميونيخ؛ حيث تاأهل الفريقان للدور الثاين 
بغ�س النظر عن نتائج اجلولتني الباقيتني يف املجموعة، قال اإميري يف ت�ضيحات بعد املباراة: »ن�سعر بالقتناع، تاأهلنا للدور الثاين وهو 
الأهم، لكن هدفنا اإنهاء هذا الدور يف �سدارة املجموعة، ما زال اأمامنا الكثري من العمل خالل املباراتني الباقيتني اأمام �سلتيك وبايرن«، 

واأو�سح: »�سعرنا بال�سعادة، الفريق لعب بعمق على مدار الت�سعني دقيقة، كنَرّا قادرين على �سناعة الفر�س منذ بداية اللقاء وحتى النهاية، اليوم 
ل  اأرى اأنَرّنا ميكن اأن ن�سعر بال�سعادة لكن ل يزال اأمامنا وقت طويل«. واأ�ساد اإميري مب�ستوى لعب خط و�سطه الإيطايل ماركو فرياتي الذي �سَجرّ
د اإميري اأَنرّ هدف فرياتي كان يف غاية الأهمية بالن�سبة للفريق، لكنه  الهدف الأول باملباراة، وفتح الطريق اأمام الفوز الكبري ل�سان جريمان، واأَكرّ

يرى اأَنرّ الالعب ل يزال اأمامه مرحلة كبرية من التطور، خا�سة فيما يتعلق بال�سق الهجومي.

مارادونا يهاجم �سامباويل
القدم  كرة  اأ�سطورة  ه  وجرّ  
مارادونا  دييغو  الأرجنتينية 
انتقادات حادة ملدرب »التانغو« 
اإياه  وا�سفا  �سامباويل  خورخي 
يف  جناحه  رغم  على  بالدجال 
وزمالئه  مي�سي  ليونيل  قيادة 
وقال   ،2018 العامل  كاأ�س  اإىل 
نقلتها  ت�ضيحات  يف  مارادونا 
اأحب  مل  »اأنا،  كالران:  �سحيفة 
قائد  واأ�ساف  الدجالني«،  يوما 
املتوج  الأرجنتيني  املنتخب 

»لن   :1986 العامل  بكاأ�س 
اأح�ض  كنت  حني  اأنني  اأن�سى 
بي  ات�سل  ديفي�س  كاأ�س  نهائي 
م�ضوع  عن  وحتدث  �سامباويل 
اإ�سبيلية«،  لنادي  م�سرتك 
ا�ستدعاوؤه  مت  »عندما  وا�ساف: 
لتدريب املنتخب ن�سيني متاما، 
لن اأكون اأبدا اإىل جانب اأ�سخا�س 
يعتقدون اأنهم متفوقون اأكرث مما 
تعيني  اإىل  اإ�سارة  يف  عليه«،  هم 
�سامباويل مدربا يف �سيف ال�سنة 

احلالية.
درب  اأن  ملارادونا  و�سبق 
و2010،   2008 بني  املنتخب 
�سابقة  ت�ضيحات  يف  ه  ووجرّ
خليارات  انتقادات  وحالية 
املباراة  يف  ل�سيما  �سامباويل، 
اأمريكا  ت�سفيات  من  الأخرية 
الإكوادور،  �سد  اجلنوبية 
ثالثية  عرب  الأرجنتني  و�سمنت 
مي�سي التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س 
بعد  رو�سيا،  يف   2018 العامل 

�سل�سلة نتائج متوا�سعة كادت اأن 
النهائيات  امل�ساركة يف  حترمها 
 ،1970 عام  منذ  الأوىل  للمرة 
وقال النجم ال�سابق لنادي نابويل 
اليطايل: »غري نادم على �سيء«، 
واأ�ساف »ت�سببت بالأذى لنف�سي، 
معي،  اأحدا  اأجر  مل  اأنني  اإل 
و�سقطت  ونه�ست،  �سقطت 
جمددا ونه�ست مرة جديدة، اأنا 
ل زلت على قيد احلياة واأ�ستيقظ 

يوميا من اأجل العمل«.



�أحمد �سعد يثري �جلدل بتالوته للقر�آن
 لي�ست املرة الأوىل التي يثري املطرب اأحمد �سعد اجلدل، فقد 

�سجت و�سائل الت�ا�سل الجتماعي م�ؤخراً بخرب زواجه من النجمة 
�سمية اخل�ساب، وذلك بعد اأ�سهر من الإ�ساعات عن وج�د ق�سة 

حب جتمعهما، كانت قد اأعلنت عنها خطيبته ال�سابقة، املمثلة رمي 
البارودي.

ون�رش اأحمد �سعد م�ؤخراً فيدي� له وه� ي�سلي �سالة قيام الليل، ويتل� 
بع�ض اآيات القراآن الكرمي من منزل الزوجية، الأمر الذي اأثار جدلً 

وا�سعاً بني م�ستخدمي م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، الذين ت�ساءل�ا 
ح�ل الدافع من ن�رش �سعد لهذه الفيدي�هات على ح�ساباته اخلا�سة 

يف م�اقع الت�ا�سل الجتماعي، خا�سة واأن ال�سالة وقراءة القراآن 
كلها اأم�ر متثل عالقة خا�سة بني العبد وربه.

وتباينت الآراء وردود الأفعال للجمه�ر ح�ل الفيدي� املذك�ر، حيث 
راأى عدد كبري منهم اأن تالوته بها بع�ض الأخطاء، التي تغري معاين 

بع�ض الآيات، فيما اختلف يف الراأي اآخرون اعتربوا اأن تالوته 
منا�سبة، واأن الفيدي� يحمل ر�سالة و�سل�كاً اإيجابياً من الفنان، 

الذي ميكن اأن يك�ن قدوة لغريه، متمنني له القب�ل واحلياة الزوجية 
الكرمية.

ويبدو اأن اجلدل والنق�سام يف الآراء الذي اأثاره الفنان مل يقت�رشعلى 
و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، بل تناولته بع�ض و�سائل الإعالم، التي 
ا�ستعانت بال�سيخ واملقرئ حمم�د �سابر يف مداخلة هاتفية خالل 

برنامج »90 دقيقة« املذاع على قناة املح�ر، الذي اعترب اأن »قراءة 
�سعد ل تليق بكتاب اهلل، وبها العديد من الأخطاء التي تغري املعنى 

متاماً وبالتايل تبطل ال�سالة، وبخا�سة يف �س�رة الفاحتة«.
فيما اختلف معه يف الراأي ال�سيخ املقرئ اأحمد نعينع، والذي راأى اأن 
»�س�ت اأحمد �سعد جميل يف قراءة القراآن، ولديه اإح�سا�ض، وطريقته 

يف القراءة لي�ست حراماً«.

هند �سربي: فخورة بتكرميي يف و��سنطن
 اأعربت النجمة الت�ن�سية، هند �سربي، عن فخرها بتكرميها من امل�ؤ�س�سة 
الأمريكية الدولية لالإعالم يف وا�سنطن، الأ�سب�ع املقبل، احتفاء مب�س�ارها 

ال�سينمائي يف م�رش وت�ن�ض.
وقالت هند، اإنها �سعيدة بهذا التكرمي الذي يُحملها م�سئ�لية يف اختياراتها 

لأعمالها املقبلة، م�سيفة اأنها من املقرر اأن تت�سلم تكرميها، الثالثاء 
 Andrew W. Mellon»املقبل، يف حفل ع�ساء مبقر امل�ؤ�س�سة يف قاعة

Auditorium« ب�ا�سنطن.
 يُذكر اأن اآخر اأعمال هند �سربى كان فيلم »الكنز«، املعرو�ض حالياً بدور 

العر�ض امل�رشية والعربية، وي�ساركها بط�لته حممد �سعد، حممد رم�سان، 
روبي، اأحمد رزق، عبدالعزيز خمي�ن، حميي اإ�سماعيل، وهاين عادل، من 

تاأليف عبدالرحيم كمال واإخراج �رشيف عرفة.
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جامعة نيويورك �أبوظبي ت�ست�سيف �لعر�ض 
�لعاملي �لأول »حكاية �ملز�رع«

اأعلن مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي عن انطالق العر�س 
العاملي الأول للعمل امل�صرحي )حكاية املزارع( عن رواية اأوكتافيا 

بتلر، وذلك يوم اخلمي�س املقبل يف متام ال�صاعة 8 م�صاًء على خ�صبة 
امل�صرح الأحمر باملركز، حيث ياأتي هذا العمل الفني املبدع بتكليف 
م�صرتك من مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي، و�صي�صتمر 
طوال عطلة نهاية الأ�صبوع حتى يوم ال�صبت 11 نوفمرب  اجلاري.

املزارع«  »حكاية   وي�ستند 
اإىل رواية اأدب ما بعد نهاية 
العامل لكاتبة اخليال العلمي 
الراحلة  الأفريقية  والأديبة 
عماًل  ويعّد  بتلر،  اأوكتافيا 
يتحدى  مبدعاً  �سيا�سياً 
روعته  وي�ستقي  العن�رشية 
من 300 عام من امل��سيقى 
العمل،  ويروي  الأفريقية، 
ريجان  ت��سي  األفته  الذي 

ج�ن�س�ن  برنيكا  ووالدتها 
الأوبرا  باأ�سل�ب  ريجان، 
ال�سح�ة  ق�سة  ال�ساحر 
تدعى  ل�سابة  الروحية 
واقع  و�سط  اأولمينا  ل�رين 
تخيلي ي�س�ر اأمريكا كمكان 
الناجم  العنف  به  يع�سف 
عن التغريات املناخية التي 
حافة  اإىل  باملجتمع  تدفع 

الهاوية.

وكان حفل »حكاية املزارع« 
افتتح  قد  امل��سيقي 
امل��سم الأول ملركز الفن�ن 
يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي 
التط�ير،  قيد  فني  كعمل 
اإعجاب  ح�سد  حيث 
اجلمه�ر لي�سهد ن�فمرب  اأول 
للعمل  كامل  عاملي  عر�ض 
م�ا�سيع  حيث  من  املبدع، 
العلمي، والروحانية  اخليال 

الأفريقية،  الأمريكية 
ح�ل  العميقة  واملفاهيم 
الب�رشي،  والعرق  اجلن�ض 
املناخ،  لأجل  واحلراك 
لت�سلط ال�س�ء على م�ستقبل 
احل�سارة الإن�سانية بطريقة 

تاأملية �ساحرة.
الإبداعي  املدير  وقال 
جامعة  يف  الفن�ن  ملركز 
بيل  اأب�ظبي  ني�ي�رك 

�سحايف:  بيان  يف  براجني 
ريجان  ت��سي  »تعتمد 
ريجان  ج�ن�س�ن  وبرنيكا 
على  املزارع«  »حكاية  يف 
يف  امل�سرتك  تاريخهما 
حملية  م��سيقى  ابتكار 
اإعادة  خالل  من  ملهمة 
الكاتبة  عمل  ت�سّ�ر 
اأوكتافيا  الرائدة  الأفريقية 
الرواية  حتكي  حيث  بتلر، 

والعمل الفني اجلديد ق�سة 
رائعة ح�ل تاأثري تغري املناخ 
الإن�سانية  العالقات  على 
واأهمية  املجتمعي  والعنف 
الف�سلى  والقيم  التعاطف 
واإنه  جديد،  م�ستقبل  لبناء 
تقدم  اأن  عظيم  ل�رشف 
عملها  عرو�ض  اأول  ت��سي 
الفن�ن يف  املبدع يف مركز 

جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي«.

�فتتاح �لدورة �لـ 26 ملهرجان 
�ملو�سيقى �لعربية

   
افتتح وزير الثقافة امل�صري، حلمي النمنم، 

فعاليات الدورة الـ 26 ملهرجان املو�صيقى 
العربية اأم�س على امل�صرح الكبري يف دار 

الأوبرا امل�صرية، بح�صور رئي�صة املهرجان، 
اإينا�س عبدالدامي، ومديرة املهرجان، جيهان 

مر�صي.
 

وبداأت فعاليات حفل الفتتاح داخل به� امل�رشح، حيث 
اأقيم  معر�ض �س�ر ف�ت�غرافية عن م�س�ار املطرب 

امل�رشي الراحل حم�سن فاروق، التي مت اإهداء الدورة 
با�سمه، كما يُقام معر�سان لفن�ن اخلط العربي، الأول 

داخل قاعة �سالح طاهر للفن�ن الت�سكيلية وي�سم 
اإبداعات فنان اخلط العربي، اأحمد عبد الفتاح، 

والآخر داخل قاعة زياد بكري للفن�ن الت�سكيلية باملكتبة 
امل��سيقية وت�سم اإبداعات جمم�عة من مبدعي هذا 

الفن. و�سهد احلفل تكرمي جمم�عة من املبدعني 
الراحلني عن م�س�ارهم، اأبرزهم ال�سعراء �سيد حجاب 

وعماد عبد احلليم وحمم�د جر�سة وعلي اإ�سماعيل، 
اإ�سافة اإىل امل��سيقار راجح داود والإعالمية اإينا�ض 

ج�هر.
وانطلقت  اأويل حفالت املهرجان حتت �سعار »الدراما 

امل��سيقية«، واأحياها كل من نهال نبيل ووائل الف�س�سني، 
و�ساحبتهما اأورك�سرتا بقيادة املاي�سرتو اأحمد عاطف 

مب�ساركة عازفة الفل�ت الدكت�رة اإينا�ض عبد الدامي.
ومت عر�ض جمم�عة من امل�ؤلفات التي ُوظفت يف اأعمال 

فنية، م�سح�بة مب�ساهد من تلك الأعمال، اأبرزها 
»حرب اجل�ا�سي�ض، جبل احلالل، ل تطفئ ال�سم�ض، 

عابد كرمان، غراند اأوتيل، املحرو�سة« وغريها، ويُختتم 
احلفل بن�سيد »اإ�سلمي يام�رش« بروؤية م�ؤ�سيقية لراجح 

داود. واأحيا املطرب امل�رشي، هاين �ساكر، حفاًل 
غنائياً، على م�رشح �سيد دروي�ض يف الإ�سكندرية، �سمن 
فعاليات املهرجان، وبالتزامن مع انطالق حفل افتتاح 

الدورة الـ 26.
يذكر اأن مهرجان امل��سيقى العربية يختتم فعالياته يف 

15 من ال�سهر اجلاري.

تناف�ض دويل كبري على �سر�ء رخام 
»نريو بيكا�سو« �لرتكي

 
تتناف�س العديد من الدول حول العامل، على 
�صراء الرخام امل�صتخرج من املناجم املوجودة 

يف ولية قري�صهري و�صط تركيا.
وتاأتي الهند وال�صني يف مقدمة الدول 

الراغبة يف �صراء رخام »نريو بيكا�صو« الذي 
يتمّيز باإمتزاج الأ�صود والأ�صفر والرمادي يف 

القطعة الواحدة.

وت�سّدر تركيا �سن�ياً 
نح� 4 اإىل 5 اآلف طنا 
من رخام نريو بيكا�س�، 
اإىل عدد من الدول يف 

العامل.
قال براق عزيز من�سق 

�س�ؤون الت�س�يق يف 
ال�رشكة املتخ�س�سة 

بت�سغيل املناجم، 
اإّن ولية قري�سهري 
لديها كميات كبرية 

من الأحجار الطبيعية 
والرخام.

واأ�ساف عزيز اأّن ال�لية حتت�ي على اأن�اع خمتلفة من 
اأحجار الرخام، ياأتي يف مقدمتها رخام نريو بيكا�س�.
وتابع عزيز قائاًل: »ن�ؤمن باأّن هذه الأحجار تعد ثروة 

وطنية يجب ال�ستفادة منها، ورخام نريو بيكا�س� يتمتع 
مبيزات وخ�سائ�ض عدة، اإ�سافة اإىل ج�دته واأل�انه 

اجلذابة، فه� ي�سبه اإىل حد كبري ل�حة مر�س�مة بري�سة 
فنان«.

واأ�سار اأّن رخام نريو بيكا�س� ي�سارك �سن�ياً يف 4 
معار�ض، ويحظى باهتمام كبري من ِقبل الزوار.

وا�ستطرد قائال »منتلك خمزنا يف اإيطاليا، التي ن�سدر 
اإليها رخام نريو بيكا�س�، ف�سال عن بريطانيا وه�لندا 

وال�سني والهند وال�ليات املتحدة الأمريكية ودول اأخرى 
عديدة، وت�سل الكمية امل�سدرة �سن�ياً اإىل 5 اآلف طن 

تقريباً«.
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امللحمة الرائعة للك�شفية العاملية واجلزائرية واجللفاوية 
بقلم / اال�صتاذ تواتي 
ميلود عميد -  ميلود 

تواتي -  عميد وباحث 
يف الك�صافة 

احلفناوي بن عامر غول 
رائد ك�صفي

,,

,,

اإن الك�صافة التي ظهرت 
يف بداية القرن الع�صرين 

ت عهد الغ�صب و  عرَبَ
خب واال�صطراب،  ال�صّ

بخطى ر�صيقة  وجتذرت 
بلطف ودون رجعة يف 

خمتلف طبقات جمتمعنا، 
لقد اأعطت املجازر 
الرهيبة يف احلرب 

العاملية الثانية الطابع الال 
اإن�صاين لذاك القرن الذي 

عرف حقيقة الفظائع 
واالإبادات . لكن، مع 

ذلك ، و يف خ�صم تدفق 
اجلنون اجلماعي و�صط 

عامل رهني للتكنولوجيا 
املنت�صرة  ولدت، بغرابة، 

مبادرات كرمية  ذكية 
، خمتفية اأحيانا، لكن 

تعمل بعمق؛ وكان العمل 
الك�صفي التج�صيد احلي 

لها.
العمل الك�صفي، هذه 

الطريقة الرتبوية غري 
املاألوفة، حقق  االأثر 

العجيب واأثبت اأن 
احلداثة مل تنفك عنه 

طيلة الع�صريات املظلمة 
امل�صطربة  التي عرف فيها 

املجتمع تطورات مذهلة 
و انقالبات جذرية. 

مع ذلك ورغم جناعتها 
البيداغوجية و ان�صجامها 

الداخلي التام ا�صتقبلت 
دائما هذه الطريقة 

الرتبوية بكيفيات متباينة 
جدا وحتى متعاك�صة 
متاما . لهذا كل الذين 

مار�صوا واللواتي مار�صن 
الك�صافة، جميعهم ، 

يحتفظون بذكرى اإيجابية 
ال ُتن�صى؛  باالإ�صافة اأنهم 

يعتربون  اأنهم مدينون 
للك�صافة  بالكثري يف بناء 

�صخ�صيتهم. بينما عدد من 
الذين مل يعرفوا الك�صافة 

من الداخل لديهم 
�صورة كاريكاتورية 

اأحيانا م�صحكة ؛ م�صوهة 
متاما ومن ثّمة مناق�صة 

للحقيقة.

بكيفية ما، �لك�صافة  ال ميكن ت�صنيفها. �إن 
�أ�صالتها حترِيرّ  �أكرث مما تثري �لناظرين  �إليها 
ذلك  �أب�صط من  �أو  �حل�رش�ت،  بنظرة عامل 
�ملت�صلي.  �لف�صويل  بعني  �إليها  �لناظرين   ،
بالفعل ، للك�صافة عدة  �أوجه تبدو متناثرة. 
يف جمملها هي طريقة تربية يف �لهو�ء �لطلق 
ت�صمل مبادئ م�صبوطة كما هي كذلك �أخالق 
عمل ويف  وحد�تها و روحانية قا�صية .�أغرب 
من هذ� فهي طقو�س تاأهيل تعود بدرجات 
�لقدمية؛  �لفرو�صية  مهار�ت  �إىل  متفاوتة 
رتمة  �أ�صف �إىل ذلك نظاَم بذالٍت  ورتباً محُ
وعديٍد من  �الإ�صار�ت و�الأعالم  و�لالفتات 
ر بتجنيد  و�الأنا�صيد �جلماعية . كل ما يذِكرّ
كذلك. يف  لي�س  �لعمق  بينما  ع�صكري  �صبه 
تحُهدي  �حلركة  هذه  �أن  يبدو�  �الأمر  جممل 
الأع�صائها منوذَج حياة منيع.   ومن ثمة قد 
متميز  ما  ملذهب  �ملنغلق  بالعامل  يوحي 
للكلمة، متح�صن  �ل�صيئ   ونخبوي، باملعنى 
يف يقينيات نهائية.  لكن من �ملفارقات �أن  
وبالرغم  �ملوؤ�ص�صي  �لهيكل  هذ�  عرب  جند 
من �صدى �الأدو�ت وكرثة �لو�صائل و�لرموز ؛  
جند حالة �نفتاح تتجلى  كاملة على �لعامل 
و جند �أخالقيات كرم هي د�ئما يف �ن�صجام 
مع �لتطلعات �لعميقة لل�صباب يف كل �لبلد�ن 
�لتلخي�س  لعل هذ�  على خمتلف ثقافاتهم. 
و  �القرت�ب  من  �لو��صع  �جلمهور  ن  ميكرّ

�الإحاطة مب�صدر �الإ�صعاع هذ�..

احلركة الك�صفية

�إن هذه �حلركة لي�صت �صنيع جيل معني وال 
وليدة �ل�صدفة. �إن �أ�صل هذه �ملغامرة هي 
فكرة رجل �جنليزي ولد يف منت�صف �لقرن 
�لتا�صع ع�رش. ر�ودته �لفكرة فبعث فيها روح 

�النطالق على عدة م�صتويات :
ـ ببث حالة �صمري و�أخالق تالم�س �لت�صوف

ومتكاملة  �صاملة  تربوية  طريقة  باقرت�ح  ـ 
�لعمر  مر�حل  مع  تتكيف  وعملية  متاما 

�ملختلفة
على  �ل�صباب   لتنظيم  �الأ�ص�س  بو�صع  ـ 

�مل�صتوى �لوطني ثم �لعاملي.
 Robert Baden بتقدمي  �أبد�أ  �إين  �إذ� 
�ملوؤ�ص�س   ،  )1941  –  1857(  Powell
�ل�صهري للك�صافة،  ثم   بدون منازع  و�لقائد 

�صاأعطي ملخ�صا لتاريخ �لك�صافة �لعاملية.
�إن Robert Baden Powell �صليل �أ�رشة  
بورجو�زية �نكليزية يف عهد �مللكة فيكتوريا 
ليكون  يوؤهله  �صيء  �أي  يبدو� عليه  يكن  ومل 
و�لد�عي  يتعب   ال  �لذي  �ملبادر  �لعبقري 
لرتبية �ملر�هقني بطريقة جديدة يف �لهو�ء 
�لطلق تعتمد �الن�صباط �لذ�تي و�ملبادرة مع 
�لعلم �أنه يف ظروف وقته مل يكن  » تلميذ� 
�ملدر�صة  عن  للتمرد  مييل  كان  بل  جيد�« 
وحت�صني  باملطالعة  �هتمامه  من  �أكرث 
�ل�صلوك . لكن يف وقت ق�صري ولوحده �أ�صبح 
بر�صم عامل  ومولع  للطبيعة  دقيقا  مالحظا 
�الجتماعي  �لو�صط  يف  وكاأقر�نه  �حليو�ن؛ 
 Robert Baden Powell تر�صح  �ل�صاب
طبعا.   يوفق  ومل  �أك�صفورد   جامعة  لدخول 
عائلته  �أفرد  لكن  �لتمثيل  بولوج حرفة  َفَهَمرّ 
�حلرية   من  وب�صيء   . م�رشوعه  �عرت�صو� 
تقدم يف �لنهاية �إىل م�صابقة دخول مدر�صة 
برتبة مالزم  �ل�صباط  فنجح فيها وتخرج  
�أول و�ختار �لعمل يف  جي�س �لهند، �أي حياة 
�لهو�ء �لطلق و �ملغامر�ت .مل يلبث طويال 
بقدر�ته  �ل�صاب   �ل�صابط  هذ�  متيز  حتى 
و�ملالحظة  �ال�صتطالع  مهمات  �جناز  يف 
 ( �صكوتني«   « �لـ  يف  �أي  و�ال�صتعالمات 
�الجنليزية  �للفظة  وهي   )  Scouting
كلمة   . �لن�صاط  من  �لنوع  هذ�  تعني  �لتي 
�الجنليزي  �جلي�س  لغة  يف   ،  «  Scout  «
�لذي  �جلندي  تعني  �لهند،   يف  �ملر�بط 

مهمته مالحظة مو�قع �لعد  باالإقرت�ب منها 
دون �أن ينك�صف وهي مهمة مثمرة بقدر ما 
كلمة   �أن  ن�صجل  وهنا  خماطر.  من  فيها 
Scout لها �أ�صل يف �للغة �لفرن�صية �لقدمية 
 .«  écoute« لتي كانت تعني� « « escout
نِيرّ Robert Baden Powell باإفريقيا  عحُ
�جلنوبية يف 1899  يف وقت ��صتعال حرب �لـ  
Boers بني �الجنليز  و�ملعمرين من �أ�صل 
�طر�ن�صفال   « ي�صكنون  �لذين  نيريالندي 
و�الور�جن » )�صمال �رشق �فريقيا �جلنوبية(. 
حدث  �ملحت�صم  �حلذر  �ل�صابط  لهذ�  وقع 
�الأقد�ر  �لدولية.�صاءت  �ل�صاحة  يف  �أظهره 
قرية  عن  �لدفاع  �ل�صابط   هذ�  يتوىل  �أن 
وكتيبه  �الأ�صليني  �صكانها  Mafeking، مع 
�لتي فيها حو�يل �الألف جندي، وكان وقتها 
َي �إىل رتبة عقيد، يف مو�جهة  �آالف  قد رِقرّ
 Africanas و Boers  ملهاجمني من �لـ�
وكانت و�صعية حرجة بل تكاد تكون ميوؤو�س 
 ( للمالحظني  �حلكيم  با�صتعماله  لكن  منها 
ح�صب  �أعدهم  �لذين  �ملر�هقني  �ل�صباب 
boy- �صماهم  و  فيهم  ووثق  طريقته 
scouts ( و��صتغالله ب�صفة �آلية للمعلومات 
ومن�صط   كمنظم  ومبو�هبه  يجمعها  �لتي 
 Mafeking متكن هذ� �ل�صابط  من جعل
يوم    200 من  الأكرث  �حل�صار  �صدمة  تتحمل 
مبا�رشة  دماء.  �إر�قة  دون   1900 يف  لينتهي 
كبطل.  �جنليتري�   يف  يذكر  �صار  بعدها 
 La(  « �لر�كبة  �ل�رشطة  �أن�صاأ    « ذلك  بعد 
مهمتها  كانت  �لتي   )  Constabulary
حفظ �لنظام،  كما بادر يف حملة تلقيح �لب�رش 
و تلقيح �لقطعان من �حليو�نات و �إعادة بناء 
�آخر  �أمر  �إىل  �ملعامل �ملت�رشرة  بل تطرق 
�ملوظفني  دفع  وهو  وقته  يف  �أ�صالة  �أكرث 
التخاذ �ملبادر�ت   يف حل  �مل�صكالت دون 
�نتظار تعليمات �ل�صلم �الإد�ري. فنال وقتها 
 Robert Baden  رتبة  لو�ء مقدم . بادر
خليَرّالته  خا�صة  بذلة   بت�صوحُر     Powel
�لبذلة  منوذجا ملا   �ملتميزين فكانت هذه 
�صيكون بذلة �لك�صاف يف ما بعد : �لقمي�س« 
�لرتبة(  للون  برتقايل مييل  )�أ�صفر  �لكاكي« 
بال�صار�ت   �ملزينة  �ملفتوحة  �لياقة  ذو 
 .B.P « و�مل�صل �لعري�س �ملو�صوم باإ�صارة
» )�خت�صار �ل�صعار     Bé-Prépared  �أي  
» كن م�صتعد » (  �مل�صتوحى من م�صل رعات 
 Baden لبقر ؛ ومن �ل�صدف �ملو�تية �صار�
 .B.P �الأوىل  باحلروف  معروفا    Powell
ح�صب    Bipi پي  )بي  �لعائلي  ��صمه  من 
كل  طرف  من  �ملعتمد  �الجنليزي  �لنطق 
بعد   ) �لعامل  عرب  �لك�صافة  يف  �ملنخرطني 

�العرت�ف له كموؤ�ص�س للك�صافة.
�جلرن�مل   �ألَرّف  الإجنليتري�   عودته  بعد 
 Aids �الأول  Baden Powellكتابه 
للفرن�صية(  غريمرتجم   (  To Scouting
تربية  حول  �الأ�صيلة  �أفكاره  عر�س  حيث 
�ل�صباب �الجنليزي  ويف 1907 على جزيرة 
�أقام  بريطانيا  جنوب   )   Brownsea(
بطالني  �صابا   20 حلو�يل  جتريبيا  خميما 
يح�رش   (.  ) تنَبحُِئيَة  )مقاربة  �ملد��رش  من 
يف  بالنا و�صع �ل�صبان �لبطالني يف �صو�حي 
مدننا �حلديثة( . علَرّم لهوؤالء �ل�صباب �لذين 
ال يعرفون �لقيام باأي �صيء  كيف يكت�صفون 
�ملكت�صف،  �ملحُنَِقب  قدر�ت  �أنف�صهم   يف 
رجل �لنجدة، �ملنقذ ،�مل�صلرّح، بنَرّاء �ملاآوى، 
خدمة  قي  �أقحمهم  كما  �لبحار؛  وبالطبع 
�لغري )�الأعمال �خلريية (. تتخيلون �ملنظر 
�الإمرب�طورية  بطل  �جلرن�ل  لهذ�  �لغريب 
يف  يديه  غام�صا  تبانه  مرتديا  �لربيطانية 
�أبناء  من  �ملعدومني  �ل�صباب  تربية   رماد  
بلده وحتقيق �لنجاح �ملثايل يف ذلك. كتب 
 Scouting For  1908 يف  �لثاين  كتابه 
Boys.  هذ� �لكتاب �لذي �صي�صبح مرجعا 
�ل�صيد  تكرمي   مَترّ  �لك�صافة.  �أجيال  لكل 

�إىل  رحُِفع  و    Robert Baden Powell
 Lord  Robert �لـ  ف�صار  �لنبالء   �صف 
Baden Powell of Gilwell  . و��صل 
بال�صباب  و�عتناءه  ن�صاطه   B.P �لبارون 
ر� طريقة تربيته لهم  ال يف �ملكتب لكن  َطِورّ محُ
د�ئما يف �مليد�ن ، دون كلل �إىل �أن تويف يف » 
كينيا » عام 1941 وعمره 84 �صنة.  ن�رش 34 
مة باحلكم و مقوالته �جلميلة  كتابا كلها مطعرّ

؛ ترجم منها 11 كتاب للفرن�صية.

املهم من تاريخ الك�صفية

�لك�صافة �صارت بعد ذلك  �ملقاربة �لتي ال 
مع   B.P ذهن  يف  تدريجيا  نبتت  تحُ�صاهى. 
اته  مهمرّ �أثناء  ثم  �الأطو�ر  غريبة  مر�هقته 
كانت  كيفياتها    . �ملتعددة  �ال�صتطالعية 
لهنود  �لقدمية  �ملمار�صات  من  م�صتوحاة 
�أنه   B.P عبقرية  وكل  �ل�صمالية  �أمرييكا 
تعليما  للمر�هقني  �لتقنيات  لتعليم  �صعى 
تعليمهم  و  �ملالحظة   تعليمهم  ممنهجا. 
�لبقاء  تعليمهم  ِلنَقحُل   . �لطبيعة  يف  �حلياة 
كانت  �ملعارف  هذه  بع�س  �حلياة.  على 
ذوي  �لر��صدين  على  تقت�رش  ،�صابقا،  
�لتجربة �لذين �أِلفو� �لتنقل يف �لغابات  وعلى 
�لهند.  جيو�س  وع�صاكر  و�لهنود  �لقنَرّا�صني 
�أي ممار�صات �ملغامرين من كل �صوب.  يف 
 B.P عِزرّ جمده وحتيطه هالة �صحرية كان 
حكيما، �صباقا لالحتفاظ، فقط، باملركبات 
�أمور  خمتلف  يف  دو�نية  عحُ �لاَلرّ �الإكولوجية  
هذه �لرتبية. يف بع�س جو�نب �الأن�صطة �لتي 
الأفالم  �ل�صحرية   �جلاذبية  جند  يقرتحها 
 B.P »�لو�صتارن » لكن خالية من �لعنف .  
�لرتفيهية  �الأن�صطة  بالتوقف عند  ير�س  مل 
�الأ�صيلة و�لغريبة بع�س �ل�صيء بل،   بفكرة 
ذلك  �إىل  �إ�صافة  �ل�صباب  �قرتح على  ة،   نرِيرّ
منهج �أخالق ي�صفي معناً على �أن�صطة لعبهم 
بل على حياتهم كلها. فريتفع �لكل فجاأة �إىل 
لهاذين  �ل�صعيد  �لت�صافر  �إن   . �إن�صاين  بعد 
�لك�صافة  بنية  ي�صكل  �لذي  هو  �لك�صفني 
�نطالق هذه  �إ�صارة  �أعطيت  بد�ياتها.  منذ 
عن�رش�  مليون   60 �ليوم  تعد  �لتي  �حلركة 
�الأول  �لك�صفي  �ملخيم  �أثناء  �لعامل  عرب 
و�لذي   1907 Brownsea يف  على جزيرة 
�ملخيم   جناح  �مل�صاركني.  من  ثلة  ح�رشه 
كان �صاعقا وغري م�صبوق . هكذ� منذ 1909 
�جنليرت�.  يف   400000 �لك�صافة  عدد  بلغ 
يف  منت�رشين   900000 بلغ  ذلك  بعد  عامني 
�لن�رش  و�صائل  وجود  عدم  )مع  �لعامل  كل 
�ل�صحرية  �ملعادلة  �نت�رشت  ذ�ك...(  �آن 
للك�صافة �نت�صار �لبارود الأنها كانت ت�صتجيب 
بال�صبط للتطلعات �الأ�صا�صية ل�صباب �لعامل 
ذوق   : �الأزمنة  كل  ويف  �لدول  كل  يف  
�لريا�صية   باالإجناز�ت  و�الإعجاب  �ملغامرة 
من جهة  و �لكرم �لتلقائي و�لعط�س �لذي ال 
يقاوم للمطلق عند �لكثريين من جهة ثانية. 
يف  قد  موطئ  �لك�صافة  وجدت  وب�رشعة 
 B.P  م �لعامل . بفكرة جنونية جديدة  نَظرّ
ر�ئد�  فكان  �لعامل  لك�صافة  لندن جتمعا  يف 

ن�صف  يف  �صتتطور  �لتي  �ل�صباب  للقاء�ت 
�أول �جتماع دويل  �لقرن �ملو�يل وكان ذ�ك 
�لزولو�  بلغة   )Jamborée �أول   ( للك�صافة 
  ،  « �الأحباب  �إجتماع   « �للفظة  هذه  تعني 
�صارك فيه 9000 ك�صاف مندوب من 38 دولة 
يف جو من �ملرح و�ل�صعادة و�أعلنو� باالإجماع 
B.P قائد� عامليا للك�صافة وتبعا لهذ� �للقاء 
�لتاأ�صي�صي  ويف �صنة 1922 ظهرت �ملنظمة 
�لعاملية للك�صافة لت�رشف على كل جمعيات 
�صنتني   ،  1937 يف  تعددت.  �لتي  �لك�صافة 
ودع    �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �ندالع  قبل 
�أثناء لقائها �لعاملي  B.P �حلركة �لك�صفية 
 Vogelenzard   en خلام�س �ملنعقد يف�
Hollande   وكان عمره 80 �صنة . يف عام 
 Meisson   1947 �نعقد لقاء �ل�صالم  يف
ك�صاف  باريز ح�رشه 30000  كلم  �رشق   40
مدينة  من  ك�صاف   8 �جلز�ئر   فيه  مثل 
حاملني  �ال�صتعر��س  يف  و�صاركو�  �جللفة 
�نتهاء  ومبجرد   ، مرة  الأول  �جلز�ئر  علم 

مع �صوت �جلز�ئر �ال�صتعر��س �صحُ

اخلال�صة 

من خالل ��صتعر��صنا لهذ� �مل�صار �حلافل 
�لبيد�غوجية  �لرثوة  مل�صنا  للك�صافة 
�لذي  �مل�صعى  لهذ�  و�لروحية   و�الأخالقية 
يبدو  و�لذي  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  يف  برز 
��صتمر�ر  �إن   . �جتماعي  ثقايف  كانفجار 
وقدرتها  �لد�ئمة  وحيويتها  �لظاهرة  مر  عحُ
�حلد�ثة  هز�ت  مع  �لتكيف  على  �لطبيعية 
ل  ت�صمح لها  باكت�صاب �طمئنان و�ثق وتَو��صحُ
م�صوؤويل  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  متفائل. 
بكيفية  وظائفهم  د�ئما  مار�صو�  �لك�صافة  
و�نخر�طهم  لها  ��صتعد�هم  تطوعية.وكان 
�إ�صعاع  ندرك  وهكذ�  �لظهور  د�ئم  فيها 
�لتي  �جلوهرة  لهذه  ة   �ملتعدد  �الأوجه 
�لتي  وجاذبيتها  �لك�صفية   �حلركة  تدعى 
هوؤالء  �أن  نعرف  �لعامل.  ل�صباب  تقاوم  ال 
بطبعهم مييلون �إىل �لكرم وجتاوز �لذ�ة على 
جميع �الأ�صعدة  ب�رشط �أن تكون �مل�صاريع 
�لتطلعات  م�صتوى  يف  عليهم   �ملقرتحة 
ب�رشعة  تبني  �الأمر  جممل  يف   . �لعميقة 
حياة  مدر�صة  هي  �لك�صفية   �حلركة  �أن 
بها  �اللتحاق  حظ  لهم  كان  و�لذين  بامتياز 
ذلك  بعد  تََفانو�  و�لذين  مر�هقتهم  �صن  يف 
لتكوين  فر�صة  فيها  وجدو�  كم�صوؤولني   
�إىل  فباالإ�صافة  ومتو�زنة.  قوية  �صخ�صية 
ئقية  و�لعال  و�الأخالقية   �لتقنية   �لقدر�ت 
�لتي �كت�صبوها فقد حتظرو� �أي�صا ملتطلبات 
�حلياة �ملهنية  وطو�رئ �لوجود. فباخت�صار 
ِعَي  تََدرّ �أن  للك�صافة  �لزمن ميكن  مرور  ومع 
�أنها من �أف�صل �لطرق �لتي وحُجدت يف تنمية 
 « فيها  نعرف  �أن  وميكن  �ل�صخ�صية  وبناء 
ملتطلبات  بني  �لتوفيق  على  »قادرة  �أنْ�َصنًَة 
�لقا�صية للعمل و�أ�صمى �لتطلعات �الأخالقية 
و�لروحية. هكذ� نريد �لك�صافة �ليوم لنحُْعِلَي 
حتقيق هذه �لفكرة �ل�صهرية: » قيمة �أي �أمة 

بقيمة ك�صافتها )�ملدر�صة(«

اجلزء االأول
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الروائية اإينا�س بن مبارك تفتح قلبها لـ »الو�صط »

"خيبة" رواية واقعية تدخل اجلزائرعرب بوابة �سيال
فر�ساه  الكاتب  مراآة  •       القارئ 

يعني اإبداع الكاتب بالتاأكيد.
العمل  هذا  برتجمة  حاليا  •      اأفكر 

للغة الرتكية
تطل معنا الروائية اإينا�س بن مبارك  يف حوار �صيق مع جريدة« 

الو�صط »  اإينا�س �صاحبة 21 ربيعا ابنة مدينة اجل�صور املعلقة ق�صنطينة، 
تتابع درا�صتها باملدر�صة العليا للطب البيطري  باجلزائر العا�صمة وبالتايل 

هذا الأمر  مل مينعها من خو�س غمار الكتابة باحرتافية عالية ، هذا ما 
جعلها ت�صدر باكورة اأعمالها الأوىل واملتمثلة يف رواية »خيبة« ال�صادرة 

عن دار العربية للعلوم نا�صرون اللبنانية ،والتي �صجلت م�صاركتها

للكتاب  الدويل  املعر�ض  يف  كروائية    الأوىل 
»  حجم  حمققة بـ«خيبة   ،  22 �سيال  باجلزائر 
اأنها   حيث  التوقعات  كل  فاق  عالية   مبيعات 
النظري من  وا�سعا  ومنقطع  لقت اإقبال 
ملعرفة  مت�سوقني  القراء ب�سكل عام   طرف 
م�سمون هذه الرواية العائلية التي ملت �سمل  
الآباء والأبناء ، وهذا ما  يثبت متيز هذا العمل 
م�رشق  م�ستقبل   ينباأ  عن  الذي   الإبداعي  
من  بريقها  اإليها  التي عاد  اجلزائرية  للرواية 
تاألق  الذي  ال�ساعد  اجليل  هذا  بف�سل  جديد 

يف �سماء الأدب .

 بداية نهنئك على ميالد باكورة 
اأعمالك الروائية، والقارئ 

يت�صاءل   عن فحوى »خيبة« ؟
 

تتطرق  عائلية  رواية  خيبة  بالتاأكيد...  نعم 
ل�سان  على  تُ�رشد  عائلية،  اجتماعية  لق�سية 
اأن تتنقل  فتاة من عائلة تركية �ساءت الأقدار 
واجهتها  التي  م�ساكلها  بني  اجلزائر  اإىل 
الرواية  تفا�سيل  الأوىل،  بالدرجة  اأ�رشًيا 
خمتلفني  مكانني  بني  �سفحة   128 يف  ُحّررت 
اأغلبها  يف  الأحداث  و  زمانني متما�سيني  و 
وارد  منها  اخليال  حتى  و  حقيقية،  اأحداث 

احلدوث بظروف مغايرة.
  

كيف كان تعاملك مع الدار العربية 
للعلوم نا�صرون اللبنانية ؟

 
نا�رشون  للعلوم  العربية  الدار  مع  تعاملي 
اللبنانية ، احلمد هلل كان تعاماًل جد �سل�ض، مل 
اأجد اأي �سعوبة بالتعامل معهم �سخ�سًيا، حتى 
اأن الفرتة بني ما مت قبول الرواية )بعد النظر 
كانت  طبعها  و  خمت�سة(  جلنة  قبل  من  فيها 
اأ�سهر،  اأربعة  من  اأقل  حوايل  وجيز  ظرف  يف 
الفرتة الوحيدة التي طال بي الزمان فيها ،هي 
فرتة اإر�سال م�ستحقات الطباعة لغاية لبنان، و 
البنوك  يف  التعقيدات  هي  قويل  من  املق�سد 

من اأجل الإر�سال لغري.
 

هل م�صكل ت�صويق الكتاب وتوزيعه 
عربيا كان وراء اختيار هذه الدار 

بالتحديد ؟
 

اأتفادى  جعلني  �سبب  اأول  كان  ذاك  بالتاأكيد، 
الن�رش باجلزائر، كوين كـكاتبة و اإن كنت مبتدئة 
يف جمال الن�رش اإّل اأّن اأمنيتي اأن اأو�سل كالمي 
البالد، �سف  بني حدود  اأحب�سه  اأن  ل  للنا�ض، 
مقارنة  التعامالت  م�سائل  بع�ض  ذلك  على 
جند  فقد  اجلزائرية،  و  العربية  الن�رش  بدور 
من  اأح�سن  الأجنبية  الن�رش  دور  يف  الت�سهيل 

عموًما  اجلزائرية،  الن�رش  دور 
تفت�سيه  مبا  الأمر  هذا  حول  الآراء  تتباين 

ظروف الكاتب واأهدافه.
 

كلمة عن م�صاركتك يف ال�صالون الدويل 
للكتاب يف طبعته ال 22، كروائية ؟

 
مبثابة  فعاًل  هي   22 الطبعة  يف  م�ساركتي 
خطوة اأوىل يل ، ففقط لو نعود �سنة للوراء كان 
ذلك جمرد حلم رمّبا حتى بعيد التحقيق، لكن 
بف�سل اهلل حتقق احللم، هو اأي�سا مبثابة خطوة 
لك�رش حاجز احل�سار الذي ُفر�ض على روايتي، 
فرغم توزيعها وبيعها بجميع الدول العربية اإّل 
كونها  اهتماما  تعرها  مل  اجلزائر  مكتبات  اأّن 
معروف  غري  عنوانها  و  �سابة  جديدة  لروائية 
خطوة  ال�سالون  طبعة  اأن  اأي  مطلوب،  ل  و 

لإي�سال روايتي للجزائر بطريقة اأو باأخرى.
 

   متى كانت انطالقتك احلقيقية يف 
عامل الكتابة ؟

 
�سغري  قلت  اإن  و  �سغري  منذ  الكتابة  بداأت 
اأعترب  اأن  على  اآنذاك  �سغرية  فعال  كنت  فقد 
فلنقل  العميق،  مبفهومها  كتابة  به  اأقوم  ما 
اللغة  تطور  بعد  اإّنا  �سنوات،   10 حوايل  منذ 
الدائمة جعلت  للكتب  عندي، كذلك مطالعتي 
من كتاباتي كتابات مقنعة �سمحت يل بالقبول 
من  الت�سجيع  بعد  الن�رش  دار  جلنة  طرف  من 

طرف الأقربني يل.
  

ملن تقراأ اإينا�س مبارك ؟
 

ل  الكتابة  اأن�سار  من  مبارك  بن  اإينا�ض  اأوًل 
اأنا  و  كتاًبا  اأحب  قد  يعني  ذاته،  بحد  املوؤلف 
قد  كما  ل�ساحبه،  القراءة  على  متعودة  غري 
و ل  له  القراءة  تعودت  لكاتب  ي�سادفني عمل 
ينال ر�ساي متاًما ، اإّنا لكل كاتب ميزة فيما 
يكتب، ما دام �ُسمّي كاتبا فبالتاأكيد ي�ستحق اأن 
جمهوره  حب  �رّش  و  الت�سمية  تلك  �رش  تعرف 

له.
 

ماهي نظرتك للجيل اجلديد الذين 
يكتبون الرواية اليوم ؟

 
اأن ل تتلخ�ض جّل  اأّما عن نظرتي ، فاأوّد وًدا 
تطّرق  لو  حبذا   ، مكّررة  مبوا�سيع  كتاباتهم 
البع�ض مل�سائل جديدة و ق�سايا قد تفيد على 
التاأثري  �سعيد  على  و  كرواية  الرواية  �سعيد 
بالقراء، ففي احلني القريب �سار للرواية دوٌر 
كبري بالتاأثري على اجليل القارئ، اأي اأّن البُغية 

من الرواية حبذا لو تكون ذات هدف.

  
 املعروف عنك �صغفك الكبري يف الكتابة 

فمن �صجعك يا ترى ؟
 

و  بالقلم  �سغوفة  كنت  �سغري  فمنذ  نعم، 
اجلريدة... ل�سنوات عديدة كانت الكتابة جمرد 
بعد  ال�ستات،  مللمة  اأو  احلروف  لبعرثة  ملجاأ 
�سنوات درا�ستي و حت�سن لغتي كذلك اعتمادي 
على املطالعة، كان ذلك مبثابة حافز للكتابة 
اأكرث، كذلك ل اأن�سى ت�سجيع بع�ض الأ�سدقاء، 
اأختي،  و  تدر�سني،  كانت  العربية  للغة  اأ�ستاذة 
اأّنها ت�ستحق اأن ل  ممن كانوا يقروؤون كتاباتي 
اأتوقف  ل  اأن  و  فقط  كراري�سي  حبي�سة  تبقى 

عن الكتابة ما دمُت نلت املوهبة فيها.
 

نحن نحتفي بذكرى الفاحت من نوفمرب 
تاريخ انطالق الثورة التحريرية، كلمة 

يف هذا ال�صدد ؟
 

اأدام  الأبرار،  ل�سهدائنا  واخللود  املجد  اأول 
اهلل على اجلزائر عافيتها و ح�ّسن من و�سعها 

لالأح�سن باإذن اهلل.
 

 هل تفكرين يف خو�س جتربة كتابة 
الق�صة اأو ال�صعر ؟

 
ال�سعر،  مع  قبل  من  جتارب  يل  كانت  بالفعل، 
نف�سي  وجدت  لكّني  احلر،  ال�سعر  بالتحديد 
خاللها  من  فجرت  الرواية التي  مبجال  اأكرث 

طاقتي البداعية الكامنة.
 

كم ا�صتغرقت »خيبة« من الوقت 
لكتابتها ؟وما هو الهدف من وراءها ؟

 
ن�سف،  و  اأ�سهر  اأربعة  حوايل  ا�ستغرقت  مني 
كنت اأم�سي كل وقتي يف كتابتها... اأما بالن�سبة 
اإي�سال  هو  حتديًدا  اإليه  اأ�سعى  الذي  للهدف 
وجهة نظر من حيث العالقة بني الأبناء و الآباء 

ا يف ظل تراكم امل�ساكل العائلية. خ�سو�سً
 

  هل اجلوائز والتتويجات ت�صنع مبدعا 
؟

 
هو  و  اجلمهور  هو  القارئ  براأيي 
اجلائزة  احلقيقية التي حتدد اإبداعك مبا اأنت 
قد  اأكرث،  ل�سقٍل  حتتاج  اأناملك  اأّن  اأم  تخّطه 
جند اأحياًنا جوائز ُقدمت لإجنازات قد تكون 
العك�ض  البع�ض ل ت�ستحق و  حتت وجهة نظر 
الكاتب  مراآة  هو  القارئ  يبقى  لذلك  �سحيح، 

فر�ساه يعني اإبداع الكاتب بالتاأكيد.
  

من هي الأقالم املبدعة التي ت�صتهويك 
؟

 
اأكتب كثريا اخلواطر، و اأحيانا كنت اأميل لل�سعر 
احلر، و حاليا توجهي اأ�سبح اأكرث منه للرواية. 
و  الكتابة،  اأو  بالر�سم  اأم�سيه  الوقت  اأغلب 

اأحيانا القراءة
 

كلمة عن وا�صيني الأعرج واأحالم 
م�صتغامني وربيعة جلطي واأمني 

الزاوي؟
 

التقدير  �سّح  اإن  �سهرة  ذو  كتاب  جميعهم 
ما  اأ�سل  و  خطاهم  اأخطو  اأن  اآملًة  عاملية، 

و�سلوه و مَل ل ذات يوم.
 

ماهي ر�صالتك للقارئ اجلزائري؟
 

 اأدعو القراء ب�سفة عامة و اجلزائريني  ب�سفة 
الذين  الكاتب  مع  اأرائهم  مل�ساركة  خا�سة 
رمبا  م�ساعدة  مبثابة  يكون  ذاك  له،  يقروؤون 
له، كذلك اإعطاء فر�سة لل�سباب اجلديد اأي�سا 
ال�ساحة  يف  نف�سه  لربهنة  بقدرات  املتمتع 
بالتاأكيد،  للقارئ  بال�سكر  اأتوجه  و  الأدبية، 

فلوله ل ينمو الكاتب.
 

هل تفكرين يف الكتابة للطفل ؟
 

نعم فكرت بذلك، و ل زلت اأفكر لكن كمجرد 
فكرة مل تَر بوادر التنفيذ بعد.

 
ماهي روؤيتك للواقع الثقايف 

اجلزائري  ؟
 

بعد  يوما  تقل�سا  اأكرث  الثقافة  دائرة  اأ�سبحت 
يوم منذ �سنوات ، وعليه  فمفهوم الثقافة لدى 
اجلزائري يعني تغلب جانبه الفني على جانبه 
اأّن  رغم  الأحيان   اأغلب  الفكري يف  و  الكتابي 
اأنني  امل�ستوى،غري  و  الأهمية  بذات  كالهما 
الأخرية  الآونة  ففي  تتغريالأو�ساع.  اأن  اآمل 
من  للكثري  الكتابة  و  القراءة  عدوى  انتقلت 
هوؤلء  يحمل  اأن  ناأمل  ونحن  ال�سباب،  فئات 
راية الثقافة عاليا و اأن نكون كغرينا من الدول 

العربية قراء ومثقفني .
 

كيف وجدت �صدى القراء عند 
توقيعك لـ »خيبة«  يف �صيال 22؟

 
 احلمد هلل، الكثريون نالت ر�ساهم، والكثريون 
وبالتاأكيد  تفا�سيلها،  و  بلّبها  حتى  ناق�سوين 
جاوبت مبا ي�سمح ترك املجال للقارئ مبعرفة 

حمتواها.
 

هل التوقيع هو تتويج للكاتب اأم هو 
اختبار له؟

 
كالهما �سوًيا ، فبالتوقيع  يتعّرف الكاتب على 
قرائه، فلنقل اأّنه ف�سحة ملناق�سته بع�ض اآراءه 
مع القراء، الذين هم بدورهم احلكام، اإن كان 

الكاتب ي�ستحق الت�سجيع اأم غري ذلك.
 

ملاذا ل يتقبل اأغلب اأدباءنا النقد هل 
هو مركب نق�س اأم �صعف ثقة ح�صب 

راأيك ؟
 

ل نقول الأغلب فهناك فئات من الأدباء فقط، 
اإنا ل اأظّن اأّن الكاتب ل يتحمل النقد، فكما 
اأن هناك القابلني لإنتاجاته ،هناك من يخالف 
يتقبل  اأن  احلق  الكاتب  على  بذلك،  الراأي 
قد  نظر  وجهات  جمرد  فهي  �سويا،  الأمرين 

تعينه لتقدمي الأح�سن دوما.
 

  حدثينا عن م�صاركتك يف جائزة علي 
معا�صي لرئي�س اجلمهورية؟

 
يل  تت�سنى  مل  رمبا  جتربة،  جمرد  كانت  م�ساركتي 
اأح�سن  الباقني  املت�سابقني  لكون  للرت�سح  الفر�سة 
بها  �ساركت  التي  الرواية  لأن  رمبا  اأو  اأعمال،  مني 
مبنظورها الأويّل ترتاءى اأّنها جمرد ن�سو�ض مبعرثة، 
بها  متعن  اإذا  القارئ  بحيث  متنا�سقة  كانت  لكّنها 
وحتى  حال،  كًل  على  احلمد هلل  تفا�سيلها،  اأدرك 
يزيدين  بل  هذا  عزميتي  من  يثبط  ل  الرت�سح  عدم 
اإ�رشارا على الجتهاد اأكرث وبالتاأكيد اإعادة  املحاولًة 

للرت�سح  م�ستقبال.
 

 ماذا عن م�صاريعك امل�صتقبلية،وهل ت�صعني 
لتحويل »خيبة » اإىل �صيناريو فيلم اأو م�صل�صل 

تلفزيوين ؟
 

ب�سدد  اأنا  امل�ستقبلية  بالطبع،  مل�ساريعي  بالن�سبة 
حتى  تكون  قد  اهلل،  باإذن  جديدة  لرواية  التح�سري 
اأف�سل بكثري من »خيبة«   وفيما يتعلق  بتحويل »خيبة 
الفر�سة  يل  �سنحت  اإن  فبالتاأكيد  اإىل  �سيناريو   «
�ساأفعل ذلك ، مع العلم اأيّن اأفكر حاليا برتجمتها للغة 

الرتكية.
 

 كلمة اأخرية للقراء ؟   
 

املثابرة  يدركه،  اأن  بحلم  يحلم  واحد  كّل  اأن  اآمل 
اأ�سا�ض النجاح، لكّل واحد منا حلم مهما كان �سغرًيا 
او كبري بنظر البع�ض، اإذا كانت الرادة بحقيبتك فال 

بّد لك من حتقيق اأحالمك.

حاورها : حكيم مالك
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 كيفية الوقاية
 من الزكام

يجب االهتمام بغ�صل اليدين ب�صكل م�صتمّر 
ومتوا�صل؛ الأّنهما تتلوثان بفريو�س العدوى 

مبجرد مل�س �صماعة الهاتف اأو مقاب�س 
االأبواب، وتنتقل العدوى لل�صخ�س مبجرد 

مل�صه الوجه اأو العينني تدفئة القدمني ب�صكل 
جيد، الأّن دفئ القدمني يعمل على تدفئة 

اجل�صم .

وامللح،  املياه  مبحلول  الغرغرة   
ثواين،  ع�رش  وملدة  يومياً  مرتني 
بااللتهابات  االإ�صابة  ن�صبة  من  يقلّل 
الفريو�صية بن�صبة ت�صل اإىل 34 باملئة  
واالإ�صربين  االإيبوبروفني  تناول 
فكرثة  فقط،  ال�رشورة  عند 

قيام  من  يحول  امل�صكنات،  هذه 
للج�صم  احلامية  الطبيعية  املركبات 
البي�صاء  خاليا  مثل  االأمرا�ض،  من 
ممار�صة  املطلوب   بال�صكل  بعملها 
يومي  ب�صكل  الريا�صية  التمارين 
الدماغ  يحفز  مّما  �صاعة،  ربع  ملدة 

ال�صريوتونني،  هرموين  اإفراز  على 
وهاذين  اأكرب،  ب�صكل  والدوبامني، 
اإنتاج م�صادات  الهرمونني مهّمان يف 
تقوية  وبالتايل  اجل�صم،  يف  اجلراثيم 
الوقاية من االأنفلونزا  ارت�صاف ر�صفة 
ب�صكل  االأ�صود  ال�صاي  من  �صغرية 

يومي ت�صاعد على اإطالق مكافحات 
م�صادات  مثل  واالأنفلونزا  الربد 
االأك�صدة النوم ب�صكل مريح ول�صاعات 
يف  �صاعات  ثماين  عن  تقل  ال  كافية 
ملدة  قيلولة  اإىل  باالإ�صافة  الليل، 
هذا  النهار،  ذروة  يف  �صاعة  ن�صف 

ي�صاعد اجل�صم على  النوم  النظام يف 
تعمل  التي  امل�صادة  االأج�صام  اإنتاج 
وجبة  تناول  العدوى   مكافحة  على 
االإنرتفيون  اإفراز  حفز  مّما  االإفطار 
اأ�صعاف  ثالث  اإىل  ت�صل  بن�صبة 
وهذه  اجل�صم،  يفرزها  التي  الن�صبة 

للفريو�صات  االهتمام  املادة م�صادة 
بالنظام ال�صحي، وتناول كميات كبرية 
وجود  من  تعزز  التي  االأطعمة  من 
اجل�صم،  يف  البي�صاء  الدم  كريات 
فهذه الكريات من االأجزاء املهمة يف 

حماية اجل�صم من االأمرا�ض 

 من اأبرز واأهم اأعرا�ض مر�ض الدي�صك هي: حدث اأمٍل قوّي و�صديد جداً يف منطقة اأ�صفل الظهر؛ بحيث يكون اأكرب اأعرا�ض دي�صك الظهر
عن الدي�صك حدوث اعوجاج يف العمود الفقري لالإن�صان، وذلك ب�صبب الت�صّنج احلا�صل يف ع�صالت الظهر.من خالل حركة االإن�صان اإىل االأمام اأو عن طريق ال�صعال، باالإ�صافة اإىل ذلك فاإّن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج 
 اأي�صًا، فاإن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج عن هذا املر�ض هي حدوث اأمل كبري يف منطقة اأ�صفل الظهر، االأمر 
الذي قد يجعل هذا االأمل ممتداً اإىل مناطق ال�صاق والفخذ والقدم؛ بحيث يرتافق هذا االأمر مع حدوث تنميل يف 
املنطقة التي تتغّذى من قبل الع�صب الذي �صغط عليه، واأي�صًا فاإّن من اأبرز االأعرا�ض التي قد تنتج عن الدي�صك 
هي حدوث �صعف �صديد يف ع�صالت القدم اأو ع�صالت ال�صاق اأو قلّة االإح�صا�ض يف منطقة معّينة من الع�صالت، 
اأمٍل �صديد يف  اإىل  اأّنه عندما يقوم املري�ض برفع �صاقه وب�صكل م�صتقيم فاإّن ذلك �صيوؤدي  اأي�صًا  الظهر، باالإ�صافة اإىل اأعرا�ض اأخرى قد تتبنّي مع الطبيب اأثناء الفح�ضومن االأعرا�ض 

اأ�صباب الإ�صابة بدي�صك الظهر
 هناك العديد من العوامل التي توؤّدي اإىل قطع هذا الّرباط الذي يحيط بالدي�صك، منها: اأن 

يحمل االإن�صان اأج�صاماً ثقيلة، اأو عن طريق تعّر�ض هذا االإن�صان حلادث قوي جداً، باالإ�صافة 

اإىل قطع هذا  توؤّدي  قد  كلّها  االأ�صباب  فهذه  املوؤّدي؛  الزائد  الوزن  اأو  بالعمر،  التقّدم  اإىل 
الرباط مّما يعمل على انزالق القر�ض اإىل

النخاع  على  اأو  النخاع  خارج  تكون  التي  االأع�صاب  على  فيها  ي�صغط  وبطريقٍة  اخلارج   
نف�صه.

 ومّما يزيد من خطورة هذا املر�ض التقّدم يف ال�صن، باالإ�صافة اإىل قلّة احلركة وقلة اللياقة 

وحمل  التلفزيون  اأو  احلا�صوب  �صا�صتي  اأمام  �صواء  اخلاطئ  اجللو�ض  اإىل  باالإ�صافة  البدنّية، 
االأوزان الثقيلة

فوائد م�صروب 
الكركم

 يلعب م�رشوب الكركم ال�صاخن دوراً اأ�صا�صياً يف اإنقا�ض الوزن اإذا 
مت تناوله قبل الوجبة الرئي�صة، حيث ي�صاعد على ال�صعور بال�صبع 
ويقلّل من ال�صهية للطعام، كما اأّنه يحفز عملية التمثيل الغذائي 
يف  وبخا�صة  املرتاكمة  الدهون  حرق  على  وي�صاعد  اجل�صم  يف 

منطقة البطن يف فرتة ق�صرية اإذا مت تناوله بانتظام
 يفيد م�رشوب الكركم يف عالج م�صاكل اجلهاز اله�صمي، حيث 
اله�صم ومينع ع�رشه،  القولون وي�صهل  اأمرا�ض  اإّنه يعالج معظم 
ال�صارة،  واجلراثيم  البكترييا  ويقتل  الطفيليات  يحارب  كما 
وينقي االأمعاء خل�صائ�صه امل�صادة لاللتهابات، كما ي�صّهل اإخراج 
الف�صالت وال�صموم من االأمعاء ويقاوم االإ�صهال املزمن الحتوائه 
على ن�صبة عالية من م�صادات االأك�صدة  ي�صاعد م�رشوب الكركم 
كما  وتطهريها،  للج�صم  الداخلية  واالأع�صاء  الدم  تنقية  على 
حاالت  بع�ض  عالج  يف  ويفيد  ال�صعيفة  الدموية  الدورة  ين�صط 

فقر الدم »االأنيميا«
الربو  وعالج  التنف�صي  اجلهاز  ا�صطرابات  عالج  يف  يفيد   
ال�صعال ونزالت  الهوائية، ويعالج  الق�صبات  التح�ص�صي، والتهاب 
الربد  يقاوم تلف اخلاليا لذا فهو مفيد للوقاية من اأنواع كثرية 
الحتوائه  والربو�صتاتا  القولون  �رشطان  اأهمها  ال�رشطانات  من 
على  الكركم  م�رشوب  احتواء  الن�صط   الكركمني  مركب  على 
التهابات  اآالم  ي�صكن  للميكروبات  امل�صاد  والكركمني  فيتامني 
املفا�صل الروماتيزمية ويح�ّصن من اأدائها  يزيل ال�صعور بال�صعف 
واالإرهاق العام، وين�صط اجل�صم ويزيد من حيويته، كما اأّنه يحفز 

اأداء اجلهاز املناعي

فوائد القرفة للتنحيف 

فوائد زيت النمل

غالباً  القرفة  اأن  من  الّرغم  على   
الطهي  اأغرا�ض  يف  تُ�صتخدم  ما 
اأنه  اإال  االأمرا�ض،  لبع�ض  وعالج 
عظيمة  فوائد  لها  اأن  علمياً  ثبت 
تنحيف اجل�صم،  كبرية يف  وفعالية 

ومن هذه الفوائد نذكر ما يلي
 تناول م�رشوب القرفة يُ�صاعد على 
التحّكم مب�صتوى االأن�صولني بالدم، 

مب�صتويات  تثبيته  على  وتعمل 
اإّن  حيث  باجل�صم؛  وطبيعية  جيدة 
املحافظة على م�صتوى االأن�صولني 
اجل�صم  يف  الطبيعية  مب�صتوياته 
تلعب دوراً مهّماً يف تخ�صي�ض الوزن 
ت�صاهم  اجل�صم   �صحة  وحت�صني 
كيميائٍيّ  تفاعٍل  اإيجاد  يف  القرفة 
عند تناولها؛ حيث اإّن هذا التفاعل 

يحّفز  املعدة  يف  يحدث  عندما 
ليعّو�ض  الغذائي  التمثيل  وي�رّشع 
الناجتة عن  الزائدة  احلرارة  فرق 
�رشعة اله�صم، مّما ينتج عنه حرق 
والتي  اإ�صافّية  حرارية  �صعرات 

بدورها تُخ�ّص�ض من الوزن الزائد
 تخّف�ض معدل ال�صكر بالدم؛ حيث 
بالدم من  ال�صكر  ارتفاع معدل  اإّن 

عنه  ينتج  الطعام  تناول  خالل 
الوزن،  اإك�صاب اجل�صم املزيد من 
لذلك فاإن القرفة تتحّكم وت�صيطر 
وت�صاعد  ال�صكر  م�صتويات  على 
على ا�صتقراره، باالإ�صافة لقدرتها 
على حتفيز اخلاليا لال�صتفادة من 
على  اخلاليا  وت�صاعد  االأن�صولني، 

التخل�ض من ال�صكر الزائد

 بالطبع مل ي�صتهر ا�صتخدام هذا 
النوع من الزيوت عبثاً، فقد اأثبتت 
اأّن  العلمّية  واالأبحاث  الدرا�صات 
فوائد  له  الزيوت  من  النوع  هذا 
عديدة، مثل: حّل م�صاكل ال�صعر، 
الزيت فيه بروتني ال ي�رّش  فهذا 
بالب�رشة اأو بباقي اأع�صاء اجل�صم، 

اأّما الفائدة االأكرث اأهمّية له فهي 
به  املرغوب  غري  ال�صعر  اإزالة 
ة اللواتي يعانني  لدى الن�صاء خا�صّ
واحل�صا�صية  الكثيف  ال�صعر  من 
نتيجة  ت�صبيهّن  التي  الكبرية 
به،  املرغوب  غري  ال�صعر  اإزالة 
ملنطقة  ا�صتخدامه  ميكن  حيث 

احل�ّصا�صة،  اأواالأماكن  االإبطني 
وبعد ا�صتخدامه اأكرث من مّرة لن 
اأخرى  مّرة  للظهور  ال�صعر  يعود 

من هذه االأماكن
 يفيد زيت النمل اأي�صاً يف ترطيب 
طبيعّياً  لوناً  واإعطائها  الب�رشة، 
على  وي�صاعد  وجمياًل،  المعاً 

توحيد لون املناطق املختلفة من 
واليدين  الوجه  �صّيما  ال  الب�رشة 
عندما تتاأّثر بحروق ال�صم�ض يف 
ا�صتخدام  ال�صيف، وميكن  ف�صل 
زيوت  من  كنوِع  النمل  زيت 
تهيّجها  ومنع  الب�رشة  تلطيف 

وحت�ّص�صها بعد اإزالة ال�صعر
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ال�سداد يف القول .. منحة الرب لأوليائه
من  القول  يف  ال�سداد 
و�سعار  الأبرار،  �سيم 
من  وتوفيق  الأطهار، 
العزيز القهار، القائم على كل نف�س مبا ك�سبت، وهو 
للعلم مديدة، فالعلم  ثمرة جماهدة طويلة، ومذاكرة 
يهذب املنطق ويجلو الفكرة وي�سدد البيان، فاحلمد 
اهلل  يقول  النعم.  فاأجزل  واأنعم  فهدى  خلق  الذي  هلل 
عباده  خماطبا  احلكيم  كتابه  يف  وتعاىل  تبارك 
َ َوُقولُوا َقْولاً  املوؤمنني: }يَا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اأََمنُوا اتَهُّقوا اهلَلهّ
َوَمْن  ُذنُوبَُكْم  لَُكْم  َويَْغِفْر  ْعَمالَُكْم  اأَ لَُكْم  ِلْح  يُ�سْ ا  �َسِديداً
ا{ ]الأحزاب:  ا َعِظيماً َوَر�ُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً  َ يُِطِع اهلَلهّ
69-70[، ويقول �سبحانه: }َولْيَْخ�َس الَهِّذيَن لَْو تََرُكواْ 
 َ اهللهّ َفلْيَتَهُّقوا  َعلَيِْهْم  َخاُفواْ  َعافااً  �سِ يَهّةاً  ُذِرهّ َخلِْفِهْم  ِمْن 
الآيتان  ]الن�ساء:9[هاتان  �َسِديدااً{  َقْولاً  َولْيَُقولُواْ 
مل  رباين  واأدب  قراآين  مب�سطلح  اخت�ستا  الكرميتان 
خلق  وهو  احلكيم،  الذكر  اآيات  من  غريهما  يف  يرد 

»ال�سداد يف القول«.
داُد:  وال�َسهّ ال�ستقامة.  وال�سدد:  ال�سداد  اللغة:  ويف 
اإ�سابُة الَق�سد. وهو ماأخوذ من ت�سديد ال�سهم لي�ساب 
ُذو  ديد،  ال�َسهّ ابن فار�س: »ومن ذلك  الغر�س. قال  به 
فال�سداد  فيه«.  ثُلْمة  ل  كاأنهّه  ال�ستقامة  اأي  داد،  ال�َسهّ
الق�سد  واإ�سابة  لل�سواب  التوفيق  هو  العام  باملعنى 
ورود  ن�سي  تاأملنا  اإذا  اأننا  غري  والعمل.  القول  يف 

امل�سطلح نالحظ اأنهما ي�سرتكان يف اأمور هي:
- ارتباط ال�سداد بالقول يف الآيتني معا.

الن�سني  يف  م�سبوقة  ال�سديد  القول  اإىل  الدعوة   -
بالدعوة اإىل التقوى.

- اأن املاأمور بال�سداد هم املوؤمنون ل غريهم.
َ َوُقولُوا{ اأي: يف كل ما  }يَا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اآَمنُوا اتَهُّقوا اهلَلهّ
تاأتون وما تذرون، ل�سيما يف ارتكاب ما يكرهه }َقْولاً 

�َسِديدااً{ اأي: قوميااً حقااً �سوابااً.
ويكون  اخلري  اأبواب  من  عظيما  بابا  يكون  والقول 

يكب  »وهل  احلديث:  ويف  ال�رش.  اأبواب  من  كذلك 
األ�سنتهم«  ح�سائد  اإل  وجوههم  على  النار  يف  النا�س 
]اأحمد والرتمذي[ فبالقول ال�سديد ت�سيع الف�سائل 
واحلقائق بني النا�س فريغبون يف التخلق بها، وبالقول 
ال�سيئ ت�سيع ال�ساللت والتمويهات فيغرت النا�س بها 

ويح�سبون اأنهم يح�سنون �سنعا.
فجعل  ُذنُوبَُكْم{  لَُكْم  َويَْغِفْر  اأَْعَمالَُكْم  لَُكْم  ِلْح  }يُ�سْ
�سداد  على  متوقفااً  الذنوب  وغفران  الأعمال  �سالَح 
}يَْغِفْر{  ِلْح{  }يُ�سْ فعلي  مع  }لَُكْم{  وذكر  القول. 
للدللة على العناية باملتقني اأ�سحاب القول ال�سديد 
ْدَرَك{ ]ال�رشح:  كما يف قوله تعاىل: }اأَمَلْ نَ�رْشَْح لََك �سَ

.]1
ا{  َعِظيماً ا  َفْوزاً َفاَز  َفَقْد  َوَر�ُسولَُه   َ اهلَلهّ يُِطِع  }َوَمْن 
على  ا�ستقامة  فهي  عظيم.  فوز  بذاتها  )والطاعة 
نهج اهلل. وال�ستقامة على نهج اهلل مريحة مطمئنة. 
�سعادة  الوا�سح  امل�ستقيم  الطريق  اإىل  والهتداء 

الذي  ولي�س  �سواه.  جزاء  وراءه  يكن  مل  ولو  بذاته، 
من  حوله  ما  وكل  املنري  املمهود  الطريق  يف  ي�سري 
خلق اهلل يتجاوب معه ويتعاون كالذي ي�سري يف الطريق 
يعاديه  اهلل  خلق  من  حوله  ما  وكل  املظلم  املقلقل 
وي�سادمه ويوؤذيه! فطاعة اهلل ور�سوله حتمل جزاءها 
احل�ساب  يوم  قبل  العظيم،  الفوز  وهي  ذاتها؛  يف 
ف�سل  فهو  الآخرة  نعيم  اأما  بالنعيم.  الفوز  وقبل 
وفي�سه  اهلل  كرم  من  ف�سل  الطاعة.  جزاء  على  زائد 
]يف  ح�ساب(.  بغري  ي�ساء  من  يرزق  واهلل  مقابل.  بال 
»َل  و�سلم-:  عليه  اهلل  قال -�سلى  القراآن[.  ظالل 
يَ�ْستَِقيُم اإِمَياُن َعبٍْد َحتَهّى يَ�ْستَِقيَم َقلْبُُه َوَل يَ�ْستَِقيُم َقلْبُُه 
ي يف املنطق  َحتَهّى يَ�ْستَِقيَم ِل�َسانُُه« ]اأحمد[ فالتحرهّ
ومن  ال�ساحلني،  املوؤمنني  ال�سادقني، وطريقة  منهج 
قوله  »�سالُح  و�سالحه:  الإن�سان  ف�سل  عالمات 
على  نف�سه  ويعاتب  يقول  مبا  يعنِت  مل  ومن  وفعله«، 

زلت ل�سانه فهو ناق�س الدين والعقل والتجربة.

�لعن�سر �لأول : �سليم �لعقيدة
اإن الإ�سالم ل يقبل من اأتباعه ظن اأو �سك يف عقيدتهم بل يقبل منهم 
اأن يكون كل فرد �ساحب عقيدة �سحيحة لي�س فيها اأي انحرافات اأو 

�سكوك . فمن العقيدة : اأن ل ي�ساأل اأحد اإل اهلل واأل ي�ستعن اإل باهلل واأن 
يعلم ويوقن ويعتقد باأن النافع وال�سار هو اهلل وذلك لقوله �سلي اهلل عليه 

و�سلم : ) يا غالم اإين اأعلمك كلمات احفظ اهلل يحفظك . ( احلديث 
ويعتقد باأن املعز واملذل واملالك للملك هو اهلل وهو العاطي وهو 

املانع : » قل اللهم مالك امللك ...... » اآل عمران واللتجاء وتفوي�س 
الأمر وحده » واأفو�س اأمري اإيل اهلل ........... »   غافر  وعلي امل�سلم 

اأن يرتك الأمور ال�رشكية مثل : اعتقاد النفع وال�رش بيد فالن . من 
الأمور اجلاهلية املف�سدة للعقيدة ) ال�سيخ فالن – مولد �سيدي فالن 

) ......... -

�لعن�سر �لثاين : �سحيح �لعبادة 
وهي اأن يوؤدي امل�سلم عبادته لي�س فيها نق�سان . ولذلك قال ر�سول اهلل 
�سلي اهلل عليه و�سلم » �سلوا كما راأيتموين اأ�سلي » ذكر ق�سة رجل كان 

ينقر ال�سالة وراآه النبي �سلي اهلل عليه و�سلم . ينظر امل�سلم الذي يريد 
اأن تكون عبادته �سليمة اإيل اأحوال ال�سحابة والتابعني وال�ساحلني وي�سرب 

نف�سه علي العبادة ال�سليمة ال�سحيحة لأن اهلل طيب ل يقبل اإل طيبا . 
وهي عبارة توؤدي علي وجه الإخال�س . قال اهلل تعايل : » وما اأمروا اإل 

ليعبدوا اهلل خمل�سني له الدين » وهي عبادة حتتاج اإيل الطهارة الداخلية 
واخلارجية : داخلية بنقاء القلب من الأح�ساد وال�سغائن والكراهية 
و�سالمة ال�سدر ) ق�سة عبد اهلل بن عمر الذي ذهب عند رجل قال 

عنه �سلي اهلل عليه و�سلم اأنه من اأهل اجلنة فبات عنده ثالث ( وطهارة 
خارجية وهي ح�سن الو�سوء وطهارة امللب�س .

�لعن�سر �لعا�سر : جماهد� لنف�سه
وهذه ال�سفة من �سفات الفرد امل�سلم باأن يجاهد نف�سه يف كل �سيء ، يجاهد نف�سه علي الطاعة وال�ستمرار فيها لأن من مل يجاهد نف�سه يف هذه 
الأمور ل ي�ستطيع اأن يجاهدها فيما هو اأ�سد واأقوي وكما قيل : من مل يلبي حي ال�سالة ل يلبي حي اجلهاد . يجاهد نف�سه يف الطاعة باأن ياأخذ 
بكافة الو�سائل التي تعينه عليها ويجاهد نف�سه علي املع�سية باأن يوقفها ويلجمها عن �سهواتها وملذاتها ول يرتك لنف�سه فر�سة واحدة حتى ل 

توقعه يف خماطرها فهو بذلك يجاهد نف�سه .

�لعن�سر �لتا�سع : مثقف �لفكر
وذلك باأن يكون عنده وعي تام ملا يحدث يف هذا العامل وهذا الكون وعلي اأقل القليل اأن تكون لديه ثقافة مبجتمعه الذي يعي�س فيه من حوله 

واأحوال وطنه الإ�سالمي واأمته الإ�سالمية » من مل يهتم باأمر امل�سلمني فلي�س منهم » واأن تكون لديه ثقافة فكرية دينية حتى يعلم اأمور دينه اأول 
ويعلمها غريه من اأهله واإذا حدث موقف لأحد من غري امل�سلمني ا�ستطاع بثقافته الفكري الدينية اأن يرد ويدفع عن دينه هذه ال�سبهات .

�لعن�سر �لثامن : منظما يف �س�ؤونه
الإ�سالم دين النظام ل يعرف الإفراط والتفريط يف حق النف�س فهل من املعقول اأن يرتك الإن�سان من نف�سه هكذا بدون اهتمام . لقد حدث ذلك 

اأيام النبي �سلي اهلل عليه و�سلم راأي رجال مهلهال يف مالب�سه ومنظره تاركا �سعره دون اأن يهتم بنف�سه فمثله لنا ر�سول اهلل �سلي اهلل عليه و�سلم 
اأن ي�سبه ال�سيطان ثم قال » من كان له �سعرا فليكرمه » وهذا اإهتمام باملظهر العام فال بد اأن يكون ذلك يف حاجته حتى ل ي�سمئز منه النا�س 

ويرتكونه ول يكون له قيمة يف املجتمع .   

�لعن�سر �ل�سابع : قادر علي �لك�سب
اإن�سان قادر علي الك�سب فهو اإن�سان ي�ستطيع اأن يعي�س واأن يحيا ، فبغري الك�سب ل حياة ول وجود بني النا�س فمن اأين ياأكل ؟ ومن اأين يقاوم م�ساعب 
احلياة ! ولبد اأن يكون الك�سب من حالل حتى يهناأ باحلياة الطيبة ومثال يف ذلك :- ] اأيام �سيدنا عمر وجد ر�سي اهلل عنه : رجال نائما يف امل�سجد ل 

ك�سب له ..... [ »الق�سة » اأخوك اأف�سل منك حتري احلالل يف الك�سب ل�ستجابة الدعاء » اجعلني م�ستجاب الدعوة » يا �سعد اأطب مطعمك »

�لعن�سر �ل�ساد�س : ق�ي �لبدن
قال �سلي اهلل عليه و�سلم : » املوؤمن القوي خري واأحب اإيل اهلل ........... »قال تعايل : » واأعدوا لهم ما ا�ستطعتم من قوة ............ » فالقوة مطلوبة 
لكل م�سلم ، قوة بدنية يحتاج اإليها يف العبادة ويحتاج اإليها يف اجلهاد فبغري القوة البدنية تكون عبادته �سعيفة ويف اجلهاد ل ي�ستطيع اأن يقوي علي 

ال�سري اأو حمل ال�سالح
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

115
حمطة  القطار  الآغا   
021.62.02.24
021.62.75.22
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 الفنادق الرئي�صية بالعا�صمة

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

فندق الأمري
" 33 حي طالل ح�شن، طريق دايل اإبراهيم

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

62-03
م�صت�صفى احلرائق الدويرة 
Tél :  )021( 41-

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

23-32-35
م�صت�صفى للمعاقني دهنيا
Tél :  )021( 92-

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

امل�صت�صفي اجلامعي ل�صطيف
036،90.08.10 
 036،90.30.01

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»دعوها فاإنها منتنة«... بهذه العبارة و�صف 
الر�صول الأكرم الع�صبية حينما ت�صاجر رجلني  

من امل�صلمني فنادى الأول: »يا للأن�صار« ونادى 
الآخر :«يا للمهاجرين« وقّدر �صيد اخللق خطر 
هذا النوع من ال�صلوك على املجتمع وبنّي لهما 

ولكل امل�صلمني خطورة هذه الآفة فقال:«اأبدعوى 
اجلاهلية واأنا بني اأظهركم! » اإن اعتبار الع�صبية 

من دعاوي اجلاهلية لدليل دامغ على حرمتها 
وخطورتها على املجتمع لأنها من اأ�صباب زرع 

التفرقة والكراهية بني فئات املجتمع باختلف 
معايري الت�صنيف، واملراقب حلالة الأمة 

ال�صلمية اليوم يرى راأي العني ما فعلت بها 
احلروب والنزاعات العرقية والطائفية طاحنة 

التي اأطاحت بدول باأكملها، ويرى البع�ض اأن ما 
نعي�صه من واقع مرير مرّده اإىل موؤامرة �صيطانية 

لقوى تريد تفتيت دول املنطقة، قد يكون هذا 
الطرح �صحيحا لكن لتطبيق هكذا اأجندات يجب 

توفر ا�صتعداد نف�صي واجتماعي وديني لتلّقف 
الأفكار الهّدامة التي انت�رشت بني العامة ب�صبب 

اجلهل والت�صليل الديني والإعلمي وبني اأ�صباه 
النخب التي ت�صّوق خلطابات العن�رشية واجلهوية 
والطائفية والتي تلقى جتاوبا �صحريا من خمتلف 

اأطياف املجتمع، والذي يغو�ض يف درا�صة 
هذه الظاهرة يلحظ وجود قابلية للتع�صب 

لدى اأغلبية اأفراد املجتمع هذه القابلية ميكن 
ت�صبيهها بخليا نائمة ومبجرد تلقيها مثريات 

تتحّول ب�رشعة اإىل خليا �رشطانية تفتك بكامل 
اجل�صم، ولعل هذا ما ق�صده الر�صول الأكرم 

من قوله: »الفتنة نائمة لعن اهلل من اأيقظها«، 
فحتى  الر�صول الأكرم مل ي�صتطع الق�صاء على 

هذه الظاهرة املقيتة، فبمجرد موته بداأ  التنازع 
على اخللفة بني املهاجرين والأن�صار، ورّدة 
القبائل عن الإ�صلم كان جوهره النكو�ض اإىل 

النظام  القبلي اأكرث منه رّدة دينية، وبعد هدوء 
ن�صبي يف عهد اخلليفتني الرا�صدين بداأت بوادر 

التّوتر تطفو اإىل ال�صطح فاأّدت اإىل ا�صت�صهاد 
عثمان بن عفان وما تلته من اأحداث اأدت اإىل 

اإحياء الع�صبيات العرقية والقبلية والطائفية التي 

�صوّهت الإ�صلم، وا�صتمرت هذه الع�صبيات عرب 
ع�صور التاريخ الإ�صلمي الذي مل يكن م�رشقا يف 

كثري من  مراحله.
اإن عاملية ر�صالة الإ�صلم تتنافى باملطلق مع 

الع�صبية مهما كان نوعها �صواء قبلية اأو عرقية 
اأو طائفية اأو مذهبية، مع اأن الإ�صلم اأقّر بالتنوع 

واعتربه �صّنة كونية، فامل�صلم قبل كل �صيء  هو 
اإن�صان ويُعترب كل اإن�صان  اآخر مهما اختلف عرقه 
اأو دينه اأو جن�صيته اأو طائفته اأخ  له يف الإن�صانية، 

ول ميكن مبكان اأن ي�صعر ب�صيء من الفوقية اأو 
من ال�صتعلء جتاه اأي كائن كان، فر�صالة امل�صلم 

احلّق هي ن�رش اخلري وال�صلم بني جميع الب�رش، 
اإن النحراف الكبري عن الر�صالة املحمدية هو 
من فّرخ لنا فكرا ظلميا ل يعرتف بالآخر ول 

يحرتم عنا�رش هويته. 
اإن التع�صب الذي يكمن اللعب عليه يف اجلزائر 
هو التع�صب العرقي بني العن�رشين الأمازيغي 

والعربي وهي من بني اأهم الأوراق التي وظفتها 
الإدارة ال�صتعمارية لزرع  الفرقة والنزاع يف 

اأو�صاط املجتمع، بعك�ض التع�صب املذهبي 
ال�صني- ال�صيعي يف امل�رشق الذي ارتفعت 

وتريته ففي ال�صنوات الأخرية ب�صكل جنوين،  فاإن 
الع�صبية يف  اجلزائر اأخذت �صبغة اأخرى وهي 

ال�صبغة العرقية، اإن التاأجيج وال�صحن العرقي 
ون�رش الكراهية وتبادل التهم  يعترب مغامرة 

خطرية ل يحمد عقباها، وهناك موؤ�رشات تدّل 
على ت�صاعد مت�صارع للتع�صب العرقي وانت�صار 

وا�صع للأفكار املتطرفة والإق�صائية، كما خفتت 
اأ�صوات املعتدلني من الطرفني الذين اعتربهم 

املوؤرخ حممد العربي عقون بـ«�صّمام  الأمان«، لذ 
فمن الواجب على كل مواطن �رشيف غيور على 

ووطنه حيثما كان موقعه اأن يكون �صّمام اأمان واأن 
يتحلّى بالوعي واأن يتحمل امل�صوؤولية وي�صاهم 

قدر امل�صتطاع يف اإطفاء فتيل التع�صب العرقي، 
واأن يحذر كل فرد اأن يكون بوقا و�صّماعا لأولئك 

الغربان الناعقة ... دعوها فاإنها منتنة !!  
بلعيـبـود بدرالدين

اأ�صتاذ حما�صر-  معهد الآثار

اأوراق تاريخية  

 الهوية اجلزائرية

املركز الثقايف الفرن�صي يف اجلزائر 
بني ال�صيا�صي والجتماعي

ال�صورة التي تداولها الكثري من ال�صباب على مواقع 
التوا�صل الجتماعي ملئات ال�صباب اجلزائريني يف 
طابور طويل اأمام مدخل املركز الثقايف الفرن�صي، 

اأثارت موجة كبرية ووا�صعة من التذمر وال�صخط على ما 
اآلت اإليه اجلزائر و�صعب اجلزائر و�صباب اجلزائر وكاأن 

هوؤلء ال�صباب ا�صطفوا يف طوابري اأمام املركز الفرن�صي 
للنخراط يف اجلي�ض الفرن�صي  ال�صورة كانت ل�صباب 

جزائريني جامعيني من اجل الختبار يف اللغة الفرن�صية 
او بال�صبط من اأجل حتديد امل�صتوى يف اللغة الفرن�صية 

ومنح �صهادة يف ذلك وهي مطلوبة يف ملف طلب اللتحاق 
بالدرا�صة يف اجلامعات الفرن�صية.

للعلم هذا الختبار يف اللغة الفرن�صية لي�ض جمانا بل 
مكلف جدا ويخ�صع له اجلميع حتى من در�ض و تعلم باللغة 
الفرن�صية ولأن فرن�صا تعرفنا جيدا فهي التي تقوم بتحديد 

امل�صتوى بنف�صها لكي حتافظ على امل�صتوى العلمي 
جلامعاتها بل حتى الطلبة املتفوقني الذين توفدهم الدولة 

اجلزائرية للدرا�صة يف اجلامعات الفرن�صية بخا�صة يف 
التخ�ص�صات العلمية ل تقبلها فرن�صا هكذا بدون قيد او 

�رشط،بل توفد جلنة من الأ�صاتذة ملقابلة الطلبة للتدقيق 
يف امل�صتوى العلمي، وكثريا ما اعرت�صت على بع�ض الطلبة 

املر�صحني للدرا�صة يف جامعاتها ال�صورة التي �صاهدنها 
اأمام املركز الثقايف الفرن�صي هي ل�صباب جزائريني 

متعلمني جامعيني يبحثون عن ترقية علمية واجتماعية 
ومعظمهم من عامة ال�صعب ومن اجلزائر العميقة والكثري 
منهم قد تكون هذه اأول زيارة له اإىل العا�صمة وبدون �صك 

فاإن الكثري منهم قد لهث كثريا وتعب و »حفاو رجليه« حتى 
تو�صل اإىل موقع املركز الثقايف الفرن�صي اأما من يريد اأن 

يعرف حقيقة ال�صموم التي ينفثها املركز الثقايف الفرن�صي 
فليطلع على ن�صاطاته و برناجمه ال�صنوي

الدكتور جباب حممد نور الدين

»اإخواين لتن�صوا ال�صهداء...«
ر برجال وّقعوا اأ�صماءهم من دم، واأخل�صوا لهذا الوطن عن حّب، وع�صقوا  مبنا�صبة ذكرى اأّول نوفمرب املجيدة علينا اأن نذِكّ

الأر�ض ب�صدق، مل يذكرهم التاريخ ومل ين�صفهم بكلمة حّق اأوب�صهادة اعرتاف.ال�صاب املدعو)حماد(، وا�صمه احلقيقي 
)حممد جرو( من مدينة حا�صي بحبح، اأحد اأبناء العلمة الأزهاري بن العلمة �صي �صعيد، املعروف يف منطقة اجللفة، 

خدم هذا ال�صاب الّثورة باخل�ض منذ نعومة اأظفاره، وقّدم لها من جلئل الأعمال والت�صحيات الكثري،، غدرت به يد 
اخليانة يف عّز �صبابه ابان ال�صتقلل، تكرميا له نهدي له هذه الكلمة، ونح�صبه عند اهلل �صهيدا.

�صعيد موفقي

تاريخ خالد
خلد التاريخ ذكرك اأيها ال�صعب تذكر.. و ت�صفح طبقات الدهر تلقى لك يف كل حمطاته ذكرى فتذكر،  �صنع الذكرى لنا

�صنع املجد لنا بالأم�ض جيل من �صباب يف نفمرب ، عقد العزم على اأن ، يك�رش القيد فك�رش ، خري بني ال�صهادة ، و �صهادة
فاختارها ملء احلناجر و القلوب : » اهلل اكرب ، اهلل اكرب » قيل هذا ، جهاد اأ�صغر ، اهلل اأكرب » ... اهلل اكرب »

مقني قوال

ال�صهيد ز املق�صلة
فتحوا باب الزنزانة ونادوا با�صمه ،مل ينم ليلته تلك.. فقد ق�صاها قائما ي�صلي ،كان يعرف اأنه �صينام خالدا اإىل الأبد قبل اأن ت�رشق 

�صم�ض اليوم املوايل.
حمل قامته الفارعة وخرج من الزنزانة ليتبع جنديني جاءا ملرافقته ،ابن ال�صاد�صة والع�رشين طلب من اجلنديني عدم مل�صه وقال لهما 
بهدوء وثقة: �صاأتبعكما اإىل حيث �صئتما.. ل اأريد اأن يلم�صني اأحد، يف الرواق املوؤدي اإىل غرفة الإعدام عر�ض عليه اجلندي اأن يتوقف 

ل�رشب اآخر ر�صفة قهوة وتدخني اآخر �صيجارة يف اأحد الأركان، رف�ض الأمر قائًل: �صاأ�رشبها يف الأعلى.
و�صل ال�صهيد اإىل املق�صلة نظر يف عني جلده الذي كان يخفي وجهه قناع اأ�صود وقال له: يامن قطعت روؤو�ض املجرمني والل�صو�ض 
.. اإعلم اليوم اأنك �صتقطع راأ�ض حمارب لن يح�رش ال�صتقلل، لكنه يراه.. كما اأراك الآن، ثم التفت اإىل من يف القاعة من الفرن�صيني 

وخاطبهم: اإن كنتم تعتقدون اأنكم �صتوقفون ثورة �صعب بوا�صطة هذه القطعة من احلديد فاأنتم.. خمطئون وواهمون، كانت تلك 
القطعة من احلديد التي تزن 500 كيلوغرام تهوي فوق رقبة ال�صهيد من ارتفاع مرتين بعد حلظات من ذلك، ثمن احلرية باه�ض 

بالأم�ض غال اليوم مكلف غدا الفاحت نوفمرب يوم للتاأمل
مقنني �صفيان
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للطلبة  الوطنية  املنظمة  �شنت  حيث 
اإ�رضابا  الأ�شبوع  بداية  منذ  اجلزائريني 
مفتوحا بكلية احلقوق وكذا كليات اأخرى دون 
اأي اأ�شباب وا�شحة ح�شب ت�رضيحات ع�رضات 
الطلبة الذين اإلتقيناهم �شبيحة ام�س وهم يف 
قمة التذمر وال�شخط من مثل هذه ال�شلوكات 
قول  حد  على  املعقولة  بغري  و�شفوها  التي 
يحرمون  طلبة   4  , �شيئا  نفهم  مل   « احدهم 
الآلف من الدرا�شة والإدارة بقيت تتفرج على  
الو�شع كان الأمر ل يعنيها » لي�شف طالب اآخر 
�شتتفن  الإ�رضاب  ا�شتمر  اإذا   « الغ�شب  بلغة 
الطلبة  لأن  عقباه  يحمد  ل  ما  اإىل  الأمور 
وللتذكري  ,هذا   « بالقوة  ولو  ك�رضه  يريدون 
�شهدت ذات اجلامعة ال�شنة الفارطة اإ�رضابات 

كثرية اأدت اىل تعطل �شري الدرا�شة بعدة كليات 
و�شك  على  كانت  التي  احلقوق  كلية  خا�شة 
يف  احلل  امل�شوؤولون  ووجد  البي�شاء  ال�شنة 
موا�شلة درا�شة ال�شدا�شي الثاين للعام الفارط 

هذه ال�شنة يف �شابقة اأخلطت ح�شابات الطلبة 
باملر�شاد  تقف  الطالبية  املنظمات  وهاهي 
يت�شاءل  ؟  �شوكتها  يك�رض  فمن   , اجلميع  اأمام 

الطلبة يف ختام حديثهم معنا 

املدية

03 جرحى 
يف 03 حوادث 

مرور 
وقع اأول اأم�س حادث مرور على 

م�شتوى املدينة باملكان امل�شمى 
�شارع حممد بن خلدون بلدية تابالط 

متثل يف ا�شطدام �شيارة بدراجة 
نارية خلف 01 م�شاب يف عني املكان 

املدعو ) ر.ع ( البالغ من العمر 26 
�شنة اأ�شيب على م�شتوى الكتف و 
جروح خفيفة مت اإ�شعافه يف عني 

املكان و نقل من طرف رجال احلماية 
املدنية للوحدة الثانوية لدائرة تابالط 
اىل م�شلحة ال�شتعجالت بامل�شت�شفى 

املدين لذات الدائرة و على م�شتوى 
الطريق الوطني رقم 38 حادث مرور 
باملكان امل�شمى احلاج بهلول بلدية 
عني بو�شيف متثل يف انحراف �شيارة 
�شياحية خلف 01 م�شاب املدعو ) 

ع.م ( البالغ من العمر 31 �شنة اأ�شيب 
باإ�شابات متفاوتة اخلطورة مت اإ�شعافه 
يف عني املكان و نقل من طرف رجال 

احلماية املدنية للوحدة الثانوية 
لدائرة عني بو�شيف اإىل امل�شت�شفى 
املدين لذات الدائرة و حادث �شري 

وقع على م�شتوى الطريق الوطني رقم 
08  باملكان امل�شمى الزمالة بلدية 
تابالط متثل يف ا�شطدام �شاحنة 
ب�شخ�س املدعو ) م.ت ( البالغ 

من العمر 24 �شنة اأ�شيب باإ�شابات 
متفاوتة اخلطورة مت اإ�شعافه يف عني 

املكان و نقل من طرف رجال احلماية 
املدنية للوحدة الثانوية لدائرة تابالط 
على جناح ال�رضعة اإىل اقرب موؤ�ش�شة 

ا�شت�شفائي ملكان وقوع احلادث .
الهواري بلزرق

العدد : 4495/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

اأ.م
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احتاد العمال و الأف�سيو يرا�سلون الرئي�س
 وجه كل من احتاد العمال و والأف�سيو و عدد من  املنظمات 

الأخرى ر�سالة �سكر جوابية لرئي�س اجلمهورية تتعلق 
باإ�سادته بهذه التنظيمات يف ر�سالته الر�سمية باعتبارهم 

�سركاء يف التنمية  و ذكر املعنيون اأنهم ممتنون للنوايا الطيبة 

التي اأبن عنها رئي�س اجلمهورية باعتبارهم �سركاء يف التنمية 
الوطنية .  جامعة البويرة

اإ�سرابات و�سخط على املنظمات الطالبية  
عادت من جديد املنظمات الطالبية على م�ستوى جامعة والقطب اجلامعي » اكلي حمند اوحلاج » 

مبدينة البويرة , لتب�سط كالعادة قب�ستها احلديدية على اجلميع

ولية املدية 

البويرة

�سيــال الـ22

اإحياء الذكرى الثالثة وال�ستني لندلع 
ثورة 01 نوفمرب 1954

 حمالت مركزة لتمزيق مل�سقات 
احلملة النتخابية

 غياب اإح�سائيات حــول
 املقروئية عائق للن�سر

اأول نوفمرب الذي �شطر تاريخا جميدا لالأجيال 
ترك ب�شمة وطنية و عاملية يف منهجية الكفاح 
هذه  ال�شتعماري  لال�شطهاد  الت�شدي  و 
�شد  بالدنا  تنتهجه  خاللها  من  التي  الب�شمة 
امل�شتعمرة  بال�شعوب  العرتاف  و  المربيالية 
به  يعرتف  منهج  �شيادتها  و  ا�شتقاللها  لنيل 
العامل باأن اجلزائر بالد ال�شلم لذا اأطلقت يف 
هذه الذكرى �شعار - نوفمرب احلرّية وال�ّشيادة 
- و كباقي وليات الوطن املدية حتتفل بهذه 
ولية  وايل  باإ�رضاف  علينا  العزيزة  الذكرى 
املدية حممد بو�شمة تخليدا لأرواح من �شقت 

ِدماءهم اأر�س اجلزائر و يف هذا ال�شدد
احتفالية  املدية   ولية  اأم�س  اأول  برجمت 
تخليدا   )63( وال�شتني  الثالثة  بذكرى  ر�شمية 
الرعاية  حتت   1954 نوفمرب   01 ثورة  لندلع 
ال�شامية لفخامة رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
عديد  متتاليني  يومني  مدار  على  بوتفليقة 
املحطات حول �شعار نوفمرب احلرّية وال�ّشيادة 
ع�شاء  ماأدبة  نوفمرب  الفاحت  ليلة  اأقيمت  اأين 

على �رضف الأ�رضة الثورية باملطعم املركزي 
بامل�شلى  ال�شيا�شية  والعلوم  احلقوق  بكلية 
اأين مّت تكرمي جمموعة من املجاهدين ومن 
اعرتافا  وعائالتهم  البلدي  احلر�س  اأعوان 
نحو  والتزام  اإخال�س  من  اأفنوه  ما  على 
الثقافة  بدار  و  اجلزائري  وال�شعب  الوطن 
اأوبرا  عر�شت  املدية  ببلدية  احل�شني  ح�شان 
ديوان  اإنتاج  من  ال�شهيد«  »قال  عنوان  حتت 
اأنوار  حتت  م�شرية  بعدها  والإعالم  الثقافة 
و�شط  جابت  التي  النحا�شية  الفرقة  م�شاعل 
لأغاين  معزوفات  اأنغام  حتت  املدية  مدينة 
وطنية خالدة حتى موعد منت�شف الليل و اأمام 
الن�شيد  وُعزف  العلم  رفع  التاريخي  املعلم 
اجلي�س  اأفراد  من  كبري  جتمع  و�شط  الوطني 
ومواطنني  الأمن  واأ�شالك  ال�شعبي  الوطني 
رمزية  يف  املدنية  الفعاليات  خمتلف  ومن 
التحرير  ثورة  يف  ر�شا�شة  اأوىل  انطالق  على 

املجيدة.
الهواري بلزرق

احلملة  بداية  ميز  الذي  ال�شعبي  الفتور  رغم 
الإنتخابية بالبويرة , اإل اأن هذا مل مينع بروز 
حرب خفية بني خمتلف الت�شكيالت ال�شيا�شية 
حزب  ن�رضه  الذي  الإ�شتنكاري  البيان  منها 
جبهة التحرير الوطني , بعد تعر�س مل�شقاته 
اإىل عملية متزيق منظمة يقودها �شاب يجوب 
نارية  دراجة  منت  على  البويرة  مدينة  �شوارع 

البيان  ذات  خالل  الأفالن  مرت�شحو  واأكد   ,
يف  املرت�شحني  اأحد  اإبن  هو  الفاعل  اأن 
ت�شكيلة حزبية اأخرى , ويقوم بذلك الت�رضف 
امل�شني ل�شالح والده , وحذر البيان من اإتخاذ 
على  الو�شع  ا�شتمر  اإذا  القانونية  الإجراءات 

حاله .
اأ.م

اإح�شائيات تعرف بواقع املقروئية يف   ي�شكل غياب 
املحلي ح�شبما  الكتاب  ل�شوق  كبريا  عائقا  اجلزائر 
على  ندوة  اإطار  يف  الن�رض   يف   خمت�شون  اأو�شحه 
 22 الـ  الدويل  اجلزائر  �شالون  فعاليات  هام�س 
طرف  من  املنظمة  الندوة  هذه  و�شلطت  للكتاب. 
املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال الن�رض والإ�شهار  ال�شوء 
على غياب »بطاقة تعريفية« حول القارئ اجلزائري 
واجتاهات املقروئية يف  البالد. وقال النا�رض الأ�شبق 
للقارئ«  تعريفية  »بطاقة  باأن  �شخري  علي  �شيد 
اجتاهات  لتحديد  الو�شيلة«الأف�شل«  �شتكون 

�شوق الكتاب متاأ�شفا لكون �شالون الكتاب مازال اإىل 
هذه  اأن  اإح�شائيات«,واأ�شاف  هكذا  يقدم  اليوم«ل 
الإفريقية  البلدان  من  العديد«  يف  »متوفرة  الأداة 
املجالت  يف  »ال�شتثمار«  للنا�رضين  ت�شمح   حيث 
للكتاب  الوطني  املركز  مدير  وكان  مردودية  الأكرث 
»نظاما   �شت�شع  موؤ�ش�شته  باأن   2013 يف  �رضح  قد 
من  الكتاب  �شوق  تطور  مبتابعة  ي�شمح  اإح�شائيا« 
حيث احلركية واملقروئية وكذا القراء  وهذا بهدف 
يف  القراء  فئة  ت�شكل  التي  الفئات  خمتلف  حتديد 

اجلزائر وهو م�رضوع مل ير  النور اإىل اليوم.  

بيع نيزك »من عمر الأر�س«  يف مزاد علني!
 »Muonionalusta  « النيزك  وُو�شف 
�شطح  على  معروف  نيزك  »اأقدم  باأنه 
املزاد  موقع  قائمة  يف  وذلك  الأر�س«, 
 26.5 وزنه  يبلغ  حيث   ,)Catawiki(
وعرث  ممتازة  نوعية  من  اإنه  ويُقال  كغ 
الباحثون على ال�شخرة الف�شائية يف اأوائل 
 Kitkiöjärvi قرية a الت�شعينات, بالقرب
النيزك  ويعد  بال�شويد.  باجال  بلدية  يف 

 Muonionalusta جزءا من جمموعة 
�شمال  اإىل  املجموعة  وو�شلت  ال�شهرية 
اإ�شكندنافيا قبل حوايل مليون �شنة, حيث 
ُعرث على نحو 40 قطعة منها يف املنطقة 
وجذب النيزك 25 عر�شا قبل اأن يُباع يف 
نهاية املطاف مقابل 18847 دولر, حيث 
النيزك  باأ�شل  �شهادة  امل�شرتي  تلقى 

اأي�شا.

الفرقة اجلنائية املخت�سة باأمن ولية الطارف توقف اإمراأة بحوزتها 1380 قر�سا مهلو�سا 
متكنت قوات ال�رضطة باأمن ولية الطارف منت�شف �شهر اأكتوبر املن�رضم من حجز كمية معتربة من املوؤثرات العقلية قدرت بـ 1380 
قر�شا مهلو�شا, العملية جاءت على اإثر معلومات موؤكدة مفادها تردد رجل رفقة طفلني �شغريين على اإحدى ال�شيدليات املتواجدة 
باملنطقة من اأجل اإقتناء اأدوية ذات اأ�شا�س خمدر, م�شتعمال يف ذلك مركبته اأثناء تنقالته.وعليه با�رضت الفرقة اجلنائية املخت�شة 
باأمن الولية حترياتها يف الق�شية, اأين مكنت عملية املراقبة والرت�شد من توقيف اإمراأة بحوزتها الكمية ال�شالفة الذكر املحجوزة, 

رفقة �شائق املركبة التي كانا على متنها, مع توقيف �شخ�شني اآخرين عن ذات ال�شيدلية.

البويرة  مبدينة  ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان  �شطر 
الإحتفالت  مع  تزامنا  خا�شا  ثريا  برناجما 
نوفمرب   1 ثورة  لإندلع   63 بالذكرى  الر�شمية 
القطاعات  عديد  مع  بالتن�شيق  وذلك   , املجيدة 
التح�شي�س  وم�شلحة  والريا�شة  وال�شباب  كالثقافة 
والرتبية البيئية ملديرية البيئة  , حيث اإحت�شن بهو 
امل�رضح اجلهوي » عمار الع�شكري » معر�شا خا�س 
مب�شاركة  الولية  عرب  ال�شباب  موؤ�ش�شات  بان�شطة 
للجمهور  اأبرزت  حملية  جمعيات   10 حوايل 
جمعيات  منها  امليدانية  ن�شاطاتها  املتوافد 
عني  مكتب  اليتيم  كافل  وجمعية  الولئية  ال�شالم 

املراأة  وترقية  للطفولة  حورية  وجمعية  احلجر 
ومو�شقية  م�رضحية  عرو�س  تنظيم  جانب  اإىل   ,
ب�شلول  من  القبائلية  كالفرق  الطبوع  مبختلف 
وم�شدالة التي اأبهرت احل�شور بالو�شالت الرائعة 
بتكرمي  احلفل  واإختتم  قدمتها  التي  والرق�شات 
الوطني  امل�شتوى  على  املتاألقني  الريا�شيني  فئة 
والدويل من اأبناء وبنات ولية البويرة .و اإىل جانب 
لفائدة  ال�شباب رحلة  ديوان موؤ�ش�شات  ذلك برمج 
املعلم  اإىل  املحلية  واجلمعيات  ال�شباب  ع�رضات 
الإ�شتعمارية  احلقبة  يف  التعذيب  مركز  التاريخي 

املتواجد مبنطقة تليوات ببلدية اأهل الق�رض .

ديوان موؤ�س�سات ال�سباب بالبويرة

ن�ساطات واحتفالت �سبانية تخلد عيد الثورة

امل�سيلة 

اأعوان احلماية املدنية يبادرون يف حملة للتربع بالدم

حتت �سعار كن مبدعا و�سع مل�ستك يف الت�سوير بامل�سيلة 

 دورة  تكوينية يف تقنيات الكامريا و الت�سوير التلفزيوين

الغرفة التجارية وال�سناعة الزيبان ب�سكرة

معر�س دويل حول التمور يف ب�سكرة
.    م�سنع جديد لإنتاج �سكر الع�سل

يف اإطار الحتفالت بذكرى 63 لندلع الثورة التحريرية 
بولية  املدنية  احلماية  م�شالح  اأم�س  اأول  قام  املباركة 
امل�شيلة بتنظيم حملة وطنية للتربع بالدم �شمن �شفوف 
عنا�رضها , وذلك على م�شتوى مقر الولية, هاته العملية 
التح�شي�شية املوؤطرة من طرف الطبيب املن�شق للحماية 

لولية  بالدم  التربع  مركز  عن  اأطباء  ومب�شاركة  املدنية 
اكرب عدد ممكن  اىل جمع  احلملة  وترمي هذه  امل�شيلة 
لتغطية  امل�شت�شفيات  على  وتوزيعها  الدم  اأكيا�س  من 

احتياجات املر�شى بالدم .
عبدالبا�سط بديار

انطلقت اأم�س فعاليات الدورة التكوينية يف تقنيات 
والتي  بامل�شيلة  التلفزيوين  الت�شوير  و  الكامريا 
الب�رضي  ال�شمعي  لالإنتاج  ال�شقر  موؤ�ش�شة  نظمتها 
الت�شوير  يف  مل�شتك  و�شع  مبدعا  كن  �شعار  حتت 
واحلرف  التقليدية  ال�شناعة  غرفة  مع  وبالتن�شيق 
وطلبة  هواة  الت�شوير,  جمال  يف  مهنيني  مب�شاركة 
وح�شب القائمني على هذه الدورة التي تقام طيلة 

اأربعة اأيام , �شمم هذا التكوين النظري والتطبيقي 
الت�شوير  مهنة  اإىل  الولوج  يف  الراغبني  مل�شاعدة 
بتقدمي مدخل عام للمهارات والتقنيات التي يحتاج 
بعجي  عبدالرزاق  اإ�رضاف«  حتت  امل�شور  اإليها 
»واملحكم الدويل يف الت�شوير الفوتوغرايف  »رفيق 

كحايل« .
عبدالبا�سط بديار 

ندوة �شحفية  ب�شكرة  الزيبان  وال�شناعة  التجارية  الغرفة  نظمت 
رئي�س  اأعلن   5 اإىل  2دي�شمرب  اأيام  �شيقام  الذي  املعر�س  حول 
املجيد  ب�شكرة خبزي عبد  الزيبان  وال�شناعة  التجارة  غرفة 
انه �شيتم تد�شني م�شنع جديد يف ولية ب�شكرة لإنتاج �شكر 
الع�شل الأول من نوعه يف اإفريقيا �شاحب م�شنع �شكر التمر 
معر�س  تفا�شيل  عر�س  هام�س  علي  املجيد  عبد  خبزي 
التجارة  غرفة  رئي�س  ك�شف  و   , بالغرفة  الدويل  التمور 
وال�شناعة الزيبان ب�شكرة خبزي عبد املجيد اأن اإنتاج التمر 

خالل 2017 بلغ 110 األف طن ,اإذ اأنه �شجل منوا .
الدويل  ال�شالون  ومنظم  املجيد حمافظ  عبد  خبزي  وقال 
الثالثة  فعالياته  �شتنظم  والتي  بب�شكرة   " "�شيدابتك  للتمور 
تزال  ل  اأنه  ب�شكرة  بولية  املقبل  دي�شمرب   5 اإيل   2 من 
وحتى  مثمنة  القيمة وغري  ناق�شة  التمور  من  الأطنان  اآلف 
من  باملائة   30 ن�شبة  تتجاوز  اأن  ميكن  والتي  م�شتغلة  غري 

اإجمايل اإنتاج التمور ,وهذا ب�شبب التاأخر يف اكت�شاب والتحكم يف 
تكنولوجيا حتويل هذه املادة ,منوها اأنه خالل ال�شنوات الأخرية 

بذلت جهود معتربة يف جمال حتويل مادة التمر .
يف   " "�شيدابتك  للتمور  الدويل  ال�شالون  عن  حديثه  �شياق  ويف 
طبعته الثالثة �شينظم بب�شكرة يف 2 ايل 5 دي�شمرب املقبل ,اأ�شار 
تنظيم  هو  الدويل  ال�شالون  هذا  من  ال�شمي  الهدف  اأن  خبزي 
لقاءات بني خمتلف الفاعلني يف جمال التمور ل �شيما املنتجني 
,املوزعني ,امل�شدرين ,املهند�شني الزراعيني وال�شناعيني وهذا 
جمال  يف  املتاحة  وال�شتثمار  الأعمال  فر�س  ا�شتغالل  بغر�س 
التمور وت�شجيع ال�شتثمار يف تثمني وحتويل التمور وترقية الإنتاج 
,وكذا جتارة وت�شدير التمور دوليا و�شريكز ال�شالون الدويل للتمور 
الإنتاج  جانب  على  اأجنبية  و  جزائرية  م�شاركة  �شيعرف  الذي 

املخ�ش�س لعر�س خمتلف اأ�شناف واأنواع التمور
بوجلطي �سمرية

اأح�سن مرزوق
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