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ولد عبا�س يرد على عمارة بن 
يون�س من املدية:

الثورة  هو  "الأفالن 
والدولة والإجنازات 

املحققة"

قال اأنه على احلكومة االإ�صراف 
على القطاعات ال�صيادية فقط

بن يون�س يدعو ملزيد 
من ال�سالحيات للخوا�س

رد على اتهام جمال ولد عبا�س 
،بن فلي�س : اخلائن من يتحالف 

مع اأعداء الوطن 

 الدولة قائمة بدورها 
فيما يخ�س ملف الذاكرة 

�س5املنظمة الوطنية للمرقني العقاريني  

ال�سيغة اجلديدة  لل�سكن �ستخلق ن�سف مليون من�سب �سغل 

الهوية الوطنية تخرج "الأنباف" لل�سارع 

�س.13

ماجر: املنتخب يواجه 
اأزمة لكنه بني اأياد اآمنة

اأكد اأن الفوز امام نيجرييا �صيكون انطالقة ايجابية 
مل�صواره مع اخل�صر

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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املدية

�صفري رومانيا باجلزائريف زيارة اإىل عا�صمة التيطري
   �س.24

اإبراهيم قورة مت�صدر قائمة احلركة 
ال�صعبية اجلزائرية لبلدية االأخ�صرية 

ل نوؤمن بالوعود 
اجلوفاء لأننا منلك 

البدائل 
�س.3

�س.4

�س.4

�س.4

برنامج عدل 2

انطالق اأ�سغال اجناز 
12.400 وحدة 

بالعا�سمة 
�س.24 �س24�س.5�س.24

امل�صيلة

هالك �سخ�س 
يف حادث مرور 

مروع بحمام 
ال�سلعة

على  خلفيةعقد كراء قطعة 
اأر�صية

رئي�س مفت�سية مب�سلحة 
ال�سرائب يطلب ر�سوة 

بقيمة 100 مليون 

البويرة

الوايل يكرم 
اجلمعيات 
الن�سيطة

�صّدد الناخب الوطني رابح ماجر اأن املباراة 
املقبلة التي تنتظر املنتخب الوطني غدا 

اأمام نظريه النيجريي �صوف تكون فر�صة 
الالعبني من اأجل حتقيق االنطالقة 

وا�صتعادة الثقة يف النف�س.

.   متفائلون بوجود طمار على راأ�س وزارة ال�سكن

.    م�ساريع كربى منحت قبل �سن��ت مل�ؤ�س�سات �أجنبية مفل�سة
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الدرك الوطني 

القب�ض على اأجانب احرتفوا تزوير 
العملة الوطنية 

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
توقيف  من  موؤخرا  بالعا�صمة 
رعيتني اأجنبيتني من دولة افريقية 
عرث بحوزتهما رزم من فئة 1000 
دج مهياأة ومعدة للتزوير، ح�صبما 
الهيئة  الأربعاء  اليوم  به  اأفادت 
الأمنية املذكورة و قامت ف�صيلة 
الزوار  بباب  التدخل  و  الأمن 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  باإقليم 
اإثر  البي�صاء،  بالدار  الوطني 
نقطة تفتي�ش و مراقبة باكت�صاف 
اأمر �صابني بالغان من العمر 28 و 

24 �صنة، كان على منت �صيارة من 
مراقبة  بعد  ات�صح  ني�صان،  نوع 
وثائقهما الإدارية و تفتي�ش دقيق 
كي�صا  ينقالن  اأنهما  ملركبتهما 
ي�صم  اللون  اأ�صود  بال�صتيكيا 
عدة رزم من الأوراق النقدية من 
معدة  جزائري  دينار   1000 فئة 
خمباأة  كانت  للتزوير  ومهياأة 
ال�صيارة  زوايا  باأحد  باإحكام 
امل�صتاأجرة من عند اأحد وكالت 
بيان  ح�صب  ال�صيارات،  كراء 

امل�صالح.

عبيد �سارف ي�سقط مبيدان 20 اأوت
جمعت  التي  املباراة  �صهدت 
�صباب  فريقي  ام�ش  اأول 
بلوزداد ومولودية وهران لقطة 
احلكم  �صقط  عندما  طريفة 
الذي  �صارف  عبيد  مهدي 
اأر�صية  على  املواجهة  اأدار 
الأر�صية  ب�صبب  امليدان 
عقب  اأوت   20 مللعب  الزجلة 
اأّثرت  التي  الأمطار  تهاطل 

عليها وبللت الع�صب.

اأ�سرة جمعية ال�سلف تعزي 
�سعيد عمارة

جمعية  فريق  اإدارة  قامت 
ال�صابق  الرئي�ش  بتعزية  ال�صلف 
لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
التحرير  جبهة  ولعب  القدم 
بعدما  عمارة  �صعيد  الوطني 
املكتب  اأع�صاء  من  عدد  تنقل 

امل�صري للفريق يتقدمهم الناطق 
مدوار  الكرمي  عبد  الر�صمي 
وقاموا  عمارة  �صعيد  منزل  اإىل 
زوجته  وفاة  يف  العزاء  بواجب 
هذا  خالل  املنية  وافتها  التي 

الأ�صبوع.

ر�ؤية من الواقع

زوايــــــا العـلـم 
والفـتـن 

بالأم�ش كانت الزاويا منارة للعلم ومدر�صة لتخريج 
الرجال ، وثكنة حتول طلبتها وقودا لثورات �صعبية 
اأذهلت فرن�صا العجوز ، بف�صلها حافظت اجلزائر 
وا�صرتجعت   ، و�صخ�صيتها  ودينها  لغتها  على 
من  املقاومة  قادة  وكل  و�صيادتها.  ا�صتقاللها 
الأمري عبد القادر اإىل بوعمامة وبن �صهرة وبلكحل 
والدرقاوي  وبلحر�ش  وبومعزة  حممد  و�رشيف 
طرق  واأتباع  زوايا  �صيوخ  كانوا  ون�صومر  وبوبغلة 
الدين  تعاليم  من  مرجعيتهم  ي�صتمدون   ، �صوفية 
واتخذوا  اجلهاد  راية  رفعوا  احلنيف  الإ�صالمي 
�صبيل الكفاح �صد العدو.وحتى املجاهدين وقادة 
ال�صهيد  راأ�صهم  وعلى  املباركة  التحريرية  الثورة 
ال�صيخ زيان عا�صور قائد الولية ال�صاد�صة التاريخية 
وقادوا معارك  القراآن  زوايا يحفظون  كانوا طلبة 
اأرقى املدار�ش  حريت جرنالتها املتخرجني من 
الع�صكرية . والزوايا كانت مهمتها الأوىل حتفيظ 
علماء  لنا  واأجنبت  العربية  اللغة  وتدري�ش  القراآن 
م�صرية  قادوا  ومربني  و�صعراء  وكتاب  وعباقرة 
العلم والتعليم وتخرج على اأيديهم ع�رشات الآلف 
من الطلبة ، لكن لالأ�صف ال�صديد فيما نراه اليوم 
من جتاذبات حولت الزوايا عن ر�صالتها احلقيقية 
بها  انحرفت  خمتلفة  تيارات  تتقاذفها  واأ�صبحت 
اإىل املجهول ، وهو اأمرا غري مقبول ، لن الزوايا 
هوية  على  واحلفاظ  التعليم  الأ�صا�صي  دورها 
ال�صعب ، اأما اأن تعود بنا اإىل قرون اأوروبا الو�صطى 
�صكوك  متنح   ) )كنائ�ش  اإىل  وتتحول  واملظلمة 
�صور  وتبي�ش   ، ذاك  عن  ومتنعها  لهذا  الغفران 
ال�صعوذة  متتهن  و   ، اآخرين  وجوه  وت�صود  البع�ش 
وينح�رش  ،والدرو�صة  الطرقية  زمن  اإىل  وتعود 
والعرف  ال�رشع  ح�صاب  على  املوالة  يف  دورها 
فالأمر ي�صبح خطريا، اإذ من املفرو�ش اأن يتدخل 
القائمون على قطاع ال�صوؤون الدينية وي�صلحوا ما 
الزوايا  وبتاريخ  والدين  بالقيم  املتاجرين  اأف�صده 
اليوم يجتمع فيها ل طلبة  التي مل تعد  والكتاتيب 

القراآن و ل حملة كتاب اهلل 
اإن الزوايا تراثا م�صرتكا للجميع ، وتاريخ م�رشف 
الهوية  على  احلفاظ  بالأم�ش يف  �صاهمت  لالآباء. 
 ، الإ�صالمية   الأمازيغية  العربية  وال�صخ�صية 
وطريقتها  الرتبوية،  ومناهجها  م�صائخها  وبف�صل 
واأ�صاتذة  وم�صائخ  اأعالم  لنا  قدمت  التعليمية 
قادة  لنا  قدمت  كما   ، �صتى   علمية  جمالت  يف 
ع�صكريني و جنود كانوا وقودا لثورات امتدت لأكرث 
من قرن ون�صف ، والواجب اليوم اأن نحافظ على 

هذا الإرث . 
احلفناوي بن عامر غول

على م�صتوى �صاطئ بتلم�صان 

حجز 50 كلغ من الكيف املعالج 
تلم�صان   ولية  �صواطئ  اأحد  م�صتوى  على  الوطني  الدرك  م�صالح  حجزت 
الأمنية  الهيئة  لدى  اأم�ش  علم  ،ح�صبما  املعالج  الكيف  مادة  من  كلغ   50

املذكورة.
واإ�صتغالل ملعلومات وردت اإىل م�صاحلها متكن دركيو املجموعة الإقليمية 
�صاطئ  م�صتوى  على  املخدرات  من  املذكورة  الكمية  �صبط  من  لتلم�صان 
"املخالد" التابع لبلدية بني خالد حيث كانت الكمية خمباأة ما بني �صخور 
ال�صاطئ، وفق ما اأ�صارت اإليه ذات الهيئة، الذي مل يحدد اإن كانت هذه الكمية 
من الكيف املعالج قد قذفتها اأمواج البحر اأو اأخباأها املهربون وقد مت فتح 

حتقيق حول مالب�صات هذه الق�صية ، مثلما اأكده نف�ش امل�صدر. 

البويرة

التعرف على هوية االرهابيني املق�سي 
عليهما اأم�ض 

حوادث املرور 

وفاة 38 �سخ�سا واإ�سابة 1273 اآخرين 
بجروح خالل اأ�سبوع 

لقي 38 �صخ�صا حتفهم واأ�صيب 
عرب   1068 يف  اآخرون   1273
خالل  الوطن  جهات  خمتلف 
الفرتة املمتدة ما بني 29 اأكتوبر 
ح�صب   ، اجلاري  نوفمرب   4 اىل 
الربعاء  اليوم  به  افادت  ما 
ح�صيلة مل�صالح احلماية املدنية  
اأثقل  اأن  امل�صدر  ذات  ،واأو�صح 
غرداية  ولية  يف  �صجلت  ح�صيلة 
 24 جرح  و  اأ�صخا�ش   05 بوفاة 
اآخرين مت اإ�صعافهم و حتويلهم اإىل 

املراكز الإ�صت�صفائية على اإثر 15 حادث مرور.
كما متكنت وحدات احلماية املدنية من اخماد  1066 حريق منها منزلية و�صناعية 

وحرائق خمتلفة وذلك خالل 1415 تدخل لها.
اأما فيمــا يخ�ش العمليات املختلفة فقامت عنا�رش احلماية املدنية بـ 5964 تدخـل 

فـي نف�ش الفرتة لتغطية 5146 عملية اإ�صعاف و اإنقاذ الأ�صخا�ش يف خطر.

مت التعرف على هوية الإرهابيني اخلطريين اللذين ق�صت عليهما مفرزة للجي�ش 
الوطني ال�صعبي، يوم اأم�ش الثالثاء ، باجلباحية، ولية 

البويرة ،ح�صب ما اورده بيان لوزارة الـدفاع الـوطني اأم�ش الأربعاء.
النوعية  للعملية  وتبعا  الإرهاب،  حماربة  اإطار  "يف  انه  البيان  ذات  اأو�صح  و 
املنفذة باجلباحية، ولية البويرة/ن.ع.1، يوم اأم�ش، من طرف مفرزة للجي�ش 
التعرف  ارهابيني خطريين، مت  الق�صاء على  والتي مكنت من  ال�صعبي  الوطني 
"ع. م�صعود" و"�ش. علي"  الأمر بكل من  على هوية هذين املجرمني، ويتعلق 

املكنى "اأبو اإبراهيم" .
املنظمة،  واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  يف   " انه  امل�صدر  ذات  تابع  و 
اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي وعنا�رش الدرك الوطني، )09( مهربني، 
بتمرنا�صت وبرج باجي خمتار وعني قزام /ن.ع.6، و�صبطت ثالث )03( مركبات 

رباعية الدفع، و�صاحنة 
)01( و)3000( لرت من الوقود و)01( طن من مادة الفرينة و)1380( لرت من زيت 
املائدة واأدوات تنقيب عن الذهب وجهازي )02( ات�صال عرب الأقمار ال�صطناعية 
الوطني  الدرك  "عنا�رش  ان  امل�صدر  ا�صار  مت�صل،  �صياق  اأخرى"يف  واأغرا�ش 
الكيف  من  كيلوغرام   )6.7( بحوزته  خمدرات  تاجر  /ن.ع.4،اأوقفت   بالوادي 
تندوف/ن.ع.3  نف�ش املادة بكل من  كيلوغرام من  املعالج و�صبطت )51.62( 
جن�صيات  من  �رشعي  غري  مهاجرا   )30( توقيف  مت  فيما  وتلم�صان/ن.ع.2، 

خمتلفة بكل من تلم�صان وتندوف وب�صار  واأدرار".

اأمن والية اجلزائر 

توقيف جماعتني اإجراميتني 
متكنت م�صالح اأمن ولية اجلزائر 
جماعتني  توقيف  من  موؤخرا 
اإجراميتني تتاجران يف املخدرات، 
و�صبطت بحوزتهما 530 غرام قنب 
هندي و  موؤثرات عقلية و اأ�صلحة 
بي�صاء، ح�صبما ورد اأم�ش الأربعاء 

بيان ذات امل�صالح.
و متت هذه العمليات خالل العمل 
الدوري مل�صالح امن ولية اجلزائر 
حيث  اجلرمية،  مكافحة  اإطار  يف 
اجلماعتني  هاتني  اأمر  اكت�صف 
اأثناء  اأ�صخا�ش   6 من  املكونتني 
على  �صياحية  �صيارة  تفتي�ش 

تفتي�ش  كذا  و  �صعيد  بور  م�صتوى 
باأحد  امل�صبوهة  املنازل  اأحد 
مواد  على  عرث  حيث  الأحياء 
بني  يقول  لال�صتهالك،  ممنوعة 

اأمن ولية اجلزائر.

عني متو�صنت

م�سنعان جديدان بتمازوغة 
�صيدخل م�صنعان جديدان خمت�صان يف اإنتاج الآجر و م�صتقاته و الرخام بجميع 

اأنواعه مرحلة الإنتاج قبل نهاية �صهر يناير املقبل 
باملنطقة ال�صناعية لتمازوغة )عني متو�صنت( ، ح�صب علم لدى م�صوؤويل هذه 
الوحدات وقد تعززت املنطقة ال�صناعية لبلدية تامزوغة مب�صنع جديد لإنتاج 
الآجر و م�صتقاته جرى اإجنازه بتكلفة مالية بلغت 3 ماليري دج حيث مت الإنتهاء 
التجهيزات  تركيب  اأي�صا  و  املدنية  بالهند�صة  اخلا�صة  القاعدية  الأ�صغال  من 
على اأن يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية يناير املقبل ح�صبما تعهد به �صاحب 
ذات  اإىل  ويناز  لبيبة  متو�صنت  عني  وايل  بها  قامت  زيارة  مبنا�صبة  امل�رشوع 

املنطقة ال�صناعية.
يوميا  اآجر  األف وحدة  ال�صناعية نحو 50  الوحدة  لهذه  الإنتاجية  القدرة  وتبلغ 
حاجيات  بتغطية  لها  ي�صمح  مما  �صنويا  قرميد  وحدة  مليون  2ر1  اإىل  اإ�صافة 
تلم�صان  و  بلعبا�ش  �صيدي  غرار  على  املجاورة  الوليات  من  عدد  و  الولية 

اإ�صتنادا لل�رشوحات املقدمة يف ذات ال�صاأن.
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اإبراهيم قورة مت�صدر قائمة احلركة ال�صعبية اجلزائرية 

لبلدية الأخ�صرية 

ال نوؤمن بالوعود اجلوفاء 
الأننا منلك البدائل 

حاوره : �صليم عماد فار�س 

كنتم �صمن املجل�س البلدي ال�صابق 
قائمة  تت�صدرون  انتم  واليوم 
اجلزائرية  ال�صعبية  احلركة 

طاحمني يف رئا�صة البلدية ؟

املجل�س  �ضمن  وجودي  يعلم   الكل 
قدر  وحاولت  كنائب   ال�ضابق  البلدي 
خربة  من  لديا  ما  تقدمي  الإمكان 
اأن  احلقيقة  لكن   ، الت�ضيري  جمال  يف 
الع�ضو اأو النائب يف املجل�س ل ميكنه 
واأهدافه  طموحاتها  خمتلف  جت�ضيد 
من  العديد  له  البلدية  رئي�س  لكن   ،
على  القدرة  متنحه  التي  ال�ضالحيات 
مع  بالتعاون  الأهداف  تلك  جت�ضيد 
املجل�س البلدي ، واجلميع يعلم باأنه مل 
ي�ضبق يل رئا�ضة البلدية من قبل  وعلى 
هذا الأ�ضا�س قررت اأن اأت�ضدر القائمة 
من  بتزكية  الرئا�ضة  نيل  يف  طاحما 
اأفكاري وبرناجمي  املواطنني لتج�ضيد 
ورفع  للمواطنني  خدمة  �ضيكون  الذي 
الغنب وحل خمتلف امل�ضاكل التي وقفت 
�ضدا يف حتقيق حلم اأبناء الأخ�رضية يف 

العي�س مبوا�ضفات توازي اأمالهم  .

على  املراهنة  اأن  القول  هل ميكن 
من  متكنكم  والتجربة  اخلربة 

ا�صتقطاب اأ�صوات املواطنني؟

ل ميكن لأي كان اأن ي�ضري بلدية اأو ولية 
اأو دائرة من دون اأن جتتمع فيه العديد 

اخلربة  بينها  من  املوا�ضفات  من 
والتجربة ، وعليه اأعتقد اأن جتربة اأزيد 
من 30 �ضنة بالبلدية ومعرفة كل خباياها 
الأ�ضبع  و�ضع  من  �ضتمكنني  وم�ضاكلها 
مدينة  الأخ�رضية  الداء،  مكامن  على 
البلديات  كباقي  م�ضاكلها  ولها  كبرية 
الأخرى ، ولكن من خالل خربتنا لدينا 
التي  امل�ضاكل  ملختلف  احللول  كامل 
وعليه   ، للمواطن  احلياة  �ضفوة  تعكر 
الولويات  حتديد  على  قادرون  نحن 
واملواطنني  الأخيار  رفقة  وامل�ضاهمة 
جلعل من بلدية الأخ�رضية منوذجا يف 

التنمية والعي�س الكرمي للمواطن .

اأع�صاء  اخرتمت  اأ�صا�س  اأي  على 
قائمتكم  لتقدميها اأمام املواطنني 

للت�صويت عليها ؟

تقدمي  �ضوى مبن ميكنه  نوؤمن  ل  نحن 
،قائمتنا  ومواطنيه  لبلديته  الأف�ضل 
ومن  وال�رضفاء  النزهاء  على  اعتمدت 
عن  بعيدا  الأف�ضل  تقدمي  باإمكانهم 
اأع�ضاء  كل   ، ال�ضخ�ضية  امل�ضالح 
بلديتهم  على  يغارون  رجال  القائمة 
ويردون البديل للو�ضع الذي �ضاد خالل 
ال�ضنوات الأخرية ، وعليه اختيار الأخيار 
حتديد  به  متت  الذي  املقيا�س  هو 
يقدموا  اأن  يريدون  الذين  النزهاء 
 ، مزايدات  دون  ملواطنيهم  خدمة 
وعليه نعتقد باأننا ن�ضعى من خالل هذه 
الوجوه اىل اإخراج مدينتنا وبلديتنا بكل 
قراها ومدا�رضها واأحيائها من الو�ضع 

اأن  الأف�ضل ونحن متيقنون  احلايل اىل 
�ضئم  لأنه  البديل  يريد  حاليا  املواطن 

من الوعود .

رفعت  ال�صعارات  من  الكثري 
لكن   ، النتخابية  احلملة  خالل 
هل   ، التج�صيد  يريد  املواطن 
يريح  برنامج  حتقيق  باإمكانكم 
يف  الثقة  له  ويعيد  املواطن 

امل�صئول املحلي ؟
،اأنا  اأي�ضا  والنوايا  تختلف  الرجال 
نريد  ل  القائمة  اأع�ضاء  وكل  �ضخ�ضيا 
مننح  ول   ، جوفاء  �ضعارات  نرفع  اأن 
ن�ضتهوي  اأن  نريد  ول   ، كاذبة  وعودا 
اليوم  اأ�ضواته  منحنا  اأجل  من  الناخب 
للمطالبة  البلدية  اأمام  غدا  ليقف  اأ 
بتحقيق الوعود ، نحن يف قائمتنا لدينا 
طموح وم�رضوع جاد وملتزمون به لأننا 
قادرون على جت�ضيده بكل اأمانة ورزانة 
، حملتنا النتخابية لي�ضت وعودا واإمنا 
ببلدية  املواطن  بات  لو�ضع  حلول  هل 
برناجمنا   ، بتج�ضيده  يحلم  الأخ�رضية 
وا�ضتغالل  البلدية  تنمية  على  يعتمد 
خمتلف  تطوير  يف  املالية  مواردها 
من  املواطن  متكن  التي  املجالت 
والتهيئة  النظافة   ، الكرمية  احلياة 
الإدارة  ،و�ضع  اأولوياتنا  من  العمرانية  
والتعاون   ، املواطن  ت�رضف  حتت 
لن  البلدية  يف  ك�رضكاء  مواطنينا  مع 
م�ضاهمة املواطن يف خملف املجالت 
ت�ضهل عملية جت�ضيد الربامج ، ال�ضباب 

هو اأي�ضا احللقة التي من�ضك بها قطار 
التنمية فاجلمعيات ال�ضبانية لها دورها 
كبري  ب�ضكل  وامل�ضاهمة  التوعية  يف 
عن  دقيقة   35 �ضوى  لتبعد  بلديتنا   ،
م�ضاريع  بتج�ضيد  نحلم  ولذا  العا�ضمة 
تكون  حتى  الدولة  مب�ضاهمة  كربى 
 ، اجلزائر  واجهة  الأخ�رضية  بلدية 
منلك  كما  لدينا  الربامج  من  العديد 
الأخ�رضية  جلعل  احللول  من  الكثري 
العا�ضمة  بوابة  وهي  اجلميع  مق�ضد 
ال�ضيطرة  ميكن  التي  البلدية  م�ضاكل   ،
وجتاوز  واحلكمة  الإرادة  بفعل  عليها 
مرحلة امل�ضالح ال�ضخ�ضية ، نحن اليوم 
اأمام حتديات كثرية لكننا نوؤمن بقدراتنا 
وجتاوب املواطن معنا . كما نعول على 
الت�ضكيالت  رفقة  اجلماعي  العمل 
ال�ضيا�ضية الأخرى  مما ي�ضمح للمواطن 
يف  والعي�س  التنف�س  الأخ�رضية  ببلدية 

ظروف ح�ضنة .

ال�صيا�صية  الت�صكيالت  ذكر  على 
اأن  تعتقدون  األ   ، الأخرى 

التناف�س بينكم �صيكون �صعبا ؟

نحن نعي�س ع�رض الدميقراطية والتنوع 
يعد   ما  وهو  والقرتاحات  الربامج  يف 
اإ�ضافة للمواطن ، واأعتقد ان املواطن 
�ضيعرف بالتاأكيد من هو الأجدر بت�ضيري 
�ضوؤونه ، اقرتاحاتنا وبرناجمنا ل مفر 
من جت�ضيده واإل �ضنعود بعد كل عهدة 
ونبحث  ال�ضفر  نقطة  اىل  انتخابية 
اأن  اأقول  وعليه   ، جمددا  احللول  عن 

لي�س  هو  النتخابات  هذه  دخولنا 
طرحا لربنامج واإمنا هو حل للم�ضاكل 
الأخ�رضية ،خربتنا  بلدية  تعرفها  التي 
والعمران  التهيئة  جمال  يف  الطويلة 
الأولوية  متنحنا  املجالت  وخمتلف 
بقي  التي  امل�ضاكل  تلك  كل  حل  يف 
اأن الكثري  املواطن ينتظر حلها ، رغم 
من الت�ضكيالت ال�ضيا�ضية التي تراأ�ضت 
البلدية خالل ال�ضنني الطويلة الفارطة 
اإل اأن الأمر بقي كما كان عليه بل وزاد 
والتهيئة  النظافة  يخ�س  ما  تعقيدا يف 
من  يتذمرون  املواطنني  جعل  ،مما 
من  يقرتب  طرحنا  ال�ضائد،لذا  الو�ضع 
هو  امل�ضاكل  لهذه  وحلولنا  التج�ضيد 
 ، ق�ضري  ظرف  يف  �ضنج�ضدها  غاية 
مبنية  حملتنا  تكون  اأن  لنريد  نحن 
جميعا  ،لأننا  والأوهام  الوعود  على 
نعرف ما الذي يعانيه املواطن  ببلدية 
نحو  مبا�رضة  و�ضنذهب   ، الأخ�رضية 
من  البيت  وترتيب  امل�ضاكل  حل 
واحلمد  مغالطات  اأو  مزايدات  دون 
جانبنا  اىل  يقفون  املواطنني  ان  هلل 
ان  اأمل  على  كبري  ب�ضكل  وي�ضاندوننا 

نحقق لهم ما ينتظرون منا .

ماذا   ، الأف�صل  ينتظر  املواطن 
�صتقدمون له ؟

الو�ضع  تغيري  هو  تر�ضحنا  من  الغاية 
من  طويلة  �ضنوات  بعد   ، القائم 
يعلم  اجلميع   ، النتظار  و  املحاولت 
ما هي  يدرك  والكل  النقائ�س  هي  ما 

اأحد  الأمور التي يجب ت�ضليحها ، ول 
الو�ضع  الأخ�رضية  بلدية  يف   يتجاهل 
النظافة  قلة   ، يطاق  ل  اأ�ضبح  الذي 
الأحياء  اأكرب  يف  طرقات  تعبيد  وكذا 
نريد   ، واملدا�رض  القرى  من  والعديد 
وتقدمي  املواطنني  كل  اىل  ن�ضل  اأن 
هي  ،الأخ�رضية  تقدميه   ميكن  ما 
الرجال   ، واجبنا  وخدمتها  بلديتنا 
القادرين  وحدهم  النزهاء  ال�رضفاء 
على رفع الغنب على املواطن ، وتنمية 
الأكفاء  الرجال  مهام  من  هي  البلدية 
قائمتنا  من  جعل  على  نعتزم  نحن   ،
البديل واحلل الأمثل حتى نرتقي بهذه 
الرائدة  البلديات  م�ضف  اىل  البلدية 
والت�ضويت   ، املجالت  خمتلف  يف 
م�ضتقبل  نحو  ال�ضري  هو  قائمتنا  على 
خل�رض  �ضي  ال�ضهيد  ملدينة  اأف�ضل 
رحمه اهلل  ،ال�ضابقون دافعوا عن هذا 
جيل  ونحن  والنفي�س  بالنف�س  الوطن 
اأي جهد  ال�ضتقالل ، �ضوف لن ندخر 
مكت�ضبات  على  للحفاظ  ال�ضعي  يف 
وتطوير  تنمية  على  والعمل  الثورة 
مواطنونا   ، الأف�ضل  نحو  بلديتنا 
على  والقادر  والأكفاأ  الأ�ضلح  يعرفون 
وعليه  ل�ضنني  دام  و�ضع  من  اإخراجهم 
جانبنا  اىل  والوقوف   ، دعمهم  ننتظر 
ال�ضعبية  احلركة  لقائمة  والت�ضويت 
طموحاتهم   جن�ضد  نحن   ، اجلزائرية 
ونحقق التنمية التي ياأملونها واأ�ضواتهم 
هي التي �ضتمنحنا القوة التي تفتح لنا 

جميع اأبواب امل�ضتقبل الأف�ضل.

اأعترب مت�صدر قائمة احلركة ال�صعبية اجلزائرية ببلدية الأخ�صرية اإبراهيم قورة  م�صاركته يف النتخابات املقررة يف 23 نوفمرب اجلاري هي مفتاح للم�صاكل الكبرية التي 
تعرفها بلدية الأخ�صرية ، حيث تعهد مرت�صح المبيا بتذليل خمتلف ال�صعاب التي تواجه املواطنني للعي�س بكرامة يف بلديته و التي باإمكان مرت�صحي المبيا اإيجاد احللول لها، 

وقال مت�صدر القائمة اإبراهيم  قورة اأن خربته يف الت�صيري كنائب �صابق و اإطار داخل البلدية مينحه الأولوية لتقدمي الأف�صل للمواطنني الذين عانوا ل�صنوات الكثري من امل�صاكل 
اأغلبها يخ�س النظافة والت�صغيل وتعهد باإيجاد البدائل التي باإمكانها تفعيل املنطقة ال�صناعية والبحث عن م�صاحات عقارية  اأخرى الهدف منها خلق منا�صب �صغل جديدة 

وال�صري بالتنمية نحو الأف�صل لأن الأخ�صرية مكانتها �صمن املدن الكربى بفعل متوقعها وكذا ثرواتها وكفاءات رجالها  ، كما اأعترب مت�صدر  احلركة ال�صعبية اجلزائرية اأن ما 
حققه من تفوق يف املجال الريا�صي ببلدية الأخ�صرية ميكن حتقيقه يف خمتلف املجالت الأخرى والتي مل جتد راعيا لها ول متابعا لتنميتها . 

ولد عبا�س يرد على عمارة بن يون�س من املدية:

املحققة" واالإجنازات  والدولة  الثورة  هو  "االأفالن 
رد الأمني العام حلزب جبهة التحرير 
على  عبا�س،  ولد  جمال  الوطني، 
الأمبيا  لرئي�س  ال�ضمنية  اخلرجات 
اأن  اأكد  حيث   ، يون�س  بن  عمارة 
هنالك من هم قلقون من ت�رضيحات 
الأفالن بخ�ضو�س ال�رضعية الثورية، 
احلزب  اأن  يوؤكد  الواقع  اأن  رغم 
وهو  الدولة،  وهو  الثورة  هو  العتيد 
كان م�ضاندا  ما  دائما  الذي  الوحيد 

للفئات اله�ضة وال�ضعيفة.
لزال  عبا�س  ولد  جمال  اأن  يبدو 
هذه  يف  الكل  مهاجمة  على  م�رضا 
ينتقد  كان  اأن  فبعد  املحليات، 
راح  الأرندي،  ال�ضلطة  يف  حليفه 
يوم اأم�س من ولية املدية يوؤكد باأن 
من يريد النيل من احلزب العتيد لن 
مر�ضحي  خمابطا  مراده،  اإىل  ي�ضل 
احلزب قائال:« لتطمئنوا.. فحجارة 
اخل�ضوم ل ت�ضيب الأ�ضجار اجلرداء، 
 ، املثمر«  ال�ضجر  ت�ضتهدف  بل 
ووا�ضل الأمني العام حلزب الأفالن 
الذي رافقته يف التجمع وجوه وزارية 
�ضابقة على غرار حمجوب بدة، عبد 

ال�ضالم �ضلغوم، عبد املالك بو�ضياف 
وبوجمعة طلعي » نحن ل�ضنا يف الواقع 
يف حملة انتخابية بقدر ما نحن يف 
وقفات اأمام اإجنازات برنامج رئي�س 
على  املرت�ضحني  حاثا  اجلمهورية« 
بالتثمني  املحلي  للناخب  التوجه 
يف  الإجنازات  بتلك  وبالتذكري 
بولية  بلدية   64 عرب  خطابهم 
املدية    ،معتربا  الأجواء املحيطة 
اإذا  الأفالن  على  حكرا  مبقاعدها 
ما اأح�ضن ا�ضتغالل فرتة احلملة كما 

يجب من طرف املرت�ضحني.
اأمام جمهور  ولد عبا�س   وا�ضتدرك 
الربملان  ونواب  احل�ضور  من 
عني  اجللفة،  وليات  من  قدموا 
وال�ضلف  تي�ضم�ضيلت  الدفلى، 
هذا  حل�ضور  املدية  جانب  اإىل 
املرت�ضحني  »اختيار  التجمع 
ع�ضريا  كان  املحليات  لقوائم 
األف   65 اإليها  تقدموا  من  ببلوغ 
مت  الوطن،ولذلك  عرب  مرت�ضح 
الت�ضبيب  عنا�رض  على  الرتكيز 
واإ�رضاك الن�ضاء وانتقاء الكفاءات، 

وغدا.. واليوم  بالأم�س  فالأفالن 
من حرر  هو  الدولة،  هو  الأفالن 
والوعود  اإياكم  لذلك  وقرر،  وبنى 
يقول  نوفمرب«   23 بعد  اخليالية 
ملرت�ضحي  توجهه  يف  عبا�س  ولد 

حزبه يف املحليات.
اإ�ضارة غري  واأ�ضاف املتحدث يف 
معلنة لنتقادات اخل�ضوم » �ضمعنا 
ال�رضعية  عن  الكالم  من  كثريا 
التاريخية، هم من يقلقوا نحن ل 
قلق لدينا، فال رجعة يف املكا�ضب 
اجلزائري،  لل�ضعب  الجتماعية 
باإقرار  الدولة  ح�ضاب  على  كلها 
يف  اجلمهورية  رئي�س  من  �رضيح 
الإجنازات  هو  و�ضالحنا  خطابه، 
يزال  ول  دافع  من  هو  والأفالن 
واله�ضة،  امل�ضت�ضعفة  الفئات  عن 
فالأفالن دولة و دولة ون�س« ،يقول 
ولد عبا�س   ليختم جتمعه بالتوجه 
»الأفالن  جمددا  مرت�ضحيه  اإىل 
اأبدا،  ومهمتكم  الأ�ضا�س بعد يوم 

24 نوفمرب، �ضيانة املنجزات«.
علي عزازقة

قال اإنها تخ�صى الت�صويت العقابي على حزبيها، حمدادو�س:

"تاأجيل" "م�سادقة"  ال�سلطة  اأجربت  "املحليات 
قانون املالية"

حركة  عن  الربملاين  النائب  قال   
حمدادو�س«،  »نا�رض  ال�ضلم،  جمتمع 
باأن خطوة الربملان القا�ضية بتاأجيل 
تقدمي قانون املالية 2018 اإىل غاية 
بريئة،  لي�ضت  املقبل  نوفمرب   26
عام  ب�ضكل  ال�ضلطة  اأن  م�ضيفا 
اإذا  متخوفة من ردة فعل املواطنني 
القانون،  على  بنعم  الت�ضويت  مت  ما 
خا�ضة واأن الت�ضويت العقابي عليهم 
�ضيكون هو احلل الذي �ضريتكز عليه 
املواطن.

ت�رضيح  يف  املتحدث  ذات  واأو�ضح 
اأحزاب  اأن  »الو�ضط«  به  خ�س 
نف�ضها  ت�ضع  اأن  ترغب  ل  املوالة 
املحليات،  قبيل  حمرج  و�ضع  يف 
موؤكدا ل يريدون الت�ضويت عليه قبل 
ردة  من  خوفا  املحلية،  النتخابات 
وراح  �ضدهم،  انتخابيا  ال�ضعب  فعل 
ذات املتحدث اإىل اأكرث من ذلك ملا 
قوانني  اأن  يعلم  املواطن  اأن  اأو�ضح 

ب�ضبب  متريرها  مت  ال�ضابقة  املالية 
م�ضادقة نواب اأحزاب املوالة عليها، 
م�ضيفا اأن املوالة ل تريد مزيدا من 
اأن  تعلم  واأنها  خا�ضة  الحراجات، 
القانون  هذا  �ضت�ضتغل  املعار�ضة 
مو�ضحا  النتخابية،  احلملة  خالل 
يف الأخري اأن القوانني ال�ضابقة كانت 
النتخابية  ال�ضتحقاقات  عن  بعيدة 
وهذا الذي يعطيها متنف�ضا اليوم من 

جل تاأجيله ح�ضب »حمدادو�س«.
يف  القيادي  توقع  اأخرى  جهة  ومن 
تعرف  اأن  ال�ضلم،  جمتمع  حركة 
النتخابات املحلية املقبلة م�ضاركة 
موؤكدا  املواطنني،  قبل  من  قوية 
يف  امل�ضاركة  ن�ضبة  اأن  اأن الأ�ضل 
اأكرب من غريها  النتخابات املحلية 
اعتبارات  لعدة  النتخابات،  من 
ح�ضبه  النتخابات  وهي  حملية، 
اليومي،  �ضاأنه  يف  للمواطن  الأقرب 
حيث  من  وا�ضعة  مناف�ضة  وهناك 

وهو  م�ضيفا  فيها،  ال�ضعبي  التمثيل 
جمتمع  حركة  طموح  عن  يتحدث 
اأي   »: ال�ضتحقاقات  هذه  يف  ال�ضلم 
طموحاته  تكون  اأن  لبد  كبري  حزب 
كبرية، ونحن نخو�س هذه املحليات 
باآمال كبرية من اأجل خدمة املواطن 
متابعا:«  للبالد«،  التنمية  وحتقيق 
�رضيفة،  املناف�ضة  تكون  اأن  ونتمنى 
يريده  ومن  نزيهة،  والنتخابات 

ال�ضعب حلكمه »مربوك عليه««.
علي عزازقة



اخلائن من يتحالف مع اأعداء الوطن 

طالئع  حزب  رئي�س  ك�شف  
عن  فلي�س  بن  على  احلريات 
الأ�شباب احلقيقة التي كانت وراء 
العزيز  عبد  الرئي�س  مع  خالفه 
 2003 بني  الفرتة  يف  بوتفليقة 
و2004، حيث قال ” اخلالف لي�س 
�شخ�شي، بل كان حول الت�شور كيف 
تعددية  نبني  وكيف  الدولة  نرى 
بن  واأ�شاف  اجلزائر”  يف  حقيقة 
بهذه  حكومة  رئي�س  “كنت  فلي�س 
يحددها  وم�شوؤولياتي  الت�شمية 
الرئي�س  وم�شوؤوليات  الد�شتور 

يحددها اأي�شا الد�شتور”.
ح�شة  يف  فلي�س  بن  حتدث  كما 
بثتها القناة اخلا�شة “بور تي يف” 
وزارة  من  ا�شتقالته  اأ�شباب  حول 
حيث  الت�شعينات،  بداية  العدل 
مل  لأنني  تكن  مل  “ا�شتقالتي  قال 
ا�شتقلت   .. �شكن  على  اأحت�شل 
متوجهني  كنا  قناعاتي،  لحرتام 
عدالة  واإىل  ال�شلطات  ف�شل  اإىل 
م�شتقلة فاإذا به يحدث ما يحدث 
قرابة  باعتقال  القرار  ويتخذ 
األفي �شخ�س يف جوان 1991، ومت 

�شالحياتها  من  العدالة  جتريد 
لل�شلطة  ال�شالحية  وتعطى 
النا�س  على  بالقب�س  التنفيذي 
لهم  بهم وقلت  .. حينها اجتمعت 
الطالق  على  يقبل  ل  هذا  اأن 
العادية  وال�شجون  املحاكم  لنا 
نقيد  اأن  يعقل  الدفاع ل  ولنا حق 
غادرت  ال�شبب  لهذا  احلريات 

وزارة العدل با�شتقالة وا�شحة”.
طرف  من  اتهامه  يخ�س   وفيما 
الأمني العام جلبهة التحرير الوطني 
جمال ولد عبا�س باخليانة، رد بن 
للوطن  “اخليانة  بالقول  فلي�س 
وعند بيع اجلزائر اأو التحالف مع 
العدو لتك�شري الوطن اأنا من عائلة 
بينهم  �شهداء   9 للجزائر  اأعطت 
 ” “، لي�شيف  والدي واخي الكرب 
الختالف يف الإ�شالم رحمة ووقع 
بني كبار العلماء وم�شايخ العلماء”، 
واأ�شاف ” اأنا ل اأعبد الأ�شخا�س 
املدر�شة  اأجنبتها  طينة  من  اأنا 
والطاعة  هلل  العبادة  البادي�شية 
للوالدين والحرتام ملن علمونا”. 
كما عرب علي بن فلي�س عن ر�شاه 
املفاو�شات  ت�شيري  طريقة  على 
ملف  حول  الفرن�شي  اجلانب  مع 
“املفاو�شات  وقال  الذاكرة، 
جارية حول ملف الذاكرة والدولة 
الطريق  هو  بواجبها  قائمة 
يوؤدي  الذي  هو  الديبلوما�شي 
وعن  اجلماجم”.  ملف  حل  اإىل 
النظام، رد بن فلي�س  بابن  و�شفه 
اأن “اأقلية قليلة من الذين خدموا 
الدولة اجلزائية اأخطاأوا اأما البقية 

فقد اأح�شنوا الت�شيري”.
 اإميان لوا�س .

الدولة قائمة بدورها فيما يخ�ص 
ملف الذاكرة 
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الهوية الوطنية تخرج "الأنباف" لل�سارع
قرر الإحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين »الأنباف«، الت�صعيد �صد وزارة الرتبية الوطنية، من خالل الحتجاج الأربعاء 

املقبل اأمام مقر الو�صاية، متهمني اإياها بالإق�صاء، و�صرب مقومات الهوية الوطنية.

�شارة بومعزة 

لعمال  الوطني  الحتاد  ك�شف 
»الأنباف«،  والتكوين  الرتبية 
لغة  اإىل  باللجوء  نيته  عن  اأم�س، 
وقفة  �شينظم  حيث  ال�شارع، 
اأمام  املقبل  الأربعاء  احتجاجية 
مقر وزارة الرتبية الوطنية تنديدا 
انتهجتها  التي  اإق�شاء  ب�شيا�شة 
اأكد رئي�س  الوزارة الو�شية، حيث 
الرتبية  لعمال  الوطني  الحتاد 
يف   ، دزيري  ال�شادق  والتكوين، 
تنظيم  قرار  اأن  اأم�س،  لهم  بيان 
وقفة احتجاجية حتت �شعار »روح 
الثوابت  هي  الرتبوية  املنظومة 
تهمي�س  نتيجة  هو   « الوطنية 
من  اجلزائريني  الرتبية  اإطارات 
واجناز  املناهج  و�شع  عملية 
الكتاب املدر�شي، منددا ب�شيا�شة 
خالل  من  اإعدادها  يف  الرجتال 

امل�شاهمة  من  النقابات  اإق�شاء 
الرتبوية  املنظومة  اإ�شالح  يف 
الهوية  �شميم  ح�شبه  تعد  التي 

الوطنية.
املدر�شة  اإبعاد  ب�رضورة  وطالب 
ال�رضاعات  عن  اجلزائرية 
تلعب  اأن  يجب  و  الإيديولوجية 
دورها  جزائرية  عمومية  مدر�شة 
من  الأمة  ثوابت  جت�شد  يف 
بعني  تاأخذ  تربوية  �شيا�شة  خالل 
ومقوماتها  الأمة  اأ�شالة  العتبار 
والمازيغية  والعربية  الإ�شالمية 
ذي  ومثمر  جيد  تعليم  اأجل  من 
كفاءة وتلميذ متفوق ح�شب قوله، 
لوجود  الوقت  »حان  اأنه  موؤكدة 

كتاب مدر�شي بدون اأخطاء.
اإ�شالحات  ملف  ويعرف  هذا 
من  جملة  الرتبوية  املنظومة 
وجهت  التي  والتهم  الحتقانات 
من  اأكرث  طرف  من  للو�شاية، 

بال�شعي  اإياها  متهمني  طرف، 
من  بداية  الهوية،  مواد  ل�رضب 

الإ�شالمية،  الرتبية  مادة  اإ�شكالية 
وخرائط  الب�شملة  حلذف  و�شول 

التي  والأ�شطوانات  اجلغرافية، 
ت�شمنت �شورا ما�شونية ودواليك.

قال اأنه على احلكومة 
الإ�صراف على القطاعات 

ال�صيادية فقط

بن يون�ص يدعو 
ملزيد من 

ال�سالحيات للخوا�ص
 

ال�شعبية  احلركة  رئي�س  دعا 
يون�س،  بن  عمارة  اجلزائرية 
الرتكيز  اإىل  احلكومة  اأم�س، 
ال�شيادية  القطاعات  على 
العمومي،  بالقطاع  تعلق  فيما 
اخلوا�س  اأمام  وترك  املجال 

بباقي اجلوانب الإقت�شادية.
عمارة  »الأمبيا«،  رئي�س  يركز 
الأخرية  الفرتة  خالل  يون�س، 
النتخابية،  واحلملة  بالتزامن 
فتح  ل�شالح  املرافعة  اإىل 
اأمام  الآفاق  من  املزيد 
اجلانب  وترك  اخلوا�س، 
ال�شيادية  للقطاعات  العمومي 
كلمته يف  دعا يف  فقط، حيث 
اليوم احلادي ع�رض من احلملة 
النتخابية ملحليات 23 نوفمرب 
2017، » على الدولة اجلزائرية 
القطاعات  يف  ال�شتثمار 
فقط  وال�شيادية  احل�شا�شة 
القت�شادي  القطاع  وترتك 
مبعنى  اي  اخلا�س،  للقطاع 
نهائيا  ال�شرتاكية  من  النتهاء 
لن  الراأ�شمالية  يف  والدخول 
ال�شرتاكية مل تنجح يف اي بلد 
ال�شني  مثال  خري  و  العامل  يف 
اقت�شادية  قوة  ا�شبحت  التي 
عظمى جنحت بابتعادها على 

ال�شرتاكية«، بح�شبه.

 واأ�شاف بن يون�س، اأن العدالة 
مطلب  للحركة  الجتماعية 
تاريخي وهو ال�شبب الأ�شا�شي 
كما  التحريرية،  الثورة  لندلع 
هما  القت�شادية  النجاعة  اأن 
لقت�شاد  الأ�شا�شية  الركيزة 
التام  واخلروج  وفعال  قوي 
اأنه  اإل  البرتويل،  الريع  من 
اأن  خا�شة  التو�شيح،  ينبغي 
كل  تنتقد  املعار�شة  اأحزاب 
يف  لكن  احلكومة  تقرتحه  ما 
اأي بديل  نف�س الوقت ل تقدم 
للجزائريني«،  ول  للحكومة 
»مواقف  بالقول  وا�شتطرد 
اجلزائرية  ال�شعبية  احلركة 
به  فمرحبا  معنا  من  وا�شحة 
ومن �شدنا فال�شعب اجلزائري 
هو الفا�شل وهو ال�شّيد الوحيد 
 23 موقفه  يحرتم  ان  ويجب 

نوفمرب 2017«.
ت�رضيحات  على  علق  كما 
اأن  قائال  املعار�شة، 
يف  بالتزوير  الإدراة  اتهام 
يتكلمون على  النتخابات،«من 
منا�شلني  لهم  لي�س  التزوير 
القرتاع  مراكز  كل  يغطون 
ال�شعب  على  يجب  لذلك 
و  بقوة  اخلروج  اجلزائري 
�رضعية  لإعطاء  الت�شويت 
بدورنا  نحن  التي  للمنتخبني 
نطالب �شمن قانون اجلماعات 
�شالحيات  لإعطاء  املحلية 
ال�شعبي  املجل�س  لرئي�س  اكرب 
البلدي و الولئي من اأجل ف�شح 
املجال للعمل وال�شتثمار وكذا 

ق�شاء ان�شغالت املواطنني«.
�س.ب

برنامج عدل 2

انطالق اأ�سغال اجناز 12.400 وحدة بالعا�سمة 
اجناز  اأ�شغال  اأم�س  انطلقت 
جديدة  �شكنية  وحدة    12.400
ا�شتكمال  اإطار  يف  بالعا�شمة 
بالإيجار  البيع  �شكنات  برنامج 
الذي ت�رضف عليه الوكالة الوطنية 

لتح�شني ال�شكن وتطويره »عدل«.
اربعة  على  ال�شكنات  هذه  وتتوزع 
ح�شن  بابا  يف  تتواجد  مواقع 
وم�رضوع  وحدة    2.400 )م�رضوع 
)م�رضوع  والدويرة  وحدة(   3.000
 3.254 وم�رضوع  وحدة   3.746
الرتكية  املوؤ�ش�شة  وتتكفل  وحدة( 
الأول  امل�رضوع  باإجناز  »اأطل�س« 
الثالث  امل�شاريع   تنجز  بينما 
املوؤ�ش�شة  طرف  من  املتبقية 
�شي«  او  �شي  ا�س  »�شي  ال�شينية 
خالل مدة 30 �شهر لكل  م�رضوع 
التي  امل�شاريع  هذه  وتت�شمن 
»عدل«  مكتتبي  لفائدة  �شتوجه 
 ،2013 �شنة   الكرتونيا  امل�شجلني 
بينها  من  عمومية  مرافق  عدة 
ومتو�شطات  ابتدائية  مدار�س 

وثانويات. 

والعمران  ال�شكن  وزير  واأكد 
واملدينة عبد الوحيد طمار خالل 
امل�شاريع  هذه   اإطالق  مرا�شم 
يرتافق  اأن  �رضورة  على  الربعة 
مع  العمومية  التجهيزات  اإجناز 
ت�شليم  بغر�س  ال�شكنات  اإجناز  
اأحياء متكاملة لدى نهاية امل�رضوع 
م�شددا يف الوقت ذاته على  اأهمية 
ونوعية  لآجال  املقاولت  احرتام 

الجناز.
ولية  يف  عدل  برنامج  ويرمي 
اجلزائر اإىل اإجناز 150.350 وحدة 
 2018 يف  يتدعم  اأن   على  �شكنية 
لي�شل  اإ�شافية  وحدة  األف  ب20 
للعا�شمة  م�شطر  هو  ما  اإجمايل 
ب�شيغة  وحدة   170.350 اإىل  

ح�شيلة  وتظهر  بالإيجار  البيع 
هذا الربنامج يف العا�شمة، انتهاء 
اأ�شغال اإجناز 22.923 وحدة بينما  
قيد  اأخرى  وحدة   78.087 توجد 
يتوقع  الذي  الرقم  وهو  الجناز 
بنهاية    101.787 اإىل  يرتفع  اأن 
العام اجلاري 2017، وعلى ال�شعيد 
الذي  عدل  برنامج  فاإن  الوطني، 
وحدة  الف   350 لإجناز  ي�شعى 
�شهد  البالد،  وليات  جميع   يف 
اإجناز 42.755 وحدة  النتهاء من 
وحدة    231.369 توجد  بينما 
ان  وينتظر  الجناز  طور  حاليا 
 279.507 اإىل  الرقم  هذا  يرتفع 
املقبل  دي�شمرب   بنهاية  وحدة 
الأخري  الثالثي  ي�شهد  اأن  وينتظر 
من  الأ�شغال  انتهاء  اجلاري  للعام 
32.783 وحدة  من بينها 13.599 
وحدة يف العا�شمة، وتظهر بيانات 
عدد  تراجع  اإىل  »عدل«  وكالة 
من  بعد  تنطلق  مل  التي  ال�شكنات 
87.050  وحدة اإىل 55.484 وحدة 
اإىل  ي�شري  ما  وهو  اأكتوبر  بنهاية 
»النتعا�س« و«احلركية  اجلديدة« 
التي ي�شهدها الربنامج يف الأ�شهر 
طمار  ت�رضيحات  ح�شب  الأخرية 
الذي  كان مرفوقا يف زيارته بوزير 
الداخلية واجلماعات املحلية نور 
اجلزائر  وايل  وكذا   بدوي  الدين 

عبد القادر زوخ.
جميع  جمددا  الوزير  وطماأن 
»عدل«  برنامج  باأن  املكتتبني 
م�شطر  هو   ما  كل  واأن  متوا�شل 
اأن  اإىل  م�شريا  فعليا  �شينجز  فيه 
»متابعة  �شتعرف  الجناز  اأ�شغال 
�شارمة« ل�شيما  يف العا�شمة التي 
بالنظر  خا�شة«  ب«عناية  حتظى 

حلجم امل�شاريع املقررة فيها.
واأو�شح يف هذا ال�شياق اأن التمويل 
اإ�شكال حيث مت ت�شجيل  ل يطرح 

جديدة  �شكنية  وحدة   األف   120
�شمن  بالإيجار  البيع  ب�شيغة 
على   2018 املالية  قانون  م�رضوع 
اأن ي�شجل  ما تبقى يف 2019 ليتم 
النتهاء بذلك من الت�شجيل املايل 

جلميع م�شاريع »عدل«.
مع  يرتافق  اأن  لبد  ذلك  اأن  غري 
امل�شاريع  تقدم  وترية  يف  حت�شن 
ميدانيا وتدارك  التاأخر امل�شجل 
لتحقيق اأهداف الربناجمي ي�شيف 
ال�شيد  اعترب  جهته،  من  طمار 
يعرفها  التي  »احليوية  اأن  بدوي 
قوية  ر�شالة   هي  موؤخرا  القطاع 
معي�شة  ظروف  حت�شني  باأن  توؤكد 
الأولويات  اولوية  يظل  املواطنني 
املالية  ال�شعوبات  من   بالرغم 

التي تواجهها البالد«.
رخ�س  رقمنة  م�رضوع  وحول 
الداخلية  وزير  قال  التعمريي 
باأنها   املحلية  واجلماعات 
الذي  للتحدي  »جت�شيدا  متثل 
على  للق�شاء  احلكومة  رفعته 
البريوقراطية عن طريق  العتماد 
على التكنولوجيات احلديثة«وتعمل 
حاليا  والداخلية  ال�شكن  وزارتا 
على اإن�شاء نظام معلوماتي جديد 
لت�شيري رخ�س  التعمري الكرتونيا .  



الوطنية  املنظمة  رئي�س  طالب 
�صحراوي«اأم�س  حممد  للمرقني« 
مبراجعة قانون 11-04 لينظم القطاع 
يف  بدوره  للقيام   لي�صمحللمرقي  و 

املجتمع على اأح�صن حال .
بالوزير  �صحراوي  حممد  اأ�صاد  كما 
و�صماعه  طمار  املجيد  عبد 
تطوير  حماولته  و  الن�صغاالتهم 
جناح  واأكد  ح�صاري  ب�صكل  قطاعه 
العقاريني  املرقني  اإ�رشاك  م�رشوع 
مما  الدولة  برامج  يف  العموميني 
فرتة  يف  امل�صاريع  باإجناز  ي�صمح 
ا�صتغالله  عن  حتدث  كما  وجيزة 
يف  الوطنية  املحلية  االأولية  للمواد 

جودة  اىل  اهمية  اأوىل  كما  البناء 
منطقة  كل  مناخ  مراعاة  مع  املواد 
الوطن و ما ينا�صبها كما هنالك  من 
ال�صقق و �رشخ  بالن�صبةل�صعة  درا�صة 
اإجناز  متابعة  جلنة  �صتكون  اأنه 
واأ�صاف  االإجناز  بعد  ما  و  ال�صكنات 
لدفرت  بالن�صبة  املنظمة   رئي�س 
ال�رشوط �صكنات باأنه مل ي�صدر بعد 
طالب  حيث  �صدوره  عند  �صنتكلم  و 
احلكومة مبراجعة �صعر املرت مربع 
بغالء  مقارنة  نظره  �صعيف يف  الأنه 
�صعر املواد االأولية وطالب احلكومة 
االأولية  املواد  مواد  يف  بالتحكم 

ل�صبط �صعر ال�صكنات.

على  باالإعالم  املكلف  ك�صف 
للمرقني  الوطنية  املنظمة  م�صتوى، 
براح، عن  جمموعة  زياد  العقاريني، 
من ال�صغوطات التي اأكد اأن املرقني 
وطاأتها  حتت  عانوا  العقاريني 
من  بداية  �صابقة،  طويلة  ل�صنوات 
اأنه  اأكدوا  والذي   ،04-11 القانون  
العقاريني،  املرقني  غياب  يف  �صن 
اجتماع  اي  عن  تغييبهم  لي�صانده 
زرالدة  اجتماعي  منذ  الو�صاية  مع 
يتوجب  اأنه  اأكدوا  ما  وهو   ،2012 يف 
وبلغت  تعديله،  انتظار  يف  جتميده 
روؤ�صاء  �صفة  اإلغاء  حد   ال�صغوطات 
العراقيل  اأن  كا�صفا  منهم،  موؤ�ص�صات 
الوزارة  من  اأ�صخا�س  اأتت من طرف 
واملطبقني لبع�س الربامج، متداركني 
الوحيد طمار  عبد  احلايل  الوزير  اأن 
باإمكانها  معهم،  جديدة  �صفحة  فتح 
التدارك  من  والتمكن  ال�صدع  راأب 
عقب اللقاء الذي جمعهم به الثالثاء 
الفارط، موؤكدين اأن املرحلة احلالية 
لال�صتثمار  الراهنة حتتاج  االأزمة  مع 
يف املوؤ�ص�صات الوطنية، من اأجل وفاء 
يف  الغرق  بدل  بالتزاماتها،  احلكومة 
اخلطابات ال�صعبوية، واأكد املتحدث 
ينبغي  كان  التي  املوؤ�ص�صة  تغييب  اأن 
مت  الإجناحها،  ومرافقتها  متابعتها 
املوؤ�ص�صات  اإىل  اللجوء  باملقابل 
موؤ�ص�صات  ا�صتقدام  موؤكدا  االأجنبية، 
اأجنبية مفل�صة لتمنح هي الت�صهيالت، 
من  العاملة  اليد  جلب  لها  وي�صاف 

اال�صتثمار يف املحليني  بدل  اخلارج، 
كموؤ�ص�صات اأو كعمال وتكوينهم، مثريا 
منح  طرق  حول  ال�صكوك  من  جملة 
اأ�صحاب  اأن  موؤكدا  امل�صاريع،  تلك 
اأجنبية  موؤ�ص�صات  من  امل�صاريع  تلك 
بامل�صاريع  كلية  ت�صتغل  مل  فا�صلة 
م�صاريع  مع  تداخلت  بل  العمومية، 

اأخرى.

مل  �سكنية  وحدة  �ألف   120
يتم �إجنازها 

 120 رقم  عن  ك�صفوا  ثانية  جهة  من 
اليوم،  لغاية  معلق  اجنازه  �صكن  األف 
يف ظل املنح التي منحت للموؤ�ص�صات 
موؤكدا  البحبوحة،   عز  يف  االأجنبية 
لليوم  االأجنبية  املوؤ�ص�صات  تلك  اأن 
�رشكات  مع  هائلة  ديون  يف  متورطة 
الغ�س  ملفات  عن  ناهيك  جزائرية، 
باأرواح  والتالعب  البناء  مواد  يف 
تن�رشه  مبا  م�صتدال  اجلزائريني، 
عن  واالأخرى  الفينة  بني  ال�صحافة 

الغ�س يف البناء.
كما رد على الت�رشيحات اخلا�صة باأن 
50 باملائة من املرقني العقاريني غري 
ن�صطني، باأنه يجب عدم املقارنة بني 
حتت  الواقعة  اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 
اأ�صحاب  االأجانب  وبني  ال�صغوطات 
املوؤ�ص�صات املفل�صة، فيعاين االأول من 
ارتفاع االأ�صعار املتداول بني  اأ�صعار 

احلديد واال�صمنت، والبريوقراطية.
�سارة بومعزة

اأعاب املكلف باالإعالم لدى املنظمة 
اإعطاء  للمرقني »زياد براح«  الوطنية 
حيث  امل�صاريع  االأجنبية  ال�رشكات 
اأنها ال ت�صاهم يف رفع البطالة اأي اأنها 
االأجنبية وكذلك  العمالة  جتلب معها 
عك�س  اخلارج  من  االأولية  املواد 

املرقني العقاريني اجلزائريني ، كما 
قال اأنه بني عيوب ال�رشكات االأجنبية 
ال اأحد يعرف تكلفة اإجناز امل�صاريع 
مثل التي قامت بها ال�رشكات االأجنبية 

مقابل اإجنازها لربنامج عدل.
ف.ن�سرين

لدى  باالإعالم  املكلف  اأ�صار 
للمرقني  الوطنية  املنظمة 
باملائة  خم�صني  »اأن  براح  »زياد 
ال  العقاريني  املرقني  من 
ب�صفة  امليدان  يف  ين�صطون 
اأي  على  ي�رشفون  وال  منتظمة 
يقدر  اأنه  قال  حيث  م�رشوع  
على  احلا�صلني  املرقني  عدد 

االعتماد وامل�صجلني يف اجلدول 
بحوايل  العقارية  للرتقية  الوطني 
فقط    1800 بينما  مرقي   8000
و  دعمهم  لعدم  وهذا  ين�صطون 
منح امل�صاريع لل�رشكات االأجنبية 
يف حني يوجد« 28« مرقي فقط 
يقدر ب  اأعمال  رقم  من ميلكون 

مئة مليار دينار.

حممد �سحر�وي  يوؤكد يف فوروم �لو�سط : 

�ملنظمة �لوطنية للمرقني �لعقاريني تك�سف:

املرت  �سعر  مراجعة   من   "البد 
املربع لل�سكنات"

م�ساريع كربى منحت قبل �سنوات 
ملوؤ�س�سات اأجنبية مفل�سة

�ملرقني   على  • �سغوط م�سبوهة مور�ست 

تكاليف �سقق بع�ض امل�ساريع غام�سة؟

خم�سون باملائة من املرقني العقاريني 
ال ين�سطون
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ال�سيغة اجلديدة  لل�سكن �ستخلق ن�سف مليون من�سب �سغل 
�أفاد  زياد بر�ح �أن �ملنظمة �لوطنية للمرقني �لعقاريني  رفعت مقرتحات لوز�رة �ل�سكن بخ�سو�س �سكنات  LPAمن 

�جل منح ورقة طريق للمرقني �لعقاريني و �لفاعلني يف �لقطاع لإجناح هذ� �مل�سروع و كذ� �لإ�سر�ع يف ��ستكمال 
�سكنات �عدل ،د�عيا �لو�ساية �إىل �سرورة تعديل قانون رقم 11.04 ، و   �عتبار   �ملرقي �لعقاري �سريك �أ�سا�سي و 

�إ�سر�كه يف جميع �لقر�ر�ت و �لقو�نني �لتي تتخذهم يف �لو�ساية .  
للمنظمة  باالت�صال   املكلف  اأكد 
الوطنية للمرقني العقاريني  زياد براح  
فروم  يف  �صيفا  حلوله  عند  االأم�س 
املرقيني  معظم  ،اأن  الو�صط  جريدة 
العاقرين على  امل�صتوى الوطني جلاأوا 
اإىل ال�صوق ال�صوداء لتمويل م�صاريعهم 
ال�صكنية ،موؤكدا اأن نق�س مواد البناء و 
امل�صاربة يف بيعها تت�صبب يف الدرجة 
ال�صكنات  اجناز  تذبذب  يف  االأوىل 
 LPAاجلديدة ال�صيغة  اأن  ،مربزا 

�صتخلق 5000 من�صب �صغل .
التي  املقرتحات  اأهم  يخ�س  وفيما 
»اإرجاع  يف  ،متثلت  املنظمة  رفعتها 
الثقة بني املكتتب و املرقي العقاري 
و الق�صاء على ال�صوق املوازية ملواد 
ا�صتحداث  اىل  ،باالإ�صافة  البناء 
كونه همزة  لل�صكن  الوطني  ال�صندوق 
،و  املكتتبني  و  املرقيني  بني  و�صل 
بتمويل  تقوم  موؤ�ص�صة  ا�صتحداث  كذا 
ال  البناء حتى  االإجناز مبواد  م�صاريع 
يف  ال�صوداء  ال�صوق  اإىل  املرقي  يلجاأ 
و  ال�صوق  اأ�صعار  لهيب  و  تذبذب  ظل 

كذا امل�صاربة ».
»مقرتح  ال�صدد  ذات  يف  مو�صحا  
اأهم  ال�صوداء  ال�صوق  على  الق�صاء 
يف  املنظمة  عليه  ركزت  مقرتح 
وزير  اإىل  اأر�صلته  الذي  تقريرها 
ت�صديد  �رشورة  اإىل  ،داعيا  ال�صكن« 
الذين  امل�صاربني  على  الرقابة 

اأن  ،مفيدا  الربامج  على  ا�صتولوا 
املنظمة اقرتحت اأن يكون بيع املواد 
االأولية عن طريق البيع باحل�صاب عن 
خا�صة  اأو  عمومية  موؤ�ص�صة  طريق 

تقوم بتمويل م�صاريع االإ�صكان ». 
اإىل  املتحدث  اأ�صار  اأخر  �صياق  ويف 
اجلزائر  يف  ال�صكن  قطاع  ت�صيري  اأن 
�رشورة  اىل  الدولة  ،داعيا  ناق�س 
قادرة  ناجعة  اآليات  اإدراج  و  التفطن 
على  ،موؤكدا  القطاع  تطوير  على 
�رشورة تبني لغة احلور بني الو�صاية و 
املرقي و ال�رشكاء  و اعتبار املنظمة 
براح  زياد  تطرق  و   ، اأ�صا�صي  �رشيك 
اإىل خمتلف امل�صاكل التي تعرقل عمل 
امل�صاكل  اأبرزها  ،و  العقاري  املرقي 
و  العقاري  باخلط  املتعلقة  االإدارية 
امل�صتفيدين  قائمة  و  البناء  رخ�صة 
ال�صكنات  اجناز  تاأخر  اأن  ،م�صريا 
اإمنا  و  العقاري  املرقي  يتحمله  ال 
امل�صاكل االإدارية هي من تعرقله  يف 
االنطالق يف اإجناز امل�صاريع ال�صكنية 

.
دعم  �رشورة  اإىل  املتحدث  ودعا 
املرقني العقاريني باإمكانيات جزائرية 
املتابعة  و  املرافقة  خالل  من 
جلب  عو�س  للعاملية  اإي�صالها  و 
الوقت  اأن  ،م�صريا  اأجنبية  موؤ�ص�صات 
ب�صبب  اجلزائر  به  متر  الذي  احلايل 
االأزمة التي م�صت جميع القطاعات ال 

ي�صمح بجلب اليد العاملة االأجنبية .
براح  زياد  ،ثمن  اأخرى  جهة  من  و 
بالقطاع  للنهو�س  متار  وزير  جهود 
التي  امل�صاكل  خمتلف  معاجلة  و 
اأن  ،م�صريا  ال�صكنية  امل�صاريع  تعرقل 
احلوار  اأبواب  فتح  االأول  امل�صوؤول 
النقا�س  و  االأفكار  بتقدمي  �صمح  و 
ال�صماح  الدولة يف قرار عدم  ،مثمنا  
امل�صاركة  يف  اخلارجية  باملوؤ�ص�صات 
ايجابيا  �صينعك�س  مما  املناق�صة  يف 
على اجلزائرية و ميكنها من الظهور 

على حد قوله  .
ملنظمة  باالت�صال   املكلف  وطالب  
العقاريني   للمرقني  الوطنية 
ب�رشورةخلق مدار�س للتموين من اأجل 
تكوين اليد العاملة لت�صجيع املوؤ�ص�صات 
لتحقيق ال�صكنات ،و التحكم يف العملة 
للم�صاهمة يف ا�صرتجاعها من ال�صوق 
ال�صوداء ،موؤكدا على �رشورة  الق�صاء 

على عامل البريوقراطية فيما يخ�س 
احل�صول على رخ�صة البناء .

املنظمات  ظهور   يخ�س  فيما  اأما 
املتحدث  ،نفى  املزعومة  املوازية 
التنظيم  مع  بها  عالقة  اي  وجود 
ف�صلت   جهات  هناك  اأن  ،م�صريا 
هذه  ت�صتعمل  �صابقة  م�صاريع  يف 
املزعومة  املنظمات  و  االأ�صخا�س 
يف  و   ، الت�صيري  يف  العجز  لتغطي 
،اأن  املتحدث  ذات  اأكد  االأخري 
اجلزائر هي البلد الوحيد الذي يقوم 
تقدر  حيث  ال�صكن  م�صاريع  بتمويل 
ن�صبة متويل م�صاريع ال�صكن يف جميع 
ال�صيغ ب 60 مليار دوالر ،اإال اأن هناك 
غياب املتابعة و املرافقة يف امليدان 
باالإ�صافة اىل اإق�صاء ال�رشكاء الفاعلني 
يف الإتخاد القرارات مما انعك�س �صلبا 

على ق�صية ال�صكن يف اجلزائر .
�إميان لو��س 

رئي�س �ملنظمة �لوطنية للمرقني �لعقاريني حممد �سحرو�ي

ال نتحمل م�سوؤولية تاأخر اجناز بع�ض امل�ساريع
للمرقني  الوطنية  املنظمة  رئي�س  اأكد 
نورالدين،  �صحرواي  حممد  العقاريني 
تعمل  التي  القليلة  الدول  من  اجلزائر  باأن 
القيادة  اأن  م�صيفا  ال�صكن،  تدعيم  على 
ال�صكن  جعلت  ما  دائما  البالد  يف  العليا 
واأو�صح  الهامة،  اأولوياتها  من  االجتماعي 
براح باأن املنظمة �صتكون من امل�صاهمني 
املتعلقة  امل�صتقبلية  امل�صاريع  يف  االأوائل 
بال�صكن، خا�صة واأن اجلزائر ترى باأنه حان 
الوقت من اأجل بناء عمارات جزائرية مائة 

باملائة.
ويف ذات ال�صياق اأو�صح املكلف باالإعالم يف 
العقاريني،  للمرقني  الوطنية  املنظمة 
باأن  »الو�صط«  منتدى  على  �صيفا  حل  ملا 
ال�صكن  ميزانية  جعلت  باجلزائر  القيادة 
بجد  العمل  اأجل  من  دوالر  مليار   60 تبلغ 

اأن  م�صيفا  باجلزائر،  ال�صكن  اأزمة  حلل 
منه  تتخل�س  ولن  يحل  لن  االإ�صكال  هذا 
من  متابعة  هنالك  كانت  اإذا  اإال  احلكومة 
بالقطاع،  عالقة  لها  التي  اجلهات  قبل 
وراح �صيف املنتدى اإىل اأكرث من ذلك، ملا 
االخت�صا�س  اأهل  م�صاركة  عدم  اإن  قال:« 
يف الربامج ال�صكنية ال�صابقة كان �صببا من 
تتقدم،  ال  الربامج  جعلت  التي  االأ�صباب 
كانت  والفعالة  الفعلية  املتابعة  لكون 
على  املنظمة  اأن  م�صيفا  متاما«،  غائبة 
فعليا  �رشيكا  تكون  لكي  اال�صتعداد  اأمت 
للحكومة من اأجل متابعة واإجناح امل�صاريع 

ال�صكنية باجلزائر.
ل نتحمل م�سوؤولية تاأخر �جناز 

بع�س �مل�ساريع
اإىل  املتحدث  ذات  تطرق  اأخر  �صياق  ويف 

يف  ال�صكن  م�صاريع  بع�س  تاأخر  مو�صوع 
العقاري  املرقي  اأن  قال  حيث  اجلزائر، 
هذا  يخ�س  فيما  م�صوؤولية  اأي  يتحمل  ال 
امل�صكل، لكونه ينطلق يف امل�رشوع بعد 4 
امل�صاكل  ن�صيان  دون  تقدميه،  من  �صنوات 
االأخرى التي ت�صعب من ماأموريته العملية 
 100 لديه  من  هنالك  اأن  م�صيفا  ميدانيا، 
كل  بدفع  يقوم  منهم   60 جند  مكتتب 
بدفع  يقومون  ال  االأخرين  اأما  م�صتحاقته 
من  ي�صعب  كذلك  االأمر  وهذا  ب�صيء،  اأي 
اأنه  م�صيفا  كبري،  ب�صكل  املرقي  ماأمورية 
حان الوقت من اأجل اإ�صالح هذا امل�صكل 
واأن  خا�صة  عراقيل،  هكذا  مثل  لتفادي 
املرقي هو الوحيد الذي يتعر�س النتقادات 

رغم اأن كل �صيء خارج عن �صيطرته.

وجود 1800 مرقي عقاري ن�سط 
قليل جد�

ومن جانب اأخر اأكد �صيف منتدى »الو�صط« 
ن�صط  عقاري  مرقي   1800 وجود  باأن 
واأن  خا�صة  جدا،  قليل  ال�صكن  ميدان  يف 
بالعدد املوجود  امل�صاريع املعلنة مقارنة 
من املرقني كبري جدا، ما يجعل امل�صاريع 
تتوقف اأو ت�صهد تاأخر  على اأق�صى تقدير، 
واأ�صاف ذات املتحدث خالل ذات التدخل 
اأجل  من  العمل  ال�صلطات  على  يجب  باأنه 
لتفادي  العقارين  املرقني  عدد  زيادة 
خا�صة  القريب  امل�صتقبل  يف  طارئ  اأي 
على  والعمل  االأبواب  على  امل�صاريع  واأن 

اجنازها يجب اأن يلتزم به اجلميع.
علي عز�زقة

"2018 جانفي  يف  وال�سحفي  بالعقار للمرقي  تكوينية خا�سة  " اأيام 
باالإعالم  املكلف  زياد  براح  ك�صف اأم�س 
الوطنية  املنظمة  لدى  العامة  والعالقات 
ليومية  ت�رشيح  يف  العقاريني  للمرقيني 
اللقاءات  اخلا�صة  اإطار  يف  »الو�صط«  اأنه 
العقاريني  للمرقيني  الوطنية  باملنظمة 
للمرقي  تكوينية  اأيام  بتنظيم  �صنقوم   ،
اجلزائري   فيما  وال�صحفي  العقاري 
خرباء  جلب  اقرتحنا  حيث  العقار  يخ�س 
ح�صاب  على  ال�صحفي  امليدان  ليكون  يف 
الربنامج  هذا  ويرافق  ليتعامل  املنظمة 
لنتمكن من اإجناحه و�صيتم هذا خالل بداية 
العام املقبل اأي يف �صهر جانفي 2018 .    
»بع�س  الو�صط   « فوروم  يف  و�رشح  براح 
بالربامج  امل�صطرة  يف  املتعلقة  االأمور 

طرف  من  ال�صكن  املقرتحة  قطاع 
كيفية  الوزارة   واحلكومة   مو�صحا 
هذه  يف  العقاريني  املرقيني  م�صاركة 

الربامج ومرافقة احلكومة يف اإجنازها .
اجلزائرية  الدولة  تدعيم  يخ�س  وفيما 
مل�رشوع 1000 �صكن يف اإطار ترقوي مدعم 
،  اأكد  براح اأن املنظمة الوطنية للمرقيني 
التحدي بتوفري  لرفع  العقاريني م�صتعدة 
الربامج  هذه  الإجناح  املناخ  املنا�صب 

واإجنازها  يف اآجالها املحددة
بع�س  عن  براح  حتدث زياد   كما 
العقاري وعن  املرقي  تعيق  الق�صايا  التي 
اإىل  الو�صول  اأجل  من  وهذا  تذليلها  كيفية 
،  داعيا  منه  املطلوبة  االإجنازات  حتقيق 

وهذا  امل�صاكل  البريوقراطية  حماربة  اإىل 
عن طريق توفري �صباك موحد يف خمتلف 
يف  �صي�صاهم  ما  الوطن  وهذا  واليات 
مع  املوؤ�ص�صات  بالتقاء  وي�صمح  اال�صتثمار 
قطاع  يف  البع�س  والتي  تدخل  بع�صها 
ال�صكن  حيث يتعامل املرقي العقاري  مع 

جهة  واحدة ويف وقت حمدد .
واأ�صاف ذات املتحدث اإىل �رشورة التحكم 
يف العملة والتي نهدف من خاللها ال�صرتجاع 
املقاول  الأن  ال�صوداء  ال�صوق  يف  العملة 
البنك  حيث  مع  يتعامل  العقاري  والوكيل 
على  التي مور�صت  لل�صغوطات   تطرق 
فاملرقي  وبالتايل    ، اجلزائرية  املوؤ�ص�صة 
العقاري اجلزائري يقوم بكل امل�صتلزمات 

امل�صاريع  كل  يرتك  ال�صعبوي  العمل  ولكن 
تتخبط وال تنجز يف وقتها .

والعالقات  باالإعالم  املكلف  اأو�صح  كما 
للمرقيني  الوطنية  املنظمة  لدى  العامة 
البناء  توفري  مواد  من  البد  اأنه  العقاريني 
بغية التحكم يف ال�صعر وهذا بوا�صطة تكوين 
اليد العاملة يف اجلزائريون االعتماد على 
م�صاكل  هناك  اأن   االأجنبية موؤكدا  العمالة 
الور�صات  عمال  مع  التعامل  يف  كثرية 
اجلزائري  العامل  مرافقة  من  البد  لذا 
االأفكار  اأن  حيث    2020 يف  �صكنات  ليبني 
اجلديدة يف الهند�صة املعمارية  �صت�صاهم 

يف ع�رشنة املدن.
حكيم مالك

ف.ن�سرين

ف.ن�سرين
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خماطر غري مرئية:

تهديدات »الإنرتنت املظلم« يف العامل
خماطر غري مرئية:

ت�صاعد الهتمام بالنعكا�صات الأمنية للإنرتنت املظلم عقب املحاكمة التي عقدت لـ«رو�س األربت�صت« الذي متت اإدانته بتهمة اإدارة اأحد اأكرب 
اأ�صواق الجتار يف املمنوعات على �صبكة الإنرتنت، وهو �صوق Silkroad، الذي ي�صم العديد من املنتجات التي بلغ عددها حوايل ع�صرة اآلف منتج، 

70% منها مواد خمدرة، وقد �صهد عام 2012 ظهور موقع جديد ميثل امتداًدا له للجتار يف الأ�صلحة، وتبعت تلك الواقعة العديد من الوقائع 
الأخرى التي مت من خللها العتماد على الإنرتنت املظلم يف ممار�صة العديد من الأن�صطة املحظورة.

مركز امل�صتقبل للأبحاث والدرا�صات املتقدمة

رقابة متجاوزة:

اجلانب  املظلم  الإنرتنت  ميثل 
ما  وهو  الإنرتنت،  من  اخلفي 
جعله مبثابة �سياق مثايل ملمار�سة 
وقد  امل�رشوعة،  غري  الأن�سطة 
جاء ذلك انطالًقا من �سعوبة تتبع 
ا �سعوبة الولوج  م�ستخدميه، واأي�سً
البحث  حمركات  با�ستخدام  اإليه 
امل�ستمر  والتغري  التقليدية، 
ي�سمه  ما  ملحتوى  وال�رشيع 
تتم  اأن  قبل  بيانات  قواعد  من 

فهر�ستها من قبل املحركات.
على  رقابة  من  فر�سه  يتم  ما  اإن 
واإمكانية  الإنرتنت،  ا�ستخدام 
من  جعل  م�ستخدميه؛  تتبع 
للعديد  مهرًبا  املظلم  الإنرتنت 
يتفادون  الذين  امل�ستخدمني  من 
التي  ممار�ساتهم  على  الرقابة 
عادة ما تكون خارجة عن القانون، 
وهو ما فر�ض حتدًيا اأمنًيّا ي�سعب 
خا�سة  ومواجهته،  معه  التعامل 
واأن الأجهزة الأمنية ل تزال جتد 
الإنرتنت  تتبع حمتوى  �سعوبة يف 
ما  الرقابة على  و�سبط  الظاهر، 
اَر�ض من اأن�سطة غري م�رشوعة  ميمُ
اأ�سبح  وبالتايل  خالله،  من 
اأمنًيّا  تهديًدا  املظلم  الإنرتنت 

مت�ساعًدا.

ا�صتخدامات غري 
م�صروعة:

ا�ستخدامات  ح�رش  ال�سعب  من 
تلك  وخا�سة  املظلم،  الإنرتنت 
غري  باملمار�سات  تتعلق  التي 
اإجمال  كن  ميمُ ولكن  امل�رشوعة، 
اأبرز تلك ال�ستخدامات فيما يلي: 
1- اجلرائم اجلنائية مثل ال�سطو 
والغتيال غالبًا ما ميثل الإنرتنت 
يف  لالجتار  �ساحة  املظلم 
امل�رشوقة،  واملنتجات  الب�سائع 
ال�رشقة  على  الأمر  يقت�رش  ول 
لي�سمل  ميتد  واإمنا  املادية، 
�رش  لكلمات  الإلكرتوين«  »ال�سطو 
الئتمان  بطاقات  اأو  املواقع، 
مواقع  ا  اأي�سً وهناك  وغريها، 
الل�سو�ض  اإتاحة  يف  متخ�س�سة 
ا  اأي�سً هناك  وباملثل  املاأجورين، 
املاأجورين  القتلة  لتوفري  مواقع 
 White Wolves موقع  مثل 
والعديد   ،and C’thuthlu
الأخرى املتخ�س�سة  من املواقع 
والتي  الغتيال،  جرائم  تنفيذ  يف 
املاأجورين،  للقتلة  قواعد  ت�سم 
موقع  املواقع  تلك  اأبرز  ومن 
 The Assassination(

.)Market website
التي  القت�سادية  اجلرائم   -2
مالية  معامالت  �سورة  يف  تتم 

غ�سيل  مثل  م�رشوعة،  غري 
املواقع  تلك  ر  وتوِفّ الأموال، 
بـ«بطاقات  و�سفه  ميكن  ما 
بالإ�سافة  افرتا�سية«،  ائتمانية 
اخرتاق  ت�سهل  التي  املواقع  اإىل 
املالية،  واملوؤ�س�سات  البنوك 
البطاقات  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
يتم  التي  امل�رشوقة  الئتمانية 
هذا  يف  ويدخل  للبيع،  عر�سها 
القانونية،  غري  التجارة  الإطار 
الب�رش  يف  الجتار  ت�سمل  والتي 
والأ�سلحة وغريها، وهناك العديد 
هذه  ت�سهل  التي  املواقع  من 
 Banker موقع  مثل:  العمليات، 
 ،InstaCard وموقع   ،& Co
 Atlantic موقع  اإىل  بالإ�سافة 
مزادات  يعقد  الذي   Carding
غري  الئتمانية  البطاقات  لبيع 

امل�رشوعة.
اأخرى،  متنوعة  ا�ستخدامات   -3
ال�ستخدامات  من  العديد  هناك 
والتي  الأخرى،  امل�رشوعة  غري 
�سبيل  على  ح�رشها،  ي�سعب 
متخ�س�سة  مواقع  هناك  املثال 
الطبية  التجارب  اإجراء  يف 
 The موقع  مثل  الب�رش،  على 
Human Experiment الذي 
يتخ�س�ض يف ا�ستغالل امل�رشدين 
يف اإجراء التجارب الطبية عليهم، 
املو�سوعة  موقع  ا  اأي�سً وهناك 
 The hidden wiki اخلفية 
اإر�سادات  تقدمي  يف  املتخ�س�ض 
متعلقة  وخدمات  وتعليمات 
واتفاقات  الأموال،  بغ�سيل 
الإلكرتونية،  والهجمات  القتل، 
املحظورة،  الكيميائية  واملواد 
�سناعة  تعليمات  اإىل  بالإ�سافة 
املتفجرة،  واملواد  القنابل 
الأوراق  اإىل  بالإ�سافة  هذا 
جوازات  مثل:  املزورة،  الر�سمية 

واأوراق  القيادة،  ورخ�ض  ال�سفر، 
اجلامعات،  و�سهادات  املواطنة، 
الهويات  وحتى  الهجرة،  واأوراق 

الدبلوما�سية.

انعكا�صات متعددة:

تهديًدا  املظلم  الإنرتنت  ميثل 
مواجهته،  ي�سعب  للدول  اأمنًيّا 
وقد برزت انعكا�سات ا�ستخدامه 
والتي  النواحي،  من  العديد  يف 

ميكن اإجمالها فيما يلي:

للتنظيمات  اآمن  ملذ   1-
الإرهابية:

 يعمل الإنرتنت ب�سكل عام مبثابة 
التنظيمات  ت�ستخدمه  و�سيط 
ممار�سة  ت�سهيل  يف  الإرهابية 
الف�سل  له  كان  وقد  ن�ساطاتها، 
من  العديد  عاملية  يف  الأول 
املحلية  الإرهابية  التنظيمات 
الرتويج  بتوظيفه يف  والتي قامت 
لأيديولوجياتها  والدعاية 
يف  بها  تقوم  التي  وعملياتها 
خمتلف دول العامل، بالإ�سافة اإىل 
وجذب  اجلدد،  املقاتلني  جتنيد 
والتوا�سل  النقدية،  التمويالت 
داخل  املقاتلني  بني  والت�سبيك 
التنظيمات  وبني  الواحد  التنظيم 
وبني  ا،  بع�سً وبع�سها  الإرهابية 
املنفردة  والذئاب  التنظيمات 
وغريها، وهو ما بدا ب�سورة اأكرث 
الدولة  تنظيم  ظهور  مع  و�سوًحا 
وال�سام  العراق  يف  الإ�سالمية 
والذي   ،2014 عام  يف  )داع�ض( 
مواقع  من  مثلى  ا�ستفادة  حقق 
امل�سدر  اأ�سبحت  التي  الإنرتنت 
التنظيم  لقوة  للرتويج  الأ�سا�سي 
بالإ�سافة  واأهدافه،  وعملياته 

تكون  متويل  م�سادر  تاأمني  اإىل 
املفرو�سة  القيود  عن  مبناأى 
لتجفيف منابع متويل التنظيمات 

الإرهابية.
اأحد  اأ�سدر  املثال،  �سبيل  فعلى 
ويمُدعى  داع�ض،  تنظيم  اأن�سار 
وثيقًة  املنذر«،  الدين  »تقي 
بعنوان »بيتكوين و�سدقة اجلهاد« 
ال�رشعية  الأحكام  فيها  حدد 
م�سدًدا  »البيتكوين«،  ل�ستعمال 
لتمويل  ا�ستعمالها  �رشورة  على 
جاء يف  وقد  اجلهادية.  الأن�سطة 
اإر�سال  للمرء  ميكن  »ل  الوثيقة: 
اأو  ملجاهد  م�رشفية  حوالة 
دون  جماهد  اأنه  يف  يمُ�ستبه  من 
الكافرة  احلكومات  تكون  اأن 
واحلل  علم،  على  اليوم  احلاكمة 
املقرتح لهذا هو ما يعرف با�سم 
للتربع  نظام  لإعداد  البيتكوين، 
اأن  من  نك  ِكّ وميمُ متاًما،  جمهول 
الدولرات  من  املاليني  تر�سل 
اإىل  مبا�رشة  و�ست�سل  الفور،  على 

جيوب املجاهدين«.
وعلى الرغم من اأن عملية جتنيد 
املقاتلني اأقل فعالية يف الإنرتنت 
انت�ساره  لعدم  نظًرا  اخلفي 
و�سعوبة الو�سول اإليه، فاإن هناك 
العديد من املحاولت لال�ستفادة 
اخلفي  الإنرتنت  يوفره  مما 
لتجنيد  وخ�سو�سية  تاأمني  من 
التنظيمات  �سفوف  يف  مقاتلني 
يف  العثور  مت  حيث  الإرهابية، 
اآيل  حا�سب  على   2014 عام 
حممول تابع لأحد اأع�ساء تنظيم 
ويدعى  تون�سي  وهو  »داع�ض«، 
العديد  على  يحتوي  حممد،  اأبو 
من اخلطب والأنا�سيد اجلهادية، 
واآلف الوثائق اجلهادية التي قام 
على  معظمها  بن�رش  �ساحبها 

الإنرتنت اخلفي.

من  �صن موجة   2-
احلروب الإلكرتونية:

�ساحة  املظلم  الإنرتنت  يمُعد   
بالأمن  للعبث  واآمنة  وا�سعة 
العديد  و�سن  للدول،  الداخلي 
التي  الإلكرتونية  الهجمات  من 
احليوية  املن�ساآت  ت�ستهدف 
والع�سكرية للدولة، فقدت �سهدت 
من  عدًدا  الدول  من  العديد 
الوا�سعة  الإلكرتونية  الهجمات 
التي مل يتم التو�سل حتى الآن اإىل 
م�سدرها، خا�سة يف ظل ما يوفره 
اإمكانية  من  املظلم  الإنرتنت 
مما  املجال،  هذا  يف  تدريب 
نطاق  وات�ساع  �رشعة  اإىل  يوؤدي 
�سهولة  اإىل  بالإ�سافة  انت�ساره، 
املحظورة  بالأ�سلحة  الجتار 
دولًيّا. وا�ستناًدا اإىل ما �سبق ميكن 
اإن العتماد على الإنرتنت  القول 
فقط  يقت�رش  ل  قد  املظلم 
اأفراد  اأو  اإرهابية  تنظيمات  على 
غري  اأن�سطة  متار�ض  وجماعات 
لي�سمل  واإمنا قد ميتد  م�رشوعة، 
�سد  حربها  يف  ت�ستخدمه  دوًل 
فيما  يبدو  ما  وهو  اأخرى،  دول 
اعتماد  حول  اأخبار  من  يرتدد 
الإ�رشائيلي  ال�ستخبارات  جهاز 
�سن  يف  املظلم  الإنرتنت  على 
الإلكرتونية  الهجمات  من  عدد 
يف اأكرث من دولة من دول ال�رشق 

الأو�سط.

التمويلت  -3 حتريك 
املحظورة: 

اإىل  الأموال  وحتويل  نقل  مثل 
واملقاتلني  الإرهابية  التنظيمات 

جميع  وتتم  الدول،  خمتلف  يف 
ال�سوق  يف  املالية  التعامالت 
 ،)Bitcoin( با�ستخدام البيتكوين
الرقمية  العمالت  من  نوع  وهي 
القائمة على جمهولية التعامالت 
عدم  حيث  من  مركزية  والال 
حتكم اأي جهة اأو بنك اأو هيئة اأو 
حكومة يف عمليات البيع وال�رشاء 
اأو احلوالت اأو التعامالت، وعلى 
ت�سدرها  التي  العمالت  عك�ض 
احلكومات، فاإن امليزة التناف�سية 
لعملة البيتكوين هي اأنها جمهولة، 
مركزي  الال  ال�سبكي  فنظامها 
على  مبكان  ال�سعوبة  من  يجعل 
ال�رشاء  عمليات  تتبع  املحققني 

والبيع التي تتم عربها.

تهديد ال�صتقرار   4-
الداخلي:

 اإن �سعوبة تتبع حمتوى الإنرتنت 
�سعوبة  -بدوره-  يخلق  املظلم 
يف توقع حدود تهديداته الأمنية، 
الداخلي  بالأمن  يتعلق  وفيما 
هذه  ا�ستغالل  يتم  قد  للدول 
املجهولية يف عمليات التج�س�ض، 
حيث  بالأ�سلحة،  والجتار 
العديد  الإنرتنت اخلفي  يت�سمن 
من مواقع جتارة الأ�سلحة والتي 
و�رشاء  بيع  �سفقات  بعقد  تقوم 
ت�ستخدمها  والتي  لالأ�سلحة 
واأفراد  اإرهابية  تنظيمات 
الأ�سلحة  على  احل�سول  يف 
العديد  تنفيذ  يف  امل�ستخدمة 
من العمليات الإرهابية، وتقدمي 
النف�سالية  للجماعات  الدعم 

والتنظيمات الإرهابية.

اآليات فاعلة:

اإنه  القول  ميكن  النهاية،  ويف 
خطورة  حدود  توقع  ي�سعب 
الإنرتنت العميق، ولكن تظل هذه  
اأدوات  يف  مماثل  تطور  اإحداث 
الوقت  ويف  املواجهة.  و�سبل 
تهديدات  خطى  فيه  تتجه  الذي 
والإنرتنت  عام  ب�سكل  الإنرتنت 
نحو  خا�ض  ب�سكل  العميق 
املواجهة  اأدوات  فاإن  الت�ساعد، 
اأن ت�سلك نف�ض الجتاه من  يجب 
اإىل  الو�سول  من  الإ�رشاع  حيث 
خماطر  ملواجهة  فاعلة  اآليات 
الإنرتنت العميق، وحماولة التغلب 
وهو  اإليه،  الولوج  �سعوبات  على 
باملوارد  الرتقاء  ي�ستدعي  ما 
الأمنية،  لالأجهزة  الب�رشية 
والعتماد على التطوير امل�ستمر 
على  قادرة  مواجهة  لتقنيات 

مواكبة ت�سارع املخاطر.
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حممد  الطارف  وايل  �رصح  و 
الغاز  ت�شغيل  عملية  باأن  بلكاتب 
نهاية  "قبل  مماثلة  بعملية  �شتتبع 
على  م�شددا  اجلارية"  ال�شنة 
طرف  من  املبذولة  اجلهود 
الدولة يف اإطار التكفل بان�شغاالت 
املتعلقة  تلك  ال�شيما  املواطنني 
التزود  مثل  احليوية  باالحتياجات 
املنطقة  بهذه  الطبيعي  بالغاز 
ف�شل  خالل  بربودتها  املعروفة 

ال�شتاء.
التي  العملية  هذه  تطلبت  و 
ا�شتهدفت ما جمموعه 500 منزل 
ا�شتثمارا عموميا يقارب 5 ماليني 

د.ج ح�شب ما مت التذكري به.
باأكرث  مايل  غالف  انتقاء  مت  كما 
من 500 مليون د.ج الإجناز �شل�شلة 
بتح�شني  املتعلقة  العمليات  من 
يف  لل�شكان  املعي�شية  الظروف 
ال�رصب  مبياه  التموين  جمال 

بوحجار  طرق  تاأهيل  اإعادة  و 
ح�شب ما اأ�شار اإليه رئي�س اجلهاز 

التنفيذي املحلي.

من  �شل�شلة  اإثارة  متت  و 
االن�شغاالت ذات ال�شلة بالظروف 
ال�رصب  مبياه  )التموين  املعي�شية 

و  الطرق  و  املدينة  غاز  و 
الكهرباء الريفية...( بهذه الدائرة 
احلدودية من طرف �شكان بلديات 
بوحجار و حمام بني �شالح و وادي 
لدائرة  التابعة  زيتون و عني كرمة 

بوحجار.
ت�شليط  مت  ال�شدد  هذا  يف  و 
و  امل�شاريع  خمتلف  على  ال�شوء 
اأجل  من  فيها  �رصع  التي  الربامج 
املطروحة  بامل�شاكل  فعال  تكفل 
من  للدولة  املتوا�شل  اجلهد  و 
املعي�شية  الظروف  حت�شني  اأجل 
للمواطنني القاطنني عرب املناطق 

احلدودية على وجه اخل�شو�س.
اجلهود  اأن  اإىل  االإ�شارة  جتدر 
طرف  من  املبذولة  املعتربة 
تغطية  اأف�شل  ل�شمان  الدولة 
بوالية  الطبيعي  الغاز  جمال  يف 
الطارف مكنت من بلوغ معدل 56 
باملائة فيما و�شلت ن�شبة التغطية 
بالكهرباء اإىل 96,5 باملائة بالوالية 
مغطاة  ال24  البلديات  اأن  حيث 

ب�شبكة نقل متتد على 350 كلم.

مت ربط ما ال يقل عن 145 منزال بحي 500 �صكن ببلدية بوحجار التي تبعد بحوايل 50 كلم عن عا�صمة والية 
الطارف ب�صبكة التوزيع العمومي للغاز الطبيعي و ذلك يف اأجواء مميزة �صنعتها االأ�صر امل�صتفيدة.

الطارف

ق.م

ربط 145 منزال بلغاز الطبيعي ببوحجار

م�صتغامن

وهران

احلماية املدنية تتدعم برتل متنقل ملكافحة احلرائق

13.500 حريف م�صجل بغرفة ال�صناعة التقليدية 

املدنية  احلماية  تدعمت  
لوالية م�شتغامن موؤخرا برتل 
احلرائق  ملكافحة  متنقل 
ح�شبما علم من خلية االإعالم 
واالت�شال للمديرية الوالئية.

املدنية  احلماية  وا�شتلمت 
خالل هذا االأ�شبوع  اأول دفعة 
حلماية  التدخل  و�شائل  من 
من  متكونة  النباتي  الغطاء 
رباعية  مركبات  خم�س 

الدفع من اجليل اجلديد مت 
اجلزائرية  بال�رصكة  تركيبها 
للعالمة  ال�شيارات  ل�شناعة 
"مر�شيد�س بنز" بتيارت وفق 

نف�س امل�شدر.
املركبات   هذه  و�شت�شمح 
متنقل  رتل  بتكوين  للوالية  
خا�س  احلرائق  ملكافحة 
وزير  لتعليمات  تنفيذا  بها 
واجلماعات  الداخلية 
متكون  االأخرية  املحلية 
�شيارة  بينها  مركبة   12 من 
امل�شنع  نف�س  من  اإ�شعاف 
خالل  القطاع  بها  تدعم 
ا�شري  كما  املا�شي  االأ�شبوع 

اليه. 

ذكر مدير غرفة ال�شناعة التقليدية 
و احلرف لوالية وهران بوهران اأن 
بهذه  امل�شجلني  احلرفيني  عدد 
فاق  قد  اليوم  غاية  اإىل  الهيئة 
13.500 حريف يف خمتلف ميادين 
 600 منهم  التقليدية  ال�شناعة 
حريف جديد وعلى هام�س افتتاح 
بال�شناعة  اخلا�س  املعر�س 
تنظمه  الذي  احلرف  و  التقليدية 
مديرية  مع  بالتعاون  الغرفة 
التقليدية  ال�شناعة  و  ال�شياحة 
نوفمرب   12 ال  اإىل  ال�شابع  من 
اجلاري ذكر مهتار ثاين نور الدين 
 13.500 من  اأكرث  ت�شجيل  مت  اأنه 
حريف بالغرفة يف خمتلف ميادين 
و  الفنية"  التقليدية  "ال�شناعة 
"ال�شناعة التقليدية وانتاج املواد" 
واخلدمات"  التقليدية  ال�شناعة  و 
�شجل  جديد  حريف   600 منهم 

بالغرفة منذ بداية ال�شنة احلالية.
اأكتوبر  نهاية  غاية  اإىل  مت  قد  و 
عن  يزيد  ما  �شطب  املا�شي 
3.947 حريف من �شجل االنخراط 
التقليدية  ال�شناعة  غرفة  لدى 
اأفاد  ح�شبما  لوهران  واحلرف 
اأن  اأ�شار  الذي  امل�شوؤول  ذات  به 
اأبرزها  اأ�شباب  لعدة  يتم  ال�شطب 
التقليدية  احلرف  بع�س  زوال 

وتغيري املهنة بالن�شبة الآخرين.
التي  ال�شطب  عملية  عن  ويرتتب 
تطهري  عملية  اإطار  يف  تدخل 
�شجالت  يف  املنخرطني  قائمة 
غرفة ال�شناعة التقليدية و احلرف 
حرمان املعنيني من اال�شتفادة من 
الغرفة  توفرها  التي  االمتيازات 

للمنخرطني يف قوائمها.
و ي�شارك يف املعر�س الذي ينظم 
حلي  التقليدية  ال�شناعة  بدار 

الوطني  اليوم  مبنا�شبة  ال�شباح 
للحريف الذي يحتفل به يف التا�شع 
 50 حوايل  �شنة  كل  من  نوفمرب 
مثل  امليادين  خمتلف  من  حرفيا 
الفني  اخلزف  و  الزجاج  �شناعة 
و �شنع ال�شالل و �شنع النحا�س و 
الر�شم على احلرير و �شنع االألب�شة 

التقليدية و غريها.
منا�شبة  املعر�س  هذا  �شيكون  و 
مبنتوجاتهم  للتعريف  للحرفيني 

اإبراز  كذا  و  الفنية  اأعمالهم  و 
مهاراتهم يف احلفاظ على املنتوج 
تنوع  واإبراز  اجلزائري  التقليدي 
يف  التقليدية  ال�شناعة  وثراء 
مهتار  اإليه  اأ�شار  ح�شبما  اجلزائر 
�شي�شكل  اأنه  اعترب  الذي  ثاين 
التقليدية  لل�شناعة  للرتويج  ف�شاء 
م�شاحة  و  حرفييها  و  بوهران 
للبحث عن �شبل ت�شويق املنتجات 

التقليدية. 

ق�صنطينة 

�صعيدة

تو�صعة حميط ال�صقي التكميلي 
اإىل حوايل 2000 هكتار  

نحو ا�صتفادة 67 قرية من الربط 
ب�صبكة املاء ال�صروب

تو�شعت م�شاحة حميط ال�شقي 
الفالحية  لالأرا�شي  التكميلي 
بوالية ق�شنطينة خالل املو�شم 
اإىل   2018-2017 الفالحي 
ال  كانت  بعدما   2000 حوايل 
نهاية  هكتار   500 الـ  تتعدى 
من  علم  ما  ح�شب   2016 العام 
الفالحي  بال�شقي  املكلف 
للم�شالح  املحلية  باملديرية 

الفالحية خليل بالل.
باأن  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
احلديث  النظام  هذا  تطبيق 
ال�شقي الفالحي يعد  يف جمال 
"حتمية اقت�شادية" و من �شاأنها 
حت�شني عائدات 74 فالحا عرب 
يعتمدون  الذين  الوالية  اإقليم 
والتحكم  الطريقة  هذه  على 
امل�شتغلة  املائية  املوارد  يف 
رفع  وكذا  الفالحي  ال�شقي  يف 
الفالحية  املحا�شيل  مردود 
احلبوب  غرار  على  تكثيفها  و 
ال�شتوية  احلبوب  بذور  اإنتاج  و 
التي تتميز بها والية ق�شنطينة.

باأن  امل�شدر  ذات  واأ�شاف 
تو�شعة م�شاحات زراعة احلبوب 
ال�شتوية و كذا تلك املخ�ش�شة 
امل�شقية  احلبوب  بذور  الإنتاج 
وفق نظام ال�شقي التكميلي هو 
من بني العوامل االأ�شا�شية التي 
عززت الزيادة يف االإنتاج م�شريا 
اإىل اأن امل�شاحة امل�شقية بهذه 
م�شتمر"  "تزايد  يف  الطريقة 
جمموعه  ما  ت�شجيل  مت  حيث 
1300 هكتار من اأ�شل امل�شاحة 
لهذه  املخ�ش�شة  االإجمالية 
الزراعة خالل املو�شم الفالحي 

املن�رصم.
باأن هذا  واعترب ذات امل�شوؤول 
لتاأمني  االأف�شل  يعد  اخليار 
اجلهود  على  عالوة  االإنتاج 
البحث  جمال  يف  الالزمة 

والتطوير لتح�شني االأداء التقني 
لل�شقي  اللجوء  باأن  م�شيفا 
اأجل  من  "�رصوري"  التكميلي 
املتزايد  اال�شتهالك  مواجهة 
و  زيادة  من  ميكن  و  للماء 
اإىل  �شنة  من  االإنتاج  تكثيف 
اإمكانية حتقيق اكتفاء  اأخرى و 
املحلي  ال�شعيدين  على  ذاتي 

والوطني.
تعاونية  تقدم  ذلك  �شوء  وعلى 
احلبوب والبقول اجلافة بالوالية 
للفالحني  الت�شهيالت  كافة 
يف  امل�شتعمل  العتاد  القتناء 
التكميلي �رصيطة  ال�شقي  نظام 
بت�شديد  هوؤالء  يلتزم  اأن 
من  جزء  من  املعدات  قيمة 
حم�شولهم اإىل ذات التعاونية و 
ذلك يف مدة ترتاوح بني 3 و 5 

�شنوات وفقا لذات امل�شدر.
والية  اأن  اإىل  بالل  واأ�شار 
"نق�س  من  تعاين  ق�شنطينة 
التي  اجلوفية  املياه  من  كبري" 
عملية  يف  ا�شتغاللها  ميكن 
املياه  اأن  و  خا�شة  ال�شقي 
عليها  تتوفر  التي  ال�شطحية 
الوالية ال ت�شلح --كما قال-- 
يف عملية ال�شقي وهو ما يحتم 
االعتماد  �رصورة  --ح�شبه-- 
للمياه  الكربى  التحويالت  على 
هارون  بني  �شد  من  انطالقا 

بوالية ميلة املجاورة.
ومن املتوقع اأن ت�شل امل�شاحة 
لبذور  املخ�ش�شة  االإجمالية 
للمو�شم  ال�شتوية  احلبوب 
ما  اإىل   2018  -2017 الفالحي 
هكتار  األف   80,67 عن  يقل  ال 
)35,3 األف هكتار للقمح ال�شلب 
و 19,12 األف هكتار للقمح اللني 
و  لل�شعري  هكتار  األف   17,35 و 
1205 هكتارات للخرطال( وفقا 

ملا ذكره ذات امل�شدر.

يرتقب اأن ت�شتفيد 67 قرية بوالية 
�شعيدة من عملية 

املياه  توزيع  ب�شبكة  الربط 
الثالثي  بداية  لل�رصب  ال�شاحلة 
اأعلنه  ح�شبما   2018 ل�شنة  االأول 

وايل الوالية �شيف اال�شالم لوح.
قام  الذي  امل�شوؤول  نف�س  واأو�شح 
بزيارة معاينة لعدة م�شاريع تنموية 
�شيدي احمد  بلديات  عرب كل من 
احلجر  عني  و  العربي  موالي  و 
قيد  توجد  التي  العملية  هذه  اأن 
مديرية  عليها  ت�رصف  الدرا�شة 
بني  من  وتعترب  املائية  املوارد 
ال�شلطات  توليها  التي  االأولويات 

املحلية "اهتماما كبريا".
التي  العملية  هذه  وتهدف 
من  الع�رصات  منها  �شت�شتفيد 
دوائر  عرب  املقيمة  العائالت 
اأوالد  و  احل�شا�شنة  و  احلجر  عني 
القرى  �شكان  تثبيت  اإىل  اإبراهيم 
خلق  على  وت�شجيعهم  مبناطقهم 
من  ا�شتثمارية  فالحية  ن�شاطات 
منا�شب  من  العديد  توفري  �شاأنها 

ال�شغل كما اأ�شري اإليه.
عملية  ت�شمل  اأن  املرتقب  ومن 
لل�رصب  ال�شاحلة  باملياه  الربط 
ن�شمة عرب خمتلف  اآالف   6 قرابة 

هذا  من  امل�شتفيدة  القرى 
ملديرية  وفقا  بالوالية  امل�رصوع 
وايل  قام  وقد  املائية  املوارد 
�شعيدة خالل هذه الزيارة امليدانية 
ملختلف امل�شاريع التنموية بدائرة 
عني احلجر مبعاينة م�رصوع الربط 
مبنطقة  ال�شحي  التطهري  ب�شبكة 

اأوالد جلول 
) بلدية �شيدي احمد( و الذي ر�شد 
مليون   40 قوامه  مايل  غالف  لها 
دج اإ�شافة اإىل و�شع حيز اخلدمة 
اأوالد  مبنطقة  جماعي  مائي  لبئر 
احلجر(  عني  بلدية   ( الها�شمي 
نف�س  قام  العربي  موالي  وببلدية 
اجناز  اأ�شغال  بتفقد  امل�شوؤول 
الطريق البلدي الذي يربط بلدية 
)�شيدي  مرحوم  ببلدية  بورا�شد 
بلعبا�س( على م�شافة 11 كلم حيث 
قوامه  مايل  مبلغ  للعملية  ر�شد 

110 مليون دج.
اأي�شا  الزيارة  هذه  عرفت  وقد 
املواطنني  مع  تنظيم جل�شة عمل 
اأبرز  والتي  احلجر  عني  ببلدية 
املجهودات  الوايل  خاللها  من 
لبعث  الدولة  طرف  من  املبذولة 
التنموية  امل�شاريع  من  العديد 

بالوالية .
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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�س التي قام عليها موؤمتر مدريد عام 1991، وهو مبداأ الأر�س مقابل ال�صالم، 
وتنفيذ قرارات ال�صرعية الدولية والتي متثل احلد الأدنى الذي وافقت عليه الدول العربية، وتعهدت الوليات املتحدة ب�صمان مرجعية مدريد.

اإن غياب املوقف العربي املوحد 
البلدان  بني  التن�سيق  وفقدان 
والإغراءات  وال�سغوط  العربية 
الأمريكية مكنت العدو الإ�رسائيلي 
براجمه  من  العديد  حتقيق  من 
وم�ساريعة لإقامة النظام الإقليمي 
اأو�سطية  ال�رسق  وال�سوق  اجلديد 
واإقليمي  دويل  دعم  على  معتمداً 
الوليات  حكومة  من  كبريين: 
والحتاد  الأمريكية  املتحدة 

الأوروبي ويهود العامل.
القادمة  العربية  الأجيال  اإن 
خرائط  اأمام  نف�سها  �ستجد 
واقت�سادية  و�سيا�سية  جغرافية 
اخلرائط  عن  تختلف  ونف�سية 
والأجداد،  الآباء  لنا  �سلّمها  التي 
احلكام  بع�ض  يتحمل  وبالتايل 
التحرير  منظمة  وقيادة  العرب 
الإرث  هذا  م�سوؤولية  الفل�سطينية 
للأجيال  خلفناه  الذي  ال�سييء 
بال�سلم  ي�سمى  ما  اإن  القادمة. 
ا�ست�سلم  حالياً  يجري  الذي 
لل�سلم  القادة  هوؤلء  من  واإذعان 
العدوان  على  القائم  الإ�رسائيلي 
والإرهاب والعن�رسية وال�ستيطان 
وم�سادرة الأر�ض واحلقوق  وعلى 
العرب،  وترحيل  اليهود  هجرة 
والقائم على اخلرافات والأ�ساطري 
التوارتية  اليهودية  والأكاذيب 
ي�سع  الراهن  فال�سلم  والتلمودية 
البذور حلروب قادمة يف املنطقة، 
لأنه مل يقم على العدل، واإمنا على 
املطلق  الأمريكي  والدعم  القوة 
يف  اليهودية  والأطماع  للخرافات 

الأر�ض والرثوات العربية.

ال�رسق  يف  الإقليمي  التعاون  اإن 
اليهودية  و�سعت  الذي  الأو�سط 
خمططاته  واإ�رسائيل  العاملية 
الكاملني  والتاأييد  الدعم  ويلقى 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 
�سياغة  لإعادة  يهودية  حماولًة 
و�سيا�سياً  جغرافياً  العربي  الوطن 
اأو  مينع  ب�سكل  واأمنياً  واقت�سادياً 
حتقيق  من  العربية  الأمة  يعرقل 
ال�رسق  وتقود  العربية.  الوحدة 
هيمنة  فر�ض  اإىل  اأو�سطية 
على  العاملية  واليهودية  اإ�رسائيل 
من  وتزيد  العربية  القت�سادات 
البلدان  بني  التناق�سات  حدة 
على  الهرولة  اإطار  يف  العربية 
والع�سكري  القت�سادي  التعاون 
ال�سهيوين.  العدو  مع  والأمني 
وا�سعة  اأو�ساط  �سلخ  اإىل  وتهدف 
عن  العرب  الأعمال  رجال  من 
يف  ودجمهم  العربي  حميطهم 
الإقليمية  واملوؤ�س�سات  الأطر 
بالقت�ساد  علقاتهم  ومتتني 
التوجهات  وخدمة  الإ�رسائيلي 
املتحدة  للوليات  القت�سادية 
ال�رسق  منطقة  يف  الأمريكية 

الأو�سط وبقية مناطق العامل.
واملوؤمترات  القمم  خماطر  اإن 
ال�رسق  يف  للتنمية  القت�سادية 
تكمن  افريقيا  و�سمال  الأو�سط 
اإ�رسائيل  اإىل جعل  تهدف  اأنها  يف 

جلميع  واملركز  واملحور  القائد 
اأو�سطية،  ال�رسق  امل�ساريع 
خلدمة  يعمل  اإمربيايل  وك�رسيك 
الإمربيالية.  وم�سالح  م�ساحله 
الإقليمي  النظام  خطورة  وتتجلى 
الكاذبة  بالوعود  اجلديد 
الرخاء  خلق  حول  واملخادعة 
والزدهار ل�سعوب املنطقة ولكنه 
اإ�رسائيل  م�سالح  اإّل  يحقق  ل 
الأمريكية  املتحدة  والوليات 
وم�سالح فئات عربية �سغرية جداً 
واملواطن  الوطن  ح�ساب  وعلى 

العربي.

الف�صل الأول
القمم واملوؤمترات 

القت�صادية

اأولً قمة الدار البي�ساء
القت�سادية  القمة  موؤمتر  عقد 
الأو�سط،  ال�رسق  يف  للتنمية 
الدار  مدينة  يف  افريقيا  و�سمال 
الثلثني  يف  املغرب  يف  البي�ساء 
وا�ستمر   1994 الثاين  ت�رسين  من 
وراء  وقف  الذي  فمن  اأيام.  ثلثة 
اأهدافه  هي  وما  املوؤمتر  عقد 

ونتائجه؟
اخلارجية  العلقات  جمل�ض  نّظم 
واملنتدى  نيويورك  يف  الأمريكي 
دافو�ض  الدويل  القت�سادي 
وتقف  املوؤمتر.  عقد  ب�سوي�رسا 
الأمريكية  املركزية  املخابرات 
اخلارجية  العلقات  جمل�ض  وراء 
الأمريكي كما اأنها هي التي اأن�ساأت 
يف  الدويل  القت�سادي  املنتدى 

دافو�ض عام 1950.
للموؤمتر  الإعداد  يف  وا�سرتكت 
املوؤ�س�سات  من  جمموعة 
الإ�رسائيلية والأمريكية والأوروبية، 
من  املبادرة  ومنها«موؤ�س�سة 
ال�رسق  يف  والتعاون  ال�سلم  اأجل 
اإيرلندا  يف  ومقرها  الأو�سط 
ويطلق عليها ا�سم«جماعة الو�ساح 
املخابرات  واأن�ساأتها  الأزرق« 

املركزية يف اأيار 1993.
الإ�رسائيلي   ليومي  بنك  و�ساهم 
التجارة  وغرفة  الدويل  والبنك 
الإعداد  يف  الأملانية  العربية 
النظام  لإخراج  وذلك   ، للموؤمتر 
ال�رسق  وال�سوق  اجلديد  الإقليمي 

اأو�سطية اإىل حيز الوجود.
من  لأكرث  الدعوة  املغرب  وجهت 
واإىل  واأجنبية  عربية  دولة  �ستني 
ورئي�ض  الدويل،  البنك  رئي�ض 
التفاقية العامة للتعرفة اجلمركية 
الدولية)الغات(  التجارة  وحرية 
وعدة م�سارف عربية واإ�رسائيلية، 
للتنمية  الأوروبي  وامل�رسف 
وخرباء ورجال اأعمال زاد عددهم 

عن األفني حل�سور املوؤمتر.
مرور  مبنا�سبة  املوؤمتر  وانعقد 
لنعقاد  الثالثة  ال�سنوية  الذكرى 
التو�سل  وقبل  مدريد  موؤمتر 
ال�رساع  اأطراف  بني  حل  اإىل 
الحتلل  قوات  ان�سحاب  حول 

واجلولن  القد�ض  من  الإ�رسائيلي 
وجنوب لبنان.

احل�سن  املغربي،  امللك  حدد 
املوؤمتر  انعقاد  من  الغاية  الثاين 
العربية  املقاطعة  وهي«اإزالة 
يتوافر  ما  وا�ستك�ساف  لإ�رسائيل 
النمو  فر�ض  من  املنطقة  يف 
وتوكيل  وال�ستثمار،  القت�سادي 
والخت�سا�سني  الأعمال  رجال 
املتواجدين مبهمة تبادل اخلربات 
لر�سد  امللئم  الإطار  وت�سكيل 
وحتديد الآليات املتعددة التي من 

�ساأنها تعزيز ال�سلم.)1(
الفتتاح  جل�سة  يف  وحتدث 
وتقاليد  والنظام  للأ�سول  خلفاً 
ا�سحق  اجلرنال  املوؤمترات 
فاجاأ  مما  بريي�ض  و�سمعون  رابني 

احل�سور.
قد  الثاين  احل�سن  امللك  وكان 
موؤمتر  انعقاد  غاية  اأن  اعرتف 
الدار البي�ساء هي اإزالة املقاطعة 
اأن  واأعلن  لإ�رسائيل.  العربية 
�سقطت  قد  العربية  املقاطعة 
الدار  موؤمتر  بعقد  عملي  ب�سكل 
البي�ساء الذي اأفرغ قرار املقاطعة 

من معناه.)2(
وزير  كر�ستوفر،  وارن  وحتدث 
اجلل�سة  يف  الأمريكية  اخلارجية 
املوؤمتر  اأن  واأكد  الفتتاحية 
اإ�رسائيل  دمج  تاأمني  اإىل  يهدف 
اقت�سادياً  الأو�سط  ال�رسق  يف 
بُعداً  الت�سوية  عملية  واإعطاء 
ال�سعب  من  يجعل  مما  اقت�سادياً 
على اأطرافها الرتاجع عنها. ودعا 
واإنهاء  اقت�سادية  اإ�سلحات  اإىل 
املقاطعة العربية واتخاذ خطوات 

عملية منها:
- دعم حرية انتقال العمل وراأ�ض 

املال وال�سلع والأفكار.
- اإن�ساء بنك تنمية لل�رسق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.
لل�سياحة  اإقليمية  هيئة  اإن�ساء   -

وجمل�ض اإقليمي لرجال الأعمال.
عمان  يف  للمتابعة  موؤمتر  عقد   -

عام 1995.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي«اإن 
التقدم نحو �سلم عربي اإ�رسائيلي 
اقت�سادي  تعاون  اأمام  الباب  فتح 

لدعم ال�سلم«.)3(
املوؤمتر  عقد  خلل  وات�سح 
املطلق  الأمريكي  النحياز 
لإ�رسائيل، وذلك مبمار�سة املزيد 
على  والرتغيب  ال�سغط  من 
على  حلملها  العربية  الأطراف 
الإ�رسائيلية  للمخططات  الإذعان 
دون الأخذ بعني العتبار املواقف 

واحلقوق وامل�سالح العربية.
املوؤمتر  يف  اإ�رسائيل  ا�سرتكت 
وزراء  ت�سعة  �سم  كبري  بوفد 
ووزير  الوزراء  رئي�ض  بينهم  من 
�رسكة  مئة  وحوايل  اخلارجية 
اإ�رسائيلية وم�سوؤويل �رسكات كربى 
وم�سارف  �سناعية  وموؤ�س�سات 

جتارية.
من  املوؤمتر  عقد  ويعترب 
حققها  التي  النجاحات  اأهم 

حول  الإ�رسائيلي  العمل  حزب 
املنطقة  مل�ستقبل  خمططاته 
احلروب  خلل  من  العربية 
العدوانية والتو�سعية وفر�ض الأمر 
القوة  ا�ستخدام  عن  الناجت  الواقع 
وال�رسية  املنفردة  واملفاو�سات 
الوليات  برعاية  واملبا�رسة 
ال�سرتاتيجي  احلليف  املتحدة، 

لإ�رسائيل.
رغبة  عن  املوؤمتر  عقد  ويعرِبّ 
اأزماتها  حل  يف  اإ�رسائيل 
البلدان  ح�ساب  على  القت�سادية 
الع�سكري  الهجوم  العربية، ويكّمل 
من  اخلام�ض  يف  به  قامت  الذي 
والهجوم   ،1967 عام  حزيران 
موؤمتر  بعد  �سنته  الذي  ال�سيا�سي 
مدريد عام 1991 واتفاق الإذعان 
ومعاهدة   1993 عام  اأو�سلو  يف 
تكلل  وبالتايل   ،1994 عربة  وادي 
العدوانية  حروبها  اإ�رسائيل 
القت�سادي  خمططها  بفر�ض 
على احلكومات العربية يف ال�رسق 

الأو�سط و�سمال افريقيا.
والغطر�سة  الغرور  و�سل  لقد 
من  فيه  واأعلن  وقف  حداً  برابني 
البي�ساء  الدار  قمة  من�سة  على 
واأمام امللك احل�سن، رئي�ض جلنة 
تنّم عن ال�ستفزاز  القد�ض وبنربة 
القد�ض  مدينة  باأن  والتحدي 
الأبدية  العا�سمة  هي  املوحدة 

لإ�رسائيل.)4(
اإ�رسائيل  هدف  بري�ض  وخل�ض 
وقال:«الأولوية  املوؤمتر  من 
من  اإ�رسائيل  لإخراج  �ستعطى 
عرب  قرن  ن�سف  ا�ستمرت  عزلة 
اقت�ساد  اإن�ساء  يف  امل�ساركة 
على  الأو�سط  ال�رسق  يف  اإقليمي 

غرار الحتاد الأوروبي«)5(.

امل�ساريع الإ�رسائيلية اأمام القمة
التنمية  بنك  تاأ�سي�ض  م�رسوع  جاء 
الإقليمي يف مقدمة امل�ساريع التي 
املوؤمتر  على  اإ�رسائيل  عر�ستها 
ال�سيا�سات  بتن�سيق  البنك  ليقوم 
الأولويات  ويحدد  القت�سادية 
املنطقة  على  لل�سيطرة  الإقليمية 
ازدهار  تخدم  م�ساريع  ومتويل 

القت�ساد الإ�رسائيلي وتطوره.
الإ�رسائيلية  الوثيقة  وت�سمنت 
قنوات  لإقامة  م�ساريع  للموؤمتر 
الأحمر  البحرين  من  بحرية 
امليت،  البحر  اإىل  واملتو�سط 
من  والغاز  النفط  لنقل  وخطوط 
م�رس وبلدان اخلليج اإىل اإ�رسائيل، 
يف  جوي  ومطار  بحري  وميناء 
لربط  برية �رسيعة  العقبة، وطرق 
الدول  باأوروبا من خلل  اإ�رسائيل 
لربط  عّبارات  وم�رسوع  العربية، 
اخلليج،  ودول  م�رس  مع  اإ�رسائيل 
و�سبكة كهربائية م�سرتكة لإ�رسائيل 
والأردن  الذاتي  احلكم  و�سلطة 
من  املياه  لنقل  وم�رسوع  وم�رس، 
تركيا اإىل اإ�رسائيل وبع�ض البلدان 

العربية.
ال�رسق  منطقة  الوثيقة  وتق�سم 
مراكز  خم�سة  اإىل  الأو�سط 

عدم  على  اإ�رسائيل  فيها  حر�ست 
وقطاع  الغربية  ال�سفة  بني  اجلمع 

غزة، وبني �سورية وم�رس وهي:
�سورية  وي�سم  ال�سمايل  املركز   )1

ولبنان مع اإ�رسائيل.
وي�سكل  العليا  املنطقة  مركز   )2
الغربية  ال�سفة  و  والأردن  �سورية 

واإ�رسائيل.
وي�سم  الواطئة  املنطقة  مركز   )3
مع  الغربية  وال�سفة  الأردن 

اإ�رسائيل.
وي�سمل م�رس  4( املركز اجلنوبي 

وقطاع غزة مع اإ�رسائيل.
5( يربط املركز اخلام�ض املراكز 
الأربعة الأخرى بطريق بري �رسيع 

.
اإىل  الإ�رسائيلية  الوثيقة  وت�سري 
والدور  الأو�سط  ال�رسق  منطقة 
الذي ميكن اأن تلعبه يف اأمن طرق 
وا�ستقرارها  العاملية  التجارة 
الإ�رسائيلي  العربي  ال�رساع  واإىل 
يف  ال�سبب  اإنه  عنه  تقول  الذي 
اأمن  يهدد  الذي  الديني  التطرف 
املنطقة وا�ستقرارها، م�سرية اإىل 
القت�سادي والجتماعي  النمو  اأن 
للمنطقة  والأمن  ال�سلم  �سي�سمن 
التي متتلك حوايل 60% من موارد 

النفط يف العامل.
وتوؤكد اأنه لبد من تن�سيق اإقليمي 
على  اإقليمي  كيان  لإقامة  �سامل 
امل�سرتكة  الأوروبية  ال�سوق  غرار 
عداوات  دولها  بني  كانت  التي 
العرب  بني  ما  تفوق  وكراهيات 

واإ�رسائيل.
الأو�سط  ال�رسق  الوثيقة:  وتتناول 
القت�سادي  والتكامل  اجلديد، 
ظل  يف  وال�ستثمار  الإقليمي، 
اخلا�ض،  القطاع  ودور  ال�سلم، 
ال�سامل،  الإقليمي  والتخطيط 
املمكنة  التعاون  وحماولت 

والحتياجات املالية.
وتقرتح ثلث مراحل لتنفيذ برامج 

التعاون الإقليمي:
املرحلة الأوىل: وت�سمل م�رسوعات 

ثنائية ومتعددة الأطراف.
ال�رسكات  قيام  الثانية:  املرحلة 
التي  بتنفيذ امل�رسوعات  العاملية 
�سخمة  اأموال  روؤو�ض  اإىل  حتتاج 
مثل قناة  البحرين وتنمية التجارة 
الطاقة  وتوليد  وال�سياحة  احلرة 

وحتلية مياه البحر.
�سيا�سة  وتت�سمن  الثالثة:  املرحلة 
دمج جمتمعات املنطقة تدريجياً 
بني  التعاون  علقات  ودعم 
املوؤ�س�سات الر�سمية يف دولها.)6(

واأعطت الوثيقة الإ�رسائيلية اأهمية 
تتمثل يف  ال�سناعية  للدول  خا�سة 
املتحدة  للوليات  اأدوار  اإعطاء 
والحتاد الأوروبي واليابان وتقول 
قائدة  هي  املتحدة  الوليات  اإن 
ا�ستثماراتها  ال�سلم ومتثل  عملية 
امل�ساعدات  يف  الأ�سد  ن�سيب 
للدول  اأن  كما  للمنطقة  الأجنبية 

الأوروبية م�سالح فيها.
امل�رسق  �سوق  اإقامة  واقرتحت 
ولبنان  والأردن  و�سورية  من م�رس 

واإ�رسائيل  الذاتي  احلكم  و�سلطة 
املغرب  املغرب:  �سوق  وت�سم 

وتون�ض واجلزائر.
وحتدثت عن اليابان والدور الرائد 
تنمية  جمال  يف  به  تقوم  الذي 
وحماية  ال�سياحية  الإمكانيات 
راأ�ض  وتتناول  املنطقة  يف  البيئة 
املنطقة  لتنمية  اللزم  املال 

وتق�سمه اإىل ثلث فئات:
داخل  من  الأموال  الأوىل:  الفئة 
روؤو�ض  الثانية:  الفئة  املنطقة. 
ال�رسكات  من  املقدمة  الأموال 
ال�ستثمار.  لأغرا�ض  العاملية 
املالية  املوارد  الثالثة:  والفئة 
للأغرا�ض  املخ�س�سة  الأجنبية 

الإن�سانية.
وتطالب الوثيقة مبد اأنابيب للنفط 
الأبي�ض  البحر  موانئ  اإىل  والغاز 
لنقل  باإ�رسائيل  مروراً  املتو�سط 
من  الطبيعي  والغاز  اخلام  الزيت 
ودول  وال�سعودية  وم�رس  العراق 

اخلليج.
وت�سري اإىل اأن التجارة بني اإ�رسائيل 
العربية  والدول  اخلليج  ودول 
امل�سدر  ت�سكل  املجاورة  الأخرى 

الأ�سا�سي للتجارة الإقليمية.
منطقة جتارة حرة  اإقامة  وتقرتح 
والعقبة  اإيلت  ت�سمل  م�سرتكة 

وت�سم م�رس وال�سعودية.
يعترب  ال�سياحة  قطاع  اأن  وتوؤكد 
العديد  يف  الهامة  القطاعات  من 
عملية  وترتكز  املنطقة  دول  من 
تنميته يف �رسورة التعاون بني دول 
احلدود  فتح  خلل  من  املنطقة 
وتنوع ال�سياحة: ك�سياحة ال�سواطئ 
الأبي�ض  البحرين  امتداد  على 
العلجية  وال�سياحة  والأحمر، 
وال�سياحة  امليت،  البحر  يف 
و�سياحة  وال�ستوية  ال�سحراوية 

الغط�ض يف البحر الأحمر.
القمة  اإىل  امل�رسية  الوثيقة 

واملوقف العربي
للتعاون  م�رس«وثيقة  قدمت 
والتنمية وال�ستثمار« ت�سمنت)58( 
تبلغ  اقت�سادياً  م�رسوعاً 
تكاليفها)34( مليار دولر. و�سملت 
�رسيعة  طرق  لإقامة  م�رسوعات 
بامل�رسق،  العربي  املغرب  لربط 
والأفراد  الب�سائع  انتقال  وت�سهيل 
وخم�سة  املنطقة،  دول  بني 
ال�سبكات  لربط  م�رسوعات 
وامل�رسق،  باملغرب  الكهربائية 
معامل  لبناء  م�رسوعات  و�سبعة 
م�ساريع  و�ستة  البرتول،  لتكرير 
وال�سباغة  للملبو�سات  �سناعية 
وال�سناعات  البناء  مواد  واإنتاج 
�سخماً  وم�رسوعاً  احلرفية 
م�ساريع  وثمانية  للبرتوكيماويات، 
البحر  �ساطئ  لتنمية  �سياحية 
للمناطق  وم�ساريع  الأحمر، 
م�ساريع  و�سبعة  احلرة  ال�سناعية 
ميدان  يف  التكنولوجيا  ل�ستخدام 

املعلومات.
وو�سعت م�رس موقفها من التعاون 
اأ�سا�سية  نقاط  ثماين  الإقليمي يف 

وهي:

احلالقة 02 
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بداأت تفعيل اآلتها الدعائية ب�صدة بعد اجتياح لبنان عام 1982

كيف تعمل ماكينة �لدعاية "�ال�سر�ئيلية"؟ جولة "حوتوفيلي" �أمنوذجا 
قبيل توجهها اإىل الوليات املتحدة، حزمت نائبة وزيرة اخلارجية "الإ�صرائيلية" ال�صابة، 38 عاما، ت�صيبي حوتوفيلي ذخائرها والتي مل تكن �صوى ن�صخ 

من 4 كتيبات يف حقيبتها، لتكون لحقًا، جزًءا من مهمتها احليوية يف مدينة نيويورك ،وجتول حوتوفيلي النائبة عن حزب الليكود )ميني- و�صط( يف 
ثالثة من اأهم اجلامعات الأمريكية، كولومبيا، ونيويورك يف الولية التي حتمل ا�صم الأخرية، وبرن�صتون يف ولية نيوجري�صي. 

مهمتها  يف  حوتوفيلي  حتتاج  ال 
فحربها  حقيقية،  �أ�سلحة  �إىل 
يقول  كما  �أو  �لكلمات،  �أ�سا�سها 
نعوم  �الأمريكي  و�ملفكر  �للغوي 
بالن�سبة  "�لدعاية  ت�سوم�سكي 
هي  �لدميقر�طية  )للأنظمة( 
)للأنظمة(  بالن�سبة  كالهر�وة 

�ل�سمولية". 

لكن ماهو حمتوى 
الكتيبات الأربعة التي 

حملتها؟ 

ويدعى  �الأول  �لكتيب  يحاول 
يل  �ل�سلم"،  �أجل  من  "�ل�سعي 
�لعرب  �تهام  عن طريق  �حلقائق، 
و�أنهم  بالعدو�ن  "�لبادئون  باأنهم 
يقفز  �إ�رس�ئيل".  على  فر�سوه 
�حلقائق  على  �لكر��س  هذ� 
متجاوز�ً �لعديد من �حلقائق مثل 
للفل�سطينيني،  �لق�رسي  �لتهجري 
وجمازر مثل كفر قا�سم و�لعدو�ن 
�لثلثي على م�رس، ومذ�بح �سرب� 
و... لبنان،  و�حتلل  و�ساتيل، 
�لقائمة تطول ،يتجاوز �لكتاب كل 
هذ� ليقفز مبا�رسة �إىل �مل�ساحلة 
معاهدة  بعد  م�رس  مع  و�لتطبيع 
"كامب ديفيد" �لتي وقعها �لرئي�س 
�مل�رسي �لر�حل �أنور �ل�ساد�ت مع 
رئي�س �لوزر�ء �الإ�رس�ئيلي مناحيم 
�الأمريكي  �لرئي�س  برعاية  بيغن 

جيمي كارتر عام 1978. 
يتجاهل �لكتاب �لذي ي�سكن حقيبة 
مبادرة  �أن  حقيقة  حوتوفيلي 
�ل�سلم هذه كان �لرئي�س �مل�رسي 

من بد�أها بزيارة �إ�رس�ئيل. 
و�سعت  �إ�رس�ئيل  �أن  يتجاهل 
�أنها  للتفاو�س، متثلت يف  �رسوطا 
ولن   ،1967 عام  حلدود  تعود  لن 
ولن  �لفل�سطينية،  بالدولة  تعرتف 
تقبل باإجر�ء �ت�ساالت مع منظمة 
�لتحرير �لفل�سطينية، كل هذ� قبل 
يف  قدمه  �ل�ساد�ت  ي�سع  �أن  حتى 
�ليوم  ذلك  يف  غوريون  بن  مطار 
�لت�رسيني من عام 1977 ،يف �لكتيب 
�لثاين، "�أعجوبة �إ�رس�ئيل"، يطرح 
للأحلم،  كاأر�س  �إ�رس�ئيل  �لكاتب 
�ملقاطع  �أحد  يف  يقول  فهو 
دميقر�طية  هي  �ليوم  "�إ�رس�ئيل 
ثقايف،  وخليط  ومنفتحة  مزدهرة 
روحيتها  ي�سارك،  �لذي  �لنوع  من 

�ملتقدمة مع �لعامل". 
�الإ�رس�ئيلية  �خلارجية  حتاول 

�لتي طبعت هذ� �لكتيب �لدعائي، 
�لغربي،  �ل�سباب  م�ساعر  دغدغة 
�لدميقر�طية  عن  باحلديث 
عن  �لثقايف،  و�لتقدم  و�النفتاح 
�جلانب  عن  �حلديث  طريق 
�أن  ،�سحيح  فقط  �النتخابي 
�إ�رس�ئيل دميقر�طية يف �ختيارها 
حلكومتها، تلك حقيقة، لكن يغفل 
�أ�سلوب  طرح  �إ�رس�ئيل"  "�أعجوبة 
�إ�رس�ئيل،  عرب  مع  �لتعامل 
هويتهم،  �أبيب  تل  ت�سلبهم  �لذين 
و�ملعر�سني للم�ساءلة �أينما حلو�. 

وال يحوي �لكتاب كلمة عن طو�بري 
�ملعابر  على  �لطويلة  �النتظار 
�حلدودية، وال عن �جتياحات غزة، 
وال طو�بري �جلثث فيها عقب حرب 
�لفل�سطينية،  �الأر��سي  �حتلل  �و 
�أو حتى عن �لعن�رسية �لتي يعامل 
بع�س  �الإ�رس�ئيلي  �ملجتمع  بها 

فئاته، يهود �لفل�سا مثل. 
مثري�  طرحا  حوتوفيلي  وتقدم 
بالعقائدي،  �ل�سيا�سي  يربط 
�لعربية،  �لدولة  قيام  ل�رسعنة 
ودغدغة م�ساعر �مل�سيحيني، من 
تور�تية  عبار�ت  �قتبا�س  خلل 
�ملعجزة  بـ"�أر�س  �إ�رس�ئيل  ت�سف 
�مل�ستمرة"، باعتبار �أنها وعد �الإله 
�إىل ن�سل �إبر�هيم بالعودة �إىل �أر�س 

�سهيون. 
نائبة  روجت  مرة  من  �أكرث  ويف 
وزير �خلارجية �ال�رس�ئيلي نف�سها 

مع  مقابلة  يف  بينها  �لطرح،  لهذ� 
بي  بي  ل�سبكة  �لر�بعة  �الإذ�عة 
بقولها  �لربيطانية  �الإخبارية  �سي 
"حتى �للورد بلفور، فاإن �ل�سبب يف 
�ليهود  �عرت�فه بوجود ر�بط )بني 
�أنه  هو  �لفل�سطينية(،  و�الأر��سي 
�الإجنيل،  يف  ما  ويعرف  م�سيحياً، 
�ل�سعب  �رتباط  بوجود  يعلم  وهو 
�إىل  يعود  �الأماكن،  بهذه  �ليهودي 

�آالف �ل�سنني". 
"�مل�ستوطنات  �لثالث،  �لكتيب  يف 
دعاوى  �ملوؤلف  يهاجم  �ليهودية"، 
�لقدح ب�رسعية �لوحد�ت �ل�سكنية 
�لتي يبنيها �مل�ستوطن �الإ�رس�ئيلي 
دون  �لفل�سطيني  �الأر��سي  على 
باالدلة  �إدعاء�ته  دعم  حماولة 

و�لن�سو�س. 
وهو يقول "حماولة و�سم �حل�سور 
و�ل�سامرة  يهود�  يف  �ليهودي 
على  �لغربية(  )�ل�سفة  �لقدميتني 
�أنه غري قانوين و��ستعماري، يعني 
جتاهل تعقيد هذه �مل�ساألة، وتاأريخ 
�لقانونية  و�لظروف  �الأر�س، 

�لفريدة لهذه �لق�سية". 
بينما يحاول �لكتيب �لر�بع، "قرن 
"�إ�رس�ئيل"  و�سع  �الإرهاب"،  من 
يف دور �ل�سحية �لتي يتاآمر عليها 
يف  يعمد  فهو  بها،  �ملحيطني  كل 
�سورة  ��ستخد�م  �إىل  ذلك  �سبيل 
�لتاأريخي،  �سياقها  من  جمتز�أة 
مفتي  �سورة  يف  �حلال  هو  كما 

�لديار �لفل�سطينية �أمني �حل�سيني 
هتلر،  جانب  �إىل  يجل�س  وهو 
حدثت  �لتي  �حلقبة  تف�سري  دون 
بريطانيا  كانت  حيث  خللها، 
من  �أملانيا،  ولي�ست  وفرن�سا، 
من  و��سعة  �أجز�ء  على  ي�سيطر�ن 
مهمة  ،تتمحور  �آنذ�ك  �ملنطقة 
و�لتي  "�الإ�رس�ئيلية"  �مل�سوؤولة 
د�خل  و��سعاً  حتدياً  و�جهت 
�جلامعات �الأمريكية �لثلثة، حول 
تدعو  عاملية  فل�سطينية  حركة 
�إ�رس�ئيل عن طريق  �إىل حما�رسة 
�ال�ستثمار�ت،  �سحب  "�ملقاطعة، 
ي�سار  كما  �أو  �لعقوبات"،  وفر�س 
دي  "بي  �الإجنليزية  باللغة  �إليها 

�إ�س". 
بالتنامي  بد�أت  �لتي  �حلركة  هذه 
�إىل  �إ�رس�ئيل،  دفعت  عاملياً، 
بعد  مبا�رس،  ب�سكل  لها  �لت�سدي 
�لذي  �حل�سار  بخطر  �أح�ست  �أن 
منتوجاتها  على  يفر�س  �أن  ميكن 
�مل�سنعة  )خا�سة  وب�سائعها 
وحتى  بل  �مل�ستوطنات(  د�خل 
�ال�ست�سمار�ت ،ويف فيلمه �لوثائقي 
"�حتلل �لعقول �الأمريكية، حرب 
�الإ�رس�ئيلية  �لعامة  �لعلقات 
يغو�س  �ملتحدة"،  �لواليات  يف 
جامعة  يف  �الت�ساالت  �أ�ستاذ 
�سوت  �لدكتور  ما�سات�سو�ست�س 
�لدعاية  �آلة  �أعماق  يف  جايل، 
يف  �مل�ستخدمة،  �الإ�رس�ئيلية 

�الأمريكي  �لعام  �لر�أي  ت�سكيل 
جايل  يقول  �أبيب  لتل  �ملوؤيد 
طريق  عن  يحدث  مل  هذ�  "كل 
ملاكينتها  �إ�رس�ئيل  )بناء  �ل�سدفة 
جلهد  نتيجة  كان  بل  �لدعائية(، 
�لت�سور�ت  لت�سكيل  له  خمطط 
�الأمريكية للنز�ع )بني �لفل�سطينيني 
و�ال�رس�ئيليني(، وهو جهد دعائي 
باجتياح  �لفعلي  بالت�سكل  بد�أت 

"�إ�رس�ئيل" للبنان )1982(". 
�ندفاع  فاإن  نف�سه  للفيلم  وطبقاً 
�للبنانية  �حلدود  عرب  �إ�رس�ئيل 
خمتلفة  رو�ية  "ظهور  يف  ت�سبب 
)لل�رس�ع �الإ�رس�ئيلي �لفل�سطيني(، 
�أنها  على  �إ�رس�ئيل  قدم  نوع 
�ملعتدية"، ومن هنا �نطلقت �الآلة 

�لدعائية لغ�سل ��سم "�إ�رس�ئيل". 
الإ�رس�ئيل  �ل�سيئة  �ل�سمعة  ودفعت 
�الإعلم  و�سائل  تناقلتها  و�لتي 
جمزرة  �أعقاب  يف  �الأمريكية 
�سابر� و�ساتيل يف �سبتمرب 1982، 
�إىل  �الأمريكيني،  �ليهود  "موؤمتر 
لو�سع  �لقد�س  يف  موؤمتر  رعاية 
عامة  علقات  ��سرت�تيجية 
با�سم،  بالعربية  تعرف  ر�سمية، 
بروباغند�،  )باالإجنليزية  ها�سبار� 
�أو دعاية("، بح�سب �لوثائقي �لذي 
فاوندي�سن  "ميديا  �رسكة  �نتجته 
�لدكتور  ميتلكها  �لتي  �إديوكي�سن" 

جايل. 
يف  عر�سه  مت  �لذي  �لفيلم  و�أ�سار 

�ملوؤمتر  �أن  �إىل  �ملا�سي  �سبتمرب 
�لعلقات  يف  متخ�س�سني  �سم 
و�سحفيني  و�الإعلنات  �لعامة 
وخرب�ء �إعلميني وقادة "جلماعات 
مدير  عن  ،وينقل  كربى"  يهودية 
مارتن  با�سم  �إعلنات  �رسكة 
�ملوؤمتر  حا�رس�ً  كان  فينتون، 
�حلقيقة،  مو�جهة  "عليكم  قوله 
�لنا�س،  تغيري عقول  لعبة  نحن يف 
وجعلهم يفكرون بطريقة خمتلفة، 
��ستخد�م  علينا  ذلك،  ولنفعل 

�لربوباغاند�". 
تر�أ�س �ملوؤمتر رجل �إعلنات ��سمه 
�سخ�سية  وهو  �سبيلفيغل،  كارل 
جر�ء  �ل�سبعينيات،  خلل  عرفت 
زيادة  يف  �ساهمت  حلملة  قيادته 
�جلعة  م�رسوب  من  نوع  �سعبية 
�لكحولية با�سم "ميلر اليت" و�لتي 
ن�سائية،  جعة  باإنها  تو�سف  كانت 
بعد  �لرجال  بني  م�سهورة  لت�سبح 
،وبح�سب  لها  �سبيلفيغل  قيادة 
�لنتيجة  جاءت  ما  �رسعان  جايل، 
تعاطي  �ملوؤمتر، عرب طريقة  بعد 
مع  �الإ�رس�ئيليني  �مل�سوؤولني 
لي�س  �أنه  لو  "كما  لبنان  غزوهم 
موجود�ً على �الطلق، عن طريق 
�أنهم  �لفل�سطينيني على  كل  تاأطري 
�الإ�رس�ئيلي  و�لعدو�ن  �إرهابيني 

على �أنه دفاع عن �لنف�س". 
�الأمريكي  �ملوؤرخ  وبح�سب 
جامعة  يف  و�الأ�ستاذ  �لفل�سطيني 
�لذي  خالدي،  ر�سيد  كولومبيا 
يتحدث خلل �لفيلم نف�سه، فاإن ما 
تل ذلك من تغيري يف �ال�سرت�تيجية 
�الإ�رس�ئيلية يف �لتعامل مع �الأزمة 
�لفلك  يف  يدور  بات  �لفل�سطينية 
�لفل�سطينيون  فعل  "مهما  �لتايل 
غري  عنف  �أنه  على  ر�سمه  ف�سيتم 
نوع  �أ�سا�سه  �ليهود  �سد  مربر 
بد�ئي من معاد�ة �ل�سامية" وطبقاً 
�ل�سيا�سات،  در��سة  معهد  ملديرة 
فيلي�س بني�س، فقد حتول �ل�رس�ع 
�الإ�رس�ئيلي �لفل�سطيني من �رس�ع 
كر�هية  �إىل  �الأر�س  حول  يتمحور 

�ليهود. 
وتقول بني�س يف هذ� �ل�سدد "�سار 
حول  �بد�ً  يكن  مل  وكاأنه  �الأمر 
�الأ�سكال،  من  �سكل  باأي  �الأر�س 
بطريقة  جانباً  طرحه  مت  لقد 
�لدعاية  )يف  �الأمر  يعد  مل  ما، 
�ال�رس�ئيلية( يتعلق بامل�ستوطنات، 
لقد �أ�سبح ب�سكل م�ستمر عن )كون 
فقط  يكرهوننا  �لفل�سطينيني( 

الأننا يهود".

�صحف اأمريكية

منفذ هجوم تك�سا�ض فر من م�ست�سفى للأمر��ض �لعقلية عام 2012
�أن  �أمريكية  �إعلم  و�سائل  زعمت 
هجوم  منفذ  كيلي،  باتريك  ديفن 
�لذي  تك�سا�س،  بوالية  �لكني�سة 
ا، �سبق  �أ�سفر عن مقتل 26 �سح�سً
�الأمر��س  م�ست�سفى  من  فر  و�أن 
�الأخبار   ،2012 عام  �لعقلية، 
معلوماتها  �أ�سندت  �لتي  �ل�سحفية 

�أن �ملتهم  لتقارير �رسطية، ذكرت 
زوجته  �سد  �لعنف  مار�س  حينما 
من  وطرد  �لعام  ذلك  يف  و�بنته، 
�جلي�س حيث كان بالقو�ت �جلوية، 
وبعد  ع�سكرًيا.  حماكمته  وجرت 
�إحدى  �ملتهم  �إيد�ع  مت  �ملحاكمة 
فر  �لتي  �لعقلية  �مل�ست�سفيات 

منها �آنذ�ك، ومت �سبطه يف �إحدى 
حمطات �حلافلت، وفق �لتقارير 
�ل�رسطية �لتي ذكرت �أنه كان ي�سكل 
و�الآخرين.  نف�سه  على  خطًر� 
ا  �سخ�سً  26 قتل  �ملا�سي،  و�الأحد 
يف  �آخرين،   20 حو�يل  و�أ�سيب 
كني�سة  د�خل  نارية  �أعرية  �إطلق 

)فري�ست  �الأوىل"  "�ملعمد�نية 
باتي�ست(، بوالية تك�سا�س)جنوب(، 
و�أم�س   �الأحد  �سلة  �أد�ء  خلل 
حتديد هوية منفذ �لهجوم. وقالت 
�إنه �سخ�س �أبي�س يبلغ من �لعمر 26 
عاًما يدعى "ديفن باتريك كيلي"، 
وال يحمل رخ�سة حمل �سلح، و�أنه 

كان جندًيا �سابًقا بالقو�ت �جلوية، 
لها  بيان  يف  قالت  �جلوية  �لقوت 
�الإثنني، �إن �ملتهم، �سبق �أن �رتكب 
و�بنته  زوجته،  بحق  حو�دث عنف 
ذ�ت  جمجمتها  ك�رس  �لتي  بالتبني 
�لعنف  �سجلت  �أن  ولفتت  مرة، 
�الأ�رسي �خلا�سة بكيلي، متنعه من 

هذه  "لكن  م�سيفة  �أ�سلحة،  حيازة 
�لوثائق مل تدرج مطلًقا يف �سجله 
)�لع�سكري(، وال يف قاعدة �لبيانات 
"�جلهات  �أن  �لفدر�لية"وذكر�لبيان 
�ملعنية بد�أت حتقيًقا حول �أ�سباب 
يف  �حلاالت،  هذه  �إدر�ج  عدم 

�ل�سجل �خلا�س به".
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قيادي بـ«نداء تون�س«

 احلكم املحلي خطر.. والنظام الربملاين ال ينا�سبنا 
قال املكلف باالإعالم واالت�صال يف حزب حركة »نداء تون�س«، فوؤاد بو�صالمة، اإن حزبه م�صتعد 

لالنتخابات البلدية، يف 25 مار�س/املقبل، رغم اأنه يعترب اأن احلكم املحلي، كما ورد يف الد�صتور، فيه 
»خطر على البالد«، واأن النظام الربملاين احلايل ال ينا�صب تون�س، واإمنا ينا�صبها النظام الرئا�صي. 

�أن   ، مقابلة  يف  بو�سالمة،  وتابع 
لالنتخابات  م�ستعد  تون�س  »ند�ء 
�ل�سابق  �ملوعد  يف  حتى  �لبلدية 
تعديله..  مت  �لذي  دي�سمرب(،   17(
و�جلهوية  �ملحلية  �ملجال�س 
رزنامة  على  تعمل  للحزب 
حا�رضين  لنكون  زمني(  )جدول 
مار�س«و��ستدرك   25 ملوعد 
مناق�سته  يتم  ما  »ولكن  بقوله: 
و�لباب  �ملحلي  �حلكم  هو  حالياً 
يف  وجاء   ». �لد�ستور  من  �ل�سابع 
�ل�سابع  �لباب  من   ،132 �ملادة 
�جلماعات  »تتمتع  بالد�ستور: 
�لقانونية،  بال�سخ�سية  �ملحلية 
و�ملالية،  �لإد�رية  وبال�ستقاللية 
وفقاً  �ملحلية  �مل�سالح  وتدير 
يعطيها  ما  �حلر«  �لتدبر  ملبد�أ 
و�ل�ستقاللية  �حل�سانة  ي�سبه  ما 
و�عترب  �ملركزية  �ل�سلطة  عن 
»فيه  �ملحلي  �أن �حلكم  بو�سالمة 
غري  فنحن  �لبالد،  على  خطر 

متعودين عليه«. 
وم�سى قائاًل: »لي�س هناك �أخطر 
مناق�سة  ميكن  ل  غد�ً  �أنه  من 
�أن  ميكن  �إنه  حيث  بلدية،  رئي�س 
يفعل ما يريد يف منطقته، ونحن 

مل نتعود على هذ�«. 

النظام الرئا�صي 
»اأف�صل« 

يف  �لقيادي  رف�س  يتوقف  ول 
»ند�ء تون�س« عند �حلكم �ملحلي، 
�إذ قال �إنه »حتى �لنظام �لربملاين 
ينا�سبنا،  ل  �لآن  به  نعمل  �لذي 

وقد  �لد�ستور،  يف  ع  ُو�سِ �أنه  رغم 
�لرئا�سي  �لنظامني  بني  بقينا 
نتخبط  جعلنا  ما  و�لربملاين؛ 
و�عترب  م�سكل  �أي  مو�جهة  يف 
بو�سالمة �أن »�لنظام �لرئا�سي ميّر 
�أح�سن يف تون�س«. وبح�سب �ملادة 
71 من �لد�ستور »ميار�س �ل�سلطة 
�جلمهورية  رئي�س  �لتنفيذية 
حكومة«  رئي�س  ير�أ�سها  وحكومة 
ووفق �ملادة �لـ95، تكون »�حلكومة 
م�سوؤولة �أمام جمل�س نو�ب �ل�سعب 

)�لربملان(«. 
تون�س  يف  �لرئي�س  ويخت�س 
�لدفاع  مهام  على  بالإ�رض�ف 
رئي�س  ميار�س  فيما  و�خلارجية، 
بقية  على  �سلطاته  �حلكومة 
�لوز�ر�ت، يف نظام »�سبه برملاين«، 

بح�سب خرب�ء. 

رئا�صة هيئة 
االنتخابات 

�لربملان  ف�سل  �لر�بعة،  وللمرة 
يف  �ملا�سي،  �لإثنني  �لتون�سي، 
للهيئة  جديد  رئي�س  �نتخاب 
لالنتخاباتويرتدد  �مل�ستقلة  �لعليا 
يتعمد  تون�س«  »ند�ء  حزب  �أن 
تعطيل �نتخاب رئي�س للهيئة؛ لأنه 
�لعامة  �لنتخابات  �إجر�ء  يف�سل 
)رئا�سية وبرملانية(، �ملقررة عام 
�ملجال�س  �نتخابات  قبل   ،2019
�ملحليةمعلقاً على هذه �لتطور�ت 
كل  يريد  »عندما  بو�سالمة:  قال 
)لهيئة  �لرئي�س  يكون  �أن  طرف 
فطبيعي  له،  تابعاً  �لنتخابات( 

�حلزبني  بني  وفاق  يحدث  �أل 
باحلزبني  �لكبريين«ويق�سد 
وميتلك  تون�س«،  »ند�ء  �لكبريين 
وحركة   ،217 �أ�سل  من  نائباً   56

�لنه�سة، ولديه 68 نائباً. 
ننتخب  �أن  بد  »ل  بقوله:  وتابع 
وفق  )�لنتخابات(  هيئة  رئي�س 
�لأ�سو�ت  �لد�ستور، ويح�سل على 
 /109( �لد�ستور  له  حددها  �لتي 
ت�ستت،  هناك  �ليوم  ولكن   )217

ومل يقع تو�فق مع �لنه�سة«. 
يرتدد  ما  �سحة  بو�سالمة  ونفى 
عن �أن »ند�ء تون�س« يعطل �إجر�ء 
�لنتخابات �ملحلية، ليتم �إجر�وؤها 
�ملقررة  �لعامة،  �لنتخابات  بعد 
يف 2019، وذلك من خالل تعطيل 
�لنتخابات  هيئة  رئي�س  �نتخاب 
تقع  »�أن  قائاًل:  �أردف  �أنه  ،�إل 
�لنتخابات )�لبلدية( يف 25 مار�س 
)�آذ�ر �ملقبل( �أم ل.. ل نعرف، لكن 
موجودة  تكون  �أن  لبد  �جلاهزية 
حتى ندخل �لنتخابات«و�أ�سار �إىل 
بلدية،   350 تهم  »�لنتخابات  �أن 
بـ7200  ياأتي  �أن  لبد  حزب  وكل 
�حتياط  ع�سو  و1200  مرت�سح، 
�لحتياجات  ذوي  من  وع�سو 
�خلا�سة يف كل قائمة .« و��ستدرك 
بو�سالمة: »لي�س لدينا �سعوبة يف 
ند�ئية  قو�ئم  يف  و�سنرت�سح  هذ�، 
وهوؤلء  �رضفة  تون�س(  )ند�ء 

حا�رضون«. 

جبهة برملانية بديلة 

مت  �ملا�سي  �أكتوبر  نهاية  ويف 

م�ساٍع  عن  �لربملان  يف  �لإعالن 
تقدمية  برملانية  »جبهة  لت�سكيل 
د�خل  و�لروؤى  �ملو�قف  لتوحيد 
وفق  جبهة،  �لربملان«وهي  قبة 
مر�قبني، حتاول تعوي�س �لئتالف 
�حلايل يف حكومة �لوحدة �لوطنية 
و«حركة  تون�س«  »ند�ء  بني 
ي�سم  �آخر  بائتالف  �لنه�سة«، 
تون�س«  »ند�ء  �أحز�ب  من  نو�باً 
و«م�رضوع تون�س« و«�أفاق تون�س«. 
»ند�ء  نو�ب  بع�س  �أعلن  وبالفعل، 
مل�رضوع  م�ساندتهم  تون�س« 
حزبي  مع  �لربملانية  �جلبهة 
»م�رضوع تون�س« )22 نائباً( و«�أفاق 
علقه  ما  نو�ب(وهو   10( تون�س« 
تون�س«  »ند�ء  يف  �لقيادي  عليه 

بقوله: » »كل جبهة مرحب بها«. 
�نخر�ط  رف�س  بو�سالمة  �أن  غري 
نو�ب من �حلزب يف جبهة برملانية 
قائاًل:  �حلزب  �إىل  �لعودة  دون 
تكون  �أن  لبد  �جلبهة  هذه  »لكن 
�لهيئة  حمل وفاق يف �حلزب ويف 
حزبه،  نو�ب  وحذر  �ل�سيا�سية« 
للجبهة،  م�ساندتهم  �أعلنو�  �لذين 
بقوله: »�أنا كحزب �سعدتك كنائب 
لتتكلم با�سمي، لذ� ل ت�ستيطع �أن 
�إيّل  �لرجوع  دون  �سيء  باأي  تقوم 
�لف�سل  »�لكلمة  ،وتابع:  كحزب« 
و�أي  )للحزب(،  �ل�سيا�سية  للهيئة 
لكان  و�إل  حزب  ور�ءه  نائب 
نكرة،، ويعود �لف�سل للباجي قايد 
موؤ�س�س  تون�س(  )رئي�س  �ل�سب�سي 
على  �لنا�س  تعرف  �أن  يف  �حلزب 
نحن  �لتي  �ملو�قع  ويف  �أ�سمائنا 
»هوؤلء  �أن  بو�سالمة  فيها«و�عترب 

بت�سكيل  خطاأ  �رتكبو�  )�لنو�ب( 
هذه �جلبهة«. 

»حت�صن كبري« داخل 
احلزب 

»ند�ء  د�خل  �لأو�ساع  وب�ساأن 
�ن�سقاقات  موجة  بعد  تون�س« 
بد�أت عام 2015، �عترب بو�سالمة 
 ». كبري  حت�سن  »يف  �حلزب  �أن 
و�أ�ساف: »عندما نرى �لأخ فوزي 
�للومي )قيادي بارز ورجل �أعمال 
 )2016 جانفي  يف  �حلزب  غادر 
�إىل �حلزب، فهذ� يدل على  يعود 
تق�سده  �لذي  �حلزب،  تعايف 
�حلزب  مل�ساعدة  كفاء�ت  يوميا 
من  ولي�س  خرب�تهم،  وتقدمي 
باأن  بو�سالمة  منا�سب«وز�د  �أجل 
»�ملدير �لتنفيذي )للحزب حافظ 
قايد �ل�سب�سي جنل �لرئي�س( �أعلن 
�أن �ملوؤمتر �لنتخابي لند�ء تون�س 
�سيكون قبل مار�س �ملقبل«و�سيتم 
خالل هذ� �ملوؤمتر �نتخاب رئي�س 
و�إعادة  تون�س«،  لـ«ند�ء  جديد 
هياكل  �إنتاج  عرب  �حلزب  هيكلة 

جديدة لقيادته. 

توافق على مقعد اأملانيا 

�لنه�سة،  حركة  حزب  و�أعلن 
�لتناف�س  عدم  �ملا�سي،  �لأ�سبوع 
على مقعد د�ئرة باخلارج )�أملانيا( 
�لنتخابات  خالل  �لربملان،  يف 
بل  �ملقبل،  دي�سمرب  يف  �جلزئية، 
تون�س«،  »ند�ء  مر�سح  وم�ساندة 
بهذه  وم�سيد�ً  في�سل �حلاج طّيب 
»ند�ء  يف  �لقيادي  قال  �خلطوة، 
لو  �لذي  �لتو�فق  »نبارك  تون�س«: 
مل يقع لكانت �لبالد يف م�سار �آخر 

ل نعلمه«. 
ند�ئي  فيه  كان  »�ملقعد  و�أردف: 
كاتب  عنِيّ  �لذي  �لفرجاين  )حامت 
دولة لدى وزير �ل�سوؤون �خلارجية 
�لقت�سادية  بالدبلوما�سية  مكلف 
كان  و�إذ�  �ملا�سي(،  �سبتمرب  يف 
�أن �ملقعد لنا  �لنه�سة يرى  حزب 
يف �إطار �لوفاق، فنحن ن�سكره .« 
وختم بو�سالمة باأن »جتنب حدوث 
بيننا وبينهم على  مناف�سة �رض�سة 
�إطار  يف  طبيعي  �ملقعد  هذ� 
�جلاليات  متثيل  ويتم  �لتو�فق« 
مقعد�ً   18 بـ  �خلارج  �لتون�سية يف 
من �إجمايل 217 مقعد�ً يف جمل�س 

نو�ب �ل�سعب �لتون�سي.

ترامب لبيونغ يانغ

ال ت�ستخفوا بنا وال جتربونا
قال الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب من عا�صمة كوريا اجلنوبية �صيول، خماطبا بيونغ يانغ، »ال ت�صتخفوا بنا وال جتربونا«جاء 
ذلك يف خطاب األقاه ترامب اأم�س االأربعاء، اأمام اجلمعية الوطنية )الربملان( بكوريا اجلنوبية، التي  لنواب الربملان، »اإنها تعاين 

اأو�صاعا �صعبة لدرجة اأن العاملني يف احلكومة ي�صطرون اإىل الهرب، والعمل عبيدا يف اخلارج«،وتابع »يف�صلون حياة العبودية 
يف اخلارج على اأن يبقوا يف كوريا ال�صمالية«، معتربا البالد »جهنم التي ال ي�صتحقها اأحد«.

كوريا  مو�طني  �أن  تر�مب  ولفت 
�جلوع«،  من  »ميوتون  �ل�سمالية 
�لبالد  رئي�س  حكم  نظام  و��سفا 
»�لديكتاتوري  بـ  �أون،  جونغ  كيم 
بـ  يانغ  بيونغ  �تهم  �لظامل«،كما 
»بالف�ساد و�نتهاك حقوق �لإن�سان، 
عن  �ل�سالم  طلب  �إىل  و�ل�سعي 
�جلزيرة  �سبه  يف  �لقوة  طريق 
�لكورية«. ويف حديثه عن �لتجارب 

يانغ،  لبيونغ  و�لبالي�ستية  �لنووية 
)رئي�س  كيم  »نظام  تر�مب  قال 
كوريا �ل�سمالية( يبحث عن �رض�ع 
�لعام  �لنزعاج  به  ليبدد  باخلارج، 
�ملوجود بالد�خلو��ستطرد موجها 
كالمه لبيونغ يانغ »ل ت�ستخفو� بنا، 
ول جتربونا«. وو�سل تر�مب كوريا 
�جلنوبية، قادما من �ليابان، بوقت 
�جلزيرة  �سبه  �لتوتر  فيه  ي�سود 

�إجر�ء �جلارة  �لكورية على خلفية 
�ل�سمالية جتربة نووية �ساد�سة يف 
كوريا  وعقب  �ملا�سي  �سبتمرب   3
�جلنوبية، يتوجه تر�مب �إىل �ل�سني 
�لفلبني  �إىل  ومنها  فيتنام،  �إىل  ثم 
�لآ�سيوية  جولته  بها  يختتم  �لتي 
ويفر�س  �جلاري.  نوفمرب    14 يف 
عقوبات  �لدويل  �لأمن  جمل�س 
بيونغ  على  وع�سكرية  �قت�سادية 

�تخذها  قر�ر�ت   8 مبوجب  يانغ، 
بر�جمها  ب�سبب   ،2006 منذ 
و�لنووية  �لبالي�ستية  لل�سو�ريخ 
�أ�سلحة  بتطوير  يانغ  بيونغ  وبد�أت 
�لتجارب  �أن  �إل  نووية �سنة 1950، 
�لبالي�ستية  و�ل�سو�ريخ  �لنووية 
�لزعيم  حكم  فرتة  خالل  تكثفت 
جونغ �أون و�أجرت كوريا �ل�سمالية 

6 جتارب نووية منذ 2006.

ال�صي�صي

 م�سر ال تنظر يف اتخاذ
 اإجراءات �سد حزب اهلل

�أعلن �لرئي�س �مل�رضي عبد 
�لفتاح �ل�سي�سي، �أن م�رض ل 
تنظر يف �تخاذ �أي �إجر�ء�ت 
�سد حزب �هلل �للبناين، رغم 

دعو�ت �ململكة �لعربية 
�ل�سعودية �إىل فر�س عقوبات 

�سده.
 CNBC ويف مقابلة مع قناة

�لأمريكية، قال �ل�سي�سي، 
رد� على �سوؤ�ل عما �إذ� كانت 
بالده ب�سدد �لقيام بخطو�ت 

خا�سة بها �سد حزب �هلل،، 
قال �إن �حلديث هنا يجب �أل 

يدور عن �تخاذ خطو�ت �أو �أو 
عدم �تخاذها، بل عن ه�سا�سة 
�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة، م�سري� 

�إىل �أن �لو�سع يف �ملنطقة لن 
يتحمل مزيد� من �ل�سطر�ب، 

ثامر �ل�سبهان وزير �لدولة 
�ل�سعودي ل�سوؤون �خلليج 

�لعربيال�سبهان: �سنعامل حكومة لبنان كحكومة �إعالن حرب و�مللك �سلمان 
�أبلغ �حلريري بتفا�سيل �لعدو�ن وكانت �لريا�س قد دعت �إىل نزع �سالح 

حزب �هلل و�إخر�جه من �حلكومة �للبنانية، وذلك يف �إطار �لتهامات �لتي 
وجهتها �ل�سعودية �إىل هذ� حلزب �للبناين بامل�سوؤولية عن تقدمي �سعد 

�حلريري، رئي�س حكومة لبنان ��ستقالته، �ل�سبت �ملا�سي.



تر�سيم داربي 
العميد يف 21 

نوفمرب مبلعب 5 
جويلية

احتاد اجلزائر 
يواجه برجمة 

جهنمية
قامت الرابطة املحرتفة لكرة 

القدم بربجمة املباريات املتاأخرة 
لفريق احتاد اجلزائر والذي مل 
يخ�ض ثالث مواجهات ب�سبب 

م�ساركته يف مناف�سة رابطة ابطال 
اإفريقيا والتي اأق�سي منها يف 

الدور ن�سف النهائي اأمام الوداد 
البي�ساوي املغربي املتوج بلقب 
الن�سخة احلالية، ويف هذا ال�سدد 

اأنهت هيئة الرئي�ض حمفوظ قرباج 
اجلدل حول الداربي الأول يف 

اجلزائر بعدما حددت موعد اإقامة 
مباراة مولودية واحتاد اجلزائر، 
حيث برمج مباراة القمة التي 

تندرج �سمن اجلولة ال�ساد�سة من 
الرابطة املحرتفة الأوىل بتاريخ 

21 نوفمرب املقبل والتي يحت�سنها 
ملعب 5 جويلية الذي يعود اإىل 
احت�سان مواجهات الداربيات 

العا�سمية والبطولة الوطنية بعدما 
يتم افتتاحه جمددا عقب ا�سغال 
اإعادة تهيئة ار�سية امليدان التي 
كانت متدهورة، حيث ي�ست�سيف 
مباراة املنتخب الوطني الودية 

امام نظريه اإفريقيا الو�سطى، واإىل 
جانب مباراة اأبناء »�سو�سطارة« 
و«العميد« فاإن اأ�سبال املدرب 

البلجيكي بول بوت �سوف يكونون 
على موعد مع خو�ض مباراتهم 

املتاأخرة الثانية اأمام احتاد ب�سكرة 
داخل القواعد بتاريخ 28 من 

ال�سهر احلايل على ملعب عمر 
حمادي ببولوغني قبل اختتام 

لقاءاتهم املتاأخرة بالتنقل خارج 
الديار ملواجهة وفاق �سطيف يف 
اخلام�ض دي�سمرب املقبل والتي 

تندرج �سمن اجلولة الثامنة.
والأكيد ان فريق احتاد اجلزائر 

�سيجد نف�سه امام برجمة جهنمية 
من خالل خو�سه ثالث مباريات 

متاأخرة بال�سافة  البطولة الوطنية 
واملربجمتان يومي 11 و16 

نوفمرب املقبل الأمر الذي يجعل 
رفقاء الالعب ن�رص الدين خوالد 

يخو�سون خم�ض مباريات يف ظرف 
ثالث اأ�سابيع وهو ما يحتم على 
الطاقم الفني لالحتاد التعامل 
مع الو�سع والعتماد على مبداأ 

املداورة يف التعداد رغم انه �سوف 
يخو�ض مواجهتي �سباب ق�سنطينة 
و�سبيبة ال�ساورة يومي 11 و16 من 
هذا ال�سهر يف غياب ثالث ركائز 

ويتعلق الأمر بكل من �سافعي، عبد 
الالوي وبن غيث.

عي�سة ق.
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�سباب بلوزداد بدون انت�سار منذ ما يقارب �سهرين

تودوروف مهدد بالإقالة 
والأن�صار يطالبون بعودة الزاكي

يوا�سل فريق �سباب بلوزداد يف ت�سجيل النتائج ال�سلبية بعدما ف�سل 
الفريق جمددا يف تذوق طعم الفوز للمباراة الثامنة على التوايل �سبعة 
منها يف البطولة الوطنية وهزمية الكا�س املمتازة اال�سبوع املن�سرم امام 

وفاق �سطيف، حيث �سّيع النادي العا�سمي نقطتني ثمينتني يف �سباق لعب 
االأدوار االأوىل عندما لعب على ميدانه اأمام ال�سيف مولودية وهران 

الت�سكيلة  جعل  ما  وهو 
يف  تف�سل  البلوزدادية 
منذ  فوز  اي  حتقيق 
باعتبار  ون�سف،  �سهر 
اأن اآخر انت�سار يعود اإىل 
�سبتمرب  �سهر  منت�سف 
ح�ساب  على  املن�رصم 
اجلزائر،  مولودية  اجلار 
العا�سمي  الفريق  و�سيع 
واأنه  خا�سة  نقاط  عدة 
تعادلت  �ستة  �سجل 

كاملة.
مقربة  م�سادر  وح�سب 
فاإن  ال�سياربي  اإدارة  من 

الرئي�ض حممد بوحف�ض 
اإقالة  يف  بجدية  يفكر 
اإيفيكا  ال�رصبي  املدرب 
من�سبه  من  تودوروف 
العار�سة  راأ�ض  على 
يف  ف�سل  بعدما  الفنية 
طرد  غلى  الفريق  قيادة 
ال�سلبية،  النتائج  نح�ض 
عقب  النتائج  تراجع 
انت�سارات  ثالث  حتقيق 
بداية  يف  التوايل  على 
قبل  احلايل  املو�سم 
لالعبني  احلر  ال�سقوط 
التي  امل�ساكل  ب�سبب 

اإدارة  مع  يعي�سونها 
وح�سب  الفريق، 
فاإن  نف�سها  امل�سادر 
�سباب  جماهري  مطلب 
املدرب  عودة  بلوزداد 
الزاكي  بادو  املغربي 
الفنية  العار�سة  لقيادة 
هيبة  اأعاد  الذي  وهو 
املو�سم  »العقيبة«  اأبناء 
واأنه  خا�سة  املن�رصم 
قادهم غلى �سعود من�سة 
بعد  جمددا  التتويجات 
تتويج الفريق بلقب كاأ�ض 

اجلمهورية.

يف املقابلن �سوف تعرف 
البلودادية  الت�سكيلة 
اأمني  مهاجمها  غياب 
حامية عن املباراة التي 
املقبل  ال�سبت  تخو�سها 
القبائل  �سبيبة  اأمام 
نوفمرب  اأول  مبلعب 
حل�ساب  وزو  بتيزي 
البطولة  من   12 اجلولة 
تلقى  حيث  الوطنية 
ب�سبب  اإنذارا  اأم�ض  اول 
قرارات  على  الحتجاج 

احلكم عبيد �سارف.
عي�سة ق.

اإيفرتون يقرتب من األرداي�س 
ويفكر يف �صيميوين

البطولة العاملية الع�سكرية للعدو الريفي

اجلزائر حت�صد �صت ميداليات وتتوج 
باللقب ح�صب الفرق

البي ا�س جي يعر�س مورا على 
ت�صيل�صي

يخطط نادي اإيفرتون الإجنليزي 
للتعاقد مع مدرب من العيار الثقيل 
اإقالة  بعد  املقبل،  ال�سيف  يف 
كومان  رونالد  الهولندي  املدرب 
الدوري  يف  النتائج  �سوء  ب�سبب 
الأوروبي،  والدوري  الإجنليزي 
ويبحث اإيفرتون عن خليفة كومان 
اأقيل من من�سبه بعد بداية  الذي 
واأ�رصف  املو�سم،  هذا  �سعيفة 
على  موؤقتا  اأون�سوورث  ديفيد 
املباريات  يف  التوفيز  تدريب 
�سبكة  واأ�سارت  الأخرية،  الأربع 
»�سكاي �سبورت�ض« اإىل اأن اإيفرتون 
يريد التعاقد مع الأرجنتيني دييغو 
مدريد  اأتلتيكو  مدرب  �سيميوين 

بداية من املو�سم املقبل.
وكانت تقارير �سحفية قد ذكرت 
الإجنليزي  املنتخب  مدرب  اأن 
يقرتب  األرداي�ض  �سام  ال�سابق 

لتدريبه،  اإيفرتون  مع  التفاق  من 
النادي  مالك  مع  مباحثات  بعد 
اأن  رغم  مو�سريي  فريهاد 
وجود  نفى  املخ�رصم  املدرب 
األرداي�ض  ويبقى  ات�سالت.  اأي 
املن�سب،  لتويل  الأبرز  املر�سح 
لكن التقارير ت�سري اإىل اأن النادي لن 
مينحه عقدا يدوم اأكرث من نهاية 
احل�سول  ينوي  حيث  املو�سم، 
اأكرب  �سمعة  �ساحب  مدرب  على 
املو�سم  الأوروبي  ال�سعيد  على 
قائمة  �سيميوين  ويت�سدر  املقبل، 
املر�سحني. واأو�سحت ال�سبكة اأن 
�سيميوين يرتبط بعقد مع اأتلتيكو 
املتوقع  ومن   2020 عام  حتى 
من  مقدم  عر�ض  اأي  يرف�ض  اأن 
بالرتياح  ي�سعر  حيث  اإيفرتون، 

لبقائه يف اإ�سبانيا.
ق.ر.

الوطني  املنتخب  ح�سد 
�ست   الريفي  للعدو  الع�سكري 
ذهبيات،   3 منها  ميداليات 
بالإ�سافة  وبرونزية  ف�سيتني 
الفرق  اللقب ح�سب  ايل احراز 
للبطولة   57 الطبعة  �سمن  
لهذا  الع�سكرية  العاملية 
الدويل  للمجل�ض  الخت�سا�ض 
جرت  التي  الع�سكرية  للريا�سة 
واختتمت  املجرية  ببودابي�ست 
توج  الفردي  ويف  اأم�ض،  اأول 
العداء  الطويل  العدو  بذهبية 
فيما  قرين  علي  اجلزائري 
ال�سباق  نف�ض  ف�سية   عادت 
خري  بوروينة  مواطنه  اىل 
الق�سري  العدو  يف  اأما  الدين، 
رابح  اجلزائري  حقق   فقد 
الربونزية  اأما  الف�سية،  عبود 
ه�سام  ن�سيب  من  كانت  فقد 

الفرق،  ح�سب  بينما  بو�سي�سة، 
فقد توجت اجلزائر باللقب يف 
الق�سري   العدو  الخت�سا�سني 

والطويل.
الدفاع  لوزارة  بيان  واأو�سح 
النتائج  »هذه  الوطني: 
توؤكد  وامل�رصفة  اليجابية 
خالل  املحققة  الجنازات 
العاملية  الع�سكرية  املناف�سات 
ال�سابقة التي ينظمها  املجل�ض 
الع�سكرية  للريا�سة  الدويل 
م�ستوى  تطور  تربز  التي 
على   الع�سكريني  عدائينا 
الع�سكرية  الريا�سية  ال�ساحة 
 57 الطبعة  اأن  العاملية«،يذكر 
الع�سكرية  العاملية  للبطولة 
�سهدت م�ساركة عدائني ميثلون 

21 بلدا.
وكاالت

فرن�سية  �سحفية  تقارير  قال 
ينوي  جريمان  �سان  باري�ض  اإن 
اأجل  من  لعبيه،  بع�ض  التخل�ض 
اللعب  عقوبات  خطر  جتنب 
الحتاد  قبل  من  النظيف  املايل 
موقع  واأكد  القدم،  لكرة  الأوروبي 
البي  اأن  الفرن�سي،  �سبورت«   10«
الربازيلي  جناحه  عر�ض  جي  �ض 
يف  ت�سيل�سي  على  مورا  لوكا�ض 
علما  املقبلة،  النتقالت  فرتة 
مع  بعقد  يرتبط  الالعب  باأن 
النادي الباري�سي حتى العام 2019، 
وفقد مورا مكانه يف ت�سكيلة �سان 
الربازيلي  قدوم  عقب  جريمان 
نيمار، والفرن�سي كيليان مبابي اإىل 
املا�سي،  ال�سيف  الفريق  �سفوف 
فريق  اإىل  النتقال  رف�ض  وقد 

اآخر، م�سّمما على القتال من اأجل 
الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  اإىل  العودة 
يف  �سارك  الربازيلي  الالعب  لكن 
79 دقيقة فقط خالل 5 مباريات، 
الت�سكيلة  يف  مباراة  اأي  يبداأ  ومل 
الأ�سا�سية رغم اأنه اأحرز 19 هدفا 
امل�سابقات  بكافة  مباراة   52 يف 

املو�سم املا�سي.
الأرجنتينيني  اأن  املوقع  واأ�سار 
دي  واأنخيل  با�ستوري  خافيري 
المارة  نادي  يرتكان  قد  ماري، 
يخ�سع  بدوره  الذي  الفرن�سية 
الحتاد  قبل  من  للتحقيق  حاليا 
قوانني  خمالفة  ب�سبب  الأوروبي، 
مع  التعاقد  عقب  النظيف  اللعب 

نيمار مقابل 222 مليون يورو.  
ق.ر.

وداد تلم�سان اأكرب اخلا�سرين والبابية تفوز بقمة املوؤخرة

ال�صام و�صكيكدة يوا�صالن �صراع ال�صدارة 
واملوب حت�صم الداربي املغاربي

يتوا�سل �رصاع ال�سدارة بالرابطة املحرتفة الثانية بعد الفوز الذي �سجله الرائدان �سبيبة �سكيكدة 
وجمعية عني مليلة اأول ام�ض �سمن مباريات اجلولة العا�رصة والذي مكنهما من موا�سلة التواجد 

بالريادة منا�سفة، حيث كانت ت�سكيلة »ل�سام« اكرب امل�ستفيدين من اجلولة بعد الفوز العري�ض الذي 
عادت به من خارج القواعد على ح�ساب امل�سيف جمعية وهران برباعية لهدف منح الفريق فوزه الثاين 
على التوايل ووا�سل على اثره مزاحمة �سبيبة �سكيكدة يف ال�سدارة والتي حققت الأهم عندما ا�ستقبلت 
�سباب باتنة وفازت بهد نظيف جعلها تقتن�ض النقاط الثالث لتحافظ بف�سلها على املركز الأول جلدول 
الرتتيب، يف املقابل ح�سمت ت�سكيلة مولودية بجاية الداربي املغاربي اأمام اجلار �سبيبة بجاية بعد الفوز 
الذي حققته بثنائية نظيفة �سمح لها بتدعيم الر�سيد بثالث نقاط ثمينة حافظت على اثرها على املركز 

الثالث بجدول الرتتيب وتوا�سل يف ت�سييق اخلناق على ا�سحاب ال�سدارة الذين يف�سلها عنهم نقطة 
واحدة.

بينما تقا�سمت جمعية ال�سلف نقاط املواجهة التي خا�ستها �سمن داربي الغرب امام مولودية �سعيدة �سمح 
لها الحتفاظ باملركز الرابع م�ستغلة هزمية �سبيبة بجاية التي تراجعت اإىل املركز اخلام�ض، فيما توا�سل 
ت�سكيلة �رصيع غليزان مراقبة �سباق ال�سعود عن قرب بعد التعادل الذي عادت من تنقلها اإىل امل بو�سعادة 

جعلها على بعد خم�ض نقاط عن املركز الثالث، اأما على م�ستوى اندية املوؤخرة ح�سمت مولودية العلمة قمة 
�رصاع املوؤخرة امام �سيفها �سباب عني الفكرون وفازت بنقاطها �سمح لها مبغادرة منطقة اخلطر فيما تعقدت 

و�سعية ال�سيوف ورائد القبة الذي يوا�سل ت�سجيل النتائج ال�سلبية عقب الهزمية اجلديدة التي تكبدها خارج 
الديار اأمام غايل مع�سكر، بينما كان وداد تلم�سان اأكرب اخلا�رصين يف اجلولة عقب ان�سمامه اإىل ثالثي املوؤخرة 

بعد الهزمية التي �سجلها اأمام امل�سيف اهلي برج بوعريريج.
ع.ق.
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املحاربون يالقون الن�ضور املمتازة يف مباراة رد االعتبار
يالقي املنتخب الوطني �صهرة الغد نظريه النيجريي على ملعب ال�صهيد حمالوي بق�صنطينة وذلك يف اإطار اجلولة الأخرية من الت�صفيات املوؤهلة اإىل 

كاأ�س العامل 2018 برو�صيا وهي املباراة التي �صوف تكون �صكلية اأمام العنا�صر الوطنية بعدما ح�صم الأمور يف املجموعة باإق�صائهم من ح�صور ثالث 
مونديال على التوايل بينما نالت نيجرييا تاأ�صرية بلوغ العر�س الكروي العاملي

عي�صة ق.

الكيد ان مباراة اخل�رض امام نيجرييا 
بعث  اأجل  من  الفر�صة  تكون  �صوف 
يعاين  الذي  وهو  املنتخب من جديد 
هزة عنيفة خالل الأ�صهر الأخرية يف 
ال�صلبية امل�صجلة  النتائج  �صل�صلة  ظل 
والتي دفعوا ثمنها غاليا باخلروج من 
جانب  اإىل  املقبل،  املونديال  �صباق 
حتقيق  اأهمية  يدركون  الالعبني  ان 
الفوز اأمام ت�صكيلة "الن�صور املمتازة" 
املجموعة  عن  املتاأهل  باعتبارها 
من  خا�صة  املقبلة  العامل  كاأ�س  اإىل 

اجلميع  اأن  باعتبار  الذهنية،  النحية 
يبحث على النطالقة القوية من اأجل 
وا�صتعادة  القارية  ال�صاحة  اإىل  العودة 
القارة  ال�صابقة بني منتخبات  املكانة 

ال�صمراء.
ماجر  رابح  الوطني  الناخب  ويواجه 
امتحانا حقيقيا وهو الذي يقود رفقاء 
مباراة  اول  يف  حمرز  ريا�س  الالعب 
منذ تعيينه على راأ�س العار�صة الفنية 
ت�صجيل  على  يبحث  حيث  الوطنية، 
رغم  الفوز  حتقيق  عرب  موفقة  بداية 
يعمل  لكنه  املهمة،  �صعوبة  ادراكه 
الجواء  املعنوية  الروح  اعادة  على 

املرحة بني الالعبني.

الغيابات تدفع اإىل احداث 
تغيريات وبن غيث معني 

باملباراة

الوطنية  الت�صكيلة  ت�صهد  �صوف 
على  خا�صة  تغيريات  عدة  احداث 
الغيابات  ظل  يف  اخللفي  اخلط 
بالرباعي  الأمر  ويتعلق  تعانيها  التي 
عطال، غولم، �صوداين وبن �صبعيني، 
على  الوقوف  ماجر  يوا�صل  حيث 
بني  ويفا�صل  اأ�صباله  حت�صريات 

عرين  حلرا�صة  و�صاحلي  �صاو�صي 
كبرية  بن�صبة  �صيكون  بينما  اخل�رض 
كل من فرحاين وزيتاي على الرواقني 
الأي�رض والأمين على التوايل فيما قد 
عبد  لالعب  الثقة  منح  اللقاء  ي�صهد 
الالوي من اأجل ت�صكيل حمور الدفاع 
طالب  بن  ين�صط  فيما  ماندي  رفقة 
امنكانية  مع  ال�صرتجاع  يف  وجماين 
مقر  اإىل  عاد  الذي  غيث  بن  اقحام 
واله،  جنازة  ح�صوره  بعد  الرتب�س 
فيما �صيكون رباعي الهجوم مكون من 
حمرز، براهيمي، هني واملفا�صلة بني 

بوجناح و�صليماين راأ�س حربة. 

اأكد اأن الفوز امام نيجرييا �صيكون انطالقة ايجابية مل�صواره مع اخل�صر

ماجر: املنتخب يواجه اأزمة لكنه بني اأياد اآمنة

�صّدد الناخب الوطني رابح ماجر اأن 
املباراة املقبلة التي تنتظر املنتخب 
النيجريي  نظريه  اأمام  غدا  الوطني 
�صوف تكون فر�صة الالعبني من اأجل 
حتقيق النطالقة وا�صتعادة الثقة يف 
الكروي  ال�صارع  النف�س، حيث طماأن 
م�صتقبل  بخ�صو�س  اجلزائري 
بني  اأنه  وقال  الوطني  املنتخب 
اإىل  به  الذهاب  اأجل  اآمنة من  ايادي 
حتقيق  يريد  اأنه  واأ�صار  الأمان،  بر 
بداية م�صواره مع  ايجابية يف  نتيجة 
املنتخب عرب حتقيق الفوز من اأجل 

رفع املعنويات.
بع�س  على  النار  ماجر  وفتح 
فتحوا  الذين  والعالميني  املحللني 
ل  اأنه  موؤكدا  �صده  النتقاد  اأبواب 
يعار�س النتقادات البناءة لكن بع�س 
اإىل  بالإ�صاءة  الأطراف ح�صبه قامت 
يرف�صه،  الذي  المر  وهو  كرامته 
الذي مت فر�صه  الهجوم  اأن  مو�صحا 
بالعمل  �رضوعه  قبل  با�رضوه  �صده 

وهو يجهل ال�صباب حول ذلك.
التي  ال�صابات  تعدد  اأن  ماجر  اأكد 
لهم  وجه  الذين  الالعبون  تلقاها 
خا�صة  وقتها  يف  تاأت  مل  الدعوة 
اأجل  من  حقيقي  رهان  اأمام  واأنهم 
وا�صتعادة  جماريها  اإىل  املياه  اعادة 
القاري،  امل�صتوى  على  مكانتهم 
لكنه اأكد اأنه مطمئن ليجاد البدائل 
يف  الثقة  لو�صعه  بالنظر  املنا�صبة 
املجموعة التي ميلكها القادرة على 
خالفة زمالئهم الغائبني، م�صيفا ان 
جديدة  ا�صماء  ل�صم  مواتية  الفر�صة 
على  والربهنة  الظهور  اأجل  من 

امكانياتها.
وحول اخلطاب الذي وّجهه لالعبني 

الأجواء  بعودة  طالب  اأنه  ك�صف 
العائلية اإىل �صفوف املجموعة مثلما 
كان عليه الأمر يف مونديال الربازيل 
اأن  اأ�صباله  اأعلم  انه  م�صيفا   ،2014
نيجرييا  اأمام  تنتظرهم  التي  املهمة 
ويعمل  م�صتحيلة  لي�صت  لكن  �صعبة 
على حتفيزهم من اأجل حتقيق الفوز 
ل�صالف  اخل�رض  باعادة  ي�صمح  الذي 

العهد الذي كانوا عليه.
ق�صية فيغويل ومبوحلي اأخذت 

اأكرث من قيمتها 
لل�صجة  ر�صاه  عدم  عن  ماجر  عرّب 
الثنائي  ابعاد  ق�صية  اأخذتها  التي 
�صفيان فيغويل وراي�س وهاب مبوحلي 
اأكد يف  الوطنية، حيث  الت�صكيلة  عن 
ندوة �صحافية عقدها �صبيحة اأم�س 
يف مركز حت�صري املنتخبات الوطنية 
ب�صيدي مو�صى اأنه مل يبعدهما نهائيا 
م�صريا  موؤقتا،  الو�صع  اأن  الأمر  وكل 
وي�صتدعي  الالعبني  يحرتم  انه 
النواحي،  كافة  من  جاهزية  الف�صل 
التي  ال�صباب  عن  املعني  وت�صاءل 
تدفع املتتبعني لرتكيز حديثهم على 
القائمة  اأنه  رغم  ومبوحلي  فيغويل 
غرار  على  اأخرى  اأ�صماء  تت�صمن  مل 

بودبوز، اأونا�س وغزال.

املنتخب يعاين واريد لعبني 
مينحون ال�صافة يف اإفريقيا 

ايجاد  يف  رغبته  عن  املتحدث  عرّب 
التي  املوا�صفات  ميلكون  لعبني 
اإفريقيا  يف  باللعب  لهم  ت�صمح 
التي  الظروف  خمتلف  ومواجهة 
فيما  خا�صة  ال�صمراء  القارة  متيز 

ال�صعبة  املناخية  بالظروف  يتعلق 
الوطنية  العنا�رض  تتمكن  مل  والتي 
الالعبني  ان  م�صريا  مواجهتها،  من 
التي يخو�صونها  اللقاءات  يعانون يف 
ما يحدث  ال�صمراء عك�س  القارة  يف 
اأر�س  يف  باملباريات  يتعلق  عندما 
الوطن اأو كاأ�س العامل، وهو ما يجعله 
يريد ا�صتغالل الفر�صة بعد مباراتي 
اأجل  من  الو�صطى  واإفريقيا  نيجرييا 
عنا�رض  لإيجاد  الكاف  الوقت  اخذ 
يريدونها خا�صة  التي  ال�رضوط  وفق 
البدنية  باللياقة  الأمر  يتعلق  فيما 

والقوة الذهنية.
هزمية زامبيا ذهنية 

وعاد ماجر اإىل املباراة التي خا�صتها 
وقال  زامبيا،  اأمام  الوطنية  العنا�رض 
بق�صنطينة  �صجلتها  التي  الهزمية  اأن 
املناف�س  لعبي  بقوة  لها  عالقة  ل 
يف ظل اأن العنا�رض الوطنية اأقوى من 
مناف�صها دون التقليل من قيمته لكنه 
اأ�صاف اأن اخل�صارة امل�صجلة ا�صبابها 
يجعله  ما  وهو  الالعبني  لدى  ذهنية 
يجتهد ابتداء من الرتب�س احلايل من 
اأجل ايجاد احللول لتجاوز امل�صكلة. 
اأن  اجلزائرية  ال�صطورة  واعرتف 
تظافر  تتطلب  اأزمة  يعاين  املنتخب 
اجلهود من اجلميع من اأجل جتاوزها 
اجلماعية  الروح  باإعادة  وذلك 

لالعبني الوطنية.
در�صت لعب نيجرييا ول�صت 
معنيا بهدف مونديال 2022

اأو�صح �صاحب الكعب العايل اأنه در�س 
التي يعتمدها مناف�س  اللعب  طريقة 
اخل�رض غدا املنتخب النجريي ولديه 
فكرة وا�صعة عن لعبيه، مو�صحا اأن 
متلك  املمتازة"  "الن�صور  ت�صكيلة 
اأوبي  ميكيل  يف  ممثل  واحد  لعب 
يف  اأ�صا�صيا  عن�رض  يعترب  الذي 
فاإن  ذلك  عدا  وما  ناديه  �صفوف 
كثريا  يلعبون  ول  احتياطيون  البقية 
مع انديتهم، لكنه ا�رض على �رضورة 
ومنحه  املناف�س  من  احلذر  توخي 
وان  خا�صة  ي�صتحقه  الذي  العتبار 
باللعب  يتعلق  عندما  خمتلف  الأمر 

واأنهم  خا�صة  الوطني  املنتخب  مع 
ميلكون لياقة بدنية قوية ويلعبون مع 
فرق كبرية. وقال اأن مواجهة اإفريقيا 
مالقاة  من  له  اأف�صل  الو�صطى 
هدفه  اأن  باعتبار  عاملية  منتخبات 
افريقيا  كاأ�س  لنهائيات  التح�صري 
2019 بالكامريون جمددا ال�صارة انه 
غري معني بهدف تاأهيل اخل�رض اإىل 

مونديال 2022 بقطر.
املنتخب تواجد يف النعا�س 
ل املك ع�صا �صحرية لكنني 

�صاأعيده اإىل عهده ال�صابق

ال�صعوبات  اإىل  الوطني  عاد املدرب 
الوطني  املنتخب  �صادفت  التي 
اأن  اأكد  عندما  ال�صابقة  الأ�صهر  يف 
الت�صكيلة الوطنية دخلت اإىل النعا�س 
عليها،  كانت  التي  الو�صعية  ب�صبب 
ميلك  ل  اأنه  ا�صتطرد  اأنه  ورغم 
على  ا�رّض  اأنه  اإل  �صحرية  ع�صا 
امل�صاعدة يف  اأجل  من  اجلهود  بذل 
يتواجد  الذي  الو�صع  يف  اإخراجه 
اأجل  من  مب�صاعدته  وطالب  عليه، 
وانه  خا�صة  املبتغى  اإىل  الو�صول 
ي�صبو  ما  اإىل  للو�صول  الوقت  يحتاج 

اليه على املدى املتو�صط.
جماين مت دفعه لالعتزال 

و�صاو�صي يعاين نكران للجميل
الالعب  اإىل  انه حتدث  ك�صف ماجر 
عن  بالرتاجع  واأقنعه  جماين  كارل 
اأن  اأو�صح  حيث  بالعتزال،  قراره 
توقيف  اإىل  دفعته  اأطراف  هناك 
خفية  اأمور  وهناك  الدولية  م�صريته 
ل  اأنه  م�صتطرد  عنها،  الك�صف  دون 
جذرية  تغيريات  احداث  ي�صتطيع 
بت�صكيلة  وال�صتنجاد  املنتخب  على 
ا�صحاب  بالعبني  دعمها  دون  �صابة 
النتقادات  اأن  املعني  وقال  اخلربة، 
فوزي  احلار�س  ا�صتدعاء  تطال 
�صاو�صي اإىل اخل�رض م�صددا اأن الكثري 
للمنتخب  احلار�س  قدمه  ملا  تنّكر 
لالإ�صابة موؤخرا  تعر�صه  بعد  خا�صة 
ولديه الكثري من ال�صافة القادر على 

تقدميها للت�صكيلة الوطنية.
عي�صة ق.

ت�صريحات الالعبني
كارل جماين: ماجر اقنعني بالرتاجع عن االعتزال وفيغويل 

م�ضوؤول عن ت�ضريحاته
قراره  جماين  الدويل  الالعب  ك�صف 
اأين  دوليا،  العتزال  عن  بالرتاجع 
اأو�صح اأن املدرب ماجر حتدث اليه 
ال�صباب  حول  معه  وتطرق  هاتفيا 
القرار  هذا  مثل  لتخاذ  دفعته  التي 
واأقنعه بالعدول عنه، م�صريا انه التقى 
واتفق  ومدان  زط�صي  الفاف  رئي�س 
الت�صكيلة  مع  املوا�صلة  على  معهم 

الوطنية خالل الفرتة املقبلة.
افتخاره  عن  جماين  كارل  وعرّب 
ماجر  رابح  با�صم  مدرب  مع  بالعمل 
اأن العنا�رض الوطنية تتدرب  اأين اكد 
حتت ا�رضاف طاقم فني ي�صم ثالثة 
مدربني �صابقني للمنتخب وهو المر 
الذي يرفع معنوياته من اأجل تقدمي 
ي�صم  الطاقم  وان  خا�صة  الأف�صل 
لعبا كبريا �صابقا �صنع ا�صمه يف اكرب امليادين الأوروبية، ورف�س لعب فالن�صيان ال�صابق 
الرد على الت�رضيحات التي اأطلقها زميله �صفيان فيغويل اين اأو�صح اأن المر يهم املعني 

وحده.
واعرتف جماين باأن املنتخب الوطني مري�س والفرتة احلالية تتطلب الت�صحيات من طرف 
اإىل بر الأمان وجتاوز الفرتة ال�صعبة التي مير بها من اجل  اجلميع من اأجل اخلروج به 
العودة بقوة اإىل ال�صاحة القارية، مو�صحا اأن الفرتة احلالية تذكره مبا عا�صوه عقب رباعية 
املغرب وكان 2010 مع حليلوزيت�س، ولي�س امامهم �صوى النتفا�صة وتكرار نف�س �صيناريو 
اأمام نيجرييا  اأن اجلميع ينتظر الوجه الذي �صوف يظهرون به  ال�صابق للتعايف، مو�صحا 
 5 التي وقعت يف ملعب  اأن الحداث  يكونوا عند املوعد. واعرتف جماين  اأن  وملزمون 

جويلية يف عهد غوركوف لزالت �صادمة لكن ل م�صكل بالن�صبة له اللعب هناك.

معيارا  لي�س  بقطر  واالحرتاف  تخيفني  ال  املناف�ضة  بوجناح:  بغداد 
للحكم على امكانياتي

اأو�صح الالعب العائد اإىل �صفوف اخل�رض بغداد بوجناح اأن املناف�صة ل تخيفه اأمام زميله 
ا�صالم �صليماين مو�صحا اأن امليدان من يحدد هوية الالعب الذي يدخل اأمام نيجرييا، 
باللعب  واأحقيته  م�صتواه  على  الربهنة  اجل  من  فر�صته  على  يح�صل  اأن  املعني  ومتنى 
ا�صا�صيا، وعاد لعب ال�صد اإىل ا�صباب عدم توجيه الدعوة له خالل الفرتة الأخرية عندما 
اأو�صح اأن الأمر يعود اإىل احرتافه يف الدوري القطري والتي ي�صت�صغرها عدد من التقنيني 
م�صريا انها لي�صت معيارا للحكم على امكانياته م�صتدل بزميله التون�صي يو�صف امل�صاكني 

الذي يحرتف يف قطر وقاد منتخب بالده غلى القرتاب من التاأهل اإىل مونديال رو�صيا.

لك�ضب  و�ضاأعمل  الفني  الطاقم  بثقة  �ضعيد  عرو�س:  م�ضطفى 
مكانتي

عرّب الالعب ال�صاب ا�صالم عرو�س عن �صعادته بالثقة التي حظي بها من طرف الناخب 
تنتظره ويدرك  التي  باملهمة  واع  اأنه  ل�صفوف اخل�رض وقال  له  الدعوة  وتوجيه  الوطني 
اأن امل�صوؤولية ثقيلة والتناف�س �صيكون قويا من اأجل احل�صول على مكانة �صمن الت�صكيلة 
اأر�صية امليدان من اجل  الأ�صا�صية، م�صيفا انه �صوف يبذل جهده ويقوم مبا عليه على 

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

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

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

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

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

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

22 نوفمرب.

 روما ي�ضعق ت�ضيل�ضي 
وتعادل باهت لرب�ضلونة

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

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

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

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

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

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

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

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

 دي�ضان ميدد العقد 
حتى نهاية يورو 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأمام اأتلتيكو مدريد.

تاأهل البي ا�س 
جي والبايرن 
لثمن النهائي 

واملان يونايتد 
يقرتب

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

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

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

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

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

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

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

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

يوميا من اأجل العمل«.



ب�سبب بناء جدار بحري بقيمة تتجاوز 4 
ماليني دوالر

كيت وين�سلت خ�سم �أ�سا�سي يف 
معركة جديدة مع �لبيئة

 
يبدو �أن �لنجمة �لربيطانية كيت وين�سلت �ستكون خ�سماً �أ�سا�سياً 

يف معركة جديدة ولكن هذه �ملرة مع �لبيئة، ال�سيما بعد �أن �أعلنت 
عن وجود خمطط لبناء جد�ر بحري بطول 500 قدم مربع بقيمة 
تتجاوز 5 مليون دوالر �أمريكي، ملنزلها �ل�ساطئي غرب مقاطعة 

�سا�سك�س �لربيطانية.
�عتزمت وين�سلت �حلائزة على جائزة �الأو�سكار، بناء حاجر من 

�ل�سخور و�حل�سى ت�سل م�ساحته 500 قدم مربع ، حلماية ممتلكاتها 
ومنزلها �ل�ساحلي �لذي يعود �إىل �لقرن �ل�سابع ع�رش من عو�مل 

�لتعرية و�لتاآكل بفعل �لعو��سف �لفيا�سانات.
ولفت �لتقرير �إىل �أنها لي�ست �ملرة �الأوىل لها، حيث �سبق وتر�جعت 

وين�سلت عن خططها يف عام 2015، بعد �سغوط ومطالب من 
منظمة »Natural England« �لبيئية، حت�سباً للأ�رش�ر �لتي 
ميكن �أن تلحق باحلياة �لربية و�ملناطق �ملحمية �لقريبة حول 

حميط منزلها، �لتي من �ملعروف �أنها موطن للأوز و�لبط 
و�لطحالب.

وقررت وين�سلت بعد عامني من �إلغاء خططها، تقدمي خطط بديلة 
للحاجز �لبحري �لذي كانت ترغب يف بنائه من �ل�سخور، و��ستبد�له 
باالخ�ساب، وتعتقد وين�سلت بح�سب ما كتبت يف طلبها �جلديد �لذي 

قدمته، �أن �قرت�حها �جلديد يكون متما�سياً مع �لبيئة �ملحيطة 
�لتي تتميز ب�سو�طئ خ�سب �لبلوط، بح�سب ما �أ�سار موقن »ذ� �سان 

�لربيطاين«.
ويف نف�س �ل�سياق، �أكد �ملهند�س �مل�رشف على بناء �جلد�ر جون 
بلمري �أنه يف حال �ملو�فقة على �مل�رشوع �جلديد، فاإنه من غري 

�ل�رشوري �إجر�ء تقييم �إيكولوجي للبيئة �لربية و�ملناطق �ملحيطة، 
مو�سحاً �أنه لن يكون �أي تاأثري بيئي �سلبي عن �حلاجز �خل�سبي 

�ملقرتح، بل �سيوفر م�ستوى عال من �لر�حة لبقية �سكان �ملنطقة.
يف �ملقابل، فاإنه من غري �ملعروف ما �إذ� كانت خطط وين�سليت 

�جلديدة �ستلقى �ملو�فقة، لتدخل حيز �لتنفيذ، خا�سة و�أن م�سوؤول 
�لبيئة يف �ملجل�س �ملحلي �أو�سح �أن منزل وين�سلت يقع  يف 

منطقة �سولنت �خلا�سة بحماية �لبيئة وموقع ر�م�سار، ذي �الأهمية 
�لعلمية، كونه ملذ�ً للطيور �ملائية، وهو ما ي�ستدعي �إجر�ء تقييم 

�يكولوجي.
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ماجد �مل�سري: »�أهل �لكهف« يتناول 

مفهوم �ل�سد�قة يف �لع�سو�ئيات
بداأ الفنان ماجد امل�سري ت�سوير اأوىل م�ساهده يف فيلم »اأهل الكهف«، اأول اأم�س،بعد انتهائه من 

ت�سوير دوره يف م�سل�سل »الطوفان«، الذي ُيعر�س حاليًا علي اإحدى املحطات الف�سائية.

»�أهل  �إن  �مل�رشي،  وقال 
�لكهف« يتناول مفهوم �ل�سد�قة 
يف �ملناطق �لع�سو�ئية، ومدي 
تاأثريها علي �مُلهم�سني ووقعها 
عليهم، م�سيفاً �أن فكرة �لفيلم 
ومل  �إعجابه،  القت  ور�سالته 

يرتدد يف تقدميها.
�أعرب  خمتلف،  �سياق  ويف 
بردود  �سعادته  عن  �لفنان 
دوره  عن  تلقاها  �لتي  �لفعل 
�أن  �إيل  الفتاً  »�لطوفان«،  يف 
يف  يناديه  �أ�سبح  �جلمهور 

خالد«،  »�حلاج  با�سم  �ل�سو�رع 
�ل�سخ�سية  ��سم  �إىل  �إ�سارة  يف 
�أحد�ث  �سمن  يج�سدها  �لتي 

م�سل�سله �جلديد.
وفاء  بطولة  من  »�لطوفان« 
ودينا  �سربي  وعبري  عامر 

�سيحة  وهنا  عامر  و�آينت 
عبد  وفتحي  ز�هر  و�أحمد 
من  وكوكبة  وروجينا  �لوهاب 
و�ئل  وحو�ر  �سيناريو  �لنجوم، 
حمدي وحممد رجاء، و�إخر�ج 

خريي ب�سارة.

�ألبوم كيني ت�سي�سني يت�سدر قائمة 
بيلبورد هذ� �لأ�سبوع

لنجم  �جلديد  �الألبوم  �حتل 
كيني  �الأمريكي  �لريف  مو�سيقى 
بيلبورد  قائمة  �سد�رة  ت�سي�سني 
�ليوم  �لغنائية  للألبومات   200
مغنية  �ألبوما  و�سل  فيما  �الإثنني، 
ومغني  كلرك�سون  كيلي  �لبوب 
�لر�ب كري�س بر�ون �إىل �ملركزين 

�لثاين و�لثالث.
�الأ�سبوعية  �لبيانات  و�أظهرت   
نيل�سن  �رشكة  من  �لو�ردة 
�ساوند�سكان �أن �أكرث من 218 �ألف 
ت�سي�سني  �ألبوم  من  بيعت  ن�سخة 
نو  �إن  )اليف  عنو�ن  يحمل  �لذي 

�سوز ني�سن).
ثامن  هو  هذ�  �إن  بيلبورد  وقالت 
ي�سل  عاما(   49( لت�سي�سني  �ألبوم 
قائمة  وحت�سي  �الأول.  للمركز 
�ملباعة  �لن�سخ  عدد   200 بيلبورد 
�الأغاين  ومبيعات  �الألبومات  من 
)كل 10 �أغاين تعادل �ألبوما و�حد( 
و�ال�ستماع �ملبا�رش على �الإنرتنت 

)كل 1500 ��ستماع يعادل �ألبوماً).

وحلت كلرك�سون �لفائزة مب�سابقة 
)�أمريكان �آيدول( يف �ملركز �لثاين 
باألبومها )مينينج �أوف اليف( �لذي 
وجاء  ن�سخة  �ألف   79 منه  بيعت 
باألبوم  �لثالث  �ملركز  يف  بر�ون 

هارتربيك �أون �إيه فول مون.
�ألبوم  �لر�بع  �ملركز  و�حتل 
�لر�ب  ملغني  ورنينج(  )ويذ�وت 
و�ملنتج  و�أوف�سيت  �سافدج 

�ملو�سيقي مرتو بومني.
�الأ�سبوع  هذ�  �زدحام  و�أدى 
�إىل  �جلديدة  �الألبومات  بطرح 
للمركز  بينك  �لبوب  مغنية  تر�جع 
�ملركز  �حتلت  بعدما   21 رقم 
باألبومها  �ملا�سي  �الأ�سبوع  �الأول 

)بيوتيفول تروما).
�لتي  �لرقمية  �الأغاين  قائمة  ويف 
�لفردية  �الأغاين  مبيعات  تقي�س 
على �الإنرتنت عادت �أغنية )ثاندر( 
)�إمياجني  �لبديل  �لروك  لفريق 
در�جونز( مببيعات و�سلت �إىل 54 

�ألف ن�سخة.

�سادية تتغلب على �لأزمة �ل�سحية 
وتغادر �مل�ست�سفى

�جلمهور  عا�سها  �سعبة  �ساعات 
وعائلة  عامة  ب�سفة  �مل�رشي 
بعد  ب�سفة خا�سة،  �سادية  �لفنانة 
�لوعكة �ل�سحية �لتي تعر�ست لها 
�لفنانة �ملعتزلة قبل �أيام وت�سببت 

يف دخولها �إىل �مل�ست�سفى.
حولها  ت�ساربت  �لتي  �الأزمة  تلك 
�ل�سائعات  فيها  و�نت�رشت  �الأنباء 
�لذي  �الأمر  وهو  خميف،  ب�سكل 
حُت�سد  ال  موقف  يف  �لعائلة  جعل 
عليه، وو�سع �جلمهور يف حالة قلق 

د�ئمة.
�إال �أن �لنباأ �ل�سار، هو ما �أعلنه طارق 
�الإعلمي  �مل�ست�سار  مرت�سى، 
لنقابة �ملو�سيقيني، بخروج �لفنانة 
�الأثنني  �مل�ست�سفى  من  �سادية 
وعودتها �إىل منزلها، وذلك بعدما 
�جللء  مب�ست�سفى  �الأطباء  جنح 
�لتي  �جللطة  �إذ�بة  يف  �لع�سكري 

يف  حاد  هبوط  �إثر  لها  تعر�ست 
لها  �ل�سماح  ليتم  �لدموية،  �لدورة 
�إىل  و�لتوجه  �مل�ست�سفى  مبغادرة 

�ملنزل.
�لتي  �مل�رشية  �لفنانة  وكانت 
�أعلنت �عتز�لها منت�سف ثمانينيات 
�إىل  دخلت  قد  �ملا�سي،  �لقرن 
نهاية  منزلها  بجو�ر  م�ست�سفى 
تغادره  �أن  قبل  �ملا�سي،  �الأ�سبوع 
�لع�سكري  �جللء  م�ست�سفى  �إىل 
�الإمكانيات  كافة  توفري  �أجل  من 

�خلا�سة برعايتها.
ومن جهته �أعلن نقيب �ملو�سيقيني 
للحالة  متابعته  عن  �ساكر  هاين 
من خلل  �سادية  للفنانة  �ل�سحية 
حمدي  عماد  نادر  مع  �لتو��سل 
تربيته،  �سادية  �لفنانة  تولت  �لذي 
�حلالة  مبتابعة  �لنقابة  كلف  كما 

حلظة بلحظة.

»فن �أبوظبي« من�سة عاملية متجددة 
لع�ساق �لفنون

ت�سهد منارة �ل�سعديات باأبوظبي من 8 �إىل 11 نوفمرب �لدورة �لتا�سعة 
لــ«فن �أبوظبي« من خلل 48 �سالة عر�س. ويتكون �لربنامج من ور�س 
عمل تفاعلية وجل�سات حو�رية و��ستعر��سات ت�سمل �لفنون و�لت�سميم 

و�ملو�سيقى، كما يت�سمن برنامج »فن �أبوظبي« يف دورته �جلديدة 
جمموعة من �ملبادر�ت �جلديدة مثل »�آفاق: تكليف �لفنانني« و�لتي 
�ستعر�س �أعمال تكليف جديدة ملجموعة من �لفنانني �ملعا�رشين 

يف مو�قع عامة من �أبوظبي و�لعني، �أما »بو�بة �خلط« فتقدم معر�ساً 
من تقييم مايا �ألي�سون يربز �لعلقة بني �لفنانني �لنا�سئني �الإمار�تيني 

ونظر�ئهم من حول �لعامل.  ويقّدم »فن �أبوظبي« 2017، برناجما جديد� 
بعنو�ن: »حلقة فن«، يتكون من �سل�سلة �جتماعات بني طّلب �لفنون مع 

فنانني معروفني من �ملنطقة.ويو��سل »فن �أبوظبي« ر�سالته يف توفري 
من�سة الإطلق حو�ر ثقايف وفني ميهد �لطريق للرتقاء بامل�سهد �لفني 
يف �أبوظبي و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة على نطاق �أو�سع نحو م�ستويات 

جديدة، وذلك يف �إطار �حلر�س على تو�سيع �ملجاالت �لفنية �لتي 
يقدمها للجمهور و�ملتخ�س�سني بال�ساأن �لفني.

و�ستقدم �ل�ساالت �لفنية للزو�ر �أعماال فنية متثل حقبتي �لفنون 
�حلديثة و�ملعا�رشة لنخبة من �لفنانني �لبارزين.

كما ��ستحدث »فن �أبوظبي« هذ� �لعام ق�سماً جديد�ً بعنو�ن »�مل�ساريع 
�لفردية« بهدف ت�سجيع �ل�ساالت �لفنية �مل�ساركة على تقدمي جمموعة 

من �الأعمال �لفنية لفنان و�حد، وت�سارك �سالة �سابرينا عمر�ين 
جالريي للمرة �الأوىل يف هذ� �لق�سم حيث �ستقدم �أعماال فنية للفنان 

�سانت �أفيدي�سيان، يف حني تقدم �سالة ميم جالريي عمل �سخما للفنان 
�سياء �لعز�وي. وبالتو�زي مع �لربنامج �لفني لـ »فن �أبوظبي« 2017، 

�ستنظم �سل�سلة من �حلو�ر�ت �لثقافية تتناول تاريخ �لفنون يف �الإمار�ت 
ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي من �إعد�د �لقيمة �لفنية منرية �ل�سايغ، 
كما �سيتيح �ملعر�س للزو�ر ومقتني �الأعمال �لفنية �لفر�سة للحتفاء 
بالعديد من عرو�س �الأد�ء �ملعا�رشة من خلل �لدورة �خلام�سة من 

برنامج »دروب �لطو�يا« �لذي ي�رشف عليه �لقّيم �لفني طارق �أبو 
�لفتوح.

حممد منري يطرح برومو �أحدث 

كليباته »�فرح باحلياة«
طرح �لنجم �مل�رشي حممد منري برومو �أحدث 

كليباته »�فرح باحلياة«، عرب �لقناة �لر�سمية ل�رشكة 

»فري ميوزيك«.

»�فرح باحلياة« من �أحلان حممد رحيم وكلمات ن�رش 

�لدين ناجي و�إخر�ج يا�رش �سامي.

وكانت �آخر �أعمال حممد منري �أغنية »عامل و�حد«، 

�لتي �ساركه يف غنائها كل من يو�سو ندور وعادل 

طويل بـ 3 لغات خمتلفة وتهدف �إىل دعم �للجئني يف 

خمتلف دول �لعامل.

عمرو و�كد ينجو من �ل�سجن.. هكذ� 
�نتهت �لأزمة

 بعد �أيام من �سدور حكم 
بحب�س �لفنان �مل�رشي عمرو 

و�كد 3 �أ�سهر بتهمة حتطيم 
�سيارة �أحد �الأ�سخا�س، �أ�سدل 
�ل�ستار على تلك �الأزمة بعيد�ً 

عن �أروقة �لق�ساء.
عمرو و�كد، �لذي ف�سل 

�ل�سمت ومل يعلق على �الأمر 
منذ وقوعه، �أعلن جلمهوره 

�نتهاء �الأمر ب�سكل كامل 
وذلك من خلل �سفحته 

�لر�سمية على موقع �لتو��سل 
�الجتماعي »في�سبوك«.

فاأكد �لفنان �ملتو�جد بتون�س 
يف �لوقت �حلايل من �أجل 
ح�سور فعاليات مهرجان 

قرطاج �ل�سينمائي، �أن �الأزمة 
�نتهت بينه وبني �ل�ساب �لذي �تهمه بتحطيم �سيارته، م�سري�ً �إىل �أن 

تفاهماً وقع بينهما يف �ل�ساعات �ملا�سية.
ووفقاً ملا رو�ه عمرو و�كد فقد حدث �سلح بني �لثنائي، وتنازل 

�ل�ساب عن �تهامه ب�سكل ر�سمي، وهو ما دفعه لتوجيه �ل�سكر �إىل 
كل من �ساهم يف تو�سيح �الأمور وحل �سوء �لتفاهم �لذي حدث.

وتعود �لق�سة �إىل �سهر �سبتمرب �ملا�سي، حينما وجه �ل�ساب �تهاماً 
�إىل �لفنان عمرو و�كد يتهمه بتحطيم �سيارته، وهو �الأمر �لذي 

نفاه و�كد يف �لتحقيقات، قبل �أن ت�سدر �ملحكمة حكمها باحلب�س 
لثلثة �أ�سهر.
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»ربيع قرطبة«

 دواليب البالط والتعاي�س الديني بالأندل�س
يتناول الأديب املغربي ح�صن اأوريد، يف روايته اجلديدة »ربيع قرطبة« التي طرحت باملكتبات قبل اأيام؛ احلقبة الإ�صالمية يف الأندل�س، متخذاً منها و�صيلة 

مل�صاءلة كثري من ق�صايا ال�صيا�صة ودواليب البالط وتقلبات احلكم والتعاي�س الديني، ويقّدم و�صايا من ع�صرها الذهبي.
»املركز  دار  عن  ال�صادرة  الرواية 
الثقايف العربي« اختار فيها اأوريد 
الفرتة  اإىل  العودة  عاماً(   55(
حكم  اإبان  بالأندل�س  الذهبية 
باهلل  امل�صتن�رص  احلَكم  اخلليفة 
)915 - 976 ميالدي(، ثاين خلفاء 
الرحمن  عبد  والده  بعد  الأندل�س 
اأعلن  الذي  اهلل،  لدين  النا�رص 
الأندل�س عام 316 هـ  اخلالفة يف 

)922 م(.
يعتمد  ب�صيط  �رصدي  بناء  يف 
خيط  يبداأ  املبا�رص،  التذكر  على 
اخلليفة  حالة  من  انطالقا  ال�رصد 
فرا�س  على  وهو  باهلل  امل�صتن�رص 
بكل  يبوح  اأن  يريد  حيث  املوت 

�صيء.
اأن  وينبغي  اهلل  األقى  قريب  »عن 
ت�صهد عني واأن تكون هذه ال�صهادة 
كفارة يل«، هكذا يخاطب اخلليفة 
الذي  »زيري«،  الرببري  الفتى 
اتخذه ملهمة خا�صة هي اأن ينقل 
عنه �صهادته، خمرباً اإياه باأنه »بقي 
اأمر واحد وهو اأن تتحول الأندل�س 
مدوناً  اأردتك  ولذلك  فكرة  اإىل 

لهذا احلديث«.
 

- جمرة املُْلك

 
مع  در�س  اأن  �صبق  الرواية  كاتب 
حممد  امللك  املغربي  العاهل 
طوال،  ل�صنوات  ورافقه  ال�صاد�س، 
با�صم  ر�صمي  ناطق  اأول  وكان 
 ،)2005  -  1999( امللكي  الق�رص 
كما كان املوؤرخ الر�صمي للمملكة، 
قبل اأن يبعد عن املهام الر�صمية.

ان�صغالً  القارئ  يجد  هنا  من 
البالط،  داخل  احلياة  بتفا�صيل 
يف  جهداً  ال�صارد  يدخر  فلم 
التعليق على وظيفة احلكم واإبراز 
هواج�س ال�صلطان وحالته النف�صية 

وم�صاعره املخفي منها واملعلن.
يقول »قد يخت�صنا اهلل نحن امللوك 
جلليل الأمر، ولكنه ل يفعل ذلك اإل 
اأن ينزع منا ما هو جميل يف  بعد 
اأثقلها من  ما  »األ  ويتابع  احلياة«، 
م�صوؤولية،  من  اأعظمها  وما  اأمانة 
يحق  ول  نتوارثها  كاجلمرة  فهي 

لأي منا اأن تنطفئ يف يده«.
يقول  الرواية  اآخر من  ويف موطن 
تلك  ثقيلة  هي  كم  »تبّينت  ال�صارد 
الر�صالة التي اأتهياأ حلملها. وددت 
ول  يل  ل  الأمر  من  خلوا  كنت  لو 
علّي. فتى ياأكل الطعام ومي�صي يف 

الأ�صواق«.
اإلينا   كما نقراأ يف الرواية »تُنْ�َصب 

نحن امللوك عدة اأ�صياء، ولكننا ل 
منلك كثرياً من الأمر اأمام خدامنا 
وقد  التاريخ.  اأو  الظروف  واأمام 
فيح�صبون  الغرور  بع�صنا  يداخل 

اأنهم الفاعلون ملا يريدون«.
»لي�س  بالقول  ال�صارد  لي�صتدرك 
اإل  امللوك  على  حكم  من  هناك 
متقبلة  العامة  زيري.  يا  التاريخ 
اأهوائها  وفق  متاأرجحة  واخلا�صة 
اأن  نحر�س  ولذلك  وم�صاحلها. 
ل  لأن  منقحة  ولو  روايتنا  نقدم 

�صلطان من دون اأ�صطورة«.
من  ق�صط  ال�صلطان  لبطانة  وكان 
»كل  اأن  ال�صارد  فيذكر  الهتمام، 
يعرف  العباد  �صوؤون  يتوىل  من 
ونفاقها، ومع ذلك  كذب احلا�صية 
نفاقها.  واإىل  اإليها  حمتاج  فهو 
حمتاج اإىل هذه البطانة التي ت�صيع 
فيه الدفء. دفء ال�صلطان وزهوه 
كل  »يتوزع  وي�صيف  وغروره«. 
�صعور  بني  العباد  اأمور  يتوىل  من 
لهم  والزدراء  هوؤلء  اإىل  احلاجة 
لأنه يعرف يف قرارة نف�صه اأنهم ل 

يدينون ل�صخ�صه بل للقبه«.
 

- ت�صامح ديني
 

فرتة  اأن  على  املوؤرخون  يجمع 
فرتات  اأزهى  من  كانت  الأندل�س 
ت�صاحما،  الإ�صالمية  احل�صارة 
اإبراز  على  الرواية  تركز  ولذلك 

هذه الق�صية.
امل�صتن�رص  الرواية  ت�صور  هكذا 
على  وحري�صا  بالزمن  واعياً  باهلل 
لالأجيال  ونقلها  مذكراته  ت�صجيل 
الذي ميلي  للفتى  فيقول  املقبلة، 
يا فتى يف �صحيفتك  عليه »�صجل 
ما تعرفه ولكني اأريدك اأن حتمله 
عن  يعرب  لأنه  املقبلة  لالأجيال 
التوادد  �صورة  الأندل�س  �صورة 
اخلليفة  ل�صان  وعلى  والتعاي�س«. 
يوجه  وهو  النا�رص،  الرحمن  عبد 
ال�صارد:  يقول  الكالم لبنه احلكم 
العقيدة  �صاأن  اأن  حكم  يا  »لتعلم 
النا�س  على  اأُْحُكْم  �صخ�صي.  اأمر 
مبا ياأتون من عمل ل مبا يوؤمنون 
به اأو يعتقدون. فاحلق اأجُلّ من اأن 
اأ�صمى  والأخالق  دين،  يف  يق�رص 

من اأن حت�رص يف قبيل«.
 قبل اأن ي�صيف، على ل�صان احلكم 
الأندل�س  اأهل  »نحن  املرة:  هذه 
يف  ويهود  وم�صيحيون  م�صلمون 

اآن«.
 

- الوعي باللغة
 

�صعيد  املغربي  الناقد  يطلق 
البدينة«  »الرواية  و�صف  يقطني 
يف  �صدرت  التي  الروايات  على 
تتجاوز  حيث  الأخرية  الآونة 
اأن  يبدو  لكن  �صفحة،   300 اأغلبها 
بهذا  تهتم  »ربيع قرطبة« ل  رواية 
تتجاوز  ل  اإذ  الكمي،  الهاج�س 
�صفحاتها 160 �صفحة، ما يجعلها 
النادرة التي حتافظ  من الروايات 
اأنها  رغم  ال�صكل  يف  اأناقة  على 

تكتب عن مرحلة �صائكة.
الرواية  تهتم  ذلك  اإىل  اإ�صافة   
حيث ميكن  كبري،  حد  اإىل  باللغة، 
التي  املفردات  من  الكثري  �س  تلُمّ
يعني  ما  لحقة،  فرتة  من  تتوارى 
لغة  التماهي مع  الكاتب حاول  اأن 
الأندل�س،  فرتة  يف  �صائدة  كانت 
و�صع  اإىل  اأحياناً  معها  ي�صطر 
هوام�س على امتداد الرواية ل�رصح 

املفردات ال�صعبة.
اأ�صئلة  على  جواباً  كان  لو  وكما   
يف  اللغوية  امل�صاألة  عن  معا�رصة 
الوطن العربي، تنوه الرواية بعناية 
ال�صلطان باللغة العربية ودعوة غري 

العرب لالعتزاز بها.
 فعلى ل�صان اخلليفة يقول ال�صارد: 

�صوق  الالحقون  يعرف  اأن  »ع�صى 
الآداب يف ح�رصتنا، وما ا�صطلعنا 
ال�صاد  لغة  عن  دفاع  من  به 
مانع  �صد  نحن  رايتها.  وحمل 
التاريخ  يف  )فرقة  الراف�صة  �صد 
الإ�صالمي( وما ا�صتحدثوه من اأمر 
حملة  ونحن  الأمة.  حلمة  يهدد 

اللغة العربية«.
الفتى  اأيها  »زيري  ال�صارد  ويتابع 
الرببري، )اللغة العربية( هي لغتك 
القايل وهو  اأبي علي  لغة  كما هي 
من الأرمن، كما هي لغتي اأنا الذي 
والرببر  العرب  دماء  فيه  جتري 

والقوط«.
 وتذكر الرواية بامل�صل�صل العربي 
األفه  الذي  »ربيع قرطبة«،  ال�صهري 
واأخرجه  �صيف،  وليد  الأردين 
ال�صوري حامت علي، كما تذكر بعدد 
من الأعمال ال�رصدية العربية التي 
واأ�صهرها  الأندل�س،  فرتة  تناولت 
»ثالثية غرناطة« لر�صوى عا�صور.

من  الكثري  اأوريد  ح�صن  وطرح   
روايات  اأهمها  الأدبية  الأعمال 
حمار«،  و«�صرية  »املوري�صكي«، 
و«الأجمة«، كما اأ�صدر كتبا اأخرى 
يف الفكر اأهمها كتاب »مراآة الغرب 

املنك�رصة«.
وكالت

اإيريك فويار يفوز باأرقى جائزة اأدبية يف فرن�سا
فاز الكاتب الفرن�صي اإريك فويار )49 عاما( اليوم الثنني بجائزة غونكور وهي اأرقى جائزة اأدبية يف فرن�صا، وذلك عن روايته »جدول الأعمال« ال�صادرة عن دار الن�رص اآكت �صود.

وكانت رواية فويار يف القائمة الق�صرية التي �صمت ثالث روايات اأخرى هي »ام�صك جيدا بتاجك« ليانيك هنيل )�صادرة عن غاليمار( و«باخيتا« لفريونيك اأوملي )�صادرة عن األبان مي�صيل( و«فن اخل�صارة« لألي�س زنيرت )�صادرة 
عن فالماريون(. وو�صفت �صحيفة لوموند تتويج رواية »برنامج اليوم« باأنه كان مفاجئا للغاية لأن الرهان يف نظرها كان من�صبا على الن�صو�س الأخرى ولأن الكتاب لي�س رواية باملعني الأدبي املتعارف بل جمرد »حمكية« اأو 

»ق�صة«. وكانت هذه اجلائزة العام املا�صي من ن�صيب الكاتبة املغربية ليلى �صليماين عن روايتها »اأغنية هادئة« )غاليمار(.
وتعترب جائزة غونكور هي الأعرق يف فرن�صا ويعود تاريخها لعام 1903، ويح�صل املتوج بها على مبلغ مايل رمزي )ع�رصة يوروهات( لكنه ي�صتفيد من ارتفاع مبيعات عمله الفائز. وتقدر بع�س الإح�صاءات حجم ال�صتفادة 

املادية للكاتب الفائز باأكرث من ن�صف مليون دولر.
 وكالت

غارديان: الرتجمة عمل تاأويلي واإبداعي
 

خ�ص�صت �صحيفة الغارديان افتتاحية اأم�س الأحد ملو�صوع الرتجمة وقالت اإنها �رصب من التاأويل مبعنى اأنها عمل اإبداعي لكنه يتطلب اأي�صا وفاء قويا للن�س الأ�صلي. وكتبت ال�صحيفة اأنه علينا الإ�صادة 
اإنهم مر�صدون لنا يف الأزمنة  ال�صهري حول املو�صوع: املرتجم خائن. وثّمنت ال�صحيفة دور املرتجمني وقالت  باأنه »خيانات وفية« م�صتلهمة القول الإيطايل  باإبداعية املرتجمني، وو�صفت عملهم 
والأمكنة الأخرى وي�صجعوننا على ال�صفر خارج �صفافنا الأدبية وعلى الإطالع على اأ�صاليب اأخرى يف احلياة والتفكري. ووفق هذا املنظور فاإن اأدب بلد معني مكتوب بلغة واحدة، يكت�صب �صكال خمتلفا 
خالل التالقح مع ن�صو�س من ف�صاءات ثقافية اأخرى. وا�صت�صهدت ال�صحيفة بالأودي�صة للموؤرخ الإغريقي هومريو�س واأ�صارت اإىل اأن الكتاب ترجم اإىل الإجنليزية اأكرث من 60 مرة وكان ذلك على اأيدي 

مرتجمني مل تكن بينهم امراأة اإل يف الآونة الأخرية عندما �صدرت ترجمة بتوقيع اإمييلي ويل�صون وهي اأ�صتاذة الآداب الكال�صيكية يف جامعة بن�صلفانيا.
وح�صب افتتاحية الغارديان، فاإن كل ترجمة حتمل ب�صمة مبدعيها وروؤاهم وخلفياتهم لتخل�س بالتايل للقول اإن الن�صخة الإجنليزية اجلديدة من الأودي�صة �صتكون خالية مما علق بها من قراءات ذكورية 

للق�صيدة الأ�صلية.
وكالت

�سدور »الأ�سري رقم 13« للروائي 
العراقي حا�سب ب�ستان اخلمي�سي

اإ�سطنبول ت�ست�سيف »مهرجان البو�سفور الدويل اخلام�س لالأفالم«

عن موؤ�ص�صة �صم�س للن�رص والإعالم بالقاهرة؛ �صدرت رواية » الأ�صري رقم 13 
« للروائي العراقي املقيم يف ال�صويد »حا�صب ب�صتان اخلمي�صي«. الرواية التي 
تقع يف 208 �صفحة من القطع املتو�صط ؛ مبنية على اأحداث حقيقية من وقائع 
احلرب العراقية - الإيرانية ، عا�صها املوؤلف وعاي�صها وهو يف اأواخر  اإىل نوبة 
اإيرانًيا، حيث يغِلّب واجبه الإن�صاين  اأ�صرًيا  حرا�صة خليمة يقبع فيها اثنا ع�رص 
على واجبه الع�صكري في�صقي الأ�رصى املقيدين واحًدا بعد الآخر يف خمالفة 
الأ�رصى...  مع  ب�صجنه  الأوامر  ت�صدر  ؛  اكت�صافه  يتم  وحني   ، قادته  لتعليمات 

لي�صبح »الأ�صري رقم .13
وكالة اأنباء ال�صعر  

اإ�صطنبول  مدينة  ت�صت�صيف   
الرتكية، »مهرجان البو�صفور 
لالأفالم«،  اخلام�س  الدويل 
الأنا�صول  وكالة  برعاية 
ال�رصيك  ب�صفتها  لالأنباء 
يف  العاملي،  الإعالمي 
 26  –  12 بني  ما  الفرتة 
نوفمرب اجلاري.  وقال مدير 
�صانلي  »اأوكون  املهرجان 

اأر«، يف موؤمتر �صحفي عقد 
املهرجان  اأن  باإ�صطنبول، 
�صينظم برعاية وزارة الثقافة 
ومديرية  الرتكية  وال�صياحة 
الريا�صة  ووزارة  ال�صينما 
ووكالة  اإ�صطنبول  وبلدية 
وموؤ�ص�صة  لالأنباء،  الأنا�صول 
الرتكية  والتلفزيون  الراديو 
اجلوية  واخلطوط   )TRT(

واأ�صاف   .)THY( الرتكية 
يف  امل�صاركة  الأفالم  اأن 
تعر�س  �صوف  املهرجان 
مبنطقتي  ال�صينما  دور  يف 
اأوغلو«  بَي  و«  »قا�صي كوي« 
املهرجان  واأن  با�صطنبول، 
فيلم  بعر�س  ينطلق  �صوف 
للمخرج  »�صوبوربيكون« 
يف  كلوين«  »جورج  الأمريكي 

12 نوفمرب اجلاري.
اأن  اإىل  اأر  �صانلي  واأ�صار 
من  فيلًما  و462  اآلف   3
عامل  يف  الالمعة  الأفالم 
والأجنبية  املحلية  ال�صينما 
�صوف ت�صارك يف املهرجان، 
البلدان  عدد  �صيبلغ  فيما 

امل�صاركة فيه 120 بلًدا.
وكالت



و يف ذات ال�ضياق ف�ضتحت�ضن قاعة 
يوم  بالعا�ضمة  الواد  باب  الأطل�س 
نوفمرب 2017 عر�ضا م�رسحيا    10
لتعاونية  والغبية«  جحا  بعنوان« 
للمخرج  �ضطيف   من  القلعة 
اإخراج : جمال غدير ، املدة :50 
اإىل  د ، ل�ضن موجه من 05�ضنوات 
15�ضنة كما �ضيتم يف 17 من نف�س 
ال�ضهر،  عر�س م�رسحية »خرب�ضة 
بنت الريف   جلمعية اآفاق اجلزائر 
وبالتايل  الأغواط   من  الثقافية 
فهذا العمل امل�رسحي من اإخراج 
دقيقة   45 ومدته  حديد  عي�ضى 
وهو موجه للأطفال ذوي 12 �ضنة 
اآخر  �ضيعر�س عمل م�رسحي  كما 
بعنوان  اجلاري  نوفمرب   24 يوم 
حليم  للمخرج  اجلنة  من  ر�ضالة 
وتعر�س  دقيقة   40 مدته  وترتاوح 
الثالثة  ال�ضاعة  الأعمال على  هذه 

زوال  .
العــرو�س  قاعة  اأطفال  و�ضيكون 
ي�رس ببومردا�س على موعد مبا�رس 
اإىل 28 من  نوفمرب  بداية  من 07 
لألعاب  عر�س  مع  ال�ضهر  ذات 
فراحي   مراد  عمو  مع  اخلفة 
�ضنوات   05 من  للأطفال   املوجه 
ترفيهي  وعر�س  �ضنة   15 اإىل 
مل�رسح  التعاون  لفرقة  تربوي 
بعنوان:«  منايل    برج  الطفل- 
  « والثعلوب    والدجاجة  الذئب 
عمو  مع  اخلفة  لألعاب  عر�س 

 ، العا�ضمة  اجلزائر  من   عبدو 
وم�رسحية  لفرقة املوجة مل�رسح 
 « بعنوان     - بومردا�س  الطفل- 
 : ،اإخراج  والراق�ضون«  املهرجون 
موجه   ، :45د  املدة   ، عادل  رايد 
12�ضنة   اإىل  �ضنوات  من   ل�ضن 
للجمعية  ترفيهية    وعرو�س  
تيبازة    من   الفنون  تاج  الثقافية 
�ضاحة  يف  ا�ضرتاحة   «  : بعنوان 
م�رسحي  وعر�س   « املدر�ضة 
حدود  بل  م�رسح  لفرقة  اآخر  
 « ،  واملتمثل يف   من  بومردا�س 
ال�ضديق   « و  املجتهد«   التلميذ 
للفنون   لتعاونية مريو    ،« احلنون  

من  اجلزائر  العا�ضمة.
 14 يوم  ف�ضينظم  املقابل  ويف 
نوفمرب اجلاري برنامج الت�ضامني 
والإعلم  للثقافة  الوطني  للديوان 
ينظم فيه  عر�س ترفيهي حكواتي 
مع عمو بركان حمفوظ - ل�ضالح 
بامل�ضت�ضفى  املر�ضى  الأطفال 
بالعا�ضمة  الدويرة    اجلامعي  
على ال�ضاعة الواحدة زوال  حيث 
الهادفة  ت�ضمح  اأن  هذه املبادرة 
للمري�س يف عي�س حلظات  الت�ضلية 
فهذا  العر�س   هذا  كع  والرتفيه  
يف  نف�ضية  راحة  بعث   يف  ي�ضاهم 
ما  فهذا  الأطفال  املر�ضى  قلوب 
يحتاجونه عن طريق هذه اللتفاتة  
التي تروح عنهم  وهذا �ضيكون له 
نتيجة اإيجابية لدى  هذه ال�رسيحة 

اجلزائري   املجتمع  يف  احل�ضا�ضة 
التي من واجبنا رعايتها واإعطائها 
ما ت�ضتحقه باعتبارها جيل �ضاعد 
للجزائر بلد املليون ون�ضف مليون 

�ضهيد.  
باملركب  املعار�س   وتتوا�ضل 
الوهاب  عبد  �ضليم  الثقايف 
اإىل غاية 17  تيبازة  ب�ضنوة بولية  
�ضتعرف   والتي  اجلاري   نوفمرب 
للفن  جماعي  معر�س  اإقامة 
�ضور  ومعر�س   ولل�ضور  الرقمي 
لثورة  واملجاهدات  للمجاهدين 
و�ضيقام    1954 نوفمرب  من  الفاحت 
اخلا�ضة  التاريخ  الكتب  معر�س 
بحرب التحرير الوطني من 1954 
– 1962 ،   و�ضيتم تنظيم معر�س 
من  عبيد  لنجاة  الت�ضكيلي  للفن 
اجلزائر من 18 نوفمرب اإىل 30 من 

نف�س ال�ضهر .
الباهية  اأطفال  ح�ضد   ولقد 
هذا  من  الأ�ضد  ن�ضيب  وهران 
خ�ض�ضه  الذي  الثقايف   الربنامج 
والإعلم   للثقافة  الوطني  الديوان 
ل�ضاحلهم  بالدرجة الأوىل  بقاعة 
عر�س  �ضيتم  حيث   ، ال�ضعادة  
العرائ�س للتعاونية الفنية العثمانية 
للم�رسح والغناء – وهران –بعنوان 
قادة  اإخراج  من  اخلري«   دعوة   »:
�ضيدي  ولية  �ضت�ضارك   و  �ضلبي 
الديك  م�رسح  بتعاونية  بلعبا�س 
بعنوان  بعمل م�رسحي  لها  التابعة 

قادة  للمخرج  والطري   الثعلب 
 2017 انتاج  ومن  �ضمي�ضة   بن 
 5 �ضن  من  للأطفال  واملوجهة 
�ضنوات اإىل 15 �ضنة  و�ضيتم  عر�س 
م�رسحي جلمعية �ضوت اخل�ضبة – 
لبيبة   رحلة   »: بعنوان   - �ضعيدة 
بحرية  حمفوظي  اإخراج   من 
ال�ضلم  جلمعية  ترفيهي  وعر�س 
الثقافية للفن والإبداع من وهران   
و   اأطفال«  باملئة  مئة   « بعنوان 
الفنية    ن�ضمات  جلمعية  م�رسحية 
البحث عن  » رحلة  بعنوان  �ضلف  
حمراين  اإخراج  من  وهي  كتاب«  
»حكمة  و�ضتعر�س  القادر   عبد 

احل�رسات  »،  للمخرج ل�ضفر خالد  
يا�ضني  كاتب  امل�رسحية  للتعاونية 
�ضيدي بلعبا�س  و عر�س م�رسحي 
عبد  اجليليل  الثقافية  للجمعية 
احلليم  م�ضتغامن بعنوان »مغامرات 
ياحي  للمخرج    « واملعلم    تيتي 

فتحي ، املدة:45.
اجل�ضور  مدينة  براعم  و�ضيحظى 
بعرو�س  ق�ضنطينة   املعلقة 
م�رسحية   بقاعة العرو�س اأحمد 
باي بق�ضنطينة  وبالتايل �ضيعر�س 
اجلاري   نوفمرب  من  العا�رس  يوم 
واألعاب  كوميدي  ترفيهي  عر�س 
القناع  الثقافية  للجمعية  اخلفة 

للفنون - امل�رسحية. ميلة بعنوان 
ومدتها   « الذهبية  الأنامل   »:
�ضت�ضارك  فيما   ، دقيقة    50
التعاونية الثقافية املا�ضيل للفنون 
 17 يوم  ق�ضنطينة  من  والآداب 
عنوان  حتت  مب�رسحية  نوفمرب  
 2017 انتاج   « ال�رس�ضور  غرور   «
تركي    الدين  �ضلح   واإخراج    ،
للأطفال  موجهة  و  �ضاعة  مدتها 
يوم  و�ضتعر�س  12�ضنة،  البالغني  
24 من نوفمرب اجلاري  م�رسحية  
�ضطيف   - القلعة  الفنية  للتعاونية 
- بعنوان :« ليلى والذئب » للمخرج 

كمال غدير .
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»لون�صيي« تخ�ص�ص برنامج ثقايف ل�صالح الطفل يف ربوع الوطن   
يخ�ص�س الديوان الوطني للثقافة والإعالم برنامج ثري خا�س بالطفل يف �صهر نوفمرب   وهذا من 07/11/2017 اإىل غاية نهاية ال�صهر عرب خمتلف الف�صاءات 

التابعة للديوان واملتمثلة يف كل من  قاعة الأطل�س باب الواد بالعا�صمة  وقاعة ال�صعادة بوهران  وقاعة اأحمد باي بق�صنطينة  وقاعة العرو�س  ي�صر ببومردا�س  
واملركب الثقايف الفنان عبد الوهاب �صليم ب�صنوة  حيث �صتعرف اإقامة  معر�س للفن الت�صكيلي ومعار�س تاريخية اأخرى  ت�صتذكر من خاللها  �صور للمجاهدين 

واملجاهدات اجلزائريات الذين �صنعوا اأجماد الثورة التحريرية املباركة وهذا بهدف  التذكري بهم عند الأطفال اجلزائريني باعتبارهم رجال الغد.
حكيم مالك

والعراق  م�رس  من  كل  تتناف�س 
ع�ضوية  على  والأردن  واملغرب 
لليوني�ضكو،  التنفيذي  املجل�س 
اأ�ضل  من  مقاعد   3 على  وذلك 
املجل�س  جميعها  ت�ضكل  دولة   58

املذكور.
مبثابة  التنفيذي  املجل�س  ويعترب 
جمل�س اإدارة لليون�ضكو. فهو يح�رسرّ 
على  وي�ضهر  العام  املوؤمتر  اأعمال 
ح�ضن تنفيذ قراراته. وتُ�ضتمد مهام 
وم�ضوؤولياته  التنفيذي  املجل�س 
امليثاق  من  رئي�ضية  ب�ضورة 

النظم والتوجيهات  التاأ�ضي�ضي ومن 
التي ي�ضدرها املوؤمتر العام.

املوؤمتر  قرارات  بع�س  اأن  كما 
كل  ويف  القواعد.  هذه  ل  تكمرّ العام 
العام  املوؤمتر  يكلف  عامني،  فرتة 
املهام  ببع�س  التنفيذي  املجل�س 
املحددة. وتُ�ضتمد بع�س �ضلحياته 
بني  مربمة  اتفاقات  من  الأخرى 
املتحدة  الأمم  ومنظمة  اليون�ضكو 
والوكالت املتخ�ض�ضة وغريها من 

املنظمات الدولية احلكومية.
 58 من  التنفيذي  املجل�س  ويتاألف 

انتخابها،  يتم   195 اأ�ضل  من  دولة 
الدول   احلايل  املجل�س  وي�ضم 
الأرجنتني،  اجلزائر،  األبانيا، 
الكامريون،  الربازيل،  بنجلدي�س، 
ديفوار،  كوت  ال�ضني،  ت�ضاد، 
م�رس،  الدومينيكان،  جمهورية 
ال�ضلفادور، اإ�ضتونيا، فرن�ضا، اأملانيا 
،غانا، اليونان، غينيا، هايتي، الهند، 
اإيران، اإيطاليا، اليابان، كينيا، لبنان، 
موري�ضيو�س،  ماليزيا،  ليتوانيا، 
موزامبيق،  املغرب،  املك�ضيك، 
نيبال، هولندا، نيكاراغوا، نيجرييا، 

قطر،  باراغواى،  باك�ضتان،  عمان، 
الرو�ضي  الحتاد  كوريا،  جمهورية 
ال�ضنغال،  ونيفي�س،  كيت�س  �ضانت 
اأفريقيا،  �ضلوفينيا، جنوب  �رسبيا، 
ال�ضودان،  �ضريلنكا،  اإ�ضبانيا، 
وتوباجو،  ترينيداد  توجو،  ال�ضويد، 
اأوكرانيا،  اأوغندا،  تركمان�ضتان، 
لربيطانيا  املتحدة  اململكة 
ال�ضمالية،  واإيرلندا  العظمى 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

فيتنام .
 وكالة اأنباء ال�صعر

مب�ضت�ضفى  اأم�س  اأول  تويف   
العا�ضمة  باجلزائر  بئرطرارية  
عن  حيون  �ضالح  الت�ضكيلي  الفنان 
علم  ما  �ضنة، ح�ضب   81 ناهز  عمر 

من  عائلته.
الفني  م�ضواره  الراحل  الفنان  وبداأ 
القرن  من  ال�ضتينيات  منت�ضف 
املا�ضي مب�ضاركته الأوىل يف معر�س 
جماعي �ضنة 1965 بالحتاد الوطني 
للفنون الت�ضكيلية وتابع الفنان تكوينا 

يف الفنون اجلميلة باجلزائر وفرن�ضا 
بالطلع  له   و�ضمح  افقه  فتح  ما 
الفنية  والتوجهات  املدار�س  على 
املختلفة التي �ضادت العاملي وتاأثر  
ي�ضع  اأن  قبل  وال�ضوريالية  بالرمزية 

ب�ضمته اخلا�ضة.
تدريجيا  يربز  اأن  حيون  ا�ضتطاع 
كفنان متميز منذ اأواخر ال�ضتينيات 
بعد اأن قدم اأول معر�س فردي �ضنة 
مولده  مبثابة  يعترب  والذي  1969ي 

الفقيد  حت�ضل  احلقيقي  الفني 
مل�ضابقة  الأوىل  اجلائزة  على 
للت�ضكيل«  الكربى  اجلزائر  »جائزة 
كواحد  ا�ضمه  لري�ضم   1983 عام  
خلل  البارزة  الفنية  القامات  من 
قد  الفقيد  وكان  اللحقة  ال�ضنوات 
الفنية  اجلداريات  من  عددا  اأجنز 
اجلي�س،  متحف  لفائدة  التاريخية 
الأروقة  من  الكثري  يف  عر�س  كما 
املراكز  املعاهد  وا�ضت�ضافته 

كما  باجلزائر  الأجنبية   الثقافية 
خارج  معار�س  يف  اأعماله  �ضاركت 
اجلزائر عر�س �ضالح حيون اأكرث من 
250 لوحة فنية قبل خم�س �ضنوات يف 
فعالية ت�ضكيلية �ضخمة  ا�ضت�ضافها 
اجلميلة  للفنون  الوطني  املتحف 
املعر�س  �ضكل  العا�ضمة،  باجلزائر 
خل�ضة  لتجربته الفنية الغنية والتي 
لم�ضت الكثري من التوجهات الفنية 

العاملية  باحرتافية.

اإميانويل  الفرن�ضي  الرئي�س  عنيرّ 
ليلى  املغربية  الكاتبة  ماكرون 
املنظمة  يف  لتمثيله  �ضليماين 
تعنى  التي  للفرنكفونية  الدولية 
الفرن�ضية يف  اللغة والثقافة  بدعم 
يف  وخا�ضة  العامل  اأنحاء  خمتلف 
م�ضتعمرات  كانت  التي  املناطق 

فرن�ضية.
ليلي  الكاتبة  تعيني  اإعلن  ومت 
اأول  املن�ضب  ذلك  يف  �ضليماين 
اأم�س الثنني ب�ضكل متزامن تقريبا 
مع اإعلن الفائز بجائزة غونكور، 
وهي اأرقى تكرمي اأدبي يف فرن�ضا 
وعادت هذا العام للكاتب الفرن�ضي 
»جدول  روايته  عن  فويار  اإيريك 

الأعمال«.
وكان ا�ضم الكاتبة ليلى �ضليماين )36 
الثقافة  عاما( قد �ضطع يف �ضماء 
وخارجها  فرن�ضا  يف  والإعلم 
املا�ضي  العام  فازت  عندما 
بجائزة غونكور عن روايتها »اأغنية 
هادئة« )غاليمار(، وهي ثاين عمل 
رواية »يف حديقة  بعد  لها  �رسدي 

العام  هذا  اأ�ضدرت  وقد  الغول«. 
كتابا عن اجلن�س يف املغرب وقبل 
هذا التعيني درج روؤ�ضاء فرن�ضا يف 
املهمة  هذه  اإ�ضناد  على  الأغلب 
وزاري  من�ضب  مبثابة  -وهي 
ل�ضا�ضة  دولة-  وزير  مبثابة  اأو 
ماكرون  الرئي�س  لكن  حمنكني، 
ما  غرار  على  العرف  ذلك  ك�رس 
حيث  ال�ضلطة  ا�ضتلمه  منذ  فعله 
لتويل  كثرية  �ضخ�ضيات  اختار 
التي  القطاعات  يف  امل�ضوؤوليات 

برزت فيها.
ماكرون  الرئي�س  عني  وهكذا 
نيكول  اجلديدة  احلكومة  �ضمن 
تلفزيونية  برامج  اأولو، وهو مقدم 
من�ضب  يف  معروف،  بيئي  وخبري 
وزير البيئة، كما عني لورا فلي�ضيل، 
مناف�ضات  يف  اأوملبية  بطلة  وهي 
واأ�ضند  للريا�ضة،  وزيرة  املبارزة، 
ني�ضن  لفرن�ضواز  الثقافة  حقيبة 
الن�رس  دار  ملدة  اأدارت  التي 

ال�ضهرية »اآكت �ضود«.
 وكالت

وفاة الفنان الت�صكيلي �صالح حيون عن عمر81 �صنة

م�صر والعراق واملغرب والأردن

تناف�ص على ع�صوية املجل�ص التنفيذي لليون�صكو
ماكرون يختار كاتبة مغربية 

لتمثيله مبنظمة الفرنكفونية

ق.ث
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6�أ�صباب ت�ؤدي 
ملر�ض �ل�صرطان 

معظم النا�س ال يدركون باأّن هناك طرق كثرية 
للوقاية من االإ�صابة مبر�س ال�صرطان، يتوجب 

عليك اأواًل اأن تعرف ما هي م�صبباته لتتمكن 
من جتنب العديد منها وبالتايل التقليل من 

اإحتمالية االإ�صابة مبر�س ال�صرطان، ويتوجب 
عليك اأي�صًا اأن تدرك ماذا نعني مبر�س 

ال�صرطان وخطورته وماذا �صيوؤّدي واآالمه 
عليك اأن ت�صتوعب انك تقوم مبمار�صات خاطئة 

وخطرية جداً توؤدي اإىل وفاتك ولي�س هذا 
فح�صب �صتعي�س يف نهاية اأيامك، مراحل �صعبة 

وغري جيدة اأبداً، لذلك يتوجب عليك اأي�صا 
اأن تقراأ هذه امل�صببات بعناية فائه وجيدة واأن 

تدرك خطورتها. 

طرق عالج �صرطان �لرحم
القيام بعمليات جراحية ل�ستئ�سال الأورام ال�رسطانية املنت�رسة يف الرحم وتخلي�سه منها طرق عالج �رسطان الرحم تتعّدد كما ذكرنا �سابقًا: 

هناك طريقة لعالج �رسطان الرحم عن طريق اأخذ الأدوية الكيميائية التي تعمل على قتل تلك الأورام والتخل�ص منها 
هناك العالج الإ�سعاعي الذي يقوم الكثريون بعالج الن�ساء احلامالت للخاليا ال�رسطانية باأرحامهن عن طريقه.

�صرطان �لرحم
يعّد �رسطان الرحم من اأكرث ال�رسطانات انت�ساراً يف الآونة الأخرية بني الن�ساء، وهو ناجت عن الإ�سابة بفريو�ص معني، فاإذا دخل هذا الفريو�ص 

اإىل ج�سم املراأة وعمل على تدمري خاليا الرحم فاإّنه ي�سبب \o »اأعرا�ص ال�رسطان« �رسطان الرحم، ويكون على �سكل �سائل ينزف من الرحم 

لونه مييل اإىل الوردي.  يعّد �رسطان الرحم من الأمرا�ص ال�رسطانية التي ل ي�ساحبها اأي �سعور بالأمل، وتتّم ال�سيطرة على �رسطان الرحم عن 

طريق القيام بعمليات جراحية يتم فيها العمل على الق�ساء على هذه الأورام من خالل نزعها من رحم املراأة، واإذا مل يتم ال�سفاء التام من 

�رسطان الرحم يقوم الطبيب با�ستئ�سال الرحم باأكمله. 

م�صببات وخماطر 
�ل�صرطان

التبغ اأو الدخان: ي�سبب التدخني 30 % حالت وفيات 
و87% من حالت �رسطان الرئة، ول يقت�رس تاأثريها 

على الرئتني فقط بل من املمكن اأن توؤّدي الكلى، 
والبنكريا�ص، وعنق الرحم، و�رسطان املعدة، والدم، 
والنخاع ال�سوكي، واحلل الأمثل الإقالع عن التدخني 

لتفادي جميع اأنواع ال�رسطانات. كل ما م�سينا يف �سارع 
اأو مكان وجدنا العديد من الب�رس يف اأفواههم ال�سجائر 

مبختلف اأنواعها، ول يعلمون اأنهم يقومون بقتل اأنف�سهم 
و�سياعها ول يدركون حجم ال�سواد يف رئتهم، اأّن الدخان 
هو امل�سبب الأول يف ال�رسطانات وامل�سبب الرئي�سي يف 

�سياع اأهم ع�سو يف ج�سم الإن�سان.
عدم ممار�سة الن�ساط البدين: ممار�سة التمارين 

الريا�سية 30 دقيقة على الأقل خالل اليوم طوال 
الأ�سبوع وذلك يقلل كثرياً من خطر الإ�سابة بال�رسطان، 

ممار�سة اليوغا والتمارين الريا�سية واجلري، كل ذلك 
يقلل اأي�ساً من ال�سمنة والتي هي عامل موؤثر على مر�ص 

ال�رسطان.
الوراثة: للوراثة دور كبري يف تطور مر�ص ال�رسطان 

مثل �رسطان الثدي، فيجب اأن ت�سع يف عني العتبار 
التاريخ العائلي من مر�ص ال�رسطان لكي تتمكن من اأخذ 

احليطة واحلذر للم�سببات واملخاطر.
عوامل بيئية: هناك بعد املعادن املوجودة يف مواد 
البناء والإ�سكان ال�سناعية التي قد ت�سبب جمموعة 

متنوعة من امل�ساكل الطبية، وقد اأظهرت بع�ص 
الدرا�سات اأي�ساً اأّن الأ�سخا�ص الذين يتعر�سون للبنزين 

بكميات كبرية هم اأكرث عر�سة لالإ�سابة بال�رسطان.
الإت�سال اجلن�سي الغري اآمن: مّما يزيد من خطر 

الإ�سابة ب�رسطان عنق الرحم و�رسطان ال�رسج واملهبل.
التعر�ص املبا�رس لل�سم�ص: اإّن التعر�ص لالأ�سعة فوق 

البنف�سجية املبا�رسة من ال�سم�ص يت�سبب ب�رسطان 
اجللد، فحروق ال�سم�ص والتان هي عبارة عن تلف 

اخلاليا التي ت�سببها ال�سم�ص، عليك دائماً اأن ت�ستعمل 
واقي ال�سم�ص عند اخلروج وحاول عدم التعر�ص لأ�سعة 

ال�سم�ص فرتة ال�ساعة 10 �سباحا حتى 2 �سباحا فهي 
قوية جدا وقد ت�سبب احلروق.

عزيزي القارئ اإّن التلّوث الذي زاد يف غالفنا اجلوي ما 
زال يوؤثر علينا، ول �سّيما اأّن الدخان املت�ساعد يف كل 
مكان بالعامل يزيد ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون يف اجلو 
وهذا يوؤّثر علينا ول �سّيما اأّننا علينا اأن نحرت�ص على 

�سحتنا اأكرث واأن ننتبه على اأرواحنا. 

ع��مل ت�صاعد على �لإ�صابة ب�صرطان �لرحم

�أعر��ض �لإ�صابة ب�صرطان �لرحم

طرق �ل�قاية من �صرطان �لرحم

عن  الناجتة  الفريو�سات 
املحّرم  اجلن�سي  الإت�سال 
الأحيان  اأغلب  يف  توؤدي 

بالإ�سابة ب�رسطان الرحم.
الالتي كربن  الن�ساء  اإن  العمر، 
 40 الـ  �سن  وجتاوزن  العمر  يف 

عاماً يكَنّ اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
غريهن  من  الرحم  ب�رسطان 
الـ  عن  اأعمارهن  تقل  الالتي 

40 عاماً.
الإ�سابة بفريو�ص الكبد الوبائي 
لالإ�سابة  عر�سة  املراأة  يجعل 

ب�رسطان الرحم 
حبوب منع احلمل جتعل املراأة 
اإن  الرحم  ل�رسطان  فري�سة 
طويلة  لفرتات  بتناولها  قامت 

من الزمن.
كبري  ب�سكل  الوزن  يف  الزيادة 

ب�رسطان  الإ�سابة  ت�سبب  جداً 
الرحم بن�سبة كبرية.

ال�سكري  باأمرا�ص  الإ�سابة 
جتعل  الدم  �سغط  وارتفاع 
الدم  ب�رسطان  الإ�سابة 

موؤكدة.

املراأة  مهبل  نزيف يف  اإّن حدوث 
ملر�ص  تعر�ص  اأو  �سبب  دون  من 
يعّد من اأعرا�ص الإ�سابة ب�رسطان 

بعد  حاد  نزيف  حدوث  الرحم. 
اجلن�سي  الت�سال  من  الإنتهاء 
من اأعرا�ص �رسطان الرحم  كرثة 

على  تدل  املهبلية  الإفرازات 
حدوث �رسطان الرحم  اإّن ال�سعور 
اأثناء القيام بالعملية  باآلم �سديدة 

اجلن�سية، وامتداد الآلم لت�سل اإىل 
منطقة احلو�ص تعد من الأعرا�ص 

الهامة ملر�ص �رسطان الرحم.

اإىل  باللجوء  القيام 
امل�ست�سفى من حني لآخر 

بالفح�ص  للقيام  وذلك 
�رسطان  عن  الدوري 

الرحم.  يجب على املراأة 
تغري  باأي  �سعورها  عند 

اإىل  اللجوء  لها  يحدث 
الطبيب فوراً.

ما ه� �ل�صرطان
اإّن املواد التي حتتوي على ن�سبة من املواد امل�رسطنة الداخلة اإىل اجل�سم، هي التي تعمل على اإ�سابة �ساحبها بال�رسطانات، فمثاًل الدخان 
يحتوي يف تركيبه على ن�سبة عالية من املواد امل�رسطنة، فمن خالل تكاثرها يف ج�سم الإن�سان تعمل على حتويلها اإىل اأورام خبيثة تنت�رس يف 

خالياه. 

�ل�صرطان« بال�صرطان.
قلة ال�سهية للطعام تعد من الأعرا�ص الناجمة عن الإ�سابة مبر�ص ال�رسطان. من ي�ساب مبر�ص ال�رسطان يخ�رس وزنه ب�سكل �رسيع جداً. 

عوامل الإ�سابة باإحدى اأنواع ال�رسطانات التعر�ص حلرارة ال�سم�ص القوية ي�سبب الإ�سابة مبر�ص ال�رسطان. التاأخر يف عملية الزواج من العوامل 
الأ�سا�سية يف احتمالية الإ�سابة بال�رسطان عند الن�ساء خا�سة.
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْص�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ال 

اإله اإال اأنت، خلقتني 
واأن� عبدك، واأن� على 

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

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر الذنوب اإال 
اأنت. 

ربي 
ال تكلني 

اإىل اأحد ، وال 
حتوجني اإال اأحد ، 

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

الواحد الفرد ال�صمد ، ال 
�صريك له وال ولد ،خذ 

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

ونكد 

�لإح�سان بو�بة جلرب �لقلوب و ت�سميد �جلر�ح
كل  وهو  الإ�ساءة،  �سد  الإح�سان  اللغة:  يف 
نعمة  من  النف�س  ي�رس  ما  وكل  فيه،  مرغوب 
واأحواله  ونف�سه  بدنه  يف  الإن�سان  تنال 
اللغة لبن فار�س �س 262(.  )معجم مقايي�س 

قال  ال�سنع،  واإجادة  الإتقان  والإح�سان: 
خلقه{  �سيء  كل  اأح�سن  }الذي  تعاىل:  اهلل 
الإح�سان:  ال�سطالح:  ويف  )ال�سجدة:7(. 
الإتيان باملطلوب �رسعاً على وجه ح�سن. قال 

»اأن تعبد  الإح�سان:  �سلى اهلل عليه و�سلم عن 
يراك«  فاإنه  تراه  تكن  مل  فاإن  تراه  كاأنك  اهلل 
ما  الإن�سان  يفعل  »اأن  معناه:  م�سلم(.  )رواه 
وذلك  اهلل،  يدي  بني  واقف  كاأنه  به  اهلل  تعبده 

�سبحانه،  اإليه  والإنابة  اخل�سية  متام  ي�ستلزم 
وي�ستلزم الإتيان بالعبادة على وفق اخلطة التي 
)ثالث  وال�سالم«  ال�سالة  عليه  ر�سوله  ر�سمها 

كلمات للعباد �س 10(.

�لأمر بالإح�سان
قال اهلل تعاىل: }اإن اهلل ياأمر بالعدل 

والإح�سان{ )النحل: 90(. وقال تعاىل: 
}وقل لعبادي يقولوا التي هي اأح�سن{ 

)الإ�رساء: 53(. قال الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم: »اإن اهلل كتب الإح�سان على كل �سيء، 

فاإذا قتلتم فاأح�سنوا القتلة واإذا ذبحتم 
فاأح�سنوا الذبحة« )رواه م�سلم واأحمد(.

يقول احلافظ ابن رجب: »الأمر بالإح�سان 
تارة يكون للوجوب كالإح�سان اإىل الوالدين 

والأرحام مبقدار ما يح�سل به الرب وال�سلة، 
والإح�سان اإىل ال�سيف بقدر ما يح�سل به 
قراه.. وتارة يكون للندب ك�سدقة التطوع 
ونحوها« )جامع العلوم واحلكم 312/1(. 

ويقول ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي: 
»الإح�سان ف�سيلة م�ستحبة، وذلك كنفع 

النا�س باملال والبدن والعلم، وغري ذلك من 
اأنواع النفع، حتى اإنه يدخل فيه الإح�سان 

اإىل احليوان البهيم املاأكول وغريه« )تي�سري 
الكرمي الرحمن �س 447(.

ف�سل �لإح�سان
قال اهلل تعاىل: }واأح�سنوا اإن اهلل يحب 

املح�سنني{)البقرة: 195(. قال �سبحانه: 
}فاآتاهم اهلل ثواب الدنيا وح�سن ثواب الآخرة 

واهلل يحب املح�سنني{) اآل عمران 148(.
قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن العبد اإذا 
ن�سح ل�سيده واأح�سن عبادة اهلل فله اأجره مرتني« 

)متفق عليه(. ويقول ال�سيخ عبد املح�سن 
العباد: »وملزيد عناية الإ�سالم بالإح�سان 

وعظيم منزلته، نوه �سبحانه بف�سله، واأخرب يف 
كتابه العزيز اأنه يحب املح�سنني«) ثالث كلمات 

�س 11(.

جز�ء �لإح�سان:
قال اهلل تعاىل: }هل جزاء الإح�سان اإل 
الإح�سان{ )الرحمن:60(. قال عزوجل: 

}ويجزي الذين اأح�سنوا باحل�سنى{ 
)النجم:21(. قال �سبحانه: }للذين اأح�سنوا 

احل�سنى وزيادة{ )يون�س:26(.
قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »احل�سنى اجلنة 

والزيادة النظر اإىل وجه اهلل عز وجل« )رواه 
ابن اأبي حامت والطربي(. يقول ال�سيخ عبد 

املح�سن العباد: »ول يخفى ما بني هذا 
اجلزاء وذلك العمل – الذي هو الإح�سان- من 
املنا�سبة، فاملح�سنون الذين عبدوا اهلل كاأنهم 

يرونه، جزاهم على ذلك العمل النظر اإليه عياناً 
يف الآخرة« )ثالث كلمات �س 13(.

�سور �لإح�سان
-الإح�سان يف العبادة:

قال تعاىل: }والذين جاهدوا فينا لنهدينهم �سبلنا واإن اهلل ملع املح�سنني{) العنكبوت: 69(.
قال تعاىل: }واأح�سنوا اإن اهلل يحب املح�سنني{ )البقرة: 195(.

قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن الإح�سان: »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك«) رواه م�سلم(.
يقول ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي: »يدخل يف الإح�سان: الإح�سان يف عبادة اهلل تعاىل، وهو كما ذكر النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم: »اأن تعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« )تي�سري الكرمي الرحمن �س 447(.

-�لإح�سان �إىل �لو�لدين:
قال اهلل تعاىل: }واعبدوا اهلل ول ت�رسكوا به �سيئا وبالوالدين اإح�سانا{) الن�ساء:36(.

قال �سبحانه: }واإذ اأخذنا ميثاق بني اإ�رسائيل ل تعبدون اإل اهلل وبالوالدين اإح�ساناً{ )البقرة:83(.
عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: جاء رجل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل من اأحق النا�س 

بح�سن �سحابتي؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ قال: اأمك قال: ثم من؟ قال: اأبوك« )متفق عليه(.
و�سئل احل�سن الب�رسي: »ما بر الوالدين؟ قال: اأن تبذل لهما ما ملكت، وتطيعهما فيما اأمراك، ما مل يكن مع�سية« 

)م�سنف عبد الرزاق 138/1(.
يقول القنوجي: »املراد بالإح�سان معا�رسة الأبوين باملعروف، والتوا�سع لهما، وامتثال اأمرهما و�سائر ما اأوجبه اهلل 
على الولد لوالديه من احلقوق ومنه الرب بهما والرحمة لهما، والنزول عند اأمرهما فيما ل يخالف اأمر اهلل واأمر ر�سوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم ويو�سل اإليهما ما يحتاجان اإليه ول يوؤذيهما ول يقول لهما: اأف« )ح�سن الأ�سوة �س:8-7(.

-�لإح�سان �إىل عامة �لنا�س
قال اهلل تعاىل: }والكاظمني 
الغيظ والعافني عن النا�س 
املح�سنني{  يحب  واهلل 

)اآل عمران134(.
قال �سبحانه: }ول ت�ستوي 
ادفع  ال�سيئة  ول  احل�سنة 
بالتي هي اأح�سن فاإذا الذي 
بينك وبينه عداوة كاأنه ويل 

حميم{ )ف�سلت:34(.

}واإن  �سبحانه:  قال 
وتغفروا  وت�سفحوا  تعفوا 
رحيم{  غفور  اهلل  فاإن 

)التغابن:14(.
اهلل  �سلى  الر�سول  قال 
اهلل  »اتق  و�سلم:  عليه 
ال�سيئة  واأتبع  كنت  حيثما 
وخالق  متحها  احل�سنة 
النا�س بخلق ح�سن« )رواه 

الرتمذي(.
الب�رسي:  احل�سن  يقول 
اأخ  حاجة  اأق�سي  »لأن 
اأعتكف  اأن  من  اإيل  اأحب 
الأخبار لبن  )عيون  �سنة« 

قتيبة 175/4(.
ال�سعدي:  ال�سيخ  يقول 
»يدخل يف الإح�سان ق�ساء 
تفريج  من  النا�س،  حوائج 

�سداتهم  واإزالة  كرباتهم 
وت�سييع  مر�ساهم  وعيادة 
�سالهم  واإر�ساد  جنائزهم 
عماًل  يعمل  من  واإعانة 
يح�سن  ل  ملن  والعمل 
هو  ذلك مما  ونحو  العمل 
اأمر  الذي  الإح�سان  من 
الكرمي  )تي�سري  به«  اهلل 

الرحمن �س:91(. 

-�لإح�سان �إىل �لأزو�ج:
اأ-اإح�سان الزوج اإىل زوجته:

قال اهلل تعاىل: }وعا�رسوهن باملعروف{ 
)الن�ساء:19(.

قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: »اأكمل 
املوؤمنني اإمياناً اأح�سنهم خلقا وخياركم خياركم 

لن�سائهم«) رواه الرتمذي(.
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ل�سعد بن اأبي 

وقا�س ر�سي اهلل عنه: »اإنك لن تنفق نفقة تبتغي 
بها وجه اهلل اإل اأجرت عليها حتى ما جتعل يف 
يف امراأتك« )متفق عليه(. يقول ال�سيخ عبد 

الرحمن ال�سعدي: »على الزوج اأن يعا�رس زوجته 
باملعروف من ال�سحبة اجلميلة وكف الأذى 
وبذل الإح�سان وح�سن املعاملة ويدخل يف 

ذلك النفقة والك�سوة ونحوهما« )تي�سري الكرمي 
الرحمن �س 172(. ب- اإح�سان الزوجة اإىل 
الزوج: قال اهلل تعاىل: }فال�ساحلات قانتات 
حافظات للغيب مبا حفظ اهلل{ )الن�ساء:34(.

  

- االإح�ص�ن اإىل البن�ت
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »من عال جاريتني 
حتى تبلغا جاء يوم القيامة اأنا وهو و�سم اأ�سابعه« 

)رواه م�سلم(.

واليتيم وامل�صكني  االأرملة  اإىل  -5االإح�ص�ن 
قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »ال�ساعي على 

الأرملة وامل�سكني كاملجاهد يف �سبيل اهلل اأو قال: 
وكالقائم الذي ل يفرت وكال�سائم الذي ل يفطر« 

)متفق عليه(.

- االإح�ص�ن اإىل اجل�ر
قال اهلل تعاىل: }واعبدوا اهلل ول ت�رسكوا به 

�سيئا وبالوالدين اإح�سانا وبذي القربى واليتامى 
وامل�ساكني واجلار ذي القربى واجلار اجلنب{ 
)الن�ساء:36(. قال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 
»مازال جربيل يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه 

�سيورثه« )متفق عليه(.
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الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�س 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�شديد  اأ�شفه  عن  م�ؤخرا  العدل  وزير  عرب 
هنا  املتناثرة  والأقاويل  الت�رصيحات  من 
بع�ض  اطلقتها  التي  اخلريف  كاأوراق  وهناك 
احلق�ق  على  املح�ش�بة  ال�طنية  ال�شخ�شيات 
والعل�م الإدارية،  ومن جملة ما قراأته عته وما 

�شمعته وما �شهدته هذه الأيام ما يلي:
العدالة...«،  اإ�شالحات  على  »...املتحاملني 
قطاع  يف  الأخرية  لالإجنازات  املتنكرين   ...«
الأحكام  على  التعقيب   ...«  ،  »... العدالة 
من   ...«  ، القان�ن...«  عليها  يعاقب  النهائية 
 ، العدالة...«  لإ�شالحات  التنكر  املجحف 
»... ل يجب التعليق على الأحكام النهائية...« 
ح�شا�شة  ق�شايا  ي�ميا  تعالج  املحاكم   ...«  ،
وخطرية...« واأبداأ من حيث انتهى ل�ح متاأمال 
يق�شدها  التي  الق�شايا  هذه  ماهي  ومت�شائال 
معاليه؟ خا�شة اأنه مل يذكر ول� مثل واحد على 
�ش�  ف�شائح  يق�شد  كان  فهل  احل�رص،  �شبيل 
ناطراك؟ وهنا ب�دي اأن اأت�شاءل مرة اأخرى، فل� 
)ال�شلطة ودائرة  يلتقيان  البحرين  مل يكن مرج 
وفيهما  دائريا...  ت�اترا  م�شكال  الإ�شتعالم( 
برزخ ل يبغيان، حيث رف�ض الطرفان التعاي�ض 
عن  )نقال  الإعالم  و�شائل  اظهرت  بعدما  معا 
م�شادر اأقل ما يقال عنها اأنها �شادقة( اأن مدير 
بالأحرى  اأو  يرف�ض  والأمن  الإ�شتعالم  دائرة 
ملا  ب�تفلقة،  للرئي�ض  الرابعة  للعهدة  معار�ض 

كان  واإذا  ال�شطح.  على  الق�شايا  هذه  طفت 
من  فاأق�ل  حديد  بن  اجلرنال  حماكمة  يق�شد 
اأن ت�رصيحات هذا الأخري يف  منربي ال�شعيف 
و�شائل الإعالم بخ�ش��ض رم�ز النظام احلايل 
هي التي عجلت بق�شيته اأن تطف على ال�شطح. 
فالق�شايا احل�شا�شة ل يعلمها اإل ال�زير ل�حده 
اإذا كان يق�شد حماكمة عبد الرزاق بارة  اللهم 

التي مل ت�شهد نهاية لها بعد.
على  التعليق  يجب  »ل  ال�زير  ق�ل  عن  اأما 
حق  ق�له  اأن  اأق�ل  اأن  فاأود  النهائية«  الأحكام 
اإذا  خا�شة  يخطيء  ومل  اأ�شاب  فقد  وبالتايل 
اأو  احلكم  يف  اجل�هرية  القاعدة  اأن  علمنا 
التنفيذية  بال�شيغة  املمه�ر  النهائي  القرار 
لكن  فيه.  املق�شى  ال�شيء  لق�ة  حائز  اأنه  هي 
ملاذا ل تنفذ يف بلدنا هذا الن�ع من القرارات 
اأو الأحكام ال�شادرة �شد اأجهزة الدولة والإدارة 
منها،  الإجتماعية  الأحكام  خا�شة  العم�مية، 
رغم اأنها �شادرة باإ�شم ال�شعب اجلزائري، وكلنا 
التنفيذية، »  الن�شخ  ال�شعار الذي حتمله  يعرف 
يرجى من كل ال�كالء العامني ووكالء اجلمه�رية 
الأمر  اقت�شى  واإذا  الق�شائيني...  واملح�رصين 

يجب تنفيذه بالق�ة العم�مية«.
ثم اأق�ل ملاذا ل يتم تفعيل املادة 138 مكرر من 
والتي جترم  العق�بات املعدل واملتمم،  قان�ن 
ب�رصيح العبارة كل ممتنع عن التنفيذ �ش�اء كان 

�شخ�شا  اأو  رئي�شا  او  واليا  اأو  وزيرا  او  مديرا 
عاديا، خا�شة اإذا علمنا اأن الدولة وال�شلطة فيها 
ت�شتمد ق�تها يف كل الأحيان من مدى حر�شها 
على حتقيق الإن�شاف والعدالة الإجتماعية بني 
اية تفرقة، كما  او  افراد املجتمع بدون متييز 
اجلميع  على  القان�ن  تفر�ض  ان  عليها  يجب 
واإل  عدالتها،  قرارات  على  يتطاول  اأحد  ول 

فالعك�ض بالعك�ض والعك�ض �شحيح.
التنكر  »... من املجحف  اأما بخ�ش��ض ق�له: 
يق�شده  اإ�شالح  فاأي   »... العدالة  لإ�شالحات 
تغيري جمل�ض ق�شاء  نعترب  اأن  ل�ح؟ وهل ميكن 
�شارع  اإىل  رم�شان  عبان  �شارع  من  العا�شمة 
اأخرى:  بعبارة  للعدالة؟  اإ�شالح  ه�  املعدومني 
يعترب  الق�شائية  واملجال�ض  املحاكم  بناء  هل 
مبثابة اإ�شالح، لأن بح�شب العام واخلا�ض لي�ض 
امل�اطن  عنه  يبحث  الذي  الإ�شالح  ه�  هذا 
والعدالة  الإن�شاف  اإىل  والفقري  ال�شعيف 

الإجتماعية.
هذا الأخري يبحث عن الإ�شالح الذي يحميه من 
اأو مديرا  اأو وزيرا  الظامل حتى ول� كان رئي�شا 
عارفا،  اأو  �شاغيا  اآخر  م�ش�ؤول  اأي  اأو  واليا  اأو 
�شهادة  ا�شتخراج  اأن  كما  عاقال.  اأو  همجيا 
اية  من  العدلية  ال�ش�ابق  و�شهادة  اجلن�شية 
حمكمة كانت على م�شت�ى الرتاب ال�طني لي�ض 
اإ�شالحا منتظرا، بل رمبا ه� اإحدى ال�اجبات 

ي�شل  اأومل  احلالية...  ولي�ض  ال�شابقة  ال�زارية 
واآخرين  مغرتبني  م�اطنني  اأن  ال�زير  م�شامع 
ر�شيد  ال�شيد  الرئا�شيات  مر�شح  مع  متعاطفني 
نكاز بخ�ش��ض تعر�شه م�ؤخرا لإعتداء بفرن�شا 
عليها  كتب  البحر  وراء  من  �شعارات  رفع�ا  قد 
ونف�ض  ؛  العدالة«  »انقذوا  العري�ض:  بالبنط 
 ...« ال�زير  ق�ل  على  �شحبه  ميكن  احلديث 
املتنكرين لالإجنازات الكثرية الأخرية يف قطاع 
ق�له«...املتحاملني  وبخ�ش��ض   ،  « العدالة... 
على اإ�شالحات العدالة...« فقد اأ�شارت بع�ض 
الأو�شاط الإعالمية اإىل اأن  ال�زير كان يق�شد 
مبر�ش�م  املعني  ق�شنطيني  فاروق  املحامي 
رئا�شي على راأ�ض هيئة حك�مية حق�قية تابعة 
لرئا�شة اجلمه�رية تعني بت�شيري اللجنة ال�طنية 
الإن�شان  حق�ق  وترقية  حلماية  الإ�شت�شارية 
لالأمني  اإعذارا  ت�جيه  ي�شتطيع  مل  الذي  وه� 
العام للحك�مة عن امتناع اإحدى مديرياته عن 
التنفيذية  بال�شيغة  ممه�ر  نهائي  حكم  تنفيذ 
بالرغم  وهذا  اجلزائري،  ال�شعب  باإ�شم  �شادر 
الأحكام  تنفيذ  عن  الإمتناع  اأن  اإقراره  من 
الق�شائية يعترب اإجرام يف مفه�م القان�ن، وه� 
فه.  وعليه  املاكرين،  خري  واهلل  مكرمت�ه  مكر 
لأنه  وجدت  اإن  ل�ح  اإ�شالحات  على  يتحامل 
اأ�شبح يف حمل »كان واأخ�اتها« ومل يعد وحدا 

من هم.

لوح ينتقد منتقديه

على بعد دقائق من ذكرى االبطال 

قدي�س الثورة
لغرور  عبا�ض  لكان  مقد�شة  اجلزائرية  الث�رة  كانت  ل� 
قدي�شها وه� الذي ترك زوجته واأهله ومل يزرهم اأبدا اإىل 

غاية ا�شت�شهاده. 
اأن الإميان ه� ال�شالح الق�ي الذي  وه� الذي كان يعترب 
واحد  ي�م  مرور  يعترب  كان  الذي  ،وه�  فرن�شا  به  ي�اجه 
دونران يقاتل فرن�شا خيانة لل�شعب والث�رة، وه� الذي كان 

ي�شلي �شالته حتى اثناء املعارك. 
وه� الذي كان يق�ل لأ�شحابه انكم كال�شحابة يف جهادهم 

فك�ن�ا �شحابة يف اأفعالكم. 
ترى  ول  ولي�شحك  ليقهقه  الذي  اخلج�ل  وه�احليي 

ا�شنانه ال يف املعارك حني ي�اجه اأبناء القاورية.
عن  ورقبته  عنهم  ويعف�  خ�ش�مه  مع  املت�شامح  وه� 

مق�شلة اخليانة. 
وه� الذي ليخا�شم وليت�شاجر ول ينازع. 

وه� الذي يرى يف م�ته حياة وحرية لل�شعب اجلزائري 
انه قدي�ض الث�رة ال�شهيد عبا�ض لغرور. 
من جندي من جن�دك تخلف به الزمن

يو�صف االأورا�صي

ترجمة ال�صيخ الدكتور عبد الرحمن الها�صمي اجلزائري
يخ يف بلدية مفتاح التابعة ل�لية البليدة اإحدى وليات اجلزائر يف 22 ن�فمرب 1949م من عائلة مت��شطة احلال ه� اأب ل�شتة اأبناء ثالثة  ولد ال�َشّ

ذك�ر ] اأ�شامة – اأن�ض – ح�شان [ وثالث اإناث
اأكمل تعليمه البتدائي واملت��شط مبفتاح ودر�ض املرحلة الثان�ية يف معهد العل�م الدينية يف البليدة كان من الطالب الأوائل يف جميع مراحل 
درا�شته ف�شاًل عن ذلك كان من الطالب املحب�بني لدى اأ�شاتذته بعد تخرجه من املعهد كانت لديه طم�حات كبرية يف ا�شتمرار م�شريته العلمية 

وتقدمي درا�شات عليا ] بكال�ري��ض – ماج�شتري – دكت�راه [
فبادر بتقدمي ملفاً اإىل جامعة الأزهر فتم قب�له لكن ظروف املعي�شة يف القاهرة اآنذاك مل ت�شاعده فتقدم بطلب اإىل اجلامعة الإ�شالمية باملدينة 

املن�رة وجامعة بنغازي الليبية كذلك فاأتت امل�افقة من كال اجلامعتني فف�شل الت�جه اإىل مدينة الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم
فح�شل على درجة البكال�ري��ض بتقدير ممتاز من اجلامعة الإ�شالمية باملدينة املن�رة كلية الدع�ة واأ�ش�ل الدين عام 1978م ثم ت�جه اإىل جامعة 
اأم القرى مبكة املكرمة فح�شل على درجة املاج�شتري بتقدير ممتاز كلية ال�رصيعة والدرا�شات الإ�شالمية – فرع الكتاب وال�شنة عام 1983م وكان 

عن�ان الر�شالة “عناية الإ�شالم بالطف�لة” 
وح�شل بعدها على درجة الدكت�راه بتقدير ممتاز من نف�ض اجلامعة وكان م��ش�ع الر�شالة : اجلزء الثالث من م�شكل الآثار لالإمام اأبي جعفر 

الطحاوي درا�شة وحتقيق عام 1990م
من اأبرز ال�شي�خ الذين تلقى عنهم رحمه اهلل: 

ال�شيخ �شيد �شابق رحمه اهلل
– ال�شيخ �شيد �شقر رحمه اهلل
– ال�شيخ اأب� �شهبه رحمه اهلل

– ال�شيخ �شيبة احلمد
– ال�شيخ اأب� بكر اجلزائري

– ال�شيخ عبد املح�شن بن حمد العباد
– ال�شيخ �شالح بن عبداهلل بن حميد وغريهم….

بعد ح�ش�له رحمه اهلل على الدكت�راه ت�جه مبا�رصة اإىل اجلزائر لي�شبح اأ�شتاذاً بجامعة اجلزائر يف املعهد الإ�شالمي بخروبة ملدة عامني قبل 
اأن يت�جه اإىل ال�شع�دية لي�شبح اأ�شتاذاً م�شاعداً بجامعة امللك �شع�د بالعا�شمة الريا�ض ملدة عام واحد .

وافته املنية يف حادث �شري مروع برفقة عائلته وه� يف طريقه اإىل مكة لأداء العمرة يف ي�م 20 من �شهر رم�شان عام 1994م ودفن يف 27 رم�شان 
لعام 1994م – 1414هـ يف مقربة العدل مبكة املكرمة.

عمار رقبة �صرقي

بقلم اأبو عبد املنان
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للتعاون  عديدة  فر�ص  عن  جعبته البحث  يف  و 
ا�ستثمارية  م�ساريع  يف  الدولتني  بني  االقت�سادي 
ونظرائهم  املحليني  املتعاملني  بني  جتمع 
بالقاعة  كلمته  يف  تطرق  حيث  الرومانيني 
ال�رشفية اإىل ُمقدرات وفر�ص اال�ستثمار بالوالية 
يف جماالت متعّددة كالفالحة وال�سناعة الغذائية 
حتويل  وكذا  ال�سيدالنية  والطرائق  والتحويلية 
املوقع  كذا  و  اخلدمات  جمال  يف  املعرفة 
األفالحي  وطابعها  للوالية  املتمّيز  اجلغرايف 
�سناعيا  عقارا  تكتنز  االأخرية  هذه  اأّن  باالمتياز 
مهما كفيل باحتواء ا�ستثمارات �سناعية عمالقة 
ناهيك عن �سبكة الطرق وقربها اإىل ميناء �رش�سال 
و الذي هو قيد االجناز الذي �سيتحول اإىل حمطة 
حجم  من  �سريفع  مما  الب�سائع  ال�ستقبال  هامة 
الواردات اإىل اجلزائر باالجتاه دول و�سط اإفريقيا 
من  امُلقّدمة  التحفيز  كذلك  الوالية  على  مرور 
قبل الدولة لت�سجيع اال�ستثمار وترقيته و اأن بلده 
م�ستعدة جللب امل�ستثمرين بهدف نقل جتاربهم 
ال�رشاكة  عن  بعيدا  والفالحة  الت�سنيع  جمال  يف 
التجارة اخلارجية نحو  القائمة على  الكال�سيكية 
والنقل  املعريف  التحويل  اأ�سا�سها  �رشاكة  خلق 
اقت�ساديني  متعاملني  مع  التقى  كما  التكنولوجي 
غرفة  اإ�رشاف  حتت  املدية  بوالية  ومقاولني 

االأ�رشة  مع  وكذا  التيطري  وال�سناعة  التجارة 
زيارته  عند  و  فار�ص  يحيى  جلامعة  اجلامعية 
رئي�ص  عّرف  التيطري  وال�سناعة  التجارة  غرفة 
وحاجة  الوالية  باإمكانيات  ال�سفري  ال�سيد  الغرفة 
املتعاملني االقت�ساديني اإىل التجربة الرومانية يف 
جمايل الت�سنيع والفالحة حيث اأعرب املتدخلون 
اأ�سا�سها  البلدين  بني  �رشاكة  اإىل  تطلعاتهم  عن 
التكوين ونقل الطرق اجلديدة املنتهجة يف ت�سنيع 
االأحذية وال�سناعات الغذائية والتحويلية والطبية 

من جهته اأبدى ال�سيد ال�سفري ا�ستعداد بلده لو�سع 
كفاءات وخمت�سني يف متناول الوالية على ح�سب 
كما  املحلي،  باالقت�ساد  للنهو�ص  مهما  تراه  ما 
جامعة  بني  �رشاكة  لبعث  م�ستعد  اأّنه  على  ذكر 
بني  تواأمة  اإن�ساء  واإىل  رومانية  واأخرى  املدية 
مدينة  وبني  للبلدين  وال�سناعة  التجارة  غرفتي 
توفري مناخ  الرومانية، وعلى  و«برا�سو«  »املدية« 
تو�سيع  اإىل  م�سريا  امل�ستثمرين  ومرافقة  لتبادل 

هذا الطموح يف املجال الثقايف واحلريف .

العدد : 4501/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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امل�سيلة 

هالك �ضخ�ص يف حادث مرور مروع بحمام ال�ضلعة
ت�سبب حادث مرور وقع نهار اأم�ص باملكان امل�سمى بئر ما�سي على م�ستوى الطريق الوطني رقم 

60 ببلدية حمام ال�سلعة والية امل�سيلة يف هالك �سخ�ص يبلغ من العمر75  �سنة، فاإن هذا احلادث 

اأ�سفر عن مقتل    ) ) عابر طريق  ب�سخ�ص  كونغو  رونو  نوع  �سيارة من  ا�سطدام  املتمثل يف حادث 

�سخ�ص يدعى ) د. ح ( ليتم نقل اجلثة ايل م�سلحة حفظ اجلثث بعيادة حمام ال�سلعة ومن جهتها 
فتحت امل�سالح املتخ�س�سة حتقيقا ملعرفة مالب�سات هذا احلادث .

عبدالبا�سط بديار  املدية

�ضفري رومانيا باجلزائريف زيارة اإىل عا�ضمة التيطري
دولة رومانيا ال�سقيقة ديبلوما�سيا مع اجلزائر معروفة �سمن الدول اال�سياوية يف ال�سناعة و الزراعة 

من اأولويات هذا البلد و يف هذا املجال ا�ستقبلت والية املدية اول ام�س �سفري جمهورية رومانيا باجلزائر 
ال�سيد مار�سيل األك�سوندرو )Marcel ALEXANDRU( يف اإطار زيارة تعاون بهدف تعميق ال�سراكة 

القائمة بني الدولتني اأين كان يف ا�ستقباله وايل والية املدية ال�سيد حممد بو�سمة ال�سفري الروماين

اأمن والية امل�سيلة

البويرة

على  خلفيةعقد كراء قطعة اأر�سية

حجز اأزيد من 600 قارورة خمر

الوايل يكرم اجلمعيات الن�ضيطة

رئي�ص مفت�ضية مب�ضلحة ال�ضرائب يطلب ر�ضوة بقيمة 100 مليون 

دركي يعتدي على �ضرطي ب�ضبب خمالفة مرورية حررها ل�ضديقه 

دائرة  الأمن  التابعة  ال�رشطة  م�سالح  متكنت 
توقيف  من  امل�سيلة  والية  باأمن  بو�سعادة 
املدعو)ب،ع( بتهمة بيع امل�رشوبات الكحولية دون 
رخ�سة حيثيات الق�سية تعود ، حني ورود معلومات 
باملتاجرة  يقوم  مركبة  �ساحب  بوجود  تفيد 
مت  االأ�سا�ص  هذا  على  الكحولية،  بامل�رشوبات 
تكثيف االأبحاث والتحريات التي مكنت من حتديد 

موقع املراأب الذي يخزن به املعني امل�رشوبات 
 ، ال�رشطة  عنا�رش  طرف  من  تتبعه  وبعد   ،
متكنت من توقيف امل�ستبه فيه بحاجز املراقبة 
تفتي�ص  عملية  اأ�سفرت  حيث  اجلزائر  بطريق 
وجود 52 وحدة  على  يقودها  كان  التي  املركبة 
بحوزته  وعرث  الكحولية  امل�رشوبات  خمتلف  من 
 ، البيع  عائدات  من  قدره 13000 دج  مايل  مبلغ 

مت  الذكر  بال�سالف  اخلا�ص  املراآب  وبتفتي�ص 
الكحولية  امل�رشوبات  من  على 564 وحدة  العثور 
للمحجوزات 616 وحدة  االإجمايل  العدد  ليبلغ   ،
ملف  ت�سكيل  مت   ، واالأحجام  االأنواع  خمتلف  من 
ال�سيد  وكيل  اأمام  وتقدميه  املعني  �سد  ق�سائي 
الذي  بو�سعادة   حمكمة  لدى  اجلمهورية 

اأمرباإيداعــــــه احلب�ص . 

اإحت�سنت ، اأم�ص القاعة ال�رشفية مبقر والية 
اجلمعيات  لفائدة  تكرمييا  حفال  البويرة 
اإحتفالية  يف  و�ساهمت  �ساركت  التي  املحلية 
 ، التحريرية  الثورة  لعيد  املخلدة   63 الذكرى 
ليماين  الوايل » م�سطفى  اأ�رشف عليها  والتي 
ديوان  ومدير  والريا�سة  ال�سباب  ومدير   «
حيث   « اإ�سياخم  حممد   « ال�سباب  موؤ�س�سات 
وممثلو  روؤ�ساء  التكرمي  من�سة  على  تداول 
جمعية  غرار  على  ال�سباب  ودور  اجلمعيات 
اجلمعية   ، املراأة  وترقية  للطفولة  حورية 

االمل  نور  جمعية   ، ب�سلول  اأ�سريم  الثقافية 
االأخ�رشية ، جمعية ال�سالم الوالئية ، وجمعية 
ن�ساطات ال�سباب م�سدالة وممثلة دار ال�سباب 
ب�سلول وغريها من اجلمعيات التي لقيت ثناء 
امل�سوؤول االول على الوالية ن�سري املجهودات 
امليدان  يف  تبذلها  التي  اجلبارة  واخلدمات 
خدمة للمواطن والوطن ، طالبا منها املوا�سلة 
لها  اجلمعوية  احلركة  كون  الدرب  نف�ص  على 

احتكاك مبا�رش باملواطن .
اأح�سن مرزوق

من  بالعا�سمة  الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
توقيف رئي�ص مفت�سية مب�سلحة ال�رشائب متلب�سا 
بتلقي ر�سوة بقيمة 5000 اأورو اأي ما يعادل 100 
التالعب  نظري  �رشكة  �ساحب  من  �سنتيم  مليون 
كراء  عقد  من  عليه  املرتتب  ال�رشيبة  مبلغ  يف 
قطعة اأر�سية مب�ساحة 2500 مرت مربع و اإنقا�ص 
اإلغاء  اإىل  اإ�سافة  ال�رشيبة  من مبلغ  باملئة   25
ال�رشيبة امل�سافة اأي ما يعادل قيمته 31 مليون 
مديرية  فيها  تاأ�س�ست  التي  الق�سية  وهي  �سنتيم 

ال�رشائب كطرف مدين .
البي�ساء  الدار  حمكمة  هيئة  اأمام  املتهم  ليمثل 
املبا�رش  اال�ستدعاء  الإجراءات  وفقا  بالعا�سمة 
ملواجهة تهمة طلب مزية غري م�ستحقة و اإ�ستغالل 

الوظيفة ، والتي تعود جمرياتها وعلى ح�سب ما 
بها �ساحب  تقدم  ل�سكوى  بجل�سة املحاكمة  دار 
�رشكة خا�سة اأمام وكيل جمهورية حمكمة احلال 
مفت�سية  رئي�ص  قبل  من  ر�سوة  تلقيه لطلب  تفيد 
ال�رشائب الذي اأجرا له حم�رش معاينة حول عقد 
كرائه لقطعة اأٍر�سية وطلب منه منحه 5000 اأورو 
اإنقا�ص  و  بنود حم�رش املعاينة  نظري تعديل يف 
قيمة ال�رشائب املرتتبة عليه مبا يعادل 31 مليون 
�سنتيم ، ليقوم وكيل اجلمهورية من جهته باإخطار 
يف  حتقيق  فتح  طلب  و  الدرك الوطني  م�سالح 
ال�ساكي  باإ�ستدعاء  االأخرية  هاته  وتقوم  الق�سية 
وطلبت منه ت�سجيل مكاملته مع امل�ستكى منه و 
اإ�ستلزمت اأكرث  اإطار التحريات املنجزة التي  يف 

حمل  املح�رش  اأن  تبني  حتقيقي  اإجراء   16 من 
املتابعة مل يتم ت�سجيله يف رقم االأعمال ،و ال حتى 
ترقيمه كما �رشح االأعوان املكلفني بعدم قيامهم 
اأي�سا باأي اإجراء فيما يخ�ص هذا املح�رش وهو 
االأمر الذي عزز من اأقوال ال�ساكي ،خا�سة بعدما 
ك�سفت الت�سجيالت الهاتفية عن وجود جمموعة 
مكاملات بني ال�ساكي و املتهم والتي كان اآخرها 
يف  املايل  املبلغ  لت�سليم  موعد  حول  االإتفاق 
م�سالح االأمن  له  ن�سبتها  التي  االجراءات  اإطار 
اأ�سفرت عن توقيف  بالتن�سيق مع ال�سحية والتي 
املتهم ب�سدد اإ�ستيالم ظرف اأ�سفر به مبلغ 5000 
اأورو على م�ستوى اأحد مقاهي منطقة باب الزوار 

اأين كان رفقة ال�ساهد .

احلافالت  موقف  من  بالقرب  �رشطي  تعر�ص 
ب�سوفاليي حلادثة اعتداء من قبل 3 اأ�سخا�ص من 
بينهم دركي بعدما حاول حترير خمالفة مرورية 

الأحدهم. 
ليمثل املتهمني اأمام هيئة حمكمة بئر مراد راي�ص 
على  بالعنف  التعدي  تهمة  ملواجهة  بالعا�سمة 
رجل القوة العمومية والتهديد بالقتل ، التي تعود 
احلافالت  مبوقف  ن�سب  عنيف  ل�سجار  وقائعها 
�سيارتهم  منت  على  كانوا  الذين  املتهمني  بني 
ا�سطدامهم  نتيجة  احلافالت  احد  و�سائق 

لفك  االآمن  عنا�رش  اأدى لتدخل  مبا  ببع�ص، 
خمالفة  حترير  ال�رشطي  حماولة  وعند  ال�سجار 
اأولوية  اأن  بحكم  ال�سيارة  �سائق  �سد  مرورية 
املرور من حق �سائق احلافلة لكونهم يف حمطة 
احلافالت، غري اأن هذا االأخري رف�ص االأمر وراح 
يعرت�ص بطريقة مهينة مل�سالح االأمن واأثناء ذلك 
تدخل �سديقه الدركي الذي كان رفقته على منت 
الباقي  هدده  فيما  ال�رشطي  بدفع  وقام  ال�سيارة 
اإ�سماعه ملجموعة عبارات مهينة يف  بالقتل مع 
توقيف  عن  ا�سفرت  ال�رشطة،  جهاز  وحق  حقه 

وبالتايل  االمن  مركز  على  وحتويلهم  املتهمني 
�سالف  باجلرم  متابعتهم  جرت  اين  املحاكمة 
اال�ستدعاء  اجراءات  من  ا�ستفادتهم  مع  الذكر 
املبا�رش، حيث انكروا خالل مواجهتهم للمحاكمة 
ما ن�سب لهم من جرم واأجمعوا على ان ال�سحية 
من بادر بالتعدي عليهم دون وجه حق، مبا جعل 
�سديقهم الدركي يتدخل لتهدئة الو�سع بطريقة 
�سلمية، ويطالب من جهته ممثل احلق العام توقيع 
عقوبة عام حب�سا نافذا وغرامة بقيمة 100 الف 

دج يف حق املتهمني. 

اكت�ضاف ال�ضاللة الثالثة من »اإن�ضان الغاب«!
االأورانغوتان. كروتزن من جامعة زيوريخ ال�سوي�رشية: »نحن �سعداء الكت�سافنا �ساللة جديدة من القردة االأورانغوتان التي يطلق عليها ا�سم اإن�سان الغاب وحول هذا االكت�ساف قال العلم ميكل اأكد فريق دويل من علماء البيئة اكت�سافهم، يف جزيرة �سومطرة، ل�ساللة جديدة من قردة  تطور  اأ�سول  حول  املفاهيم  من  الكثري  يغري  قد  االكت�ساف  هذا  التي اكت�سفت موؤخرا �سمال �سومطرة مهددة باالنقرا�ص، لذا يجب العليا،  يولون ال�ساللة اجلديدة  كانوا  املنطقة املحليني  �سكان  عليها.  للمحافظة  الدولية  توحيد اجلهود  اهتماما كبريا لقرود االأورانغوتان، حتى اأنهم كانوا ي�سمونها بنا�سك الغابات«.علينا 

Ooredoo لـ  « Weekend! عر�س ترويجي جديد »هّيا

مكاملات غري حمدودة، و 1 جيغااأوكتي من 
االنرتنت و 500 دج كر�ضيد بـ 250 دج فقط

»هّيا  عامله   Ooredoo يرُثي 
»هّيا  جديد  جزايف  بر�سيد   »!
لزبائنه  ي�سمح   »Weekend!
و  اأ�سبوعهم  بنهاية  اال�ستمتاع 
بت�سعريات  ُمت�سلني  بالبقاء  ذلك 

تف�سيلية.

نوفمرب 2017  ابتداء من 08  متوفر 
العر�ص  مينح  واحد،  �سهر  ملدة  و 
االأ�سبوع  بنهاية  اخلا�ص  الرتويجي 
»هّيا !Weekend« للزبون اإمكانية 
اال�ستفادة بـ 250 دج فقطمن مزايا 
فريدةو هي:مكاملات غري حمدودة 
Ooredooاىل  من   24/ 24�سا 
من  جيغااأوكتي   1 و   ،Ooredoo

االنرتنت و 500 دج كر�سيد.

»هّيا  لـ  اجلزايف  الر�سيد  مزايا 
اخلمي�ص  يوم  من  !Weekend«�ساحلة 

يوم  غاية  اإىل  ليال  التا�سعة  ال�ساعة  على 
االأحد على ال�ساعة التا�سعة �سباحا.

ل/منرية

ل/منرية

عبدالبا�سط بديار

العمر  من  الثاين  العقد  يف  �سابة  تعر�ست 
بالت�سهري  التهديد  و  اإحتيال  و  ن�سب  لعملية 
ومن  بالزواج  اأوهمها  �ساب  يد  على  القتل  و 
وبعد  �سنتيم  مليون   69 مبلغ  منها  اإنتزع  مت 
باإ�سماعها وابال من  اأن طالبته بنقودها قام 
و  بالقتل  وهددها  ال�ستم  و  ال�سب  عبارات 
مواقع التوا�سل  كافة  عرب  ب�سورها  الت�سهري 

االإجتماعي .
ليتم بذلك متابعة املتهم غيابيا اأمام حمكمة 
اخل�سوع  و  املثول  رف�سه  بعد  احلرا�ص 
ال�سحية  اأكدت  حيث   ، االإ�ستدعاء  الأوامر 

ق�سيتها  جمريات  اأن  للوقائع  �رشدها  خالل 
مع املتهم تعود لتاريخ تعرفها به و اإ�رشاره 
م�سريها  معها  غرامية  عالقة  اإقامة  على 
اإن�ساقت  و  له  ر�سخت  اأن  وبعد  الزواج 
م�ساكل  بوجود  يوهمها  ،راح  وراء م�ساعرها 
وطلب  الزواج  يف  م�رشوعهما  تعوق  مالية 
طريق  عن  حلمهما  لتحقيق  م�ساعدته  منها 
اإعارته مبلغا ماليا ميكنه من اإطالق م�رشوع 
والتقدم  املادي  م�ستواه  لتح�سني  اإ�ستثماري 

خلطبتها ر�سميا ، 
ل/منرية 

�ضاب ين�ضب على ع�ضيقته ويجردها من 
69 مليون �ضنتيم 
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