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انتقد ت�صريحات ولد عبا�ص

عمارة يون�س يرافع 
 ل�سالح م�ساريع 

تركيب ال�سيارات
�ص3

حاج جيالين:

 "لن نتهم اأي حزب يف 
عملية تخريب مقراتنا"
�ص4

بوزيان مهماه

ن�سف البلديات 
 م�سلولة ب�سبب

 العباءة احلزبية
 �ص3

�ص4مل يتهم باأي جرائم و ينكر �صلته بالإرهاب

جزائري اعتقل يف غوانتنامو يقا�سي احلكومة الكندية 

 توقيف اإرهابي مبحوث عنه

�ص4

ما يجري يف ال�سعودية يوؤثر 
على ال�سلفيني يف اجلزائر 

قال اإنهم يرتكزون على حجة التبديع، عدة فالحي

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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اجلزائر-فرن�سا

الدورة الرابعة للجنة القت�صادية املختلطة الأحد املقبل باجلزائر  
�ص4

مت�صدر قائمة الأفـالن ببلدية 
امل�صيلة"اإبراهيم ب�صريي":

اال�ستماع للمواطـن 
 واإ�سراكه يف التنمية

�ص3 هو احلل

وايل امل�صيلة يوؤكـد 

القانون  "�ساأطبق 
على كل من يحاول 
تزوير االنتخابات " 

�ص4 �ص24�ص5�ص.24

ملتقى الفاحت عقبة بن نافع بب�صكرة 

"املوؤ�س�سة 
الدينية �سمام 

االأمان لل�سخ�سية 
الوطنية" 

بتواطوؤ مع جمركي باملطار 
ر�صدته الكامريات 

تاجر يحاول تهريب 
7,5   كلغ من 

الذهب ل�سالح 
ع�سابة ببلغاريا   

وزير ال�صكن  طمار

ا�ستالم 40 األف 
وحدة �سكنية 

قبل نهاية2017

�صتعقد الدورة الرابعة للجنة القت�صادية املختلطة اجلزائرية-الفرن�صية الأحد املقبل باجلزائر العا�صمة برئا�صة وزير ال�صوؤون  
اخلارجية، عبد القادر م�صاهل عن اجلانب اجلزائري و الوزير الفرن�صي املكلف باأوروبا و ال�صوؤون اخلارجيةاجلزائرية.

قال الباحث يف الإ�صالميات عدة فالحي، باأن 
احلوار مع التيار ال�صلفي باجلزائر م�صتحيل، 

لكونه غري قادر على ا�صتيعاب الآخر ول حتى 
مناق�صته، موؤكدا اأن هذا التيار يرتكز ب�صكل كبري 

على التكفري والتبديع، وما يرتجم ذلك هو رف�صه 
حتى احلوار مع بع�ص الطرق ال�صوفية .
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م�صالح اأمن ولية اجلزائر

 اإزالة 92 مفرغة ع�سوائية 
تدخالت  عدة  ت�سجيل  من  اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح  متكنت 
فيما يخ�ص املحافظة على العمران وحماية البيئة على م�ستوى 
اإىل  امل�سالح  ذات  عليه  حتر�ص  ما  وهو  االخت�سا�ص،  قطاع 
جانب حماربة اجلرمية يف االأو�ساط احل�رضية، لتوفري االأمن و 
املحافظة على ممتلكات املواطن الذي يعترب طرفا اأ�سا�سيا يف 
هذه العملية، من خالل التبليغ عن كل �سيء م�سبوه عرب اخلطوط 

اخل�رضاء التي و�سعت حتت ت�رّضفه.
البيئة  وحماية  العمران  �رضطة  فرقة  متكنت  ال�سدد،  هذا  يف 
الأمن والية اجلزائر خالل �سهر اأكتوبر الفارط من حتقيق عدة 
و  البيئة  قوانني  خمالفي  حق  اإجراءات  عّدة  واتخاذ  تدخالت، 
العمران، حيث مت ت�سجيل )139( تدخل تعلق باإجناز بناء بدون 
رخ�سة و )07( تدخالت حول عدم مطابقة البناء لرخ�سة البناء 
اإ�سكان، وفيما تعلق  اإعادة  امل�سلّمة، كما مّت تامني )01( عملية 
العام مت ت�سجيل )102( تدخل متعلق بالتجارة  بتطهري الطريق 

غري ال�رضعية.

"زعباطة" ي�ستغيث 
ال�سلطات

ا�سماعيل  اجلزائري  املمثل  ا�ستغاث   
"زعباطة"  فنيا  املعروف  عي�ساوي 
ال�سلطات من اأجل التكفل بحالته العائلية 
يف  بالتواجد  مهددا  يتواجد  الذي  وهو 

تلقى  بعدما  ال�سارع  يف  واالقامة  العراء 
اعذرا من "اوبجيي" والية البليدة بالطرد 
ب�سبب عدم متكنه من ت�سديد قيمة ايجار 

ال�سقة التي يقطن فيها.

بن �سيخ يتحدث عن االحرتافية..
حتول الالعب الدويل االأ�سبق علي بن �سيخ اإىل حملل ريا�سي 

متخ�س�ص يف االأخالق واالحرتافية، بحيث راح ينتقد اأحد 
العبي الدوري الفرن�سي، وهو يف ا�ستديو اإحدى القنوات 
الوطنية اخلا�سة، موؤكدا باأن ما قام به بالوتيلي كارثة ال 

متت بالريا�سة باأي �سلة كانت، ما جعل اأحد طويلي الل�سان 
يقول لالعب ال�سابق ملولودية اجلزائر باأنه يجب اأن ال ين�سى 
طريقة تعامله مع املدرب حمي الدين خالف ملا كان مدربا 
ل�سبيبة القبائل، هذا بعد رمى عليه قمي�سه واملدرب موجود 

يف دكة االحتياط، ردا على عدم اإ�رضاك خالف لالعب يف 
مونديال 1982.

توا�سل اإرتفاع اأ�سعار النفط
وا�سلت اأ�سعار النفط العاملية اإرتفاعها اأم�ص الثالثاء لت�سجل 

اأعلى م�ستوياتها منذ جويلية 2015 و بلغ �سعر اخلام برنت 
65دوالر واأغلقت بارتفاع ثالثة باملائة  يف حال بلغ �سعر خام 

تك�سا�ص الو�سيط االأمريكي 57.64 دوالر للربميل، وهذا االرتفاع 
ياأتي نتيجة االأحداث التي تعي�سها املنطقة باالإ�سافة اإىل اتفاق 
الدول امل�سدرة للنفط خف�ص االنتاج بواقع 1.8برميل وهذا ما 

قل�ص فائ�ص املعرو�ص عامليا  و تقوده رو�سيا و الدول امل�سدرة 
داخل االأوبك و خارجها للخف�ص االإنتاج العاملي بهدف رفع 

االأ�سعار  و كان قانون املالية ل�سنة2018 قد اعتمد على �سعر 
مرجعي مقدر 55دوالر للربميل ما يعني اأن هذه الزيادة �ستنع�ص 

�سندوق �سبط االإيرادات ما �سي�سكل متنف�سا كبريا حلكومة 
اأويحي.

ف.ن�صرين

ر�ؤية من الواقع
 حملة الت�سويه 
واإماطة االأذى

   اإماطة الأذى عن الطريق من اأعظم درجات الإميان 
، والنهي عن املنكر من ا�صمى وارقى الأعمال التي 
اأمر بها ال�صارع الإن�صان املوؤمن . وما يقوم به اليوم 

الكثري من املرت�صحني يف حمالتهم النتخابية 
من حملة لت�صويه املحيط والتعدي على املنازل 

والإدارات وانتهاك للحرمات بو�صع املل�صقات يف كل 
الأمكنة وعدم اللتزام مببادئ وقوانني احلملة 
يجعلنا حمتارين يف كيفية و�صع الثقة فيمن مل 

يلتزم بالقوانني ويتعدى على اخل�صو�صيات ويريد 
ان ي�صبح رئي�صا او ع�صوا يف جمل�س ي�صري ال�صوؤون 

اليومية للمواطنني وهو اأول من ينتهك حقوقهم 
و ) يعف�س ( عن القانون ؟. يف حني مل ت�صلم حتى 

اإ�صارات املرور داخل املدن وعرب الطرق مبا فيها 
ال�صريعة ومنها تلك التي تنباأ ال�صائقني باخلطر مت 

ت�صويهها وطم�صها من خالل اإل�صاق ال�صور عليها مما 
يعر�س حياة النا�س للخطر املحتمل .ومل�صقات اأخرى 

غطت جدران املدار�س وحتولت ال�صوارع اىل م�صرح 
للمناف�صة لتعليق الالفتات ال�صهارية . والغريب 

ان �صور بها حروف باللغتني واآيات قراآنية واحاديث 
نبوية ، مو�صوعة حتى يف اأماكن و�صع القمامة رغم 
النهي عن ذلك ؟ فكيف بربكم ميكن ملرت�صح وطاقم 

حملته ان يوؤذي النا�س واملطلوب منه كف الأذى 
مع ترك الأماكن املخ�ص�صة للحملة فارغة ؟ فهذا 

جتاوز كبري ل ميكن ال�صكوت عنه ،ولكن اأين اللجنة 
امل�صتقلة ملراقبة النتخابات  التي من املفرو�س ان 
تتدخل لو�صع حد لهذا ال�صتهتار  وتقوم بدورها 
ملنع التجاوزات امل�صرة بحياة النا�س ؟.    الالمبالة 
يف حياة اجلزائري اأ�صبحت ميزة ،واأ�صيب اجلميع 
باللتزام بحفظ امليم ) ما�صفت ما�صمعت ماراأيت ( 

. والتغا�صي عن التجاوزات اأنتجت لنا اأجيال ل 
حترتم القوانني ول تلتزم باملبادئ وتنكرت لتاريخها 

وما�صيها ومل تعد تعرتف حتى بالعرف كقاعدة 
موروثة تنظم حياة الأفراد والعالقة فيما بينهم . 
وقواعد الدميقراطية احلقيقية تفر�س التناف�س 
ال�صريف يف اإطار ح�صاري منظم . لن النتخابات 

هي حتديد مل�صار وبداية ملرحلة ت�صيري جمال�س 
حملية لها عالقة مبا�صرة مع املواطنني يف اإطار �صفاف 

ونزيه. وجعل املواطن �صريك فعال يف التنمية 
.وب�صبب الفو�صى ابتعدت املجال�س عن ال�صعب 

ومل تعد تهتم به ، بل ول متثله ا�صال .وبفعل �صوء 
الختيار والتالعب يف القوائم وبيع الذمم و�صراء 

الأ�صوات انقطعت العالقة بني النائب يف الربملان وبني 
ال�صعب كما �صاءت العالقة بني املنتخبني يف البلديات 

واملجل�س الولئي وبني املواطنني. وان تبداأ احلملة 
النتخابية بالفو�صى ،فاإمنا يتولد عنها فو�صى عارمة 

بدايتها فقد الثقة بني الناخب واملنتخب ونهايتها 
�صراع ي�صيع فيها حق املواطن يف خدمة عمومية 

ترتقي به ومبجل�صه وينجر عن ذلك �صياع فر�صة 
الرتقاء وتبديد املال العام.وعليه يجب عن املرت�صح 

ان يكون واعيا متذكرا لواجباته اجتاه املواطنني 
واجتاه وطنه ملتزما بالقوانني وبحقوق الآخرين. 
اذ ان حريته تنتهي يف الكف عن اذاية النا�س و يف 

ت�صويه املحيط وقدمي قيل ل تنهى عن خلق وتاأتي 
مبثله عار عليك اذا فعلت عظيم .

احلفناوي بن عامر غول

احلماية املدنية باملدية

حملة حت�سي�سية وا�سعة حول خماطر االختناق بالغاز
يفوق 900 مرت  و على مرتفع  األتلي  االأطل�ص  املدية على جبال  والية  تقع   
بع�ص  اأن  الثلوج على  ت�ساقط  يكون  بارد جدا خا�سة حينما  �ستاءا  مناخها 
الف�سول ال�ستوية املا�سية كانت قا�سية جدا و لهذا وحتت �سعار دافئ و امن 
تنظم املديرية العامة للحماية املدنية و يف اإطار االإ�سرتاتيجية املنتهجة يف 
تكثيف حمالت حت�سي�سية و توعية حول الوقاية من خمتلف االأخطار ال�سيما 
منها و االأخطر االختناق بالغاز تزامنا مع ف�سل ال�ستاء يف الفرتة املمتدة من 
09 نوفمرب 2017 اإىل غاية 31 مار�ص 2018 لفائدة خمتلف �رضائح املجتمع 
املدين تالميذ طلبة تت�سمن هذه احلملة اإلقاء حما�رضات على م�ستوى اأزيد 
من 200 موؤ�س�سة تربوية مبختلف االأطوار وكذا خمتلف املعاهد و االإقامة 
اجلامعية على غرار عدد من امل�ساجد التي �ستعرف تن�سيط ندوات ودرو�ص 
اإ�سافة  احلملة  فرتة  طيلة  اجلمعة  �سالة  ل  خال  املجال  هذا  يف  خا�سة 
للحد من هذه  العملياتية  الوحدات  اأبواب مفتوحة على م�ستوى جميع  اإىل 
لالأرقام  نظرا  االأرواح  من  العديد  اأ�سبحت حت�سد  التي  الظاهرة اخلطرية 

الرهيبة امل�سجلة خالل �سنة 2017 .                                               ه.ب

احلظ يدير ظهره ملاجر
 

خالل  �سيئة  بداية  ينتظر  يكن  مل  ماجر  رابح  الوطني  الناخب  اأن  يبدو 
اإ�رضافه على اأول ترب�ص للمنتخب الوطني وهو الذي تتواىل االخبار ال�سيئة 
يف التهاطل عليه بعدما تاأكد غياب اأربعة العبني ب�سبب اال�سابة قبل اأن 
يلتحق بهم الالعب عبد الروؤوف بن غيث الذي فقد والده اإثر وفاقته اأول 
اأم�ص وهو االمر الذي يجعله يفقد خم�سة العبني اأ�سا�سيني جتعل مهمته 
على  تنتظرانه  اول خرجتني  ايجابية يف  بنتيجة  اخلروج  اجل  من  �سعبة 

راأ�ص العار�سة الفنية الوطنية.

 توقيف اإرهابي مبحوث عنه
 باجلزائر العا�سمة

االإرهاب  مكافحة  اإطار   يف 
اجليد  اال�ستغالل  وبف�سل 
مفرزة  اأوقفت  للمعلومات، 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص 
اأربعة   ،2017 نوفمرب   06 يوم 
)04( عنا�رض دعم للجماعات 
كما  بباتنة/ن.ع.5،  االإرهابية 
مبحوث  اإرهابي  توقيف  مت 
العا�سمة/ باجلزائر  عنه 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  ن.ع.1، 
بندقية  و�سبط  الوطني  االأمن 
ن�سف اآلية وكمية من الذخرية، 
اجلرمية  حماربة  اإطار  ويف 
عنا�رض  حجز  املنظمة، 

)3100( خرطو�سة من  بـ  تقدر  الذخرية  كمية من  بتب�سة/ن.ع.5،  الوطني  الدرك 
خمتلف العيارات، يف حني مت توقيف مهربني )02( و�سبط �ساحنة و�سيارة �سياحية 
و)2048( وحدة من االألعاب النارية و)6576( وحدة من خمتلف امل�رضوبات بكل من 
الوادي وب�سكرة/ن.ع.4 من جهة اأخرى، اأوقفت مفارز للجي�ص الوطني ال�سعبي بكل 
من مترنا�ست وعني قزام/ن.ع.6، )31( منقبا عن الذهب و�سبطت )10( مولدات 
كهربائية و)10( مطارق �سغط وجهاز ك�سف عن املعادن و)1300( لرت من مادة زيت 

املائدة، فيما مت حجز)1000( كي�ص من مادة التبغ بب�سار/ن.ع.3.
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مت�صدر قائمة الأفـالن ببلدية امل�صيلة«اإبراهيم ب�صريي« يك�صف :

الإ�ستماع للمواطـن واإ�سراكه يف التنمية هو احلل

هل باإمكان القارئ معرفة مت�صدر 
قائمة »الأفالن« ببلدية امل�صيلة ؟

من  ب�شريي  اإبراهيم  املنا�شل  الأخ  نعم، 
مواليد 1974 متح�شل على �شهادة الدرا�شات 
واأعمال  قانون  فرع  التطبيقية  اجلامعية 
و�شهادة تقني �شامي يف الإعالم الآيل ، نائب 
حاليا للمج�س ال�شعبي البلدي لبلدية امل�شيلة 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يف  منا�شل   ،
اجلمعوية  احلركة  يف  ونا�شط   ،  1997 منذ 

واملجتمع املدين .

اإذن تراهنون على ن�صالكم، خلو�ض 
هذا املعرتك ؟

اأن  يعرف  واخلا�س  العام  احلال،  بطبيعة 
يعترب  »مانديال«،  املدعو  ب�شريي  اإبراهيم 
»الأفالن«  اأقدم املنا�شلني يف حزب  من بني 
وراء  كان  الذي  الن�شال  وهو  امل�شيلة،  بولية 
موافقة القيادة املركزية يف احلزب لرت�شيحي 
اإنطالقا  بعا�شمة احل�شنة،  قائمته  وت�شدري 
والعمل  الن�شايل  الر�شيد  من  لك  قلت  كما 
اجلمعوي طوال �شنوات ويف خمتلـف اجلمعيات 
املحلية والوطنية، وهنا اأ�شتغل الفر�شة لكـي 
املرت�شحني  اإختيار  اأن  على  اجلميع،  اأطمئن 
كان  امل�شيلة  ببلدية  العتيد  قائمة احلزب  يف 
عادية  ظروف  يف  وجرى  املنا�شلني  بني  من 
وبقرار من قيادة احلزب املركزية، وحاليا كل 
القواعد الن�شالية من�شجمة فيما بينها وتعمل 
وفق قرارات القيادة، وهدفها الأول والأخري 

هو فوز حزب جبهة التحرير الوطني برئا�شة 
بني  م�شاكل  عن  يتحدث  من  وكل  البلدية، 
ون�شج  ال�شحة  من  عار  كالم  فهو  املنا�شلني 
احلملة  على  للتاأثري  حماولة  يف  اخليل  من 

الإنتخابية.

على ذكرك للحملة الإنتخابية، 
كيف تقيمونها عقب مرور اأيام على 

اإنطالقتها ؟

يف  يرام  ما  على  ت�شري  الأمور  الآن  حد  اإىل 
له،  هو خمطط  مثلما  اأي  الأفالن«،   « حزب 
اأما بخ�شو�س �شوؤالك فاإن العام واخلا�س يعلم 
اإ�شتحقاق  كل  وخالل  الإنتخابية  احلملة  اأن 
اإنتخابي تكون اإنطالقتها باردة، اأي ل ت�شهد 
اأمر  اإقبال كبريا من طرف املواطنني، وهذا 
ت�شهد  والتي  الأخرية  الأيام  يقلقنا، عك�س  ل 
من  املرت�شحني  طرف  من  كبرية  حركية 
وموؤيديهم،  ال�شيا�شية  الت�شكيالت  خمتلف 
جل�شات  بعقد  بدايتها  كانت  لنا  وبالن�شبة 
م�شتوى  على  نظمت  حت�شي�شية  ولقاءات 
ممكن  عدد  اأكرب  برجمة  وكـذا  القواعد، 
الأحياء  خمتلف  اإىل  ال�شعبية  التجمعات  من 
 504 القدمية،  اإ�شبيليا  غرار  على  ال�شعبية 
قرفالة،  لعماير،  احل�رضي،  القطب  م�شكن، 
924 م�شكن، املنكوبني، حي الزاهر، مزرير، 
الرباج والعملية متوا�شلة لكي ت�شمل كل اأحياء 
فر�شة  مبثابة  كانت  حيث  الولية،  عا�شمة 
اإىل  والإ�شتماع  والتحاور  باملواطن  لالإلتقاء 
يف  يلخ�شها  ودائما  يرفعها  التي  النقائ�س 
اأكرث  والإهتمام  املعي�شي  الإطار  حت�شني 

الربط  اأو  بالتهيئة  الأمر  تعلق  بالأحياء �شواء 
ردنا  يكون  ما  ودائما  ال�شبكات،  مبختلف 
جمهودات  تثمني  �رضورة  هو  كمرت�شحني 
�شاملة،  تنمية حملية  اإر�شاء  �شبيل  يف  الدولة 
وهنا  الوعود،  اإطالق  بدل من  والتعهد معهم 
وجب اأن و�شح اأن اأهم ما �شجلته خالل هاته 
الناخب  نفور  اأ�شباب  بني  من  اأن  هو  احلملة 
هو  الإنتخابية  املواعيد  يف  م�شاركته  وعدم 
اأطلقها يف وقت �شابق عدد من  التي  الوعود 
امليدان،  اأر�س  على  جت�شد  ومل  املرت�شحني 
ومثل هاته ال�شلوكات ل نقبلها ونرف�س العمل 

به.

ماهو مالحظ اأنه مل ي�صجل اأية 
جتاوزات خالل هاتـه احلملة ؟

هاته  دخلنا  التحرير  جبهة  حزب  يف  نحن 
باإ�شم  كمرت�شحني  املحلية  الإنتخابات 
»الأفالن« الذي مات من اأجله �شهداء الوطن 
لكي ننعم بالإ�شتقالل، وهذا يعترب يف حد ذاته 
نلطخ  اأو  نلعب  اأن  يجب  ول  لنا،  كبري  �رضف 
�شمعته، قبل اإنطالق احلملة الإنتخابية كان لنا 
واملنا�شلني،  احلزب  مرت�شحي  جمع  اإجتماع 
حملة  يف  الدخول  على  الإتفاق  خالله  مت 
ال�شب  اأ�شكال  كل  عن  بعيدة  نظيفة  اإنتخابية 
املناف�شني  اأعرا�س  يف  القذف  اأو  ال�شتم  اأو 
الإ�شتفزازات  على  الرد  وعدم  الآخرين، 
التي قد ت�شجل، كما مت الإتفاق على �رضورة 
يف  للم�شاركة  الناخب  وت�شجيع  حت�شي�س 
حا�شمة  حمطة  باإعتبارها  الإنتخابات،  هاته 
اأنها �شتفرز له  ولها عالقة مبا�رضة به، حيث 

جمل�س �شعبي �شي�شري بلديته ملدة 5 �شنوات، 
كما نحر�س على التاأكيد خالل كل التجمعات  
�شابة  اإطارات  من  مكونة  قائمتنا  اأن  على 
تتمتع باخلربة الكافيـة وهمهم الأول والأخري 
هو خدمة ال�شالح العام ول�شيء اأخر، قائمة 
ومتثل  الن�شالية  القاعدة  رحم  من  خرجت 
جاءت  قائمة  الولية،  عا�شمة  اأحياء  اأغلب 
قائمة  الأف�شل،  نحو  التغيري  على  تعمل  لكي 
اأمام  وتتعهد  الوعود  اإطالق  يف  تنخرط  لن 
اجلميع باإعادة الإعتبار ملدينة امل�شيلة التي 
اأنه  هو  حايل  ومرت�شح  حملي  كمنتخب  اأرى 
املدن  م�شاف  �شمن  تكون  لكي  اليوم  حان 

الكربى من حيث التنمية املحلية.
   

ما هي اأولوياتكم يف حالة فوزكم ؟

اأولوية  �شتكون  لك،  قلت  واأن  �شبق  كما 
بالن�شبة لقائمة »الأفالن« يف حالة  الأولويات 
جاهدة  ال�شعي  هو  البلدية  برئا�شة  فوزها 
الت�شكيالت  خمتلف  مع  اجلماعي  للعمل 
والإ�شتماع  الإق�شاء،  عن  بعيدا  ال�شيا�شية 
مبا�رض  واإت�شال  حوار  قنوات  وفتح  للمواطن 
على  والإعتماد  واملواطن،  الناخب  بني 
م�شارحته  على  بالأ�شا�س  تهدف  �شيا�شة 
بكل ما ميكن حتقيقه وما عجزنا عنه، وهنا 
اأتعهد اأمام �شكان مدينة امل�شيلة بت�شخري كل 
خربتي التي اإكت�شبتها كمنتخب حملـي وقبلها 
ت�شجيل  على  والعمل  خدمتهم  يف  كموظف 
املرفوعة،  والنقائ�س  امل�شاكل  كل  ودرا�شة 
الأمر  تعلق  �شواء  القطاعات  بكل  والإهتمام 
الري،  الفالحة،  ال�شكن،  العمرانية،  بالتهيئة 

ال�شناعة، ال�شباب والريا�شة، ال�شياحة وحتى 
اأولوية  بني  من  كذلك  �شتكون  التي  الثقافة 
ببلدية  يتعلق  الأمر  واأن  خا�شة  الأولوية، 
التاأكيد  مع  مثقفة،  وطبقة  باإمكانات  تزخر 
على تقدمي ح�شيلتي ال�شنوية اأمام املواطنني 

واإ�رضاكهم يف التنمية مبا ياأتي بالفائـدة.

قبل اأيام قليلة من اإجراء الإنتخابات، 
ماهي الر�صالة التي توجهها للمواطن ؟

امل�شيلي،  للمواطن  اأوجهها  التي  الـر�شالة 
اإبن ال�شعب وخرجت من رحم هذا  اأنني  هي 
ال�شعب، اأتعهد اأمام اهلل اأول، ثم اأمام ال�شكان 
بال�شعي جاهدا يف حالة الفوز، بخدمة وتنمية 
يتحقق  لن  وذلك  امل�شيلة،  مدينة  وع�رضنة 

وو�شع  اجلماعي،  والعمل  التعاون  بف�شل  اإل 
هو  حاليا  منهم  اأطلب  وما  جانبا،  اخلالفات 
التي  العتيد  احلزب  قائمة  حول  الإلتفاف 
باخلربة  ومتتع  �شابة  اإطارات  على  حتتوي 
وهنا   ،)5( الرقم  على  والإنتخاب  الكافية 
اللغة  فهم  قد  املواطن  اأن  التذكري،  وجب 
فيها  اأعجبه  وما  بها،  نخاطبه  التي  الب�شيطة 

هي ال�رضاحة وعدم اإطالق الوعود.

كلمة اأخيـرة ؟

�شورة  من   88 رقم  بالآية  احلوار  هذا  اأختم 
ا�ْشتََطْعُت َوَما  َما  اَلَح  الإِ�شْ لَّ  اإِ اأُِريُد  )اإِْن  هود 
اأُِنيُب﴾  َواإِلَيِْه  لُْت  تََوَكّ ِباهلّلِ َعلَيِْه  اإِلَّ  تَْوِفيِقي 

�شدق اهلل العظيم.

تعهد مت�صدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية امل�صيلة »اإبراهيم ب�صريي« املدعو »مانديال« يف حالة فوز قائمته برئا�صة البلدية، بالعمل 
والت�صاور اجلماعي بعيدا عن �صيا�صة الإق�صاء، وفتح قنوات احلوار والإت�صال مع املواطن واإ�صراكه يف ت�صيري بلديته مع تقدمي ح�صيلته ال�صنوية، كما 
تعهد بتوظيف خربته التي اإكت�صبها كنائب رئي�ض بلدية وقبلها كـ موظف يف خدمة وتنمية وع�صرنة عا�صمة الولية، التي اأكد على اأنه حان الوقت 

لكي تكون �صمن م�صاف املدن الكربى من حيث التنمية املحلية.

بوزيان مهماه

ن�سف البلديات م�سلولة ب�سبب العباءة احلزبية
بوزيان  القت�شادي  اخلبري  قلل 
الرائج  املطلب  اأهمية  من  مهماه، 
املوالة  ال�شيا�شية  الأحزاب  و�شط 
خالل  �شواء،  حد  على  واملعار�شة 
واملتعلق  اجلارية،  املحليات  حملة 
املنتخبني  �شالحيات  بتو�شيع 
املحليني، حمددا ثنائية الدميقراطية 
اإطارات  عقلية  وتكري�س  الت�شاركية، 
الدولة بدل العباءة احلزبية، كحجري 
زاوية لنجاح اجلماعة املحلية، كا�شفا 
البلديات  ن�شف  اأكرث من  ان�شداد  عن 
احلزبية،  العبادة  يف  الغرق  ب�شبب 
ي�شاف لها دعوته للتخل�س من عقلية 

الت�شيري وفقا للزبائنية.
 

 لبد من التخل�ض من الزبائنية 
والتوجه للدميقراطية 

الت�صاركية
 

دعا اخلبري القت�شادي بوزيان مهماه، 
اأم�س، يف ت�رضيح خ�س به »الو�شط«، 
احلملة  عز  يف  ال�شيا�شية  الأحزاب 
تفعيل  على  الرتكيز  اإىل  النتخابية 
دور املنتخبني املحليني، قائال اأنه يف 
ظل غياب تلك النقطة الرئي�شية فاإن 
�شالحيات  تو�شيع  اأو  اإ�شالح  مطالب 
حيث  اأكلها،  توؤتي  لن  املنتخبني 
الدميقراطية  اأولهما  �رضطني،  حدد 
البلديات  روؤ�شاء  دعا  التي  الت�شاركية 
اإىل الرتكيز عليها، كونها جت�شد تفعيل 
املواطنني  وجتمع  ميدانيا،  دورهم 
رئي�س  بعينة  م�شت�شهدا  حولهم،  من 
من  النخبة  جلمع  عمد  بعنابة  بلدية 
اجتماع،  اقت�شاد، علم  اأ�شاتذة  حوله: 
اخلربات  جمع  ا�شتطاع  ومنها  نف�س، 
والو�شول  ات�شال  منظومة  تطوير  يف 
املواطنني،  مع  ت�شاركي  لت�شيري 

وبالتايل هوؤلء الأخريين �شيتبنون تلك 
ما  وهو  منهم،  نابعة  لأنها  امل�شاريع 
العمل بجدية،  اإىل  يدفع امل�شتثمرين 
اجلماعة  لتكاتف  ر�شدهم  عند 
اإ�شافة  الثاين  وال�رضط  املحلية، 
الدميقراطية  جت�شيد  نقطة  اإىل 
الت�شاركية على م�شتوى البلديات تاأتي 
من  املواطنني  ممثلي  خروج  نقطة 
من  اأكرث  اأن  كا�شفا  التحزب،  عباءة 
يف  وتغرق  م�شلولة  البلديات  ن�شف 
املجال�س  واقع  ب�شبب  الن�شدادات 
بدل  احلزبية  �شيغة  تكت�شيها  التي 
اإىل  اأرجعه  ما  وهو  الدولة،  اإطار 

�شعف تكوين املنتخبني.
احلملة  خطاب  بخ�شو�س   اأما 
النتخابية يف �شقه القت�شادي فدعا 
ال�شعبوي  اخلطاب  عن  يبتعد  لأن 
التي  ال�شتخفاف  لغة  يحمل  الذي 
للمنطقة،  الطبيعي  الن�شاط  تت�شمن 
موا�شيع  تناول  خالل  من  العك�س  اأو 
مب�شاريع  دولة،  ملنظور  وفقا  ووعود 
كمرت�شحني  �شالحياتهم  تفوق 
ينبغي  اخلطاب  اأن  قائال  حمليني، 
اأخرى،  اإىل  حملة  من  يختلف  اأن 
الرئا�شية  النتخابات  حملة  بني  اأي 
املحليات،  يف  عنها  والت�رضيعيات 
ففي احلمالت الأخرى ننتظر خطابا 
تت�شمن  مب�شاريع  قويا  اقت�شاديا 
الراهن  من  انطالقا  �شاملة  نظرة 
القت�شادي وا�شت�رضاف اآفاق ن 10 – 
وخمططات  بدائل  واقرتاح  �شنة،   15
اأما  �شنوات،   5 مدى  على  وا�شقاطها 
اأن  فينتظر  املحلية  النتخابات  يف 
القدرة  تت�شمن  ن�شجا  اأكرث  تكون 
تعك�س  عملية  اإجابات  �شياغة  على 
التوجهات الكربى والتنمية وحاجياتها 
وبخطاب  املحلي  امل�شتوى  على 

مب�شط، وبعيدا عن ال�شعبوية.
الأحزاب  واقع  اخلبري  ا�شتنكر  كما 
القت�شادي،  اجلانب  من  ال�شيا�شية 
براجمها  لتدعيم  ترتق  اأنها مل  مربزا 
ال�شقاطات  مع  كلية  لنظرة  وفقا 
اجلغرافية  بالرقعة  عمليا  لتطبيقه 
اقت�شادية، داعيا الأحزاب لأن  بروؤية 
تطلع على دور املنتخب ولي�س فقط 
ال�شالحيات،  تو�شيع  على  الرتكيز 
موؤكدا اأن ال�شكالية الأوىل التي غرق 
و�شطها التمثيل املحلي هو الزبائنية، 
داعيا  واملحاباة،  املنافع،  وتقا�شم 
اإطارات  مع  مهنية  عالقات  لتج�شيد 
متت  اإن  املعادلة  اأن  م�شيفا  الدولة، 
الزبائنية  بعيدا عن  ال�شحيح  بوجهها 
التي   - احلالية  ال�شالحيات  وبرغم 
تتهم باأنها حمدودة-، ف�شت�شمح باإقامة 
امل�شاريع  واأن  للرثوة،  مدرة  م�شاريع 
ميكنها خلق ديناميكية م�شتدامة على 
واإدماج  والوليات  البلديات  م�شتوى 
اأو  فالحية  اأو  اإقت�شادية،  اأن�شطة 
البلدية  لحتياجات  ت�شتجيب  مركبة 

وتطلع اجلماعة املحلية.
الداخلية  وزير  لتعليمة  وبالعودة 
املا�شية  ال�شنة  بدوي  الدين  نور 
اأجل  من  البلديات  لروؤ�شاء  املوجهة 
م�شتوى  على  ال�شتثمار  باب  فتح 
على  التكال  من  للتخل�س  البلديات 
فاأبرز  العمومية  اخلزينة  من  التمويل 
احلكومة  لقاء  اأن  مهماه،  بوزيان 
عملت  مقرتحات  ت�شمن  الولة  مع 
تقارير  من خالل  عليها جلان حملية 
حملية، والولة عملوا �شواء مع روؤ�شاء 
التنفيذية  املجال�س  اأو  البلديات 
الولئية، وبناء عليه فالتو�شيات متت 

من الأ�شفل لالأعلى.
 

 على املنتخبني املحليني الرتكيز 
على جت�صيد النموذج الوطني 

حمليا
 

اإىل  »الو�شط«،  حمدث  تطرق   كما 
للنمو  اجلديد  الوطني  النموذج 
القت�شادي، موؤكدا اأنه التحدي الأكرب 
اإ�شقاطه  وكيفية  البلديات  اأمام  اليوم 
اأنه حتدي  الواقع، والأهم  اأر�س  على 
وفقا  منوذجها  لتحديد  لالأحزاب 
نقطة  موؤكدا  الوطني،  النموذج  لذلك 
مو�شحا  �شواء،  حد  على  الأحزاب 
ذلك باأن املعار�شة ينبغي اتخاذها يف 
الت�رضيعية،  اأو  الرئا�شية  النتخابات 
اأما املحليات فالكل يتكاتف من اأجل 
جت�شيد النموذج واإ�شقاطه يف م�شاريع 
وفقا  الزمن،  يف  حمددة  وعمليات 
احليز  يف  الجتماعي  البعد  لدماج 
العمليات:  تلك  بني  من  اجلغرايف، 
نظرا  املحلية  اجلباية  تفعيل  كيفية 
لختالف خ�شو�شية كل بلدية، وتعبئة 
املادية  القت�شادية  املوارد  كل 
واملعنوية »الثقافية«، ون�رض الطماأنينة 

بدل النظرة الأمنية.
ليدعو  اخلبري  عاد  ال�شياق  نف�س  ويف 
بواقع  للنهو�س  طرفني  بني  للجمع 
من  املحليني  املنتخبني  البلديات: 
واخلروج  مب�شتواهم   والرقي  جهة 
اإىل  والزبائنية  احلزبية  العباءة  من 
املخطط  اجناح  على  الرتكيز  �شيغة 
بدورها  الداخلية  ووزارة  الوطني، 
الرتقاء  ذلك  لتثمني  العمل  عليها 
اإطار  يف  اأكرث  �شالحيات  ومنحهم 
الأطراف  باقي  مع  امل�شرتك  العمل 
بدل الدخول يف ت�شارب ال�شالحيات 

»الوليات والدوائر«.
�صارة بومعزة  

انتقد ت�صريحات ولد عبا�ض

عمارة يون�س يرافع ل�سالح م�ساريع 
تركيب ال�سيارات

اأم�س،  يون�س،  بن  عمارة  دافع 
ال�شيارات،  على �شناعة تركيب 
الأوىل  اخلطوة  اأنها  قائال 
التحول  اجتاه  يف  وال�شحيحة 
رد  حني  يف  �شناعية،  لأقطاب 
بخ�شو�س  عبا�س  ولد  على 
الرئي�س  هوية  ت�رضيحاته حول 
مللف  انتقاده  وكذا   ،2019 يف 
حد  على  الوطنية  »احتكار« 
احلركة  رئي�س  اتهم  قوله. 
بن  عمارة  اجلزائرية  ال�شعبية 
الأحزاب  بع�س  اأم�س،  يون�س، 
واحلديث  الوطنية،  باحتكار 
واملجاهدين،  ال�شهداء  ب�شم 
ل�شتغالل  منه  اإ�شارة  يف 
و  »نقولها  الثورية  ال�رضعية 
نعيدها ل يوجد حزب �شيا�شي 
واأبناء  جماهدين  باملئة   مئة 
وطنيون«،  كلنا  نحن  �شهداء 
داعيا الأحزاب التي اأ�شار اإليها 
ملف  ا�شتغالل  عن  بالتخلي 
الوطنية، مع احرتام الختالف 
فيا بني الأحزاب اإبان املعارك 
ال�شيا�شية، وترك الف�شل لل�شعب 

يف خياراته لتعيني ممثليه.
كما و�شع بن يون�س من خطابه 
مبا�رضة  التهام  اأ�شابع  ليوجه 
جمال  لالأفالن  العام  لالأمني 
ولد عبا�س، بخ�شو�س ت�رضيحه 
رئي�س  لهوية  معرفته  حول 
رد  حيث   ،2019 يف  جلمهورية 
انتخابات   يف  »نحن  يون�س  بن 
يعرف  من  يوجد  ول  حملية 
اجلمهورية  رئي�س  �شيكون  من 
 2019 �شنة  اجلزائرية  للدولة 
فال�شعب هو من يقرر«، م�شيفا 

يف معر�س رده اأن بوتفليقة هو 
ولي�س  اجلزائريني  كل  رئي�س 

رئي�س حزب واحد فقط.
املحليات  يون�س  بن  ربط  كما 
بالبعد  حملتها  اجلارية 
عندما  اإنه  قائال  القت�شادي، 
البلدية يجب  نتكلم النتخابات 
القت�شادي  الوعي  على  التكلم 
بالأزمة  ل�شيما  و  وال�شيا�شي 
املالية و انهيار اأ�شعار البرتول، 
ال�شيارات  تركيب  ملف  فاحتا 
والتي تتواجد منها على م�شتوى 
اأنه  قائال  مر�شيد�س،  تيارت 
العام  القطاعني  بني  بال�رضاكة 
بال�شورة  عائدا  واخلا�س، 
راأ�س  على  ا�شتوزاره  فرتة  اإىل 
اأنه ا�شتطاع  الوزارة، حيث قال 
قطاع  مع  التفاقية  توقيع 
اأن  قائال  اأجنبي،  قوي  خا�س 
ملف تركيب ال�شيارات يتعر�س 
للت�شويه، مت�شائال » فهل نف�شل 
بالعملة  هيونداي  ن�شرتي  اأن 
م�شاريع  اأن  معتربا  ال�شعبة«، 
تركيب ال�شيارات ايجابية وتخلق 
الرثوة وبدايتها الرتكيب، موؤكدا 
للتحول  �شتتو�شع  املرحلة  اأن 
لأقطاب بال�شناعة الكلية.   من 
ا�شتقدام  رف�س  اأخرى  جهة 
جمال  يف  اخلارج  من  العمالة 
يعانيان  الذين  والبناء  الفالحة 
و  مليونيني  بـ  قدر  عجر  من 
ال�شباب  مطالبا  عامل،  ن�شف 
اجلزائري بتقدي�س العمل الذي 
يف  الأمان  �شمام  ح�شبه  ميثل 

القت�شاد الوطني.
�صارة بومعزة

 حاوره :
 عبد البا�صط . بديار  



�سجن  يف  �سابق  جزائري  معتقل  جلاأ 
�سد  الكندية   العدالة  اإىل  غوانتانامو 
يف  بالتواطوؤ  اإياها  متهما  احلكومة 
انتهاكات تعر�ض لها يف ال�سجن الع�سكري 
وهو  اأمزيان،  جمال  يُتهم  ومل  الأمريكي، 
ينكر  وهو  جرائم،  اأي  بارتكاب  جزائري، 

اأي �سلة له بـ«الإرهاب«.
كندية  اإعالم  لو�سائل  اأمزيان  وقال 
مقا�ساة  يف  اأفكر  كنت  عدة  »ل�سنوات 
احلكومة الكندية، وحتى اأكون �سادقا، مل 
قراأت  عندما  اإل  ذلك  اأفعل  كيف  اأعرف 
الأخبار عن عمر خ�رض، الذي كان معي يف 
غوانتنامو.« وطالب نايت ويتلينغ، حمامي 
التواطوؤ  بفتح حتقيق ق�سائي يف  اأمزيان، 
املزعوم لكندا يف النتهاكات التي تعر�ض 
وكان  غوانتنامو  معتقل  يف  �سجناء  لها 
من  الفرتة  يف  كندا  يف  مقيما  اأمزيان 
ي�سعى  كان  حيث   2000 عام  وحتى   1995
وبعد  فيها  اللجوء  حق  على  للح�سول 
رحل  به،  تقدم  الذي  اللجوء  طلب  رف�ض 
اإىل اأفغان�ستان، بح�سب ما قال يف الدعوى 
تبلغ  بتعوي�ض  املعني  ويطالب  الق�سائية، 
اأمريكي،  دولر  مليون   40 قرابة  قيمته 
اأن  بعد   2013 عام  اأمزيان  �رضاح  واأطلق 
مزاعمه  لكن  �سنة،   11 ال�سجن  يف  ق�سى 
مل يتم اإثباتها اأمام الق�ساء، وتو�سلت كندا 
ت�سويات  اإىل  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  يف 
مع معتقلني �سابقني يف غوانتنامو وبع�ض 
كان  اإذ  الأو�سط،  ال�رضق  يف  ال�سجون 

اإمداد  يف  دور  الكندية  الأمنية  لالأجهزة 
اإىل  اأدت  مبعلومات  اأخرى  حكومات 
بعد  الأ�سخا�ض  هوؤلء  وتعذيب  �سجن 
هجوم احلادي ع�رض من �سبتمرب، وح�سل 
املعتقل ال�سابق يف غوانتنامو عمر خ�رض 
كندي،  دولر  ماليني   10.5 على  موؤخرا 
الوزراء  رئي�ض  من  اعتذار  على  عالوة 
العليا  املحكمة  وق�ست  ترودو  جا�سنت 
يف كندا عام 2010 باأن ما فعلته احلكومة 
يعد  خ�رض  باعتقال  يتعلق  فيما  الكندية 

انتهاكا حلقوقه الد�ستورية.
للحرمان  تعر�ض  اإنه  املحكمة  وقالت 
اأثناء  مقاومة  »اأقل  يكون  حتى  النوم  من 
التحقيقات«وح�سل ثالثة كنديني تعر�سوا 
للتعذيب يف اأحد ال�سجون ال�سورية على 31 
مليون دولر كندي على �سبيل الت�سوية مع 
احلرب  اندلع  وبعد  الفيدرالية  احلكومة 
باك�ستان  اإىل  اأمزيان  اأفغان�ستان، رحل  يف 
يف اأكتوبر 2001، لتلقي ال�سلطات القب�ض 
وقال  الأمريكية  للقوات  وت�سلمه  عليه 
املعتقل ال�سابق اإن املعلومات التي اأمدت 
الأمريكي  اجلي�ض  الكندية  ال�سلطات  بها 
حيث  هناك،  ال�سجن  اأودعته  التي  هي 
اأمريكية  قوات  قبل  من  للتحقيق  خ�سع 
الأمريكية  القوات  اأن  وزعم  وكندية 
ا�ستخدمت معه اأ�ساليب خمتلفة من بينها 
على  الفلفل  رذاذ  ور�ض  بالغرق  الإيهام 

ج�سمه.
م.�س/ وكاالت

مل يتهم باأي جرائم و ينكر �صلته باالرهاب

جزائري اعتقل  يف غوانتنامو 
يقا�ضي احلكومة الكندية 
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وجه رئي�س احلركة ال�صعبية اجلزائرية عمارة بن يون�س، اأ�صهم انتقاد �صمنية حلزبي ال�صلطة االأفالن 
واالأرندي، حيث قال اإن حماولة احتكار رئي�س اجلمهورية ل�صاحلهما يف احلملة االنتخابية ملحليات 23 

نوفمرب املقبل، م�صيفا باأن احلزب ال�صيا�صي يجب عليه اأن يلتزم باحلدث، ولي�س اخلو�س يف مو�صوع 
الزال بعيدا بع�س ال�صيء، موؤكدا يف االأخري باأن بوتفليقة هو رئي�س كل اجلزائريني ولي�س جهة معينة.

قال اإنهم يرتكزون على حجة التبديع، عدة فالحي:

ما يجري يف ال�ضعودية يوؤثر على ال�ضلفيني يف اجلزائر
قال الباحث يف االإ�صالميات عدة فالحي، باأن احلوار مع التيار ال�صلفي باجلزائر م�صتحيل، لكونه غري قادر على ا�صتيعاب االآخر وال حتى مناق�صته، موؤكدا اأن 

هذا التيار يرتكز ب�صكل كبري على التكفري والتبديع، وما يرتجم ذلك هو رف�صه حتى احلوار مع بع�س الطرق ال�صوفية، وحتى االأحمديني ، ومن جهة اأو�صح 
فالحي يف حوار خ�س به »الو�صط« باأن ما يح�صل يف ال�صعودية،  من اعتقاالت �صيجعل التيار ال�صلفي يدخل يف حالة من التيه، ب�صبب عدم قدرته على التجاوب 

مع االأحداث ال�صيا�صية، و�صيعمل على مباركة خطوة الويل العهد ال�صعودي حممد بن �صلمان بحجة طاعة ويل االأمر.

�صاأله: علي عزازقة

قلتم يف ال�صابق اأن التيار 
ال�صلفي ،و اخلطر الذي 

يهدد اجلزائر لكونها 
لي�س لها اأي �صلة بال�صعب 

اجلزائري، ولكنكم 
ترون اأن االأحمدية 

وبع�س الطرق ال�صوفية 
الدخيلة على املجتمع 

باملتزنة الواجب احلوار 
معها ... ملاذا هذا التباين 

يف الطرح بني التيارات 
املختلفة؟

التباين كامن كون اأن التيار ال�سلفي 
املهيمن  العري�ض  القطاع  ي�سكل 
يرى  ل  و  الديني  امل�سهد  على 

طريقته  يف  اإل  وال�سواب  احلق 
من  اأ�رضف  الذي  للدين،  فهمه  و 
و  التبديع  فتاوى  توزيع  يف  خالله 
التكفري املف�سي اإىل �سفك الدماء 
كما اأنه يرف�ض احلوار و النقد، اأما 
فاإنهم  �سيعة  اأو  اأحمدية  من  غريه 
يف دائرة �سيقة بحيث ل ميكنه اأن 
ي�سكل اأي تهديد للمرجعية الدينية 
الوطنية، وكثريا ما اأبدى ا�ستعداده 
ثقافته  اأن  ف�سال  هذا  للحوار، 
خيارات  يف  التدخل  عن  بعيدة 
و  التبديع  يف  يتورط  ل  و  الأخر 
التكفري، ولعلك قراأت يف �سفحتي 
للعنف  تعر�سوا  الذين  املح�سنني 
على  املح�سوبني  بع�ض  قبل  من 

التيار ال�سلفي ببومردا�ض.

قلتم اأنهم  يرف�صون 
احلوار مع اأي جهة كانت 

... هل عر�صتم حقا 

احلوار على م�صايخ هذا 
التيار باجلزائر؟

عليهم حينما  لقد عر�ست  بالطبع 
اهلل  و فاحتت غالم  بالوزارة،  كنت 
م�ست�سارا  كنت  حينما  بالوزارة 
باأهل  لي�سوا  هوؤلء  باأن  رد  و 
والعطا  والأخذ  والنقا�ض  حوار 
كما  جمد  وغري  ممكن  غري  معهم 
طالبوا  وال�سيعة  الأحمديني  اأن 
اأ�سا�ض  على  فرف�سوا  مبحاورتهم 
كفر،  و  �ساللة  و  بدعة  هل  اأنهم 
اأن  ن�ستطيع  ل  يجعلنا  الذي  وهذا 
الأمور  اأن  من  بالرغم  نحاورهم، 
ما  اإذا  و�سوحا  اأكرث  تكون  قد 
لكون  معهم،  وتناظرنا  تناق�سنا 
على  لي�ض  اليهم  الأخر بالن�سبة 

حق.
ال�صعودية االآن يف حالة 
غري م�صبوقة اعتقاالت 

يف �صفوف الدعاة 
وحتى هنالك ت�صفية 

يف العائلة احلاكمة 
.... هل هكذا اأحداث 

توؤثر على التيار ال�صلفي 
باجلزائر وخا�صة التيار 

»املدخلي«؟

و  ذهول  حالة  يف  ال�سلفي  التيار 
�سدمة و مبا اأنه غري خبري و �سليع 
يف  فهو  واألعيبها،  ال�سيا�سة  يف 
املوؤ�سف  من  لكن  و  تيه،  و  حرية 
ويل  ي�سدرها  التي  القرارات  اأن 
الأمر حتظى دائما مبباركة علماء 
العلماء  ال�سلطان، فهذه هيئة كبار 
الإجراءات  تبارك  بال�سعودية 
ملباركة  م�ستعدة  هي  و  اجلديدة 
اأن  و تزكية الأمر و نقي�سه بحجة 
ويل الأمر اأدرى مب�سلحة الإ�سالم 
الإتباع  عن  اأما  امل�سلمني،  و 

باجلزائر فهم خارج جمال التغطية 
ماذا  انتظار  حالة  يف  كانوا  اإن  و 

�سياأتي به الغد.

دائما ما قلت اأن التيار 
ال�صلفي يف اجلزائر 

�صعيف يف التعامل مع 
االأحداث ممكن تف�صيل 

يف هذه النقطة؟

لالأ�سف عندهم تخلف و قلة وعي 
ال�سيا�سية  بال�رضاعات  و  �سيا�سي 
على  و  املحاور  م�ستوى  على 
بحكم  ذلك  و  العاملي  امل�ستوى 
و  الحرتافية  عدم  و  التخ�س�ض 
ا�ستغراقهم يف الن�سو�ض و املتون، 
تبعية ملا  لهذا يجدهم يف حالة  و 
ي�سدر يف ال�سعودية على امل�ستوى 
ال�سيا�سي و الفقهي، ل اأكرث ول اأقل 

من ذلك.

اجلزائر-فرن�صا

الدورة الرابعة للجنة 
االقت�ضادية املختلطة 

االأحد املقبل باجلزائر 
�ستعقد الدورة الرابعة للجنة القت�سادية 

املختلطة اجلزائرية-الفرن�سية الأحد 
املقبل باجلزائر العا�سمة برئا�سة 

وزير ال�سوؤون  اخلارجية، عبد القادر 
م�ساهل عن اجلانب اجلزائري و الوزير 

الفرن�سي املكلف باأوروبا و ال�سوؤون 
اخلارجية، جان ايف لوديريان عن 

اجلانب الفرن�سي، ح�سبما اأفاد به اأم�ض 
الثالثاء بيان لوزارة ال�سوؤون اخلارجية و 
تعقد الدورة الرابعة للجنة القت�سادية 

املختلطة اجلزائرية-الفرن�سية مب�ساركة 
وزير ال�سناعة و املناجم، يو�سف يو�سفي 

و الوزير الفرن�سي املكلف بالقت�ساد و 
املالية، برونو لومري.

و اأ�ساف ذات امل�سدر اأن هذه الدورة 
�ستمنح للطرفني فر�سة »لإجراء تقييم 
�سامل للتعاون القت�سادي و بحث اآفاق 

تعزيز ال�رضاكات القائمة و اإطالق اأخرى 
مع متعاملني اقت�ساديني من البلدين«،يف 
اإطار امل�ساورات الثنائية املنتظمة بني 

اجلزائر و فرن�سا، �سرياأ�ض م�ساهل و 
لودريان منا�سفة الدورة الرابعة للحوار 

الثنائي حول امل�سائل ال�سيا�سية و 
الأمنية.

امل�صيلة 

حب�ص �ضخ�ص بتهمة 
حماولة القتل العمدي 
مكنت عنا�رض ال�رضطة بالأمن احل�رضي 

الثالث  بامل�سيلة، من توقيف �سخ�ض و 
اإيداعه احلب�ض، و ذلك بعد اتهامه يف 

ق�سية حماولة قتل عمدي راح �سحيتها 
املدعو) ن �ض ( وقائع الق�سية و ح�سب 

بيان خللية الت�سال اإثر �سكوى تقدم 
بها ال�سحية بعد تعر�سه لإ�سابات بليغة 

كادت توؤدي بحياته، عقب العتداء 
عليه بوا�سطة �سالح ابي�ض، من طرف 
�سخ�ض جتهل هويته ، و على الفور مت 

تكثيف عمليات البحث و التحري لتوقيف 
امل�ستبه فيه املدعو  )ن ر(  و توقيف 

املعني، ثم حتويله للم�سلحة و التحقيق 
معه، وتقدميه اأمام وكيل اجلمهورية 

لدى حمكمة امل�سيلة ، الذي اأمرباإداعه 
املوؤ�س�سة العقابية  .

عبدالبا�صط بديار 

ملتقى الفاحت عقبة بن نافع بب�صكرة 

»املوؤ�ض�ضة الدينية �ضمام 
االأمان لل�ضخ�ضية الوطنية« 

اأجمع م�ساركون اأم�ض الثالثاء يف 
امللتقى الدويل ال�ساد�ض حول الفاحت  
عقبة )ب�سكرة( اأن املوؤ�س�سة  الدينية 

هي »�سمام الأمان لل�سخ�سية الوطنية 
وتعمق جذور ان�سجام املجتمع«،ومن 
هذا املنظور اأبرز اأحمد مرت�سى من 

جامعة بايرو كانو )نيجرييا( يف مداخلته 
حول »دور املوؤ�س�سات الدينية يف مقاومة 

حمالت التب�سري زمن ال�ستعمار« اأن 
ال�سخ�سية الوطنية التي ا�ستمدت 

قوتها من املوؤ�س�سة الدينية الوطنية قد 
متكنت من �سد حماولت امل�ستعمر 

لتن�سري هذه املجتمعات وحماولة 
طم�ض عنا�رض هويتها الوطنية و اإلغاء 

موروثها والديني واللغوي رغم ا�ستغالله 
غطاء الطب والتعليم وغريها، ويف نف�ض 
ال�سياق اعترب من جهته يو�سف املهدي 
الأمني العام لرابطة علماء ال�ساحل اأن 
الفتح الإ�سالمي الذي له �سبغة خا�سة 

اأ�س�ض لدور هام للموؤ�س�سة الدينية يف 
تر�سيخ عنا�رض ال�سخ�سية الوطنية 

عرب الأزمنة وجعلها تقف يف وجه كل 
حماولت الت�سييق على  الأمة، واأ�ساف 
نف�ض املتدخل باأن الأمة يتم �رضبها يف 

�سميمها وينبغي احلفاظ عليها من خالل 
اإحياء دور املوؤ�س�سات الدينية و ذلك 

ببذل جهد كبري ي�سب --كما قال-- يف 
حماية الأوطان ويجعل املجتمع اأكرث 

متا�سكا. 

انتقد حزبي ال�صلطة بخ�صو�س احتكار الرئي�س:

بن يون�ص: »املعار�ضة »م�ضخت« م�ضاريع تركيب ال�ضيارات«

جتمع  خالل  يون�ض  بن  وراح 
تيارت،  ولية  نظمه يف  �سعبي 
اأحزاب  يق�سف  اأم�ض،  يوم 
قائال  وال�سحافة،  املعار�سة 
على  ت�سويه  عملت  باأنها 
ال�سيارات  تركيب  م�ساريع 
باجلزائر،  موؤخرا  املن�ساأة 
من  التقليل  خالل  من 
يف  وجدواها  اأهميتها 
مو�سحا  الوطني،  القت�ساد 
ال�سيارات  تركيب  م�سانع  باأن 
من  الآلف  بت�سغيل  قامت 
ت�سعى  وهي  اجلزائريني، 
للح�سول على اخلربة من اأجل 

 100 جزائرية  �سيارة  �سناعة 
ح�سبه  تتطلب  والتي  باملائة، 
اجلزائر  لفتقاد  كبرية  وقت 
ال�سناعة،  لتكنولوجيات 
واأ�سار وزير ال�سناعة والتجارة 
تواجه  عقبة  اأكرب  باأن  �سابقا، 
القت�ساد اجلزائر هو انتهاجه 
الذي  ال�سرتاكي،  لنظام 
من  العديد  ف�سل  يف  ت�سبب 
دول العامل، على غرار ال�سني 
اقت�سادية  قوى  اأ�سبحت  التي 
تعبريه،  حد  على  بالراأ�سمالية 
املوؤ�س�سات  باأن  معتربا 
اأن  لها  ميكن  ل  اجلزائرية 

جمربة  وهي  لوحدها،  تنجح 
ال�رضكات  مع  ال�رضاكة  على 
الأجنبية لفقدنها القدرة على 

الت�سيري ح�سبه.   
املتحدث  نف�ض  ووا�سل 
على  هجومه  م�سل�سل 
تعلق  باأنها  مربزا  املعار�سة، 
التزوير،  �سماعة  على  ف�سلها 
دخولها  �سبب  عن  مت�سائال 
غمار النتخابات يف ظل عدم 
اجلزائرية  الإدارة  يف  ثقتها 
النتخابات،  هذه  ت�سري  التي 
كما دعا يف �سياق اآخر ال�سباب 
العمل  بتقدي�ض  اجلزائري 

الأمان«  »�سمام  يعد  الذي 
راف�سا  الوطني،  القت�ساد  يف 
اخلارج  من  العمالة  ا�ستقدام 
والبناء،  الفالحة  جمال  يف 
والذين يعانيان من عجز قدر بـ 
مليونني ون�سف عامل، مو�سحا 
التخلي  امل�ستحيل  من  باأنه 
الجتماعية  العدالة  على 
الدعم  �سيا�سة  لكن  للدولة، 
اأن  ولبد  ناجعة،  لي�ست  حاليا 
تخرج اجلزائر ب�سفة تدريجية 
العائالت  دعم  اإىل  وتذهب 

املحتاجة مبا�رضة.
علي عزازقة

قال اإن »االأفافا�س« �صريا�صل هيئة دربال اليوم:

حاج جيالين: »لن نتهم اأي حزب يف عملية تخريب مقراتنا«
رف�ض ال�سكرتري الأول يف جبهة 
حممد  ال�سرتاكية،  القوى 
حزب  اأي  اتهام  اجليالين،  حاج 
مقرات  تخريب  جراء  �سيا�سي 
بلديات  بع�ض  يف  »الأفافا�ض« 
العملية  باأن  موؤكدا  وزو،  تيزي 
نوع  خلق  اإىل  تهدف  مق�سودة 
الراأي  تلهية  ليتم  الإثارة  من 
ال�سيا�سي  احلدث  عن  العام 
مرا�سلة  عن  الأهم،  مف�سحا 
ما  ب�ساأن  اليوم  دربال«  »هيئة 

وقع.
ت�رضيح  خالل  جيالين  وقال 
اأم�ض،  يوم  »الو�سط«  به  خ�ض 
ال�سرتاكية  القوى  جبهة  باأن 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  �سرتا�سل 
ملراقبة النتخابات اليوم، وهذا 

لإبالغها مبا ح�سل، خا�سة واأن 
مو�سعة،  كانت  التخريب  عملية 
ما جعل منا�سلي احلزب يعملون 
التجاوزات  كل  اإح�ساء  على 
وب�ساأن  دربال،  لهيئة  رفعها  قبل 
هذه  وراء  كانت  التي  اجلهات 
العملية، رف�ض حمدثنا اتهام اأي 
حزب �سيا�سي، مكتفيا بالقول:« 
بريئة  لي�ست  هذه  مثل  عملية 
يريدون  اأ�سخا�ض  وراءها  اأكيد 
اإىل  جرهم  و  املواطنني  الهاء 
اإبعاد  بذلك  و  العنف،  ا�ستعمال 
اإىل  يهمه  ما  على  العام  الراأي 
لها«،  اأ�سا�ض  ل  هام�سية  اأمور 
اأي  اتهام  ميكننا  ل  متابعا:« 

حزب بعينه«.
ال�سكرتري  تطرق  الأخري  ويف 

الأول يف جبهة القوى ال�سرتاكية، 
اإىل  اجليالين،  حاج  حممد 
النتخابية،  احلملة  مو�سوع 
للمحليات املقبلة، حيث اأكد اأن 
منذ  خرجاته  توجت  الأفافا�ض 
�سعبي  بتجاوب  احلملة  بداية 
غري م�سبوق، قائال:« كنا بالأم�ض 
يف خرجة جوارية، اأول اأم�ض كنا 
بولية بويرة طفنا بع�ض بلدياتها 
لحظنا  و  باملواطنني  والتقينا 
اأم  ا�ستقبال رائع، واأم�ض كنا يف 
و  رائع  و هناك جتاوب  البواقي 
ما  الأفافا�ض«،  لوفد  ا�ستقبال 
اأن  على  ح�سبه  ت�سورا  يعطي 
الأفافا�ض قادر على خلق الفارق 

يف هذه املحليات.
علي عزازقة

امل�صيلة 

  انطالق الدورة اجلنائية
 العادية الثالثة 

الدورة  الأ�سبوع  بداية  انطلقت 
الثالثة مبحكمة  العادية  اجلنائية 
مبجل�ض  الإ�ستئنافية  اجلنايات 
للف�سل  ذلك  و  امل�سيلة  ق�ساء 
اإىل  جمدولة  ق�سية   30 يف 
بالفعل  اأ�سا�سا  تتعلق  الآن  حد 

عر�ض  هتك  باحلياء  املخل 
،اختال�ض  ،الإرهاب  ،القتل 
اأموال عمومية، ال�رضقة، التزوير 
غاية  اإىل  متتد  والتي  وغريها 
احلايل  نوفمرب  �سهر  من   20
.عبدالبا�صط بديار 



راي�س  مراد  بئر  حمكمة  ق�ضت 
بالعا�ضمة بتوقيع عقوبة عام حب�ضا 
دج  الف   50 بقيمة  وغرامة  نافذا 
»ال�ضوفيتال«  بفندق  موظف  يف 
على  بالن�ضب  ،قام  بالعا�ضمة 
مقاولة ينحدر من والية ام البواقي 
و جتريده من 450 مليون �ضنتيم يف 
متعلقة  مليار   1،250 بقيمة  �ضفقة 
 « بوالية  �ضكنية  وحدة   96 باإجناز 
تي�ضم�ضيلت« ، مع الزامه بدفع 100 
مليون �ضنتيم كتعوي�س لل�ضحية عن 

كافة اال�رضار الالحقة به. 
ل�ضكوى  التي جمرياتها  الق�ضية  يف 
بها  تقدم  مدين  باإدعاء  م�ضحوبة 
البواقي«  اأم   « منطقة  من  مقاول 
ال�ضيد قا�ضي  اأمام  بالعا�ضمة  يقيم 
راي�س  مراد  بئر  حمكمة  حتقيق 
لعملية  تعر�ضه  تفيد  بالعا�ضمة 
ن�ضب و احتيال على يد اأحد معارفه 
الذي تربطه معه عالقة م�ضاهرة ، 
من  بتجريده  االأخري  هذا  قام  اأين 

،�ضلمها  �ضنتيم  مليون   450 مبلغ 
خا�ضة  �ضخمة  �ضفقة  اإطار  يف  له 
يف  �ضخم  �ضكني  م�رضوع  باإجناز 
والية » تي�ضم�ضيلت«ي�ضم 96 وحدة 
�ضكنية اأين كان االإتفاق بينهما ين�س 
امل�رضوع  اإنهائه  مبجرد  اأنه  على 
 1،250 تكلفته  تبلغ  الذي  ال�ضكني 
تقدر  ربح  بهام�س  �ضيح�ضى  مليار 
غري   ، �ضنتيم  مليون   800 بـ  قيمته 
املبلغ  لذلك  اإ�ضتيالمه  مبجرد  اأنه 
هاتفه  اأغلق  و  االأنظار  عن  اختفى 
 ، احلال  �ضكوى  لتقييد  دفعه  مبا 
ممثل  طالب  املتهم  غياب  اأمام  و 
احلق العام ويف ظل ما �ضلف ذكره 
طالب توقيع عقوبة 5 �ضنوات حب�ضا 
نافذا وغرامة بقيمة 500 األف دج ، 
يف حني طالب دفاع الطرف املدين 
باإلزام املتهم بدفع قيمة مبلغ 450 
تعوي�س  و  لل�ضحية  �ضنتيم  مليون 

مايل بقيمة 1 مليار �ضنتيم .
ل/منرية

للدرك  اأالإقليمية  املجموعة  داهمت 
الوطني ور�ضة ل�ضناعة وتقليد مادة التيغ 
) ال�ضمة ( بعد ورود معلومات موؤكدة اىل 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الكتيبة  قائد 
ور�ضة  وجود  مفادها  العيد،  ب�ضلغوم 
�رضعية  غري  بطريقة  ال�ضمة  ل�ضناعة 
مب�ضتة برج معمرة بلدية تاجنانت وعلى 
عند  مدعمة،  دورية  ت�ضكيل  مت  الفور 
توقيف  مت  املكان  عني  اإىل  الو�ضول 
 )  DONGFENG  ( نوع  �ضاحنة 
الور�ضة  اإىل  املوؤدي  الرتابي  بامل�ضلك 
�ضمة  كرطون  علبة   )120( متنها  على 
يقودها  كان  التي  نفحة،  نوع  مقلدة 
البالغ من العمر 26   ) امل�ضمى )ز. بالل 
�ضنة ال�ضاكن ببلدية الروا�ضد والية ميلة، 
بعدها  ال�ضمة،  اأكيا�س  تعبئة  على  عامل 
الور�ضة  مكان  اإىل  مبا�رضة  التوجه  مت 

وو�ضع ت�ضكيل اأمني و حما�رضة املكان.
 وبوا�ضطة اإذن بالتفتي�س، مت الدخول اإىل 
به  كبري،  م�ضتودع  يف  املتمثل  و  املعمل 
باقي  اأما  العمال،  لنوم  ت�ضتعمل  غرفتني 
لتقليد  كمعمل  في�ضتعمل  امل�ضتودع 
)اأ.  للم�ضمى  ملكيتها  تعود  ال�ضمة،  مادة 
�ضفيان ( البالغ من العمر 39 �ضنة ال�ضاكن 
�رضيكه  طرف  من  م�ضتاأجر  بتاجنانت 

العمر  من  البالغ  يو�ضف(   . )ب  امل�ضمى 
28 �ضنة ال�ضاكن ببلدية الروا�ضد، اأين مت 
اىل  اقتيادهم  و  فيهم  امل�ضتبه  توقيف 
الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  مقر 

بتاجنانت ملوا�ضلة التحقيق.
عن  اأ�ضفر  امل�ضتودع  تفتي�س  عملية   
توقيف )14( �ضخ�س وحجز كمية معتربة 
من  بـاأكرث  واملقدرة  ال�ضمة  مادة  من 
مقلدة  �ضمة  كي�س   31750 و  4200كلغ 
مهيئة للبيع، كما مت حجز )110( �رضيط 
ورقي كبري احلجم لتغليف اكيا�س ال�ضمة 
بال�ضتيكي  لفائف   )28( نفحة،  نوع 
اتوماتيكية  اآلة  ال�ضمة،  اأكيا�س  لتغليف 
لتغليف  ت�ضتعمل  �ضام(  )باك  نوع  كبرية 
 )03( ثالثة  �ضيني،  �ضنع  ال�ضمة  تعبئة  و 
النوع،  ال�ضمة جمهولة  اكيا�س  لغلق  اآالت 
ال�ضمة  اأكيا�س  لغلق  اآالت   )06( �ضتة 
 02 مكواة،   08 معطلة،  النوع  جمهولة 
 )02( مولدين  الهواء،  ل�ضغط  م�ضختني 
علبة   )120( الكهربائية،  الطاقة  لتوليد 
االإجمالية  القيمة  تقدر  فارغة،  كرطون 
مليار   )  2( اإثنان  بـ  املحجوزة  للب�ضاعة 
اإىل  ت�ضليمها  مت  املحجوزات  �ضنتيم، 

مفت�ضية اأمالك الدولة بتاجنانت.
ميلـــة : عبد الوهاب عميمور 

اجلزائر  والية  امن  م�ضالح  عاجلت 
يف  الرتويج  و  املتاجرة  ق�ضية 
»قنب  النوعني  من  املخدرات 
مّت  حيث  عقلية،  وموؤثرات  هندي« 
اأ�ضخا�س م�ضتبه فيهم،  توقيف )04( 
مع حجز )164( قر�ضا مهلو�ضا )08( 
قطع خمدرات وزنها 41 غرام، مبلغ 
هاتفني  دينار،  األف   28 قدره  مايل 
نقالني ووثائق مركبة. متكنت م�ضالح 
االإطاحة  من  اجلزائر  والية  اأمن 
فيهم،  اأ�ضخا�س م�ضتبه  اأربعة  بـ)04( 
الرتويج  و  املتاجرة  ق�ضية  يف 
العقلية،  واملوؤثرات  للمخدرات 
حيث بداأت ق�ضية احلال بعد وروود 
ال�رضطة  مل�ضالح  موؤكدة  معلومة 
بخ�ضو�س �ضخ�ضني �ضقيقني يقومان 
حيهم  و�ضط  يف  املخدرات  برتويج 

العا�ضمة،  و�ضط  االأوكار  باإحدى 
االإجرامية  ال�ضبكة  موقع  مبحا�رضة 
تلك  لنقل  �ضيارة  ت�ضتعمل  اأنها  تبني 
حمكمة  د  تر�ضّ عملية  بعد  ال�ضموم، 
يف  االأ�ضغر  بال�ضقيق  االإيقاع  مت 
عملية تلّب�س مع زبائنه، حيث �ضبط 
مهلو�ضا  قر�ضا   )110( على  بحوزته 
من  دينار   5000 قدره  مايل  ومبلغ 
متت  كما  املخدرات،  بيع  عائدات 
اإحدى  يف  االأكرب  بال�ضقيق  االإطاحة 
ال�ضاحات العمومية و�ضط العا�ضمة، 
بتفتي�س ال�ضيارة، وجد بداخلها على 
 41 وزنها  الهندي  القنب  من  كمية 
بتمديد  اإذن  على  وباحل�ضول  غرام 
بتفتي�س  االإذن  كذا  و  االخت�ضا�س 
املنزل، عرث على )54( قر�ضا مهلو�ضا 

ومبلغ مايل قدره 20 األف دينار.

يف �سفقة بناء 96وحدة �سكنية بتيم�سيلت

ميلـــــة تاجنانت 

ا�ستغّلوا �سيارة والدهم لنقل ال�سموم

عام حب�شا ملوظف ب�شركة 
»�شوفيتال« احتال على مقاول 

حجز ب�شاعة تقدر بـ )02( اإثنان 
مليار �شنتيم من ال�شمة املقلدة  

اأمن العا�شمة يطيح ب�شقيقني يرّوجان 
للمخدرات و الأقرا�ص املهلو�شة
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بتواطوؤ مع جمركي باملطار ر�سدته الكامريات 

تاجر يحاول تهريب 7,5   كلغ من 
الذهب ل�شالح ع�شابة نا�شطة ببلغاريا 

متكنت م�سالح الأمن على م�ستوى املطار الدويل هواري بومدين بالتن�سيق مع م�سالح اجلمارك من 
توقيف تاجر حاول تهريب 7 كلغ ون�سف من الذهب بقيمة 200 مليون �سنتيم نحو دولة بلغاريا ل�سالح 
ع�سابة تن�سط يف حتويل الذهب املهرب ملجوهرات واإعادة طرحها يف ال�سوق  ،وهذا بتواطوؤ مع جمركي 

يف ذات املطار بعد لف تلك  القطع الذهبية  ب�سريط ل�سق و و�سع طالء اأظافر عليها وفقا للطريقة 
املعمول بها يف مترير معدن الذهب عرب جهاز ال�سكانري. 

املتهمان  بذلك  ليمثل 
وهما رهن احلب�س املوؤقت 
العقابية  باملوؤ�ض�ضة 
هيئة  ،اأمام  باحلرا�س 
حمكمة الدار البي�ضاء اأم�س 
الت�رضيع  خمالفة  ،بجرم 
و�ضوء  وال�رضف  والتهريب 
والتي  الوظيفة  ا�ضتغالل 
جمريات  خالل  من  تبني 
املحاكمة  دار  بجل�ضة  ما 
احلالية  الق�ضية  اأن  وقائع 
تعود ل�ضهر �ضبتمرب الفارط 
حني ر�ضدت م�ضالح االأمن 
هواري  الدويل  باملطار 
بومدين  حركة غريبة متت 
بني اأحد امل�ضافرين واحد 
موقف  يف  اجلمركيني 
كان  املطار  اأين  �ضيارات 
االأخري  لهذا  ي�ضلم  االأول 
فقامت  م�ضبوهة  حقيبة 
بتتبع  االأمن  م�ضالح 
امل�ضافر، وتر�ضد حتركاته 

وحني و�ضوله ملقعده على 
املتوجهة  الطائرة  منت 
لدولة تركيا قامت بتفتي�س 
الدرج اخلا�س   باالأغرا�س 
اليدوية وعرثت هناك على 
حقيبة يدوية بها 7 ون�ضف 
كلغ   1 بوزن  ذهبية  �ضبائك 
ملفوفة  كانت  لل�ضبيكة 
ال�ضق  ب�رضيط  باأحكام 
وفق  اأظافر  طالء  وعليها 
التي  اليهودية  الطريقة 
املعادن  بتمرير  ت�ضمح 
على جهاز ال�ضكانري ، وبعد 
الرحلة  واإنزاله من  توقيفه 
وكان  تاجر  باأنه  تبني 
وبالتايل  لرتكيا  متوجها 
لدولة بلغاريا ق�ضد تهريب 
تلك الكمية من الذهب وكما 
التحريات  خالل  من  تبني 
اأن اجلمركي من �ضهل عليه 
مقابل  العبور  اإجراءات 
االتفاق  �ضيتم  مايل  مبلغ 

العملية  متام  بعد  عليه 
الكمية  تلك  من  والتخل�س 
اال�ضتنفار  حالة  اأن  غري   ،
يف  كانت  التي  الق�ضوى 
االإيقاع  نتيجة  املطار 
االأحذية  لتهريب  ب�ضبكة 
واملراقبة امل�ضتمرة هناك 
العملية،  تنفيذ  دون  حالة 
من  كل  حتويل  بذلك  ليتم 
على  اجلمركي  و  التاجر 
جهات التحقيق يف حمكمة 
الدار البي�ضاء والتي اأحالت 
على  املتهمان  جهتها  من 
اأنكر  اأين  اجلنح،  قا�ضي 
له  ن�ضب  ما  اجلمركي 
وجود  وعدم  جرم  من 
يف  التاجر،  مع  اتفاق  اإي 
االأخري  هذا  اعرتف  حني 
تلك  تهريب  مبحاولته 
ع�ضابات  ل�ضالح  الكمية 
تركيا  بدولة  على  تن�ضط 
هناك  يتم  اأين  وبلغاريا 

حتويل تلك ال�ضبائك لقطع 
جموهرات واإعادة اإدخالها 
ي�ضاعده  اأن  دون  للجزائر 
اجلمركي يف هاته العملية، 
ليطالب بذلك املتهم االأول 
التامة،  بالرباءة  باإفادته 

ممثل  جهته  من  ويلتم�س 
ما  ظل  ويف  العام  احلق 
عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف 
7 �ضنوات مع غرامة مالية 

بقيمة املخالفة. 
ل/ منرية 

اإطالق حملة اإعالمية لتح�سي�سهم بالتزاماتهم

كنا�ص ميلــــة ت�شجل 1311 خمالفة يف حق اأرباب العمل  
ال�ضمان  وكالة  اأم�س  اأطلقت 
االجتماعي  مبيلة حملة اإعالمية 
وحت�ضي�ضية  لفائدة اأرباب العمل، 
الوكالة  مدير  بح�ضب   ، تهدف 
مرافقتهم  اإىل  نعا�ضي،  فواز 
وتعريفهم بالتزاماتهم فيما يخ�س 
االجتماعي  ال�ضمان  ا�ضرتاكات 
ت�رضيح  بالن�ضاط،  ت�رضيح  من 
و  باالأجور،  الت�رضيح  بالعمال، 
كذا  و  ت�ضديدها،  و  اال�ضرتاكات 
و  باالأجور  ال�ضنوي  الت�رضيح 
االأجراء، و ك�ضف مدير وكالة ميلة 
املا�ضية  اأ�ضهر   09 الـ  خالل  اأنه 
نفذت  اجلارية،  ال�ضنة  من 
و  تفتي�س  عملية   1174 م�ضاحله 
فيها  العمل، حرر  الأرباب  مراقبة 
غري  عامال   159 و  خمالفة   1311
العمل،  اأرباب  داعيا  بهم،  م�رضح 
ا�ضرتاكاتهم  دفع  �رضورة  اإىل 

للتح�ضيل  تفاديا  عادية،  بطريقة 
اجلربي، كما حثهم على ا�ضتعمال 
يف  امل�ضتحدثة  التكنولوجيات 
االجتماعي  ال�ضمان  جمال 
الت�رضيح عن بعد، و  املتمثلة يف 
لل�ضغط  الدفع االلكرتوين، تفاديا 

امل�ضجل يف نهاية ال�ضنة. 
وك�ضف ال�ضيد فواز نعا�ضي، خالل 
ندوة �ضحفية، عن ت�ضجيل تراجع 
حم�ضو�س يف حوادث العمل  هذه 
حوايل  عددها  بلغ  حيث  ال�ضنة، 
400 حادث، يف حني جتاوزت يف 
الـ700 حادث   2016،  2015 �ضنتي 
يف كل �ضنة. وجاء ت�رضيح ال�ضيد 
عقدت  �ضحفية  ندوة  يف  نعا�ضي 
فعاليات  افتتاح  مبنا�ضبة  اأم�س، 
الوقاية  حول  املفتوحة،  االأبواب 
واالأمرا�س  العمل  حوادث  من 
املهنية، التي احت�ضنها مقر وكالة 

ميلة، بهدف التح�ضي�س و االإعالم 
جمال  يف  اجلزائرية  باالأنظمة 
االأيام  هذه  و  املهنية،  ال�ضحة 
الوا�ضع  اجلمهور  لفائدة  موجهة  
و  العمل   اأرباب  اأخ�س  بدرجة  و 
حوادث  اأ�ضباب  الأن  العمال، 
العمل يتحملها الطرفان كما قال 
اأن رب العمل غري  امل�ضوؤول، كما 
و  يوفر �رضوط  معذور مبعنى مل 
معايري ال�ضالمة و االأمان للعمال، 
بجميع  بالتكفل  ملزما  يكون  و 
ح�ضبما  و  املوؤمن.  م�ضاريف 
املراقبة  عمليات  عنه  ك�ضفت 
و  ال�ضنة،  هذه  خالل  متت  التي 
 192 اليوم  حتى  عددها  بلغ  التي 
عملية، �ضجل انخفا�س حم�ضو�س 
العمل مبيلة،    حيث  يف حوادث 
حني  يف   ، حالة  بـ405  قدرت 
�ضجل   �ضنة 2016 ، 726 حادثا، و   

اأرجع  و  ، 770 حادثا،  �ضنة 2015 
هذا  اأ�ضباب  املتحدث  امل�ضوؤول 
الكبرية  املجهودات  اإىل  الرتاجع 
التوعية  جمال  يف  املبذولة 
ب�رضورة الوقاية و تفادي مثل هذه 
على  م�ضاحله  قبل  من  احلوادث 
و  الهيئات  و  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى 
 90 ن�ضبة  اأن  اأو�ضح  كما  املراكز، 
امل�ضجلة   احلوادث  من  باملائة 
اليد،  م�ضتوى  على  اأغلبها  ك�ضور 
اأو حوادث  نتيجة �ضقوط  و تكون 
املعنيني  غالبية  كان  العمل  اأثناء 
و  البناء  قطاعي  من  هم  بها، 
كما  مبيلة،  العمومية  االأ�ضغال 
�ضجلت هذه ال�ضنة 8 حاالت وفاة، 
اأثناء  اأي  م�ضار  حوادث  منها   4
التوجه للعمل، و 4 وقعت باأماكن 

العمل. 
ميلـة : عبد الوهاب عميمور

�سدرت يف حقه 4 اأوامر بالقب�ض 

اأ�شتاذ متقاعد ين�شب على مواطن وي�شلبه 1,2 مليار بوثائق مزورة 
بتاأ�ضي�س  متقاعد  اأ�ضتاذ  تورط 
رفقة  واالحتيال  للن�ضب  ع�ضابة 
بعدة  باالإيقاع  قاما  اآخر،  �ضخ�س 
مالية  مبالغ  و�ضلبهم   ، اأ�ضخا�س 
عن طريق تزوير ملفات بيع قطع 
االأر�ضية مبا فيهم ال�ضحية يف ملف 
ب�ضلبه  املتهمان  قام  الذي  احلال 
مبلغ 1،2 مليار �ضنتيم مقابل ار�س 
ملك لعدة ورثة مت  طرده منها بعد 

مرور 6 اأ�ضهر. 
مثوله  خالل  ال�ضحية  اأكد  حيث 
للمحاكمة اأن تفا�ضيل ق�ضيته تعود 
لتاريخ عثوره على عر�س بيع قطعة 
اأر�ضية من خالل وكالة عقارية كان 
اأ�ضتاذ  اأحدهما  املتهمان  يديرها 
للقطعة  نقاله  اأن  وبعد  متقاعد 
االأول  املتهم  وتلقى  االأر�ضية 
مليون   130 ب  املقدرة  عمولته 

مبلغ  جهته  من  و�ضلمهم  �ضنتيم 
القطعة  قيمة  �ضنتيم  1،2  مليار 
االأر�ضية التي تلقى مقابلها وثائق 
اأ�ضهر   6 مرور  بعد  تفاجئ  البيع، 
يطالبونه  االأر�ضية  القطعة  بورثة 
امللف  باأن  ويتبني  باملغادرة 
ليتم  تزوير،  حمل  ت�ضلمه  الذي 
على  الثاين  املتهم  حتويل  بذلك 
حمكمة احلال بجرم تهمة التزوير 

حمررات  يف  املزور  وا�ضتعمال 
اإدارية ، يف وقت بقي املتهم االأول 
ال�ضادرة يف حقه 4 اأوامر بالقب�س 
يف حالة فرار، ويطالب من جهته 
عقوبة  بتوقيع  العام  احلق  ممثل 
حق  يف  نافذا  حب�ضا  3  �ضنوات 
املتهمان مع اإ�ضدار اأمر بالقب�س 

يف حق االأ�ضتاذ املتقاعد. 
ل/منرية 
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ال�صرداب ال�صابع:

ما الذي ك�سفته ويكيليك�س عن اأ�ساليب التج�س�س الإلكرتوين املتقدمة؟
يف ال�صابع من مار�س 2017، اأثار موقع ويكيليك�س �صجة جديدة بعد ن�صره ت�صريبات عن وكالة ال�صتخبارات املركزية الأمريكية 

تت�صمن طرًقا جديدة لقيامها بالتج�ص�س الإلكرتوين على م�صتخدمي احلوا�صيب بل واأجهزة التلفاز املغلقة، حيث يتم حتويلها 
ر النا�س مب�صاهد الرواية  لتعمل كاأدوات للر�صد والتن�صت، حتى وهي مغلقة. واأعاد ذلك طرح ملف الأمن ال�صيرباين، وذَكّ
ال�صهرية »1984« التي �صور فيها الكاتب جورج اأورويل �صكان اأوقيانيا حتت مراقبة �صا�صات الر�صد التي تنقل كل ما يحدث 

بال�صوت وال�صورة للأخ الكبري.
د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/مركز امل�صتقبل للأبحاث و الدرا�صات املتقدمة

ال�صرداب ال�صابع:

ال�سابع«  »ال�رسداب  ا�سم  فتحت 
ويكيليك�س  ن�رس   ،Vault7
 Year �سفر«  »العام  جمموعة 
Zero التي ت�سمنت 8 اآالف و761 
اال�ستخبارات  مبركز  تتعلق  وثيقة 
اإدارة  يتبع  الذي   CCI ال�سيربانية 
وكالة  يف   DDI الرقمي  االبتكار 
حيث  االأمريكية،  اال�ستخبارات 
من  �سل�سلة  عن  الوثائق  ك�سفت 
املتخ�س�سة  واالأق�سام  االإدارات 
والتي  املركز،  هذا  تتبع  التي 
ي�سطلع كل منها بجانب من جوانب 
التج�س�س االإلكرتوين، وهي الوثائق 
الفتة  معلومات  ت�سمنت  التي 
املتحدة  الواليات  تر�سانة  ب�ساأن 
لالخرتاق  ال�سيربانية  االأدوات  من 

والتج�س�س.

القر�صنة عرب امللك الباكي

تك�سف الوثائق عن تنامي الن�ساط 
للوكالة،  االإلكرتوين  اال�ستخباراتي 
اال�ستخبارات  مركز  قام  حيث 
األف  اأكرث من  اإنتاج  ال�سيربانية من 
نظام للقر�سنة وبرجميات اأح�سنة 
والفريو�سات  اخلبيثة  طروادة 
بنهاية  االأدوات،  من  وغريها 
بتطويرها  قام  والتي   ،2016 عام 
التطوير  جمموعة  مع  بالتعاون 
الهند�سي EDG، وهي املجموعة 
واختبار  تطوير  عن  امل�سئولة 
والدعم الت�سغيلي لكافة الربجميات 
اخلبيثة التي ا�ستخدمتها الوكالة يف 

عملياتها ال�رسية عرب العامل.
عن  اللثام  الوثائق  اأماطت  ا  اأي�سً
عرب  التج�س�س  على  الوكالة  قدرة 
واالأجهزة  امل�سفرة  التطبيقات 
االأجهزة  »فرع  قام  حيث  املغلقة، 
بالوكالة   EDB امل�سمنة« 
الباكي«  »املالك  تطبيق  بتطوير 
Weeping Angel، وهي تقنية 
التلفاز  اأجهزة  ت�سيب  مراقبة 
الذكية ل�رسكة �سام�سونغ، وحتولها 
حتى  للتن�ست،  ميكروفونات  اإىل 
اإغالقها، حيث يقوم التطبيق  عند 
اإيقاف  و�سعية  يف  اجلهاز  بو�سع 
اإذ   ،Fake-Off mode وهمية 
مت  اجلهاز  اأن  للم�ستخدم  يُخيل 
اإيقافه فيما هو يف احلقيقة يعمل 
كجهاز تن�ست ي�سجل كل ما يحدث 
عرب  وير�سله  الغرفة  نطاق  يف 
»�سي  تتبع  �رسية  خلوادم  االإنرتنت 

اآي اإيه«.
باأجهزة  يتعلق  فيما  هذا  كان  واإذا 
الو�سائط  االأقل حماية من  التلفاز 
والهواتف،  كاحلوا�سب  االأخرى 
عن  ا  اأي�سً الوثائق  ك�سفت  فقد 
قدرة اال�ستخبارات االأمريكية على 
امل�سفرة  التوا�سل  برامج  اخرتاق 
مثل تليجرام عرب تطبيقات تعتمد 
على اخرتاق نظام الت�سغيل احلاكم 

لعمل اجلهاز نف�سه، ما ميكنها من 
يتم  تطبيق  اأي  واخرتاق  متابعة 
مركز  ت�سمن  كما  عليه،  حتميله 
بالوكالة  ال�سيربانية  اال�ستخبارات 
 MDB املوبايل«  اأجهزة  »فرع 
الذي قام بتطوير هجمات عديدة 
اأجهزة  يف  والتحكم  للقر�سنة 
من  مكنته  تقنيات  عرب  الهواتف 
حتديد موقع امل�ستخدم والتن�ست 
ال�سوتية  االت�ساالت  كافة  على 
ال�رسي  والت�سغيل  واملكتوبة 

للكامريا وامليكروفون.
على  التج�س�س  اأن  احلال  واقع 
باالأمر  لي�س  املغلقة  االأجهزة 
اإدوارد  اأف�سح  اأن  اإذ �سبق  اجلديد، 
�سنودن )املتعاقد ال�سابق مع وكالة 
يف  االأمريكي(،  القومي  االأمن 
اال�ستخبارات  اأن  عن   ،2014 يونيو 
با�ستخدام  قامت  االأمريكية 
حتى  تن�ست  كاأجهزة  الهواتف 
اأبراًجا  متتلك  حيث  مغلقة،  وهي 
بالهواتف  تت�سل  م�سغرة،  خلوية 
ب�سكل تلقائي و�رسي، وتر�سل هذه 
االأبراج اأوامرها عرب اأمواج اإذاعية 
اإىل الهوائي امل�ستقبل يف الهاتف، 
الرئي�سي  املعالج  يف  وتتحكم 
تن�ست  كجهاز  ليعمل  للجهاز 
وي�سجل  امل�ستخدم  موقع  ير�سل 
يحدث  ما  والكامريا  بامليكروفون 

يف نطاقه.

اإنرتنت الأ�صياء حتت املراقبة

اأف�سحت  نف�سه،  ال�سعيد  على 
اال�ستخبارات  بحث  عن  الوثائق 
عن   2014 عام  يف  االأمريكية 
اخرتاق  من  متكنها  برجميات 
اأنظمة ال�سيارات واحلافالت، وهو 
تلك  باأن  للقول  ويكيليك�س  دفع  ما 
ب�ساأن  ال�سكوك  تثري  قد  التفا�سيل 
اال�ستخبارات  تورط  احتماالت 
اغتيال  عمليات  يف  االأمريكية 
ما  وهو  اكت�سافه،  ميكن  ال  ب�سكل 
االأن�سطة  ممار�سة  ملخاطر  يوؤ�رس 
ذاتها مع التو�سع يف تقنيات اإنرتنت 
اأخذنا  اإذا  خا�سة   ،IOT االأ�سياء 
ي�سل  باأن  التوقعات  االعتبار  يف 
ما  بها  تعمل  التي  االأجهزة  عدد 
بني 20 اإىل 50 مليار قبل حلول عام 
2020، منها 20% و�سائل للتنقل من 
االت�سال  و�ساحنات، ميكن  عربات 

بها وتوجيهها عرب االإنرتنت.
وال تقت�رس تلك االأن�سطة التج�س�سية 
ال�سيربانية على الواليات املتحدة، 
املحكمة  �سمحت  اأن  �سبق  واإمنا 
الد�ستورية العليا يف اأملانيا الأجهزة 
با�ستخدام   2016 مطلع  يف  االأمن 
اأجهزة  على  التج�س�س  تقنيات 
الذكية،  والهواتف  الكمبيوتر 
االحتادي  اجلنائي  املكتب  وقام 
برنامج  با�ستخدام  اأملانيا  يف 
»ح�سان  يدعى  اإلكرتوين  جت�س�س 
يتمكن  والذي  االحتادي«،  طروادة 

الهواتف  ا�ستخدام  من  االآخر  هو 
اإ�رسائيل،  ويف  تن�ست.  كاأجهزة 
عاملة  �رسكة   27 نحو  توجد 
املعلومات  جمع  برجميات  يف 
وحدة  وتتخ�س�س  والتج�س�س، 
التج�س�س  يف  اال�ستخباراتية   8200
االإلكرتوين، وتعد الوحدة امل�سئولة 
يف  االإلكرتونية  احلرب  قيادة  عن 

اجلي�س االإ�رسائيلي.
وتك�سف تلك املمار�سات عن �سعود 
اال�ستخباراتية  االأجهزة  ا�ستخدام 
يعرف  فيما  االإلكرتونية  لالأدوات 
 Cyber ال�سيرباين  بالتج�س�س 
ي�سري  والذي   ،Intelligence
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  اإىل 
تنفيذ  يف  واملعلومات  لالت�ساالت 
ما  وهو  اال�ستخباراتية،  املهام 
ورايان  فالرييانو  براندون  اعتربه 
مكونات  اأحد   )2015( ماني�س 
 theory نظرية ال�رساع االإلكرتوين
اإىل جانب   ،of cyber conflict
ترعاه  الذي  االإلكرتوين  االإرهاب 

الدول.

اأدوات التج�ص�س ال�صيرباين

اأن  عن  ويكيليك�س  وثائق  تف�سح 
تر�سانة  لديها  املتحدة  الواليات 
قوية ومتطورة من اأدوات التج�س�س 
موؤ�س�سية  بنية  تدعمها  ال�سيرباين 
تتورع  ال  كما  وتطويرها،  الإدارتها 
اإىل  تلجاأ  قد  جتاوزات  اأية  عن 
�رسية  ظل  يف  باالآخرين  اإل�ساقها 
وهنا  باالأ�سا�س،  العمليات  تلك 
التج�س�س  اأدوات  ر�سد  ميكن 
ال�سيرباين االأ�سا�سية التي اعتمدت 
عليها الوكالة االأمريكية على النحو 

التايل:

-1التن�صت: 

والتي جتعل من اأجهزة امل�ستخدم 
و�سائط للتن�ست عليه، مثل تقنيات 
لتلفزيونات  الباكي«  »املالك 
�سبق  كما  الذكية،  �سام�سوجن 

�سونتاران  وبرجميات  التو�سيح، 
على  التن�ست  ت�ستخدم  التي 
املكاملات عرب نظم مثل �سكايب.

امل�صللة: -2الهجمات 

 حيث ك�سفت الوثائق عن »�رسقة« 
وفق  االأمريكية،  اال�ستخبارات 
برجميات  ويكيليك�س،  و�سف 
خبيثة من اإنتاج جمموعات اأو دول 
الأهداف  رو�سيا،  فيها  مبا  اأخرى، 
قامت  ما  وهو  والت�سليل،  االإخفاء 
ا�سم  يحمل  برنامج  خالل  من  به 
»فرع  يتبع   UMBRAGE
ويقوم   ،RDB بعد«  عن  االأجهزة 
الهجوم  تقنيات  وحفظ  بجمع 
ال�سيرباين والربجميات اخلبيثة، ثم 
االأن�سطة  لتتبع  ا�ستخدامها  اإعادة 
والتقاط  املرور  كلمات  وجمع 
الكامريات وم�سح البيانات وتقنيات 
القر�سنة االأخرى دون ترك اأي اأثر 
املنتج  امل�سدر  اأثر  واإمنا  للوكالة، 

للتقنية »امل�رسوقة«.

ات�صال:  دون  -3الخرتاق 

اخرتاق  نظام  خالل  من  وذلك 
 Fine ا�سم  الوكالة ويحمل  طورته 
Dining واملتخ�س�س يف اخرتاق 
تكون  اأن  دون  وال�سبكات  االأجهزة 
مت�سلة باالإنرتنت، حيث يتم حتميل 
و�سائط  عرب  التج�س�سية  الربجمية 
تخزين يزرعها عميل ب�رسي، وهو 
عرب  التاأمني  احرتازات  يتجاوز  ما 

عمليات اخرتاق منظمة.
الت�صغيل:  نظم  يف  -4التحكم 
جتاوز  ت�سهل  التي  التقنيات  وهي 
بها  تتمتع  ت�سفري  عمليات  اأي 
اجلهاز  على  املحملة  التطبيقات 
الت�سغيل  نظام  جتاوز  مت  بعدما 
الوكالة حتت  نف�سه، والتي طورتها 
ا�سم Improvise، وهي جمموعة 
اأنظمة  يف  التحكم  ميكنها  برامج 
ويندوز  مثل  املختلفة  الت�سغيل 

ولينك�س وماك.

5-برجميات التحكم والتوجيه:
تعليمات  بن�رس  تقوم  والتي   
البيانات  كاإر�سال  للجهاز  توجيهية 
عرب االإنرتنت، والتي مت تطويرها 
ق�سم  قبل  من   Hive ا�سم  حتت 
واأداة   ،EDB امل�سمنة  االأجهزة 
اأجهزة  الخرتاق  الثلجية  البومة 
للتحكم  بوبي  ريكي  واأداة  املاك، 

يف اأجهزة مايكرو�سوفت.
6-زراعة الفريو�سات: 

تزرع  برامج  جمموعة  وهي 
االأقرا�س  عرب  الفريو�سات 
التخزين  وو�سائط  املدجمة 
بقاء  من  وتتثبت  املحمولة، 
الفريو�س يف االأجهزة امل�ستهدفة، 
هامر  با�سم  تطويرها  مت  والتي 

دريل.

احرتازات الأمان:

التج�س�س  اأدوات  تطور  مقابل  يف 
االإلكرتونية،  واال�ستخبارات 
االأمان  مبفاهيم  االهتمام  تزايد 
 Cyber Security ال�سيرباين 
والتي تهتم بطرق حماية الو�سائط 
االإلكرتونية من حماوالت التج�س�س 
الرقمية،  التخريب  وهجمات 
القلق  من  حالة  تثري  باتت  والتي 
اخلارجية  وزير  اإن  حتى  الوا�سعة، 
�رسح  الفروف  �سريجي  الرو�سي 
ياأخذ  ال  باأنه   2017 مار�س   9 يف 
م�ساركته  اأثناء  املحمول  هاتفه 
م�سائل  حول  هامة  مفاو�سات  يف 
ح�سا�سة. وهنا تظهر جمموعة من 
االأفراد  م�ستوى  على  التو�سيات 
والدول ملكافحة التطور املت�سارع 
لتكنولوجيا التج�س�س ال�سيرباين يف 

العامل، وذلك على النحو التايل:

اأول- اإجراءات للأفراد:

االأمنية  االحرتازات  تبداأ  حيث   
من  االإلكرتوين  التج�س�س  لعمليات 
الب�سيطة،  ال�سخ�سية  االإجراءات 
لنظام  املتوا�سل  كالتحديث 
االإنرتنت،  ومت�سفح  الت�سغيل 
الفريو�سات،  من  احلماية  وبرامج 
املوقع،  حتديد  خا�سية  واإغالق 
بعد  الهاتف  من  البطارية  ونزع 
اأغطية  ا�ستخدام  اأو  اإغالقه، 
تثبيتها  يتم  التي  االإ�سارة  حجب 
وو�سع  اإغالقه،  بعد  الهاتف  على 
الكامريا،  على  الال�سقة  االأ�رسطة 
مع التعامل احلذر مع االأجهزة التي 
حتوي ميكروفون اأو كامريا وتت�سل 
الكهرباء  عن  وف�سلها  باالإنرتنت، 

نهائًيّا عند اإغالقها.
املهم  من  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة   
لالأ�سخا�س امل�ستهدفني بالتج�س�س 
امل�سادة  الربجميات  ا�ستخدام 
 Anti Spyware للتج�س�س 
على  ومتاحة  منت�رسة  باتت  التي 
املختلفة،  االإلكرتونية  املتاجر 

االأجهزة  ا�ستخدام  عن  ف�سال 
التج�س�س،  عمليات  �سد  املعدة 
الذي حتمل  مثل جهاز بالك فون 
مطوًرا  نظاًما  الثانية  ن�سخته 
 ،SilentOS الأندرويد يحمل ا�سم
م�سبًقا  مثبتة  جمموعة  ويت�سمن 
متكن  التي  التطبيقات  من 
مبكاملات  القيام  من  امل�ستخدم 
كما  م�سفرة،  ر�سائل  واإر�سال 
من  وم�سفرة  مطورة  ن�سخة  ي�سم 
متجر »جوجل« للتطبيقات ي�سعب 

اخرتاقها اأو دعمها بفريو�سات. 
الذي  بالك  بوينج  جهاز  وكذلك 
ل�سناعة  بوينج  �رسكة  اأطلقته 
الطائرات، ويت�سمن مزايا للتوا�سل 
من  البيانات  وحماية  امل�سفر 
االخرتاق كما يدمر نف�سه ذاتًيّا يف 
حال حدوث ذلك، وهاتف �سكتريا 
جرنال  �رسكة  طرحته  الذي  اإيدج 
للم�سئولني  ا  خ�سي�سً ديناميك�س 
الذين  واالأ�سخا�س  احلكوميني 

ميتلكون بيانات وات�ساالت مهمة.

ثانًيا- ا�صرتاتيجيات 
احلكومات

و�سع  عليها  ينبغي  حيث 
بنيتها  حلماية  جادة  ا�سرتاتيجيات 
نحو  تتجه  باتت  التي  املعلوماتية 
الدول  غالبية  والرقمنة يف  االأمتتة 
الت�سبيك  م�رسوعات  منو  مع 

واحلكومات االإلكرتونية.
على  اال�سرتاتيجيات  هذه  وترتكز 
تعزيز تطوير اأبعاد االأمن ال�سيرباين 
اال�ستفادة  اإمكانية  مع  وتطويرها 
من االإ�سهامات الدولية القائمة يف 
اجلاهزية  موؤ�رس  مثل  ال�ساأن،  هذا 
 Cyber Readiness ال�سيربانية 
معهد  و�سعه  الذي   Index
ال�سيا�سات  لدرا�سات  بوتوماك 
معايري  �ستة  ويت�سمن  باإيطاليا، 
الوطنية  اال�سرتاتيجية  ت�سمل: 
واال�ستجابة  ال�سيرباين،  لالأمن 
ومكافحة  الطوارئ،  حاالت  يف 
واإنفاذ  االإلكرتونية  اجلرمية 
املعلومات  وم�ساركة  القانون، 
واال�ستثمار  املعنية،  اجلهات  بني 
واتفاقيات  والتطوير،  البحوث  يف 
التجارة وال�سيا�سات اخلارجية ذات 
والدفاع  االإلكرتوين،  باالأمن  ال�سلة 

واإدارة االأزمات.
ولعل ذلك يلفت اإىل اأهمية امتالك 
يف  الدفاعية  الأدواتها  الدولة 
على  االعتماد  دون  ال�ساأن،  هذا 
ب�سكل  االأقل  على  ا�ستريادها 
بتطوير  يرتبط  ما  وهو  كامل، 
الب�رسية  واملهارات  التقنية  بنيتها 
واملعامل  العلمية  والكوادر 
القدرات  وحت�سني  الهند�سية، 
الذي  االأمر  والدفاعية،  االأمنية 
يعني التكامل احلتمي بني متطلبات 
والتقدم  والتنمية  من جانب  االأمن 

العلمي من جانب اآخر. 
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ا�ستح�سانا  تلقى  هكتار   25500
بادروا  الذين  الفالحني  و�سط 
اال�ستفادةبرخ�ص  طلبات  الإيداع 
مديرية  تنظم  حيث  االآبار  حفر 
دورية  ب�سفة  الفالحية  امل�سالح 
جل�ساتعمل  االإطار  هذا  يف 
الوالية  لفالحي  تكوينية  ودورات 
املياه  ا�ستغالل  على  لتحفيزهم 
املائية  ومياهاحلواجز  اجلوفية 
الفالحي  ال�سقي  الأغرا�ص 
امل�ساحة  باأن  املتحدث  واأ�ساف 
للزراعة  ال�ساحلة  االإجمالية 
 312 من  تقدرباأكرث  التي  بالوالية 
هكتار   25500 منها  هكتار  األف 
تتعدى  ال  بن�سبة  اأي  م�سقية  فقط 
اآالف  8,5  باملائةموزعة على 10 
املحوري  بالر�ص  م�سقية  هكتار 
بالتقطري  م�سقية  هكتار  و3800 
طريق  عن  م�سقية  و11700هكتار 
حيث  التقليدية  والطرق  االأنابيب 

حوايل  احلبوب  زراعة  حتتل 
8700هكتار من جممل امل�ساحات 

امل�سقية وبالتوازي مع ذلك اأو�سح 
تب�سة  والية  باأن  الفالحة  مدير 

تتوفر على حوايل 1960بئرا جوفية 
و 750 بئرا �سطحية باالإ�سافة اإىل 
 2 حوايل  ت�سمن  مائية  حواجز   6
مما  املياه  من  مرتمكعب  مليون 
امل�ساحة  لتو�سعة  الوالية  يوؤهل 
االإنتاج  من  الرفع  و  امل�سقية 

وحت�سيننوعية املنتوج.
باأن  امل�سدر  ذات  اأ�ساف  كما 
بوقرة  علي  الوالية  وايل  قرار 
االآبار  رخ�سلحفر  منح  املت�سمن 
جممدة  كانت  ما  بعد  للفالحني 
كبري  ب�سكل  �سي�سهم  طويلة  لفرتة 
امل�سقية  تو�سعةامل�ساحة  يف 
تطوير  على  الفالحني  وت�سجيع 
اإىل  باالإ�سافة  الفالحي  ن�ساطهم 
ل�سقي  املوجهة  براجمالدعم 
االإنتاج.   احلبوب لرفع من قدرات 
و �سجل ذات امل�سوؤول اإقباال ملفتا 
احل�سول  طلبات  على  للفالحني 
هي  و  االآبار  حفر  رخ�ص  على 
بني  بالتن�سيق  تتم  التي  العملية 
و  الفالحية  امل�سالح  مديريتي 

املوارداملائية.

ت�صعى مديرية امل�صالح الفالحية بتب�صة لتو�صيع امل�صاحاتامل�صقية لت�صل اإىل 36 األف هكتار يف اآفاق 2019 ح�صب ما �صرح به 
مدير القطاع بالولية واأو�صح نف�س امل�صوؤول باأن م�صاعي تو�صيع الرقعة الفالحية  .  

تب�صة

ق.م

تو�سيع امل�ساحة الفالحية امل�سقية بالوالية

املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية اجلامعية لوهران

تد�سني م�سلحة لطب االأورام ال�سرطانية
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  تعززت 
اجلامعية "1 نوفمرب 1954"لوهران 
االأورام  لطب  جديدة  مب�سلحة 
�رسيرا   24 بطاقة  ال�رسطانية 
هذا  عميد  بح�سور  د�سنت 
االأ�ستاذ  اجلزائر  يف  االخت�سا�ص 
رئي�ص هذه  واأبرز  الوايف   جياليل 
امل�سلحة اجلديدة االأ�ستاذ حممد 
لطب  م�سلحة  اإن�ساء  اأن  ميوين 
بذاتها  قائمة  ال�رسطانية  االأورام 
للمر�سى  اأح�سن  بتكفل  ي�سمح 
النوعية  اأو  العدد  حيث  من  �سواء 
اجلديد  املرفق  هذا  ويتوفر 
املادية  االإمكانيات  خمتلف  على 

على  ي�رسف  حيث  والب�رسية 
اأ�ساتذة  ثالثة  املر�سى  متابعة 
جانب  اإىل  م�ساعدان  واأ�ستاذان 
خم�سة اأخ�سائيني يف طب االأورام 
التكفل  تكلفة  وتعد  ال�رسطانية. 
جد  ال�رسطان  بداء  بامل�سابني 
�سهريالكل  دج  مليون   1( مرتفعة 
امليزانيات  اأن  كما  مري�ص(. 
كافية  غري  تبدو  املخ�س�سة 
لتغطية كل امل�ساريف  وفق نف�ص 
امل�سدر الذي يتوقع توافدا هاما 
واأ�سار  ال�سحي  الهيكل  هذا  على 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  مدير 
حممد  الدكتور  لوهران  اجلامعية 

التخ�سي�سات  اأن  اإىل  من�سوري 
هامة  جد  تعد  للم�سلحة  املالية 
اأي اأزيد من 3 ماليري دج  م�سيفا 
ت�سكل  ال�رسطان  مكافحة  اأن 
خمطط  وطنية"."يعترب  "اأولوية 
ولي�ص   واقعا  ال�رسطان  مكافحة 
اأجل  من  املزيد  بذل  يبقى  اأنه 
وعرب  بوهران  الداء  هذا  مواجهة 
جهته  ومن  الوطني.  الرتاب  كل 
البيداغوجية  اللجنة  رئي�ص  ذكر 
وعميد  ال�رسطانية  االأورام  لطب 
اجلزائر  يف  االخت�سا�ص  هذا 
باأن  الوايف  جياليل  االأ�ستاذ 
و�سيدي  )وهران  الغرب  منطقة 

من  اأكرث  ت�سم  وتلم�سان(  بلعبا�ص 
االأورام  طب  يف  اأخ�سائي   710
ال�رسطانية )تخرج اأزيد من 100 يف 
اأ�ستاذا(.   17 منهم  القادم  �سبتمرب 
اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  وتتوفر 
م�ست�سفى  على  لوهران  اجلامعية 
بامل�سابني  كانيتكفل  الذي  للنهار 
ومن  وهران  من  بال�رسطان 
وقد  البالد  لغرب  واليات  عدة 
ال�سنة  خالل  املرفق  هذا  �سجل 
املن�رسمة اأزيد من 15.200 حالة 
طبي  و14.500فح�ص  اإ�ست�سفاء 
م�سالح  ا�ستقبلتها  حالة  و6.700 

االإ�ستعجاالت.

تيزي وزو

بعث الربامج ال�سكنية املتوقفة 
قبل مار�س 2018 

الربامج  جميع  بعث  �سيتم 
امل�سجلة  املتوقفة  ال�سكنية 
مار�ص  قبل  وزو  تيزي  بوالية 
و  الوايل  اأعلنه  ح�سبما     2017
بزيارة  قام  الذي  الوايل  اأعطى 
عمل لدائرة تيزي غنيف تعليمات 
للمديريات املعنية بهذه الربامج 
التي مل تنطلق  ال�سكنية بتحويل 
الوعاء  توفر  عدم  ب�سبب  بعد 
اجتماعات  بعقد  العقاريو 
و�سعية  على  "للوقوف  اأ�سبوعية 
اجنازها  اجلاري  امل�ساريع 
بعد  تنطلق  مل  التي  وامل�ساريع 
التي تواجهها و  لبحث امل�ساكل 
تيزي  لها".فببلدية  حلول  اإيجاد 
غنيف الحظ الوايل على م�ستوى 
املوقعني املخ�س�سني لل�سكنات 
ال�سكن  املوجهةالمت�سا�ص 
خمتلف  اجناز  يف  تاأخرا  اله�ص 
ال�رسف  قنوات  و  ال�سبكات 
امل�ساحلاملعنية  اأمر  و  ال�سحي 
لل�سكنات  االأولوية  باإعطاء 
قريبا  �ستنتهي  التي  اأو  املنتهية 
لل�سماح  االأ�سغال  هذه  الجناز 
اال�ستفادة  املعنية من  للعائالت 
االإقامة  �رسوط  توفري  و  منها 

اجليدة لهم.
لوالية  ال�سكني  الربنامج  ي�سم  و 

وحدة   130.553 وزو  تيزي 
ت�ستحوذ  و  ال�سيغ  خمتلف  من 
�سيغة ال�سكن الريفي على ح�سة 
كما  وحدة   81.360 ب  االأ�سد 
ي�سم ال�سكن العمومي االإيجاري 
ال�سكن  و  وحدة   27.602
ال�سكنالعمومي  و  الت�ساهمي 
�سكنية  وحدة   7860 و  املدعم 
 300 و  باالإيجار  البيع  ل�سكنات 
اإطاربرنامج  يف  م�سجلة  وحدة 
لل�سكن   453 و  التهيئة  اإعادة 
املديرية  ح�سب  الرتقوي  
هذه  بني  من  و  لل�سكن  املحلية 
مت  وحدة   89.529 ال�سكنات 
االجناز  قيد   33400 و  ت�سليمها 
بها  االأ�سغال  بعث  طور  و7624 
التي  املديرية  نف�ص  ح�سب 
التي  الت�سهيالت   " اأن  اأو�سحت 
باإطالق  �سمحت  الدولة  قررتها 
الوالية". يف  امل�سجلة  الربامج 

هو  الت�سهيالت  هذه  بني  ومن 
الب�سيط  الرتا�سي  اإىل  اللجوء 
عمومية  12.000وحدة  الإطالق 
االأوعية  توفري  و  اإيجارية 
اإىل  اللجوء  خالل  من  العقارية 
من  امل�رسوعوغريها  حتويل 
لت�سهيل  املتخذة  االإجراءات 

عملية اجناز ال�سكنات.

مركز التعذيب "جيبي" بال�صلف 

�ساهد تاريخي على ت�سحيات �سعب باأكمله 
يعترب مطلب تهيئة مراكز التعذيب 
ال  التي  التاريخية  واملعتقالت  
�سعب  بطوالت  على  �ساهدة  تزال 
اأبى اإال اأن يقدم ت�سحيات ج�سيمة  
من  واال�ستقالل  للحرية  ثمنا 
االأ�رسة  ت�سعى  التي  امل�سائل  اأهم 
الإعطائها  لبعثها  بال�سلف  الثورية 
ي�سمح  مبا  احلقيقية  مكانتها 
وتوا�سل   املحلية  الذاكرة  بحفظ 

االأجيال.
مبنطقة  للتعذيب  "جيبي"  معتقل 
ال�سلف  مدينة  ب�سواحي  الكبانية 
باتت  التي  املعامل   اأحد  هو 
هويتها  وطم�ص  باالندثار  مهددة 
التاريخية. فاملركز الذي ا�ست�سهد 
فيه  العديد من اأبناء املنطقة كما 
تروي احلاجة حمجوبة )جماهدة( 
وقع اليوم حتت �سندان  اال�ستثمار 
اأهل  ا�ستب�سال  وبني  اخلا�ص 

مركز  يف  يرون  الذين  املنطقة 
)ا�سم  عي�سوبة  علي   ال�سهيد 
�ساهدا  اال�ستقالل(  بعد  املركز 
تاريخيا على �سمودهم وكذا معلما 
وجب  ترميمه وتهيئته ليكون عربة 

لالأجيال اجلديدة.
ولدى تنقل اإىل عني املكان اأعرب 
من  املنطقة  مواطني  من  العديد 
واملجاهدين  ال�سهداء  عائالت  
هذا  على  احلفاظ  يف  اأملهم  عن 
يزال   ال  الذي  التاريخي  املعلم 
الزمني  التقادم  رغم  �سامدا 
االأغالل  م�ساهد  بنا  تعود  حيث 
الوثائق  التعذيب وبع�ص   وقاعات 
وهناك  هنا  املنت�رسة  التاريخية 
التي  اجل�سيمة  الت�سحيات  اإىل 
واأبناء  عامة  اجلزائريون  قّدمها  
حترير  �سبيل  يف  خا�سة  ال�سلف 

وا�ستقالل اجلزائر.

املنطقة(  اأهل  )من  حبار  ويقول 
مواطني  من  والعديد  اأجداده  اأن 
الكبانية "قد  عذبوا يف هذا املركز 
الكازمات"  داخل  حتفهم  لقوا  اأو 
واأنه يعكف على زيارة املكان  يف 
ا�ستح�سارا  تاريخية  منا�سبة  كل 
اأن  ياأمل  فيما  ال�سهداء  لت�سحيات 
يتم تهيئة هذا  املركز حتى يكون 
القادمة  لالأجيال  تاريخيا  �ساهدا 

على ت�سحيات اأبناء املنطقة.
املجل�ص  ع�سو  اأّكد  جهته  من 
الأبناء  الوطنية  للمنظمة  الوطني 
بوطرية,  العيد   املجاهدين, 
املعلم  هذا  وترميم  تهيئة  اأن 
�رسعي"  "مطلب  هو  التاريخي 
يهدفون  الذين  املنطقة   ل�سكان 
الذاكرة  �سون  اإىل  ورائه  من 
اأبنائهم  لدى  وحفظها  التاريخية 
باأن  منوها  القادمة  االأجيال  من  

" ت�سجيع اال�ستثمار ال يكون على 
حتفظ  التي   املعامل  ح�ساب 

ت�سحيات اأبناء منطقة الكبانية".

اإعادة ترميم املعلم : 
�صرورة ملحة

املجاهدين,  مدير  اأّكد  وبدوره   
اأهمية  على  بناين,  خر�سي  علي 
يف  امل�سّنف  املعلم   هذا  تهيئة 
ال�سلف  لوالية  التاريخية  البطاقية 
امللكية   اأن  اإال  تعذيب  كمركز 
اأحد  اإىل  تعود  التي  القانونية 
على  القدرة  دون  حتول  اخلوا�ص 
بها  املعمول  االإجراءات   اتخاذ 
يف  م�سريا  احلاالت  هذه  مثل  يف 
م�ساحله  �سعي  اإىل  الوقت  ذات 
مراكز  جميع  وجرد  لتهيئة  

التي  التاريخية  واملعامل  التعذيب 
املحلية   الذاكرة  وحتفظ  ت�سون 

للمنطقة.
بجامعة  التاريخ  اأ�ستاذ  و�رّسح 
على  زغيدي,  حل�سن  اجلزائر, 
تاريخية  لندوة   تن�سيطه  هام�ص 
االإ�سالمي  الثقايف  باملركز 
بال�سلف مبنا�سبة اإحياء ذكرى اأول 
"هذه املراكز البد  اأن   نوفمرب - 
القادمة...الأن  لالأجيال  تبقى  اأن 
يعترب  جرمية  ن�سيانها  اأو  حموها 
حتمية  على  موؤكدا   " حقها  يف 
اهتمام امل�سوؤولني املحليني بهذه 
وال�سجون  واملعتقالت  املراكز  
التي " تثبت جرائم حمتل فرن�سي 
متيز بالالإن�سانية وبنى نف�سه  على 

جماجم املواطن االأ�سيل".
"على  ينبغي  اأنه  زغيدي  واأ�ساف 
باإعادة  يقوم  اأن  احلايل  اجليل 

تهدم  ما  واقامة  اندثر  ما   اإحياء 
ومعتقالت  مراكز  هكذا  من 
بو�سعها  ي�سمح  مبا  و�سجون" 
وتوؤرخ  الطبيعة"  على  "كمتاحف  

لذاكرة كل منطقة.
حمجوبة  احلاجة  وت�سرتجع 
اإىل  واأج  رافقت  التي  )جماهدة( 
ذكريات   للتعذيب  جيبي  مركز 
اال�ستنطاق  من خالل طرق  األيمة 
تعر�ص  التي  واملمار�سات 
املجاهدين   من  اإخوانها  لها 
اإحدى  هي  كانت  فيما  وال�سهداء 
ب�ساعة  من  ذقن  الالتي  احلرائر 
تعر�ست  حيث   غا�سم  م�ستعمر 
ال�سعق  طريق  عن  لال�ستنطاق 
الدموع  لتذرف  الكهربائي  بالتيار 
اأنف�سهم  قّدموا  من   على  ترحما 
الوطن   هذا  حرية  �سبيل  يف  فداء 

كما تقول.  
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القمم وامل�ؤمترات القت�سادية والأمنية من التطبيع اإىل الهيمنة
الدكتور غازي ح�صني

املقدمة: 

بعد توقف حرب اخلليج الثانية مبا�صرة و�صعت الوليات املتحدة الأ�ص�ض التي قام عليها موؤمتر مدريد عام 1991، وهو مبداأ الأر�ض مقابل ال�صالم، 
وتنفيذ قرارات ال�صرعية الدولية والتي متثل احلد الأدنى الذي وافقت عليه الدول العربية، وتعهدت الوليات املتحدة ب�صمان مرجعية مدريد.

بداية  الت�سوية  عملية  بداأت 
لأنها  البداية  منذ  خاطئة 
ا�ستبعدت املوؤمتر الدويل والأمم 
املقولت  كافة  وتبنت  املتحدة 
املفاو�سات  ومنها  الإ�رسائيلية 
عربي  طرف  كل  مع  املبا�رسة 
منفرداً، حيث ي�ستفرد فيها القوي 
الوليات  وانحازت  بال�سعيف. 
ال�سلمية  للعملية  كراع  املتحدة 
حتالفها  ب�سبب  اإ�رسائيل  اإىل 
الإ�سرتاتيجي معها، ونفوذ اللوبي 
م�ساحلها  وب�سبب  فيها  اليهودي 

ومعاداتها للعروبة والإ�سالم.
وقف رئي�س احلكومة الإ�رسائيلية 
ننت ياهو بعد اجتماعه الأول مع 
كلنتون  بيل  الأمريكي،  الرئي�س 
الأبي�س  البيت  يف   1996 عام 
ليعلن رف�سه مبداأ الأر�س مقابل 
الإ�ستيطان  اإن  ويقول  ال�سالم 
مبحاربة  وطالب  وواجب،  حق 
الإرهاب )املقاومة( وحماية اأمن 
بالأر�س  والحتفاظ  اإ�رسائيل 

العربية.
عليه  فرد  الأمريكي  الرئي�س  اأما 
بدعم  الأمريكي  اللتزام  موؤكداً 
على  واملحافظة  اإ�رسائيل 
تفوقها الع�سكري وحقها يف اتباع 
منا�سبة  تراها  التي  ال�سيا�سة 

لتحقيق ال�سالم.
وثبت بجالء اأن الوليات املتحدة 
اإ�رسائيل  على  نفوذها  فقدت 
ب�سبب ال�سيا�سة الأمريكية اخلرقاء 
الأمريكي  الكونغر�س  وانحياز 
واخلارجية  الأبي�س  والبيت 
الأمريكية اإىل اإ�رسائيل، فتعاطف 
املحدود  غري  كلنتون  الرئي�س 
اللوبي  من  وخوفه  اإ�رسائيل  مع 
الوليات  وفاء  من  منعه  اليهودي 
جتاه  بالتزاماتها  املتحدة 
اأي  ممار�سة  ومن  العربية  الدول 
فقدت  وبالتايل  عليها،  �سغط 
لرعاية  واأهليتها  م�سداقيتها 

العملية ال�سلمية.
يف  الأمريكية  الإ�سرتاتيجية  اإن 
اعتماداً  تعتمد  العربية  املنطقة 
فالنحياز  اإ�رسائيل،  على  كلياً 
ولكنه  بجديد  لي�س  لها  الأمريكي 
كلنتون  الرئي�س  فرتة  يف  ظهر 
اأكرث من اأي فرتة م�ست يف تاريخ 

الوليات املتحدة الأمريكية.

ويقوم التحالف 
الإ�صرتاتيجي بني 

الطرفني على دعامتني:

الأوىل: اللوبي اليهودي و�سيطرته 
على الكونغر�س الأمريكي والبيت 
ودوره  اخلارجية  ووزارة  الأبي�س 
يف  الأمريكي  القرار  �سنع  يف 

املنطقة العربية.
الوليات  م�سالح  والثانية: 
ومنها  ال�سرتاتيجية  املتحدة 
وحماية  واأ�سواقه  واأمواله  النفط 

اأمن اإ�رسائيل وتو�سعها.
اإدارة الرئي�س الأمريكي  ومتار�س 

اأ�ساليب  اأنواع  اأب�سع  كلنتون 
الدول  على  والبتزاز  ال�سغط 
من  الفل�سطينية  والقيادة  العربية 
اأجل حمل الأطراف العربية على 
الإ�رسائيلية  املخططات  قبول 
القوة  اأ�سباب  العرب من  وجتريد 
فر�س  يف  وال�ستمرار  الع�سكرية 
والعراق  ليبيا  على  احل�سار 

وال�سودان واإيران.

وترمي الإدارة 
الأمريكية من جراء 
القيام بدور الو�صيط 

اإىل:

واتفاقات  معاهدات  اإبرام   -1
واقت�سادية  واأمنية  �سيا�سية 
اإ�رسائيل  بني  ودبلوما�سية 
الهيمنة  لفر�س  العربية  والدول 
القت�سادات  على  الإ�رسائيلية 
اقت�سادات  اإىل  وحتويلها  العربية 
ال�سوق وتقلي�س دور القطاع العام 

وت�سجيع القطاع اخلا�س.
ا�ستقرار  على  املحافظة   -2
يف  املتحدة  الوليات  م�سالح 
النفط  طليعتها  ويف  املنطقة 
واأ�سواقه،  وممراته  ومنابعه 
الع�سكري  الوجود  وتر�سيخ 
البلدان  من  العديد  يف  الأمريكي 

العربية.
ياهو  ننت  الإرهابي  حتدث 
الإ�رسائيلي  العدو  وزراء  رئي�س 
عن  الأمم«  بني  كتابه«مكان  يف 
تو�سعية  وتوجهات  منطلقات 
وا�ستيطانية  وعن�رسية  واإرهابية 
وتق�سي  الت�سوية،  عملية  تهدم 
وال�سامل،  العادل  ال�سالم  على 
والعتداءات  النزاعات  وتن�رس 
وعدم  واحلروب  والفو�سى 
العربية  املنطقة  يف  ال�ستقرار 
ب�سكل خا�س و«ال�رسق الأو�سط« 

ب�سكل عام.
الكذب  يف  اليهود  كعادة  ويزعم 
العرب  اأن  الطويل  تاريخهم  عرب 
حزيران  حرب  بداأوا  الذين  هم 
عام 1967 ويقول مبا اأنهم بادروا 
حقهم  من  فلي�س  احلرب  اإىل 
املطالبة با�سرتداد اأرا�سيهم، لأن 
انتزعت  زعمه  ح�سب  اإ�رسائيل 
والقواعد  الأرا�سي  العرب  من 
التي كانت تنطلق منها الهجمات 
عليها. ولكن احلقيقة التي يعرفها 
العامل باأ�رسه هي اأن اإ�رسائيل هي 
حرب  واأ�سعلت  خططت  التي 
حزيران العدوانية. وانطالقاً من 
واملواثيق  املتحدة  الأمم  ميثاق 
ومبادئ  الأخرى  الدولية  والعهود 
معاقبة  يجب  الدويل  القانون 
حربها  على  املعتدية  اإ�رسائيل 
ال�سالح  من  العدوانية وجتريدها 
عن  التعوي�سات  بدفع  واإلزامها 
العدوان  اأنزلها  التي  اخل�سائر 
بالدول العربية. وي�رسح ننت ياهو 
القائم  الوقح  اليهودي  باأ�سلوبه 
واحلقيقة  الواقع  تزوير  على 

والتو�سع  الإرهاب  وممار�سة 
والإبادة  وال�ستيطان  وال�سم 
الأر�س  و�سيا�سة  اجلماعية 
ر�سمية  ك�سيا�سة  املحروقة 
ر للقوة  مفهومه لل�سالم حيث ينِظّ
العرب.  على  ال�سيطرة  د  وميِجّ
ويتناول مفهومه لل�سالم امل�سلح، 
البلدان  واإ�سعاف  القوة  �سالم 
الوحيدة،  فال�سيا�سة  العربية، 
البلدان  اإ�سعاف  يف  هي  براأيه 

العربية وتقوية اإ�رسائيل. 
ال�رسق  يف  يوجد  ل  اأنه  ويوؤكد 
غري  دميقراطيات  الأو�سط 
ال�سالم  فاإن  وعليه  اإ�رسائيل، 
الردع،  �سالم  هو  للعرب  املالئم 

ال�سالم امل�سلح، �سالم القوة.
هذه  املتحدة  الوليات  وتبنت 
منذ  الإرهابية  الإ�سرتاتيجية  
مبحافظتها  وذلك  بعيد،  زمن 
الع�سكري  اإ�رسائيل  تفوق  على 

على جميع البلدان العربية.
امل�ساعدات  اأن  ياهو  ننت  ويوؤكد 
لإ�رسائيل  الأمريكية  الع�سكرية 
الع�سكرية،  قوتها  من  زادت 
التفكري  عن  العرب  وردعت 
بالتايل  وهي  اأخرى،  مبغامرات 
بني  امل�ساحلة  م�سرية  قَوّت 

العرب واإ�رسائيل.
اإ�رسائيل  حروب  وي�ستعر�س 
العدوانية مع العرب من عام 1948 
اإىل عام 1982، ويخل�س اإىل القول 
اأنه مع مرور الزمن، وكلما ازدادت 
قوة اإ�رسائيل تناق�س عدد البلدان 
وال�سالم  حتاربها.  التي  العربية 
من  حال  باأي  يتقدم  ل  عنده 
لذلك حتتاج  الأمن،  الأحوال عن 
اإ�رسائيل اإىل جدار واق حلدودها 
الغربية  ال�سفة  مبرتفعات  يتمثل 
من  املجردة  و�سيناء  واجلولن 
مقولة«الأمن  ويطرح  ال�سالح. 
ولي�س«الأر�س  ال�سالم«  مقابل 
معنى  ل  اإذ  ال�سالم«،  مقابل 
لل�سالم بدون الأمن، وذلك لتربير 
الأرا�سي  يف  اليهودية  الأطماع 
من  الن�سحاب  وعدم  العربية 
وال�سورية  الفل�سطينية  الأرا�سي 
واللبنانية املحتلة، وبالتايل تربير 
والهيمنة  وال�ستيطان  التو�سع 

الإ�رسائيلية.
نتيجة  ال�سهيونية  جنحت 
و�سم�رسة  ال�سادات  ا�ست�سالم 
يا�رس  وتخاذل  الثاين  احل�سن 
عرفات، بدعم كامل من الوليات 
واملجموعة  الأمريكية  املتحدة 
امل�رسوع  �رسب  يف  الأوروبية 
فر�س  على  والعمل  العربي 
واأ�سبح  ال�سهيوين.  امل�رسوع 
الحتالل  �سد  امل�سلح  الكفاح 
عنه  تتخلى  اإرهاباً  الإ�رسائيلي 
قيادة منظمة التحرير الفل�سطينية 
وتدينه وت�ستنكره وت�ستخدم قوات 
واآلياتها  وموؤ�س�ساتها  ال�سلطة 
العربي  ال�سعب  ن�سال  لقمع 
الفل�سطيني البطويل والتعاون مع 
قوات الحتالل واأجهزته الأمنية 
واأمن  اإ�رسائيل  اأمن  عن  للدفاع 

ال�سفة  يف  اليهود  امل�ستعمرين 
تتابع  الوقت  نف�س  والقطاع، ويف 
�سحق  يف  خمططاتها  اإ�رسائيل 
امل�رسوع القومي وال�سعب العربي 
القد�س  وتهويد  الفل�سطيني 
امل�ستعمرات  وبناء  واخلليل 
العرب  حقوق  ورف�س  اليهودية 
والقومية  الوطنية  وامل�سلمني 
والقد�س  فل�سطني  يف  والدينية 

العربية.
موؤ�س�س  غوريون،  بن  اأكد  لقد 
يف  العرب  اأن  ال�سهيوين  الكيان 
تلقاء  من  �سيقتنعون  الأمر  نهاية 
ال�سالم  على  باملوافقة  اأنف�سهم 
لالأهداف  طبقاً  الإ�رسائيلي 
واملخططات  والرغبات 

الإ�رسائيلية.
حرب  بعد  اإ�رسائيل  زعماء  واأكد 
اأنه  العدوانية عام 1967  حزيران 
على  وافقوا  قد  العرب  اأن  مبا 
التي  واحلدود  القائم  الو�سع 
عام  بالقوة  اإ�رسائيل  فر�ستها 
على  يوافقون  ل  فلماذا   1948
اإ�رسائيل  تريده  الذي  الو�سع 
يف  ثالثة  ومرة  اأخرى؟  مرة 

امل�ستقبل؟.
العاملية،  اليهودية  قادة  اإن 
يعرفون حق املعرفة اأن فل�سطني 
بالقوة،  اغت�سبوها  واأنهم  عربية 
العرتاف  يرف�سون  العرب  واأن 
لذلك  معها،  والتعاي�س  باإ�رسائيل 
لبد اأن تكون اإ�رسائيل قوية حتى 
واعتمدوا  ل�سيطرتها.  تخ�سعهم 
مترير  يف  املنهجي  الكذب  على 

اأطماعهم وخرافاتهم.
اإ�رسائيل  هدف  اأن  بجالء  وظهر 
فر�س  هو  العدوانية  من حروبها 
العرب  على  الإ�رسائيلي  ال�سالم 
بعيداً عن الأمم املتحدة وجمل�س 
اخلم�س  والدول  الدويل  الأمن 

الكربى واملوؤمتر الدويل.

وراأى زعماء الكيان 
ال�صهيوين اأن لديهم 

اأْن يختاروا بني اأمر من 
اثنني:

اإ�رسائيل  تظل  اأن  اإما  الأول: 
ت�ستخدم  ع�سكرية  واأداة  قاعدة 
فتتلقى  ال�ستعمار  يريد  متى 

اأجورها لقاء ذلك.
اإقليمية  قوة  ت�سبح  اأن  والثاين: 
»ال�رسق  طريق  عن  عظمى 
على  تهيمن  اجلديد«  الأو�سط 
وحتل  العربية   القت�سادات 
مب�ساركة  القت�سادية  اأزماتها 
الإمربيالية الأمريكية يف ال�سيطرة 
على توجهات التنمية القت�سادية 
الغرب  بوابة  وتكون  املنطقة  يف 
اإىل الدول العربية، واختارت هذا 
ال�سيطرة  لفر�س  وذلك  الجتاه، 
فو�سعت  العامل  على  اليهودية  
يف  والدرا�سات  البحوث  مراكز 
الدرا�سات  واإ�رسائيل  اأمريكا 
وتاريخ  العربية  القومية  حول 

والإ�سالم  العربي  والعقل  العرب 
واملخططات  امل�ساريع  ومئات 
املنطقة  مل�ستقبل  القت�سادية 
ت�سكيل  لإعادة  وذلك  العربية، 

املنطقة وال�سيطرة عليها.
اأن  العاملية  اليهودية  وراأت 
العقل  تروي�س  هو  املطلوب 
الذاكرة  وحمو  العربي  والوجدان 
العربي  ال�سالح  ونزع  العربية 
وطم�س  العربية  القوة  وم�سادر 
من  والدينية  القومية  املفاهيم 
اليهود  جتاه  العربية  الثقافة 
واإ�رسائيل وتغيري الكتب واملناهج 
الربامج  وتعديل  املدر�سية 
الإعالمية وخلق �سالت م�سلحية 
القت�سادية  امل�ساريع  عن طريق 

امل�سرتكة.
عندما  اأنه  اإ�رسائيل  وتعتقد 
التعليمية  الربامج  تعديل  يتم 
�سين�ساأ  والدينية  والإعالمية 
الأجيال  عن  يختلف  عربي  جيل 
عليها  ي�سهل  وبالتايل  ال�سابقة، 
الهيمنة  اأطماعها وفر�س  حتقيق 
العربية  الأجيال  على  والتبعية 
ذلك  جراء  من  وتاأمل  القادمة. 
تاريخ  يف  مغلوط  واقع  فر�س 
الأ�ساطري  ل�سالح  العربي  الوطن 
والأكاذيب  واملزاعم  واخلرافات 
الأر�س  يف  اليهودية  والأطماع 

والرثوات العربية.
وراء  من  اإ�رسائيل  وترمى 
اإىل  اجلديد،  الأو�سط  ال�رسق 
القت�سادية  هيمنتها  فر�س 
العربية  البلدان  على  والع�سكرية 
بدلً  العظمى  اإ�رسائيل  واإقامة 
وتطبيع  الكربى،  اإ�رسائيل  من 
العالقات مع العرب واإذابة الهوية 

العربية يف ال�رسق اأو�سطية.
واملوؤمترات  القمم  وتعترب 
جمعيات  مبثابة  القت�سادية 
تاأ�سي�سية للنظام الإقليمي اجلديد 
يف ال�رسق الأو�سط، حيث و�سعت 
تتقدم  الإقليمي  للعمل  اأولويات 
القت�سادية على  العتبارات  فيه 

العتبارات ال�سيا�سية.
لتحقيق  اجلدي  العمل  بداأ 
يف  اأو�سطي  ال�رسق  امل�رسوع 
املتعددة  املفاو�سات  اإطار 
الأطراف)قاطعتها �سورية ولبنان( 
القت�سادي  التعاون  لتحقيق 
الإ�رسائيلي  العدو  ان�سحاب  قبل 
املحتلة  العربية  الأرا�سي  من 
الأو�سط  م�ساريع«ال�رسق  وبداأت 
حيز  اإىل  بالظهور  اجلديد« 
القمم  من خالل  والتنفيذ  الواقع 
واملوؤمترات القت�سادية، ل�سطب 
ال�سالم«  مقابل  معادلة«الأر�س 
من  جزء  عن  اإ�رسائيل  وتخلي 
مقابل  املحتلة  العربية  الأرا�سي 
على  القت�سادية  هيمنتها  فر�س 
�سيطرة  وحماية  العربية  البلدان 
النفط  على  املتحدة  الوليات 

العربي.

�صارت عملية الت�صوية 
التي انطلقت من 

مدريد يف م�صارين من 
املفاو�صات:

املفاو�سات  الأول:  امل�سار 
الثنائية املبا�رسة لت�سوية احتالل 
اإ�رسائيل ال�سفة والقطاع وجنوب 

لبنان واجلولن.
املفاو�سات  الثاين:  امل�سار 
لإزالة  الأطراف  املتعددة 
وتطبيع  ال�رساع  مظاهر  جميع 

العالقات.
والوليات  اإ�رسائيل  ومتادت 
القمم  وعقدتا  اأكرث  املتحدة 
واملوؤمترات القت�سادية والأمنية، 
وو�سعتا الآليات والتمويل لتحقيق 
املخططات الإ�رسائيلية، لفر�س 
الإ�رسائيلية  والهيمنة  التطبيع 

على الوطن العربي.
اإ�رسائيل يف التو�سل اإىل  وتلكـاأت 
ت�سوية �سيا�سية واأ�رسعت اخلطى 
القت�سادي  ال�سق  لتحقيق 
�رسم  قمة  وعقدتا  والأمني. 
واللجان  الآليات  وو�سعتا  ال�سيخ 
والتمويل ملكافحة الن�سال العربي 

�سد الحتالل الإ�رسائيلي. 
ويعترب قادة اإ�رسائيل اأن الإ�سالم 
لأنه  لإ�رسائيل،  الأ�سا�سي  العدو 
جمعاء  الإ�سالمية  الأمة  يربط 
القد�س  ملكانة  فل�سطني  بق�سية 
واحلرم  الأق�سى  وامل�سجد 
العرب  لدى  ال�رسيف  القد�سي 

وامل�سلمني.
جنحت اإ�رسائيل يف اإتفاق الإذعان 
الأيديولوجية  بفر�س  اأو�سلو  يف 
الأ�سا�سية  واملكونات  ال�سهيونية 
لالأ�ساطري واخلرافات ال�سهيونية 
والتي  الفل�سطينية  القيادة  على 
مب�سمونها  باإ�رسائيل  اعرتفت 
جاهدة  وت�سعى  ال�سهيوين. 
خالل  ومن  التطبيع  خالل  من 
املعتقدات  يف  والتبديل  التعديل 
والقبول بالأيديولوجية ال�سهيونية 
وانت�ساراتها الع�سكرية اإىل  تغيري 

الفهم العربي للعروبة والإ�سالم.
العدو  دولة  رئي�س  وا�سرتك 
رابني  واجلرنال  وايزمان  عيزر 
يف  ياهو  وننت  و�سارون  وبري�س 
املعادية  العاملية  احلملة  بدء 
الإ�سالمية  والتنظيمات  لالإ�سالم 
على  العرب  احلكام  بع�س  وحث 
الإ�سالمية  التنظيمات  مواجهة 
يا�رس  وت�سخري  منها،  وتخويفهم 
الذاتي  احلكم  و�سلطة  عرفات 
الإ�سالمي  اجلهاد  لت�سفية 
وحركة حما�س والتاأكيد على دور 
والعمليات  الإ�سالمية  املنظمات 
ال�سالم  عرقلة  يف  الإ�ست�سهادية 

والأمن والتطبيع.
ركزت  الأمر  بادئ  يف 
ال�سهيوين  والكيان  ال�سهيونية 
على  العاملية  واليهودية 
العربية  والوحدة  القومية 
وتاأييد  بدعم  حالياً  ويركزون 
املتحدة  الوليات  من  كاملني 
الإ�سالم  على  الأمريكية 

واملنظمات الإ�سالمية .

احلالقة 01 
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�صيء ما يطبخ يف اخلفاء

�ل�شالم �خلليجي "�لإ�شر�ئيلي".. خطة �أمريكية م�شوهة
خالل زيارته اإىل الريا�س، التقى جاريد كو�صرن، �صهر الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب واأحد كبار م�صت�صاريه، ويل العهد ال�صعودي الأمري حممد بن 

�صلمان، وفق ما ذكرت جملة "بوليتيكو" الأمريكية يف 29 اأكتوبر املن�صرم، و�صم الوفد الأمريكي )الذي زار اململكة يف الأ�صبوع الأخري من ال�صهر املا�صي 
بح�صب الإعالم الأمريكي(، جا�صون غرينبليت، املبعوث الأمريكي اخلا�س لعملية ال�صالم يف ال�صرق الأو�صط، ودينا باول، الأمريكية - امل�صرية التي 

تتوىل من�صب نائب م�صت�صار الأمن القومي الأمريكي لل�صوؤون ال�صرتاتيجية.

منطقة  �إىل  جاءت  كو�شرن  زيارة 
تر�مب  فيه  يو�جه  وقت  يف  �خلليج 
د�خل  م�شبوقة  غري  �شغوطات 
خالل  توجيه  مت  حيث  بالده، 
�تهامات  فقط،  �ملا�شي  �لأ�شبوع 
لثالثة من م�شاعديه، بالتو��شل مع 
�ل�شغط  �أجل  من  �أجنبية  حكومات 
على و��شنطن، كما تز�منت معارك 
يف  ف�شله  مع  �لقانونية  تر�مب 
ي�شيطر  �لذي  �لكونغر�س،  ��شتمالة 
عليه �حلزب �جلمهوري �لذي ينتمي 
�إليه، تر�مب مل يتمكن من �لدفع �إىل 
�أوباما  قانون  و��شتبد�ل"  "�إحالل 
�لأمو�ل  جمع  ي�شتطع  مل  كما  كري، 
�لالزمة لتمويل عمليات بناء �جلد�ر 
�حلدودي مع �ملك�شيك، ف�شاًل عن 
م�رشوع  مترير  على  قدرته  عدم 
�لقتطاع �ل�رشيبي بهدف تخفي�س 

�ل�رش�ئب.
يو�جهها  �لتي  �مل�شكالت  ورغم 
يجّند  ز�ل  ما  موطنه،  يف  تر�مب 
خارجية،  رحالت  يف  كو�شرن 
فالرئي�س �لأمريكي لديه 3 �أهد�ف؛ 
�خلليج  ودول  �إ�رش�ئيل  دفع  �لأول 
و�لثاين  �ل�شالم،  طريق  باجتاه 
على  �أبيب  تل  لدى  نقاط  ك�شب 
و�أ�شو�ت  �أمو�ل  حتّول  �أن  �أمل 
�شد  �أمريكا  يف  �ليهودي  �ملجتمع 
�أي حماولت لإقالة تر�مب، �أو حتى 
لت�شاعده يف م�شاعيه لإعادة �لرت�شح 
يف �لنتخابات �لرئا�شية عام 2020، 
�أما �لهدف �لثالث فمرتبط مب�شالح 
تر�مب �ل�شخ�شية مع عائلة كو�شرن، 
�إمرب�طوريات  يدير�ن  فكالهما 
عن  با�شتمر�ر  ويبحثان  عقارية، 
حيث  �ملحتملة،  �ملانحة  �جلهات 
هدفا  �لعميقة  �خلليج  جيوب  تبدو 

جدير� بالهتمام.

خطة اأمريكية

�خلليج  منطقة  دفع  �إمكانية 
�أن  يعني  �ل�شالم،  باجتاه  و�إ�رش�ئيل 
توّقع دول جمل�س �لتعاون �خلليجي 
دون  �أبيب،  تل  مع  �شالم  �تفاقيات 
�لنظر �إىل �لفل�شطينيني، ويف �لعادة، 
�إبر�م  عن  �لعربية  �لدول  �متنعت 
�إميانا  �لعربية  �لدولة  مع  �شالم 
"�لتكتيك" يعزز  باأن مثل هذ�  منها 
موقف �لفل�شطينيني يف مفاو�شاتهم 
�لت�شامن  تبديد  و�أن  �إ�رش�ئيل،  مع 
�لعربي كورقة �شغط على تل �أبيب، 

�شي�شعف بالتاأكيد �لفل�شطينيني.
�أنه  غرينبليت،  يرى  جهته،  من 
مبجرد عقد �تفاقية �شالم بني دول 
�خلليج و�إ�رش�ئيل، ومهما حملت من 
مبفاو�شات  �شتاأتي  ح�شنة،  نو�يا 
�لإ�رش�ئيلية   – �لفل�شطينية  �ل�شالم 
كو�شرن  وو�شع  �لنهاية،  نقطة  �إىل 
 - �خلليجي  �ل�شالم  وغرينبليت 

تر�مب  �شيا�شة  حمور  �لإ�رش�ئيلي 
�لرئي�س  �شوهد  لذ�  �خلارجية، 
�لأمريكي لأول مرة وعلى نحو غري 
قادما  �أبيب  تل  �إىل  يتوجه  معهود، 
عليها  علّق  �لريا�س، يف خطوة  من 
بينيامني  �لإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�س 
تنقل  �أن  يف  "�أطمح  قائال  نتنياهو 
�لرحلة �ملبا�رشة �لثانية بني �لريا�س 

وتل �أبيب م�شوؤول �إ�رش�ئيليا".

مواقف خليجية متباينة

على  تر�مب  �إد�رة  تركيز  ورغم 
�لإ�رش�ئيلي،   – �خلليجي  �ل�شالم 
مل يظهر �أي موؤ�رش�ت على �إمكانية 
�لأطر�ف  من  طرف  �أي  تنفيذ 

لتفاق.
زيارة  كانت  ما�شية،  �شنو�ت  ومنذ 
�ل�شعودية  �لأمريكي(  )�لرئي�س 
خطوة كافية لالإ�شارة �إىل �أن جمل�س 
�لتعاون �خلليجي باأكمله �شوف يتبع 

خطى �لريا�س.

لكن منذ �ندلع �أزمة �خلليج يف جو�ن 
طريقا  �لدوحة  �تخذت  �ملا�شي، 
ما  و�أبوظبي؛  �لريا�س  عن  خمتلفا 
يعني �أنه يف حال �لتزمت �ل�شعودية 
بال�شالم مع �إ�رش�ئيل، فاإن قطر لن 

تتبع تلك �خلطوة.
وعالوة على ذلك، هناك موؤ�رش�ت 
�أخرى ت�شري �أن �أي خطو�ت تتخذها 
�إحالل  باجتاه  و�لإمار�ت  �ل�شعودية 
تتبعها  لن  �إ�رش�ئيل  مع  �ل�شالم 
على  ومثال  �خلليج،  دول  بقية 
 18( �ملا�شي  �ل�شهر  ما حدث  ذلك 
�أكتوبر/ت�رشين �أول( يف مدينة �شان 
طرد  حني  �لرو�شية،  بطر�شبورغ 
رئي�س جمل�س �لأمة �لكويتي مرزوق 
�لغامن، �لوفد �لإ�رش�ئيلي �مل�شارك 

يف �ملوؤمتر.
�لذي  و�لدعم  "�لغامن"،  و�قعة 
�لكويتية،  �لإعالم  و�شائل  له  قدمته 
بعيدة  ز�لت  ما  �لكويت  �أن  يظهر�ن 

عن �ل�شالم مع �إ�رش�ئيل.
يبدو  و�لكويت،  قطر  غر�ر  وعلى 
على  لي�شت  عمان  �شلطنة  �أن 

على  للم�شادقة  �أمرها  من  عجلة 
يقوم  �أن  قبل  �إ�رش�ئيل،  مع  �شالم 
�أن  يبدو  لكن  �لفل�شطينيون،  بذلك 
تنتهج  �لتي  هي  وحدها  �لبحرين 
�ل�شعودية  مع  متجان�س  موقف 
و�لإمار�ت، يف �لقرت�ب من �إحالل 
عام،  وب�شكل  �إ�رش�ئيل،  مع  �ل�شالم 
جمل�س  د�خل  �لنق�شام  يُظِهر 
�ل�شالم  حول  �خلليجي  �لتعاون 
�خلليجية  �لدول  �أن  �إ�رش�ئيل،  مع 
"كو�شرن  بعد خلطة  م�شتعدة  لي�شت 
�لنق�شام  هذ�  وغرينبليت"،ولعل 
ظبي  و�أبو  �لريا�س  �أقنع  �لذي  هو 
بتاأ�شي�س  �ملتعلقة  �لأفكار  بتعومي 
يجمعهما  جديد  �إقليمي  جمل�س 
م�رش،  �ملقربني  حلفائهما  مع 
و�لبحرين، على �أمل �ن�شمام �لأردن 

و�ملغرب.
حبل  على  �لأردن  �شارت  وفيما 
�خلليجية؛  �لأزمة  خالل  م�شدود 
�لدوحة،  من  �شفريها  و��شتدعائها 
منطقة  عن  بعيدة  �لرباط  وقفت 

�خلليج �لعربي.

�صالم م�صّوه

عمله  وفريق  كو�شرن  وجود  �أثناء 
ريا�شيني   5 فاز  �لريا�س،  يف 
بطولة  يف  مبيد�ليات  �إ�رش�ئيليني 
وحني  ظبي،  باأبو  "�جلودو"  ريا�شة 
وقف هوؤلء �لريا�شيون على من�شة 
�لإمار�تيون  يعزف  مل  �لتكرمي، 
�لن�شيد �لوطني �لإ�رش�ئيلي، كما مل 
يرفعو� علم �إ�رش�ئيل، وهي �ملعتادة 

يف مثل هذه �لفعاليات.
حينئذ  �شعر"�لإ�رش�ئيليون"  وفيما 
�نك�شار  جتاه  متباينة  مب�شاعر 
�أن  �إل  �لإمار�ت،  يف  ملحقهم 
يف  مل�شاركتهم  غمرتهم  �ل�شعادة 
�أعادت  خليجية  ريا�شية  بطولة 
�لتاأكيد على عالقات ما ز�لت �رشية 
بني �لبلدين، وجعلت �لتطبيع �أقرب 
قال  �أخرى،  �حلقيقة، من جهة  �إىل 
على  ح�شلو�  �إنهم  �لإ�رش�ئيليون 
يتكرر  باأل  �أبوظبي  من  تطمينات 
�أخرى  مرة  ريا�شييهم  �إهانة  حادث 

يف �مل�شتقبل.
�أف�شل  ظبي  �أبو  و�قعة  تكون  وقد 
�ل�رشي؛  �خلليجي  لل�شالم  �نعكا�س 
يف  �خليانة  ي�شبه  �شالم  �إنه 
�لعالقات، حيث يوجد طرف و�حد 
�لعالقة،  �إعالن  على  �حلري�س  هو 
�لآخر  �لطرف  يخ�شى  بينما 
حدوث  خ�شية  �لأمر  عن  �لإف�شاح 

�رتباك يف حياته.
نذير�  ظبي  �أبو  و�قعة  كانت  �إذ� 
�لإ�رش�ئيلي  �خلليجي  لل�شالم 
نوعا  نتوقع  �أن  فعلينا  �مل�شتقبلي، 
يتم  �لذي  �مل�شوه،  �ل�شالم  من 
�أعالم  ودون  ب�شمت،  به  �لحتفال 

�أو �أنا�شيد.

3 �أ�شباب حمتملة لعتقال �لوليد بن طالل
يف خطوة مفاجئة د�خليا وعامليا 
يف  �ل�شعودية،  �ل�شلطات  �عتقلت 
�لأمري  �لف�شاد،  �إطار حملتها �شد 
هذ�  و�أ�شباب  طالل،  بن  �لوليد 
�لإجر�ء، بح�شب مر�قبني، خارجة 
غ�شيل  ق�شية  عن  يبدو  ما  على 
يف  �لتطور  هذ�  وياأتي  �لأمو�ل، 
�لعهد  ويل  فيه  �أقام  �لذي  �لوقت 
�شلمان،  بن  حممد  �ل�شعودي، 
عالقات �شيا�شية و�شخ�شية وثيقة 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�س  مع 
�لأمري  ي�شاطر  �لذي  تر�مب، 
�ل�شاب نهجه �لهجومي �شد �لعدو 
وكذلك  �إير�ن،  للمملكة،  �لإقليمي 
حا�شمة  قر�ر�ت  لتخاذ  ميوله 
خالف  وعلى  �لأهد�ف  لتحقيق 
حممد بن �شلمان، �أعرب �لوليد بن 
�ملعادي  موقفه  عن  علنيا  طالل 
للرئي�س �لأمريكي �جلديد تر�مب، 
معه  حادة  كالمية  م�شادة  وخا�س 
�لجتماعي  للتو��شل  "تويرت"  عرب 

وقال  �لنتخابية  حملته  خالل 
�لوليد بن طالل، من منرب ح�شابه 
عام  دي�شمرب   11 يوم  �ملوقع،  يف 
2015، خماطبا تر�مب: "�أنت عار 
لي�س على جبني �حلزب �جلمهوري 
كلها،  �أمريكا  على  و�إمنا  فح�شب، 
�لرئا�شة  �شباق  من  �ن�شحب 

�لأمريكية لأنك لن تفوز �أبد�".
لعتقال  �لآخر  �ملحتمل  �ل�شبب 
�لأمري �مللياردير قد يكمن، ح�شب 
يف  �ملتابعني،  بع�س  يعتربه  ما 
معار�شته �ملرجحة لتعيني حممد 
�ل�شعودي،  للعهد  وليا  �شلمان  بن 
�لقر�ر �لذي �أعلنه عاهل �ململكة، 
�مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، يوم 
بعد   ،2017 �لعام  من  جو�ن   21
�إعفاء �بن �أخيه، �لأمري حممد بن 
�لعهد، يف خطوة  نايف، من ولية 
ع�شو� يف   34 �أ�شل  من   31 �أيدها 

هيئة �لبيعة �ل�شعودية.
عدة  �شعودية  م�شادر  وحتدثت 

لو�شائل �إعالم غربية عن �أن �لوليد 
هذ�  �إجر�ء  يدعم  مل  طالل  بن 
�لولية  نظام  يف  �لثوري  �لتعديل 
بع�س  قالت  فيما  �ل�شعودي، 
رجل  �أن  �ملوؤكدة  غري  �لت�رشيبات 
عدد  مع  وقع،  �ل�شعودي  �لأعمال 
�ل�شعودية  �ل�شخ�شيات  من  كبري 
�لعام  من  دي�شمرب  يف  �لبارزة، 
�إر�شالها  مت  عري�شة  على   ،2016
موقعوها  رف�س  �ململكة،  لعاهل 
ويل  ملن�شب  �ل�شاب  �لأمري  تعيني 
�أن �لوليد  �لعهد. وعلى �لرغم من 
مبايعته  فور�  �أعلن  طالل  بن 
ملحمد بن �شلمان عرب "تويرت"، �إل 
�لأخري  �أن  يعني  ل  �لأمر  هذ�  �أن 
�لوليد  �مللياردير  �لأمري  يعترب  ل 
�لنخبة  ملو�قع  تهديد�  طالل  بن 
باأن  علما  �ل�شعودية،  يف  �حلاكمة 
�لأعمال  رجال  �أغنى  يعترب  �لوليد 
عن  �لنظر  ب�رشف  �ل�شعودية،  يف 
متنفذ�  �شيا�شيا  �أبد�  يكن  مل  �أنه 

يف بالده.  
 New" ل�شحيفة  حديث  ويف 
�ل�شفري  قال   ،"York Times
�ل�شعودية،  لدى  �ل�شابق  �لأمريكي 
ت�شا�س و. فرميان �لبن، �إن �لوليد 
بن طالل "جرى ربطه يف �ململكة 
�ملدين،  باملجتمع  قوي  ب�شكل 
قوة  ميثل  �لأ�شلية  بطبيعته  �لذي 
يف  �ل�شلطة"  لرتكيز  معار�شة 
�أيدي �شخ�س و�حد، وهو بالتاأكيد 
و�أ�شاف  �شلمان،   بن  حممد  �لآن 
كونه  كبرية  �شمعة  "لديه  فرميان: 
كبرية  لدرجة  �رشيحا  �شخ�شا 
يف  �أخرى  لقوى  ومنتقد�  وحاد� 
�لعائلة �مللكية، وهو ل يتمتع بحب 
�جلميع" ،�إل �أن متابعني �آخرين ل 
عازين  �لعتقاد،  هذ�  ي�شاطرون 
طالل  بن  �لوليد  �عتقال  �أ�شباب 
وي�شري  �لقت�شادية،  باأن�شطته 
طالل  بن  �لوليد  �أن  �إىل  خرب�ء 
كان على �شفى فقد�ن ثروته على 

خلفية �لأزمة �ملالية �لعاملية عام 
�أنه  �إل  مفل�شا،  ي�شبح  وكاد   2008
من  دعم  على  �حل�شول  من  متكن 
قبل �حلكومة وم�شاعدة كبرية من 
عالقاته  ب�شبب  م�شوؤوليها  بع�س 
�ل�شعودي  �لعاهل  مع  �لوثيقة 
عبد  بن  �هلل  عبد  �مللك  �ل�شابق، 
�ملالية  وزير  وكذلك  �لعزيز، 
�لعزيز  عبد  بن  �إبر�هيم  �آنذ�ك، 
بالذكر  �جلدير  ومن  �لع�شاف. 
�لأمري  طالل،  بن  �لوليد  جنل  �أن 
�لوزير،  �بنة  من  متزوج  خالد، 
�لذي مت �عتقاله �أي�شا خالل حملة 
�جلارية  �مل�شبوقة  غري  �لتطهري 
�ل�شياق  هذ�  ويف   ، �ل�شعودية  يف 
 Arabia" منظمة  موؤ�ش�س  �عترب 
�لتي  �مل�شتقلة،   "Foundation
لها،  مقر�  و��شنطن  من  تتخذ 
ل�شحيفة  حديث  يف  �شهابي،  علي 
�أنه   ،"New York Times"
�ل�شعودية  �ل�شلطات  �أن  يبدو 

غري  للن�شاط  �آثار  عن  "ك�شفت 
طالل(،  بن  )للوليد  �ل�رشعي 
يف  مثال"  منه  جتعل  �أن  و�أر�دت 

حملتها �شد �لف�شاد.
من  �لأقرب  �ل�شبب  كان  و�أيا 
�حلقيقة لعتقال �لأمري �ل�شعودي 
�ملتابعني  كل  يجمع  �مل�شهور، 
تقريا على �أن �تخاذ هذه �خلطوة، 
�لآخرين  ع�رش�ت  توقيف  وكذلك 
�لأعمال  ورجال  �لأمر�ء  من 
فاإن  �ل�شعوديني،  و�مل�شوؤولني 
�لغر�س منها تعزيز �شلطة حممد 
�أكرث  �أر�شية  و�إعد�د  �شلمان  بن 
يف  �ل�شلطة  زمام  لتوليه  مالئمة 
�لذي  �لأمر  لأبيه(،  )خلفا  �لبالد 
يدل عليه، بجانب موؤ�رش�ت كثرية 
من  هو  �ل�شاب  �لأمري  �أن  �أخرى، 
ملكافحة  �لعليا  �للجنة  يرت�أ�س 
�لف�شاد، �لتي بد�أت حال تاأ�شي�شها 
�لعتقالت يف  بحملة  باأمر ملكي 

�ململكة.
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الإنذار الأخري:

�سيناريوهات ما بعد ا�ستقالة »احلريري« 
من رئا�سة احلكومة اللبنانية

جاء اإعالن رئي�س الوزراء اللبناين »�صعد احلريري« ا�صتقالته يف 
الداخل  يف  املكتومة  التوترات  تفاقم  عن  كا�صًفا   ،2017 نوفمرب   4

اللبناين، والت�صعيد املتبادل بني القوى الإقليمية، اإذ تنطوي 
ا�صتقالة احلريري على ر�صائل �صمنية من بينها الحتجاج على 
ا،  �صيا�صات الأمر الواقع التي اّتبعها »حزب اهلل« اللبناين داخلًيّ

ورف�س اجتاهات توريط لبنان يف ال�صراعات الأهلية يف �صوريا 
والعراق، وت�صدع »ت�صوية احلريري-عون«، بالإ�صافة اإىل حماولة 

جتنب حتميل لبنان تكلفة قيام »حزب اهلل« بدور الوكيل يف 
تطبيق ال�صيا�صات الإيرانية التو�صعية يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

,,

,,

دللت التوقيت:

احلريري«  »�سعد  ا�ستقالة  تزامنت 
تطورات  عدة  مع  الوزراء  رئا�سة  من 
مهمة  دالالت  ذات  واإقليمية  داخلية 

تتمثل فيما يلي:

اتفاق  على  عام  مرور   1-
احلريري-عون: 

مرور  بعد  احلريري  ا�ستقالة  جاءت 
عام تقريبًا على اتفاق احلريري-عون 
ال�سغور  فرتة  اأنهى  الذي   ،2016 يف 
عامني  قرابة  امتدت  التي  الرئا�سي 
على  التوافق  اأ�سهر؛ حيث مت  واأربعة 
من  املدعوم  عون«  »مي�سيل  انتخاب 
»حزب اهلل« رئي�ًسا للجمهورية اللبنانية 
امل�ستقبل  تيار  زعيم  موافقة  بعد 

»�سعد احلريري«.
وتك�سف اال�ستقالة عن وجود مراجعة 
وتيار  »احلريري«  جانب  من  لالتفاق 
امل�ستقبل، واأن ك�سف احل�ساب االأّويل 
الذي مت اإجراوؤه بعد عام من االتفاق 
لبنوده  وا�سحة  خمالفات  وجود  اأكد 
التزام  عدم  يت�سدرها  الرئي�سية، 
الت�سوية،  ببنود  وحلفائه  اهلل«  »حزب 
التهديدات  ت�ساعد  ظل  يف  خا�سة 
واملوؤ�س�سة  اللبنانية  الدولة  ل�سيادة 
الع�سكرية، وت�ساعد تدخالت »حزب 

اهلل« يف بوؤر التوترات االإقليمية.

بني  التوترات  ت�صاعد   2-
»حزب اهلل« واإ�صرائيل: 

عن  »احلريري«  ا�ستقالة  تنف�سل  ال 
التوترات املكتومة بني »حزب  جتدد 
التهديدات  وت�ساعد  واإ�رسائيل،  اهلل« 
االإ�رسائيلية بتوجيه �رسبات ع�سكرية 
اهلل«  »حزب  تعزيز  نتيجة  لبنان  اإىل 
لرت�سانته  وتطويره  الع�سكرية  لقوته 
على  للح�سول  و�سعيه  ال�ساروخية، 
حد  على  للتوازن«،  كا�رس  »�سالح 
بتوجيه  ذلك  ويرتبط  قياداته.  تعبري 
متتالية  جوية  �رسبات  اإ�رسائيل 
للحزب  التابعة  االأ�سلحة  ل�سحنات 
وهو  ال�سورية-اللبنانية،  احلدود  على 
احتماالت  من  املخاوف  يزيد  ما 
ع�سكرية  مواجهة  يف  لبنان  تورط 
غري حم�سوبة، خا�سة يف ظل ت�سدي 
للجي�ش  التابعة  اجلوي  الدفاع  قوات 
ال�سوري للهجمات اجلوية االإ�رسائيلية 

االأخرية.

»حزب  انخراط  ت�صاعد   3-
اهلل« يف �صوريا: 

تُعد ا�ستقالة احلريري مبثابة احتجاج 
اهلل«  »حزب  حماوالت  على  �سمني 
ال�رساع  يف  لبنان  توريط  وحلفائه 
ال�سوري، وهو ما ك�سفت عنه �سفقات 
»داع�ش«  تنظيم  مع  اهلل«  »حزب 
�سابًقا(  )الن�رسة  ال�سام«  فتح  و«جبهة 
اأثارت  والتي   2017 اأغ�سط�ش  يف 
احتجاجات وا�سعة النطاق يف الداخل 
اجلي�ش  دور  على  لتعديها  اللبناين 
احلدود  اأمن  حماية  يف  اللبناين 
الوطنية، وجددت املطالبات ب�رسورة 
يف  الع�سكرية«  »االزدواجية  اإنهاء 
ترتبط  اآخر،  م�ستوى  وعلى  لبنان 
اال�ستقالة بجهود »حزب اهلل« وحلفائه 
لتعزيز العالقات الر�سمية مع النظام 
ال�سوري، والتي كان من بينها لقاء وزير 
اخلارجية اللبناين »جربان با�سيل« مع 
»وليد  ال�سوري  النظام  خارجية  وزير 
هام�ش  على  نيويورك  يف  املعلم« 
لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

املتحدة يف 21 �سبتمرب 2017.

والدويل  الإقليمي  التوافق   4-
على حتجيم »حزب اهلل«: 

وجود  املوؤ�رسات  من  العديد  توؤكد 
حتجيم  على  ودويل  اإقليمي  توافق 
تقرير  دعا  حيث  اهلل«؛  »حزب  دور 
االأمني العام لالأمم املتحدة »اأنطونيو 
جوتريي�ش«، ال�سادر يف اأكتوبر 2017، 
الأن  اهلل«،  »حزب  �سالح  »نزع  اإىل 
تورطه يف املنطقة يهدد اال�ستقرار«. 
اأقر الكوجنر�ش االأمريكي حزمة  كما 
 25 يف  احلزب  على  جديدة  عقوبات 
على  حظًرا  ت�سمنت   2017 اأكتوبر 

اإمداده بال�سالح.
عربت  االإقليمي،  امل�ستوى  وعلى 
تدوينات وزير الدولة ال�سعودي ل�سئون 
عرب  ال�سبهان«  »ثامر  العربي  اخلليج 
ح�سابه على موقع »تويرت« يف �سبتمرب 
2017 عن الرف�ش ال�سعودي لت�رسفات 
حزب اهلل؛ حيث هاجم ال�سبهان ارتباط 
االإرهابية،  بالتنظيمات  اهلل«  »حزب 
يف  االإن�سانية  �سد  بجرائم  وقيامه 
ينف�سل  وال  اإيران،  من  بدعم  �سوريا 
ذلك عن تورط »حزب اهلل« واإيران يف 

ق�سية »خلية العبديل« يف الكويت.
الذكر  �سالفة  املوؤ�رسات  وك�سفت 
ت�ساعد  مفادها  واحدة  خال�سة  عن 
لال�ستقرار  اهلل«  »حزب  تهديدات 

داخلًيّا واإقليمًيّا ودولًيّا، واإ�رساره على 
لتنفيذ  غطاًء  اللبنانية  الدولة  اتخاذ 
الرغم  على  االإقليمي،  الدور  هذا 
والتعامل  اإدماجه  حماوالت  كل  من 
عن  والتغا�سي  �سيا�سي،  كحزب  معه 
فيها  تورط  التي  العنيفة  املمار�سات 

بفرتات �سابقة.

عودة حالة 2005:

األقاه  الذي  اال�ستقالة  خطاب  ركز 
»العربية«  قناة  عرب  احلريري«  »�سعد 
اهلل«  »حزب  به  قام  الذي  الدور  على 
التوترات واالنق�سامات يف  يف تفجري 
الداخل اللبناين؛ حيث اأكد اأن احلزب 
ا�ستطاع  املا�سية  العقود  »خالل 
فر�ش اأمر واقع يف لبنان بقوة �سالحه 
مقاومة،  �سالح  اأنه  يزعم  الذي 
ال�سوريني  �سدور  اإىل  ه  املوَجّ وهو 
اللبنانيني«،  عن  ف�ساًل  واليمنيني، 
و�سيطر  الدولة،  داخل  »دولة  واأن�ساأ 

على جميع مفا�سلها«.
يعدو  ال  احلزب  اأن  احلريري  واعترب 
لبنان  لي�ش يف  االإيراين،  »الذراع  كونه 

فح�سب؛ بل يف البلدان العربية«.
على  احلريري  انتقادات  وركزت 
والدول  لبنان  االإيرانية يف  التدخالت 
�سيا�سات  اإىل  اأ�سار  حيث  العربية؛ 
اإيران العدوانية يف املنطقة العربية، 
لبنان  بتوريط  اهلل«  »حزب  واتهم 
وتفجري  االإقليمية،  ال�رساعات  يف 
الدول  مع  منها«  طائل  ال  »عداوات 
من  لبنان  »خطف  وحماولة  العربية، 

حميطه العربي والدويل«.
خطاب  يف  الالفت  االأمر  اأن  بيد 
بني  املقاربة  يف  ثَّل  َتَ »احلريري« 
االأو�ساع احلالية يف لبنان والفرتة التي 
احلريري  رفيق  والده  اغتيال  �سبقت 
اإىل  املتتالية  واالإ�سارات   ،2005 عام 
ال�ستهداف  خفية  حماوالت  وجود 

حياته، وتهديد اأمنه ال�سخ�سي.
تعطيل  عن  الحًقا  الك�سف  مت  كما 
»�سعد  موكب  يف  املراقبة  اأبراج 
لبنان،  داخل  التنقل  اأثناء  احلريري« 
احتماالت جتدد  تزايد  يوؤكد  ما  وهو 
ارتبطت  التي  ال�سيا�سية  االغتياالت 
الداخلية  االنق�سامات  بتفاقم 
لبنان،  حول  االإقليمي  واال�ستقطاب 
اإىل  احلريري«  »�سعد  دفع  ما  وهو 
لتفويت  لبنان  من  خروجه  تاأمني 
لبنان  اإعادة  حماوالت  على  الفر�سة 
اإىل مرحلة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي 
»رفيق  اغتيال  اأعقبت  التي  واالأمني 

احلريري« يف عام 2005، والتي كادت 
اأن توؤدي اإىل تفجر مواجهات داخلية 

غري حم�سوبة بني التيارات اللبنانية.

ح�صابات الداخل واخلارج:

ترجع ا�ستقالة »احلريري« من رئا�سة 
ترتبط  اأ�سباب  عدة  اإىل  الوزراء 
الداخلية  املعادالت  بتعقيدات 
واالإقليمية والدولية، وتتمثل اأهم هذه 

الدوافع فيما يلي:

الت�صوية:  مبادئ  خمالفة   1-

عن  بالنف�ش«  »الناأي  مبداأ  كان  حيث 
بنود  اأهم  اأحد  هو  ال�سورية  االأزمة 
اأهم  واأحد  احلريري-عون،  ت�سوية 
اخلطوط الرئي�سية ل�سيا�سة احلكومة 
اللبنانية على امل�ستوى اخلارجي وفق 

ما مت االتفاق عليه.
وعلى مدار عام كامل، مل يتم االلتزام 
الثامن  جبهة  جانب  من  املبداأ  بهذا 
من اآذار، حيث قام معظم وزراء هذا 
النظام  اإىل  ر�سمية  بزيارات  الفريق 
احتجاج  يف  ت�سبب  ما  وهو  ال�سوري، 
احلريري«،  »�سعد  الوزراء  رئي�ش 
اخلارجية  وزير  لقاء  عقب  خا�سًة 
�سهر  )وهو  با�سيل«  »جربان  اللبناين 
مع  عون(  مي�سيل  اجلمهوري  رئي�ش 
»وليد  ال�سوري  النظام  خارجية  وزير 
اأو  ا�ست�سارة  دون  وذلك  املعلم«، 
اإعالم رئي�ش الوزراء الذي اأعلن عدم 

موافقته على هذا الت�رسف.

التوترات  ت�صاعد   2-
الإقليمية: 

مبثابة  لبنان  يف  الراهنة  االأزمة  تُعد 
»حذاِر  كتاب  منه  َر  َحَذّ ملا  تطبيٍق 
�ساحة  لبنان  ال�سغرية:  الدول  من 
معارك ال�رسق االأو�سط«، ال�سادر يف 
عام 2010، حيث اأ�سار الكتاب اإىل اأن 
تهديًدا  ل  تُ�سِكّ قد  الدول  هذه  بع�ش 
االإقليمية  القوى  وا�ستقرار  الأمن 
الكربى، وهو ما يبدو وا�سًحا يف حالة 
»حزب اهلل« الذي ي�سعى للهيمنة على 
لتهديد  م�سدر  اإىل  وحتويلها  لبنان، 
اإيران  م�رسوع  �سمن  العربية  الدول 

االإقليمي.
املقاربة  تقنع  مل  ال�سدد،  هذا  ويف 
التي تبناها رئي�ش اجلمهورية اللبنانية 
اجلديد حول �سالح »حزب اهلل«، الدوَل 
العربية التي �سنَّفت احلزَب كجماعة 

عون«  »مي�سيل  برر  حيث  اإرهابية، 
الدولة  باحتياج  اهلل«  »حزب  �سالح 
اجلي�ش  »�سعف  ظل  يف  له  اللبنانية 
اأخرى  ت�رسيحات  ويف  اللبناين«، 
احلزب  �سالح  ق�سية  حل  اأن  اعترب 
العربي  »ال�رساع  بتطورات  مرهون 

االإ�رسائيلي«.
ت�رسيحات  تعقيًدا،  االأمور  زاد  ومما 
روحاين«  »ح�سن  االإيراين  الرئي�ش 
حول هيمنة طهران على مكامن �سنع 
القرار يف لبنان، وت�رسيحات م�ست�سار 
املر�سد االإيراين لل�سئون الدولية »علي 
اأكرب واليتي« خالل زيارته لبنان يف 3 
»االنت�سارات  اأن  عن   ،2017 نوفمرب 
هو  والعراق  �سوريا  يف  حتققت  التي 
بالتوازي  املقاومة«،  ملحور  انت�سار 
جانب  من  اخلطابي  الت�سعيد  مع 
»حزب اهلل« �سد عدٍد كبرٍي من الدول 

العربية.
ال�سلوك املتمادي من  اأدى هذا  وقد 
االإقليميني  ورعاته  اهلل«  »حزب  قبل 
لدى  املواجهة  خيار  ترجيح  اإىل 
يف  جتلى  ما  وهو  العربية،  الدول 
امل�سئولني  لبع�ش  املعلنة  املواقف 
قيادات  وت�رسيحات  العربية،  بالدول 
تيار امل�ستقبل يف لبنان حول اقرتاب 
واإعادة  اهلل«،  »حزب  مع  املواجهة 

النظر يف ال�رساكة ال�سيا�سية معه.

امل�صارات املحتملة:

�ستوؤدي ا�ستقالة »احلريري« اإىل تزايد 
تعقيدات االأو�ساع يف الداخل اللبناين، 
خيارات  يحكم  اأن  ح  املرَجّ ومن 
اجتاهان  واالإقليمية  الداخلية  القوى 

رئي�سيان:

الت�صوية:  اإنتاج  اإعادة   1-

ويتوقف هذا ال�سيناريو على عقالنية 
والتحالف  اهلل«  »حزب  قيادة  وواقعية 
للح�سابات  باالإ�سافة  يقوده،  الذي 
على  املقاربة  هذه  وتقوم  االإيرانية، 
لبناء  متعددة  تنازالت  احلزب  تقدمي 
الثقة، على غرار التنازالت التي قبلها 
العام  اتفاق  يف  �سابًقا  »احلريري« 
هذه  �سدارة  يف  يكون  وقد  املا�سي، 
جديدة  بحكومة  القبول  التنازالت 
واإعادة  فيها،  ممثاًل  احلزب  يكون  ال 
من  بالنف�ش  الناأي  ملبداأ  االعتبار 
والكف  �سوريا،  من  االن�سحاب  خالل 
الداخلية  ال�سئون  يف  التدخل  عن 

للدول العربية.

الداخلية:  الأزمات  تفجر   2-

�سوًءا  االأكرث  ال�سيناريو  هذا  يُعد 
بالن�سبة للدولة اللبنانية؛ حيث �سيوؤدي 
للت�سعيد  واجتاهه  اهلل«  »حزب  تعنت 
د�ستورية  اأزمات  عدة  تفجر  اإىل 

وع�سكرية.
هناك  الد�ستوري،  ال�سعيد  فعلى 
واقع  اأمر  حكومة  بت�سكيل  احتمال 
تت�سبب  اهلل«  »حزب  على  حم�سوبة 
لبنان  يف  اال�ستقرار  عدم  تفجر  يف 
ومنطقة ال�رسق االأو�سط، وتوؤدي اإىل 
الت�رسيعية  االنتخابات  اإجراء  تعطيل 
املقبلة يف مايو 2018، مما يت�سبب يف 

عرقلة عملية انتقال ال�سلطة.
قد  الع�سكري،  امل�ستوى  وعلى 
لبنان  توريط  يف  اهلل«  »حزب  يت�سبب 
مع  جديدة  ع�سكرية  مواجهات  يف 
اإ�رسار قيادة احلزب  اإ�رسائيل ب�سبب 
على تطوير تر�سانتها الع�سكرية لبناء 
معادلة للردع يف مواجهة تل اأبيب، يف 
هذه  ال�ستباق  االأخرية  �سعي  مقابل 
االحتمالية وتوجيه �رسبات ا�ستباقية 
لتدمري تر�سانة احلزب، باالإ�سافة اإىل 
والدولية  االإقليمية  ال�سغوط  ت�ساعد 
على لبنان ب�سبب تدخالت »حزب اهلل« 
واليمن  ولبنان  �سوريا  يف  الع�سكرية 

وتهديداته الأمن الدول العربية.
»روبرت  ذكره  عما  ذلك  ينف�سل  وال 
اجلغرافيا«  »انتقام  كتابه  كابالن« يف 
ل�سيا�سات  ال�سلبية  االنعكا�سات  حول 
لالإرهاب  ورعايتها  االإقليمية  اإيران 
على  اهلل«  »حزب  مع  حتالفها  عرب 
اأكد  اإيران االإقليمية ذاتها، حيث  قوة 
الإيران  االإقليمي  الدور  اأن  »كابالن« 
نف�ش  اتبعت  طاملا  حمدوًدا  �سيظل 
على  القائمة  العدوانية  ال�سيا�سات 
دول  تدفع  التي  االإرهاب  ت�سدير 
ملواجهة  للتحالف  االأو�سط  ال�رسق 

تهديداتها االإقليمية.
ا�ستقالة  اإن  القول:  ميكن  وختاًما 
حلماية  اأخري  اإنذار  مبثابة  احلريري 
التي  لبنان  يف  الداخلي  اال�ستقرار 
عرب  احلاجز«  »الدولة  بدور  تقوم 
الف�سل بني م�سادر التهديد االإقليمية 
توؤكد  كما  العربية،  واملنطقة 
الت�سدي  اأن  و�سياقاتها  اال�ستقالة 
لل�سيا�سات العدوانية الإيران وحلفائها 
ورعايتهم لالإرهاب ال يزال يف �سدارة 
مبنطقة  االإقليمي  االأمن  اأولويات 

ال�رسق االأو�سط.
وكالت



   

اأكد اأن الهدف من التعاقد 
مع املدرب الكرواتي قيادة 
اجلزائر اإىل مونديال كرة 

اليد
لعبان: تنتظرنا مهمة �صعبة بالغابون لكننا 

نهدف اإىل البوديوم

اعرتف رئي�س االحتادية 
اجلزائرية لكرة اليد طاهر 
لعبان ب�صعوبة املهمة التي 

تنتظر املنتخب الوطني رجال 
خالل م�صاركته يف الن�صخة 
املقبلة من مناف�صة كاأ�س 

اإفريقيا لالأمم املقررة خالل 
الفرتة املمتدة من 16 اإىل 28 
جانفي املقبل بالغابون، حيث 
قال لعبان ان مهمة املنتخب 

الوطني لن تكون �صهلة يف دورة 
الغابون بعدما اأوقعتهم عملية 
القرعة �صمن جمموعة �صعبة 

ت�صم كل من البلد املنظم 
الغابون، تون�س، الكامريون 

وجمهورية الكونغو، خا�صة واأن 
الت�صكيلة الوطنية بقيت بعيدة 
عن املناف�صة لفرتة خا�صة 

بعد ا�صتقالة املدرب الوطني 
ال�صابق �صالح بو�صكريو وهو 
ما جعل ن�صاطات املنتخب 

تتجّمد.ورغم اعرتافه ب�صعوبة 
املهمة التي تنتظر الت�صكيلة 

الوطنية اإال اأن امل�صوؤول االأول 
على احتادية الكرة ال�صغرية 

ببالدنا ا�صتدر اأن هيئته 
الريا�صية �صطرت هدفها من 

امل�صاركة يف املناف�صة القارية 
باإنهاء البطولة االفريقية �صمن 

ثالثي املقدمة حتى ت�صمح 
لهم بالتاأهل اإىل كاأ�س العامل 

التي جتري عام 2019 باأملانيا 
والدامنارك، حيث ا�صار اأن 
املنتخب عانى من غياب 
النتائج وتدهور االداء وهو 
ما يجعلهم ملزمون بالعودة 
�رسيعا اإىل م�صتواهم حتى 

يتمكنوا من العودة اىل مكانتهم 
احلقيقية على امل�صتوى 

القاري. واأو�صح املتحدث ان 
املنتخب مطالب باإنهاء الدور 

االول �صمن اأحد املركزين 
االأول اأو الثاين من اأجل تفادي 

مالقاة منتخب قوي يف 
الدور ربع النهائي وتهديدهم 
باالإق�صاء باكرا من املناف�صة 

القارية.وتطرق لعبان اإىل تعيني 
املدرب اجلديد للمنتخب 

�صايد حا�صنفندي الذي ميلك 
التجربة يف امليادين و�صبق له 
تدريب منتخبي تون�س وم�رس، 

حيث اكد اأن التعاقد مع 
املدرب الكرواتي الهدف منه 
قيادة هذا االأخري لل�صباعي 

اجلزائري اإىل التاأهل ملونديال 
الكرة ال�صغرية باعتبار اأنه 
يدرك اأن الف�صل يف حتقيق 

الهدف املن�صود �صوف 
ي�صطرهم االنتظار عامني 
مقبلني من اأجل جت�صيده.

ع.ق.
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مفتاح �صعيود وحمزاوي اندجموا يف التدريبات

ادارة احتاد اجلزائر تطلب
 تاأجيل مواجهة ال�صيا�صي
تقّدمت اإدارة فريق احتاد اجلزائر بطلب اإىل الرابطة املحرتفة لكرة القدم من 

اأجل تاأجيل مباراتها اأمام فريق �صباب ق�صنطينة املربجمة ال�صبت املقبل حل�صاب 
اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث بّررت اإدارة الرئي�س ربوح حداد 
الأمر اإىل كون الت�صكيلة �صوف تفتقد خالل اللقاء ثالثة لعبني من العنا�صر 

ال�صا�صية ب�صبب ا�صتدعائهم للم�صاركة يف ترب�س املنتخب الوطني

ثنائي  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
�صافعي  فاروق  الدفاعي  املحور 
واأيوب عبد الالوي وعبد الروؤوف 
دقع  الذي  االأمر  وهو  غيث  ين 
بوت  بول  البلجيكي  باملدرب 
ناديه  اإدارة  اإىل  طلب  توجيه  اإىل 
هيئة  اقناع  على  العمل  اأجل  من 
اأجل  من  قرباج  حمفوظ  الرئي�س 
الحق  تاريخ  اإىل  اللقاء  تاأجيل 
يعاين  �صوف  الفريق  واأن  خا�صة 
ثنائي  غياب  من  »ال�صيا�صي«  اأمام 
الركيزة  يعترب  والذي  املحور 
لت�صكيلة  اخللفي  للخط  االأ�صا�صي 
»�صو�صطارة« يف ظل غياب البدائل 
القادرة على تعوي�صه خا�صة واأن كل 
من ن�رس الدين خوالد وحممد بن 
يحي يعانيان نق�س املناف�صة رغم 

اأن االأخري مت اإدراجه خالل الفرتة 
اأمين  مدافع  من�صب  يف  املا�صية 
مفتاح،  ربيع  زميله  غياب  ب�صبب 
الرابطة  رد  اإدارة االحتاد  وتنتظر 
املقابلة  ان  ظل  يف  طلبها  على 
كانت واإىل غاية ام�س مربجمة يف 
املقبل. ال�صبت  اال�صلي  تاريخها 
من جهة اأخرى، �صهدت التدريبات 
العا�صمي  النادي  اأجراها  التي 
اجوائها  اإىل  العبني  ثالثة  عودة 
اال�صابة  من  معاناتهم  ب�صبب 
اأمري  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
وربيع  حمزاوي  عكا�صة  �صعيود، 
اللقاءين  عن  غابوا  والذين  مفتاح 
بلوزداد  �صباب  امام  ال�صابقني 
اجلولتني  �صمن  املدية  واأوملبي 
للبطولة  والعا�رسة  التا�صعة 

الوطنية على التوايل، وتاأتي عودة 
الثالثي ال�صالف ذكره بعد التعايف 
كان  التي  اال�صابة  من  نهائيا 
الفني  الطاقم  لرتيح  منها  يعاين 
خيارات  توفر  اجل  من  لالحتاد 
التي  للمواعيد  حت�صبا  ا�صافية 
للعودة  جاهزيتهم  وتوؤكد  تنتظره، 
�صياق خمتلف،  املناف�صة.ويف  اإىل 
الروؤوف  عبد  الفريق  العب  لقي 
اإدارة  من طرف  ت�صامن  غيث  بن 
احتاد اجلزائر وزمالئه يف الفريق 
اأول  والده  وفاة  خرب  تلقيه  عقب 
اأم�س اأين كان متواجدا يف ترب�س 
على  ليغادر  الوطني  املنتخب 
راأ�صه  م�صقط  اإىل  ال�رسعة  جناح 
االغواط من اأجل ح�صور مرا�صيم 

اجلنازة.

 فيما عاقبت �صباب بلوزداد بلقاء 
دون جمهور واق�صاء 5 لعبني مباراة

 جلنة االن�صباط توقف �صاعو
 اإىل اأجل غري م�صمى

الطاقم الفني يح�صر البدائل لغياب اأمادا 
وميباراكو

العبو العميد ي�صرعون يف التح�صري 
لداربي الن�صرية

التابعة  االن�صباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
رئي�س نادي احتاد ب�صكرة ابراهيم 
غري  اأجل  اإىل  باالإيقاف  �صاعو 
م�صمى، وجاء قرار اع�صاء اللجنة 
اأول  جمعهم  الذي  االجتماع  بعد 
ام�س اأعادوا من خالله فتح ملف 
ومولودية  ب�صكرة  احتاد  مباراة 
يف  جرت  كانت  والتي  وهران 
البطولة  الثامنة من  اطار اجلولة 
بالتعادل هدفني  الوطنية وانتهت 
بيان  يو�صح  ومل  �صبكة،  كل  يف 
الر�صمي  املوقع  على  اللجنة 
اأ�صباب  للعبة  املحرتفة  للرابطة 
ايقاف الرئي�س �صاعو عن مهامه 
يف انتظار احل�صم يف العقوبة التي 
�صوف يتم ت�صليطها عليه.من جهة 
مبعاقبة  اللجنة  قامت  اأخرى، 
بلوزداد  �صباب  فريق  جماهري 
مباراة  ح�صور  من  باحلرمان 
الذي  احلكم  تقرير  بعد  واحدة 
اأدار مباراة النادي العا�صمي اأمام 
وفاق �صطيف خالل مباراة الكا�س 

االربعاء  جرت  التي  املمتازة 
جمهور  اإقدام  وت�صمن  املن�رسم 
ا�صعال  على  البلوزدادي  النادي 
على  والقائها  النارية  االلعاب 
اأر�صية امليدان يف ت�رسف متكرر 
جعل  ما  وهو  ال�صباب  الأن�صار 
خالل  اأن�صاره  من  يحرم  النادي 
خا�صها  التي  املتاأخرة  املباراة 
مولودية  امام  ام�س  الفريق 
العا�رسة  اجلولة  حل�صاب  وهران 
املقابل  الوطنية.يف  البطولة  من 
العبني  خم�صة  معاقبة  متت 
ويتعلق  واحدة  مباراة  باالإق�صاء 
كودري  حمزة  من  بكل  االأمر 
بن  طاهر  اجلزائر،  احتاد  العب 
خليفة العب نادي بارادو، زيدان 
اجلزائر  مولودية  ميباراكو العب 
اوملبي  العب  بوخيبة  وعادل 
على  االحتجاج  ب�صبب  املدية 
اأوملبي  والعب  احلكام  قرارات 
املدية زبري مرتاين الذي طرد يف 

مباراة وفاق �صطيف.
ع.ق.

عاد م�صاء اأول اأم�س فريق مولودية 
من  التدريبات  جو  اإىل  اجلزائر 
الداربي  ملواجهة  التح�صري  اأجل 
العا�صمي الذي ينتظرها غدا اأمام 
حل�صاب  داي  ح�صني  ن�رس  اجلار 
الوطنية،  البطولة  من   11 اجلولة 
حيث �صجل الفريق ح�صور التعداد 
الالعب  غياب  عدا  ما  مكتمال 
الذي  اأمادا  ابراهيم  امللغا�صي 
التح�صريي  الرتب�س  يف  يتواجد 
والذي  مدغ�صقر  بالده  ملنتخب 
االحتادية  تواريخ  �صمن  يندرج 
اأجرى  حيث  القدم،  لكرة  الدولية 
درارجة  وليد  الالعب  رفقاء 
الفندقة  م�صتوى  على  التدريبات 
واالطعام بعني البنيان والذي يحوز 
اأر�صية ميدان مع�صو�صبة ا�صطناعيا 
وفق ما هي عليه ار�صية ملعب 20 
اأوت التي حتت�صن املواجهة، حتى 
والذين  الالعبون  عليها  يتاأقلم 

بعد  مرتفعة  مبعنويات  يتواجدون 
الفوز الذي �صجلوه اجلولة الفارطة 
وي�صتهدفون  بارادو  نادي  اأمام 
واملوا�صلة  ا�صتفاقتهم  تاأكيد  اإىل 
االيجابية  النتائج  ديناميكية  على 
الرتتيب.  جدول  تاألق  وموا�صلة 
الطاقم  يعمل  اأخرى،  جهة  من 
الفرن�صي  املدرب  بقيادة  الفني 
برنارد كازوين على حت�صري ا�صباله 
من كافة اجلوانب حتى يكونوا يف 
اف�صل ا�صتعداد ملواجهة الن�رسية، 
حيث �صوف تعرف ت�صكيلة »العميد« 
غيابني اثنني �صمن تعدادها ويتعلق 
املرتبط  اأمادا  من  بكل  االأمر 
واملدافع  بالده  منتخب  برتب�س 
ب�صبب  املعاقب  ميباراكو  زيدان 
احلكم،  قرارات  على  االحتجاج 
االأمر الذي يدفع الطاقم الفني اإىل 

البحث عن البدائل.
ع.ق.

 انطلق يف التح�صري لأوىل مبارياته مع فريقه
 اجلديد اأمام احتاد احلرا�س

بلعطوي ي�صرع يف اال�صراف على دفاع تاجنانت
با�رس املدرب عمر بلعطوي ر�صميا مهامه على راأ�س العار�صة الفنية لفريق دفاع تاجنانت 

بعدما �صبق ان تو�صل اإىل اتفاق نهائي مع رئي�س النادي الطاهر قوعي�س من اأجل تويل 
تدريب الفريق وخالفة املدرب امل�صتقيل كمال موا�صة، حيث تواجد بلعطوي اأول اأم�س 

مبدينة تاجنانت واأ�رسف على اول ح�صة تدريبية للت�صكيلة والتي خا�صتها يف االم�صية حت�صبا 
لال�صتعداد للمواجهة التي تنتظرها ال�صبت املقبل اأمام احتاد احلرا�س حل�صاب اجلولة 11 

من الرابطة املحرتفة االأوىل،   وكانت بداية بلعطوي من ح�صة اال�صتئناف حيث ي�رسف على 
التدريبات التي ت�صبق ا�صتقبال ت�صكيلة »دياربيتي« لل�صيف احتاد احلرا�س وبالتايل اأول امتحان 

حقيقي اأمام ابن مدينة وهران يف بداية املهام مع فريقه اجلديد والذي وقع على العقد مع 
اإدارة قوعي�س واتفق الرجالن على العمل الإعادة الفريق اإىل ال�صكة ال�صحيحة والبداية اأمام 

احتاد احلرا�س حيث �صيكون الفريق مدعو ال�صرتجاع نغمة االنت�صارات التي تغيب عنهم منذ اأربع 
مباريات على التوايل.وت�صارع اإدارة دفاع تاجنانت الزمن من اأجل ا�صتخراج اإجازة لبلعطوي حتى 
يتم ال�صماح له باجللو�س على دكة البدالء انطالقا من مباراة نهاية هذا اال�صبوع لالإ�رساف على 
الت�صكيلة من اأر�صية امليدان. ويعترب بلعطوي خام�س مدرب ي�رسف على العار�صة الفنية للدفاع، 
بعدما انطلق املدرب مزيان ايغيل يف املرحلة التح�صريية للمو�صم اجلديد وغادر من�صبه قبل اأن 
يتم ا�صتخالفه باملدرب عبد احلرمان مهداوي الذي مل يعمر طويال على راأ�س العار�صة الفنية ومت 
اال�صتغناء عن خدماته بعد يومني من االلتحاق برتب�س الفريق يف تون�س، ومت التعاقد بعدها رفقة 

املدرب الفرن�صي فران�صوا برات�صي الذي اأقالته افدارة بعد اجلولة االأوىل من البطولة الوطنية وخلفه 
كمال موا�صة الذي ا�صتقال من من�صبه.

ع.ق.

عي�صة ق.
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بن غيث يغادر الرتب�س ب�صبب وفاة والده وخام�س الغائبني

ماجر يعيد الروح لالعبني ويطالب باإنقاذ �ضرف اخل�ضر
.     التعداد اكتمل بالتحاق فرحات والالعبني املحليني اأم�س

اإدارة املغرب التيطواين تف�ضل 
اليوم يف م�ضتقبل بن �ضيخة

حت�سم اليوم اإدارة نادي املغرب التيطواين م�ستقبل املدرب اجلزائري عبد 
احلق بن �سيخة على راأ�س العار�سة الفنية لفريقها، حيث ك�سفت ام�س تقارير 
اإعالمية مغربية ان اإدارة النادي برجمت اجتماعا اليوم مع املدرب بن �سيخة 

من اأجل التطرق اإىل اال�سباب التي جعلت الفريق ي�سجل بداية �سلبية يف 
البطولة املغربية خا�سة واأن الت�سكيلة ف�سلت يف حتقيق اي فوز بعد خو�سها 

�ست جوالت من اجلوري املغربي وهو ما جعل فريق املغرب التيطواين يكتفي 
بالتواجد يف املركز ما قبل االأخري بجدول الرتتيب، وهو ما �سوف يعقد 

و�سعية الفريق حت�سبا للجوالت املقبلة ويجعله مهددا باللعب على ال�سقوط 
اإىل الدرجة االأدنى.

وح�سب نف�س امل�سدر، فاإن اأدارة فريق مدينة تيطوان �سوف يدر�س مبنا�سبة 
اجتماع اليوم م�سري بن �سيخة وم�ستقبله مع ت�سكيلة الفريق، حيث يتواجد 
مهددا باالإقالة من من�سبه، باالإ�سافة اإىل امكانية جتديد الثقة يف خدماته.

ع.ق.

 اإدارة غاالتا�ضراي متفائلة
 بتخفي�س عقوبة فيغويل

تتم�ّسك اإدارة فريق غالتا�رساي الرتكي باآمالها من اأجل اقناع االحتاد الرتكي 
لكرة القدم من اأجل تخفي�س العقوبة امل�سلّطة على العبها الدويل اجلزائري 
�سفيان فيغويل، حيث ذكرت تقارير اإعالمية تركية اأم�س اأن اإدارة غالتا�رساي 

والالعب �سوف ميتثالن امام جلنة تاأديب لالحتاد الرتكي للعبة من ادل 
درا�سة الطعن الذي تقدموا اثر ت�سليط عقوبة االق�ساء لثالث مباريات يف 

حق متو�سط ميدان املنتخب الوطني بعد الطرد الذي تعّر�س له فيغويل 
خالل املقابلة التي جمعت ناديه باملناف�س طرابزون �سبور اال�سبوع املن�رسم 
�سمن الدوري الرتكي املمتاز، قام خاللها بالدخول يف �سجار مع اأحد العبي 

املناف�س الذي اعتدى على زميل فيغويل يف غاالتا�رساي وكاد ي�سبب له ا�سابة 
خطرية قبل اأن يتلقى الالعبان البطاقة احلمراء.

ويتم�سك م�سوؤولو النادي الرتكي بحالة م�سابهة الأحد العبي غاالنا�رساي الذي 
�سبق ان تعر�س اإىل العقوبة لثالث مباريات قبل اأن تقوم جلنة التاأديب بتقلي�س 

عقوبته وتخف�سها اإىل مباراتني وهو ما تنوي العمل عليه مع خريج نادي 
غرونوبل الفرن�سي.

عي�صة ق.

هني: ت�ضييعنا للفر�س حرمنا من 
الفوز اأمام كلوب بروج

عّب الالعب الدويل اجلزائري �سفيان هني عن خيبة اأمله بعد التعادل الذي 
اكتفى به فريقه اأندرخلت خالل القمة التي جمعته نهاية االأ�سبوع املن�رسم 
اأمام املت�سدر كلوب بروج �سمن اجلولة 14 من الدوري البلجيكي املمتاز ، 
واأو�سح هني يف ت�رسيحات للتلفزيون البلجيكي اأن فريقه كان االأقرب غلى 

حتقيق الفوز بنقاط املواجهة خا�سة واأنها جرت داخل القواعد لكن ت�سييعهم 
لفر�س عديدة خا�سة يف ال�سوط الثاين دعلهم ي�سيعون نقطتني ثمينتني يف 

ح�سابات التناف�س على اللقب الذي يناف�س بقوة من اجل االحتفاظ عليه 
بعدما توج به املو�سم املن�رسم.

وقال هني انه رفقة زمالئه الالعبني �سعروا بخيبة االأمل بعد نهاية املواجهة 
بالتعادل االيجابي وهم الذين كانوا ي�ستهدفون حتقيق الفوز مبلعبهم من اأجل 
تقلي�س الفارق عن الريادة وت�سييق اخلناق على �ساحبي املركز االأول والثاين 
اإال انهم ف�سلوا يف حتقيق ذلك، م�سيفا ان اال�سف الكبري كان يف ت�سييعه رفقة 
بقية العبي فريقه عدة فر�س �سانحة للت�سجيل خا�سة والأن توقيع هدف كان 

�سوف يحدث الفارق ويكون كافيا ملنهم النقاط الثالث للمواجهة.
ع.ق.

اإىل مغادرة الالعب عبد  باالإ�سافة 
الروؤوف بن غيث ملقر الرتب�س بعد 
تلقيه وفاة والده املغفور له والذي 
ربه،  جوار  اإىل  ام�س  اأول  انتقل 
�سعبة  بداية  ماجر  يواجه  حيث 
حت�سبا للتح�سريات من اأجل خو�س 
يف�سلنا  التي  نيجرييا  مواجهة 
االأكيد  �ساعة،   72 موعدها  عن 
�سوف  الوطني  الفني  الطاقم  اأن 
معاناته  ظل  يف  �سعوبات  يجد 
يعتبون  العبني  خم�سة  غياب  من 
ركيزة اأ�سا�سية يف الت�سكيلة الوطنية 
ويتعلق االأمر بكل من غوالم، عطال، 
جانب  اإىل  �سبعيني  وبن  �سوداين 
عدم م�ساركة العب احتاد اجلزائر 
يف  املعنويات  ب�سبب  كبرية  بن�سبة 
احل�سي�س التي يتواجد عليها، هذه 
ماجر  تدفع  �سوف  امل�ستجدات 

اإىل اإحداث تغيريات على الت�سكيلة 
االأ�سا�سية والتي �سوف تعرف بداية 
ريا�س  �سيتي  لي�سرت  العب  عودة 
فيغويل  �سفيان  يخلف  الذي  حمرز 
له  الدعوة  توجيه  يتم  مل  الذي 
اال�ستعانة  امكانية  اإىل  باالإ�سافة 
و�سط  يف  طالب  بن  نبيل  بخدمات 

امليدان مكان بن غيث.
ام�س  يوم  �سهد  اأخرى،  جهة  من 
بعدما  العمل  برنامج  وترية  رفع 
برجمة  الوطني  الفني  الطاقم  قرر 
موجهة  االأوىل  تدريبيتني  ح�ستني 
قاعة  م�ستوى  على  البدين  للجانب 
يف  جرت  فيما  الع�سالت  تقوية 
االأم�سية ح�سة تدريبية على امللعب 
لوهافر  العب  التحاق  و�سهدت 
الذي  فرحات  الدين  زين  الفرن�سي 
الرتب�س  من  االأول  اليوم  عن  غاب 

امام  فريقه  مبباراة  التزامه  ب�سبب 
ملعب رمي�س �سمن الدرجة الثانية 
التحاق  اإىل  باالإ�سافة  الفرن�سية 
الذين  اخلم�سة  املحليني  الالعبني 
املتاأخر  اأنديتهم  لقاء  خا�سوا 
البطولة  العا�رسة من  �سمن اجلولة 
بثالثي  االأمر  ويتعلق  الوطنية 
وجابو  ن�ساخ  زيتي،  �سطيف  وفاق 
باالإ�سافة اإىل العبي �سبيبة القبائل 
و�ساحلي،  فرحاين  بلوزداد  و�سباب 
وهو ما يجعل تدريبات اليوم جتري 

بتعداد مكتمل. 
زط�صي يقدم الطاقم 

الفني لالعبني ويحثهم 
للدفاع على �صرف 

اجلزائر

اجلزائرية  االحتادية  رئي�س  اأقدم 
زط�سي  الدين  خري  القدم  لكرة 
الفني  الطاقم  اع�ساء  تقدمي  على 
الوطني لالعبني وذلك قبل انطالق 
حتت  االأوىل  التدريبية  احل�سة 
ا�رسافه، حيث التقي رفقاء الالعب 
عي�سى ماندي بالثالثي رابح ماجر، 
غلى  مناد  وجمال  ايغيل  مزيان 
جانب حممد حني�ساد بتواجد عزيز 
معه  العمل  لهم  �سبق  الذي  بورا�س 
بح�رس  ال�سابق  الفني  الطاقم  مع 
وم�سوؤول  الفدرايل  املكتب  ع�سو 
مدان،  حكيم  الوطنية  املنتخبات 
على  الالعبني  ماجر  حث  حيث 
الدفاع عن �رسف اجلزائر  �رسورة 
واعادتها اإىل مكانتها احلقيقية عب 

حتقيق الفوز على نيجرييا. 
عي�صة ق.

ت�صاوؤلت حول جدوى تعيني مدربني للحرا�س

بورا�س مدربا رئي�ضيا للحرا�س وحني�ضاد م�ضاعدا

زط�صي احتوى الو�صع وتو�صل اإىل اتفاق معهما لإنهاء مهامهما

م�ضاعدا األكاراز مل يح�ضرا ترب�س �ضيدي مو�ضى

اأحد اأع�صاء املكتب امل�صري اأكد اأنه هدفه كان دفعه للرحيل

�ضنيحي تعّر�س اإىل موؤامرة من م�ضري باالإفريقي

القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية  تعيني  طرح 
املنتخب  لفائدة  املرمى  حلرا�س  مدربني 
الوطني ت�ساوؤالت حول اجلدوى من اال�ستنجاد 
ثالثة  على  اال�رساف  اجل  من  اثنني  مبدربني 
كبريا  لي�س  العدد  اأن  باعتبار  مرمى  حرا�س 
ومدرب حرا�س يكفي لالإ�رساف عليهم وتدريبهم 
ام�س  اأول  اأعلنت  حيث  الرتب�س،  فرتة  طيلة 

رئي�سي  بورا�س مدرب  عمار  تعيني  الفاف عن 
للحرا�س بينما �سيكون حممد حني�ساد م�ساعدا 
لهن حيث كان مت ا�ستقدام بورا�س يف ال�سيف 
الفارط من اجل تدعيم الطاقم الفني الوطني 
ال�سابق بقيادة املدرب اال�سباين لوكا�س األكاراز 
قبل اأن يتم جتديد الثقة يف خدماته واالحتفاظ 

به بعد اال�ستغناء عن الثالثي اال�سباين.

تق�سيم  او�سح  زط�سي  الفاف  رئي�س  اأن  ورغم 
اأن  اإال  احلرا�س  مدربي  ثنائي  بني  املهام 
املوؤ�رسات تبقى متيل اإىل جلب مدرب حرا�س 
فريق احتاد احلرا�س من اأدجل الدفع ببورا�س 
من  من�سبه  من  واال�ستقالة  املن�سفة  رمي  اإىل 
اأجل تفادي دفع غرامات مالية ا�سافية والتكفل 

بتعوي�س اأجوره ال�سهرية اإىل نهاية العقد.

يبدو ان االحتادية اجلزائرية لكرة القدم متّكنت 
للمدرب  امل�ساعد  الثنائي  اأزمة  جتاوز  من 
�سبق  بعدما  األكاراز،  لوكا�س  ال�سابق  الوطني 
لكل من امل�ساعد خي�سو�س كاناد�س واملح�رس 
عن  اعلنا  اأن  كامبو�س  اأنخيل  ميغوال  البدين 
الوطني  املنتخب  ترب�س  اأيام  باأول  التحاقهما 
ملواجهتي  حت�سريا  ام�س  اول  انطلق  الذي 
حيث  الو�سطى،  اإفريقيا  وجمهورية  نيجرييا 

بداية  عن  غيابه  اال�سباين  الثنائي  �سجل 
ترب�س اخل�رس يف الوقت الذي اأحدثا اال�سبوع 
عب  تغريدة  ن�رسهما  بعد  �سجة  املن�رسم 
"تويرت"  االجتماعي  التوا�سل  ح�سابهما مبوقع 
من  الوطني  باأر�س  لاللتحاق  يح�رسان  بانهما 
رغم  وذلك  الوطني  الفني  يف    ال�رسوع  اأجل 
خطوة رئي�س الفاف خري الدين زط�سي واأع�ساء 
األكاراز.  املدرب  مهام  بانهاء  الفدرايل  مكتبه 

حيث تتوجه املعطيات اإىل طي الفاف ل�سفحة 
الثنائي ال�سابق يف الطاقم الفني الوطني ويبدو 
بخ�سو�س  معهما  اتفاق  اىل  تو�سل  زط�سي  اأن 
يف  متمثلة  مالية  تعوي�سات  على  احل�سول 
الذي  العقد  ين�س عليها  التي  ال�سهرية  االجور 
ابرماه مع الهيئة الكروية املحلية وهما اللذان 

يناالن اأجرة 5000 اأورو �سهريا للواحد. 
ع.ق.

النادي  لفريق  امل�سري  باملكتب  ع�سو  ك�سف 
االفريقي والناطق الر�سمي له ر�سيد الزمرييل 
اأن الالعب اجلزائري ابراهيم �سنيحي تعّر�س 
الفريق  م�سريي  احد  طرف  من  موؤامرة  اإىل 
التون�سي من اأجل دفعه اإىل الرحيل عن النادي 
الزمرييل  وقال  اأخرى،  وجهة  نحو  واملغادرة 
االعالم  و�سائل  اأم�س  نقلتها  ت�رسيحات  يف 

التون�سية اأن اأحد امل�سريين يف النادي االفريقي 
ال�سابق  باملهاجم  الدفع  على  العمل  حاول 
لفريق مولودية العلمة من اأجل مغادرة الفريق 
مبح�س اإرادته دون معرفة اال�سباب التي دفعته 
اأن  مو�سحا  الت�رسف،  ذلك  على  االقدام  اإىل 
عملية االق�ساء من نادي "باب جديد" مل مت�س 
الفريق  كوادر  اإىل  امتدت  با  وحده  �سنيحي 

ويتعلق االأمر بالثنائي ا�سامة الدراجي و�سابر 
عن  التخلي  ال�سعب  من  الأنه  م�سريا  خليفة، 
الفريق،  يف  الهام  لدوره  اآنفا  املذكور  الثالثي 
العب  اأف�سل  �سنيحي  اأن  املعني  وا�ستطرد 
اجنبي مّر على النادي االفريقي واحلديث عن 

التخلي على خدماته غري ممكن.
ع.ق.

انطلق العمل اجلدي لعنا�صر املنتخب الوطني حتت قيادة الناخب الوطني رابح ماجر الذي قاد اأول اأم�س اأول ح�صة تدريبية منذ تعيينه على راأ�س 
العار�صة الفنية الوطنية خلفا للمدرب املقال لوكا�س األكاراز، حيث يح�صر الالعبون للمباراة التي تنتظرهم اجلمعة املقبل اأمام نيجرييا �صمن اجلولة 

الأخرية من الت�صفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�صيا مبعنويات مرتفعة بعد ح�صور 15 لعبا يف اليوم الأول من الرتب�س اإثر غياب الالعب 
كارل جماين الذي تاأخر يف اللتحاق بالرتب�س بيومه الأول
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نيمار جاهز للقاء اليابان و�ضكوك حول كوتينيو

من  حرمته  التي  الإ�صابة  من  تعافى  نيمار  الفريق  قائد  اأن  ل�صمار،  رودريغو  الربازيلي  املنتخب  طبيب  اأعلن 
واأ�صبح جاهزاً  الأ�صبوع اجلاري  الفرن�صي مطلع  باري�س �صان جريمان  ناديه  اإحدى املباريات مع  امل�صاركة يف 
خلو�س ودية منتخب ال�صامبا اأمام نظريه الياباين مبدينة ليل الفرن�صية يوم اجلمعة املقبل، وقال ل�صمار: »اليوم 
تدرب ب�صكل طبيعي ول يعاين من اأي م�صكلة، لقد تعافى واأ�صبح جاهز«، ومل يلعب مهاجم باري�س �صان جريمان 
يف املباراة التي فاز فيها فريقه بخما�صية نظيفة على اآجنيه يف الدوري الفرن�صي، اإذ تعر�س يف الأ�صبوع املا�صي 
لكدمة ت�صببت له يف تورم ع�صلي.وعلى النقي�س، اأعلن طبيب املنتخب الربازيلي اأن ال�صكوك حتوم حول جاهزية 
لعب الو�صط فليبي كوتينيو، وخا�س جنم و�صط ليفربول الإجنليزي اأول اأم�س تدريبات خا�صة للتعايف من اإ�صابة 
الطبيب  واأ�صار  لفريقه،  الأخرية  املباريات  يف  امل�صاركة  من  اأي�صاً  حرمته  والتي  الأي�رس،  الفخذ  يف  به  حلقت 
وبعد  الإطالق.  على  موؤكدة  غري  القادم  اجلمعة  يوم  اليابان  مبباراة  كوتينيو  حلاق  احتمالت  اأن  اإىل  الربازيلي 
مباراته اأمام اليابان، يلتقي املنتخب الربازيلي مع نظريه الإجنليزي يوم الثالثاء املقبل، ويف �صهر مار�س من العام 
املقبل، يواجه املنتخب الربازيلي نظريه الرو�صي يف مو�صكو ثم يلتقي مع اأملانيا يف برلني، ويعلن املدير الفني 

للمنتخب الربازيل، تيتي القائمة النهائية لفريقه امل�صارك يف كاأ�س العامل يف اأيار/ماي القادم.

دي�ضان يرف�ض اإدانة اإيفرا
ال�صابق  قائده  اإدانة  عن  دي�صان  ديدييه  الفرن�صي  املنتخب  مدرب  امتنع 
ولعب مر�صيليا احلايل باتري�س اإيفرا على خلفية الركلة التي وجهها اإىل 
اأحد امل�صجعني، معترباً اأنه يعرف جيداً عواقب ما قام به، وقال دي�صان 
الذي اأ�رسف على اإيفرا يف �صفوف املنتخب وقبله يف نادي موناكو: »اأنا 
ل اأدينه ول اأحكم عليه«، واأ�صاف »باتري�س يدرك متاماً التداعيات هذا 
الدويل  الالعب  ووجه  ذلك جيداً«،  يعرف  وهو  ترتكبه،  ل  بب�صاطة  اأمر 
ال�صابق ركلة اإىل اأحد م�صجعي ناديه قبيل مباراته �صد م�صيفه فيتوريا 
غيماراي�س الربتغايل اخلمي�س �صمن مناف�صات الدوري الأوروبي، وقال 
لكرة  الأوروبي  قبل الحتاد  �صتلي احلادثة من  قرارات  ثمة  اأن  دي�صان 
القدم وناديه.وطرد الالعب من قبل حكم املباراة قبل �صافرة البداية 
بعد تهجمه على امل�صجع، والذي ح�صل خالل فرتة الحماء، كما مت 
اإيقافه ب�صكل موقت من قبل ناديه يف انتظار ا�صتكمال حتقيق داخلي 

يف الق�صية، ويف املباراة �صد �صيفه كاين الأحد �صمن الدوري املحلي مل 
يخف م�صجعو مر�صيليا م�صاعرهم الغا�صبة جتاه اإيفرا، رافعني �صعارات عدة اأبرزها »ل نريدك باألواننا بعد الآن«.وتعر�س 
يونايتد النكليزي، لنتقادات من قبل م�صجعي  ناديي يوفنتو�س اليطايل ومان�ص�صرت  األوان  الدفاع عن  له  الذي �صبق  اإيفرا 
مر�صيليا قبل احلادثة. وقبيل انطالق مباراة اخلمي�س، جتادل لبع�س الوقت مع عدد من امل�صجعني اجلال�صني يف جزء من 
املدرجات خم�ص�س مل�صجعي الفريق الفرن�صي، قبل اأن يقوم بتوجيه ركلة عالية نحو اأحدهم بطريقة ت�صبه اأ�صلوب ريا�صة 

الكاراتيه.

�ضاوثغيت ي�ضتدعي كني اىل 
وديتي املانيا والربازيل

اأعلن الحتاد الجنليزي لكرة القدم ان مدرب 
�صاوثغيت  غاريث  الثالثة«  »ال�صود  منتخب 
كثرية  ا�صا�صية  ركائز  غياب  من  يعاين  الذي 
ايفرتون  مدافع  اأ�صاف  ال�صابة،  ب�صبب 
اىل  املدعوة  الت�صكيلة  اىل  كني  ميكايل 
مواجهة املانيا والربازيل، وعاد كني )24 عاما 
اىل املالعب الحد للم�صاهمة يف فوز فريقه 
على واتفورد 3-2 وذلك بعد تعافيه من اإ�صابة 
يف الفخذ. وتلتقي اجنلرتا التي �صمنت تاأهلها 
ت�صدرها  الرو�صي 2018 عقب  املونديال  اىل 
جمموعتها يف الت�صفيات الوروبية، مع املانيا 
ملعب  على  املقبل  اجلمعة  يوم  العامل  بطلة 

باأربعة  بعدها  الربازيل  ثم  لندن،  يف  وميبلي 
بيان لالحتاد  ايام على امللعب ذاته، واو�صح 
الجنليزي ان كني ا�صيف اىل لئحة الالعبني 
الذين �رسعوا اأول ام�س يف الرتب�س التح�صريي 
كني،  وخا�س  بارك،  جورج  �صانت  ملعب  يف 
دولية  مباريات   4 �صابقا  برينلي  دفاع  قطب 
اخرها عندما فاز الجنليز على ليتوانيا 0-1 
يف  �صاوثغيت  و�صيحرم  املا�صي.  اكتوبر  يف 
املتاألق  توتنهام  لعب  خدمات  من  مباراتيه 
ال�صك  يحوم  بينما  ال�صابة،  ب�صبب  اأيل  ديلي 
حول م�صاركة زميليه يف الفريق اللندين هاري 

وينكز الكاحل وهاري كاين القدم.

مدرب اإيطاليا واثق من التاأهل اإىل كاأ�ض العامل
اأعلن مدرب املنتخب الإيطايل جان بيريو فنتورا الثنني اأن فريقه �صيذهب بالتاأكيد اإىل رو�صيا 
املوؤهل  الأوروبي  امللحق  ال�صويد يف  2006 ملواجهة  العامل  اأبطال  ا�صتعداد  املقبلة مع  ال�صنة 
الإيطايل  للمونديال، وقال فنتورا يف موؤمتر �صحايف يف كوفريت�صيانو مركز تدريبات املنتخب 
اإىل رو�صيا من عدمه، ميكنهم فتح  اإيل، مل�صريتي ولالعبني ذهابهم  »اإنها حلظة مهمة بالن�صبة 
حقبة اأو اإغالقها ولكنني ل اأفكر حتى يف فكرة عدم التاأهل، �صنذهب اإىل رو�صيا، اأنا متيقن من 
ذلك«، وتقام مباراة ذهاب امللحق الأوروبي بني اإيطاليا وال�صويد اجلمعة املقبل يف �صتوكهومل، 

على اأن تقام مباراة الإياب الثنني املقبل يف 
ميالنو على ملعب �صان �صريو.واأ�صاف: »لقد وجدت جمموعة 

طوعية ومتحم�صة فوق العادة، واأنا هادئ لأنني اأحظى 
مثل  دائماً  واجهت  اإيطاليا  ولأن  الالعبني  بالتزام 

التذاكر  م�صاهدة  يكفي  احلا�صمة،  احلالت  هذه 
�صان  ملباراة  الآن  حتى  بيعها  مت  التي  األف   65
املركز  يف  الت�صفيات  اإيطاليا  واأنهت  �صريو«، 
الثاين للمجموعة ال�صابعة بفارق 5 نقاط خلف 
اإ�صبانيا التي انتزعت البطاقة املبا�رسة، وخيبت 

اجلولت  يف  خ�صو�صاً  جماهريها  اآمال  اإيطاليا 
اأمام  مذلة  بخ�صارة  منيت  عندما  الأخرية  الأربع 

اإ�صبانيا 3-0.

ريال مدريد يخطط جديد عقد كري�ضتيانو
يخطط نادي ريال مدريد الإ�صبانياإىل القيام بخطوة جديدة قبل نهاية العام اجلاري جتاه لعبه 

وجنمه الربتغايل كري�صتيانو رونالدو، واأ�صارت تقارير �صحفية اإ�صبانية اأن نادي ريال مدريد، 
ي�صتهدف خالل الفرتة الق�صرية املقبلة جتديد عقد كري�صتيانو رونالدوـ وقال الإعالمي 

الإ�صباين اإدواردو اإندا، يف ت�رسيحات لربنامج الت�صريينجيتو: »مي�صي �صيح�صل على 50 
مليون يورو كراتب �صنوي عند جتديد عقده، فيما يتح�صل كري�صتيانو رونالدو حاليا على 

راتب يزيد قلياًل عن 20 مليون يورو«، واأ�صاف اإندا: »�صيتم حت�صني عقد رونالدو، ومن 
املتوقع اأن يح�صل على راتب �صنوي يتجاوز 30 مليون يورو«.وتابع: »كري�صتيانو رونالدو 

�صيجدد عقده بالتزامن مع اإعالن فوزه بالكرة الذهبية للمرة اخلام�صة يف تاريخه و�صيتم 
اإ�صافة مو�صم اآخر لينتهي ارتباطه بالريال يف 2022 بدلً من 2021«، وكان رونالدو اأبدى 

ا�صتياءه من النظام ال�رسيبي يف اإ�صبانيا، كما قال منذ اأيام: »ل اأرغب يف جتديد اأو حت�صني 
عقدي على الإطالق، الأمور جيدة متاًما بالن�صبة يل«.

البي اأ�ض جي يطارد مورينيو للتعاقد معه
ذكرت تقارير �صحفية اإجنليزية وجود ات�صالت بني اإدارة باري�س �صان جريمان الفرن�صي وجوزيه مورينيو، املدير 

الفني لفريق مان�ص�صرت يونايتد لتويل تدريب النادي الباري�صي املو�صم املقبل، وامتدح مورينيو فريق �صان جريمان، 
قائاًل: »يف باري�س هناك �صيء مميز حالًيا، ال�صحر واجلودة وال�صباب، اإنهم رائعون«، وقالت �صحيفة ذا �صن »باري�س 

�صان جريمان توا�صل مع ممثلي جوزيه مورينيو، ب�صاأن تدريب الفريق الفرن�صي«، واأ�صافت ال�صحيفة: »مت اإبالغ النادي 
الفرن�صي بو�صوح باأن مورينيو ملتزم بعقده مع مان�ص�صرت يونايتد«، وتابعت: »لكن اإدارة �صان جريمان تركوا عر�صهم 
مفتوًحا، يف حال تغريت الأمور يف مان�ص�صرت يونايتد مع مورينيو«، واأكملت »مورينيو اأكمل ن�صف فرتة العقد، اإدارة 

اليونايتد تريد تقدمي عقد جديد له، لكن ل يوجد اأي مفاو�صات ب�صاأن ذلك حتى الآن«.واأو�صحت »اإدارة املانيو ترى 
اأن مورينيو اأعاد الفريق للم�صار ال�صحيح بعد 3 �صنوات مع ديفيد موي�س ولوي�س فان غال، حيث فاز املو�صم املا�صي 
بالدوري الأوروبي وكاأ�س الرابطة، و�صاهم يف تاأهل الفريق لدوري الأبطال«، واأردفت: »لي�صت هذه املرة الأوىل التي 

يحاول فيها باري�س التعاقد مع مورينيو، حيث اأرادوا خطفه من اليونايتد يف �صيف 2016«.

بريلو يعلن اعتزاله امليادين ر�ضميا
و�صع �صانع الألعاب الدويل الإيطايل ال�صابق اأندريا بريلو يف الوليات املتحدة حداً مل�صريته الكروية الطويلة التي 

اأبدع فيها مبختلف املالعب الأوروبية باأناقة متريراته الفريدة من نوعها، وتوجها بلقب عاملي عام 2006 ولقبني يف 
دوري اأبطال اأوروبا، وكتب بريلو عرب ح�صابه على تويرت: »مغامرتي مع نيويورك انتهت، ولكن اأي�صاً م�صواري كالعب 

حمرتف«، م�صيفا: »اأ�صكر كل فريق كان يل �رسف اللعب يف �صفوفه وكل زميل كنت �صعيداً باللعب معه«، وانتقل بريلو 
38 عاماً للعب يف الوليات املتحدة وحتديداً مع نيويورك �صيتي اف �صي نهاية مو�صم 2015/2014 الذي توجه بلقب 

جديد يف الدوري الإيطايل مع جوفنتو�س كان الرابع له وال�صاد�س يف م�صريته الكروية بعد لقبني مع ميالن.وكان 
بريلو اأعلن �صابقاً اأّن املو�صم احلايل �صيكون الأخري له كالعب، واأتى اإعالنه عن نهاية م�صريته يف اأعقاب خ�صارة 
فريقه نيويورك يف ن�صف نهائي املنطقة ال�رسقية للدوري الأمريكي اأمام كولومبو�س، وتعلم بريلو فنون اللعبة يف 

بري�صيا ولعب اأي�صاً مع اإنرت ميالن وريجينا قبل اأن ين�صم اإىل ميالن، حيث عا�س اأول جناحاته الكبرية بتتويجه بلقبي 
»�صكوديتو« ومثلهما يف دوري الأبطال 2003 و2007، ويف عام 2011 عندما انتهى عقده مع ميالن، ان�صم اإىل �صفوف 
جوفنتو�س يف انتقال و�صفه حار�س مرمى الأخري جانلويجي بوفون ب�صفقة القرن، يف تورينو وا�صل بريلو تاألقه على 
رغم تقدمه يف ال�صن، واأ�صاف اإىل �صجله اأربعة األقاب يف الدوري وواحداً يف كاأ�س اإيطاليا، وكانت مباراته الأخرية يف 

اأوروبا تلك التي خ�رسها »اليويف« اأمام بر�صلونة الإ�صباين يف نهائي دوري ابطال اوروبا عام 2015.
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بيون�سيه  الأمريكية  املغنية  اأكدت 
اأنها �ستلعب دورا رئي�سيا يف اجلزء 
امللك«،  »الأ�سد  فيلم  اجلديد من 

الذي تنتجه �رشكة ديزين.
وجت�سد بيون�سيه دور »لنا«، والدة 
الأ�سد �سيمبا، الذي يوؤديه املمثل 
دونالد غلوفر واأكدت بيون�سيه على 
ح�سابها مبوقع في�سبوك م�ساركتها 
يف هذا العمل، بعد ال�سائعات التي 
انت�رشت منذ فرتة طويلة يف هذا 
اأي�سا  العمل  يف  وي�سارك  ال�سدد 
الذي يج�سد  اإيجيوفور،  ت�سيويتيل 
الذي  روغن  و�سيث  »�سكار«،  دور 

وجيم�س  »بومبا«،  دور  يلعب 
»موفا�سا«،  دور  يف  جونز  اإيرل 
اأي�سا  ج�سده  الذي  الدور  وهو 
عام  للفيلم  الأ�سلية  الن�سخة  يف 
بالإ�سبانية  تغني  بيون�سيه   1994
كوارث  ل�سحايا  خريية  اأغنية  يف 
مب�ساعدة   تتعهد  بيون�سيه  طبيعية 
املمثل  اأي�سا  العمل  يف  وي�سارك 
الكوميدي الربيطاين جون اأوليفر، 
وهو  »زازو«،  دور  يج�سد  الذي 
اأتكين�سون  روان  لعبه  الذي  الدور 
ت�سوير  ويجري  الأول  اجلزء  يف 
على  الفيلم  من  اجلديدة  الن�سخة 

غرار فيلم »كتاب الأدغال«، الذي 
�سارك فيه جنوم بارزون يف الأداء 
ال�ستعانة  مع  للحيوانات  ال�سوتي 

مبوؤثرات با�ستخدام الكمبيوتر.
الن�سخة  تعر�س  اأن  املقرر  ومن 
»الأ�سد امللك«  اجلديدة من فيلم 
يف جويلية 2019، و�سيُخرجه جون 
فيلم  اأي�سا  اأخرج  الذي  فافريو، 
يف  فافريو  الأدغال«وقال  »كتاب 
بيانا اإن »حلم اأي خمرج اأن يجمع 
لكي  ال�سكل  بهذا  موهوب  فريق 
يخرج هذه الق�سة الكال�سيكية اإىل 

احلياة«.

نيومان، من  بول  الراحل  هيوليود  �ساعة جنم  بيعت   
طراز » دايتونا رولك�س« ب�سعر قيا�سي يف مزاد علني 
زوجته  ال�ساعة،  هذه  لنيومان  واأهدت  نيويورك  يف 
»وينينغ«  فيلم  كوالي�س  يف   1969 عام  وودوارد  جوان 
الذي مثال فيه جنباً اإىل جنب وا�ستخدم نيومان، الذي 
ال�ساعة  تلك  عاما،   83 2008 عن عمر  عام  تويف يف 
فيما بعد لتوقيت �سباقات ال�سيارات التي �سارك فيها 
وا�سرتى �ساعة نيومان امل�سنوعة من الفولذ املقاوم 
 17.8 مببلغ  ا�سمه  عن  يُك�سف  مل  �سخ�س  لل�سداأ، 
مليون  مبلغ  بكثري  متجاوزة  اأمريكي،  دولر  مليون 
دولر الذي كان من املتوقع اأن تبلغه ويعد هذا املبلغ 
بالن�سبة  اأما  مزاد،  يف  تباع  يد  ل�ساعة  قيا�سياً  رقماً 
ل�ساعات اجليب فقد �سبق اأن بيعت عام 2014 �ساعة 
مليون   24 من  باأكرث  فيليب«  »باتيك  طراز  من  جيب 

دولر اأمريكي وقد لعب نيومان يف فيلم »وينينغ« دور 
�سائق �سيارة �سباق، وهو الدور الذي حفزه لالهتمام 
الريا�سة   لهذه  حبه  اأو�سله  وقد  الريا�سة.  بهذه 
»احر�س  عبارة  ال�ساعة  وحملت  �ساعة   24 ي�ستغرق 
ال�سابق  يف  اأ�سيب  واأنه  خا�سة  بحذر«،  القيادة  على 
بجروح يف حادث دراجة نارية عام 1965. كما اأ�سرتت 
فاأهدى   ،1984 عام  لزوجها  جديدة  �ساعة  وودوارد 
رولك�س«  »دايتونا  طراز  من  القدمية  �ساعته  نيومان 
جليم�س كوك�س الذي كان ال�سديق احلميم لبنته نيل 
من  اإذ  علني،  مزاد  يف  ال�ساعة  كوك�س  وو�سع  حينها 
املقرر اأن تذهب العائدات ملوؤ�س�سة نيومان اخلريية 
اخلا�سة، التي اأن�ساأها نيومان عام 2005، والتي تذهب 
اإليها اأي�ساً عائدات الأرباح من جمموعة نيومان اأونز، 

للمنتجات الغذائية.

يف  كان  مهرجان  اإدارة  قررت 
تقام  والتي  ال�سبعني،  دورته 
 28 اإىل   17 من  الفرتة  خالل 
ماي اجلاري، تخ�سي�س برنامج 
يف   »2017 كان  »كال�سيكيات 
تاريخ  لعر�س  منه  كبري  جزء 

املهرجان.
 24 املهرجان  اإدارة  واختارت 
وفيلماً  طوياًل،  روائياً  فيلماً 
اأفالم  وخم�سة  واحداً  ق�سرياً 
خالل  لعر�سها  وثائقية، 

الربنامج. 
مت  التي  الأفالم،  وتنتمي 
املجر،  دول:  اإىل  اختيارها 
لبنان، �رشبيا، اململكة املتحدة، 
املتحدة،  الوليات  اإيطاليا، 
النيجر،  موريتانيا،  اإ�رشائيل، 
اليابان،  �سوي�رشا،  بولندا، 
بلجيكا،  كندا،  هولندا،  اإ�سبانيا، 

واأ�سرتاليا.
بيان  يف  »كان«،  اإدارة  وقالت 
اإن  منه،  ن�سخة  الأنا�سول  و�سل 
»املهرجان جلاأ منذ 15 عاما اإىل 
تاأ�سي�س ق�سم للكال�سيكيات بعد 
ال�سينما  بني  العالقة  كانت  اأن 
على  وذكرياتها  املعا�رشة 
و�سول  قبل  من  تهتز  اأن  و�سك 

التكنولوجيا الرقمية النا�سئة«.
الأفالم  تُعر�س  البيان  وبح�سب 
»�سال  املهرجانات  ق�رش  يف 
بونويل اأو �سال دو �سويك�سانتيم« 

بح�سور الأحياء من �سناعها.
التي  الأفالم  اأن  البيان  وذكر 
من  الفرتة  تغطي  اختيارها  مت 

اأعوام 1946 اإىل عام 1992.
ومن اأبرز الأفالم، التي اأُختريت،: 
اجلوار«  يف  تتجول  »مريي 
 )merry - go – round(
املجري  للمخرج   1956 انتاج 
 to( اأين«  »اإىل  فابري،  زولتان 
where( للمخرج اللبناين جورج 

نا�رش اإنتاج 1957،
غجر  قابلت  اأنني  و«حتى 
 I even met( �سعداء« 
للمخرج   )happy gypsies
برتوفيت�س  الك�سندر  ال�رشبي 

اإنتاج 1967.

 )  )blow up»انفجار« وكذلك 
اجنلو  مايكل  الإيطايل  للمخرج 
 ،1967 عام  اإنتاج  انطونيوين 
 siege –( ..�سياج«  و«�سياج 
الإ�رشائيلي  للمخرج   )siege

جيلربتو توفانو اإنتاج 1969.
 man( اإيران«  »رجل  واأي�ساً 
الإيراين  للمخرج   )of iran
 ،1981 اإنتاج  واجدا  اندرزيج 
 yol( الكاملة«  الن�سخة  و«يول- 
the full version -( للمخرج 
جورين،  �سريف  ال�سوي�رشي 

اإنتاج 1982.
 

»كال�سيكيات كان« 
2017 .. 30 فيلمًا 

ت�ستعر�ض تاريخ 
املهرجان

حفل غنائي 
بغزة دعًما 

لالأ�سرى 
امل�سربني يف 

�سجون اإ�سرائيل

اأقامت فرقة »دواوين« الفنية 
الفل�سطينية، اأول اأم�س حًفال 

فنًيّا غنائياً يف قطاع غزة، 
دعًما لالأ�رشى الفل�سطينيني 

امل�رشبني عن الطعام يف 
ال�سجون الإ�رشائيلية. ح�رش 
احلفل الفني الذي اأقيم اأمام 

خيمة العت�سام الت�سامنية 
و�سط مدينة غزة، عدد 
كبري من اأهايل الأ�رشى 

الفل�سطينيني، وممثلني عن 
الف�سائل الفل�سطينية .

ا غنائية  تخلل احلفل عرو�سً
وطنية وثورية. وقال عبد 

الروؤوف البلبي�سي، اأحد 
اأع�ساء الفرقة لالأنا�سول اإن 
»احلفل ياأتي دعًما وم�ساندة 

لالأ�رشى الفل�سطينيني 
امل�رشبني عن الطعام«.

واأ�ساف البلبي�سي: »فرقة 
دواوين م�ساندة لالأ�رشى 
يف ال�سجون الإ�رشائيلية، 

ويجب علينا جميًعا اأن ندعم 
ق�سيتهم العادلة«.

ومتني اأن ت�سل ر�سالتهم 
للعامل »لزيادة الهتمام 

بق�سية الأ�رشى الفل�سطينيني 
املحرومني من اأب�سط 

حقوقهم داخل املعتقالت 
الإ�رشائيلية«.

ويوا�سل مئات املعتقلني 
الفل�سطينيني بال�سجون 

الإ�رشائيلية، اإ�رشاباً مفتوحا 
عن الطعام منذ 17 اأفريل 

املا�سي، مطالبني بتح�سني 
ظروفهم.

ويقود الإ�رشاب، مروان 
الربغوثي، ع�سو اللجنة 
املركزية حلركة »فتح«، 

املعتقل منذ 2002.
وتعتقل اإ�رشائيل نحو 6 اآلف 

و500 فل�سطيني، بينهم 57 
امراأة، و300 طفل، يف 24 

�سجناً ومركز توقيف، ح�سب 
اإح�سائيات فل�سطينية ر�سمية.

اجلزء اجلديد من فيلم 
»الأ�سد امللك«

�ساعة جنم هوليود الراحل نيومان تباع 
مببلغ 17.8 مليون دولر

مزاد علني لـ 300 عمل فني �سوفيتي يف 
ذكرى الثورة

للمازادات، يف  تعر�س دار �سوثبي 
الذكرى املئوية لثورة اأكتوبر، اأكرث 
لأ�سهر  للبيع،  فني  عمل   300 من 
ويفتتح  ال�سوفييتية.  احلقبة  فناين 
لبيع  نوفمرب اجلاري، مزاد  يف 28 
يف  ال�سوفيت،  الفنانني  اأعمال 
ال�سوفييتي«،  معر�س »فن الحتاد 
و�سيعر�س فيه اأكرث من 300 عمل 
فني لأ�سهر الت�سكيليني ال�سوفييت، 
-1899( دينيكا  األك�سندر  منهم: 
1969( وغيورغي روبلوف )1882-

)ولد  �سالحوف  وطاهر   )1938
1928(. وقال مارك بالتيمور نائب 
مدير ق�سم اأوروبا يف دار �سوثبي، 
اإن الفن ال�سوفييتي ل يجذب الهواة 
جامعي  كل  بل  فح�سب،  الرو�س 
الأعمال الفنية والتحف النادرة يف 
جميع اأنحاء العامل، و�سيتم عر�س 
مئوية  مبنا�سبة  فنيا  عمال   323
الثورة البل�سفية، لأ�سهر فناين تلك 
مبدئي  تقديري  وب�سعر  احلقبة، 

5.5 مليون جنيه اإ�سرتليني.

عادل اإمام يطرح 
برومو م�سل�سله 

اجلديد »عفاريت 
عديل عالم«

   طرح النجم امل�رشي 
عادل اإمام برومو م�سل�سله 

»عفاريت عديل عالم«، 
عرب ال�سفحة الر�سمية 

لف�سائية »mbc« مبوقع 
التوا�سل الجتماعي في�س 

بوك. ومن املقرر اأن 
يخو�س النجم عادل اإمام 
مب�سل�سل »عفاريت عديل 
عالم« ال�سباق الرم�ساين 

املقبل. وي�سارك يف 
بطولة م�سل�سل »عفاريت 

عديل عالم«، كل من غادة 
عادل، هالة �سدقي، كمال 

اأبورية، لطفى لبيب، بيومي 
فوؤاد، ر�سوان توفيق، 

�رشيف حلمي، مي عمر، 
وحممد ثروت، وامل�سل�سل 

تاأليف يو�سف معاطى، 
واإنتاج تامر مر�سي، 
واإخراج رامي اإمام.
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للكاتب العراقي �صياء جبيلي

رواية »اأ�ضد الب�ضرة«.. عن �ضخ�ضية العراق ال�ضائعة
ت�صكل الهويات املت�صارعة يف بحر الهوية الوطنية العراقية املفرت�صة ميدان ا�صتغال العراقي �صياء جبيلي )الب�صرة 1977( يف روايته اجلديدة »اأ�صد الب�صرة« التي 

ي�صتهلها مب�صهد يحمل نوعا من العبث وال�صخرية والأ�صى يف الوقت نف�صه.

بطريقة  روايته  بطل  يتوجه 
الروائي  اإىل  متخيلة  افرتا�ضية 
يو�ضا  بارغا�س  ماريو  البريويف 
يعتقد  التي  حكايته  له  ليحكي 
ميكن  له  خام  مادة  �ضتكون  اأنها 
اأن يخلق منها باأ�ضلوبه وفنه رواية 
)ال�ضادرة  الرواية  وبطل  مميزة 
نتاج  هو   )2016 اجلمل  دار  عن 
الأرمنية  واأمه  اليهودي  اأبيه  زواج 
القرن  خم�ضينيات  يف  الب�رصة  يف 
ثالثة  جبيلي  له  ويختار  املا�ضي، 
»مو�ضي،  نف�ضه  الوقت  يف  اأ�ضماء 
اأ�ضري  يبقي  اأمل«.  خاجيك، 
اأزمات نف�ضية تع�ضف به، و�ضحية 
)العمة  ن�ضاء  لثالث  بائ�ضة  تربية 
الأرمنية  اخلالة  هيال،  اليهودية 
امل�ضلمة  بالتبني  الأم  مي�ضاك، 
�رصاعا  يخ�ضن  اللواتي  حنان( 
�ضخ�ضيته  اإظهار  اأجل  من  خفيا 
منهن  كل  تراها  التي  بال�ضورة 
موؤلف  ولنتمائه    »كاأن  له  اأن�ضب 
خالل  من  يعك�س  ماركيز«  »لعنة 
متزقه  بلد  �ضورة  روايته  بطل 
واملذهبية،  الطائفية  النتماءات 
وت�ضوده م�ضاعر ذم الآخر والنظر 

اإليه بعني العداء.
 عنف املجتمع

 ي�ضور جبيلي كيف اأن تذكية نريان 
تنمية  ح�ضاب  على  تاأتي  التع�ضب 
وعلى  والإن�ضاين،  الوطني  ال�ضعور 
ول  املفرت�س  الت�ضامح  ح�ضاب 
زواج  نتاج  يكون  بطله  اأن  �ضيما 
وبقي  اأحد،  عنه  ير�س  مل  مدين 
اأبناوؤه  ميار�س  جمتمع  �ضجني 
عنفا فظيعا اجتاه بع�ضهم واجتاه 

الآخرين.
امل�ضوؤولت  واحدة من  كل  وكانت 
انت�ضاله  -بذريعة  حتاول  عنه 
تعبئته  الأخريات-  م�ضتنقع  من 
وتكري�ضها  فيه،  �ضغائنها  وبث 
ويتحول  لها،  �ضورة  ليغدو  لديه 
النقائ�س  من  كتلة  اإىل  بعد  فيما 
»لعنة  موؤلف  كاأن  والتناق�ضات، 
خالل  من  يعك�س  ماركيز« 
متزقه  بلد  �ضورة  روايته  بطل 
واملذهبية،  الطائفية  النتماءات 
وت�ضوده م�ضاعر ذم الآخر والنظر 
اإليه بعني العداء وهو يلتقط بع�ضا 
املتعاقبة  احلروب  تاأثريات  من 
على الأجيال اجلديدة التي تعي�س 
املعركة  و�ضط  اخلا�ضة  معاركها 
يف  وتخو�ضها  الدائرة،  الكربى 
تداعياتها  وتعاين  اأخرى،  �ضاحة 
اخلطرية عليها حتتل هوية الوطن 

اجلريح، وتغييب املواطن املنتمي 
املتقاتلة  هوياته  ل�ضالح  لبلده 
يفلح  ول  ال�ضدارة،  بينها،  فيما 
جانب  اأي  اإلغاء  يف  الرواية  بطل 
من �ضخ�ضيته وهوياته، لذلك تراه 
اأن  يفرت�س  ما  بني  �ضائعا  حائرا 

يكون وما هو كائن.
يف  اأحيانا  اجلماد  مع   يتماهى 
احليوانات  ومع  الالمبالت، 
اإىل  العنف  ي�ضّدر  غرائزها،  يف 

ومنهم  منه،  املقربني  اأقرب 
تكون  التي  »ن�رصين«  بالتبني  اأخته 
تيهه  رحلة  يف  �ضحاياه،  اإحدى 
واأزماته  اأفكاره  بني  و�ضياعه 
اأحداث  جتري  وحروبه،  وواقعه 
من  متتد  زمنية  فرتة  يف  الرواية 
خم�ضينيات القرن املا�ضي اإىل ما 
بعد الحتالل الأمريكي الربيطاين 
للعراق عندما يتغلغل ب�ضكل �رصي 
للهجرة  اليهودية  الوكالة  عنا�رص 

موؤ�ض�ضات  وبع�س  جانب،  من 
من  ال�رصية  امل�ضيحية  الهجرة 
وحتديدا  العراق  يف  اآخر،  جانب 
يف الب�رصة. تكون مهمتهم انت�ضال 
ما تبقى من كبار ال�ضن من اليهود 
العراقيني، اأومن يرغب يف الهجرة 
من الأرمن الب�رصيني لرتحيلهم اإىل 
اأرمينيا،    »يوؤكد  اإىل  اأو  اإ�رصائيل 
�ضاحب »بوغيز العجيب« اأنه حاول 
عن  يبتعد  اأن  اجلديد  عمله  يف 
»النو�ضتاليجي«  العاطفي  احل�س 
الأوطان  اأطالل  على  والبكائيات 
ملعظم  �ضمة  تعد  التي  ال�ضائعة، 
مب�ضاألة  ا�ضتغلت  التي  الروايات 

الهوية«

اإثبات الذات

اأنه  جبيلي  �ضياء  الروائي  ويوؤكد 
العودة  مفهوم  روايته  يف  يعالج 
الت�ضمية  هذه  عليه  تنطوي  وما 
وو�ضط  ومفارقات.  ت�ضعبات  من 
دائما  اأحداث،  من  يجري  ما  كل 
اأحد  ال�ضطور  بني  من  يربز  ما 
اأكرث الأ�ضئلة جدل يف هذا ال�ضدد 
وهو: هل ما يُ�ضاع من اأنه عودة هو 
كذلك حقا؟ اأم اأنه هجرة، تهجري، 

ترحيل، هروب، طرد، اأو خال�س؟ 
ت�رصيح  يف  جبيلي  وي�ضف  اإلخ، 
الب�رصة«  »اأ�ضد  نت  للجزيرة 
اأو  الهجينة«،  »الهوية  رواية  باأنها 
اإليه من  �ضعى  ما  الأقل هذا  على 
التي  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  خالل 
الثقافية  ميولها  وفق  تتحرك 
املتعلقة  الأ�ضباب  عن  بعيدا 
اإىل  وي�ضري  واجلذور.  بالأر�س 
العراق  رواية  هي  تكون  رمبا  اأنها 
ل�رصاع  وتوؤرخ  اأبناءه،  ياأكل  الذي 
بقعة  يف  م�ضغر  وقوميات  اأديان 
اأجل  من  الأر�س  من  حمددة 
التعبئة.    الذات عن طريق  اإثبات 
ويو�ضح  �ضاحب »بوغيز العجيب« 
اجلديد  عمله  يف  حاول  اأنه 
العاطفي  احل�س  عن  يبتعد  اأن 
على  والبكائيات  »النو�ضتاليجي« 
التي  ال�ضائعة،  الأوطان  اأطالل 
التي  الروايات  ملعظم  �ضمة  تعد 
ويوؤكد  الهوية.  مب�ضاألة  ا�ضتغلت 
تنمو  لديه  الرئي�ضة  ال�ضخ�ضية  اأن 
بالدين  اهتمت  جتاذبات  و�ضط 
وبالقومية يف حني اأهملت اجلانب 
للت�ضبث  مدعاة  كان  طاملا  الذي 

بالأر�س.
وكالت

الكاتب ال�صوري بدر الدين عرودكي

 جنيب حمفوظ ظاهرة ا�ضتثنائية.. اإبداعا وتاأثريا
يرى الكاتب ال�ضوري بدر الدين عرودكي اأن اأعمال اأدبية عربية متوا�ضعة امل�ضتوى ترتجم اإىل الفرن�ضية لأنها تقدم منوذجا 

عن �ضورة منطية تكونت يف الوعي الغربي عن �ضخ�ضية العربي ولكن الغرب اأي�ضا اأوىل اهتماما كبريا باأعمال اأدباء عرب 
مرموقني يف مقدمتهم جنيب حمفوظ الذي يعتربه »ظاهرة ا�ضتثنائية« يف الأدب العربي. ويقول اإن ما يحكم ترجمة الأدب 

العربي اإىل الغرب ب�ضورة عامة هو اأن يكون النجاح التجاري »�ضبه م�ضمون« لأن دور الن�رص موؤ�ض�ضات جتارية تعمل وفق قانون 
العر�س والطلب ما مل حت�ضل على م�ضاعدات حكومية اأو غري حكومية ويف مقابلة مع رويرتز عرب الربيد الإلكرتوين قال عرودكي 

اأدبنا الروائي العربي ت�ضبه يف فرادتها ظواهر روائية غربية« مثل بلزاك  اإن حمفوظ »ظاهرة ا�ضتثنائية يف  املقيم يف فرن�ضا 
واإميل زول يف فرن�ضا ود�ضتويف�ضكي وتول�ضتوي يف رو�ضيا واأرجع ذلك لأ�ضباب منها اأنه خط لنف�ضه منهجا يف الكتابة ل يثنيه عنه 

�ضيء كما مل يكن رجل عالقات عامة فريوج لرواياته �ضاأن كثري من الروائيني مبن فيهم بع�س الكبار يف العامل العربي وخارجه 
وي�ضجل اأن ترجمة روايات حمفوظ اإىل الفرن�ضية بداأت قبل ح�ضوله على جائزة نوبل ففي عام 1985 ن�رصت )بني الق�رصين( اجلزء 

الأول من الثالثية يف اأربعة اآلف ن�ضخة نفدت خالل اأ�ضهر فا�ضطرت دار الن�رص اإىل طرح طبعات اأخرى وي�ضيف اأن )بني الق�رصين( 
حظيت مبا مل حتظ به رواية جابرييل جار�ضيا ماركيز )مئة عام من العزلة( عندما ترجمت اإىل الفرن�ضية. يف الوقت املنا�ضب ويرى 

عرودكي اأن جائزة حمفوظ »اأتت يف الوقت املنا�ضب ل خللق احلركة بل لزيادة �رصعتها اأ�ضعافا م�ضاعفة« اإذ يكون النجاح اجلماهريي 
لرواية مرتجمة »اإ�ضارة اإىل اأن الطريق اإىل انت�ضار الأدب العربي احلديث باللغات الأخرى ممكن التحقيق.«  ذائقة املرتجم وقال الكاتب 

ال�ضوري اإنه اإىل جانب قانون العر�س والطلب توجد اأي�ضا ذائقة املرتجم فمثال جان فرن�ضوا فوركاد ترجم رواية )الزيني بركات( جلمال 
الغيطاين »لأنه اأحبها« ون�رصها لدى �ضودكيفيت�س يف )من�ضورات �ضوي(. واأ�ضاف اأن ال�ضائد حتى الآن يف الغالبية العظمى من الكتب العربية 

املرتجمة اإىل الفرن�ضية هو تلقي دور الن�رص دعما ماليا من وزارة اخلارجية الفرن�ضية بناء على مقرتحات من  من قبل هذه املراكز اأو.. 
توافق عليها عند تلقيها اقرتاحات بها من قبل دار الن�رص الفرن�ضية.«   وعن حما�ضته لرتجمة كتاب )معك( يقول اإن �ضوزان طه ح�ضني »كان 

من ال�رصوري اأن تكتب هذا الكتاب كي نعي�س معها ق�ضة حب ا�ضتثنائية يف القرن الع�رصين ويف عاملنا العربي حتديدا... كانت )الرتجمة( 
انعكا�ضا عفويا لأ�ضلوب �ضل�س عميق الدللت غني الإ�ضارات لمراأة عا�ضقة مل يتوقف حبها يوما« لعميد الأدب العربي طوال اأكرث من 50 

عاما وكان عرودكي مديرا للعالقات الثقافية يف معهد العامل العربي بباري�س حني ح�ضل حمفوظ على جائزة نوبل لالآداب عام 1988.
ق.ث/وكالت

عن دار �صوريانا

»قبل اليتم بدمعة« 
بطبعتها الثانية 
ملي�ضون جنّيات

 �ضدرت رواية »قبل اليتم 
الثانية  بطبعتها  بدمعة« 
والروائية  لل�ضاعرة 
دار  عن  جنيات  مي�ضون 
»�ضوريانا« ب 124 �ضفحة 
 . املتو�ضط  القطع  من 
الأوىل  الطبعة  ن�رصت 
تعر�س    2008 عام 
بني  حب  ق�ضة  الرواية 
عاطفتها  حتكمها  امراأة 
متاأزمة  �ضخ�ضيته  ورجل 
ت�ضتلزم طبيباً نف�ضياً وهو 

يف  الأ�ضا�ضية  ال�ضخ�ضية 
على  التي حتوي  الرواية 
3 اأ�ضوات ، كل �ضخ�ضية 
تتحدث من وجهة نظرها 
لتثبت اأنها على حق حتى 
الثالث  ال�ضوت  بدا  ولو 
الطبيب  يخ�س  الذي 
�ضوت  اأنه  النف�ضي 
وجهة  له  لكن  حيادي 
اأي�ضاً  اخلا�ضة  نظره 
ورمبا كان �ضوت الراوي 
اأن  اأرادت  الكاتبة  لكن 

يكون الراوي لي�س جمّرد 
�ضخ�ضية حّية  بل  قا�ّس، 
الرواية  وتنتهي  بدوره. 
بداأت  حيث  من  الدائرة 
البطلة  تر�ضلها  بر�ضالة 
حلبيبها . وتنتهي الرواية 
بخيبة احلب اأمام ال�ضهوة 
اأغلب  كما  املري�ضة 

ق�ض�س الرجال .
اأن  بالذكر  واجلدير 
كاتبة  جنيات  مي�ضون 
من �ضورية ،  �ضدرت لها 

�ضعرية  جمموعات  عدة 
مقام  على  » عزف  منها 
الأ�ضى وبوح لدموع الليل 
منجل  واأح�ضان  �ضنابل 
ليعي�س   « الإ�ضتدعاء   .«
 « ع�رصنا  م�ضاغل  معنا 
مثلما يقول حممد عابد 
اجلابري حتى ولو كنا بني 
احلني والآخر نحاول نقد 
بع�س عالمات الإ�ضتبداد 
من  املنبثقة  الرمزي 
جمتمعاتنا  اآثار  روا�ضب 

التقليدية  الأبوية 
حقه  الفرد  على  الناكرة 
التحرر  يف  امل�رصوع 
لءاتهاومرجعياتها  من 
يعني  ل  فهذا  املهيمنة 
جمتمعاتنا  اإحتقار  اأبدا 
خل�ضو�ضياتنا  والتنكر 
عملية  يف  الثقافية 
بالإغرتاب  اأ�ضبه  هي 
مربر  ل  الذي  النف�ضي 
من  بل  ال�ضعب  ومن  له 
الفرد  على  امل�ضتحيل 

التن�ضل تن�ضال نهائيا من 
ذاكرته

قيد  »على  ورواية 
رواية  ولديها  اخلوف« 
تكتب  .كما  الطبع  قيد 
من  تنويهاً  ونالت  للطفل 
ال�ضارقة بكتاب لالأطفال 
عنوان  يحمل  الذي 
»�ضهيل الفوز« وعملت يف 
�ضفحة الطفل يف جريدة 

الحتاد بني عامي.
وكالة اأنباء ال�صعر
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الناقد امل�صرحي حبيب بوخليفة يوؤكد لـ«الو�صط«

»بروفا« تعيد اال�شراقة للم�شرح ال�شبابي يف اجلزائر اأكد الناقد 
امل�صرحي حبيب 

بوخليفة يف 
ت�صريح خ�ص به 
يومية »الو�صط » 
اأن الفن امل�صرحي 
عرف منذ ن�صاأته 
اىل اليوم حركية 

م�صتمرة مهما كانت 
الظروف لأنه 

و�صيلة تعبريية 
بالغة الأهمية 
بحكم طبيعتها 

الب�صرية احلية فهو 
جزء ل يتجزاأ من 

حركية املجتمعات و 
ميكن لل�صباب اأن 

يخو�صوا  معركتهم 
البداعية للتعبري 

عن وجدانهم و 
م�صاكلهم  وهذا 
يتطلب التحلي  

بالإرادة يف 
ممار�صته، لذلك 

جند فرقا م�صرحية  
تولد و تنتج عرو�صا  

جندها اأحيانا 
متميزة  على الرغم  

من حمدودية 
المكانيات املادية 

امل�صخرة لها .

العودة لبدايات 
املمار�صة امل�صرحية 

يف املجتمع 
اجلزائري

 
  املخرج  �سلط  ولقد 
بوخليفة  امل�رسحي 
على بدايات  ال�سوء 
يف  امل�رسحية  املمار�سة 
الذي  املجتمع اجلزائري   
القرن  بداية  اإىل   اأرجعه 
جتمع  كيف  و  الع�رسين 
اجلزائري  ال�سباب  بع�ض 
الكبري  امل�رسحي  حول  
و  ب�سطارزي  الدين  حمي 
كوميدية  عرو�سا  ج�سدوا 
يقدمون  اأ�سبحوا  حتى 
عرو�سا منتظمة يف ظروف 
معقدة  جد  ا�ستعمارية 
ملمار�سة  اأ�س�سوا  كيف  و 
متحدثا  امل�رسحي  الفن 
عن مرحلة بعد اال�ستقالل 
الكثري  ا�ستطاعت  وكيف 
من الفرق الهاوية اأن تنظم 
عرو�سها يف كل الف�ساءات 
العمومية و كان هذا طريقا 
املمار�سة  تاأ�سي�ض  اإىل 
اجلزائر   يف  امل�رسحية 
حيث  جند معظمهم �سباب 
عن  التعبري  يف  يرغب 

اأفراحه  و  ماآ�سيه  و  وجوده 
و م�ساكله املختلفة.

ال�صباب كان دائما 
يف طليعة املمار�صة 

الفنية امل�صرحية
 

امل�رسحي   ذات   واأ�ساف 
يف  دائما  كان  ال�سباب  اأن 
الفنية  املمار�سة  طليعة 
فالتجارب  امل�رسحية، 
مثرية  و  كثرية  العامل  عرب 
ايطار  يف  تدخل  االنتباه، 
ثم  التجديد  يف  الرغبة 

يعترب  امل�رسحي  الفن  ان 
�سيكوعالجية  و�سيلة 
ت�ساعد  -ب�سيكوترابي- 
امت�سا�ض  على  ال�ساب 
كبته و ا�سطراباته النف�سية 
تناق�سات  عن  الناجمة 
يف  اال�ستثمار  و  املجتمع 
و  الوطني  الوعي  اإيقاظ 
 ، اجلزائرية  الثقافة  بناء 
اعتبار  ميكن  ال  وبالتايل 
فعال  امل�رسحي  الفن 
الوعي  كان  اإذا  اإال  موؤ�س�سا 
و  الفكري  و  احل�سي 
وعيا  االإن�ساين  و  اجلمايل 
مو�سوعا  و  هوية  و  لغويا 

م�ستوى  على  ق�سية  و 
الكتابة الناب�سة من اأعماق 
الفرد و طبيعته االإن�سانية و 
بغد  اأحالمه  و  االجتماعية 
ال�سباب يف  يتجه   و  اأف�سل 
تنظيم  يف  املجتمعات  كل 
مهرجانات م�رسحية يتبادل 
اخلربات و املعارف و بناء 
عالقات اإن�سانية جديدة.

 
التن�صيط 

امل�صرحي ي�صاعد 
على  انت�صار 

الثقافة امل�صرحية

 
املتحدث  ذات  وقال 
 « م�رسحية«  بروفا  اأن 
ح�سني  ال�سوري  للمخرج 
امل�رسح  طرف  كناين  من 
الوطني و جمعية sos باب 
م�ستوى  واأظهرت  الواد 
حيث  التمثيل  يف  عاليا 
اإعادة  من  اأنها  مكنت 
اإىل  اجلزائري  اجلمهور 
امل�رسح الوطني اجلزائري 
تراجعت  احلركة  بعدما 
اجلزائر  يف  امل�رسحية 
ال�سباب  هوؤالء   ولكن 
العمل  هذا  يف  امل�ساركني 

اأن  ا�ستطاعوا  الراقي 
موا�سيعهم  يطرحوا 
وب�رساحة على  بجراأة 
م�سطفى  قاعة  خ�سبة 
حمي  مب�رسح  كاتب 
ب�سطارزي وهذا  الدين 
للم�رسح  م�رسق  بغد  ينباأ 
اجلزائر  يف  ال�سبابي 
املبدعني  هوؤالء  ،بوا�سطة 
�ساركوا  ال�سباب،  الذين 
امل�رسحي  العمل  هذا  يف 
و هذا �سيء مهم يف تطور 
طرف  من  املمار�سة 
النوع  وعليه  فهذا  ال�سباب 
امل�رسحي  التن�سيط  من 
على  انت�سار  ي�ساعد 
حيث  امل�رسحية  الثقافة 
تغيري  من  اأنهم  متكنوا 
ل�ساحلهموهذا  املعادلة 
ر�سا  ك�سب  بوا�سطة 
يعد   الذي  اجلمهور 
الوحيد وعليه  احلكم 
التقدمية  املوا�سيع  فكل 
جندها على الركح بو�سائل 
تقنية جد متوا�سعة و لكن 
يف  باأفكار  ثري  حمتواها 
اأمناط  تغيري  يف  الرغبة 
العدالة   معاين  و  العي�ض 
هذا   على  مثال  واأكرب 

م�رسحية »بروفا » .
حكيم مالك

حّتى 30 من نوفمرب 2017

» الفكر العربي« تفتح باب الرت�شيح جلائزة االإبداع

بني اجلزائر وتون�ص

اتفاقيات تعاون يف جمال ال�شينما

باب  فتح  عن  العربّي  الفكر  موؤ�ّس�سة  اأعلنت 
الرت�سيح لـ »جائزة االإبداع العربّي« يف دورتها 
احلادية ع�رسة للعام 2017، وذلك اعتباراً من 

اليوم وحّتى 30 من �سهر  نوفمرب 2017.
جائزة  هي:  للجائزة  املر�سحة  واملجاالت 
االقت�سادّي،  االإبداع  كتاب،  الأهّم  االإبداع 
االإبداع املجتمعّي، االإبداع االإعالمّي، االإبداع 
كّل  يف  الفائز  وينال  الفّنّي.  واالإبداع  االأدبّي، 
 25 وقدره  مبلغاً  اجلائزة  جماالت  من  جمال 
بجائزة  الفائز  ينال  فيما  اأمريكي،  األف دوالر 
اأهّم كتاب مبلغاً وقدره 50 األف دوالر اأمريكي، 
و�سهادة  اجلائزة  درع  على  الفائزون  ويح�سل 

التقدير.
وتبحث موؤ�ّس�سة الفكر العربّي عن االإبداع يف 
املاألوف،  عن  تخرج  التي  اال�ستثنائّية  الفكرة 
املعاجلة،  طريقة  يف  جديداً  ابتكاراً  وتقّدم 
االإبداع  قيمة  الإعالء  �سعيها  اإطار  يف  وذلك 
يف الوطن العربّي، واإمياناً منها بالدور الفاعل 
لالأفكار اخلاّلقة واملبدعة واملبادرات الرائدة 
يف تنمية املجتمعات العربّية وتطّورها. وميكن 
ل�ساحب العمل تر�سيح نف�سه ب�سفٍة �سخ�سّية، 
املوؤ�ّس�سات  اأو  اجلهات  اإحدى  تُقّدم  اأن  اأو 
الوزارات  وهي:  تر�سيحه،  واالأهلّية  الر�سمّية 
احلكومّية  واملنّظمات  املوؤ�ّس�سات  العربّية، 

االأكادميّية  املوؤ�ّس�سات  اجلامعات،  واالأهلّية، 
واملوؤ�ّس�سات  واملجاّلت  ال�سحف  والثقافّية، 
واجلمعّيات  النوادي  الن�رس،  دور  االإعالمّية، 
واالجتماعّية،  والفنّية  والثقافّية  االأدبّية 
ل  واملوؤ�ّس�سات امل�رسفّية واالقت�سادّية. ويف�سّ
عاماً.  الـ45  دون  �سباباً  املر�ّسحون  يكون  اأن 
املر�ّسح  يكون  اأن  اجلائزة  �رسوط  اأبرز  ومن 
اأم موؤ�ّس�سة(، واأن يكون  اأم فريقاً  عربّياً )فرداً 
اأو  جديداً،  ابتكاراً  قّدم  قد  املر�ّسح  العمل 
حاًلّ مل�ساألة ما، اأو متّيزاً مبوهبة ما، اأو حّقق 
اإجنازاً غري م�سبوق ذا طابع اإمنائّي يف جمال 
ل اأاّل يكون العمل املر�ّسح  تر�سيحه. كما يف�سّ

اأّي جهة  من  جائزًة  اأو  تقديراً  ونال  �سبق  قد 
اأخرى، اأو اأن يكون قد تر�ّسح جلائزة اأخرى يف 
العام نف�سه، واأاّل يكون قد م�سى على اإجنازه 
الكتب  وت�ستبعد  �سنوات.   4 اأكرث من  ن�رسه  اأو 
املن�سورة اإلكرتونّياً، ف�ساًل عن الكتب التعليمّية 

واملقّررات اجلامعّية وكتب االإر�ساد.
اأّما جائزة االإبداع الأهّم كتاب فتمنحها موؤ�ّس�سة 
الفكر العربّي يف جماالت املعرفة كاّفة. ومن 
الكتاب  موؤلّف  يكون  اأن  اجلائزة  �رسوط  اأبرز 
خالل  �سدر  قد  الكتاب  يكون  واأن  عربّياً، 
وغري  العربّية  باللّغة  و2017   2016 العامني 

مرتجم اإليها.

وكانت موؤ�ّس�سة الفكر العربّي قد كّرمت، منذ 
العام 2007،  العربّي يف  اإطالق جائزة االإبداع 
69 فائزاً بهذه اجلائزة وخم�سة فائزين بجائزة 
اخلا�ّض.  التكرمي  فئة  �سمن  عطاء«  »م�سرية 
وتتوّفر ا�ستمارة الرت�سيح على موقع املوؤ�ّس�سة 
وحتميل  الطلب  تعبئة  تتّم  حيث  االإلكرتويّن، 
امل�ستندات الالزمة والداعمة للعمل املر�ّسح 
اأّما الكتب واالأعمال املر�ّسحة فيتّم  اإلكرتونّياً 
اإر�سال 5 ن�سخ منها اإىل ق�سم اجلائزة يف مقّر 

موؤ�ّس�سة الفكر العربّي يف بريوت.
وكالة اأنباء ال�صعر

اجلزائري  املركز  مديرة  اأم�ض  اأول   وقعت 
�سهيناز  حممدي،  ال�سينما،  لتطوير 
لل�سينما  الوطني  ومديرة  املركز 
بروتوكول  التريي  �سرياز  وال�سورة  التون�سي 
ال�سينما  جمال  يف  ثنائية  تعاون  اتفاقيات 
ماج�ستيك  التون�سية  يف فندق  اجلزائرية 

بتون�ض( .
 

حممدي : اإيالء اأهمية خا�صة 
لتطويراإنتاج الأفالم بني 

تون�ص واجلزائر
 

حممدي  �سهيناز  اأكدت  ال�سياق  ذات  ويف 
مديرة املركز اجلزائري لتطوير ال�سينما اأننا 
وافقنا رفقة املركز الوطني لل�سينما وال�سورة 
بني  والتعاون  التدعيم  حتقيق  على  التون�سي 

لتطوير  اأهمية خا�سة  واإيالء  اجلزائر وتون�ض 
اإنتاج االأفالم بني البلدين، ف�سال عن التبادالت 
اإطار  وو�سع  امليدان.  يف  التدريب  جمال  يف 
للتعاون الوثيق يف املجال ال�سينمائي من خالل 
اتفاقية تعاون ف االأفالم مبا يتفق مع القوانني 
الوطنية للبلدين، واتفاقية التعاون الثقايف بني 
دول وقع االحتاد املغاربي يف نواك�سوط يف 11 

نوفمرب 1992 .
 

الرتكيز على التكوين وحماية 
الرتاث والأر�صيف ال�صينمائي 

بني البلدين
 

 وت�سم اتفاقيات التعاون بني اجلزائر وتون�ض 
ح�سب حممدي  تخ�س�سات عديدة يف جمال 
ال�سينما من كتابة ال�سيناريو  لالإنتاج امل�سرتك 

اأن  لها   حيث  االأفالم  والرتويج  ولتوزيع 
ال�سينما  يركز  لتطوير  اجلزائري  املركز 
اأخرى  لنقطة  اإ�سافة  التكوين  على  عن�رس 
ال�سينمائي  واالأر�سيف  الرتاث  بحماية  تتعلق 
اجلزائري والتون�سي  و�ست�سمح هذه  االتفاقية 
بتبادل  ال�سينما  ملهني  البلدين   بني  املوقعة  
الإنتاج    البع�ض  بع�سهم  مع  اخلربات  والعمل 
اإطار هذه  يف  تدخل   م�سرتكة  والتي  اأفالم 
التبادالت يف هذا  التي �ست�سهل  كل  االتفاقية 

املجال .

لتريي : �صنعمل على مرافقة 
م�صاريع ال�صباب على كل 
م�صتويات �صناعة ال�صورة

 
حتدثت  مديرة  املركز  املقابل  ويف 

�سرياز  ال�سورة  و  التون�سي  لل�سينما  الوطني 
قالت  امل�رسوع   التي  التريي عن  هذا 
وزير  مع  �سبق  احلديث  فيما  مت  اأنه  عنه 
ميهوبي،  الدين  عز  اجلزائري  الثقافة 
اجلزائري  املركز  مديرة  حممدي  و�سهيناز 
املا�سي  �سبتمرب  �سهر  ال�سينما  يف  لتطوير 
فيلم  عر�ض  اإطار  يف  هذا   وكان  اجلزائر  يف 
اأن  هذا  اأوغ�سطني«   موؤكدة  »القدي�ض 
وتون�ض  اجلزائر  بني  امل�سرتك  امل�رسوع 
للثقافة  يرمز  هو  بل  عدم  من  ياأت  مل 
البلدين  بني  الوثيق  امل�سرتكة  واالرتباط 
�ستخدم  اجليل  االتفاقيات  هذه  اأن  ،  كما 
ال�سوق  اأن  ،  م�سرية  االأوىل  القادم  بالدرجة 
العديد  فيها  والتون�سية   يتواجد  اجلزائرية 
يف  واجلزائريني   التون�سيني  التقنيني  من 

جمال  ال�سينما  .
 

دعم م�صرتك لالإنتاج 
ال�صينمائي

 
التريي  ك�سفت  التون�سية  �سرياز  جهتها   ومن 
عن م�ساريع يف جمال �سناعة ال�سينما وال�سورة 
ت�ساهم  البلدين  والتي  لكال  مهمة  تعد  والتي 
ال�سبابية  الواعدة  والتي  اخلربات  يف  جتميع 
واجلزائر  تون�ض  بني  م�سرتكة  قوة  تعطي 
عن  نتحدث  فنحن  وعليه   ، �سواء  حد  على 
اأننا  ،حيث  ال�سينمائي  لالإنتاج  م�سرتك  دعم 
نريد مرافقة م�ساريع هوؤالء ال�سباب على كل 
م�ستويات �سناعة ال�سورة وبالتايل فاإم�ساء هذه 
االتفاقية  يعلن  ب�سفة ر�سمية  الأننا �رسكاء يف 
جمال ال�سينما وي�سمح لنا بالتفكري يف م�ساريع 

اأخرى تهم البلدين ال�سقيقني .
حكيم مالك
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اأعرا�ض مر�ض الزهامير
 فقدان الذاكرة كل �صخ�ض يجد �صعوبة يف تذكر بع�ض 

الأ�صياء، من الطبيعي اأن تن�صى اأين و�صعت مفاتيح 
�صيارتك، اأو اأ�صماء اأ�صخا�ض نادرا ما تلتقي بهم، ولكن 
م�صاكل الذاكرة لدى مر�صى الزهامير ت�صتد وتتفاقم 
،امل�صابون مبر�ض الزهامير يواجهون امل�صاكل التالية، 

يكررون نف�ض اجلمل والكلمات،ين�صون حمادات اأو 
مواعيد،ي�صعون اأ�صياء يف غري مكانها ال�صحيح،ين�صون 
اأ�صماء اأبناء عائالتهم، من ال�صعب جدا القيام باملهامات 
الروتينية التي تت�صمن ب�صع مراحل اأو خطوات، مثل 
الطبخ.  الأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض الزهامير 
يف مراحله املتقدمة ين�صون يف النهاية كيفية تنفيذ 

الأمور تظهر على مر�صى الزهامير تغريات يف ال�صخ�صية 
و هي املزاج املتقلب،اإنعدام الثقة يف الآخرين،العناد 

املتزايد،الإنطواء اجلماعي،الكتئاب،اخلوف ،العدوانية

ة يف ف�شل ال�شيف، فكثرياً ما ن�شتخدمه يف اإعطاء نكهة رائعة لل�شاي فوائد النعناع ال�صحية   النعناع من اأكرث االأع�شاب اخل�رضاء التي تكاد ال تخلو بيوتنا منها خا�شّ
اأو ن�رضبه لوحده بعد غليه يف املاء، نبات النعناع هو نبات ع�شبّي معّمر وله رائحة قّوية وحمبّبة لدى الكثري، ويزرع بكرثة يف االأحوا�ض وحول 
املنازل ويف املجمعات املائّية، ون�شتطيع اإ�شتخدامه طازجًا حيث تكون رائحته فّواحة وقوّية، ون�شتطيع اإ�شتخدامه نا�شفًا بعد جتفيفه، هذه 

ة يف املناطق املعتدلة احلرارة يف اآ�شيا واأوروبا، وقد كان االإغريق والرومانيون ي�شنعون  الع�شبة املعّمرة تزرع يف كّل اأرجاء االأر�ض، وتنت�رض خا�شّ
اأكاليل من النعناع وي�شعونها فوق روؤو�شهم يف االإحتفاالت والوالئم، وقد ا�شتخدموه طبعًا يف الطعام بطرق خمتلفة، كما اأّن االإغريق ا�شتخدموا 
النعناع يف اإعداد و�شفاتهم الطبّية، للنعناع فوائد طبّية كثرية، ومن هذه الفوائد اأّنه يعمل كمن�ّشط للمّخ والدورة الدموّية والقلب، كما اأّنه يعترب 

مهّدئاُ للأع�شاب، حيث اأّنه يحتوي على مواّد مهّدئة، وهو كذلك فّعال يف تقوية ع�شوي الكبد والبنكريا�ض يف اجل�شم، 

مر�ض القلق
 من الطبيعي بالتاأكيد اأن ي�شعر االإن�شان بالقلق اأو بالفزع، من حني اإىل اأخر، كل اإن�شان ينتابه مثل هذا ال�شعور بني احلني واالأخر، ويف احلقيقة، 

فان نوبة من القلق، بدرجة معينة، ميكن اأن تكون مفيدة فاالإح�شا�ض بالقلق قد ي�شاعد املرء على رد الفعل والت�رضف ب�شورة �شحيحة عند 

التعر�ض اإىل خطر حقيقي، كما ميكن اأن يحفزه على التفوق يف مكان عمله اأو يف منزله،اأما اإذا كان االإح�شا�ض بالقلق يتكرر يف اأحيان متقاربة، 

وب�شورة حادة، دون اإي �شبب حقيقي، اإىل درجة انه يعيق جمرى احلياة اليومي الطبيعي، فاملرجح اأن هذا االإن�شان يعاين من ا�شطراب القلق 

املتعمم  هذا االإ�شطراب ي�شبب القلق الزائد وغري الواقعي و�شعورا باخلوف  القلق يفوق ما ميكن اعتباره رد فعل طبيعيا على حالة معينة،اإن 

احلياة يف ظل ال�شعور بالقلق املتعمم قد ت�شبح �شعبة للغاية،  لكن هنالك و�شائل ت�شاعد يف علج القلق، هناك علج دوائي وعلج نف�شي 

للقلق ميكنهما ان ي�شاعدا وان يخففا من اأعرا�ض القلق، كما ميكن لل�شخ�ض الذي يعاين من القلق اكت�شاب مهارات خمتلفة لتخفيف اأعرا�ض 

القلق ومواجهة م�شكلة القلق والعودة اإىل ممار�شة حياته ب�شكل طبيعي

اأ�صباب الزهامير
الزهامير لي�ض نتيجة لعامل واحد فقط، يعتقد العلماء 

اأن مر�ض الزهامير ناجم عن مزيج من عوامل وراثية 
وعوامل اأخرى تتعلق بنمط احلياة والبيئة املحيطة، 

ومن ال�شعب جدا فهم م�شببات وعوامل الزهامير، لكن 
تاأثريه على خليا الدماغ وا�شحة، اإذ انه ي�شيب خليا 

املخ ويق�شي عليه ومن بني االأ�شباب
ال�شن مر�ض الزهامير يظهر عادة فوق �شن 65 عاما، 
لكن ميكن اأن يظهر، يف حاالت نادرة جدا، حتى قبل 

�شن 40 عاما، ن�شبة انت�شار املر�ض بني االأ�شخا�ض 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 65-74 عاما هي اقل 

من 5باملئة، اأما بني الذين يف �شن 85 عاما وما فوق 
كبار ال�شن، فان ن�شبة انت�شار الزهامير تبلغ نحو  50 

باملئة،العوامل الوراثية اإذا كان يف العائلة مر�شى 
بالزهامير، فان احتمال اإ�شابة اأبناء العائلة من الدرجة 
االأوىل االأبناء، البنات، االأ�شقاء، ال�شقيقات باملر�ض هو 

اأعلى بقليل،االآليات الوراثية الإنتقال مر�ض الزهامير 
بني اأفراد العائلة الواحدة مل يتم التعرف عليها متاما، 

بعد لكن العلماء يلحظون ب�شع طفرات جينية تزيد من 
خطر االإ�شابة يف عائلت معينة

الن�شاء اأكرث عر�شة من الرجال يف االإ�شابة مبر�ض 
الزهامير ، واحد االأ�شباب لذلك هو اأن الن�شاء يع�شن 
�شنوات اأكرث،عيوب اإدراكية ب�شيطة االأ�شخا�ض الذين 

يعانون من عيوب اإدراكية ب�شيطة لديهم م�شاكل ذاكرة 
اأكرث خطورة من املقبول واملعتاد يف �شنهم، ولكن لي�شت 
خطرية مبا يكفي لتعريفها باأنها اخلرف، كثري من النا�ض 

من ذوي هذه العيوب ي�شابون مبر�ض الزهامير يف 
مرحلة ما

العوامل التي تزيد خطر االإ�شابة باأمرا�ض القلب تزيد 
اأي�شا خماطر االإ�شابة مر�ض الزهامير من بينها
�شغط الدم املرتفع، فرط الكول�شرتول يف الدم، 
ال�شكري،امل�شتوى التعليمي  الثقايف لقد وجدت 

الدرا�شات علقة بني م�شتوى التعليم املنخف�ض وبني 
خطر االإ�شابة مبر�ض الزهامير، لكن ال�شبب الدقيق 

لذلك غري معروف، بع�ض الباحثني يرون انه كلما 
اإ�شتخدمنا دماغنا اأكرث كلما مت اإن�شاء املزيد من مناطق 

التما�ض
 واالت�شال بني اخلليا الع�شبية، والتي ت�شكل احتياطيا 

اكرب يف �شن ال�شيخوخة، ولكن رمبا كان من ال�شعب 
اأ�شل ملحظة مر�ض الزهامير لدى االأ�شخا�ض الذين 

ي�شغلون اأدمغتهم ب�شورة دائمة.

عالجات اإ�صافية للنعناع

عالج مر�ض  القلق

�صيدلية النعناع

لتهّيجات  كعلج  ب�رضبه  ين�شح 
القولون، النعناع اأي�شاً يعترب ملّيناً 
ي�رضب  وهو  واملعدة،  للأمعاء 
اجلهاز  اأمرا�ض  لكّل  كعلج 
على  قادر  اأّنه  حيث  اله�شمّي، 
البكترييا  من  اجل�شم  تخلي�ض 
قد  التي  والديدان  والطفيلّيات 
علج  اأي�شاٌ  وهو  املعدة،  ت�شيب 
جّيد مل�شاكل االإ�شهال واملغ�ض، 
فاإّن  الزكام  من  يعاين  من  اأّما 

كفيل  ال�شاخن  النعناع  �رضاب 
على  يعمل  اأّنه  حيث   ، بعلجه 
تو�شيع ال�شعب الهوائّية وتخفيف 
وتخفيف  وال�شعال  الزكام  اآثار 
يف  ي�شتخدم  اأّنه  كما  البلغم، 
وامل�شاكل  الربو  اأمرا�ض  علج 
اأّن  حيث  االأخرى  التنف�شّية 
رائحته القوّية النفاّذة ت�شاعد يف 
فتح ال�شعب الهوائّية، وكما ويعالج 
بع�ض اأعرا�ض مر�ض ال�شل، ومن 

املزعجة  احلمو�شة  من  يعاين 
اإ�شافة  بدون  �شاخناً  �رضبه  فاإن 
تخفيف  يف  ي�شاعد  ال�شكر، 
احلرقة، كما اأّنه يزيل االأرق ويريح 
النعناع  يعمل  حيث  االأع�شاب، 
واالأوجاع،  االآالم  ت�شكني  على 
اأعرا�ض  تخفيف  يف  مفيد  وهو 
تعاين  ال�شهرّية ملن  الدورة  واآالم 
االأبحاث  اأّن  كما  اأعرا�شها.  من 
والدرا�شات قد وجدت اأّن النعناع 

من  واحلماية  الوقاية  ي�شاهم يف 
ال  ال�رضطان،  باأمرا�ض  االإ�شابة 
والرئة  اجللد  �رضطانات  �شّيما 
ذلك،  اإىل  اإ�شافة  والربو�شتات، 
على  النعناع  اأوراق  احتواء  فاإّن 
منه  جعل  البوتا�شيوم،  عن�رض 
�شغط  تخفي�ض  يف  فّعالة  ع�شبة 
الّدم، والذي يحافظ على التوازن 
دم  �شغط  وبالتايل  اجل�شم  يف 

طبيعي

القلق هناك  تركب علج 
العلج  هما  رئي�شيان  علجان 
كل  النف�شاين،  والعلج  الدوائي 

كلهما  اأو  حدة  على  منهما 
حاجة  هنالك  تكون  وقد  معا، 
من  وخطا  جتربة  فرتات  اإىل 

العيني  العلج  حتديد  اجل 
االأكرث ملئمة وجناعة ملري�ض 
الذي  والعلج  حتديدا  معني 

بالراحة  املري�ض  معه  ي�شعر 
هذين  يتمثل  واالطمئنان،و 

العلجني 

بقدرته  معروف  اأي�شاً  النعناع   
هرمون   يفرز  اجل�شم  جعل  على 
يف  مفيد  وهو  ال�شعادة«  »هرمون 
وي�شاعد  االإكتئاب،  من  التخلّ�ض 

ال   االإ�شرتخاء،  على  اجل�شم 
اأ�شحاب  منها  تعاين  التي  تاأثري  
ي�شتخدم  فهي  الدهنّية،  الب�رضة 
كما  ال�شباب،  وحّب  للبثور  كعلج 

ولذ  مطّهراً،  يعترب  النعناع  اأّن 
اإزالة  يف  ي�شاعد  مما  ين�شح   مل 
الق�رضة من الراأ�ض، ويحّفز ال�شعر 
للنمّو ب�شورة اأ�رضع، كما اأّنه يعطينا 

يف  النعناع  و�شحّياً   المعاً  �شعراً 
التخ�شي�ض وتخفي�ض الوزن، حيث 
زيادة �رضعة حرق  ي�شاعد يف  اأّنه 

الدهون.
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْصاأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

عهدك ووعدك ما�صتطعت، 
اأعوذ بك من �صر ما �صنعت، 

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، يا من اإليه امل�صتند ، 
وعليه املعتمد ، وهو 

الواحد الفرد ال�صمد ، ل 
�صريك له ول ولد ،خذ 

بيدي من ال�صالل اإل 
 الر�صد ، وجنني
 من كل �صيق 

ونكد 

ما هو ثو�ب �لعمرة
العبادات  من  العديد  وجل  عز  اهلل  خ�ص 
يف الأجر والتواب اجلزيلني، وقد اأثنى اهلل 
القائم مبنهج  العبد  كتابه على  يف حمكم 
اهلل العامل مبحكم كتابه و�سنة نبيه حممد 
يف  ذلك  ويتجلى  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
َدُقوا  �سَ ِرَجاٌل  اْلُوؤِْمِننَي  )ِمَن  تعاىل  قوله 
ىٰ  َق�سَ َمْن  َفِمنُْهْم  َعلَيِْهۖ    َ اهلَلهّ َعاَهُدوا  َما 
 ،) لُوا تَبِْديلاً نَْحبَُه َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُر ۖ َوَما بََدهّ
وتعاىل  �سبحانه  اهلل  و�سح  الآية  ويف هذه 
هلل  عبادته  يف  ال�سادق  العبد  بني  الفرق 
وحده وبني دون ذلك، ومن هذا النطلق 
ومن  العبادات  من  العديد  اهلل  �رشع  فقد 
العمرة  وتُعرف  العمرة،  العبادات  هذه 
وهي  العتمار  من  م�ستق  ا�سم  اأنها  على 

العنى  واأما  والزيارة،  الق�سد  تعني  لغتااً 
ال�رشعي  العنى  اأو  لها  ال�سطلحي 
اجلازم، فهي تعني زيارة ال�سجد احلرام 
يف مكة الكرمة بغية اأداء منا�سك خا�سة، 
بني  وال�سعي  العتيق  البيت  يف  كالطواف 
اأو التق�سري، كما  ال�سفا والروى واحللق 
اأن لها مواقيت حمددة، فل يجوز اأداءها 
يف  م�رشوعة  والعمرة  احلرم،  الأ�سهر  يف 
فقد  العمرة،  ف�سل  واأما  الإ�سلم  اأ�سل 
ف�سل كل من القراآن وال�سنة النبوية الكثري 
من ف�سائلها واأثارها، ومن ف�سلها واأثرها 
فالعمرة  للذنوب،  كثارة  اإنها  العبد  على 
للعمرة يكفر اهلل ما بينهما، ومن �سماتها 
وثمارها اأن اهلل يكرم �سيوفه بها، فيجيب 

ويعطيهم  حوائجهم،  ويق�سي  دعائهم، 
�سوؤلهم، ومن اأثارها اأي�سااً اإنها تنفي الفقر 
وتغني �ساحبها، وتنفي الذنوب بالغفرة 
اعتمر  وتعاىل،وقد  �سبحانه  اهلل  ور�سا 
مرات،  اأربع  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي 
ذي  �سهر  يف  احلديبية  عمرة  اأولها  كانت 
وثانيها  ال�رشكون،  منعه  حيث  القعدة 
يف العام التايل يف �سهر ذي القعدة اأي�سااً 
عمرة  وثالثها  ال�رشكني،  �سالح  حيث 
حنني  غزوة  بعد  وكانت  وفيها  اجلعرانة 
غنائم  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  وزع  وفيها 
العركة بعد اأن اظفر اهلل عز وجل عبده 
على ال�رشكني، واأخرها عمرة مع حجته 
�سلى اهلل عليه و�سلم  ومن اجلدير بالذكر 

مرور  مع  يزيد  العمرة  واجر  ثواب  اإن 
وباإخل�ص  القلب  وا�ستح�سار  الوقت 
العمرة يف رم�سان يعادل  الق�سد، فثواب 
ثواب احلج ولكنه ل ي�سقط حق الفري�سة، 
والطواف يف البيت العتيق يرفع الدرجات 
كما  احل�سنات  به  ويكتب  اخلطايا  ويعفر 
النبي  الذي يروى عن  اإليه احلديث  اأ�سار 
ف�سائل  ومن  و�سلمن،  عليه  اهلل  �سلى 
مبقدار  يكون  الأجر  اإن  اأي�سااً  العمرة 
الن�سب والنفقة فيها كما اأثنى النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم  حيث اإن ال�سلة فيه اأف�سل 
من مئة األف فيما �سواه، وهذا دليل وا�سح 
على ف�سل العمرة واحلث على ال�سلة يف 

ال�سجد احلرام 

ف�سل �لت�سبيح
ه  الت�سبيح هو تنزيه اهلل تعاىل عن اأية نقائ�ص تَنَزهّ
وتعاىل وجَلهّ يف عله، وهو نوع من اأنواع ذكر اهلل 

تعاىل، كاأن يكرر الإن�سان ال�سلم قول �سبحان اهلل 
– على �سبيل الثال -، والت�سبيح هو مما ورد يف 
القراآن الكرمي يف العديد من الوا�سع الختلفة 
ومما ورد عن الر�سول الأعظم – �سلى اهلل عليه 

و�سلم – من م�ستحبات تقرب الإن�سان ال�سلم 
الوؤمن من ربه عزهّ وجلهّ  الذكر اإجمالاً مما يجعل 

الل�سان والفوؤاد رطبني بذكر اهلل عز وجل، وهذه 
هي فائدة الت�سبيح، فكرثة ذكر اهلل تعاىل ، حتى 

لو مل تكن بوعي الكلمات التي يتم النطق بها، 
تبقي الإن�سان دائمااً مت�سلاً مع اهلل – عزهّ وجلهّ 

-، فالت�سال الدائم مع اهلل – عزهّ وجلهّ – يجعل 
الإن�سان اأكرث وعيااً بحقيقة اهلل تعاىل وبرحمته 

ويجعله اأكرث قربااً من واأكرث طلبااً لر�سوانه، 
فر�سوان اهلل تعاىل هو الأهم، هو اأهم من اأي 

�سيء، لأنهّ ر�ساه بوابة الدخول اإىل باقي الأمور، 
�سواء يف الدنيا اأم يف الآخرة، كما اأنهّ ر�ساه – عزهّ 

وجلهّ يف عله – ما هو اإلهّ دليُل �سارخ ووا�سح 
على خرييهّة الإن�سان وعلى اأنهّه ل يزال اإن�سانااً، لأنه 
من كان قريبااً من اهلل تعاىل فقد نال كَلهّ �سيء اآخر 

مهما كان كرثة الت�سبيح ل تعني اأن الإن�سان من 
ال�رشوري اأن يكون اأخلقيااً ورحيمااً، فقد يكون 

�سكليااً فقط، فالت�سال هو ات�سال القلب باهلل 
اأ�سا�سااً، ولي�ص ات�سال الل�سان، فالل�سان هو و�سيلة 
ا  تقوي الت�سال وتذكر الإن�سان باهلل اإن ن�سي، اأمهّ
اإن مل يكن هناك ات�سال قلبي فل فائدة ترجى 

من الت�سبيح لأن القلب جاف، والقلب اجلاف هو 
علمة من علمات اخلذلن  اأما القلب الت�سل 

باهلل عز وجل  فهو �سبيل النجاة يف الدنيا قبل 
الآخرة، ففي الدنيا يجعل الإن�سان م�سدرااً ي�سع 

رحمة ونورااً وهدى لكل من حوله ويف الآخرة 
يكون قريبااً من اهلل ويفوز فيها يف الوقت الذي 

يخ�رش الآخرون، ويفوز فيها يف الوقت الذي 
يخ�رش الآخرون من اأكرث الت�سابيح التي وردت 

عن الر�سول الأعظم والتي كان دائم الت�سبيح بها، 
هي » �سبحان اهلل وبحمده » و » ل اإله اإلهّ اهلل له 

اللك وله احلمد وهو على كل �سيء قدير » و » 
�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب » 
و » �سبحان اهلل وبحمده و�سبحان اهلل العظيم »، 
وغريها العديد من الأذكار والت�سابيح الختلفة 

والتنوعة، وميكن الت�سبيح بال�سبحة اأو على 
الأ�سابع اأو بدون اأي �سيء فقط بالقلب

�ساحب �لثالث هجر�ت 
�ساحب الثلث هجرات هو ال�سحابي اجلليل م�سعب بن عمري؛ فقد هاجر اإىل احلب�سة مرتني ومرةاً ثالثةاً اإىل الدينة 

باع وح�سن اخُللق وقد ُعرفت عنه ف�ساحة الل�سان والقدرة على الإقناع، فكلفه نبيهّنا  النورة، وكان رحمة اهلل لنيهّ الِطهّ
الكرمي )�سلى اهلل عليه و�سلهّم( بالذهاب اإىل الدينة النورة لتعليم ال�سلمني اأمور الدين الإ�سلمي، ويقراأ عليهم 

د على الجال�ص والنتديات  القراآن الكرمي، وكان عدد ال�سلمني يف الدينة ل يزيد عن » 12« م�سلمااً، فكان يرتدهّ
يدعوا اإىل �سبيل ربه باحلكمة والوعظة احل�سنة.  يف اإحدى هذه الزيارات دخل عليهم اأ�سيد بن ح�سري �سيد بني 

دااً له بالوت، فردهّ عليه م�سعب بكل ثقة وهدوٍء : »األ جتل�ص فاإن ر�سيت اأمرنا  عبد الأ�سهل ُم�سهرااً �سيفه عليه مهدهّ
قبلته، واإن كرهته كففناك ما تكره؟« ف�سكت الرجل واأن�ست للقراآن فرقهّ قلبه، فكان للطف م�سعب يف التعامل مع 

هذا الرجل �سببااً يف اإ�سلمه واإ�سلم عدد من اأبناء ع�سريته، فكان رحمه اهلل اأول �سفري يف الإ�سلم .

ف�سل �سالة �لنو�فل
يها ال�سلم وهي لي�ست مفرو�سةاً عليه، وتق�سم اإىل �سنن، وم�ستحبهّات، وتطوهّعات  ف النهّوافل باأنهّها �سلوات يوؤدهّ تعرهّ

د �سلهّى اهلل عليه  ، وجتدر الإ�سارة اإىل اأنهّ النوافل ل ي�سبقها اأذاٌن اأو اإقامة وذلك ح�سبما ورد عن نبيهّنا الكرمي حممهّ
و�سلهّم، ويجوز للم�سلم اأن ي�سلهّيها يف اأيهّ وقت ما مل يكن هناك نهٌي عن ذلك يف ال�سنهّة النبويهّة

ب اإيلهّ عبدي ب�سيٍء  قال ر�سول اهلل �سلهّى اهلل عليه واآله و�سلهّم اإنهّ اهلل قال )من عادى يل وليهّااً فقد اآذنته باحلرب، وما تقرهّ
ب اإيلهّ بالنوافل حتهّى اأحبهّه؛ فاإذا اأحببته كنت �سمعه الهّذي ي�سمع به،  اأحبهّ اإيلهّ مما افرت�سته عليه، وما يزال عبدي يتقرهّ
وب�رشه الهّذي يب�رش به، ويده الهّتي يبط�ص بها، وِرجله الهّتي مي�سي بها، واإن �ساألني لأعطينهّه، ولئن ا�ستعاذ بي لأُعيذنهّه، 

دي عن نف�ص الوؤمن؛ يكره الوت واأنا اأكره م�ساءته. وما تردهّدت عن �سيٍء اأنا فاعله تردهّ

�سفات �خللفاء �لر��سدين

العدالة والتقوى، فاخللفاء 
الرا�سدون اأبو بكر ال�سديق 
وعمر الفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي ابن اأبي طالب 
ر�سي اهلل عنهم، كانوا كلهم 
عدولاً اأتقياء، وقد ظهرت 
عبادتهم  يف  ال�سفات  تلك 
و�سلوكهم اليومي وتعاملهم 
كانوا  فقد  النا�ص،  مع 
واأف�سلهم  ال�سحابة  �سفوة 

كانوا  كما  الإطلق،  على 
النبي  ب�رشهم  الذين  من 
وال�سلم  ال�سلة  عليه 

باجلنة
الرا�سدة  ال�سيا�سة   
حكم  فقد  احلكيمة، 
اأربعني  الرا�سدون  اخللفاء 
فيها  �سيا�ستهم  كانت  �سنة 
اختزلوا  حكيمة،  را�سدة 

فيها جتاربهم وخربتهم

فلقد  والورع،  الزهد   
الرا�سدون  اخللفاء  كان 
والرتفع  الزهد  يف  مثالاً 
الدنيا  احلياة  متاع  عن 
وزينتها ال�سجاعة والت�سليم 
فاخللفاء  والقدر،  للق�ساء 
رجالاً  كانوااً  الرا�سدون 
من  يخافوا  مل  �سجعانااً 
ر�سي  فعمر  يومااً،  الوت 
حتت  ينام  كان  عنه  اهلل 

يومااً  طلبه  حينما  ال�سجرة 
�سرب  كما  قي�رش،  ر�سول 
يف  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان 
بيته ومل يخ�سع للخارجني 
قتلوه  ثم  حا�رشوه  الذين 
وكذلك  بيته،  يف  غدرااً 
اهلل  ر�سي  علي  مع  احلال 
عنه الذي اغتالته يد الغدر 
يف  ي�سلي  وهو  واخليانة 

ال�سجد بدون حرا�ص
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- 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 الأ�صفر يقع يف ا�صبانيا
5 �صدين هي عا�صمة ا�صرتاليا

6 اجلبل الأخ�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 ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

ال�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 ال�صم ال�صعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�صاء

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �صميت بهذا ال�صم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�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 الأثري

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية 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 الإ�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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اأحداث23
يف �صور



والتي  العايل  امل�ستوى  ذات  العاملية  املناف�سة  هذه  خالل 
الفريق  �سيطر  بلدا،   21 ميثلون  عدائني  م�ساركة   عرفت 
الوطني الع�سكري على جمرياتها،  بت�سدره املراتب الأوىل 
ح�سب الفرق يف العدو الريفي بنوعيه العدو الطويل  والعدو 
الق�سري كما حت�سل على لقب بطل عاملي يف العدو الريفي 
الريفي،  للعدو  الع�سكرية  املمتازة  الكاأ�س  ونال   2017 ل�سنة 
اأما يف مناف�سات الفردي فقد حت�سل الريا�سيون اجلزائريون 
على اأربع )04( ميداليات ،هذه النتائج الإيجابية وامل�رشفة 
جاءت لتوؤكد الإجنازات املحققة خالل املناف�سات العاملية 
الع�سكرية ال�سابقة للمجل�س الدويل للريا�سة الع�سكرية والتي 
على  الع�سكريني  عدائينا  مل�ستوى  امللحوظ  التطور  تربز 
الدعم  بف�سل  وذلك  العاملية  الع�سكرية  الريا�سية  ال�ساحة 

امل�ستمر للقيادة العليا للجي�س الوطني ال�سعبي.

بدائرة مقرة واأوالد دراج

وايل امل�سيلة يتفقد �سري 
اأ�سغال عدد امل�ساريع

 قام �سبيحة اأم�س الأول وايل ولية امل�سيلة "حاج مقداد " رفقة ال�سلطات الولئية 
والأمنية بزيارة عمل وتفقد قادته اإىل بلديات دائرة مقرة واأولد دراج ، وتدخل هذه 

الزيارة يف اإطار اخلرجات امليدانية للوايل ولية امل�سيلة ، والهادفة بالأ�سا�س اإىل 
الوقوف امليداين على واقع التنمية بالبلديات وكذا مراقبة اأهم امل�ساريع قيد الإجناز 

وقد ا�ستهل الزيارة ببلدية املعا�سيد اأين د�سن املقر اجلديد لبلدية املعا�سيد ، 
بالإ�سافة اإىل وقوفه امليداين على م�رشوع  متديد م�سب ال�رشف ال�سحي بقرية 

الغيل ، وهناك �سدد على �رشورة توفري كل املرافق ال�رشورية التي تخدم املواطن 
وتعمل على حت�سني نوعية اخلدمات وحث على �رشورة اإنهاء امل�ساريع يف اأجالها 
املحددة، كما ا�ستمع خالل هذه الزيارة اإىل ان�سغالت املواطنني، واأكد لهم باأنه 

�سوف يتكفل بكل الإن�سغالت دون ا�ستثناء هذا كما وقف وايل امل�سيلة مطول عند 
م�رشوع تو�سعة مقر البلدية باأولد دراج وبعدها عرج الوايل اإىل ثالث نقاط الزيارة 
وحتديدا اإىل بلدية مقرة اأين تفقد بها م�رشوع �سد �سبلة الذي �سيمول �سبع بلديات 

باملياه ال�ساحلة لل�رشب عن قريب .
عبدالبا�سط بديار 

حر�س وايل اجللفة  برتب متعددة   !
مل اأنده�س حني منعت من الت�سوير و للمرة  الثاين ومن الدخول اأي�سا اإىل متو�سطة 

بن عياد اأثناء زيارة  وايل الولية "حمنة قنفاف " الفجائية م�ساء اأول اأم�س من طرف 
حرا�س الوايل،  لن حرا�سه اأ�سبحوا  ميار�سون ال�سغط  بقالب هزيل مك�سوف للعلن  

واأ�سبحوا اأي�سا حرا�س برتب خمتلفة لو �سدقتها لكان معناها اأنهم برتوكولت اأو 
م�ست�ساري الوايل اأو روؤ�ساء ديوانه يف نف�س الوقت .. اأكاذيب خمزية بال ح�سيب و 

رقيب ، رغبـــة �سبه جماعيـــة يف احل�سول على ال�ستثناءات ولو بدون وجه حق ، 
اأعرا�س مزمنـــة ملر�س اجتماعي عريق ا�سمه " التفاخر مبا لي�س فينا "..  

هناك ع�رشات من هذا النوع ، ل نحقد عليهم ، لكن نطلب منهم اأن يهتموا باأعمالهم 
الأ�سلية فقط ..اأن يرتكوا فر�ســـة لغريهم .

اأحمد قادري

وزارة الرتبية متنع املا�سرت و 
الدكتوراه عن مديري الرتبية

منعت وزارة الرتبية مديري الرتبية عن موا�سلة الدرا�سة يف املا�سرت و 
الدكتوراه لتفادي التق�سري يف عملهم الإداري كما طالبتهم بالقت�ساد 

يف اأوراق الطباعة ،و التق�سف يف اأوراق الكتابة  ،و �سبق و اأن منعتها من 
اأ�ساتذة كل من الطور الإبتدائي و املتو�سط و الثانوي.

ف.ن

العدد : 4500/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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�سبب �سادم لقلة النوم لدى الأطفال

ن�رشت �سحيفة »Pediatrics« اأن معظم الدرا�سات تثبت التاأثري ال�سلبي للهواتف الذكية واحلوا�سيب على نوم 

الأطفال واملراهقني. ويف �سعيها ل�رشح تاأثري الأجهزة الذكية على النوم، ت�سري الباحثة مونيك ليبورجوا، من جامعة 

كولورادو يف مدينة بولدر الأمريكية، اإىل اأن ال�سوء يعد املقيا�س الأ�سا�سي لعمل دماغ الإن�سان، فعندما ينعك�س 

ال�سوء على �سبكية العني يف امل�ساء، ينخف�س تركيز امليالتونني ب�سكل كبري، مما يذهب النوم لدى الإن�سان، ويوؤدي 

اإىل ا�سطراب يف �ساعته البيولوجية.

البطولة العاملية الع�سكرية للعدو الريفي باملجر

املنتخب الوطني الع�سكري يحقق نتائج باهرة
عرفت البطولة العاملية الع�سكرية ال�سابعة واخلم�سون للعدو الريفي للمجل�س الدويل للريا�سة 
الع�سكرية التي جرت فعالياتها باملجر، يف الفرتة املمتدة من 03 اإىل 07 نوفمرب 2017، م�ساركة 

مميزة للفريق الوطني الع�سكري للعدو الريفي. 

�سعار" التحدي  " حتت 
و�سع حتت االإقامة اجلربية مبجمع »ريتز كارلتون«

 رئي�س احلكومة اللبنانية معتقل قافلة املقاولتية لل�سباب حتط بالبويرة
يف ال�سعودية رفقة عائلته

اأن  اللبنانية  الأخبار  يومية  ن�رشته  اأم�س  اإخباري  تقرير  ذكر 
�سعد  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  تعتقل  ال�سعودية  ال�سلطات 
اأربعة من احلرا�س  اإقامة جربية رفقة عائلته و  احلريري يف 
و م�ساعدين اثنني  وعلمت »الأخبار« من م�سادر وثيقة ال�سلة 
برئي�س احلكومة انه ُو�سع قيد الإقامة اجلربية، بعد �ساعات 
من و�سوله اإىل الريا�س اجلمعة املا�سي، وهو ل يزال، حتى 
عائلته،  اإقامة  مكان  عن  منف�سل  مكان  يف  موجوداً  ال�ساعة، 
فيما يتوىلىّ فريق اأمني �سعودي الإ�رشاف على اأمنه، كما هي  
منه  طلب  الريا�س،  اإىل  و�سوله  بُعيد  احلريري،  اأن  امل�سادر 
التوجه اىل جممع »ريتز كارلتون« الفندقي لعقد اجتماعات، 

اإىل ق�رش اليمامة للقاء امللك �سلمان، ولدى  متهيداً لنتقاله 
و�سوله اإىل الفندق، فوجئ باإجراءات اأمنية ا�ستثنائية، ليدرك، 
اإحدى  اإىل  نقله  ومت  املوقوف،  بحكم  بات  انه  دقائق،  بعد 
الفيالت التابعة للمجمع، ولي�س اإىل الفندق حيث احتجز نحو 
اأي�ساً،  هوؤلء،  وكان  �سعودياً،  اأعمال  ورجل  ووزيراً  اأمرياً   49
ا�ستُدعوا اإىل الريا�س على وجه ال�رشعة لعقد »لقاءات عمل« 
مع امللك وويل العهد، ليتم توقيفهم رهن حتقيقات تتعلق بتهم 
الف�ساد، و ي�سار اأن احلريري يحوز اجلن�سية ال�سعودية و يكون 
قد اخ�سع للتحقيق يف �سفقة متويل اجلي�س اللبناين املقدرة 

ب مليار دولر.

اأم�س وايل البويرة » م�سطفى ليماين » رفقة ممثلة  اأ�رشف 
الإعالمية  الأيام  اإنطالق  على  والريا�سة  ال�سباب  وزارة 
ديوان  مقر  م�ستوى  على   « لل�سباب  املقاولتية  لقافلة   «
موؤ�س�سات ال�سباب » حممد اإ�سياخم » مبدينة البويرة ، ويف 
 « �سعار  حتمل  التي  التظاهرة  ان  املنظمون  اأكد  ال�سياق 
التحدي » تهدف اأ�سا�سا اإىل املرافقة ال�سليمة لفئة ال�سباب 
الراغبني يف ولوج جمال املقاولتية ل�سمان جناح م�ساريعهم 
يف امل�ستقبل وذلك عن طريق الإعالم والتوجيه وتخ�سي�س 
الدعم  اأجهزة  خمتلف  من  اإطارات  ين�سطها  ف�ساءات 
ك�سف  حيث  ولكناك  واأوجنام  اأون�ساج  غرار  على  الوطنية 
ت�رشيحه  البويرة يف  وكالة  اأون�ساج  مدير    « عادل  همال   «
لنا عن متويل 6942 م�رشوع منذ تاأ�سي�س الوكالة �سنة 1998 

منها 95 م�رشوعا يف ال�سنة اجلارية 2017 خا�سة مبجالت 
ان  م�سيفا  وغريها  والبناء  واخلدمات  وال�سناعة  الفالحة 
اجلامعية  لل�سهادات  احلاملني  ال�سباب  كافة  الوكالة خ�ست 
يف �ستى التخ�س�سات من الإ�ستفادة من م�ساريع التمويل مع 
فرتة تكوينية ملدة 5 ايام حول كيفية ت�سيري امل�ساريع حتت 
اإ�رشاف اأفراد مكونني من طرف املكتب الدويل للعمل ،هذا 
واإفتتحت الور�سة الأوىل لهذه الفعالية التي تدوم على مدار 
معنان  كمال   « النف�س  علم  اأ�ستاذ  ن�سطها  مبداخلة  اأيام   3
اأن  او�سح  والذي   « ال�ساب  تت�سل مع  » كيف  » حتت عنوان 
م�سكلة ال�سباب اجلزائري تكمن يف الإت�سال بالدرجة الأوىل      

اأح�سن مرزوق

املدية

 594 م�سروعا ميكنها  خلق  60.773 من�سب �سغل
احللول  اإيجاد  بهدف  املعتمدة  امل�ساريع  جت�سيد 
اأم�س  اأول  مت  بالولية  ال�ستثمار  عجلة  بدفع  الكفيلة 
ة مع ال�رشكاء  لقاًء وايل ولية املدية ال�سيد حممد بو�سمىّ
القت�ساديني وامل�ستثمرين حاملي امل�ساريع على م�ستوى 
امل�ساكل  اأهم  على  للوقوف  وذلك  املدية  ولية  اإقليم 
والعراقيل و اإيجاد احللول الكفيلة بدفع عجلة ال�ستثمار 
اأكد عند افتتاح اجلل�سة و يف ذات ال�سياق  بالولية حيث 
الدولة  خيارات  من  املحلي  ال�ستثمار  ت�سجيع  اأنىّ  على 
اجلزائرية يف �سيا�ستها الرامية اإىل خلق تنمية اقت�سادية 
حملية �سيكون له الدور امُلحرك يف جمال توليد الرثوات 
ا�ستحداث  متزايد يف  ب�سكل  وي�ساهم  املحروقات  خارج 
تطبيق  اإطار  يف  ياأتي  اللىّقاء  اأنىّ  و  دائمة  �سغل  منا�سب 
يف  الولية  اعتمدتها  التي  ال�سناعية  التنمية  �سيا�سة 
بهدف  الفالحية  التنمية  جانب  اإىل  الأخرية  ال�سنوات 

القيمة بدل التكال على  اإيجاد �سيغ فعالة خللق فائ�س 
املطبقة   تلك  اإىل  ت�ساف  كاإ�سرتاتيجية  املايل  العتماد 

يف �سبيل التنمية املحلية 
كما اأ�سار الوايل يف تدخالته اإىل اأنىّ �سيا�سة ال�ستثمار التي 
القت�ساد  تنمية  اإىل  بالأ�سا�س  تهدف  الولية  اعتمدتها 
الوطني  القت�ساد  ب�سري  وثيق  ب�سكل  واملرتبط  حمليا 
حيث يُذكر هنا اأنىّ الولية اأ�سحت تتوىّفر حاليا على ثالث 
)03( مناطق �سناعية وثمانية )08( مناطق ن�ساط وحظرية 
ق�رش  ببلدية  هكتار   200 حميط  على  تتو�سع  �سناعية 
اإىل  اعتماد  متىّ  فقد  اإيجابي  وكموؤ�رش  حني  يف  البخاري 
غاية ال�ساعة 594 م�رشوعا بقيمة اإجمالية تقدر بحوايل 
بـ  دت  اإجمالية حدىّ م�ساحة  على  موزعة  دينار  مليار   366
974 هكتار و من املنتظر اأن تُن�ساأ 60.773 من�سب �سغل 
الهواري بلزرق

اكت�ساف »مفاجئ« من احلرب العاملية الثانية
اكت�سف الباحثون بقايا 58 بحارا بريطانيا قتلوا عندما غرقت غوا�ستهم اأثناء احلرب العاملية الثانية، يف بحر ال�سمال 

عن طريق ال�سدفة، وُعرث على حطام HMS Narwhal بعد مرور 77 عاما على اختفائها، من قبل جمموعة من 
الغوا�سني البولنديني الذين كانوا يبحثون عن اإحدى الغوا�سات املفقودة يف املنطقة، ويُظهر م�سح الرادار ثالثي 

الأبعاد تفا�سيل املركبة املوجودة على عمق 94 مرتا حتت �سطح املاء، حيث توؤكد البيانات اأنها الغوا�سة التي تعر�ست 
للهجوم من قبل �سالح اجلو الأملاين )Luftwaffe(، خالل معركة بريطانيا، يف جويلية 1940.

وزير ال�سكن  طمار
ا�ستالم 40 األف وحدة 

�سكنية قبل نهاية2017
اأكد  وزير ال�سكن عبد الوحيد طمارعن اأم�س 
بالعا�سمة اأن احلكومة ملتزمة باحرتام كامل 

تعهداتها   املتعلقة  باإ�سكان كل مكتتبي الربنامج 
الأول و الثاين التابعني �سيغة عدل 1 و عدل 2

و ك�سف الوزير اأنه مت ا�ستالم اإىل غاية �سبتمرب 
24 األف وحدة و�سيتم ا�ستالم40 األف وحدة اأخرى 
مع نهاية ال�سنة اأ�ساف اأنه �سيتم اإطالق م�ساريع 
ت�سم 20األف وحدة بالعا�سمة خم�س�سة ل عدل 2 
�ستجرى حاليا التن�سيق مع و�سالح ولية اجلزائر 

حول الأوعية العقارية التي مت ا�سرتجاعها.
ف.ن�سرين

وايل امل�سيلة يوؤكـد 

القانون  "�ساأطبق 
على كل من يحاول 
تزوير الإنتخابات "

»حاج  امل�سيلة  وايل   ، اأم�س  توعد 
حديد  من  بيد  بال�رشب  مقداد« 
ومتابعة كل مـن يحاول الت�سوي�س على 
اإجرائها  املقرر  املحلية  الإنتخابات 
يف  يفكر  اأو  اجلاري  نوفمرب   23 يف 
ال�سعبية  بالإرادة  والتالعب  التزوير 
الناخبني  يطمئن  لكي  وذلك  ق�سائيا، 
تعترب  اأ�سواتهم  اأن  على  واملرت�سحني 
اإىل  املرت�سحني  داعيا  اأمانـة،  مبثابة 

�رشورة التناف�س بالربامج.

التنفيذية  الهيئة  الأول على  امل�سوؤول 
اأكد على هام�س زيارة العمل والتفقد 
بلديات  من  كل  اإىل  قادته  التي 
على  ومقرة،  دراج  اأولد  املعا�سيد، 
اأن الدولة وفرت كل الظروف املادية 
اإجناح الإ�ستحقاق  اأجل  والب�رشية من 
عر�س  مبثابة  وجعله  الإنتخابي 
دميقراطي ، وذلك من خالل احلر�س 
على توزيع كل البطاقات على الناخبني 
وتهيئة القاعات التي يتم فيها تن�سيط 

توفري  وكـذا  الإنتخابية،  احلمالت 
وذلك  الإقرتاع،  يوم  خالل  النقل 
الداخلية  وزير  لتعليمة  تنفيذا  كله 
يحر�س  والتي  املحلية  واجلماعات 
اأنه  اإىل  م�سريا  حرفيا،  تطبيقها  على 
التجاوزات  بع�س  بتكرار  ي�سمح  لن 
الإنتخابات  خالل  �سجلت  التي 
اأو  الت�رشيعية الفارطة، وكل من يفكر 
الإنتخابات  خالل  التزوير  يف  يحاول 
عليه  �سيطبق  فاإنه  القادمة  املحلية 

و�سيتم متابعته ق�سائيا مهما  القانون 
العبارة  كان ال�سخ�س، قائال وب�رشيح 
اجلمهورية  لرئي�س  ممثل  ب�سفتي   «
�ساأكون �سارما ولن اأ�سمح لأي �سخ�س 
مهما كان اأن ي�سو�س على الإنتخابات 
ال�سعبية  بالإرادة  التالعب  يحاول  اأو 
وكل مرت�سح يفرزه ال�سندوق مرحبا به 
من طرف  والدعم  العون  كل  و�سيجد 

ال�سلطات املحلية«.
عبدالبا�سط بديار 
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