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 نائب رئي�ص حركة البناء ، 
اأحمد الدان ل"الو�سط":

نوفمرب   23 "حمليات 
 مرتبطة باأجندات

 اأكرب منها"
�ص3
دعا لرتك ال�سعب يعرب "فعليا" 

عن خياراته

منا�سرة: البد من حترير 
البلديات لتقوم بدورها 

�ص3
 جمال بن عبد ال�سالم 

من البويرة

اجلزائر تعاين اأزمة ت�سيري 
ولي�س اأزمة مال

�ص3

لأّن مراودة الكتب �سارت من الكماليات  

�ص4

20 مليون جزائري ال يقراأون! 

بن فلي�س هل يرد على ولد عبا�س اليوم  

�ص3

ولد عبا�س يف مو�سكو 
باأمر من الرئي�س

�سي�سارك يف منتدى بالعا�سمة الرو�سية مو�سكو:

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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REDACTION SUR LE WEB
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- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

- Exercices individuels sur PC - Supports de cours
- Mises en application des logiciels

- Evaluation en �n de stage
 

 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00
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A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

م�ضالح الدرك ر�ضدتهم متلب�ضني بتفتي�ش �ضحية 

ع�صابة بالقرب من مركز " اأردي�س" تزرع الرعب  
 �ص4

ميهوبي يك�سف :  

اإن�ساء ف�ساء متحفي 
 ال�ستذكار اأعمال

 مولود معمري 
�ص3

تقدير حالة

الدر�س اجلزائري 
يف تفكيك التطرف 

وحماربة االإرهاب
�ص3 �ص24�ص.5�ص6

تيارت

توقيف ثالثة 
عنا�سر دعم 

لالإرهابيني

بخ�سو�ص �سحب350 دينارا

تو�سيح
 من بريد 

اجلزائر

املدية

م�سابان 
يف حادث 

انزالق تربة 

تعر�ص �سخ�سان بالقرب من مقر املركز التجاري »اأردي�ص« باملحمدية لإعتداء خطري على يد ع�سابة قطاع طرق من 5 اأ�سخا�ص  اعرت�سوا  طريقهم وهما على منت �سيارتهما
 و قاموا  بالعتداء عليهما  ل�سرقتهما لول تدخل م�سالح الدرك الوطني التي �سبطتهم متلب�سني و اأوقفت اأٍربعة منهم حلني اأن تقدم ال�سائق و �سلم نف�سه طواعية

اأثار اختيار رئي�ص اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، 
لالأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد 
عبا�ص، من اأجل متثيل اجلزائر مبنتدى مو�سكو، يف عز 

احلملة النتخابية املرتبطة مبحليات 23 نوفمرب املقبل 
العديد من القراءات، خا�سة واأن خرجات ولد عبا�ص 

الأخرية اأ�سالت الكثري من احلرب، لكون ت�سريحاته 
جعلت العديد من املتابعني للحزب ينتقدونه.

ملف

عدوى اال�ست�سهال تلقي بظاللها 
حترير القوانني و تذليل ال�سعوبات

.

.



اجلمعة 03 ال�صبت 04  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 14 �صفر  1439ه 24 �ساعة2
ر�ؤية من الواقع

ثورة عظيمة ��سعب بطل
منذ يومني احتفلنا بذكرى مرور 63 
�صنة على اندالع الثورة التحريرية 

املباركة ، ثورة املليون ون�صف 
املليون �صهيد ، ثورة لقنت فرن�صا  
در�صا مل ولن تن�صاه يف الت�صحية 

والبطولة ، من طرف �صعب اعزل 
�صاق مرارة الظلم والقهر طيلة 

قرن ون�صف من ا�صتعمار اأتى على 
االأخ�صر والياب�س ، نهب خريات 

البالد واأفقر العباد ، ورغم الفقر 
والقهر اإال اأن ال�صعب اجلزائري البطل 

عرف كيف ينه�س لي�صرتد حريته 
، فكانت ثورة نوفمرب اإيذانا بنهاية 
اأ�صطورة التفوق والرتهيب ، فقرر 

ال�صعب اأن ياأخذ زمام املبادرة وي�صع 
حدا للظلم امل�صلط عليه ، فخرجت 

جمموعة اأمنت بربها وبق�صية الوطن 
وازدادت يقينا وهدى على اأن ما 

اخذ بالقوة ال ي�صرتد اإال بالقوة ، 
واأعلنت قيام الثورة موجهة نداءا 

لل�صعب اأن يحت�صن الثورة التي 
حريت اجلرناالت وال�صا�صة. وبعد 

�صبع �صنوات ون�صف من الكفاح 
والت�صحية ، نالت اجلزائر ا�صتقاللها 

بف�صل الت�صحيات اجل�صام ، التزاما 
بالق�صم الذي قطعه اجلميع اأما الن�صر 

او ال�صهادة ،موؤكدين على اأن �صنوات 
احلكم باحلديد والنار ال تدوم 

وان القهر والت�صلط هم من جعل 
ال�صعب اأن يكون يف ال�صفوف االأوىل 
ملبيا النداء م�صحيا مبا ميلك مقدما 
النف�س والنفي�س الأنه يعرف اأن حب 

الوطن من االإميان وان الدفاع عن 
اجلزائر اإمنا دفاع عن �صرفه وانتمائه 

وعر�صه وعن بقاءه وم�صتقبله .
لكن اليوم ولالأ�صف ال�صديد ويف 

م�صاهد االحتفاالت املخلدة للذكرى 
وككل �صنة، جند بان ثورة نوفمرب 

يحتفل بها ر�صميا بعيدا عن ال�صعب 
، اإذ وقعت القطيعة بني ال�صعب 
وثورته ، وبني جيل كان ميكن 

اأن ياأخذ بيده من اجل ان نعرفه 
ببطوالت واأجماد االأجداد ونلقنه 

درو�س يف الت�صحية وبطولة ال�صهداء 
ونعرفه على ماآثر ت�صحية املجاهدين 

لري�صم م�صتقبله وهو ياأخذ درو�س 
العرب م�صتعينا وم�صتنريا بتاريخنا 
املجيد ، ولي�س اأن يحتفل امل�صوؤول 

فقط باالأيام واالأعياد الوطنية ويف 
ال�صالونات والقاعات املكيفة، وت�صبح 

ذكرى نوفمرب واخلام�س من جويلية 
جمرد خطب واأحاديث ،الن اجليل 

اجليد يف حاجة اىل من يربطه 
بتاريخه ولي�س باإبعاده عن االأحداث، 

والعبث بالتاريخ يا�صادة �صيجعل بني 
ال�صباب وذكرياته املجيدة حاجزا 

يتنكر من خاللها لبطوالت واأجماد 
املا�صي ، فاأدركوا هذا اجليل وارموا 
له بالذكريات ليحتفل بها واتركوا 

له حرية االختيار ليعرف انه لو ال 
ت�صحيات االآباء واالأجداد وما قدموه 

فداءا للوطن لكانت اجلزائر قطعة 
تابعة لفرن�صا انتماءا وتفكريا ولكنا 

اليوم جمردين من الل�صان العربي 
املبني.

حفناوي بن عامر الغول

اجلزائر تفقد املجاهدة باية الكحلة 
ووري الرثى اأول اأم�س اخلمي�س مبقربة بوفريك بوالية البليدة جثمان املجاهدة تومية لعريبي املعروفة ب "باية 

الكحلة" التي وافتها املنية  اأول اأم�س اخلمي�س عن عمر يناهز 81 ولدت تومية لعريبي عام 1936 باجلزائر العا�صمّة، 
حيث ترعرعت يف عائلة ت�صم 9 اأبناء وبعد اأن حت�صلت على �صهادة برخ�صة ا�صتثنائية ب�صبب �صغر �صنها اجتازت املرحومة 
م�صابقة االلتحاق مبدر�صة املمر�صات بال�صليب االأحمر ويف بداية اخلم�صينيات )1950( تخلت تومية لعريبي عن الو�صعية 

املريحة التي كانت تعي�صها لتلتحق باحلركة الوطنية، و كان ذلك طبيعيا بحكم اأن جدها من اأبيها تويف  وهو يف املنفى 
ب�صجن "غويان" وبحكم اأن خالها حممد خي�صر كان منا�صال من الطليعة، االأمر الذي جعلها مت�صبعة بالروح الوطنية و 

حاقدة على النظام امل�صتبد للجزائريني امل�صلمني.

�أع�ضاء  بها  �ت�ضل   1955 �ضنة  ويف 
لتزودهم  �لعا�ضمة  �جلز�ئر  �ضبكة 
خل�ضة،  تاأخذها  كانت  �لتي  بالأدوية 
�ملطويات  لتوزيع  بعدها  �نتقلت  ثم 
�ل�ضالح  تنقل  �أ�ضبحت  �أن  �إىل 
�ملجاهدة  �لتحقت  و�لذخرية 
ب�ضفوف �ملجاهدين بعد �أن �أ�ضبحت 
�أطلق  حيث  عنهم  �ملبحوث  �ضمن 
"باية  �لثوري  ��ضمها  هناك  عليها 

تتجاوز  مل  وهي  �لكحلة"�ن�ضمت 
علي  �لر�ئد  كومندو  �إىل  �لع�رشين 
�لناحية  �لأوىل  باملنطقة  خوجة 
�لر�بعة  �لولية  من   1 �لقطاع  �لأوىل 
للمجاهدين  �لعالج  حيث كانت تقدم 
باية  تعر�ضت  �ملدنيني  و�ل�ضكان 
رفقة  توقيفها  مت  -�لتي  �لكحلة 
يف  وهي  �ملمر�ضات  من  جمموعة 
�إىل  �لتون�ضية-  �حلدود  �إىل  طريقها 

�لإهانة  و  �لتعذيب  �أ�ضكال  �أفظع 
مقر�ت   يف  �ملعنوية  و  �جل�ضدية 
)�ملخابر�ت  �لقليم  مر�قبة  مديرية 
�لعرت�ف  على  لإرغامها  �لفرن�ضية( 
�ضجون  بكافة  �عتقلت  جدوى  دون 
�إىل  منها  كل  يف  وخ�ضعت  �ل�رشق 
وبعد  �لأ�ضاليب.  بنف�س  �ل�ضتجو�ب 
�لتحقت  �جلربية  لالإقامة  �إخ�ضاعها 
كانت  �لتي  بالك�ضافة  جديد  من 

يوم  ويف  �حلرب.  قبل  فيها  ع�ضو� 
للتوجه  �لفر�ضة  لها  �أتيحت  �لأيام، 
بفيدر�لية  �لتحقت  حيث  فرن�ضا  �إىل 
و  هناك  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
�إىل  �لعبور  من  مزورة متكنت  بوثائق 
مارتينيك   من  مو�طنة  بهوية  �أملانيا 
�ل�ضتقالل،  وبعد  �لوطني  �لتحرير 
لتمار�س  ببوفاريك  �لفقيدة  ��ضتقرت 

مهنة قابلة.

على ماذا يعتمد ماجر ؟
ت�ضاءل �لعديد من متابعي �ملنتخب �لوطني، عن �لأ�ضباب �لتي 
جعلت �ملدرب �لوطني وم�ضاعديه يعتمدون على �لأ�ضماء �لتي 
وجهت لهم �لدعوة ملو�جهتي نيجرييا و�إفريقيا �لو�ضطى، �أين 

و�ضفو� �لت�ضكيلة بال�ضعبة �لتي قد جتعل �ملنتخب �لذي فقد كل 
حظوظه للتاأهل �إىل مونديال رو�ضيا يخ�رش مبار�ة �أخرى، قر�ءة 

�رشعان ما جاءها رد من قبل جهات �أخرى قالت �أن ماجر مل 
يجد ل عبني يعتمد عليهم �ضوى هوؤلء، فهل �ضينجح ماجر يف 

�ملبار�تني �ملقبلتني �أم لنيجرييا كالم �أخر.

املحليات الو�سطى" ت�سعل  "اجلزائر 
حتولت بلدية "�جلز�ئر �لو�ضطى" خالل �حلملة �لنتخابية 

ملحليات 23 نوفمرب، �إىل �ضاحة مناف�ضة حقيقية بني �ملرت�ضحني 
فيها، حيث ر�ح �ملرت�ضح �حلر عبد �حلكيم بطا�س يفتح �لعديد 

من مكاتب �ملد�ومة يف �لكثري من �لأحياء �ل�ضعبية �لتي تعاين 
�لإهمال، دون ن�ضيان مرت�ضح �حلزب �لعتيد، ومرت�ضحني من 

�أحز�ب �أخرى، يرون يف �جلز�ئر �لو�ضطى �لرثوة �لتي جتعلهم 
ي�ضريون عهدتهم �لنتخابية بكل هدوء، �ضيناريو �ملناف�ضة كان 

متوقعا خا�ضة و�أن �جلز�ئر �لو�ضطى كانت د�ئما حمل طمع 
�لعديد من �لأحز�ب و�لأحر�ر منذ مدة لي�ضت بالق�ضرية.

اجلمهور يكت�سح �سيال22
يعرف �ملعر�س �لدويل للكتاب �كتظاظا و��ضعا على م�ضتوى 

�أجنحته، بلغت حد و�ضفها بالفو�ضى من طرف بع�س �لزو�ر، 
رغم �أن �لو�ضاية عمدت �ىل تنظيم �أكرب �ل�ضنة �جلارية، خا�ضة 

ما وفرته من تطبيقات خا�ضة بالأجنحة و�لبحث عن �لعناوين �أو 
�لكتاب �أو دور �لن�رش، �إل �أن �لكتظاظ خا�ضة �أن �ملعر�س جماين 

جعله ينحو يف �جتاه �لفو�ضى، فمن حيث �أر�دت �لو�ضاية دعم 
�لقر�ءة عرقله �لكتظاظ �ملوؤدي للفو�ضى .

ملتقى د�يل حول مولود معمري
�مللتقى  �أ�ضغال   باجلز�ئر  �جلمعة  �أم�س  �نطلقت 
�لدويل حول حياة و�أعمال �لكاتب و�لأنرثوبولوجي 
مبنا�ضبة  معمري  مولود  �جلز�ئري   و�لل�ضاين 
من  �أزيد  مب�ضاركة  وهذ�  مليالده  �ملئوية  �لذكرى 

30  �أكادميي وباحث من �جلز�ئر وخارجها.
ويعترب مولود معمري )1917- 1989( �إ�ضما بارز� يف 
�لأدب و�لثقافة �جلز�ئرية حيث خلف �إرثا كبري� يف 
جمال تطوير �للغة و�لثقافة �لأمازيغية من  خالل 
ودر��ضاته  �لأنرثوبولوجية  و�أبحاثه  �لأدبية  �أعماله 
ويعترب  �ل�ضباب،  عامة  يجهلها   �لتي  �لل�ضانية 
"�أمو�ضناو  �ضعار  حتت  ينظم  -�لذي  �مللتقى  هذ� 
�لعاملي"-  �حل�ضاري  �لتقارب  م�ضدر   )مفكر(، 
وكذ�  "�لفذة"  �ل�ضخ�ضية  بهذه  "�إ�ضادة"  مبثابة 

يهدف  و"تثمينه"كما  باإرثه  ل"�لتعريف"  منا�ضبة  
هذ� �ملوعد -�لذي ينظم يف �إطار �ضالون �جلز�ئر 
�لأبحاث  "مو��ضلة  �إىل  للكتاب-  �ل22  �لدويل  
وتكثيفها" يف جمالت �للغة و�لأدب  �لأمازيغي وفقا 
على  ت�رشف  �لتي  لالأمازيغية  �ل�ضامية  للمحافظة 
�مللتقى  هذ�  يف  �مل�ضاركون  و�ضيتطرق  تنظيمه. 
-�لذي ت�ضتمر فعالياته �إىل غاية �ل5  نوفمرب- �إىل 
وم�ضو�ره  للرجل  �لذ�تية  بال�ضرية  تتعلق  مو��ضيع 
�لدر��ضات  يف  �إ�ضهاماته  وكذ�    و�لثقايف  �لعلمي 
�لأمازيغية  و�لثقافة  �لهوية  �إىل  بالإ�ضافة  �لل�ضانية 
�أنرثوبولوجيون  �لدويل  �ملوعد  هذ�  و�ضيح�رش 
موؤرخني خمت�ضني  �إىل  بالإ�ضافة  ل�ضانيات  وعلماء 

يف منطقة �ضمال �إفريقيا.

الكتظاظ �الأعطال بالرتامواي 
خلف �لكتظاظ �لذي تعرفه عربات �لرت�مو�ي بالتز�من مع 

�ملعر�س �لدويل للكتاب، توقف �إحدى عرباته �خلمي�س �لفارط، 
على م�ضتوى حمطة "�لديار �خلم�س"، وهو ما عرقل عملية 

�لتنقل، كونه �أدى لتوقف باقي �لعربات بعد غلق �لطريق، ليلجاأ 
عدة م�ضافرين �أنف�ضهم مع معاناة �لتنقل �ضري� على �لأقدم، 

و�ملعاناة �مل�ضاعفة ما بني �لكتظاظ �لذي حرم �لع�رش�ت من 
�لتنقل و�أبقاهم رهيني �ملحطات يف �نتظار عربات �أقل �كتظاظا، 

وكذ� مع معاناة �لتوقف.

تتويج د�يل للحماية املدنية اجلزائرية
توجت �حلماية �ملدنية �جلز�ئرية ب�ضهادة �لعرت�ف و�ملطابقة �لدولية 

للهيئة �ل�ضت�ضارية �لدولية �ملخت�ضة يف  �لبحث و�لنقاذ يف �لأو�ضاط 
�حل�رشية )�ن�ضار�ج (  �لتابعة لهيئة �لأمم �ملتحدة ومت ت�ضليم هذه �ل�ضهادة  

للمدير �لعام للحماية �ملدنية �لعقيد م�ضطفى لهبريي من  قبل �لأمني 
�لعام للهيئة �ل�ضت�ضارية �لدولية �ملخت�ضة يف �لبحث و�لنقاذ يف  �لأو�ضاط 

�حل�رشية  )�ن�ضار�ج (  �ل�ضيد وين�ضتون جونغ خالل حفل �أقيم بالوحدة  
�لوطنية للتدريب و�لتدخل بالد�ر �لبي�ضاء )�جلز�ئر �لعا�ضمة ( بح�ضور 
�لفريق  �لدويل لهذه �لهيئة �لممية، و�إطار�ت �ملديرية �لعامة للحماية 

�ملدنية .
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نائب رئي�س حركة البناء ، اأحمد الدان ل«الو�صط«:

»حمليات 23 نوفمرب مرتبطة باأجند�ت �أكرب منها«

حاوره: علي عزازقة

الإحتاد  اأن  الدان  اأو�ضح  اأخرى  ومن جهة 
من اأجل النه�ضة العدالة والبناء، قادر على 
قول كلمته يف هذه املحليات، خا�ضة واأن 
ي�ضتطيع  طموح  �ضباب  عن  اأبانت  احلملة 
بع�ض  الأخري  يف  منتقدا  التغيري،  خلق 
قال  التي  الإدارة  قبل  من  الت�رصفات 
اأخرى يف احلملة  اأحزاب على  اإنها تخدم 
نوفمرب   23 ل�ضتحقاقات  النتخابية 

املقبل.

احلملة االنتخابية ملحليات 23 
نوفمرب انطلقت، حملة ي�صريها 

ثالث اأحزاب جمتمعة يف حتالف 
اإ�صالمي بالن�صبة اإليكم، كيف 

تقيمونها منذ بدايتها اإىل غاية 
االآن؟

حملية  بوترية  ت�ضري  النتخابية  احلملة 
اطارات  عليها  ويقوم  مركزية،  منها  اأكرث 
عرب  الوليات  يف  واملرت�ضحني  الأحزاب 
املتوا�ضلة،  واللقاءات  اجلواري  العمل 
وتتحكم فيها العديد من ال�ضوابط املحلية 
تظهر  حيث  الولية،  اأو  البلدية  يف  �ضواء 
ومدى  املر�ضح  واأهمية  القبيلة  معطيات 

تاأثريه يف املحيط كما تظهر حركة املثل 
بقوة يف التاأثري على الفعل ال�ضيا�ضي.  

اإل ان منطلق الحتاد من التم�ضك بالقيم 
واحلر�ض  الوطنية  والثوابت  ال�ضالمية 
ملر�ضحينا  يعطي  الكفاءة  تقدمي  على 
ال�ضباب فر�ضة حمرتمة،  وهناك  وخا�ضة 
الأزرق  الف�ضاء  يف  متميز  ن�ضاط  اأي�ضا 
�ضمح  وهذا  الجتماعية،  والو�ضائط 
م�ضتوى  على  النتخابية  باحلملة  ل�ضبابنا 
العديد  هنالك  لكون  وموؤثر،  وا�ضع  حملي 
الن�ضاط  هذا  مع  تفاعلوا  املواطنني  من 

�ضواء بال�ضلب اأو بالإيجاب.

نلوج االأن يف جو احلملة 
االنتخابية، ها واجهتكم م�صاكل 

خاللها، والق�صد هنا اإ�صكالية 
عزوف املواطنني عن ال�صيا�صة وما 

�صابه ذلك من معيقات دائما ما كانت 
حمل انتقادكم؟

فيها  لي�ض  املحلية  النتخابات  اأبدا،  ل 
املناف�ضة  فيها  واإمنا  ال�ضعبي  العزوف 
جتاوبا  يالقون  ومر�ضحينا  ال�رص�ضة، 
وهناك  �ضعبيا،  كان  اختيارهم  لأن  �ضعبيا 
مثل  عليهم  الإقبال  من  كبرية  حالة 
الكاليتو�ض،  يف  مفتاحي  مهدي  الأ�ضتاذ 

املر�ضحني،  لباقي  اكت�ضاحا  ي�ضجل  الذي 
قائمة  مثال  بتيارت  الذهب  بعني  وكذلك 
ال�ضاحة  على  ت�ضيطر  ال�ضبانية  الحتاد 
يجعلنا  مما  بق�ضنطينة،  وكذلك  متاما 
نقول باأن التناف�ضية حا�رصة بقوة يف هذه 

ال�ضتحقاقات املحلية.
م�ضاكل  باأن هناك  نن�ضى  ل  اأن  يجب  لكن 
للعملية  مهياأة  غري  لكونها  القاعات،  يف 
الدارة  يف  تق�ضري  وهذا  النتخابية 
»التع�ضف« مثل ما  لالأ�ضف، وهناك بع�ض 
لنائب  الوايل  منع  من  تندوف  يف  ح�ضل 
احلملة  قبل  اجتماع  عقد  من  بالربملان 
باأيام بحجة انه يوؤثر على احلملة بدون اأي 

�ضند قانوين لالأ�ضف ال�ضديد.

املحليات بالن�صبة للكثري من 
االأحزاب هي القاعدة التي تنطلق 
منها من اأجل خلق بع�س امل�صاريع 

اخلالقة للرثوة، االحتاد على ماذا 
يعتمد يف هذه املحليات ؟

اأنها  على  املحليات  يف  يرى  الحتاد 
الطبقة  بني  للتقارب  اأ�ضا�ضية  قاعدة 
تو�ضيع  على  والعمل  واملواطن  ال�ضيا�ضية 
هي  التي  املحلية  الدميقراطية  دائرة 

اأن  كما  الت�ضاركية ،  الدميقراطية  اأ�ضا�ض 
الحتاد يعتمد خطاب الأمل ولي�ض خطاب 
من  الكثري  عليه  تعتمد  الذي  التيئي�ض 
الأحزاب �ضواء كانت يف املعار�ضة اأو حتى 
املوالة،  لأن الرثوة املحلية كافية لإدارة 
التنمية املحلية، ولكن الف�ضاد واملف�ضدين 
هي  ال�ضفقات  يف  وال10باملائة  والر�ضوة 
يف  نراها  التي  الرثوة  هذه  اأهلكت  التي 
الحتاد على اأنها عامل من عوامل الإقالع 

القت�ضادي.

االأزمة املالية التي متر بها اجلزائر 
هل �صتوؤثر على املنتخبني خالل 

اخلم�س ال�صنوات املقبلة اأم �صيكون 
لها تاأثري اإيجابي عليهم ؟

اجلميع،  �ضتدفع  املالية  الأزمة  اأن  اأعتقد 
اإىل  م�ضوؤولة،  جهات  اأو  اأحزاب  �ضواء 
واملواطن  املنتخب  بني  العالقة  مراجعة 
م�ضاريع  ودعم  القت�ضادية  فالت�ضاركية 
ال�ضوق  الفالحة وحترير  وت�ضجيع  ال�ضباب 
الحتياجات  تغذية  على  قادرة  املحلية 
اأنفها  تدخل  التي  احلكومة  ولكن  املحلية 
تعرقل  للمواطن  ال�ضغرية  امل�ضاريع  يف 
املر�ض  تعد  التي  بالبريوقراطية،  التنمية 
امل�ضاريع  من  الكثري  �ضري  عرقل  الذي 

بها  التي متر  املهمة، خا�ضة يف املرحلة 
اجلزائر، وما يلزم هو العمل على حماربة 
يبيح  الواجب  لأن  معيقات  هكذا  مثل 
الأزمة  اأن  نن�ضى  اأن  دون  عليها،  احلرب 
اأنها حلت بالتمويل  املالية من املفرو�ض 
الأول  الوزير  قال  كما  التقليدي  غري 

اأحمد  اأويحيى.

 بع�س االأحزاب مثل االفالن 
تتحدث عن الرئا�صيات وعن الكثري 

من املوا�صيع التي لي�س لها عالقة 
باملحليات، مثل هكذا خرجات هل 

�صتوؤثر على االإحتاد خالل املحليات؟

هو  ما  وح�ضب  اجلميع،  يعلم  اأن  يجب 
التي  املقبلة،  املحليات  اأن  على  واقع 
مرتبطة،  هي   ،2019 رئا�ضيات  قبيل  تاأتي 
راأ�ضها  وعلى  منها  باأجندات اأكرب 
النتخابات الرئا�ضية، لأنه وح�ضب نظري 
املجال�ض ال�ضعبية املنتخبة باإمكانها اإعادة 
الرثوة  توزيع  اأن  كما  العام،  الراأي  �ضياغة 
الوطنية يتم عرب املجايل املحلية، ولذلك 
يعرفون  احللوب  البقرة  من  فاملقتاتون 
مل  وت�رصيحاتهم  الأ�ضفل،  يف  ال�رصع  اأن 
امليدان  لهذا  لنا،  بالن�ضبة  مفاجئة  تكن 
ال�ضيا�ضي هو الفي�ضل الذي يحدد من هو 

عدد  اأكرب  يف  التحكم  على  القادر  احلزب 
الولئية  واملجال�ض  البلديات  من  ممكن 
يف  النتائج  فرز  بعد  الوطني،  الرتاب  عرب 

24 نوفمرب املقبل.

قال نائب رئي�س حركة البناء الوطني، اأحمد الداين اأن حمليات 23 نوفمرب املقبل يعلم العام واخلا�س باأنها مرتبطة باأجندات اأكرب منها، 
لهذا ت�صعى بع�س االأحزاب اإىل اخلروج بت�صريحات لي�س لها عالقة بها، موؤكدا اأن امليدان وال�صعب هو الفي�صل الذي يحدد االأحزاب 

الناجحة يف هذه اال�صتحقاقات، وقال ذات املتحدث يف حوار جمعه بـ«الو�صط«، باأن االأزمة اأن االأزمة املالية �صتدفع اجلميع، �صواء اأحزاب 
اأو جهات م�صوؤولة، اىل مراجعة العالقة بني املنتخب.

دعا لرتك ال�صعب يعرب »فعليا« عن خياراته

منا�سرة: البد من حترير �لبلديات لتقوم بدورها 
عبد  ال�ضلم  جمتمع  حركة  رئي�ض  دعا 
اإىل  اأم�ض،  اأول  منا�رصة،  املجيد 
املركزية  احلكومة  بني  ال�ضلطة  تقا�ضم 
من  مزيد  منح  اأي  املحلية،  واجلماعات 
بنف�ضها  نف�ضها  لت�ضري  للبلديات  احلريات 
كما  املحلية،  واجلباية  املبادرة  بتحرير 
ركز على نقطة ترك ال�ضعب يختار ممثليه، 
لن  اأن اجلزائريني مبا�ضيهم  اأكد  يف حني 
يخافوا اجلوع ول الأزمة. و�ضعد منا�رصة 
على  �ضيفا  حلوله  خالل  ت�رصيحه  يف 
ببطولت  بربطه  البواقي،  باأم  م�ضكيانة 
الثورة  اندلع  ذكرى  يف  الأم�ض  جزائريي 
اأن  موؤكدا  بالإرهاب،  مرورا  التحريرية، 
اجلوع  يخاف  من جتاوز هكذا عقبات ل 
كذلك  وهو  والف�ضاد  وال�ضتبداد  والفقر 
اأن  يريد  من  كل  على  و�ضينت�رص  يياأ�ض  ل 

اإ�ضارة �رصيحة  الأو�ضاع، يف  يزور وي�ضود 
ال�ضعب  لرتك  داعيا  احلالية،  لالأزمة  منه 
يعرب عن راأيه ويختار بكل حرية لتج�ضيد 
واملنتخب  امل�ضوؤول  املنتخب  بني  الفرق 
والتنمية  العادلة  التنمية  بني  امل�ضلول 
العاجزة والفا�ضلة وعدم القدرة، »وكالمنا 
ال�ضتقالل  من  �ضنة   55 بعد  للحكومة 
يخرج  ول  بحرية  تختار  النا�ض  اتركوا 
و�ضعه  ما  اإل  النتخابي  ال�ضندوق  من 
الأموال  �رصفتم  اأن  بعد  واختياره،  بيده 
النا�ض  اأكيد  �ضيء  اأي  يتغري  ومل  الباهظة 
اأن  منا�رصة  واأكد  الأمل«،  وتفقد  تياأ�ض 
�ضعارا  اتخذوه  الذي  امل�ضوؤول  املنتحب 
حتى  عادلة،  تنمية  حتقيق  اأجل  من  جاء 
ترى عني امل�ضوؤول البلديات النائية ليحقق 
حمددا  الوحيد،  واحلل  العادلة  التنمية 

احلكومة  بني  ال�ضلطة  تقا�ضم  يف  احلل 
الأعباء  املحلية  واجلماعات  املركزية 
وحتمل امل�ضوؤولية ، اأي اأن ترتك البلديات 
املبادرة  وحترير  بنف�ضها  نف�ضها  ت�ضري 
الطريق  اأنه  موؤكدا  املحلية،  واجلباية 
م�ضاكل  وحل  امللمو�ض  التغيري  اأجل  من 
توجه  كما  والطرقات .  والتعليم  ال�ضحة 
منا�رصة اإىل مر�ضحي حزبه باأن يتوجهوا 
ويف  اجلزائر  يف  الأمل  ومنحهم  للنا�ض 
وبالتعاون  الدميقراطية  ويف  النتخابات 
�ضيباين  بوزيد  جهته  من  التغيري.  ليكون 
للحركة  الولئي  املكتب  رئي�ض  نائب 
دعا  الفكرون  عني  بلدية  قائمة  ومت�ضدر 
على  املناف�ضة  يف  الطموح  �ضقف  لرفع 
رئا�ضة املجل�ض ال�ضعبي الولئي، متوجها 
الناجح  اأن  مفادها  للمواطنني  بر�ضالة 

بعدم  عاقبوه  والفا�ضل  عليه  انتخبوا 
اإل  للتغيري  �ضبيل  ل  لأنه  عليه،  النتخاب 
عن طريق �ضندوق النتخابات، متمنيا اأن 
وجتريبها  احلركة  لقوائم  الفر�ضة  تعطى 
ولكن  املحلية  اجلماعات  ت�ضيري  يف 
وامل�ضوؤولة.  احلرة  اإرادتكم  طريق  عن 
بلفور  وعد  ذكرى  منا�رصة،  يفوت  ومل 
ل  ملن  ميلك  ل  من  »وعد  امل�ضوؤوم 
اأعطى  بعدما  الـ100،  ذكراه  ي�ضتحق«، يف 
لليهود  وعدا  بلفور  الربيطاين  الوزير 
واأن  خا�ضة  فل�ضطني،  على  ي�ضتولوا  حتى 
الربيطانية قامت بحملة  رئي�ضة احلكومة 
لالحتفال بهذا الوعد، مذكرا مبكانة بيت  
بومدين التلم�ضاين ومكانته بجي�ض �ضالح 

الدين.
�صارة بومعزة 

�صي�صارك يف منتدى بالعا�صمة الرو�صية مو�صكو:

بوتفليقة »يجرب« ولد عبا�س على »مغادرة« �حلملة �النتخابية
اأثار اختيار رئي�ض اجلمهورية عبد العزيز 
جبهة  حلزب  العام  لالأمني  بوتفليقة، 
من  عبا�ض،  ولد  جمال  الوطني،  التحرير 
يف  مو�ضكو،  مبنتدى  اجلزائر  متثيل  اأجل 
عز احلملة النتخابية املرتبطة مبحليات 
القراءات،  من  العديد  املقبل  نوفمرب   23
الأخرية  عبا�ض  ولد  خرجات  واأن  خا�ضة 
اأ�ضالت الكثري من احلرب، لكون ت�رصيحاته 
للحزب  املتابعني  من  العديد  جعلت 

ينتقدونه.
جبهة  حلزب  ال�رصيف  الرئي�ض  اأن  يبدو 
ولد  عن  التخلي  قرر  الوطني،  التحرير 

للحزب  النتخابية  احلملة  يف  عبا�ض 
حول  احلديث  كرث  اأن  بعد  معينة،  لفرتة 
جدل  اأثارت  التي  الأخرية  ت�رصيحاته 
الذي  عبا�ض  ولد  م�ضبوق،  وغري  وا�ضعا 
انتقد اأويحى، وراح يوؤكد باأن اهلل والأفالن 
�ضتحكم  التي  ال�ضخ�ضية  يعلمان  من 
واأثناء  قبل  قاله  ما  ن�ضيان  دون  اجلزائر، 
احلملة النتخابية، جعلت الرئي�ض ال�رصيف 
اخلرجة،  هذه  على  يرتكز  العتيد  للحزب 
التي كانت مدرو�ضة ح�ضب متابعني، وهذا 
من اأجل العمل على حت�ضني خطاب احلزب 
يف هذه احلملة، لكون الأفالن يعول على 

ح�ضد مقاعد عدة يف هذه ال�ضتحقاقات 
املهمة.

من  ل�ضيل  تعر�ض  قد  عبا�ض  ولد  وكان 
اأويحى،  النتقادات بعد مهاجمته لأحمد 
تلك  اأن  على  وعبادة،  بلعياط  اأكد  اأين 
مما  اأكرث  احلزب  �ضت�رص  الت�رصيحات 
خا�ضة  املقبلة،  املحليات  يف  تخدمه 
واأن ولد عبا�ض �ضعيف مقارنة بغرميه يف 
�ضتكون  املقبلة  وال�ضتحقاقات  الأرندي، 
حلزب  ال�ضارخ  ال�ضقوط  على  ال�ضاهد 
ظل  يف  وهذا  الوطني،  التحرير  جبهة 
الأمانة  من�ضب  توليه  منذ  املهازل  توايل 

احلزب  اأن  على  م�ضيفني  للحزب،  العامة 
العتيد جمرب على حت�ضني خطابه يف هذه 
 23 ا�ضتحقاقات  واأن  خا�ضة  املحليات، 

نوفمرب مهمة جدا.
العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  وعنينّ 
بوتفليقة، جمال ولد عبا�ض للم�ضاركة يف 
منتدى رو�ضيا الـ 12 الذي �ضتجري اأ�ضغاله 
اجلمهورية،  لرئا�ضة  بيان  يف  وجاء  اليوم، 
اأن الرئي�ض عبد العزيز بوتفليقة عني اأمني 
الذي  املنتدى  للم�ضاركة يف  الأفالن  عام 

�ضيجرى بالعا�ضمة  مو�ضكو.
علي عزازقة

دعوات لتطوير ال�صناعة الغذائية الزراعية، بوعزقي يوؤكد:

كل �لت�سهيالت متاحة �أمام �مل�ستثمرين 
�لعرب يف قطاع �لفالحة

جمال بن عبد ال�صالم من البويرة

�جلز�ئر تعاين �أزمة ت�سيري ولي�س �أزمة مال

الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  ك�ضف 
وال�ضيد البحري عبد القادر بوعزقي، اأول 
امل�ضتثمرين  اأمام  الباب  فتح  عن  اأم�ض، 
كل  اأن  اأكد  حيث  قطاعه،  يف  العرب 
م�ضمونة  والقانونية  الإدارية  الت�ضهيالت 
مركزا  العرب،  املتعاملني  ل�ضتقطاب 
على �رصورة تكثيف التعاون وال�رصاكة بني 

املنطقة العربية.
عبد  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
هام�ض  على  اأم�ض،  اأول  بوعزقي،  القادر 
املكتب  لجتماعات  الـ84  الدورة  انعقاد 
الزراعيني،  املهند�ضني  لحتاد  التنفيذي 
من  مهند�ض   200 بح�ضور  متت  والتي 
عنوان  حتت  وجاء  عربية،  دولة   14
اأ�ضا�ضي  �رصط  الفالحية  »ال�ضتثمارات 
النمو  اأن  موؤكدا  الغذائي«،  الأمن  لتحقيق 
حتتم  الغذائية  والحتياجات  الدميغرايف 
الفالحة،  قطاع  تطوير  اجلزائر  على 
اإ�ضالحاتها  با�رصت  الوزارة  اأن  متداركا 
العملية  اأن  ليوؤكد   ،2000 منذ  للقطاع 
تو�ضلت لتلبية 70 باملائة من الحتياجات 

الغذائية اليوم.      
للمهند�ضني  الوطني  الحتاد  رئي�ض  اأما 
فدعا  زان،  يحيى  اجلزائريني  الزراعيني 
خالل  من  بالقطاع  النهو�ض  ل�رصورة 

ودعم  ناجعة  تنموية  برامج  اعتماد 
اآلت  وتطوير  الكربى  ال�ضتثمارات 
مركزا  والتحويل،  والتخزين  النتاج 
الفالحية  الرقعة  تو�ضيع  اأهمية  على 
التكنولوجيات  على  والعتماد  امل�ضقية 
الفالحي،  والإر�ضاد  احلديثة  والأبحاث 
ال�ضناعات  لتطوير  واعد  برنامج  وو�ضع 
بني  اخلربات  وتبادل  الزراعية  الغذائية 
الزراعي  املهند�ض  ومنح  العربية  الدول 
مكانته احلقيقية يف ت�ضيري القطاع. وكذا 
ال�ضتثمار يف جمالت ا�ضت�ضالح الأرا�ضي 
والبيوت  املحمية  الزراعة  وتطوير 
�ضعبة  تثمني  لها  ي�ضاف  البال�ضتيكية، 
اللحوم البي�ضاء واحلمراء وتطوير تقنيات 

احلفظ وطاقة التخزين.
الوطني  الحتاد  رئي�ض  جهته  من 
ح�ضن  العرب  الزراعيني  للمهند�ضني 
على  حري�ض  الإحتاد  اأن  اأكد  املنفويل، 
يتوىل  كما  امل�ضطرة  الأهداف  تنفيذ 
الغذائي  الأمن  عن  �ضنوي  تقرير  اإعداد 
يف الدول الأع�ضاء ومناق�ضته ، وكذا يقوم 
باإعداد درا�ضات يف جمال ع�رصنة وتطوير 
املنظومة الزراعية العربية ورفع تو�ضيات 

الدرا�ضات اإىل اجلهات املخت�ضة.
�صارة بومعزة

الأمني  ال�ضالم  عبد  بن  جمال  اأكد 
اجلديدة  اجلزائر  جبهة  حلزب  العام 
مالية  اأزمة  تعاين  ل  اجلزائر  اأن 
بع�ض  له  يروج  كما  واقت�ضادية 
 ، خمتلفة  م�ضتويات  على  امل�ضوؤولني 
بل تعاين اأزمة ت�ضيري بف�ضل اأ�ضخا�ض 
�ضحوا  الذين  ال�ضهداء  عهد  خانوا 
بالغايل والنفي�ض من اأجل وطن اأ�ضبح 
حلم اأبناوؤه منذ 53 �ضنة من الإ�ضتقالل 
الهروب منه بكل الطرق ب�ضبب الرداءة 
احلياة  مناحي  كل  على  طغت  والتي 
عبد  بن  رافع  ال�ضدد  هذا  ويف   ، فيه 
ببلدية  �ضعبي  جتمع  خالل  ال�ضالم 
ت�ضليم  اأجل  من  بالبويرة  الق�رص  اأهل 

و�ضفهم  الذين  لل�ضباب  احلكم  م�ضعل 
واملحليات  المم  بني  اجلزائر  باأمل 
دماء  ل�ضخ  تعو�ض  ل  فر�ضة  القادمة 
التي  املحلية  املجال�ض  يف  جديدة 
داعيا  املحلية  التنمية  اأ�ضا�ض  تعترب 
اأ�ضخا�ض  اإختيار  اأجل  من  املواطنني 
اأكفاء بعيدا عن العرو�ضية وال�ضيا�ضات 
�ضوى  البلد  منها  يجن  التي مل  البالية 
الف�ضل واخليبات منذ العقود املا�ضية 
اجلزائر  جبهة  لزعيم  وكان  هذا   ،
البويرة  اجلديدة ن�ضاط مكثف بولية 
اأجل  من  جديدة  وجوه   « �ضعار  حتت 

غد اأف�ضل » 
اأح�صن مرزوق

امل�صيلة

بن فلي�س هل يرد على ولد عبا�س �ليوم  
رئي�ض  ين�ضط  اأن  املتظر  من 
فلي�ض  بن  علي  احلريات  طالئع 
�ضينيما   بقاعة  �ضعبيا  جتمعا 
هذا  امل�ضيلة  ولية  احل�ضنة 

اأن  اأن�ضاره  ينتظر  التجمع،الذي 
لالأفالن  العام  الأمني  على  يرد 
الت�رصيح  بعد  عبا�ض  ولد  جمال 
الأخري عرب احد القنوات اخلا�ضة 

بن  ال�ضهيد  اأبن  فيها  اتهم  الذي 
ويف  نوفمرب  اأول  ع�ضية  فلي�ض 
جو احلملة النتخابية . لالإ�ضارة 
احلريات  طالئع  مت�ضدر  فان 

الربملاين  يحي  بن  ا�ضماعيل 
هواري  املوؤرخ   رفقة  ال�ضابق 

حممد ابن بو�ضعادة.
م.�س

تيارت

توقيف ثالثة 
عنا�سر دعم 

لالإرهابيني
يف اإطار مكافحة الإرهاب 
وبف�ضل ال�ضتغالل اجليد 
للمعلومات، اأوقفت مفرزة 

للجي�ض الوطني ال�ضعبي، يوم 
02 نوفمرب 2017، ثالثة )03( 

عنا�رص دعم للجماعات 
الإرهابية بتيارت/ن.ع.2.
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لأّن مراودة الكتب �صارت من الكماليات  

20 مليون جز�ئري ال يقر�أون! 

بديع بغدادي 

»الو�سط«،  لـ  اال�ستطالع  هذا  يف 
بدا وا�سحا يف معايناتنا واحتكاكنا 
بعّينة من اجلزائريني، اأّن الو�سائط 
االآونة  يف  احلديثة  التكنولوجية 
على  كبري  ب�سكل  اأثّرت  االأخرية 
اجلزائري،  املجتمع  املطالعة يف 
حيث باتت االأنرتنيت خا�سة مالذ 
كل طالب اأو باحث اأو حتى مطالع، 
قدمية  مو�سة  الكتاب  �سار  حيث 

يف نظر العديد من النا�س.
رئي�س  بدعيدة«  اهلل  »عبد  وقال 
االآراء،  �سرب  يف  متخ�س�س  مركز 
فعل  ميار�سون  ال  الذين  ن�سبة  اإّن 
 56.86 بنحو  تقّدر  كليا  القراءة 
باملئة اأي ما يفوق ن�سف املجتمع، 
وهو ما معناه اأّن 20 مليون �سخ�س 
عدد  وهو  يقروؤون،  ال  االأقل  على 
ال�سواكن  اإىل حتريك  يدعو  �سخم 
يف بلد ا�ستهر باإجنابه كوكبة هائلة 

من العلماء واملفكرين.
اإىل  قادتنا  متعددة  جوالت  ويف 
عدة مكتبات بـ 6 واليات �سمالية، 
ف�سال عن اأجنحة املعر�س احلايل 
لل�سنوبر  املعار�س  بق�رص  للكتاب 
العالقة  اأّن  جليا  بدا  البحري، 
تطبع  ظلت  التي  اأني�س«  »مع خري 
اأ�سحت  املا�سي  الزمن  جزائريي 
الطالب  �سورة  يف  متذبذبة، 
الذي  احلميد«  »عبد  اجلامعي 
يقتني  اأن  النادر  من  باأنه  اعرتف 
كتابا اإال اإذا كان متوفرا يف مكتبة 
االإقرار  من  يتحرج  ومل  الكلية، 
العثور  يف  جمهودا  يبذل  ال  باأّنه 
هنالك  مادامت  الكتب  هذه  على 
اخت�سارا  تعترب  التي  »االأنرتنيت« 

للوقت واجلهد !!!.
الطلبة،  مبئات  احتكاكنا  ولدى 
التي  الهائلة  بامل�سافات  فوجئنا 
ن�سبها هوؤالء بينهم وبني املطالعة، 
وبهذا ال�ساأن مل ترتدد »حليمة« من 

االعرتاف بكونها »ال متلك هواية 
املطالعة الأنها تهتم بدرا�سة مواد 
وقتا  جتد  وال  الكثرية  تخ�س�سها 
كتاب«  من  �سفحة  حتى  لقراءة 
امل�ستخدمة  »�سهام«  اأما   .)..(
اأّن  فذكرت  املكتبات  باإحدى 
»التالميذ ي�سرتون الكتب املقررة 
لذا  الدرا�سية،  مقرراتهم  ح�سب 
النهائية  االأق�سام  طلبة  اإقبال  فاإّن 
اأقرا�س  ل�رصاء  املكتبة  على 
م�سغوطة حول حوليات البكالوريا 

فح�سب«.
طالبة  »زهور«  قالت  جانبها،  من 
تهوى  ال  اإنها  النهائي،  امل�ستوى 
بحكم  اأنه  اإال  كثريا،  الكتب 
اجتيازها ل�سهادة البكالوريا، فاإنها 
احلوليات يف  بع�س  باقتناء  قامت 
والعلوم،  كالفل�سفة  املواد  كافة 
اإ�سافة للقوامي�س باللغة الفرن�سية 
الكتب  وبخ�سو�س  واالإجنليزية، 
االأخرى كالروايات وكتب ال�سيا�سة 
ال  اأنها  فجزمت  والتاريخ، 

ت�ستهويها.

هو�س الأنرتنيت 

ما  نادرا  اإنه  الرحمان«  »عبد  قال 
حيث  نوعه،  كان  مهما  كتابا  يقراأ 
 ،)..( اأمر ممّل  املطالعة  اأّن  يجد 
االأنرتنيت،  عرب  املطالعة  عك�س 
اأكرث،  م�سلية  طريقة  يجدها  اإذ 
ال�ستقاء  �رصيعة  و�سيلة  اأنها  كما 
املعلومات، وهو ما اأّيده »و�سيم«، 

»حمفوظ« و«ما�سيليا«.
والحظ »اأكرم« و�سديقه »�سليمان« 
اليوم  العنكبوتية  ال�سبكة  اأّن 
املجتمع  على  تطغى  اأ�سبحت 
اجلزائري، ونظرا لل�رصعة الفائقة 
وللمعلومات الهائلة املتدفقة منه، 
والتالمذة  الطلبة  معظم  يلجاأ 
م�ستوى  لهم  لي�س  الذين  وحتى 
اأنف�سهم  اإىل تثقيف  درا�سي عايل، 

�سبكة  يف  االإبحار  خالل  من 
قال  نف�سه،  ال�سياق  االأنرتنيت. يف 
املرتفعة  االأ�سعار  اإن  »�سهيب« 
يدفعهم  كثرية،  اأحيان  يف  للكتب 
االأنرتنيت  واختيار  عنها  للعزوف 
هنالك  كان  اإن  هذا  لها،  كبديل 
حب للمطالعة، اأما »�سليم« فاأرجع 
اإىل وظيفته  الكتب،  عدم مراودته 
كامل  على  وا�ستولت  اأخذت  التي 
وقته، اإذ فور دخوله للمنزل يذهب 
ما  للراحة،  طلبا  للنوم  مبا�رصة 
باملطالعة.  اهتمامه  عدم  يف�رص 
اجلزائريني  اإّن  »زكرياء«  وتابع 
االأمر  املطالعة،  لثقافة  يفتقرون 
على  االإقبال  �ساآلة  يف�رص  الذي 
الكتب، وعدم تخ�سي�س وقت لها، 
االأوىل  بالدرجة  امل�سوؤولية  وتقع 

على االأولياء لتليها املدر�سة. 

عدوى ال�صت�صهال  

هذه  عدوى  اأّن  للقلق  املثري 
االأ�سخا�س  من  انتقلت  الظاهرة 
املتعلمني،  �سفوف  اإىل  العاديني 
حيث اأ�سبح الكثري من املح�سوبني 
فعل  يتعاطون  ال  »النخب«  على 
من  وينفرون  بل  مطلقا،  القراءة 
يف  باإفراطهم  الكتب  مطالعة 
االعتماد على تكنولوجيا االأنرتنت، 
يتكئ  وحيد  كمرجع  تكّر�ست  التي 
الرتاكم  لتحقيق  الكثريون  عليه 

دون كلل اأو ملل.
االجتماعي  الباحث  ويقول 
اإّن الواقع مرير  »حممد بوكرا�س« 
ونتائجه كارثّية خا�سة يف اأو�ساط 
بالّذكر املتعلّمني  ال�سباب ونّخ�س 
املجتمع  عن  نقول  فكيف  منهم، 
وت�ساءل:  �سبابي؟«  اإّنه  اجلزائري 
هذا  تنتج  اجلزائر  اأّن  كيف 
اجلامعيني  جيل  من  الهائل  الكّم 
وما  مطالعة؟  بدون  واملثقفني 
املّتبعة  التعليمّية  املنهجّية  هي 

وعزا  القراءة؟  على  للّت�سجيع 
»بوكرا�س« ما يح�سل اإىل ا�ست�سهال 
اال�ستعمال  عرب  للمعرفة  البع�س 
االآيل املكثف لالأنرتنت، ما �سّجع 
على تدين ن�سبة املطالعة بطريقة 
الطالب  واإجناز  مبا�رصة  غري 
ومبجّرد  اإذ  الّدرا�سية،  لبحوثه 
ما  كّل  الطالب  يجد  فيها  االإبحار 
يبحث عنه فيقوم مبا�رصة بن�سخه 
حمتواه  قراءة  بدون  حّتى  وطبعه 

يف بع�س االأحيان.

جتارة وكفى  

املكتبات  اأ�سحاب  من  كثري  يقّر 
النا�رصين  وجمهور  باجلزائر، 
وكفى، يف  التجارة  اأنهم ميار�سون 
وقت تراجعت حركة تاأليف الكتب 
تّدر  ال  الأنها  اجلزائر  يف  العلمية 
ال�سنوية  املعار�س  و�سار  اأرباحا، 
والكتب  الت�سلية  كتب  على  تركز 
الدينية وتلك التي تف�رص االأحالم، 
وكتب  الطبية  الكتب  اىل  اإ�سافة 
التي  الطبخ  وكتب  البديل،  الطب 
عرفت هي االأخرى اإقباال منقطع 
الكتب  عادت  وقت  يف  النظري، 

مكانا،  لنف�سها  لتحجز  التاريخية 
متاما مثل تلك املوّجهة لالأطفال 
حكايات   – )ق�س�س  والفتيان 
 .. بولي�سية  روايات   – مر�سومة 
اأّن  اإىل  متابعون  ويذهب  اإلخ(. 
املقررات الدرا�سية الكثرية جعلت 
لقراءة  يتفرغون  ال  املتمدر�سني 
كتب يف خمتلف املجاالت، اأما يف 
للمراجعة  اأيام العطل فهي فر�س 
االختبارات  اأو  للفرو�س  ا�ستعداد 
املطلوبة  البحوث  اجناز  حتى  اأو 
وبعدما  درا�سية.  مواد  عّدة  يف 
املكتبات  يق�سدون  الطالب  كان 
ب�سورة متكررة، تكّر�ست االآن بفعل 
–اقت�سادية،  �سو�سيو  تراكمات 
على  لالإنفاق  الرف�س  من  حالة 
الكتب، وحتى معار�س الكتب التي 
تعرف  ال  اجلامعات  داخل  تكون 
املطروح  وال�سبب  كبريا  اإقباال 

دائما هو االأ�سعار الباهظة.

حترير القوانني 

ما�سي«،  »اأحمد  النا�رص  يرى 
تناق�س  يف  يكمن  امل�سكل  اأّن 
حمالت  اإىل  وحتّولها  املكتبات 

ال�سلع،  من  وغريها  ال�رصيع  االأكل 
الدولة  م�ساريع  اأّن  على  زيادة 
لدعم الكتاب مل جتد طريقها اإىل 
والكتب  وميدانيا،  واقعيا  التنفيذ 
التي طبعت ما تزال يف املخازن، 
ومل ن�ساهد يوما جتاوب احلكومة 
فالكثري  والكتاب،  الن�رص  ملف  مع 
من القوانني تقف عقبة يف طريق 
وي�سيف  الن�رص.  حركة  تطوير 
يف  »كتاب  �سعار  رفعنا  »ما�سي«: 
كما  بيت«،  كل  يف  ومكتبة  يد  كل 
طالبنا بتوفري احلكومة املزيد من 
تكون  اأن  على  البلدية،  املكتبات 
ال�سعبية،  االأحياء  من  حي  كل  يف 
تتعلق  اأخرى  م�ساريع  على  زيادة 
يف  ال�سباب  وترغيب  بالتوزيع 
ونحن  وتقنياته،  الن�رص  فنون  تعلم 
جديدة  ا�سرتاتيجية  على  مقبلون 
الكتاب  اإي�سال  على  فيها  نعمل 
اإىل كل مناطق الوطن، عنوان هذه 
عن  يبحث  »الكتاب  االإ�سرتاتيجية 
القارئ« ولي�س »القارئ من يبحث 
عن الكتاب«، بالتزامن مع مواظبة 
تنظيم  على  الر�سمية  الفعاليات 
منذ  احتفال«  يف  »القراءة  توليفة 

�ست �سنوات.

بات واقع املقروئية يف اجلزائر اأ�صبه مبو�صة قدمية، حيث يالحظ الفاح�س ملنظومة املطالعة الوطنية ات�صامها بُهزال عارم، ما اأفرز عدم 
ممار�صة 20 جزائري لفعل القراءة، مبا يوؤ�صر على تراجع خميف ملكانة الكتاب حمليا، خالفا للهالة املرتاق�صة خريف كل عام تزامنًا مع 

معر�س اجلزائر الدويل للكتاب.

املعر�س الدويل للكتاب يف ن�صخته 22

نا�سرون يحثون ر�هن �لقر�ءة وو�قع �لكتاب
�سنويا  للكتاب  الدويل  ال�سالون  تنظيم  يجدد 
يف  املقروئية  حول  املهنيني  بني  النقا�س  
ملعطيات  افتقادهم  جمددا  كا�سفا  اجلزائر 
اإح�سائية  تبني حركية الن�رص و تر�سم مالمح 

القارئ و توجهاته.
اأن  املنا�سبة  بهذه  كتاب  و  مهنيون  ويحاول 
يقفوا على االأ�سباب التي جعلت اجلزائر  ال 
و  الكتاب  بيانات وا�سحة حول  متلك قاعدة 
القارئ و توجهاته و خياراته اللغوية  و غريها 
من  عليها  احل�سول  الواجب  املوؤ�رصات  من 
النا�رصين و املوزعني الذين يزداد  ح�سورهم 
و  الكاتب  ويرى  عام،  بعد  »ال�سيال« عاما  يف 
النا�رص رابح خدو�سي اأن »اجلزائر مل تتو�سل 
بعد جتربة 22 �سنة من  تنظيم �سالون الكتاب 
ذلك  معتربا  املقروئية«  موؤ�رص  �سبط  اإىل 

»اختالال« يف ال�سيا�سة  العامة للكتاب.
املقروئية  لتحديد  عملي  ت�سور  غياب  ويف 
جتد   اأن  حموتاين  ليلى  الروائية  قررت 
على  فيه  تعتمد  عمليا«  »اأ�سلوبا  لنف�سها 
تلقيها   التي  املداخالت  و  الكتابة  ور�سات 
من  مكنتها  والتي  الرتبوية   املوؤ�س�سات  يف 

اكت�ساف اأن فئة »االإناث )هن( االأكرث  قراءة« 
ال�ساب حممد جعفري  الكاتب  اأما  لرواياتها 
التعرف  يف  ن�سبيا  �ساهم  »ال�سيال  اأن  فريى 
الكاتب  مراهنة  خالل  من  القارئ«ي  على  
على تواجده يف ال�سالون و اإح�ساء بع�س ما 

يباع من  اإ�سداراته.
غياب م�سهد وا�سح حول املقروئية

م�سهد  غياب  يف  اأنه  اإىل  املوؤلف  وي�سري 
وا�سح حول املقروئية اهتدى القراء خا�سة  
يتعذر  الذين  و  البعيدة  املدن  يف  املقيمني 
�سيغة   عن  البحث  اإىل  ال�سالون  زيارتهم 
للظفر  موازي«  ك«حل  االإلكرتونية  الكتب 
بعناوينهم املف�سلة«وي�سري املوؤلف اإىل اأنه يف 
اهتدى  املقروئية  وا�سح حول  م�سهد  غياب 
البعيدة  املدن  يف  املقيمني  خا�سة   القراء 
البحث  اإىل  ال�سالون  زيارتهم  يتعذر  الذين  و 
عن �سيغة  الكتب االإلكرتونية ك«حل موازي« 

للظفر بعناوينهم املف�سلة«.
وهذه ال�سيغة غري الورقية ي�سيف- »�ساهمت 
ال   كانت  اإن  و  حتى  املطالعة  انتعا�س  يف 
ت�سهم يف  لكنها  ن�سبتها«  �سبط  على  ت�ساعد 

الفعل ك�سلوك اختياري و ثقايف.

اأرقام جمردة 

لبرت  لزهاري  ال�سحفي  الكاتب  ويت�ساءل 
اجلزائر   �سالون  ا�ستخل�سه  عما  جهته  من 
م�سريا  طبعة   22 بعد  درو�س  من  للكتاب 
الثقايف  احلدث  هذا  مع  التعامل  اأن  اإىل 
الكبري  يبقى »حم�سورا يف اأرقام جمردة من 
معنى«ي و يكتفي املنظمون بتقدمي ح�سيلة 
الزوار  التي تفوق املليون و ن�سف زائر عرب 

ال�سنوات االأخرية.
و يذهب املتحدث للقول اإن »عدد الزوار ال 
يعك�س ن�سبة املقروئية و ال يعرب عن  �س�ساعة 
البلد و عدد �سكانه« ملقيا جانبا من امل�سوؤولية 
على الديوان الوطني  لالإح�سائياتي الذي »مل 
يقم حلد االآن بتحقيق وطني« حول املطالعة 
و مل ي�ساعد يف  االإجابة على واقع املقروئية 
اجلن�سية  الفئات  حيث  من  اجلزائر  يف 
والعمرية وكذا  اللغة التي يقروؤون  بها )عربية 

وفرن�سية واأمازيغية(.

طبع 1500 ن�صخة فقط من كل عنوان

يردف  تو�سيحي«ي  »جدول  اإىل  فاحلاجة 
جتربة  تفر�سها  ملحة«  »�رصورة  امل�سدري 
ال�سالون  الطويلة من التعامل مع الكتاب  كما 
يرى  لبرت اأن اإ�رصار النا�رصين على طبع 1500 
ن�سخة فقط من كل عنوان يف بلد  يح�سي 8 
مليون متمدر�س و مليوين جامعيي اأمر »غري 
واقعي«و اأكد حممد اإيقربي من�سق التنظيم و 
اللوج�ستية مبحافظة �سالون الدويل للكتابي 
�سالحية  من  »لي�س  اأنه  لواج  حديثه  يف  
حمافظة ال�سالون اأن تفر�س على امل�ساركني 
الكتب« ومع  بتقارير مبيعاتهم من  تزويدها  
ي�سيف-  انطالقه  منذ  ال�سالون  يقدم  ذلك 

»معطيات  )عامة( اإح�سائية موؤكدة«. 
و اأو�سح اإيقربي اأن �سيال 22 »�سجلت اأكرث من 
اأجنبي   كتاب  األف   184 منها  كتاب  األف   264
هذه  اأن  معتربا  الن�رصي  اأنواع  جميع  يف 
»املعطيات االأولية« فر�سة »للهيئات املعنية  
داعيا يف  االإح�سائي  عملها  لبداية  بالكتاب« 

اإىل  للكتاب   الوطني  املركز  املنا�سبة  ذات 
لتمرير«ا�ستمارات«  ال�سالون  فر�سة  اغتنام 
لطبيعة   وفقا  املبيعات  بن�سب  تعرفه 
املوؤلفات علما اأن املحافظة ن�رصت يف دليلها 
ال�سنوي وجود 70 % من الكتب االأجنبية  و 30 
اأنه  اإىل  االإ�سارة  مع  اجلزائرية  الكتب  من   %
الرقمي  الكتاب   بداأ  املجموعة  هذه  �سمن 
املتحدث  ونوه  فعلي،  ب�سكل  وجوده  يفر�س 
قيا�س  يف  اإفريقيا«  جنوب  جتربة  »باأهمية 
العامة  التوجهات  وحتديد   املقروئية  ن�سب 

للقراء بها.      
املقبل  العام  �سيتم  اأنه  ال�سياق  يف  اأعلن  و 
و   باالأجانب  خا�س  ت�سجيل  نظام  اإطالق 
قوائم  اأكرب«  ب�سكل  �س«ي�سبط  الوطنيني 
م�سامينها  ح�سب  للعر�س  املوجهة  الكتب 

ومن ثم  املبيعات.
يحياوي املديرالعام  يرى جمال  من جهتهي 
املطالعة  اأن   للكتابي  الوطني  للمركز 
االأ�سا�سية  املركز  »م�سكلة  اأن  موؤكدا  وطنيا 
االإح�سائية  املعلومة   اإىل  الو�سول  هي 
م�رصوع  اأي  اإطالق  دون  التي حتول  الدقيقة 

انتقد  قد  املطالعة«و  حول  وميداين  عملي 
التزام  »عدم  لواجي  حديثهم  يف  مالحظون 
املركز باملهام التي اأوكلت  اإليه منذ تاأ�سي�سه« 
يف 2013 والتي تتمثل يف اإعطاء تعريف ل�سوق 
الكتاب يف البالد و  حتديد التوجهات العامة 

و االختالالت التي تعيق الن�رص.
»ان�سغل  املركز  اأن  بالقول  امل�سوؤول  ويف�رص 
باملرحلة   املا�سية  )اخلم�س(  ال�سنوات  يف 
اجلانب  على  ركزت  التي  التاأ�سي�سية 
قانون  �سدور  ،و  القانوين  ،و  التنظيمي 
الحقا  التطبيقية  الن�سو�س  ،و   الكتاب 
على  �سرتكز  القادمة  املرحلة  اأن  م�سيفا 
عن  يف�سح  مل  ميدانية«  م�ساريع   »اإطالق 
تو�سيح  على  ت�ساعد  قد  والتي  حمتواها 
اإ�سكالية املقروئية يف  البالد . و�ستخ�س�س 
�سنة 2018 ي�سيف- الإجناز »دليل املكتبات« 
و  م�سحية  »عمليات   ل  الباب  �سيفتح  الذي 
درا�سات اإح�سائية« اأخرى من طرف املركز 
وحمافظة   النا�رصين  نقابات  ب«اإ�رصاك« 

�سالون الكتاب  و النا�رصين و املوزعني.
م.�س



راي�س  مراد  بئر  حمكمة  تابعت 
مقاوالت  �رشكة  م�سري  بالعا�سمة 
وفاة  بحادثة  تورطه  حول   ، خا�سة 
تهاون  ،  ب�سبب  الق�رش  عماله  اأحد 
معدات  و  اإجراءات  االأول  يف 
ل�سقوط  اأدت  التي  االأزمة  احلماية 
عمارة  من  �ساهق  علو  من  ال�سحية 
قيد االإجناز مبنطقة حيدرة . لتن�سب 
بذلك للمتهم جنحة الت�سبب يف وفاة 
نتيجة عدم احرتام االأنظمة املتعلقة 
واجهها  ،التي  والوقاية  باحلماية 
مبوجب  احلال  حمكمة  هيئة  اأمام 
اإثر   ، املبا�رش  االإ�ستدعاء  اإجراءات 
املرحوم  ذوي  قيدها  التي  ال�سكوى 
اإبنهم  وفاة  م�سوؤولية  ن�سبوا  اأن  بعد 
يف  ال�رشكة  م�سري  لت�سيب  القا�رش 
يقوم  كان  اأن  بعد  احلماية  اإجراءات 
بحيدرة  البناء  ور�سة  يف  باأ�سغال 
وهي  �ساهق  علو  من  �سقط  و 
تداركها  ميكن  التي  كان  احلادثة 
مبعدات  مزودا  كان  لو  ب�ساطة  بكل 
احلماية ،لت�سف التحريات عن تورط 
امل�سري يف هاته اجلرمية اإثر تقارير 
اأجريت و التي ك�سفت  التي  املعاينة 
هاته  يف  كبري  تهاون  بوجود  حقيقة 
تن�س  التي  القوانني  االإجراءات رغم 
�رشوط  توفر  وجوب  على  �رشاحة 
تو�سع حتت  التي  و معدات احلماية 
يقومون  الذين  العمال  ت�رشف 
عن  ناهيك   ، خطرية  جد  باأعمال 
الذين  ال�رشعيني  االأطباء  تقارير 
�سقوط  اأن  حادثة  على  اأجمعوا 
لعدة  لتعر�سه  القا�رش  اأدت  الطفل 
ردود خطرية على كافة اأنحاء ج�سده 
عرب  �ساعة   48 طيلة  يتنقل  جعلته 

اأخر  يلفظ  اأن  عدة م�ست�سفيات قبل 
ما  اأنكر  املتهم  جهته  من   ، اأنفا�سه 
مواجهته  خالل  جرم  من  له  ن�سب 
ال�رشكة  اأن  اأكد  و   ، املحكمة  لهيئة 
التي هو على راأ�سها ت�رشف املاليري 
احلماية  معدات  على  دورية  ب�سفة 
جمموعة  املحكمة  لهيئة  مقدما 
فواتري تربر ذلك ، و�رشح بخ�سو�س 
حادثة وفاة ال�سحية باأنها ناجمة عن 
قلة خربته يف جمال �سناعة احلديد 
بتنظيف  قيامه  ، حيث �سقط خالل 
اأ�سغال  لتدعيم  احلديدة  االأعمدة 
البناء ، و اأثناء �سقوطه اإرتطم ب�سل�سلة 
،والتي  الكبري  احلجم  من  معدنية 
اجلروح  لتلك  مبا�رشا  �سببا  كانت 
التي حلقته ، ومن جهة اأخرى حمل 
بني  ،و  بن عكنون  م�ست�سفى  كل من 
ب�سبب  امل�سوؤولية  من  م�سو�س جزءا 
اإر�سالها  و  احلالة  اإ�ستقبال  رف�سهم 
للم�ست�سفى اجلامعي م�سطفى با�سا 
 ، اأخر  اأنفا�سه  يلفظ  الطفل  اأين 
فيما راح دفاع املتهم يوؤكد اأن حادثة 
الوفاة كانت جمرد ق�ساء وقدر اأ�ساب 
الطفل ومل ميكن تداركه ، خا�سة و 
اأن ال�رشكة املتهمة ت�ستخدم اأكرث من 
حاالت  اأي  ت�سهد  مل  و  موظفا   190
ويطالب   ، عملها  مدة  طيلة  وفات 
 ، التخفيف  باأق�سى ظروف  باإفادتها 
ويطالب من جهته ممثل احلق العام 
ويف ظل ما �سلف ذكره بتوقيع عقوبة 
5 �سنوات حب�سا نافذا ، قبل اأن تقرر 
املحكمة تاأجيل تاريخ النطق باحلكم 

جلل�سات الحقة .
ل/منرية

تعر�س �سخ�سان بالقرب من مقر املركز 
الإعتداء  باملحمدية  »اأردي�س«  التجاري 
من  طرق  قطاع  ع�سابة  يد  على  خطري 
وهما  اأ�سخا�س  اعرت�سوا  طريقهم   5
قاموا  باالإعتداء  و  �سيارتهما  منت  على 
م�سالح  تدخل  لوال  عليهما  ل�رشقتهما 
الدرك الوطني التي �سبطتهم متلب�سني و 
اأوقفت اأٍربعة منهم حلني اأن تقدم ال�سائق 
ليمثل املتهمون   . نف�سه طواعية  و �سلم 
احلرا�س  وفقا  حمكمة  هيئة  اأمام 
الإجراءات املثول الفوري ملواجهة  تهمة 
جلنحة  لالإعداد  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
ال�رشقة حتت طائل التهديد ، التي تعود 
جمرياتها  لبداية االأ�سبوع الفارط ، حني 
دورة  يف  الوطني  الدرك  م�سالح  مرت 
روتينية لها على م�ستوى الطريق ال�رشيع 
مقر  من  بالقرب  الحظت  و  باملحمدية 
حدود  يف  اأردي�س«   « التجاري  املركز 
التا�سعة ليال �سيارتان متوقفتان  ال�ساعة 
ملقي  �سخ�س  اإحداهما  من  بالقرب  و 
اأر�سا و جمموعة اأ�سخا�س ي�سدد تفتي�س 
مالب�سه و لدى تقربهما منهم فر ال�سائق 
  ، اإحدى  ال�سيارتان  منت  على  كان  الذي 
اأ�سخا�س تبني باأنهم يف حالة غري طبيعية 
و  املهلو�سة  للحبوب  تناولهم  جراء  من 
اأنهم كانوا ب�سدد االإعتداء على ال�سحية 
،واأكد  االأمكان  من  �سديقه  فر  الذي 
االأول خالل �سماعه اأنه يومها وبينما كان 
ال�سيارة  على منت  �سديقه  رفقة  متوقفا 
بخنقه  يقومون  اأ�سخا�س  باأربعة  تفاجئ 
و  وعيه  لفقدان  به  اأدى  مبا  اخللف  من 

اإ�ستفاقته تفاجئ بنف�س االأ�سخا�س  بعد 
االإ�ستيالء  و  مالب�سه  بتفتي�س  يقومون 
مايل  حلني  ومبلغ  النقال  هاتفه  على 
حلاق م�سالح الدرك الوطني التي الحقت 
الفرار  ال�سائق من  املعتدين فيما متكن 
الوطني  الدرك  م�سالح  م�ساهدته  لدى 
االأخر  هو  متكن  الذي  �سديقه  رفقة 
يف  نف�سه  �سلم  االأول  اأن  غري   ، بالفرار 
�سبيحة اليوم املوايل ،ليتم بذلك حتويل 
املتهمني على حمكمة احلال بجرم تهمة 
جلنحة  لالإعداد  اأ�رشار  جمعية  تكوين 
واأنركوا  التهديد  ،  طائل  حتت  ال�رشقة 
جرم  من  لهم  ن�سب  ما  �سماعهم  خالل 
باإ�ستاأجار  قام  اأنه  ال�سائق  اأكد  حيث 
االأربعة  اأ�سدقائه  رفقة  توجه  و  �سيارة 
طلب  طريقهم  يف  و  التجاري  للمركز 
لق�ساء  التوقف  اأ�سدقائه  اأحد  منه 
و  اأ�سدقائه  باقي  معه  فرتجل  حاجته 
الوطني  الدرك  م�سالح  �ساهد  اأن  بعد 
اأجمع  حني  يف   ، ال�سيارة  اأن  بحكم  فر 
هي  الواقعة  حقيقة  اأن  املتهمني  باقي 
جمرد �سجار ن�سب بينهم و بني ال�سحايا 
اإعتداء  اأو  �رشقة  نية  هناك  تكن  مل  و 
ليطالب   ، ال�سحيتان  به  عك�س ما �رشح 
ما  العام ويف ظل  احلق  من جهته ممثل 
�سلف ذكره توقيع عقوبة 4 �سنوات حب�سا 
200  األف  بقيمة  مالية  غرامة  و  نافذا 
جلرمية  الق�سية  تكييف  اإعاد  بعد  دينار 
تكوين جمعية اأ�رشار  بتوفر ظروف الليل 

و التعدد و اإ�ستح�سار مركبة .
ل/منرية

ب�سبب تهاونهم يف توفري م�ستلزمات احلماية

م�سالح الدرك ر�سدتهم متلب�سني بتفتي�ش �سحية 

حادثة �صقوط طفل قا�صر 
من عمارة جتر م�صري �صركة 

مقاوالت للمحاكمة

ع�صابة بالقرب من مركز » �أردي�س« 
تزرع �لرعب  
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بيان ملوؤ�س�سة الإذاعة اجلزائرية

ح�صيلة �حلملة �لتح�صي�صية للوقاية 
من حر�ئق �لغابات 2017

حتت اإ�سراف وزير الت�سال جمال كعوان، اأطلقت الإذاعة اجلزائرية عرب �سبكتها من الإذاعات 
اجلهوية الـ 48 ، يف اخلام�ش من �سهر اأوت 2017 حملة حت�سي�سية وا�سعة للوقاية من حرائق الغابات 

وتعميق ثقافة حماية الغطاء النباتي والبيئة ا�ستمرت اإىل نهاية �سهر اأكتوبر 2017.
املبادرة  هذه  اإطالق  جاء  وقد 
الوطنية بتوجيه من وزير االت�سال، 
اجلهوية،  االإذاعات  طريق  عن 
وملحة  طارئة  حلاجة  ا�ستجابة 
الأعداد  امللفت  التزايد  فر�سها  
امل�ساحات  عرب  الغابات  حرائق 
الغابية يف خمتلف واليات الوطن، 
واالت�ساع املقلق لدائرة انت�سارها 
مع ما تخلفه من اأ�رشار وخ�سائر 
اآثارها كارثية على  ج�سيمة كانت 
االأ�سجار  الزراعية،  املحا�سيل 
املثمرة، والرثوة احليوانية االأليفة 
والعديد  والربية،  )االقت�سادية( 
الريفية،  العائلية  املزارع  من 
امل�ساحات  الرثوة  عن  ناهيك 
االقت�سادية  االأهمية  ذات  الغانية 
والبيئية، وعدد من واحات النخيل 

يف املناطق اجلنوبية.
تظافر جهود املحطات اجلهوية

التوجيهات،  لهذه  وتنفيذا 
العام،  املدير  من  وباإ�رشاف 
عرب  اجلزائرية  االإذاعة  اأطلقت 
اأوت   05 يف  اجلهوية،  حمطاتها 
2017 هذه احلملة بالتعاون مع كل 
ال�رشكاء الفاعلني يف املو�سوع من 
جماعات حملية، م�سالح الغابات، 
الفالحة،احلماية املدنية، الدرك 
واحلركة  الوطنيني،  واالأمن 
حيث  واملواطنني؛  اجلمعوية 
ف�ساءات  تخ�سي�س  جانب  واىل 
تفاعلية للنقا�س حول خطورة هذه 
احلرائق واأهمية م�ساهمة اجلميع 
للحد منها والوقاية من اأخطارها 
واآثارها الكارثية خمتلفة االأبعاد، 
احمر  هاتفي  خط  تخ�سي�س  مت 
على م�ستوى كل اإذاعة جهوية على 
مدار ال�ساعة، ال�ستقبال ات�ساالت 
لالإبالغ  واملواطنني،  املواطنات 
امل�ساعدة  طلب  اأو  حريق  عن 
حول  حت�سي�سي  راأي  تقدمي  اأو 
هذا  اجلميع يف  انخراط  �رشورة 

العمل الوقائي الوطني املدين.
وقد لقيت املبادرة جتاوبا وا�سعا 
عك�سته  املواطنني،  طرف  من 

الهاتفية؛حيث   االت�ساالت  اأعداد 
يف  ات�ساال   1020 اإىل  و�سلت 
من  اأكرث  منها  االأوىل،  ال�ساعات 
20 ات�ساال خا�سا باالإنذار بن�سوب 
يف  الرقم   هذا  لريتفع  حريق، 
 30 من  اأكرث  اإىل  املوايل   اليوم 

ات�ساال لالإنذار.
االت�ساالت  اأغلب  �سجلت  وقد 
حرائق   بن�سوب  باالإنذار  اخلا�سة 
يف الواليات املت�رشرة اأكرث وهي  
ام  البويرة،  ،بجاية،  وزو  تيزي 
البواقي، غليزان وعنابة، وهو ما 
ح�سا�سية  بتاأكيد  لالإذاعة  �سمح 
للتن�سيق  كو�سيط   دورها  واأهمية 
مع اأجهزة املكافحة واالإطفاء يف 
م�سالح الغابات واحلماية املدنية 
احلني  يف  اإ�سعارها  مت  التي 
للتدخل ال�رشيع، كما كان لها دور 
ح�سا�س يف مرافقة املواطنني يف 
هذه الظروف ال�سعبة يف املناطق 

االأكرث ت�رشرا. 
متابعة يومية من وزير االت�سال

اليومية  املتابعة  جانب  واىل 
لوزير االت�سال مل�سار ونتائج هذه 
خالل  من  التح�سي�سية  املبادرة 
عدد  حول  يومية  حل�سيلة  تلقيه 
االت�ساالت احل�س�س املخ�س�سة 
اأوت   09 يوم  ا�رشف  للمو�سوع، 
�سخ�سيا خالل زيارة العمل التي 
قام بها اإىل والية بومردا�س، على 
االإذاعية  الف�ساءات  �سري  متابعة 

لهذا  برجمت  التي  التفاعلية 
اجلهوية  االإذاعات  عرب  الغر�س 
املت�رشرة  الواليات  يف  خا�سة 
العمل  يف  �ساهم  كما  اأكرث، 
تدخل  خالل  من  التح�سي�سي 
نقلته كل االإذاعات اجلهوية، كما  
اإحدى  اىل  ميدانية  بزيارة  قام 
�سواحي بومردا�س ح�رش خاللها 
عمليات اإطفاء حلريق من طرف 
كمبادرة  املدنية،  احلماية  فرق 
الأعوان  وت�سجيعية  ت�سامنية 

جهاز احلماية املدنية.
ا�ستقبال اأكرث من 3420 ات�ساال

الأعداد  العامة  احل�سيلة  وت�سري 
خالل  امل�سجلة  االت�ساالت 
يف  تركزت  التي  املبادرة  هذه 
على  االأخري)اأكتوبر(  �سهرها   
اخلا�سة  التح�سي�سية  العمليات 
غر�س  اإعادة  الغابات،  بحماية 
ومتابعة  املت�رشرة،  امل�ساحات 
التي  الدولة  التزامات  تنفيذ 
وزير  معايل  عنها  اأعلن  قد  كان 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
من تيزي وزو، يف 17 جويلية ، ثم 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير 
يوم 19 جويلية 2017، بخ�سو�س 
املنكوبني  وم�ساعدة  تعوي�س 
 ، احلرائق  من  واملت�رشرين 
عال  م�ستوى  اإىل  والية،   17 يف 
معها  املواطنني  تفاعل  من 
من  اأكرث  ا�ستقبال  مت  حيث   ،

الرقم  هذا  ومن  ات�ساال،   3420
االإجمايل مت ت�سجيل 156 ات�ساال 
حرائق،  بن�سوب  بانذارات  تتعلق 
والبقية تراوح حمتواها بني تثمني 
املبادرة والتنويه باأهميتها، وبني 
التعليق على اأداء اأجهزة املكافحة 
والبلديات واملواطن والدعوة اإىل 

حماية البيئة والغابات الخ.
تيزي وزو يف املقدمة

تيزي  والية  تاأت  وبالتف�سيل، 
حيث  من  املقدمة  يف  وزو 
بـ  عنها  املبلغ  احلرائق  عدد 
ام  من  بكل  متبوعة  اإ�سعارا،   35
البواقي بـ 15 حريقا ثم غليزان بـ 
13 اإنذارا ثم بجاية وعني الدفلى 
ثم  حرائق،   09 مبعدل  وعنابة 
 10 من  باأقل  الواليات  من  عدد 

ات�ساالت لالإنذار.
العملية  هذه  توا�سلت  وقد 
التح�سي�سية اىل غاية نهاية ال�سهر 
بتخ�سي�س  املنق�سي)اكتوبر( 
الغابات  حماية  حول  ح�س�س 
ومكافحة  النباتي  والغطاء 
غر�س   اإعادة  و�رشورة  الت�سحر، 
منا�سبة  كانت  احلرائق،كما  من 
للغابة  الوطني  باليوم  االحتفال 
اأخرى  منا�سبة  اكتوبر  الـ25  يف 
خالل  من  املبادرة  هذه  لتعميق 
التن�سيق مع م�سالح وزرة الفالحة 

والتنمية الريفية. 
م.�ش

وفقا للتعديل اجلديد بالقانون املتعلق  بت�سكيلة املحكمة و التقا�سي

حمكمة �لد�ر �لبي�صاء  تعلن عن �نطالق �لدورة �جلنائية  

الكائن  اجلنايات  حمكمة  اأفرجت 
الدار  مبحكمة  اجلديد  مقرها 
اإنطالق  الدورة  عن  البي�ساء 
اجلنائية بتاريخ 26 نوفمرب املقبل 
الذي  للتعديل اجلديد  وهذا وفقا 
االإجراءات  قانون  على  طراأ 

بنوده  يف  جاء  والذي  اجلزائية 
الق�سايا  يف  املتقا�سني  منح 
على  التقا�سي  اجلنائية  حق 
درجتني و كذا رفع عدد املحلفني 
الق�سايا  اإىل  اأربعة عدا  اإثنان  من 
بنف�س  اإحتفظت  التي  االإرهابية 

و�سيتم  هذا   ، القدمية  الت�سكيلة 
املعلق  للجدول  وفقا  معاجلة 
البي�ساء  الدار  حمكمة  مقر  على 
 26 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
حوايل  دي�سمرب   21 اإىل  نوفمرب 
فيها  ت�سدرت  والتي  ق�سية   144
 29 مبعدل  االإرهابية  الق�سايا 
بني  فيها  التهم  ترواحت  ق�سية 
االنتماء اإىل جماعة اإرهابية تن�سط 
جماعة   اإىل  االنتماء   ، باخلارج 
اأو�ساط ال�سكان و خلق جو انعدام 
االأعمال  يف  امل�ساركة  و  االأمن 
املتفجرات  با�ستعمال  االرهابية 
و القتل العمدي مع �سبق االإ�رشار 

مع  العمدي  القتل  حماولة  و 
،تلتها  الرت�سد  و  االإ�رشار  �سبق 
وحماولة  العمدي  القتل  جرائم 
ق�سية  على  مبعدل  21  القتل 
حديث  طفل  مقتل  راأ�سها  ق�سية 
الق�سايا  وتليها   ، بالوالدة  العهد 
18  ق�سية  مبعدل  االأخالقية 
و  اأ�رشار  جمعية  تكوين  و  ق�سايا 
حمررات  يف  ال�رشقة،  والتزوير 
واحدة  تتعلق  وق�سية  اإدارية  
بتهريب املهاجرين وق�سايا اأخرى 
وخمالفة  العمدي  باحلريق  تتعلق 

حركة ال�رشف .
ل/منرية

.      املتهم يحّمل م�ست�سفى بن عكنون و بني 
م�سو�ش امل�سوؤولية
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مداخل متعددة:

الدر�س اجلزائري يف تفكيك التطرف وحماربة الإرهاب
د. فتحي 

بولعرا�س/
مركز امل�صتقبل 

للأبحاث و 
الدرا�صات 

املتقدمة

على الرغم من انت�شار التهديدات الإرهابية 
مل  اإفريقيا،  �شمال  يف  للحدود  العابرة 
كربي  اإرهابية  عمليات  اجلزائر  ت�شهد 
عني  يف  الرهائن  اختطاف  حادثة  منذ 
اجلزائر  متكنت  حيث   ،2013 عام  اأمينا�س 
وتطبيق  الأهلي،  ال�شلم  حالة  تر�شيخ  من 
واإعادة  الوطنية،  للم�شاحلة  ناجح  منوذج 
والع�شكرية  الأمنية  املوؤ�ش�شات  هيكلة 
مع  احلدود  مراقبة  ونظم  وال�شتخباراتية، 
اإىل مرياث املاأ�شاة  بالإ�شافة  دول اجلوار، 
الوطنية، حيث حتولت الع�رشية احلمراء اإىل 
ال�شباب واملراهقني  يُثني  رادع �شيكولوجي 

عن جمرد التفكري يف ذلك.

املداخل ال�صيا�صية والقانونية

خربتها  من  انطالًقا  اجلزائر  اأدركت 
اأن  الإرهاب  مكافحة  جمال  يف  الطويلة 
عدمية  باتت  وحدها  الأمنية  املداخل 
اجلدوى والفائدة ب�شبب تركيزها فقط على 
لالإرهاب،  الت�شدي  الإكراهية يف  الأ�شاليب 
فالإرهاب ظاهرة اجتماعية متعددة الأوجه 
تاأخذ يف  يتطلب عالجها مقاربة  والأبعاد، 

العتبار كل مكونات الظاهرة. 
اجلزائر  تّبنت  ذلك،  على  وتاأ�شي�ًشا 
اإ�شرتاتيجية جديدة تدعى »تفكيك التطرف 
عدة  تت�شمن  حيث  الإرهاب«،  وحماربة 
واقت�شادية،  واأمنية،  �شيا�شية،  تدابري: 
تهدف  وعقابية،  وق�شائية،  واجتماعية، 
وحماية  العام  النظام  على  للحفاظ 
واملوؤ�ش�شات  واملمتلكات،  الأ�شخا�س 
خطوات  عدة  باتخاذ  وتقوم  الدينية، 
يف  املتداول  الإرهابي  املحتوى  ملراجعة 
الجتماعي،  التوا�شل  وو�شائل  الإعالم 
واإ�شالح مناهج الرتبية، ولعل اأبرز ما تهتم 
القانون  دولة  اإقامة  الإ�شرتاتيجية  هذه  به 
راأى  حيث  الت�شاركية،  والدميقراطية 
مهند�شو هذه الإ�شرتاتيجية اأن الدميقراطية 
ميكن اأن تلعب دوًرا يف الوقاية من التطرف 
على  القائمة  فالتنمية  والإرهاب،  العنيف 
تُ�شكل  الفر�س  وتكافوؤ  الجتماعية  العدالة 
الظالمية  الدعاية  �شد  منيًعا  حاجًزا 
�شيما  -ل  املواطنني  ن  وحُت�شّ املتطرفة، 
حماولت  �شد  واملراهقني-  ال�شباب 
جتنيدهم يف �شفوف اجلماعات الإرهابية، 
وبناء  املواطنني  احرتام حقوق  واأن  خا�شة 
�شيا�شة  كل  ي�شبق  اأن  يجب  القانون  دولة 
الإرهاب،  وحماربة  التطرف،  لتفكيك 
التعذيب،  على  والق�شاء  الف�شاد،  ومكافحة 
التطرف  تُغذي  املمار�شات  هذه  مثل  لأن 

والإرهاب. 
ولبلوغ هذه الغاية، حتاول الدولة اجلزائرية 
منذ �شنوات تقلي�س رقعة الف�شاد، واإ�شالح 
البريوقراطية،  على  والق�شاء  الإدارة، 
وتكري�س  الر�شيد،  احلكم  واإقامة 
يف  ال�شعب  اختيار  واحرتام  الدميقراطية 
املجتمع  واإ�رشاك  النتخابات،  خمتلف 
املدين يف ت�شيري البلديات، وهي اأدوات يرى 
اآليات فّعالة للت�شدي للفكر  اأنها  املراقبون 

املتطرف والتكفريي.
الذين  املواطنني  كل  ت�شمل  القانون  فدولة 
والد�شتوري  اجلمهوري  النظام  يحرتمون 
�شد  العنف  ا�شتخدام  ويرف�شون  للدولة، 
اأبناء وطنهم اأو من اأجل الو�شول اإىل ال�شلطة، 

ولديهم وعي باأن التغيري يتم دون اللجوء اإىل 
بال�شماح  يرتبط  الذي  الأمر  وهو  العنف، 
جهة  من  املواطنني،  التعبري جلميع  بحرية 
لإ�شالح  كبرية  جهوًدا  اجلزائر  تبذل  ثانية، 
واتخاذ  والق�شائية،  القانونية  منظومتها 
احرتام  ت�شمن  التي  الالزمة  الإجراءات 
على  �شادقت  اأنها  بدليل  الإن�شان،  حقوق 
هذا  يف  الدولية  والعهود  املواثيق  خمتلف 
ثماين  اإىل  اجلزائر  ان�شمت  فقد  املجال، 
اآليات دولية حلقوق الإن�شان، بالإ�شافة اإىل 
خم�س اآليات اإقليمية، واإىل اتفاقيات عديدة 

تتعلق بحماية حقوق الإن�شان. 
خمطًطا  اجلزائر  تبني  هذا  اإىل  ي�شاف 
تو�شيع  اإىل  يهدف  املوؤ�ش�شي  لالإ�شالح 
نطاق املمار�شة الدميقراطية، فقد �شادق 
الربملان اجلزائري على اأربعة قوانني تتعلق 
ال�شيا�شية،  والأحزاب  النتخابي،  بالنظام 
املجال�س  يف  الن�شوي  والتمثيل  والإعالم، 
املنتخبة، اإىل جانب ن�شو�س ت�رشيعية تركز 

على تفعيل دور جمعيات املجتمع املدين.

حتقيق امل�صاحلة الوطنية

�شهد منوذج امل�شاحلة الوطنية يف اجلزائر 
تطوًرا ملحوًظا عرب ثالث مراحل رئي�شية: 
 ،1995 عام  ال�شادر  الرحمة  قانون  مرحلة 
الوئام املدين عام 1999، ثم ميثاق  وقانون 
عن  عليه  امل�شادق  الوطنية  امل�شاحلة 

طريق ال�شتفتاء عام 2005. 
وقانون  املدين  الوئام  قانون  لعب  وقد 
ال�شلم  ميثاق  بعدهما  ومن  الرحمة 
ا يف احلفاظ  وامل�شاحلة الوطنية دوًرا هاًمّ
اجلزائري،  املجتمع  وان�شجام  تنا�شق  على 
واحتواء كل رغبة يف الثاأر والنتقام ل�شحايا 
املاأ�شاة الوطنية من الإرهابيني اأو عائالتهم 
ال�شلم  ميثاق  فل�شفة  تقوم  حيث  وذويهم، 
وامل�شاحلة الوطنية على جمموعة من القيم 
الروحية والأخالقية املرت�شخة يف املجتمع 
الت�شامح  قيم  اإىل  بالإ�شافة  اجلزائري، 

والإن�شانية وقد�شية احلياة الب�رشية. 
الوطنية  ال�شلم وامل�شاحلة  ركز ميثاق  وقد 
ال�شادر يف فرباير 2006 على اآليات لتعوي�س 
ال�شحايا، كما اأ�شار املر�شوم الرئا�شي رقم 
اآليات لتعوي�س �شحايا املا�شاأة  اإىل   93-06
 94-06 رقم  املر�شوم  ركز  فيما  الوطنية، 
الفقرية  العائالت  لتعوي�س  خطوات  على 
اأعمال  يف  اأبنائها  اأحد  انخرط  والتي 
اإرهابية ،وجاءت هذه الرت�شانة من القوانني 
القانوين املوجود منذ 1999  الإطار  لتكمل 
خالل  من  الإرهاب  ب�شحايا  يتكفل  والذي 
ال�شادر يف  التنفيذي رقم 44-99  املر�شوم 
فرباير 1999 واملتعلق بتعوي�س الأ�شخا�س 
�شحايا الأعمال الإرهابية اأو الذين تعر�شوا 
ال�شياق  ويف  الإرهاب،  مكافحة  اأثناء  لأذى 
بادرت  الأهلي،  ال�شلم  ولت�شهيل عودة  ذاته، 
التدابري  من  جمموعة  باتخاذ  اجلزائر 
لإعادة تاأهيل الإرهابيني الراغبني يف التوبة 
واإلقاء ال�شالح والعودة اإىل اأح�شان املجتمع. 
ويوؤكد البع�س اأن هذه القوانني قد �شاهمت 
بطريقة فعالة يف ا�شتتابة بع�س الإرهابيني، 
وبع�س عنا�رش اجلماعات التكفريية، حيث 
مت اتخاذ اخلطوات التالية: اإيقاف الدعوى 
يف  املتورطني  الأ�شخا�س  �شد  العمومية 
احلكم  مدة  وتخفي�س  الإرهاب،  ق�شايا 

بال�شجن، والتكفل مب�شئولية عائالت الأفراد 
اإرهابية،  عمليات  يف  حتفهم  لقوا  الذين 
الأ�شخا�س  لإق�شاء  اإجراءات  اتخذت  فيما 
واعتداءات  اغت�شاب  اأعمال  ارتكبوا  الذين 
العامة  الأماكن  يف  متفجرات  با�شتخدام 

والغتيالت.
التدابري  من  حزمة  اإقرار  اإىل  بالإ�شافة 
يف  املنخرطني  من  ال�شجناء  اإدماج  لإعادة 
اإخ�شاع  خالل  من  املجتمع،  يف  الإرهاب 
جميع اجلرائم الإرهابية حتت طائلة قانون 
الإجراءات اجلزائية ولي�س قانون الطوارئ، 
عقوبة  تطبيق  عن  التخلي  اإىل  بالإ�شافة 

الإعدام.
اإجراءات  ال�شجون  داخل  الدولة  وطبقت 
ال�شجناء  تاأثري  من  احّلد  اإىل  ترمي 
املتورطني  اأو  والتكفرييني،  الراديكاليني 
اأن  على  احلر�س  مع  ارهابية،  اأعمال  يف 
الفئة املعاملة  يتلقى امل�شجونون من هذه 
من  العام  احلق  �شجناء  يتلقاها  التي  ذاتها 
الإطعام،  النظافة،  الطبية،  الرعاية  حيث: 
احلق يف زيارة العائلة، واحلق يف املرا�شلة، 
الوطنية  امل�شاحلة  �شيا�شة  و�شاهمت 
اأعادت  كما  اجلزائريني،  اأرواح  حفظ  يف 
ال�شتقرار الأمني، واأ�شبح باإمكان املواطن 
التون�شية  احلدود  من  يتنقل  اأن  اجلزائري 
اأن  دون  غرًبا  املغربية  احلدود  اإىل  �رشًقا 

يعرت�س طريقه اإرهابي. 
باإعادة املف�شولني من عملهم  كما �شمحت 
من  تعوي�س  اأو  ال�شيا�شي،  انتمائهم  ب�شبب 
مت  اأو  اإدارية  عقوبات  حقهم  يف  �شدرت 
لعتبارات  عملهم  منا�شب  من  ف�شلهم 
وقدمت  ال�شيا�شية،  بامل�شكالت  تتعلق 
اإعانة(  اأو  وفاة  )منحة  م�شاعدة  الدولة 
الذين لقوا حتفهم يف  الإرهابيني  لعائالت 
بالإ�شافة  الأمنية،  الأجهزة  مع  مواجهات 
الإرهابيني  قبل  من  املغت�شبات  منح  اإىل 

�شفة »�شحايا الإرهاب«.

مكافحة التطرف االفرتا�صي: 

جهاز  هيكلة  باإعادة  كذلك  اجلزائر  قامت 
ال�رشطة، واإيجاد اآليات توا�شل بني ال�رشطة 
ال�شعبية  الثقة  ا�شتعادة  بهدف  واملواطنني 
يف هذا اجلهاز، وركزت ال�رشطة اجلزائرية 
الفكر  من  ال�شباب  حماية  على  جهدها 
املتطرف من خالل ر�شد وحتديد م�شادر 
الراديكالية،  اجلماعات  وعزل  التطرف، 
املتطرفة  الأفكار  على  ال�شيطرة  وحماولة 

ل �شيما يف الف�شاء الفرتا�شي.
ب�شياغة  اجلزائر  تطالب  ال�شياق،  ويف هذا 
ميثاق دويل ي�شبط ويُقّن الن�رش يف و�شائل 
ي�شتخدمها  ل  حتى  الجتماعي  التوا�شل 
ولهذا  اأفكارهم،  لن�رش  كمنرب  الإرهابيون 
قدراتها  اجلزائرية  ال�رشطة  طورت 
الرقمية  التكنولوجيا  مراقبة  جمال  يف 
والإنرتنت، فقامت بتدريب فرق متخ�ش�شة 
الإنرتنت،  �شبكة  ملالحقة املتطرفني على 
ومراقبة كل ما ين�رش من بيانات ومعلومات 
ال�شباب،  من  العام  الراأي  توجه  اأن  ميكن 
جتنيد  من  الإرهابيني  منع  اإىل  بالإ�شافة 
عنا�رش جديدة من خالل قطع اأي �شلة لهم 

بالأحياء ال�شعبية.
العنف  على  التي حت�س  الكتب  كل  و�شحب 
الدعاية  م�شادر  وجتفيف  والتطرف،  

الإرهابية والتطرف، واإقامة درا�شات بحثية 
التي  النف�شية  العوامل  ملعرفة  متخ�ش�شة 
حتفز الأفراد على الن�شمام اإىل اجلماعات 
الفقرية  الأحياء  �شباب  �شيما  ل  الإرهابية 
باعتبارهم اأكرثهم انك�شاًفا وتاأثًرا بالدعاية 

الإرهابية والراديكالية. 

املداخل الدينية والفكرية

الإرهاب،  وحماربة  التطرف  تفكيك  مير 
اإعادة  ب�رشورة  اجلزائرية،  للروؤية  وفًقا 
للجزائر  الدينية  املرجعية  اإىل  العتبار 
والت�شامح،  والعتدال  الو�شطية  وقيم 
من  للبلد  الثقايف  الرتاث  على  واحلفاظ 
ا�شرتجاع  �رشورة  مع  الهّدامة،  الأفكار 
والتكفرييني،  املتع�شبني  من  امل�شاجد 
والجتماعي  الرتبوي  الدور  تعريف  واإعادة 
اخلطب  اإلقاء  ومنع  الدينية،  العبادة  لدور 
اجلمعة،  �شالة  يف  والتحري�شية  املتطرفة 
املتطرف  للفكر  يروج  ن�شاط  كل  وحظر 

ويّح�س على العنف. 
كما قررت الدولة تنظيم الفتوى الدينية يف 
خاطئ  تف�شري  كل  حماربة  بق�شد  اجلزائر 
ا�شتحداث  �شيتم  حيث  الإ�شالمي؛  للرتاث 
الديني،  التطرف  ملحاربة  وطني  مر�شد 
ال�شلة  ذات  الظواهر  مناق�شة  ُمهمته 
بالتطرف الديني، اإىل جانب اقرتاح احللول 
املالئمة  بالتو�شيات  القرار  �شّناع  وتزويد 

يف هذا املجال. 
على  كثرًيا  اجلزائرية  ال�شلطات  تُعّول  كما 
الطرق ال�شوفية واملدار�س القراآنية لإجناح 
وحماربة  التطرف  تفكيك  »ا�شرتاتيجية 
الإرهاب«، حيث تراهن الدولة عليها لن�رش 
�شورة الإ�شالم الو�شطي، والت�شدي لالأفكار 

املتطرفة يف �شفوف ال�شباب.
ويف هذا الإطار، حتر�س اجلزائر من خالل 
اأموال  جمع  مراقبة  على  الأوقاف  وزارة 
بطريقة  وتوزيعها  اأ�شحابها  من  الزكاة 
اإن�شاء  يف  الراغبني  العاطلني  على  �شفافة 
منحهم  خالل  من  �شغرية،  موؤ�ش�شات 
اأيدي  يف  تقع  اأن  وتفادي  مي�رّشة،  ا  قرو�شً
املتطرفني.  ي�شاف اإىل ذلك اإ�شالح مناهج 
الرتبية وتنقيتها من الأفكار الهدامة، حيث 
اجلزائرية  املدرا�س  يف  التالميذ  يتلقى 
والدميقراطية  اجلمهورية  قيم  حالًيّا 
واملواطنة واحرتام القانون والآخر، و�شلطة 
يتلقون قيم  الأقليات، كما  الأغلبية وحقوق 
العربية  املرجعية  ذات  الوطنية  الهوية 
الإ�شالمية  الرتبية  جانب  اإىل  والإ�شالمية، 
امل�شتوحاة من املرجعية الدينية للدولة ومن 
بها  نادى  التي  والأخالقية  الإن�شانية  القيم 
اإن التكامل  الإ�شالم.  اإجماًل، مُيكن القول 
والدينية  والأمنية  القانونية  املداخل  بني 
اجتاهات  حما�رشة  يف  اأ�شهم  والفكرية 
التطرف العنيف، وحتجيم ن�شاط اجلماعات 
دفع  مما  اجلزائري،  الداخل  يف  املت�شددة 
اإىل مناطق ال�رشاعات  عنا�رشها لالنتقال 
يف دول ال�رشق الأو�شط، وعدم القدرة على 
تنفيذ عمليات اإرهابية داخل اجلزائر، وهو 
ما يعزز اأهمية تاأمني احلدود مع دول اجلوار 
للداخل  الإرهابية  العنا�رش  اخرتاق  ملنع 
التي  الكوادر  لعودة  والت�شدي  اجلزائري، 
�شمال  يف  والقاعدة  داع�س  لفروع  ان�شمت 

اإفريقيا و�شوريا والعراق. 

مير تفكيك 
التطرف 

وحماربة 
االإرهاب، 

وفًقا للروؤية 
اجلزائرية، 

ب�صرورة اإعادة 
االعتبار اإىل 

املرجعية 
الدينية للجزائر 

وقيم الو�صطية 
واالعتدال 
والت�صامح، 

واحلفاظ على 
الرتاث الثقايف 

للبلد من االأفكار 
الهّدامة، 

مع �صرورة 
ا�صرتجاع 

امل�صاجد من 
املتع�صبني 

والتكفرييني، 
واإعادة تعريف 
الدور الرتبوي 

واالجتماعي 
لدور العبادة 

الدينية، ومنع 
اإلقاء اخلطب 

املتطرفة 
والتحري�صية يف 

�صلة اجلمعة، 
وحظر كل 

ن�صاط يروج 
للفكر املتطرف 

ويّح�س على 
العنف. 
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كان  الذي  املمر�ض  حتويل  اأو 
على  العالجية  بالن�شاطات  يقوم 
امل�شوؤول  ذات  واأ�شاف  التقاعد 
العمومية  للموؤ�ش�شة  بالن�شبة  اأنه 
التي  بواقنون  اجلوارية  لل�شحة 
منها  �شبعة  عالج  قاعة   40 ت�شم 
الك�شف  اأو  العالج  تقدم  تعد  مل 
لنف�ض  الأرياف  ل�شكان  الطبي 
م�شتوى  وعلى  املذكورة  الأ�شباب 
لل�شحة  العمومية  املوؤ�ش�شة 
 56 لها  التابعة  ببوغني  اجلوارية 
مغلقة  منها  �شتة  تتواجد  وحدة 
يف انتظار اإعادة تهيئتها من طرف 
البلدية  ال�شعبية  املجال�ض  م�شالح 
من  ممر�ض  تعيني  اأو  لها  التابعة 
ال�شحة كما عرفت  طرف مديرية 
امل�شري  نف�ض  اأخرى  هياكل  ثالث 
العمومية  املوؤ�ش�شة  م�شتوى  على 
التي  بوا�شيف  اجلوارية  لل�شحة 
خم�شة  و  عالج  قاعة   39 حت�شي 
 52 ت�شري  التي  عزازقة  لقطاع 
ع�شتواتي  الدكتور  واأ�شار  وحدة  
العمومية  املوؤ�ش�شات  اأن  اإىل 
ل  التي  الوحيدة  اجلوارية  لل�شحة 
ت�شم قاعات مغلقة هي اأزفون )17 
 26( اإيراثن  ناث  الأربعاء  و  قاعة( 
لي�شت  الأرقام  اأن  اإىل  قاعة( لفتا 
معروفة بالن�شبة لآخر موؤ�ش�شة يف 

الولية التابعة لدائرةافرحونن.
الوقاية  م�شلحة  رئي�ض  واأكد 
و  لل�شحة  املحلية  باملديرية 
ال�شحة  مديرية  اأن  كذلك  ال�شكان 
قاعة   279 بتزويد  �شتتكفل 
الولية  تراب  عرب  متوزعة  عالج 
مبا  الب�رشية  و  املادية  بالو�شائل 
بينما  الطبية  املنتجات  فيها 
تهيئة  باإعادة  البلديات  �شتتكفل 
اأكتوبر  القاعات وخالل �شهر  هذه 
من  عدد  توجيه  مت  الفارط 
العمومية  باملوؤ�ش�شات  املمر�شني 
على  لتوزيعهم  اجلوارية  لل�شحة 

غياب  ب�شبب  املغلقة  القاعات 
لنف�ض  ا�شتنادا  الطبي  الطاقم 
امل�شدر الذي نوه اإىل اأنه بالإ�شافة 
املقدمة  العالجية  الن�شاطات  اإىل 
البعيدة  املوؤ�ش�شات  تزويد  �شيتم 
�شيمر  بينما  دائم  عام  بطبيب 
الطبيب مرتني يف الأ�شبوع يف بع�ض 
القاعات بهدف تقريب الفحو�شات 
من املواطن  ول يتم احرتام هذه 
املوؤ�ش�شات  بع�ض  يف  القاعدة 
حيث  اجلوارية  لل�شحة  العمومية 
يجرى الك�شف الطبي على م�شتوى 
اخلدمات  املتعددة  العيادات 

قاعاتالعالج  تكتفي  فيما  فقط 
اخلدمة  من  الأدنى  احلد  بتقدمي 
قيا�ض �شغط  و  ال�شمادات  كتغيري 
الدم   ح�شبما اأ�شري اإليه يف بع�ض 
لواقنون.  التابعة  كبوجيمة  القرى 
رئي�ض  �رشح  اخل�شو�ض  هذا  ويف 
اأن فرق املديرية  الوقاية  م�شلحة 
تقوم بزيارات تفتي�شية يف امليدان 
ملوؤ�ش�شات  احل�شن  ال�شري  ل�شمان 
ال�شحة العمومية خ�شو�شا قاعات 
�شد  اإجراءات  اتخاذ  ويتم  العالج 
�شوء  حالة  يف  املوؤ�ش�شات  مدراء 

الت�شيري اأو التجاوزات.

يوجد ما ال يقل عن 23 قاعة عالج جوارية موزعة عرب خمتلف قرى والية تيزي وزو مغلقة موؤقتا 
يف انتظار اإعادة تهيئتها اأو تزويدهابالطاقم �صبه الطبي  ح�صبما علم من رئي�س م�صلحة الوقاية 

باملديرية املحلية لل�صحة و ال�صكان واأو�صح الدكتور عز الدين ع�صتواتي اأن اأ�صباب غلق هذه 
املن�صاآت ال�صحية ترتبط بتدهور بع�صها

تيزي وزو

ق.م

اأكرث من 20 قاعة عالج مغلقة عرب الوالية 

النعامة

ت�سجيل 30 م�سروعا ا�ستثماريا 
م�رشوعا   30 جت�شيد  يجري 
التي  النعامة  بولية  ا�شتثماريا 
جلنة  موافقة  على  حت�شلت 
امل�شاعدة وحتديد املوقع وترقية 
كما  العقار  و�شبط  الإ�شتثمار 
ا�شتفيد من م�شوؤويل قطاع ال�شناعة 
من  م�رشوعان  يوجد  و  واملناجم 
اجلديدة  امل�شاريع  هذه  �شمن 
الأ�شغالبها    ا�شتكمال  و�شك  على 
تاأخرا  باملقابل  ي�شجل  فيما 
م�رشوعا   155 زهاء  انطالق  يف 
اأ�شحابهاعلى  يتوفر  اآخرا 
البناء  ورخ�ض  المتياز  عقود 
لإجناح  �رشورية  اأخرى  ووثائق 
اأو�شحم�شوؤول  كما  م�شاريعهم   
الو�شعية  هذه  ودفعت  القطاع، 
اإىل  ب�شايح  ح�شني  النعامة  بوايل 
الذينتاأخروا يف  امل�شتفيدين  منح 
ثالثة  اآجال  م�شاريعهم  جت�شيد 
اإل  و  الأ�شغال  يف  لل�رشوع  اأ�شهر 
ا�شتفادتهم  قرارات  "اإلغاء  �شيتم 
اإىل  حتويلها   و  العقارات  من 
جدية"   اأكرث  اآخرين  م�شتثمرين 

ح�شبما ذكر عمر حموثي. 
و تخ�ض هذه امل�شاريع املعتمدة 
�شمن الربنامج الرامي اإىل ترقية 
على  الإ�شتثمار  فر�ض  اإنعا�ض  و 
امل�شتوى املحلي فروع مواد البناء 
الفالحة  و  العمومية  والأ�شغال 
الأنعام  اأغذية  و  الأعالف  واإنتاج 

ال�شياحة  و  التحويلية  وال�شناعات 
و  ال�شيدلة  الطبيةو  والعيادات 
اإجناز  وترية  ولتحريك  اخلدمات 
�شاأنها  من  التي  امل�شاريع  هذه 
ا�شتحداث اأكرث من 1.500من�شب 
مرحلة  دخولها  بعد  دائم  عمل 
اأثناء  الإ�شتغالل و 3.000 من�شب 
مديرية  عقدت  الإجناز   مرحلة 
بالتن�شيق  واملناجم  ال�شناعة 
على  امل�شاعدة  جلنة  ممثلي  مع 

ال�شتثمار  وترقية  املوقع  حتديد 
اجتماعات  عدة  العقار  و�شبط 
بزيارات  وقامت  امل�شتثمرين  مع 
املتواجدة  ملناطقالن�شاطات 
و  وامل�رشية  النعامة  ببلديات 
لعملية  تنفيذا  ال�شفراء  عني 
ودفع  ال�شناعي  تطهريالعقار 
كما  امل�شاريع   اإجناز  وترية 
امل�شاحات  اإليهوتتجاوز  اأ�شري 
من  املمنوحة  الكلية  العقارية 

طرف ذات اللجنة لفائدةالراغبني 
حظيت  الذين  ال�شتثمار  يف 
ملفاتهم بعقود الإمتياز يف الفرتة 
عرب    2015 و   2013 �شنتي  بني 
خمتلف الأماكن القابلة لحت�شان 
األف   950 املقرتحة  امل�شاريع 
مرتمربع   كما يعرف الطلب على 
يف  الولية  بهذه  ال�شناعي  العقار 
تزايدا"ملحوظا"  الأخرية  املدة 

ح�شبما اأكد نف�ض امل�شوؤول.

بلدية خلزارة قاملة

غليزان

برج بوعريريج 

و�سع حيز اخلدمة لوحدة 
ثانوية للحماية املدنية 

تو�سيع االأرا�سي الفالحية امل�سقية 

 30 مليون د.ج للوقاية
 من خماطر الفي�سانات

لوحدة  و�شع حيز اخلدمة  بقاملة  مت 
ثانوية للحماية املدنية ببلدية ودائرة 
عا�شمة  جنوب  كلم   15( خلزارة 
التدخل  ل�شمان  وذلك  قاملة(  الولية 
وجتمعات  اأحياء  م�شتوى  ال�رشيععلى 
بلديات ح�شبما علم  تابعة ل5  �شكنية 
من خلية الإعالم والت�شال باحلماية 
باأن  امل�شدر  ذات  واأ�شار   . املدنية 
البلدية  ذات  مبركز  املنجزة  الوحدة 
وب�رشية  بو�شائلمادية  تعزيزها  مت 
اخلدمة  حيز  دخولها  قبل  "معتربة" 
ب�رشي  تعددا  توجيه  مت  باأنه  مربزا 
الرتب  خمتلف  من  فردا  يقدرب66 
اإىل  اإ�شافة  الوحدة  بذات  للعمل 

اإ�شعاف  و�شيارتي  �شاحنات   3 توفري 
اخلا�ض  النوعي  العتاد  اإىل  بالإ�شافة 
باأن  امل�شدر  ذات  واأفادت  بالتدخل 
هذه الوحدة الثانوية اجلديدة �شتدعم 
التابعة  الن�شطة  الهياكل  خريطة 
واملتمثلة  املدنية  احلماية  ملديرية 
وحدات  و5  رئي�شية  وحدة  يف 
ثانويةومركزين متقدمني وهي الهياكل 
املتوزعة عرب دوائر قاملة وبو�شقوف 
ووادي الزناتي وحمام النبائل وحمام 
اأ�شار  اح�شاينية من جهته  دباغ وعني 
النقيب  الثانوية خلزارة  الوحدة  قائد 
باأن ن�شاطفرق وحدته  حممد خبيزي 

�شي�شمل خمتلف الأحياء .

م�شاحة  تو�شيع  اإىل  غليزان  ولية  تطمح 
اأكرث من  اإىل  الفالحية امل�شقية  الأرا�شي 
32 األف هكتار مع اآفاق 2019  ح�شبما علم 
لدى  وذكر  الفالحية  امل�شالح  مدير  لدى 
الثالثة  العادية  الدورة  اأ�شغال  يف  تدخله 
خ�ش�شت  التي  الولئي  ال�شعبي  للمجل�ض 
لقطاع الفالحة اأن الولية ت�شعى اإىل رفع 
األف   27 من  امل�شقية  الفالحية  الأرا�شي 
هكتار حاليا اإىل 32 األف هكتار مع نهاية 
واأو�شح   2019 اآفاق  يف  احلايل  اخلما�شي 
الأهداف  اأنه لتحقيق هذه  ذات امل�شئول 
بحجم  اإ�شافية  مائية  موارد  ح�شد  �شيتم 
ال90  اإىل  ت�شاف  مكعب  مرت  مليون   34
للري  حاليا  املجندة  مكعب  مرت  مليون 
الفالحي وذلك اإىل جانب تعميم ا�شتخدام 
وكانت  للماء  املقت�شد  بالتقطري  الري 

ال�شنوات  خالل  عرفت  قد  غليزان  ولية 
م�شاحة  يف  ملحوظا  تو�شعا  الأخرية 
الأرا�شي الفالحية امل�شقية حيث انتقلت 
اإىل 27  األف هكتار قبل 7 �شنوات  من 18 
األف هكتار حاليا  ح�شبما اأ�شري اإليه خالل 
اأ�شغال هذه الدورة وتخ�ش�ض املياه ل�شقي 
و  اخل�رشوات  من  هكتار  األف   13 حوايل 
الأ�شجار  من  هكتار  األف   13 من  اأزيد 
من  هكتار   700 من  واأزيد  املثمرة 
جلب  ويتم  الأعالف  و  احلبوب  حما�شيل 
"�شيدي  �شدود  من  للري  املوجهة  املياه 
و"قرقار"و"مرجة  عودة"  بن  اأحممد 
النظرية  طاقتها  تبلغ  التي  عابد"  �شيدي 
561 مليون مرت مكعب وتخزن حاليا 325  
املائية  احلواجز  وكذا  مكعب  مرت  مليون 

والآبار العميقة.

د.ج  مليون   29 تخ�شي�ض  مت 
لتجنيب مدينة برج بوعريريج 
وذلك  الفي�شانات  خماطر 
ت�شيري هذه  لقرار جلنة  وفقا 

اجلماعة املحلية
املنعقد برئا�شة وايل الولية 
م�شالح  لدى  علم  ما  ح�شب 
البلدية، واأو�شح ذات امل�شدر 
ال�شاأن  هذا  يف  تقرر  باأنه 
تخ�شي�ض غالف مايل بقيمة  
تنقية  و  لتطهري  د.ج  9مليون 
وادي برج بوعريريج بالإ�شافة 
اإىل 20 مليون د.ج من ميزانية 
قنوات  تهيئة  لإعادة  البلدية 
عرب  الأمطار  مياه  �رشف 
املنت�رشة  ال�شوداء"  "النقاط 
بهذه املدينة وت�شتهدف هذه 
خطر  من  الوقائية  العملية 
النفق  من  كل  الفي�شانات 
املروريبمفرتق  الأر�شي 
ثانوية  من  القريب  الطرق 
النفق  و  زروقي  ال�شعيد 
 500 بحي  املروري  الأر�شي 
املركب  اإىل  م�شكنبالإ�شافة 
الثقايف عائ�شة حداد و طريق 
الطريق  و  املوؤمن  عبد  حي 
اإىل  البلدية  مقر  من  املمتد 

اإىل  للولية  القدمي  املقر 
اإىل  املوؤدي  املدخل  غاية 
نفق  باجتاه  بومزراق  �شوق 
يف  الرتكيز  مت  وقد  الزروقي 
�شبكات  تهيئة  اإعادة  عمليات 
"النقاط  على  املياه  �رشف 
ال�شوداء"و ذلك بعد درا�شة و 
معاينة ال�شبكة القدمية ملياه 
القنوات  حتديد  و  ال�رشف 
حتديد  جانب  املتاآكلةاإىل 
فيها  تتكد�ض  التي  النقاط 
الأتربة و الأوحال بالبالوعات 
حيث  ت�شاقطالأمطار  خالل 
املت�شاقطة  الأمطار  ك�شفت 
يف  كبرية  عيوب  عن  موؤخرا 
اأ�شري  وفقاملا  التهيئة  عملية 

اإليه.
هذه  �شبق  فقد  لالإ�شارة   
غالف  تخ�شي�ض  العملية 
مايل بقيمة 60 مليون د.جمن 
لتجديد  البلدية  ميزانية 
ال�شحي  ال�رشف  قنوات 
"نقاط    )5( خم�ض  عرب 
بعا�شمةالولية  �شوداء" 
اأغلبها بالأحياء القدمية التي 
خماطر  من  �شكانها  يعاين 

الفي�شانات.
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بقلم د. غازي ح�صني

ال�سعب العربي الفل�سطيني ي�سر على حق 
العودة ويرف�ض التوطني ويهودية الدولة

جاءت معاهدة وادي عربة مبوجب املادة الثامنة الفقرة 2/ جـ تن�ص على توطني الالجئني والنازحني. يقود التوطني اإىل حتقيق هدف اأ�صا�صي من اأهداف 
امل�صروع ال�صهيوين باإلغاء حق العودة واإلغاء الو�صع القانوين وال�صيا�صي لالجئني، اأي اإلغاء االلتزام الدويل بق�صية الالجئني وبحقهم يف العودة والتعوي�ص 

وتنازل الدول العربية عنه وموافقتها على املوقف االإ�صرائيلي الراف�ص حلق عودة الالجئني اإىل ديارهم. 

معاهدة وادي عربة والتوطني

وبالتايل يلحق التوطني اأفدح الأخطار 
مبا�سي وحا�رض وم�ستقبل حوايل �ستة 
ومب�سريهم  فل�سطيني  لجئ  ماليني 
والدينية  القومية  وحقوقهم  الوطني 

والإن�سانية.
وهنا ل بد من الإ�سارة اإىل القرارات 
اجلماهريي  املوؤمتر  اتخذها  التي 
ال�سفة  خميمات  يف  لالجئني  الأول 
والتي   1995/12/8 بتاريخ  الغربية 
جاء فيها: »وحدة ال�سعب الفل�سطيني 
غري  والتاريخية  والوطنية  ال�سيا�سية 
الالجئني  ق�سية  للتجزئة.  القابلة 
الوطنية  الفل�سطيني  ال�سعب  ق�سية 
واحلدود  القد�س  �ساأن  املركزية 
ال�رضعية  قرارات  الوطنية.  والهوية 
ق�سية  حلل  الأ�سا�س  هي  الدولية 
 181 القراران  راأ�سها  وعلى  الالجئني 
و194، ق�سية الالجئني ق�سية �سيا�سية 
م�ساريع  ورف�س  اقت�سادية،  ولي�ست 

التوطني«.

»اإ�صرائيل« تتحمل امل�صوؤولية 
التاريخية عن ق�صية الالجئني

 181 رقم  التق�سيم  قرار  �سمن 
يف  التامة  امل�ساواة  للفل�سطينيني 
 194 القرار  وجاء  اليهود  مع  احلقوق 
م�سكلة  »اإ�رضائيل«  خلقت  اأن  بعد 
الالجئني برتحيلهم من املناطق التي 
احتلتها زيادة على احلدود التي عينها 

قرار التق�سيم.
واأكد على حقهم يف العودة والتعوي�س. 
واأن�ساأت الأمم املتحدة جلنة التوفيق 
الدولية برئا�سة اأمريكية لتقوم بت�سهيل 
القت�سادي  تاأهيلهم  واإعادة  عودتهم 

والجتماعي.

واأخرياً اأقامت الأونرواـ  الوكالة الدولية 
لت�سغيل واإغاثة الالجئني الفل�سطينيني 
ـ اإىل اأن تتم عودتهم اإىل ديارهم، حيث 
ي�سكلون ثلثي ال�سعب الفل�سطيني، اأي 

اأكرث من 6 ماليني ن�سمة.
يف  املنا�سب  اأ�سحاب  بع�س  وي�سعى 
ال�سلطة الفل�سطينية اإىل ترويج موقف 
بع�س  عودة  اإىل  بالدعوة  »اإ�رضائيل« 
الفل�سطينية  الدولة  اإىل  الالجئني 
الوليات  طريق  عن  اإقامتها  املزمع 
املتحدة وموافقة »اإ�رضائيل« وبت�سويق 
اإىل  العودة  حق  با�ستبدال  �سعود  اآل 
مقطعة  فل�سطينية  دولة  بقيام  الديار 
والإرادة  ال�سيادة  وم�سلوبة  الأو�سال 
بع�س  وعودة  واملياه  والأرا�سي 
حرمانهم  وبالتايل  اإليها.  الالجئني 
كمقدمة  ديارهم  اإىل  العودة  من 
لرتحيل بقية الفل�سطينيني من اجلليل 
عام  املحتلة  الأرا�سي  وبقية  الغربي 
1948 لإح�سار املزيد من املهاجرين 
جلعل  اأماكنهم  يف  وتوطينهم  اليهود 
وبذلك  نقية.  يهودية  »اإ�رضائيل« 
العرقي  التطهري  ال�سهيونية  حتقق 
فل�سطني  �سكان  الفل�سطينيني  جتاه 

الأ�سليني واأ�سحابها ال�رضعيني.
الكذب  يف  كعادتها  »اإ�رضائيل«  وتلجاأ 
موقفها  لتربير  والت�سليل  واخلداع 
تطبيقاً  العودة  حق  لتنفيذ  الراف�س 
بالزعم  الدولية  ال�رضعية  لقرارات 
باعوا  الفل�سطينيني  الالجئني  اأن 
اإرادتهم  مبح�س  وتركوها  اأرا�سيهم 

تلبية لنداءات الدول العربية.
فل�سطني  م�ساحة  اأن  املعروف  من 
اليهود  26،300،000 دومن، ميلك  تبلغ 
حتى قيام »اإ�رضائيل« 1،5 مليون دومن 
اأي اأقل من 6% من م�ساحة فل�سطني، 
ال�سعب  ميلكها  الباقية  والبقية 

الفل�سطيني.

لقد ع�ست الهجرة وكان عمري حوايل 
لها  معاي�ستي  وبالتايل  �سنوات   )10(
واأخوتي  والدّي  اأ�سمعه من  كنت  وملا 
واأ�سدقائي  واأقاربي  واأخواتي 
ادعاء  تكذب  الالجئني  و�سهادات 

»اإ�رضائيل«.
اجلماعية  املجازر  ارتكاب  اإن 
جمزرة  و74  يا�سني  دير  كمجزرة 
امل�ستمر  والق�سف  لها  �سبيهة 
وحما�رضة  والطائرات  باملدافع 
مع  ال�سالح  وقلة  وتدمريها  القرى 
ال�سعب  ترحيل  اإىل  قاد  الفل�سطينيني 
الفل�سطيني حتقيقاً للمخططات التي 
و�سعتها احلركة ال�سهيونية واحلكومة 

الإ�رضائيلية.
الدوليني  املراقبني  �سهادات  وتوؤكد 
من  والكتاب  الأجنبية  والقنا�سل 
وحتى  املتحدة  والوليات  بريطانيا 
اجلدد  الإ�رضائيليني  املوؤرخني 
اأجربت  التي  هي  »اإ�رضائيل«  اأن 
تزال  ول  الهجرة  على  الفل�سطينيني 
الأرا�سي  من  الهجرة  على  جتربهم 
العدوانية  احلرب  يف  احتلتها  التي 
واإقامة  القد�س  فيها  مبا   1967 عام 
اأرا�سيهم  فوق  اليهودية  امل�ستعمرات 
وترحيله  الفل�سطيني  ال�سعب  لإذابة 
اإىل  والو�سول  وتوطينه  واإبادته 
يف  يعترب  والذي  العرقي  التطهري 
واإقامة  الدويل جرمية حرب  القانون 

الوطن البديل يف �رضق الأردن.
ديارهم  من  الفل�سطينيني  ترحيل  اإذاً 
ورف�س حقهم يف العودة اإليها واإقامة 
من  عليها هي  اليهودية  امل�ستعمرات 
�سد  واجلرائم  احلرب  جرائم  اأفظع 
الإن�سانية. خططت احلركة ال�سهيونية 
تاأ�سي�س  قبل  والتوطني  للرتحيل 
امل�سوؤولية  تتحمل  التي  »اإ�رضائيل« 
التاريخية عن ترحيل الالجئني بالقوة 

واحلروب واملجازر اجلماعية تنفيذاً 
للمخططات ال�سهيونية.

اإن ما يوؤملني حقاً �سماع بع�س العرب 
اأرا�سيهم  باعوا  الالجئني  اأن  يقولون 
وجاوؤوا اإلينا على الرغم من اخل�سائر 
التي  واملعنوية  واملادية  الب�رضية 
 1948 عام  منذ  بنا  وتلحق  حلقت 
الدول  بع�س  تزال  ول  اليوم،  وحتى 
اأنواع  اأب�سع  بحقهم  متار�س  العربية 

العن�رضية والتمييز العن�رضي.

القانون الدويل يوؤكد على حق 
العودة والتعوي�ص

وقرارات  الدويل  القانون  مبادئ  اإن 
واملمار�سات  الدولية  ال�رضعية 
بعد  تكر�ست  التي  الدولية  والعالقات 
الق�ساء على النازية توؤكد حق الالجئ 
والتعوي�س.  العودة  يف  الفل�سطيني 
عن  التعوي�س  يف  احلق  له  وبالتايل 
التي  واملعنوية  املادية  اخل�سائر 
منزله  من  تهجريه  جراء  به  حلقت 
ووطنه، مثل تدمري املنازل والبيارات 
واحلرمان  واملعاناة  املياه،  واآبار 
اأغرا�س  من  ميلكه  ما  كل  وفقدان 
ومواد غذائية وم�سادر رزق، وفقدان 
القرابة  واأوا�رض  والهوية  اجلن�سية 
وذكريات الوطن والطفولة، وا�ستغالل 
 )70( حلوايل  واملمتلكات  الأرا�سي 
�سنة، وملمار�سة الإرهاب، والعن�رضية 
وتدمري  والإبادة  العن�رضي  والتمييز 
وتدمري  والغتيالت  املنجزات 
الزراعة وال�سناعة مهما طال الزمن، 
ولن ي�سقط حقه اأبداً، فالتعوي�س حق 
لالأ�سخا�س  فقط  ولي�س  منة  ولي�س 
واإمنا  العودة  عدم  يقررون  الذين 
ملقايي�س  وطبقاً  الالجئني  لكل 
الأمم  اأقرتها  التي  التعوي�سات 

احتالل  من  للمت�رضرين  املتحدة 
الكويت عام 1991، ودفعتها من اأموال 
النفط العراقي مبا يف ذلك تعوي�سات 
الإ�رضائيلية  العال  �رضكة  اأخذتها 
للطريان زوراً وبهتاناً كعادة اليهود يف 

ال�ستغالل والك�سب غري امل�رضوع.
يف  احلق  الفل�سطيني  لالجئ  اإن 
املادية  اخل�سائر  عن  التعوي�س 
والروحية التي اأنزلتها »اإ�رضائيل« به، 
تطبيقاً  وممتلكاته  اأرا�سيه  وا�سرتداد 
الدولية  والقرارات  الدويل  للقانون 

واأ�سوة بالتعامل الدويل.

رف�ص التوطني ويهودية الدولة 

م�سلحة  هو  الالجئني  توطني  اإن 
لإمالءات  اإ�رضائيلي وحتقيقاً  وهدف 
م�سكلة  من  بالتخل�س  اأمريكية 
الالجئني اأ�سحاب فل�سطني الأ�سليني 
اإىل  ولتحويلها  ال�رضعيني  و�سكانها 
اليهود  جلميع  خال�س  عن�رضي  كيان 
ال�سعب  العامل على ح�ساب حقوق  يف 
والإ�سالم.  والعروبة  الفل�سطيني 
كانت  اإذا  مبا  يرتبط  ل  العودة  وحق 
حق  لأنه  فارغة،  اأم  مليئة  فل�سطني 
ثابت غري قابل للت�رضف منذ الرتحيل 
واإىل  غد  وبعد  وغداً  اليوم  وحتى 
الأبد. والالجئ هو اأوىل واأحق بالعودة 
اإىل وطنه من املهاجر اليهودي الذي 
رو�سيا  من  »اإ�رضائيل«  �ست�ستقدمه 
لي�ست  فالعودة  الهند.  اأو  احلب�سة  اأو 
طبيعي،  حق  فهي  ب�سيء  مقيدة 
التخلي عنه  الفل�سطينيني  ولي�س على 
رغباتها  لتنفيذ  املنفى  يف  والبقاء 
جلميع  دولة  ولتكون  وخمططاتها 

اليهود يف العامل.
التوطني  والأمة  ال�سعب  ويرف�س 
الدولة،  ويهودية  البديل  والوطن 

على  والدولية  العربية  فاملوافقة 
التوطني  وعلى  »اإ�رضائيل«  يهودية 
عرب  لرتحيل  التفوي�س  يعطيها 
من   948 عام  املحتلة  الأرا�سي 
وتذويبهم  واإبادتهم  »اإ�رضائيل« 
»اإ�رضائيل«  فــ  الوجود.  من  وم�سحهم 
واإرهابية  ا�ستعمارية  عن�رضية  دولة 
برتحيل  العرقي  التطهري  تطبق 
الفل�سطينيني وال�ستيالء على اأر�سهم 
وم�سحهم  وتهويدها  ومقد�ساتهم 
فل�سطني حلل  وطنهم  الوجود يف  من 
على  اأوروبا  يف  اليهودية  امل�ساألة 

ح�سابهم.
التعوي�س  قبول  على  املوافقة  اإن 
عن الأر�س واملمتلكات والتنازل عن 
كامل  عن  التنازل  يعني  العودة  حق 
احلقوق ال�سيا�سية والوطنية والقومية 
والإ�سالمية يف فل�سطني، وي�سقط حق 
الأبناء وذريتهم باملطالبة باأي حق يف 
امللكية  وتنتقل  واملمتلكات،  الديار 

جلميع اليهود يف العامل.
اأن  امل�سلمني  علماء  اأفتى  وقد 
الأر�س  عن  التعوي�س  على  املوافقة 
الإ�سالمي،  للوقف  بيع  هو  والديار 
وبيع للوطن الفل�سطيني املقد�س وهو 

حمرم القيام به.
واغت�ساب  الالجئني  ق�سية  اإن 
وترحيلهم  وممتلكاتهم  اأرا�سيهم 
واإقامة  املنطقة  على  لل�سيطرة 
»اإ�رضائيل« هي جوهر الق�سية الوطنية 
لل�سعب الفل�سطيني وعنوانها الرئي�س 
اإن ل حل لل�رضاع اإل بعودة الالجئني 
املغت�سبة  واحلقوق  الأر�س  واإعادة 
وتفكيك جميع امل�ستعمرات اليهودية 
فجرت  التي  هي  الالجئني  فق�سية 
حقهم  يتجاهل  حل  اأي  واأن  ال�رضاع، 
ال�سالم  اإىل  اأبداً  يقود  لن  العودة  يف 

العادل وال�سامل.

الوعد ال�سرير .. �سهيونية خبيثة ودهاء بريطاين
حتى اللورد »اآرثر حيم�ص بلفور« نف�صه مل يكن يتوقع وهو يخط من مكتبه االأنيق يف مقر وزارة اخلارجية الربيطانية ر�صالته ال�صهرية املوجهة اإىل  املليونري 

الربيطاين اليهودي »ليونيل والرت روت�صيلد«، يف الثاين من نوفمرب العام 1917 التي ت�صمنت وعداً من احلكومة الربيطانية باأن تقوم »باإهداء« فل�صطني العربية اإىل 
احلركة ال�صهيونية العاملية، كي تقوم بتحقيق حلمها يف اإقامة وطن قومي لليهود، اأن هذه الر�صالة التي �صميت فيما بعد »وعد بلفور« �صوف تت�صبب يف اأعظم كارثة 

اإن�صانية و�صيا�صية يف الع�صر احلديث، عرب اقتالع �صعب كامل من اأر�صه وطرده خارج وطنه، واإحالل �صعب اآخر مكانه مت جلبه من كل اأ�صقاع االأر�ص.

ح�صن العا�صي/كاتب 
فل�صطيني مقيم يف 

الدامنارك
مرة  املنطقة  وجه  غريت  ر�سالة 
واحدة واإىل الأبد، ومازال ال�سعب 
بل  العربية،  وال�سعوب  الفل�سطيني 
و�سعوب املنطقة تعاين من النتائج 

الكارثية لهذا الوعد.
اإن اأية قراءة مو�سوعية ملجريات 
الأحداث منذ بداية القرن املا�سي 
لالآن لبد واأن تقودنا اإىل جملة من 
اأن  اأبرزها  لعل  ال�ستخال�سات 
قادراً  يكون  الفعل  قوة  من ميتلك 
التاريخ،  جمريات  يف  التاأثري  على 
لن  قوة  دون  واأن من ميتلك احلق 
تعنيه  اأحد يف عامل ل  اإليه  يلتفت 
كثرياً ق�سايا ال�سمري والعدل اإن مل 

تتوافق مع م�ساحلة.
امل�ستوطنني  ا�ستطاع  لقد 

بناء  من  الأوائل  ال�سهاينة 
واقت�سادية  �سيا�سية  موؤ�س�سات 
وع�سكرية  واأمنية  واجتماعية 
على اأر�س لي�ست اأر�سهم يف وقت 
كان اليهود فيه يعانون من معاداة 
وكانوا  لهم،  والفا�سية  النازية 
مطاردين يف اأكرث من مكان، بينما 
ولأ�سباب  الفل�سطينيني  يتمكن  مل 
حتت  وقوعهم  منها  متعددة 
الذي  الربيطاين  الحتالل  �سلطة 
للم�رضوع  بالكامل  منحازاً  كان 
املوارد  قلة  وب�سبب  ال�سهيوين، 
وبفعل  والع�سكرية،  القت�سادية 
العربي  الر�سمي  النظام  عجز 
يتمكنوا  مل  ن�رضتهم،  من  اآنذاك 
ملخطط  الت�سدي  من  وحدهم 
اإقامة دولة  خطري وكبري كم�رضوع 

لليهود يف فل�سطني.

عجز اإ�رضائيلي

ومن ال�ستخال�سات الهامة اأي�ساً، 
عدم قدرة اإ�رضائيل منذ تاأ�سي�سها 
ال�سعب  اإخ�ساع  على  لالآن 
من  للخروج  ودفعه  الفل�سطيني 
فل�سطني، واأنه رغم خو�سها اأربعة 
حروب مع العرب، وحرباً خام�سة يف 
اجتياحها لبنان العام 1982، ورغم 
ارتكبتها  التي  العديدة  املجازر 
بحق الفل�سطينيني العّزل، و�سيا�سة 
والغتيالت  والتنكيل  القمع 
تتمكن  مل  واحل�سار،  والعتقالت 
وجه  يف  الوقوف  من  اإ�رضائيل 
نيل  على  الفل�سطيني  الإ�رضار 
كافة حقوقهم ال�سيا�سية والوطنية 
رغم  امل�ستقلة،  دولتهم  اإقامة  يف 
قرن  من  لأكرث  ال�رضاع  ا�ستمرار 
ال�رضاع  فيه  تعر�س  الزمن،  من 
اإىل جملة  الفل�سطيني الإ�رضائيلي 
من املوؤثرات املو�سوعية فر�ستها 

التطورات التي �سهدها العامل بدء 
من احلرب العاملية الأوىل حتى ما 

بعد اتفاقيات اأو�سلو.
ونحن ن�ستح�رض الذكرى امل�سوؤومة 
لوعد بلفور، ل بد لنا من التاأكيد اأن 
ل�سيء تغري، ل اآنذاك ول الآن يف 
التي  العدوانية  ال�سهيونية  طبيعة 
الفل�سطينيني-وما  ذبح  يف  اأمعنت 
التي  اأيديولوجيتها  يف  ول  تزال- 
الدين  ومتزج  خاللها  من  توظف 
ممار�ساتها  يف  ول  الأ�ساطري،  مع 
ال�سعب  لوجود  حتى  تتنكر  التي 
ال�سلوك  يف  ول  الفل�سطيني، 
اخلبيث  الربيطاين  ال�ستعماري 
الذي كان امل�سبب الأول لعذابات 

الالجئني منذ النكبة لالآن.

ثالثي ال�سهيونية

كانت وما زالت احلركة ال�سهيونية 

اهلل  »�سعب  كلمات  بثالث  توؤمن 
زالت  وما  وكانت  املختار«، 
لربيطانيا  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة 
ت�سطلع  اأن  بعنجهية  ترف�س 
والقانونية  الأخالقية  مب�سوؤوليتها 
ل�سعب  العتذار  يف  وال�سيا�سية 
ال�سيا�سية  املاأ�ساة  عن  فل�سطني 
به،  اأحلقتها  التي  والإن�سانية 
احلكومة  فاإن  ذلك  من  اأكرث  بل 
دعمها  على  ت�سدد  الربيطانية 
وزير  اآنذاك  وقعه  الذي  »للوعد« 
اآرثر جيم�س  خارجيتها املحافظ 
باإحياء  تقوم  �سوف  واأنها  بلفور، 

ذكرى الوعد.
ف�سولها  من  ت�ستثني  مل  �سهيونية 
العامل  يهود  حتى  الإجرامية 
اإىل  الهجرة  على  لإجبارهم 
الإرهاب  من  ي�سلم  ومل  فل�سطني، 
الدويل  املجتمع  حتى  ال�سهيوين 
ال�سهيونية  الع�سابات  قامت  حني 

»برنادوت«  الكونت  باغتيال 
املبعوث الدويل اإىل فل�سطني، هي 
ولدت  التي  البغي�سة  الدولة  ذات 
بفعل وعد بلفور، وما زال جنودها 
يطلقون النار على روؤو�س الأطفال 

الفل�سطينيني حتى ال�ساعة.
مرت مائة عام على الوعد اخلبيث، 
من  كان  اإن  الفل�سطيني  وال�سعب 
بقي يف وطنه، اأو من تهجر ق�رضاً 
يف املنايف، ما زال يتجرع املاآ�سي 
عن  والغرتاب  اللجوء  كاأ�س  من 
عام  مائة  بعد  ووطنه.  اأر�سه 
اإعالن  اإن  باطاًل،  الباطل  يظل 
بوعد  الحتفال  نيتها  بريطانيا 
العدالة  لقيم  اإهانة  يعني  بلفور، 
الإن�سان  حقوق  ومبادئ  الإن�سانية 
التي لميل الغرب من الت�سدق بها، 
بل هو يف الأ�سا�س اإهانة للقوانني 
نف�سها  الربيطانية  والت�رضيعات 

ومنطومتها احلقوقية. 
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البعثة الأممية

مقتل 23 مدنيا يف معارك بليبيا خالل �أكتوبر
للدعم  املتحدة  الأمم  بعثة  اأعلنت 
على  مدنيا،   23 مقتل  ليبيا،  يف 
يف  اآخرين،   15 واإ�صابة  الأقل 
معارك بجميع اأنحاء البالد، خالل 
اأكتوبر املا�صي  واأو�صحت البعثة، 
يف تقرير ن�رشته، يف وقت متاأخر، 
الأربعاء، حول حقوق الإن�صان، باأن 
و3  رجال،   11 ال�صحايا  بني  من 
اأطفال، من دون تف�صيل  ن�صاء، و9 
اأماكن �صقوط ال�صحايا اأو اجلهات 
اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار  امل�صوؤولة 
ال�رشبات اجلوية، ت�صببت يف معظم 
اخل�صائر يف �صفوف املدنيني وبقية 
احلالت بفعل خملفات احلرب من 
اأن  اإىل  التقرير  املتفجراتولفت 
تقت�رش  املدنيني  ال�صحايا  اأعداد 
تعر�صوا  الذين  الأ�صخا�ص،  على 
اأعمال  �صياق  الإ�صابة يف  اأو  للقتل 
فيها  ي�صاركوا  مل  والذين  القتال، 

ب�صكل مبا�رش. 
ت�صتند  الأرقام  تلك  اأن  واأو�صح 
الأمم  بعثة  جمعتها  معلومات  اإىل 
املتحدة للدعم يف ليبيا، وحتققت 

منها عرب نطاق وا�صع.
جهات  �صملت  التقرير  وبح�صب 
حقوق  عن  مدافعني  التوثيق 
املدين  املجتمع  الإن�صان، 
وال�صابقني،  احلاليني  وامل�صوؤولني 
وقيادات  املحلي  احلكم  وموظفي 

واأع�صاء املجتمعات املحلية. 
الأرقام  تكون  األ  التقرير  ورجح 
ظهور  مع  تتغري  واأن  "نهائية 
حوادث  عن  جديدة  معلومات 
يف  اإ�صابات  وقوع  عنها  نتج 
الفرتة  اأثناء  املدنيني  �صفوف 
كيانات  ليبيا  يف  نف�صها"وتتقاتل 
اأطاحت  اأن  منذ  عديدة،  م�صلحة 
الراحل  بالزعيم  �صعبية  ثورة 
وتت�صارع   2011 القذايف، يف  معمر 
يف  اإحداهما  حكومتان،  ليبيا  يف 
وهي  )غرب(،  طرابل�ص  العا�صمة 
فائز  برئا�صة  الوطني  الوفاق 
دولًيا،  بها  امُلعرتف  ال�رشاج، 
)�رشق(  البي�صاء  مبدينة  والأخرى 
وهي "احلكومة املوؤقتة"، املوالية 

ملجل�ص النواب يف طربق.

من بلجيكا  رئي�س كتالونيا �ملقال يعلن رف�سه �لعودة لإ�سبانيا
قال باول بيكارت، حمامي رئي�ص 
كارل�ص  املقال،  كتالونيا  اإقليم 
بربوك�صل  بيغدميونت)موجود 
حالًيا(، اإن موكله، ال�صادر بحقه 
قرار توقيف، لن يعود لإ�صبانيا، 
و�صيبقى يف بلجيكا جاء ذلك يف 
املحامي  بها  اأدىل  ت�رشيحات 

باللغة  ناطقة  بلجيكية  لقناة 
اخلمي�ص  م�صاء  الفالمنكية، 
"�صمعت  قائال  بيكارت  واأ�صاف 
اأن  )بيغدميونت(،  موكلي  من 
بحقه،  �صدر  توقيف  قرار 
الإقليم  حكومة  )يف  وزراء  و4 
اأن  على  و�صدد  املنحلة(". 

يف  باٍق  املقال،  الإقليم  رئي�ص 
كامل  ب�صكل  "و�صيتعاون  بلجيكا 
مدام  البلجكيني،  امل�صوؤولني  مع 
بالتوقيف(  القرار )اخلا�ص  هذا 
اأ�صدر  اخلمي�ص،  �صارًيا"وم�صاء 
الق�صاء الإ�صباين، مذكرة توقيف 
و4  بوغدميونت،  بحق  اأوروبية 

يف  املتواجدين  وزرائه،  من 
بلجيكا معه جاء القرار يف اإطار 
اأع�صاء  مع  اجلارية  التحقيقات 
املقالة،  الكتالونية  احلكومة 
بـ"التمرد  تهًما  يواجهون  الذين 
ا�صتخدام  واإ�صاءة  والتحري�ص 
الأموال العامة"التهامات جاءت 

ا�صتفتاء  تنظيم  خلفية  على 
مطلع اأكتوبر املا�صي من جانب 
انف�صال  حتقيق  بغية  واحد، 
كتالونيا عن اإ�صبانيا وحال ثبوت 
التهم فاإن بوغدميونت، ورفاقه 
بال�صجن  اأحكاًما  يواجهون  قد 

ترتاوح بني 6 اأعوام و30 عاًما.

اأي�صا،  اخلمي�ص  وم�صاء 
العليا  املحكمة  قا�صي  اأمر 
الإ�صبانية بحب�ص 8 من اأع�صاء 
املقالة،  كتالونيا  حكومة 
على  ملحاكمتهم،  متهيًدا 
والإفراج  ذاتها،  التهم  خلفية 

عن اآخر بكفالة.

بعد اأكرث من عامني على تن�صيب 
لنيجرييا،  رئي�صاً  بخاري  حممد 
تتباين   ،2015 مايو/اأيار   29 يف 
موؤيد  بني  اأدائه  حول  الآراء 
بخاري  ويواجه  له  ومعار�ص 
)74 عاماً( انتقادات لي�ص فقط 
من  اأي�صا  بل  املعار�صة،  من 
يغري  مل  اإنه  يقولون  مواطنني 
تدار  كانت  التي  الطريقة  كثريا 
بها البالد يف عهد �صالفيه وقالت 
مركز  رئي�صة  ح�صن،  عدايات 
والتنمية)موؤ�ص�صة  الدميقراطية 
"الرئي�ص  اإن  خا�صة(،  بحثية 
العامة  التوقعات  اإدارة  ف�صل يف 
التي رافقت �صعوده لل�صلطة، ول 
بد من اإنهاء �صماعات اللوم، واأن 
تواجه احلكومة حتديات الوفاء 

بتعهداتها النتخابية".
بخاري  اأداء  اأن  واعتربت 
الجتاه  يف  "متو�صط   ومي�صي 
ال�صحيح"، واأنه "يجب اأن يتعلم 
ال�صعب"وعلى  مع  التوا�صل 
هام�ص اجتماع للمجل�ص البلدي 
�صاركت  اأبوجا  العا�صمة  يف 
اجلمعة  يوم  "عدايات"،  فيه 
اأبرز  من  عدد  �صّكك  املا�صي، 
و�صانعي  املدين  املجتمع  قادة 
على  بخاري  قدرة  يف  الراأي 
بعد  النتخابية،  بوعوده  الوفاء 
من�صبه  يف  يوما   884 ق�صى  اأن 
من  الجتماع  هذا  تنظيم  ومت 

قبل مركز الدميقراطية والتنمية 
التي  ميرت"،  "بخاري  ومبادرة 
اأطلقها املجتمع املدين، لتعقب 
النتخابية،  بخاري  حملة  وعود 
عناوين  ثالثة  تندرج حتت  التي 
رئي�صية، وهي: مكافحة الف�صاد، 
واأبدى  والقت�صاد  والأمن، 
�صبعة  بني  الأقل من  اأربعة على 
عدم  الجتماع  يف  م�صاركني 
اأداء بخاري،  ر�صاهم متاما عن 
رغم عدم و�صفهم �رشاحة لهذا 

الأداء باأنه "فا�صل".
اأحد  غاروبا،  احلاج  وقال 
لي�ص  "احلكم  اإن   ، امل�صاركني 
�صاأنا اأ�رشيا خا�صا، لكن الرئي�ص 
كانت  لو  كما  الق�صايا  يتناول 

�صاأنا خا�صا".
وتابع: "اأن يقوم الرئي�ص بت�صكيل 
جلنة حتقيق حول مزاعم ف�صاد 
ين�رش  ل  ثم  م�صوؤولني  �صد 
الأمر  فهذا  علنا  اللجنة  تقرير 
العقاب"ويف  من  اإفالت  مبثابة 
اأوقف  املا�صي،  اأفريل   19
كبار  اأحد  النيجريي  الرئي�ص 
لوال،  باب�صري  وهو  م�صاعديه، 
امل�صتوى،  رفيع  اأمني  وم�صوؤول 
بحقهما،  ف�صاد  ادعاءات  اإثر 
مت  وبالفعل  بتحقيق،  واأمر 
يوم  بخاري،  اإىل  تقرير  تقدمي 
يعلن  لكنه مل  اأوت املا�صي،   23
نتائجه ويواجه م�صوؤولون رفيعو 

ادعاءات  اآخرين  امل�صتوى 
طالب  ومرارا  بالف�صاد،  مماثلة 
اإثبات  بتقدمي  املدعني  بخاري 

ملمو�ص.
التوظيف  مزاعم  ر�صمت  كما 
يف  م�صوؤولني  قبل  من  ال�رشي 
تقدير  من  اآخر  جانبا  احلكومة 
واعترب  بخاري  لأداء  البع�ص 
يف  "ف�صل"  بخاري  اأن  "غاروبا" 
الف�صاد  ادعاءات  يف  الت�رشف 
بحق اأع�صاء يف جمل�ص الوزراء، 
التزامه مبكافحة  ي�صكك يف  ما 
عنوانا  كان  الذي  الف�صاد، 
النتخابية،  حملته  يف  رئي�صيا 

على حد قوله.

عمل جيد

اآخرين  م�صاركني  اأن  غري 
البلدي  املجل�ص  اجتماع  يف 
بالعا�صمة النيجريية اعتربوا اأن 
"مل  الف�صاد  �صد  بخاري  معركة 

تكن جمرد خطابات".

وهو  اأكينتول،  ا�صحاق  وقال 
اأ�صخا�صا  "راأينا  اأ�صتاذ جامعي: 
بالف�صاد  اتهامات  يواجهون 
بينما كان ل يتم امل�صا�ص بهم يف 
�صابقني  حكاما  راأينا  ال�صابق.. 
يتعني  بال�صجن..  عليهم  يحكم 
علينا اأن نعرتف بهذا لبخاري".

ديبو  قال  اأكينتول،  مع  متفقا 
التنفيذي  املدير  اأدينريان، 
الف�صاد  مكافحة  ملركز 
لالأنا�صول  )خا�ص(،  وال�صفافية 
"لن  الجتماع":  هام�ص  على 
اأ�صعى اإىل تبديد اآراء املعار�صة 
هناك  نعم  بخاري.  حول 
حتالفه  من  خ�صو�صا  حتديات، 
الرئي�ص  لكن  اله�ص،  ال�صيا�صي 
مكافحة  يف  جيد  بعمل  قام 

الك�صب غري امل�رشوع".
مع  يتعامل  "راأيناه  واأردف: 
الق�صاة وكبار جرنالت اجلي�ص، 
اأو  اخلدمة  يف  كانوا  �صواء 
متقاعدين، وحتى �صيا�صيني من 
حزبه. راأينا النا�ص يتطوعون يف 
ويعتقد  منهوبة..  اأ�صياء  اإعادة 
بع�صنا اأنه يجب اأن ندعمه بدل 

من الع�صيان".

امللف القت�صادي

الف�صاد  مكافحة  وبجانب 
�صد  مثارة  اأخرى  ق�صايا  توجد 
وبعد  الأداء  بطء  منها  بخاري، 
مرور اأكرث من �صنتني من وليته، 
يتم  �صنوات، مل  اأربع  التي متتد 
املجال�ص  من  العديد  ت�صكيل 
القرار  �صنع  واأ�صبح  احلكومية، 
ورغم  منتقدين  وفق  بطيئا، 
له  ركود  اأ�صواأ  من  خروجه 

يقول  عقود،  ثالثة  قرابة  منذ 
النيجريي  القت�صاد  اإن  حمللون 
"ما يزال يف خطر"واعترب توب 
"الدويل  املركز  رئي�ص  فا�صوا، 
لال�صت�صارات التحليلية" )خا�ص( 
لالقت�صاد  الرئي�ص  "معاجلة  اإن 

دون امل�صتوى".
اأعلن  "الرئي�ص  قائال:  وم�صى 
القت�صاد،  بتنويع  قام  اأنه 
من  �صيء  اأي  يحدث  مل  لكن 
"اإذا  القبيل"وا�صتطرد:  هذا 
تنويع  اأو  النمو  يف  ترغب  كنت 
القت�صاد، فيجب عليك حتديد 
الأ�صياء  على  التمويل  وتركيز 
التي ينفق النا�ص اأموالهم عليها. 
زلنا  ما  نحن  يحدث.  ل  وهذا 

نركز على النفط".

امللف الأمني

النيجري  الرئي�ص  لقي  فيما 
ال�صتثمار  برنامج  على  اإ�صادة 
اأطلقته  الذي  الجتماعي، 
مئات  يح�صل  ومبوجبه  اإدارته، 
على  للغاية  الفقراء  من  الآلف 
يلقى  كما  �صهريا  دولرا   14
بخاري اإ�صادة على �صعيد امللف 
مع  التعامل  يف  خا�صة  الأمني، 

مترد جماعة "بوكو حرام".
بتو�صيع  يتهمونه  البع�ص  اأن  اإل 
املجموعات  بني  النق�صامات 

امليول  وتعزيز  العرقية، 
يف  املتجددة  النف�صالية 
�رشقي  جنوب  "الإيبو"  منطقة 
اجتماع  رئي�ص  وقال  نيجرييا 
اأبوجا،  يف  البلدي  املجل�ص 
وهو  يعقوب،  نوهو  الربوف�صور 
اإن  جامعة،  لرئي�ص  �صابق  نائب 
"هناك الكثري الذي يتعني القيام 
باأنه  "الدعاء  يعقوب:  به"وتابع 
متت هزمية املتمردين تتناق�ص 
باأن  تفيد  التي  التقارير  مع 
يف  يقتلون  يزالون  ما  اأ�صخا�صا 
للبالد"ولعل  ال�رشقي  ال�صمال 
العام  الراأي  يلخ�ص  �صيء  ل 
الرئي�ص  اأداء  ب�صاأن  النيجريي 
نداءات  من  اأف�صل  بخاري 
فحواها  يتعلق  ل  اإليه،  وجهت 
و�رشورة  الف�صاد  مبحاربة 
بل  فح�صب،  القت�صاد  ا�صتقرار 
النيجريي  ال�صعب  بتوحيد  اأي�صا 
اأن  على  بخاري  �صدد  ومرارا 
"وحدة نيجرييا ثابتة وغري قابلة 
مناطق  و�صهدت  للتفاو�ص". 
عديدة من نيجرييا، خالل العام 
و�صط  توترات عرقية،  اجلاري، 
دعوات اإىل انف�صال ولية بيافرا 
النيجر  ودلتا  �رشق(،  )جنوب 
فيما  بالنفط،  الغنية  )جنوب( 
فر�ص  اإىل  حرام"  "بوكو  ت�صعى 
يف  لل�رشيعة  مت�صدد  تف�صري 

�صمال �رشقي البلد الإفريقي.

رئي�ص  الطويل،  الرحمن  عبد  نفى 
الليبية،  الوفاق  بحكومة  الأركان 
بالعملية  علمه  اأم�صاخلمي�ص،  اأول 
قائد  يقودها  التي  الع�صكرية 
اأ�صامة  الغربية،  الع�صكرية  املنطقة 
خلليفة  تابعة  قوات  �صّد  جويلي، 
منطقة  وت�صهد  البالد  غربي  حفرت، 
طرابل�ص(،  غرب  )جنوب  ور�صفانة، 
قوات  �صنته  ق�صف  غداة  اأمنيا  توّترا 
تابعة حلكومة الوفاق على مقر كتائب 
النواب  م�صلحة موالية لقوات جمل�ص 
)�رشق(  طربق  يف  املنعقد  الليبي 
التابعة  القوات  وتنتمي  بقيادة حفرت، 
حلكومة الوفاق لـ "املجل�ص الع�صكري 
لثوار الزنتان"، بقيادة اأ�صامة اجلويلي، 
رئي�ص  ال�رشاج  فائز  عينه  الذي 

الوفاق،  حلكومة  الرئا�صي  املجل�ص 
الع�صكرية  للمنطقة  )قائدا(  اآمرا 
�صابق  وقت  يف  كان  والذي  الغربية، 
متحالفا مع حفرت. ونقلت قناة "النباأ" 
"الطويل"،  عن   ، )م�صتقلة(،  الليبية 
التي  القوات  يكلف  "مل  اإنه  قوله 
يقودها اجلويلي، بالعملية الع�صكرية، 
)وزير دفاع  اإن كان اجلويلي  يعلم  ول 
املجل�ص  رئا�صة  من  ُكلّف  قد  �صابق( 
�صابق  وقت  ل"ويف  اأم  الرئا�صي 
ا�صتمرار  من  حفرت،  حذر  اخلمي�ص، 
على  جويلي  ي�صنه  الذي  الهجوم 
مع�صكرات تابعه له مبنطقة ور�صفانه، 
الليبي،   النواب  جمل�ص  ا�صتنكر  فيما 
واأم�ص الأربعاء، تداولت و�صائل اإعالم 
التوا�صل  موقع  على  ون�صطاء  ليبية 

الجتماعي "في�صبوك"، �صوًرا لأرتال 
الزنتان  مدينة  من  م�صلحة  �صيارات 
متجهة  العا�صمة(  غرب  جنوب   136(
نحو منطقة العزيزية )30 كلم جنوب 
"املجل�ص  وطالب  طرابل�ص(  غرب 
�صكان  الزنتان"  لثوار  الع�صكري 
التجمعات  عن  بالبتعاد  العزيزية 
داخل  والبقاء  الع�صكرية  والثكنات 
�صالمتهم،  على  حفاًظا  منازلهم، 
التجول، وخا�صة يف  اإىل عدم  اإ�صافة 

الأماكن القريبة من ال�صتباكات.
الزنتان،  لثوار  الع�صكري  واملجل�ص 
العقيد  بنظام  الإطاحة  يف  �صارك 
معمر القذايف يف 2011، بينما ي�صنف 
م�صلحو قبيلة ور�صفانة �صمن املوالني 
الطرفان  وحتالف  ال�صابق،  للنظام 

ب�صكل مرحلي يف قتال حتالف كتائب 
"فجر الليبية" التي �صيطرت يف 2014، 
وعلى معظم  العا�صمة طرابل�ص  على 
للبالد  واجلنوبية  الغربية  املناطق 
يف  ال�صخريات  اتفاق  توقيع  مع  لكن 
نهاية 2015، اأعلن املجل�ص الع�صكري 
للزنتان، دعمه حلكومة الوفاق برئا�صة 
كتائب  اأبقت  فيما  ال�رشاج،  فائز 
وتت�صارع  ور�صفانة حتالفها مع حفرت 
ليبيا،  يف  ال�رشعية  على  حكومتان 
املعرتف  الوفاق،  حكومة  اإحداهما 
)غرب(،  طرابل�ص  يف  دولًيا،  بها 
يف  املوؤقتة"  "احلكومة  والأخرى هي 
مدينة البي�صاء )�رشق(، وتتبع جمل�ص 
النواب املنعقد مبدينة طربق )�رشق(، 

واملدعوم من قوات حفرت.

رئي�س اأركان "الوفاق" 
الليبية

 ل علم يل بالعملية 
�لع�سكرية �سّد 

حفرت

بعد جتاوزه العامني

�آر�ء متباينة لأد�ء �لرئي�س �لنيجريي حممد بخاري
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يف رئ��سي�ت 2018.. هل من ت�أثري لل�سلفيني؟ 
ينق�صم ال�صلفيون اإىل 3 تيارات تتباين مواقفها من االنتخابات املرتقبة يف مار�س املقبل واملتوقع اأن 

ي�صعى ال�صي�صي عربها اإىل والية رئا�صية ثانية و�صط تقديرات باأن يغلب بينهم خيار املقاطعة
انتخابي مب�رص،  ا�ستحقاق  اأي  يف 
 ،2011 جانفي  ثورة  بعد  ال�سيما 
يف  معترباً  ثقاًل  ال�سلفيون  ميثل 
كتلة  بف�سل  االقرتاع،  �سناديق 
انتخابية تقرتب من �سبعة ماليني 
مليون   54 نحو  اأ�سل  من  ناخب، 
بحثية  تقديرات  بح�سب  ناخب، 
الت�سويتية  الكتلة  ر�سمية  غري 
متثل   ، خمت�سني،  وفق  لل�سلفيني، 
فعالية  اأية  يف  به  ي�ستهان  ال  »قوة 
يف  عودتهم،  مرجحني  انتخابية«، 
انتخابات الرئا�سة املقررة مبدئيا 
قاعدتهم  اإىل   ،2018 مار�س  يف 
يف  احلاكم،  اتباع  يف  ال�رصعية 
ظل اأو�ساع غري م�ستقرة، ال �سيما 
خمت�سني  لكن  واقت�سادياً  اأمنياً 
اآخرين ي�سككون يف قدرة ال�سلفيني 
االنتخابات  ح�سم  على  غريهم  اأو 
مر�سح  ل�سالح  املقبلة،  الرئا�سة 
اأن  كما  تبايناتهم،  �سوء  بعينه، يف 
عديدة،  والعتبارات  االنتخابات، 
احلايل  للرئي�س  تقريبا  حم�سومة 
عبد الفتاح ال�سي�سي، حال تر�سحه 
ال�سي�سي  وتوىل  ثانية  لوالية 
اإثر   ،2014 جوان   8 يوم  الرئا�سة 
رئا�سية،  انتخابات  اأول  يف  فوزه 
مبحمد  االإطاحة  اأعقاب  يف 
منتخب  مدين  رئي�س  اأول  مر�سي، 
 ،2013 جويلية   3 يوم  دميقراطياً، 

حني كان ال�سي�سي وزيراً للدفاع. 

تناق�صات �صلفية 

عقب الثورة ال�سعبية التي اأطاحت 
ح�سني  حممد  االأ�سبق،  بالرئي�س 
ا�ستثمرت   ،)2011-1981( مبارك 
ال�سلفية  واحلركات  اجلماعات 
الزخم الثوري اآنذاك يف املعرتك 
ال�سيا�سي، فاحتلت مراكز متقدمة 
اأول  يف  املقاعد  لعدد  بالن�سبة 
برملان منتخب عقب الثورة، بكتلة 

ت�سويتية اقرتبت من الربع. 
لكن بعد اأكرث من اأربع �سنوات من 
�سهدت  مر�سي،  مبحمد  االإطاحة 
كبرًيا  انق�ساًما  ال�سلفية  ال�ساحة 
لالإطاحة  ومعار�س  موؤيد  بني 
مبر�سي، املنتمي جلماعة االإخوان 
حزب  اتخذ  ،وبينما  امل�سلمني 
للدعوة  ال�سيا�سية  الذراع  النور، 
ال�سلفية  )اأبرز اجلماعات  ال�سلفية 

للنظام  داعماً  موقفاً  مب�رص(، 
مبر�سي،  االإطاحة  واأيد  احلاكم، 
�سلفية  واأحزاب  حركات  اجتهت 
ال�سلفية«  »اجلبهة  بينها  اأخرى، 
و«الوطن«  »االأ�سالة«  واأحزاب 
النظام  مناه�سة  نحو  وغريها، 

احلايل. 

�صلفية  تيارات   3

احلركات  تتمايز  بو�سوح، 
موقفها  يف  ال�سلفية  واجلماعات 
الرئا�سية املقبلة،  االنتخابات  من 

بني ثالثة تيارات بارزة. 

اأوال: تيار موؤيد للنظام 

ميثل هذا التيار »الدعوة ال�سلفية« 
النور«  »حزب  ال�سيا�سي  وذراعها 
جوان  يف  ر�سمًيا  ترخي�سه  )مت 

 .)2011
التيار  ذلك  احتل  الثورة،  وعقب 
موقًعا بارًزا يف امل�سهد ال�سيا�سي، 
يف  ثانًيا  النور  حزب  حل  اإذ 
ال�سعب«  »جمل�س  انتخابات 
بعدد  حله(،  مت  الذي  )الربملان 
اأي 112  الربع،  مقاعد اقرتب من 

مقعًدا من اأ�سل 508 نواب. 

وحزب  ال�سلفية  الدعوة  واأيدت 
 :2012( مبر�سي  االإطاحة  النور 
2013(، لكن �رصيًعا ما فقد احلزب 
انتخابات  قدرته على احل�سد، يف 
)الربملان  النواب«  »جمل�س 
حيث   ،2015 اأواخر  احلايل(، 
اأ�سل  من  فقط  مقعًدا   12 ح�سد 
اأبرز  من  النور  حزب  ،ويعد   596

الداعمني لل�سي�سي. 

ثانًيا: تيار معار�س 

النقي�س  على  يقف  التيار  هذا 
ال�سلفية وحزب  الدعوة  متاًما من 
ا مع  النور، اإذ يُ�سكل حتالًفا معار�سً
�سد  امل�سلمني  االإخوان  جماعة 
االإطاحة  ويعترب  احلايل،  النظام 
بـ«مر�سي« انقالًبا ع�سكرًيا، مقابل 
قطاع اآخر من امل�رصيني يعترب ما 
اإليها  انحاز  �سعبية  »ثورة  حدث 

اجلي�س«. 
اأحزاب  من  التيار  ذلك  ويت�سكل 
و«الوطن«  و«االإ�سالح«  »االأ�سالة« 
حزب  عن  من�سقون  )موؤ�س�سوه 
ال�سلفية  »اجلبهة  بجانب  النور(«، 
اإ�سالمية  رموًزا  ت�سم  )رابطة 
ذلك  يحدد  م�ستقلة(.ومل  �سلفية 
امل�ساركة  ب�ساأن  بعد  التيار موقًفا 
الرئا�سية  االنتخابات  مقاطعة  اأو 

املقبلة. 

ثالًثا: تيار »مدخلي« 

باأنه  يو�سف  �سلفي  تيار  وهو 
اخلروج  رف�س  ب�ساأن  مت�سدد 
)ين�سب  عليه  والثورة  احلاكم  على 
ربيع  يدعى  �سعودي  �سيخ  اإىل 

املدخلي(. 
عدم  االأ�سا�سية  اأدبياته  ومن 
مطلًقا،  احلاكم  معار�سة  جواز 
واالإخوان  ال�سلفية  الدعوة  ويعترب 
عن  )خارجني  »خوارج«  امل�سلمني 
ذلك  االإ�سالمي(.وميثل  الدين 
احلركة  داخل  معترب  قطاع  التيار 
ال�سلفية مب�رص ،والتيار املدخلي، 
بح�سب الباحث م�سطفى خ�رصي، 
لدرا�سات  رئي�س املركز امل�رصي 
)غري  العام  والراأي  االإعالم 
حكومي/ مقره القاهرة(، »لي�س له 
دور �سيا�سي، وميكن ح�سابه �سمن 
التي  اخلاملة،  االنتخابية  الكتلة 
االأ�سوات  اإجمايل  من   ٪45 تبلغ 
االنتخابية ال�سلفية، بح�سب درا�سة 

�سابقة للمركز«. 

احل�صد ال�صلفي 

مع  حديثه  يف  خ�رصي،  ووفق 
الكتلة  »تقديرات  فاإن  االأنا�سول، 
قوة  اأعلى  يف  الن�سطة،  الت�سويتية 
ح�سد للتيار ال�سلفي بكل تفرعاته، 
ناخب،  ماليني   7 من  تقرتب 
الدرا�سة ذاتها« وبلغ عدد  بح�سب 
الرئا�سة  انتخابات  يف  الناخبني 
االأخرية، عام 2014، نحو 54 مليون 
الكتلة  اأن  خ�رصي  ناخبويعترب 
الت�سويتية لل�سلفيني »متثل رقًما ال 
ي�ستهان به يف اأي فعالية انتخابية 

اإذا قرروا امل�ساركة بها«. 

عمرو  ي�سكك  املقابل،  يف 
النظم  يف  اخلبري  ربيع،  ها�سم 
مبركز  والربملانية  االنتخابية 
ال�سيا�سية  للدرا�سات  االأهرام 
يف  )حكومي(،  واال�سرتاتيجية 
قدرة  يف  لالأنا�سول،  حديث 
تغيري  على  غريهم  اأو  ال�سلفيني 
املقبلة،  االنتخابات  م�سار 
العتبارات »تتعلق بكونها حم�سومة 
م�سبًقا للرئي�س احلايل ال�سي�سي«. 

ال�صلفيون.. من مع 
من ؟ 

احلركات  �سوؤون  يف  الباحث  وفق 
»من  فاإن  بان،  اأحمد  االإ�سالمية، 
االإخوان  حكم  اإنهاء  م�ساعفات 
ال�سلفيني  من  وا�سعة  قطاعات  اأن 
الدميقراطية  بالعملية  كفرت 
يف  »بان«،  ،ويتوقع  وجدواها« 
حديث لالأنا�سول، اأن »يكون خيار 
االنتخابي  اال�ستحاق  مقاطعة 
لقطاعات  املف�سل  هو  املقبل 
ال�سلفيني،  جمهور  من  وا�سعة 
من  ب�سيطة  اأعداد  بخالف 
التيار املدخلي،  املح�سوبني على 
كان  اأًيا  ال�سلطة  اإىل  االأقرب 
توجهها« ،الباحث امل�رصي يتوقع 
النور  حزب  »يكون  اأن  باملقابل 
الداعمني  من  ال�سلفية  والدعوة 
اإذا  ثانية،  لوالية  ال�سي�سي  لرت�سح 
حظوظ  لديه  مر�سًحا  يجدا  مل 

وافرة يف مناف�سته«. 
ويتابع »بان«: »اأت�سور اأنه اإذا اأقدمت 
جماعة االإخوان على امل�ساركة يف 
ب�سورة  االنتخابي  اال�ستحقاق 
ال�سي�سي،  ت�سويت احتجاجي �سد 
ال�سلفيني  من  قطاع  يدعم  فرمبا 
»بان«  مع  ،متفقاً  التوجه«  هذا 
من  كبرية  »كتلة  اأن  خ�رصي  يرى 
التيار  مع  تتمرت�س  ال�سلفي  التيار 
االإ�سالمي العام يف مواجهة نظام 
اأن  املرجح  واالحتمال  ال�سي�سي، 
بتوافق  امل�ساركة  قرار  يرتبط 
واأرجح  العام..  االإ�سالمي  ال�سف 
عدم م�ساركة التيار االإ�سالمي حال 
جماعة  ال�سي�سي«.واأعلنت  تر�سح 
ب�سكل  رف�سها  موؤخراً،  االإخوان، 
الرئا�سة، وجددت  عام النتخابات 

الذي  بـ«�رصعية« مر�سي،  مت�سكها 
واحد  عام  بعد  به  االإطاحة  متت 

من واليته الرئا�سية. 

م�صاركة.. اأم 
مقاطعة ؟ 

يرى  النور،  حزب  موقف  وحول 
يف  وموؤيدوه  »احلزب  اأن  خ�رصي 
ال�سي�سي،  تام مع نظام  ا�سطفاف 
الت�سويتية  الكتلة  حجم  ولكّن 
للحزب ال تزيد حالياً عن 10٪ من 
ال�سلفي،  للتيار  الت�سويتية  الكتلة 
امل�رصي  املركز  تقديرات  ح�سب 
لدرا�سات االإعالم والراأي العام«. 

باجلبهة  القيادي  يرى  فيما 
م�سطفى  )معار�سة(،  ال�سلفية 
عامة  »ال�سلفيني  اأن  البدري، 
راف�سة  حركية  �سيولة  يعي�سون 
اجلماعي،  والعمل  للتنظيم 
رقًما  يكونوا  اأن  ي�سعب  ثم  ومن 
االنتخابي  اال�ستحقاق  يف  �سعبًا 
الرئا�سي املقبل« ،البدري يو�سح، 
اأن  لالأنا�سول،  ت�رصيحات  يف 
امل�ساهري  ال�سلفني  الدعاة  »اأغلب 
واملوؤثرين على خيارات اجلماهري 
ال يتكلمون يف هذه االأمور �سلبًا وال 
اأنف�سهم  قرارة  يف  لكنهم  اإيجاًبا، 
يقاطعون االنتخابات، اإذ ال يرونها 
اإىل  للو�سول  �سحيحة  طريقة 
وجود  عدم  عن  ف�سال  احلكم، 

مر�سح يتبنى فكرة تطبيق ال�رصيعة 
االإ�سالمية«. 

وعن موقف »اجلبهة ال�سلفية« من 
البدري:  يقول   ،2018 رئا�سيات 
ال�سيا�سية،  امل�ساركة  اأهمية  »نرى 
اإال اأننا نعرف اأنه ال �سيا�سة اأ�ساًل 
وال مر�سحني حقيقيني وال اختيار 
�سعبي حر يف ظل النظام احلايل، 
وم�رصحية  عبث  جمرد  فهي 
عبد  �سالح  يقول  فيما  هزلية« 
املعبود، ع�سو جمل�س النواب عن 
يتخذ  »احلزب مل  اإن  النور،  حزب 
قراًرا بعد ب�ساأن دعم مر�سح بعينه 
على  م�سدداً  االنتخابات«،  يف 
اال�ستحقاق  يف  احلزب  م�ساركة 

االنتخابي املقبل. 
يف  املعبود،  عبد  ويو�سح 
»ينتظر  احلزب  اأن   ، ت�رصيحات 
من  ور�سمًيا  �رصيًحا  موقًفا 
تر�سحه  باإعالن  ال�سي�سي  الرئي�س 
اأم  �سيدعمه  كان  اإذا  ما  ليحدد 
املحتمل  ال�سخ�سيات  ومن  ال« 
بجانب  للرئا�سة،  الرت�سح  اإعالنها 
ال�سابق  االأركان  رئي�س  ال�سي�سي: 
عنان،  �سامي  املتقاعد،  الفريق 
م�ست�سار  حجازي،  وم�سطفى 
املنعم  وعبد  ال�سابق،  الرئي�س 
الرئا�سي  املر�سح  الفتوح،  اأبو 
على  واملح�سوب   ،2012 عام 
الفريق  اإىل  اإ�سافة  االإ�سالميني، 
و�سيف  �سفيق،  اأحمد  متقاعد، 

مر�سي يف انتخابات 2012

تقدير موقف

ا�ستهداف ع�سوية قطر مبجل�س التع�ون.. خم�طر اأكرب على اخلليج 
يف مادته الرابعة، وعلى راأ�س اأهدافه، 
ملجل�س  االأ�سا�سي  النظام  ين�س 
الذي  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 
املجل�س  اأن  على   ،1981 عام  تاأ�س�س 
التن�سيق والتكامل  اإىل »حتقيق  ي�سعى 
يف  االأع�ساء  الدول  بني  والرتابط 
جميع امليادين و�سوالً اىل وحدتها«.  
واإن مل تتحقق هذه الوحدة املن�سودة، 
تاأ�سي�س  على  عاماً   37 مرور  رغم 
احتمال  فاإن  ال�سدا�سي،  املجل�س 
اأو جتميد  اإخراج قطر من املجل�س، 
تفكك  اإىل  يقود  رمبا  ع�سويتها، 

اخلليج  منطقة  يهدد  ما  املجل�س، 
الو�سع  من  اأكرب  واأ�رصار  مبخاطر 
الراهن، يف ظل اأزمة خليجية م�ستمرة 
ذلك  ،ومنذ  املا�سي  جوان   5 منذ 
املكون  التعاون،  يواجه جمل�س  اليوم 
والبحرين  واالإمارات  ال�سعودية  من 
اأزمة  عمان،  و�سلطة  والكويت  وقطر 
من  كل  قطعت  حيث  م�سبوقة،  غري 
والبحرين،  واالإمارات  ال�سعودية 
اإ�سافة اإىل م�رص، عالقاتها مع قطر، 
اإياها بدعم االإرهاب، وهو ما  متهمة 
تنفي الدوحة، متهمة بدورها الطرف 

الو�سابية على  االآخر مبحاولة فر�س 
قرارها الوطني.  ورغم مرور اأ�سهر مل 
يقدم الرباعي دلياًل على �سلوع قطر 
ما  وهو  اإرهابية،  اأن�سطة  متويل  يف 
�سعوب  بني  االنق�سام  من  حالة  اأوجد 
تاريخي  بواقع  ترتبط  التي  اخلليج، 
يتجاوز  م�سرتك  واجتماعي  وثقايف 
يبدو  وال  ال�ست.   الدول  بني  احلدود 
اأن االأزمة �ست�ستمر على و�سع الثبات، 
اإذ اإن تهديد البحرين بتجميد ع�سوية 
قطر من جمل�س التعاون، بل واحتمال 
اإخراجها من املجل�س، ينذر بتطورات 

اخلطرية  تداعياتها  ح�رص  ميكن  ال 
تويرت«،  موقع«  على  تدوينة  ،ففي 
يوم 30 اأكتوبر/ ت�رصين اأول املا�سي، 
خالد  البحرين،  خارجية  وزير  اعترب 
»اخلطوة  اأن  اخللفية،  اأحمد  بن 
جمل�س  على  للحفاظ  ال�سحيحة 
التعاون اخلليجي هي جتميد ع�سوية 
قطر حتى حتكم عقلها وتتجاوب مع 
مطالب دولنا. واإال  وهي مطالب ترى 
الدوحة اأنها غري منطقة، وغري قابلة 
يف  مروف�ساً  تدخاًل  ومتثل  للتنفيذ، 
اإغالق  بينها:  ومن  الداخلية،  �سوؤونها 

�سبكة »اجلزيرة« التلفزيونية، وتقلي�س 
القاعدة  اإيران، واإغالق  عالقاتها مع 
الع�سكرية الرتكية يف قطر ،اإن احتمال 
يهدد  ع�سويتها،  جتميد  اإخراج  
تقدير  اأقل  على  اأو  املجل�س،  بتفكك 
ال�سيما  ال�سعف،  من  مبزيد  اإ�سابته 
واأن كاًل من الكويت و�سلطنة عمان ما 
الدوحة.   مع  بعالقاتها  حتتفظ  تزال 
م�ستبعدة،  لي�ست  االحتماالت  هذه 
فاملعلن عن االأزمة يبدو اأقل خطورة 
فمن  اأطرافها،  تخفيه  مما  بكثري 
�ستندلع  كانت  حرباً  اأن  لي�سدق  كان 

وهي  وقطر،  اخلليج  دول  بع�س  بني 
الكويت،  اأمري  ك�سف  التي  احلرب 
ال�سيخ �سباح االأحمد اجلابر ال�سباح، 
اأن  املا�سي،  �سبتمرب  وا�سنطن،  يف 
من  ويزيد  منعها  ا�ستطاعت  بالده 
اأن بع�س دول  احتمال هذه املخاطر 
مع  بعالقات  ترتبط  التعاون  جمل�س 
عالقاتها  متانة  توازي  اإقليمية  دول 
�سلطنة  مثل  املجل�س،  دول  بقية  مع 
متميزة  بعالقات  املرتبطة  عمان، 
مع  تتناف�س  التي  اإيران،  مع  للغاية 

ال�سعودية على النفوذ يف املنطقة. 



املرحلة الثالثة 
للجائزة الدولية 
الكربى للجزائر 

العا�صمة

من�صوري يفوز 
بال�صباق وبن 

يو�صف يرتدي 
القمي�ص الأ�صفر

فاز �لدر�ج �جلز�ئري �إ�سالم 
من�سوري من نادي �سوفاك �أول 
�م�س باملرحلة �لثالثة  للجائزة 
�لدولية �لكربى لوالية �جلز�ئر  

فيما عاد �لقمي�س �الأ�سفر 
للر�ئد عبد �هلل بن يو�سف من 
�ملجمع �لبرتويل، فبعد �سباق 
جرى بني بئر توتة تيبازة وبئر 

توتة على م�سافة 135 كم ، متكن 
��سالم من�سوري من جتاوز خط 
�لو�سول بتوقيت قدره 3�سا 06 
د و36 ج �مام كل من عبد �هلل 

بن يو�سف من �ملجمع �لبرتويل 
و�ملغربي �ل�سيد �بلو��س  بنف�س 
�لتوقيت، وتقم�س �جلز�ئري عبد 
�هلل بن يو�سف �لقمي�س �ال�سفر 

للر�ئد، بينما عاد �لقمي�س 
�الخ�رس الأح�سن در�ج بال�رسعة 
�لنهائية،�إىل �ملغربي عبد �هلل 

هدي و�لقمي�س �ملنقط الأح�سن 
مت�سلق للجز�ئري عبد �لروؤوف 
بن غايو من �الأطل�س �لبليدي، 
فيما �حتفظ حمزة يا�سني من 

�ملجمع �لبرتويل بالقمي�س 
�الأبي�س الأح�سن �آمال، ومنحت 

�للجنة �لتقنية �لقمي�س �لربتقايل 
للدر�ج �الأكرث مثابرة �إىل �ملغربي 

�سابر حل�سن. 
ومتيزت بد�ية �ل�سباق مبحاوالت 
�نفالت لدر�جي �ملجمع �لبرتويل 
لكن دون �ن يتمكنو� من �إحد�ث 
�لفارق عن �لكوكبة، وبعد �جتياز 
�ملرحلة  �الأوىل لل�رسعة �لنهائية 
�لو�قعة ببو�سماعيل و�لتي فاز بها 
�جلز�ئري حمزة يا�سني تفرقت 

�لكوكبة �إىل جمموعات عند 
مرتفع �لكندوري وهو من �لدرجة 
�لثانية و�لذي كلف غاليا �ساحب 
�لقمي�س �الأ�سفر بوزيدي، وز�د 
در�جو �ملجمع �لبرتويل ونادي 

�سوفاك من تقدمهم عند مرتفع 
�ل�سيعات �لثالث ليفوز بها 

عبد �هلل بن يو�سف من �ملجمع 
�لبرتويل وعبد �لروؤوف بن غايو 

من �الأطل�س �لبليدي. ومنح 
�ل�سباق �لثالث �ل�سعب فرجة 

ر�ئعة ملحبي ريا�سة �لدر�جات، 
حيث متيز مبرتفع ميتد الأربع 
كيلومرت�ت، وجرى  �لتناف�س 
بقمته على م�ستوى �ملوقع 
�الثري، ويف خمرج تيبازة، 

�نفلتت جمموعة من �ملت�سابقني 
منهم ثالثة جز�ئريني تابعني 

لنادي �سوفاك وعز�لدين لعقاب 
من �ملجمع �لبرتويل وتقدمو� 

بفارق ثالث دقائق عن �لكوكبة، 
قبل �أن يحتدم �لتناف�س بينهم 
عند �لو�سول �إىل و�سط مدينة 
بئر توتة، وجرت �أم�س �ملرحلة 
�لر�بعة و�الأخرية للجائزة �لدولية 

�لكربى لوالية �جلز�ئر على 
م�ستوى مدينة �لرويبة على �سكل  

حلقة من 112.5 كم.
وكاالت
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اجلولة العا�صرة للرابطة املحرتفة االأوىل

 �صراع ال�صدارة بحمالوي وداربي
 ب�صت نقاط يف لفيجري

جتري م�صاء اليوم مواجهتان �صمن اجلولة العا�صرة من الرابطة املحرتفة االأوىل، اين �صتكون 
القمة يف ملعب ال�صهيد حمالوي عندما يتواجه الرائد �صباب ق�صنطينة والو�صيف �صبيبة 
ال�صاورة يف مواجهة ينتظر اأن ت�صهد اإثارة وت�صويق على اأر�صية امليدان يف ظل املناف�صة 

ال�صديدة بني الت�صكيلتني على ت�صدر جدول الرتتيب، و�صيكون كل فريق معني بالبحث عن 
الزاد كامال خا�صة املحليني الذين يريدون تو�صيع الفارق عن اأقرب مالحقيهم باأربع نقاط 
على االأقل، بينما يريد اأبناء ال�صحراء ت�صجيل نتيجة ايجابية متنحهم الفر�صة لت�صييق 

اخلناق على م�صيفهم »ال�صيا�صي«.

�أجو�ء  تعود  �ملقابل،  يف 
�إىل  �لوطنية  �لبطولة 
نوفمرب  �ول  ملعب 
عندما  باملحمدية 
ي�ستقبل �ول مباريات هذ� 
�أر�سيته،  على  �ملو�سم 
ويعود �حتاد �حلر��س �إىل 
بيته عرب خو�س �لد�ربي 

يجمعه  �لذي  �لعا�سمي 
باجلار ن�رس ح�سني د�ي، 
»�ل�سفر�ء«  العبو  ويعول 
على تد�سني عودتهم �إىل 
�لفوز  بت�سجيل  �لعرين 
�لذي ي�سمح لهم مبغادرة 
منطقة �خلطر الأول مرة 
�أن  رغم  �ملو�سم،  هذ� 

�سهلة  تكون  لن  �ملهمة 
�مام مناف�س جمرب على 
ب�سبب  �لهزمية  تفادي 
تو�جده يف و�سعية �سعبة 
بالرتتيب و�لهزمية تهدده 
�إىل  و�لولوج  بالرت�جع 

ثالثي �لنزول.
 برنامج �ملباريات:

نوفمرب:  �ول  ملعب   
ن�رس   / �حلر��س  �حتاد 
�بتد�ء من  د�ي    ح�سني 
15:00 �ل�سهيد حمالوي:   
�سباب ق�سنطينة / �سبيبة 
من  �بتد�ء  �ل�ساورة      

16:00
عي�صة ق.

�صباب ق�صنطينة / �صبيبة ال�صاورة

ال�صيا�صي للتدارك وال�صاورة تبحث 
اأول فوز خارج الديار

احتاد احلرا�ش / ن�صر ح�صني داي

ال�صفراء ملغادرة منطقة اخلطر 
والن�صرية لتفادي النفق املظلم

حمالوي  �ل�سهيد  ملعب  يحت�سن 
�ملت�سدر  بني  جتمع  قوية  مبار�ة 
�سباب ق�سنطينة و�سيفه �ملالحق 
تكون  �أن  وينتظر  �ل�ساورة،  �سبيبة 
بني  �الثارة  يف  قّمة  �ملو�جهة 
�لفريقني �للذ�ن يلعبان هذ� �ملو�سم 
وي�سجالن  �الأوىل  �الأدو�ر  على 
�لوطنية،  �لبطولة  يف  قوية  بد�ية 
ق�سنطينة  �سباب  فريق  ويدخل 
بالنقاط  للفوز  �ملر�سح  ثوب  يف 
�لثالث للمو�جهة �لتي يلعبها على 
ميد�نه وبدعم جمهوره �لذي يريد 
�لتعرث �مل�سجل يف �جلولة  تد�رك 
�لفارطة على نف�س �مللعب عندما 
تعرث بقو�عده �أمام �أوملبي �ملدية، 
�ليوم  مو�جهة  تكون  و�سوف 
فر�سة ��سبال �ملدرب عبد �لقادر 
عمر�ين من �أجل تد�رك �لنقطتني 
�ل�سائعتني و�لت�سالح مع �أن�سارهم 
على  �لتناف�س  يف  رغبتهم  لتاأكيد 
رفقاء  ويدرك  �ملو�سم،  هذ�  لقب 

�أن  علي  �سيد  �لعمري  �لالعب 
�سوف  �لثالث  �لنقاط  �إحر�ز 
فارق  يف  �البتعاد  من  ميكنهم 
مالحقيهم  �أقرب  على  �لنقاط 
و�سمان  نقاط  �ربع  �إىل  وتو�سيعه 
�أريحية يف بقية �جلوالت �ملقبلة. 
�سبيبة  �لزو�ر  فاإن  �ملقابل،  يف 
��ستغالل  على  يعولون  �ل�ساورة 
�لفوز  عقب  �ملرتفعة  معنوياتهم 
�أمام  �لفارطة  باجلولة  �لعري�س 
�لعودة  �أجل  من  تاجنانت  دفاع 
�إىل  تنقلهم  من  �يجابية  بنتيجة 
ت�سمح  �جلز�ئري  �ل�رسق  عا�سمة 
�لر�ئد  مالحقة  يف  بالبقاء  لهم 
ظل  يف  عليه  �خلناق  وت�سييق 
تو�جدهم على بعد نقطة فح�سب، 
ويبحث �ملدرب فوؤ�د بوعلي على 
�أ�سباله �إىل �لعودة باأول فوز  قيادة 
من خارج �لديار بعدما برهنو� علو 

كعبهم د�خل �لقو�عد.
عي�صة ق.

يالقي �حتاد �حلر��س �أم�سية �ليوم 
�جلار ن�رس ح�سني د�ي يف مبار�ة 
�سوف  �لتي  �لعا�سمي  �لد�ربي 
تلعب ب�ست نقاط حلاجة �لفريقني 
و�سعيتهما  ظل  يف  نقاطها  �إىل 
حيث  �لرتتيب،  جدول  يف  �ل�سعبة 
�حلر��س  �حتاد  مدرب  يعتمد 
على  �لدو  حمادي  �لتون�سي 
�ملعنويات �ملرتفعة الأ�سباله عقب 
فوزه بد�ربي �جلولة �لفارطة �أمام 
�ملو��سلة  �أجل  من  بار�دو  نادي 
وتاأكيد  �النت�سار�ت  �سل�سلة  على 
�ملو�سم  بد�ية  من  �ال�ستفاقة 
�ل�سعبة �لتي �سجلوها، �أين �سيكون 
�لفريق على موعد مع لعب مبار�ته 
�حلا�سمة من �جل تدعيم �لر�سيد 
له  ت�سمح  ثمينة  نقاط  بثالث 
�لرتتيب  موؤخرة  ثالثي  مبغادرة 

الأول مرة هذ� �ملو�سم و�ملو��سلة 
على نف�س �لريتم مل�ساعدة �لنادي 
على �خلروج من �لو�سعية �ل�سعبة 

وتفادي �للعب على �لبقاء.
ن�رس  يكون  �سوف  �ملقابل،  يف 
�ساخن  �سفيح  على  د�ي  ح�سني 
يدخل  عندما  �ليوم  لقاء  مبنا�سبة 
باخلروج  ملزم  وهو  �ملو�جهة 
�لز�د  �إىل  حاجته  ظل  يف  بالفوز 
كامال لتفادي دخول �لنفق �ملظلم 
�أين ف�سل ��سبال �ملدرب نبيل نغيز 
يف حتقيق �لفوز بخم�س مو�جهات 
على �لتو�يل، وبالتايل فاإن �لالعبني 
�سوف يخو�سون �للقاء حتت �سغط 
�لنتيجة، باعتبار �أن �لهزمية تهدد 
�خلطر  منطقة  بولوج  �لن�رسية 

و�ل�رس�ع على حتقيق �لبقاء.
ع.ق.

 �صاي ي�صتقيل اآيت جودي مدربا موؤقتا
 واالدارة ت�صيرّ بديريكتوار

�صبيبة القبائل تدخل النفق املظلم
�لقبائل  �سبيبة  فريق  يجد 
�لطرق  مفرتق  �أمام  نف�سه 
�لذي  بعد م�سهد �ال�ستقاالت 
�إىل  �لفريق  رئا�سة  من  �نتقل 
قدم  حيث  �لفني،  �لطاقم 
بقيادة  للفريق  �لفني  �لطاقم 
�إيف  جون  �لفرن�سي  �ملدرب 
ر�أ�س  على  من  ��ستقالته  �ساي 
�لعار�سة �لفنية رفقة �مل�ساعدين 
جود�ر  و�سمري  حمالوي  ن�سيم 
بعدما  مكتوبة،  جاءت  و�لتي 
�سل�سلة  ب�سبب  �الن�سحاب  ف�سلو� 
مو�جهتني  �آخر  يف  �ل�سلبية  �لنتائج 
للت�سكيلة �لقبائلية وعدم �قتناع �ساي 
ت�سكيلة  متلكها  �لتي  �ملجموعة  من 
�لفريق خا�سة يف ظل حمدودية عدد 
لعب  على  �لقدرة  وعدم  �لالعبني  من 

بعد  مبا�رسة  �ملن�سب   تعيينه يف  من  �سهر  بعد  �لفني  �لطاقم  ��ستقالة  وجاءت  �ملو�سم،  هذ�  �الأوىل  �الأدو�ر 
�لذين  �لذي ف�سل �الن�سحاب عقب �سقوط م�رسوع �اليطاليني يف �ملاء وهم  �لرئي�س حميد �سادمي  ��ستقالة 

رف�سو� �ال�ستثمار يف �لفريق مثلما وعد �سادمي �الن�سار عند تعيينه رئي�سا للكناري.
وت�سري �سبيبة �لقبائل بتعيني مكتب موؤقت »ديريكتو�ر« بقيادة �لثنائي �أزالف وعز �لدين �آيت جودي �لذي ينتظر 
�أجل  �لبدالء بعدما مت تعيينه مدربا موؤقتا للفريق من  �أن يكون غلى جانب �ملدرب �مل�ساعد خروبي على دكة 
�ال�رس�ف على رفقاء �لالعب ر�سو�ين خالل مقابلة وفاق �سطيف �ملقررة �لثالثاء �ملقبل حت�سبا للقاء �ملتاأخر عن 

�جلولة �لعا�رسة من �لبطولة �لوطنية.
عي�صة ق.

كاأ�ش العامل للم�صايفة

حتويل املناف�صة اإىل ق�صر املعار�ص
من  �الوىل  �ملرحلة  �ستجري 
للم�سايفة  �لعامل2017   كا�س 
ح�سام رجال �ملقررة باجلز�ئر 
 5 �ىل  �أم�س  منذ  �لعا�سمة 
�ملعار�س  بق�رس  نوفمرب 
»�سافك�س«  �لبحري  بال�سنوبر 
ح�سان  حر�سة  قرعة  من  بدال 
ح�سب ما �أعلنت عنه �ول �م�س 
�الحتادية �جلز�ئرية للم�سايفة، 
مقررة  �ملناف�سة  هذه  وكانت 
وكان  حر�سة،  بقاعة  �آنفا 
روؤوف  �الحتادية  �لهيئة  رئي�س 
�إد�رة  باأن  �أ�سار  قد  برناوي 

مبلغا  طلبت  �ملعار�س  ق�رس  
مليون   16 بقيمة  يقدر  باه�سا 
بكثري  يفوق  مبلغ  وهو  دينار 
لالحتادية،  �ملالية  �الإمكانيات 
�لهيئة  �علمنا  »لقد  و�أ�ساف: 
�ستجرى  �ملناف�سة  �أن  �لدولية 
لها  و�لتي جلبنا   بقاعة حر�سة 
عدة معد�ت �سيما فيما يخ�س 
�ىل  وبالنظر  �لتلفزي،  �لبث 
يبقى  �لدولية  �جلز�ئر  �سمعة 
بهذه  �قامتها  يف  قائما  �الأمل 

�لقاعة«.
وكاالت
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اأ�صار اأن الأبواب �صتبقى مفتوحة اأمام الثنائي يف حال ا�صتعادا امكانياتهما

ماجر: ال م�ضكل يل مع فيغويل ورف�ضت �إهانة مبوحلي
.       لن اأتالعب ب�صمعة املنتخب والأف�صل من �صيلعب

ك�صف الناخب الوطني رابح ماجر انه قام با�صتدعاء قائمة الالعبني التي يراه الأف�صل خالل الفرتة احلالية خا�صة واأن الرتب�س املقبل للمنتخب الوطني يتزامن مع اإق�صاءه من التاأهل اإىل امل�صاركة يف كاأ�س العامل 
املقررة �صيف عام 2018 برو�صيا، و�صّدد ماجر اأنه ل ميلك الوقت الكايف من اأجل اإحداث تغيري جذري على قائمة املنتخب الوطني خا�صة وان الوقت لي�س كافيا وي�صتلزم اإحداث التغيريات ب�صفة تدريجية ح�صبه

�أدىل  ت�رصيحات  يف  ماجر  و�أ�شار 
بها �أم�س للقناة �لذ�عية �لأوىل �أن 
جتديده �لثقة يف �ملد�فع �ليا�شني 
و��شتدعائه  كاد�مورو  طيبة  بن 
�إىل  بالنظر  جاء  �ملقبل  للرتب�س 
تعدد  ظل  يف  خلدماته  حاجته 
يف  توظيفه  و�مكانية  �ملنا�شب 
�مليد�ن،  وو�شط  �لدفاع  منا�شب 
من  عدد  بامكانيات  ماجر  و��شاد 
لها  وجه  �لتي  �لوطنية  �لعنا�رص 
جابو  فرحات  �شورة  يف  �لدعوة 
ميلكون  و�لذين  وبوجناح  �شليماين 
�أحقية  متنحهم  �لتي  �ملوؤهالت 
�لوطنية  �للو�ن  على  �لدفاع 
وقادرون على منح �لكثري للمنتخب 
�لتي  و�مل�شتويات  �لأد�ء  وفق 
و�أ�شار  �أنديتهم،  مع  بها  يربزون 
�لكثري  قدم  �شود�ين  �لالعب  �أن 
�شابقة  مو�جهات  يف  للمنتخب 
�أما  �ملزيد،  تقدمي  على  وقادر 
�جلز�ئر  �حتاد  ملد�فع  بالن�شبة 
مو�شحا  بامكانياته  ��شاد  فقد 
م�شتقبل  ويعترب  �شاب  لعب  �أن 

�ملنتخب قريبا.
�لكثري  �حلرب  �إىل  ماجر  وتطّرق 
��شتدعائه  عدم  حول  �شال  �لذي 
و�حلار�س  فيغويل  �شفيان  للثنائي 
ر�ي�س وهاب مبوحلي �أين نفى عدم 
�لت�رصيحات  �إىل  فيغويل  ��شتدعاء 
موؤخر�  �أطلقها  �لتي  �لعالمية 
و�أو�شح  حول زمالئه يف �ملنتخب 
�ن �لمر ل �أ�شا�س له من �ل�شحة، 
م�شكل  �ي  ميلك  ل  �أنه  م�شدد� 
�لرتكي  غالتا�رص�ي  لعب  مع 
�مامه  مفتوحة  �ملنتخب  و�أبو�ب 
و�شوف ي�شتدعيه جمدد� متى كان 
على  وقادر  �مكانياته  �أح�شن  يف 
وبّرر ماجر عدم  تقدمي �ل�شافة. 
كونه رف�س  �إىل  ��شتدعاء مبوحلي 
�لنخبة  قائد  باعتباره  يهينه  �ن 
�ل�شعب  من  و�شيكون  �لوطنية 
�لحتياط ح�شب  مقعد  على  تركه 
حار�س  يحرتم  �نه  كد�  �ملتحدث، 
مبا  ويعرتف  �لفرن�شي  ر�ن  نادي 
و�شعيته  لكن  للمنتخب  قدمه 
من  ومعاناته  ناديه  مع  �ل�شعبة 

عدم  �إىل  دفعه  �ملناف�شة  نق�س 
جمدد�  يعود  و�شوف  ��شتدعائه، 
�إىل �ملنتخب عند ��شتعادة م�شتو�ه 

ومكانته �ل�شا�شية مع فريقه.

الفوز اأمام نيجرييا 
واإفريقيا الو�صطى 

ق�صية �صرف

�لأول  �مل�شوؤول  �أ�رّص  �ملقابل،  يف 
�لوطنية  �لفنية  �لعار�شة  على 
�للقاءين  خالل  يعمل  �شوف  �أنه 
نيجريا  �أمام  ينتظر�نه  �للذ�ن 
و�فريقيا �لو�شطى على �لفوز بهما 
�لوطني،  للمنتخب  �لعتبار  ورد 
من  يجتهد  �شوف  �أنه  مو�شحا 
�ملنا�شبة  �لرتكيبة  �يجاد  �أجل 
يفوز  حتى  �ملو�جهتني  خلو�س 
�ملنتخب بنتيجتهما، و�لذي �شوف 
�ملعنوية  �لناحية  من  هاما  يكون 
منها  يعاين  �لتي  �لثقة  تر�جع  بعد 
�لعنا�رص �لوطنية، و��شار �ملتحدث 

هاما  يكون  لن  ح�شابيا  �لمر  �ن 
�أمام  �متحان  لكنها  نيجرييا  �أمام 
�رصف  ومبار�ة  �لوطنية  �لعنا�رص 
لبع�س  �لفر�شة  مينح  و�شوف 

�لالعبني �جلدد.

اأقنعت جماين بالرتاجع 
عن العتزال واملنتخب 

لن يكون حقل 
التجارب

لالعب  �قناعه  عن  ماجر  و�أعلن 
عن  بالرت�جع  جماين  كارل 
�شوف  و�لذي  دوليا  �لعتز�ل 
�ملنتخب  مع  �مل�شاركة  يو��شل 
 2019 �إفريقيا  كاأ�س  غاية  �إىل 
حال  يف  �لكامريون  يف  �ملقررة 
�أ�شار  �أين  �لوطنية،  �لت�شكيلة  تاأهل 
�شاحب �لكعب �لذهبي �نه حتدث 
�إىل جماين هاتفيا و�أقنعه بالرت�جع 
يعمل  و�شوف  دوليا،  �لعتز�ل  عن 
على تكوين �ملد�فع �ل�شاب لحتاد 
حتى  �لالوي  عبد  �أيوب  �جلز�ئر 

يكون مد�فع �مل�شتقبل للخ�رص.
لن يجعل من  �أنه  و��شتطرد ماجر 
باعتبار  �لتجارب  حقل  �ملنتخب 
�شو�ء  �ملباريات  يف  يقحم  لن  �نه 
�أو �ملو�عيد �ملقبلة  نيجرييا  �أمام 
للعب،  �جلاهزين  �لالعبني  �شوى 
م�شيفا �أن �لالعبني �ملوهوبني مع 
وغز�ل  بودبوز  �شورة  يف  �أنديتهم 
�لقائمة  يف  يتو�جدون  و�أونا�س 

�ملو�شعة لكن �لأف�شل من يلعب.
عي�صة ق.

م�صاعدا األكاراز يعلنان التحاقهما برتب�س هذا الثنني

ف�ضيحة مدّوية تهّدد بيت �خل�ضر

اجرى عملية جراحية على الرباط ال�صليبي تنهي مو�صمه الكروي باكرا

غوالم: ر��ض بقدري ومل �أعد م�ضاهدة لقطة �ال�ضابة

ماجر ي�ضتنجد بن�ضاخ وعرو�ض لتعوي�ض عطال وغوالم

�ل�شابق  �لوطني  �لناخب  م�شاعد  فتح 
ميخال �أنخيل كامبو�س �لتاأويالت حول 
�شحة ف�شخ �لحتادية �جلز�ئرية لكرة 
باملدرب  يربطها  �لذي  �لعقد  �لقدم 
ن�رص  �ين  �ألكار�ز،  لوكا�س  �ل�شباين 
على  ح�شابه  عرب  تغريدة  كامبو�س 
"تويرت"  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع 
�إىل  للعودة  من خالله جاهزيته  يوؤكد 
�لعمل مع �ملنتخب �لوطني و��شتعد�ده 
رفقة مو�طنه خي�شو�س كاناد�س على 
�لوطني  �ملنتخب  برتب�س  �للتحاق 
ب�شورة  مبهامهما  �لقيام  �أجل  من 
�أثارت  �لتي  �خلرجة  وهي  عادية، 
�عالن  ظل  يف  �لت�شاوؤلت  من  �لكثري 
�لدين زط�شي عن  �لرئي�س خري  هيئة 

�لوطني  �لناخب  مع  �لعقد  ف�شخها 
من  �ملكون  �لفني  وطاقمه  �ل�شابق 
�أن �ل�شتثناء �شمل  م�شاعديه باعتبار 
�لذي  بور��س  عمار  �حلر��س  مدرب 
مت جتديد �لثقة يف خدماته ويو��شل 
�لطاقم  مع  عادية  ب�شورة  مهامه 
�ملدرب  خرجة  �لوطني.  �لفني 
�ملنتخب  جتعل  كامبو�س  �مل�شاعد 
مدوية  ف�شيحة  على  مقبل  �لوطني 
تنفيذهما  �لثقيل يف حال  �لعيار  ومن 
لقر�ر �للتحاق باأر�س �لوطن من �أجل 
�ل�رص�ف على �لرتب�س رغم �أن �لفاف 
من  يتكون  جديد�  فنيا  طاقما  عّينت 
مناد  وجمال  �يغيل  مزيان  �لثنائي 
�إىل  بالإ�شافة  ملاجر  م�شاعد�ن 

مدربا  حني�شاد  حممد  رفقة  �لتعاقد 
�ملنتخب  �شيكون  �أين  للحر��س،  ثانيا 
طاقمني  بتو�جد  �لف�شيحة  وقع  على 
�ملنتخبات  حت�شري  مركز  يف  فنيني 
�لوطنية ب�شيدي مو�شى. ويبقى �لأمر 
�لذي يثري �لت�شاوؤل يف �ملو�شوع عدم 
كانت  حال  يف  لالأمر  �لفاف  تو�شيح 
�لفني  طاقمها  مع  �لعقد  ف�شخت 
�ل�شابق ب�شفة نهائية �أم �أن �لجر�ء�ت 
يتم  ومل  �ملفعول  �شارية  لز�لت 
�لنتهاء منها ب�شفة نهائية، خا�شة يف 
ظل ك�شف م�شدر من �لفاف �أن ماجر 
وطاقمه �مل�شاعد مل يوقع على �لعقد 
مع �لهيئة �لكروية بعد وهو ما يجعل 
�أن �شح �لأمر و�قعة عدم ف�شخ �لعقد 

�شحيحة  �ل�شباين  �لفني  �لطاقم  مع 
ظل  يف  كبري  حرج  يف  زط�شي  وي�شع 
�ل�شباين  �لثالثي  تو�جد  �مكانية 

مبركز �شيدي مو�شى قائما.
�ملدرب  رف�س  �إىل  �لأمر  ويتاأكد 
�لعقد  ف�شخ  غرناطة  لنادي  �ل�شابق 
على  و�إ�رص�ره  بالرت��شي  �لفاف  مع 
�إىل  كاملة  �أمو�له  حت�شيل  �رصورة 
وهو   2019 لغاية  �ملوقع  �لعقد  نهاية 
كبري  مايل  مبلغ  بدفع  �لفاف  يلزم  ما 
قد يتجاوز 30 مليار �شنتيم باحت�شاب 
�مل�شاعد  �لثنائي  م�شتحقات 
�لعقد  ف�شخ  و�ن  خا�شة  و�لتعوي�شات 

جاء من طرف و�حد. 
عي�صة ق.

فوزي  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عرّب 
�ل�شابة  عقب  بالقدر  ر�شاه  غولم 
فريقه  مع  تلقاها  �لتي  �خلطرية 
�لتي  نابويل �ليطايل خالل �ملو�جهة 
�أمام  �ملن�رصم  �لربعاء  خا�شوها 
حت�شبا  �لجنليزي  �شيتي  مان�ش�شرت 
جمموعات  دور  من  �لر�بطة  للجولة 
��شطّر  �ين  �أوروبا،  �أبطال  ر�بطة 

ملغادرة  للخ�رص  �لي�رص  �ملد�فع 
�ر�شية �مليد�ن بعد ن�شف �شاعة على 
�ح�شا�شه  عقب  �ملو�جهة،  �نطالق 
عقب  �م�س  �ول  وتبني  بالركبة  بالآلم 
�أجر�ها  �لتي  �لعميقة  �لفحو�شات 
م�شتوى  على  ��شابة  من  معاناته 
�أجرى  �لذي  وهو  �ل�شليبي  �لرباط 
�أنهت مو�شمه  �لبارحة عملية جر�حية 

�إىل  يحتاج  �شوف  �نه  باعتبار  باكر� 
كاملة  �أ�شهر  �شتة  لر�حة متتد  �لركون 
للعودة جمدد� �إىل عملية �إعادة �لتاأهيل 
�إىل  و�لعودة  �مكانياته  ��شرتجاع  قبل 
�ملناف�شة جمدد� �ملو�شم �ملقبل. ويف 
ت�رصيحات مقت�شبة لالعب نابويل مع 
�أ�شار  �ليطالية  �شبور"  "برمييوم  قناة 
�مل�شتقبل  يف  للتفكري  م�شطر  �أنه 

�لربعاء  معه  حدث  ما  ون�شيان 
�ملن�رصم من �أجل رفع �لتحدي و�لنظر 
�إىل �لمام وتفادي �لعودة �إىل �ملا�شي، 
مو�شحا �أنه يتو�جد يف و�شعية نف�شية 
�شانت  نادي  خريج  و��شاف  جيدة، 
م�شاهدة  يعد  مل  �أنه  �لفرن�شي  �يتيان 

لقطة �ل�شابة �لتي تعّر�س لها.
ع.ق.

�لوطني  �ملنتخب  مدرب  ��شتنجد 
�شم�س  �ملحلي  بالثنائي  ماجر  ر�بح 
وفاق  فريق  لعب  ن�شاخ  �لدين 
نادي  لعب  عرو�س  و�إ�شالم  �شطيف 
�لغيابات  تعوي�س  �أجل  من  بار�دو 
�لوطنية  �لت�شكيلة  �رصبت  �لتي 

دعوة  جاءت  حيث  �ل�شابة،  ب�شبب 
كل  غياب  تاأكد  بعد  للثنائي  ماجر 
وفوزي غولم عن  يو�شف عّطال  من 
يخو�شه  �لذي  �لتح�شريي  �لرتب�س 
مو�جهتي  خلو�س  ��شتعد�د  �خل�رص 
مونديال  ت�شفيات  حل�شاب  نيجرييا 

�إفريقيا  2018 برو�شيا وودية منتخب 
و14   10 يومي  �ملقررتني  �لو�شطى 
حيث  �لتو�يل،  على  �ملقبل  نوفمرب 
لالعبي  �لثقة  منح  ماجر  ف�شل 
�لعمل  �أجل  من  �لوطنية  �لبطولة 
على �إعادة �لعتبار لهم خالل �لفرتة 

وقت  يف  �رّصح  �لذي  وهو  �ملقبلة 
�ملحليني  ��شتدعاء  يف�شل  �أنه  �شابق 
من �أجل جعل �ملنتخب ي�شم �أغلبيتهم 
عو�س �لعتماد على �غلبية �لالعبني 

�ملحرتفني.
عي�صة ق.

متاعبه تزيد بعد ا�صتبعاده من ترب�س املنتخب الوطني

�الحتاد �لرتكي يعاقب فيغويل 
باالإق�ضاء ثالث مباريات

�شلّط �لحتاد �لرتكي لكرة �لقدم عقوبة قا�شية على �لالعب �لدويل �جلز�ئري 
�شفيان فيغويل بعدما قرر �ق�شائه من لعب ثالث مباريات على خلفية �لطرد 

�لذي تعّر�س له خالل �ملبار�ة �لتي جمعت فريقه غالتا�رص�ي �أمام طر�بزون 
�شبور �لرتكي و�لتي جرت نهاية �ل�شبوع �ملن�رصم حل�شاب �لدوري �لرتكي 

�ملمتاز، حيث دفع متو�شط ميد�ن �ملنتخب �لوطني ثمن دفاعه على زميله 
�إثر �لتدخل �لقوي �لذي تعر�س له من طرف �أحد لعبي �لفريق �ملناف�س 

غاليا عقب �ل�شتباك �لذي وقع فيه مع �لالعب �لمر �لذي جعله ينال �لبطاقة 
�حلمر�ء �ملبا�رصة ويطرد من �ملقابلة، حيث �شيكون فيغويل غري معني 

بخو�س ثالث مو�جهات من �لدوري �لرتكي مع فريقه.
وتاأتي عقوبة �لحتاد �لرتكي للعبة لتزيد متاعب خريج نادي غرونوبل �لفرن�شي 

�لذي يتو�جد يف و�شعية نف�شية �شعبة خا�شة و�أنه مل يتم ��شتدعائه من طرف 
�لناخب �لوطني ر�بح ماجر من �جل �لدخول مع �ملنتخب �لوطني يف �لرتب�س 

�لتح�شريي �لذي ينطلق �لثنني �ملقبل حت�شبا لإعد�د مبار�ة نيجرييا وودية 
منتخب جمهورية �إفريقيا �لو�شطى.

ع.ق.
�صوف يناف�س �صليماين بقوة على مكانة �صمن الت�صكيلة الأ�صا�صية 

بوجناح يو��ضل �لت�ضجيل ويك�ضب 
ثقة ماجر

 يو��شل �لالعب �لدويل �جلز�ئري بغد�د بوجناح �لتاألق يف �شفوف فريقه �ل�شد 
�لقطري منذ �لعودة من �ل�شابة �لتي كان يعاين منها حيث و��شل �ملعني 

هو�يته يف هز �ل�شباك بعدما قاد ناديه �إىل �لفوز خارج �لقو�عد على ح�شاب 
�لهلي يف �ملبار�ة �لتي جمعتهما م�شاء �أول �م�س حل�شاب �جلولة �ل�شابعة من 

دوري جنوم قطر، �أين �نتهى �للقاء بهدفني لو�حد، حيث قاد �بن مدينة وهر�ن 
فريقه �إىل �لفوز بعدما �فتتح باب �لت�شجيل يف �لدقيقة �ل�شابعة من �للقاء 

قبل �أن ي�شاعف زميله �لهيدو�س �لنتيجة يف �لدقيقة 18 ويتمكن �ملناف�س من 
�لتقلي�س يف �لدقيقة �لأخرية للقاء، وهو �لهدف �لر�بع يف ر�بع مبار�ة على 

�لتو�يل لبوجناح و�ل�شابع منذ �نطالق �ملو�شم �حلايل، ويف ظل تاألق بوجناح 
فاإنه مر�شح ملناف�شة �شليماين على مكانة �شمن �لت�شكيلة �ل�شا�شية ول 

ي�شتبعد �أن يكون ر�أ�س �حلربة �لأ�شا�شي �أمام نيجرييا.
ع.ق. 



الإيطايل  روما  لزيو  نادي  تاأهل 
لبطولة  ع�رش  ال�ساد�س  الدور  اإىل 
الدوري الأوروبي بفوزه على �سيفه 
اجلولة  يف   0-1 الفرن�سي  ني�س 
املجموعة  مناف�سات  من  الرابعة 
الفريق  بتاأهل  الف�سل  يعود    ،.11
�سجله  الذي  الهدف  اإىل  الإيطايل 
يف  خطاأ  لومار�سون  ماك�سيم 
بينما كانت املباراة  مرمى فريقه 
تلفظ اأنفا�سها الأخري، ورفع لزيو 
ر�سيده اإىل 12 نقطة اأمام ني�س 6 
نقاط وزولته البلجيكي 4 نقا الذي 
فيتي�سه  م�سيفه  على   0-2 فاز 
الهولندي الذي ميلك نقطة وحيدة 
فريق  وا�سل  بينما  ر�سيده.  يف 
الباهتة  عرو�سه  الإيطايل  ميالن 
مع  �سلبياً  بتعادله  ليغ  اليوروبا  يف 
�سمن  اليوناين  اأثينا  اأيك  م�سيفه 
الرابعة،  املجموعة  مناف�سات 
فيينا  اأو�سرتيا  اأحيا  املقابل  يف 
ال�سعود،  يف  حظوظه  النم�ساوي 
عقب فوزه الكبري 4-1 على م�سيفه 
ميالن  وحافظ  الكرواتي،  رييكا 
بر�سيد  املجموعة  �سدارة  على 
الفريق  احتل  فيما  نقاط،  ثماين 
اليوناين املركز الثاين ب�ست نقاط، 
واأو�سرتيا فيينا املركز الثالث باأربع 
نقاط، ورييكا للمركز الأخري بعدما 

نقاط.  ثالث  عند  ر�سيده  جتمد 
بات  اخلام�سة،  املجموعة  ويف 
الفرن�سي  وليون  الإيطايل  اأتالنتا 
تعادل  ، حيث  التاأهل  اأعتاب  على 
م�سيفه  مع   1-1 الإيطايل  الفريق 
فيما  القرب�سي،  ليما�سول  اأبولون 
3-0على  الفرن�سي  الفريق  تغلب 
يف  الجنليزي  اإيفرتون  �سيفه 
ويت�سدر  اخلام�سة،  املجموعة 
بر�سيد  ترتيب املجموعة  اأتالنتا 
الأهداف عن  ثماين نقاط، بفارق 
ليون فيما ظل اأبولون ليما�سول يف 
املركز الثالث بر�سيد ثالث نقاط، 
ويتذيل اإيفرتون ترتيب املجموعة 

بر�سيد نقطة واحدة.
كييف  دينامو  �سعد  جهته،  من 
الثمني  فوزه  عقب  الأوكراين 
يونغ  م�سيفه  على  رد  دون  بهدف 
مناف�سات  من  ال�سوي�رشي  بويز 
و�سجل  الثانية،  املجموعة 
املباراة  يف  الوحيد  الهدف 
تغلب  كما  بويال�سكي،  فيتايل 
على  ال�رشبي  بلغراد  بارتيزان 
الألباين  �سكينديربيو  �سيفه 
دينامو  وعزز  نظيفة،  بثنائية 
بعدما  للمجموعة  �سدارته  كييف 
فيما  نقاط،   10 اإىل  ر�سيده  رفع 
خم�س  اإىل  بارتيزان  ر�سيد  ارتفع 

وجتمد  الثاين،  املركز  يف  نقاط 
ر�سيد يونغ بويز عند ثالث نقاط 
ظل  حني  يف  الثالث،  املركز  يف 
موؤخرة  يف  قابعاً  �سكينديربيو 

الرتتيب بر�سيد نقطتني.
حافظ  ال�سابعة  املجموعة  ويف 
على  الروماين  بوخار�ست  �ستيوا 
رغم  نقاط   10 بر�سيد  ال�سدارة 
ال�سبع  بئر  ابويل  مع  اليوم  تعادله 
بلزن  فيكتوريا  ويحتل   ،1-1
على   1-4 الثاين  املركز  الت�سيكي 
.ويف  الخي،  ال�سوي�رشي  لوغانو 
اأتلتيك  فاز  العا�رشة،  املجموعة 
او�سرت�سوند  على  ال�سباين  بلباو 
 ،0-1 ال�سدارة  �ساحب  ال�سويدي 
على  برلني  فاز هريتا  املقابل  يف 
 ،0-2 الوكراين  لوهان�سك  زوريا 
الول  الثاين  الدور  اىل  ويتاأهل 
وتن�سم  جمموعة،  كل  يف  والثاين 
املركز  حتتل  فرق  ثمانية  اليهم 
دوري  يف  جمموعاتها  يف  الثالث 

البطال.
الدور  وزينيت  اأر�سنال  بلغ  فيما 
الثاين يف حني اقرتب لودوغوريت�س 
�سمن  العبور،  بطاقة  حجز  من 
ثاين  اإىل  العبور  بطاقة  اأر�سنال 
رغم  الأوروبي  الدوري  اأدوار 
�سيفه  اأمام  ال�سلبي  تعادله 

فريق  ورفع  ال�رشبي،  زفيزدا 
»املدفعجية« ر�سيده اإىل 10 نقاط 
يف  الثامنة  املجموعة  �سدارة  يف 
 5 بر�سيد  ثانياً  زفيزدا  بات  حني 
كولن  حقق  املقابل،  يف  نقاط، 
على  كبرياً  فوزاً  الأخري  الأملاين 
�سيفه باتي بوري�سوف البيالرو�سي 
لهدفني،  اأهداف  بخم�سة  الثالث 
بدوره جنح زينيت �سان بطر�سربغ 
الرو�سي يف بلوغ الدور الثاين رغم 
روزنربغ  اأمام م�سيفه   1-1 تعادله 
الرنويجي حل�ساب املجموعة 12، 
اإىل  ر�سيده  الرو�سي  الفريق  ورفع 
10 نقاط يف ال�سدارة يف حني �سار 
نقاط،   4 بر�سيد  ثالثاً  روزنربغ 
فاز  املجموعة،  نف�س  و�سمن 
الثاين  الإ�سباين  �سو�سييداد  ريال 
بر�سيد 9 نقاط على �سيفه فاردار 
دون  الرتتيب  متذيل  املقدوين، 
وحافظ  نظيفة.  بثالثية  نقاط، 
البلغاري  رازغراد  لودوغوريت�س 
الثالثة  املجموعة  �سدارة  على 
رغم تعادله على اأر�سه اأمام براغا 
و�سمن  ملثله،  بهدف  الربتغايل 
التعادل  ح�سم  املجموعة،  نف�س 
مباراة  نتيجة   1-1 الإيجابي 
الرتكي  با�ساك�سهري  اإ�سطنبول 

و�سيفه هوفنهامي الأملاين.

فياريال يف ال�شدارة وال�شراع ي�شتد 
باملجموعة ال�شاد�شة

اقرتب فياريال الإ�سباين من التاأهل اإىل الدور ال�ساد�س ع�رش من 
م�سابقة الدوري الأوروبي فيما ا�ستد ال�رشاع يف املجموعة ال�ساد�سة 

بني كوبنهاغن و�سرييف تريا�سبول ولوكوموتيف مو�سكو، يف املجموعة 
الأوىل، احتفظ فياريال الذي ا�ستعاد نغمة النت�سارات التي غابت 

عنه يف املرحلتني املا�سيتني، ب�سدارته للمجموعة بعدما رفع ر�سيده 
اإىل ثماين نقاط بفارق نقطة اأمام اأقرب مالحقيه اأ�ستانا الكازاخي، 

فيما احتل �سالفيا براغ املركز الثالث بر�سيد خم�س نقاط، وودع 
مكابي البطولة ر�سمياً بعدما جتمد ر�سيده عند نقطة واحدة يف قاع 
الرتتيب، حقق فياريال يف اجلولة الرابعة الفوز على م�سيفه �سالفيا 

براغ الت�سيكي بهدفني ل�سفر �سجلهما الكولومبي كارلو�س باكا  و�سيمون 
ديلي باخلطاأ يف مرمى فريقه وانت�رش اأ�ستانا خارج اأر�سه على مكابي 

بهدف ل�سفر.
ويف املجموعة ال�ساد�سة، و�سع كوبنهاغن الدمناركي حداً ل�سل�سلة 

املولدويف مفاجاأة كربى بفوزه على م�سيفه لوكوموتيف مو�سكو 
الرو�سي بهدفني لهدف، واأ�سبح ال�رشاع يف املجموعة اأكرث ا�ستعالً، 
حيث اعتلى كوبنهاغن ال�سدارة بر�سيد �ست نقاط بفارق الأهداف 

اأمام اأقرب مالحقيه �سرييف تريا�سبول فيما تراجع لوكوموتيف مو�سكو 
للمركز الثالث بر�سيد خم�س نقاط، ويتذيل زلني الرتتيب بر�سيد 

نقطتني.

كونتي يتهم العبي ت�شيل�شي 
بالتق�شري

ك�سفت تقارير �سحفية اأن الإيطايل اأنطونيو كونتي املدير الفني لنادي 
ت�سيل�سي الإجنليزي حّمل الالعبني م�سئولية الهزمية من روما الثالثاء 
املا�سي يف دوري اأبطال اأوروبا، وحتدث معهم بغ�سب عقب املباراة، 

وقالت �سحيفة »تليغراف«، اإن كونتي كان غا�سبًا للغاية من ت�رشف 
الالعبني يف مباراة روما، وتراجع امل�ستوى والنتائج يف الفرتة الأخرية 

واتهمهم بالتق�سري، واأكدت ال�سحيفة، اأن كونتي يحظى بدعم كامل 
من اإدارة ت�سيل�سي بقيادة الرو�سي رومان اأبراموفيت�س، ولذلك يت�رشف 

بالطريقة التي حتلو له ولديه ثقة كبرية اأنه لن تتم اإقالته يف الوقت 
الراهن.

واأ�سارت ال�سحيفة اأن الالعبني ا�ستمعوا اإىل تعليمات كونتي وتعاهدوا 
على اللتزام وعدم التق�سري يف املباريات املقبلة، وتقدمي م�ستويات 

اأف�سل، وي�ست�سيف ت�سيل�سي نظريه مان�س�سرت يونايتد غدا يف لقاء 
اجلولة 11 من الدوري الإجنليزي، ويخ�سى كونتي خ�سارة فريقه والتي 

قد تهدد ا�ستمراره يف »�ستامفورد بريدج«.

ريال مدريد يخطط خلطف كوتينيو
اأدت الأزمات التي يعاين منها نادي ريال مدريد يف الليغا ودوري 

اأبطال اأوروبا، اإىل اإعادة التفكري يف تدعيم �سفوف الفريق امللكي 
بعدة �سفقات كبرية خالل الفرتة املقبلة، وك�سفت �سحيفة »موندو 

ديبورتيفو«، اأن ريال مدريد توا�سل مع ليفربول الإجنليزي لال�ستف�سار 
حول موقف النجم الربازيلي فيليب كوتينيو الذي يعد اأحد اأهم اأهداف 

بر�سلونة منذ ال�سيف املا�سي .وترى ال�سحيفة اأن بطل اأوروبا ينوي 
التعاقد مع الدويل الربازيلي يف ال�سيف املقبل بدفع املبلغ الذي 

ر�سدته اإدارة الريدز للتخلي عنه، والذي قدر مببلغ 150 مليون يورو، 
لكن رغبة الالعب هي التي �ستح�سم اختيار فريقه اجلديد، حيث يظل 

بر�سلونة الوجهة املف�سلة له وذلك مع رغبة النادي الكتالوين يف التعاقد 
معه خالل فرتة النتقالت ال�ستوية املقبلة.

و�سوف ي�ستغل الفريق امللكي،ابتعاد باري�س �سان جريمان عن 
املفاو�سات حول كوتينيو ب�سبب م�سكلة اللعب املايل النظيف، ويتجه 

للتعاقد مع الالعب يف ظل عدم رغبة بر�سلونة يف دفع هذا املبلغ 
ال�سخم ل�سمه. وكان فيليب كوتينيو، قد طلب من اإدارة ليفربول ال�سماح 

برحيله خالل املريكاتو ال�سيفي املا�سي، وقدم بر�سلونة اأكرث من 
عر�س لكن الريدز اأكد وقتها اأن النجم الربازيلي لي�س للبيع.

الزيو دينامو كييف اأر�شنال وزينيت يتاأهلون اإىل الدور ال�شاد�س ع�شر
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بايرن ميونيخ يجدد التفكري يف التعاقد مع �شان�شيز

نوري �شاهني يعلن اعتزاله دوليًا

ك�سفت تقارير �سحفية اأن 
نادي بايرن ميونيخ الأملاين 

ي�سعى لتعزيز خطه الهجومي 
خالل املرحلة املقبلة، خا�سة 

بعد تعر�س الثنائي روبرت 
ليفاندوف�سكي وتوما�س مولر 

لالإ�سابة، واأعاد بايرن ميونيخ 
اإحياء خطة التعاقد مع الت�سيلي 

األيك�سي�س �سان�سيز لعب اأر�سنال 
الإجنليزي، خالل فرتة النتقالت 

ال�ستوية املقبلة، وقالت �سبكة 
»ESPN« اإن اإدارة بايرن ميونيخ 

حاولت التعاقد مع �سان�سيز خالل 
�سوق النتقالت ال�سيفية الأخرية 

بناًء على طلب من الإيطايل 
كارلو اأن�سيلوتي مدرب البافاري 

ال�سابق، اإل اأن املفاو�سات ف�سلت 
ليتجه الفريق الأملاين للتوقيع 

مع الكولومبي خامي�س رودريغيز 
من ريال مدريد. واأو�سحت 

ال�سبكة اأن اإ�سابة ليفاندوف�سكي 
اأعادت فكرة التعاقد مع �سان�سيز، 
خا�سة واأن الالعب �سيكون متاًحا 

يف جانفي القادم بقيمة مالية 

منخف�سة، نظًرا لنتهاء عقده 
يف نهاية املو�سم وميكن التوقيع 
معه مقابل 30 مليون اإ�سرتليني، 

وتعر�س الالعب البولندي لإ�سابة 
بالفخذ، يف مباراة الفريق اأمام 

ليبزيج بالدوري الأملاين وخرج 
قبل نهاية ال�سوط الأول ليحل 

اأرتورو فيدال بدًل منه.

 اأعلن الرتكي نوري �ساهني لعب 
و�سط بورو�سيا دورمتوند  دولياً 

وهو يف 29 من العمر، واأو�سح 
�ساهني على موقعي تويرت 

واأن�ستغرام: »اأود اعالن نهاية 
م�سريتي مع املنتخب الوطني« 

م�سرياً اأنه يريد ترك املكان 
جليل جديد من الالعبني. وخا�س 

�ساهني 52 مباراة مع منتخب 
بالده �سجل فيها هدفني، وف�سل 
منتخب تركيا باإ�رشاف املدرب 

مري�سيا لو�سي�سكو يف التاأهل 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل يف 
رو�سيا ال�سنة املقبلة، وكان قائد 

ال�سحافيني ثم عدل عن قراره يف 
اأوت املن�رشم.



 »مو�سيقى الأر�ض«.. الفلكلور
 م�سدرا للإبداع

 يختتم مهرجان »مو�سيقى 
الأر�ض« فعالياته بحفل كبري 

يف �سالة ت�سايكوف�سكي يف 
العا�سمة الرو�سية مو�سكو.

بداأت فعاليات مهرجان 
»مو�سيقى الأر�ض« ملو�سيقى 

الإثنو واجلاز والكال�سيك، 
منذ �سهر يونيو املا�سي، 

بعرو�ض ت�سفيات فنية لأكرث 
من 300 فرقة من �ستى بقاع 

الحتاد الرو�سي بقومياته 
واإثنياته الغنية باأ�سالة 

فلوكلورية متفردة.
واأفاد بوري�ض برييزوف�سكي 

املدير الفني للمهرجان 
بو�سول 26 فرقة مو�سيقية 

اإىل احلفالت النهائية التي �ستقام، من 1 اإىل 3 نوفمرب اجلاري.
واأ�ساف برييزوف�سكي اأن املو�سيقى ال�سعبية الفولكلورية كثريا ما 

كانت م�سدرا هاما لإبداع املو�سيقى الكال�سيكية، وهذا املهرجان 
اأكرب دليل على ذلك.

فالغنى الثقايف للموروث املو�سيقي الفلكلوري يرفد املو�سيقى 
الكال�سيكية مبو�سوعات رائعة، وهذه هي فكرة املهرجان 

الأ�سا�سية.
يختتم مهرجان »مو�سيقى الأر�ض« فعالياته بحفل كبري يف �سالة 

ت�سايكوف�سكي، يوم ال�سبت 4 نوفمرب، يف العا�سمة الرو�سية.

كندة علو�ض ع�سو جلنة حتكيم يف 
»القاهرة ال�سينمائي«

  اختارت اإدارة مهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل، النجمة 
ال�سورية كندة علو�ض، لع�سوية جلنة حتكيم امل�سابقة الدولية 

للمهرجان يف دورته الـ 39، التي يراأ�سها النجم امل�رصي، ح�سني 
فهمي، وت�سم يف ع�سويتها امل�رصي خريي ب�سارة والفل�سطيني هاين 

اأبو اأ�سعد بالإ�سافة ملجموعة اأ�سماء من خمرجني ونقاد عاملني.
 وتعد هذه امل�ساركة الثانية لكندة كع�سو جلنة حتكيم يف مهرجان 

القاهرة ال�سينمائي بعد م�ساركتها �سابقاً كع�سو جلنة حتكيم يف 
امل�سابقة العربية، بالإ�سافة ملهرجانات عديدة اأخرى.

يذكر اأن الدورة الـ 39 ملهرجان القاهرة ال�سينمائي الدويل من 
املقرر اأن تقام يف الفرتة من 21 اإىل 30 نوفمرب اجلاري.
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ال�ساب خالد يطرح »�سباب الدنيا« لدعم 
منتدى �سباب العامل ب�سرم ال�سيخ

خالد  ال�ساب  اجلزائري  النجم  طرح 
منتدى  لدعم  الدنيا«  »�سباب  اأغنية 
�سباب العامل ب�رصم ال�سيخ، الذي يعقد 

يف الفرتة من 4 لـ 10 نوفمرب اجلاري.
كلمات خالد  الدنيا« من  »�سباب  اأغنية 

تاج الدين واأحلان عمرو م�سطفى.
�سيف  اآلف   3 املنتدى  يف  وي�سارك 
من  جن�سية   100 من  اأكرث  اإىل  ينتمون 
رعاية  حتت  العامل،  اأنحاء  خمتلف 
الرئي�ض امل�رصي عبد الفتاح ال�سي�سي.

ويت�سمن املنتدى عقد جل�سات نقا�سية 
خمتلف  حول  ُمعمق  حوار  لإجراء 
وثقافية  واقت�سادية  �سيا�سية  الق�سايا 
وتتاأثر  توؤثر  التى  العاملية  والتحديات 

بال�سباب.

»العودة اإىل �سينما اجلنوب« مبهرجان 
قرطاج ال�سينمائي

يف  ال�سابع  الفن  ع�ساق  تف�سل 
انطالق  عن  قليلة  اأيام  تون�ض 
ال�سينمائية  »اأيام قرطاج  مهرجان 
»، يف دورته الـ28 التي ترفع �سعار 
وفق  اجلنوب«،  ل�سينما  »العودة 

مدير املهرجان.
ويقام املهرجان -الذي يطلق عليه 
�سينما  مهرجانات  »عميد  ا�سم 
اجلنوب«- خالل الفرتة من 4 اإىل 
11 نوفمرب اجلاري، مب�ساركة 180 
فيلما تون�سيا وعربيا واأجنبيا، من 

اأكرث من ع�رصين بلدا.
وت�سعى الّدورة احلالية اإىل اإ�سفاء 
من  املهرجان،  على  جديدة  روح 
ال�سينما  بني  توازن  خلق  خالل 
»اختل  اأن  بعد  والأفريقية  العربية 
املا�سية،  ال�سنوات  يف  التوازن« 
ب�سكل خلق اإح�سا�سا لدى الأفارقة 
مهرجان  يف  �سيوف  جمرد  اأنهم 
 28 الّدورة  ملدير  وفقا  عربي، 

للمهرجان جنيب عياد.
حديث  يف  عياد  واأ�ساف 
املهرجان  »هذا  اأن  لالأنا�سول، 
مثل:  كربى  مهرجانات  ي�سبه  ل 
نف�سا  يحمل  بل  )فرن�سا(،  كان 
وهو  تاريخه،  امتداد  على  ن�ساليا 
مع  متاهيا  ال�سيء  بع�ض  نُ�سي  ما 
املهم  ومن  الكربى،  املهرجانات 

الرجوع لهذا الّدور«.
واأ�سار اإىل اأن املهرجان يف دورته 
املقبلة اعتمد اختيار اأفالم »ذات 
ل�سينما  وجود  فال  حترري«،  بعد 

منعزلة عن ال�سيا�سة والثقافة.

وي�سهد املهرجان عدة م�سابقات، 
بينها املخ�س�سة لالأفالم الروائية 
فيها  ي�سارك  والق�سرية،  الطويلة 
15 فيلما ق�سريا و14 فيلما طويال، 
اإىل جانب م�سابقة الفيلم الوثائقي 
والوثائقي  فيلما(   14( الطويل 
عن  ف�سال  اأفالم(،   8( الق�سري 
للعمل  �رصيعة  الّطاهر  جائزة 

الأّول.
و�ست�سهد فعاليات املهرجان ندوة 
على  امل�ساعدة  هدفها  دولية 
للمجال  م�ستثمرين  وجلب  اإنتاج 
ال�سينمائي مب�ساركة �سينمائيني من 
عدة دول، ولقاءات بني املحرتفني 
املخ�س�سة  كاللقاءات  بالأ�سا�ض 
وحت�سري  وبيعها،  الأفالم  للتوزيع 
والأفارقة  التون�سيني  املنتجني 
فيما  اخلربات  وتبادل  للحوار 

بينهم.
وتعمل اإدارة املهرجان كذلك على 
العا�سمة  خارج  باأن�سطته  اخلروج 
هي:  اأخرى،  مدن  اأربع  لت�سمل 
بنزرت/ )ولية  بورقيبة  منزل 
)و�سط(،  والقريوان  �سمال(، 
وولية  وجربة  )�رصق(،  واملن�ستري 

مدنني/جنوب.
التظاهرات  هذه  افتتاح  و�سيكون 
يف الأ�سبوع نف�سه من اأيام قرطاج 
العا�سمة  يف  املقامة  ال�سينمائية 
املهرجان،  �سيوف  بح�سور 
بعد  يوميا  العرو�ض  �ستكون  فيما 
�ستة  مدار  على  ومتتد  الختتام 

اأيام.

الفنانة �سورية �سو�سن وّتي: اأده�سني 
الت�سوف يف تركيا

 متحدية ظروف الغربة، 
وحمولة واقعها اإىل عمل دائم، 

وللعام الرابع على التوايل، 
افتتحت الفنانة ال�سورية 

�سو�سن وّتي، معر�سها بعنوان 
»�سعيا للمعنى«، معتربة اأن 

»املراأة فر�سة جناة املجتمع«، 
واأن الت�سوف يف تركيا اأده�سها 

فانعك�ض على اأعمالها.
 وافتتحت ال�سبت املا�سي وّتي 

معر�سها يف اإ�سطنبول، وي�سم 28 لوحة فنية )18 اأكرليك، و10 لوحات 
با�ستيل جاف(.

وقالت الفنانة ال�سورية حول جديدها »اأمتنى اأن يحمل كل معر�ض 
جديدا، وتكون كل مرحلة تلبية لندائي الداخلي، هناك جديد اأ�سعر به 

بحكم ال�سن واخلربة، ويهمني تطوير تقنية الر�سم مع الوقت، واأن ترتفع 
لدي، وبها اأثبت وجودي«.

واأ�سافت »اأحب بكل مرحلة عمرية اأن يكون يل جتربة، لأو�سل املعاين 
التي اأرغب، وما اأ�سعر به بداخلي«.

وعن الأ�سباب التي دفعتها لختيار »�سعيا للمعنى« عنوانا للمعر�ض، 
اأفادت »املعنى ل اأحد ميتلكه، فهو عملية وجود الإن�سان، ب�سعي دوؤوب 

للمعنى، وبهذه النقطة بالذات قراأت كتبا عديدة، فال�سعي للمعنى براأيي 
يدمج الوجود والوجدان والوجودية، فراأيته عنوانا منا�سبا«.

واأكدت اأن هذه »العنا�رص الثالثة رغبت اأن تكون موجودة يف لوحاتها، 
نظرا للمرحلة الثقافية التي تعي�سها، فاحلالة هي تقاطع للمعاين هذه«.
وتابعت �سارحة لوحاتها اجلديدة »حاولت يف رابع معر�ض، اخلروج من 
املراأة اإىل الإن�سان، فوجهتي اإن�سانية.. املراأة براأيي، فر�سة النجاة.. 

عن�رص يلبي عندي اأهم مطامح منها اجلمال، لأنه معروف اأن الفن 
يعتمد على اجلمال، وهو الكمال الذي ين�سده كل كائن يعي�ض على 

الأر�ض«.
  واأردفت مبينة عن�رص املراة بقولها »يف بع�ض اللوحات هناك حالة، 

ولكن مع الوقت اأ�سبحت املراأة عندي جمموعة اأدوات، وعندي هدف 
علمنة املجتمع، واأمتنى من املجتمع اأن يهتم بالعلم، فحاولت يف 

بع�ض اللوحات الرتكيز على مبادئ العلم، العلم غائب كمركزية عربية، 
)املركزية( غائبة يف الثقافة العربية«. واأو�سحت »هناك مركزية 

الهوية، املقد�ض، الن�ض، الذكورة، الزعامة )يف الثقافة العربية(، خم�ض 
مركزيات، ل يوجد علم، وهو اأمر غريب، فاأحاول اإظهاره بالت�سكيل 

الذي اأطرحه، علم للمجتمع، ومبا اأين خمت�سة بيولوجيا وبحكم ثقافتي، 
يهمني اأن يهتم املجتمع بالعلم، ويكون له �سطوة، ولكنه مغيب يف 

املجتمع العربي«.
ورغم دعوتها للعلمانية، هنالك ظهور للت�سوف يف لوحاتها، عللت وّتي 

ذلك بقولها »قراءتي جلالل الدين الرومي نظرا لوجودي يف تركيا، 
وقراءتي لإيليف �سفق )كاتبة روائية تركية( ب�سكل جيد، اأده�سني 
الوجود عند ال�سوفية«. واأ�سافت »ل ميكن اأن اأدخل مببارزة مع 

الأتراك، فهم متعمقون باملو�سوع هذا، ولكن �سعرت اأن ثمة �سيء 
اآخر غري العلم فيه، فحاولت اأن اأقر بوجوده باإحدى لوحاتي، واأ�رصين 
الت�سوف برتكيا وجالل الدين الرومي، و�سم�ض التربيزي.. �سعرت اأن 

هناك �سيئا وجوديا«.
ولفتت اإىل اأنه »من املمكن انعكا�ض الت�سوف اأكرث يف اعمايل اإذا قراأت 

عنه اأكرث، وتاأثرت به، وال�سعب الرتكي مهذب وبنى ح�سارته بنف�سه 
وميكن درا�سته«. الفنانة وّتي �رصحت عن لوحة تناولت فيه احلرب 

وال�سالم من واقع املنطقة والعامل بقولها »واقع موؤ�سف نعي�سه، حاولت 
اأن اأعك�ض فيه واقعنا احلايل، وا�ستغباء الإن�سان، وتهمي�ض الأخالق 

والإن�سانية، فمظهر احلروب مرفو�ض عندي«. وذهبت اإىل اأن »اللوحات 
اأ�سا�سا يجب اأن تكون مريحة، فحاولت اإظهار احلرب وال�سالم واخلبث 

الذي يقلب احلقائق، يقلبون امُل�َسلّمات.. الإن�سانية واحلب واحلرية، 
التي هي غاية، ويفرت�ض الأ�سا�ض يف احلياة، الذي يدفع الإن�سان للنمو 

والتطور«.
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من اإعداد وتقدمي الروائّي ال�صوري هيثم ح�صني

كتاب عرب يروون »حكاية الرواية الأوىل«
�صدر حديثا كتاب »حكاية الرواية الأوىل« من اإعداد وتقدمي الروائّي ال�صوري هيثم ح�صني. وفيه يتحدث ثالثون كاتبا عن رواياتهم الأوىل و«ما 

، �صراع، اإرادة، مكابدة، وم�صابرة. وكيف اأّنها �صّكلت عتبة دخولهم اإىل عامل الرواية ال�صاحر، ليوؤّثثوا  �صاحبها من مغامرة، �صغف، متعة، م�صّقة، حتٍدّ
معمارهم الروائّي، ويبلوروا هوّياتهم ال�صردّية احلكائّية يف هذا العامل الرثّي«.

اإبراهيم  �شهادات  الكتاب  وت�شمن 
وه�شام  بكاري  وطارق  احلجري 
واإ�شماعيل  املغرب،  من  ناجح 
اأحمد  وبدر  اجلزائر،  من  يربير 
اليمن،  من  الأهدل  ووجدي  علي 
وجالل برج�س من الأردن، وجورج 
من  غريب  اخلوري  وناتايل  يَرق 
القادر  وعبد  جابر  وحّجي  لبنان، 
م�شلم من اإرتريا، وُدنى غايل وعبد 
من  خليل  وميادة  �شعدون  الهادي 

العراق.
نعيم  رزان  الكتاب  يف  �شارك  كما 

املغربّي وحممد الأ�شفر من ليبيا، 
م�رص،  من  اجلواد  عبد  وزكريا 
ُعمان،  من  املعمري  و�شليمان 
وعاطف اأبو �شيف وليانة بدر ووداد 
البليك  وعماد  فل�شطني،  من  طه 
ال�شودان،  من  ال�شومي  ومن�شور 
وفّواز حّداد ومو�شم رحوم عبا�س 
بيطار من �شوريا، وماجد  وهيفاء 
�شليمان من ال�شعودية، وحممد ولد 
حممد �شامل من موريتانيا، ومي�س 
خالد العثمان ونا�رص الظفريي من 
التي  املقدمة  يف  وجاء  الكويت. 

ل  الروائّي  اأن  ح�شني  هيثم  كتبها 
يحتاج اإىل التخييل يف توثيق حكاية 
اأو  �شاهدة  لتكون  الأوىل،  روايته 
لبع�س  فا�شحة-  -ورّبا  كا�شفة 
اإىل  بب�شاطة  يعود  لأّنه  اأ�رصاره، 
ذاك  كانه،  الذي  ال�شخ�س  ذاك 
املرتّدد يف خطوه الأدبّي، الباحث 
عن موطئ كلمة له يف ميدان غري 
مقّيد بحدود اأو قيود، عامل ف�شاوؤه 
حممال  ويكون  والإبداع،  احلرية 
�شيكون  لأنه  تاريخية،  ب�شوؤولية 
امل�شتقبل،  اإىل  احلا�رص  مر�شال 

حا�رصه،  اإىل  الأم�س  ومر�شال 
وقلمه املدون للتفا�شيل والأ�رصار 
-وحتى  وامل�شتجدات  والوقائع 
نقاط  من  ينطلق  منها-  املتخّيل 

وجذور وبوؤر واقعية.
واأ�شار اإىل اأن الرواية الأوىل للكاتب 
التي  تلك  هي  بال�رصورة  لي�شت 
حتمل الرقم واحد يف تاريخ ن�رصه، 
بل قد تكون تلك الرواية ال�شائعة 
بعد  يتفّرغ  مل  التي  تلك  اأو  منه، 
يحلم  يزال  وما  وتوثيقها  لكتابتها 
بها، كما قد تكون تلك التي دفعته 

اإىل كتابة روايته الأوىل املن�شورة. 
بذور  روائي  كّل  اأر�شيف  وربا يف 
عدد من احلكايات املتزامنة التي 
الأوىل،  بلقب  لتحظى  تتناف�س 
ولذة  العتمة  جمالية  توؤثر  لكّنها 

فتح  بانتظار  والتواري  اخلفاء 
من  وحتريرها  الذاكرة  �شندوق 
بع�شا  لتمنح  ولذائذها  جمالياتها 

منها للمتلّقني والقّراء.
وكالت

 جملة اجلزيرة ت�سلط
 ال�سوء على »مهن تنقر�ض«

حتت عنوان »مهن تنقر�س« �شدر العدد 68 من جملة اجلزيرة على 
موقع اجلزيرة نت ل�شهر نوفمرب 2017، ويتناول امللف الرئي�شي عددا 
من املهن التقليدية التي تكاد تندثر لأ�شباب اجتماعية اأو اقت�شادية.
فمن املغرب نتعرف على ق�شة حممد العّباري الذي ل يزال يتم�شك 
ب�شناعة الدمى يدويا، املهنة التي احرتفها منذ اأربعني عاما، وبقي 

مع قلة من زمالئه متم�شكني بهذا الفلكلور يف مدينة طنجة.
ومن طنجة اإىل مراك�س نرافق »القراب«، اأحد معامل �شاحة الفنا 

ال�شهرية الذي يبيع املاء للعط�شى، رغم تراجع حاجة النا�س حلامل 
القربة ب�شبب انت�شار املياه املعباأة. ومل يبق من هذه املهنة �شوى 

امل�شهد الرتاثي بالزي والألوان املميزة.
ونتعرف على تاريخ �شناعة الطربو�س امل�رصي وما بقي منه بعد اأن 

اختفى ارتداوؤه يف املجتمع امل�رصي، فرتاجعت �شناعته با�شتثناء 
الحتياجات الدرامية ومرتدي الزي الأزهري، ون�شتمع لآخر م�شغل 

ل�شناعة الطربو�س يف م�رص.
كما نتوقف مع اأحوال �شحرة الأفاعي يف �شوارع الهند، فقد انح�رصت 

هذه املهنة يف املدن الكربى ب�شبب مالحقة ال�شلطات ونا�شطي 
البيئة، لذلك تكاد تقت�رص على املناطق النائية والقرى.

ول يقت�رص »النقرا�س« على املهن احلرفية بل الوظائف اأي�شا، 
ففي نيكاراغوا تواجه مهنة »اأمني املكتبة« تراجعا وا�شحا، اإل اأن 

التخلف التكنولوجي الذي تعي�شه البالد اأنقذ البقية الباقية من اأمناء 
املكتبات. ومن املهن التقليدية يف اأفريقيا �شناعة النعال اجللدي 
الذي كان ي�شتهر يف النيجر، اإل اأن الأحذية امل�شتوردة حّدت كثريا 

من الإقبال على ال�شناعة التقليدية ذات الطابع املميز والألوان 
الأفريقية. والأمر ذاته فيما يتعلق بامل�شنوعات اخل�شبية من 

اخليزران والق�س يف غانا، حيث انح�رص كثريا عدد م�شاغل هذا اللون 
من احلرف، يف مواجهة الأ�شواق املفتوحة على ال�شلع الأجنبية.

ومن التقارير املنوعة، ي�شم العدد تقريرا يحكي لنا ق�شة متحف 
فل�شطني يف كيب تاون بجنوب اأفريقيا، الذي اأ�ش�شه النا�شط اجلنوب 

اأفريقي »اأنوه ناجيا« للتعريف بالق�شية الفل�شطينية وعدالتها واأبرز 
املحطات التي مرت بها.

ونتعرف على مبادرة �شبابية يف املو�شل لإنقاذ مكتبات املدينة التي 
ُدمر كثري من مقتنياتها العلمية الثمينة يف ظل �شيطرة تنظيم الدولة 

على املحافظة، وكيف جنحت اجلهود الذاتية يف حفظ الرتاث 
الفكري والإن�شاين يف املكتبات العريقة.

ويف الدار البي�شاء باملغرب، ن�شتمع اإىل ق�شة »حي الأحبا�س« الذي 
اأ�ش�شه ال�شتعمار الفرن�شي للبالد ليكون حيا برجوازيا، مع حر�شه 

على اأن يتلب�س روح الأحياء املغربية العتيقة من حيث العمارة 
والزخارف. كما نذهب يف رحلة تاريخية وراهنة على منت مرتو 

لندن، املعروف بـ«الأنبوب«، اأقدم �شبكة موا�شالت حديثة يف عاملنا 
املعا�رص، ون�شتمع يف هذه الرحلة اإىل اأبرز ما روي عنه من حكايات 

يف املجتمع الربيطاين.
اأما من فل�شطني فنقف على اأو�شاع �شكان »حي ال�شالمية« يف مدينة 

اخلليل، الذين يعي�شون داخل �شجن كبري، اإذ حتيط حيهم الأ�شوار 
املعدنية ول ينفذون اإىل خارجه اإل عرب بوابة يحر�شها جنود 

الحتالل.
وعن املراأة احلديدية يف اأملانيا، اإجنيال مريكل، يحدثنا تقرير عن 

وكالتحياتها ال�شخ�شية بعيدا عن �رصاعات ال�شيا�شة وتعقيداتها.

حفل توقيع كتاب “مذكرات كادح” لريان �سامل العامري يف معر�ض ال�سارقة
اأقيم   بدعوة من دار نبطي للن�رص 
الر�شمية  التواقيع  اأم�س بركن  اأول 
يف معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب 
حفل توقيع كتاب “مذكرات كادح/ 
�شياع املثالية يف دهاليز وظيفية” 
للكاتب/ ريان �شامل العامري وهو 
الإماراتي  للكاتب  الأول  الكتاب 
يف  الن�رص  عامل  يقتحم  الذي 
قالب الرواية بعمل متّيز بالأ�شالة 
هذا  يف  يتناول  اإذ  والواقعية، 
الكتاب ق�شة موظف فائق املثالية 

يف مواقف م�شتلهمة من بيئة العمل 
الواقعية ويف اإطار �شّيق يغلب عليه 
اثني  من  الكتاب  يتاألف  الفكاهة، 
دهليز  كل  وميثل  دهليزا  ع�رص 
كادح  البطل  ق�ش�س  من  ق�شة 
ب�شتى  عملة  بيئة  يُ�شتغل يف  الذي 
بدهليز  الكتاب  ويختم  الطرق 
)الدهليز  وي�شمى  ع�رص  الثالث 
اأك�س X( يف نهاية مفتوحة و�شعها 
امل�شري  على  يوؤكد  كي  الكاتب 
)كادح(.  الق�شة  لبطل  املجهول 

�شامل  ريان  اأن  بالذكر  واجلدير 
يف  متخ�ش�س  مهند�س  العامري 
جمال  يف  وباحث  امل�شاريع  اإدارة 
الإدارة و حت�شني بيئة العمل ويهتم  
اأهمها  كثرية  جمالت  يف  وي�شعى 
ابتكار  طرق  اإيجاد  جمال  يف 
جديدة يف بيئة عمل ذكية تتنا�شب 
الذي  واملتطور  الذكي  العامل  مع 
نعي�شه و�شيعي�شه اأجيال امل�شتقبل، 
الوظيفي  الر�شا  م�شتهدفا حتقيق 
الكتاب  يقع  الوظيفية.  ال�شعادة  و 

يف 112 �شفحة من القطع الو�شط 
�شورة  الأمامي  الغالف  ويت�شدر 
مكتبه  اأوراق  و�شط  كادح  للبطل 
الأول  الكتاب  وهو  املتناثرة، 
الواقع الفرتا�شي  برمز  املدعوم 
يف  ال�شورة  تتحرك  حيث  املعّزز 
الرمز  بعد م�شح  الأمامي  الغالف 
لت�شغيل فيديو دعائي عن الكتاب. 
اإنتاج  باكورة  الكتاب  هذا  ويعد 

العامري الأدبية.
وكالت

من بينهم ال�صورية �صهال العجيلي

جائزة امللتقى للق�سة العربية تعلن قائمتها الق�سرية
جائزة  على  امل�رصفون  اأعلن 
العربية  الق�شرية  للق�شة  امللتقى 
الأمريكية  اجلامعة  تنظمها  التي 
امللتقى  مع  بالتعاون  بالكويت 
برئا�شة  حكومي(  )غري  الثقايف 
القائمة  الرفاعي،  طالب  الروائي 
دورتها  يف  للجائزة  الق�شرية 
خم�س  �شمت  والتي  الثانية، 
من  ملوؤلفني  ق�ش�شية  جمموعات 
عمان  و�شلطنة  والعراق  �شوريا 

والأردن.

املجموعات  القائمة  وت�شم 
متيم  لل�شوري  »ليثيوم«  الق�ش�شية 
امللك«  بنت  و«�رصير  هنيدي 
و«قرب  العجيلي  �شهال  لل�شورية 
�شجرة عالية« للعراقي لوؤي حمزة 
يكن �شحكا فح�شب«  و«مل  عبا�س 
و«�شيف  الرحبي  حممود  للعماين 
حممود  لالأردين  العامل«  على 

الرمياوي.
الثانية  دورتها  يف  اجلائزة  وتلقت 
العام 239 جمموعة ق�ش�شية  هذا 

التحكيم  انتقت جلنة  من 20 دولة 
للقائمة  منها  جمموعات   10
قبل  املا�شي  اأكتوبر  يف  الطويلة 

اخت�شارها اإىل خم�س فقط.
الدورة  هذه  ويرتاأ�س جلنة حتكيم 
ح�شن النعمي )ال�شعودية( وت�شم يف 
ع�شويتها �شعيد بنكراد )املغرب( 
وعبده جبري )م�رص( وهدى ال�شوا 
)الكويت( وخليل �شويلح )�شوريا(.

مبلغ  على  الأول  الفائز  ويح�شل 
و�شهادة  ودرع  دولر  األف  ع�رصين 

جمموعته  وترتجم  اجلائزة، 
بالتعاون  الإجنليزية  للغة  الفائزة 
باقي  ينال  حني  يف  النا�رص،  مع 
وعددهم  الق�شرية  القائمة  كتاب 
دولر  اآلف  خم�شة  مبلغ  اأربعة 

و�شهادة ودرع اجلائزة.
املجموعة  اإعالن  املقرر  ومن 
دي�شمرب  من  الرابع  يف  الفائزة 
اجلامعة  تقيمه  احتفال  خالل 

الأمريكية يف الكويت.
 وكالت

ال�سعودية ت�سحب كتابًا »غري لئق« بعد حملة �سده على من�سات التوا�سل
»زائرات  كتاب  ب�شحب  ال�شعودية  والإعالم  الثقافة  وزارة  اأمرت 
اخلمي�س« للكاتبة بدرية الب�رص بعد حملة �شده على مواقع التوا�شل 

الجتماعي ب�شبب »حمتواه غري الالئق«.
وقال الناطق الر�شمي با�شم وزارة الثقافة والإعالم، هاين الغفيلي اإن 
الوزارة وجهت »فوراً« ب�شحب الكتاب الذي كان قد جرى الت�رصيح 

ب�شدوره يف فرتة الإدارة ال�شابقة، واأمرت »بفتح حتقيق«.
بداأت  ال�شجة  لكن  والتحقيق،  ال�شحب  اأ�شباب  الوزارة  تو�شح  ومل 
�شهرية  ملكتبة  موجهة  تويرت  يف  �شخ�س  كتبها  تغريدة  مع  اأم�س 
»املحتوى  الرغم من  الأطفال على  كتب  ق�شم  الكتاب يف  و�شعت 

غري الالئق«، بح�شب و�شفه.
اعترب  الذي  الكتاب  حول  اجتماعية  �شجة  التغريدة  واأحدثت 
»حمتوى  يت�شمن  اأنه  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  املغردون 

جن�شياً و »ا�شتهتاراً بالذات الإلهية«.
وتعد بدرية الب�رص )1967( من اأ�شهر الكاتبات ال�شعوديات، ولديها 
بالعربية، وهي حتمل درجة  والكتب املن�شورة  الروايات  عدد من 
)اإم  قناة  على  اأ�شبوعياً  برناجماً  وتقدم  الجتماع  دكتوراه يف علم 

بي �شي(.
 وكالت



ثقافةاجلمعة 03 ال�صبت 04  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 14 �صفر  1439ه 17
ميهوبي يك�صف :  

�إن�ساء ف�ساء متحفي ال�ستذكار �أعمال مولود معمري يف فيفري2018
افتتح اأم�س وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والأمني العام للمحافظة ال�صامية 

للأمازيغية  فعاليات امللتقى الدويل اأمو�صناو و�صع تقاطع احل�صارات العاملية  وياأتي هذا  يف 
اإطار   الحتفاء بالذكرى املئوية مليلد هذه ال�صخ�صية الثقافية  والعلمية املبدعة التي 

قدمت الكثري للثقافة الأمازيغية واجلزائرية على حد �صواء ولقد   نظمت  هذه الفعالية  يف 
املعر�س اجلزائر الدويل للكتاب يف طبعته 22 والتي اأقيمت  بدار اجلزائر بق�صر املعار�س 

ال�صنوبر البحري بالعا�صمة  والذي �صي�صتمر اإىل غاية 5 نوفمرب 2017 ، بهدف  ترقية  وتطوير 
الل�صان الأمازيغي والثقافة الأمازيغية   حيث  �صتعرف ح�صور  باحثني واأكادمييني من 

اجلزائر ودول اأجنبية  وخمت�صني يف جمالت الأدب والتاريخ والأنرثبولوجيا والل�صانيات 
من الباحثني اجلامعيني والكتاب  من بينهم يو�صف ن�صيب  املخت�س يف علوم الجتماع 

والأدب الأمازيغي  وماحلا بن براهم الباحثة يف التاريخ ويف علم الأنرثبولوجيا  وغريها 
من ال�صخ�صيات البارزة من بينها املخرج ال�صينمائي بلقا�صم حجاج �صاحب فيلم »للة فاطمة 

ن�صومر«و�صيتطرق اخلرباء يف هذه التظاهرة العلمية لل�صرية الذاتية للرجل وم�صواره 
العلمي والثقايف وكذا  كل اأعماله ، �صيظهر للعيان اأن مولود معمري كان مثقفا وباحثا نري 

الأفكار ، �صاهم اإىل حد بعيد يف اإخراج الأمازيغية من النفق اإذ األهم ذوي الوعي باأهميتها ، كما 
�صيت�صح اأي�صا ميله اإىل التفاين يف خدمة ثقافة بلده الأ�صيلة التي اأنهكتها ال�صفوية ، غري 

مكرتث بطموحاته ال�صخ�صية . .

امللتقى  ميهوبي  يف  الدين  عز    وك�شف 
الدويل« اأمو�شناو  مو�شع تقاطع احل�شارات 
العلمي  االهتمام  م�شاألة  »عن  العاملية 
مولود  به  الراحل  قام  الذي  الكبري 
طويلة  من  �شنوات  معمري  على  مدار 
الوطن  مناطق  والتنقل  يف  والبحث  اجلهد 
وهذا ما �شاهم  يف حفظ   للرتاث والذاكرة 
مبختلف  باالأمازيغية  الثقافية  الوطنية 
علينا  يفر�ض  العمل  فهذا  األ�شنتها  وبالتايل 
االء هذا الكاتب الكبري قيمة اإ�شافية وهو اأننا 
نفكر يف اإن�شاء ف�شاء  متحفي يخ�ض مولود 
بتاويرت  منيمون  راأ�شه  معمري  يف م�شقط 
تيزي  بوالية  الكربى  بالقبائل  يني  اآيت  يف 
�شتجمع  فيفري2018  ،  حيث  �شهر  يف  وزو 
التي  االأ�شياء  اأعماله  وخمطوطاته  وكل 
دونت  للدرا�شات  التي  اإ�شافة  دونت  حوله 
احلفاظ  بهدف  اأعماله  و�شور  وهذا  حول 
والباحث مولود معمري  ذاكرة  الكاتب  على 

.
 

   ميهوبي : »مولود معمري �صاهم 
يف تاأ�صيل الثقافة اجلزائرية 

والأمازيغية
 

الدويل  امللتقى  بهذا  ميهوبي  اأ�شاد   ولقد 
فكرية  قامة   على  ال�شوء   ي�شلط  الذي 
الباحث  مب�شتوى  واأكادميية  وثقافية  
�شنة  معمري   مولود  الكبري  اجلزائري  
حول  والدويل  الوطني  من  الن�شاط   كاملة 
هذه ال�شخ�شية  والتي نظمت فيها ملتقيات 
يف  والعلمية  البحثية  جهوده  حول  وندوات  
�شبيل تاأ�شيل  الثقافة اجلزائرية االأمازيغية  
ترى   بداأت  قد  االأبحاث  هذه  اأن  ،م�شريا 
الذين  الباحثني  العديد من  النور  من خالل 

قدموا اأوراق اأعمال يف هذا املجال .
 

»الأمازيغية ركن ح�صني يف  الهوية 
اجلزائرية«

 
 واأ�شاف  وزير الثقافة يف �شياق ذي �شلة  اأن 
معمري  مولود  مليالد  املخلدة  املئوية 
قد  متت  حتت رعاية رئي�ض  اجلمهورية عبد 
بهذه  الدولة  دليل  اهتمام  بوتفليقة  العزيز 
القامة الكبرية واملتمثلة يف مولود معمري ، 
موؤكدا اأن ح�شوره كان حمت�شما قرابة ثالثني 
الثقافية  والفكرية  اإال  الفعاليات  �شنة  يف 
عرفته  م�شاألة  الذي  ال�رسيع  اأن  التطور 
بها  لغة  االعرتاف  مت  كلغة  االأمازيغية 
يف  ر�شمية  وطنية  ثم  كلغة   2002 يف  وطنية 
تاأمني  مناخ  م�شاألة  يجعل  ما  2016   وهذا 
لتطويرها  وترقيتها  وحت�شني  م�شاعد 
حيوية  م�شاألة  بها  اأ�شبح  االأداء 
به  تقوم  عمل  بالن�شبة  للجميع  وهو 

لالأمازيغية  وت�شاركها  ال�شامية  املحافظة 
الوطنية  والرتبية  الثقافة  وزارتي  من  كل 
يف  كلها  منخرطة  عديدة  وقطاعات 
حت�شني  يف  ت�شاهم  �رسوط  �شبيل  توفري 
باعتبارها  وتراث  وثقافة  كلغة  لالأمازيغية 

ركن  ح�شني يف الهوية  اجلزائرية .
 

»�صنعمل على اإن�صاء اأكادميية خا�صة 
بتطوير اللغة الأمازيغية«

 
 وفيما يخ�ض اإن�شاء  اأكادميية اللغة االأمازيغية 
موجودة  وهناك  االآليات  ميهوبي  اأن  قال   ،
ال�شامية  املحافظة  بها  تقوم  جهود 
الد�شتور  اإ�شارة  يف  كما  يوجد  لالأمازيغية 
تطوير  �شبيل  االأخرية وهذا يف  الإن�شاء هذه 
مهمة  و�شع  لها  توكل  االأمازيغية  والتي 
تدخل  ،  والتي  كلغة  منهجية  لتطويرها 
�شمن د�شتور 2016 ومع عملية و�شعه مو�شع 
القانونية  التي  الن�شو�ض  من خالل  التنفيذ 
من  الد�شتور  هذا  ن�شا لتطبيق   20 تفوق 
الد�شتور  هذا  القوانني  مع  خالل  تكييف 
من بينها هذه  الهيئة التي �شتوكل اإليها مهمة 
االأمازيغية  اللغة  و  بتطوير  الثقافة  االطالع 

على حد �شواء .

�صي الها�صمي ع�صاد : »متحف معمري 
ف�صاء ل�صتقطاب املتمدر�صني 

والباحثني«

وفيما يخ�ض اإن�شاء املتحف خا�ض باأعمال 
مولود معمري  ، قال ع�شاد  اأن ان�شائه كان 
الدين  الثقافة  عز  وزير  طرف  التزاما  من 
مئوية  احتفالية  ذكرى  افتتاح  ميهوبي  يف 
هذه  �شرنافق  فنحن  معمري  وعليه  ميالد 
جت�شيدها  بتوفري  على  و�شنعمل  الفكرة 
اأ�رسطة  جمعناه  من  كل   ما 
وكاب�شوالت  ووثائق  وكمخطوطات  و�شور 
املتحفي  الف�شاء  هذا  اأن  فيديو   كما 
ي�شتقطب  املتمدر�شني  والباحثي �شوف 
االأنرثبولوجيا  والل�شانيات  تخ�ش�ض  ن يف 
اأويل  جمع  خاللها  من  و�شيتم   ،
التزام  هو  و  املتحفي  لتمويل  هذا  الف�شاء 
لالأمازيغية  لتكون  ال�شامية  للمحافظة 
ل�شخ�شيات  االحتفاليات  املقبلة  قدوة  يف 
باأفكار  الأن  االحتفال  يكون  اأخرى  اأن 
مدر  االحتفال  على  املحافظة  هو  حتدي 
�شنة  كاملة بربنامج ثري  وباملوازاة بربنامج 
فلقد  وعليه  اإمكانيات  معادلة  ر�شمي  وهي 
هذه  الفكرة   وتقا�شمنا  مترير  من  متكننا 
اجلمهورية  الذين  والة  كل  بتجنيد  التجربة 
كا�شفا   ، الفكرة  هذه  حتقيق  يف  �شاهموا 
ع�شاد   اأنه �شيتم العودة لقرية مولود معمري 
عن تقدمي هبة  ت�شم عنا�رس  قد تكون بارزة 

يف املتحف بقرية اآث 
يني بتيزي وزو  معتربا اأنه يقوم بخدمة اللغة 
االأمازيغية  عن طريق جمع خمطوطات مولود 
�شاهم  كثريا  بجمع  اللغة  الذي  معمري 
اإ�شهام  تغرياتها  هذا  مبختلف  االأمازيغية 
معمري  مولود  باأعمال  التعريف  جاد  وكذا 
�شيتم  االأنرثبولوجية  وترجمتها  حيث 
خمتلف  نظمت  يف  التي  امللتقيات  اإ�شدار 

حمطات االحتفالية كاإ�شهام كبري.  
  

ع�صاد : »الباحث مولود معمري ابن 
كل اجلزائر«

 
ويف املقابل  اأو�شح االأمني العام للمحافظة 
ع�شاد  الها�شمي  �شي  لالأمازيغية  ال�شامية 
2017  �شنة  اأن  �شنة  امللتقى  هذا  يف 
املحافظة  هو  التزام  ا�شتثنائية   الأن 
االحتفاء على مدار �شنة كاملة  مبئوية ميالد 
مبيالد  نحتفل  والفكرة  اأن  معمري  مولود 
قامة من قامات االأدب والبحث العلمي الذي 
�شاهم  كثريا يف ترقية  اللغة االأمازيغية وعليه 
ال�شامية  لالأمازيغية  اأجدر  فاملحافظة 
الرتكيز  على  عملنا  االحتفال  حيث  بهذا 
على اأ�شياء ملمو�شة  باإعادة طبع كتب مولود 
معمري وترجمة اأعماله  واقتبا�ض �شينمائي 
مولود  اأن  باأفكاره  موؤكدا  الأعماله  والرتويج 
ابن  كل  هو  بل  قرية  ابن  لي�ض  معمري 
حدود  وهذه  بال  اأفكار  اجلزائر   و�شاحب 
مع  نتقا�شمها  التي  نريد  اأن  الفكرة  هي 
قافلة  خالل  تنظيم  من  اجلزائريني  كل 
يف  مدن  الوطن  باأغلب  اأدبية  طافت 
ال�شائفة الفارطة  ، كا�شفا  اأنه �شيتم يف 28 
دي�شمرب  تاريخ ميالد مولود معمري  باإقامة 
االأوبرا  باجلزائر  قاعة  كبري  يف  حفل 
اأول  باملنا�شبة  اإ�شدار  �شيتم  كما  العا�شمة 
وزارة  من  الدولة  بريدي  كاإ�شهام  طابع 
الربيد  والتكنولوجيات والرقمنة ، كما �شيتم 
بتنظيم  تيميمون  مبدينة  االحتفالية  اختتام 
حت�شري  على  نقوم  اأننا  كما  حفل  االأهليل 
 2018 ل�شنة  باملحافظة  اخلا�ض  برنامج 
لل�شنة  التحديات  مواكبة  علينا  والذي  ميلي 
االأمازيغية  .   كما  اللغة  لد�شرتة  الثانية 
�شيتم التطرق  يف هذا امللتقى  التطرق لـ 3 
عنا�رس  ويحمل العن�رس االأول عنوان »  من 
االأنرثوبولوجيا  ومعنى  العاملي  اإىل  املحلي 
مدر�شة  اأمنوذج  معمري  مولود  امل�شاهمة 
االأنرثبولوجيا   مع  القطيعة  ويت�شمن    «
اللغات  اإىل   اإ�شافة  الكولنيالية،  والدرا�شات 
العوملة  ع�رس  يف  االإفريقية  والثقافات 
اإىل  ال�شفوي  ن�شخ  من  وكذا  والرقمنة   
واملثقف  املدون  العاملي  الفكر  ميالد 
يف  االإن�شاين  بالفكر  املت�شبع  واجلامعي 
املتزمتة  الدوقماتية  ال�شيا�شات  مواجهة 

فيما �شريكز العن�رس الثاين من هذا امللتقى 
االأدبية  باحلديث  القامة  حول  هذه  الدويل 
والبعد  االأدبي«  معمري  عمل  �شميم  »يف 
معمري  اأعمال  يف  والتاريخي  اجلغرايف 
يف  التكوين  بني  اجلدلية  والعالقة  االأدبية 
والكتابة  الكال�شيكية  االإن�شانيات  جمال 
بلغة  وعالقته  االأنديجيني  والكاتب  االأدبية 
»اأوال«  والكلمة  »اأ�شفرو«  االآخر  والق�شيدة 
�شوت ثقافة مكممة ، كما �شي�شلط العن�رس 
يف  معمري  اأعمال  على  ال�شوء  الثالث 
اللهجات  من   ، االأمازيغية  الل�شانيات  جمال 
املتفرقة اإىل لغة احل�شارة وتعليم االأمازيغية 
وغري  مقنن  غري  تعليم  من  اجلامعة  يف 
ر�شمي  و�شيتحدث  تعليم  اإىل  فيه  مرغوب 
من  اأماوال  طقم  اإىل  القيم  امللتقى  هذا 
امل�شتخدمة  املفردات  اإىل  املعجم  علم 
واملناجد ، اأعمال رائدة من املناجد العامة 
جترومنت  التخ�ش�شات ومن  مناجد  اإىل 
الل�شانيات  اإىل  تقنيات  اللغوية«  »القواعد 
الل�شان  خدمة  يف  والتكنولوجيا  احلديثة 

االأمازيغي .
للحفاظ  و�شيلة  اأهم  الكتابة  معمري  ويعترب 
اأنقذ  لقد   ، ون�رسهما  واملعرفة  العلم  على 
جمال   يف  املختلفة  باأعماله  الن�شيان  من 
ق�شطا  ال�شفوي  االأمازيغي  واالأدب  الل�شان 
عنها  املعرب  االأمازيغية  الثقافة  من  وافر 
اإفريقيا  �شمال  يف  املتداولة   باللهجات 
االأمازيغية  اللغة  قواعد  اأي�شا  ا�شتنبط  كما 
رغم  اللهجات  هذه  كل  تتقا�شمها  التي 
االأمازيغ  منه  عان  الذي  اجلغرايف  الت�شتت 
ملعمري  وجند  طويلة  تاريخية  حقب  عرب 
فلقد  بالفرن�شية   اأ�شا�شية  اأعمال  خم�ض 
القرن  اأربعينيات  يف  معمري  مولود  ن�رس 
املا�شي مقاالت متعددة يف جماالت متنوعة 
الكاتب وتناغمت  اإبراز مواهب  �شاهمت يف 
مع املوؤلفات الروائية وامل�رسحية املذكورة 
فاإنها  العلمية  باأعمال معمري  يتعلق  فيما   ،
تخ�ض بالدرجة االأوىل االأنرثبولوجيا واالأدب 
القبائلي ال�شفوي واالأدب ال�شحراوي كما اأنه 
تناول اأي�شا الل�شانيات االأمازيغية مثل النحو 
واملفردات  ثجرومت  كتابه  يف  االأمازيغي 
 « »اأماوال  املو�شوم  املنحد  يف  الع�رسية 
الذي  ترقية  فرن�شية  اللغة  الثنائي  واملنجد 
ماري  جون  الفرن�شي  الباحث  مع  حققه 
كورتاد وت�شاف اإىل كل هذه املوؤلفات �شل�شلة 
ال�شحفية  العلمية واملقاالت  الدرا�شات  من 
وتقدميات  واال�شتجوابات  واملحا�رسات 
االأراء  وتبادل  حورات  جند  اأننا  كما   ، كتب 
ذوي  باحثني حمنكني  مع  اأكادميي  اإطار  يف 
�شهرة عاملية مثل بيار بورديو وكل االأعمال 
التي تتطرق لدرا�شة اأفكار معمري وكتاباته 
.  ولقد و�شع معمري  مدير مركز االأبحاث 
وموؤ�ش�ض  التاريخ  قبل  وما  االأنرثبولوجيا  يف 

يف  ومفاهيم  منهجية   « اأوال  »اأوال  جملة 
املدر�شة  واأ�ش�ض  االأمازيغية  الثقافة  خدمة 
اجلزائرية لالأنرثبولوجيا  التي كونت اأجياال 
بتعليمهم  تكفل  الذين  الباحثون  الطلبة  من 
يف  وجند   . وخارجها  املوؤ�ش�شات  اإطار  يف 
الذي يحر�ض كل احلر�ض  اأمو�شناو   الرجل 
وكذا  واحلكمة  االأ�شلية  املعرفة  نقل  على 
اأمام  يفتح  الذي  االأكادميي  العلم  رجل 
وراء  فيما  بعيدة  اآفاقا  واملعرفة  العلم 
فمولود  .وللعلم  الوطنية  واحلدود  املحلي 
معمري روائي وباحث اأمازيغي جزائري يف 
دي�شمرب   28 يف  ولد  االأمازيغية،  الل�شانيات 
1917 بتاويرت ن ميمون يف اآيت يني )القبائل 
الثانية  يف  انتقل  وزو،  تيزي  بوالية  الكربى( 
ع�رسة من عمره اإىل مدينة الرباط للدرا�شة 
باري�ض.  يف  ثم  باجلزائر  يف  وا�شلها  الٍتي 
 1947 �شنة  من  ابتداء  التعليم  ِمهنة  مار�ض 
كان   .1962 اجلزائر  جامعة  ويف  املدية  يف 
�شنة  اجلزائريني  الكتاب  الحتاد  رئي�ض  اأول 
يدم طويال يف من�شبه نظرا  لكنه مل   ،1963
للخالفات االيديولوجية بني اأع�شاء االحتاد 
ولقد  تويف  املجتمع  يف  املثقف  دور  حول 
مولود معمري يف 26 فيفري 1989 يف حادث 
ملتقى  من  عودته  بعد  الدفلى  ِبعني  �شيارة 
راأ�شه  م�شقط  يف  دفن  باملغرب  بوجدة 
بتاوريرت ميمون )تيزي وزو( يف 28 فيفري 
1989. و كانت جنازة مهيبة ح�رسها ع�رسات 

االأالف من الرجال و الن�شاء و االأطفال.
نتمازيغث  ثاجرومث  البارزة  اأعماله  ومن 
االأفيون  ورواية  االأمازيغية(  اللغة  )قواعد 
املن�شية  الربوة  رواية  ،  و   1965 الع�شا  و 
»1952 ، ورواية غفوة العادل 1952 ، 1 ورواية 
 ،  1969 حمند  ال�شيخ  وقال   ،  1982 العبور 
، وله  التي  1969  اأوحمند  واأ�شعار �شي حمند 
اأخرى  وق�شة   « الوح�ض  »حمار  ق�شة  اأي�شا 
ال�شينمائي  املجال  ويف   « اخلطمي   « بعنوان 
�شنة  الع�شا  و  االأفيون  فيلم  انتاج  فلقد  مّت 
املقتب�ض  را�شدي  اأحمد  اإخراج  من   ،1971
ولقد  اال�شم.  نف�ض  حتمل  التي  روايته  من 
 ،1988 �شنة  يف  ال�شوربون  جامعة  منحت 
الدكتوراه الفخرية من  مولود معمري  �شهادة 
اللغوية. �شميت جامعة  اأعماله االأدبية و  اأجل 
الثقافة. اختري  تيزي وزو با�شمه و كذلك دار 
ا�شمه من اأجل جائزة ثقافية و اأدبية اأمازيغية 
اجلاري  جويلية   8 يف  وعليه فلقد  انطلقت 
القافلة االأدبية بوا�شطة املكتبة املتنقلة   من 
بالعا�شمة   والتي  زكريا  مفدي  الثقافة  ق�رس 
مولود  والباحث  الكاتب  ميالد  مبئوية  حتتفي 
ال�شاحلية  املدن  اإىل  �شتتجه  معمري  حيث 
واملتمثلة  يف كل من  والية جيجل وبومردا�ض 
االأدباء  من  من  نخبة  مب�شاركة  وعنابة 
الفعالية  هذه  واجلامعيني  وت�شتمر  واملثقفني 

الثقافية اإىل غاية يوم 24 جويلية اجلاري.

  حكيم مالك       
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الكّمون…�صيد 
التوابل بال منازع

الكّمون عبارة عن نبات حويل طول �صاقه اأربعني 
�صنتيمرت، له اأوراق خ�صراء داكنة طويلة ومركبة، 
اأّما اأزهاره فهي اأزهار بي�صاء �صغرية، وثمار الكمون 

ذات �صكل بي�صاوي م�صتطيل تن�صق عند اجلفاف، 
ولون ثمار الكمون اأخ�صر زيتي وحجمها �صغري 
ولها رائحة عطرة وطعم مر، وي�صتخدم الكمون 
يف الطهي فهو يعترب من التوابل ذات طعم مميز، 

كما ي�صتخدم كم�صروب طبي، وي�صتهر كعالج طبي 
عربي بديل معروف. 

فوائد م�صروب الكمون
اإذا كنت ممن يرغبون بتح�ضني م�ضتواهم العقلي فاإّن �رشب الكمون يعّزز القدرات العقلية ب�ضكل فعال.اإذا كنت تعاين من الأرق و�ضعوبة النوم فعليك ب�رشب الكمون الذي ي�ضاعد على النوم ب�ضكل اأف�ضل.اإّن مل�رشوب الكمون اللذيذ العديد من الفوائد املهمة، نذكر منها: 

لتحفيز اإفراز الكربوهيدرات واجللوكوز والدهون مما ي�ضاهم بك�رش بع�ض الأنزميات وت�رشيع عملية الأي�ض.اإذا كنت مّمن يعانون من البطء يف عمليات الأي�ض فاإّن الكمون �ضي�ضاعدك ب�ضكل كبري يف تن�ضيطها عن طريق ت�ضهيل عملية اله�ضم الذي �ضيوؤدي 
اأ�ضبت بالبلغم فا�رشب ب�رشعة �ضاي الكمون، �ضي�ضاعدك ذلك على التخل�ض من البلغم وب�ضقه، لي�ض هذا وح�ضب بل اإن الكمون اأي�ضًا مفيد  له قدرة على حرق الدهون اإذا �رشب مع ع�ضري الليمون.لأغلب م�ضاكل اجلهاز التنف�ضي.اإذا 

فوائد الكمون

للكمون العديد من الفوائد املهمة للج�صم، ومن هذه الفوائد نذكر: 
يقلّل ن�ضبة الكول�ضرتول يف اجل�ضم كما يقلّل ن�ضبة الدهون الثالثية يف اجل�ضم، وبالتايل حماية القلب وال�رشايني من الأمرا�ض، مثل ت�ضلب ال�رشايني 

اخلطري والنوبات القلبية. منا�ضب جداً ملن يعانون من فقدان الوزن ب�ضكل كبري، اإذ مينع خ�ضارة الوزن بن�ضبة كبرية. رائع ومفيد لأ�ضحاب املناعة 

ال�ضعيفة لأنه يح�ضن ا�ضتجابة املناعة، وبالتايل حماية اجل�ضم من الأمرا�ض املختلفة. لأ�ضحاب ه�ضا�ضة العظام يعترب الكمون عالجاً رائعاً لهم، 
اإذ اإّنه يعالج اآثار ه�ضا�ضة العظام ب�ضكل فعال.

اإّن بذوره حتتوي على ن�ضبة من م�ضادات الأك�ضدة ومركبات عطرية رائعة ت�ضاعد يف حماية اجل�ضم من الإ�ضابة باأمرا�ض ال�رشطان، كما اأّنها 
توؤخر ظهور عالمات ال�ضيخوخة.

اإذا كنت مّمن يعانون من م�ضاكل يف اجلهاز اله�ضمي فال غنى لك عن الكمون، فهو فعال يف عالج الإ�ضهال واملغ�ض، كما يقلّل من ت�ضنجات 
الأمعاء وغازات البطن.

فوائد الكمون 
الطبية  

لأنه  وذلك   . والب�ضق  ال�ضعال  عملية  من  يعزز  الكمون  �ضاي   –
يق�ضي  انه  .كما  والرئتني  احللق  من  البلغم  فقدان  يف  ي�ضاعد 
 HYPERLINK  على اإلتهاب احللق وذلك باإ�ضافة القليل من
blog-/06/2012/«http://www.thaqafnafsak.com

html.4612_post» الزجنبيل على �ضاي الكمون .
خمتلف  عالج  يف  ي�ضاعد  فاإنه  املطهرة،  خلوا�ضه  نظرا   –
اجليوب  التهاب  مثل  التنف�ضي  للجهاز  ال�ضاملة  ال�ضطرابات 
الهوائية  ال�ضعب  والتهاب  والربد  الرئوي  واللتهاب  الأنفية 

امل�ضرتكة.
– يعترب �ضاي الكمون واحدا من اأف�ضل العالجات املنزلية لآلم 

البطن احلادة اأو املغ�ض، خا�ضة عند الر�ضع.
– من فوائده اأي�ضا اأنه عالج لإلتهاب امل�ضالك البوليه . 

– غني باحلديد. ولذلك، فاإنه يوفر م�ضاعدة كبرية لعالج حالت 
فقر الدم.

التعب  حالة  من  يخفف  فهو  تن�ضيط  كعامل  يعمل  الكمون   –
والإرهاق.

والإ�ضهال،  والغثيان،  البطن،  انتفاخ  من  الراحة  لك  يوفر   –
والغثيان ال�ضباحي ع�رش اله�ضم.

– واحدة من الفوائد ال�ضحية ل�ضاي الكمون الرئي�ضية هو عالج 
الأرق وا�ضطرابات النوم الأخرى.

-اأنه ديتوكيفيي�ض ج�ضمك. كما هو معروف فهو مطهر ع�ضبي 
للكلى واملثانة حيث يعمل على تفتيت الدهون .

– ميكن اأن ي�ضنع منه مرهم لعالج الدمامل واجلروح . 
الفم.وذلك مب�ضغ  معطر  باعتباره  الكمون  ا�ضتخدام  ميكنك   –
اإفراز  اأو �رشبه كال�ضاي يقلل من فرط  بذور الكمون املحم�ض 

اللعاب وي�ضفي قروح الفم.
لل�رشطان.  م�ضادة  لهخ�ضائ�ض  الكمون  �ضاي  اأو  الكمون  -بذور 
من  خمتلفة  اأنواع  من  الوقاية  يف  ي�ضاعد  فاإنه  وبالتايل، 

ال�رشطان.
والبوتا�ضيوم  اأ�ضيد  الفولك  على  يحتوي  فهو  للحامل  مفيد   –

املهم جدا للحامل يف ال�ضهور الأوىل .
 – يحتوى الكمون على فيتامني هـ املهم واملفيد جدا لن�ضارة 
اأي  حدوث  منع  اإىل  يوؤدي  فهو  �ضبابها،  على  والإبقاء  الب�رشة 
م�ضاكل  من  اجللد  ويحمي  باجللد،  فطرية  اأو  بكتريية  عدوى 
HYPERLINK «http://www.  مثل ال�ضدفية والإكزميا
dandruff-causes-/11/2012/thaqafnafsak.com
treatment.html» وجفاف اجللد. وميكن ا�ضتخدام الكمون 
HYPERLINK «http://  كذلك مو�ضعيا للتخل�ض من اآثار
firstaid- /09 /2012 /www.thaqafnafsak.com
كما  والتجاعيد.  احلروق   «html.electrical-burns28
ميكن ا�ضتخدام حبوب الكمون املطحون مع اخلل لعالج م�ضاكل  
HYPERLINK «http://www.thaqafnafsak.
how-to-treat-with-acne- /11 /2012 /com

naturally.html» حب ال�ضباب والبثور.
الربو  حالت  عالج  على  يعمل  الأ�ضود  الكمون  بذور  هناك   –

وارتفاع �ضغط الدم واإلتهاب ال�ضعب الهوائية . 

فوائد �صاي الكمون

فوائد زيت الكمون

من  اله�ضمّي  اجلهاز  حماية 
فهو  ت�ضيبه،  قد  التي  الأمرا�ض 
الذي  الع�ضبّي  الت�ضّنج  يخّفف 
بع�ض  عند  املعدة  يف  يحدث 
من  البطن  ويخلّ�ض  الأ�ضخا�ض، 
�رشيع،  ب�ضكل  فيطردها  الغازات 
يزيد  فهو  اله�ضم  عملّية  وي�رّشع 
من الع�ضارة الها�ضمة يف املعدة، 

ويخّفف من حالت الإ�ضهال.
فهو  )الأنيميا(،  الدم  فقر  عالج 
مقٍوّ جيد للدم؛ لحتوائه على ن�ضب 

عالية من احلديد يف تركيبته.
التلف،  من  الدماغ  خاليا  حماية 

وتقوية الذاكرة، فعند �رشب �ضاي 
ذلك  يوؤّدي  دائم  ب�ضكل  الكمون 
الإ�ضابة  احتمالية  تخفيف  اإىل 

بالزهامير عند التقدم يف العمر.
عالج الأورام ال�رشطانّية، وحماية 
غري  النق�ضامات  من  اخلاليا 
الطبيعّية، فهو من اأهّم امل�رشوبات 
الإ�ضابة  احتمالّية  من  تقلّل  التي 
القولون،  الثدي،  ب�رشطان 

والربو�ضتاتا.
التنف�ضّي،  اجلهاز  اأمرا�ض  عالج 
عن  الناجتة  الأمرا�ض  وخا�ضة 
نزلت الربد، كالر�ضح والإنفلونزا.

مفيد جداً للمراأة احلامل وجنينها، 
ين�ضح  لذلك  الولدة  ي�ضّهل  فهو 
تناول  من  بالإكثار  احلامل  املراأة 
التا�ضع،  ال�ضهر  يف  الكّمون  �ضاي 
اأّما بالن�ضبة للجنني فيح�ّضن منّوه.

وزيادة  اجل�ضم،  مناعة  زيادة 
اجلراثيم  حماربة  على  قدرته 
على  يحتوي  فهو  واملايكروبات، 
على  القادرة  الأك�ضدة  م�ضادات 

زيادة اإنتاج الأج�ضام امل�ضادة.
ت�رشيع  على  وي�ضاعد  الأرق  يعالج 
النوم، وذلك ب�رشب كوب من �ضاي 
النوم  اإىل  اخللود  قبل  الكمون 

بن�ضف �ضاعة.
تخفيف الوزن، فهو قادر على حرق 
ب�رشب  وذلك  واإذابتها  الدهون 
يومّياً،  الكّمون  �ضاي  من  كوبان 
الريق.  تناوله على  يجب  اأحدهما 
والعظم،  املفا�ضل  اأمرا�ض  عالج 
الروماتيزم  عالج  يف  في�ضاعد 

وي�ضكن الأمل الناجت عنه.
يخلّ�ض الب�رشة من البثور واحلبوب 
الب�رشة  ويعطي  املرغوبة،  غري 
الكّمون  �ضاي  بتناول  ويتّم  ن�ضارة، 
يومّياً على الريق، وغ�ضل الوجه به 

اأي�ضاً ب�ضكل يومّي.

عالج  يف  الكمون  زيت  يُ�ضتخدم 
باأجهزة  تتعلق  كثرية  اأمرا�ض 
الكلى  اأّولها  اجل�ضم  يف  خمتلفة 
تفتيت  على  يعمل  الكمون  فزيت 
احل�ضى املوجود يف الكلى، ويُعالج 
التي  الكلى  واآلم  الكلوّي،  املغ�ض 

ت�ضاحب الرت�ّضبات واللتهابات. 
اله�ضمي  اجلهاز  يخ�ض  فيما  اأّما 
تخلي�ض  يف  فعال  دور  له  فهو 
الرغوب  غري  الغازات  من  املعدة 

اآلم  اأحياناً  ي�ضاحبها  والتي  فيها 
الرتياح،  بعدم  و�ضعور  �ضديدة 
جتّمع  من  الناجتة  النفخة  ويعالج 
اأّنه يعمل  الغازات يف املعدة، كما 
على تخفيف اآلم املغ�ض املعوّي، 
مل�ضكلة  جّيداً  عالجاً  ويعترب 
البوا�ضري، ويعمل اأي�ضاً كفاحت جّيد 
اجلهاز  يخ�ّض  فيما  اأّما  لل�ضهية. 
مهم  دور  الكّمون  فلزيت  الع�ضبّي 
املعروفة  الراأ�ض  اآلم  عالج  يف 

واأي�ضاً  درجاته،  بجميع  بال�ضداع 
التي  ال�ضقيقة  م�ضكلة  عالج  يف 
ت�ضّبب ل�ضاحبها اآلماً غري حمتملة 

يف اأجزاء معيّنة من الراأ�ض. 
الكّمون  زيت  ا�ضتخدام  ميكن  كما 
ال�ضدر  على  دهنه  خالل  من 
لعالج  وذلك  به،  ال�ضدر  وتدليك 
ال�ضدر،  يف  الروماتيزم  م�ضكلة 
الذي  للمغ�ض  جّيد  اأّنه عالج  كما 
خالل  من  وذلك  ع  الر�ضّ ي�ضيب 

احلليب؛  اإىل  منه  نقطتني  اإ�ضافة 
لت�ضكني اآلم املغ�ض لدى الر�ضع، 
نقاط  عّدة  اإ�ضافة  ميكن  وكذلك 
م�ضكلة  لعالج  الطعام  اإىل  منه 
العمرّية  الفئات  لدى  املغ�ض 
زيت  خلط  اأّن  كما  املختلفة، 
بن�ضبة  اجلوجوبا  زيت  مع  الكّمون 
عالج  عنه  ينتج  ع�رشة  واحداإىل 
لتورم اخل�ضيتني فيتّم دهن  ممتاز 

املنطقة املتوّرمة به وتدليكها. 
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ماذا يحدث يف القرب
فان  عليها  من  )كل  تعاىل  قال   
اجلالل  ذو  ربك  وجه  ويبقى 

تكونوا  )اأينما  �سبحانه  وقال  والإكرام( 
بروج  يف  كنتم  ولو  املوت  يدرككم 

املوت  املخلوقات  كل  نهاية  م�سيدة( 
وبعد  باملوت،  عباده  قهر  ف�سبحان من 

اإكرام   دفنه لن  الإن�سان لبد من  موت 
»دعاء ق�سري للميت« امليت دفنه. 

ملاذ� يدفن �لإن�سان
لأنه ي�سبح جيفة تنبعث منه  »ا�سباب رائحة الفم والتخل�ص منها« 

رائحة كريهة لذلك يجب اأن يوارى برتاب. 
ماذا يحدث بالقرب بعد ان يو�سع الن�سان يف  »ما يقال عند زيارة 

قرب الر�سول« القرب ويذهب عنه اأهله واأ�سحابه وي�سمع  »طريقة عمل 
قرع الع�سل« قرع نعالهم ول ي�ستطيع احلراك ياأتي ملكان فيقعدانه 

فيقولن:« ما كنت تقول يف هذا الرجل حممد؟ فاأما املوؤمن فيقول: 
اأ�سهد اأنه عبد اهلل ور�سوله، فيقال له: اأنظر اإىل مقعدك من النار 

اأبدلك اهلل به مقعداً من اجلنة، فرياهما جميعاً، واأما الكافر اأو املنافق 
فيقول: لاأدري كنت اأقول ما يقول النا�ص فيه، فيقال ل دريت ول تليت، 
ثم ي�رضب مبطرقة من حديد بني اأذنيه في�سيح �سيحة ي�سمعها من يليه 

اإل الثقلني«.او كما قال ر�سول اهلل )رواه البخاري وم�سلم.( 
ويف حديث اأخر عن ان�ص ين مالك مرفوعا اىل النبي عليه ال�سالم 

في�ساألنه عن ربه ودينه ونبيه وكتابه وامامه عمره وماله، فاأن اأجاب 
باحلق ا�ستقبل من قبل املالئكة بالريح والريحان وكان قربه رو�سة 

من ريا�ص اجلنة واأن تلجج ل�سانه بالجابة تك�سف له منزله بالنار 
وا�ستقبلته املالئكة بنزل من حميم. 

ما هي �أ�سباب عذ�ب �لقرب
اإّن عذاب القرب ونعيمه هو عقيدة يقينية ل يجوز للم�سلم اإنكارها، فقد 

ت�سافرت الكثري من الن�سو�ص ال�رضعية على تاأكيد اأن املوتى يعذبون اأو 
ينعمون يف حياة الربزخ. فالإميان بعذاب القرب ونعيمه هو من الغيبيات 

التي يتوجب على امل�سلم الإميان بها، فعذاب القرب ي�سمعه كل �سيء من 
البهائم وغريها اإل الثقلني، وهما: الإن�ص واجلان. 

اإّن الإميان بالغيب هو اأ�سل عظيم من اأ�سول الإميان؛ لأنه يدخل يف 
كل اأركان الإميان، فكل اأركان الإميان من الإميان باهلل، ومالئكته، 

وكتبه، ور�سله، واليوم الآخر، والقدر خريه و�رضه، هي يف احلقيقة من 
الغيبيات. واأي م�سلم ينكر �سيًئا من هذه الغيبيات يكون كافًرا والعياذ 

باهلل، وي�سبح من املالحدة الذين يعترب كفرهم اأ�سد من كفر كفار 
قري�ص الذين قاتلهم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وا�ستحل دماءهم. 

واأركان الإميان ال�ستة هي اأ�سول يتفرع منها الكثري من الفروع، من هذه 
الفروع: الإميان بعذاب القرب ونعيمه. 

واأّما عن تعريف الغيب: فهو كل ما غاب عن الإن�سان، اأو كل ما ل يدركه 
الإن�سان بحوا�سه، والإميان بالغيب: هو الت�سديق اجلازم بكل ما اأخرب 

به اهلل تعاىل من الغيبيات يف كتابه الكرمي، اأو على ل�سان ر�سوله الأمني. 
وحّتى ينجو الإن�سان من التعر�ص لعذاب القرب، ل بد له من البتعاد 

عن الأ�سباب التي ت�سبب له هذا العذاب، واأهم هذه الأ�سباب: )الكفر(، 
فالكافر �سيعذب يف قربه عذاًبا �سديًدا. 

 �ول ليلة يف �لقرب 
اإن املوت حق علينا جميعا ، وعلينا ان نقوم بجميع الأعمال ال�ساحلة لن�ستعد لتلك اللحظة ، حلظة املوت ،اإن املوت لي�ص خميفا بالن�سبة للموؤمن 

املتيقن باأنه اذا عمل �ساحلا يف الدنيا ف�سيلقى �ساحلا يف الآخرة واأن رحمة اهلل تعاىل �ستنزل عليه واإن اأعماله �ستنري عليه القرب يوم القيامة 
وت�سهل عليه الإجابة على ا�سئلة امللكني و�سينال يوم القيامة الثواب والأجر على ماعمل من ال�ساحلات و�سيكون اجره عظيما ودليل ذلك ان اهلل 

ِ اأَْكرَبُ َذِلَك ُهَو  َواٌن ِمَن اهلَلّ ِتَها اْلأَنَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َساِكَن َطِيّبًَة يِف َجنَّاِت َعْدٍن َوِر�سْ ِري ِمْن َتْ ُ امْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمنَاِت َجنَّاٍت َتْ تعاىل قال:- َوَعَد اهلَلّ
الَْفْوُز الَْعِظيُم )72(

، اأما الكافر الذي كذب دين اهلل تعاىل ومبا جاء به ر�سوله �ساى اهلل عليه و�سلم واأبا وا�ستكرب ، واأ�رض على كفره فاإن اهلل تعاىل �سيجازيه ا�سد اجلزاء 
و�سيكون قربه يوم موته ظلمة عليه ، يرتف خوفا ويتو�سل و�سوف يفتح عليه بابني من النار وعندما ي�ساأل عن دينه وعن ربه وعن ماعمل يف الدنيا 

من �سالة والواجبات لن يعرف ماذا يقول ، 
قال اهلل تعاىل:-) َوَل تُِطْع َمْن اأَْغَفلْنَا َقلْبَُه َعْن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َهَواهُ َوَكاَن اأَْمُرهُ ُفُرطاً )28(.

اإن اول ليلة يف القرب يكون قد و�سع فيها امليت وحيدا ل وني�ص له وكل اأقاربه واأهله واأ�سدقائه غادروه وهجروه وي�سمع �سوت اأقدامهم وهم 
يغادرون ويرتكوه وينادي ولكن ل جدوى . 

ما هو عذ�ب �لقرب
القرب اول منازل الخر من كان عمله �ساحلا ينعم بنعيم اجلنة وهو يف قربه ومن كان عمله غري �سالح يعذب بقربه اىل يوم القيامة فالقرب اأما رو�سة 

من ريا�ص اجلنة او حفرة من حفر النار . 
قال ر�سول اهلل »ما يقال عند زيارة قرب الر�سول« القرب اأول منازل الآخرة فاإن جنا منه �ساحبه فما بعده اأي�رض واإن مل ينج منه فما بعد اأ�سد(. 

اإن�سان ي�سئل بعد موته قرب اأم مل يقرب اإن امليت اإذا و�سع يف قربه وتوىل عنه اأ�سحابه اإنه لي�سمع خفق نعالهم، اأتاه ملكان فيقعدانه فيقولن له: ما 
كنت تقول يف هذا الرجل حممد؟ فاأما املوؤمن فيقول: اأ�سهد اأنه عبد اهلل ما كنت تقول يف هذا الرجل؟ فيقول: ل اأدري كنت اأقول ما يقول النا�ص، 
فيقولن: ل دريت ول تليت ثم ي�رضب مبطراق من حديد بني اأذنيه في�سيح �سيحة في�سمعها من عليها غري الثقلني( اأما عن �سمة القرب فهي ت�سيب 
كل ميت اما املوؤمن ت�ستد عليه ثم يفرج عنه ويو�سع له يف قربه ، فال يطول العذاب عليه ، اأما الفا�سق فت�ستد عليه ال�سمة ويطول عليه �سيق حلده 

بح�سب ذنبه ومع�سيته . 
ول ينجو منها احد لقول ر�سول اهلل) لو جنا منها احد لنجا منها  »حمل املالئكة حنازة �سعد بن معاذ« �سعد بن معاذ ( الذي اهتز العر�ص ملوته. 

لكن ورد يف حديث اأخر اأنها �سمة خفيفة مثل الأم ال�سفيقة احلنون للموؤمن . 

يف  التعفن  يبداأ  ليلة  اأول  يف 
والفرج،  البطن  من  اجل�سم 
ويبداأ ظهور اللون الأخ�رض علي 

اجل�سم كله. 
الأع�ساء  تبداأ  الثانية  الليلة  يف 
الرئة  )الطحال  بتعفن  الداخلية 

والأمعاء(. 

الأع�ساء  تبداأ  الثالثة  ويف 
وبعد  الكريهة  الروائح  باإ�سدار 
يف  انتفاخ  ظهور  يبداأ  ا�سبوع 

الوجه. 
ويبداأ اجل�سم التحلل بعد خم�سة 
الدود  طريق  عن  يوم  ع�رض 
نف�سه  اجل�سم  يخرجه  الذي 

التي  الداخلية  امليكروبات  من 
تن�سط مبجرد خروج الروح. 

وبعد �ستة اأ�سهر يذوب اللحم ول 
الذي  العظمي  الهيكل  ال  يبقى 
وع�رضون  خم�ص  بعد  يتاآكل 
اإل عجيب الذنب  عام ول يبقى 
موؤخرة  يف  �سغرية  )عظمة 

ينبت  ومنها  خلق  منها  الإن�سان 
يوم القيامة( 

وال�سالم  :  ال�سالة  عليه  قال 
من  �سيء  كل  الرتاب  ياأكل   (
قيل:  ذنبه.  عجَب  اإل  الإن�سان 
ومثل ما هو يا ر�سول اهلل؟ قال: 

مثل حبة خردل ، منه تَنْبُتون(. 

ماذ� يحدث للج�سم
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- 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�ض 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�ض 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�ض 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 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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يف �صور



من  الإفالت  اإنهاء  اإىل  ر�سالته  غوتريي�ش يف  ودعا 
ال�سحفيني  �سد  املرتكبة  اجلرائم  على  العقاب 
يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  واختارت 
من  الثاين  يوم   ،2013 عام  اعتمدته  الذي  قرارها 
نوفمرب �سنويا، لتزامنه مع ذكرى اغتيال ال�سحفيني 
وكلود فريلون، يف مايل  ديبون،  الفرن�سيني غيزلن 
للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ذكرت  ال�سياق،  يف 
والعلم والثقافة »يون�سكو«، اأن 90 % من حالت قتل 
ال�سحفيني تبقى دون عقاب، وفقا للمعلومات التي 
قدمتها الدول الأع�ساء للمنظمة عام 2017 وقالت 
املنظمة يف بيان ن�سخة منه، اإن »عام 2016 فقط 
من  ال�سحايا  ن�سبة  واإن  �سحفي،   102 مقتل  �سهد 

ال�سحفيات ارتفعت من 5 % عام 2006

احتفاالت الفاحت 
نوفمربباجللفة

عدة تد�شينات و 
�إطالق ت�شميات 

لعدد من �لهياكل
اأحيت ولية اجللفة وعلى غرار باقي وليات 

الوطن يوم الثالثاء  الفارط الذكرى 63 لندلع 
الثورة التحريرية املجيدة ، حيث كان العر�ش 

بهيجا  بعا�سمة الولية �سهد اإنزال كبريا 
ملختلف الفرق الريا�سية، الثقافية، التاريخية 

واملوؤ�س�ساتية، ت�سم قرابة11 األف م�سارك، �سنعوا 
الفرجة واأعادوا لالأذهان �سور الرعيل الأول 
الذي خطط للثورة ونفذها وك�رس طابوهات 
ا�ستعمارية.. وقد اخت�رست العرو�ش ال�سيقة 
والهادفة، تاريخ وجغرافية اجلزائر   باأكملها، 

دوى فيها بارود الحتفال تذكريا ببارود » �ساعة 
ال�سفر من الفاحت نوفمرب 54«  الذي غريرّ جمرى 
التاريخ واأخلط كل اأوراق ال�ستعمار ونظرياته 

ال�ستبدادية. 
متيز الحتفال بغرة نوفمرب لهذه ال�سنة بالعا�سمة، 

نكهة التنوع واخلروج عن املاألوف، من حيث 
تنويع العرو�ش واختيار النماذج امل�ساركة، بذلت 
من خالله مديرية ال�سباب والريا�سة جمهودات 
كبرية يف ا�ستقدام اآلف امل�ساركني تابعني لفرق 
ريا�سية من خمتلف الرابطات، واأخرى ثقافية 
مو�سيقية �سنعت الفرجة و�سفق لها احل�سور 
باملن�سة ال�رسفية التي مت ن�سبها بالقرب من 

مقر ولية اجللفة وح�رستها ال�سلطات املحلية  
و�سخ�سيات تاريخية ، وقد �سارك يف العر�ش 

النوفمربي اأفراد الك�سافة الإ�سالمية، و جماهدون 
، �ساروا يف ا�ستعرا�ش، وا�ستحقوا وقفة اإجالل من 
طرف احل�سور، م�سحوبة بزغاريد الن�سوة ودموع 
بع�ش احل�سور الذين مل يتمالكوا اأنف�سهم، ومنهم 
املن�سط البليغ » بورا�ش«  الذي اأبدع يف التعليق، 

ل يف تلك اللحظة اإعطاَء الكلمة  والذي ف�سرّ
للمن�سط  باللغة الإجنليزية الأ�ستاذ »   عثماين 
جالل    » من ثانوية لغري�سي عبد لعايل  ، وهي 
جديد الحتفالية لهذه ال�سنة، حيث اأ�سفت نكهة 
ت باللغة الأكرث انت�سارا يف العامل  خا�سة، وعربرّ

عن م�ساعر اجلزائريني وهم يحتفلون بعيد الثورة 
املظفرة.

اجللفة  / اأحمد قادري

العدد : 4496/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

م.�س 
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فيغويل »خّلطها« مع �شاهان

 
مل تتوقف حادثة ال�سجار الذي جرى بني الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل ولعب طرابزون 

�سبور اأولكان �ساهان �سمن الدوري الرتكي على اأر�سية امليدان وتلقيهما الطرد معا، حيث توا�سل الأمور 

داخل غرف تغيري املالب�ش بعدما �رسخ فيغويل يف وجه لعب مناف�ش غالتا�ساراي يف النفق املوؤدي 

اإىل غرف تغيري املالب�ش وطلب منه مواجهته، قبل ان يرد عليه الالعب بالإيجاب لكن تدخل احلا�رسين 

هداأ المور وتفادى وقوع ما ل يحمد عقباه بني الالعبني.

غوتريي�س

900 �شحفي قتلو� خالل 11 عاما ملجرد قيامهم بوظائفهم
قال االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س، ، اإن اأكرث من 900 �سحفي قتلوا خالل االأعوام الـ 11 
املا�سية ملجرد القيام بوظائفهم حول العامل جاء ذلك يف ر�سالة تالها املتحدث با�سم االأمني العام ا�ستيفان 

دوغريك، على ال�سحفيني يف مقر االأمم املتحدة، مبنا�سبة اإحياء »اليوم الدويل الإنهاء االإفالت من 
العقاب على اجلرائم املرتكبة �سد ال�سحفيني«، الذي يوافق الثاين من نوفمرب من كل عام.

بني �سندوق �سمان القرو�س للموؤ�س�سات وبنك ناتيك�سي�س

درا�سة:

بخ�سو�س �سحب350 دينار من جميع االأر�سدة
قطاع التاأمينات

مع اجناز 68 اآخرا يف 2018  

�تفاقية لتاأمني �لقرو�ض 

ف�شيلة دمك حتدد �أمر��شا قد ت�شيبك

تو�شيح من بريد �جلز�ئر
تر�جع رقم �لأعمال يف �ل�شد��شي �لأول 2017

��شتالم 130 م�شروعا مع نهاية 2017 

وقع  �سندوق �سمان القرو�ش للموؤ�س�سات ال�سغرية 
اليوم  اجلزائر،  ناتيك�سي�ش-  بنك  و  املتو�سطة  و 
ت�سمح  تعاون  اتفاقية  على  باجلزائر،  اخلمي�ش 
باحل�سول  املتو�سطة  و  ال�سغرية  للموؤ�س�سات 
من  املقدمة  ال�ستثمارية  للتمويالت  تاأمني  على 
للهيئتني  م�سرتك  بيان  ح�سب  البنك،  هذا  طرف 
التفاقية من قبل �سندوق  التوقيع على هذه  و مت 
�سمان القرو�ش للموؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة 

و  خالف  الروؤوف  عبد  ال�سيد  العام  مبديره  ممثال 
العام  مبديره  ممثال  اجلزائر  ناتيك�سي�ش-  بنك 
هذه  حتدد  و  البيان.  ي�سيف  بوري�ش،  جوزيف 
التفاقية �رسوط و اإجراءات منح ال�سمان، و ذلك 
بنك  مينحها  التي  ال�ستثمارية  التمويالت  لتاأمني 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  لفائدة  اجلزائر  ناتيك�سي�ش- 
و املتو�سطة التي ينطبق عليها تعريف املوؤ�س�سات 

ال�سغرية و املتو�سطة، ح�سب نف�ش امل�سدر.

درا�سة  نتائج   »Mirror« �سحيفة  ن�رست 
الأمريكية  فريمونت  جامعة  من  علماء  اأجراها 
حيث  الدم،  بف�سائل  الأمرا�ش  عالقة  عن 
دم  زمرة  لكل  باأن  مفادها  نتائج  اإىل  تو�سلوا 
ون�رسوا  بها،  واملرتبطة  ال�سائعة  اأمرا�سها 
الدم  فف�سيلة  الأمرا�ش.  تلك  يو�سح  جدول 
ووظائف  الذاكرة  باأمرا�ش  مرتبطة  الرابعة 
غريهم  من  اأكرث  معر�سون  واأ�سحابها  الدماغ، 
لالأمرا�ش الع�سبية وال�سطرابات العقلية ويعد 

حاملي زمرتي الدم الثانية والثالثة اأكرث عر�سة 
والبنكريا�ش،  املعدة  ب�رسطان  الإ�سابة  خلطر 
ال�سويدية  كارولين�سكا  جامعة  علماء  ي�سري  اإذ 
اإىل اأن 30% ممن يعانون من هذه الأمرا�ش هم 
من اأ�سحاب زمرتي الدم الثانية والثالثة  ووفقا 
الأوىل  الدم  زمرة  اأ�سحاب  فاإن  اأي�سا،  للعلماء 
بالقرحات  الإ�سابة  خلطر  تعر�سا  الأكرث  هم 
الرجال  وخا�سة  املختلفة،  القلب  واأمرا�ش 

امل�سابون بال�سمنة.

تفنيدا للخرب الذي متت اإ�ساعته عرب �سفحات 
و�سائل  بع�ش  و  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
بريد  موؤ�س�سة  باأن  يفيد  الذي  و  الإعالم، 
كل  من  350دج،  مبلغ  ب�سحب  قامت  اجلزائر 
احل�سابات اجلارية لزبائنها و التي مت ت�سنيفها 
لربيد  العامة  املديرية  توؤكد  �رسقة،  كعملية 
من  امل�سحوب  املبلغ  اأن  تو�سح  و  اجلزائر 
ح�سابات زبائنها الكرام يندرج �سمن التعريفة  
كل  الزبائن  اأر�سدة  من  اإقتطاعها  يتم  التي 
البطاقة  خدمة  يف  اإ�سرتاكهم  نتيجة  �سنتني 
جاءت  قد  و  الإلكرتونية)الذهبية(.  النقدية 
رقم  التنفيذي   املر�سوم  �سمن  التعريفة  هذه 
14-299 ، 27 ذو احلجة ، من �سهر اأكتوبر2014  
الربيدية   للخدمات  جديدة   اأ�سعار  اقر  الذي 

ال�سمولية،  اخلدمة  و  التخ�سي�ش  نظام  يف 
وكانت موؤ�س�س�سة بريد اجلزائر قد و�سعت عرب 
كل  الربيدية  املكاتب  و  الإلكرتوين،   موقعها 
خدمة  يف  الإ�سرتاك  �رسوط  حول  املعلومات 
اجلزائربهذه  بريد  موؤ�س�سة  تدعو   . البطاقة 
يف  املتاأخرين  الكرام،  زبائنها  املنا�سبة 
ت�سجيل طلبات البطاقة اجلديدة لالإ�رساع اإىل 
موقعها  الت�سجيل عرب  وهذا عن طريق  طلبها 
�سيتم  www.poste.dz،حيث  الإلكرتوين 
اإنهاء العمل بالبطاقة القدمية فور النتهاء من 
عمليات توزيع البطاقات الذهبية واإعادة تاأهيل 
النقدية  الآلية وفق املنظومة  كافة املوزعات 
نهاية  مع  الذهبية  بالبطاقة  اخلا�سة  اجلديدة 

العام.

مليار   70 اإىل  التاأمينات  قطاع  اأعمال  رقم  تراجع 
 ، اجلارية  ال�سنة  من  الأول  ال�سدا�سي  خالل  دينار 
انخفا�سا من  2ر72 مليار دينار التي �سجلها خالل 
نف�ش الفرتة من �سنة 2016 ، اأي ما ميثل انخفا�سا 
املجل�ش  به    اأفاد  ح�سبما  باملائة،  2ر3  بن�سبة 
ح�سب  و  الأخرية  مذكرته  يف  للتاأمينات  الوطني 
فرع  الأعمال املحقق يف  رقم  فاإن  امل�سدر   ذات 
دينار  مليار  6ر61  بلغ   الأ�رسار  على  التاأمينات 
مقابل   ،) القطاع  اأعمال  رقم  اإجمايل  من   ?88.1(
14ر64  مليار دينار يف نف�ش الفرتة من عام 2016، 

اأي بانخفا�ش ن�سبته 4 باملائة.
فقد  الأ�سخا�ش   على  التاأمني  لفرع  بالن�سبة  اأما 
بقي م�ستقرا عند م�ستوى 74ر6 مليار دينار )مقابل  
طفيفة  بزيادة  اأي   )  2016 يف  دينار  مليار  73ر6  
بلغت 3ر0 باملائة ح�سب  فروع �سعبة الـتاأمني على 
ال�سيارات  تاأمني  الأعمال  رقم  انخف�ش  الأ�رسار، 
اإىل  5ر34  مليار دينار )مقابل 9ر35  مليار دينار(، 
اأي برتاجع  قدر بـحوايل 4 يف املائة ، حتى لو كان 
التاأمني  الأكرب من  ي�ستحوذ على اجلزء  الفرع  هذا 

على الأ�رسار )56باملائة (.

  130 املائية  املوارد  قطاع  ي�سلم  اأن  املنتظر  من 
م�رسوعا حيويا مع نهاية �سنة 2017 والتي من �ساأنها 
التزويد  و  املياه  تعبئة   و  ح�سد  م�ستويات  حت�سني 
باملاء ال�رسوب و تو�سيع رقعة امل�ساحات الزراعية 
امل�سقية  وم�ستوى معاجلة املياه امل�ستعملة، ف�سال 
   2018 خالل  جديدا   م�رسوعا   68 اطالق  عن  
القطاع �سيتدعم قبل  نهاية ال�سنة اجلارية  مبن�ساآت 
هامة  للح�سد اأهمها 5 �سدود بطاقة ا�ستيعاب  تقدر 
بـ  250 مليون مرت مكعب يف كل من وليات مع�سكر 
يف  �سيتم  كما  وتب�سة  والأغواط  وامل�سيلة  واملدية 
اآمدة  اغيل  بني  الكبري  التحويل  ت�سليم  الطار  ذات 
وحتويل  �سطيف  بولية  وماهوان  بجاية   بولية 
مكعب   مرت  مليون   199 بقدرة  هارون  بني  بو�سيابة 
�سنويا، اإىل جانب النتهاء من م�رسوع التزويد 

بلديات مع�سكر  لفائدة كل من   البحر  مبياه حتلية 
م�ستغامن  حتويل  من  انطالقا  املحمدية  �سيق 

اأرزيو-وهران.

�سيال 22

 �أول م�شروع جز�ئري لرقمنة �ملخطوطات
املخطوطات  رقمنة  و  حلفظ  خا�ش  مركز  نظم 
»اخلزانة  امل�سمى  و  باجلزائر،  نوعه  من  الأول    ،
اجلزائرية للرتاث« معر�سا لفهار�ش رقمية  تخ�ش 
خم�سة ع�رس مكتبة تقليدية و هذا ب�سالون الكتاب 
الدويل باجلزائر )�سيال( الذي  تتوا�سل فعاليته اإىل 

غاية يوم ال�سبت.
طرف  من   2015 �سنة  اأ�س�ش  الذي  املركز  يعد  و 
اميكرازي   املخطوطاتيليامني  يف  املخت�ش 
على  احلفاظ  يف  تخت�ش  للربح  ي�سع  ل  موؤ�س�سة 
الرتاث اجلزائري من املخطوطات و تقرتح  رقمنة 

الوثائق القدمية بهدف احلد من ا�ستعمالها يدوياي 
ح�سب ما اأو�سحه �ساحب  امل�رسوع الذي التقي به 

باأروقة �سالون الكتاب.
و تقرتح »اخلزانة اجلزائرية للرتاث« فهار�ش رقمية 
خلم�سة ع�رس مكتبة على غرار  »مكتبة �سيخ حممد 
 15.000( امل�سيلة  من  الدي�سي«  الرحمن  عبد  بن 
الكبري  عبد  بن  العامل  حممد   »خزانة  و  ملف( 
املطار يف« من اأدرار )42.000 ملف( و كذا »خزانة 
ال�سيخ  حممد احل�سن بن حممد بن مالك( من اأدرار 

اي�سا )60.190 ملف(.

ب�سبب املر�ش قبل ان تبعده ال�سابة جمددا لكن ملدة اأطول.غياب لعب نابويل اليطايل جمددا عن �سفوف الت�سكيلة الوطنية بعدما كان غاب عن مباراة الكامريون تعر�سه اإىل الإ�سابة والتي مت التاأكد من خطورتها وتبعده فرتة طويلة عن امليادين، حيث �سوف يتوا�سل  يبدو اأن �سوء الطالع يوا�سل يف مالحقة الالعب الدويل اجلزائري فوزي غولم مع املنتخب الوطني بعد غولم غري حمظوظ مع �خل�شر

�ل�شني تخترب درون »منطقة �ملوت« �لتج�ش�شي
»منطقة  با�سم  معروفة  اجلوي  الغالف  من  مبنطقة  التحكم  على  امل�ساعدة  يف  اأمال  وذلك  التج�س�ش  لأغرا�ش  �سغرية  درون  طائرة  ال�سني  تخترب 
املوت«وتبداأ املنطقة التي تُعرف اأي�سا با�سم »near space«، من م�سافة 20 كلم فوق م�ستوى �سطح البحر، حيث تعترب منطقة املوت لطائرات 
الدرون، لأن طبقة الهواء الرقيقة جتعل من ال�سعب ت�سغيل حمركات الرفع ويف الوقت نف�سه، فاإن درجات احلرارة املنخف�سة للغاية يف املنطقة، توؤدي 
اإىل ف�سل املكونات الإلكرتونية لالآليات وتاأمل ال�سني يف مكافحة الآثار ال�سلبية للمنطقة، عرب تقليل عدد املكونات الإلكرتونية يف طائرات الدرون 

.South China Morning اجلديدة ويف ال�سهر املا�سي، جنحت ال�سني يف اختبار طائرة جتريبية على ارتفاع 25 كلم، وفقا ملا ذكرته �سحيفة

التيتانيوم

تيتانيوم مرن بديل للعظام �لب�شرية
التالفة لدى الب�رس وطور  التيتانيوم، تعد بديال منا�سبا للعظام  طور علماء رو�ش خلطة معدنية مرنة من 
باحثون من اجلامعة الرو�سية الوطنية للبحوث التكنولوجية مع زمالئهم الكنديني خلطة معدنية ذات مرونة 
 Materials Science and« عالية ميكن ا�ستخدامها كبديل للعظام الب�رسية، بح�سب مقالة ن�رست يف
Engineering«،وكان العلماء يف القرن الع�رسين قد اأو�سحوا اأن العظام الب�رسية قد تنك�رس وتتاأذى يف 
كثري من الأحيان ب�سبب اأي جمهود �سغري يقوم به الإن�سان، فنمط احلياة املعا�رسة اأ�سبح اأكرث ركودا واأقل 
حركة ون�ساطا، ما اأدى اإىل تدهور قوة ومرونة العظام، وخا�سة عند كبار ال�سن الذين يتعر�سون للك�سور، 

واأ�سبح الب�رس بحاجة اأكرث ملادة بديلة للعظام التالفة.

املدية

2   م�شابني يف حادث �نزلق تربة 
بلدية  باملكان امل�سمى مدخل  بناء  ور�سة  به عاملني داخل  الرتبة داخل خندق  انزلق  الأ�سبوع حادث  نهاية   وقع 
متزقيدة خلف 02 م�سابني ترتاوح اأعمارهم ما بني 21 و 40 �سنة اأ�سيبا باإ�سابات متفاوتة اخلطورة ال�سحيتني كانا 
ب�سدد تهيئة خندق عمقه حوايل 05 اأمتار لأجل تركيب القنوات اخلا�سة بال�رسف ال�سحي اخلا�سة بعمارات يف طور 
الإجناز حيث �سخرت لعملية اإنقاذهما 27 عون مبختلف الرتب و 02 �سيارات اإ�سعاف و 02 �ساحنات اإطفاء و�سيارة 
كا�سفة لالأ�سواء وم�ساعدة املركز املتقدم ببزيو�ش مت اإ�سعافهما يف عني املكان و نقال من طرف رجال احلماية 
حريق  وقع  كما  الولية  لعا�سمة  بو�سياف  املدين حممد  امل�ست�سفى  اإىل  املدية  لولية  الرئي�سية  للوحدة  املدنية 
مكتب خا�ش بالدرا�سات بحي باب القرد و�سط بلدية املدية خلف خ�سائر مادية متثلت يف جهاز اإعالم اآيل �سقف 
بال�ستيكي و وثائق من الأر�سيف مت اإخماد احلريق وحماية مكاتب و منازل جماورة ملكان ن�سوب احلريق من طرف 

الوحدة الرئي�سية للحماية املدنية لولية املدية .
الهواري بلزرق
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