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انتقد بع�س روؤ�صاء 
البلديات،نور الدين بدوي :

اإح�ساء ما يزيد عن 200 
رئي�س بلدية متابع ق�سائيا
�س3

 الدان يخفف من حدة 
خرجته الأخرية ويوؤكد:

"جاب  "ت�سريح 
 اهلل" عن املحليات
 لن "يهز" االحتاد"

�س3
بعد اأن و�صفه النواب بقانون 

العقوبات، راوية يرد:

مي�س  لن  املالية  "قانون 
املواطن الب�سيط" 

�س4الرئي�س ماكرون يزور اجلزائر يف6دي�صمرب القادم

رزاقي:فرن�سا حت�سر لقانون جترمي الثورة التحريرية

حدوث زلزال "مدمر" باجلزائر م�ستبعد

�س4 

40 بالـــــــمائــــــة مـــن 
التالميذ  دون تدفئة   

الغالبية من البتدائيات

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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تقرير يك�شف:

 1.8 مليون جزائري م�ساب بال�سكري  
�س4

مت�صدر قائمة "الأفــالن" ببلدية برهوم 
بامل�صيلة عي�صى مرزوقي لـ "الو�صط" :

 حقوق النا�س
 اأمانة يف رقبتي

�س5

�س3

القب�س على اإرهابي باأدرار 

 اإرهابي اآخر 
ي�سلم نف�سه 

بجيجل 
�س3 �س17�س4�س4

اإ�صبانيا

كاتب الدولة 
لل�سوؤون اخلارجية 
يقوم بزيارة عمل 

للجزائر 

الجتماع الأول ملجموعة العمل 
اجلزائرية-الرو�صية

وزير ال�سكن عبد 
 الوحيد طمار 

ممثال عن اجلزائر 

 تاأليف فتحي كايف
 واإخراج قادة �صالبي

 " بو�سطال  "كارت 
متثل اجلزائر يف 

الدورة 24  ملهرجان 
امل�سرح االأردين

ك�صف التقرير اجلديد للفدرالية الدولية لل�صكري،اأن  1.8مليون جزائري م�صاب مبر�س ال�صكري، م�صريا اأن ن�صبة انت�صار ال�صكري  تقدر بـ6.9 باملائة على ال�صعيد الوطني، 
فيما يرتاوح هام�س عدم اليقني الح�صائي لالأ�صخا�س امل�صابني بالداء ال�صكري ما بني 1.25 و 2.45 مليون جزاري، مبعدل يرتاوح بني 4.9و 9.5 باملائة

توقع متابعون لل�صاأن الرتبوي واأبناء القطاع، 
معاناة ما يقارب 40 باملائة من التالميذ دون 
تدفئة، خالل مو�صم الربد لل�صنة الدرا�صية 

اجلارية، و�صط تراجع ميزانية ت�صيري البلديات 
و�صعوبة اي�صال الوقود للمدار�س النائية التي 

ت�صل اأحيانا اإىل 50 كم، يف حني حددوا اأن غالبية 
املدار�س هي من البتدائيات.

ت�سمل امليرتو و املطارات

قطاع النقل يف �سدارة 
االهتمامات البينية
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حتى "الطليان" مل يتاأهلوا...
حتولت مواقع التوا�صل 

االجتماعي ليلة اأول اأم�س، 
اإىل مدونة كبرية تتحدث عن 

عدم التاأهل التاريخي للأزوري 
االيطايل اإىل نهائيات كاأ�س 

العامل برو�صيا 2018، اأين 
اأكد الكثري من املدونني اأن 
النهائيات ال طعم لها، بدون 

اجلزائر واإيطاليا وهولندا 
وغانا وكوت ديفوار، اأما اأخرون 

فراحوا يقولون حتى الطليان 
مل يتاأهلوا للمونديال، لهذا 

يكفي انتقادا للمنتخب الوطني 
الذي مير بفرتة فراغ لي�س 

اإال...

املواد املقلدة ت�سرب اأهم 
مواد غ�سل الأواين

رغم حتذيرات وزارة التجارة بخ�صو�س 
منها  الكثري  اأن  اإال  املقلدة،  املواد 
االأ�صواق  يف  خا�صة  االأ�صواق  يجوب 
ال�صلطات  راهنت  التي  الفو�صوية 
وقت  يف  عليها  الق�صاء  على  الو�صية 
�صابق، وتاأتي على راأ�س املواد الرائجة 

اأ�صهر  موؤخرا هو املواد املقلدة الأحد 
مواد غ�صول االأواين، حيث يتم ا�صتغلل 
نف�س اال�صم وحتى نف�س ال�صكل تقريبا، 
لوال بع�س الفوارق الب�صيطة، ليتم جني 
الربح من خلل ا�صتغلل اال�صم والبيع 

ب�صعر زهيد.

اإ�صبانيا

 �سبط جموهرات مزيفة 
موجهة اإىل اجلزائر  

املديّن  احلر�س  قوات  �صبطت 
من  قطعة  ع�رشين  االإ�صباين 
ميناء  يف  املزيفة  املجوهرات 
اإىل  طريقها  يف  كانت  باإ�صبانيا 
ال�رشطة  �رشحت  و  اجلزائر 
املالية  القيمة  اأن  االإ�صبانية 
قدرت  امل�صبوطة  للمجوهرات 
الأنها  هذا  و  الدوالرات  مبليني 
عاملية  ماركات  اأ�صماء  حتمل 
معروفة وقد اأثارت ال�صحنة الكثري 
الكبري  الوقت  ب�صبب  ال�صكوك  من 
الذي ا�صتغرقته يف امليناء منذ �صهر 
ة  جوان  الإمتام االإجراءات اخلا�صّ

ليقوم  اجلزائر،  اإىل  بتحويلها 
اجلمركي  االأمن  �صباط  بعدها 
بتفتي�س ال�صحنة واكت�صاف العديد 
من احلزم التي حتتوي على اآالف 
القطع من املجوهرات التي يبدو 

اأّنها مزيفة.
مّت  التي  القطع  بني  من  اأّنه  يُذكر 
من  اأ�صاور  توجد  عليها  العثور 
"كارتييه"  ماركة  حتمل  املا�س 
�صعر  ي�صل  اأن  التي ميكن  الراقية 
ال�صوق  يف  منها  الواحدة  القطعة 

اإىل ع�رشة اآالف يورو.
فروج.ن�صرين

ر�ؤية من الواقع
حول الإجها�ض 

والتربع بالأع�ساء
اجلدال الواقع اليوم ب�صبب م�صروع قانون ال�صحة ،ينباأ 

باأننا مقبلون على نقا�ش لن يحل يف القريب العاجل  ، 
و�صياأخذ اأبعادا وقراءات عك�صية غري التي حرر من اجلها 

. ومثل ما فعلت بنا بع�ش الق�صايا والن�صو�ش التي يدلوا 
فيها العامة بدلوهم ، بعيدا عن راأي اخلرباء لتتحول 

الأفكار والن�صو�ش اإىل نزاع ) قومي (  اخلا�صر فيه دائما 
الوطن واملجتمع .ثم تكون مادة د�صمة يف جتاذبات ) 

م�صمومة ( عرب و�صائل الإعالم والو�صائط الجتماعية  
.لذلك فاإن خطورة الق�صية تكمن يف عدم عر�صها 

على املخت�صني من اأهل القطاع من الأطباء واجلراحني 
بالإ�صافة اإىل الفقهاء واأهل الراأى باعتبار املو�صوع 

مي�ش الق�صايا املرتبطة بال�صريعة الإ�صالمية، كما نرى 
ولأول مرة قانون لل�صحة ياأخذ هذا احليز من النقا�ش ، 

باعتبار اأن بع�ش مواد القانون ت�صمنت ق�صيتني خطريتني 
مرتبطتني بال�صرع وبيوميات املواطن واملر�صى ، وهما 

التربع بالأع�صاء والإجها�ش ، ول ميكن متريرهما 
هكذا حتى ولو وافق الربملان بغرفتيه وبالأغلبية . لن 

الربملانيني ل يفقهون يف هذا املجال �صيئا ، وعلى ممثل 
احلكومة ان يرتيث يف عر�ش امل�صروع ، حتى يدر�ش من 

كل اجلوانب وياأخذ بالأ�صباب . و اإلغائه اإن تطلب الأمر 
ذلك يف هذا الظرف احل�صا�ش الذي متر به اجلمهورية.

فالتربع بالأع�صاء يرجعنا اإىل حالت اخلوف والرعب ، 
التي وقعت هنا وهناك بالأم�ش من خالل اكت�صاف مواليد 

وجثث مبتورة الأع�صاء ،وهو ما تولد عنه حالة من 
الزدراء والتهام باأن هناك جمموعات تن�صط يف جمال 
�صرقة الأطفال ونزع اأع�صائهم وتهريبها للخارج بغر�ش 

زرعها . ول زال اجلو العام - ونحن يف هذه الأوقات - غري 
مهيئا ملثل هاته القوانني بالنظر اإىل ارتباطها بالدين و 

كذا عدم فهم ن�صو�ش الإ�صالم يف التربع بالأع�صاء لإنقاذ 
حياة الآخرين وماهي احلالت التي ي�صمح فيها للجوء 
لالإجها�ش الق�صري. مع اأن الإجها�ش معمول به �صرا يف 

العديد من العيادات العامة واخلا�صة ويف بيوت بع�ش 
املنت�صبني لقطاع ال�صحة من اأطباء وقابالت وقد ك�صفت 
ذلك م�صالح الأمن يف العديد من التدخالت كما عاجلت 

املحاكم العديد من الق�صايا املرتبطة. وهناك حالت 
كثرية �صجلت بعيدا عن اأعني الرقابة اأدت اإىل الوفاة ، 

منتهكة بذلك القانون الذي يجرمها وي�صدد على عقوبتها 
.مع ارتفاع �صحاياها خا�صة وان املجه�صات من �صغريات 

ال�صن اللواتي يتعر�ش لالغت�صاب او ين�صاأن عالقة خارج 
الإطار الزوجي اأو البغايا، وقد اأثارت الق�صية الراأي 

العام يف �صنوات اجلمر حينما تعر�صت ن�صاء لالغت�صاب 
عن طريق اجلماعات الإرهابية ، اإل انه ل احد ا�صتطاع 
ان يجيزها ويفتي بتحليلها ، والنقطة تعيدنا اإىل ق�صية 

وجود مفتي للجمهورية يوحد الت�صارب يف الآراء 
والتالعب يف الفتاوى التي حترم وحتلل يف الوقت نف�صه.

زرع الأع�صاء يدخل يف جمال الطب املتطور ، ومعمول 
به يف الكثري من دول العامل  .بل و�صاهم يف اإنقاذ الآلف 

املر�صى .والتربع بالأع�صاء يعترب يف الدول املتقدمة 
جراأة من املتربع اواأهله كما هو عمل اإن�صاين راقي ، ان�صئت 
له العديد من اجلمعيات وو�صعت له قوانني ت�صريه ،ونحن 

مازلنا يف البدء جنعل من ق�صايانا  خ�صومة نت�صارع دون 
اأن نخرج بنتيجة ،ونحولها اإىل جمرد نقا�ش بيزنطي 

ن�صت�صري فيه الغوغاء ونبعد فيه اأ�صحاب الق�صية ،رغم 
اأن ديننا الإ�صالمي احلنيف يوؤكد على اأن " من اأحيا نف�صا 
فكاأمنا اأحيا النا�ش جميعا " يف اإطار ال�صرورات التي تبيح 

املحظورات ، ومل يرتك ال�صارع اي ق�صية اإل واأعطانا فيها 
تف�صيل يف القراآن وكتب الطب والفقه ،ومرجعيتنا ميكنها 

اأن تزيل كل لب�ش على م�صكلة الإجها�ش وزرع الأع�صاء 
،لو اأننا نرتقي بالنقا�ش وجند حلول حقيقية مل�صاكلنا 

ال�صحية واليومية اأن �صدقت النيات.

احلفناوي بن عامر غول

�صرطة �صطيف 

ك�سف ور�سة �سرية ل�سناعة خراطي�ض ال�سيد 
متكنت عنا�رش فرقة البحث والتحري 
بامل�صلحة الوالئية لل�رشطة الق�صائية 
باأمن والية �صطيف من اكت�صاف ور�صة 
اخلا�صة  الذخرية  ل�صناعة  �رشية 
باالأ�صلحة النارية من ال�صنف اخلام�س 
توقيف  مع  ال�صيد  يف  امل�صتعمة 
على  بناًء  جاءت  العملية  الفاعل 
ا�صتغلل  مفادها،  موؤكدة  معلومات 
�صقيقه  �صكن  مقر  االأ�صخا�س  اأحد 
فيها  واملتاجرة  الذخرية  ل�صناعة 
�صحة  من  بالتاأكد  حيث  رخ�صة،  دون 
بالتفتي�س  اإذن  وبا�صت�صدار  املعلومة 
مت  �صطيف،  حمكمة  نيابة  عن  �صادر 
اأين  الذكر  �صالف  امل�صكن  تفتي�س 
على  بالعثور  اإيجابية  النتيجة  كانت 

واملعدات  املواد  من  معتربة  كميات 
متثلت  الذخرية   ل�صناعة  امل�صتعملة 
خمتلف  من  188خرطو�صة    : يف 
االأ�صناف، 65 كلغ من املقذوف الناري 
من خمتلف االأحجام و 1.21 كلغ من 
مادة البارود،كما مت العثور على 4950 
خرطو�صة اأخرى مبراآب امل�صكن، ليتم 
توقيف امل�صتبه فيه واقتياده اإىل مقر 
الفرقة اأين اأجنز يف حقه ملف ق�صائي 
عن جناية اإن�صاء ور�صة �رشية ل�صناعة 
النارية  باالأ�صلحة  اخلا�صة  الذخرية 
ال�صنف اخلام�س دون رخ�صة من  من 
حيازة  مع  قانونا  املخولة  ال�صلطات 
ذخرية دون رخ�صة، قدم مبوجبه اأمام 

نيابة حمكمة �صطيف.

الفو�سى يف امل�ست�سفيات اإىل متى؟

ب�صبب  الكارثية  الفو�صى  من  حالة  تعي�س  العا�صمة  م�صت�صفيات  اأن  يبدو 
االهمال املتعمد اأو غري املتعمد، بحيث اأ�صبحت الروائح الكريهة تنت�رش 
يف اأروقة ودهاليز العديد من االأق�صام اخلا�صة، م�صت�صفى م�صطفى با�س 
والذي اأكرب م�صت�صفى على امل�صتوى الوطني، ي�صهد فو�صى ال نظري لها، 
ب�صبب  متوقفة  عليها  العمل  الواجب  امل�صاريع  من  العديد  اأ�صبح  بحيث 

ا�صكاالت على م�صتوى االإدارة، والتي تبقى جمهولة حلد ال�صاعة.

فيلمان جزائريان يف مناف�سة مهرجان دبي ال�سينمائي 
يناف�س الفيلمان الروائيان الطويلن اجلزائريان "ال�صعداء" ل�صوفيا جامة و"اإىل 
اآخر الزمان" ليا�صمني �صويخ يف امل�صابقة الر�صمية للدورة ال14 ملهرجان دبي 
وفقا  املقبل  دي�صمرب   13 اإىل   6 من  فعالياتها  تعقد  التي  )االإمارات(  ال�صينمائي 

للموقع االإلكرتوين للمهرجان.
و�صيتناف�س فيلما جامة و�صويخ على جائزة "املهر الذهبي" اإىل جانب 13 عمل 
"ال�صعداء"  ويتطرق  واالإمارات  واملغرب وم�رش  تون�س  بينها  بلدان  اآخر من عدة 
-وهو الفيلم الروائي الطويل االأول ل�صوفيا جامة ومدته �صاعة و42 دقيقة- لق�صة 
�صباب يف جزائر ما بعد الت�صعينيات يعانون "القنطة" )�صعور بالياأ�س( والرتابة يف 

احلياة.

ميناء عنابة

حجز ب�ساعة حمظورة "ذات من�ساأ ا�سرائيلي" 
اجلمارك  م�صالح  قامت 
ميناء  م�صتوى  على  العاملة 
القليلة  االأيام  خلل  عنابة 
ب�صاعة  بحجز  املا�صية 
تتمثل  اإ�رشائيلي  من�صاأ  ذات 
مت  الكرتونية  �رشيحة  يف 
من  عدد  �صمن  ا�صتريادها 
االأجهزة ال�صلكية و الل�صلكية 
احد  طرف  من  فرن�صا  من 

و  االقت�صاديني،  املتعاملني 
قد مت اكت�صاف الب�صاعة بعد 
عملية الفح�س العيني الدقيق 
امل�صتوردة  الب�صاعة  لكل 
تنبه  حيث  بها،  امل�رشح  و 
وجود  اإىل  اجلمارك  اأعوان 
تلك الب�صاعة املكتوب عليها 
كانت  التي  العلبة  على  و 
"م�صنوع  عبارة  بها  موجودة 

ذلك  اثر  على  اإ�رشائيل".  يف 
و  العدالة  م�صالح  اإخطار  مت 

اإعداد حم�رش من
باملتابعات  القيام  اأجل 
اللزمة يف هذا االإطار وفقا 
قانون  اأحكام  عليه  تن�س  ملا 
قدرت  قد  و  اجلمارك. 
الب�صاعة املحجوزة ب  قيمة 

80.113،16 دج.
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انتقد بع�ض روؤ�صاء البلديات،نور الدين بدوي :

�إح�ساءما يزيد عن 200 مري متابع ق�سائيا

اإميان لوا�ض 

الأم�س   الداخلية  وزير  ثمن 
للمركز  التفقدية  زيارته  خالل 
الإجراءات   ، باحلميز  البيومرتي 
احلملة  ل�سري  اتخاذها  مت  التي 
هذه  اأن  م�سريا   ، النتخابية 
حملية  ،و  ايجابية  الأخرية 
للرتكيز  داعي  »ل  قائال  بامتياز 
داعيا  الميار«،  �سلبيات  على 
اإىل �رضورة الرتكيز على الربامج 
املرجوة  الأهداف  و  النتخابية 
املر�سحني  املنتخبني  من 
بالن�سبة  القادمة،اأما  للمحليات 
اخلا�سة  القادمة  ال�ستحقاقات 
انها  بدوي  قال  بالرئا�سيات 

�سابقة عن اوانها وعلى املنتخبني 
املواعيد  احرتام  املحليني 
و  الد�ستورية  قيم  و  النتخابية 

الرتكيز على براجمهم فقط.
ويف �سياق مت�سل ك�سف  امل�سوؤول 
�سنة  اأن  القطاع  يف  الأول 
التطبيقات  �سنة  �ستكون   2018
كل  با�ستفادت  اللكرتونية 
اللكرتوين  ال�سباك  من  البلديات 
الذي ي�سمح للمواطنني با�ستخراج 
و  الكرتونية  بطريقة  وثائقهم 

بدون جلب الوثائق الورقية . 
ال�سدد  ذات   الوزير  يف  اأ�سح  و 
ا�ستخراج  اأح�ست  ،اأن  م�ساحلة 
منذ  بيو مرتية،  وثيقة  مليون   21
مرتية  البيو  الوثائق  ا�ستحداث 

باجلزائر م�سريا انه مت ا�ستخراج 
اأكرث من 11 مليون جواز �سفر بيو 
ماليني   7 الـ  يقارب  وما  مرتي، 
بطاقة تعريف بيومرتية فيما بلغ 
عدد رخ�س ال�سياقة البيو مرتية 
امل�ستخرجة 3 ماليني رخ�سة ،و 
اأ�ساف بدوي »اأن عدد البطاقات 
قدرت  منحها  مت  التي  الرمادية 
حلد  رمادية  بطاقة  بـمليون 

ال�ساعة«.
امل�سوؤول  قال  اأخرى  جهة  ومن 
الأول عن الداخلية يف ت�رضيحاته 
ا�ستخراج  زمن  انتهى  »لقد 
 ”S12“ و  املدنية  احلالة  وثائق 
ال�سباك  اإن�ساء  عن  كا�سفا  ورقيا 
الإلكرتوين تابع لكل بلدية،خا�سة 

 »S12لـ«ـ الواحدة  الوثيقة  واأن 
قيمته  ما  الدولة  خزينة  »تكلف 
الـ 60 دينار، مفيدا انه يف الوقت 
خلق  يف  ال�رضوع  مت  احلايل 
ال�سباك اللكرتوين بكل من بلدية 
اجلزائر الو�سطى و الدار البي�ساء 
لهذه  اأولية  كتجربة  ح�سن  بابا  و 
بعد  فيما  تعميمها  ليتم  العملية 
ويف  الوطن،  بلديات  كامل  على 
هذا الإطار قال بدوي »ان القطر 
الوطني، �سي�ستفيد من تطبيقات 
مبنح  خا�سة  جديدة،  اإلكرتونية 
مفيدا  والهدم  البناء  رخ�س 
اإدراجها  �سيتم  التطبيقات  اأن 
املعامالت  ع�رضنة  اإطار  يف 

الإدارية، اخلا�سة بال�سكن«.

كل البلديات �صت�صتفيد من ال�صباك الإلكرتوين بداية من �صنة 2018 . انتقد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية نوري الدين بدويبع�ض روؤ�صاء 
البلديات، مفيدا اأن ال�صكاوي اأكرب دليل على التق�صري يف خدمة املواطنني و ال�صتماع لن�صغالتهم ،م�صريا اإىل اأن  الأميار مل ي�صلوا بعد اإىل حتقيق 

طموحات املواطنني ،كا�صفا  اأنه مت اإح�صاء اأكرث  ما يزيد عن 200 مري متابع ق�صائيا غري اأن هذا ل ينعك�ض على نزاهة الآخرين داعيا املواطنني اإىل ترك 
اأ�صلوب الإ�صاءة و التجريح على حد قوله .

الدان يخفف من حدة خرجته الأخرية ويوؤكد:

»ت�سريح »جاب �هلل« عن �ملحليات لن »يهز« �الحتاد«
البناء  حركة  رئي�س  نائب  خفف 
الوطني، »اأحمد الدان«، من الت�رضيح 
»عبد  والتنمية  العدالة  لزعيم  الأخري 
اهلل جاب اهلل« بخ�سو�س عدم اهتمامه 
من  الحتاد  اأن  موؤكدا  باملحليات، 
لن  والبناء،  العدالة  النه�سة  اأجل 
لكونه  خرجات،  هكذا  مبثل  يتاأثر 
وهو  بينها،  فيما  مرتبطة  موؤ�س�سات 
قائم بها حلد ال�ساعة. وقال الدان يف 
ت�رضيح خ�س به »الو�سط« يوم اأم�س، 
باأن ت�رضيح عبد اهلل جاب اهلل الأخري 
على  توؤثر  لن  املحليات،  بخ�سو�س 
النتخابية  احلملة  يف  الحتاد  ن�ساط 
�سخ�س  كل  اأن  موؤكدا  للمحليات، 

�سيء  اأي  عن  باحلديث  احلرية  لديه 
ال�سالمي،  التحالف  داخل  يريده 
باملوؤ�س�سات  قائم  ال�رضح  هذا  لكون 
ويوؤكد:«  ليعود  بالأ�سخا�س،  ولي�س 
اأظن اأن ال�سيخ عبد اهلل لديه اأولويات 
املحليات،  خارج  الراهن  الوقت  يف 
احلملة  �سري  على  توؤثر  لن  التي 
نحن  حتى  م�سيفا:«  النتخابية«، 
�سري  يكون  اأن  اخرتنا  الحتاد  داخل 
جتذب  حملية  �سيا�سة  وفق  احلملة 
على  الأخري  يف  م�سددا  املواطنني«، 
العدالة  يف  الأول  الرجل  ت�رضيح  اأن 
ومن  الحتاد.  على  يوؤثر  لن  والتنمية 
جهة اأخرى اأو�سح ذات املتحدث، باأن 

املحليات  يف  بقوة  �سيناف�س  الحتاد 
اأنه مل يدخل يف  بالرغم من  املقبلة، 
اأن  على  م�سددا  الوطن،  بلديات  كل 
كلمته  له  �ستكون  ال�سالمي  ال�رضح 
دخلها  لكونه  املحليات،  هذه  يف 
هائلة  قدرات  لهم  �سباب  مبرت�سحني 
ت�سمح من دون اأدنى �سك على اإزاحة 
اجلهات التقليدية التي لزالت ت�سيطر 
مدة،  منذ  املحلية  املوؤ�س�سات  على 
حمدثنا  تطرق  اأخرى  ناحية  ومن 
حث  ال�سيا�سي،  العزوف  مو�سوع  اإىل 
معايري  على  مبنية  املحليات  اأن  اأكد 
ال�سدق  عامل  يكون  حيث  اأخرى، 
هكذا  مثل  يف  موؤثرا  وامل�سداقية 

حمالت انتخابية ح�سب الدان، موؤكدا 
اأن الحتاد وحلد يوم اأم�س مل يتعر�س 
حد  على  النوع  هذا  من  م�ساكل  لأي 
تعبري الدان. وكان عبد اهلل جاب اهلل، 
العدالة  جبهة  حزب  يف  الأول  الرجل 
اإعالمية  جلهات  �رضح  قد  والتنمية، 
يف  ظهوره  عدم  �سبب  باأن  وطنية، 
راجع  للمحليات  النتخابية  احلملة 
لكون هذه ال�ستحقاقات ل تهمه على 
من  نوع  خلق  الذي  وهذا  الطالق، 
النقا�سات الهام�سية يف هذا املو�سوع 
داخل الحتاد من اأجل النه�سة العدالة 

والبناء.
علي عزازقة

بعد اأن و�صفه النواب بقانون العقوبات، راوية يرد:

�لب�سيط"  �ملو�طن  مي�س  لن  �ملالية  "قانون 

اإ�صبانيا

كاتب �لدولة لل�سوؤون �خلارجية يقوم بزيارة عمل للجز�ئر

الرحمان  عبد  املالية،  وزير  طماأن 
راوية، املواطنني الب�سطاء على واقعهم 
املالية  قانون  على  امل�سادقة  بعيد 
قدرتهم  اأن  اأكد  حيث   ،2018 ل�سنة 
ال�رضائية لن مت�س ولن ت�سهد اأي تغيري، 
املعار�سة  اأحزاب  نواب  يزعم  مثلما 
وبع�س نواب من اأحزاب املوالة. بعد 
للمواطن  ال�رضائية  القدرة  جمعت  اأن 

اأحزاب  نواب  بع�س  اأ�سوات  الب�سيط، 
وحزب  اجلزائر،  اأمل  كتجمع  املوالة 
نواب  مبعية  الوطني،  التحرير  جبهة 
اأحزاب املعار�سة، رد ّوزير املالية عبد 
خالل  عليهم،  واأكد  راوية  الرحمان 
زيغود  مبنى  قبة  حتت  منعقدة  جل�سة 
يو�سف يوم اأم�س ، على ان�سغالت نواب 
اأن  مو�سحا  واقرتاحاتهم،  الربملان 

القدرة  حماية  على  �ست�سهر  احلكومة 
ال�رضائية لالأ�رضة اجلزائرية، كما وعد 
الذي  املرجعي  الوقود  �سعر  مبراجعة 
يف  م�سيفا  دولرا،   50 بـ  �سعره  يقدر 
الأخري باأن الدولة �ستكون حري�سة على 
متويل امل�ساريع التنموية. وكان العديد 
من نواب املعار�سة واملوالة قد اأكدوا 
خالل اجلل�سة الأوىل ملناق�سة م�رضوع 

هذا  اأن   ،2018 ل�سنة  املالية  قانون 
ال�رضائية  القدرة  من  �سيجعل  القانون 
للمواطن جمرد ت�سمية، لكونها �ستعرف 
انهيارا �سديدا، جراء العديد من املواد 
مو�سحني  القانون،  لهذا  امل�سكلة 
ي�سمى  اأن  يجب  قانون  هكذا  مثل  اأن 

بقانون العقوبات للمواطنني.
علي عزازقة

ال�سباين  الدولة  كاتب  ي�رضع 
الدلفون�سو  اخلارجية،  لل�سوؤون 
يف  الثالثاء  اأم�س  لوبز،  كا�سرتو 
يومني  تدوم  للجزائر  عمل  زيارة 
امل�ساورات  اإطار  يف  تندرج  و 
ال�سبانية  اجلزائرية  ال�سيا�سية 
بيان  به  اأفاد  ما  املنتظمة، ح�سب 
لوزارة ال�سوؤون اخلارجية  و ح�سب 
ذات امل�سدر ي�سكل »تعميق احلوار 
البلدين«  بني  التعاون  و  ال�سيا�سي 

و  ال�سداقة  ملعاهدة  تطبيقا 
املربمة  والتعاون  اجلوار  ح�سن 
بني البلدين يف اأكتوبر 2002 حمور 
املحادثات التي �سيجريها كا�سرتو 
لوبز مع الأمني العام لوزارة ال�سوؤون 

اخلارجية نور الدين عيادي.
الزيارة  هذه  اأن  البيان  اأ�ساف  و    
يف  نوعها  من  الأوىل  تعد  التي 
ال�سباين  للم�سوؤول  اجلزائر 
�سامل  ب«تقييم  اي�سا  �ست�سمح 

حت�سبا  ل�سيما  الثنائية  للعالقات 
رفيع  ال�سابع  الجتماع  لنعقاد 
ال�سباين  اجلزائري  امل�ستوى 
العا�سمة«.  باجلزائر   2018 �سنة 
من  امل�سوؤولن،  �سي�ستعر�س  كما 
خمتلف  يف  التعاون  اأخرى،  جهة 
وجهات  يتبدلن  و  القطاعات 
و  الإقليمية  امل�سائل  حول  النظر 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  الدولية 
ال�سباين  الدولة  كاتب  �سي�ستقبل 

خالل هذه الزيارة اأي�سا من طرف 
عبد  اخلارجية،  ال�سوؤون  وزير 
�سي�ستعر�س  الذي  م�ساهل  القادر 
ال�سبانية  اجلزائرية  ال�رضاكة  معه 
الكربى،   الثنائية  ال�ستحقاقات  و 
و�سي�ستقبل  امل�سرتك  الهتمام 
اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير 
�سي�سلم  الذي  ال�سباين  امل�سوؤول 
احلكومة  رئي�س  من  ر�سالة  له 

ال�سبانية.  

قال ان زلزال العراق لي�ض جتربة نووية، بوناطريو:

»مدمر«  زلز�ل  "حدوث 
باجلز�ئر م�ستبعد"

واخلبري  الفلكي  العامل  اأكد 
باأن  بوناطريو«،  »لوط  اجليولوجي، 
ليلة  العراق  �رضب  الذي  الزلزال 
يدخل  عادي،  زلزال  هو  الأحد 
غري  الزلزايل  الن�ساط  �سمن 
العادي، ول دخل لأي جتربة نووية 
ميكن  ل  اأنه  مو�سحا  فيه،  اإيرانية 
التنباأ باأي زلزال عنيف قد ي�رضب 
�سمال اإفريقيا، نظرا اأن املوؤ�رضات 
بالتنباأ غري متوفرة يف  ت�سمح  التي 

الوقت الراهن.
خالل  املتحدث  ذات  واأو�سح 
باأن  »الو�سط«،  به  خ�س  ت�رضيح 
قيام  اإمكانية  عن  الدائر  احلديث 
يف  ت�سببت  نووية  بتجربة  اإيران 
الواقع  عن  بعيدة  العراق،  زلزال 
احلا�سل  الواقع  وحتى  العلمي 
هنالك، موؤكدا اأن الهزة هي زلزال 
عادي يدخل �سمن الن�ساط الزلزايل 
اإىل  غري  العادي، وراح »بوناطريو« 
الزلزال  اإن  قال  ملا  ذلك  من  اأكرث 
مل يكن �سمن خط النار املعروف 
بالن�ساط امل�ستمر لالأر�س، م�سيفا 
العربية  ال�سفيحة  حترك  اأن 
الفار�سية  بال�سفيحة  وا�سطدامها 
جعل الأر�س تخرج طاقتها ويح�سل 
�سقة  خلق  الذي  وهذا  ح�سل،  ما 
الأ�سباب  وعن  الأر�س،  يف  كبرية 
 4 مت�س  الزلزال  قوة  جعلت  التي 
باأن  اجليولوجي  اخلبري  اأكد  دول، 
العلم ل يعرتف باحلدود ال�سيا�سية، 
الأر�س حتركت  اأن  هو  ح�سل  وما 
العراق،  يف  معينة  منطقة  بقوة يف 
�سدته  بلغت  قويا  زلزال  خلق  ما 
ري�سرت،  �سلم  على  درجات   7.3
والذي و�سل مداه اإىل 4 دول كاملة، 
تركيا،  وحتى  اإيران  العراق،  وهي 

وهذا دون ن�سيان الكويت كذلك.
العامل  تطرق  اأخرى  جهة  ومن 
اإىل  اجليولوجي  واخلبري  الفلكي 

اإذا ما كان ال�سمال الفريقي مهدد 
بزلزال مماثل خالل الأيام املقبلة، 
حيث ا�ستبعد لوط بوناطريو ذلك، 
للعلم  ت�سمح  التي  املوؤ�رضات  لكون 
الوقت  يف  متوفرة  غري  بالتنباأ 
حدوث  م�سيفا:«  ح�سبه،  الراهن 
يعني  ل  القوى  بهذه  واحد  زلزال 
زلزايل  لن�ساط  معر�س  العامل  اأن 
املقبلة«،  الأيام  خالل  عادي  غري 
واأو�سح ذات املتحدث باأن اجلزائر 
يف الوقت الراهن من امل�ستبعد اأن 
اإذا عرف  اإل  زلزال مماثال  تعرف 
العادي  غري  الن�ساط  ذلك  الأر�س 
زلزل  بوقوع  تنبا  يجعلنا  الذي   ،
عنيفة، م�سريا اإىل وقوع املئات من 
الزلزل اليومية التي ت�رضب اأماكن 
تدخل  اأنها  اإل  العامل،  من  عدة 
العادي،  الزلزال  الن�ساط  �سمن 
الكرة  طبيعة  على  يوؤثر  ل  الذي 

الأر�سية.
جراء  القتلى  عدد  ارتفع  وقد 
الزلزال القوي الذي �رضب احلدود 
الأحد  م�ساء  العراقية  الإيرانية 
وحوايل  قتيال،   450 اإىل  املا�سي 
وكالة  ذكرت  ما  وفق  6500 جريح، 
»اإرنا«،  الر�سمية  الإيرانية  الأنباء 
قوته  بلغت  الذي  الزلزال  ومتركز 
كيلومرتا   31 بعد  على  درجة   7.3
خارج مدينة حلبجة �سمال �رضقي 
الأخرية  للقيا�سات  وفقا  العراق، 
اجليولوجي  امل�سح  هيئة  من 
الأمريكي.  و�سعر بارتداداته غرب 
اإىل ذلك،  البحر املتو�سط،  �ساحل 
غربي  كرمن�ساه  مقاطعة  �سجلت 
اإيران التي تقع يف جبال زاغرو�س 
اأعلى  والعراق  اإيران  تف�سل  التي 
ال�سكان  الت�رضر،  ويعتمد  معدلت 
اأ�سا�سا  فيها  الريفية  املناطق  يف 

على الزراعة لك�سب رزقهم.
علي عزازقة
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الغالبية من البتدائيات

40 باملائة من التالميذ دون تدفئة 
توقع متابعون لل�صاأن الرتبوي واأبناء القطاع، معاناة ما يقارب 40 باملائة من التالميذ دون تدفئة، خالل مو�صم الربد لل�صنة الدرا�صية 
اجلارية، و�صط تراجع ميزانية ت�صيري البلديات و�صعوبة اي�صال الوقود للمدار�س النائية التي ت�صل اأحيانا اإىل 50 كم، يف حني حددوا 

اأن غالبية املدار�س هي من البتدائيات، اأي الفئات الأكرث ه�صا�صة من املتمدر�صني.

�صارة بومعزة 

للواجهة  يعود  الربد  مو�سم  بداية  مع 
للمدار�س  العام  والو�سع  التدفئة  ملف 
وظروف متدر�س التالميذ، خا�سة اأنه 
مع كل قطرة مطر ترافقها �سور غلق 
و�سور  باجلزمات،  تالميذ  اأو  مدار�س 
التي  ال�سور  وهي  نوافذ،  دون  اأق�سام 
تتكرر �سنويا، اإال اأن اأبرز التخوفات التي 
اإىل ال�سطح هي ما تتعلق مبلف  تطفو 
الوطني  املن�سق  ك�سف  حيث  التدفئة، 
عا�سور  اجلزائر  ثانويات  ملجل�س 
»الو�سط«  به  خ�س  ت�رصيح  يف  ايدير، 
اأم�س، اأن ما ال يقل عن 40 باملائة من 
تدفئة  دون  �ستاء  �سيق�سون  التالميذ 
حيث  اجلاري،  الدرا�سية  ال�سنة  خالل 
تعد املناطق النائية هي اأكرث املناطق 
من  تالميذها  غالبية  فيعاين  ت�رصرا، 
املعاناة  وهي  للتدفئة،  التام  الغياب 
دون  طويلة  ل�سنوات  ت�ستمر  التي 
جهة  اأي  طرف  من  تداركها  يتم  اأن 

لوزارة  بالتابعة  تعلق  ما  �سواء  معنية 
الرتبية  مديريات  اأي  الوطنية،  الرتبية 
الداخلية  لوزارة  التابعة  طرف  من  اأو 
بلديات.  من  املحلية  واجلماعات 
و�سعيتها  اأن  اإيدير  عا�سور  واأبرز 
ترتاوح بني املعطلة وبني الغائبة متاما، 
بالوقود، يف  تزود  التي ال  بع�سها  وبني 
حني اأنه ينبغي عدم التنكر للموؤ�س�سات 
النقائ�س  وتوفرها، مرجعا  تعمل  التي 
ال  اأنه  موؤكدا  البلديات،  اإمكانيات  اإىل 
دون  عليها  املبا�رص  اللوم  اإلقاء  ميكن 
االلتفات اإىل ميزانية الت�سيري للبلديات، 
اأن  خا�سة  الوقود،  تو�سيل  وظروف 
بني  ما  تبعد  النائية  املدار�س  بع�س 
40 واالأخرى 50 كم عن مقر البلديات. 
من جهته املتابع لل�ساأن الرتبوي كمال 
اأغلب  اأن  لـ«الو�سط«،  اأو�سح  نواري، 
م�سكلة  من  تعاين  االبتدائي  مدار�س 
املدار�س  و�سعية  لها  ي�ساف  التدفئة 
»النوافذ  لها  طابع  كاأول  ت�سجل  التي 
�سح  اإىل  االأ�سباب  مرجعا  امله�سمة«، 
املازوت،  مادة  توفري  يف  البلديات 

عنه  يقال  ما  اأقل  الو�سع  اأن  موؤكدا 
النائية  املوؤ�س�سات  كارثي، حمددا  اأنه 
ال�سعبة،  الت�ساري�س  وذات  اجلبلية 
باالأكرث معاناة كونها من تعاين من �سح 
و  الطرقات  و�سعية  واالأهم  املازوت 
و�سول  متنع  التي  اجلوية  التقلبات 
خا�سة  املدار�س،  هذه  اإىل  املادة 
بغاز  مزودة  غري  املدار�س  اأغلب  اأن 

املدينة.
 

 روؤ�صاء البلديات 
من�صغلون باحلملة 

النتخابية
 

البلديات   اأما بخ�سو�س تدخل روؤ�ساء 
موجات  اأوىل  بداية  مع  الو�سع  النقاذ 
روؤ�ساء  اأن  نواري  فقال  الربد، 
من�سغلون  الراهن  الوقت  يف  البلديات 
باالنتخابات، تاركا باب االأمل مفتوحا 
الـ23 من  املنتخبني اجلدد عقب  اأمام 
اإيدير  رف�س  حني  يف  اجلاري،  ال�سهر 

االنتخابية  باحلملة  عا�سور  ربطها 
قائال  بها،  البلديات  روؤ�ساء  وان�سغال 
اأن البلدية متلك م�سريين ي�رصفون على 
البلديات.  روؤ�ساء  غياب  عقب  العملية 
حددت  واأن  �سبق  ال�سياق  نف�س  ويف 
االإن�سان،  حلقوق  اجلزائرية  الرابطة 
حددت  الفارط،  الربد  مو�سم  عز  يف 
رقم ما يزيد عن 2700 موؤ�س�سة تربوية 
و�سائل  غياب  من  تعاين  الـ3،  باالأطوار 
التدفئة، وهو ما ن�سبته 35 باملائة من 
اجمايل املوؤ�س�سات رغم االأغلفة املالية 
املخ�س�سة من وزارة الرتبية واملجل�س 
الت�سامن  ووزارة  الوالئي  ال�سعبي 
داعية  البلديات،  ميزانيات  ناهيك عن 
االأموال.،  م�سري  يف  حتقيق  فتح  اىل 
مهام  طعنت  يف  واأن  �سبق  حيث 
حتملهم  ومدى  البلديات،  روؤ�ساء 
يف  التدفئة  بخ�سو�س  مل�سوؤولياتهم 
يحول  ال�سقيع  اأن  مربزة  املدار�س، 
يك�سف  ما  وهو  ثالجات،  اىل  االأق�سام 
بح�سبها عن جتاوز خطري يف حق اأحد 
حقوق التمدر�س، التي ي�رصبها روؤ�ساء 

مدراء  و  املقت�سدين  رفقة  البلديات 
املدار�س بعر�س احلائط. كما اتهمت 
الرابطة اجلهات الو�سية بال�سمت بدل 
التدخل والوقوف على م�ساكل القطاع، 
بخا�سة  النقائ�س  من  جملة  ناقلة 
و�سط  النائية،  املناطق  م�ستوى  على 
من  �سفائح  ووجود  مك�سورة،  نوافذ 
ان�سقاق  وحتى  االأ�سطح،  يف  ترانزيت 
ناهيك  االأق�سام،  بع�س  يف  االأ�سقف 
ال�سالمة  عن جتاوز احرتام معايري 
التدفئة،  اأجهزة  لبع�س  واالأمن 
غياب  مع  االآخر،  بع�سها  وقدم 
ال�سيانة نظرا لعدم وجود خمت�سني 
باملدار�س اأ�سا�سا، فيحني اأن اأخرى 
بني  املازوت  وجود  عدم  من  تعاين 
غياب  واالأعم  واالأخرى،  الفينة 
الربط بالغاز الطبيعي على م�ستوى 
ثانية  جهة  اجلديدة. من  املرافق 
بالتدخل  ال�سلطات  الرابطة  طالبت 
�رصيعا و�رصورة توفري كل ال�رصوط 
ناجح  متدر�س  من  متكن  التي 

للتالميذ يف ف�سل ال�ستاء.

 القب�س على
 اإرهابي باأدرار 

 اإرهابي اآخر 
ي�سلم نف�سه 

بجيجل 
متكنت مفرزة للجي�س الوطني 

ال�سعبي اأم�س الثالثاء،بربج باجي 
خمتار بوالية اأدرار،من اإلقاء 

القب�س على اإرهابي ، يف حني 
�سلم اإرهابي اآخر نف�سه لل�سلطات 

الع�سكرية بوالية جيجل، ح�سب ما 
فاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
و اأو�سح نف�س امل�سدر اأنه »يف 
اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل 
جهود قواتنا امل�سلحة،  متكنت 
مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، 
�سبيحة اليوم 14 نوفمرب 2017، 

مبنطقة  تيمياوين بربج باجي 
خمتار/ن.ع.6، من اإلقاء القب�س 
على االإرهابي اخلطري املبحوث  
عنه، ت. حممد، املدعو �سم�سم 

مو�سى، االإرهابي كان قد 
التحق باجلماعات االإرهابية  
�سنة 2012، »يف نف�س ال�سياق، 
--ي�سيف ذات البيان--، �ّسلم 

االإرهابي اخلطري املبحوث عنه  
امل�سمى »�س. مولود« املكنى 
»اأبو حف�س« نف�سه لل�سلطات 

الع�سكرية بجيجل باإقليم  
الناحية الع�سكرية اخلام�سة، يوم 
اأم�س 13 نوفمرب 2017، وبحوزته 

م�سد�س ر�سا�س من نوع 
كال�سنيكوف وثالثة )03( خمازن 
ذخرية مملوءة. االإرهابي كان قد 

التحق باجلماعات  االإرهابية 
�سنة 1995« ،«تاأتي هذه 

العمليات النوعية لتوؤكد عزم 
قوات اجلي�س الوطني ال�سعبي 

يف تعقب  هوؤالء املجرمني عرب 
كامل الرتاب الوطني ومدى 

املتابعة واليقظة الدائمة 
للحفاظ  على اأمن وا�ستقرار 

البالد«.

الجتماع الأول 
ملجموعة العمل 

اجلزائرية-
الرو�صية

وزير ال�سكن عبد 
الوحيد طمار 

ممثال عن اجلزائر 
�رصع اأم�س وزير ال�سكن و العمران 

و املدينة عبد الوحيد طمار 
بزيارة عمل اإىل مو�سكو تدوم 

يومني وهذا للم�ساركة يف االجتماع 
االأول ملجموعة العمل اجلزائرية-

الرو�سية.
هذه الزيارة تهدف للم�ساركة يف 
االجتماع االأول ملجموعة العمل 

اجلزائرية-الرو�سية املنبثقة عن 
اأحكام مذكرة التفاهم املربمة 

بني اجلزائر ورو�سيا حول ترقية 
التعاون يف ميدان البناء و العمران 

و ال�سكن و التجهيزات اجلماعية 
و التي مت التوقيع عليها بتاريخ 27 

اأفريل 2016 حيت �ستناق�س من 
خاللها �سبل تطوير ال�رصاكة و 

ت�سهيل تنفي�س امل�ساريع امل�سرتكة 
يف جمال البناء و املرافق العمومية 

بني البلدين.
م.�س

قال اإنها �صتكر�س على الب�صطاء نظرا لغياب ال�صفافية

حمدادو�ش: ال�سريبة على الرثوة �ستف�سل
نا�رص  حم�س  عن  النائب  توقع 
ال�رصيبة  ف�سل  حمدادو�س، 
بال�رصيبة  امل�سماة  امل�ستحدثة 
قدمية  اأنها  قائال  الرثوة،  على 
على  »ال�رصيبة  م�سمى  وكانت حتت 
ف�سلها  �سبب  اأن  قائال  االأمالك«، 
غري  والتداول  ال�سفافية  غيب  هو 
الر�سمي لالأموال، مطالبا برفع قيمة 
هذه الرثوة اخلا�سعة لل�رصيبة، وكذا 
خف�س ن�سبة هذه ال�رصيبة، حتى ال 
تقع على كاهل املواطنني الب�سطاء.

جمتمع  حركة  عن  النائب  ك�سف 
اأم�س،  حمدادو�س،  نا�رص  ال�سلم 
بخ�سو�س ال�رصيبة على الرثوة التي 
ت�سمنها م�رصوع قانون املالية 2018 
 ،12 املادة  يف  موؤخرا  املعرو�س 
باأنها ال تتعدى كونها �رصيبة �سابقة، 
حددت  التي  ال�رصيبة  اأن  مو�سحا 
 10 اإىل:   05 بني:  ثروة  على  بـ%01 
مليار �سنتيم. اإىل اأن ت�سل اإىل: %3.5 
على ثروة بـ: 40 مليار �سنتيم، قائال 
باأنها  ا�ستحداثها  تربيرات  رغم  اأنه 
الربملانيني  الإحلاح  جاءت ا�ستجابًة 
اأجل حتقيق امل�ساواة يف حتّمل  من 

اجلبائية(،  )التكلفة  ال�رصائب  اأعباء 
�رصيبة  االأمر  حقيقة  يف  اأنها  اإال 
حتت  موجودة  قدمية، وكانت 
االأمالك«،  على  »ال�رصيبة  م�سّمى: 
واالأهم هو تاأكيدها اأن تطبيقها واجه 
عن  العجز  اأهمها:  �سعوبات  عدة 
الت�رصيح عن  عدم  ب�سبب  حتقيقها 
واملنقولة(،  )العقارية  املمتلكات 
االأمالك،  هذه  تقييم  عّطل  مما 
التح�سيل  يف  اآخر  ف�سل  باأن  متنبئا 
�سيقع  ما  وهو  املردودية،  و�سعف 

مل�سري هذه ال�رصيبة.
حركة  كتلة  اأن  حمدادو�س  وتدارك 
جمتمع ال�سلم ال تقف �سد ال�رصيبة، 
تطّبق  تعزيزها  باأن  يتعني  اأنها  اإال 
القرو�س  واأ�سحاب  االأثرياء  على 
مطالبا  الكبرية،  واال�ستثمارات 
اخلا�سعة  الرثوة  هذه  قيمة  برفع 
هذه  ن�سبة  خف�س  وكذا  لل�رصيبة، 
ال�رصيبة، مو�سحا اأنه نتيجة الرتفاع 
الدينار،  قيمة  وانهيار  العقار  قيمة 
اأو  يرث  قد  الب�سيط  املواطن  فاإّن 
ميلك �سكنا قيمته: 05 مليار �سنتيم، 
اأنه  مع  الكربى،  املدن  يف  خا�سة 

دفع  عن  �سيعجز  �سعيف،  موظف 
هذه ال�رصيبة.

كما قال اأن ال�رصيبة لي�س لها مردود 
ولها  العمومية،  اخلزينة  على  كبري 
والدول  حت�سيلها،  يف  كبرية  تكلفة 
الأنها  اإلغائها،  اإىل  تتجه  الكربى 
االأموال  روؤو�س  هروب  اإىل  توؤّدي 
ال�رصائب  من  االآمنة  املالذات  اإىل 
�سلبًا  يوؤّثر  ما  وهو  واالقتطاعات، 
م�سيفا  واال�ستثمار،  االقت�ساد  على 
والذي  اجلزائر،  يف  لف�سلها  توقعه 
اأرجعه لغياب ال�سفافية واملعامالت 
اإىل  و�ستدفع  الّر�سمية،  املالية 
واإىل  ال�رصيبي،  والغ�س  التهّرب 
ي�ساف  والبريوقراطية،  التواطوؤ 
وا�سعة  �رصائح  �ستم�ّس  اأنها  لها 
العديد  �سمن  وهي  ال�ّسعب،  من 
وال�رصائب  والّر�سوم  الزيادات  من 
وتوؤّثر  املواطن،  كاهل  يثِقل  التي 
من  حمذرا  ال�رصائية،  قدرته  على 
ال�سيا�سية،  املزايدة  اأجل  اغراقها 
مقابل ن يدفع ثمنها الب�سطاء وتفلت 

منها الروؤو�س الكبرية.
�صارة بومعزة 

الفدرالية الدولية لل�صكري.......تك�صف :
 1.8 مليون جزائري م�ساب بال�سكري 

1.5 مليون جزائري لي�صوا متاأكدين من اإ�صابتهم به 
ك�سف التقرير اجلديد للفدرالية الدولية 
جزائري  1.8مليون  لل�سكري،اأن  
اأن  م�سريا  ال�سكري،  مبر�س  م�ساب 
بـ6.9  تقدر  ال�سكري   انت�سار  ن�سبة 
فيما  الوطني،  ال�سعيد  على  باملائة 
االح�سائي  اليقني  يرتاوح هام�س عدم 
ال�سكري  بالداء  امل�سابني  لالأ�سخا�س 
جزاري،  مليون   2.45 و   1.25 بني  ما 

مبعدل يرتاوح بني 4.9و 9.5 باملائة
ح�سب  تقرير االإحتاد الدويل لل�سكري، 
ال�سادر االأم�س مبنا�سبة اليوم العاملي 
ال�سكري  مر�س  فاإن   ال�سكري،  لداء 
اإىل  يرجع  االأول  النوع  نوعني،  اإىل 
من  االأن�سولني  هرمون  اإنتاج  توقف 
�سيوعا  االأكرث  وهو  البنكريا�س،  قبل 
في�سمى  الثاين  النوع  اأما  اجلزائر،  يف 

اإىل  ذلك  ويرجع  االأن�سولني،  مبقاومة 
قبل  من  االأن�سولني  ا�ستخدام  �سوء 
االأن�سولني(،  )مقاومة  اجل�سم  خاليا 
النمط  من  ال�سكري  لداء  وبالن�سبة 
 42500 اجلزائر  �سجلت  فقد  االأول، 
يف  واملراهقني  االأطفال  بني  حالة 
ظهرت  حيث   ،2017 عام  يف  اجلزائر 
اجلزائر  يف  منه  جديدة  حالة   3800
خالل 2017، بني االأطفال واملراهقني 
�سنة، من  اأعمارهم عن 20  تقل  الذين 
بينها 2900 حالة لالأطفال واملراهقني 

الذين تقل اأعمارهم عن 15 �سنة.
و ح�سب ذات امل�سدر ، فاإن  اجلزائر 
ت�سجل 26 حالة جديدة عن كل 100 األف 
من  ال�سكري  مبر�س  م�سابة  �سخ�س، 
النوع االأول، اما على ال�سعيد العاملي، 

فيح�سي ذات التقرير ما يقارب ن�سف 
ال�سكري،  من  يعانون  �سخ�س  مليار 
مليون   327 امل�سابني  عدد  يبلغ  حيث 
 20 بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  من 
املر�سى  عدد  ي�سل  بينما  عاما،  و64 
اأكرث من 65 عاما  فئة  123 مليونا عن 
هناك  ان  حيث  املجاورة،  البلدان  يف 
م�سابون  �سخ�س  مليون   1.65 حوايل 
مبر�س ال�سكري يف املغرب، بينما 762 
األف �سخ�س م�سابون مبر�س ال�سكري 
يف تون�س، واجلزائر 42500، واململكة 
واملغرب  األف،   35 ال�سعودية  العربية 
31008، وهي البلدان التي ت�سجل اأكرب 
من  ال�سكري  مر�س  حاالت  من  عدد 
النوع االأول لدى االأطفال واملراهقني.

اإميان لوا�س

 الرئي�س ماكرون يزور اجلزائر
 يف6دي�صمرب القادم

عبدالعايل رزاقي:فرن�سا حت�سر 
لقانون جترمي الثورة التحريرية

اميانويل   ، الفرن�سي  الرئي�س  اأعلن 
ماكرون، عن تاريخ اأول زيارة ر�سمية 
للجزائر منذ فوزه بالرئا�سة الفرن�سية 

بداية العام اجلاري.
زيارته  هام�س  على  مت  االإعالن 
فرن�سا  �سمال  يف  »توركوان«  ملدينة 
االأنباء  وكالة  اأوردته  ما  ح�سب 

الفرن�سية .
يف  �سيكون  باأنه  ماكرون  وقال 
املقبل  دي�سمرب  من   06 يف  اجلزائر 
الفرن�سي  الرئي�س  زيارة  وتاأتي 
العامة  اجلمعية  م�سادقة  عقب 
احل�سانة  على  الفرن�سي  للربملان 
اجلزائريني  للم�سوؤولني  الدبلوما�سية 
الرابعة   الدورة  اأ�سغال  اإنعقاد   و 
املختلطة  االقت�سادية  للجنة 
)كوميفا(التي  اجلزائرية-الفرن�سية 
اتفاقيات  عدة  على  التوقيع  خ�ست 
م�ساهمني  اتفاق  منها  البلدين  بني 
و  ق�سنطينة   PMO جممع  بني 
 Palpa موؤ�س�سة  و  كندور  جممع  
ال�سيارات  ل�سناعة  بيجو  و   Pro
باجلزائر كما مت اتفاق الإن�ساء جممع 
وكذا  اخل�رص   و  الفواكه  لت�سدير 
الفالحي  االنتاج  جمال  يف  �رصاكة 
 Agrolog جممع   بني  البيولوجي 
ووقع   Agromed جممع    و 
بني  م�ساهمني  اتفاق  على  الطرفان 
�سناعة  جمال  يف  العمومي  املجمع 
املجمع  الكهربائية  التجهيزات 
و    Elec El Djazair العمومي  
ال�سغط   Schneider جممع 

املنخف�س و  املتو�سط و العايل.

الدكتور عبد العايل 
رزاقي

فرن�صا حت�صر 
لقانون يجرم الثورة 

اجلزائرية
عبد  بالدكتور  للو�سط  ات�سال  يف 
االأخري  هذا  اأكد  رزاقي   العايل 
�سيزور  ماكرون«  »اميانويل  اأن 
خالل  بذلك  وعد  الأنه  اجلزائر 
وال  الفارطة  االإنتخابية  حملته 
و  بوعده   يفي  اأال  كرئي�س  ميكنه 
الكبرية   الفرن�سية  امل�ساريع  الأجل 
مطار  بت�سيري  تتعلق  والتي  باجلزائر 
اجلزائر الذي ي�ستقبل اأكرث من ثالثة 
و  ال�سيار  الطريق  و  م�سافر  ماليني 
التحكم  اأي  اجلزائر  ميرتو  كذلك 
املتحدث«  واأ�ساف  ككل  النقل  يف 
يف  بجرائمها  تعرتف  لن  فرن�سا  اأن 
اجلزائري  الربملان  الأن  اجلزائر 
قانون جترمي   ي�سادق على  نف�سه مل 
اأن  يعقل  فال  الفرن�سي  االإ�ستعمار 
به  تعرتف  ال  �سيء  على  ت�سادق 
اجلزائر« بل هنالك قانون يح�رص له 
يف كوالي�س اجلمعية العامة الفرن�سية 
الثورة  لتجرمي  م�رصوع  للربملان عن 

اجلزائرية.
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مت�صدر قائمة »الأفــالن« ببلدية برهوم عي�صى مرزوقي لـ »الو�صط« :

�ساأعمل على موا�سلة م�سرية التنمية والدفاع عن املواطن الربهومي
تعهد اأم�س، رئي�س بلدية برهوم بولية امل�صيلة واملرت�صح يف قائمة حزب جبهة التحرير الوطني »عي�صى مرزوقـي« مبوا�صلة م�صرية التنمية املحلية 
التي اإنطلقت والدفاع عن املواطن الربهومي عرب كل الأحياء واملدا�صر والقرى، كما تعهد يف حالة جتديد الثقة يف �صخ�صه كرئي�صا للمجل�س ال�صعبي 

البلدي بالعمل على جت�صيد برناجمه الإنتخابي الذي يحمل يف طياته اأولويات اإقت�صادية ت�صاهم يف حت�صني الإطار املعي�صي للمواطن.

هل باإمكان القارئ اأن يعرف 
مت�صدر قائمة »الأفالن« 

ببلدية برهوم ؟

 ،1968 مواليد  من  مرزوقي،  عي�سى 
اإبتدائي  تعليم  واأ�ستاذ  جامعي  م�ستوى 
املنق�سية  العهدة  خالل  بلدية  ورئي�س 
باملجل�س  �سابق  وع�سو   )2017/2012(
جبهة  منا�سل يف حزب  البلدي،  ال�سعبي 
احلزب  ق�سمة  واأمني  الوطني  التحرير 
يف  ونا�سط   ،2004 �سنة  منذ  بالبلدية 
تن�سيقة  يف  وع�سو  اجلمعوية،  احلركة 
»عبد  ال�سيد  اجلمهورية  رئي�س  م�ساندة 

العزيز بوتفليقة«.

ماهو اإنطباعك على احلملة 
الإنتخابية التي هي يف اأخر 

اأيامها ؟

برهوم �سهدت  ببلدية  الإنتخابية  احلملة 
الت�سكيالت  طرف  من  قوية  بداية 
الإ�ستحقاق  ال�سيا�سية امل�ساركة يف هذا 
العمل  من خالل  ذلك  ومتثل  الإنتخابي، 
الت�سكيالت  تلك  به  تقوم  الذي  اجلواري 
مبا فيها »الأفالن« الذي اأت�سدر قائمته، 
اجلواري  عملنا  خالل  من  �سجلنا  اأين 
�رشح  خالل  �سعبيا  قبول  به  قمنا  الذي 
ما حتقيق وما نطمح على حتقيقه، كما 
باأهمية  املواطن  حت�سي�س  على  عملنا 
املحلية  الإنتخابات  يف  امل�ساركة 
دميقراطي  جو  يف  املرت�سحني  واإختيار 
جتاوب  اإرتياح  وبكل  اأ�سجل  وهنا  وحر، 
املواطن الربهومي مع احلملة الإنتخابية 
العايل  التعليم  وزير  خاللها  زارنا  التي 
احلملة  ون�سط  »الطاهر حجار«  الدكتور 
اأتفاءل  وهنا  العتيد،  للحزب  الإنتخابية 
خالل  جيدة  م�ساركة  ن�سبة  بتحقيق 
الإقبال على �سناديق الإقرتاع، كما اأ�سجل 
احلزب  قائمة  حول  املواطنني  اإلتفاف 
�سجعنا على  �سيء  وهذا  العتيد بربهوم، 

املوا�سلة لتحقيق الن�رش باإذن اهلل.

ما هي الأ�صباب التي اأدت بك 
اإىل اإعادة الرت�صح من جديد 

؟

احلمد هلل، منذ تراأ�سي للمجل�س ال�سعبي 
الأع�ساء  اإخواين  رفقة  عملت  البلدي، 
بكل تفاين واإخال�س وو�سعنا جميعا يوم 
والوقوف  العام  ال�سالح  خدمة  اإنتخابنا 
وهو  عنه،  والدفاع  املواطن  جانب  اإىل 
املدينة  اأعيان  رفقة  املواطنني  دفع  ما 
لإكمال  الرت�سح  لإعادة  مني  للطلب 
املحلية  التنمية  وخدمة  العمل  م�سرية 
بربهوم، وهنا اأ�ستغل الفر�سة لكي اأ�سكـر 
الدعم  ال�سابق على  اأع�ساء املجل�س  كل 
ما  وهو  منهم،  مل�سته  الذي  املعنوي 
املجل�س  يف  اإ�ستقرار  حتقيق  وراء  كان 
ككل طوال 5 �سنوات، و�ساهم يف حتقيق 
التي  التنموية  امل�ساريع  من  هائل  عدد 
مبا�رشة  ب�سفة  املواطن  منها  اإ�ستفاد 

عرب كل اأحياء ومدا�رش البلدية ويف �ستى 
القطاعات. 

دعمتم قائمتكم بوجوه 
جديدة، هل هي اإ�صرتاجتية 

اأم مطلب املواطنني ؟

واأعيان  املواطنني  اإحلاح  لك،  قلت  كما 
الذي دفعني لإعادة الرت�سح  املدينة هو 
يف  اإنطلقت  التي  امل�سرية  اأوا�سل  لكي 
الأع�ساء،  رفقة  �سنوات  منذ  جت�سيدها 
وهنا اأوؤكد على اأن املواطن منحنا احلرية 
التي  الت�ساورية  اللقاءات  خالل  التامة 
والنزهاء  الإطارات  لإختيار  به  جمعنا 
التي حتتوي على  القائمة  للرت�سح �سمن 
العن�رش  وكذا  �سابة  اإطارات   4 و  دكتور، 
عقد  بعد  الأخري  يف  وخرجنا  الن�سوي، 
اأحياء  اأغلب  متثل  بقائمة  جل�سات  عدة 
عن  بعيدا  البليدة،  وقرى  ومدا�رش 
اأجندتي،  �سمن  يوجد  ل  الذي  الإق�ساء 
برهوم هي  لأن  اأعمل على حماربته،  بل 

مدينة كل الربهومني.

هل بالإمكان معرفة 
برناجمكم الإنتخابي ؟

برهوم  بلدية  اأن  على  عليك  يخفى  ل 
تعدادها  اإىل  بالنظر  دائرة،  ثوب  هي يف 
ن�سمة،  األف   30 يفوق  الذي  ال�سكاين 
والربنامج الإنتخابي الذي دخلت به قائمة 
الإ�ستمرارية،  �سعار  يحمل  »الأفالن« 
التنمية  م�سرية  م�سار  موا�سلة  اإ�ستمراية 
التنمية املحلية التي ي�سبوا اإليها ال�سكان 
بهدف الو�سول اإىل مدينة ع�رشية، على 
غرار باقي املدن الأخرى، حيث وخالل 
العهدة املنق�سية قدمنا كل �سنة ح�سيلة 
اجلل�سات  خالل  البلدي  املجل�س  عمل 
مبثابة  وكانت  باملواطنني  جمعتنا  التي 
فر�سة لكي ن�ستمع اإىل اإن�سغالته، اإ�سافة 
مع  والإت�سال  احلوار  قنوات  فتح  اإىل 
وزعنــا  كما  ملجتمع،  �رشائح  خمتلف 
الإنتخابية  احلملة  خالل  املواطن  على 
كتاب يحمل الإجنازات التي حتققت، وما 
ن�سبوا اإىل حتقيقه يف حالة جتديد الثقة 
حتديد  يحمل  برنامـج  وهو  قائمتنا،  يف 
وم�ست  �رشورية  تراها  التي  لالأولويات 

كل القطاعات.

وماذا حتقق خالل عهدتكم 
املنق�صية ؟

اأول، اإجناز مقر لبلدية برهوم، مبا يليق 
ب�سكانها ويليق باخلدمة العمومية، تغطية 
 80 ن�سبته  مبا  ال�سحي  ال�رشف  ب�سبكة 
باملائة، تهيئة اأغلب اأحياء البلدية وربطها 
مبختلف ال�سبكات، منـها 22 مليار �سنتيم 
بـ  غالف  تخ�سي�س  احل�رشية،  للتهيئة 
الربط  لتج�سيد م�رشوع  �سنتيم  25 مليار 
ب�سبكة ال�رشف ال�سحي لقرية لهاللت و 
10 مليار، امل�ساهمة يف التقليل من اأزمـة 
العط�س من خالل تخ�سي�س غالف يقدر 
هذه  توزيع  لتح�سني  �سنتيم  مليار   20 بـ 
املادة احليوية، اإجناز حمطة �سخ للمياه 
اإعادة  مبارك،  بن  علي  �سي  اأولد  بقرية 

م�سافة  على  للمياه  اجلالبة  القناة  تاأهيل 
19 كلم، اإجناز خزانني للمياه كذات �سعة 
ال�ساحلة  املياه  �سبكة  تو�سيع  كبرية، 
اإعداد  والقرى،  الأحياء  عرب  لل�رشب 
اإنطالقا  البلدية  متوين  مل�رشوع  درا�سة 
على  اأوؤكد  وهنا  اجلديد،  �سبلة  �سد  من 
تابعة  ومدا�رش  قرى   8 نغفل  مل  اأننا 
للبلدية، اأين مت ربط قرية اأولد �سي علي 
ومياه  والغاز  الريفية  بالكهرباء  رابح  بن 
والعرابات  لغرايب  قريتي  ربط  ال�رشب، 
قرية  والكهرباء،  واملياه  الغاز  ب�سبكتي 
لهاللت مت تغطيتها ب�سبكة مياه ال�رشب 
وال�رشف ال�سحـي، وتغطية اأخرى ب�سبكة 
الكهرباء الريفية تقدر بــ 70 باملائة ومت 
»كهريف«  ل�رشكة  م�رشوع  منح  موؤخرا 
بالكهرباء  ربطها  اأ�سغال  توا�سل  لكي 
كلية، مع ربطها بالغاز بن�سبة 30 باملائة 
امل�رشوع  اأ�سند   املتبقية  باملائة   70 و 
قريتي  تغطية  وكذا  »كهريف«،  ل�رشكة 
تغطية  واملاء  بالكهرباء  وقدي�سة  لعطال 
كاملة ومت موؤخرا اإ�سناد م�رشوع لربطها 
اأما  قريبا،  الأ�سغال  و�ستطلق  بالغاز 
بو�سياف،  واأولد  مرزوق  اأولد  قريتي 
ال�رشب  مياه  ب�سبكة  ربطهما  مت  فقد 
و  باملائة،   75 بن�سبة  بالكهرباء  وتغطية 
فيما  ملقاولة،  اإ�سنادها  ومت  باملائة   25
نف�س  جممد،  بالغاز  الربط  م�رشوع 
مبارك  اأولد  لقريتي  بالن�سبة  ال�سيء 
مياه  على  تتوفران  اللتني  لوعايلية  و 
تغطيتها  �سابق  وقت  يف  ومت  ال�رشب، 
واحل�سة  باملائة   70 بن�سبة  بالكهرباء 
ح�ست  فيما  ل�رشكة،  اأ�سندت  املتبقية 
و�سنعمل  جممدة  فهي  بالغاز  الربط 
يتم  ال�سلطات املحلية لكي  جاهدين مع 
رفع التجميد عن مثل هاته امل�ساريع اأو 
اإجنازها من خزينة البلدية يف حالة توفر 
واإ�سافة  الولية،  عاتق  على  اأو  املوارد 
اإىل ذلك فاإننا قمنا خالل العهدة الفارطة 
حلفافات  قرية  عن  العزلة  بفك  قمنا 
وهي  �سنوات،  منذ  من�سية  كانت  التي 
اأولد  واإداريا  لربهوم  تابعة  اإقليما  تابعة 
لها  اإجناز طريق  لقبالة عن طريق  عدي 
على م�سافة 5 كلم، واإ�ستفاد �سكانها من 
لربطها  درا�سة  واإعداد  الريفي،  ال�سكن 
فقد  ال�سبايطية  قرية  اأما  ال�رشب،  مبياه 
الريفية  الكهرباء  م�رشوع  من  اإ�ستفادة 
واإعادة تاأهيل الطريق بلدي، وهنا اأ�سجل 
وبكل اإرتياح حت�سن الإطار املعي�سي لكل 
اأن  دون  للبلدية،  التابعة  ومدا�رش  قرى 
اأن�سى الو�سط احل�رشي الذي هو مربوط 
بن�سبة  لل�رشب  ال�ساحلة  املياه  ب�سبكة 
و  الغاز  �سبكة  �ساأن  �ساأنه  باملائة،   100
اأما  ال�سحي،  ال�رشف  باملائة تخ�س   85
على امل�ستوى العام للبلدية فتقدر ن�سبة 
ال�رشف  باملائة،   75 الغز  ب�سبكة  الربط 
ال�سحي 85 باملائة، و 87 باملائة تخ�س 
ذلك  كل  اإىل  ي�ساف  الكهرباء احل�رشية، 
حتني وتثمني مداخيل البلدية التي مل تكن 
تتجاوز 3 ماليري �سنتيم فقط عند ت�سلمنا 
مداخليها  تقدر  اليوم  واأ�سبحت  للبلدية 
ل  مداخيل  وهي  �سنتيم،  ماليري   10
تغطي اإحتياجات البلدية، لكن رغم ذلك 
باإجناز 4 �ساحات لعب، وم�ساحات  قمنا 
العزلة  فك  البلدي،  خزينة  من  خ�رشاء 
عن عدد من القرى واملدا�رش عن طريق 

اإجناز امل�سالك الريفية واحلواجز املائية  
مبختلف  التغطية  ن�سبة  من  والرفع 
مع  برهـوم،  تراب  كامل  عرب  ال�سبكات 
اإعطاء اأهمية كبرية للعمل اخلريي ووفق 
القانون من خالل ت�سجيع كل املبادرات 
بتهيئة  �سمحت  والتي  الأعمال  لرجال 
�سيارة  اإقتناء  اخلدمات،  متعددة  عيادة 
 200 للعيادة  جتهيزات  اقتناء  اإ�سعاف، 
عالج  قاعات  كل  وتهيئة  �سنتيم،  مليون 
باأولد مبارك واأخرى بالعطال �سيدخالن 
من  العالج  لتقريب  اخلدمة  حيز  قريبا 
جمعية   50 اإعتماد  مت  كما  املواطن، 
 16 بني  من  اإبتدائية   12 وتهيئة  حملية، 
ودعم  كاملة،  تهيئة  بالبلدية  تتواجد 
النقل املدر�سي بـ 6 حافالت منها حافلة 
قدمت كهبة والتعاقد مع خوا�س لتوفري 
عهدتنا  خالل  وزعنا  ذكرت  ما  هذه  
و  اإيجارية  اإجتماعية  �سكنية  وحدة   117
وكذا  للتوزيع،  جاهزة  اأخرى  وحدة   250
من  واإ�ستفادتنا  وزعت  ترقوية  وحدة   60
وتتواجد  توزيعها،  مت  ريفي  �سكن   370
مديرية  م�ستوى  على  ملف   370 حاليا 
كذلك  الإ�ستفادة  مع  بالولية،  ال�سكن 
من 100 �سقة تدخل �سمن برنامج وكالة 
من  برهوم  ت�ستفيد  مرة  ولأول  »عدل« 
اإ�ستفدنا من م�رشوع  هذا الربنامـج، كما 
اأر�سية �ساحلة للبناء  لتهيئة 1000 قطعة 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برنامج  �سمن 
اجلنوب  لوليات  بوتفليقة«  العزيز  »عبد 
على  قريبا  على  �ستوزع  العليا  واله�ساب 
بها �سبكة  اأجنزت  م�ستحقيها، منها 400 
اأ�سندت   400 و  واملياه  ال�سحي  ال�رشف 
 200 و  بال�سبكات ملقاولة  ربطها  اأ�سغال 
قطعة اأخـرى تنتظر اإ�ستكمال الإجراءات 
�سنطمح  اأننا  على  اأوؤكد  وهنا  القانونية، 
من  الإ�ستفادة  ن�سبة  من  للرفع  هلل  باإذن 
واأننا  خا�سة  الإجتماعي،  ال�سكن  ح�سة 

نح�سي 3500 طلبا على هذه ال�سيغة.

مباذا تعد �صكان برهوم 
يف حالة جتديد الثقة يف 

�صخ�صكم ؟

اأنه  على  اأوؤكد  �سوؤالك،  على  الإجابة  قبل 
اأية  ت�سجل  مل  املنق�سية  عهدتنا  وخالل 
الطرق،  لقطع  عمليات  اأو  اإحتجاجات 
الإجتماعية،  ال�سكنات  توزيع  اأثناء  حتى 
والف�سل يف ذلك يعود اإىل اإنتهاج كل اأع�ساء 
والإ�ستماع  احلوار  لأ�سلوب  املجل�س 
والإعتماد  م�سارحته  خالل  من  للمواطن، 
والتوزيع  الت�ساور  على  مبنية  �سيا�سة  على 
ومدا�رش  اأحياء  كل  عرب  امل�ساريع  العادل 
اأعجب  التي  ال�سيا�سة  وهي  البلدية، 
الذي  الربنامج  اأما  الربهومي،  املواطن 
�ساأ�سعى اإىل تطبيقه يف حالة جتديد الثقة، 
ف�سيكون برنامج واقعي ميكن جت�سيده يف 
ظل الأزمة املالية التي متر بها البالد، وهنا 
اأتعهد اأمام اهلل ثم اأمام املواطن مبوا�سلة 
�سيا�سة تر�سيخ مبداأ امل�ساواة والعدل بينهم 
جميعا، واأن اأكون رئي�سا لكل �سكانها واأعمل 
جاهدا للق�ساء على اجلهوية ونبذ التفرقة، 
عن طريق الوقوف اإىل جانبه والدفاع عنه 
للحقيقيني  ومنحه  الإ�ستثمار  وت�سجيع 
كما  باإ�سمه،  العقار  ناهبي  �سد  والوقوف 
املحلية  التنمية  م�سرية  مبوا�سلة  اأعاهده 
العادل،  والتوزيع  وال�سفافية  وال�رشاحة 
واأتعهد بالرفع من ن�سبة التغطية يف خمتلف 
ال�سبكات، والعمل على تقلي�س البطالة من 
خالل ت�رشيع وترية تهيئة منطقة الن�ساطات 
 53 منها  اإ�ستفاد  هكتـار   90 م�ساحة  على 
اإجناز  وتفعيل  املوافقـة،  نالوا  م�ستثمر 
اأن�سئت �سمن 50  التي  ال�سناعية  املنطقة 
منطقة على امل�ستوى الوطني وتهيئة �سوق 
اإيجاد  على  وال�سعي  امل�ستعملة  ال�سيارات 

موارد مالية جديدة للبلدية

كلمة اأخرية ؟

اإتاحتها  على  »الو�سط«  جريدة  اأ�سكر 
املواطن  اأخاطب  لكي  الفر�سة  هاته  يل 
الربهومي، والذي اأدعـوه اإىل اخلروج يوم 
واجبه  اأداء  اأجل  من  اجلاري  نوفمرب   23
بعيدا  حريــة،  بكل  والإختيار  الإنتخابي 
يوم  يكون  لكي  عن كل امل�سحنات وذلك 

23 نوفمرب عر�سا دميقراطيا.

حاوره :  عبد البا�صط . ب
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ثري  عمراين  بطابع  املدية  والية  متتاز 
اأنها يف  اإىل  القدم  منذ  املنطقة  بتاريخ 
االآونة االأخرية ما بني 2000 و 2017 كانت 
و  امل�شاريع  �شتى  يف  االأ�شد  ح�شة  لها 
خا�شة البناء و تهيئة واجهات الدوائر و 
من  لكل  جميلة  �شورة  الإعطاء  البلديات 
يعرب الوالية ب64 بلدية و 19 دائرة و يف 
و  تابالط  بلديتي  عرفت  اخل�شم  هذا 

مزغنة م�شاريع تنموية متنوعة
حممد  املدية  والية  وايل  قام  حيث 
لبلديتي  تفقد  و  عمل  بزيارة  بو�شمة 
الزيارات  تابالط و مزغنة و هذا �شمن 
طور  يف  هي  التي  امل�شاريع  ملختلف 
ال�شري  يف  العوائق  لدرا�شة  و  االجناز 
احللول  اإيجاد  و  االأخري  لهذه  احل�شن 
االآجال  يف  ا�شتغاللها  ت�رسيع  بهدف 
مزغنة  ببلدية  مت  قد  و  لذلك  املحددة 
م�رسوع  اجناز  احل�رسي  القطب  معاينة 
عر�ض  و  اإيجاري  عمومي  م�شكن   556
درا�شة م�رسوع تهيئة واجهة املدينة كما 
اجناز  مل�رسوع  االأ�شا�ض  حجر  و�شع  مت 
الطريق  بني  الرابط  زغوة  واد  ج�رس 
و  احل�رسي  القطب  و   08 رقم  الوطني 
يف هذا ال�شدد ركز وايل الوالية باأهمية 
يف  العمراين  والتخطيط  اال�شت�رساف 
الّتنمية  ومتطلبات  حاجيات  حتديد 
ت�شجيع  وجوب  اإىل  م�شريا  املحلية 

من  اال�شتثمارية  امل�شاريع  وا�شتقطاب 
نوعية  نقلة  حتقيق  بغية  اخلوا�ض  قبل 
على تلك التي ت�شهدها املنطقة خا�شة 
وال�شناعات  العقارية  الرتقية  جمايل  يف 
الغذائية كما عرفت بلدية تابالط اجناز 
م�رسوع  و  جتاري  مركز  بلدي  ملعب 
اجناز بلدية بالقطب احل�رسي و م�رسوع 
لتكملة  املتبقية  االأ�شغال  من  انتهاء 
م�شت�شفى 60 �رسير و06 �شكنات وظيفية 
�رسورة  اإىل  الوايل  نبه  االإطار  هذا  ويف 
العقارات احل�رسية يف  تر�شيد ا�شتعمال 
اجلانب  مبراعاة  وذلك  امل�شاريع  غر�ض 
كنة وكذا  الوظيفي لها وباأقل م�شاحة ممُ
نظرا  الف�شلية  ال�شيول  من  حمايتها 
تابالط  ملدينة  اجلغرافية  للطبيعة 
م�شددا على االإ�رساع يف اأ�شغال االنتهاء 
املعاينة  حمل  بامل�شت�شفى  املمُتعلقة 
لفائدة  اال�شتغالل  حيز  ي�شحي  حتى 
�شكان املنطقة و يف اإطار تنفيذ وترجمة 
املخطط الوطني لتهيئة االإقليم مت تفقد 
مفرغة  الإن�شاء  موقع  درا�شة  م�رسوع 
هذا  الع�شل  كاف  مبنطقة  عمومية 
برفقته نائب عن رئي�ض املجل�ض ال�شعبي 
الوالئي ووفد والئي مكّون من ال�شلطات 
خمتلف  ومدراء  واالأمنية  الع�شكرية 
القطاعات واملديريات املعنية بربنامج 

امل�شاريع التنموية لوالية املدية .

الزوار  بباب  م�شجد  اإمام  تابع 
امل�شجد  على  املرتدين  اأحد 
الذي يئم فيه  اأمام هيئة حمكمة 
الدار البي�شاء بتهمة اإهانة موظف 
قيامه  ب�شبب  مهامه  تاأدية  اأثناء 
و  امل�شلني  من  عدد  بتحري�ض 
رفقائه على الت�شوي�ض عليه اأثناء 
اإلقائه للخطب ب�شبب االإختالفات 
يف االإيديولوجيات و املرجعيات ، 
اإثارة  على  بتحري�شهم  قيامه  مع 

حالة فو�شى داخل امل�شجد.
مثوله  خالل  ال�شحية  اأكد  حيث 
يف  املتهم  اأن  للمحاكمة  اأكد 
يف  ع�شو  وهو  احلال  ق�شية 
جمعية امل�شجد متعود منذ فرتة 
توليه اإمامة امل�شجد بالتعر�ض له 
اأولها  اإ�شتفزازه عرب عدة طرق  و 
للم�شجد  معه  اأ�شخا�ض  اإح�شار 
الفو�شى  اإمُثارة  على  وحتري�شهم 
مع  للخطبة  اإلقائه  فرتة  اأثناء 

حول  تعليقات  عدة  باإلقاء  قيامه 
خالل  يناق�شها  التي  املوا�شيع 
التي  الت�رسفات  وهي   ، اخلطبة 
يف  الإختالفات  تعود  باأنها  اأكد 
 ، بينهما  الدينية  املرجعيات 
من�شب  توليه  ومنذ  جعلته  التي 
ال�شوؤون  وزارة  بقرار من  االإمامة 
الدينية و االأوقاف يتعر�ض له ، و 
باأن  املرات  اأحد  بخ�شو�ض  اأكد 
املتهم قام باعرتا�ض طريقه بعد 
اأ�شمعه  و  امل�شجد  من  خروجه 
وابال من عبارات ال�شب و ال�شتم 
احلق  مثل  جهته  من  ليطالب   ،
ذكره  �شلف  ما  ظل  ويف  العام 
عامني  حب�شا  عقوبة  بتوقيع 
ال�شحية  نافذا  ، يف ظل مطالبة 
بتعوي�ض قدره 500 األف دج ، مع 
جلل�شات  باحلكم  النطق  تاأجيل 

الحقة .
ل/منرية

ال�رسقي  الو�شط  �شت�شهد واليات 
و �رسق الوطن خالل ال48 �شاعة 
قوية  اأمطار  ت�شاقط  القادمة 
ح�شبما   وبرد  برعود  مرفوقة 
للديوان الوطني لالأر�شاد اجلوية 
الواليات  تتثمل  و  الثالثاء،  اأم�ض 
الن�رسية  هذه  ب�شالحية  املعنية 
يف تيزي وزو و بجاية و جيجل و 
ميلة و ق�شنطينة و �شمال �شطيف 
اليوم  غاية  اىل  بوعريريج  وبرج 
االأربعاء على ال�شاعة ال9 �شباحا 
االمطار  كميات  �شتقدر  حيث  

ملم،  ال40  تتجاوز  اأو  املرتقبة 
و  �شكيكدة  واليات  �شت�شهد  كما 
عنابة و الطارف و قاملة ،و �شوق 
ت�شاقط  تب�شة  �شمال  و  اأهرا�ض 
 50 كمياتها ب  تقدر  اأمطار  هذه 
ملم و قد ت�شل اأو تتجاوز 80 ملم 
و  ال�شاحلية  املدن  على  ال�شيما 
ال�شواحل خالل مدة  القريبة من 
غاية  اإىل  اجلارية  ال�شالحية 
النهار  منت�شف  اخلمي�ض  يوم 
لهذه  املتوقعة  التوقعات  ح�شب 

الن�رسية.

املدية

كما كان يحر�ض اأ�صخا�صا على اإثارة الفو�صى داخل امل�صجد

الوايل يتفقد  امل�شاريع 
التنموية بدائرة تابالط

اإمام يقا�شي م�شليا ب�شبب 
ا�شتهزائه بخطبه بباب الزوار

اأمطار رعدية مرتقبة على واليات 
الو�شط-ال�شرقي و �شرق اجلزائر 

24 �شاعة
حمكمة بئر مراد راي�ض

عون اإداري ببلدية ال�شراقة يتواطاأ 
مع �شم�شارين يف تزوير وثائق 

طالب ممثل احلق العام لدى حمكمة بئر مراد راي�ض بالعا�صمة توقيع عقوبة 18 �صهرا حب�صا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 
األف دج يف حق عون اإداري مب�صلحة �صطب البطاقات الرمادية ببلدية ال�صراقة غرب العا�صمة ، عن تورطه رفقة �صم�صارين 
من ولية �صطيف و �صخ�ض رابع موجود يف حالة فرار بتزوير امللف القاعدي ل�صيارة �صياحية من طراز »رونو كليو« و اإعادة 

تداولها من جديد ل�صخ�ض اأخر دفع ثمنها دون اأن يتمكن من حيازتها الفعلية ، مع اإلتما�ض عقوبة عام حب�صا نافذا ونف�ض 
الغرامة املالية يف حق ال�صم�صارين وعقوبة 3 �صنوات حب�صا و اأمر بالقب�ض يف حق املتهم املوجود يف حالة فرار .

ل/منرية

متابعة  جرى  وقد  هذا 
على  بناءا  املتهمني 
اأحد  بها  تقدم  �شكوى 
اإكت�شافه  حول  االأ�شخا�ض 
قام  �شيارة  وثائق  تزوير 
ثمنها  دفع  و  ب�رسائها 
يحوزها  اأن  دون  بالكامل 
�شيارة  وهي  فعلية  ب�شفة 
»رونو  نوع  من  �شياحية 
ال�شحية  اأكد  حيث  كليو« 
قد  اأنه  �شكواه  معر�ض  يف 
ال�شيارة  تلك  ب�رساء  قام 
ل�رساء  جتاري  حمل  من 
بوالية  ال�شيارات  وبيع 
لل�شم�شارين  ملك  �شطيف 
)�ض.ع(  و�رسيكه  )ح.ن( 
للثمن  لهما  دفعه  مع 
بالكامل  ، وتبني يف خ�شم 

اأن  املنجزة  التحريات 
ال�شيارة حمل �شكوى اأخرى 
تقدم  بخيانة  االأمانة 
�شد  االأ�شلي  املالك  بها 
حالة  يف  املوجود  املتهم 
فرار والذي قام بالت�رسف 
من  اإ�شتيالمها  بعد  بها 
اإطار  يف  االأ�شلي  مالكها 
كما   ، مركبة  تاأجري  عقد 
امللف  اأن  اأي�شا  تبني 
القاعدي لهاته املركبة قد 
قبل  عون  من  تزويره  مت 
�شطب  مب�شلحة  اإدارية 
البطاقات الرمادية ببلدية 
مع  بتواطئ  ال�رساقة 
بذلك  ليتم   ، ال�شم�شارين 
رفقة  الثالثة  حتويلهم 
املوجود  الرابع  املتهم 
فرار  على  حالة  يف 
االإخت�شا�ض  حمكمة 
وا�شتعمال  التزوير  بجرم 

املزور يف حمررات اإدارية 
وتداول  وثائق    طالت 
 ، مزورة  بوثائق  بيعها 
االإداري  العون  و�شع  مع 
املوؤقت  احلب�ض  رهن 
العقابية  باملوؤ�ش�شة 
اإ�شتفادة  و  باحلرا�ض 
اإجراءات  من  ال�شم�شارين 
االإ�شتدعاء املبا�رس ،حيث 
خالل  جهتهما  من  اأنكرا 
اأن  للمحاكمة  مثولهما 
يكونا قد قاما ببيع �شيارة 
اأو  ق�شائية  �شكوى  حمل 
اأنهما كانا جمرد  و  �رسقة 
و  ال�شاري  بني  و�شيطان 
البائع االأ�شلي دون علمهما 
مب�شدر  ال�شيارة ،  يف حني 
تورطه  االأول  املتهم  فند 
ووثائق  البيع  عقد  بتزوير 
مار�ض  اأنه  موؤكدا  ال�شيارة 
دون  �شفافية  بكل  مهنته 

اأن يعلم م�شدر ال�شيارة اأو 
ق�شائية  متابعة  اأنها حمل 
فيما يخ�ض جرمية خيانة 
االأمانة ، ويطالب من جهته 

التامة  بالرباءة  باإفادته 
املحكمة  تقرر  اأن  قبل   ،
باحلكم  النطق  تاأجيل 

جلل�شات الحقة .

وكالة ت�صيري القر�ض امل�صغر لناحية الو�صط بتيبازة

ا�شتحداث اأزيد من 350 موؤ�ش�شة �شغرية منذ بداية ال�شنة
الوطنية  الوكالة  ا�شتحدثت 
لت�شيري القر�ض امل�شغر »اأجنام« 
ناحية الو�شط منذ بداية ال�شنة 
موؤ�ش�شة   350 من  اأزيد  اجلارية 

�شغرية 60 
العن�رس  لفائدة  منها  باملائة 
عنه  اأعلن  ما  ح�شب  الن�شوي 
جلهاز  اجلهوي  املدير  اليوم 

اأجنام« كرمي دراوي.
هام�ض  على  دراوي  اأو�شح  و 
املديرية  نظمته  درا�شي  يوم 
حول  بتيبازة  للو�شط  اجلهوية 
رافعة  »املقاوالتية  مو�شوع 
التنمية املحلية« اأن املوؤ�ش�شات 
نهاية  غاية  اإىل  امل�شتحدثة 
التي  و  املا�شي  اأكتوبر  �شهر 
منها  موؤ�ش�شة  ال350  فاقت 
بتيبازة �شمحت بخلق نحو   142
800 من�شب عمل دائم و �شكلت 

امل�شاريع  من  باملائة   60 ن�شبة 
ن�شاء  حملتها  م�شاريع  املمولة 
الن�شاط  جماالت  �شتى  يف 
�شيما منها احلرفية و التقليدية 
برر  الذي  امل�شوؤول  ح�شب 
للعن�رس  »املعترب«  اال�شتقطاب 
ايجابية  نتائج  بكونها  الن�شوي 
التح�شي�شية  احلمالت  ملختلف 
التي تقوم بها الوكالة من خالل 
الو�شط  يف  �شيما  ا�شتهدافهن 
الريفي و ت�شري توقعات املديرية 
تنطوي  التي  للو�شط  اجلهوية 
لوائها 6 مديريات فرعية  حتت 
و  بومردا�ض  و  البليدة  و  )تيبازة 
اجلزائر غرب و �رسق و و�شط( 
مع  موؤ�ش�شة   800 نحو  بلوغ  اإىل 
نهاية ال�شنة اجلارية فيما مت اإيل 
غاية نهاية �شهر اأكتوبر املا�شي 
�شيغة  هي  و  �شلفية   1300 منح 

تتعد  ال  التي  االأحادي  التمويل 
100 األف دينار القتناء جتهيزات 
و  باحلرفيني،  خا�شة  ب�شيطة 
بني  املربمة  لالتفاقية  جت�شيدا 
وزارة الت�شامن الوطني و االأ�رسة 
و ق�شايا املراأة و وزارة الداخلية 
و اجلماعات املحلية مت متويل 
نحو 150 م�رسوعا لفائدة اأفراد 
املتقاعدين  البلدي  احلر�ض 
اغلبها  تيبازة  بوالية   52 منها 
خا�شة بقطاع النقل و اخلدمات 

و الفالحة.
اأهمية  اأجنام  جهاز  يويل  و 
و  معاهد  بخريجي  خا�شة 
يتجلى  املهني  التكوين  مراكز 
مربمة  اتفاقية  خالل  من  ذلك 
ت�شمح  القطاعني  وزارتي  بني 
ين�شطها  دورية  لقاءات  بتنظيم 
مرافقي اجلهاز لفائدة مرتب�شي 

ك«فئة«  التكوينية  املوؤ�ش�شات 
ي�شتهدفها اجلهاز لبعث م�شاريع 
�شغرية من �شاأنها امل�شاهمة يف 
الن�شيج ال�شناعي الوطني ح�شب 
بخ�شو�ض  و  دراوي،  �رسوحات 
للمقاوالتية  العاملي  االأ�شبوع 
الذي حتييه اجلزائر على غرار 
باقي بلدان العامل اأبرز املتحدث 
اأهمية املنا�شبة من اأجل تر�شيخ 
ال�شباب  لدى  املقاوالتية  ثقافة 
على  ال�شياق  يف  اأكد  و  خا�شة 
املبادرات  حترير  �رسورة 
مرافقة  �شمان  و  االإقت�شادية 
للعن�رس  جيد  و  نوعي  تاأطري  و 
الب�رسي الذي يبقى مفتاح جناح 
اأي مبادرة اأو م�رسوع و من ثمة-
بناء  يف  امل�شاهمة  -يتابع-- 

اقت�شاد وطني قوي.
الهواري بلزرق

اأكد اأن �صخ�صا تون�صيا من باعه له ب30 مليون �صنتيم

حتويل جزائري من قبل ال�شلطات البلجيكية ب�شبب تزويره لوثائق �شفره  
لدى  العام  احلق  مثل  طالب 
توقيع  البي�شاء  الدار  حمكمة 
وغرامة  نافذا  حب�شا  عام  عقوبة 
�شاب  حق  يف  دج  األف   50 بقيمة 
بتهمة  العمر  من  الثالث  العقد  يف 
يف  املزور  وا�شتعمال  التزوير 
طالت  التي  ر�شمية  حمررات 
جوزا �شفره الذي اإ�شتعمله لل�شفر 

لبلجيكا .
هذا وقد جرى حتويل املتهم على 
منذ  توقيفه  بعد  احلال  حمكمة 
فرتة من قبل ال�شلطات البليجيكية 
بعد اأن عرثت بحوزته على وثائق 
مبا�رسة  بتحويله  وقامت  مزورة 
على االأٍرا�شي الوطنية ، اأين جرت 
 ، الذكر  �شالف  باجلرم  متابعته 

والذي اأنكره املتهم خالل مواجهته 
لهيئة املحكمة موؤكدا باأن الوثائق 
عليها  حت�شل  قد  املتابعة  حمل 
من �شخ�ض تون�شي اجلن�شية تعرف 
بال�شفر  برغبته  اأخطره  و  عليه 
الأوروبا و عر�ض عليه هذا االأخري 
مبلغ  مقابل  الزثائق  من  متكينه 
يعلم  مل  والتي   ، �شنتيم  مليون   30

توقيفه  حلني  مزورة  وثائق  باأنها 
 ، البلجيكية  ال�شلطات  قبل  من 
اأنها  يعلم  مل  اأنه  املتهم  اأكد  كما 
اإ�شتعملها لل�شفر  اأنه  مزورة بحكم 
لتقرر   ، لبلجيكا  منه  تون�شب  نحو 
باحلكم  النطق  تاأجيل  املحكمة 

جلل�شات الحقة .
ل/منرية
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مل�ؤ�س�سات  تابعا  ع�نا   577 عن 
�سناعي  طابع  ذات  عم�مية 
خا�سة  اأخرى  و  جتاري  و 
ال�الية  بلديات  خمتلف  من 
لربنامج  تابعة  فرق   7 منها 
ملديرية  البي�ساء  اجلزائر 
مبجم�ع  االجتماعي  الن�ساط 
اأو�سحه  ما  وفق   , �سخ�سا   48
واأ�ساف   . حي�ل  فريد  ال�سيد 
ت�سخري  مت  اأنه  امل�س�ؤول  ذات 
ذات  �ساحنات  منها  اآلية   69
اأح�ا�ض و جرارات و حامالت و 
�ساحنات ذات مقط�رة ومقلمات 

النفايات  لرفع  اآالت  و  االأغ�سان 
لهذه  احل�سن  ال�سري  ل�سمان 
وتندرج   , التطهريية  العملية 
حملة  اإطار  يف  العملية  هذه 

التي  املحيط  لتطهري  وا�سعة 
املا�سي  �سبتمرب  �سهر  انطلقت 
و التي ا�ستهدفت عديد امل�اقع 
احل�رضي  القطب  بهذا  ال�سكنية 

الكبري حيث مت جمع اأكرث من 20 
األف طن منذ تاريخ بداية العملية  
و قد مت يف هذا ال�سياق تنظيف 
�سبكات  من  ط�يل  مرت   7,5
لل�سي�ل  م�رضفا   162 و  التطهري 
تنظيف  عن  ف�سال  بال�عة   82 و 
اأر�سفة على ط�ل 933 مرتا, وفقا 
لذات امل�سدر و�ست�ستهدف هذه 
اإىل غاية  التي �ست�ستمر  احلملة, 
مار�ض 2018 , جمم�ع التجمعات  
ال�سكانية لهذه املدينة التي ت�سم 
متتد  اأن  على  ن�سمة  األف   350
نهاية ال�سهر اجلاري اإىل ال�حدة 
علي  مبدينة   9 رقم  اجل�ارية 
منجلي , ح�سب ما متت االإ�سارة 

اإليه.

مت جمع 455 طنا من النفايات املنزلية و ال�صلبة يف اإطار حملة تنظيف وا�صعة مبدينة علي منجلي )ق�صنطينة(, ح�صب ما 
اأفاد به مدير موؤ�ص�صة التهيئة ملدينتي عني النحا�س و علي منجلي التي بادرت اإىل هذه العملية  وقد �صارك يف هذه احلملة 

التي نظمت يوم اأم�س ال�صبت ما ل يقل.

ق�صنطينة 

ق.و

جمع 455 طنا من النفايات 
يف يوم واحد مبدينة علي منجلي 

النعامة

ت�سجيل 30 م�سروعا ا�ستثماريا 
م�رضوعا   30 جت�سيد  يجري 
النعامةالتي  ب�الية  ا�ستثماريا 
جلنة  م�افقة  على  حت�سلت 
امل�قع  وحتديد  امل�ساعدة 
وترقية االإ�ستثمار و�سبط العقار 
االأربعاء  اأم�ض  ا�ستفيد  كما 
ال�سناعة  قطاع  م�س�ؤويل  من 
واملناجم� ي�جد م�رضوعان من 
اجلديدة  امل�ساريع  هذه  �سمن 
على و�سك ا�ستكمال االأ�سغالبها   
تاأخرا  باملقابل  ي�سجل  فيما 
م�رضوعا   155 زهاء  انطالق  يف 
اأ�سحابهاعلى  يت�فر  اآخرا 
البناء  ورخ�ض  االمتياز  عق�د 
الإجناح  �رضورية  اأخرى  ووثائق 
اأو�سحم�س�ؤول  كما  م�ساريعهم   

القطاع.
ب�ايل  ال��سعية  هذه  ودفعت 
منح  اإىل  ب�سايح  ح�سني  النعامة 
يف  تاأخروا  الذين  امل�ستفيدين 
ثالثة  اآجال  م�ساريعهم  جت�سيد 
اأ�سهر لل�رضوع يف االأ�سغال و اإال 
�سيتم "اإلغاء قرارات ا�ستفادتهم 
اإىل  حت�يلها   و  العقارات  من 
جدية"   اأكرث  اآخرين  م�ستثمرين 

ح�سبما ذكر عمر حم�ثي. 
و تخ�ض هذه امل�ساريع املعتمدة 
�سمن الربنامج الرامي اإىل ترقية 
اإنعا�ض فر�ض االإ�ستثمار على  و 
م�اد  فروع  املحلي  امل�ست�ى 
و  العم�مية  واالأ�سغال  البناء 
الفالحة واإنتاج االأعالف و اأغذية 

التح�يلية  وال�سناعات  االأنعام 
و  الطبية  والعيادات  ال�سياحة  و 
ولتحريك  اخلدمات  و  ال�سيدلة 
امل�ساريع  هذه  اإجناز  وترية 
اأكرث  ا�ستحداث  �ساأنها  من  التي 
دائم  عمل  1.500من�سب  من 
االإ�ستغالل  مرحلة  دخ�لها  بعد 
مرحلة  اأثناء  من�سب   3.000 و 
مديرية  عقدت  االإجناز  
بالتن�سيق  واملناجم  ال�سناعة 
مع ممثلي جلنة امل�ساعدة على 
حتديد امل�قع وترقية االإ�ستثمار 
اجتماعات  عدة  العقار  و�سبط 
مع امل�ستثمرين وقامت بزيارات 
املت�اجدة  الن�ساطات  ملناطق 
و  وامل�رضية  النعامة  ببلديات 

لعملية  تنفيذا  ال�سفراء  عني 
ودفع  ال�سناعي  تطهريالعقار 
كما  امل�ساريع   اإجناز  وترية 
امل�ساحات  اإليه�تتجاوز  اأ�سري 
املمن�حة  الكلية  العقارية 
لفائدة  اللجنة  ذات  طرف  من 
الذين  اال�ستثمار  يف  الراغبني 
االإمتياز  بعق�د  ملفاتهم  حظيت 

يف الفرتة بني �سنتي
خمتلف  عرب    2015 و   2013
الحت�سان  القابلة  االأماكن 
األف   950 املقرتحة  امل�ساريع 
مرتمربع   كما يعرف الطلب على 
العقار ال�سناعي بهذه ال�الية يف 
املدة االأخرية تزايدا"ملح�ظا" 

ح�سبما اأكد نف�ض امل�س�ؤول.

م�صتغامن 

�صوق اأهرا�س 

�صعيدة

اإ�ستحداث 8784 من�سب �سغل 
يف اإطار االإدماج املهني 

دورات تدريبية يف مهارات 
ابتكار م�ساريع تنموية حملية 

ترقب ا�ستالم م�سروع تاأهيل 36 كلم من �سبكة الطرق الوالئية

اإ�ستحداث  م�ستغامن  ب�الية  مت 
8784 من�سب �سغل يف اإطار جهاز 
املهني  االإدماج  على  امل�ساعدة 
اجلارية  ال�سنة  بداية  منذ  وذلك 

 , 2017
ح�سبما علم من مدير الت�سغيل.

ي�م  خالل  م�ستى  ب�سري  واأو�سح  
اإعالمي ح�ل القطاع اأنه مت خالل 
نف�ض الفرتة تن�سيب 421 م�ستفيد 
يف منا�سب عمل دائمة من جمم�ع 
4810 م�ستفيد من عقد عمل مدعم 
منهم 2356 م�ستفيد يف اإطار عقد 
و2212  ال�سهادات  حاملي  اإدماج 

م�ستفيد يف اإطار عقد 
م�ستفيد  و242  املهني  االإدماج 
اإدماج  تك�ين  عقد  اإطار  يف 
الدولة  م�ساهمة  ان  اىل  م�سريا 
هذه  من  امل�ستفيدين  اأج�ر  يف 
بلغت  496 ملي�ن دج منذ  العق�د 
2009 ومن جهة اخرى �رضح ذات 
التي  العمل  عرو�ض  اأن  امل�س�ؤول 
ال�كالة  م�ست�ى  على  تقدميها  مت 
غاية  اإىل  بلغت  للت�سغيل  ال�الئية 
الي�م 5013 عر�ض عمل اأغلبها من 
القطاع اخلا�ض ) 4066 عر�ض( يف 
م�سجل  عمل  طلب   27513 مقابل 
ال�طنية  ال�كالة  جهاز  و�ساعد 
"اأون�ساج"  ال�سباب  وت�سغيل  لدعم 
دائم  �سغل  من�سب   100 على خلق 
 60 من  اأزيد  مت�يل  خالل  من 

املجاالت  خمتلف  يف  م�رضوعا 
واالأ�سغال  والبناء  كالفالحة 
واخلدمات  واحلرف  العم�مية 
دائم  �سغل  من�سب   65 اإىل  ت�ساف 
مت ا�ستحداثها من خالل ال�سندوق 
البطالة  على  للتاأمني  ال�طني 

"كناك" ي�سيف مدير الت�سغيل.
اأبرز  االأجنبية  العمالة  وبخ�س��ض 
عامل   2052 هناك  باأن  املتحدث 
يعمل�ن  جن�سية   23 من  اأجنبي 
م�ؤ�س�سات  يف  م�ستغامن  ب�الية 
اأجنبية ووطنية تن�سط يف جماالت 
والبناء  واخلدمات  ال�سناعة 
 , والفالحة  العم�مية  واالأ�سغال 
ال�سيني�ن  العمال  اأن  اإىل  الفتا 
بال�الية  اأجنبية  عمالة  اأكرب  هم 
االإعالمي  الي�م  هذا  خالل  ومت 
ال�سحافة  لفائدة  نظم  الذي 
ح�ل  معر�ض  اإقامة  املحلية 
دار  ببه�  الت�سغيل  جهاز  اأن�سطة 
كاكي"  الرحمن  عبد  "ولد  الثقافة 
م�س�ؤول�  ن�سطها  �سحفية  وندوة 
القطاع ف�سال عن خرجة ميدانية 
�سملت عددا من امل�ستفيدين من 
جهازي "اأون�ساج" و"كناك" كبع�ض 
والنزهة  ال�سيد  مبيناء  ال�سيادين 
يف  خا�سة  وم�ؤ�س�سة  ب�سالمندر 
ال�سرتجاع  واأخرى  اجل�ارب  اإنتاج 
ومزرعة  املطاطية  العجالت 

لرتبية االأبقار احلل�ب ومطعم . 

املجتمع  ميثل�ن  متدخل�ن  اأكد 
على  اأهرا�ض  �س�ق  ب�الية  املدين 
تدريبية  دورات  اإجراء  �رضورة 
ال�سعبية  املجال�ض  اأع�ساء  لفائدة 

البلدية 
عن  �ستنبثق  التي  وال�الئية 
اجلاري  ن�فمرب   23 ا�ستحقاق 
وذلك يف "مهارات ابتكار م�ساريع 
ال�سياق  هذا  يف  واأو�سح  تنم�ية". 
اجلزائرية  للزوايا  ال�الئي  االأمني 
عرتو�ض  زهري  اأهرا�ض  ب�س�ق 
لقاء  اأ�سغال  �سمن  مداخلته  يف 
قاعة  ال�سبت  ليلة  احت�سنته 
طاهري  ميل�د  املحا�رضات 
بح�س�ر وايل �س�ق اأهرا�ض عبا�ض 
اجلمعيات  عديد  روؤ�ساء  و  بداوي 

وم�اطنني باأن "منذ 
العام 1962 اإىل الي�م كل املجال�ض 
�رضاعات  يف  انتخابها  بعد  تبقى 
م�سالح  يعطل  ما  وه�  عقيمة 

امل�اطن والبلدية وال�طن" .
كذلك  وه�  عرتو�ض  واأ�سار 
اأن  اإىل  الب�رضية  التنمية  يف  خبري 
تلقني  �ستت�سمن  الدورات  هذه 
الروؤى  وت�حيد  الت�ا�سل  مهارات 
يف  كذا  و  املنتخبة  للمجال�ض 
االإبداعي  التفكري  ومهارات  فن 
للبلدية  تنم�ية  م�ساريع  البتكار 
املحلية   اجلماعة  تبقى  ال  لكي 
الدولة  دعم  تنتظر   - قال  كما   -

اأما رئي�ض جمعية العمل التط�عي 
ل�الية �س�ق اأهرا�ض ال�سيد �سفيان 
ان�سغاالت  اإىل  فتطرق  ع�ادية 
ال�سباب و�رضورة التكفل بها حمليا 
حت�سني  اأجل  من  اأفكارا  مقدما 
ظروف معي�سة امل�اطن معتربا اأن 
اجلاري حمطة  ن�فمرب   23 م�عد 

هامة ت�ستدعي امل�ساركة 
االأف�سل  االختيار  ق�سد  ال�ا�سعة 
الظروف  لتح�سني  واالأح�سن 
املعي�سية للم�اطنني  بدوره اأو�سح 
بداوي  عبا�ض  اأهرا�ض  �س�ق  وايل 
يف ردوده على ان�سغاالت احل�س�ر 
عملية  اأية  ت�سجيل  ميكن  "ال  باأنه 
دون  القطاعات  جميع  يف  تنم�ية 

اإ�رضاك ممثلي املجتمع املدين 
ا�ست�سارية  جمال�ض  طريق  عن 
حياة  ترقية  ق�سد  وذلك  حملية" 
بلديات  جمم�ع  عرب  ال�سكان 
امل�س�ؤول  ذات  وحث  ال�الية. 
امل�اطن  اإ�رضاك  �رضورة  على 
القرارات  اتخاذ  يف  فعلية  ب�سفة 
م�سيفا  الي�مية  �س�ؤونه  تهم  التي 
امل�اطنني  اإ�رضاك  �ساأن  من  باأن 
وممثلي املجتمع املدين يف اإعداد 
يف  امل�ساريع  خمتلف  وت�سجيل 
�ستى القطاعات اأن ميكن امل�اطن 
امل�س�ؤولية  بروح   االإح�سا�ض 
القرارات  اتخاذ  يف  وامل�ساركة 

على م�ست�ى البلدية. 

ال�سنة  بداية  ا�ستالم  يرتقب 
ابراهيم  اوالد  بدائرة  القادمة 
كلم   36 تاأهيل  م�رضوع  )�سعيدة( 
من �سبكة الطرق ال�الئية, ح�سبما 

اأكده مدير االأ�سغال العم�مية.
على  الدين  زين  برجي  واأو�سح 
هام�ض زيارة معاينة ل�ايل �سعيدة 
للم�ساريع  ل�ح  اال�سالم  �سيف 
بنف�ض  اجنازها  اجلاري  التنم�ية 
ت�سمل  العملية  هذه  اأن  الدائرة 
 77 رقم  ال�الئي  الطريق  تاأهيل 
الذي  كلم  5ر12  م�سافة  على 
ميل�د  ب��سيخي  قريتي  بني  يربط 
لبلدية  التابعتني  ميم�ن  و�سيدي 
عني ال�سلطان مرورا بقرية قرنيدة 
الطريق  تاأهيل  اأ�سغال  جتري  كما 
 11 م�سافة  على   11 رقم  ال�الئي 
الط�اهرية  ت�تة و  كلم بني قريتي 
بقرية  مرورا  تري�سني(  )بلدية 
امل�سدر  لنف�ض  وفقا  ال��سيط, 
جتري  ابراهيم  اأوالد  وببلدية 

الطريق  تاأهيل 13 كلم من  اأ�سغال 
نف�ض  يربط  الذي   9 رقم  ال�الئي 
وقد  ميم�ن  �سيدي  بقرية  البلدية 
العملية  تخ�سي�ض الإجناز هذه  مت 
مبلغ  ابراهيم  اوالد  دائرة  عرب 
دج  ملي�ن   332 قرابة  قدره  مايل 
اأ�سغال  تقدم  ن�سبة  ترتاوح  فيما 
يف  تدخل  التي  ال�ر�سات  هذه 
الذي  اال�ستدراكي  الربنامج  اإطار 
ما  �سعيدة  والية  منه  ا�ستفادت 
و�ست�ساهم  باملائة   45 و   20 بني 
الطرق  هذه  �سبكة  تاأهيل  عملية 
يف  ابراهيم  اأوالد  بدائرة  ال�الئية 
املنت�جات  نقل  عملية  ت�سهيل 
و  الفالحية ما بني واليتي �سعيدة 
مع�سكر اإ�سافة اإىل حت�سني و�سعية 
ب�سعيدة  ال�الئية  الطرق  �سبكة 
العم�مية  االأ�سغال  ملدير  وفقا 
�سبكة  ط�ل  اجمايل  يبلغ  لالإ�سارة 
كلم   615 ب�سعيدة  ال�الئية  الطرق 
خالل  �سعيدة  وايل  عاين  وقد 

اأ�سغال تهيئة  الزيارة م�رضوع  هذه 
عني  )بلدية  ميل�د  ب��سيخي  قرية 
ال�سلطان( و التي ت�سمل اجناز �سبكة 
املياه ال�ساحلة لل�رضب اإ�سافة اإىل 
باأ�سغال  اخلا�سة  الدرا�سة  عر�ض 
لكباير  حلي  اخلارجية  التهيئة 

ببلدية  االجتماعية  التجزئات  و 
اأوالد اإبراهيم.

بعقد  امل�س�ؤول  نف�ض  قام  كما 
املدين  املجتمع  مع  عمل  جل�سة 
لال�ستماع اإىل خمتلف االن�سغاالت 

التي تهم امل�اطنني. 
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املنظور االمريكي »ل�سفقة القرن«
�صميح خلف

لعدة عوامل دميوغرافية وجغرافية وتاريخية واإن تعمقنا يف التاريخ  فاإن الأر�ض الفل�صطينية لأهلها ، ل نريد اأن نتعمق يف التاريخ وال�صراعات التي دارت والغزوات على 
هذه املنطقة وما اآلت اإليه تلك الغزوات بالقدر الذي نريد اأن ن�صع الب�صمات والرتكيز على املوؤ�صرات  التي قادت ال�صراع  واأهمها الأمنية وال�صيا�صية  ومنذ وعد لفور اأو اإعالن 

بلفور  بعد انهيار المرباطورية العثمانية يف احلرب العاملية الأوىل ولكي منر �صريعا وموجزا على اأطروحات �صيا�صية واأمنية تراكمت بعد وعد بلفور من اأهمها:

1-�لكتاب �لأبي�ض �سنة 1939 �أي بعد ثورة 
36 بثالث �أعو�م تقريبا  وين�ض على �إقامة 
دولة فل�سطينية ت�سمح بهجرة �ليهود �إليها  
على مد�ر 5 �سنو�ت على �ن ي�سارك �ليهود 
يف �حلكم وكل بن�سبة متثيله �ل�سكاين  حيث 
يتم قبول 10000 يهودي �سنويا وت�سل �إىل 
�ألف يهودي وتنتهي يف عام 1944   25000
مبو�فقة   �إل  هجر�ت  �ي  تتم  ل  حيث 
يف  �ملتغري�ت  ولكن  �لفل�سطينية  �لأغلبية 
�ملقرتح  هذ�  �أهملت  �لعاملية   �حلرب 
�ساغها  �لتي  �لربيطانية  �ملبادرة  �أو 
�لربيطاين  �مل�ستعمر�ت  وزير  كتابه  يف 
�لتق�سيم  .2-قر�ر  ماكدونالد  ماكلوم 
1947م   لعام   181 �لتق�سيم   قر�ر  وي�سمى 
فل�سطينية  دولة  فل�سطني  يق�سم  و�لذي 
 %42 ومتثل  مربع   كيلومرت   11000 على 
على  يهودية  ودولة  فل�سطني  �أر��سي  من 
مئوية   ن�سبة  ومتثل  مربع  كيلومرت   15000
�لو�ساية  حتت  حلم  وبيت  و�لقد�ض   %57
�لدولية » رف�ض �لعرب و�لقياد�ت و�لنخب 
�لفل�سطينية هذ� �لقر�ر و�عتربوه جمحفا 

ما عد� �حلزب �ل�سيوعي �لفل�سطيني
3- �لدولة �لدميوقر�طية  وطرحتها حركة 
ت�سفية  على  تقوم  و�لتي  �أدبياتها  يف  فتح 
�لتي  �لأر�ض  على  �ل�سهيونية  �ملوؤ�س�سات 
1965م  عام  ويف  �لديانات   جميع  تقبل 
ولكن مت �لرت�جع بقبول �لنقاط �لع�رش عام 
�لتحرير  منظمة  �عتمدته  �لذي  1974م 
جزء  �أي  على  �لدولة  و�إقامة  �لفل�سطينية 
لقر�ر  �لرجوع  ذروة   4-كانت  حمرر 
بطرح  �لتحرير  منظمة  قبل  من  �لتق�سيم 
متغري�ت  حدوث  بعد  ولكن  �لدولتني  حل 
عام  وغزة  �ل�سفة  باحتالل  �لأر�ض  على 

قر�ر  �أن  �لتحرير  منظمة  و�عتربت  67م 
�لفل�سطينيني  بحق  جمحف  �لتق�سيم 
باإعالن �ل�ستقالل عام 988م  ولكن قبلت 
�أر��سي  من   %22 على   فل�سطينية  دولة 
مع  �ملتبادل  و�لعرت�ف  فل�سطني  يف 
بفر�ري  مبا�رش  و�عرت�ف  �لإ�رش�ئيليني 
بعد  ثم  ومن  و228   242 �لأمن  جمل�ض 
�ملتبادل  �لعرت�ف  مت  قليلة  �سنو�ت 
منظمة  قيادة  بني  متبادلة  بر�سائل 
�و�سلو  �تفاق  بتوقيع  و�إ�رش�ئيل  �لتحرير 
�لدبلوما�سية  ن�سطت  1993م4-  عام 
�لولتني  حل  بطرح  دوليا  �لفل�سطينية  
و�لتي  وغزة  �ل�سفة  م�ساحة  نف�ض  على 
متثل 22% من �أر��سي فل�سطني  و�لقد�ض 
��ستطاعت  �لدولة   عا�سمة  �ل�رشقية 
على  �حل�سول  �لفل�سطينية  �لدبلوما�سية 
يف  ع�سو  وغري  مر�قب  دولة  �عرت�ف 
وهي  �لعامة  �جلمعية  من  2012م  عام 
تفاق  منذ   ، �لأمن  ملجل�ض  ملزمة  غري 
�أو�سلو  و�لتي متل�ست �إ�رش�ئيل من فرتته 
1997م   لعام  �سنو�ت   5 ملدة  �لنتقالية 
�لقد�ض  يف  و�لتو�سع  �ل�ستيطان  �زد�د 
ومناطق  حلم   وبيت  و�خلليل  و�سو�حيها 
�و�سلو  �تفاق  بن�سو�ض  منطقة  يف  �لغور 
ت�سمى C ومتثل 60%رمن م�ساحة �ل�سفة 
و��ستولت مب�ساريع ��سرت�تيجية على طول 
�ل�سفة �لغربية لنهر �لردن و�لبحر �مليت 
معاهدة  مبوجب   �لردن  مع  ب�رش�كة 
�ل�سالم �لتي ت�سمى و�دي عربة  وهذ� ما 
ذ�ت  فل�سطينية  وطنية   دولة  وجود  ينفي 
�سيادة غرب �لنهر 5- �لإد�ر�ت �لأمريكية 
�ملتتالية �أد�رت �ل�رش�ع ومل ت�سعى لتطبيق 
�حرت�م  �دين  بحد  و�و  �لدولية  �لقر�ر�ت 

قر�ر�ت  عدة  عن  �لفل�سطينية  �لتنازلت 
دولية وقر�ر 1994 بقبول �ملبادرة �لعربية 
�لتي ت�سمح بالتطبيع فور مو�فقة  ��رش�ئيل 
�د�رة   -6. و�ل�سفة  غزة  يف  دويلة  على 
بنقل  ت�رشيحات  �ساحبها  �لتي  تر�مب 
�ل�سفارة �لأمريكية �ىل �لقد�ض ومنذ تويل 
تر�مب  رئا�سة �أمريكا مل ت�رشح ت�رشيحا 
وحتدثت  �لدولتني  حل  ل�سالح  و�حد� 
دبلوما�سيني  وم�سوؤليني  �إعالمية  و�سائل 
وهي  �لقرن   �سفقة  ت�سمى  �سفقة  عن 
�ملعتاد  �ل�سندوق«  »خارج  �أطروحات 
�إقليمي  وتطبيع  وبت�سويات  �ل�رش�ع  حلل 
�لفل�سطينية  �لوطنية  فيه �خلريطة  تذوب 
يف  و�ل�سيا�سية  �لأمنية  �خلر�ئط  مع 
�لآن  له  �أر�سيه  ��رش�ئيل  تو�سع  �ملنطقة  
�ل�سفة  يف  �ملدنية  �لد�رة  مهام  بتو�سيع 
عبا�ض  نهج  بني  م�سغوطه  وم�ساحلة 
للم�ساحلة  ونهج حما�ض �ملقاوم يف وجه 
�إن�سانيا و�قت�ساديا مع جتديد  تاأخذ بعد� 
�لفل�سطيني  �ل�سيا�سي  �لنظام  لو�جهات 
عرب �لنتخابات  للدخول يف �لت�سوية  مه 
نقطة خالفية يف ظهور م�سطلح �لتمكني 
�لأمن  و�أهمها  ملهامها  �ل�سلطة  ت�سلم  يف 
مت  و�لذي  �ملقاومة   �سالح  دور  و�إنهاء 
�لتفو�فق ب�ساأنه مع �لقاهرة على �ن يبحث 
دوره ومهامه يف �حلل �ل�سيا�سي  وهو من 
�لقاهرة  يف  �ستبحث  �لتي  �مللفات  �عقد 
�أن  �أريد  ولكن  �لقادم   7-   \ يوم 25\11 
�لوم وزير  �يجال  �لوزير  باأطروحات  �ذكر 
وزير خارجيتها  �ل�سابق ل�رش�ئيل  �لدفاع 
عام  م�رشوعه  طرح  �خرى  مر�حل  يف 

1967م ويحتوي على �لفكار �لتية
للدولة  �ل�رشقية  �حلدود  حتديد   -1

�لبحر  يقطع  وخط  �لأردن  بنهر  �لعربية 
�ململكة  مع  متاما  منت�سفه  من  �مليت 
�لأردنية �لها�سمية. 2- �سم �ملناطق لغور 
ب�سعة  بعر�ض  �مليت  و�لبحر  �لأردن  نهر 
و�إقامة  كيلومرت   15 نحو  �إىل  كيلومرت�ت 
و�لتجمعات  �مل�ستوطنات  من  جمموعة 
�لزر�عية و�لع�سكرية و�ملدنية فيها باأ�رشع 
وم�ستوطنات  �سو�ح  �إقامة  مع  ميكن  ما 
�ل�رشقية.3-  �لقد�ض  يف  يهودية  �سكنية 
�لدولة  �إىل  �لعرب  �ل�سكان  �سم  جتنب 
�أدى ذلك  ولو  �لإمكان حتى  بقدر  �لعربية 
�إىل تبني خيار �لرت�ن�سفري �أو �لتهجري بحق 
�ل�سكان �ملوجودين بالفعل يف فل�سطني 48 
ملر�عاة �لعتبار�ت �لدميغر�فية. 4- �إقامة 
�لغربية  �ل�سفة  يف  فل�سطيني  ذ�تي  حكم 
»�إ�رش�ئيل«.  ت�سمها  لن  �لتي  �ملناطق  يف 
�لعربية  �لدولة  �إىل  غزة  قطاع  �سم   -5
لجئي  نقل  مع  فقط  �لأ�سليني  ب�سكانه 
وتوطينهم  �لقطاع  يف  �ملوجودين   1948
�أو �إىل �لعري�ض �لتي كانت  �ل�سفة �لغربية 
�لالجئني  م�سكلة  حل   -6 �آنذ�ك.  حمتلة 
بدعم  يتمتع  �إقليمي  تعاون  �أ�سا�ض  على 
�أن  ومادية على  �سيا�سية  دولية  وم�ساعدة 
»منوذجية«  قرى  باإقامة  �إ�رش�ئيل«  تقوم« 
�مل�رشوع-  يف  ورد  ملا  طبقا  لالجئني- 
�سو�ء يف �ل�سفة �لغربية �أو يف �سيناء. 8-  
��رش�طني للقذ�يف �لكتاب �لأبي�ض  �لليبي 
�لأبي�ض  كتابه  �لقذ�يف يف  �ملخلوع معمر 
�لفل�سطينية   - �لإ�رش�ئيلية  �مل�سكلة  حلل 
بدمج �لدولتني يف دولة و�حدة دميقر�طية 
�ل�سلمي. يجميع �ل�سم  �لتعاي�ض  �أجل  من 
ويقوم  وفل�سطني.  �إ�رش�ئيل  كلمتي  بني 
�قرت�ح �لقذ�يف يقوم على �أن �مل�ساحة بني 

�لنهر و�لبحر لي�ست كافية لإقامة دولتني، 
يف  يكمن  و�حلل  وفل�سطينية،  �إ�رش�ئيلية 
لها  يقرتح  و�حدة  دولة  د�خل  �لتعاي�ض 
»�إ�رش�طني« كما يلخ�ض �لقرت�ح يف  ��سم 
م�سري�  �لأبي�ض«  »�لكتاب  �جلديد  كتابه 
�مل�ستوطنات  بوجود  فعال  جم�سدة  �إنها 
�لإ�رش�ئيلية �إىل جانب �ملدن �لفل�سطينية 
يف �ل�سفة وغزة. ويرى �لقذ�يف �إن جوهر 
على  »يتنازعان  طرفني  �أن  هو  �ل�رش�ع 
�أحد  لكن  فل�سطني«  هي  �أر�ض  قطعة 
جانب  »من  عليها  دولته  يعلن  �لأطر�ف 
و�حد وي�سميها با�سمه«، معترب� مثل هذ� 

�لإعالن �أمر� باطل.

املبادرة المريكية املرتقبة :

كو�سنري  بها  يقوم  مكوكية  جولت 
و�أهمها  �لإقليم  لدول  وغرينبالت 
قادم   �سيا�سي  بحل  وتلويحات  �ل�سعودية 
دبلوما�سيني  ل�سان  على  �ل�رش�ع  ينهي 
على  طرح  ملا  وت�رشيبات   وروؤ�ساء 
حل  مقولة  لالأبد  تنهي  عبا�ض   �لرئي�ض 
�لفل�سطيني   �لت�سور  �إطار  يف  �لدولتني 
حل  بقبول  عبا�ض  �لرئي�ض  وتلويح 
حل  �أن  �عتقادي  ويف  �لو�حدة   �لدولة 
�لدولة  مقولة  ينهي  �لو�حدة  �لدولة 
�ليهودية �أي�سا  ولكن وجود �مل�ستوطنات 
ر�سم  فيها  ي�سعب  �ل�سفة   �ملتد�خل يف 
للطرفني   �سيادة  ذ�ت  �سيا�سية  خر�ئط 
�أي �ملطروح �إد�رة حكم ذ�تي فل�سطيني 
مع  �إ�رش�ئيل  دولة  ي�سمى  ما  ظل  يف 
ت�سهيالت وتو�سع يف �ل�سالحيات �لإد�رية 
�لتفاق  يتم  مبا  و�لأمنية  و�لقت�سادية 

عليه وما �أعلن عنه �لرئي�ض عبا�ض بجبهة 
حماربة �لإرهاب  �أي ما تفكر فيه �لإد�رة 
�لأمريكية » خارج �ل�سندوق » هي �أفكار  
من �لكتاب �لأبي�ض ملاغدونالد  و�يجال 
لدولة  �أطروحاته  يف  و�لقذ�يف  �لون 
مطروحا  �ل�سوؤ�ل  يبقى  ولكن  ��رش�طني 
و�سقها  �لفل�سطينية  �مل�ساحلة   حول 
�سالح �ملقاومة وف�سائل ما ز�لت تطرح 
يتعار�ض  ما  وهو  فل�سطني   كل  حترير 
�لتحرير   ومنظمة  �ل�سلطة  برنامج  مع 
�ملحا�رشة  �ملقاومة  ف�سائل  وهل 
خيار�ت  لديها  �ل�سيا�سية  باجلغر�فيا 
�لرف�ض لأطروحات �أمريكا �م �ست�سل �ىل 
�تبعتها  �لتي  �لو�قعية  ي�سمى  قناعة  مبا 
منظمة �لتحرير ومل ت�ستفيد من �لتو�زن 
�لدويل يف �لثمانينات و�ل�سبعينات ، وهل 
قو��سم  ذو  برنامج  �لف�سائل  تلك  �ستقبل 
م�سرتكة من �ل�سعب  فيه �ن حتتفظ فيه 
وميثاقها  ووثاقها  �ل�سيا�سية  برب�جمها 
يت�ساعد يف  �ملنطقة  �لتوتر يف  �أن  ..؟؟ 
�جلبهة �ل�سمالية وعلى حدود غزة وبروز 
حلف مو�جه لإير�ن  ومناطق نفوذها .... 
وعملية �لنفق �لتي ترتقب ��رش�ئيل فيها 
لدى  بالتاأكيد   ... �لإ�سالمي  �جلهاد  رد 
�إ�رش�ئيل معلومات دقيقة ل يعلمها �ملارة  

تدعو لال�ستنفار يف �ل�سمال  و�جلنوب ، 
 وطلقة و�حدة قد تغري �لكثري  ولكن هذ� 
ل ينفي �أن �ملنطقة د�خلة على ت�سويات 
ت�سويات  �أو  مبا�رش  ب�سكل  �سيا�سية  �إما 
و�لأفكار  �ملبادرة  طرح  يتبعها  ع�سكرية 
�ل�سيا�سية و�لأمنية �لأمريكية .... يف كل 
ولن  قطاره  م�سى  �لدولتني  �لأحو�ل حل 

يعود.
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يف ثاين اأيامه

�صفقات معر�ض دبي للطريان 
ترتفع اإىل 23.1 مليار دوالر 

دبي  معر�ض  �صفقات  ارتفعت 
اليوم  يف   2017 للطريان  العاملي 
قيمة  اإجمايل  لي�صل  الثاين، 
عليها  املتفق  وال�صفقات  العقود 

اإىل 23.1 مليار دوالر.
اإجمايل  بلغ  الإح�صائية  ووفقاً 
قيمة العقود التجارية والع�صكرية 
 3.76 نحو  فقط  الثاين  اليوم  يف 
�رشكتي  ب�صدارة  دوالر،  مليار 
والعربية  الكويتية  "اأالفكو" 
اليوم  كان  االإماراتية  للطريان 
للطريان،  دبي  معر�ض  من  االأول 
طلبيات  قيمة  يف  ت�صارعاً  �صجل 
دوالر،  مليار   19.3 اإىل  وعقود 
االإتفاقات  وترية  ارتفاع  و�صط 
وفقاً  والع�صكرية،  التجارية 
�رشكة  ووقعت  �صابقة  الإح�صائية 
وتاأجري  �رشاء  لتمويل  "اأالفكو" 
االإثنني،  الكويتية،  الطائرات 
جديدة  طائرة   20 �رشاء  عقد 
من طراز )بي 737-8 ماك�ض( من 

العمالقة  االأمريكية  بوينغ  �رشكة 
 2.2 بقيمة  الطائرات  ل�صناعة 

مليار دوالر.
االأمريكية  ال�رشكة  تفوز  بذلك، 
الثاين،  اليوم  يف  ثالثة  بطلبية 
وي�صل اإجمايل �صفقاتها منذ بدء 
املعر�ض وحتى االآن 19.2 مليار 
دوالر بعد �صفقتي اأم�ض )االأحد( 
واخلطوط  االإمارات  طريان  مع 
)اآزال(  االآذربيجانية  اجلوية 
الدفاع  وزراة  �صفقات  وزادت 
 9.79 اإىل  الع�صكرية  االإماراتية، 
دوالر(  مليار   2.67( درهم  مليار 
يف ثاين اأيام معر�ض دبي العاملي 
فعاليات  وانطلقت  للطريان، 
معر�ض دبي للطريان  االأحد، يف 
ن�صخته الـ 12 بح�صور نحو 1200 
ومب�صاركة  دولة،   63 من  عار�ض 
رو�صية  لطائرات  م�صبوقة  غري 
و�صينية، باالإ�صافة على طائرات 

اأمريكية.

م�صر مر�صي من قف�ض االتهام: ال اأرى املحكمة وال تراين 
القاهرة  جنايات  حمكمة  �صمحت 
يف م�رش، للرئي�ض املعزول حممد 
هيئة  اأمام  بالتحدث  مر�صي، 
املحكمة يف اإعادة حماكمته مع 26 
اآخرين من قيادات جماعة االإخوان 
يف ق�صية "اقتحام ال�صجون"ويتهم 
�صخ�صا  و26  مر�صي  الق�صية  يف 
واأفراد  �صباط  وقتل  باختطاف 
العامة  واإتالف املن�صاآت  ال�رشطة 
مر�صي  وقال  يناير.   25 ثورة  اإبان 
اإىل  اأن مت نقل املحاكمة  اإنه منذ 
اأمناء  معهد  يف  احلالية  القاعة 
يف  يُحاكم  كان  اأن  بعد  ال�رشطة 
مقر اأكادميية ال�رشطة، ال ي�صتطيع 
ال�صهود  �صماع  اأو  املحكمة  روؤية 
الزجاجي،  القف�ض  ب�صبب  جيًدا 

هناك  يكون  اأن  بد  "ال  م�صيفا: 
توا�صل بيني وبني املحكمة، والبد 
اأن اأُعلق على اأقوال ال�صهود".. "اأنا 
حما�رش �صواء يف مكان اإقامتي اأو 
اأحاكم  اأنا  حماكمتي،  مكان  يف 
املحاكمة  ح�صوري،  رغم  غيابًيا 
اإال  اأرى  وال  غيابية  يل  بالن�صبة 
واأنا  دفاعي،  اأرى  وال  خياالت 
على  تراين  ال  املحكمة  اأن  متاأكد 
االإطالق ب�صبب القف�ض الزجاجي، 
خا�صة  ملحاكمة  االأمر  لزم  واإذا 
اأوافق على ذلك كي ا�صتطيع  فاأنا 

احلديث للمحكمة".
اأجابه  املحكمة  رئي�ض  اأن  غري 
وتاأكد  تراك  "املحكمة  قائاًل: 
عادلة  املحاكمة  اأن  متاًما 

ومن�صفة وال عالقة لها بال�صيا�صة، 
للقانون"وتاأتي  طبًقا  حتاكم  واأنك 
بعدما  املتهمني،  حماكمة  اإعادة 
نوفمرب  يف  النق�ض  حمكمة  األغت 
من  ال�صادرة  االأحكام  املا�صي 
برئا�صة  اجلنايات،  حمكمة 
امل�صت�صار �صعبان ال�صامي بـ»اإعدام 
وحممد  مر�صي،  حممد  من  كل 
جلماعة  العام  املر�صد  بديع، 
ر�صاد  ونائبه  االإرهابية،  االإخوان 
ع�صو  حامد،  وحمي  البيومي، 
�صعد  وحممد  االإر�صاد،  مكتب 
ال�صعب  جمل�ض  رئي�ض  الكتاتني، 
املنحل، والقيادى االإخواين ع�صام 
اآخر  متهًما   20 ومعاقبة  العريان، 
اإعادة  وقررت  املوؤبد«،  بال�صجن 

حماكمتهم.
وتعود وقائع الق�صية اإىل عام 2011 
اإبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام 
واالعتداء  النطرون،  وادي  �صجن 
واأ�صندت  االأمنية،  املن�صاآت  على 
الق�صية  يف  للمتهمني  النيابة 
املكتب  هيئة  مع  »االتفاق  تهم 
ال�صيا�صى حلركة حما�ض، وقيادات 
وحزب  االإخواين،  الدويل  التنظيم 
اهلل اللبناين على اإحداث حالة من 
الفو�صى الإ�صقاط الدولة امل�رشية 
عنا�رش  وتدريب  وموؤ�ص�صاتها، 
الثوري  احلر�ض  قبل  من  م�صلحة 
عدائية  اأعمال  الرتكاب  االإيراين 
و�رشب  البالد،  داخل  وع�صكرية 

واقتحام ال�صجون امل�رشية«.

ح�صابات النفوذ و ت�صفية احل�صابات

ترييزا ماي تتهم رو�صيا بـ"تهديد" النظام العاملي
نت اأمري قطر ال نخ�صى املقاطعة.. وعالقتنا مع الدول الكربى حت�صّ

اتهمت رئي�صة الوزراء الربيطانية، 
بـ"تهديد  رو�صيا  ماي،  تريزا 
اإىل  م�صرية  العاملي"،  النظام 
انتخابات  يف  مو�صكو  تدخل 
خالل  الغربية  الدول  من  العديد 
يف  ذلك  جاء  االأخرية،  االأعوام 
األقتها امل�صوؤولة الربيطانية،  كلمة 
ماأدبة ع�صاء  االإثنني، خالل  م�صاء 
اللورد  اأقامها  �صنوية  تقليدية 
لندن،  عمدة  ايفان�ض،  جيفري 
التاريخي  الو�صط  بلدية  رئي�ض 
ماي  واأ�صافت  للعا�صمة  واملايل 
املعلومة  ت�صلّح  "رو�صيا  قائلة 
الغرب"،  يف  فو�صى  الإحداث 
الذي  العاملي  "النظام  اأن  مبينة 
ن�صتند عليه جميًعا، تهدده االأفعال 
اأ�صارت  ال�صياق  الرو�صية"ويف ذات 
ماي اإىل اأن مو�صكو "�صنت العديد 
من الهجمات االإلكرتونية)مل تذكر 
بعدة  موؤ�ص�صات  م�صتهدفة  متى( 
"لدي  وتابعت  ت�صمها(.  )مل  دول 
نحن  لرو�صيا،  ب�صيطة  ر�صالة 
تنجحي  ولن  اقرتفته،  ما  نعرف 
ت�صتخفني  الأنِك  له؛  ت�صعني  فيما 

الدميقراطية،  اأنظمتنا  مبقاومة 
ومبا تتمتع به جمتمعاتنا املفتوحة 
جاذبية"وا�صتطردت  من  واحلرة 
بالتزام  ت�صتخفني  "والأنِك  قائلة 
باالتفاقيات  الغربية  ال�صعوب 
اأن  ولفتت  جميًعا"  توحدنا  التي 
اأخباًرا  ين�رش  الرو�صي،  "االإعالم 
الغرب،  يف  فو�صى  خللق  كاذبة 
وت�صتخدم  موؤ�ص�صاتنا،  ولتقوي�ض 
يف ذلك �صوًرا مفربكة"،وبخ�صو�ض 
جزيرة  �صبه  على  رو�صيا  �صيطرة 
اإن  ماي  قالت   ،2014 عام  القرم 
هذه "اأول دولة تنف�صل عن اأوروبا 
دولة  قبل  من  القوة  با�صتخدام 
الباردة  احلرب  فرتة  بعد  اأخرى، 
حتى  اأربعينيات  منت�صف  )من 
اأوائل ت�صعينيات القرن املا�صي(." 
و�صددت رئي�صة الوزراء الربيطانية، 
اأن بالدها  االحتاد االأوروبي، رغم 
وتابعت  عنه.  االنف�صال  م�صاعي 
"ولهذا  مو�صحة  النقطة  ذات  يف 
م�صاعداتنا  من  عززنا  ال�صبب 
الأوكرانيا،  واالقت�صادية  الع�صكرية 
على  نعمل  ا  اأي�صً ال�صبب  ولهذا 

االإلكرتوين"و�صددت  اأمننا  تعزيز 
ق�صارى  �صتبذل  بالدها  اأن  على 
وتعمل  نف�صها،  حلماية  جهدها 
ال�صدد،  احللفاء يف هذا  كافة  مع 
العودة  يف  يرغبون  ال  اأنهم  الفتة 
الباردة  احلرب  لفرتة  جمدًدا 
لرو�صيا  "ميكن  قائلة  تابعت  ماي 
اختيار طريق مغاير )غري احلرب 
الباردة(، واأعتقد اأنها �صتفعل ذلك، 
لكن حتى يتحقق االأمر، �صنتحرك 
والنظام  م�صاحلنا،  حلماية  مًعا 
ويف  عليه".  ن�صتند  الذي  العاملي 
الوقت ذاته اأعربت رئي�صة الوزراء  
وحوار مع مو�صكو، م�صيفة "ولعل 
اخلارجية  لوزير  املرتقبة  الزيارة 
خري  لرو�صيا،  جون�صون  بوري�ض 
اآخر،   �صياق  ذلك"يف  على  موؤ�رش 
ال�رشق  منطقة  يف  التطورات  اإن 
العاملي  النظام  تهدد  االأو�صط، 
"اأ�صا�ض املعارك  اأن  ولفتت  اأي�صا 
االأو�صط،  بال�رشق  ن�صاهدها  التي 
عبارة عن خليط يجمع بني التوتر 
املذهبي، والتاريخي والدميغرايف 

واالقت�صادي".

اآل  حمد  بن  متيم  قطر  اأمري  قال 
اإن بالده ال تخ�صى مقاطعة  ثاين، 
جريانها، موؤكدا اأن عالقات قطر 
مع الدول الكربى "اأ�صبحت اأف�صل 

مما كانت عليه قبل احل�صار".
نخ�صى  "ال  قطر:  اأمري  وقال 
مقاطعة تلك الدول لنا، فنحن باألف 
خري بدونها"، م�صريا اإىل اأن بالده 
تعر�صت حل�صار جائر اأُهدرت من 
خالله كل القيم واالأعراف، وتابع: 
النف�ض  �صبط  �صيا�صة  "اتبعنا 
فوق  والت�صامي  بالرد  واالعتدال 
م�صريا  واالإ�صفاف"،  املهاترات 
االإرهاب  "افرتاءات متويل  اأن  اإىل 

الدويل.  املجتمع  على  تنطل  مل 
ملكافحة  قطر  دولة  و�صجل 

االإرهاب معروف وموثق".
باأنها  احل�صار  دول  متيم  واتهم 
موؤكدا  االإعالمي،  خطابها  اأ�صرية 
ا�صتعداد  حول  قاله  ما  ق�صد  اأنه 
بالده للت�صويات يف اإطار االحرتام 
اأزمات  اإىل  تطرق  كما  املتبادل 
دعم  مبديا  العربية،  الدول  بع�ض 
الدويل  املبعوث  مل�صاعي  قطر 
دعا  كما  اليمنية،  االأزمة  ب�صاأن 
جميع االأطراف مل�صاحلة حقيقية 
ملعاناة  حدا  وت�صع  النزاع  تنهي 
امللف  وبخ�صو�ض  اليمني  ال�صعب 

بالده  موا�صلة  على  اأكد  الليبي، 
يف  الدولية  الو�صاطة  جهود  دعم 
الدوحة  اأن  اإىل  البلد، م�صريا  هذا 
الوطني،  الوفاق  حكومة  تدعم 
كل  لتوفيق  م�صاع  من  تبذله  فيما 

االأطراف.
االأول  هو  اخلطاب  هذا  ويعد 
ال�صورى  جمل�ض  اأمام  قطر  الأمري 
مقاطعة  اأزمة  منذ  القطري، 
والبحرين  واالإمارات  ال�صعودية 
وم�رش للدوحة، اإثر اتهامها بدعم 
خطاب  وجاء  االإرهاب  ومتويل 
الدورة  افتتاح  خالل  قطر،  اأمري 

الـ46 ملجل�ض ال�صورى القطري.

اللبناين  الرئي�ض  م�صت�صار  عزيز  جان  قال 
مي�صال عون، اأم�ض االثنني، اإنه مت اإبالغهم باأن 
ا�صتقالة �صعد احلريري من رئا�صة الوزراء، هي 
هجوم كبري، وحماولة ال�صتهداف لبنان من قبل 
جهات خارجية وقال  جان عزيز  لقناة "اجلديد" 
اللبنانية: "بالتزامن مع ا�صتقالة احلريري تلقينا 
االأزمة  هذه  اإن  تقول  مبا�رشة  ر�صائل خارجية 
لي�صت اأزمة ا�صتقالة، بل هجوم كبري على لبنان، 
ونحن نتعامل مع هذا املو�صوع بهذه اخللفية، 
حماولة  وهناك  البلد،  على  كبري  خطر  هناك 

ا�صتهداف كبرية من قبل جهات خارجية".
واأ�صاف: "تلقينا ر�صالة خارجية مبا�رشة تقول، 
اإن الو�صع لي�ض ق�صة ا�صتقالة وال ق�صة �صقوط 
حرب  اإىل  عودة  ولي�صت  وا�صتبدالها،  حكومة 
"اإن ما  وتابع:  اإىل 13 ت�رشين"  اأو  متوز 2006، 
يح�صل يف لبنان اليوم عودة اإىل ع�صية 1982 واإن 

هناك قرارا كبريا اتخذ على امل�صتوى الدويل 
االأعلى ب�رشب لبنان، واأن اللعبة انتهت وعليكم 
اأن تتكيفوا مع هذا القرار، واأن تتخذوا ما ميكن 

اتخاذه من اإجراءات حلماية اأنف�صكم".
وتابع م�صت�صار عون: "جوابنا كان وا�صحا باأنه 
التحرير  منظمة  امل�صتهدف  كان   1982 يف 

هناك  لي�صت  لبنان  يف  واليوم  الفل�صطينية، 
جماعات اأجنبية، بل يوجد يف لبنان اللبنانيون، 
لبنان  على  هجوم  واأي  ال�صياديون،  الوطنيون، 
�صيتعامل معه كل لبنان على اأنه هجوم على كل 
لبنان".كما �صدد على اأن "لبنان اأوال، ونحن من 

نقرر امل�صري من هنا من بريوت".

م�صت�صار عون

اأبلغونا اأن 
احلرب قادمة

ماتي�س
اأنه ال ذلك بحزمة من ال�رشوط"الرئي�صان الرو�صي فالدميري بوتني واالأمريكي دونالد ترامب يف قمة اآبيك بوتني من �صوريا، ولن نن�صحب قبل بدء ظهور نتائج جنيف، و�صوف جنلي بع�ض قواتنا عن �صوريا، اإال اأننا �صرنبط عملية جنيف، واإمتام الت�صوية يف �صوريا ويف حديث لل�صحفيني قال: "لن نقدم بب�صاطة االآن على االن�صحاب اأكد جيم�ض ماتي�ض وزير الدفاع االأمريكي، اأن قوات بالده لن تن�صحب من االأرا�صي ال�صورية، قبل انتهاء لن ن�صحب قواتنا من �صوريا اإال ب�صروط االأخرية، اعترب  االأمريكية  الرو�صية  يوؤكدان  وتعميمها على �صائر �صوريا يف �صوء املذكرة  ما جت�صد يف جنوب غربي �صوريا على جميع مناطقها".منطقة وقف الت�صعيد يف جنوب غربي �صوريا، اإال اأن لكل منطقة خ�صو�صيتها، وهذا يعني اأنه يتعذر تعميم ميكن �صب قوالب خا�صة لهذه املناطق نظرا الختالفها. واأ�صاف: "ال�رشطة الع�صكرية الرو�صية منت�رشة يف وترامب 
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فرن�ضا والعزف على وتر احلياد يف اأزمة لبنان.. حياد ال�ضرورة

وتر  على  باري�س  عزف 
عالقات  تبنيها  عرب  احلياد 
الأطراف  جميع  مع  موازية 
موقعها  من  اأق�صاها 
اللبناين  امل�صهد  يف  املميز 
�صيقة  زاوية  يف  وح�رشها 
على خط التما�س بني لبنان 
وال�صعودية، وفق خرباء رغم 
اإعالن  اأحدثه  الذي  الزلزال 
�صعد  اللبناين  الوزراء  رئي�س 
ال�صعودية،  من  احلريري، 
املوقف  اأن  اإل  ا�صتقالته، 
حمكوما  بدا  الفرن�صي 
باأنه  خرباء  يجزم  بغمو�س 
باري�س  جتد  �صمت  �صليل 
تبنيه  على  جمربة  نف�صها 

لعدة اعتبارات.

»غمو�ض نابع عن عجز«

اأربك   ، نوفمرباجلاري   4 يف 
ا�صتقالته  احلريري  اإعالن 
عرب قناة »العربية« ال�صعودية، 
يف  ال�صيا�صي  امل�صهد 
من  ت�صونامي  ليفجر  بالده، 
وال�صيناريوهات  الت�صاوؤلت 

وردود الأفعال املت�صاربة.
احلريري  اأرجعها  ا�صتقالة 
اإىل اعتقاده بوجود »خمطط 
»م�صاعي  واإىل  لغتياله« 
وفر�س  لبنان  خلطف  اإيران 
متكن  بعد  عليه  الو�صاية 
اأمر  فر�س  من  اهلل  حزب 
اأن  �صالحه«ومع  بقوة  واقع 
كفيال  كان  مماثال  اإعالنا 
الأفعال  ردود  »ا�صتفزاز«  بـ 
وخ�صو�صا  اجلميع،  لدى 
التي يعتربها كثريون  فرن�صا 
اإل  التاريخي،  لبنان«  »عّراب 
الزمني  للخط  املتتبع  اأن 
لالأحداث يكت�صف اأن باري�س 
ال�صمت، ومل ت�صدر  التزمت 
اإل  ر�صمية  ت�رشيحات  اأي 
اإىل  ماكرون  ذهاب  قبيل 
لقاء  عقب  ثم  الريا�س، 

الأخري بويل العهد ال�صعودي 
اخلمي�س املا�صي بالعا�صمة 
ال�صيا�صي  املحلل  ال�صعودية 
الفرن�صي، كري�صتوف فروت، 
و�صف، يف حديث لالأنا�صول، 
اأزمة  من  فرن�صا  موقف 
معتربا  »الغام�س«،  بـ  لبنان 
من  نابع  الغمو�س  هذا  اأن 
»عجزها عن التدخل«فروت؛ 
ال�صحفي واملحلل ال�صيا�صي 
املغرب   - »فرن�صا  باإذاعة 
تكن  مل  باري�س  اإن  قال   ،»2
يقدم  باأن  لرتغب  اأبدا 
ولذلك  ا�صتقالته،  احلريري 
بفارغ  عودته  تنتظر  فهي 
ولكنها  لبنان،  اإىل  ال�صرب 
عن  نف�صه،  الآن  يف  عاجزة، 
ال�صعودية،  على  ذلك  فر�س 
اأنها  الأ�صا�صي، كما  �رشيكها 
التدخل  خيار  يف  تفكر  ل 
ال�صبب  رمبا  وهذا  بقوة، 

الرئي�صي ل�صمتها.
اأن  مراقبون  يعتقد  �صمت 
يف  عنه  تتخلى  لن  فرن�صا 
يف  الو�صع  جتاه  موقفها 
ظهور  اأول  عقب  حتى  لبنان 
منذ  للحريري  اإعالمي 
فاملقابلة  ا�صتقالته  اإعالنه 
تلفزيون  اأجراها  التي 
الأحد،  م�صاء  امل�صتقبل، 
ترفع  لن  احلريري،  مع 
املوقف  عن  »الغمو�س« 
تقل�س  قد  بل  الفرن�صي، 
الفرن�صية  الت�رشيحات 
الر�صمية اإىل اأدنى م�صتوياتها 
يف انتظار ما �صتتمخ�س عنه 

الأيام املقبلة من اأحداث.
جيدا  تدرك  فرن�صا  اأن  كما 
البارحة،  احلريري،  ربط  اأن 
ب  ا�صتقالته  عن  تراجعه 
عن  النف�س  عن  »الناأي 
نزاعات املنطقة« يف اإ�صارة 
اإىل حزب اهلل، واإعالنه عودته 
»خالل اأيام« اإىل لبنان، يطرح 
�صيناريوهات عديدة جتربها 

مينح  �صمت  التزام  على 
فبقدر  باحلياد.  انطباعا 
احلريري  ظهور  كان  ما 
بالنظر  ما  نوعا  مطمئنا 
على  الطاغي  الغمو�س  اإىل 
ت�صل�صل الأحداث منذ اإعالن 
ال�صتقالة، اإل اأن ت�رشيحاته 
ت�صتبطن �صيناريوهات قامتة 
تعلمها باري�س جيدا فاإن عاد 
ما  وكرر  لبنان  اإىل  احلريري 
ف�صيكون  املقابلة،  يف  قاله 
احلرب  اإعالن  مبثابة 
تراجع  واإن  اهلل  حزب  على 
لذلك  ف�صيكون  قاله،  عما 
وخيمة،  خارجية  ارتدادات 
نهائيا  عالقاته  قطع  بينها 
ما  مع  ال�صعودية،  حليفه  مع 
من  ال�صيناريو  هذا  يحمله 
كافة  على  �صلبية  تداعيات 
ترى  هنا،  ومن  الأ�صعدة. 
الأ�صلم  اخليار  اأن  باري�س 
ال�صمت، ومراقبة  التزام  هو 
واأن  خ�صو�صا  يحدث  ما 
لبنان  اإىل  احلريري  عودة 
كما  اأيام«  »خالل  �صتكون 
فر�صية  ا�صتبعاد  دون  قال، 
بقائه يف الريا�س اأو النتقال 
التي يحمل  فرن�صا  اإىل  منها 

جن�صيتها.

»الالموقف« اأفقد 
باري�ض موقعها يف لبنان

فرن�صا  اأن  فروت  يعتقد 
فقدت الكثري من قوتها ومن 
قدرتها على التاأثري يف لبنان، 
عجزها  �صوء  يف  خ�صو�صا 
موقع  اأو  موقف  حتديد  عن 
وا�صح لها مع حتالفات لبنان 

الداخلية.
املحورية  الأهمية  فرغم 
التي توليها باري�س ل�صتقرار 
موقفها  اأن  اإل  لبنان، 
من  العديد  �صجني  يظل 
تفر�صها  التي  العتبارات 

لبنان  يف  الو�صع  خ�صو�صية 
ويف املنطقة العربية عموما 
التون�صي ه�صام دغيم، اأ�صتاذ 
بجامعة  ال�صيا�صية  العلوم 
اإن  قال  بفرن�صا،  ال�صوربون 
عن  نقلت  فرن�صية  م�صادر 
العهد  لويل  قوله  ماكرون 
لقائهما  خالل  ال�صعودي 
�صيء  من  »ما  اإن  بالريا�س، 
خطريا  يكون  اأن  ميكن 
با�صتقرار  امل�صا�س  مبقدار 

لبنان«.
دغيم اعترب، يف حديث ، اأن 
البقاء  على  حري�صة  فرن�صا 
مع  التعامل  يف  احلياد  على 
اأو  اأزماته  �صواء خالل  لبنان 
ال�صيا�صية  حمطاته  اأبرز  يف 
حر�س  اأن  غري  الداخلية 
باري�س على العزف على وتر 
الأطراف  جميع  مع  احلياد 
-على  اأفقدها  اللبنانية، 
وزنها  من  الكثري  يبدو-  ما 
يجعلها  ما  الأخري،  بالبلد 
عن  متاما  عاجزة  اليوم 
وفق  فيه،  املوفق  دور  لعب 
هذا  اإن  قال  فروت  فروت 
اأن  �صاأنه  من  »الالموقف« 
و�صعية  يف  �صعفا  يخلق 
ولذلك  بريوت،  اإزاء  باري�س 
بناء  فرن�صا  حماولت  فاإن 
حزب  مع  متوازية  عالقات 
اهلل،  وحزب  امل�صتقبل 
»جتميد«  بـ  فعليا  انتهت 
وزنها ودورها بالبالد وتعترب 
حزب  الفرن�صية  اخلارجية 
اخلطاب  طرف  امل�صتقبل 
على  ولكن  لها،  الر�صمي 
لل�صيا�صة  الداخلي  امل�صتوى 
حتاول  اللبنانية،  املحلية 
بناء  الفرن�صية  الدبلوما�صية 
حزب  مع  مبا�رشة  عالقات 

اهلل.
بعائلة  فرن�صا  عالقة  وعن 
احلريري، لفت فروت اإىل اأنه 
لطاملا كان لفرن�صا عالقات 

احلريري  �صعد  مع  ممّيزة 
يف  رفيق  والده  اغتيال  منذ 
اأن عالقات �صعد  2005 غري 
فر�صت  اخلليجي  بحليفه 
املعار�صة  اإ�صعاف  عليه 
فرن�صا،  تدعمها  التي 
على  نف�صها  الأخرية  لتجد 
لبنان  بني  التما�س  خط 
الآن  يف  عاجزة  وال�صعودية، 
يف  داخليا  التاأثري  عن  نف�صه 
التمّرد  لبنان من جهة، وعن 
يف  ال�صعودية  خيارات  على 
فروت  بح�صب  املنطقة، 
وخل�س اخلبري الفرن�صي اإىل 
يف  خطاأ  »تقرتف  بالده  اأن 
باملنطقة،  التوازنات  تقييم 
ومع ذلك، لزالت ت�رش على 

هذا اخلطاأ«

فرن�صا واأزمة لبنان.. 
�صمت وتخبط

اخلارجية  وزير  ت�رشيحات 
اإيف  جان  الفرن�صي، 
التي  اأم�س الإثنني،  لودريان، 
تدخل  »عدم  اأن  فيها  اعترب 
اإيران يف �صوؤون لبنان �رشط 
مهم ل�صتقرار املنطقة«، مل 
تخرج املوقف الفرن�صي عن 
حياده كما يبدو يف الظاهر، 
بنف�س  مت�ّصكه  اأّكدت  واإمنا 
من  الع�صا  اإم�صاك  مت�صي 
املنت�صف. فت�رشيح لودريان 
اإعالن  عن  تعقيبا  ياأتي 
ب�صبب  ا�صتقالته  احلريري 
وجود »م�صاع اإيرانية خلطف 
لبنان وفر�س الو�صاية عليه«، 
ما يعني اأن املوقف الفرن�صي 
عن  اخلروج  نحو  يتغرّي  مل 
ظل  واإمنا  املعتاد،  حياده 
ومكتفيا  ثابتا  الآن-  -حتى 
بـ »التعقيب« عن الو�صع دون 
فاإن  وعموما،  فيه  التدّخل 
للت�رشيحات  الزمني  اخلط 
منذ  الر�صمية  الفرن�صية 

يك�صف  احلريري،  ا�صتقالة 
وجود هوة زمنية تف�صل بني 
الرابع  يف  ال�صتقالة  اإعالن 
من هذا ال�صهر واأول ت�رشيح 
من  ياأتي  فرن�صي  ر�صمي 
ماكرون يف دبي قبيل ذهابه 

اإىل الريا�س.
دبي:  يف  ماكرون  وقال 
»هناك ات�صالت غري ر�صمية 
لي�س  لكن  احلريري،  مع 
هناك طلب لنقله اإىل فرن�صا 
«واإثر لقاء خاطف مل يتجاوز 
وويل  ماكرون  بني  ال�صاعتني 
�صمن  ال�صعودي،  العهد 
معلنة  غري  مفاجئة  زيارة 
بجدول ماكرون الذي ح�رش، 
متحف  افتتاح  الأربعاء، 
اأ�صدرت  اأبوظبي«،  »لوفر 
يف  بيانا  الفرن�صية  الرئا�صة 
اخلمي�س  من  متاأخر  وقت 
املا�صي، اأي عقب الجتماع 
احلفاظ  املهم  »من  وقالت 
باملنطقة،  ال�صتقرار  على 
الإرهاب  وحماربة 
اأجل  من  العمل  وخ�صو�صا 
املا�صي،  ال�صالم«واجلمعة 
قال لودريان، لإذاعة »اأوروبا 
يعتقد  اإنه  املحلية،   »1
لبنان  وزراء  »رئي�س  اأن 
احلريري  �صعد  امل�صتقيل 
اجلربية  لالإقامة  يخ�صع  ل 
هناك  ولي�س  ال�صعودية،  يف 
حركته«غري  على  قيود  اأي 
�صحفيون  طلب  حني  اأنه 
با�صم  املتحدث  نائب  من 
الفرن�صية،  اخلارجية 
األك�صندر جورجيني، تو�صيح 
اإن  قال  لودريان،  تعليقات 
يكون  اأن  تريد  »باري�س 

احلريري حرا«.
يح�صل  اأن  »نتمنى  واأ�صاف: 
كامل  على  احلريري  �صعد 
ويكون  التحرك،  يف  حريته 
قادرا ب�صكل كامل على القيام 

بدوره احليوي يف لبنان«. 



مي�سي غاب 
عن ودية 

الأرجنتني 
�سد نيجرييا 

للراحة
غاب جنم وقائد منتخب 
االرجنتني ليونيل مي�سي 
عن املباراة الودية �سد 
نيجرييا اأم�س يف مدينة 

كرا�سنودار الرو�سية والذي 
عاد اإىل بر�سلونة بعدما 
ارتاأى مدربه خورخي 

�سامباويل اإراحته، ويتوقع 
اأن يكون �ساومباويل 

اجرى تغيريات عدة يف 
الت�سكيلة االأرجنتينية 

التي فازت على م�سيفتها 
رو�سيا ال�سبت 0-1 

بهدف لالعب مان�س�سرت 
�سيتي االإجنليزي 

�سريخيو اأغويرو، وتدرب 
»األبي�سيلي�ستي« يف مو�سكو 

االثنني قبل االنتقال 
اإىل كرا�سنودار الواقعة 
على م�سافة 1300 كل 

اإىل اجلنوب، للقاء ودي 
الثالثاء �سد نيجرييا، 
يف اإطار ا�ستعدادات 

البلدين خلو�س نهائيات 
كاأ�س العامل 2018 التي 

ت�ست�سيفها رو�سيا بدءاً من 
جوان املقبل.

وقال مي�سي جنم نادي 
بر�سلونة االإ�سباين، 
يف ت�رصيحات لقناة 

اأرجنتينية: »ثمة عدد 
كبري من املباريات يف 

كل مو�سم ما بني الدوري 
املحلي، كاأ�س امللك، 
دوري اأبطال اأوروبا 
واملنتخب الوطني، 

وبالتايل قرر �سامباويل 
اإراحتي من خالل عدم 
خو�س املباراة الثانية«، 
و�سيحل بدالً من مي�سي 
العب الو�سط املهاجم 
يف جوفنتو�س االإيطايل 
باولو ديباال ليلعب على 

االأرجح اإىل جانب 
كري�ستيان بافون العب 

بوكا جونيورز على ح�ساب 
اإدواردو �سالفيو العب 

بنفيكا، يذكر اأن منتخب 
نيجرييا كان قد تعادل 

مع م�سيفته اجلزائر 1-1 
االأحد يف اجلولة االأخرية 
من الت�سفيات االأفريقية 
املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل، 
يف مباراة هام�سية نظراً 
لكونه قد �سبق له �سمان 

تاأهله.
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 اق�صاء جمهور احتاد اجلزائر لقاءين توقيف

 نويوة �صهر وانذار لتودوروف

جلنة الن�سباط ت�سرب بيد من حديد
مل تت�صامح جلنة الن�صباط للرابطة املحرتفة الأوىل من خالل العقوبات التي 
�صلطتها حت�صبا للمباريات التي جرت نهاية ال�صبوع املن�صرم �صمن الرابطتني 
املحرتفتني الأوىل والثانية، حيث اأنذرت الهيئة الكروية مدرب فريق �صباب 

بلوزداد ال�صربي تودوروف بعد الت�صريحات العالمية التي ادلها والتي انتقد 
خاللها الرابطة والتحكيم، اأين امتثل مدرب النادي البلوزدادي اأمام اع�صاء 

جلنة الن�صباط واأدىل باأقواله وقدم تربيرات تلك الت�صريحات

الهيئة  جعل  ما  وهو 
اإنذار  بتوجيه  تكتفي 
يف  بالعقوبة  وتهديد 
االأمر  نف�س  تكرر  حال 
دفع  اإىل  باال�سافة 
قدرها  مالية  غرامة 
�سنتيم،  ماليني  خم�سة 
ذلك  جانب  واإىل 
احتاد  فريق  عوقب 
من  باحلرمان  اجلزائر 
مباراتني  يف  جماهريه 
الذي  التقرير  عقب 
املباراة  حكم  رفعه 
النادي  جمعت  التي 
ب�سيفه  العا�سمي 
نهاية  ق�سنطينة  �سباب 

اال�سبوع املن�رصم على 
حمادي  عمر  ملعب 
ببولوغني �سمن اجلولة 
11 من البطولة الوطنية 
اقدام  فيه  جاء  والذي 
على  االحتاد  ان�سار 
امليدان  اأر�سية  ر�سق 
ت�سبب  مما  باحلجارة 
العبي  اأحد  اإ�سابة  يف 
و�سوف  »ال�سيا�سي«، 
العقوبة  هذه  حترم 
املدرب  اأ�سبال 
حمدي  ميلود  العائد 
خالل  اأن�سارهم  من 
املقرر  املباراتني 
�سبيبة  اأمام  خو�سهما 

ال�ساورة واحتاد ب�سكرة 
 12 اجلولتني  �سمن 
عن  املتاأخر  واللقاء 
من  ال�سابعة  اجلولة 

البطولة الوطنية.
عوقب  املقابل،  يف 
مدرب حرا�س مولودية 
نويوة  طارق  اجلزائر 
اجللو�س  من  باالق�ساء 
االحتياط  مقعد  على 
قيامه  بعد  �سهر  ملدة 
ريا�سي  غري  بت�رصف 
املباراة  حكم  نحو 
اأمام  خا�سوها  التي 
ح�سني  ن�رص  اجلار 
داي وفق التقرير الذي 

جلنة  اإىل  االأخري  رفعه 
مت  بينما  االن�سباط، 
احتاد  العب  ا�ستدعاء 
يو�سف عمارة لالمتثال 
االن�سباط  جلنة  امام 
االجتماع  ح�سة  خالل 
 20 تاريخ  يف  املقرر 
حيث  املقبل  نوفمرب 
لقاء  يف  الطرد  تلقى 
احتاد  امام  فريقه 
جهته  من  ب�سكرة، 
دفاع  العب  عوقب 
عايب  حممد  تاجنانت 
باالق�ساء من املناف�سة 

لثالث مباريات.
عي�صة ق.

ماروتا يطالب بالبتعاد عن ديبال

دراك�سلر يريد البقاء مع باري�س 
�سان جريمان

كالين يتعر�س لنتكا�سة جديدة

مونيوز: فالفريدي برهن كفاءته 
ونيمار يحق له الن�سمام للريال

طالب بيبي ماروتا املدير الريا�سي 
االإيطايل  جوفنتو�س  لنادي 
االأرجنتيني  النجم  عن  باالبتعاد 
البيانكونريي  العب  ديباال  باولو 
لكي ي�سبح بطاًل، ونقلت �سحيفة 
»كوريري ديللو �سبورت« االإيطالية، 
ت�رصيحات ماروتا، التي قال فيها: 
»هناك الكثري من ال�سغوطات على 
ديباال، نحن نعتاد على م�ستوى غري 
عادي منه، وعندما يقدم م�ستويات 
الكايف«، وتابع:  عادية ن�سفه بغري 
»يف احلقيقة ديباال ال يزال يف 24 
من عمره، علينا تركه ين�سج حتى 
ي�سبح بطاًل، عندما تكون �سغرًيا 
م�ستوى  تقدم  االأحيان  بع�س  يف 

غري جيد«.
»لي�س  قال:  االنتقاالت  �سوق  وعن 

علينا  لكن  كبرية  م�سكالت  لدينا 
اأن ننظر اإىل االأمام، ويجب اغتنام 
املريكاتو،  يف  تتوفر  فر�سة  اأي 
هناك دائًما �سعوبات عندما تقرر 
التعاقد مع العبني جدد، لي�س من 
تريد«،  ما  على  احل�سول  ال�سهل 
النظر  من  البد  »�سحيح  ووا�سل: 
امل�ستقبلية،  الفريق  اأعمار  اإىل 
لكن ال نن�سى اأننا منتلك جمموعة 
احرتافية عظيمة«، واختتم حديثه 
باالإ�سكوديتو  نفز  مل  »اإذا  قائال: 
هذا املو�سم �سيكون ف�ساًل ريا�سًيا 
اأما  الفريق،  قائمة  اإىل  بالنظر 
طموحنا،  فهو  االأبطال  دوري 
هدفنا احل�سول عليه، مل يحالفنا 
احلظ مرتني لكننا ن�سعى للتواجد 

مرة اأخرى يف النهائي«.

دراك�سلر  يوليان  االأملاين  اأكد 
جريمان  �سان  باري�س  العب 
عدم  الفرن�سي،  الدوري  مت�سدر 
بايرن  اإىل  نية لالنتقال  اأي  وجود 
ونقلت  اأملانيا،  بطل  ميونيخ 
اأم�س  اأول  االأملانية  ال�سحافة 
على  بها  اأدىل  دراك�سلر  للنجم 
بالده  منتخب  تدريبات  هام�س 
ا�ستعداداً ملباراة ودية �سد فرن�سا 
عن  الرحيل  اإىل  اأنظر  »ال  اأم�س: 
باري�س �سان جريمان يف ال�ستاء اأو 
املو�سم  منت�سف  اأنا يف  ال�سيف، 

مع النادي واأركز على اأهدافنا«.

بايرن  اأّن  اإعالم  و�سائل  واأ�سارت 
يعتزم �سم الالعب البالغ 24 عاماً 
فرانك  للفرن�سي  بدياًل  ليكون 
والذي  امل�ساب  ريبريي 34 عاماً 
البافاري  النادي  مع  عقده  ينتهي 
واأو�سح  احلايل،  املو�سم  اأواخر 
العب �سالكه وفولف�سبورغ ال�سابق 
الذي انتقل مطلع 2017 اإىل نادي 
لي�ست  »هذه  الفرن�سية:  العا�سمة 
فيها  الأحتدث  املالئمة  اللحظة 
عن م�ستقبلي على املدى القريب 
الدوري  اأّن  م�سرياً  البعيد«  اأو 

االأملاين مهم دائماً.

االإجنليزي  ليفربول  جنم  تعر�س 
تقرر  بعدما  جديدة  النتكا�سة 
عن  كالين  ناثانيل  الالعب  غياب 
تقارب  جديدة  ملدة  املالعب 
�سحيفة  وقالت  اأ�سهر،  ثالثة 
من  كان  اإنه  االإجنليزية،  »مرتو« 
ليفربول  العب  عودة  املقرر 
ناثانيل كالين اإىل املالعب خالل 
االأيام القليلة املقبلة، لكن الفريق 
الظهري  اإجراء  قرر  للنادي  الطبي 
اأجل  من  جراحية  عملية  االأمين 

بدنية  بحالة  م�ستقباًل  يعود  اأن 
و�سحية اأف�سل. وكان كالين تعر�س 
الإ�سابة يف فرتة اال�ستعدادات قبل 
املو�سم احلايل، وحتديًدا يف �سهر 
جويلية املا�سي، وقيل اإنه �سيغيب 
ومن  اأ�سهر،   3 ملدة  الفريق  عن 
املتوقع اأن يكون ال�ساب غري متاح 
وقد  املقبل،  فيفري  �سهر  حتى 
ي�سارك  وال  االإ�سابة  بهذه  يتاأثر 
كاأ�س  يف  االإجنليزي  املنتخب  مع 

العامل ال�سيف املقبل.

الالعب  مونيوز  فيكتور  حتدث 
ال�سابق يف �سفوف نادي بر�سلونة 
الربازيلي  رحيل  عن  االإ�سباين 
نيمار عن الفريق الكتالوين ال�سيف 
ا عن  املا�سي، وتطرق للحديث اأي�سً
م�ستوى اإرني�ستو فالفريدي املدير 
مونيوز  وقال  للبلوغرانا،  الفني 
�سحيفة  نقلتها  ت�رصيحات  يف 
املدرب  عن  االإ�سبانية  »�سبورت« 
�سخ�س  »اإنه  فالفريدي:  اجلديد 
على  كمدرب،  عمله  ويثبت  ممتاز 
الرغم من ال�سعوبات التي واجهها 
اأنه جنح يف حتقيق  اإال  البداية  يف 

التوازن«.
املكان  يف  كان  »دائًما  واأ�ساف: 
املنا�سب وح�سل على اأف�سل �سكل 

الالعبني  بع�س  اأن  رغم  للفريق، 
حاالتهم،  اأف�سل  يف  لي�سوا 
جلميع  حل  مي�سي  ليونيل  ولكن 
عن  �سئل  وعندما  ال�سعوبات«، 
بر�سلونة  عن  نيمار  غياب  تاأثري 
قال: »بالن�سبة للم�ساهد فاإن نيمار 
اجلودة  يقدم  اإنه  للغاية  ح�سا�س 
اأولئك  من  واحًدا  ويعد  للفريق، 
كامب  يقدرهم  الذي  الالعبني 
الدائرة حول  االأحاديث  نو«، وعن 
الربازيلي  النجم  انتقال  اإمكانية 
قال:  االإ�سباين  ريال مدريد  لنادي 
لرب�سلونة  العبًا  يعد  مل  »نيمار 
�ساأنه  من  يريد،  ما  فعل  وميكنه 
اأن يعزز �سفوف ريال مدريد الأنه 

واحد من بني االأف�سل«.

 اإجراءات ا�ستثنائية تك�سف
 هوية الفائز بالكرة الذهبية

رغم ت�رصيب غالف جملة »فران�س فوتبول« يف ال�ساعات القليلة املا�سية عرب و�سائل 
التوا�سل االجتماعي والذي يظهر فيه فوز ليونيل مي�سي بالكرة الذهبية لعام 2017 اإال اأن 
�سحيفة »موندو ديبورتيفو« املقربة من بر�سلونة ترى اأن كل �سيء ي�سري لقرب كري�ستيانو 
رونالدو من اللقب، واأكدت ال�سحيفة اأن اختيار يوم ال�سابع دي�سمرب لت�سليم اجلائزة جاء 
بالتوافق مع جدول مباريات ريال مدريد االإ�سباين، ومن اأجل �سمان تواجد كري�ستيانو 

رونالدو يف باري�س لت�سلم جائزته، فريال مدريد �سوف يلعب اأمام بورو�سيا دورمتوند بدوري 
اأبطال اأوروبا يف الربنابيو 6 دي�سمرب ويف التا�سع من ال�سهر �سيواجه اإ�سبيلية يف الدوري 

االإ�سباين، و�سي�سافر الفريق بعد ذلك مبا�رصة اإىل االإمارات العربية املتحدة حيث �سيخو�س 
بطولة كاأ�س العامل لالأندية و�سيلعب مباراته االأوىل يوم 13 دي�سمرب.

وت�سري ال�سحيفة اإىل اأن جدول ريال مدريد من قرر موعد حفل الكرة الذهبية لت�سمن املجلة 
الفرن�سية تواجد الالعب كري�ستيانو رونالدو يوم اخلمي�س يف باري�س بعد مباراة دورمتوند وقبل 
مواجهة اإ�سبيلية وال�سفر بعدها اإىل االإمارات،واأكملت ال�سحيفة اأنه يف حال كان ليونيل مي�سي هو 
الفائز بجائزة الكرة الذهبية فلم تكن املجلة الفرن�سية لت�سع هذا التاريخ لت�سليم اجلائزة، خا�سة 

اأن بر�سلونة �سيلعب بدوري االأبطال يوم اخلام�س دي�سمرب، وبالليغا يف العا�رص من ال�سهر ذاته، 
وت�سري ال�سحيفة اأن اختيار هذا املوعد �سي�سكل �رصًرا على جملة فران�س فوتبول، التي اعتادت 
اأن تن�رص عددها االأ�سبوعي كل ثالثاء، ولكن هذه املرة �سي�سدر ب�سكل ا�سطراري يوم اجلمعة، 
وتريد املجلة اأن يكون هناك ت�سليما مبا�رصا للجائزة على تليفزيون »ليكيب« الفرن�سي، بعد اأن 

ت�سلمها رونالدو العام املا�سي ب�سكل �رصي يف ملعب �سانتياغو برنابيو، واختتمت اأن م�سوؤويل ريال 
مدريد يخططون بالفعل ملرافقة كري�ستيانو رونالدو اإىل باري�س و�سيكون فلورنتينو برييز على راأ�س 

الوفد.
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ا�صتدعى 25 لعبا للرتب�ص 6 اأ�صماء من ن�صر ح�صني داي

�ضارف ي�ضرع يف التح�ضرييات لأوملبياد طوكيو
اأعلن مدرب املنتخب الوطني لفئة اقل من 21 لعبا عن قائمة الالعبني املعنيني بخو�ص الرتب�ص التح�صريي املوجه للفئة املذكورة واي يجري خالل 

الفرتة املمتدة من 18 اإىل 22 نوفمرب املقبل مبركز حت�صري املنتخبات الوطنية ب�صيدي مو�صى، حيث ي�صرع مدير املنتخبات الوطنية وامل�صوؤول الأول على 
العار�صة الفنية الوطنية ملنتخب اأقل من 21 عاما يف التح�صري باكرا ملوعد الألعاب الأوملبية املقررة �صيف 2020 مبدينة طوكيو

عي�صة ق.
اجلزائرية  االحتادية  وان  خا�صة 
اإىل  التاأهل  و�صعت  القدم  لكرة 
االأوملبياد املقبل هدفها امل�صطر 
وذلك  املتو�صط،  املدى  على 
املوؤهلة  الت�صفيات  جتاوز  عرب 
مبنطقة  واخلا�صة  املناف�صة  اإىل 
�صارف  ي�صتهدف  حيث  اإفريقيا، 
اإىل و�صع جمموعة قوية قادرة على 
من  جاهزية  اأح�صن  يف  التواجد 
كافة النواحي من اأجل اال�صتعداد 

االأوملبياد،  لت�صفيات  جيدا 
يريد  �صارف  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة 
مع  اللعب  على  تتعود  جمموعة 
من  تتمكن  حتى  البع�ض  بع�صها 
بينمها  والتن�صيق  االن�صجام  خلق 

وبني اخلطوط الثالثة.
التي  العبا   25 قائمة  ومتّيزت 
�صارف  املدرب  ا�صتدعاها 
للدخول يف ترب�ض حت�صريي يدوم 
من  العبني  باختيار  ايام  اأربعة 
اإىل  ينتمون  الذين  العمرية  الفئة 
13 فريقا من بينهم العب مت�صدر 

اأمل  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
عني مليلة عبد ال�صالم بو�صوارب، 
بالعبني  اال�صتعانة  اإىل  باالإ�صافة 
من فريقي جمعية ال�صلف و�صبيبة 
العنا�رص  بقية  تنتمي  فيما  بجاية، 
الوطنية اإىل اأندية الرابطة االأوىل، 
الن�رصية  خاللها  �صهدت  والتي 
العبني  �صتة  اإىل  الدعوة  توجيه 
مقابل  �صفوفها،  اإىل  ينتمون 
احتاد  �صفوف  من  العبني  اأربعة 

اجلزائر.

قائمة الالعبني:
الغني  عبد  بوحلفية،  زكريا 
خا�صف،  نوفل  حممد  بوزيدي، 
بن  حرو�ض،  علي  عواجي،  العيد 
داي(،  ح�صني  )ن�رص  رحمون  عمر 
عبد املومن �صيفور، حممد  ر�صا 
بوم�رصة، بالل بن حمودة واليا�ض 
حمزة  اجلزائر(،  )احتاد  يعي�ض 
اجليدان  كاالم  حمزة  معويل، 
وفريد املاليل )نادي بارادو(، حاج 

ابراهيم  لعماري،  الرحمان  عبد 
ب�صكرة(،  )احتاد  حملة  بن  فرحي 
حممد مرواين، عبد القادر ععيبو 
غتال  اأ�صامة  ال�صلف(،  )جمعية 
)احتاد البليدة(، بالل تيزي بوعلي 
)�صبيبة القبائل(، عماد الدين عزي 
فتحي  عامر  اجلزائر(،  )مولودية 
اأحمد  غليزان(،  )�رصيع  عامر 
فوؤاد  املدية(ن  )اأوملبي  خالدي 
غامن )�صبيبة بجاية(، عبد ال�صالم 
اأمين  مليلة(،  عني  بو�صوارب)اأمل 

ا�صعد لكجة )احتاد اجلرا�ض(.

غولم مينح موافقته النهائية لإدارة نابويل لتجديد العقد

اجلزائري  الدويل  الالعب  منح 
النهائية  املوافقة  غوالم  فوزي 
ناديه  مع  العقد  جتديد  على 
نابويل االيطايل بعد املفاو�صات 

اإدارة  مع  خا�صها  التي  الطويلة 
اأم�ض و�صائل  اأين ك�صفت  الفريق، 
االإعالم االيطالية اأن غوالم تو�صل 
م�صوؤويل  مع  نهائي  اتفاق  اإىل 

فريقه ووافق نهائيا على موا�صلة 
م�صواره يف �صفوف فريق اجلنوب 
نف�ض  ذكرت  اأين  االيطايل، 
برجمة  يتم  �صوف  اأنه  امل�صادر 
اجتماع اخري بني م�صوؤويل نابويل 
ووكيل اأعمال الالعب خالل االأيام 
على  اجللو�ض  اأجل  من  املقبلة 
طاولة املفاو�صات من اأجل انهاء 
البنود االأخرية للعقد قبل االعالن 
الظهري  جتديد  عن  الر�صمي 
االأي�رص للخ�رص للعقد مع فريقه، 
حيث ينتظر اأن ميتد العقد اأربعة 

موا�صم باأجرة قيمتها 2.8 مليون 
�صنويا و�رصط جزائي قدره  اأورو 

35 مليون اأورو.
خطرية  اإ�صابة  تلقى  وكان 
الرباط  يف  ك�رص  اإىل  بالتعر�ض 
اإىل  اثرها  على  ا�صطر  ال�صليبي 
اخل�صوع لعملية جراحية من اجل 
التخل�ض منها قبل البدء يف عملية 
على  والرتكيز  التاأهيل  اإعادة 
عودة  ت�صجيل  اأجل  من  العالج 

�رصيعة اإىل امليادين.
ع.ق.

تدرب وحيدا وبعيدا عن املجموعة يف ح�صة اأول ام�ص

بودبوز مر�ضح للعب اأ�ضا�ضيا اأمام ايبار
تفادى الالعب الدويل اجلزائري 
يف  التدرب  بودبوز  ريا�ض 
اجلماعية  التدريبية  احل�صة 
التي خا�صها فريقه ريال بتي�ض 
اال�صباين م�صاء اأول اأم�ض، حيث 
ك�صفت تقارير اإعالمية ا�صبانية 
الت�صكيلة  ميدان  متو�صط  ان 

الوطنية مل يتدرب رفقة زمالئه 
بل اكتفى بالتدرب وحيدا بطلب 
ل  ف�صّ الذي  الفريق  مدرب  من 
احلفاظ على �صحة الالعب يف 
ا�صابة  ظل عودته احلديثة من 
واأنه  خا�صة  منها،  يعاين  كان 
تعر�ض اأكرث من مرة منذ الفرتة 

املو�صم  النطالق  اال�صتعدادية 
على  اال�صابة  اإىل  اجلديد 
م�صتوى الركبة، ويف هذا ال�صدد 
ف�صل مدرب ريال بيتي�ض كيكي 
وتفادي  الالعب  اجهاد  عدم 
تعقيد و�صعيته ال�صحية خا�صة 
واأن خريج مدر�صة نادي �صو�صو 

للدخول  مر�صح  الفرن�صي 
التي  املباراة  خالل  ا�صا�صيا 
اال�صبوع  بيتي�ض  ريال  تنتظر 
املقبل  خارج الديار اأمام ايبار 
حل�صاب اجلولة 12 من الدوري 

اال�صباين.
ع.ق. 

م�صجع ل�صباب بلوزداد يعتدي على لكروم

عريبي يوا�ضل الغياب ولي�س جاهزا لحتاد البليدة
كرمي  الالعب  غياب  يتوا�صل 
عريبي عن تدريبات فريقه �صباب 
من  التعايف  عدم  ب�صبب  بلوزداد 
خالل  منها  يعاين  التي  اال�صابة 
يوا�صل  حيث  االأخرية،  االأ�صابيع 
الالعب العالج ومل يندمج بعد يف 
التدريبات اجلماعية للت�صكيلة وهو 
ما يجعله خارج ح�صابات املدرب 
يوا�صل  حيث  تودوروف،  ال�رصبي 
الغياب عن املناف�صة وتاأكد غيابه 
وعدم م�صاركته يف املباراة املقبلة 
العا�صمي  النادي  تنتظر  التي 
البليدة  اأمام احتاد  ال�صبت املقبل 
حل�صاب  اوت   20 ملعب  على 
الوطنية،  البطولة  من   12 اجلولة 

الطاقم  يوا�صل  ان  ينتظر  حيث 
االعتماد  موا�صلة  لل�صباب  الفني 
يف  الكروم  علي  �صيد  زميله  على 
ا�صتاأنف  املقابل  يف  الهجوم، 
الالعب عبد اهلل �صبرية وهو الذي 
كان غائبا عن الفريق خالل الفرتة 
التي  اال�صابة  ب�صبب  املن�رصمة 
اأمام  م�صاركته  لكن  منها  تعافى 
فيها  احل�صم  يتم  البليدة مل  احتاد 
وتبقى بني ايدي الطاقم الفني يف 
ب�صبب  البدنية  ظل عدم جاهزيته 

ابتعاده عن امليادين.
املهاجم  تعر�ض  اخرى،  جهة  من 
�صيد علي الكروم اإىل االعتداء من 
لل�صباب  املنا�رصين  احد  طرف 

عند  انتظره  والذي  البلوزدادي 
التي  التدريبية  احل�صة  نهاية 
"العقيبة"  اأبناء  ت�صكيلة  خا�صتها 
الحقه  حيث  اأم�ض  اأول  م�صاء 
بوابل  عليه  وانهال  �صيارته  اإىل 
عليه  االعتداء  وحاول  ال�صتم  من 
بالرتاخي  اإياه  متهما  ج�صديا 
الهدف  رغم  الفريق  لقاءات  يف 
�صبيبة  مباراة  يف  �صجله  الذي 
االأ�صبوع  نهاية  التي جرت  القبائل 
العودة  اإىل  الفريق  وقاد  املن�رصم 
بالتعادل من ملعب تيزي وزو وهو 
وحال  له،  ي�صفع  مل  الذي  االأمر 
تدخل زميله الالعب كرمي خوذي 
تطور  دون  احلا�رصين  وبع�ض 

االأمور بينهما.
عي�صة ق.

�صريف الوزاين ميتثل اليوم اأمام جلنة 
الن�صباط

ال�ضابة تبعد دمو عن دفاع تاجنانت 
واحتاد اجلزائر

تاأّكد غياب العب مولودية اجلزائر عبد الغني دمو عن املباراة التي تنتظر 
الفريق اأمام دفاع تاجنانت اجلمعة املقبل �صمن اجلولة 12 من البطولة الوطنية 

والداربي العا�صمي املقرر الثالثاء املقبل امام اجلار احتاد اجلزائر �صمن 
ت�صوية املباريات وخو�ض اللقاء املتاأخر حل�صاب اجلولة ال�صاد�صة، حيث تلقى 
العب املحور اإ�صابة خالل احل�صة التدريبية التي خا�صها رفقة زمالئه �صباح 

اأول ام�ض ا�صتعداد للقاء دفاع تاجنانت والتي متثلت على م�صتوى الع�صالت 
املقربة، والتي جتعل الالعب يغيب ا�صبوعا عن املناف�صة حيث �صوف يركز 
على العالج من اأجل ا�صتعادة امكانياته �رصيعا من اأجل العودة اإىل امليادين.

من جهة اأخرى، تقرر ان ميثل الالعب ه�صام �رصيف الوزاين اليوم اأمام جلنة 
االن�صباط للفريق من اأجل اال�صتماع الأقواله فيا يخ�ض الت�رصف غري الربا�صي 

الذي قام به نحجو مدرب الفرن�صي رونار كازوين عند تغيريه خالل اطوار 
املقابلة التي جمعت "العميد" باجلار ن�رص ح�صني داي نهاية االأ�صبوع املن�رصم 
حل�صاب اجلولة 11 من البطولة الوطنية حيث رف�ض م�صافحته، اأين ال ي�صتبعد 

اأن تقت�رص العقوبة على اجلانب املايل خال�صة واأن الالعب تقدم باالعتذار 
اإىل املدرب مربرا اأن الت�رصف يعود اإىل غ�صبه من االداء ال�صيئ الذي قدمه 

خالل الدقائق التي لعبها. يف �صياق منف�صل، ينتظر اأن يعود الالعب امللغا�صي 
ابراهيم اأمادا اليوم على اق�صى تقدير اإىل اأر�ض الوطن من اأجل االلتحاق 

بتدريبات الفريق بعد انتهاءه من االلتزامات مع منتخب بالده مدغ�صقر الذي 
خا�ض مباراة ودية اأمام نظريه جزر القمر، حيث ظهرت اأهمية مكانة الالعب 

يف و�صط امليدان خالل داربي الن�رصية والتي خ�رصها الفريق يف غيابه، 
وت�صكل عودة اأمادا غلى الفريق ارتياحا للمدرب كازوين الذي يعتربه ركيزة 

اأ�صا�صية يف الت�صكيلة.
عي�صة ق.

انطالق البطولة الوطنية الع�ضكرية 
لكرة ال�ضلة

 ي�صارك 12 فريقا مق�صما على اأربع جمموعات يف البطولة الوطنية 
الع�صكرية ما بني املدار�ض لكرة ال�صلة التي افتتحت اول ام�ض 

باملدر�صة الوطنية التح�صريية لدرا�صات مهند�ض "باجي خمتار" 
بالرويبة  الناحية الع�صكرية االأوىل وامل�صتمرة اإىل غاية الغد، وجرت 

املباراة االفتتاحية عن املجموعة االوىل بني فريقي املدر�صة الوطنية 
التح�صريية لدرا�صات مهند�ض بالرويبة  واملدر�صة العليا لالإ�صارة 

بالقليعة، حيث عاد الفوز للفريق االول بنتيجة )62- 28(، وت�صتمر بقية 
مباريات الدورة عن املجموعات االربع م�صاء يومي االثنني والثالثاء، 

وح�صب نظام املناف�صة يتاأهل الفريق الذي يت�صدر املجموعة اىل 
الدور ن�صف النهائي  املقرر اليوم، على اأن يلعب اللقاءين الرتتيبي 

والنهائي �صبيحة الغد.
وكالت
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للمرة �لأوىل 4 منتخبات عربية باملونديال. �لكروي.. �ضدفة �أم تخطيط؟
ت�شهد كرة القدم العربية يف الفرتة 
احلالية طفرة كبرية على م�شتوى 
م�رص  بتاأهل  وذلك  املنتخبات، 
اإىل  وال�شعودية  واملغرب  وتون�س 
القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  بطولة 
يف رو�شيا 2018. وهذه هي املرة 
الأوىل يف التاريخ التي يتاأهل فيها 
4 منتخبات عربية اإىل املونديال 
 5 ي�شبح  اأن  العدد  وكاد  الكروي، 
باقرتاب �شوريا من حتقيق حلمها 
بالو�شول للعر�س العاملي، اإلاّ اأنها 
ودعت اأمام اأ�شرتاليا ولر�شد اأهم 
الأ�شباب التي منحت 4 منتخبات 
للمونديال  التاأهل  بطاقة  عربية 
الأنا�شول على  الرو�شي، ح�شلت 
ت�رصيحات خا�شة عرب الهاتف من 
املنتخب  يف  امل�شاعد  املدرب 
التون�شي حامت املي�شاوي، والناقد 
اجلمهورية  بجريدة  الريا�شي 
امل�رصية اأحمد زهران، واملحلل 
املغربي ح�شن مومن، والإعالمي 
العظيم  عبد  ال�شعودي  الريا�شي 

راغب.
 4 و�شول  اأن  يرى  املي�شاوي 
مل  للمونديال  عربية  منتخبات 
نتيجة  هو  بل  ال�شدفة  وليد  يكن 
للبطولت  القوي  امل�شتوى 
والكاأ�س(  )الدوري  املحلية 
وتون�س  وم�رص  ال�شعودية  يف 
واملغرب، اإ�شافة لقوة البطولت 
واأو�شح  البلدان  هذه  املحلية يف 
لعبي  »معظم  اأن  اإىل  املي�شاوي 
الأندية  من  املتاأهلة  املنتخبات 
مناف�شات  تخو�س  التي  املحلية 
قارية وتعترب الأقوى مثل الأهلي 
البي�شاوي  والوداد  امل�رصي 
ال�شاحلي  والنجم  والرتجي 
عودة  اإىل  اإ�شافة  التون�شيني، 
مل�شتواها  ال�شعودية  الأندية 

القوي يف ال�شنوات الأخرية«.

قوة املناف�صة

واأ�شار يف هذا ال�شاأن اإىل اأن تاألق 
الأربعة  البلدان  اأندية  وو�شول 
املناف�شات  يف  الأخرية  لالأدوار 
املناف�شة  قوة  على  يدل  القارية 
التي تعود بالفائدة على منتخباتها 
القادرين  الالعبني  خربة  وعلى 
اأف�شل  اأمام  لند  نًدا  اللعب  على 

الفرق واملنتخبات.
ومل ين�س املي�شاوي الدور الكبري 
املحرتفني  لالعبني  واملتميز 
يف  خربتهم  فوا  وظاّ الذين 
ورفعوا  الأوروبية  البطولت 
اإىل  اإ�شارة  يف  م�شتوياتهم،  من 
لعب  �شالح  حممد  امل�رصي 
واملغربي  الإجنليزي  ليفربول 
املهدي بن عطية لعب يوفنتو�س 
عبد  اأمين  والتون�شي  الإيطايل 
الفرن�شي،  مر�شيليا  لعب  النور 

الآخرين  الالعبني  من  والعديد 
وتابع بالقول »كرة القدم احلديثة 
اإىل  املنتخبات  ت�شنف  تعد  مل 
قوية واأخرى �شعيفة بل املقيا�س 
الأول اأ�شبح خربة الالعبني ومدى 
منتخباتهم  داخل  اندماجهم 
التفاعل  »يكون  حيث  الوطنية، 
اأكرث بني الالعبني الذين يخو�شون 
اأكرث مباريات مع بع�شهم البع�س 
املدرب  اأنديتهم«واأرجع  داخل 
امل�شاعد التون�شي عودة منتخبي 
ن�شخ(   4 اآخر  )غاب  املغرب 
ن�شخ(   6 اآخر  )غابت  وم�رص 
طويل،  غياب  بعد  للمونديال 
الأخطاء  من  والتعلم  الرتكيز  اإىل 
اأنه  املي�شاوي  ويرى  ال�شابقة 
اأن  اإلاّ  ال�شابقة  للعوامل  اإ�شافة 
»تراجع  وهو  اآخر  �شبب  هناك 
يف  املنتخبات  من  عدد  م�شتوى 
غرار  على  خا�س  ب�شكل  اإفريقيا 
اللذين  والكامريون  ديفوار  كوت 
وعدم  اأنديتهما  تراجع  يعترب 
املحرتفني  لعبيهما  جتان�س 
�شببًا يف اخلروج من �شباق التاأهل 

للمونديال«.
لتاأكيد  العربية  املنتخبات  ودعا 
العامل  لكاأ�س  تاأهلها  جدارة 
واحلفاظ على هذا التقليد ورفع 
م�شتوى الطموحات بتجاوز فكرة 
امل�شاركة من اأجل امل�شاركة فقط 
اإىل  للو�شول  عقد  دون  واللعب 
اأدوار متقدمة احتذاًء مبنتخبات 
والو�شطى  اجلنوبية  اأمريكا 
وتقدم  ع�رصية  كرة  تلعب  التي 
م�شاركاتها  يف  كبرية  م�شتويات 

من مونديال لآخر.

احلالة امل�صرية

اإن  زهران  الناقد  قال  جانبه  من 
نظام  امل�رصية  الأندية  »تطبيق 
لالعبني  اخلارجي  الحرتاف 
يف  �شاهمت  التي  الأ�شباب  من 
حتقيق حلم دام 28 عاًما بالتاأهل 
زهران  العامل«واأكد  كاأ�س  لبطولة 
امل�رصيني  الالعبني  احرتاف  اأن 
الأوروبية املختلفة  الدوريات  يف 
اإك�شاب  يف  كبري  ب�شكل  �شاهم 
الالعبني املزيد من اخلربة وهو 
املنتخب  على  بالنفع  عاد  ما 
ليحقق حلم املاليني من ال�شعب 
مونديال  اإىل  بالتاأهل  امل�رصي 
اأن يظهر املنتخب  وتوقع  رو�شيا 
يف  متميز  مب�شتوى  امل�رصي 
واأن  املقبلة  العامل  كاأ�س  بطولة 
الدوري  يتاألق جميع الالعبني يف 
اأنظار  يجذبوا  حتى  املحلي 
بقيادة  للفراعنة  الفني  اجلهاز 

الأرجنتيني هيكتور كوبر.
بعطاء  مومن  اأ�شاد  بدوره 
املنتخبات العربية الأربعة خا�شة 

املغرب  اأن  م�شرًيا  املغربي، 
م�رصًفا  عاملًيا  رقًما  حققت 
القارات  الوحيدة يف  الدولة  فهي 
مرماها  يتلَق  مل  التي  اخلم�س 
املوؤهلة  الت�شفيات  اأي هدف يف 
اأن املنتخب  واأ�شاف  للمونديال. 
اأي مباراة يف  املغربي مل يخ�رص 
ما  وهو  الإفريقية،  الت�شفيات 
اأهله ليعود لأبرز حدث كروي يف 
العامل بعد غياب 20 عاًما، موؤكًدا 
هناك  اأن  على  تدل  »الأرقام  اأن 
تدبري  وبدون  جيد،  تخطيط 
حمكم واإمكانيات مادية ل ميكن 
تاأهل  وحول  الأهداف«.  حتقيق 
املنتخب  اإن  مومن  قال  تون�س 
رغم  رو�شيا  يف  له  مكاًنا  حجز 
وهذا  الأندية،  م�شتوى  تراجع 
يدل على »الكرة متر�س لكنها ل 

متوت«.

نتائج متناق�صة

خالل  م�رص  نتائج  عند  وتوقف 
ال�شنوات املا�شية، بالقول: »عند 
املقارنة نكت�شف اأن هناك نتائج 
امل�رصي  املنتخب  متناق�شة، 
غاب عن العر�س الكروي العاملي 
ملدة 28 عاًما، لكن هذا ل يعني 
قوًيا،  منتخبًا  ميلك  يكن  مل  اأنه 
اإفريقية  األقاب  ح�شد  بالعك�س 
اإفريقي  توجه  له  وكان  كبرية، 

بارز«.
عودة  جًدا  »مهم  واأ�شاف 
العاملي  املونديال  اإىل  املنتخب 
امل�رصية،  القدم  لكرة  بالن�شبة 
بعد  ع�شيبة  مبراحل  مرت  التي 

الربيع العربي«.
اإلاّ اأن املحلل الريا�شي املغربي 
�شيا�شة  وجود  مدى  حول  ت�شاءل 
قائاًل:  العربي،  العامل  يف  كروية 
ال�شيا�شة  عن  نتحدث  »حني 
امل�شاريع  بها  نق�شد  الكروية 
التي تهم البنيات التحتية والدعم 
والهتمام  الأطر  وتكوين  املايل 
اإطار  يف  ال�شغرى،  بالفئات 
�شاملة«ويرى  ريا�شية  �شيا�شة 
الكروية  »ال�شيا�شة  اأن  املتحدث 
موجودة  غري  ال�شامل  مبفهومها 
العربي«واأ�شاف:  العامل  يف 
»باملقابل هناك جناحات لبع�س 
متكنت  التي  العربية،  الحتادات 
املالئمة  ال�رصوط  توفري  من 
وحتقيق  الأول  منتخبها  لنجاح 
احلال  هو  كما  جيدة،  نتائج 
العربية  للمنتخبات  بالن�شبة 
ملونديال  املتاأهلة  الأربعة 
اإىل  مومن  ولفت   .»2018 رو�شيا 
يف  الأندية  واقع  يف  املتاأمل  اأن 
يدرك  املتاأهلة  العربية  البلدان 
لدعم  يُبذل  الذي  اجلهد  جيًدا 
بينما هناك  الوطنية،  املنتخبات 

دعم  م�شتوى  على  كبري  تق�شري 
يف  »مثاًل  الأندية«واأو�شح:  عمل 
ي�شتغل  التي  ال�رصعة  املغرب 
متقدم  الكروي  الحتاد  بها 
كثرًيا عن ال�رصعة التي ت�شري بها 
الأندية«واأكد مومن �رصورة اإيالء 
اأهمية اأكرب لدعم الفئات ال�شغرى 
اأمان  »�شمام  لأنها  لالعبني، 
الوطنية«اأما  املنتخبات  م�شتقبل 
كرة  �شوؤون  يف  املخت�س  راغب 
اأن ال�شبب  القدم ال�شعودية فريى 
الأهم يف تاأهل منتخب بالده يعود 
مارفيك  فان  الهولندي  للمدرب 
نف�س  على  احلفاظ  قرر  عندما 
ب�شكل  ي�شتدعيها  التي  القائمة 
كان  ما  بخالف  وهذا  م�شتمر، 
يتعر�س  عندما  �شابًقا،  يحدث 
يتم  بطولة  يخ�رص  اأو  نك�شة  اإىل 
واأ�شاف  لعبًا   15-10 تغيري 
والتكتيكي  التقني  ال�شعيد  »على 
الأخ�رص ال�شعودي ميتلك لعبني 
يريد  ما  يعرفون  حًقا،  مميزين 
ويطبقونه  الفني  اجلهاز  منهم 
بع�س  لديهم  رمبا  بذكاء، 
البدين  ال�شعيدين  على  النواق�س 
والذهني، لكن هذا مل مينعهم من 

اللعب ب�شكل مميز«.

طريقة فان مارفيك

مارفيك،  فان  »طريقة  واأو�شح 
الت�شفيات  بداية  منذ  تتغري  مل 
النهائية، 4 مدافعني، 5 لعبني يف 
خط املنت�شف، واأمامهم مهاجم 
اللعب تتحول  وحيد، لكن طريقة 
املباراة«واأ�شار  ظروف  بح�شب 
ال�شعودي  الدوري  اأن  اإىل  راغب 
عربًيا،  والأقوى  الأف�شل  يعد 
باأهم  غريه  عن  »ميتاز  لأنه 
ميزتني، الأوىل هي تعدد الأندية 
بني  البطولت  على  املتناف�شة 
والأهلي  )الهالل  وهي  فرق   5
وال�شباب(،  والحتاد  والن�رص 
تناف�شية  اأجواًء  يخلق  ما  وهو 
مميزة ومثرية على غرار الدوري 
»ال�شبب  واأ�شاف  الإجنليزي«. 
الثاين احل�شور اجلماهريي الكبري 
يف غالبية املباريات، ولي�س الأمر 
خلق  بل  فقط  ذلك  على  قا�رًصا 
اجلماهري ال�شعودية لأجواء مثرية 
جعل  ما  وهو  املباريات،  خالل 
العنا�رص  باأف�شل  ت�شتعني  الأندية 
املحرتفة«واختتم  الأجنبية 
»ا�شتعانة  بالقول  حديثه  راغب 
انعك�س  اأجانب  بالعبني  الأندية 
تاأثريه على الالعب املحلي الذي 
لنف�شه  يجد  اأن  جاهًدا  حاول 
فر�شه يف الت�شكيلة الثابتة لفريقه 
اجلانب  ارتفاع  اإىل  اأدى  ما  وهو 
الالعب  لدى  والتكتيكي  اللياقي 

ال�شعودي«.
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فنيالأربعاء 15 نوفمرب2017  املوافـق  لـ 26 �صفر  1439ه 15
 اللوفر اأبوظبي: اأكرب فرع ملتحف

 اللوفر يف العامل
افتتح موؤخرا متحف اللوفر ابوظبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث 

يعد اأكرب فرع ملتحف اللوفر يف العامل افتتح املتحف نائب رئي�س دولة الإمارات 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، مب�صاركة 

عدد من الزعماء والقادة، من بينهم الرئي�س الفرن�صي اإميانويل ماكرون وزوجته 
بريجيت، والعاهل املغربي امللك حممد ال�صاد�س، والعاهل البحريني امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة.
اأبوظبي«  »اللوفر-  متحف  كلفة  وبلغت 
احلكومة  وفرتها  يورو  مليون   965 فعليا 
هبات،  �سندوق  هيئة  على  االإماراتية 

وجرى توزيعها كالتايل:

400 مليون يورو 
ل�صتغالل اجلانب 
الإماراتي لعالمة 

»اللوفر« ملدة 30 
عاما.

 190

مليون يورو ل�صتعارة 
الأعمال الفنية ملدة 10 

�صنوات.
165 مليون يورو 

للم�صاعدة التقنية على 
اإن�صاء مركب ميتد على 

م�صاحة 24 األف مرت 

مربع.
13 مليون يورو لربجمة 
معار�س و�صالونات ملدة 

15 عاما.

التي  املتحف  افتتاح  اأيام  يف  ي�سارك 
ت�ستمر حتى الثالثاء 14 نوفمرب، عدد من 
التعاون  مثل  العامليني  والفنانني  الفرق 
باراجي  الكورية  املو�سيقية  الفرقة  بني 
فرن�سا،  من  يل  اإنغويني  اجليتار  وعازف 
متخ�س�سني  ت�سم  التي  اإف،  وجمموعة 
والتي  الفرن�سية،  النارية  االألعاب  يف 
يجمع  مبهرا  احتفاال  تعر�س 
واالأ�سواء  املو�سيقى  بني  ما 
وعرو�س  ال�ساحرة 
وامل�رسح،  الفيديو 
فرقة  ت�سارك  كما 
وو«  »زجيانغ  اأوبرا 
�سينيني  بعر�سني 
 ، ين ر م�سهو
ك  ر ت�سا و
والكاتبة  الفنانة 
هند  االإماراتية 
بفقرة  مزاينة 
»مو�سيقى  من 
 ، » ن يو لتلفز ا
عن  عبارة 
فيديو  مونتاج 
الذكريات  يحرك 
من  والعواطف 
وت�سعينيات  �سبعينيات 

القرن املا�سي.
املمثلة  ت�سارك  مايل  ومن 
فاتوماتا  البارزة  واملو�سيقية 
بطريقة  تعيد  التي  باأغانيها  دياوارا 

اأداء تقاليد الوا�سولو من  ع�رسية متفردة 
م�سقط راأ�سها.

رق�سة  العتيبة  مبارك  فرقة  قدمت  كما 
ال�سعبية  الفنون  اأ�سهر  وتعد  العّيالة، 
املتحدة،  العربية  االإمارات  يف  التقليدية 
يف  خا�س  ب�سكل  الفن  هذا  يعر�س  حيث 
الزفاف  وحفالت  الوطنية،  املنا�سبات 
وغريها، وي�سارك فيه مو�سيقيون يقرعون 
الطبول والدفوف وال�سنوج النحا�سية بني 
اأن  يذكر  الرجال.  من  مرتا�سني  �سفني 
العّيالة يف  فن  اأدرجت  اليوني�سكو  منظمة 
عام 2014 على الئحة الرتاث الثقايف غري 
املادي. كذلك ي�سارك يف االحتفال كل من 
اإبراهيم معلوف عازف الرتومبيت )اللبناين 
الفرن�سي( من باري�س، وبانديت هايربا�ساد 
�سورازيا الذي يعزف على البان�سوري »ناي 
تت�سمن  كما  التقليدي  الهندي  اخليزران« 
العائالت  عمل  ور�سات  االفتتاح  فعاليات 
الدائمة  وال�سباب يف املعار�س  واالأطفال 
وا�ستوديوهات الفن املجموعة اجلنائزية 
لالأمرية هينوتاوي - م�رس، الن�سف الثاين 

من القرن 10 قبل امليالد
تت�سمن معرو�سات املتحف اأقدم التحف 
جنائزي  قناع  بينها  من  الفنية  والقطع 
-907 ال�سني  �سمال  من  ذهبي  برونزي 
يبلغ  براأ�سني  ق.م.، ومتثال حجري   1152
العامة  عمره 8000 عاما من دائرة االآثار 
متثال  غزال«،  »عني  ي�سمى  االأردنية 
لرم�سي�س الثاين فرعون م�رس 1213-1279 
ق.م.، وتنني جمنح من �سمال ال�سني 450-
املعارة  املجموعة  ت�سمل  كما  ق.م   250
لليوناردو  لوحات  الفرن�سية  املتاحف  من 

فان  وفين�سنت   ،1519-1452 دافين�سي 
رودان  واأوغ�ست   ،1890-1853 غوخ 
را�سد  بن  األقى حممد  وقد   .1917-1840
فيها  جاء  االفتتاح  اأثناء  كلمة  مكتوم  اآل 
ن�ساأة  اأن املنطقة �سهدت قبل 4000 عام 
الرافدين،  وادي  يف  ال�سومرية  احل�سارة 
اأقدم ح�سارات العامل، وبينما كان  اإحدى 
املمتدة  ال�سماء  اأن  يعتقدون  ال�سومريون 
االأر�س م�سطح  واأن  قبة كبرية  فوقنا هي 
احل�سارة  اعتقدت  وبينما  مرتفعات،  به 
فيها  ت�سري  كبرية  قبة  الكون  اأن  البابلية 
من  جبالن  ويحملها  والكواكب  النجوم 
ال�رسق والغرب... »فاليوم جتمعنا يف هذه 
املنطقة قبة جديدة، قبة تقول للعامل اأننا 
ن�ستطيع اأن نلتقي ونتحاور ونتقارب، اأهال 
النور يف  اأبوظبي، قبة  اللوفر  بكم يف قبة 
الظالمي  الفكر  اأ�سحاب  يحاول  منطقة 
اجلهل  ع�سور  اإىل  ح�سارتها  يرجعوا  اأن 

والتخلف«.

�صفحة اجلولت م�صورة
م�سرية  »التاريخ  مكتوم:  اآل  تابع  كما 
متوا�سلة من البناء احل�ساري بني خمتلف 
العربية  ح�سارتنا  تقم  ومل  ال�سعوب، 
التي  احل�سارات  على  اإال  واالإ�سالمية 
اإال  االأوروبية  النه�سة  تبداأ  ومل  �سبقتها، 
االإ�سالمية،  ح�سارتنا  مع  توا�سلها  بعد 
واليوم نحن نعي�س ح�سارة عاملية اإن�سانية 
متحف  هو  ميثلها  ما  واأهم  م�سرتكة، 
اللوفر يف اأبوظبي، كرمز للتالقي الفكري 

واالإن�ساين، وعنوان للت�سامح والتوا�سل«.

قيثارة بوب ديالن تباع يف مزاد بـنحو 
400 األف دوالر

جورج كلوين يقرر االعتزال

ذكرت وكالة »نوفو�ستي » الرو�سية 
واملو�سيقار  ال�ساعر  قيثارة  اأن 
 Bob( ديالن  بوب  االأمريكي، 
 396.5 مبلغ  لقاء  بيعت   )Dylan
بوالية  داال�س  يف  دوالر  األف 

تك�سا�س االأمريكية.
بيت  موقع  على  اأعلن  وقد 
اأوك�سنز  هريتيج  العلني  املزاد 
الذي   )Heritage Auctions(
ديالن  اأن  املزاد،  فيه  اأجري 
 )Martin ا�سرتى القيثارة )ماركة

من نوع D-28 يف العام 1963.
كما ذكر املوقع ذاته اأن املو�سيقار 
االأمريكي الكبري ديالن عزف على 
�سنوات،   7 من  اأكرث  القيثارة  هذه 
ببيعها   1970 العام  نهاية  يف  وقام 
املو�سيقية،  االآالت  يف  خلبري 

ال�رساء،  و�سل  على  حافظ  الذي 
 500 احلني  ذلك  يف  ثمنها  وكان 
دوالر، ومل يف�سح املوقع عن ا�سم 

امل�سرتي.
واملو�سيقار  ال�ساعر  اأن  اإىل  ي�سار 
ح�سل  قد  ديالن  بوب  االأمريكي 
للعام  لالآداب  نوبل  جائزة  على 
واأثرها  ال�سعرية  الإ�سهاماته   2016
يف االأغنية االأمريكية، ومل يكرتث 
االإدالء  ورف�س  باجلائزة  ديالن  
باأي ت�رسيح ب�ساأنها رغم االت�سال 
اللجنة  قبل  من  مرات  عدة  به 
�ستينيات  يف  غنى  وقد  املانحة، 
احلقوق  حلركة  املا�سي  القرن 
اأ�سول  من  لالأمريكيني  املدنية 
املناه�سة  واحلركة  اأفريقية، 

حلرب فيتنام.

 اأعلن املمثل االأمريكي جورج 
»�سنداي  ل�سحيفة  كلوين 
اإىل  يحتاج  يعد  مل  اأنه  تاميز« 
ال�سينما وقال جنم  التمثيل يف 
ال�سينما املعروف: »لقد مثلت 
اأدوارا كثرية ن�سبيا يف ال�سينما، 
وبلغت من العمر 56 عاما، ومل 
الذي يجذب  ال�ساب  اأعد ذلك 

الفتيات«.
كلوين  باأن  ال�سحيفة  ونوهت 
باعوا  البزن�س،  يف  و�رسكاءه 
م�رسوع كا�ساميغو�س امل�سرتك 
مببلغ  تكيال  م�رسوبات  الإنتاج 

مليار دوالر.
اأدوارا  اأدى  الذي  كلوين  وقال 
هوليود:  اأفالم  يف  كثرية 
ال�سينمائي  العمل  »مار�ست 
ت�سديد  من  اأمتكن  لكي 
وبعد  املختلفة،  الفواتري 
مليار  مببلغ  تكيال  �رسكة  بيع 

اإىل  بحاجة  اأعد  مل  دوالر، 
ال�سهري  املمثل  ولكن  املال!«  
مل ي�ستبعد خالل ذلك احتمال 
تثري  قد  م�ساريع  يف  م�ساركته 
قد  االأنباء  وكانت  اهتمامه 
اأن  املا�سي،  يونيو  يف  ذكرت 
داي  دانيال  الربيطاين  املمثل 
 3 اأو�سكار  بلقب  الفائز  لوي�س 
العمل  التقاعد من  مرات قرر 
ال�سينمائي وجتدر االإ�سارة اإىل 
اأن كلوين متزوج من املحامية 
علم  اأمل  املعروفة  اللبنانية 
بعد  كنيته  اأخذت  التي  الدين 
الزواج، وهي من مواليد بريوت 
كمحامية  وعملت   1978 عام 
وكاتبة  حقوقية  ونا�سطة 
بعد  وا�ستهرت  باالإجنليزية، 
عن  دفاع  كمحامية  عملت  اأن 
موقع  موؤ�س�س  اأ�ساجن  جوليان 

ويكيليك�س.



ثقافةالأربعاء 15 نوفمرب2017  املوافـق  لـ 26 �صفر  1439ه 16
تون�س

متحف البايات.. ذاكرة ال متحى
و�صط هدوء �صاكن ي�صاحبه �صوت خافت لآلة العود يغو�س بع�س الزائرين يف زمن غابر عرب اأروقة معر�س »عهد الأمان« الذي ُيقام لأول مرة بتون�س، وي�صم قطعا 

فنية وتاريخية فريدة تروي جزءا من الإ�صالحات التي عا�صتها تون�س يف ظل حكم البايات الأتراك بني 1837 و1881.

تطوف  الزوار  هوؤالء  �ضمن 
ابنيها ال�ضغريين  اإلهام مع  ال�ضيدة 
القاعات  اأرجاء  بني  واآمنة  عمر 
ُعلقت  التي  للمعر�ض  الف�ضيحة 
املزرك�ضة  اخلزفية  بجدرانها 
البايات،  الأ�ضهر  عمالقة  لوحات 
ر�ضامون  ت�ضويرها  يف  اأبدع 

تون�ضيون وفرن�ضيون موهوبون.
ثالثني  نحو  املعر�ض  يت�ضمن 
لوحة للبايات يتجاوز طول بع�ضها 
لوحة  اأبرزها  من  اأمتار  ثالثة 
موؤ�ض�ضة  دعم  الذي  باي  اأحمد 
يلغي  مر�ضوما  واأ�ضدر  اجلي�ض 
الرق ويق�ضي بتحرير جميع العبيد 
وقد   ،1846 عام  تون�ض  يف  ال�ضود 
هذا  يف  املر�ضوم  هذا  ُعر�ض 
اأهم  ومن  االأوىل،  للمرة  املتحف 
 1861 د�ضتور  املعرو�ضة  الوثائق 
الذي يعترب االأول من نوعه بالعامل 
االأمان«  »عهد  ووثيقة  العربي، 
جميع  بني  بامل�ضاواة  تقر  التي 
قانون  ووثيقة  واالأديان،  االألوان 
اجلنايات، وكتاب »االإحتاف« البن 
باردو  ومعاهدة  ال�ضياف،  اأبي 
الفرن�ضي،  التي مهدت لال�ضتعمار 
املعرو�ضة  اللوحات  بع�ض  تركز 
مثل  البايات  بع�ض  مالمح  على 
اأحمد باي وال�ضادق باي وامل�ضلح 
»اأقوم  كتاب  �ضاحب  التون�ضي 
الذي  با�ضا  الدين  خري  امل�ضالك« 
عن  ودفاعه  باإ�ضالحاته  عرف 
التفتح واحلرية وا�ضتقالل الق�ضاء 
�ضهوة  ممتطيا  �ضورته  وغدت 

جواده كاالأيقونة.

 
توثيق تاريخي

على  اللوحات  عديد  تركز  ولئن 
والوزراء  البايات  بع�ض  مالمح 
فاإنها  خزندار  كم�ضطفى  الكبار 
كثورة  تاريخية  الأحداث  توثق 
عام  البايات  حكم  على  التون�ضيني 
1864 ب�ضبب زيادة ال�رضائب، كما 
مع�ضكرات  من  م�ضاهد  تقتطف 
البايات  اأو زيارات بع�ض  اجليو�ض 
اإلهام  لباري�ض. يف هذا الكم تُوجه 
تركيز ابنيها تارة نحو املطبوعات 
الأهم  توثق  التي  واللوحات 
بالبالد  ال�ضيا�ضية  االإ�ضالحات 
واأخرى نحو معمار »ق�رض �ضعيد« 
الذي  البايات  ق�ضور  اأقدم  اأحد 
قائلة  املعر�ض،  هذا  فيه  يقام 
�ضافرت  كاأين  »اأ�ضعر  نت  للجزيرة 
هذا  يف  �ضيء  اآخر«ال  ع�رض  اإىل 
بريق  يُ�ضع  الذي  ال�ضاحر  املكان 
اخلافت،  نوره  و�ضط  معرو�ضاته 
�ضابقا  روؤيته  على  الزائرون  تعّود 
هنا  فالكل  �ضابق،  معر�ض  باأي 
ومبحرة  مت�ضوقة  بعيون  ينظرون 
مل  الذين  البايات  حكم  زمن  يف 
التعليم  مبناهج  حظهم  ياأخذوا 
ت�ضعر  الوطني  اال�ضتقالل  عقب 
بجمع  زوجها  يهتم  التي  اإلهام 
للبايات،  الربيدية  البطاقات 
واللوحات  الوثائق  اإىل  تنظر  وهي 
امل�ضتوحاة  الع�ضكرية  واملالب�ض 
وطرابي�ض  االأوروبية  النماذج  من 
ونيا�ضينهم  واأ�ضلحتهم  العثمانيني 

باأنها »ت�ضتك�ضف الأول مرة جوانب 
معتمة من التاريخ التون�ضي«.

قد يعتقد البع�ض اأن التون�ضيني ال 
يهتمون بتاريخ حكم البايات الذي 
دخل اال�ضتعمار الفرن�ضي يف اآخر 
لكن   ،)1881( تون�ض  اإىل  عهدهم 
مديرة املعر�ض األفة الرتا�ض ترى 
املتزايد  فاالإقبال  ذلك،  نقي�ض 
يتوا�ضل  الذي  املعر�ض  على 
ملدة ثالثة اأ�ضهر »يعك�ض اهتماما 
تراأ�ض  التي  األفة  منهم«تقول  بالغا 
»رامبورغ«  التون�ضية  املنظمة 
التون�ضي  املعهد  مع  وتتعاون 
الثقافة يف  ووزارة  الرتاث  حلماية 
نت  للجزيرة  املتحف  هذا  تنظيم 

اإن »الزائرين كانوا معجبني باإحياء 
الركام  حتت  من  البايات  تاريخ 
وربطهم  ثقافتهم  على  الطالعهم 

بتاريخهم«.
 

متحف دائم

حا�ضما  دورا  امل�ضادفة  ولعبت 
نف�ض  يف  النا�ضطة  هذه  جناح  يف 
وتنظيم  البايات  تاريخ  عن  الغبار 
بعدما  الفريد  املعر�ض  هذا 
�ضعيد«  »ق�رض  باأيقونة  علمت 
من  مقربة  على  يوجد  الذي 
وي�ضم  بالعا�ضمة  باردو  متحف 
البايات  عن  الفنية  اللوحات  اأقدم 

التون�ضيون  ي�ضتك�ضفها  مل  التي 
تقول األفة معربة عن �ضدمتها من 
زيارتها  يف  اللوحات  تلك  روؤيتها 
االأوىل لذلك الق�رض املن�ضي »لقد 
اللوحات  تلك  بوجود  فوجئت 
كان   . بع�ض  فوق  مكد�ضة  الثمينة 
ومثقوبا  ممزقا  بع�ضها  غالف 
مك�رضة  لوحاتها  بع�ض  واإطارات 
الأين  جدا  �ضعيدة  كنت  لكني 
ترميم  األفة  عليها«قررت  عرثت 
تلك اللوحات باالتفاق مع املعهد 
وجرى  الرتاث،  حلماية  التون�ضي 
ا�ضتغلوا  اأوروبيني  مرممني  جلب 
اإعادة  على  اأ�ضهر  �ضبعة  قبل 
»لقد  نت  للجزيرة  قائلة  تهيئتها، 

من  هامة  حقبة  باإعادة  جنحنا 
الطبيعي  اإىل مكانها  الوطن  تاريخ 
يف الذاكرة ال�ضعبية«. تتفق الزائرة 
اإلهام مع هذا املوقف وهي تاأمل 
القادمة  املرة  يف  تعود  اأن  يف 
مع  ال�ضاحر  املكان  هذا  لزيارة 
اأكرث  لال�ضتمتاع  وابنيها  زوجها 
املرة  يف  لكن  البايات  بتاريخ 
باإعادة  الزوار  �ضيتفاجاأ  املقبلة 
ترميم »ق�رض �ضعيد« الذي اأبدع يف 
ت�ضييده املعماري اإ�ضماعيل ال�ضني 
بداية القرن 18، اإذ تخطط رئي�ضة 
تهيئته  الإعادة  »رامبورغ«  منظمة 

ليكون متحفا وطنيا دائما.
 وكالت

وكالت

الكاتبةال�صورية لينا هويان احل�صن

»الذئاب التن�سى« .. رواية �سورية تقدم واقع البادية يف ظل احلرب
والكتاب  االأدباء  خميلة  تت�ضع  ال  قد 
ل�رضد اأحداث اأكرث من خم�ض �ضنوات 
من احلرب يف �ضوريا، املثقلة بحكايا 
غريها  عن  وتختلف  دم،  حربها 
واحدة  نهاية  ال  باأن  الروايات  من 
بل  كاتب  ي�ضتنبطها  ال  التي  اإمنا  لها 
تولد جاهزة وحا�رضة من وحي االأمل 
اليومي ومن بني احلكايا تخرج رواية 
احل�ضن،  هويان  لينا  ال�ضورية  الكاتبة 
التي حتمل عنوان »الذئاب ال تن�ضى« 
كثرية  اأرواحاً  فيها  ت�ضتح�رض  التي 
االأر�ض  على  احلزين  املد  جرفها 

ال�ضورية.

روح الذئاب احلرة

دار  عن  حديثاً  ال�ضادرة  الرواية  ويف 
املوؤلفة  تقدم  بريوت،  يف  االآداب 
ظل  يف  ال�ضورية  والبادية  البدو  واقع 
�ضيطرة اجلماعات امل�ضلحة م�ضتندة 
الأ�ضى  كرمز  احلرة،  الذئاب  روح  اإىل 
الفقد  جراء  من  االأمهات  اأ�ضاب 
هويان  لينا  وكانت  لالأبناء  اليومي 
احل�ضن التي تنتمي اإىل قبيلة اجلميلة 

القي�ضية التغلبية، قد ولدت عام 1977 
يف بادية حماة يف غرب �ضوريا ون�ضاأت 
كتبت  فهي  ولذلك  هناك  وتعلمت 
البادية  عن  الروائية  الن�ضو�ض  اأول 
اأعمال  عدة  لها  وكر�ضت  ال�ضورية، 
و«مراآة  ال�ضم�ض«  »مع�ضوقة  مثل 
ال�ضحراء« و«بنات نع�ض« و«�ضلطانات 

الرمل« و«رجال وقبائل«.

املخفي

ال�ضوء  بت�ضليط  الكاتبة  تكتف  ومل 
اإمنا  ال�ضورية  البادية  عوامل  على 
على عموم �ضحارى ال�رضق االأو�ضط 
التي  الرقعة اجلغرافية  امتدت  حيث 
تناولتها اأعمالها اإىل بوادي و�ضحارى 
االأردن والعراق وجند وهي ت�ضري اإىل 
ال�ضحراوي  امل�رضوع  تكتب عن  اأنها 
يفعل  اأو تدني�ض وكما  دومنا تقدي�ض 
عن  ال�ضتار  اإزاحة  دائما:  االأدب 
الوقت  نف�ض  ويف  واملخفي  املخبوء 
يزول  ملجتمع  التدوين  �رضورة 
جديد  عاملي  طور  اأمام  ويتال�ضى 
عي�ض  واأمناط  جديدة  قيما  يفر�ض 

خمتلفة.
ال�ضحراوية  الذاكرة  اإىل  وا�ضتناداً 
الذئب  اأن  كتابها  يف  املوؤلفة  تورد 
بينما  اأنثاه،  فقد  على  حزناً  يعوي 
عندما  احلزن  عواء  تطلق  الذئبة 

تفقد وليدها.

مقتل يا�صر

اأجربتها احلرب  التي  الكاتبة  وتربط 
لبنان  اإىل  عائلتها  مع  النزوح  على 
عواء الذئبة ببكاء اأمها على �ضقيقها 
ظلماً  وقتل  اختطف  الذي  يا�رض 
يف  الدائرة  الدامية  احلرب  خالل 
البادية  عمق  طالت  والتي  �ضوريا 
بداية  يا�رض  مقتل  وي�ضكل  ال�ضورية 
متناق�ضة  وعادات  تقاليد  عن  ل�رضد 
مع اأب�ضط حقوق االإن�ضان جتاه الن�ضاء 
حيث ت�ضلط الكاتبة ال�ضوء على عادة 
اأن  قتل االإناث با�ضم ال�رضف ملجرد 
الفتاة فكرت يف اختيار �رضيكها ومن 
باالآبار  ال�ضام  بادية  ا�ضتهرت  هنا 
عهد  يف  ُحفرت  التي  واملغارات 
الرومان ومع الوقت حولها البدو اإىل 

ال�رضف  با�ضم  يُقتلن  لفتيات  مدافن 
و�ضارت جثثهن يف اآبار حملت اأ�ضماء 

القتيالت.

»خاتون عم�صة«

النظرة  اأن  القارئ  و�ضيكت�ضف 

لل�رضفال  ال�رضقية 
ذكوري  جمتمع   رحمة  حتت  تزال 
حتت   تقع  اأنها  كما  تغيريها،  ياأبى 
الذي  ال�ضيا�ضي  اال�ضتبداد  �ضلطة 
العنف  مع  م�ضترتة  اتفاقيات  اأبرم 

الديني املتطرف. ويتنوع ال�رضد 
وما�ض  حا�رض  بني  الرواية  هذا  يف 

كليهما مر وحزين حيث ت�ضتعيد 
التي  االأيزيدية  ال�ضابة  ق�ضة  الكاتبة 
هربت من جبل �ضنجار بدافع احلب 
حتفها  فالقت   عاما   ثالثني  قبل 
على اأيدي اأهلها اإ�ضافة اإىل �ضخ�ضية 
»ون�ضة« االأيزيدية التي تواجه امل�ضري 

نف�ضه.
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تاأليف فتحي كايف واإخراج قادة �صالبي

»كارت بو�سطال » متثل اجلزائر يف الدورة 24  ملهرجان امل�سرح الأردين
بعد عر�ض ناجح  اأمام اجلمهور اجلزائري 

لـ »كارت بو�صطال » على ركح قاعة  م�صطفى 
كاتب  بامل�صرح الوطني اجلزائري حمي الدين 

ب�صطارزي بالعا�صمة عقدت ندوة اأم�ض  يف 
نف�ض املكان  للحديث عن هذا العمل امل�صرحي  
الكبري  بكل ما حتمله الكلمة من معنى ،  فلقد 

ا�صتطاعت هذه امل�صرحية  جمع مبدعي امل�صرح 
اجلزائري من بينهم املوؤلف امل�صرحي فتحي 

كايف  واملخرج قادة �صالبي  و�صوفيط ا�صماعيل 
الذي توىل ال�صت�صارة الفنية لهذا العر�ض مع 
مو�صيقى لعمامرة ح�صان وكوريغرافيا �صواط 

عي�صى ،و�صينوغرافيا املبدع  حمزة جاب اهلل  ، 
كما اأن هذا العر�ض من  انتاج امل�صرح اجلهوي 
ملدينة مع�صكر ومن املرتقب اأن يعر�ض  يوم 

19  نوفمرب اجلاري ليمثل اجلزائر يف الدورة 
الرابعة والع�صرين ملهرجان امل�صرح الأردين من 

14 اإىل 21 نوفمرباجلاري بعمان  .

حكيم مالك

» عندما تتغلب القيم 
الأخالقية على �صلطة 

املال » 
 

قادة  العر�ض   خمرج  وقال 
ليومية  ت�رصيحه  يف  �شالبي 
كارت   « عن  »الو�شط«  
عن  تتحدث  التي  بو�شطال«  
املال  يع�شق  ثري  اإن�شان 
باي  الرثوة  وراء  ويرك�ض 
احل�شول  يهمه  وال  طريقة   
ال�رصعية  بالطرق  عليها 
اأوالغري �رصعية  ولقد فقد هذا 
الرجل  اإن�شانة غالية على قلبه  
وهي  زوجته  التي خطفها منه 
مبر�ض  اإ�شابتها  بعد  املوت 
ويف   ، كثريا  منه  عانت  خبيث 
اإن�شانا  كان   املرحلة   تلك 
اإمكانيات  ميلك  ال  فقريا 
مادية  ملعاجلتها  ولقد ح�شل 
على فر�شة فيما بعد  لدخول 
عامل رجال االأعمال عن طريق 
ثريا  واأ�شبح  للمال   جمعه 
وهذا ما ترتب عته اإهمال هذا 
الرجل  البنته  لتتعر�ض بعدها 
بنف�ض مر�ض والدتها ويف اآخر 
املطاف عند وفاة  ابنته يفهم 
احلياة  هو  لي�ض  املال   باأن 
املال  اأن  العر�ض  من  ونفهم 
بها  نق�شي  و�شيلة  عن  عبارة 
اأمورنا نتعامل بها  وهي لي�شت 
ت�شرتي  »يامن  قائال  �شيء  كل 
كي  اإياها  �شاأهديك  الفرحة 
اأحالمنا على ظهر  ر�شم  نعيد 
ال  فاحلياة  بو�شطال  الكارت 
حب  بدون  نعي�شها  اأن  يجب 
ملن  تعي�ض  اأن  هو  واحلب 

حتب.
 

املخرج قادة �صالبي: » 
�صنعطي انطباعا م�صرفا 

للجزائر يف الأردن«
 

كما اأكد  خمرج »كارت بو�شطال 
لقيت  امل�رصحية  هذه  اأن   «
النظري  منقطع  ا�شتح�شانا 
من طرف اجلمهور اجلزائري 
هذه  كثريا  ا�شتح�شن  الذي 
�شاعة  دام  الذي  امل�رصحية  
مت  والذي  الزمن  من  كاملة 
عر�شه  اأول اأم�ض على خ�شبة  
اجلزائري  الوطني   امل�رصح 
بالعا�شمة ، م�شريا اأننا �شنعمل 
ح�شن  انطباع  اإعطاء  على 
وم�رصف للجزائر يف مهرجان 
طريق  عن  االأردين  امل�رصح 
اجلزائري  امل�رصح  متثيل 
اأح�شن متثيل فهذا االأخري لديه 
العربي  الوطن  يف  كبرية  قيمة 

واملهرجانات الدولية .

»كارت بو�صطال » دعوة 
للتاأمل يف الذات لإعادة 

بناء كل مايربطك بالآخر

املوؤلف  ك�شف   ومن جهته     
لـ  كايف    فتحي  امل�رصحي 
»الو�شط »  عن املالمح العامة 
الفكرة  اأن   موؤكدا   ، للن�ض 
لالأ�شتاذ حممد بورحلة �شاحب  
الفالوذج  كان  االأ�شلي  الن�ض 
لهذا  جديدة  روؤية  بنينا  لكننا 
 « م�رصحية  عنها  لتنتج  الن�ض 
قمت  والتي   « بو�شطال  كارت 
باإعادة تاأليف الكتابة الدرامية  
ن�ض  خلق  طريق  عن  لها  
جديد  وهذا باملحافظة على 
الفكرة واجلو العام للن�ض الذي 
ا�شتغلنا مع فريق رائع مب�شاركة  
احلديثة   ال�شينوغرافيا  رائد 
اهلل   جاب  حمزة  املجدد 
اجلزائرية  الدراما  وعبقري  
الذي  �شوفيط   اإ�شماعيل 
جزائرية   عائلة  عن  يتحدث 
قيمه  االأب   خاللها  من  يفقد 
مت�شبعا  كان  التي  االأخالقية  

ليتحول  فقريا  كان  حينما  بها 
االأغنياء  اأعمال من  اإىل رجل  
يف  تلعب  فامل�رصحية  اجلدد  
اأركانه  عن  يبحث  منزل  بهو 
اإنها  الن�شيان  التي نخرها دود 
الفقر  باع ما�شي  حكاية رجل 
حا�رصا  لي�شرتي  واحلرمات 
االأبهة والرثاء والذي  بحث عن 
ال�شعادة يف غبار املوانئ وغبار 
يجدها  مل  ولكنه  الكانتونات 
ليدفع ثمن هذه ال�شفقة غاليا  
وعليه فما اأ�شعب اأن تدرك يف 
فهم  اأخطاأت  اأنك   ما  حلظة  
احلياة »كارت بو�شطال » دعوة 
للتاأمل يف الذات من اأجل اإعادة 

بناء كل مايربطك باالآخر .
 

فتحي كايف : » علينا اأن 
ننت�صر بروح جزائرية 

لغة وعر�صا و�صكال«
 

تيارت  مدينة  ابن  اأو�شح  كما 
اأن متثيل اجلزائر  فتحي كايف 
يف االأردن هو اإ�شافة لنا باإخراج 
منتوج جزائري فني عربيا  وهو 
بني  اأنف�شنا  ملقارنة   فر�شة 
 ، االأخرى  العربية  امل�شتويات 
اأتخوف  الوقت  نف�ض   لكن يف 
يف  اعتمدنا  لكوننا  اللغة  من 
الدراجة   اللهجة  على  العر�ض 
العرب  اأ�شقائنا  جند  ودائما 
يتحججون بعدم فهمها  داعيا 
لفهمها   جمهود  ببذل  اإياهم  
كبري  مبجهود  قمنا  فنحن 
لفهم اللهجات العربية االأخرى 
م�شريا اأن حتكمهم  يف االإعالم 
�شاهم  اجلزائريني   من  اأكرث 
للهجاتهم  الرتويج  يف  اإيجابا  
�شاعدهم  ما  وهذا  وثقافتهم 
الفنية  اأعمالهم  انت�شار  على 
وعليه فالبد اأن ننت�رص بالروح 
اجلزائرية لغة و عر�شا و�شكال 

يف االأردن .

 
»كارت بو�صطال« �صتعر�ض 

يوم 19 نوفمرب بعمان
 

امل�رصحي  املمثل  واأ�شار 
ت�رصيح  فرميهدي  يف  حممد 
»كارت  »اأن  »الو�شط  لـ  خا�ض 
عر�شه  مت  قد  بو�شطال«   
الوطني  املهرجان  يف  �شابقا 
بالعا�شمة  املحرتف  للم�رصح 
يف 2016  ولقد تر�شح جلائزتني 
اأداء  واأح�شن  ال�شينوغرافيا  يف 
اقرتاحه  مت  ولقد  رجايل  
الدورة  يف  اجلزائر  لتمثيل 
ملهرجان  والع�رصين  الرابعة 
امل�رصح االأردين يف عمان و مت 
انتقائه رفقة 7 عرو�ض اأخرى 
تدخل املناف�شة   حيث كانت 
قبل  من  املقرتحة  العرو�ض 
29 عمال   يف هذا  املهرجان 
اختيار  مت  احلظ  وحل�شن 
حيث  فيه  للم�شاركة  اجلزائر 
 « بو�شطال  كارت  �شتعر�ض« 
يوم 19 نوفمرباجلاري باالأردن 
يف  اجلزائر  بلدنا   �شنمثل  و 
عمان و وهو فخر كبري بالن�شبة 
مزدوج   اإح�شا�ض  فهو   لنا 
بالفرحة  وامل�شوؤولية يف نف�ض 
اختارت  اللجنة  لكون  الوقت  
يف  العرو�ض  كاأقوى  عر�شنا 
هذا املهرجان الذي �شينطلق  
القادم يف املركز  الثالثاء  يوم 
بالعا�شمة  امللكي  الثقايف 
من  الفرتة  يف  عمان  االأردنية 
لذا  نوفمرباجلاري   21 اإىل   14
علينا  اأن نقدم �شورة  معروفة 
يف الوطن العربي باأن امل�رصح 
اجلزائري له باع  طويل والبد 
اأن نكون يف امل�شتوى ون�رصف 

اجلزائر عربيا .
»كارت  م�شاركة  يخ�ض  وفيما 
قال  االأردن  يف   بو�شطال« 
اأنها  ثاين م�شاركة  فرميهدي  

له يف مهرجان امل�رصح االأردين 
يف  فيه  �شارك  واأن  �شبق  التي 
م�رصحي  بعمل   2006 �شنة 
الليل  »م�شافر  عنوان  حتت 
لهذا  خمرجا  كنت  اأين   ،  «
جائزة   فيه  وح�شدت  العر�ض 
اأح�شن اإخراج وهذه ال�شنة هي 
الزيارة الثانية يل �شخ�شيا  اإىل 
العا�شمة االأردنية عمان وهذه 
كممثل  فيه  �شاأ�شارك  املرة 
فر�شة   هي  و  كمخرج  ولي�ض 
من  بالكثري  خاللها  من  نلتقي 
االأ�شدقاء والزمالء من الفرق 
العربية امل�شاركة  والتي نعود 
التي  اخل�شبة  اإىل  جديد  من 
 « عر�شنا  �شابقا  فيها  اأدينا 

م�شافر الليل« .
 

 املمثل حممد فرميهدي: 
» دور »قدور املركانتي«  

جتربة م�صرحية جديدة  
يف م�صواري

 
م�رصحية  خمرج  واأ�شاف 
اقتب�شها   التي  »التحوالت«  
كارت  اأن   الكيالين  هارون 
على   تعتمد   « »بو�شطال 
هذا  ون�ض  الرثية   ال�شورة 
عن  مقتب�ض  امل�رصحي  العمل 
من  بورحلة   ملحمد  الفالوذج 
امل�رصحي   املوؤلف  طرف 
يف  تقم�شت  اأين  كايف  فتحي 
قدور  دور  امل�رصحية  هذه 
املركانتي  ك�شخ�شية حمورية 
يف هذا العر�ض  برغم اأن هذه 
يل  اأ�شندت  التي  ال�شخ�شية 
بعيدة   الأنها  اأداءها   اأتعود   مل 
عني ويف البداية مل  ت�شتهويني 
هذه ال�شخ�شية  ولقد األح عليا 
ب�رصط  �شالبي   قادة  املخرج 
من  ال�شخ�شية  هذه  تناول 
زاوية معينة واتفقنا يف االأخري  
موؤكدا ب�شهادة اجلميع اأن هذه 

ال�شخ�شية  كانت حمببة  والتي 
اإىل حد  تفاعل معها اجلمهور 
كبري  ، اأ�شبحت �شخ�شية مهمة 
  ، امل�رصحي  العر�ض  هذا  يف 
كا�شفا اأن دور قدور املركانتي  
وجتربة  كوميدية  �شخ�شية 
يف  الكثري  له  اأ�شافت  جديدة 
اأن  ،  خ�شو�شا  امل�رصح  عامل 
عر�ض« كارت بو�شطال« ينتهي  
امللعب  وهو  درامي  مب�شهد 

الذي اأجد فيه وراحتي  .
 

م�صاركة الناقد اجلزائري 
عبد النا�صر خالف يف 
جلنة حتكيم املهرجان

 
حتكيم  جلنة  و�شترتاأ�ض  
االأردين  يف  امل�رصح  مهرجان 
االأردنية  املخرجة   24 دورته 
والناقد  دروزة  �شو�شن 
اجلزائري عبد النا�رص خالف 
امل�رصي  امل�رصحي  واملخرج 
واملوؤرخ  املنعم  عبد  نا�رص 
حممود  التون�شي  امل�رصحي 
االإماراتي  واملخرج  املاجري 

ح�شن رجب.
يف  �شارك  فلقد   ولالإ�شارة 
فرميهدي  العمل  هذا  متثيل 
فوؤاد  دوبابة  وبن  حممد 
ابراهيم  وبوعزة  دليلة  ونورا 
عبد  ومباين حممد  لبنة  ونوي 
ولقد  اأمينة   وبو�شليل  احلكيم 
بعطو�ض  العر�ض   ديكور  نفذ 
الدين وديب�ض يو�شف وبن  نور 
جقدو  مالب�ض   ، حممد  وي�ض 
ن�شرية  وتقني �شوت بن �شعادة 
بن يحي  وتقني اإ�شاءة بلقا�شم 
اآالت  حتريك  ويتوىل  �شفيان 
اأحمد   وعزالدين  قادة  كروم 
وتوىل  بخدة خمتار  وريج�شور 
مل�رصحية   العامة  املراقبة 
»كارت بو�شطال« لكحل حممد 

االأمني . 
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اأعرا�ض مر�ض 
الزهامير

من  الأ�شياء،  بع�ض  تذكر  يف  �شعوبة  يجد  �شخ�ض  كل  الذاكرة   فقدان 
اأ�شخا�ض  اأ�شماء  اأو  �شيارتك،  مفاتيح  و�شعت  اأين  تن�شى  اأن  الطبيعي 
نادرا ما تلتقي بهم، ولكن م�شاكل الذاكرة لدى مر�شى الزهامير ت�شتد 
وتتفاقم ،امل�شابون مبر�ض الزهامير يواجهون امل�شاكل التالية، يكررون 
نف�ض اجلمل والكلمات،ين�شون حمادات اأو مواعيد،ي�شعون اأ�شياء يف غري 
القيام  اأبناء عائالتهم، من ال�شعب جدا  اأ�شماء  مكانها ال�شحيح،ين�شون 
باملهامات الروتينية التي تت�شمن ب�شع مراحل اأو خطوات، مثل الطبخ.

املتقدمة  مراحله  يف  الزهامير  مر�ض  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض   
ين�شون يف النهاية كيفية تنفيذ الأمور تظهر على مر�شى الزهامير تغريات 
الآخرين،العناد  يف  الثقة  املتقلب،اإنعدام  املزاج  هي  و  ال�شخ�شية  يف 

املتزايد،الإنطواء اجلماعي،الكتئاب،اخلوف ،العدوانية

 من الطبيعي بالتاأكيد اأن ي�شعر الإن�شان بالقلق اأو بالفزع، من حني اإىل اأخر، كل اإن�شان ينتابه مثل هذا ال�شعور بني احلني والأخر، ويف احلقيقة، مر�ض القلق
اأن تكون مفيدة فالإح�شا�ض بالقلق قد ي�شاعد املرء على رد الفعل والت�رصف ب�شورة �شحيحة عند  فان نوبة من القلق، بدرجة معينة، ميكن 
التعر�ض اإىل خطر حقيقي، كما ميكن اأن يحفزه على التفوق يف مكان عمله اأو يف منزله،اأما اإذا كان الإح�شا�ض بالقلق يتكرر يف اأحيان متقاربة، 
وب�شورة حادة، دون اإي �شبب حقيقي، اإىل درجة انه يعيق جمرى احلياة اليومي الطبيعي، فاملرجح اأن هذا الإن�شان يعاين من ا�شطراب القلق 
املتعمم  هذا الإ�شطراب ي�شبب القلق الزائد وغري الواقعي و�شعورا باخلوف  القلق يفوق ما ميكن اعتباره رد فعل طبيعيا على حالة معينة،اإن 
احلياة يف ظل ال�شعور بالقلق املتعمم قد ت�شبح �شعبة للغاية،  لكن هنالك و�شائل ت�شاعد يف عالج القلق، هناك عالج دوائي وعالج نف�شي للقلق 
ميكنهما ان ي�شاعدا وان يخففا من اأعرا�ض القلق، كما ميكن لل�شخ�ض الذي يعاين من القلق اكت�شاب مهارات خمتلفة لتخفيف اأعرا�ض القلق 
ومواجهة م�شكلة القلق والعودة اإىل ممار�شة حياته ب�شكل طبيعي اأعرا�ض القلق والتوتر  الع�شبية اأو التوتر،ال�شعور بغ�شة يف احللق،�شعوبة يف 
القلق  مر�ض   البطن،الإ�شهال عالج  النف�ض،األم  التعرق،�شيق  الع�شالت،فرط  بتوتر  ال�شرب،الإرتباك،الإح�شا�ض  قلة  و  الرتكيز،التعب،الإهتياج 
تركب عالج القلق هناك عالجان رئي�شيان هما العالج الدوائي والعالج النف�شاين، كل منهما على حدة اأو كالهما معا، وقد تكون هنالك حاجة 
اإىل فرتات جتربة وخطا من اجل حتديد العالج العيني الأكرث مالئمة وجناعة ملري�ض معني حتديدا والعالج الذي ي�شعر معه املري�ض بالراحة 
والطمئنان،و يتمثل هذين العالجني  عالج القلق الدوائي تتوفر اأنواع �شتى من عالج القلق الدوائي الهادفة اإىل التخفيف من اأعرا�ض القلق 
القلق النف�شي اأي تلقي امل�شاعدة والدعم من جانب العاملني من خالل التحادث والإ�شغاء  اجلانبية التي ترافق ا�شطراب القلق املتعمم و هي مواد تتمتع باأف�شلية و هي م�شادة للقلق تتمثل اأنها تخفف من حدة ال�شعور بالقلق ، و عالج 

اأ�صباب الزهامير
الزهامير لي�ض نتيجة لعامل واحد فقط، يعتقد العلماء اأن مر�ض الزهامير ناجم عن مزيج من عوامل وراثية وعوامل اأخرى تتعلق بنمط 

احلياة والبيئة املحيطة، ومن ال�شعب جدا فهم م�شببات وعوامل الزهامير، لكن تاأثريه على خاليا الدماغ وا�شحة، اإذ انه ي�شيب خاليا املخ 
ويق�شي عليه ومن بني الأ�شباب

ال�شن مر�ض الزهامير يظهر عادة فوق �شن 65 عاما، لكن ميكن اأن يظهر، يف حالت نادرة جدا، حتى قبل �شن 40 عاما، ن�شبة انت�شار املر�ض 

بني الأ�شخا�ض الذين ترتاوح اأعمارهم بني 65-74 عاما هي اقل من 5باملئة، اأما بني الذين يف �شن 85 عاما وما فوق كبار ال�شن، فان ن�شبة 

انت�شار الزهامير تبلغ نحو  50 باملئة،العوامل الوراثية اإذا كان يف العائلة مر�شى بالزهامير، فان احتمال اإ�شابة اأبناء العائلة من الدرجة 

الأوىل الأبناء، البنات، الأ�شقاء، ال�شقيقات باملر�ض هو اأعلى بقليل،الآليات الوراثية لإنتقال مر�ض الزهامير بني اأفراد العائلة الواحدة مل يتم 

التعرف عليها متاما، بعد لكن العلماء يالحظون ب�شع طفرات جينية تزيد من خطر الإ�شابة يف عائالت معينة

تخلي�ض اجل�صم من 
البكترييا والطفيلّيات

والطفيلّيات  البكترييا  من  اجل�شم  تخلي�ض  على  قادر  اأّنه  حيث 
والديدان التي قد ت�شيب املعدة، وهو اأي�شاٌ عالج جّيد مل�شاكل 
اأّما من يعاين من الزكام فاإّن �رصاب النعناع  الإ�شهال واملغ�ض، 
ال�شعب  تو�شيع  على  يعمل  اأّنه  حيث   ، بعالجه  كفيل  ال�شاخن 
كما  البلغم،  وتخفيف  وال�شعال  الزكام  اآثار  وتخفيف  الهوائّية 
التنف�شّية  وامل�شاكل  الربو  اأمرا�ض  عالج  يف  ي�شتخدم  اأّنه 
اأّن رائحته القوّية النفاّذة ت�شاعد يف فتح ال�شعب  الأخرى حيث 
يعاين  ومن  ال�شل،  مر�ض  اأعرا�ض  بع�ض  ويعالج  وكما  الهوائّية، 
من احلمو�شة املزعجة فاإن �رصبه �شاخناً بدون اإ�شافة ال�شكر، 
ي�شاعد يف تخفيف احلرقة، كما اأّنه يزيل الأرق ويريح الأع�شاب، 
والأوجاع، وهو مفيد يف  الآلم  ت�شكني  النعناع على  يعمل  حيث 
تخفيف اأعرا�ض واآلم الدورة ال�شهرّية ملن تعاين من اأعرا�شها. 
يف  ي�شاهم  النعناع  اأّن  وجدت  قد  والدرا�شات  الأبحاث  اأّن  كما 
�شّيما  ل  ال�رصطان،  باأمرا�ض  الإ�شابة  من  واحلماية  الوقاية 
فاإّن  ذلك،  اإىل  اإ�شافة  والربو�شتات،  والرئة  اجللد  �رصطانات 
ع�شبة  منه  البوتا�شيوم، جعل  عن�رص  على  النعناع  اأوراق  احتواء 
التوازن يف  الّدم، والذي يحافظ على  فّعالة يف تخفي�ض �شغط 
اجل�شم وبالتايل �شغط دم طبيعي، النعناع اأي�شاً معروف بقدرته 
على جعل اجل�شم يفرز هرمون »ال�شريوتني« والذي ي�شّمى اأي�شاً 
»هرمون ال�شعادة« وهو مفيد يف التخلّ�ض من الإكتئاب، وي�شاعد 
اجل�شم على الإ�شرتخاء، ل نن�شى اأن نذكر الفائدة اجلمالّية للنعناع 
امل�شاكل  من  كثري  كبري يف عالج  تاأثري  له  النعناع  فزيت  اأي�شاً، 
التي تعاين منها اأ�شحاب الب�رصة الدهنّية، فهي ي�شتخدم كعالج 
للبثور وحّب ال�شباب، كما اأّن النعناع يعترب مطّهراً، ولذ مل ين�شح 
اإزالة الق�رصة  بتدليك فروة الراأ�ض بهذا الزيت، مما ي�شاعد يف 
اأّنه يعطينا  اأ�رصع، كما  للنمّو ب�شورة  ال�شعر  الراأ�ض، ويحّفز  من 
النعناع يف  اأوراق  �شعراً لمعاً و�شحّياً جمياًل، كما وي�شتفاد من 
�رصعة  زيادة  يف  ي�شاعد  اأّنه  حيث  الوزن،  وتخفي�ض  التخ�شي�ض 

حرق الدهون

الفوائد ال�صحية  النعناع
الأع�شاب  اأكرث  من  النعناع 
تخلو  ل  تكاد  التي  اخل�رصاء 
ف�شل  يف  ة  خا�شّ منها  بيوتنا 
ن�شتخدمه  ما  فكثرياً  ال�شيف، 
اأو  لل�شاي  رائعة  نكهة  اإعطاء  يف 
ن�رصبه لوحده بعد غليه يف املاء، 
ع�شبّي  نبات  هو  النعناع  نبات 
وحمّببة  قّوية  رائحة  وله  معّمر 
يف  بكرثة  ويزرع  الكثري،  لدى 
ويف  املنازل  وحول  الأحوا�ض 
ون�شتطيع  املائّية،  املجمعات 
تكون  حيث  طازجاً  اإ�شتخدامه 
ون�شتطيع  وقوّية،  فّواحة  رائحته 
جتفيفه،  بعد  نا�شفاً  اإ�شتخدامه 
هذه الع�شبة املعّمرة تزرع يف كّل 
ة يف  اأرجاء الأر�ض، وتنت�رص خا�شّ
يف  احلرارة  املعتدلة  املناطق 
الإغريق  كان  وقد  واأوروبا،  اآ�شيا 
من  اأكاليل  ي�شنعون  والرومانيون 

روؤو�شهم  فوق  وي�شعونها  النعناع 
وقد  والولئم،  الإحتفالت  يف 
الطعام  يف  طبعاً  ا�شتخدموه 
الإغريق  اأّن  كما  خمتلفة،  بطرق 
اإعداد  يف  النعناع  ا�شتخدموا 
فوائد  للنعناع  الطبّية،  و�شفاتهم 

الفوائد  هذه  ومن  كثرية،  طبّية 
والدورة  للمّخ  كمن�ّشط  يعمل  اأّنه 
يعترب  اأّنه  كما  والقلب،  الدموّية 
اأّنه  حيث  لالأع�شاب،  مهّدئاُ 
وهو  مهّدئة،  مواّد  على  يحتوي 
ع�شوي  تقوية  يف  فّعال  كذلك 

اجل�شم،  يف  والبنكريا�ض  الكبد 
لتهّيجات  كعالج  ب�رصبه  وين�شح 
القولون، النعناع اأي�شاً يعترب ملّيناً 
ي�رصب  وهو  واملعدة،  لالأمعاء 
اجلهاز  اأمرا�ض  لكّل  كعالج 

اله�شمّي
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْصاأَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َفاإَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

اإله اإل اأنت، خلقتني 
واأنا عبدك، واأنا على 

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

اأبوء لك بنعمتك علي و اأبوء 
بذنبي فاغفر يل، فاإنه 

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

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

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

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

ونكد 

ف�سل �لت�سبيح
�أية  عن  تعاىل  �هلل  تنزيه  هو  �لت�سبيح 
عاله،  يف  وجَلّ  وتعاىل  ه  تَنَزّ نقائ�ص 
كاأن  تعاىل،  �هلل  �أنو�ع ذكر  نوع من  وهو 
يكرر �لإن�سان �مل�سلم قول �سبحان �هلل 
هو  و�لت�سبيح   ،- �ملثال  �سبيل  على   –
�لعديد  يف  �لكرمي  �لقر�آن  يف  ورد  مما 
عن  ورد  ومما  �ملختلفة  �ملو��سع  من 
�لر�سول �لأعظم – �سلى �هلل عليه و�سلم 
– من م�ستحبات تقرب �لإن�سان �مل�سلم 

�ملوؤمن من ربه عّز وجّل 
�لذكر �إجمالً مما يجعل �لل�سان و�لفوؤ�د 
هي  وهذه  وجل،  عز  �هلل  بذكر  رطبني 
تعاىل  �هلل  ذكر  فكرثة  �لت�سبيح،  فائدة 
�لتي  �لكلمات  بوعي  تكن  لو مل  ، حتى 

د�ئماً  �لإن�سان  تبقي  بها،  �لنطق  يتم 
مت�ساًل مع �هلل – عّز وجّل -، فالت�سال 
يجعل   – وجّل  عّز   – �هلل  مع  �لد�ئم 
تعاىل  �هلل  بحقيقة  وعياً  �أكرث  �لإن�سان 
و�أكرث  من  قرباً  �أكرث  ويجعله  وبرحمته 
تعاىل هو  �هلل  لر�سو�نه، فر�سو�ن  طلباً 
�لأهم، هو �أهم من �أي �سيء، لأّن ر�ساه 
�سو�ء  �لأمور،  باقي  �إىل  �لدخول  بو�بة 
ر�ساه  �أّن  كما  �لآخرة،  �أم يف  �لدنيا  يف 
– عّز وجّل يف عاله – ما هو �إّل دليُل 
�لإن�سان  خريّية  على  وو��سح  �سارخ 
�أّنه ل يز�ل �إن�ساناً، لأنه من كان  وعلى 
كَلّ �سيء  نال  تعاىل فقد  �هلل  من  قريباً 

�آخر مهما كان

من  �لإن�سان  �أن  تعني  ل  �لت�سبيح  كرثة 
ورحيماً،  �أخالقياً  يكون  �أن  �ل�رضوري 
فالت�سال  فقط،  �سكلياً  يكون  فقد 
ولي�ص  �أ�سا�ساً،  باهلل  �لقلب  �ت�سال  هو 
و�سيلة  هو  فالل�سان  �لل�سان،  �ت�سال 
باهلل  �لإن�سان  وتذكر  �لت�سال  تقوي 
�ت�سال  �إن مل يكن هناك  �أّما  ن�سي،  �إن 
قلبي فال فائدة ترجى من �لت�سبيح لأن 
�لقلب جاف، و�لقلب �جلاف هو عالمة 

من عالمات �خلذلن 
�أما �لقلب �ملت�سل باهلل عز وجل  فهو 
�لآخرة،  قبل  �لدنيا  يف  �لنجاة  �سبيل 
ففي �لدنيا يجعل �لإن�سان م�سدر�ً ي�سع 
لكل من حوله ويف  وهدى  ونور�ً  رحمة 

�لآخرة يكون قريباً من �هلل ويفوز فيها 
يف �لوقت �لذي يخ�رض �لآخرون، ويفوز 

فيها يف �لوقت �لذي يخ�رض �لآخرون
عن  وردت  �لتي  �لت�سابيح  �أكرث  من 
د�ئم  كان  و�لتي  �لأعظم  �لر�سول 
�لت�سبيح بها، هي » �سبحان �هلل وبحمده 
» و » ل �إله �إّل �هلل له �مللك وله �حلمد 
وهو على كل �سيء قدير » و » �سبحان 
�هلل و�حلمد هلل ول �إله �إل �هلل و�هلل �أكرب 
» و » �سبحان �هلل وبحمده و�سبحان �هلل 
�لأذكار  من  �لعديد  وغريها   ،« �لعظيم 
و�لت�سابيح �ملختلفة و�ملتنوعة، وميكن 
�أو  �أو على �لأ�سابع  �لت�سبيح بامل�سبحة 

بدون �أي �سيء فقط بالقلب

ما هو ثو�ب �لعمرة
خ�ص �هلل عز وجل �لعديد من �لعباد�ت يف �لأجر 
و�لتو�ب �جلزيلني، وقد �أثنى �هلل يف حمكم كتابه 

على �لعبد �لقائم مبنهج �هلل �لعامل مبحكم كتابه 
و�سنة نبيه حممد �سلى �هلل عليه و�سلم، ويتجلى 
َدُقو�  ذلك يف قوله تعاىل )ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي ِرَجاٌل �سَ

ىٰ نَْحبَُه  َ َعلَيِْهۖ  َفِمنُْهْم َمْن َق�سَ َما َعاَهُدو� �هلَلّ
لُو� تَبِْدياًل(، ويف هذه  َوِمنُْهْم َمْن يَنْتَِظُرۖ  َوَما بََدّ
�لآية و�سح �هلل �سبحانه وتعاىل �لفرق بني �لعبد 

�ل�سادق يف عبادته هلل وحده وبني دون ذلك، ومن 
هذ� �ملنطلق فقد �رضع �هلل �لعديد من �لعباد�ت 
ومن هذه �لعباد�ت �لعمرة، وتُعرف �لعمرة على 

�أنها ��سم م�ستق من �لعتمار وهي لغتاً تعني 
�لق�سد و�لزيارة، و�أما �ملعنى �ل�سطالحي لها �أو 

�ملعنى �ل�رضعي �جلازم، فهي تعني زيارة �مل�سجد 
�حلر�م يف مكة �ملكرمة بغية �أد�ء منا�سك خا�سة، 

كالطو�ف يف �لبيت �لعتيق و�ل�سعي بني �ل�سفا 
و�ملروى و�حللق �أو �لتق�سري، كما �أن لها مو�قيت 

حمددة، فال يجوز �أد�ءها يف �لأ�سهر �حلرم، 
و�لعمرة م�رضوعة يف �أ�سل �لإ�سالم

و�أما ف�سل �لعمرة، فقد ف�سل كل من �لقر�آن 
و�ل�سنة �لنبوية �لكثري من ف�سائلها و�أثارها، ومن 

ف�سلها و�أثرها على �لعبد �إنها كثارة للذنوب، 
فالعمرة للعمرة يكفر �هلل ما بينهما، ومن �سماتها 

وثمارها �أن �هلل يكرم �سيوفه بها، فيجيب دعائهم، 
ويق�سي حو�ئجهم، ويعطيهم �سوؤلهم، ومن �أثارها 

�أي�ساً �إنها تنفي �لفقر وتغني �ساحبها، وتنفي 
�لذنوب باملغفرة ور�سا �هلل �سبحانه وتعاىل،وقد 

�عتمر �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أربع مر�ت، 
كانت �أولها عمرة �حلديبية يف �سهر ذي �لقعدة 

حيث منعه �مل�رضكون، وثانيها يف �لعام �لتايل يف 
�سهر ذي �لقعدة �أي�ساً حيث �سالح �مل�رضكني، 
وثالثها عمرة �جلعر�نة وفيها وكانت بعد غزوة 

حنني وفيها وزع �سلى �هلل عليه و�سلم غنائم 
�ملعركة بعد �أن �ظفر �هلل عز وجل عبده على 

�مل�رضكني، و�أخرها عمرة مع حجته �سلى �هلل عليه 
و�سلم 

ومن �جلدير بالذكر �إن ثو�ب و�جر �لعمرة يزيد مع 
مرور �لوقت و��ستح�سار �لقلب وباإخال�ص �لق�سد، 
فثو�ب �لعمرة يف رم�سان يعادل ثو�ب �حلج ولكنه 

ل ي�سقط حق �لفري�سة، و�لطو�ف يف �لبيت �لعتيق 
يرفع �لدرجات ويعفر �خلطايا ويكتب به �حل�سنات 
كما �أ�سار �إليه �حلديث �لذي يروى عن �لنبي �سلى 

�هلل عليه و�سلمن، ومن ف�سائل �لعمرة �أي�ساً �إن 
�لأجر يكون مبقد�ر �لن�سب و�لنفقة فيه.

�ساحب �لثالث هجر�ت 
�ساحب �لثالث هجر�ت هو �ل�سحابي �جلليل م�سعب بن عمري؛ فقد هاجر �إىل �حلب�سة مرتني ومرًة ثالثًة �إىل �ملدينة 

باع وح�سن �خُللق وقد ُعرفت عنه ف�ساحة �لل�سان و�لقدرة على �لإقناع، فكلفه نبّينا  �ملنورة، وكان رحمة �هلل لنّي �لِطّ
�لكرمي )�سلى �هلل عليه و�سلّم( بالذهاب �إىل �ملدينة �ملنورة لتعليم �مل�سلمني �أمور �لدين �لإ�سالمي، ويقر�أ عليهم 

�لقر�آن �لكرمي، وكان عدد �مل�سلمني يف �ملدينة ل يزيد عن » 12« م�سلماً، فكان يرتّدد على �ملجال�ص و�ملنتديات 
يدعو� �إىل �سبيل ربه باحلكمة و�ملوعظة �حل�سنة.  يف �إحدى هذه �لزيار�ت دخل عليهم �أ�سيد بن ح�سري �سيد بني 

عبد �لأ�سهل ُم�سهر�ً �سيفه عليه مهّدد�ً له باملوت، فرّد عليه م�سعب بكل ثقة وهدوٍء : »�أل جتل�ص فاإن ر�سيت �أمرنا 
قبلته، و�إن كرهته كففناك ما تكره؟« ف�سكت �لرجل و�أن�ست للقر�آن فرّق قلبه، فكان للطف م�سعب يف �لتعامل مع 

هذ� �لرجل �سبباً يف �إ�سالمه و�إ�سالم عدد من �أبناء ع�سريته، فكان رحمه �هلل �أول �سفري يف �لإ�سالم .

ف�سل �سالة �لنو�فل
تعّرف �لّنو�فل باأّنها �سلو�ت يوؤّديها �مل�سلم وهي لي�ست مفرو�سًة عليه، وتق�سم �إىل �سنن، وم�ستحّبات، وتطّوعات 

، وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن �لنو�فل ل ي�سبقها �أذ�ٌن �أو �إقامة وذلك ح�سبما ورد عن نبّينا �لكرمي حمّمد �سلّى �هلل عليه 
و�سلّم، ويجوز للم�سلم �أن ي�سلّيها يف �أّي وقت ما مل يكن هناك نهٌي عن ذلك يف �ل�سّنة �لنبوّية

قال ر�سول �هلل �سلّى �هلل عليه و�آله و�سلّم �إّن �هلل قال )من عادى يل ولّياً فقد �آذنته باحلرب، وما تقّرب �إيّل عبدي ب�سيٍء 
�أحّب �إيّل مما �فرت�سته عليه، وما يز�ل عبدي يتقّرب �إيّل بالنو�فل حّتى �أحّبه؛ فاإذ� �أحببته كنت �سمعه �لّذي ي�سمع به، 
وب�رضه �لّذي يب�رض به، ويده �لّتي يبط�ص بها، وِرجله �لّتي مي�سي بها، و�إن �ساألني لأعطيّنه، ولئن ��ستعاذ بي لأُعيذّنه، 

وما ترّددت عن �سيٍء �أنا فاعله ترّددي عن نف�ص �ملوؤمن؛ يكره �ملوت و�أنا �أكره م�ساءته

�سفات �خللفاء �لر��سدين

�لعد�لة و�لتقوى، فاخللفاء 
�لر��سدون �أبو بكر �ل�سديق 
وعمر �لفاروق وعثمان بن 
عفان وعلي �بن �أبي طالب 
ر�سي �هلل عنهم، كانو� كلهم 
عدولً �أتقياء، وقد ظهرت 
عبادتهم  يف  �ل�سفات  تلك 
و�سلوكهم �ليومي وتعاملهم 
كانو�  فقد  �لنا�ص،  مع 
و�أف�سلهم  �ل�سحابة  �سفوة 

كانو�  كما  �لإطالق،  على 
�لنبي  ب�رضهم  �لذين  من 
و�ل�سالم  �ل�سالة  عليه 

باجلنة
�لر��سدة  �ل�سيا�سة   
حكم  فقد  �حلكيمة، 
�أربعني  �لر��سدون  �خللفاء 
فيها  �سيا�ستهم  كانت  �سنة 
�ختزلو�  حكيمة،  ر��سدة 

فيها جتاربهم وخربتهم

كان  فلقد  و�لورع،  �لزهد   
مثالً  �لر��سدون  �خللفاء 
يف �لزهد و�لرتفع عن متاع 

�حلياة �لدنيا وزينتها
و�لت�سليم  �ل�سجاعة   
فاخللفاء  و�لقدر،  للق�ساء 
رجالً  كانو�ً  �لر��سدون 
من  يخافو�  مل  �سجعاناً 
ر�سي  فعمر  يوماً،  �ملوت 
حتت  ينام  كان  عنه  �هلل 

يوماً  طلبه  حينما  �ل�سجرة 
�سرب  كما  قي�رض،  ر�سول 
يف  عنه  �هلل  ر�سي  عثمان 
بيته ومل يخ�سع للخارجني 
قتلوه  ثم  حا�رضوه  �لذين 
وكذلك  بيته،  يف  غدر�ً 
�هلل  ر�سي  علي  مع  �حلال 
عنه �لذي �غتالته يد �لغدر 
يف  ي�سلي  وهو  و�خليانة 

�مل�سجد بدون حر��ص.
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Nous suivre sur:
PUB

- 

وزارة ال�صكن و العمران و املدينة
 مديرية التعمريو الهند�صة 

املعمارية  و البناء لولية مترنا�صت
م�صلحة الإدارة و الو�صائل

   تودع اأو تر�سل ملفات الرت�سح اإىل مقر مديرية التعمري و الهند�سة املعمارية و البناء-م�سلحة الإدارة و الو�سائل- احلي الإداري طريق الأ�سكرام-مترنا�ست اأو عن طريق الربيد �ص.ب237-مترنا�ست.
يجب

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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 لبنان...بلد عربي ي�سري نحو املجهول
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اأحداث23
يف �صور



�أن  "�لو�سط"  ليومية  �ساعو  بن  �أكد  كما 
�لعاملية  �لت�سوير  م�سابقة  يف  م�ساركته 
�لأو�سط  كانت  �ل�رشق  ملركز  �لأوىل 
تاريخ  و  بالدي  �جلز�ئر  لرت�ث  ترويجا 
�جلز�ئرية  �ملر�أة  بلبا�س  �ملتعلق  �لرت�ث 
كانت  �لذي  �لرد�ء  �أو  "�حلايك"  هو  و 
م�سيفا  �جلز�ئرية  �ملر�أة  به  تتلحف 
يل  بتكرمي  بالن�سبة  كبري  ،و�رشف  �أنه 
يف  "�حلايك"  و��سنطن،  يف  بالدي  تر�ث 
مو�سوع  ح�سب  قدمتها  بروؤية  و��سنطن 
�مل�سابقة "بد�يات جديدة" ،  معترب� هذ� 
للمر�أة �جلز�ئرية يف حفل  �لتتويج تكرمي 
�أعمايل،  �أحد  بو��سطة  و��سنطن  يف  كبري 
لكل ما �سبق �أغتنم هذه �لفر�سة و �أعايد 

مــة  مكَرّ �أنت  و  عام  كل  �جلز�ئر  حر�ئر 
�أيتها �جلز�ئرية.

�لت�سوير  فن  يف  �ملخت�س  و�عترب 
ملني  �لب�رشي  و�لتخاطب  �لفوتوغر�يف 
كل  يف  نور  من  كائن  �لفنان  �ساعو  بن 
�لهو�ء  ي�ستن�سق   ، �لأر�س  هذه  من  بقعة 
ب�سيطة  بحركات  فنية  �أعمال  لي�سدره 
بن  ملني  �أن  �لعلم  معقدة.  مع  غري 
�ساعو  عا�س يف �مل�رشق �لعربي ملدة 26 
دم�سق  وهو  �ل�سورية  يف  �لعا�سمة  �سنة 
وهذ�  كطبيب  دم�سق  جامعة  من  متخرج 
�ل�سيا�سية  لالأزمة  �لأخرية  �لأحد�ث  قبل 
بعدها  فيما  و�إجته  �سوريا  عا�ستها  �لتي 
ويتخ�س�س يف جمال  ليدر�س  �أملانيا  �إىل 
رقمية  �رشكة  وقام  بتاأ�سي�س  �ل�سورة 
حملت ��سم "�أر�بي�سك "در�س فيما بعدها 
بلده  �إىل  للفنون ودخل  يف جامعة دم�سق 

�جلز�ئر يف �سنة 2007 ويف ذهنه  م�رشوع 
�لفوتوغر�فية  فهو  بال�سورة  متعلق 

متخ�س�س يف �لرتويج للرت�ث عرب �لو�سائل 
�لتكنولوجية �حلديثة.

العدد : 4505/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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24
بـعمله الفني "بدايات جديدة"

تتويج  اجلزائري ملني بن �شاعو باملرتبة 3 عامليا يف فن الت�شوير بوا�شنطن
نال العمل الفني "بدايات جديدة"  للم�سور اجلزائري ملني بن �ساعو " واملخت�ص يف فن الت�سوير الفوتوغرايف والتخاطب الب�سري املرتبة الثالثة 
عامليا  حيث افتك اجلائزة من بني 400 �سورة م�سرتكة يف امل�سابقة ، ولقد مت  ت�سليم اجلوائز للفائزين مب�سابقة الت�سوير العاملية الأوىل ملركز 

ال�سرق الأو�سط  يف حفل ال�سنوي الكبري للمعهد والذي اأقيم يوم اأم�ص بالعا�سمة الأمريكية وا�سنطن .

حوادث مرور

امل�سيلة 

املدية

احلماية املدنية ما بني 05 اإىل 11 نوفمرب 

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 7 اأ�شخا�ص 

افتتاح ال�شالون الوطني الأول للفنون الت�شكيلية

اختناق 5 اأ�شخا�ص بغاز املدينة

12055 تدخــل خا�ص بعمليات الإجالء ال�شحي

تـدخـل من  بـ 1788  قامت وحد�ت �حلماية �ملدنية 
�أجل  969 حادث  مرور �أدت �إىل وفاة 32 �سخ�س و 
جرح 1252 �آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل �ملر�كز 
�لإ�ست�سفائية، للعلم �أن �أثقل ح�ســيلة �سجلت يف وليــة 
�أم �ألبو�قي بوفاة 07 �أ�سخا�س و جرح 12 �آخريــن مت 
�إ�سعافهم و حتويلهــم �إىل �ملر�كز �لإ�ست�سفـائية على 

�حلماية  وحد�ت  قامت  كما  مرور،  حو�دث   19 �إثـر 
�ملدنية بـ 916 تدخل �سمح باإخـــماد 595 حريق منها 
يخ�س  فيمــا  �أما  مـختلفة  وحر�ئق  �سناعية  منزلية 
�لعمليات �ملختلفة فقامت وحد�ت �حلماية �ملدنية 
بـ 5211 تدخـل فـي نف�س �لفرتة لتغطية 4560 عملية 

�إ�سعاف و �إنقاذ �لأ�سخا�س يف خطر.

�أ�رشف �أول �أم�س و�يل ولية �مل�سيلة »حاج مقد�د » على 
�فتتاح �ل�سالون �لأول للفنون �لت�سكيلية مب�ساركة ما ليقل 
عن 32 فنانا قدمو� من خمتلف وليات �لوطن وتهدف 
»قنفود  �لثقافة  د�ر  قبل  من  �ملنظمة  �لتظاهرة  هذه 
�حلمالوي » �لذين متت دعوتهم من طرف منظمي هذه 
�ملعرو�سات يف  وتتنوع  �أيام  ثالثة  تدوم  �لتي  �لتظاهرة 
زيتي  وت�سوير  وحفر  نحت  من  �لفنون  جمالت  جميع 
�أ�سغال  و  باخل�سب  وعمل  زجاج  وت�سكيل  وفوتوغر�يف 
و�إعادة  لتثمني  ف�ساء  مبثابة   يعد  �ل�سالون  معادن 

�لنوع  هذ�  غر�س  و  عام  ب�سكل  �لت�سكيلي  للفن  �لعتبار 
�لعام  بالذوق  للرقي  جمتمعاتنا  يف  �ملعا�رش  �لفن  من 
ويلقى �ل�سالون تفاعال كبري� يف �لأو�ساط �لثقافية حيث 
��ستطاع �أن يحقق تو�فد جمهوري معترب من حمبي �لفن 
تفاعلهم  �أخرى عرب �مل�ساركون عن  �لت�سكيلي من جهة 
و�لحتكاك  للتعارف  فر�سة  �أنها  و�أكدو�  �ل�سالون  مع 
وتبادل �لتجارب و خلق جو بني �لفنانني �لت�سكيليني ق�سد 

تبادل �لتجارب و �خلرب�ت .
عبدالبا�سط بديار

�أ�سخا�س  خلم�سة  �ملدينة  بغاز  �ختناق  حادث  �أم�س  �أول  وقع   
بو�سط بلدية وزرة ترت�وح �أعمارهم ما بني 11 و 53 �سنة �أ�سيبو� 
�لوعي  فاقد  منهم  و�حد  غثيان  حالة  يف  و  �لتنف�س  ب�سعوبة 
�أك�سيد �لكربون �ملنبعث  �ل�سحايا �ختنقو� جر�ء ��ستن�ساق غاز 

من �ملدفئة مت �إ�سعافهم يف عني �ملكان و نقلو� من طرف رجال 
�حلماية �ملدنية للمركز �ملتخ�س�س لد�ئرة وزرة �إىل �مل�ست�سفى 

�ملدين حممد بو�سياف لعا�سمة �لولية .
ه.ب

خالل  �لفرتة  �ملمتدة ما بني 05 �ىل 11 نوفمرب 2017، 
وهذ�   تدخل    19970 �ملدنية  �حلماية   وحد�ت  �سجلت 
على �إثر تلقي مكاملات �ل�ستغـاثة من  طرف  �ملو�طنني، 
�أن�سطة �حلماية  �لتدخالت �سملت خمتلف جمالت  هذه 
�ملدنية �سو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، 

�لإجالء �ل�سحي �إخمـاد �حلر�ئق و تغطية �لأجهزة �لأمنية  
تدخــل خا�س   12055 بينها     من  �لتظاهر�ت،  ملختلف 
بعمليات �لإجالء �ل�سحي، �أيـن مت فـيهـا �إ�ســعاف و �إجالء 
1503 جريح و حتويل 10501 مري�س �إىل �مل�ست�سفيات من 

طرف �أعو�ن �حلــماية �ملدنيـة.

اإطاللة باري�ص الثقافية

كوثر عظيمي :�شوكة يف حلق 
املعربني واملفرن�شني املتطرفني  

ا�سم كوثر عظيمي لي�ص ا�سما ثقافيا واأدبيا عاديا لأنه ي�سكل اإحراجا واأكرث من ذلك 

اإذا عرفنا اأن هويتها اجلزائرية  تقلق اجلهة املعربة التي تدعي متثيل الوطنية من 

منظور لغوي خال�ص و�سيق  ،واجلهة املفرن�سة املعادية لها ،والتي يكتب ممثلوها 

بلغة فولتري املتحررة يف تقديرهم من املحرمات الإجتماعية ،والدينية ،ويعتربون 

اللغة العربية لغة ميتة وقا�سرة اأدبيا ،وحمافظة اأخالقيا وت�سلح اأكرث لأداء ال�سالة 

ومنا�سك احلج وكتابة احلروز ،ون�سو�ص الفتاوى ،كوثر �ساحبة الوجه الوديع 

املالكي التي اأذهلت من�سط برنامج املكتبة الكبرية والكاتب الكبري وع�سو الأكادميية 

الفرن�سية اريك �سينا ت�ستحق اأكرث من تكرمي وتنويه على اأكرث من �سعيد لعدة 

اأ�سباب، اأنها الكاتبة اجلزائرية التي تكتب باللغة الفرن�سية بدون تذلل مبا�سر وغري 

مبا�سر للوبيه الن�سر الفرن�سي الذي جعل من الأدب املغاربي املن�سور باللغة الفرن�سية 

حقل جتارب و�سراع بني كتاب جزائريني ا�ستهروا اإيديولوجيا اإىل درجة غطت على 

ماهية الإبداع يف جمال تخ�س�سهم وجعلتهم �سحية فتاوى مكنت اأ�سحابها من �سهرة 

اإعالمية ودينية مقيتة ت�سيء لالإ�سالم بال�سكل الذي يخدم جتاره با�سم الرواية 

.كوثر املنحدرة من والدين معربني لي�ست من طينة القبيلة املغاربية الإيديولوجية 

التي حتن على ال�سهيونية وتتحدث بروح ما�سونية مغلفة لكنها تكتب مثل رموزها 

باللغة الفرن�سية الأمر الذي يف�سد خلفياتهم املبيتة التي اأ�سبحت مرادفة لعداء 

�سافر حيال كل ما ميت لالإ�سالم واللغة العربية ب�سلة يف خلط وا�سح بني ممثلي 

التطرف والتزمت با�سم الإ�سالم واللغة العربية يف اأن واحد .كوثر تكتب بالفرن�سية 

مثل الأدباء اجلزائريني الذين ا�ستهروا قبلها لكنها غري مهو�سة باجلن�ص وباملحرمات 

الجتماعية التي اأ�سبحت تكرارا ممال حتول اإىل مادة �سحفية �سخيفة مرادفة 

لالإثارة املجانية البعيدة عن كل روح اأدبية نقدية تفيد القراء وتقدم اإ�سافات 

معرفية ،اأخريا ولي�ص اآخرا كوثر تكتب بالفرن�سية بقدرة اإبداعية مده�سة اأرغمت 

النقاد تناول رواياتها من منظور نقدي ،وغري اإيديولوجي كما هو احلال حينما يتعلق 

الأمر بالذين مازالوا ي�سنعون احلدث الروائي اإيديولوجيا ،اأن املتمعن يف احلديث 

الذي اأجراه لها �سحفي القناة الفرن�سية اخلام�سة موؤخرا وطريقة ردها يكت�سف اأن 

كوثر حجرة قا�سية يف اأحذية عمالقة املتاجرة الإيديولوجية على ح�ساب الإبداع. 

بظهورها الالفت والكا�سح يف ال�ساحة الأدبية الفرن�سية تذكرنا كوثر بفرديناد 

�سيلني الذي قال يل عنه بوجدرة انه اأكرب كاتب فرن�سي علما اأنه نادرا ما يقال عنه 

ذلك يف فرن�سا ب�سبب معاداته لليهود بح�سب كل نقاد الأدب يف فرن�سا ،كوثر �سوف 

لن تعامل يف الإعالم الفرن�سي مثل �سل�سال وكمال داود و�سليم با�سي لأنها �سوف لن 

ت�ساأل عن الإ�سالميني فقط ،ويف روايتها الأخرية البديعة »ثرواتنا«كرمت فرن�سا 

واجلزائر دون عقدة من منظور اإن�ساين وثقايف يتجاوز اأطروحات املتطرفني با�سم 

الإيديولوجية املتزمتة القاتلة لروح الإبداع والتالقح �سواء تعلق الأمر باملدافعني 

باأفق �سيق عن اللغة العربية اأو الفرن�سية .لقد كرمت كوثر يف روايتها الأخرية 

اأدمون �سارلو �ساحب مكتبة الرثوات احلقيقية التي �سنعت �سمعة �سارع �ساراز �سابقا 

وحماين حاليا وهو ال�سارع الذي ح�سرت فيه اأم�سية اأدبية تاريخية لنزار قباين ،دون 

عقدة وبروح اإن�سانية كرمت اجلزائرية القحة �ساحب مكتبة فرن�سية كتب على 

واجهتها :«اإن�سان يقراأ ي�ساوي اثنني »كما كرمت عبداهلل حار�ص املكتبة .بعد الزميلة 

ال�سحفية الكبرية فتيحة بوروينة التي ت�سنع �سعادة قراء �سحيفة احلياة ،اأوؤكد 

ان زمرة الرتويج لالإيديولوجية املعادية للعربية �ستخجل م�ستقبال يف بالتوهات 

القنوات الفرن�سية ب�سبب بروز كوثر عظيمي التي تكتب بالفرن�سية مثل رموزها 

لكن بروح اأدبية واإن�سانية ، وغري اإيديولوجية تخدم حزب فرن�سا احلاقد على قيم 

ال�سعب اجلزائري ،كوثر) ابنة زميلتي اجلامعية ومرافقتي اإىل مطعم وعمريو�ص يف 

نهاية ال�سبعينيات  لتناول اللوبيا اأو العد�ص مليكة (تقد�ص قيم ال�سعب الذي تنتمي 

اإليه وحتارب التطرف بكل اأ�سكاله ول تكتفي مبحاربة الإرهاب الإ�سالمي فقط وكاأنه 
الإرهاب الأول من نوعه يف التاريخ !

يكتبها اأ�سبوعيا:بوعالم رم�ساين 

تب�سة

توقيف عن�شري دعم للجماعات الإرهابية 
�لوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة  �أوقفت 
للجماعات  دعم   )02( عن�رشي  �ل�سعبي 
ح�سب  بتب�سة،  �لإثنني  �أم�س  �لرهابية 
�لوطني،  �لدفاع  لوز�رة  بيان  �أكده  ما 
مكافحة  �إطار  يف   « �أن  �لبيان  �أو�سح  و 
�جلي�س  قو�ت  جهود  وبف�سل  �لإرهاب 
نوفمرب   13 يوم  �أوقفت  �ل�سعبي،  �لوطني 

�لوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفرزة   ،2017
�ل�سعبي بتب�سة/ن.ع.5، عن�رشي )02( دعم 
�مل�سدر  �أ�ساف  �لرهابية«،و  للجماعات 
و�جلرمية  �لتهريب  حماربة  �إطار  »يف  �أن 
�لوطني  للجي�س  مفرزة  �أوقفت  �ملنظمة، 
�ل�سعبي وعنا�رش �لدرك �لوطني وحر��س 
 )03( ثالثة   بتلم�سان/ن.ع.2،  �حلدود 

جتار خمدر�ت و�سبطت كمية �سخمة من 
�لكيف �ملعالج تقدر بـ)07( قناطري و)51( 
 )02( تاجري  توقيف  مت  فيما  كيلوغر�م، 
كيلوغر�م   )50( و�سبط  �آخرين  خمدر�ت 
بوعريريج/ بربج  �ملعالج  �لكيف  من 
مفارز  »�أوقفت  �أخرى،  جهة  ن.ع.5«من 
للجي�س �لوطني �ل�سعبي بكل من مترن��ست 

قز�م/ن.ع.6،  وعني  خمتار  باجي  وبرج 
�ساحنتني  و�سبطت  مهربني،   )07( �سبعة 
�لدفع،  رباعية  مركبات   )03( وثالث   )02(
و)50(  �لغذ�ئية  �ملو�د  من  طن  و)4،6( 
�لتفجري  ومعد�ت  �لفحم  مادة  من  قنطار 
مطارق  و)07(  كهربائية  مولد�ت  و)08( 

�سغط و�أغر��س �أخرى«. 
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