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 بعد يوم واحد 
من مهاجمته اإياها:

 �سهام اأويحيى جتدد 
ا�ستهداف حزب العمال

 �ص3
حم�صن بلعبا�ص من البويرة

الأر�سيدي فخور بح�سيلة 
منتخبيه املحليني

�ص3
مو�صى تواتي

 انتخاب الأ�سلح اأول
 خطوة نحو التغيري

�ص3

�ص3قال اإن الأفالن يتجه نحو ت�صجيل كارثة يف املحليات:

بلعياط: �سعف ولد عبا�س عّجل بظهور �سعيداين

ثانوية ب�صلول بالبويرة

التالميذ �سائعون ومديرية الرتبية تتفرج

 �ص24

 �ص24

احلركى يتظاهرون اليوم يف 
باري�س اأمام ال�سفارة اجلزائرية

يطالبون بجوازات �صفر 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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�شرعيني: غري  مهاجرين  "الو�شط" تنقل خطوات 

املعامل املجهولة يف م�سرية احلراق اجلزائري
 �ص4

الدكتور بن يحي طاهر 
ناعو�ص لـ لو�صط

لبد من حت�سني الهوية 
الثقافية للطفل العربي 
ملواجهة خطر الأنرتنت 

�ص.17

الإدارة متهمة بتحويل 
القطاع اإىل ملكية خا�صة

بن غربيط مطالبة 
 باإيفاد جلنة

 حتقيق لإيليزي  
�ص24 �ص24�ص13�ص4

بتيزي وزو وجيجل

تـــــدمــــــــري
 خم�سة خمابئ 

لالإرهابيني 

ماجر:

فت  تاأ�سّ
لتاأجيل

 لقاء غامبيا

ات�صالت اجلزائر

ت�سغيل تدرجي 
للتطبيقات ال�سرورية 

لعمل الوكالت بعد  
حماولت الخرتاق  

.     جزائريون يبدلون جن�صياتهم للح�صول على اللجوء

يتظاهر اليوم عدد من احلركى يف باري�ص اأما ال�صفارة 
اجلزائرية للمطالبة باحل�صول على جوازات �صفر 

جزائرية ،و ح�صب املعلومات املتوفرة فاإن هذه اخلطوة هي 
حلقة �صمن م�صل�صل من الفعاليات التي ت�صتهديف تاأليب 

الإعالم و الراأي العام الفرن�صي �صد ال�صلطات اجلزائرية و 
�صعيا لل�صغط على الرئي�ص الفرن�صي ماكرون ...

ات�صاالت ريا�ضة
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�سعارات الأحزاب ال�سيا�سية 
تغزو ال�سوارع اجلزائرية 

حمانة بو�صرمة من البويرة

ال�سباب هم  الرثوة احلقيقية للجزائر
العا�صمة  اجلزائر   ت�صهد  �صوارع 
الوطن  انت�صارا  واليات  وباقي 
ال�صيا�صية  وا�صعا  لالفتات االأحزاب 
 23 ال�صتحقاقات  املرت�صحة 
غزت  اجلاري   ولقد  نوفمرب 
كل  االأماكن ب�صعا االأخرية  هذه 

اأجل  من  كله  رات  خمتلفة وهذا 
هدفهم   املن�صود جللب  حتقيق 
اجلزائريني  املواطنني  اأ�صوات 
الفتكاك  املحلية  االنتخابات  يف 

ال�صعبي  املجل�س  كرا�صي  يف 
املميز  والوالئي  ،وال�صيء  البلدي 
القوية  امل�صاركة  هو  العام  هذا 
القوائم  وت�صدره  اجلزائري  لل�صباب 
م�صاربها  مبختلف  االنتخابية 
واأيديولوجياتها  وتعد  واأفكارها 
اإيجابية  اخلطوة  �صابقة  هذه 
تعي�صها اجلزائر اليوم  فالكل ينادي 
يف  يكمن  اجلزائر  باأن  م�صتقبل 

االعتماد  على  �صبابها.    

اأكد " حمانة بو�رشمة " املن�صق الوطني حلزب 
ال�صباب اأن قوة و ثروة اجلزائر تتمثل يف �صبابها 
الوطنية  والقيم  واملعرفة  بالكفاءة  املت�صبع 
القيادة يف �صتى  له فر�صة  اأن متنح  االآن  وحان 
 ، املنتخبة  واملجال�س  امل�صوؤولية  منا�صب 
�صعبي  جتمع  خالل  املتحدث  اأم�س  واأو�صح 
البويرة  مبدينة   " زعموم  علي   " الثقافة  بدار 
اأن حزب ال�صباب حزب و�صطي ونظيف ي�صتمد 
�صهداء  وت�صحيات  ر�صالة  من  ال�صيا�صي  ن�صاله 
�صيء  بكل  �صحوا  الذين   1954 نوفمرب  ثورة 
من اأجل الوطن قائال " نحن ال نريد امل�صالح 

ننت�رش  بل  لذواتنا  ننت�رش  وال  املنا�صب  وال 
ملع�صوقتنا اجلزائر فقط " موؤكدا اأن مرت�صحي 
�صباب  هم  اجلاري  نوفمرب   23 ملوعد  حزبه 
الوعود  يبيعون  ال  الذين  الكفاءة  اأ�صحاب  من 
لل�صعب اجلزائري الذي �صئم  الوردية  واالأحالم 
من الت�صيري الع�صوائي والكارثي وهاهي الفر�صة 
بعيدا  االأن�صب  االإختيار  اأجل  من  له  مواتية 
التجمع  و�صهد  هذا   ، واجلهوية  العرو�صية  عن 
الذين  احلزب  واأن�صار  ملنا�صلي  كبريا  ح�صورا 
اإكتظت بهم القاعة وكلهم اأمل يف حتقيق الن�رش 

يوم االإ�صتحقاق .                                  اأ.م

مواطن من عني احلجل يعرث على 
قطعة نقدية من الزمن العثماين ؟ا

بلدية  من  خل�رش  حمزة  ال�صيد  عرث 
حاليا  القاطن  احلجل)امل�صيلة(  عني 
مبنطقة ال�صاية املاحلة وهي اإحدى 
االأرياف املتاخمة للبلدية على قطعة 
عملية  يف  هو  بينما  نادرة  نقدية 
ل�صقي  جماري  بحفر  .تتعلق  فالحية 

بها  �ُصبك  التي  ال�صنة  املياه.وح�صب 
بدايات  اأي  عام1223  فهي  التاريخ 
العثمانية...ومتنى  اخلالفة  اأيام 
اجلميع اأن يكون لذات البلدية متحفا 
ي�صم عدة حتف واآثار مت العثور عليها 

من ذي قبل .
ما بني  16 اإىل 18 نوفمرب 2017

5074  تدخل لعنا�سر احلماية املدنية

ماجر يهني ال�سحافة الوطنية جمددا
الزال املدرب الوطني لكرة القدم رابح ماجر، يلعب على وتر اإهانة 

ال�صحفي وال�صحافة الوطنية ب�صكل عام، فبعد اأن اتهم الكثري من 
ال�صحفيني الريا�صيني بالعمل �صده لكونهم تابعني ل�صخ�س الرئي�س االأ�صبق 
لالإحتادية اجلزائرية لكرة القدم، راح اأول اأم�س، يبعث بردود اأفعال للكثري 
من املحليني الريا�صيني، وحتى ال�صحفيني عرب �صحيفة فرن�صية، مف�صال 

اإياها على العديد من ال�صحف الوطنية، ما يوؤكد اأن ماجر ال يرى يف 
ال�صحافة الوطنية �صوى اأنها عدوة له.

ملحمة اأم درمان ..... مرور 8 �سنوات
�صهد تاريخ اأم�س امل�صادف 18 نوفمرب مرور ثماين �صنوات كاملة على 

جيل املنتخب الوطني الذي خا�س ملحمة اأم درمان عام 2009، عندما 
جتاوز العبو املنتخب الوطني اآنذاك عقبة نظرائهم امل�رشيني وتاأهلوا 

اإىل كاأ�س العامل 2010 التي جرت بجنوب اإفريقيا يف مباراة ال�صد التي 
جرت بال�صودان يف بلد حمايد، وهي املباراة التي الزالت را�صخة يف 

االأذهان خا�صة واأن رفقاء املدافع القوي عنرت يحي قدموا مباراة بطولية 
يف ظل تاألق احلار�س فوزي �صاو�صي ومتكنوا من اإدخال االأفراح يف قلوب 
اجلزائريني الذين عاي�صوا فرحة التاأهل اإىل العر�س الكروي العاملي بعد 

غياب دام 28 �صنة كاملة.

اأن�سار العميد يرددون مازال ليا�سما
 ا�صتغّل اأن�صار فريق مولودية اجلزائر نهاية املباراة التي خا�صها فريقهم 

اأول اأم�س اأمام دفاع تاجنانت الذي نزل �صيفا عليهم وفازوا عليه، واأنذروا 
جريانهم احتاد اجلزائر الذين ميرون بفرتة �صعبة بالرتديد معا "مازال 
ليا�صما مازال" يف �صورة توؤكد الرغبة الكبرية التي تتملك ع�صاق اللونني 
االأخ�رش واالأحمر من اأجل االإطاحة بالغرمي التقليدي خالل اللقاء الذي 

ينتظرهم الثالثاء املقبل.

خالل الفرتة املمتدة  ما بني  16 
غاية  اإىل   2017 نوفمرب   18 اإىل 
�صبيحة اأم�س على ال�صاعة الثامنة 
االأخرية(  �صاعة   48 خالل  )اأي 
املدنية   احلماية  وحدات  �صجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخل    5074
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
اإثر تلقي مكاملات اال�صتغـاثة من  
طرف املواطنني، هذه التدخالت 
اأن�صطة  جماالت  خمتلف  �صملت 
املتعلقة  �صواء  املدنية  احلماية 
احلوادث  املرور،  بحوادث 
املنزلية، االإجالء ال�صحي اإخمــاد 

احلرائق و االأجهزة االأمنية.  
عدة  �صجلت  النحو  هذا  على 
حوادث   11 منها  مرور  حوادث 
االأكرث دموية  ت�صببت يف وفاة 08 
�صخ�س واإ�صابة 36 اآخرين بجروح 
اإ�صعافهم  مت  اخلطورة  متفاوتة 
اإىل  ونقلهم  احلوادث  مكان  يف 
عنا�رش  طرف  من  امل�صت�صفيات 
ح�صيلة  اأثقل  املدنية،  احلماية 
�صجلت على م�صتوى والية الوادي  
بوفاة 02 �صخ�س على اإثر حادث 
بلدية  مدينة  بو�صط  وقع  مرور 

دبيلة. 

ر�ؤية من الواقع
 بهتـان ) الهملة ( 

والزردات النتخابية
مل يتبقى من عمر احلملة النتخابية �صوى �صاعات 

معدودة ، و قد �صارف العر�س على النتهاء بعد اأن قدم 
) اخلطاب ( ماعندهم ،وا�صتعر�صوا األ�صنتهم وعر�صوا 
ب�صاعتهم ، وقدموا الكثري من الوعود من اجل ك�صب 

ود الناخبني ودعوتهم للخروج يوم القرتاع بقوة 
للإدلء باأ�صواتهم التي مل تعد اأمانة بعدما ركب 

موجة الرت�صيحات كل من هب ودب .ودخلت العرو�صية 
واملحاباة وال�صكارة على طول اخلط على ح�صاب الكفاءة 

والن�صال وهو القا�صم امل�صرتك ، يف غياب ميثاق ل�صرف 
الناخبني ينظم وي�صبط العملية بعيدا عن الفو�صى 

.ونظرة ب�صيطة على احلملة التي مل يعد يهتم لها ول 
ت�صتهوي املواطنني حتى ، يتاأكد لنا القطيعة بني الناخب 

واملنتخب ب�صبب الوعود العرقوبية والكم الهائل من الكذب 
والبهتان، ورغم غياب برامج لدى اأغلبية املتقدمني 

لل�صتحقاق األ اأننا ل حظنا بان احلملة كانت باهتة ،و 
حتى الأماكن املخ�ص�صة لتعليق ال�صور خاوية  كما اأن 

م�صتوى اخلطاب تدنى اىل احل�صي�س، ول غرابة اأن ياأمر 
رئي�س حزب مر�صحيه ب�صرورة تقدمي وعود واقعية.كما 
ان ال�صيء امللفت هو بروز بوادر �صراع بني الأحزاب فيما 

بينها وحتى مع املر�صحني الأحرار من خلل ال�صب وال�صتم  
والرتا�صق بالألفاظ البذيئة و) املعايرة ( وكاأننا مقبلون 

على حرب .وهو اأمر طبيعي لن من يقوم بذلك هم 
املتجولون بني الأحزاب من الذين جتدهم كل مرة �صمن 

ت�صكيلة بعيدا عن اأخلقيات الن�صال .ثم ما لوحظ يف 
هذا ال�صتحقاق العودة القوية للأميار واأع�صاء املجال�س 

ال�صابقني واحلاليني ، منهم الفا�صلون وفيهم الفا�صدون 
واملتابعون ق�صائيا. وفيهم من يريد اأن يجرب حظه مرة 

اأخرى لعله ي�صتحوذ على ن�صيب من اأموال التنمية املحلية 
، واخلا�صر الأكرب املجال�س البلدية والولئية التي مازالت 

تبحث عن الكفاءة يف ت�صيريها لتكون قريبة من ال�صعب 
وترفع ان�صغالت العامة وتتكفل مبطالب املواطنني 

اليومية والتي غابت فيها روح الت�صال والتوا�صل بني 
الثنني ، واملواطن يف هاته املواقع كلها يرتقب ويلحظ 
،وهو يتح�صر على ما اآلت اإليه اأو�صاع البلديات التي مل 

تعد بال�صعب ولل�صعب ،واإمنا ن�صطت فيها عقلية الد�صرة 
و رزق البايلك وما مينح فيه لـ )مادام دليلة (دون رقيب 

اأو ح�صيب .
احلملة النتخابية ا�صتهلكت الكثري من الأموال ون�صط 

فيها عامل الن�صب والحتيال على املواطنني ، والذي يبيع 
وي�صرتي يف القوائم ويزور يف الرتتيب ل خري يرجى منه 

،ولأنها حتولت اىل هملة �صقطت فيها الأعرا�س والقيم 
والثوابت وبيعت فيها الأوهام.فانه من الأجدر اإعادة 

التفكري يف طرق مفيدة لكيفية تنظيم املحليات وب�صورة 
بعيدة عن ما نرى اليوم ، فقد تاأكد لنا باأننا مازلنا بعيدين 

عن قواعد الدميقراطية .لأنه من غري املعقول ان جند 
من الأحزاب والتي م�صى على تاأ�صي�صها اكرث ربع قرن وهي 

مازالت اإىل غاية اللحظة جترت خطاب م�صى عليه الزمن 
ول تقدم البديل وفوق ذلك يرتكز حديثها وخطابها 

ال�صعبوي على نقد احلكومة ونقد الأحزاب ونقد كل �صيء 
،واملهم امل�صاركة واإقامة الزردات والهردات والتجمعات 

التي تتحول اإىل موائد للئام حمفوفة بلحم اخلراف .ويف 
كل نهاية ا�صتحقاق يتهمون احلكومة بالتزوير رغم اأنهم 

هم املزورون من البداية اإىل النهاية ومل يحافظوا ل على 
اأ�صواتهم ول على اأحزابهم لأنهم جمردة كم�صة ) ربطة ( 

تتكون من ع�صرة اأ�صخا�س يف كل ا�صتحقاق يتح�صلون على 
حقهم يف بيع القوائم و�صراء الذمم والكذب على اأنف�صهم 

وعلى املواطن .
 احلفناوي بن عامر غول

على راأ�س قائمة الأرندي ب�صيدي عي�صى امل�صيلة

عمار عي�سي ل�ستكمال امل�ساريع و بعث اأخرى
لبلدية  احلايل  املجل�س  يف  املنتخبني  بع�س  متكن 
اكت�صاب  من  امل�صيلة  بوالية  بوالية  عي�صى  �صيدي 
طالبوهم  الذي  ال�صكان  من  وا�صع  قطاع  احرتام 
من  و  القادمة  اخلما�صية  العهدة  بالعودة جمددا يف 
الرت�صح  اأعاد  الذي  للمجل�س  احلايل  الرئي�س  بينهم 
حتت غطاء التجمع الوطني الدميقراطي ال�صتكمال 
قطاع  يف  خ�صو�صا  و  اإطالقها  مت  التي  امل�صاريع 
ال�صكن و امل�صاريع ذات العالقة املبا�رشة باملواطنني 
�صواء داخل الف�صاء احل�رشي للمدينة اأو يف املناطق 
الريفية و يف مقدمتها  م�رشوع 530 �صكن اجتماعي 
كان حمل  الذي  و  باجنازه �رشكة �صينية  تقوم  الذي 

تفقد من وايل الوالية بتاريخ3 اأكتوبر املا�صي.

اجليا�سكا وعقدة التعادلت
يبدو اأن عقدة التعادالت ال زالت تالزم فريق �صبيبة القبائل، فبعد 

اأن عاد من �صطيف بتعادل ثمني خالل اجلولة ما قبل املا�صية، 
تعادل مرة اأخرى مع فريق �صباب بلوزداد بتيزي وزو، لي�صقط 

جمددا يف فخ التعادل �صد فريق اأوملبي املدية، باملدية، نتائج 
بالرغم من اأنها ايجابية مقارنة مبا كانت عليه نتائج الفريق خالل 
املا�صي، اإال اأنها تبقى جد �صلبية لكون الفريق ينوي عدم جتديد 
ماأ�صاة املو�صم الفارط، اأي مت انقاذ الفريق يف اجلوالت االخرية 

من البطولة الوطنية.

البويرة

دواجي علي 
 فار�س الأفالن 
يف برج اخري�س

يف  الوطني  التحرير  جبهة  تراهن 
على  بالبويرة  اخري�س  برج  بلدية 
بتوظيفها  االنتخابي  ال�رشاع  ح�صم 
ورقة ال�صيد دواجي علي الذي متكن 
ترك  من  املا�صية  العهدة  خالل 
نواح  يف  التنمية  حتريك  ،و  ب�صمته 

عدة،و الت�صاقه املبا�رش بالقواعد التي انتخبته ،و حل كثري من امل�صاكل العالقة 
يف بلديته ،ف�صال عن اال�صتجابة لالن�صغاالت املعرب عنها خا�صة ربط قرى برج 
انتظار  يف  التكميلي  املخطط  �صمن  م�صجلة  الطبيعي  الغاز  ب�صبكة  اأخري�س 
تخ�صي�س االأغلفة املالية الإطالقها، فيما اأ�صار تقرير للجنة التنمية املحلية حول 
الطاقة، اإىل ت�صجيل 4 مواقع �صمن الربنامج التكميلي عرب كل من مغنني والعالوات 
منزال  و120  الروابع،  مبنطقة  عائلة   70 اإىل  باالإ�صافة  بالغاز،  عائلة   390 لتزويد 
اأن يحمل الربنامج  باأوالد عالم و56 عائلة بزبارة، على  بالعوا�رشية، و140 عائلة 

التكميلي 2015 2019 م�صاريع ربط احلوامد، عني غراب واحلجيالت.

ت�سربا غاز املدافئ: تقدمي الإ�سعافات الأولية لـ 55 �سخ�س
اأجهزة التدفئة و م�صخنات احلمام داخل م�صاكنهم  منهم 08  قامت م�صالح احلماية املدنية بتقدمي االإ�صعافات االأولية لـ 55 �صخ�س خمتنقني بغاز اأحادي الكربون املنبعث من 
اأ�صخا�س بوالية املدية، 15 اأ�صخا�س بوالية ب�صكرة، 03 اأ�صخا�س بوالية البويرة، 04 اأ�صخا�س بوالية ق�صنطينة، 08 اأ�صخا�س بوالية ت�صم�صيلت، 05 اأ�صخا�س بوالية باتنة، 07 اأ�صخا�س 

بوالية عني الدفلة و05 اأ�صخا�س بوالية اجلزائر، مت التكفل بال�صحايا يف عني املكان و مت حتويلهم  يف حالة مقبولة اإىل خمتلف امل�صالح االإ�صت�صفائية .
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قال اإن احلزب يتجه نحو ت�صجيل كارثة يف املحليات:

بلعياط: �سعف خطاب ولد عبا�س عجل بظهور �سعيداين

علي عزازقة

هو  واملهرتئ  ال�ضعيف  عبا�س  ولد  خطاب 
وبع�س  وزراء  بتدخل  عجل  الذي  ال�ضبب 
التعريف  اأجل  من  باخلروج  القياديني 
هكذا   ،2017 حمليات  يف  احلزب  بربنامج 
ت�رصيحه  بلعياط  عبا�س  ولد  معار�س  بداأ 
اأن  اأن  موؤكدا  الإخباري،  بر�س  �ضبق  ملوقع 
ال�ضتنجاد بالقياديني و الوزراء ال�ضابقني جاء 
النزول  هذا  وجاء  ال�ضائع،  البدل  الوقت  يف 
ال�ضيا�ضي  اخلطاب  ل�ضعف  ح�ضبه  املتاأخر 
التحرير  جبهة  للحزب  احلايل  العام  للأمني 
الوطني جمال ولد عبا�س والتخوف من نتائج 

املحليات بعد املهزلة التي وقعت ح�ضبه يف 
اإختيار املرت�ضحني، ومن ناحية اأخرى اأو�ضح 
بلعياط اأن الأفلن مير مبرحلة حرجة وهي 
التي  الريادة  لإثبات  �رص�س  �ضباق  يف   الآن 
اأ�ضبحت ح�ضبه على املحك يف ظل الت�ضدع 
اإىل  طفت  التي  الداخلية  والن�ضقاقات 
ال�ضطح حني دخل الكثري من الغرباء املنتمني 
يف  الريادة  على  الفلن  تناف�س  لأحزاب 
الدميقراطي.  الوطني  التجمع  حلزب  اإ�ضارة 
الأمني  خطاب  عرف  فقد  وجدير  بالذكر 
ح�ضب  الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  العام 
ة  النتخابي  احلملة  يف  للحزب  متبعني 
من  الكثري  املقبل،  نوفمرب   23 ملحليات 

اكتفى مبهاجمة  بحيث  وال�ضطحية،  ال�ضعف 
حلفائه وحتى معار�ضيه، وراح يف الكثري من 
دون  الفردية  اجنازاته  عن  يتحدث  املرات 
تقدمي البديل الذي يحتاجه املواطن حمليا، 
والذي ميكنه من جمابهة الأزمة املالية على 
عبا�س  ولد  ت�رصيحات  املحلي،  امل�ضتوى 
قال عنها معار�ضوه يف احلزب باأنها  �ضت�رص 
احلزب اأكرث مما يخدمه يف املحليات املقبلة، 
خا�ضة واأن ولد عبا�س �ضعيف مقارنة بغرميه 
الأرندي، وال�ضتحقاقات املقبلة �ضتكون  يف 
جبهة  ال�ضارخ حلزب  ال�ضقوط  على  ال�ضاهد 
التحرير الوطني، وهذا يف ظل توايل املهازل 

منذ توليه من�ضب الأمانة العامة للحزب.

بعث من�صق القيادة املوحدة لـ«جبهة التحرير الوطني«، »عبد الرحمن بلعياط« ، ر�صائل انتقاد �صديدة اللهجة للقيادة احلالية لـ«حزب 
جبهة التحرير الوطني«، والذي قال عنها اأنها تعمل على اإخراج احلزب من �صباق اكت�صاح املحليات ب�صبب ال�صعف الكبري يف اخلطاب 

اخلا�س بالأمني العام »جمال ولد عبا�س«، دون ن�صيان مهزلة اختيار املرت�صحني لهذه ال�صتحقاقات التي يراها »الفالنيون« باأنها القاعدة 
الواجب النطالق منها من اأجل  رئا�صيات 2019.

بعد يوم واحد من مهاجمته اإياها:

�سهام اأويحيى جتدد ا�ستهداف حزب العمال

املديرية العامة للوظيفة العمومية

رخ�سة خا�سة للغياب عن العمل مدفوعة االأجر يوم االقرتاع 

جدد الأمني العام حلزب التجمع 
اأحمد  الدميقراطي  الوطني 
نارية على  رماح  اإر�ضال  اأويحيى 
لويزة حنون، حيث اأكد اأن زعيمة 
مع  اتفقت  ال�ضرتاكي  احلزب 
�ضندوق النقد الدويل )الأفامي( 
من  اجلزائر   حكام  راأ�س  على 

اأجل املديونية.
الهجوم  على  واحد  يوم  مير  مل 
حنون  لويزة  تلقته  الذي  احلاد 

من قبل الرجل الأول يف الأرندي، 
اأم�س  حتى عاد هذا الأخري يوم 
العمال،  ويوؤكد  حزب  ملهاجمة 
بدار  له  �ضعبي  جتمع  يف  يف 
بتيزي  معمري”  “مولود  الثقافة 
النتخابية  احلملة  اإطار  يف  وزو 
ملحليات 23 نوفمرب اجلاري، اإن 
لويزة حنون الأمينة العامة حلزب 
�ضندوق  مع  اتفقت  العمال، 
على  )الأفامي(  الدويل  النقد 

اأجل  من  اجلزائر   حكام  راأ�س 
املديونية.

حزب  هاجم  قد  اأويحيى،  وكان 
موقفهم  ب�ضبب  اأم�س،  العمال 
القر�س  قانون  تعديل  من 
معار�ضتهم  اإعترب  حيث  والنقد، 
اجلزائر،  م�ضالح  على  تاآمرا  له 
اأخرى، دافع املتحدث  من جهة 
الدعم  يخ�س  فيما  مقاربته  عن 
لل�ضعب،  احلكومة  تقدمه  الذي 

اأكد باأنه من غري املعقول  حيث 
دفع  يف  احلكومة  ت�ضتمر  اأن 
بنف�س  املجتمع  �رصائح  كافة 
من  “اإنه  قال:  حيث  امل�ضتوى، 
ي�ضتفيد  اأن  املعقول  من  الغري 
ويف  كالفقري،  الدعم  من  الغني 
اأويحيى على  ال�ضياق، �ضدد  هذا 
�رصورة اإدراج اإ�ضلحات عميقة 

على ملف الدعم الجتماعي.
علي عزازقة

متنح » رخ�ضة خا�ضة  للغياب« عن العمل  
اخلا�س  القرتاع  يوم  الأجر  مدفوعة 
الولئية  و  البلدية  ال�ضعبية  باملجال�س 
م�ضتخدمي  كافة  ،لفائدة  نوفمرب(   23(
املوؤ�ض�ضات والإدارات العمومية والهيئات 
العمومية واخلا�ضة يف جميع  والدواوين 
القطاعات، بهدف متكني الهيئة الناخبة 
من ممار�ضة حقها يف الت�ضويت، ح�ضبما 

للوظيفة  العامة  للمديرية  بيان  يف  جاء 
ووزارة  الإداري  والإ�ضلح  العمومية 

العمل والت�ضغيل وال�ضمان الجتماعي .
تبعا   « اأنه  ذاته  امل�ضدر  واأو�ضح 
لنتخاب  النتخابية  الهيئة  ل�ضتدعاء 
والولئية  البلدية  املجال�س  اأع�ضاء 
نوفمرب 2017  يوم  اخلمي�س 23  املقرر 
الرئا�ضي رقم 17 -  ، مبوجب املر�ضوم 
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وق�ضد   ،2014 �ضنة  اأوت   26 املوافق 
متكني الهيئة الناخبة من ممار�ضة حقها 
خا�ضة  رخ�ضة  متنح   ، الت�ضويت  يف 
الأجر  مدفوعة   ، املذكور  لليوم  للغياب 
املوؤ�ض�ضات  م�ضتخدمي  كافة  لفائدة 
والإدارات العمومية والهيئات والدواوين 
العمومية واخلا�ضة يف جميع القطاعات 

يف  مبا  الأ�ضا�ضي  قانونها  لكان  مهما   ،
بال�ضاعة  اأو  باليوم  امل�ضتخدمني  ذلك 
يتعني   « انه  امل�ضدر  نف�س  واأو�ضح   .  «
العمومية  والإدارات  املوؤ�ض�ضات  على 
اأعله  املذكورة  والدواوين  والهيئات 
ل�ضمان  اللزمة  التدابري  اتخاذ 
التي  امل�ضالح  يف  اخلدمة  ا�ضتمرارية 

تعمل بنظام التناوب ».

حم�صن بلعبا�س من البويرة

االأر�سيدي فخور بح�سيلة منتخبيه املحليني
اأجل  من  التجمع  رئي�س  قال 
حم�ضن  الدميقراطية   و  الثقافة 
البويرة  من  ال�ضبت  اأم�س  بلعبا�س 
التي  ال�ضعبية  املجال�س  جميع  اأن 
التجمع  من  منتخبون  �ضريها  
والدميقراطية  الثقافة  اأجل  من 
اأحرزت  اجلزائر  اأنحاء  جميع  يف 
الإح�ضا�س  بف�ضل  ملمو�ضا  تقدما 
يحوز  التي  الكفاءات  و  مب�ضوؤولية 
عليها احلزب، »اإن جميع املجال�س 
البلديات حيث  و  املحلية  ال�ضعبية 
اأجل  من  التجمع  من  رئي�ضها  كان 
الدميقراطية قد عرفت  و  الثقافة 
تطورا ب�ضكل ملحوظ، بحيث غريوا 
ال�ضيد  اأكده  ما  ح�ضب  وجهها« 

ن�ضطه  �ضعبي  جتمع  يف  بلعبا�س 
م�ضتدل  باملدينة  ال�ضهداء  ب�ضاحة 
يف  الن�س  حجرة  ببلدية  ذلك  يف 
اأنها  قال  التي  و  تيبازة،  ولية 
متكنت منذ �ضنة 2012 من اخلروج 
كانت  التي  املالية  اخلانقة  من 
بف�ضل  عزلتها  من  كذا  و  تعي�ضها 
لرئي�س  والفعالة  اجليدة  الإدارة 
البلدية الذي هو من حزب التجمع 
الدميقراطية،  و  الثقافة  اأجل  من 
حجرة  بلدية  مواطنو  و�ضع  »لقد 
التجمع من  ثقتهم مبنتخبي  الن�س 
و  الدميقراطية،  و  الثقافة  اأجل 
كان هوؤلء )املنتخبون( يف م�ضتوى 
امل�ضوؤولية و التعهدات التي قدموها 

ا�ضتعادة م�رصوع  لهم، ومتكنوا من 
توليد  حمطة  اجناز  هو  و  مهم 
الع�رصات  وفرت  التي  الكهرباء 
يف  لل�ضباب  الت�ضغيل  منا�ضب  من 
الهياكل  هذه املنطقة، ناهيك عن 
فرتة  خلل  اأجنزت  التي  الأخرى 
 . املتحدث  اأ�ضاف  عهدتهم«، 
اإىل  ال�ضياق، دعا بلعبا�س  ويف هذا 
اعتماد ت�ضيري »مت�ضامن و �ضفاف و 
فعال من اأجل حتقيق تنمية حملية 
يحتاج  التطور  وهذا  حقيقية«. 
روؤية  لديهم  الذين  الرجال  اإىل 
للم�ضتقبل حلل امل�ضاكل التي ميكن 
اأن حتدث للمواطنني واإيجاد حلول 

لها يف الوقت املنا�ضب. 

هذا  اعترب  ذلك،  على  وعلوة 
الطبيعي  غري  »من  اأنه  الأخري 
القول اإن اجلزائر متر باأزمة مالية 
طويلة  مدة  بعد   2017 عام  يف 
ل�ضنوات  دامت  مالية  بحبوبة  من 
من  م�ضوؤولونا  خللها  يتمكن  مل 
بالعا�ضمة،  كبري  م�ضت�ضفى  اجناز 
اأو م�ضاريع تهدف اإىل رفع البلد اإىل 
رتبة الدول النامية« داعيا ال�ضلطات 
يف  التفكري  اإىل  البلد  يف  العليا 
اإيجاد حلول بديلة لإيرادات النفط 
كما حث املواطنني على النخراط 
الت�ضويت  خلل  من  و  �ضلميا 
توجد  الذي  احلرج  الو�ضع  »لتغيري 

فيه اجلزائر«. 

مو�صى تواتي

انتخاب االأ�سلح اأول خطوة نحو التغيري

تيندوف

انطالق اأول مكتب اقرتاع متنقل نحو 
منطقة الكحال و�سنا�سن 

الوطنية  اجلبهة  حزب  رئي�س  دعا 
اليوم ال�ضبت  اجلزائرية مو�ضى تواتي 
ببلدية �ضيدي عامر  )120 كلم جنوب 
اجلزائري  ال�ضعب  امل�ضيلة(  �رصق 
جتديد  انتخابات  يف  الت�ضويت  اإىل 
الولئية  و  البلدية  ال�ضعبية  املجال�س 
املقررة يوم اخلمي�س املقبل على من 
هو »اأ�ضلح ومنحه فر�س ت�ضيري ال�ضاأن 

العام املحلي« .
جتمعا  تن�ضيطه  خلل  تواتي  واأو�ضح 
ببلدية  الثقايف  املركز  بقاعة  �ضعبيا 
 120 ب  تبعد  التي  عامر  ب�ضيدي 
اإطار  يف  امل�ضيلة  �رصق  جنوب-  كلم 
ال23  ملحليات  النتخابية  احلملة 
له  املواطن  باأن  اجلاري  نوفمرب 
الأ�ضلح  املر�ضحني  بني  ما  »خيارات 
من الذين ميتازون بالكفاءة يف ت�ضيري 
ال�ضاأن املحلي« على غرار –كما قال- 
الذين مت اختيارهم من طرف اجلبهة 
الوطنية اجلزائرية و ذلك »بعيدا عن 

العرو�ضية 

اأفرزت  ما  كثريا  التي  واملمار�ضات 
م�ضريين غري اأكفاء �ضاهموا يف تخلف 
امل�ضوؤول  نف�س  اعترب  و  التنمية«  
القيام  ال�رصوري  من  اأنه  احلزبي 
داعيا  انتخابية«  بـ«ثورة  و�ضفه  مبا 
ل�ضالح  الت�ضويت  اإىل  املواطنني 
اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة  مر�ضحي 
فعال  ت�ضيريا  –ح�ضبه-  �ضي�ضمن  ما 
لل�ضاأن العام املحلي  ودعا تواتي اإىل 
الناجت  للتاأثري  املواطنني  ر�ضوخ  عدم 
من  املر�ضحني  بع�س  ت�رصفات  عن 
الذمم  �رصاء  قال-  –كما  ذلك  بني 
وهي  الطرق  مبختلف  والأ�ضوات 
»ممار�ضات كثريا ما نتج عنها اختيار 
منتخبي يفتقدون للكفاءة«  واألح رئي�س 
كذلك  اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة 
الإدارة  »حياد  �ضمان  �رصورة  على 
الأحزاب  بع�س  دعم  عن  وابتعادها 
تنا�ضل  اأخرى  ال�ضيا�ضية على ح�ضاب 
بكل  ال�ضلطة  اإىل  الو�ضول  اأجل  من 

دميقراطية« . 

اإنطلق بعد ظهر اأم�س ال�ضبت اأول مكتب 
متنقل نحو منطقة الكحال و�ضنا�ضن ) 
اأكرث من 700 كلم ( عن عا�ضمة الولية 
جتديد  انتخابات  اإطار  يف   ، تندوف 
الولئية  و  البلدية  ال�ضعبية  املجال�س 
لوحظ  ح�ضبما   ،)  2017 نوفمرب   23(
اأداء  املتنقل  املكتب  هذا  و�ضيمكن   .
يف  م�ضجل  لـ978  الإنتخابي  الواجب 
الرحل  البدو  من  الإنتخابية  القوائم 
والذين   ، املنطقة  بهذه  منت�رصين 
الإثنني  غدا  الإقرتاع  يف  �ضي�رصعون 
املجال�س  يف  اجلدد  ممثليهم  لختيار 
هذا  قافلة  وت�ضم  املنتخبة،  املحلية 
اإ�ضارة  اأعطت  التي  املتنقل  املكتب 
�ضبع  الولئية  ال�ضلطات  انطلقها 
 ، الأر�ضيات  لكل  �ضيارات �ضاحلة   )7(
وتتوفر على التاأطري اللزم ، وعلى كل 
الإنتخابية  بالعملية  املتعلقة  الو�ضائل 
الهيئة  اأع�ضاء من مداومة  ، ويرافقها 
الإنتخابات  ملراقبة  امل�ضتقلة  العليا 
بتندوف ، وعدد من ممثلي الت�ضكيلت 
ال�ضيا�ضية املتناف�ضة يف حمليات 2017 
التنظيم  مديرية  م�ضالح  ذكرت  كما   ،

املكتب  هذا  ويعد  العامة   وال�ضوؤون 
اقرتاع  مكاتب   10 بني  من  املتنقل 
متنقلة �ضخرتها م�ضالح ولية تندوف 
للعملية الإنتخابية املقبلة ، منها �ضتة 
 ، الع�ضل  اأم  ببلدية  متنقلة  )6( مكاتب 
،و  تندوف  ببلدية  اأخرى   )4( واأربعة 
التى �ضتنطلق اليوم نحو هذه املناطق 
الت�ضويت  البعيدة  حيث �ضتبداأ عملية 
املتنقلة  املكاتب  هذه  جمموع  فى 
امل�ضدر.  نف�س  وفق  الثنني   غد 
بولية  الناخبة  الهيئة  فاإن  للإ�ضارة 
م�ضجل   87.931 حت�ضي  تندوف 
موزعني على 24 مركز اقرتاع )4 يف اأم 
الع�ضل و20 بتندوف( والتي ت�ضم  167 
قرار  �ضدر  قد  وكان  ت�ضويت   مكتب 
الر�ضمية  اجلريدة  من   64 العدد  يف 
املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  لوزير 
بدوي  الدين  نور  العمرانية   والتهيئة 
معظمها  تقع  وليات  لـ10  يرخ�س 
افتتاح  تاريخ  بتقدمي  البلد  بجنوب 
اأع�ضاء  بانتخاب  املتعلق    الإقرتاع 
الولئية  و  البلدية  ال�ضعبية  املجال�س 

ليوم 23 نوفمرب.
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»الو�صط« تنقل خطوات مهاجرين غري �صرعيني:

املعامل املجهولة يف م�سرية احلراق اجلزائري
حتولت �صور احلراقة اإىل الظاهرة التي ت�صنع احلدث موؤخرا، و�صط انت�صار عدة فيديوهات بعر�ض البحر وبلغت حد فيديو الأم التي قررت 

خو�ض املغامرة رفقة ر�صيعها، وكل ذلك ا�صتغالل ملواقع التوا�صل الجتماعي بخا�صة »فاي�صبوك«، اأين مت ربط ما حتول لظاهرة مبا�صرة بالأزمة 
القت�صادية، يف حني اأكد عدة خرباء على �صرورة معاجلة الظاهرة من عدة جوانب، اأما ما ركزت عليه »الو�صط« يف ملفها فاعتمد على نقل �صورة 

احلراق بعدما تطاأ قدامه اأر�ض ال�صفة ال�صمالية للمتو�صط، وفقا ملا  مت نقله لـ«الو�صط«.
نائب رئي�ض جمعية اجلالية 
اجلزائرية املقيمة باخلارج 

وهاب عفريت
ت�صّدد الديبلوما�صية 

اجلزائرية »يحرم« احلراقة 
من اللجوء لها

  
اجلالية  جمعية  رئي�س  نائب  انتقد 
وهاب  باخلارج  املقيمة  اجلزائرية 
اجلزائرية  الديبلوما�سية  غياب  عفريت، 
ال�رشعيني،  غري  املغرتبني  ملف  عن 
امل�سارات  من  جملة  عن  كا�سفا 
»احلراقة«  لها  يلجاأ  التي  وال�سعوبات 
اعرتاف  لعدم  فنظرا  اجلزائريون، 
يك�سف  بهم،  اجلزائرية  الديبلوما�سية 
بداية  يلجوؤون  اأنهم  لـ«الو�سط«،  عفريت 
اأخرى عند  اأنف�سهم جلن�سيات  اإىل ن�سب 
الأجنبية،  ال�سلطات  اأيدي  يف  وقوعهم 
فتجد بع�سهم ي�سبح فل�سطينيا اأو �سوريا 
ورقة  ك�سب  بهدف  وذلك  عراقيا،  اأو 
معاملته كالجئ من جهة وكي ل يتعامل 
مع الإدارة اجلزائرية يف اخلارج من جهة 
ثانية، م�ست�سهدا بال�سعوبات التي يتلقوها 
يف  اجلزائرية  الديبلوما�سية  طرف  من 
اأنه احتك  معاجلة ملفاتهم، بعينات قال 
بها، حيث متكنت تلك العينات من ايجاد 
طريقة لت�سوية حالتهم بالزواج من اأجنبية 
اإ�سدار  يف  تتثاقل  القن�سلية  لكن  مثال 
الإجبارية  )الوثيقة  ال�سفر  جوازات  لهم 
ي�سجعهم  ما  وذلك  حالتهم(،  لت�سوية 
البقاء دون جن�سية  ال�سري يف اجتاه  على 
اأنهم  الأجنبية  ال�سلطات  اإخبار  عو�س 
جزائريني. اأما بخ�سو�س طريقة تعاطي 
حديثي  احلراقة،  هوؤلء  مع  جمعيتهم 
للمتو�سط،  ال�سمالية  بال�سفة  اللتحاق 
يتجاوز  اأن  ميكن  ل  دورهم  اأن  فقال 
الإر�ساد والتوجيه، اأو تعريفهم بجمعيات 
 La Cimade  اأكرث تخ�س�سا على غرار
le GISTI ،، حمددا اأهم �سكاويهم يف 
طريقة تعامل خمتلف القن�سليات معهم، 
تابعة  اأر�س  تعترب قطعة  القن�سلية  يعني 
حتى  اأحيانا  يواجهون  لكن  للجزائر 

بالطرد، كونهم »حراقة«.
من جهة ثانية ك�سف عفريت عن مرا�سلتهم 

غري  الهجرة  حول  الأوربية  لل�سلطات 
الهجرة  لعوامل  ال�رشعية، مع حتديدهم 
بح�سبهم  وا�ستفحالها  ال�رشعية  غري 
دعوتهم  م�سيفا  اجلنوب،  دول  مبختلف 
على  املتواجدة  للحقائق  وفقا  للتعامل 
دولهم  برامج مع  واإدراج  دولهم،  م�ستوى 
اجلوانب  مراعاة  اأ�سا�س  على  تقوم 
حمددين  احلرقة،  من  للحد  التنموية 
للهجرة،  اأ�سا�سي  كعامل  ال�سحة  عامل 
وهو ما ي�ستوجب بناء هذا القطاع على 
ا�ستخدام  بدل  اجلنوب،  م�ستوى منطقة 
الأوروبية  الدول  طرف  من  امللف 
للر�سوخ  اجلنوب  اأنظمة  على  لل�سغط 
العتبار  بعني  الأخذ  بدل  ملطالبهم 
املعاجلة الفعلية مللف بالعامل التنموي 

مبختلف القطاعات.
 

مهاجرون يتحولون لإطارات 
واآخرون مي�صون 40 �صنة 

فارين
 

بخ�سو�س  اليوم  املتداول  اجلدل 
ومدى  والف�سل،  النجاح  بني  املوازنة 
ال�رشعية  غري  الهجرة  حتويل  احتمالية 
اأنه  فاأكد عفريت  لهوؤلء،  املنقذ  للمالذ 
خطوة  ف�سل  اأو  بنجاح  اجلزم  ميكن  ل 
خطوة  اأوىل  من  بداية  ذاك،  اأو  هذا 
بلوغ  اإىل  و�سول  الهجرة  قوارب  يف  له 
�سخ�س  اىل  التحول  ثم  ال�سمالية  ال�سفة 
عينات  �سجل  كما  اأنه  قائال  مالحق، 
اجلو  وجدت  ملا  جنحت  احلراقة  من 
بع�س  اأن  قائال  العك�س،  هناك  املالئم، 
اأ�س�سوا حتى �رشكات  من حالفهم احلظ 
جتارة  اأو  ال�سيارات  �رشاء  و  بيع  اأو  بناء 
اأهم  من  تعد  والتي  امل�ستعملة:  بالأمور 
تتميز  كونها  و�سطهم،  الرائجة  امليادين 
وجود  ظروف  البارونات،  اإنعدام  ب�سبه 
مبثال  م�ست�سهدا  للجميع،  ت�سهيالت 
اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  من  �سخ�س 
كان يف اجلزائر عاطل عن العمل يتقا�سى 
اأنه بعد هجرته والتي كانت  اإل  املنحة، 
غري �رشعية بفرن�سا، اإل اأنه متكن لحقا 
من  اليوم  ومتكن  و�سعيته  ت�سوية  من 
ال�رشكات  باإحدى  هام  من�سب  احتالل 

.»Total« العاملية
لكن باملقابل ميكن ت�سجيل البع�س ممن 
اإمكانية  عدم  مع  احلظ،  يحالفهم  مل 
اللجوء للجهات الر�سمية فيق�سون ثالثني 
اأو حتى اأربعني �سنة يف حالة هجرة غري 
ي�سوون  كيف  يجدوا  اأن  دون  �رشعية 
تعي�س  فئة  فعال  اأنهم  موؤكدا  و�سعيتهم، 

الأمرين.
عامل  متكني  مدى  بخ�سو�س  اأما 
رمبا  اأنه  فقال  احلراقة،  بني  التفا�سل 
الإدارة  يف  العامل  قد  م�ستوى  على  يتم 
عليها  تن�س  حالت  لها  ي�ساف  اأحيان، 
من  نوعا  تخلق  قد  دول  بني  الإتفاقيات 
امل�ستوى  لعامل  وفقا  اأما  التفا�سل، 
قد  ما  فذلك  املدين  احل�س  اأو  العلمي 
اأو  مثال،  الإدارة  يف  العامل  على  يوؤثر 
ذو  ال�رشعي  غري  املهاجر  يدفع  قد 
امل�ستوى العلمي اإىل البحث اأكرث واإيجاد 
حلول وثغرات قانونية ت�ساعده يف ت�سوية 

حالته، اأي فر�س اأكرب.
 

عامل النتماء يوحد �صمل 
احلراقة يف الغربة

 
فك�سف  التجمعات،  جانب  من  اأما   
عفريت اأن الكثري من احلراقة يتم�سكون 
جن�سياتهم  على  بناء  اجتماعاتهم  يف 
اجلزائر   يف  منها  القادمني  واملناطق 
الأول،  امللجاأ  هي  الكربى  املدن  لتبقى 
مطاردتهم  ال�رشطة  على  ي�سعب  كونه 
لقرى  يتوجهون  البع�س  وجود  مع  فيها، 
�سغرية لكنهم قلة قليلة عادة من لديهم 
اأنه ما  خربة يف الفالحة فقط، يف حني 
فمعظمهم  الجتماعي  يتعلق مب�ستواهم 
علمي  ومب�ستوى  الكادحة،  الطبقات  من 
يرتاوح بني امل�ستوى الثانوي واملتو�سط، 
عرب  يلتحقون  اجلامعيني  اأن  حني  يف 

الهجرة ال�رشعية نظرا مل�ستواهم.
مركزا على نقطة م�ستوى الأجور، والذي 
مينح العتبار للحرفيني، فيمكن للحريف 
�ساحب امل�ستوى املتو�سط اأن يتقا�سى 
اجلامعة،  يف  در�س  �سخ�س  اأجر  نف�س 
فيمكن لل�سباك دون عناء كبري اأن يتح�سل 

على اأجر 3000 اأورو.

نطاق  عن  احلديث  وبخ�سو�س 
غري  املهاجرين  وا�ستغالل  املمنوعات 
ال�رشعيني على م�ستواه، فاأبرز اأنها تبقى 
اأقلية، اإذ �سجل اأن معظم احلراقة يعملون 
وذلك بتواطوؤ مع اأ�سحاب ال�رشكات. اأما 
اللجوء  عن  العديدين  ابتعاد  بخ�سو�س 
للمنوعات والإجرام بهدف احلفاظ على 
اأمل ت�سوية و�سعيتهم، كون قوانني ت�سوية 
ال�سخ�س  يكون  األ  ت�سرتط   الو�سعية 
قدر  يثبت  اأن  عليه  يجب  و  جمرما، 
امل�ستطاع اأنه ياأكل من عرق جبينه، وهو 
ما عده »مواردا ب�رشية هائلة، يد عاملة 

ذات خبرية ل ت�ستغلها اجلزائر«.
 

 الرابطة اجلزائرية حلقوق 
الإن�صان

الأرقام خميفة

حلقوق  اجلزائرية  الرابطة  جهتها  من 
اإىل  ا�ستنادا  حددت  واأن  �سبق  الإن�سان، 
ال�سواحل  حر�س  لقيادة  اإح�سائيات 
تن�رشها  التي  البحرية  للقوات  التابعة 
قوات  باأن  يوميا،  الر�سمي  موقعها  يف 
حر�س ال�سواطئ للقوات البحرية �سجلت 
�رشعية  غري  هجرة  حماولت  اإحباط 
 01 منذ  �رشعي  غري  مهاجرا   665 لـ  
 ،2017 30جوان  غاية  اإىل   2017 جانفي 
حاولوا هجرة اجلزائر عرب �سواحل  اإىل 
املتو�سط   البحر  من  الأخرى  ال�سفة 
توؤرق  التي  الظاهرة  هذه  اأ�سبحت  مما 
الزوارق  عدد  رفع  خالل  من  احلكومة 
التي ت�ستعمل يف مالحقة قوارب املوت 
ليوؤكد  البحر،  عر�س  يف  لـ«احلراڤة« 
املكلف  الوطني  الأمني  جنان  حممود 
للرابطة  اخلارجية   العالقة  و  باجلالية 
الإن�سان  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية 
ال�سواحل  حر�س  اإح�سائيات  بان  يوؤكد 
العدد  يعك�س  ل  البحرية  للقوات  التابعة 
قوات  طرف  من  املوقوفني  احلقيقي 
البحرية، حيث  للقوات  ال�سواطئ  حر�س 
اإىل  اجلزائريني  لت�سلل  متابع  ب�سفته 
عدد  وبلغ  املوت،   قوارب  عرب  اأوروبا 
املوقوفني يف �سنة 2016 اىل 1520 حراق 

فقط  يف اجلهة ال�رشقية لبالد .

جزائريون 
يبدلون 

جن�سياتهم 
للح�سول على 

اللجوء

ت�سدد الهيئات 
الدبلوما�سية 
ينفر البع�ض 

من العودة
حراقة حتولوا 

اإىل مالك 
�سركات

سارة بومعزة

الإدارة متهمة بتحويل القطاع اإىل ملكية خا�صة

بن غربيط مطالبة باإيفاد جلنة حتقيق لإيليزي
وزيرة  »الأ�سنتيو«  دعت 
بن  نورية  الوطنية  الرتبية 
جلنة  اإيفاد  اإىل  غربيط، 
القطاع  م�ستوى  على  حتقيق 
ت�سجيل  موؤكدين  باإيليزي، 
طرف  من  جتاوزات  عدة 
الت�رشف  حد  بلغت  الإدارة، 
بالقطاع وكاأنه ملكية خا�سة.

الوطنية  النقابة   اتهمت 
»الأ�سنتيو«،  الرتبية  لعمال 

رفعتها  �سكوى  يف  اأم�س، 
الوطنية  الرتبية  لوزيرة 
وحازت  غربيط،  بن  نورية 
منها،  ن�سخة  على  »الو�سط« 
على  الرتبية  مديرية  اتهمت 
بجملة  ايليزي  ولية  م�ستوى 
قالوا  التي  التجاوزات  من 
اأنها طبعت الدخول املدر�سي 
 ،2018/2017 اجلارية  لل�سنة 
على  تعدي  اأنها  اأكدوا  والتي 

ا�ستقرار  وت�رشب  القانون 
حتويل  من  بداية  املوؤ�س�سة، 
اأنه  قالوا  الذي  املقت�سدين 
حتى  ول  م�ساركتهم  دون  مت 
مثولهم اأمام جمل�س التاأديب، 
وهو ما يعد جتاوزا للقوانني، 
ت�رشفات  هكذا  اأن  قائلني 
بالتعامل  النطباع  تعطي 
ملكية  وكاأنه  الرتبية  بقطاع 
التجاوزات  وبلوغ  خا�سة، 

حد غلق باب احلوار يف وجه 
الإدارة  اأن  بحجة  املوظفني 
والت�سيري،  بامل�سلحة  اأدرى 

واإن كان مي�س حقوقهم.
ا�ستئناف  مت  اأنه  قالوا  كما 
مديرية  مبقر  العمل  عملية 
خمالف  اأنه  رغم  الرتبية 
يف  بها  املعمول  للقوانني 
يزاولون  كونهم  ال�ساأن،  هذا 
م�ستوى  على  التدري�س 

ما  وهو  بعيدة،  موؤ�س�سات 
وم�ساق  اأتعاب  يكبدهم 
بعيدا  يومني  اأو  يوم  واإ�ساعة 
عن الأق�سام، يف حني يفرت�س 
املنا�سب  اجلو  لهم  توفري 
اأدائهم على م�ستوى  لتح�سني 
من  اأنه  معتربين  الأق�سام، 
غري املعقول اأن يقطع اأ�ستاذ 
عمر  برج  ببلدية  مثال  يعمل 
كم،   1500 م�سافة  ادري�س 

ل�ستئناف عمله باملديرية.
ونف�س الكالم �سحبته ال�سكوى 
التي  ال�سكنات،  توزيع  على 
ع�سوائية  �سابها  اأنه  قالوا 
مدعمة  مق�سودة  مبالة  ول 
بني  والتمييز  باملح�سوبية 
على  والتعدي  املوظفني، 
املكلفة  اللجنة  قرارات 

بدرا�سة امللفات.
�صارة بومعزة
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جرائم ب�سعة و بالغات كيدية ب�سبب 
�سكوك »اخليانة الزوجية«

اخليانة الزوجية يف املجتمع اجلزائري كغريه من الدول  كانت ال�صبب الأول ، و املبا�صر وراء اجلرائم التي حتدث داخل الأ�صرة الواحدة 
وبالأخ�س جرائم القتل التي جتر اأفراد العائلة الواحدة حلالة من ال�صياع حني يو�صع  الوالد اأو الوالدة وراء ق�صبان ال�صجن بعد وفاة الطرف 

الآخر اإل اأنها تبقى فعل مباح يف نظر �صريحة كبرية من املجتمع بالنظر للباب القانوين املباح املتعلق بجرائم ال�صرف ، غري اأن الواقع اليوم ل 
يعك�س ذلك حني يرتكب اأحد اأطراف العالقة بالأخ�س الزوج جرمية مبثل هاته اخلطورة ملجرد �صكوك اإنتابته من ت�صرفات الطرف الآخر 
كات�صالت اأو مكاملات هاتفية ل ترقى اأن تكون �صببا اأو دافعا كافيا لرتكاب هذا النوع من اجلرائم ، ناهيك عن بع�س اجلرائم الأخرى التي 
على الرغم من اأنها  تعترب اأقل خطورة ول ترقى جلنايات القتل فاإنها جتر نف�س الأطراف لأروقة املحاكم ب�صكاوى متعددة يكون �صببها يف 

اأغلب الأحيان جمرد �صكوك تنتاب اأحد اأطراف العالقة باخليانة  الزوجية فتجعله يحاول النتقام لنف�صه باأي طريقة ممكنة ..

ل/منرية

الإنتقامية  الق�ضايا  هي  فكثرية 
التي طلت على حماكمنا ويكون 
وراءها �ضكوك باخليانة الزوجية 
والتي �ضتحاول جريدة » الو�ضط 

» ت�ضليط ال�ضوء عليها ...

�صائق بوزراة 
الت�صامن  ذبح زوجته 
ب�صبب مكاملات هاتفية

من �ضمن اأهم الق�ضايا املتعلقة 
تكون  التي  القتل  بجرائم 
باخليانة  �ضكوك  جمرد  وراءها 
من  فريدة  ق�ضية  هي  الزوجية 
الت�ضامن  بوزارة  نوعها  ل�ضائق 
وهي  موظفة  زوجته  بذبح  قام 
للوريد  الوريد  من  القبة  ببلدية 
بعدما  �ضنتم   20 بطول  ب�ضكني 
�ضك  بخيانتها  جمرد  اإنتابه 
عرب  بالعمل  زميلها  رفقة  له 
الهاتف ، اأطوار اجلرمية احلالية 
عام  من  لليلة   عا�ضوراء  تعود 
تقدم  مل�ضالح  حني   2011
يف  الو�ضطى  للجزائر  ال�رشطة 
�ضائق  بوزارة  متاأخرة  �ضاعة 
اإقدامه  عن  الت�ضامن  للتبليغ 
،وهي  زوجته  على  ذبح 
من  القبة  مهند�ضة  ببلدية 
تنقلت  اأين   ، للوريد  الوريد 
الزوجية  لبيت  امل�ضالح  ذات 
ور�ضدت  القبة  مبنطقة  الكائن 
اأر�ضا  ملقاة  وهي  ال�ضحية 
يف  بركة  عائمة  نومها  بغرفة 
ملالب�س  وهي  مرتديتا  دماء 
النوم  واأثار ال�رشب بادية عليها 
كانت  التي  الذبح  اأُثار  فيها  مبا 
لفظت  بعدما  للوريد  الوريد  من 
اعرتف  ،حيث  اأنفا�ضها  اأخر 
الزوج باجلرمية التي اأرتكبها يف 
بدافع  كانت  التي  و  زوجته  حق 
اخليانة  الزوجية ،بعدما تاأكد له 
كانت  التي  ال�ضكوك  من  حقيقة 
تنتابه من خالل �ضجل املكاملات 
التي كانت جتريها رفقة ع�ضيقها 
والتي  العمل  يف  لها  زميل  وهو 
كانت معظمها مكاملات عاطفية 
بيوم  قام  ،حيث  جن�ضية  ،و 
بطول  �ضكني  ب�رشاء  الواقعة 
فرا�س  حتت  وو�ضعه  �ضنتم   20
لغرفة  مغادرتها  ولدى  الزوجية 
مع  مكاملة  لإجراء  ليال  النوم 
بالتهجم  قام  كاملعتاد  ع�ضيقها 
مالب�ضه  غري  بعدما  عليها 
للوريد  الوريد  من  وذبحها 
وتوجه  هناك  ملقية  وتركها 

،وهي  نف�ضه  للتبليغ عن  مبا�رشة 
بجل�ضة  عليها  اأكد  التي  الأقوال 
ي�رشد  راح  حيث  املحاكمة 
من  تنذرف  الدموع  ،و  للقا�ضي 
ال�ضنعاء  اجلرمية  عينيه  خلفية 
يجمعه  كان  ما  باأن  اأكد  ،حيث 
م�ضاعر  هي  املرحومة  بزوجته 
احلب العنيف التي انطلقت منذ 
تاريخ تعرفه عليها حلني ارتباطه 
كانا  اأين  الطفلني  ،واإجناب  بها 
يعي�ضان بكل �ضعادة و هناء رفقة 
بالقبة  جدتها  مبنزل  طفليهما 
منذ  تغري  الذي  الو�ضع  ،وهو 
حيث  الأخرية  هاته  وفاة  تاريخ 
وباتت  الزوجة  ت�رشفات  تغريت 
غريبة  بطريقة  امل�ضاكل  تختلق 
فرا�س  تعدت  لغاية  التي  و 
ترف�س  باتت  بعدما  الزوجية 
منحه حقوقه ال�رشعية باختالق 
لدرجة  واهية  حجج  ،و  اأعذار 
ت�ضمئز  باأنها  تواجهه  كانت  اأنها 
من مل�ضه لها ،وهو الأمر الذي مل 
يلقي بال له يف بادئ الأمر لغاية 
بروز م�ضكل املكاملات الهاتفية 
بطريقة  جتريها  كانت  التي 
بها مع تغيريها  امل�ضتمر  مبالغ 
وب�ضفة  واإبقائه  هاتفها  ل�رشائح 
م�ضتمرة �ضامتا و اإجرائها لهاته 
املكاملات يف اأوقات متاأخرة ليال 
ولدى  الغرفة  يف  لوحدها  وهي 
هاته  �ضبب  عن  منها  ا�ضتف�ضاره 
باأنها  جتيبه  كانت  املكاملات 
جتريها مع �ضديقاتها املقربات 
،لغاية اأن �ضمعها يف اأحد املرات 
غادرت  اأن  بعد  رجال  حتدث 
لأحد  وتوجهت  نومهما  غرفة 
،هنا  لرتتاح يف املكاملة  الغرف 
قرر من جهته مراقبتها   بو�ضع 
م�ضجالت �ضوتية  يف كافة اأنحاء 
خاللها  من  من  متكن  املنزل 
زميلها  رفقة  خيانتها  له  ك�ضف 
تنوي  كانت  الذي  العمل  يف 
على  ح�ضولها  بعد  به  الرتباط 
ك�ضفه  الذي  الأمر  وهو  الطالق 
التي  املكلمات  اأحد  خالل  من 
ناهيك  ع�ضيقها  مع  اأجرتها 
كانت  التي  املكلمات  باقي  عن 
تدور يف جمملها حول  اأحاديث 
تقوم  كانت  والتي  بحتة  جن�ضية 
اجلن�س  مبمار�ضة  خاللها  من 
ذلك  بعد  ،ليقرر  ع�ضيقها  مع 
ورد  حلياة  الزوجة  حد  و�ضع 

العتبار  ل�رشفه .

�صيدة تبلغ عن ن�صاط 
زوجها يف جمال بيع 

املخدرات 

الثاين  العقد  يف  �ضيدة  جتد  مل 
من  لالنتقام  �ضبيال  العمر  من 
عثورها  و  لها  زوجها  خيانة 
داخل  ن�ضائية  مالب�س  على 
التبليغ  �ضوى  الزوجي  منزلهما 
وبيدها  الأمن  م�ضالح  اأمام  عنه 
كان  التي  املخدرات  من  عينة 
بيعها  جمال  يف  زوجها  ين�ضط 
البالغ  وهو  املنطقة  ل�ضباب 
للتهديد  تتعر�س  جعلها  الذي 
زوجها  �رشيك  قبل  من  بالقتل 
يف هذا الن�ضاط اخلطري ، ليمثل 
�ضنة   33 العمر  من  البالغ  الزوج 
اأمام هيئة حمكمة احلرا�س عن 
بغر�س  املخدرات  حيازة  جرم 
الذي  الكمني  اإثر   ، لها  الرتويج 
بناءا  الأمن  م�ضالح  له  و�ضعته 
من  تلقته  الذي  البالغ  على 
بتاريخ  تقدمت  اأين  ال�ضيدة 
بيدها  و  اأمام م�ضاحلها  الوقائع 
الهندي ملفوفة  القنب  كمية من 
اأكدت  والتي  ر�ضيعها  مبالب�س 
من  عينة  اأنها  �ضماعها  خالل 
زوجها  يقوم  التي  املخدرات 
احلي  لأبناء  وبيعها  برتويجها 
يقوم  كان  زوجها  باأن  موؤكدتا   ،
اإخفائها  و  الكمية  تلك  باإح�ضار 
كل  يف  وكان  منزلهما  داخل 
الذهاب  منها  يطلب  منا�ضبة 
لزيارة عائلتها بغية التفرغ لإبرام 
ال�ضفقات داخل ع�ضهما الزوجي 
الأمر  تكت�ضف  مل  اأنها  ،غري 
حلني اأن �ضادفت بتاريخ الوقائع 
مالب�س ن�ضائية و زجاجات خمر 
خمباأة  املخدرات  من  كمية  مع 
قررت  اأين   ، اخلزانة  داخل 
حينها التبليغ عن ن�ضاطه ، وهي 
الت�رشيحات التي عادت و اأكدت 
جل�ضة  خالل  الزوجة  عليها 
ك�ضاهدة  مبثولها  املحاكمة 
ذكرت يف  كما   ، احلال  ملف  يف 
تعر�ضت  اأنها  �ضهادتها  معر�س 
لتهديدات  للبالغ  تقدميها  بعد 
زوجها  �ضديق  قبل  من  بالقتل 

الأخر  هو  ين�ضط  كان  الذي 
جهته  من   ، املجال  نف�س  يف 
للجرم  مواجهته  وخالل  املتهم 
�ضبق  ما  كل  اأنكر  له  املن�ضوب 
للزوجة �رشده على م�ضامع هيئة 
دفاعه  رجح  فيما   ، املحكمة 
اإنتقامية  و  كيدية  الق�ضية  اأن 
عثورها  بعد  ال�ضاهدة  قبل  من 
بحوزة  ن�ضائية  مالب�س  على 
اأكد  التي  املالب�س  وهي  زوجها 
خالته  اإبن  له  تركها  اأمانة  باأنها 
، ليطالب بذلك باإفادته بالرباءة 

التامة .

واأخرى تبلغ ال�صلطات 
الكندية عن تخطيط 
طليقها لتنفيذ عملية 
اإنتحارية »داع�صية » !!

يف ق�ضية م�ضابهة اأقدمت �ضيدة 
مطلقة مبحاولة زج طليقها وراء 
�ضكها  ب�ضبب  ال�ضجن  ق�ضبان 
بخيانته لها  عن طريق جمموعة 
اإتهمته  فتارة   ، وهمية  �ضكاوى 
باأنه  اجلزائرية  ال�ضلطات  اأمام 
بها  يتجول  خمدرات  بارون 
لإهماله  تارة  و  �ضيارته  داخل 
اأمام  به  للتبيلغ  و�ضول  و  لأبنائه 
عن�رش  باأنه  الكندية  ال�ضلطات 
الدولة  تنظيم  جماعات  من 
والعراق  بال�ضام  الإ�ضالمية 
امل�ضمى تنظيم »داع�س«وب�ضدد 
التخطيط لتنفيذ عملية اإرهابية 
اأن  قبل   ، اأٍرا�ضيها  على  خطرية 
و  ال�ضاحر  على  ال�ضحر  ينقلب 
تتحول ملتهمة بالو�ضاية الكاذبة 
اأمام حمكمة بئر مراد راي�س بعد 
اإ�ضتفادة طليقها من حكم الرباءة 
 ، املزعومة  اجلرائم  كافة  عن 
تعود جمرياتها  التي  الق�ضية  يف 
بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب  وعلى 
راودت  ب�ضبب �ضكوك  املحاكمة 
يقوم  �رشيكها  باأن  الزوجة 

تتهاطل  و  اأخرى  رفقة  بخيانتها 
من  الأخري  �ضل�ضة  هذا  على 
خيانة  ق�ضية  اأولها  ال�ضكاوى 
الأمانة الذي اإتهمته فيها ب�ضلبها 
م�ضتحقات بدل الإيجار املقدرة 
طريق  عن  �ضنتيم  مليار  بحوايل 
وكالة اإدعت باأنها حررت له و من 
مت ق�ضية اأخرى متعلقة باإ�ضدار 
القيمة  بنف�س  ر�ضيد  دون  �ضيك 
عائلي  اإهمال  ق�ضية  و  املالية 
لكندا  هجرها  باأنه  فيه  اإدعت 
وهي حامل باإبنها اخلام�س ، مع 
ملف اآخر اإتهمته فيه باأنه تاجر 
مئات  ينقل  خمدرات  وبارون 
الكيلوغرامات على منت �ضيارته 
�ضل�ضلة  ،وتنهي  بها  يتنقل  و 
زورا  باإتهامه  الوهمية  ال�ضكاوى 
باأنه  الكندية  ال�ضلطات  اأمام 
عن�رش من اجلماعات الإرهابية 
يخطط  »داع�س«و  اخلطرية 
خطرية  اإرهابية  عملية  لتنفيذ 
املواطنني  حياة  و  اأمن  تهدد 
التي  الق�ضايا  ،وهي  الكنديني 
وقرر  الرباءة  من  فيها  ا�ضتفاد 
�ضدها  �ضكوى  رفع  حينها 
 ، ردا لعتباره  الكاذبة  بالو�ضاية 
يف حني اأكدت املتهمة ردا على 
اأقوال ال�ضحية اأن جميع ال�ضكاوى 
التي قيدتها �ضد زوجها �ضكاوى 
حقيقية و موؤ�ض�ضة ، حيث اأكدت 
منها  التخل�س  اأراد  زوجها  باأن 
رفقة  فطردها  لع�ضيقته  للتفرغ 
اأبنائها للجزائر وهي حامل بابنها 
باخليانة  اإياها  متهما  اخلام�س 
وكالة  قام عن طريق  و  الزوجية 
بالإ�ضتيالء على بدل  له  حررتها 
كما   ، لكندا  الفرار  و  الإيجار 
وهمي  عنوان  بتقدمي  اأي�ضا  قام 
لإتهامها  الق�ضائي  للمح�رش 
،لتوؤكد   على  بعدم ت�ضليم طفل 
لهيئة  تقدم  و  الت�رشيحات  تلك 
اإدعاءات  تثبت  وثائق  املحكم 
موكلتها ، و تطالب لها باإفادتها 

بالرباءة .

 

مع توجيه اأ�صابع التهام 
نحو  �صائقها ال�صابق 

برملانية �سابقة 
وجماهدة يتعر�سن 

ل�سرقة جموهرات 
 ونقود بقيمة 

1,7 مليار �سنتيم 
اأحالت نيابة حمكمة بئر مراد 

راي�س بالعا�ضمة �ضائق �ضابق لدى 
جماهدة و ع�ضوة �ضابقة باملجل�س 

ال�ضعبي الوطني النتقايل على 
املحاكمة بجرم ال�رشقة با�ضتعمال 

مفاتيح م�ضنعة ب�ضبب تورطه 
ب�رشقة منزل هاته الأخرية 

وال�ضتيالء على اأغرا�س بقيمة 1،7 
مليار �ضنتيم منها جموهرات بقيمة 
مليار �ضنتيم وبطاقتها املهنية التي 

كان يتنقل بها عرب كافة املقرات 
والهيئات الر�ضمية. 

وهي الق�ضية التي تعود وقائعها 
وعلى ح�ضب املعلومات الأولية 

املتوفرة لدى جريدة » الو�ضط » 
لبالغ تقدمت به ابنة ال�ضحية تفيد 

تعر�س منزلهم العائلي  الكائن 
مقره بالأبيار لعملية �ضطو خطرية 

على يد جمهولني قبيل اأيام 
من عيد الأ�ضحى املبارك يف 

الفرتة التي كانت �ضاحبة املنزل 
غائبة عنه يف اإطار �ضفرية لأحد 
الدول الأوروبية وتركت ابنتها يف 

املنزل واكت�ضفت هاته الأخرية يف 
�ضبيحة ذلك اليوم تعر�س املنزل 
لعملية �ضطو اين كانت الأغرا�س 

مبعرثة باملنزل وبعد التحقق تبني 
اختفاء م�ضوغات ذهبية بقيمة 
مليار �ضنتيم ومبلغ مايل مقدر 

ب 700 مليون �ضنتيم، مع اختفاء 
البطاقة املهنية اخلا�ضة باملجل�س 

ال�ضعبي الوطني، وبعد التحريات 
املنجزة من قبل م�ضالح الأمن 

تبني اأن ال�ضائق هو املتورط 
الرئي�ضي يف الق�ضية بعد العثور 

بحوزته على تلك البطاقة والتي 
و�ضعتها بحوزته ال�ضحية اأثناء 

فرتة عمله لت�ضهيل تنقالته عرب 
كافة الهيئات واملقرات الر�ضمية 

، غري اأنها ا�ضرتجعتها منه بعد 
اإقالته من من�ضبه، كما تبني اثر 

عملية التفتي�س ان املتهم مل يقم 
بال�ضتيالء على ال�ضالح اخلا�س 
بال�ضحية رغم انه كان بني تلك 
الإغرا�س املفقودة، ليتم بذلك 

توجيه اأ�ضابع التهام نحو ال�ضائق 
وهو اأب لطفل يعاين من مر�س 

خطري، واإحالته على قا�ضي 
التحقيق الذي ارتاأى الإفراج عليه 
حلني مثوله من جديد للمحاكمة، 
قبل ان يتم ا�ضتدعائه من جديد 

من طرف نيابة حمكمة احلال 
وو�ضعه رهن احلب�س املوؤقت 

باجلرم �ضالف الذكر، وهذا يف 
انتظار ما �ضت�ضفر عنه جل�ضة 
املحاكمة من تفا�ضيل اأكرث. 

ل/ منرية 
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الختالفات الثقافية:

كندا وفرن�سا: منوذجان خمتلفان الإدارة االندماج
الختالفات الثقافية:

انت�صرت ظاهرة املقاتلني الأجانب، �صواء من العرب اأو اأولئك احلاملني جلن�صيات غربية، ب�صكل وا�صع يف �صاحات القتال بكل من العراق و�صوريا، مما حدا بالعديد من املهتمني اإىل دق 
ناقو�س اخلطر من تزايد هذه الظاهرة، وعواقبها على ا�صتقرار املجتمعات الغربية، وهو ما اأعاد احتدام اجلدل حول اأ�صباب تفاقم تلك الظاهرة امل�صكوت عنها ن�صبيًا يف دوائر الإعالم 

الغربي الذي بداأ يوجه اتهاماته نحو التطرف الإ�صالمي واجلهاد العاملي. وباملقابل يغيب ن�صبيًا ال�صوؤال الآخر، وهو: ملاذا يختار اأولئك الذين ولدوا وعا�صوا يف البالد الغربية تركها 
والتوجه اإىل �صاحات الفو�صى لقتال اأنظمة عربية اأو قوات غربية؟ وهو ما حتاول ال�صطور التالية التطرق اإليه بالبحث عن اأ�صباب تزايد الهجمات الإرهابية داخل الدول الغربية، مع 

الرتكيز على منوذجني من الدول التي عرفت موؤخراً حوادث اإرهابية )كندا وفرن�صا( للمقارنة بينهما، وهما الدولتان اللتان ت�صمان �صمن ن�صيجهما املجتمعي جاليات م�صلمة.

د. حممد بوعمري

�صمات خمتلفة لإدارة 
الندماج غربيًا

التي  التعددية  املجتمعات  يف 
اأو  الثقافية  التنوعات  فيها  ت�شيع 
تربز  الإثنية،  اأو  العرقية  اأو  الدينية 
حد  اإىل  اأحياناً  ت�شل  اختالفات 
حلل  العنف  وا�شتخدام  ال�رصاعات 
تلك  لت�شفية  اأو  الختالفات  هذه 
اخلالف  طبيعة  وتاأتي  ال�رصاعات، 
اأو ال�رصاع ب�شبب رغبة كل فئة داخل 
هذه املجتمعات يف فر�ض �شيطرتها 
على الفئات الأخرى، واحل�شول على 
وال�شلطة  احلكم  من  اأكرب  م�شاحة 
هذه  م�شكلة  تكمن  كما  والقت�شاد. 
هذه  اإدارة  كيفية  يف  املجتمعات 
اإىل  و�شولها  ومنع  الختالفات 

مرحلة ال�رصاع والعنف والقتتال.
رئي�شيني  نوعني  اإىل  الإ�شارة  وميكن 
طبيعة  عن  احلديث  عند  الدول  من 
يتعلق  الأول  النوع  التعددية،  الدول 
بالدول التي بُنيت اأ�شا�شاً على مفهوم 
وجماعات  اأفراد  دعوة  اأي  الهجرة، 
من اأعراق واإثنيات وديانات وطوائف 
الأ�شلية  بلدانهم  لرتك  متعددة 
واللتحاق بهذه البالد )مثل الوليات 
اأما  وا�شرتاليا(.  وكندا  املتحدة 
كانت  التي  الدول  فهي  الثاين  النوع 
ا�شطرت  لكنها  متجان�شة جمتمعياً، 
و�شد  فيها  للعمل  املهاجرين  جللب 
بعد  خا�شًة  فيها  احلا�شل  النق�ض 
احلرب العاملية الثانية، وتعد فرن�شا 
حيث  ال�شاأن،  هذا  يف  مثال  اأبرز 
من  للمهاجرين  ال�شماح  اإىل  عمدت 
اأفريقيا  يف  ال�شابقة  م�شتعمراتها 
عمدت  ثم  فيها،  والعمل  لالإقامة 
اأولدهم جن�شيتها  اإىل منحهم ومنح 
مواطنني  لي�شبحوا  عديدة  ب�رصوط 

بها.
بدا  واإن  النموذجان  هذان 
كلياً  يختلفان  اأنهما  اإل  مت�شابهني، 
واأيديولوجيتهما  �شيا�شاتهما  يف 
لالختالف  اإدارتهما  وطريقة 
فالأول  جمتمعاتهم.  داخل  الثقايف 
منوذج  اعتماد  البداية  منذ  ارت�شى 
بني  التعاي�ض  �رصورة  على  يحث 
خمتلف الأعراق والإثنيات والأديان 
مع  الآخر،  خ�شو�شيات  واحرتام 
ال�شود يف  ال�شتثناءات كحالة  بع�ض 

الوليات املتحدة.
ففكرة  الثاين،  النموذج  يف  اأما 
هي  الآخر  خ�شو�شيات  احرتام 
الأ�شلي  املجتمع  على  طارئة  فكرة 
املتجان�ض والراغب يف احلفاظ اأولً 
يف  تدرج  ثم  و�شموه،  جتان�شه  على 
فكرة  من  الآخر  مع  للتعاي�ض  فهمه 
ال�شتيعاب، اأي فر�ض قيم املجتمع 
على  وحثهم  الوافدين  على  الأ�شلي 
الأ�شلي،  املجتمع  ب�رصوط  القبول 
حتت  الندماج  فكرة  اإىل  و�شولً 
حقوق  مثل  كونية  مفاهيم  �شغوط 

الإن�شان.
الت�شابه  من  الرغم  وعلى  وهكذا، 
املوجود حالياً بني هذين النموذجني 
)منوذج دول الهجرة، ودول املجتمع 
الأ�شلي( يف بع�ض الق�شايا املتعلقة 
الثقايف؛  الختالف  اإدارة  بطريقة 
الروؤية  يف  كلياً  يختلفان  فاإنهما 

فدول  املعاجلة.  واأيديولوجية 
الهجرة التي تاأ�ش�شت منذ ما يقارب 
فيها  حاولت  الزمان  من  قرنني 
ثقافتها  فر�ض  الأوىل  اجلماعات 
ولغتها ودينها لتكون النواة ال�شاهرة 
يف  الالحقة  اجلماعات  لكافة 
الهجرة، اإل اأن هذا مل يتحقق يف ظل 
كافة  لنيل  الأخرى  اجلماعات  كفاح 
اأن الهجرة  احلقوق، ُمت�شلحًة بفكرة 
تعطيها  �شنة  اأي  البالد يف  هذه  اإىل 
حق املواطنة الكاملة، ويتج�شد هذا 
املتحدة  والوليات  كندا  يف  اليوم 
كافة  اإىل  جن�شيتها  متنح  التي 
اأرا�شيها  على  املولودين  الأطفال 
دون النظر اإىل جن�شية الأب اأو الأم.

حال  فهو  الثاين  النموذج  اأما 
امل�شتقبلة  الأوروبية  الدول  معظم 
ل  والتي  لالأجانب،  ا�شطرارياً 
اإل بوجود عقود  الإقامة فيها  متنح 
متنح  ول  الدرا�شة،  بغر�ض  اأو  عمل 
ولدوا  الذين  لالأطفال  جن�شيتها 
يكون  اأن  حالة  اإل يف  اأرا�شيها  على 
اجلن�شية،  الأبوين حا�شل على  اأحد 
اجلماعات  هذه  ن�شال  دوماً  ويبقى 
عن  بعيداً  احلقوق  نيل  جمال  يف 
حبي�ض  ويظل  املواطنة،  مفهوم 

مفاهيم اأخرى اإن�شانية.
اأوروبا  يف  حالياً  يحدث  وما 
جديدة  حقبة  بوادر  من  حتديداً 
الثقايف  الختالف  فيها  يتحول  قد 
بني  اأيديولوجي  وعنف  خالف  اإىل 
املجتمع الأ�شلي املتجان�ض واأفراد 
حملوا  واإن  الأجانب  من  وجماعات 
املهاجرين  اأبناء  من  البلد  جن�شية 
هي  ما  الثالث،  اأو  الثاين  اجليل  من 
الأوروبية  الدول  ف�شل  تراكمات  اإل 
اإدارة  يف  امل�شيفة  اأو  امل�شتقبلة 
على  الطارئ  الثقايف  الختالف 
الأخري  الن�شف  طيلة  جمتمعاتها 
قدرة  وعدم  املا�شي،  القرن  من 
املجتمع للو�شول اإىل مرحلة القبول 

بالآخر وحقه يف الختالف.
النموذجني  كال  �شيا�شات  ولتو�شيح 
املجتمع  ودول  الهجرة،  )دول 
الرتكيز  �شيتم  املتجان�ض(،  الأ�شلي 
للهجرة،  منوذجاً  لتمثل  كندا  على 
ملفهوم  منوذجاً  لتمثل  وفرن�شا 
اختيار  مت  وقد  امل�شيفة،  الدولة 
اأن  اعتبار  على  الدولتني  هاتني 
كليهما عرفا موؤخراً حوادث اإرهابية 
البلدين  اإعالم  داخل  ارتبطت 

باجلهاد الإ�شالمي.

النموذج الكندي )البيئة 
املنا�صبة(

دولة  الكندي  النموذج  ي�شكل 
تخلق  اأن  حتاول  التي  املهاجرين 
خمتلف  بني  للتعاي�ض  منا�شبة  بيئة 
اأ�شا�ض  على  والهويات  اجلماعات 
قدم  وعلى  الكاملة  املواطنة 
القانون،  �شيادة  وحتت  امل�شاواة 
ل�رصوط  اأدنى  حد  بتوفري  وذلك 
الكندية  اجلن�شية  على  احل�شول 
الرفاه  �شيا�شات  من  وحزمة 
الجتماعي التي ت�شاعد املهاجرين 

اجلدد على التمتع بحياة كرمية.
األ  الدولة  اأخرى، حتاول  جهة  ومن 
ملختلف  موحداً  منوذجاً  تفر�ض 

والفردية.  اجلماعية  الهويات 
ذلك،  على  عديدة  اأدلة  وثمة 
الدين  حرية  اإطالق  منها 
واملعتقدات، فال يوجد اإطالقاً 
ممار�شة  على  ت�شييق  اأي 
مت�ض  ل  التي  الدينية  ال�شعائر 
حرية الآخرين اأو الأمن القومي 
اأو ال�شحة العامة. فكل احلريات 
مكفولة مبقت�شى وثيقة احلقوق 
هي  التي  الكندية  واحلريات 
مبثابة د�شتور للحريات مينع يف 
�شن  الكندية  املقاطعات  كافة 

قوانني تخالف هذه الوثيقة.
الثقايف  امل�شتوى  وعلى 
كبرية  حرية  توجد  والتعليمي، 
مدار�ض  اإن�شاء  م�شاألة  يف 
املختلفة،  باجلاليات  خا�شة 
لديها  اليهودية  فاجلماعات 
الدين  عادًة  تُدَر�ض  مدار�ض 

املنهج  جانب  اإىل  اليهودي، 
اجلاليات  اأن  كما  العام،  التعليمي 
ومن  احلق.  نف�ض  لديها  امل�شلمة 
عام  يف  حدث  ما  اأي�شاً،  الأدلة 
2014 عندما اأقدم احلزب الكيبيكي 
مقاطعة  يف   )Quebec Party(
الكيبك - وهي مقاطعة فرن�شية يف 
كندا غالبيتها من الفرن�شيني - على 
القيم  »وثيقة  اأ�شماها  وثيقة  �شن 
هو  فيها  جاء  ما  واأهم  الكيبيكية«. 
الدينية مبا  الرموز  منع  اإىل  الدعوة 
فيها احلجاب يف املدار�ض العمومية 
والوظائف العامة، وقد ف�شل »احلزب 
الكيبيكي« اإرجاع قرار املوافقة على 
ودعا  الناخبني،  اإىل  الوثيقة  هذه 
احل�شول  بغر�ض  مبكرة  لنتخابات 
على الأغلبية الربملانية ومترير هذا 
اجلديد.  الربملان  داخل  القانون 
امل�شلمة  اجلاليات  �شاركت  وقد 
من  انطالقاً  بكثافة  النتخابات  يف 
وقدرتهم  املواطنة  مبفهوم  وعيهم 
يف  بالفعل  و�شاهموا  التغيري،  على 
اإ�شقاط »احلزب الكيبيكي« من خالل 

ت�شويتهم ل�شالح احلزب الليربايل.

النموذج الفرن�صي )البيئة 
الطاردة(

كما  امل�شيفة  الدولة  منوذج  هو 
التي  الأوروبية  الدول  معظم  يف 
اآلف  لب�شعة  ال�شماح  اإىل  ا�شطرت 
على  والإقامة  للدخول  العمال  من 
يف  النق�ض  �شد  بحجة  اأرا�شيها 
احلربني  اأعقاب  يف  العاملة  الأيدي 
راح  التي  والثانية  الأوىل  العامليتني 
الرجال،  من  املاليني  �شحيتها 
ذلك  بعد  جتاوزاً  عليهم  اأطلق  وقد 
»العمال املهاجرون«، وكان معظمهم 
من اأبناء �شمال اأفريقيا من املغرب 
واجلزائر، واأي�شاً من اأفريقيا جنوب 

ال�شحراء.
حتتاج  فرن�شا  تكن  مل  البداية،  يف 
»الختالف  لإدارة  �شيا�شة  اإىل 
من  املجتمع  على  الطارئ  الثقايف« 
وجود هوؤلء العمال الذين مل يكونوا 
لأجيال  فرن�شا  يف  بالبقاء  مهتمني 
ممتدة، فالعديد منهم كان يعي�ض يف 
فرن�شا دون عائلته، كما مل يح�شلوا 
على اجلن�شية الفرن�شية، ورمبا كانت 
هذه هي �شيا�شة باري�ض يف حمايتها 

للهوية الوطنية باأن متنع على هوؤلء 
اجلن�شية  على  احل�شول  يف  التفكري 
واملطالبة بعدها بحقوق املواطنة.

هذا  يف  الوحيد  ال�شتثناء  وكان 
اجلزائريني  بع�ض  حالة  هو  ال�شاأن 
الذين ولدوا يف الفرتة التي اعتربت 
مبثابة  اجلزائر  خاللها  فرن�شا 
هوؤلء  �شكل  ولقد  فرن�شية.  اأرا�ض 
الثقايف  لالختالف  الأوىل  النواة 
املتجان�ض،  الفرن�شي  املجتمع  يف 
ف�شيئاً  �شيئاً  املطالبة  يف  وبداأوا 
ُولد  ثم  ومن  املواطنة،  بحقوق 
الثاين كفرن�شيني  اأبناوؤهم من اجليل 
يعهدها  مل  ولغة  وثقافة  بديانة 

املجتمع الفرن�شي من ِقبل.
هنا فقط، بداأت فرن�شا يف التعاطي 
الثقايف  الختالف  اإ�شكالية  مع 
التعددية  بخطر  اأح�شت  بعدما 
الثقافية على الهوية الوطنية، وبداأت 
للجدل  املثرية  القوانني  �شن  يف 
يف  احلجاب  منع  قانون  قبيل  من 
كما  العامة،  واملدار�ض  الوظائف 
مثل  اأحزاب ميينية  ب�شعود  �شمحت 
املعادي  الوطنية  اجلبهة  حزب 
للمهاجرين امل�شلمني ب�شفة خا�شة، 
»تطهري«  حملة  يف  �رصعت  كذلك 
وا�شعة �شملت كل الذين لي�ض لديهم 
اأوراق اإقامة يف البالد، و�شنت قانوناً 
اأوراق الإقامة من  ي�شمح لها ب�رصاء 
الراغبني يف العودة لبالدهم والتنازل 

عن حق الإقامة.
لقد اأرادت فرن�شا اأن تخلق منوذجاً 
موحداً يف جمتمعها، ل ي�شمح باحلق 
يف الختالف من خالل فر�ض نظام 
هذه  حفزت  ولقد  للمواطنة.  �شارم 
املجتمع  ُمتطريف  امُلعلنة  ال�شيا�شة 
وكتاباتهم  واأل�شنتهم  يدهم  لإطالق 
املهاجرين،  مو�شوع  يف  للخو�ض 
املطالبة  حد  اإىل  الأمر  وو�شل 
من  والطرد  اجلن�شيات  ب�شحب 
التوا�شل  مواقع  واأ�شبحت  البالد، 
م�شاحة  فرن�شا  يف  الجتماعي 
امل�شلمني،  مب�شاعر  لال�شتهزاء 
للحد الذي ينذر بتحول الختالف 
داخل  وعنف  خالف  اإىل  الثقايف 
ال�شيا�شة  ف�شل  ب�شبب  املجتمع 
ومنوذج  �شيغة  اإيجاد  يف  الفرن�شية 
واأوىل  املجتمع.  داخل  للتعاي�ض 
ظهر  العنيف  اخلالف  هذا  بوادر 
اندلعت  عندما   2005 اأكتوبر  يف 

�شواحي  يف  وا�شعة  �شغب  اأعمال 
املهاجرون،  يقطن  حيث  باري�ض، 
يف  اُ�شتبه  �شبان  وفاة  خلفية  على 
كانت  ولقد  لهم.  ال�رصطة  مطاردة 
�شوء  على  احتجاجاً  الأعمال  هذه 
ال�شواحي  لأبناء  ال�رصطة  معاملة 
وارتفاع  املهاجرين  من  الفرن�شية 
وبعدها  بينهم.  البطالة  معدلت 
داخل  العن�رصية  احلوادث  توالت 
من  العديد  ُقتل  حيث  فرن�شا، 
متطرفني  اأيدي  على  املهاجرين 
فرن�شيني، و�شولً اإىل حادثة جريدة 
فيه  اتهمت  الذي  اإبدو«  »�شاريل 
اأبناء  من  فرن�شيني  �ُشباناً  باري�ض 
الباب  ليفتح  بارتكابه،  املهاجرين 
وا�شعاً اأمام املزيد من التوتر داخل 
من  والعديد  الفرن�شي  املجتمع 
الدول الأوروبية التي مل تتمكن من 
اإيجاد منوذج للتعاي�ض امل�شرتك مع 

الثقافات الواردة اإليها.

احلوادث الإرهابية.. موقفا 
كندا وفرن�صا

النموذجني  عر�ض  من  يت�شح 
الفرن�شي والكندي اأوجه الختالف 
وطبيعة  الدولتني  طبيعة  بني 
داخل  يعي�شون  الذين  املهاجرين 
الأ�شباب  وتفنيد  املجتمعات،  هذه 
يف  امل�شلمة  اجلاليات  تتهم  التي 
حيث  بالإرهاب،  الغربية  الدول 
اإهمال اأبرز الأ�شباب احلقيقية وراء 
بع�ض  ف�شل  ومنها  الأفعال،  هذه 
منا�شبة  بيئة  اإيجاد  يف  الدول  هذه 
والندماج  امل�شرتك  للتعاي�ض 
احلوادث  على  العروج  ولعل  البنَّاء. 
التي  الفردية  الأخرية  الإرهابية 
�شهدتها الدولتني تو�شح الختالف 
بني  وال�شلوكيات  الت�رصف  يف 
عرفت  فقد  النموذجني،  هذين 
بالإرهابيني  و�شفا  حادثني  كندا 
خالل �شهر اأكتوبر 2014، متثال يف 
هجوميني طال جنود كنديني، الأول 
والثاين  كيبك،  مقاطعة  يف  كان 
الكندي  الربملان  مبنى  اأمام  حدث 
يف اأوتاوا وراح �شحيته اأي�شا جندي 
ظال  احلادثني  وراء  الدافع  كندي. 
تعرف  كندا مل  اأن  غام�شاً، خا�شة 
مثل هذه احلوادث منذ فرتة طويلة، 
الهجوم  منفذي  اأن  اأي�شاً  والالفت 

مل يكونوا من العرب اأو املهاجرين 
كندية  اأ�شول  من  كنديني  كانوا  بل 
الإ�شالم  اعتنق  اإنه  قيل  اأحدهما 
حديثاً، وكان يعاين من ا�شطرابات 
عن  ناجتة  عقلية  واأمرا�ض  نف�شية 
اإدمانه للمخدرات. وحاول الإعالم 
اأنه  على  الأمر  ي�شور  اأن  الكندي 
اإرهاب اإ�شالمي م�شابه للموجود يف 
اأوروبا، واأراد اأن ي�شتنتج اأن ما حدث 
احلريات  يف  النظر  اإعادة  ي�شتلزم 
و�شيا�شات  الكندية  وال�شيا�شات 
الأمن،  من  املزيد  ل�شالح  الهجرة 
اجلاليات  طماأنوا  ال�شيا�شيني  لكن 
امل�شلمة التي تعي�ض يف كندا باأنه ل 
م�شا�ض بالقيم التي حتكم املجتمع 
التعددي يف دولة مثل كندا، ومتثل 
الوزراء  رئي�ض  ا�شتدعاء  يف  ذلك 
امل�شاجد  لأئمة  الكيبك  ملقاطعة 
لجتماع للتاأكيد على اأنه ل تغيري يف 

�شيا�شة املقاطعة جتاه امل�شلمني.
من املهم اأي�شاً الإ�شارة اإىل الفيديو 
التوا�شل  مواقع  على  انت�رص  الذي 
الجتماعي يعر�ض فيه �شاباً كندياً 
يقوم باختبار �شيكولوجي من خالل 
رف�شه �شعود �رصيكه املرتدي لزي 
اإ�شالمي اإىل احلافلة ب�شبب تخوفه 
حيث  متفجرات،  يحمل  اأنه  من 
وفق  املجتمع  فعل  رد  اختبار  مت 
الربملان  حادث  بعد  التجربة  هذه 
جتاه امل�شلمني، وبالفعل رف�ض كل 
انتظار  يف  كانوا  الذين  املواطنني 
عليه  وردوا  ال�شاب  �شلوك  احلافلة 
اأبناء  داخل  الفتنة  لإثارة  دعوته 
فرن�شا،  يف  اأما  الواحد.  املجتمع 
فقد وا�شل الإعالم اإلقاء اللوم على 
راف�شاً  امل�شلمني،  من  املهاجرين 
تقريباً احلديث عن انتقادات كبرية 
التعاي�ض  يف  الفرن�شي  للنموذج 
اأمام  الباب  وفاحتاً  امل�شرتك، 
اإطالق اأيدي املتطرفني الفرن�شيني 
املعتدلني؛  بامل�شلمني  لالإ�رصار 
فقد انت�رصت على مواقع التوا�شل 
لقتل  تغريدات  الجتماعي 
املواقع  هذه  وغمرت  امل�شلمني، 
عقب  م�شلمني  لإهانة  فيديوهات 
مما  امل�شاجد،  من  خروجهم 
املجتمع  داخل  اخلالف  باأن  ينبئ 
ياأخذ  قد  اجلانبني  من  الفرن�شي 
الفرتة  خالل  عنفاً  اأكرث  منحى 

املقبلة.



ممثلة  �أكدت  �لإطار  هذ�  ويف 
�لوطنية  للوكالة  �لولئي  �لفرع 
�أمينة  �ل�شباب,  ت�شغيل  لدعم 
باأن  ت�رصيح  يف   , �لدين  عز  بن 
ز�رو�  �لذين  �ل�شباب  "معظم 
جناح فرع "�أن�شاج" كانو� يريدون 
�مل�شاريع  �أبرز  حول  معلومات 
�أن  ميكنها  �لتي  �ل�شتثمارية 
و��شتمر�رية  جناحا  حتقق 
جهته  تي�شم�شيلت"ومن  بولية 
�لولئية  �لوكالة  مدير  �أبرز 
�مل�شغر,  �لقر�ض  لت�شيري 
�لقافلة  "هذه  باأن  د�يل,  ح�شني 
عن  �لتعرف  لل�شباب  �شمحت 
�لعديدة  �لتحفيز�ت  عن  قرب 
"�أجنام"  جهاز  يقدمها  �لتي 
موؤ�ش�شات  ��شتحد�ث  بغية 
�مل�شاهمة  �شاأنها  من  م�شغرة 
�قت�شادية  تنمية  حتقيق  يف 
جانبه  باجلهة",ومن  م�شتد�مة 
�شاب  وهو  خالد.ب  �رصح 
يعتزم  تي�شم�شيلت  مدينة  من 

م�شغرة  موؤ�ش�شة  ��شتحد�ث 
يل  �أتاحت  �لتظاهرة  "هذه   :
�شبانية  بتجارب  �لحتكاك 
ناجحة باملنطقة مبا ي�شاعدين 
ناجح  م�رصوع  فكرة  بلورة  يف 
�شملت  م�شتقبل"وللإ�شارة 
للمقاولتية  �لوطنية  �لقافلة 
رحالها  حطت  �لتي  لل�شباب 
قا�شم  "مولود  �لثقافة  بد�ر 
لتي�شم�شيلت  بلقا�شم"  نايت 

و�نتظمت حتت �شعار "�لتحدي" 
بالت�شهيلت  للتعريف  معار�ض 
و�لتحفيز�ت �لتي تقدمها �أجهزة 
ف�شل  لل�شباب  �لت�شغيل  دعم 
على عر�ض للهيئات �لتي تدعم 
�ل�شبانية على غر�ر  �ملقاولتية 
�لفلحية  �مل�شالح  مديريتي 
�ملهنيني  و�لتعليم  و�لتكوين 
�لتقليدية  �ل�شناعة  وغرفة 

و�حلرف.

�لتظاهرة  هذه  �شمن  مت  كما 
�لتي د�مت يومني عر�ض لنماذج 
�شبانية  ��شتثمارية  ملوؤ�ش�شات 
ناجحة باملنطقة و�لتي �شاهمت 
�شغل  منا�شب  ��شتحد�ث  يف 
موؤ�ش�شتي  غر�ر  على  لل�شباب 
و�شناعة  بلرجام  �لديول  �إنتاج 
بعماري  �لكهربائية  �لأعمدة 
خرجات  باملنا�شبة  و�نتظمت 
بال�شو�رع  حت�شي�شية  ميد�نية 
�لعمومية  و�ل�شاحات  �لكربى 
ولرجام  تي�شم�شيلت  ملدن 
�ل�شباب  لتعريف  بونعامة  وبرج 
�لتي  و�لتحفيز�ت  بالت�شهيلت 
��شتحد�ث  بغية  �لدولة  توفرها 
م�شغرة.  �قت�شادية  موؤ�ش�شات 
وتهدف هذه �لقافلة �إىل ت�شجيع 
م�شاريع  جت�شيد  على  �ل�شباب 
خمتلف  �إطار  يف  ��شتثمارية 
يف  ي�شاهم  مبا  �لت�شغيل  �آليات 
ف�شل  �قت�شادية  تنمية  حتقيق 
على تر�شيخ فكر مقاولتي لديهم 
لل�شباب  �لولئي  �ملدير  ح�شب 

و�لريا�شة علي بودربالة.
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�صهدت القافلة الوطنية للمقاولتية لل�صباب التي اختتمت فعالياتها بتي�صم�صيلت اإقبال وا�صعا لل�صباب الذين جاءوا 
للتعرف عن قرب عن كيفية اقتحام جمال ال�صتثمار، وقد اأبدى ال�صباب طيلة يومني من عمر هذه التظاهرة املنظمة 

مببادرة من وزارة ال�صباب والريا�صة اهتماما كبريا باأجنحة اآليات دعم الت�صغيل �صمن املعر�ض الذي اأقيم ببهو دار الثقافة 
"مولود قا�صم نايت بلقا�صم" وذلك من خالل ا�صتف�صاراتهم العديدة حول �صبل جناح م�صروع ا�صتثماري يعتزمون جت�صيده.

تي�صم�صيلت 

ق.و

اإقبال لل�شباب على القافلة الوطنية
 للمقاوالتية لل�شباب

مطابقة البنايات 

ورقلة

اإعداد اأكرث من 970 11 عقد بوهران

92 مليون دج للتهيئة احل�شرية ببلدية عني البي�شاء

 11  976 �إعد�د  بوهر�ن  مت 
�لبنايات  لت�شوية  عقد�  
عرب  لأ�شحابها  وت�شليمها 
�لولية  بلديات  خمتلف 
 30  294 جمموع  من  وذلك 
ح�شبما  �إيد�عها  مت  ملفا 
�لتعمري  مديرية  لدى  علم 
�لإح�شاء�ت  وح�شب  و�لبناء 
بلدية  �شجلت   فقد  �ملعدة 
�ل�شانية �كرب عدد من �لعقود 
�ملنجزة وذلك  مبجموع 732 
6 عقد �شلمت لأ�شحابها من 
�إد�ري   ملف   12  155 �شمن 

م�شالح  م�شتوى   على  �أودع 
بئر  ببلدية  متبوعة  �لبلدية 
من  عقد   2  621 ب  �جلري 
�إيد�عه  مت  ملف   2  821 بني 
�ملدير  به  �أفاد  ح�شبما 
بغد�د  �لهيئة  لهذه  بالنيابة 
بان هذه  �أو�شح  �لذي  خدمي 
�إطار  �إعد�دها يف  �لعقود مت 
و�إمتامها  �لبنايات  مطابقة 
وهر�ن  بلدية  وبخ�شو�ض 
�لعقود  عدد  و�شل  فقد 
وذلك   1  856 �إىل  �ملنجزة 
من �شمن 584 4 ملفا �إد�ريا  

كما  �مل�شئول  نف�ض  ي�شيف 
مت خلل نف�ض �لفرتة رف�ض 
وذلك  ت�شوية  طلب   3  416
بحقوق  متعلقة  لأ�شباب 
�ل�شكنات  ل�شيما  �لرتفاق 
�لفلحية  بالأر��شي  �لو�قعة 
كذ�  و  �ل�شياحية  وباملو�قع 
�خلطورة   ذ�ت  باملناطق 
ومن  �إليه  �أ�شري  كما  �لعالية  
جهة �أخرى ويف �إطار �لتعليمة 
رقم 1 �ملتعلقة برخ�شة �لبناء 
�لعمومية  بالهيئات  �خلا�شة 
و�لت�شيري  �لرتقية  )ديو�ن 

�ل�شكن    ومديرية  �لعقاري 
من  وغريها  �ميو"  و"كناب 
�لهيئات �لعمومية( فقد متت 
مائة  حو�يل  طلبات  ت�شوية 
ملفا   184 �شمن  من  رخ�شة 
�لتعمري  مديرية  لدى  �أودع 
ول  �مل�شدر,  نف�ض  ي�شيف 
تز�ل ملفات تتعلق بتجهيز�ت 
خا�شة  يف طور �لت�شوية من 
�لأع�شاء  قبل جلنة مت�شاوية 
م�شتوى  على  تن�شيبها  مت 
وفق  و�لبناء  �لتعمري  مديرية 

نف�ض �مل�شدر.

خ�ش�ض غلف مايل تفوق قيمته 
لأ�شغال  دج  مليون   92 �لإجمالية 
عني  ببلدية  �حل�رصية  �لتهيئة 
�لبي�شاء بولية ورقلة  ح�شبما علم 
من م�شالح �لولية و �شيتم �شمن 
هذ� �ملبلغ �ملايل �لذي ر�شد يف 
�لبي�شاء  بلدية عني  �إطار ميز�نية 
م�شعود  حا�شي  بلدية  من  وبدعم 
�لتنمية  وترية  لتعزيز  �ملوجه 
�لولية  بلديات  خمتلف  عرب 
�لقيام بالعديد من �لعمليات على 
لبلدية  �لرئي�شي  �ل�شارع  م�شتوى 
عني �لبي�شاء و ذلك بهدف �إعطاء 
�جلماعة  لهذه  �للئق  �لوجه 
�ملحلية باعتبارها ت�شكل �ملدخل 
كما  �لولية    لعا�شمة  �لرئي�شي 

�أ�شار نف�ض �مل�شدر.

�لتي  �لتهيئة  عمليات  و�شتكون 
خلل  �نطلقها  �إ�شارة  �أعطيت 
م�شافة  على  �جلاري  �أوت  �شهر 
وذلك   , طويل   مرت   1.000
توزيع  حمطة  من  �نطلقا 
�لطرق  و�إىل غاية مفرتق  �لبنزين 
�شيدي  بلدية  باجتاه  �ملوؤدي 
�لأ�شغال  هذه  ت�شتمل  و  خويلد  
�لإنارة  �إجناز  و  �لطريق  ت�شوية 
تبليطها  و  �لأر�شفة  و  �لعمومية 
و  �ملرورية  �لإ�شار�ت  وو�شع 
لل�شيار�ت و غر�ض  �إجناز مو�قف 

�لأ�شجار بامل�شاحات �خل�رص�ء
على طول حو�ف �لطريق ن وفق 
�مل�شدر ذ�ته  ,و من �أجل ت�رصيع 
فقد  �لأ�شغال  هذه  �إجناز  وترية 
منها  �لأول  �ل�شطر  �إ�شناد�  مت 

�أربع مقاولت خا�شة مبعدل  �إىل 
على  مقاولة    لكل  و�حدة  ح�شة 
�أن يجري يف وقت لحق من هذه 
من  �لثاين  �ل�شطر  �إ�شناد  �ل�شنة 
بدوره  يت�شكل  �لذي  و  �لأ�شغال 
من  عدد  �إىل  ح�ش�ض  �أربع  من 
�أ�شري  كما  �لأخرى    �ملقاولت 

�إليه.
�لبي�شاء  عني  بلدية  �أن  يذكر 
�لولية  عا�شمة  �رصق  �لو�قعة 
�لتنموية  �لعملية  جانب  �إىل  و 
جت�شيدها  يف  �رصع  �لتي  �لأخرى 
هذه �ل�شنة و �ملتمثلة يف مد قناة 
�لآبار  �أحد  من  �نطلقا  للجر 
�ملائي  �خلز�ن  نحو  �لألبيانية 
تزويد  حت�شني  بهدف  باملنطقة 
لل�رصب   �ل�شاحلة  باملياه  �ل�شكان 

, فقد ��شتفادت من م�رصوع �آخر 
يتعلق باإجناز م�شبح جو�ري ي�شم 
بعر�ض  و  مرت�   25 بطول  حو�شا 

5ر12 مرت�.
�لريا�شي  �لهيكل  هذ�  ويحتوي 
و�ل�شباين و �لذي كانت �أ�شغاله قد 
من  �لثاين  �ل�شد��شي  يف  �نطلقت 
�إطار  يف  له  وخ�ش�ض  �ل�شنة  هذه 
�مليز�نية �لإ�شافية للولية غلفا 
على  دج  مليون   160 بقيمة  ماليا 
مر�شات  بينها  من  مر�فق  عدة 
قاعة  و  �مللب�ض  لتبديل  وغرف 
على  توفره  جانب  �إىل  ريا�شية 
ت�شفية  يف  �مل�شتخدمة  �لتقنيات 
بالإ�شافة  �مل�شبح  مياه  ور�شكلة 
ح�شب  �إد�ري   وق�شم  عيادة  �إىل 

�لبطاقة �لتقنية للم�رصوع .

البي�ض

ميلة 

527 رخ�شة حفر اآبار فالحية 
خالل اخلم�س �شنوات االأخرية 

تكثيف عمليات رفع
 النفايات املنزلية

�إ�شت�شدرت م�شالح قطاع �ملو�رد 
�ملائية بولية �لبي�ض 527 رخ�شة 
خلل  فلحية  �آبار  بحفر  خا�شة 
ح�شبما  �لأخرية   �شنو�ت  �خلم�ض 
و  �لقطاع  م�شوؤويل  من  علم 
على  �جلديدة  �لآبار  ��شتحوذت 
هذه  جمموع  من  �لأ�شد  ح�شة 
فيما  رخ�شة   493 بعدد  �لرخ�ض 
�لأخرى  �لرخ�ض  باقي  تتعلق 
�أو  بعمليات تعميق عمليات �حلفر 
��شتبد�ل �لآبار �لتي كانت م�شتغلة 
للرثوة  منتجة  تعد  مل  و  قبل  فيما 
مدير  �أو�شح  ح�شبما  �ملائية  
�لرحمان  عبد  �ملائية  �ملو�رد 
�لعملية  هذه  ترتجم  و  عر�بي 
قطاع  يوليه  �لذي  �لإهتمام  مدى 
جمال  لرتقية  �ملائية  �ملو�رد 
تو�شيع  و  �لفلحي  �لإ�شتثمار 
�لتي  �مل�شقية  �مل�شاحات  نطاق 
�إىل حدود 12.302 هكتار  و�شلت 
حيث تبقى �جلهود من�شبة لتحقيق 
�ملزيد من �لنتائج يف ذ�ت �ملجال 

�مل�شالح  قطاع  مع  بالتن�شيق 
�أ�شري  ح�شبما  بالولية   �لفلحية 

�إليه.
�لقدر�ت  تعزيز  �شياق  يف  و 
يعمل  �لولية  بهذه  �لفلحية 
�لقطاع على �إعد�د در��شة خا�شة 
من  �مل�شفاة  �ملياه  با�شتغلل 
ل�شقي  بالبي�ض  �لتطهري  حمطة 
مز�رعي  لفائدة  هكتار   250 نحو 
باملخرج  )�لو�قعة  �خلناق  منطقة 
كما  �لولية(.   لعا�شمة  �ل�شمايل 
فيما  �جلهود  تدعيم  على  ي�شهر 
�ملائية  �ملو�رد  توفري  يخ�ض 
�لفلحي  �لإمتياز  حميطات  عرب 
�ملرتقب توجيهها لل�شباب �لر�غب 
�لزر�عي  �لإ�شتثمار  ولوج عامل  يف 
و حت�شي ولية �لبي�ض 2.425 بئر 
عميقة و 1.284 بئر عادية   موجهة 
�إ�شافة  �لزر�عي   لل�شقي  جميعها 
�إىل جتنيد مو�رد مائية �شنويا من 
بريزينة   ببلدية  �لو�قع  لروية  �شد 

مثلما ذكر ذ�ت �مل�شوؤول.

رفع  عمليات  تكثيف  �شمح 
ميلة  مبدينة  �ملنزلية  �لنفايات 
بجمع ما ل يقل عن 650 طنا يف 
ظرف �أ�شبوع و�حد ح�شب ما �أفاد 
به مدير�ملوؤ�ش�شة �لولئية للردم 
�لتقني للنفايات �لطاهر زنتوت. 
و �أكد نف�ض �مل�شوؤول باأن �جلهود 
�ملبذولة عقب ت�شغيل فرع جديد 
 " ت�شمية  حتت  للموؤ�ش�شة  تابع 
ميلة نت" يوم 6 دي�شمرب �جلاري 
مكن من ت�شخري و تثمني �لو�شائل 
�ملتاحة على م�شتوى بلدية ميلة 
�لفرع  ��شتعمالها من طرف  ليتم 
جديدة  ديناميكية  وفق  �جلديد 
و  جمع  تنظيم  �إعادة  مكن  و    ,
�لولية  بعا�شمة  �لنفايات  نقل 
يف مرحلة �أوىل وفقا لعقد جديد 

�لتقني  �لردم  موؤ�ش�شة  يربط 
 4 ��شتغلل  من  ميلة  ببلدية 
�شاحنات كربى و 3 �أخرى �شغرية 
�إىل جانب 3 جر�ر�ت يف عمليات 
�إىل جانب  �لنفايات  نقل  و  جمع 
لتنظيف  �آخرين  و 32  40 عامل 

�شو�رع �ملدينة.
نت"  "ميلة  حظرية  �شتتعزز   و 
كربى  �شاحنة  با�شتلم  قريبا 
�ملنزلية  �لنفايات  لنقل  جديدة 
�أفاد  �لعمال كما  �شي�شتفيد  فيما 
�لتقني  �لردم  موؤ�ش�شة  مدير 
�شبكة  يف  بتثمني  ميلة  لولية 
�أخرى  تد�بري  جانب  �إىل  �لأجور 
تخ�ض �لوقاية �ل�شحية و�لهند�م 
تنظيم  عن  ف�شل  �ملوحد 

�ل�شتغلل .
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معرب رفح اختبار امل�ساحلة وامتحان ال�سلطة
بقلم د. م�صطفى يو�صف اللداوي

بفارغ ال�صرب و�صديد القلق ينتظر �صكان قطاع غزة، املحا�صرون والعالقون، والغائبون واملقيمون، واملراقبون واملتابعون، ورمبا الإ�صرائيليون 
والأوروبيون واملراقبون الدوليون، يوم غٍد ال�صبت املوعود، الذي يفتح فيه معرب رفح احلدودي بني م�صر وقطاع غزة لأوِل مرٍة بعد اتفاق امل�صاحلة 

بني حركتي فتح وحما�س، الذي اأبرم برعاية م�صر وب�صغٍط واإ�صراٍر منها، ورعايٍة ومراقبٍة كبرية من اأجهزتها، خ�صية انهياره وف�صله، اأو تعطيله 
وجتميده، ليحكموا من خالله على امل�صاحلة بالنجاح اأو الف�صل، وبالنطالق اأو التعرث.

حركة  وت�سهيل  املعرب  فتح  اأن  اإذ 
هو  بات  واإليه  منه  امل�سافرين 
خالله  من  يحكم  الذي  املعيار 
فقد  امل�ساحلة،  على  ال�سعب 
الذريعة،  و�سقطت  احلجة  غابت 
وحققت ال�سلطة ما تريد، والتزمت 
الأطراف كلها بال�رصوط امل�رصية، 
ال�سمانات  بتقدمي  وتعهدت 
الرقابة  جلان  وعادت  املطلوبة، 
الأوروبية، ورجع اجلميع اإىل اتفاق 
يبقي  ل  مبا   ،2005 عام  املعابر 
يف  �سبباً  لطرٍف  ول  عذراً،  لأحٍد 
املماطلة والتاأخري، اأو يف النكفاء 

والنقالب.
عدد  الفل�سطينيون  �سرياقب 
لها  �سي�سمح  التي  احلافالت 
الذين  امل�سافرين  باملرور، وعدد 
كانت  اإذ  حافلٍة،  كل  يف  �سيزجون 
لعدٍد  ت�سمح  امل�رصية  ال�سلطات 
باملرور،  احلافالت  من  حمدوٍد 
يف  حت�رص  كانت  الذي  الوقت  يف 
اأيام  يف  م�سافٍر،  مائة  حافلٍة  كل 
التي  القليلة  وال�ستاء  ال�سيف 
ويبقى  املعرب،  فيها  يفتح  كان 
طيلة  احلافالت  يف  امل�سافرون 
فرتة النتظار، حيث ل ت�سمح لهم 
انتظار  ا�ستمر  ولو  منها،  بالنزول 
علماً  طويلة،  �ساعات  دورهم 
مر�سى  امل�سافرين  بني  من  اأن 
وذوي  ون�ساًء  واأطفالً  وم�سنني، 
يقوون  ل  ممن  خا�سٍة،  حاجاٍت 
البقاء  اأو  الطويل،  النتظار  على 
من  وممنوعني  جال�سني  لفرتاٍت 

ق�ساء حاجتهم.
امل�سافرين  من  �سيكون  هل 

يعودون  ال�سفر،  من  ممنوعون 
امل�رصي  املعرب  من  اأدراجهم 
دون  النتظار  من  �ساعاٍت  بعد 
معرفة القرار القا�سي مبنعهم من 
منعهم  يف  ال�سبب  بيان  اأو  العبور، 
وهل  عليهم،  املوافقة  وعدم 
والنقل  الرتحيل  ظاهرة  �ستنتهي 
واأمنيٍة  ع�سكريٍة  الق�رصي مبواكبٍة 
هل  وهناك  القاهرة،  مطار  اإىل 
�سيحتجزون يف القبو حتت الأر�ض 
انتظاراً لرحالتهم، اأم �سي�سمح لهم 
القاهرة  التجوال يف مطار  بحرية 
هل  وباملثل  �سفرهم،  حني  اإىل 
املرور  بحرية  للعالقني  �سي�سمح 
اإىل  امل�رصية  الأرا�سي  �سمن 
معرب رفح، اأم �سيخ�سعون اإىل ذات 
باحتجازهم  القدمية  الإجراءات 
املعرب،  فتح  حني  اإىل  املطار  يف 
الرتحيل  حافالت  �سمن  وتنقلهم 

اإىل املعرب.
الفل�سطينية  ال�سلطة  على 
واإدارة  اهلل،  رام  يف  وحكومتها 
تثبت  اأن  لها،  اخلا�سعة  املعابر 
واإىل  معهم  اأنها  للفل�سطينيني 
لتخفف  جاءت  واأنها  جانبهم، 
�ستبذل  واأنها  وت�ساعدهم،  عنهم 
بهم  للنهو�ض  جهودها  ق�سارى 
اأن  وعليها  بحاجاتهم،  والقيام 
�سوؤون  ملتابعة  فريقاً  ت�سكل 
تقدم  واأن  الإن�سانية،  امل�سافرين 
بدءاً  املمكنة،  اخلدمات  كل  لهم 
الفل�سطينية  العبور  بوابة  من 
وكافة  القاهرة  اإىل  و�سولً 
فت�سوي  الفل�سطينية،  الأرا�سي 
فيها كل  وتوفر  لهم،  �سالة املعرب 

غزة  فاأهل  املطلوبة،  اخلدمات 
ل�سلطتها  ويخ�سعون  رعاياها 
عادت  وقد  القانونية،  ووليتها 
اإىل القطاع كما اأرادت، وا�ستعادت 
كانت  التي  ال�سيادية  ال�سلطات 
تطلع اإليها، و�سلََّم جميع املواطنني 
وخ�سعوا  املطلقة،  بال�سيادة  لها 
القوى  وا�ستعدت  للقانون،  اأمامها 
والتن�سيق  للتعاون  والتنظيمات 

واللتزام بكل بنود امل�ساحلة.
ناأمل اأن تكثف ال�سلطة الفل�سطينية 
امل�رصية  احلكومة  مع  تن�سيقها 
كانت،  التي  العقبات  كل  لت�سهيل 
ي�سكو  التي  ال�سعاب  كل  وتذليل 
امل�سافرون  ب�سببها  ويعاين  منها 
لهم  ت�سمع  واأن  القطاع،  من 
ت�سج  واأل  ل�سكواهم،  وت�سغي 
بهذا  فاإنها  تغ�سب عليهم،  اأو  بهم 
وحبهم،  املواطنني  ود  تك�سب 
وحتملهم على التعاون معها وعدم 
ال�سغط عليها، والقبول باأعذارها 
وعجزها  ظروفها  وتفهم  اأحياناً 
اأنها  طاملا  الأحيان،  بع�ض  يف 
خلدمتهم،  حقيقية  جهوداً  تبذل 
التخفيف  يف  و�سعاً  تدخر  ول 
منها  اإمياناً  وم�ساعدتهم،  عنهم 
عاتقها،  على  امللقى  بالواجب 
يخ�سع  الذي  ل�سعبها  منها  ووفاًء 
منها  وتاأكيداً  ويلتزم قوانينها،  لها 
اأنها بامل�ساحلة غريت، وبالتفاق 
غزة  قطاع  اإىل  وبعودتها  نت،  ح�َسّ
الإ�سالح،  من  مزيٍد  على  عزمت 

وعلى الكثري من الإجناز.
التعاون  جميعاً  غزة  اأهل  وعلى 
مع �سلطة املعابر لت�سهيل عملها، 

اأن  �ساأنه  من  مبا  القيام  وعدم 
يحرجها، اأو ي�سيق عليها ويغ�سب 
اأن  ذلك  منها،  امل�رصية  الإدارة 
يف اجلانب الآخر من املعرب دولة 
واأر�سها،  حدودها  على  �سيادية 
ال�سغط  اأو  قهرها  يجوز  فال 
واحلاق  اإليها  الإ�ساءة  اأو  عليها، 
ال�رصر بها، بل ينبغي حفظ اأمنها، 
وعدم  حدودها،  �سالمة  و�سمان 
ا�ستقرارها  يهدد  مبا  امل�سا�ض 
وم�ساحلها  مواطنيها  و�سالمة 
العامة، ولعلنا بهذا نقنع احلكومة 
من  جزءٌ  اأننا  و�سعبها  امل�رصية 
نفرط  ول  عليها  نخاف  اأمنها، 
ورجاٌل  نحميها  جنوٌد  واأننا  فيها، 
نخونها،  واأ�رصاٌف ل  ندافع عنها، 
و�سجعاٌن ل جننب عن التعاون معها 

والدفاع عنها، واأ�سحاب �سهامٍة ل 
نتخلى عنها ول ننقلب عليها، ول 
نتحالف  اأو  عليها  عدٍو  مع  نتاآمر 

مع اأجنبٍي �سدها.
كبرٍي  باأمٍل  الفل�سطينيون  يتطلع 
التي  الإجراءات  كل  تنتهي  اأن 
كانت متبعة على معرب رفح، وتلك 
املطبقة على امل�سافرين من واإىل 
القا�سية  وال�رصوط  غزة،  قطاع 
التي تفر�ض على حركة احلافالت 
تعود  اأن  وياأملون  ركابها،  وعدد 
قبل  عليه  كانت  ما  اإىل  الأو�ساع 
الغزيون  كان  عندما   ،2006 العام 
يركبون �سيارات الأجرة املتوجهة 
النهار، ول  اأو  الليل  اإىل املعرب يف 
الذي  الوقت  اإل  فيه  ينتظرون 
يكفي لتدقيق جوازاتهم والنظر يف 

اأن تختم ليعربوا  م�ستنداتهم، قبل 
ينتظرهم  حيث  غزة،  من  اأو  اإىل 
�سيارات  اأو  القطاع،  يف  اأهلوهم 
من  تقلهم  اأخرى  م�رصية  اأجرة 
اأو  القاهرة  اإىل  امل�رصي  اجلانب 
من  تخلو  ل  رحلٍة  يف  مطارها، 
تعرت�سها  ول  وامل�رصة،  املتعة 
عمليات  تتخللها  ول  حواجز 
لبع�ض  وم�سادرٍة  وتدقيٍق،  تفتي�ٍض 
فهذا  لها،  اإتالٍف  اأو  الأغرا�ض 
وُمناهم،  غزة  اأهل  حلُم  لعمري 
يدعون  ورجاوؤهم،  دعاوؤهم  وهو 
واأن  منهم  يقبله  اأن  وجل  عز  اهلل 
ور�سًى  بهم  رحمًة  لهم،  يحققه 

عنهم. 

املخططات »الإ�سرائيلية« لتفتيت الدول العربية
د.غازي ح�صني

يف  املا�سي  القرن  من  اخلم�سينيات  يف  ظهر 
وهو  اإ�رصائيل”  “خنجر  بعنوان  كتاب  دم�سق 
اإ�رصائيل يف تفتيت البلدان العربية  عر�ض خلطة 
وكان  وعرقية،  ومذهبية  طائفية  اأ�س�ض  على 
ا�ستخبارات  عنا�رص  لأحد  ن�رصها  يف  الف�سل 
الحتاد ال�سوفييتي والذي اخرتق املو�ساد واأ�سبح 
من قادته، واأعطاها لحقاً الحتاد ال�سوفييتي اإىل 
الزعيم جمال عبد النا�رص والذي اأعطاها بدوره 
الهندي كرجنيا ون�رصها يف جملته  ال�سحفي  اإىل 
للن�رص”  دم�سق  “دار  وقامت  الإنكليزية،  باللغة 

بطباعتها وتعميمها على اأو�سع نطاق.
وبعده، جاء كتاب دافيد كاما “ال�رصاع ملاذا واإىل 
ال�ستينيات  بداية  اإ�رصائيل  يف  ظهر  الذي  متى؟” 
ا�سرتاتيجية  تاأكيد  ليعيد  املا�سي  القرن  من 
الطائفية  الفنت  باإ�سعال  الإ�رصائيلية  التفتيت 

والعرقية يف البلدان العربية.
برتجمة  �ساهاك  اإ�رصائيل  الربوفي�سور  وقام 
القرن  من  الثمانينات  يف  الإ�رصائيلية  اخلطة 
اإىل  ثم  ومن  الإنكليزية  اإىل  العربية  من  املا�سي 
العربية لإقامة اإ�رصائيل القت�سادية العظمى بعد 
تفتيت الدول العربية كي تبقى اإ�رصائيل اأقوى دولة 
خمططات  وت�سمل  الأو�سط،  ال�رصق  منطقة  يف 
فيها  مبا  العربية  الدول  كل  ال�سهيونية  التفتيت 
لن  وبالتايل  اإ�رصائيل،  مع  واملتعاملة  املعتدلة 
واململكة  التفتيت،  من  ال�سعودية  اململكة  ت�سلم 
الها�سمية من حتويلها اإىل الوطن البديل، ما يُظهر 
بجالء خطورة تفكري وتخطيط دهاقنة ال�ستعمار 

ال�ستيطاين ال�سهيوين الذي ي�سمل حتى املمالك 
التي اأقامتها بريطانيا وقامت على حمايتها لقاء 
وتتعاون  العربية،  فل�سطني  تهويد  على  موافقتها 
يف  وجاء  واقت�سادياً.  وع�سكرياً  اأمنياً  معها 
اأن العامل العربي  اخلطة الإ�رصائيلية للثمانينات: 
اأقامه الأجانب،  الإ�سالمي مبثابة برج من الورق 
من  تتكون  كلها  دول  اإىل  العامل  هذا  ق�سم  ولقد 
والتي  املختلفة  والطوائف  الأقليات  من  خليط 
تعادي كل منها الأخرى، ويف هذا العامل ال�سخم 
وامل�ستت، توجد جماعات قليلة من وا�سعي الرثاء 
وجماهري غفرية من الفقراء، وهذه ال�سورة قامتة 
وعا�سفة جداً للو�سع من حول اإ�رصائيل، وت�سكل 
واأخطار  وم�ساكل  حتديات  لإ�رصائيل  بالن�سبة 
ومت�سي  عظيمة.  فر�سة  اأي�ساً  ت�سكل  ولكنها 
توجد  م�رص  يف  وتقول:  مل�رص  بالن�سبة  اخلطة 
اأغلبية م�سلمة مقابل اأقلية كبرية من امل�سيحيني، 
ن�سفهم  اجلوع  على حافة  ال�سكان  من  واملاليني 
يف  والدولة  ال�سكن،  وقلة  البطالة  من  يعانون 
اخلارجية  امل�ساعدات  دون  الإفال�ض  من  حالة 
الأمريكية، كما اأن م�رص ل ت�سكل خطراً ع�سكرياً 
تفككها  ب�سبب  البعيد  املدى  على  ا�سرتاتيجياً 
والزعيمة  القوية  م�رص  واأ�سطورة  الداخلي، 
ب�سبب   1956 عام  يف  تبددت  قد  العربية  للدول 
حرب ال�سوي�ض وتاأكد زوالها يف عام 1967 ب�سبب 
حرب حزيران التي اأ�سعلتها اإ�رصائيل، واإن م�رص 
اإىل عنا�رص �سيادية متعددة،  املفككة واملق�سمة 
�ستكون  بل  لإ�رصائيل  تهديد  اأي  ت�سكل  لن  �سوف 
وتت�سمن  طويلة.  لفرتة  وال�سالم  لالأمن  �سماناً 
اخلطة تفتيت �سورية اإىل عدة دويالت على اأ�س�ض 

احلرب  وجاءت  العراق،  وكذلك  وعرقية  طائفية 
العراق  على  الربيطانية  ـــ  الأمريكية  العدوانية 

واحلرب الكونية على �سورية يف هذا ال�سياق.
وتن�ض اخلطة على اأن اإمارات اخلليج وال�سعودية 
قائمة على بناء ه�ض لي�ض فيه �سوى النفط، واأن 
ي�ستطيع  ل  عتاد  من  لديه  مبا  ال�سعودي  اجلي�ض 
الداخل  من  الفعلية  الأخطار  �سد  احلكم  تاأمني 
وليبيا  وال�سعودية  اخلليج  دول  اأن  كما  واخلارج، 
تعد اأكرب م�ستودع يف العامل للنفط واملال، ولكن 
امل�ستفيد من هذه الرثوة هم اأقلية حمدودة، وحتى 
البقاء.  لها  ي�سمن  اأن  با�ستطاعته  لي�ض  اجلي�ض 
اأنه  على  اخلطة  ن�ست  فقد  الأردن،  وبخ�سو�ض 
الوطن البديل للفل�سطينيني، حيث الأقلية البدوية 
تعد  الواقع  ويف  امل�سيطرة،  هي  الأردنيني  من 
نابل�ض،  مثل  مثلها  فل�سطينية  اأكرثية  ذات  عمان 
حالته  على  الأردن  يبقى  اأن  املمكن  غري  ومن 
وتركيبته احلالية لفرتة طويلة من الزمن، ومت�سي 
اخلطة وتقول: “اإن �سيا�سة اإ�رصائيل اإما باحلرب 
اأو بال�سلم يجب اأن توؤدي اإىل ت�سفية احلكم الأردين 
الفل�سطينية”،  الأغلبية  اإىل  ال�سلطة  ونقل  احلايل 
كما تقول: اإن تغيري ال�سلطة يف �رصقي نهر الأردن 
املناطق  م�سكلة  حل  اإىل  اأي�ساً  يوؤدي  �سوف 
هنا  ومن  النهر،  غربي  العرب  بال�سكان  املكتظة 
املنطقة  قائد  نافيه  اأرييه  اجلرنال  ت�رصيح  جاء 
الذي  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  اأي  الو�سطى، 
�سيكون  رمبا  الثاين  اهلل  عبد  امللك  اأن  فيه  اأعلن 
اخلطة  واأو�سحت  الها�سمية.  العائلة  ملوك  اآخر 
بجالء الهدف ال�سهيوين الراهن وجاء فيها: “اإن 
التعاي�ض وال�سالم احلقيقي �سوف ي�سودان البالد 

فقط اإذا فهم العرب باأنه لن يكون لهم وجود ول 
على  يهودية  �سيطرة  بوجود  الت�سليم  دون  اأمن 
املناطق املمتدة من النهر اإىل البحر، واأن اأمنهم 
ومن  فقط”  الأردن  يف  يكونان  �سوف  وكيانهم 
والدور  والتوطني  البديل  الوطن  فكرة  هنا جاءت 
الوظيفي للمملكة الها�سمية والحتاد القت�سادي 
بني اإ�رصائيل وفل�سطني والأردن على غرار احتاد 

بنيلوك�ض بني هولندا وبلجيكا ولوك�سمبورغ.
الإ�رصائيلية  ال�سرتاتيجية  الوثيقة  وتناولت 
الو�سع يف لبنان ون�ست على اأنه منق�سم ويف حالة 
موحدة،  �سلطة  اإىل  لفتقاده  اقت�سادي  انهيار 
يجب  اإقليمية  مقاطعات  خم�ض  اإىل  تفتيته  واأن 
ذلك  يف  مبا  العربي  العامل  لكل  �سابقة  يكون  اأن 
العربية. اجلزيرة  و�سبه  والعراق  و�سورية  م�رص 
الأمريكي  اليهودي  امل�ست�رصق  ا�ستوحى  ولقد 
اجلديد  الأو�سط  ال�رصق  م�رصوع  لوي�ض  برنارد 
ر اإىل تفتيت  من ال�سرتاتيجيات الإ�رصائيلية ونَظّ
ومذهبية  طائفية  اأ�س�ض  على  العربية  البلدان 
م�رصوع  خالل  من  تركيبها  واإعادة  وعرقية 
ال�رصق الأو�سط اجلديد لإقامة اإ�رصائيل العظمى 
املنطقة  على  هيمنتها  وفر�ض  القت�سادية 
العامل  على  ال�سهيونية  هيمنة  لرت�سيخ  كمقدمة 
خها  وحكمه من القد�ض حتقيقاً للخرافات التي ر�َسّ
كتبة التوراة والتلمود واملوؤ�س�سون ال�سهاينة واأتباع 
امل�سيحية ال�سهيونية والإجنيلية الأمريكية لتخليد 
وتهويدها.  العربية  لفل�سطني  ال�سهاينة  اغت�ساب 
اإذا  العرب  اأن  لوي�ض يف مقابلة معه  برنارد  واأكد 
تركوا ف�سوف يفاجئون العامل املتح�رَصّ مبوجات 
وتقِوّ�ض  احل�سارات  ر  تدِمّ الإرهاب  من  ب�رصية 

للتعامل  ال�سليم  احلل  فاإن  ولذلك  املجتمعات، 
ومن  وا�ستعمارهم،  احتاللهم  اإعادة  هو  معهم 
ال�رصوري اإعادة تق�سيم الأقطار العربية لوحدات 

ع�سائرية وطائفية.
م�رصوع   1986 عام  الأمريكي  الكونغر�ض  واأقر 
احلرب  جمرم  وحاول  التفتيتي،  لوي�ض  برنارد 
الرئي�ض الأمريكي جورج بو�ض البن حتقيقه من 
الربيطانية  الأمريكية  العدوانية  احلرب  خالل 
وحاولت  ذريعاً،  ف�ساًل  ف�سل  ولكنه  العراق،  على 
وزيرة خارجيته حتقيقه من خالل البوابة اللبنانية 
اأي  اإبان احلرب الإ�رصائيلية اخلام�سة على لبنان 
حرب متوز عام 2006 وف�سلت اأي�ساً ف�ساًل ذريعاً.

وح�سب  �سورية،  على  احلرب  خالل  وات�سح 
وبقية  والن�رصة  داع�ض  اأن  غربيني  خرباء  راأي 
امل�سلحة  الإرهابية  التكفريية  املجموعات 
ال�سهيوين  املخطط  لتحقيق  اأ�سا�سي  جزء  هي 
م�سها  وعدم  اإ�رصائيل  عن  والبتعاد  الأمريكي، 
اجلنوبية  املنطقة  يف  معها  والتعاون  بل  ب�سوء 
وهذا  ال�سوري،  العربي  اجلي�ض  �سد  �سورية  من 
والإرهاب  التكفريي  الإرهاب  اأن  اإىل  ي�سري  ما 
ال�سهيوين وجهان لعملة واحدة، حيث تعمل هذه 
التنظيمات التكفريية على تفتيت بلدان املنطقة 
تنفيذاً للمخططات الإ�رصائيلية وملخطط لوي�ض 
على  للق�ساء  وليبيا  والعراق  �سورية  يف  وليفي 
وجعل  احلديث  الع�رص  يف  التحرري  العرب  دور 

اإ�رصائيل 
املركز والقائد للمنطقة، وت�سفية ق�سية فل�سطني 
اإ�رصائيلية  واقت�سادية  اأمنية  �رصاكة  واإقامة 

خليجية ــ اأردنية ـــ فل�سطينية
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يف اأعقاب الإ�صاءة اإىل رموز اجلمهورية الرتكية 

الناتو: ناأمل اأال تت�شبب ف�شيحة املناورات مب�شكالت دائمة مع تركيا
اأعرب ين�س �صتولتنربغ الأمني العام حللف �صمال الأطل�صي )ناتو(، عن اأمله األ تت�صبب ف�صيحة مناورات احللف يف الرنويج بظهور م�صكالت 

دائمة مع تركيا، موؤكدا اأن الأخرية تعد حليفا حموريا بالن�صبة اإليهم جاء ذلك يف كلمة خالل ندوة اأقيمت على هام�س منتدى هاليفاك�س 
الدويل لالأمن، الذي حتت�صنه كندا بني 17 و19 نوفمرب اجلاري.

�إىل  �لإ�ساءة  حول  �سوؤ�ل  على  ورد� 
خالل  �لرتكية  �جلمهورية  رموز 
�ستولتنربغ  قال  للحلف،  مناور�ت 
�إنه �أُبلغ باحلادثة �لتي جرت �سباح 
�أنه على تو��سل مع  �جلمعة، مبينا 
�ملوظف  و�أن  �لرنويج،  م�سوؤويل 
�مل�سوؤول عن �لإ�ساءة مت ف�سله على 
�لفور. و�أ�ساف: "مت فتح حتقيق يف 
�عتذ�ري  قدمت  و�أنا  �ملو�سوع، 
�إىل تركيا با�سم �حللف، ثم �لتقيت 
رئي�س �لأركان �لرتكية خلو�سي �أكار 
وبالتايل  �ملنتدى(،  هام�س  )على 
طبيعة  ما هي  �كت�سفنا  �أننا  �أعتقد 
�إىل  �ستولتنربغ  �لأزمة"،و�أ�سار 
يف  حموريا  حليفا  تعد  تركيا  �أن 
�حللف لأ�سباب عديدة، معربا عن 
�لأخرية  �حلادثة  تت�سبب  �أل  �أمله 

بظهور م�سكالت د�ئمة معها خالل 
�ملرحلة �لقادمة.

و�أظن  خطاأ  كان  جرى  "ما  وتابع: 
�أننا جتاوزناه )..( تركيا تعلب دور� 
مهما يف �حلرب �سد د�ع�س لكونها 
و�لعر�ق،  �سوريا  مع  حدود�  متتلك 
�إىل  بالن�سبة  �أي�سا  مهمة  وهي 
رو�سيا  مع  حدودها  ب�سبب  �لناتو 
�نعقاد  �لأ�سود"وقبيل  �لبحر  يف 
�جتماعا  �ستولتنربغ  �أجرى  �لندوة، 
�لرتكية  �لأركان  رئي�س  مع  ق�سري� 
خلو�سي �أكار، ووزير �سوؤون �لحتاد 
�لأوروبي كبري �ملفاو�سني �لأتر�ك 

عمر جليك.
من جهة �أخرى، دعا رئي�س �لأركان 
�لرتكية خلو�سي �أكار خالل �لندوة، 
�لتحقيقات  نطاق  تو�سيع  �إىل 

و�أعرب  �ملناور�ت.  ف�سيحة  حول 
حيال  ل�ستولتنربغ  �سكره  عن  �أكار 
�إز�ء  �لبناء  وموقفه  �لعتذ�ر�ت 
�جلمعة،  و�أم�س  �لأخرية  �مل�سكلة 
�سحبت تركيا قو�تها من �ملناور�ت 
خلفية  على  �لرنويج،  يف  �جلارية 
طيب  رجب  �لرئي�س  �إظهار 
�جلمهورية  وموؤ�س�س  �أردوغان، 
مبظهر  �أتاتورك  كمال  م�سطفى 
�لنظرية  �لتدريبات  �لأعد�ء، خالل 
�ملركز  قائد  وقدم  )�ملحاكاة( 
�لرنويج  يف  �مل�سرتك  �لع�سكري 
�أندرزج ريودويتز ر�سالة �عتذ�ر �إىل 

تركيا.
يف  م�سوؤول  �أو�سح   ، حديث  ويف 
يف  وقعت  �لف�سيحة  �أن  "�حللف" 
�لأوىل  متثلت  منف�سلتني،  حادثتني 

�لفني  �لطاقم  �أفر�د  �أحد  بقيام 
�مل�سرتك  �لع�سكري  للمركز  �لتابع 
�لرنويج، �مل�رشف على ت�سميم  يف 
�لذ�تية  لل�سرية  �ملحاكاة  مناذج 
لقادة �لعدو، بو�سع متثال لأتاتورك 
مع �ل�سرية �لذ�تية لأحد قادة �لعدو. 
وبعد �لتحري عن هوية �لفني �لذي 
�أنه  �دعى  �لتمثال،  �سورة  �أرفق 
وقدم  �خلطاأ،  طريق  عن  �أرفقها 
باأن  له  علم  ل  �إنه  وقال  �عتذ�ر�، 
�جلمهورية  ملوؤ�س�س  تعود  �ل�سورة 
�ل�سورة  �إز�لة  تتم  �أن  قبل  �لرتكية، 
�لع�سكري  �لوفد  تدخل  بعد 

�لرتكي.
�أحد  فتح  �لأخرى،  �حلادثة  ويف 
�ملتعاقدين  �ملدنيني  �ملوظفني 
مع �جلي�س �لرنويجي، �أثناء درو�س 

"رجب  با�سم  ح�سابا  �ملحاكاة، 
طيب �أردوغان" يف برنامج حمادثة، 
على  �لتدريب  يف  ل�ستخد�مه 

"�إقامة عالقات مع قادة دول عدوة 
��ستوجب  ما  وهو  معها"،  و�لتعاون 

�لتحقيق معه وف�سله من �لعمل.

اإيران تتهم فرن�شا بتاأجيج التوترات يف ال�شرق االأو�شط
باأنها  فرن�سا  �إير�ن  �تهمت 
منطقة  يف  �لتوتر�ت  توؤجج 
مو�قف  باتخاذ  �لأو�سط  �ل�رشق 
"منحازة" �إز�ء �ل�سيا�سة �لإقليمية 
�لتلفزيون  ح�سب  لطهر�ن، 
ونقل  �جلمعة  �لإير�ين  �حلكومي 
�لناطق  عن  �لر�سمي  �لتلفزيون 
�لإير�نية،  �خلارجية  با�سم 
�أن  "يبدو  قوله  قا�سمي،  بهر�م 
منحاز�  موقفا  �تخذت  فرن�سا 
و�لكو�رث  �حلالية  �لأزمات  جتاه 
�ل�رشق  ي�سهدها  �لتي  �لإن�سانية 
�لأو�سط"وتابع قائال "هذه �لروؤية 
توؤجج �لنز�عات �لإقليمية، �سو�ء 
ب�سكل مق�سود �أو غري مق�سود".

�لفرن�سي،  �خلارجية  وزير  وكان 

جان �إيف لودريان، قال �خلمي�س 
يف  طهر�ن  مل�ساركة  قلق  �إنه 
�أزمة �ل�رشق �لأو�سط وبرناجمها 
�ملثري  �لبالي�ستية  لل�سو�ريخ 
يف  قائال  و�أ�ساف  للجدل  
مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر 
عادل  �ل�سعودي،  �خلارجية  وزير 
�إير�ن  "دور  �لريا�س  يف  �جلبري، 
�لتي  �ملختلفة  �ملناطق  يف 
"�أنا  يقلقنا"وقال  فيها  تن�سط 
تورط  يف  �خل�سو�س  على  �أفكر 
�لإقليمية،  �لأزمات  يف  �إير�ن 
و�لإغر�ء�ت �لتي تقدمها طهر�ن 
لل�سيطرة على �ملنطقة، �أنا �أفكر 

يف برناجمها �لبالي�ستي".
ورف�ست �إير�ن مر�ر� دعوة فرن�سا 

لإجر�ء مباحثات ب�ساأن برناجمها 
لأغر��س  �إنه  قائلة  �ل�ساروخي، 
بالتفاق  مرتبط  وغري  دفاعية 
�لذي  �لعاملية  �لقوى  مع  �لنووي 
�أبرم يف عام 2015 وكانت فرن�سا 
�لحتاد  �أن  �إىل  �أ�سارت  قد 
فر�س  يناق�س  قد  �لأوروبي 
عقوبات جديدة على �إير�ن ب�سبب 
�إ�رش�ئيل  �ل�ساروخي  برناجمها 
�ل�سعودية  مع  �لتعاون  تعر�س 
"ملو�جهة نفوذ �إير�ن" لكن يبدو 
�أن فيديريكا موغرييني، مفو�سة 
لل�سيا�سة  �لأوروبي  �لحتاد 
�لفكرة  هذه  رف�ست  �خلارجية، 
�أن  تريد  �إنها  قائلة  �لثالثاء، 
تهدد  �لتي  �ملخاطر  تتجنب 

��ستغرق  �لذي  �لنووي  �لتفاق 
�ملفاو�سات  من  طويال  وقتا 
من  �حلد  �إىل  و�أدى  لإبر�مه، 
�لن�ساط �لنووي لإير�ن و تخو�س 
بالوكالة  و�ل�سعودية حروبا  �إير�ن 
وقال  �ملنطقة.  على  لل�سيطرة 
�خلمي�س  رويرتز  لوكالة  �جلبري 
�إن �إجر�ء�ت �ل�سعودية يف منطقة 
على  رد�  تاأتي  �لأو�سط  �ل�رشق 
�إير�ن.  "�عتد�ء"  بــ  و�سفه  ما 
وزير  "حتركات  قا�سمي  و�أ�ساف 
�إلقاء  ولعبة  �ل�سعودية  �خلارجية 
تقلل  لن  �لآخر  على  �مل�سوؤولية 
 ( �لبلد  هذ�  م�سوؤولية  بالتاأكيد 
�ململكة( عن تقوي�س �ل�ستقر�ر 

و�لأمن �لإقليمي".

 فتح معرب رفح "الأول مرة" يف ظل اإدارة 
حكومة  التوافق الفل�شطينية

ا�صتثنائيا ملدة 3 اأيام

�ليوم  �مل�رشية  �ل�سلطات  فتحت 
�حلدودي  رفح  معرب  �ل�سبت 
�لجتاهني،  كال  يف  "��ستثنائيا" 
�لإن�سانية"  "�حلالت  ل�سفر 
للمرة  وذلك  �لعالقني،  وعودة 
حكومة  �سيطرة  عقب  �لأوىل 
�لتو�فق �لفل�سطينية )تتبع للرئي�س 
حممود عبا�س( على �ملعرب بد�ية 
�ل�سهر �جلاري. و�أفاد مر��سل يف 
غزة، �أن قو�ت �ل�رشطة وموظفني 
غزة  يف  �لد�خلية  لوز�رة  يتبعون 
قدمو�  حما�س(،  حلركة  )تابعة 
لإد�رة  "لوج�ستية"  م�ساعد�ت 
لعدم  نظر�  �جلديدة،  �ملعرب 
هذه  ومتثلت  للعمل  جاهزيتها 
�مل�سافرين،  بنقل  �مل�ساعد�ت 
خارج  �لأمنية  �لإجر�ء�ت  وتاأمني 
�أن  �ملر��سل  و�أو�سح  �ملعرب 
�ملوظفني �لتابعني حلركة حما�س 
فيما  �ملعرب،  خارج  من  يعملون 
د�خله  �حلكومة  موظفو  يعمل 

�لفل�سطينية  �حلكومة  وت�سلمت 
�جلاري،  �ل�سهر  من  �لأول  يف 
�إد�رة معابر قطاع غزة من حركة 
"حما�س"، بح�سب ما ين�س �تفاق 
�ل�سهر  بد�ية  �ملوقع  �مل�ساحلة 
تت�سلم  ومل  �لقاهرة  يف  �ملا�سي 
بعد  �سالحياتها  كامل  �حلكومة 
�تفاق  ين�س  حيث  �لقطاع،  يف 
�مل�ساحلة على نقل حركة حما�س 
�ل�سلطات �إىل �حلكومة يف موعد 
�لقادم  دي�سمرب  بد�ية  �أق�ساه 
و�لأمن  �لد�خلية  وز�رة  وقالت 
�لوطني )تديرها حما�س(، يف بيان 
لها  �لتابعة  �لأمنية  �لأجهزة  �إن   ،
جتهيز  عملية  تاأمني  يف  �ساهمت 
حافالت �مل�سافرين د�خل �سالة 
خانيون�س  مدينة  يف  "�لنجار" 
و�إر�سالها  �لقطاع(،  )جنوبي 
�لبيان:  وتابع  رفح.  معرب  �إىل 
للمعابر  �لعامة  �لإد�رة  "ت�ستكمل 
�ملعرب  د�خل  )تعمل  و�حلدود 

�لفل�سطينية(  للحكومة  وتتبع 
�جلانب  نحو  عبورهم  �إجر�ء�ت 
�مل�رشي"و�أفاد مر��سل �أن مئات 
�مل�سافرين جتمعو� منذ �ساعات 
�لباكر يف �سالة �لنتظار  �ل�سباح 
�لفل�سطيني من �ملعرب،  باجلانب 
�جتياز  �حلافالت  بد�أت  فيما 
وم�رش  غزة  بني  �لفا�سلة  �لبو�بة 
و�لأمن  �لد�خلية  وز�رة  وتقول 
عدد  �إن  غزة،  قطاع  يف  �لوطني 
 16 نحو  يبلغ  لل�سفر  �مل�سجلني 
و�خلمي�س  �إن�سانية  حالة  �ألف 
�ل�سلطات  �أعلنت  �ملا�سي، 
�مل�رشية فتح �ملعرب ملدة ثالثة 
و�لثنني(  و�لأحد،  )�ل�سبت،  �أيام 
رفح  معرب  ويربط  �لجتاهني  يف 
وتغلقه  �لربي قطاع غزة مب�رش، 
منذ  كامل  �سبه  ب�سكل  �لأخرية 
يوليو / متوز 2013، حيث تفتحه 
�حلالت  لعبور  فرت�ت  على 

�لإن�سانية.

 رئي�س الوزراء اللبناين امل�شتقيل
 �شعد احلريري ي�شل اإىل باري�س

و�سل رئي�س �لوزر�ء �للبناين 
�حلريري،  �سعد  �مل�ستقيل، 
�لفرن�سية  �لعا�سمة  �إىل 
باري�س قادما من �ل�سعودية 
لبنان  يف  �لأزمة  لبحث 
على  �حلريري  و��ستقال 
نوفمرب   4 يوم  نحو مفاجئ 
�لريا�س،  �إىل  زيارة  �أثناء 
تُقبل  مل  ��ستقالته  لكن 
نفى  �سابق،  وقت  ويف  بعد 
�ملز�عم  جمدد�  �حلريري 
�ل�سعودية  يف  حمتجز  باأنه 
هذه  بو�سف  �إر�دته  �سد 
"كذب"وقال  باأنها  �ملز�عم 
تغريدة  يف  �حلريري 
للتو��سل  "تويرت"  مبوقع 
باأين  "�لقول  �لجتماعي 
�ل�سعودية وغري  حمتجز يف 
�لبلد  مبغادرة  يل  م�سموح 
�إىل  �لطريق  يف  �أنا  كذب. 

�ملطار".
�لريا�س  و��ستدعت 
بعد  برلني  لدى  مبعوثها 
ت�رشيحات لوزير �خلارجية 

�إىل  فيها  �أ�سار  �لأملاين، 
�سد  حمتجز  �حلريري  �أن 
و�أدىل  �ل�سعودية  يف  �إر�دته 
�لأملاين،  �خلارجية  وزير 
بهذه  غابريل،  �سيغمار 
موؤمتر  �أثناء  �لت�رشيحات 
�سحفي م�سرتك مع نظريه 

�للبناين.
�لأنباء  وكالة  و�أفادت 
�ل�سعودية  يف  �لر�سمية 
قررت  "�ململكة  باأن 
�أملانيا  يف  �سفريها  دعوة 
�ست�سلم  �أنها  كما  للت�ساور، 
�ململكة  لدى  �أملانيا  �سفري 
هذه  على  �حتجاج  مذكرة 
�لت�رشيحات �مل�سينة وغري 
�أن  �ملتوقع  �ملربرة"ومن 
بالرئي�س  �حلريري  يلتقي 
�لفرن�سي، �إميانويل ماكرون، 
قبل  عربية  بجولة  يقوم  ثم 
وقال  بريوت  �إىل  يعود  �أن 
�إنه  �لأربعاء  يوم  ماكرون 
وعائلته  �حلريري  دعا 
حتدث  بعدما  باري�س،  �إىل 

هاتفيا  �لفرن�سي  �لرئي�س 
�ل�سعودي  �لعهد  ويل  مع 
�سلمان  بن  حممد  �لأمري 
��سطر  لحق،  وقت  ويف 
ماكرون لتو�سيح �أن �لدعوة 
باللجوء  عر�سا  لي�ست 
�أنه  �إىل  م�سري�  �ل�سيا�سي، 
يف  �حلريري  بقاء  يتوقع 
فرن�سا "لأيام قليلة"وحتاول 
�ل�سابق  �مل�ستعمر  فرن�سا، 
للبنان، بذل جهود للو�ساطة 

يف �لأزمة.
�إىل  �حلريري  �سفر  ويعترب 
جديد  ف�سل  مبثابة  فرن�سا 
�أزمة �سيا�سية ��ستثنائية  يف 
من  �لعديد  تثري  ماز�لت 
و�لإد�نات،  �لتكهنات 
ح�سبما تو�سح ليز دو�سيت، 
�ل�سوؤون  حمرري  كبرية 
�لدولية يف بي بي �سي ويف 
م�سوؤولون  قال  �ل�سابق، 
�حلريري  �إن  لبنانيون 
وهو  �ل�سعودية،  حمتجز يف 
نفت  كما  �لريا�س  نفته  ما 

�حلريري  �إجبار  �ل�سعودية 
حماولة  يف  �ل�ستقالة  على 
خ�سمتها  نفوذ  لكبح 
�لإقليمية �إير�ن ومن ور�ءها 
�للبنانية  �هلل  حزب  جماعة 
�مل�ساركة يف حكومة وحدة 
�لعام  �حلريري  �سكلها 
�حلريري  و�أعلن  �ملا�سي 
عرب  بيان  يف  ��ستقالته 
�إير�ن  فيه  �تهم  �لتلفزيون، 
و�خلر�ب  "�خلالف  ببث 
و�لدمار" يف �ملنطقة، وقال 
موؤ�مرة  هناك  كانت  �إنه 
و�لده،  �غتيل  وقد  لغتياله 
رئي�س �لوزر�ء �ل�سابق رفيق 
�حلريري، يف تفجري ببريوت 
يف عام 2005 ويُحاكم عدد 
من �أع�ساء حزب �هلل غيابيا 
�أمام حمكمة تدعمها �لأمم 
ب�ساأن  لهاي  يف  �ملتحدة 
بالرغم  �حلريري،  �غتيال 
نفت  �جلماعة  �أن  من 

تورطها.
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تركيا ورو�صيا.. عالقة حتلق باأجنحة �مل�صالح يف �آفاق جديدة 
التقى الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، ونظريه الرو�صي فالدميري بوتني يف مدينة �صوت�صي الرو�صية الثنني املا�صي، للمرة الثامنة منذ اإ�صقاط 

تركيا املقاتلة الرو�صية يوم 24 نوفمرب 2015 هذه القمة، وهي الرابعة للزعيمني يف �صوت�صي منذ بداية العام اجلاري، حظيت باأهمية خا�صة على 
اأ�صعدة عديدة وتناول الرئي�صان الق�صايا املتعلقة يف جمال الطاقة، واتفقا على اإزالة العقبات يف طريق اإن�صاء وت�صغيل حمطة »اآق قويو« للطاقة 

النووية، وم�صروع خط اأنابيب الغاز »ال�صيل الرتكي«.
يف  ورو�سيا  تركيا  ووقعت 
للتعاون  اتفاقا   ،2010 دي�سمرب 
اآق  »حمطة  وت�سغيل  اإن�ساء  يف 
جنوبي  مر�سني  بوالية  قويو« 
امل�رشوع  تكلفة  وتبلغ  تركيا 
دوالر  مليار   20 حوايل 
تعزيز  يف  و�سي�سهم  اأمريكي، 
واإيجاد  تركيا،  يف  الطاقة  اأمن 
فر�ص عمل جديدة فيما جرى 
الرتكي«  »ال�سيل  توقيع م�رشوع 
الرتكية  اإ�سطنبول  مبدينة 
اأكتوبر  خالل  غرب(  )�سمال 
خطي  مد  وي�سمل   ،2016
اأنابيب لنقل الغاز الرو�سي عرب 
كل  و�سينقل  اأوروبا،  اإىل  تركيا 
مكعب  مرت  مليار   15.75 خط 
�سنويا، وبعد حمادثات الطاقة، 
كانت تطورات االأزمة ال�سورية 
ناق�سها  ق�سية  اأهم  ثاين  هي 
على  اتفقا  حيث  الرئي�سان، 
�سيا�سي  حل  اإيجاد  �رشورة 
كما ناق�سا العالقات بني رو�سيا 
االإرهابية  د«  ي  »ب  ومنظمة 
عملية  وا�ستمرار  �سوريا،  يف 
)تركيا  �سوريا  ب�ساأن  اأ�ستانة 
الدول  هي  واإيران  ورو�سيا 
ال�سامنة لوقف اإطالق النار يف 
�سوريا( وتطرق الزعيمان اأي�سا 
املفرو�سة  القيود  رفع  اإىل 
بني  الزراعية  املنتجات  على 
نظام  تعديل  واإعادة  البلدين، 
مع  يتما�سى  مبا  التاأ�سريات 
نوفمرب   24 �سبقت  التي  الفرتة 
يف  القوي  والتعاون   ،2015

جمال ال�سياحة.
جرى  اأنه  كذلك  ويالحظ 
مبادرة  ب�ساأن  االأفكار  تبادل 
اأزمة  حلل  حمتملة  رو�سية 
)يقع  باغ«  قره  »ناغورين  اإقليم 
يف اأذربيجان، وحتتله اأرمينيا(، 
عن  الك�سف  يتم  مل  لكن 

التفا�سيل.

ـ هل تعود العالقات اإىل 
م�صتويات ما قبل اإ�صقاط 

الطائرة؟

الرئي�سان  قال  اللقاء  خالل 
ميكن  اإنه  وبوتني  اأردوغان 
الثنائية  العالقات  اإن  القول 
ما  م�ستويات  اإىل  عامة  عادت 
باإ�سقاط  )اخلا�سة  االأزمة  قبل 
املقاتلة الرو�سية فوق احلدود 
امل�ساركة  عمق  اإن  الرتكية( 
يف  البلدين(  )بني  املتبادلة 
جتاوز  الق�سايا  من  عدد 
اأزمة  م�ستويات  قبل  ما  حتى 
اإن  القول  ميكن  فمثال   ،2015
قويو«  »اآق  حمطة  ا�ستكمال 

وم�رشوع  النووية  للطاقة 
ميكنهما  الرتكي«  »ال�سيل 
االنتقال بالعالقات اإىل م�ستوى 
وفيما  جديد  عاٍل  ا�سرتاتيجي 
ترغب تركيا يف ت�سغيل املفاعل 
فاإن   ،2023 عام  بحلول  االأول 
ثمة توقعات رو�سية باأن هذا لن 

يكون ممكنا.
اتفقا  الزعيمني  اأن  مبا  ولكن 
االفتتاح  مرا�سم  اإقامة  على 
اأن  فيبدو  قريب،  وقت  يف 
�ستتحرك  ال�ساملة  العملية 
منحت  القمة،  وخالل  ب�رشعة 
الالزمة  االأذونات  جميع  تركيا 
»اآق  م�رشوع  يف  قدما  للم�سي 
اللم�سات  و�سع  ومت  قويو«، 
ال�رشكات  قائمة  على  النهائية 
يف  �ست�سارك  التي  الرتكية 
كافة  اإزالة  ثم  ومن  امل�رشوع، 
جمال  اإىل  وبالن�سبة  العقبات 
فهناك  الدفاعية،  ال�سناعات 
الت�سنيع  ب�ساأن  متطور  تعاون 
امل�سرتك للعديد من االأ�سلحة 
اإننا  القول  ميكننا  ال  ذلك،  مع 
قبل  ما  م�ستويات  اإىل  عدنا 
االأمر  يتعلق  عندما  االأزمة 
رجال  يزال  ال  مب�سكالت 
العاملون  االأتراك  االأعمال 
وكذلك  يواجهونها،  رو�سيا  يف 
املنتجات  ببيع  تتعلق  عقبات 
)الرتكية(، وم�سكالت  الزراعية 
اأخرى  ناحية  من  التاأ�سريات 
نقل  مل  اإذا  خمطئني  �سنكون 
اإن العالقات بني تركيا ورو�سيا 
الطبيعي،  م�سارها  يف  تتقدم 
منذ رفع م�ستوى تعاونهما اإىل 
ق�سري  وقت  م�ستوى جديد يف 
جدا، ب�سبب حاجة البلدين اإىل 
ال�سغوط  مواجهة  يف  بع�سهما 
والواليات  الغرب  من  القادمة 

املتحدة االأمريكية.
يف  وحيدة  تركيا  تُركت  لقد 
جانب  من  حرجة  اأوقات 
�سمال  حلف  يف  حلفائها 
االأزمة  خالل  )ناتو(  االأطل�سي 
م�ساعدة  تتلق  فلم  ال�سورية، 
من اأي من حلفائها فيما يتعلق 
بنظام الدفاع اجلوي، التي هي 
تخجل  ومل  اإليه  احلاجة  باأ�سد 
الواليات املتحدة، حليفة تركيا 
حتالف  اإقامة  من  »ناتو«،  يف 
ي  »ب  منظمة  مع  ا�سرتاتيجي 
د«، الفرع ال�سوري ملنظمة »بي 
كونها  رغم  االإرهابية،  كا«  كا 
واحدة من الدول التي تعتربها 
منظمة اإرهابية كما اأن املوقف 
الذي اتخذته وا�سنطن )�سمت 
االنقالب  حماولة  بعد  طويل( 
الفا�سلة يف تركيا، يف 15 يوليو 

/ متوز 2016، كان مبثابة خيبة 
اأمل كاملة للمجتمع الرتكي.

ـ م�صروع »ال�صيل الرتكي«

فاإن  رو�سيا،  اإىل  بالن�سبة 
عليها  فر�سه  الذي  احل�سار 
والواليات  االأوروبي  االحتاد 
االأزمة  اأعقاب  يف  املتحدة 
قوية  �رشبة  وجه  االأوكرانية، 
يف  الغرب  وجنح  القت�سادها 
باأنها  رو�سيا  �سد  دعاية  ن�رش 
اخلوف  لينت�رش  �رش«،  »بعبع 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  منها 

وال �سيما يف بلدان البلطيق.
قامت  كبري،  حد  واإىل 
الحتواء  الغربية  اال�سرتاتيجية 
البحر  على  ع�سكريا  رو�سيا 
الذي  املمر  وتوقف  االأ�سود، 
يعرب اأوكرانيا وت�سخ رو�سيا منه 
لدى  وباتت  اأوروبا  اإىل  الغاز 
جدا  �سئيلة  فر�سة  مو�سكو 
اأبرزها  من  م�ساريع،  لتنفيذ 
»ال�سيل ال�سمايل 2«، التي كانت 
تخطط للو�سول من خالله اإىل 
الغرب ومع فر�ص احل�سار على 
�سيا�سيني ورجال اأعمال رو�ص، 
االأجنبي  املال  راأ�ص  اأُجرب 
وهكذا،  رو�سيا  مغادرة  على 
حل�سار  الغربي  امل�رشوع  جنح 
و�سيا�سيا  اقت�ساديا  رو�سيا 
على ال�سواء، وميكننا القول اإن 
لتكون  تركيا  اإىل  حتتاج  رو�سيا 
هذا  على  التغلب  على  قادرة 
اأهمية  تكمن  وهنا  احل�سار، 
الرتكي«،  »ال�سيل  م�رشوع 
الغاز  ل�سخ  الرو�سية  فاخلطط 
اإىل الغرب عرب بلغاريا، عرقلها 
االحتاد االأوروبي وفتحت تركيا 
خالل  من  لرو�سيا  جيبا  االآن 
من  �سادراتها  تو�سيل  ت�سهيل 

الغاز.

ـ تهديد العقوبات 
الأمريكية

اأن يكون م�رشوع  من املحتمل 
»ال�سيل الرتكي« واحدا من اأهم 
رو�سيا  اإىل  بالن�سبة  الق�سايا 
مع  عالقاتها  يخ�ص  ما  يف 
تركيا ومع ذلك، هناك عقبات 
امل�رشوع،  هذا  اأمام  رئي�سية 
فالعقوبات االأمريكية اجلديدة 
�سد رو�سيا قد توؤثر �سلبا على 
�سل�سلة من امل�ساريع الرو�سية، 
منها »ال�سيل الرتكي«وت�ستهدف 
كال  االأمريكية  العقوبات 
الرتكي«  »ال�سيل  م�رشوع  من 
 ،»2 ال�سمايل  »ال�سيل  وم�رشوع 

البلطيق  بحر  من  ميتد  الذي 
اإىل اأملانيا.

ورغم اأن طبيعة العقوبات التي 
املتحدة  الواليات  اأعلنتها 
اأن  اإال  بعد،  وا�سحة  لي�ست 
االأجانب  امل�ستثمرين  جميع 
�رشكة  مع  يتعاونون  الذين 
قد  الرو�سية  »غازبروم« 
اأن  والواقع  عقوبات  يواجهون 
يراقبون  االأجانب  امل�ستثمرين 
اال�ستعداد  و�سع  يف  وهم  ذلك 

لتلك التحركات.
االأمريكي  )الرئي�ص  تويل  بعد 
)يف  من�سبه  ترامب  دونالد( 
20 جانفي املا�سي( كانت من 
اتخذها  التي  اخلطوات  اأوىل 
الإثبات قوته هو الت�سديق على 
على  عقوبات  يت�سمن  قانون 
ح�سل  القانون  وبهذا  رو�سيا 
لفر�ص  �سالحية  على  ترامب 
ال�رشكات  جميع  على  عقوبات 
و�سيانة  بناء  يف  ت�ستثمر  التي 
اأو  رو�سية،  اأنابيب  خطوط 
الغاية،  لهذه  تكنولوجيا  توفري 
اأو تقدمي اأي خدمات لل�رشكات 
االأ�سا�سي  وال�سبب  الرو�سية 
خطوة  اتخاذ  يف  لرو�سيا 
م�رشوع  ب�ساأن  جدا  �رشيعة 
الرغبة يف  الرتكي« هو  »ال�سيل 
يتاأثر  اأن  قبل  امل�رشوع  اإكمال 

باأي عقوبات.

ـ هل تتغري �صيا�صة رو�صيا 
جتاه »ب ي د«؟

بعد التو�سل اإىل اتفاق على اأن 
اإىل  لالنتقال  حان  قد  الوقت 
ت�سوية �سيا�سية يف �سوريا، كما 
عملية  يف  عليه  من�سو�ص  هو 
وتركيا  رو�سيا  فاإن  اأ�ستانة، 
الرامية  اجلهود  االآن  �ستقودان 
مدين،  د�ستور  �سياغة  اإىل 

على  النهاية  اللم�سات  وو�سع 
عملية الت�سوية ال�سيا�سية.

لكن عامل اخلطر هنا يتلخ�ص 
الواليات  كانت  اإذا  ما  يف 
العبا  لي�ست  وهي  ـ  املتحدة 
�ستقبل  ـ   اأ�ستانة  عملية  يف 
القرارات املتخذة يف العا�سمة 
والواليات  ال  اأم  الكازاخية 
تتبع  االأمر  واقع  يف  املتحدة 
وهناك  اخلا�سة  �سيا�ستها 
ورو�سيا  تركيا  بني  اأزمة  اأي�سا 
ب�سبب منظمة »ب ي د« ،وقبل 
دعوة  دفعت  �سوت�سي،  قمة 
املوؤمتر  اإىل  د«  ي  »ب  رو�سيا 
عقدته  الذي  ال�سوري  ال�سعبي 
رد  �سدور  اإىل  نف�سها،  رو�سيا 
رو�سيا  اأن  ورغم  تركي.  فعل 
ذلك  بعد  د«  ي  »ب  ا�ستثنت 
اأن  اإال  املدعوين،  قائمة  من 
اإىل  يوؤدي  قد  الو�سع  هذا 
و�ستكون  البلدين  بني  خالفات 
التي  اال�سرتاتيجية  نوعية 
�ستعتمدها رو�سيا ب�ساأن »ب ي 

د« حا�سمة.
ا�ستجابت  رو�سيا  اأن  ورغم 
توجه  ومل  تركيا،  حل�سا�سيات 
تلك  اإىل  »ر�سمية«  دعوة 
�ستوا�سل  اأنها  اإال  املنظمة، 
معها،  حمادثاتها  بالتاأكيد 
املنظمة  ترك  تريد  ال  الأنها 
ال�سيطرة  حتت  االإرهابية 
لكن  املطلقة  االأمريكية 
الرئي�ص  ت�رشيحات  من  نفهم 
اأردوغان اأن تركيا تذّكر رو�سيا 
تهديدا  ت�سكل  د«  ي  »ب  باأن 
وتوؤكد  الرتكي،  القومي  لالأمن 

اخلطوط احلمراء.

 S-400 ـ التاأخري يف �صفقة
قد يكون �صد رو�صيا

عن  اأردوغان  الرئي�ص  اأعرب 

كبريا  اهتماما  تويل  تركيا  اأن 
التي  امل�سرتكة  باخلطوات 
جمال  يف  رو�سيا  مع  اتخذتها 
نظام  اأ�سا�ص  على  الدفاع 
الرو�سي  ال�ساروخي  الدفاع 
»ناتو«  بلدان  وتراقب   400-S

عن كثب اأي�سا تلك امل�ساألة.
ورغم اأن تركيا اأعلنت مرارا اأن 
 400-S ح�سولها على �سواريخ
يهدف اإىل �سون اأمنها القومي 
احللف،  عن  م�ستقل  ب�سكل 
ي�ستخدم  الو�سع  هذا  اأن  اإال 
اأن  كما  الغرب  يف  تركيا  �سد 
حتفظاته  الرو�سي  لل�سعب 
لنظام  تركيا  امتالك  ب�ساأن 
ويردد  الرو�سي  اجلوي  الدفاع 
ت�ستخدم  تركيا  اأن  البع�ص 
 400-S �سواريخ  منظومة 
تهديدا للواليات املتحدة، ولن 
يبدو  ذلك،  فعليا ومع  ت�سرتيها 
اأن �سدق تركيا يف هذا ال�سدد 
اأردوغان  الرئي�ص  وكلمات 
اأقنعت رو�سيا، وميكن اأن يكون 
تاريخ  يف  هو  هنا  خطر  اأكرب 
وتتحدث  ال�سواريخ  ت�سليم 
متتد  زمنية  فرتة  عن  رو�سيا 

عامني قبل بدء الت�سليم.
قد  الفرتة  هذه  خالل  لكن 
الظروف  يف  تغيريات  حتدث 
جتعل  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
�رشائها  يف  النظر  تعيد  تركيا 
االأكرث  النتيجة  فاإن  واأخريا، 
اأن  هي  �سوت�سي  لقمة  واقعية 
تعميق  على  يتفقان  الزعيمني 
من  بلديهما  بني  العالقات 
اال�سرتاتيجي  التعاون  خالل 
ثماين  التقيا  اأنهما  وحقيقة 
املقاتلة  اأزمة  منذ  مرات 
الرو�سية تدل على النقطة التي 
و�سلت اإليها العالقات الرتكية ـ 

الرو�سية.



الفريق مهددا 
بعقوبة قا�سية من 

جلنة االن�سباط

�أعمال �شغب 
جلماهري 

�لبابية جاهل 
و�شي حممد 

يعتديان على 
�حلكم

مل متر الهزمية التي تعر�ض 
فريق مولودية العلمة على 
ميدانه اأمام الرائد جمعية 
عني مليلة مرور الكرام بعد 
اأحداث العنف التي �شهدها 
ملعب »م�شعود زوغار« يف 

�شورة مل يتقبل خاللها اأن�شار 
»البابية« اخل�شارة الثانية على 
التوايل والتي دفعت بالفريق 
اإىل منطقة اخلطر وجعلته 
ثالث املهددين بال�شقوط 
وهي الو�شعية التي دفعت 

بجماهري مولودية العلمة اإىل 
القيام باأعمال ال�شغب وحدثت 

بعد نهاية اللقاء اأحداث 
موؤ�شفة تتمثل يف �شدامات 

بينهم وبني اأعوان الأمن الذين 
كانوا حا�رضين يف امللعب 

من اجل احلر�ض على خو�ض 
املقابلة يف اجواء امنية، 

خا�شة واأن الت�شكيلة اأ�شبحت 
مهددة بال�شقوط اإىل البطولة 

الهاوية وهي التي �شيعت 
ثالث نقاط ثمينة من اجل 

تدعيم الر�شيد والبتعاد عن 
منطقة اخلطر.

واإىل جانب ذلك فقد حدثت 
جتاوزات خطرية على م�شتوى 

حظرية ال�شيارات للملعب 
عندما اقدم الالعبني حممد 
�شي حممد وحممد جاهل 
بالعتداء على احلكم الذي 
ادار املواجهة متهمني اإياه 
بالتحيز للمناف�ض وتعمد 

هزمية فريقهم حيث 
اأقدم اأعوان ال�رضطة على 

احتجازهم، والأكيد اأن فريق 
مولودية العلمة ا�شحى مهددا 
بت�شليط عقوبات قا�شية عليه 

من طرف جلنة الن�شباط 
التابعة للرابطة املحرتفة 

لكرة القدم، خالل الجتماع 
الذي يجمعها غدا.

عي�سة ق.

ريا�ضةاالأحد 19  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 29 �سفر  1439ه 12
يون�س �سفيان ف�سخ العقد مع االإدارة

 �أوملبي �ملدية يو��شل �ل�شقوط 
و�شليماين يف قف�ص �التهام

وا�سلت ت�سكيلة فريق اوملبي املدية ال�سقوط احلر بعدما عجزت يف حتقيق الفوز 
عندما واجهت اأول اأم�س على ميدانها ال�سيف �سبيبة القبائل واكتفت بالتعادل 

ال�سلبي �سمن اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث �سجلت ت�سكيلة مدينة 
»التيطري« مباراتها الرابعة على التوايل دون فوز وهي الو�سعية التي جتعل الفريق 
يدخل النفق املظلم وي�سعب مهمتهم يف اجلوالت املقبلة عندما يتعلق االأمر باللعب 

على البقاء خا�سة واأنه ال يف�سل االأوملبي �سوى اأربع نقاط عن منطقة اخلطر

عي�سة ق.

والأكيد ان هذه الو�شعية 
�شيد  املدرب  جعلت 
يعي�ض  �شليماين  احمد 
ل  وو�شعية  اأ�شود  يوما 
باعتبار  عليها  يح�شد 
اأنه تلقى انتقادات لذعة 
ب�شبب خياراته التكتيكية 
لعبني  اقحم  الذي  وهو 
يف  اللعب  ي�شتحقون  ل 
يف  الأ�شا�شية  الت�شكيلة 
اإيزماين  الالعب  �شورة 
انتقادات  واجه  الذي 

ال�شيئ  مردوده  ب�شبب 
ال�شابقة  اللقاءات  خالل 
جمهور  دفع  الذي  الأمر 
باللوم  يلقي  الأوملبي 
�شليماين  املدرب  على 
العتماد  وا�شل  الذي 
املردود  رغم  عليه 

املتوا�شع الذي يقدمه.
الأول  امل�شوؤول  ووا�شل 
الفنية  العار�شة  على 
لت�شكيلة الأوملبي تاأكيده 
التكتيكي  الفال�ض  على 
الذي واجهه بعدما اأقحم 
بديال  مطراين  الالعب 

ال�شوطني  بني  ما  يف 
مكان زميله ايزماين لكنه 
مل يلعب �شوى 20 دقيقة 
جمددا  يخرجه  اأن  قبل 
الالعب  مكانه  ويقحم 
ين�شط  الذي  م�شاعدية 
زميله  من�شب  نف�ض  يف 

الباهي.
ف�شخ  خمتلف،  �شياق  يف 
�شفيان  يون�ض  الالعب 
يربطه  الذي  العقد 
املدية  اوملبي  باإدارة 
م�شاء  تو�شل  بعدما 
مع  اتفاق  اإىل  ام�ض  اول 

للح�شول  امل�شوؤولني 
الت�رضيح  اوراق  على 
النادي،  عن  والرحيل 
حيث ياأتي قرار الالعب 
اإىل  الأوملبي  مبغادرة 
توتر عالقته مع املدرب 
مل  الذي  �شليماين 
�شبيبة  ملباراة  ي�شتدعه 
با�شتبعاده  وقام  القبائل 
التكتيكية  ح�شاباته  من 
ريا�شية،  غري  لأ�شباب 
يعاين  جعله  ما  وهو 
الفرتة  خالل  التهمي�ض 

ال�شابقة. 

ب نف�سه جنما جمددا ويدعم  عبيد ين�سّ
�سدارته للهدافني

 �شباب ق�شنطينة يقرتب
 من �لتتويج باللقب �ل�شتوي

�سبيبة �سكيكدة تفقد الو�سافة والقبة تعود 
بتعادل من الزيانيني

�ل�شام يوؤكد ��شتهد�فه لل�شعود 
و�ملوب يح�شم لقاء �لقمة

 الفريق واجه ف�سيحة
 وكاد يخ�سر على الب�ساط

 �حتاد �حلر��ص يعود 
�إىل نقطة �ل�شفر

يوا�شل فريق �شباب ق�شنطينة بخطى 
ثابتة نحو التتويج باللقب ال�شتوي بعد 
اأم�ض  اول  الذي �شجله  الفوز اجلديد 
يف  وهران  مولودية  ا�شت�شاف  عندما 
الوطنية،  البطولة  قمة اجلولة 12 من 
حيث دّعم ا�شبال املدرب عبد القادر 
عمراين ر�شيدهم بثالث نقاط ثمينة 
جعلتهم يحافظون على فارق النقاط 
على اقرب مالحقيهم �شبيبة ال�شاورة 
باأربع نقاط، وهو النت�شار الذي رفع 
الذين  النادي  لأن�شار  الأحالم  �شقف 
ينتظرون منذ 20 �شنة من اأجل معانقة 
بعدما  جمددا  الوطنية  البطولة  لقب 
م�شورا  والوحيد يف  الأول  اللقب  كان 

الفريق قد توجوا به عام 1997.
من  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة  لعبو  وجنح 

اأين  »احلمراوة«  اأمام  الأهم  حتقيق 
مالأ  الذي  الغفري  جمهورهم  اهدوا 
حمالوي«  »ال�شهيد  ملعب  مدرجات 
النادي  ثمينا، يجعل  اآخرها فوزا  عن 
ح�شم  نحو  اخرى  خطوة  يقرتب 
اللقب الرمزي والتتويج بطال ملرحلة 
وكان  الوطنية،  البطولة  من  الذهاب 
املهاجم اأمني عبيد جّدد تاألقه عندما 
بف�شل  الثالث  النقاط  فريقه  اأهدف 
املباراة،  يف  الوحيد  للهدف  ت�شجيله 
�شدارة  يف  مركزه  يدعم  جعله 
الهدافني للبطولة الوطنية بعدما رفع 
بعد  وعلى  اأهداف  ت�شعة  اإىل  ر�شيده 
مهاجم  مالحقيه  اقرب  عن  هدفني 

�شبيبة ال�شاورة م�شطفى جاليت.
ع.ق.

مليلة  عني  جمعية  فريق  عّزز 
الثانية  املحرتفة  للرابطة  �شدارته 
من  به  عاد  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
الديار  خارج  قاده  الذي  التنقل 
العلمة  مولودية  امل�شيف  ملالقاة 
الرابطة  من   12 اجلولة  حل�شاب 
على  الثالث  وهو  الثانية  املحرتفة 
الأخرية  اجلولت  خالل  له  التوايل 
من البطولة الوطنية، حيث �شمح له 
اأقرب مالحقيه  الفارق عن  بتعميق 
اإىل اربع نقاط بعد تعرث فريق �شبيبة 
�شكيكدة التي تذوقت الهزمية لأول 
اأربع مباريات على التوايل  مرة بعد 
وذلك من خالل التنقل الذي قادها 
�شعيدة  مولودية  امل�شيف  ملالقاة 
مدينة  اأبناء  جعلت  الهزمية  هذه 
الو�شافة  يفقدون  »رو�شيكادا« 
الثالث،  املركز  اإىل  ويتدحرجون 

عن  �شعيدة  ت�شكيلة  ابتعدت  فيما 
منطقة اخلطر، بينما ح�شم مولودية 
ال�شلف  جمعية  اأمام  قمتها  بجاية 
باملركز  انفردت  اأين  ل�شاحلها 
الأوىل هذا  الهزمية  واأحلقت  الثاين 
يف  بقوا  الذين  بالزوار  املو�شم 
عاد  املقابل،  يف  الرابع.  املركز 
املتذيل رائد القبة بتعادل ثمني من 
تنقله اإىل غرب البالد اأمام امل�شتفيق 
يتم�شك  اأين  تلم�شان،  وداد  موؤخرا 
كاملة  بحظوظه  العا�شمي  النادي 
من اجل حتقيق البقاء رغم �شعوبة 
فريقي  ا�شتغّل  جهتها،  من  املهمة، 
اأهلي برج بوعريريج وجمعية وهران 
واأطاحا  ميدانهما  على  ال�شتقبال 
بكل من �شباب عني الفكرون و�شباب 

باتنة على التوايل.
ع.ق.

عادت ت�شكيلة احتاد احلرا�ض اإىل 
تكرر  التي  ال�شلبية  النتائج  �شل�شلة 
املرة  الهزمية  بعد  لها  مالحقتها 
ميدانه  على  الفريق  تلقاها  التي 
بلعبا�ض  احتاد  ال�شيف  اأمام 
جدول  يف  و�شعيتها  عقدت  والتي 
اأ�شبح  الرتتيب خا�شة واأن الفريق 
مهددا اكرث من وقت م�شى باللعب 
املو�شم  والنزول  ال�شقوط  على 
املحرتفة  الرابطة  اإىل  املقبل 
ثاين  اأ�شبح  باعتباره  الثانية 
و�شيعت  بال�شقوط،  املهددين 
التون�شي حمادي  املدرب  ت�شكيلة 
نقاط  ثالث  ا�شافة  فر�شة  الدو 
املنطقة  ومغادرة  الر�شيد  اإىل 
احلمراء، اأين تلقوا هزمية جديدة 
جدول  يف  و�شعيتهم  من  تعقد 

ينتظر  الرتتيب يف ظل �شعوبة ما 
الفرتة  مباريات خالل  من  الفريق 

املقبلة.
اأن  ال�شفراء«  ت�شكيلة  وكادت 
الثقيل  العيار  من  ف�شيحة  تواجه 
الدو  املدرب  ا�شتدعى  بعدما 
�شمن  خليلي  �شفيان  مدافعه 
باللقاء  املعنية  لعبا   18 قائمة 
ب�شبب  اآلية  ب�شورة  املعاقب  وهو 
وكان  انذارات  اأربع  على  حيازته 
اأ�شا�شيا  ي�شارك  اأن  من املفرت�ض 
على  امل�شوؤولني  تفطن  اأن  غري 
جنبهم  معاقب  خليلي  اأن  الفريق 
الوقوع يف ف�شيحة وخ�شارة اللقاء 
على الب�شاط يف حال رفع الفريق 

املناف�ض �شكوى.
ع.ق.

موؤهلة اإىل االألعاب االأوملبية لل�سباب

 �شيود و�شيبار�كا يتوجان بذهبية 
�لبطولة �لعربية لل�شباحة

توج ال�شباحان اجلزائريان جواد �شيود وماجدة �شيباراكا بامليدالية 
الذهبية �شمن م�شاركتهما يف الطبعة 13 من البطولة العربية للفئات 
ال�شابة اجلارية فعالياتها بالعا�شمة امل�رضية القاهرة، حيث نال جواد 

�شيود  ذهبية �شباق 400 م اأربع �شباحات فئة 16-18 �شنة يف اليوم 
الثاين من املناف�شة، وحقق �شيود 18 �شنة املنتمي اإىل نادي �شالون 
الفرن�شي يف نهائي 400 مرت اأربع �شباحات توقيت  قدره 4 د 27 ثا 
67ج  متوفقا على امل�رضي حممد ع�شام حجازي وامل�رضي الثاين 

يا�شني حممد ال�شمعا، وبالتايل ي�شيف ال�شباح اجلزائري الذهبية 
الثانية له يف هذه البطولة بعد  اإحرازه اخلمي�ض املن�رضم لذهبية 

�شباق 200 م اأربع �شباحات بزمن 2 د 05 ثا 67ج.  من جهتها، توجت 
ال�شباحة اجلزائرية ماجدة �شباراكا بامليدالية الذهبية يف �شباق 200 
م �شباحة حرة فئة 16-18 �شنة يوم وحققت �شباراك املجمع البرتويل 

يف النهائي توقيت قدره 2 د 07 ثا و88ج متوفقة على امل�رضية يا�شمني 
حممود ح�شان واللبنانية غابرييال دويهي، وت�شارك اجلزائر مبجموع 38 

�شباحا و�شباحة املوؤهلة  لالألعاب الوملبية لل�شباب و تقدر اجلوائز مالية للفرق 
الفائزة و املقدرة مبليون ون�شف دولر للفريق املتوج باللقب و600  الف دولر 

للثاين فيما يح�شل �شاحبا املركزين الثالث و الرابع على جائزة مالية تقدر قيمتها 
200 األف دولر.

ع.ق./وكاالت
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ك�صف عن برجمة ترب�صات �صهرية للمحليني وطالب الأندية بالتعاون

فت لتاأجيل لقاء غامبيا و�ضنعّو�ضه مبواجهة منتخب مونديايل ماجر: تاأ�ضّ
تاأ�ّصف الناخب الوطني رابح ماجر لقرار املكتب التنفيذي لالحتاد الإفريقي لكرة القدم تاأجيل املباريات الت�صفوية لكاأ�س اإفريقيا 2019 املقررة بالكامريون 

واملربجمة �صهر مار�س من العام املقبل اإىل اأكتوبر مربرا الأمر برتك الفر�صة للمنتخبات الإفريقية املتاأهلة اإىل مونديال رو�صيا املقرر �صيف العام املقبل من اأجل 
خو�س املباريات الودية حت�صريا للعر�س الكروي العاملي ويتعلق الأمر بكل من تون�س، املغرب، م�صر، ال�صنغال ونيجرييا

عي�صة ق.

لعب  يف  يرغب  كان  �أنه  ماجر  و�أو�ضح 
�ملن�رصم  مار�س  �ضهر  غامبيا  مبار�ة 
ت�ضفيات  من  �لثانية  �جلولة  �ضمن 
وترية  يف  �لبقاء  �جل  من  "�لكان" 
�إال  �ل�ضمر�ء  �لقارة  �ضمن  �ملناف�ضة 
�لكاف  قر�ر  باحرت�م  ملزمون  �أنهم 
�ضهر  �أن  م�ضيفا  �لت�ضفيات،  بتاأجيل 
مار�س 2018 ميثل تاريخ �لفيفا �لدويل 
وي�ضمح لهم بخو�س مبار�ة �أو مبار�تني 

وديتني.

�لعار�ضة  على  �الأول  �مل�ضوؤول  و�أعرب 
�ضيكونون  �خل�رص  �أن  �لوطنية  �لفنية 
وديتني  �أو  ودية  مع خو�س  موعد  على 
يف ظل توجه عدد من �ملنتخبات نحو 
يف  ودية  مقابلة  خو�س  عليهم  �لعر�س 
يعار�س  لن  �أنه  م�ضري�  �لتاريخ،  نف�س 
�إىل �ملونديال  مو�جهة منتخب متاأهل 
�أجل  من  �إفريقي  �و  �أوروبي  كان  �ضو�ء 
�مل�ضتوى  يف  باللعب  الأ�ضباله  �ل�ضماح 

�لعايل و�الحتكاك بالعبني كبار.
�ضوف  �لتي  �لفرتة  �أن  ماجر  و�أ�ضار 
خو�س  عن  �لوطني  �ملنتخب  تبعد 

مبار�ة ر�ضمية �ضوف تكون �أمر� �يجابيا 
للطاقم �لفني �لوطني �ملعني حديثا من 
�أجل مو��ضلة �لعمل و�لبحث عن العبني 
�لوطنية  �لكتيبة  �إىل  لالن�ضمام  جدد 
تو�فق �ملعايري �لتي يبحث عنها �أع�ضاء 
�لطاقم �لفني ��ضتعد�د� للمو�عيد �لتي 
تنتظرهم م�ضتقبال، و�أ�ضاف �ملتحدث 
ترب�ضات  دوريا  يربمج  �ضوف  �أنه 
حت�ضريية مرة كل �ضهر لفائدة �لالعبني 
�ملحليني تدوم ثالثة �يام متمنيا تقدمي 
م�ضلحة  �جل  من  للم�ضاعدة  �الأندية 

�ملنتخب �لوطني.

نفى الخبار الواردة عن احتمال تاأجيله اإىل الأ�صبوع املقبل

قرباج: داربي املولودية واالحتاد �ضيجري يف تاريخه املحدد �ضابقا
ح�ضم رئي�س �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم 
�الأخبار  بخ�ضو�س  �جلدل  قرباج  حمفوظ 
�لكروية  �لهيئة  �جتاه  حول  �نت�رصت  �لتي 
يجمع  �لذي  �لعا�ضمي  �لد�ربي  تاأجيل  �إىل 
�جلز�ئر  و�حتاد  مولودية  �جلارين  �لفريني 
�ملقابلة  ت�ضوية  �ضمن  غد  بعد  �ملقررة 
�ملتاأخرة عن �جلولة �ل�ضاد�ضة من �لر�بطة 
نفى  �ل�ضدد  هذ�  ويف  �الأوىل،  �ملحرتفة 
عرب  �م�س  �أول  ت�رصيحاته  في�س  قرباج 
�إىل  �لر�بطة  �قد�م  �لوطنية  �الإذ�عة  �مو�ج 
�ضوف  �ملبار�ة  �أن  موؤكد�  �لد�ربي  تاأجيل 
جتري يف تاريخها �ملحدد �ضابقا و�ملقرر 
�م�ضية �لثالثاء �ملقبل على ملعب 5 جويلية 
��ضتقبال  �أمام  �أبو�به  فتح  �إىل  يعود  �لذي 

مباريات �لبطولة �لوطنية بعد غلقه الأ�ضابيع 
�نت�رص خالل  �ن  �أين �ضبق  �إعادة،  �أجل  من 
�ليومني �ل�ضابقني �أخبار حول عزم �لر�بطة 
�إىل تاأيل �لد�ربي الأ�ضبوع ب�ضبب تز�منه مع 

نف�س �الأ�ضبوع �لذي جتري فيه �النتخابات 
�ملحلية �ملقررة بتاريخ 23 نومفرب �جلاري 
مبعنى �أن �للقاء يجري 48 �ضاعة قبل تاريخ 

�النتخابات.

الت�صكيلة توا�صل مراقبة �صباق اللقب عن قرب

العميد يعودون بقوة ويحذرون احتاد اجلزائر
عاد فريق مولودية �جلز�ئر �إىل �ضكة 
�لهزمية  بعد  جمدد�  �النت�ضار�ت 
�الأ�ضبوع  نهاية  لها  تعر�س  كان  �لتي 
�لعا�ضمي  �لد�ربي  يف  �ملن�رصم 
متكن  حيث  د�ي،  ح�ضني  ن�رص  �أمام 
رونار  �لفرن�ضي  �ملدرب  �أ�ضبال 
دفاع  بال�ضيف  �الطاحة  من  كازوين 
�ضمح  ما  وهو  عليه،  و�لفوز  تاجنانت 
نقاط  بثالث  �لر�ضيد  بتدعيم  لهم 
�أندية  من  مقربة  على  جتعلهم  ثمينة 
�ملقدمة وت�ضمح لهم بت�ضييق �خلناق 
�ملناف�ضة  �ضباق  مر�قبة  �جل  من 
حيث  �لوطنية،  �لبطولة  لقب  على 
ثقتها  �لعا�ضمية  �لت�ضكيلة  ��ضتعادت 
�لذي  �ملوفق  �الد�ء  بف�ضل  بالنف�س 
باالحتفاظ  للفريق  و�ضمح  قّدمته 
وهو  مبيد�نه،  �لثالث  �لنقاط  على 
م�ضجل  لرفقاء  �ضمح  �لذي  �النت�ضار 
برفع  بدبودة  �بر�هيم  �الأول  �لهدف 
�جلار  �إىل  �النذ�ر  وتوجيه  �ملعنويات 
هذ�  يالقونه  �لذي  �جلز�ئر  �حتاد 
للمولودية  هامة  مبار�ة  يف  �لثالثاء 
من �أجل مو��ضلة ت�ضجيل ثالث نقاط 

باملركز  ينفردون  جتعلهم  �إ�ضافية 
�لثالث ويقل�ضون �لفارق عن �لو�ضافة 

�إىل نقطتني.

كازوين: وجدنا 
�صعوبات بداية املباراة 

واملهم حققنا الفوز

�عرتف مدرب ت�ضكيلة "�لعميد" برنارد 
كازوين �ن بد�ية �أ�ضباله يف �ملبار�ة مل 
تكن موفقة حيث وجدو� �ضعوبات يف 
بد�ية �ل�ضوط �الأول لكنهم عرفو� كيف 
�ملقابلة  زمام  وي�ضتعيدون  ينجحون 
على  �ملقابلة  بت�ضيري  لهم  �ضمح 
�ح�ضن ما ير�م، و��ضاف �ملتحدث يف 
�أنه  �ملقابلة  نهاية  عقب  ت�رصيحات 
دفاع  لالعبي  قوية  عودة  ينتظر  كان 

و�عتماد  �لثاين  �ل�ضوط  يف  تاجنانت 
تعديل  �أجل  من  �لهجومي  �للعب 
نهاية  يف  لهم  كان  ما  وهو  �لنتيجة 
�ملطاف، و��ضتطرد كازوين �نه طالب 
وكان  �أع�ضابهم  يف  بالتحكم  �أ�ضباله 
لهم ما �أر�دو� عرب توقيع هدف �لفوز 
و�ضمان �لنقاط �لثالث يف قو�عدهم.
عي�صة ق.

عرّب عن �صعادته بالتاأهل واعتربه حمّطة 
حت�صريية خلرجة ب�صيكتا�س

براهيمي يوؤهل بورتو اإىل ثمن نهائي 
كاأ�س الربتغال

قاد �لالعب �لدويل �جلز�ئري يا�ضني بر�هيمي فريقه نادي بورتو �إىل �لفوز و�لتاأهل 
للدور ثمن �لنهائي من مناف�ضة كاأ�س �لربتغال خالل �ملبار�ة �لتي خا�ضوها �ضهرة �أول 
�م�س �أمام �ضيفهم بورتيمونين�ضي �لنا�ضط يف �لدرجة �الأوىل �لربتغالية، ومل تكن مهمة 

رفقاء متو�ضط ميد�ن �خل�رص ي�ضرية رغم خو�ضهم �للقاء د�خل عرينهم "�لدر�غاو"، 
وكاد بورتو يق�ضى من �ملناف�ضة على �ر�ضه بعدما حول �لزو�ر �لتعادل هدف يف كل  

ت�ضجيل هدف �لتعادل يف �لدقيقة �الأخرية من �لوقت �لر�ضمي للقاء، ويف �لوقت �لذي 
كان �للقاء ذ�هبا �إىل خو�س �لوقت �الإ�ضايف، خرج بر�هيمي من بعيد ومنح رفقاءه 

تاأ�ضرية �لتاأهل �إىل �لدور ثمن �لنهائي ملناف�ضة �لكاأ�س لف�ضل هدف �لفوز �لذي �ضجله 
يف �لوقت �ال�ضايف بعدما حلق بالكرة �لطويلة لزميله �لبديل �أبو بكر و�أ�ضكنها �ل�ضباك 

مانحا فوز� وتاأهال �ضعبا �إىل �لدور �ملقبل من كاأ�س �لربتغال. وعرّب خريج نادي ملعب 
ر�ن �لفرن�ضي عن �ضعادته بنجاح فريقه يف جتاوز عقبة �ضيفه بورتيمونين�ضي و�لتاأهل 

يف مناف�ضة كاأ�س �لربتغال، حيث �عرتف �نه كان �ضعبا عليهم �الحتفاظ باملعنويات 
يف تلك �للحظات من �ملقابلة �ين كان فريقهم متاأخر� يف �لنتيجة يف �لدقائق �الأخرية 
من �للقاء لكنهم جنحو� يف �لتحدي �لذي رفعوه وعادو� يف �لنتيجة باللحظات �الأخرية 

من �ملبار�ة مو�ضحا �أن �الأهم كان رفع �ملعنويات بالتاأهل يف م�ضابقة �لكاأ�س ومو��ضلة 
�مل�ضو�ر فيها من �أجل مو��ضلة �لعمل وتاأكيد بد�يتهم �لقوية يف �ملو�ضم �جلاري. 
و�عترب �بن �ل�ضحر�ء �جلز�ئرية �أن �لفوز �أمام بورتيمونين�ضي كان �أف�ضل �ضيناريو 

بالن�ضبة لهم يف ظل مو�جهتهم خ�ضما قويا ولديه العبون جيدون خلقو� لهم �ضعوبات، 
و�أ�ضار بر�هيمي �أن �ملرحلة �ملقبلة �ضوف ت�ضمح لهم بالرتكيز على �لعمل و�لتح�ضري 

بجدية ومعنويات مرتفعة للمبار�ة �لتي تنتظرهم بعد غد �مام ب�ضيكتا�س �لرتكي �ضمن 
دور جمموعات مناف�ضة ر�بطة �أبطال �أوروبا.

ع.ق.
عرّب عن تفاجاأه من ردة فعله مع �صحايف الذاعة الوطنية

حمرز: ماجر ان�ضان طيب وي�ضتحق 
الوقت الكايف للعمل

�أّكد �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�س حمرز �أنه تفاجاأ لرّدة �لفعل �لعنيفة �لتي قام بها 
�لناخب �لوطني ر�بح ماجر نحو �ضحايف �الإذ�عة �لوطنية �لثالثة معّمر جبور، و�أو�ضح 
�أنه مل يكن يتوقع �أن ينفعل ماجر بتلك �لطريقة مبا�رصة عند طرح �ل�ضحايف ل�ضوؤ�له 

�إليه قبل �أن ياأخذ �ملدرب �لكلمة ويرد عليه بطريقته، وقال حمرز يف ت�رصيحات �أدىل 
بها �إىل قناة "�أ�س �ف �أر" �لفرن�ضية �أنه يتفهم ردة �لفعل �لتي قام بها �ملدرب يف ظل 

�ضعوبة �لتعامل �لتي يجدونها يف �لتعامل مع �العالميني �جلز�ئريني ح�ضبه، و�لتي 
جعلت ماجر يفقد �أع�ضابه ويثور على معمر جبور بتلك �لطريقة، و�عترب العب نادي 

لي�ضرت �ضيتي �الجنليزي �ن �أغلبية �العالميني يف �جلز�ئر �ضد ياأخذون موقفا �ضلبيا 
�ضد �ملنتخب �لوطني وهو ما يجعل �ل�ضغوط تزد�د. من جهة �أخرى، �و�ضح خريج 

نادي لوهافر �لفرن�ضي �أن ماجر �ن�ضان طيب ولديه معرفة به قبل �أن ي�ضبح �مل�ضوؤول 
�الأول على �لعار�ضة �لفنية �لوطنية خا�ضة و�أنه �ضبق �أن �لتقى به يف منا�ضبات �ضابقة 

وميلك ��ضما كبري� يف �أر�س �لوطن و�وروبا، م�ضري� �أنهم وجدو� معاملهم بالعمل حتت 
�إ�رص�فه حيث حققو� �لفوز معه وهو ما جعلهم ي�ضجلون �نطالقة موفقة وبد�ية �لعمل 
مع �لطاقم �لفني �لوطني �حلايل مثلما كانو� يطمحون �إليه، م�ضيفا �نه ميلكون �لوقت 
�لكايف �مامهم من �أجل مو��ضلة �لعمل و�لتح�ضن لي�ضبحو� �أف�ضل ومثلما كنو� عليه يف 

�الأعو�م �ل�ضابقة مطالبا مبنح ماجر �لوقت �لكايف للعمل و�لربهنة على قدرته يف قيادة 
عي�صة ق.�خل�رص �إىل بر �الأمان.

ع.ق.
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زيدان ينفي وجود خالف بني رونالدو ورامو�س
 نفى املدرب الفرن�سي لنادي ريال مدريد الإ�سباين زين الدين زيدان وجود اأّي خالف بني قائد الفريق �سريخيو 

رامو�س وجنمه الربتغايل كري�ستيانو رونالدو وذلك ع�سية مواجهة الدربي �سد اجلار اللدود اأتلتيكو مدريد 
التي جرت اأم�س يف املرحلة 12 من الدوري املحلي، وتذّمر رونالدو يف وقت �سابق من ال�سهر احلايل، معترباً 

اأّن ريال ارتكب خطاأ بتخليه عن املهاجم األفارو موراتا اإىل ت�سيل�سي الإجنليزي و�سانع الألعاب الكولومبي 
خامي�س رودريغيز نحو بايرن ميونيخ الأملاين ومواطنه قلب الدفاع بيبي  الذي انتقل اإىل ب�سكتا�س الرتكي، لأن 

هذه اخلطوة جعلت النادي امللكي الفائز يف 2017 بلقبي الدوري املحلي ودوري اأبطال اأوروبا يفتقد اإىل لعبي 
اخلربة، ومل مير ما �سدر عن رونالدو مرور الكرام عند رامو�س الذي اعترب هذا الكالم انتهازياً ما دفع �سحيفة 
»ماركا« الريا�سية اإىل احلديث هذا الأ�سبوع عن ارتفاع حدة التوتر بني الركيزتني الأ�سا�سيتني لفريق زيدان الذي 
علّق اجلمعة على هذا املو�سوع بالقول: »الأمر اجليد اأنه باإمكاين القول بحق اإين اأملك لعبني �سيدخالن تاريخ 

هذا النادي ب�سخ�س �سريخيو وكري�ستيانو«، واأكد: »الثنان يعلمان ما هو على املحك، وهما يحرتمان بع�سهما 
كثرياً، اإنهما �سخ�سان ذكيان حققا الكثري معاً، فازا بالكثري واإذا كان تفكري اأحدهما خمتلفاً عن الآخر بني الفينة 
والأخرى، وهذه لي�ست م�سكلة لكل راأيه اخلا�س، الأمر الأهم باأن الأمور حتل يف الداخل وكل الأمور حتل، لي�ست 
هناك م�سكلة بني كري�ستيانو و�سريخيو«. ويعاين رونالدو يف الدوري هذا املو�سم ما انعك�س على نتائج فريقه، اإذ 
اكتفى النجم الربتغايل بهدف واحد يف �سبع مباريات خا�سها حتى الآن، لكن من املتوقع اأن يقدم اأداًء جيداً اأمام 

اأتلتيكو اإذ اعفي من امل�ساركة مع بالده بعدما رزق بطفله الرابع.

اأميان يوقف موناكو وي�ضد خدمة للبي ا�س جي
اأ�سدى اأميان خدمة كبرية لباري�س �سان جريمان املت�سدر باإجبار �سيفه موناكو حامل 

اللقب على الكتفاء بالتعادل معه 1-1 يف املرحلة 13 من الدوري الفرن�سي، وبدا 
اأميان الذي يخو�س غمار دوري ال�سواء لأول مرة يف تاريخه، يف طريقه لتحقيق 

املفاجاأة واإحلاق الهزمية بالبطل بعدما تقدم يف الدقيقة 31 عرب لعب موناكو 
ال�سابق التوغويل �سريج غاكبيه، لكن البديل املونتينيغري �ستيفان يوفيتي�س اأنقذ 

فريق املدرب الربتغايل ليوناردو جاردمي من الهزمية بت�سجيله هدفه التعادل بعد 6 
دقائق على نزوله اأر�سية امللعب كبديل لالأرجنتيني غيدو كاريو مانحاً فريقه نقطة 

رفع من خاللها ر�سيده اإىل 29 يف املركز الثاين بفارق ثالث نقاط عن �سان جريمان 
املت�سدر، ورفع اأميان ر�سيده اىل 12 نقطة يف املركز 17  موؤقتاً.

�ضتوتغارت يعمق جراح دورمتوند
عّمق �ستوتغارت جراح �سيفه بورو�سيا دورمتوند واحلق به الهزمية الثالثة على 

التوايل والرابعة يف املراحل اخلم�س الأخرية بفوزه عليه 2-1 يف افتتاح املرحلة 12 
من الدوري الملاين، واأ�سبح املدرب الهولندي بيرت بو�س يف و�سع ل يح�سد عليه 

بعدما عجز دورمتوند عن حتقيق الفوز للمرحلة اخلام�سة على التوايل، كما اأنه 
مهدد باخلروج من الدور الأول لدوري ابطال اوروبا بعد ح�سوله على نقطتني من 

مبارياته الأربع الأوىل، ويعاين الفريق ال�سفر وال�سود كثريا من الناحية الدفاعية اذ 
اهتزت �سباكه 14 مرة خالل مبارياته اخلم�س الأخرية وذلك للمرة الأوىل منذ 1991، 

وا�سبح دورمتوند الذي يتخلف بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب قبل 
لقاء الأخري مع �سيفه اوغ�سبورغ اأم�س مهددا بفقدان املركز الثالث ل�سالح خ�سمه 
املقبل �سالكه الذي يتعادل معه بعدد النقاط قبل مباراته اليوم مع �سيفه هامبورغ.

اما بالن�سبة ل�ستوتغارت، العائد اىل دوري ال�سواء بعد مو�سم يف الدرجة الثانية 
فحقق فوزه اخلام�س هذا املو�سم والأول على دورمتوند يف جميع امل�سابقات 

منذ 31 جانفي 2010 رافعا ر�سيده اىل 16 نقطة وجميعها من مبارياته على ار�سه 
حيث مل يخ�رس، وافتقد دورمتوند خدمات هدافه الغابوين بيار اميرييك اوباميانغ 

�ساحب 10 اهداف يف املركز الثاين خلف مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت 
ليفاندوف�سكي، يف املقابل، عاد القائد كري�ستيان غينرت اىل ت�سكيلة �ستوتغارت بعد 

اأن غاب ل�سهرين بداعي ال�سابة.

مورينيو يرف�س اال�ضت�ضالم يف ا�ضتقدام بيل
يرف�س الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لنادي مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي ال�ست�سالم يف �سفقة التعاقد مع 

جنم ريال مدريد الإ�سباين خالل الفرتة املقبلة، وذكرت �سحيفة »اإك�سربي�س« الربيطانية اأن مورينيو يجهز 80 مليون 
اإ�سرتليني للتعاقد مع الويلزي غاريث بيل، ولديه ثقة كبرية يف قدرته على اإعادة الالعب مل�ستواه يف اأف�سل فرتاته 
خالل تواجده مع توتنهام الإجنليزي قبل اأن ينتقل للملكي يف 2013، وقال م�سدر من ال�سياطني احلمر لل�سحيفة: 
»مورينيو يفتخر بقدرته على احلفاظ على لعبيه من الإ�سابات املتكررة، والتعامل معهم بال�سورة املنا�سبة لكي 

ي�سبحوا يف اأف�سل اأحوالهم، ولذلك مل ي�ست�سلم يف مفاو�سات �سم بيل«.
وكان الفرن�سي زين الدين زيدان املدير الفني لريال مدريد اأكد اأن اإ�سابة بيل لي�ست �سعبة واأنه قد يكون جاهزا خالل 
الأ�سبوع املقبل، و�سبق و�رسح مورينيو برغبته يف اإمتام التعاقد مع بيل اأثناء مباراة ال�سوبر الأوروبي يف اوت املا�سي، 
موؤكدا اأنه اإذا اأراد ريال مدريد بيعه ف�سيكون يف انتظاره يف اجلهة املقابلة، ومل ي�سارك بيل �سوى يف 20 مباراة خالل 

اآخر 60 لقاء لعبه النادي امللكي ب�سبب الإ�سابة.

بوفون يتطلع لتحطيم رقمني قيا�ضيني قبل االعتزال
ي�سعى الإيطايل جان لويجي بوفون حار�س مرمى جوفنتو�س لتحطيم رقمني قيا�سني قبل اعتزاله بنهاية املو�سم 

اجلاري، وذكر موقع »فوتبول اإيطاليا« اأن بوفون ميتلك ثاين اأكرب ر�سيد من عدد املباريات يف الدوري الإيطايل، اإذ 
خا�س 627 مباراة ول يتفوق عليه �سوى اأ�سطورة ميالن باولو مالديني والذي لعب 647 لقاء، مما يعني اأن احلار�س  

واأ�سار املوقع اأّن بوفون يرغب يف احل�سول على بطولة الدوري الإيطايل هذه املرة لت�سبح التا�سعة له ر�سمًيا، اإذ 
ميتلك الآن ثماين بطولت بالت�ساوي مع فريجينيو رو�سيتا وجيوفاين فريراري وبيب فريينو.

واأو�سح املوقع اأّن بوفون حقق مع البيانكونريي لقب الدوري مو�سمي 2004ـ 2005 و2005ـ 2006 ولكن مت �سحب اللقبني 
من قبل الحتاد ب�سبب التالعب يف النتائج، الأمر الذي اأدى لهبوط جوفنتو�س لدوري الدرجة الثانية، ولكن جمهور 

ال�سيدة العجوز يرف�س فكرة �سحب البطولتني وبالن�سبة لهم فاإّن جانلويجي حقق 10 بطولت للدوري، وميتلك بوفون 
اأكرث عدد م�ساركات يف الدوري الإيطايل بني حرا�س الكالت�سيو، كما ميتلك اأطول عدد من الدقائق دون ا�ستقبال 

اأهداف 974 دقيقة كما حافظ على نظافة �سباكه يف 10 مباريات متتالية يف البطولة.
وتابع املوقع اأّن بوفون يحتاج 70 مباراة ليتفوق على األي�ساندرو ديل بيريو يف عدد املباريات مع »اليويف« يف جميع 

امل�سابقات، وهو اأمر ي�سعب حتقيقه حال اعتزل بنهاية املو�سم اجلاري، ويعد بوفون اأكرث الالعبني م�ساركة مع 
منتخب اإيطاليا بواقع 175 مباراة ولديه 77 مباراة دون ا�ستقبال اأهداف،واأكرث مباريات كقائد للمنتخب بالت�ساوي مع 

فابيو كانافارو مبجموع 79 مباراة.

العبو الدوري االيطايل يهددون باالعت�ضام 
قد ت�سهد املرحلة القادمة من الدوري اليطايل وقفة احتجاجية من الالعبني قبل املباريات وفق ما ذكرت و�سائل 

اعالم ايطالية، وينوي لعبو الدوري اليطايل بدرجتيه الوىل والثانية تنظيم اعت�سام احتجاجي �سد الحتاد اليطايل 
للعبة ورئي�سه كارلو تافيكيو قبيل انطالق مباريات املرحلة 14 املقرر اقامتها يومي 25 و26 نوفمرب القادم، وذكرت 

�سحيفة »كوريري ديللو �سبورت« اليطالية ان هناك ات�سالت حثيثة جتري عرب املكاملات الهاتفية او الر�سائل الن�سية 
بني الالعبني يف خمتلف الندية والنقابة من اجل تنظيم اعت�سام قبل انطالق املباريات، ويهدف العت�سام املزمع 

تنظيمه اىل الت�سامن املطلق مع داميان توما�سي رئي�س رابطة الالعبني املحرتفني الذي يتوقع ان يخ�رس من�سبه 
م�ستقباًل ب�سبب دخوله يف �رساع مع تافيكيو رئي�س الحتاد اليطايل اثناء اجتماع عقد بعد ف�سل منتخب ايطاليا يف 

التاأهل ملونديال رو�سيا 2018، واأ�سارت ال�سحيفة ان طريقة العت�سام مبختلف مالعب ايطاليا �ستكون ببقاء الالعبني 
دون حراك ملدة دقيقة واحدة.

يف دائرة االتهام بف�ضائح الفيفا

مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  الالعب  يتواجد 
التهام  قف�س  يف  ال�سباين  بر�سلونة  جنم 
بعد معلومة فّجرها رجل اأعمال اأرجنتيني 
ف�ساد  ق�سايا  يف  معه  التحقيق  خالل 
�سحيفة  ووفق  الفيفا،  بف�سائح  متعلقة 
األيخاندرو  فان  الربازيلية  »غلوبو�سبورت« 
مالك  الأرجنتيني  الأعمال  رجل  بورزاكو 
الأرجنتني  يف  الريا�سي  للت�سويق  �رسكة 
دورات  اأي  وكومبيتون�س«  »تورنيو�س 
لبع�س  اموال  دفع  انه  اعرتف  وم�سابقات 
من  القدم  لكرة  الرجنتني  منتخب  جنوم 
بر�سلونة  مهاجم  مي�سي  ليونيل  بينهم 
ال�سباين من اأجل حتفيزهم على امل�ساركة 

يف املباريات الدولية الودية.
حتقيق  جل�سة  اأول  خالل  بورزاكو  وقال 
نيويورك  مدينة  يف  اأيام   3 قبل  جرت  معه 
�رسبت  ف�ساد  ق�سايا  �ساأن  يف  المريكية 
الفيفا: »مي�سي وبع�س الالعبني من منتخب 
بقيمة  مالياً  مبلغا  مني  ت�سلموا  الأرجنتني 

200 الف دولر من اأجل املوافقة على لعب 
خالل  بورزاكو  واأكد  ودية«،  دولية  مباراة 
ويع�س  ملي�سي  دفعت  »نعم  معه:  التحقيق 
من زمالئه يف منتخب التانغو مبلغ 200 األف 
احدى  م�ساركتهم يف  تاأكيد  اأجل  من  دولر 
رجل  واأ�ساف  الودية«،  الدولية  املباريات 
املال  بتحويل  »اأقوم  الأرجنتيني:  العمال 
بتوزيع  يقوم هو  ثم  يف ح�ساب مي�سي ومن 

املبلغ على بقية الالعبني«.
واأ�سارت و�سائل اعالم اأرجنتينية مثل »تودو 
يف  املحولة  الأموال  بع�س  اأن  نوتي�سيا« 
الالعبني  بع�س  ح�سابات  اىل  �سابقة  فرتة 
عالقة  لها  تكن  مل  الرجنتينيني  الدوليني 
بالحتاد  لديهم  خملدة  مالية  مب�ستحقات 
الأرجنتيني للعبة .يذكر اأن بورزاكو متورط 
مليون   15 بقيمة  ور�ساوى  ف�ساد  ق�سايا  يف 
دولر دفعت عام 2014 بهدف الفوز بحقوق 
حتى  املونديال  لنهائيات  التلفزيوين  البث 
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�سلّم الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني 
اإىل نظريه الأرميني �سريج �سارك�سيان 
متارا  بروح  »املالك  املائية  اللوحة 
الرو�سي  الت�سكيلي  للفنان  والإبلي�س«، 
-1856( فروبيل  ميخائيل  ال�سهري 

.)1910
اللوحة  اأن  الرو�سية،  الوكالة  ونقلت 
يف  الرو�سي  املتحف  اإىل  اأعيدت 
يريفان، خالل زيارة الرئي�سني الرو�سي 
»تريتياكوف«  ملتحف  والأرميني 
و�سط  الرو�سية  الت�سكيلية  للفنون 
العا�سمة الرو�سية مو�سكو، اأثناء زيارة 
للرئي�س الأرميني اإىل رو�سيا. كما زار 
الرئي�سان معر�سا يف املتحف لأعمال 
مارتريو�س  البارز  الأرميني  الفنان 
�ساريان )1880-1972(، وذلك يف اإطار 
مهرجان الثقافة الأرمينية يف رو�سيا.

اأبدعها  التي  املائية  اللوحة  اأن  يذكر 
كانت   1891 عام  فروبيل  ميخائيل 
املتحف  من   ،1995 عام  �رسقت  قد 

الأرمينية  العا�سمة  يف  الرو�سي 
الأمن  اأجهزة  ومتكنت  يريفان، 
جمددا  عليها  احل�سول  من  الرو�سية 
حالة  يف  كانت  لكنها   .2016 عام 
متحف  يف  ورممت  للغاية،  �سيئة 
�رسح  حيث  موؤخرا،  »تريتياكوف« 
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني اأثناء 
مرا�سم اإعادة اللوحة قائال: »اإنه ملن 
اأ�سلمكم  اأن  ال�سديد،  �رسوري  دواعي 
متكن  التي  فروبيل،  ميخائيل  لوحة 
من  )تريتياكوف(  متحف  خمت�سو 
اإىل  لتعود  اأ�سهر،   7 خالل  ترميمها 

حالتها الأوىل«.
واأ�ساف بوتني اأنه �ستتاح الآن ملرتادي 
فر�سة  يريفان  يف  الرو�سي  املتحف 
الت�سكيلي  الفنان  بلوحة  ال�ستمتاع 

الرو�سي امل�سهور.

عمرو عبداجلليل: منتج »قانون 
حمزة« اختفي دون رجعة

ببطولة  عر�ساً  تلقي  اإنه  عبداجلليل،  عمرو  امل�رسي  الفنان  قال 
م�سل�سل جديد بعنوان »قانون حمزة« منذ فرتة، ولكنه مل يعد يعلم 
�سيئاً ب�ساأنه يف الفرتة احلالية، بح�سب قوله. واأ�ساف عبداجلليل ، اأن 
اأحد املنتجني زاره يف منزله، واتفق معه على بطولة م�سل�سل بهذا 
ال�سم، ولكنه اختفي بعدها دون رجعة، م�سرياً اإيل اأنه فوجئ باأخبار 
منت�رسة عن ا�ستعداده لت�سوير هذا العمل، ولكنه يوؤكد اأنه مل يتعاقد 

عليه ول يعلم �سيئاً عنه.
واأو�سح الفنان امل�رسي اأنه يوا�سل حالياً ت�سوير فيلمه اجلديد »�سوق 
اأ�ستوديو م�رس، حيث يج�سد �سخ�سية �سعبية تدعي  اجلمعة« داخل 

»خرطو�س«، ولكنه حتفظ عن ذكر اأي تفا�سيل ب�ساأنها.
واأحمد فتحي  ريهام عبدالغفور  »�سوق اجلمعة«  وي�سارك يف بطولة 
اأحمد  اإنتاج  من  العزيز،  عبد  ودلل  اأمني  ون�رسين  فواز  و�سربي 

عبدالبا�سط، واإخراج �سامح عبد العزيز. 

عر�ض مقتنيات للفرعون الذهبي 
»توت عنخ اآمون«للمرة الأوىل يف م�صر

افتتاح عر�ست م�رس ، للمرة الأوىل، مقتنيات ذهبية تعود للفرعون الذهبي  على   115 الـ  بالذكرى  الحتفال  خالل  اآمون«،  عنخ  »توت 
وانطلقت  القاهرة.  و�سط  التحرير  ميدان  امل�رسي« يف  »املتحف 
فعاليات الحتفال بجولة داخل املتحف قادها وزير الآثار امل�رسي 
�سياحي  اأحدهما  ووفدين  حمليني،  م�سوؤولني  �سمت  العناين،  خالد 
يوما،   45 مدار  على  امل�رسي  املتحف  ويقيم  دبلوما�سي.  والآخر 
املرئية:  غري  اآمون  عنخ  توت  »كنوز  عنوان  حتت  موؤقتا  معر�سا 
الرقائق الذهبية«، والذي ي�سم جمموعة من الرقائق الذهبية للملك 
»عنخ اآمون« والتي تعر�س لأول مرة اأمام اجلمهور يف م�رس. وعر�س 
الوزير خالد العناين يف كلمته يف الحتفال، تاريخ الرقائق الذهبية 
2014 عن طريق  عام  بداأت  التي  ترميمها  اأعمال  من  النتهاء  بعد 
عبارة  الذهبية  الرقائق  وهذه  واأملانيا.  م�رس  بني  م�سرتك  تعاون 
توت  للملك  �سخ�سية  ومقتنيات  حربية،  وعجلة  ودروع  اأ�سلحة  عن 
الذهبية  »الرقائق  اإن  العناين  ـ 1325 ق.م(. وقال  اآمون )1334  عنخ 
اجلمهور،  على  مرة  لأول  يعر�س  وثلثيها   ،1922 عام  اكت�سافها  مت 
حيث كانت مق�سمة على اأكرث من 1000 قطعة �سغرية مت جتميعها 
نقل هذه  املقرر  ومن  مرة«.  لأول  تعر�س   55 منها  85 قطعة،  اإىل 
الرقائق من املتحف امل�رسي اإىل املتحف الكبري )غرب القاهرة(، 
لعر�سها به عند افتتاحه اجلزئي عام 2018، �سمن جمموعة امللك 
توت عنخ اآمون، بح�سب بيان �سابق لوزارة الآثار.  وافتتح املتحف 
امل�رسي اأحد اأ�سهر املتاحف الأثرية يف العامل عام 1902، يف عهد 
للع�رس  تعود  م�رسية  كنوزا  وي�سم  الثاين،  حلمي  عبا�س  اخلديوي 
اآمون  اأن تنقل مقتنيات توت عنخ  الفرعوين القدمي. ومن املنتظر 
من املتحف امل�رسي، اإىل املتحف املزمع افتتاحه العام املقبل يف 
منطقة الأهرامات.  وتكت�سب جمموعة توت عنخ اآمون، اأحد فراعنة 
الأ�رسة امل�رسية الثامنة ع�رسة يف تاريخ م�رس القدمي اأهمية كبرية، 
بف�سل �سخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد 

عامل الآثار الربيطاين هوارد كارتر. 
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اأفالم عن الهجرة والإرهاب تكت�صح جوائز بامبي الأملانية
اكت�صحت اأفالم عن الإرهاب والهجرة والكفاح من اأجل حقوق املراأة جوائز بامبي الأملانية يف حفل نا�صد خالله املخرج 

واملعار�ض ال�صيني اآي وي وي اجلمهور الذي عج بالنجوم الثبات على الإميان بالإن�صانية.
تنتمي  »ل  وي:  وي  وقال 
اأنا�س  اإىل  فقط  ال�سجاعة 
اأي�ساً  واإمنا  الالجئني  يقبلون 
�سخ�س  مليون  و�ستني  للخم�سة 
الذين  منازلهم  فقدوا  الذين 
يف  الأمل  ببع�س  يحتفظون 
اأذهانهم«. ووي وي نف�سه لجئ 

يعي�س يف اأملانيا منذ 2015.
تكرميه  مت  الذي  وي  وي  واأكد 
»ل  فلو(:  )هيومان  فيلمه  على 
بد  ال�سجاعة، ل  نثق يف  اأن  بد 

اأن نثق يف الإن�سانية«.

ويتم توزيع جوائز بامبي �سنوياً 
منذ 1948 على اأ�سحاب الروؤى 
 2017 حفل  وعك�س  والإبداع. 
تتفجر  التي  العديدة  الأزمات 

حول العامل.
الأملاين  الرتكي  املخرج  وفاز 
على  بامبي  بجائزة  اأكني  فاحت 
)اإن  لالأو�سكار  املر�سح  فيلمه 
ذا فيد( الذي توؤدي فيه املمثلة 
كروجر  ديان  املولد  الأملانية 
وطفلها  زوجها  قتل  امراأة  دور 
اأفراد  نفذه  تفجريي  يف هجوم 

من اليمني املتطرف.
واأخرج اأكني، وهو ابن ملهاجرين 
تنامي  على  رداً  الفيلم  تركيني، 

عنف اليمينيني يف اأملانيا.
ريتربج  فون  األي�سيا  تكرمي  ومت 
دورها  عن  العام  كممثلة 
تكافح  الإرادة  قوية  كممر�سة 
طبيبة  ت�سبح  اأن  اأجل  من 
)�ساريتيه(،  م�سل�سل  يف  وذلك 
جتري  تلفزيوين  م�سل�سل  وهو 
م�ست�سفى  داخل  اأحداثه 
اأواخر  بربلني  ال�سهري  �ساريتيه 

القرن التا�سع ع�رس.
وح�سل الرئي�س الأملاين ال�سابق 
يواخيم جاوك، الذي �ساهم يف 
اأملانيا  يف  احتجاجات  قيادة 
ال�رسقية قبل انهيار �سور برلني، 
جممل  عن  بامبي  جائزة  على 

ما قدمه من خدمات.
عجت  التي  الأم�سية  و�سهدت 
لآخرين  ال�سكر  توجيه  بالنجوم 
ال�سهرية  الأزياء  عار�سة  منهم 
كالوديا �سيفر واملغنية ومقدمة 
الربامج الأملانية هيلينا في�رس.

انطالق مهرجان البو�صفور ال�صينمائي 
الدويل اخلام�ض باإ�صطنبول

بوتني يعيد »املالك« اإىل اأرمينيا

البو�سفور  »مهرجان  اأم�س  انطلق 
الذي  الدويل اخلام�س«  ال�سينمائي 
ب�سفتها  الأنا�سول  وكالة  ترعاه 
يف  العاملي«  الإعالمي  »ال�رسيك 
الرتكية.  ولقد  اإ�سطنبول  مدينة 
اأوغون  املهرجان،  رئي�س  اأعرب 
لوزراتي  �سكره  عن  اأر،  �سانلي 
ال�سباب  وال�سياحة،  الثقافة 
العامة  واملديرية  والريا�سة، 
لل�سينما، وبلدية ا�سطنبول الكربى، 

اأر  تي   « و�سبكة  الأنا�سول،  ووكالة 
اجلوية  واخلطوط  احلكومية،  تي« 

الرتكية، لدعمهم املهرجان.
واأ�ساف اأن »3 اآلف و462 فيلما من 
120 بلدا تقدمت بطلبات امل�ساركة 
جرى  اأنه  واأو�سح  املهرجان«.  يف 
اإعداد برنامج يف اإطار املهرجان، 
ومناق�سات،  عمل  ور�سات  يت�سمن 
هامة  اأ�سماء  مب�ساركة  ومقابالت، 

يف عاملي الفن والثقافة.

لهذا ال�صبب اأنهى فنان العرب حفلته 
بالريا�ض مبكرًا!

حممد_ العرب  فنان  اأطرب 
اآلف من حمبيه على  عبده 3 
فهد  امللك  مركز  م�رسح 
اأم�س،  اأول  بالريا�س،  الثقايف 
�سعر  حتى  كعادته  وت�سلطن 
اأول  منذ  بالن�سوة  اجلمهور 
عددا  نورة«  »اأبو  قدم  اأغنية. 
تاريخ  لها  التي  الأعمال  من 
ع�ساقه،  وبني  امل�رسح  على 
يناديني«  »�سوتك  غنى  حيث 
و«اختلفنا«،  خمي�س«  و«ليلة 
اأحد«،  »اهلل  اأغنية  قدم  كما 
وهي اأغنية وطنية من اأر�سيفه 
املليء بالكنوز، ونرث يف �سماء 
احلفلة جمموعة اأغنيات مثل: 
»الوّنة«،  »خجل«،  »العقد«، 
»اأخطيت  وال�سوت«،  »كلمت 
خزامى«.  و«عا�سق  حقي«  يف 
كانت  احلفلة  هذه  اأن  الالفت 
مبا  قيا�ساً  الوقت  ق�سرية 
يقدمه فنان العرب الذي تعود 
على  ال�سهر  على  جمهوره 
�ساعات  اإىل  ومو�سيقاه  �سوته 

الذي  الأمر  الأوىل،  ال�سباح 
حممد  جنل  عبدالرحمن  دفع 
ح�سابه  عرب  للتو�سيح  عبده 
مقفل  »ل�ّسه  قائاًل:  تويرت  يف 
رحلته  لول  يقول  الوالد  من 
لقبل  غنى  كان   2.30 ال�ساعة 

الفجر.. حفلة رائعة جداً«.
لي�ست  باحلفلة  الإ�سادة  وهذه 
من  جيا�سة  بر  م�ساعر  وليدة 
اإن  بل  اأبيه فح�سب،  ابن جتاه 
اأغلب جمهور حممد عبده اأكد 
حالة التجلي من فنان العرب، 
جدد  ا�ستثنائية،  ليلة  وعا�سوا 
تاأكيداته  القدير  فنانهم  فيها 
اأياً  الإمتاع  على  قادر  باأنه 
ت�سبق  التي  الظروف  كانت 
احلفلة.  وما زال جدول فنان 
باحلفالت،  يزدحم  العرب 
حيث �سيغني ال�سهر املقبل يف 
جدة، ومطلع ال�سنة امليالدية 
�ستحت�سن الدمام حفلته الأوىل 

يف 2018 يوم 5 جانفي .
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ا�صطنبول

 حديث باإ�سطنبول عن 
»معارج املحبني«  و«الرواية العربية«

عن موؤ�ّص�صة الفكر العربي

�سدور كتاب التحّول الَعوملّي للعلوم االجتماعّية 

م�صر

اكت�ساف اأثري جديد ملعبد »حور�س« يف بنها

يعيد الكاتب والباحث �صادي اأبو عومير العتبار لـ«الأ�صول العربية«، ويدافع عنها يف كتابيه »الرواية العربية احلديثة« و«معارج املحبني« يف مواجهة التغريب 
وال�صعبوية التي ت�صللت اإىل الأدب املكتوب بلغة ال�صاد.

وكالت

الأدبية  املكتبة  ا�ستقبلت  فقد 
مت  اللذين  الكتابني  العربية 
اإ�سهارهما يف منتدى »اأقالم« الأول، 
لل�سعر  فل�سطني  بيت  اأطلقه  الذي 
مركز  مع  بالتعاون  العودة  وثقافة 
واخلدمات  لال�ست�سارات  مداد 
الّطالبية مبدينة اإ�سطنبول الرتكية 

الثالثاء املا�سي.
يف كتابه »الرواية العربية احلديثة 
والعاميات  الف�سيحة  اللغة  بني 
الدارجة« يت�سدى اأبو عومير بجدية 
ملتون  العامية  اللهجات  لت�سلل 
الرواية العربية، ويدعو بو�سوح اإىل 
»الف�سحنة« كاإ�سرتاتيجية للت�سدي 
للغزو الثقايف والفكري املمتد من 

القدمي اإىل اليوم.
الدعوات  فاإن  املوؤلف  راأي  ويف 
العامية  باللهجات  الرواية  لكتابة 
والتق�سيم  التغريب  اأجندة  حتمل 
�سعوب  نخرت  التي  والتجزئة 
الأمة حتى و�سلت اإىل اأدبها ا�ستند 

اأبو عومير يف كتابه الأول اإىل �ست 
منا�سفة  توزعت  عربية،  روايات 
بينهم  م�رص،  من  روائيني  بني 
منهم  و�سودانيني  حمفوظ،  جنيب 
الطيب �سالح، موؤكدا اأن الروايات 
التي كتبت بالف�سحى لقيت رواجا 
العامل  الُقطرية يف  جتاوز احلدود 

العربي.
اأ�سول الرواية

الرواية  انت�سار  اأن  ويو�سح 
عربية  كانت  �سواء  الف�سيحة 
اأخرى  لغة  اأو مرتجمة من  الأ�سل 
على  اآخر  دليال  ميثل  العربية  اإىل 
ورغم  الرواية.  يف  الف�سحى  قيمة 
يبدو  الف�سحى، فال  منافحته عن 
للهجات  مناه�سا  عومير  اأبو 
العامية، ول يدعو لتحييد موروث 

الأجداد يف الق�س�ص واحلكايات.
لكنه يوؤكد اأن جمالية هذا املوروث 
وتفقد  املحلي،  اإطارها  يف  تبقى 
بها  يكتب  عندما  اجلمال  قيمة 
لفتقارها  والتاريخ،  الأدب 
والقدرة  والبالغة  القواعد  اإىل 

الت�سويرية التي ت�سنع بان�سيابيتها 
الأدب.

ت�سلل  من  عومير  اأبو  ويحذر 
بوابة  من  املكتوبة  للغة  العامية 
اإن  قائال  التكنولوجي،  التوا�سل 
كثافة هذا امل�سهد تهدد الف�سحى 

كلغة جامعة لالأمة.
معارج املحبني

املحبني«  »معارج  كتاب  يف  اأما 
�سعر  عن  عومير  اأبو  فيتحدث 
احلب العذري وتاأثره بقيم الإ�سالم 
التي  الأموية  الفتوحات  عهد  يف 
وال�سعر  الآداب،  فيها  ازدهرت 
على وجه اخل�سو�ص، تاأثرا بحالة 

الرخاء والنت�سارات.
كتابه  عنوان  يف  املوؤلف  و�سعى 
اإىل »تنقية« احلب كمفهوم وتربئته 
باحلرام  ارتباط  من  اعرتاه  مما 
بني  امل�رصوعة  غري  والعالقات 
ربط  وحاول  واملراأة،  الرجل 
احلب بالعفة كقيم روحية يلقي بها 
اأبو  وي�ستدل  الإن�سان  قلب  يف  اهلل 
عومير على القيمة ال�سامية للحب 

العفيف بروايات وق�س�ص حفظت 
من �سرية النبوة، كالتي عرفت بها 
عالقة ال�سحابي عثمان بن عفان 
بزوجه رقية، ومثل الرواية املاأثورة 
عن »غرية اأم املوؤمنني عائ�سة من 
حف�سة بنت عمر«ويو�سح يف كتابه 
يحفظ  ظل  العربي  املجتمع  اأن 
وال�سعر،  الأدب  يف  مكانتها  للعفة 
غزل  قوله  جميل  عن  يعرف  فلم 

ح�سيا يف بثينة بعد زواجها.
قيمة اأدبية

منتدى  يف  الكتابني  اإ�سدار  ولقي 
اأو�ساط  يف  وا�سعة  اأ�سداء  اأقالم 
الأدبية  احلركة  ورواد  الكّتاب 
اليوم  باتت  التي  تركيا،  يف  العرب 
الفعاليات  من  كبريا  عددا  ت�سم 
والأدبية  الثقافية  واملوؤ�س�سات 
يف  امل�ساركون  وقدم  العربية 
تاأثري  حول  مداخالت  املنتدى 
اللغة  على  العامية  اللهجات 
حاجة  على  م�سددين  الف�سحى، 
احلركة الثقافية للدرا�سات البحثية 

التي تعيد للف�سحى اعتبارها.

لل�سعر  فل�سطني  بيت  مدير  وقال 
اإن  عطية  �سمري  العودة  وثقافة 
يعدان  عومير  اأبو  املوؤلف  كتابي 
اإ�سهامني جديدين يرثيان املكتبة 
العربية يف جمالت ال�سعر والرواية 

واأجنا�ص الأدب.
ملتقى  اأن  اإىل  حديثه  يف  واأ�سار 
متنح  كمن�سة  انطلق  اأقالم 

منه  يطلون  منربا  العرب  الكتاب 
للحوار  وقرائهم  جمهورهم  على 
فتح  اأكد  كما  والإثراء  والنقا�ص 
باب امللتقى اأمام الكتاب الأتراك 
تخدم  ق�سايا  يتناولون  الذين 
احلركة الثقافية العربية ونه�ستها، 
يف  امل�سرتكة  الق�سايا  يف  خا�سة 
الفكر والثقافة العربية والرتكية.     

للعلوم  الَعوملّي  »التحّول  كتاب  يفنذ 
موؤ�ّس�سة  عن  ال�سادر  الجتماعّية« 
وتن�سيق  اإعداد  من  العربي،  الفكر 
وترجمة  دوفوا،  و�ستيفان  كاييه  األن 

طبيعة  جّبور،  ماجد  جان  الدكتور 
بني  ما  القائمة  العالقة  اإ�سكالية 
ميدان  يف  الأبحاث  وتطّور  الَعوملة 
اأن  مو�سحاً  الجتماعية،  العلوم 

ت، وبالعمق،  العوملة مب�سامينها غريرَّ
العامَل،  اإىل  يف مفرداتنا ويف نظرتنا 
مهّماً  اأثراً  كذلك  تركت  لكّنها 
ملختلف  العري�سة  اخلطوط  على 

كما  الجتماعية،  العلوم  اجّتاهات 
على العالقات امُلتباَدلة يف ما بينها.

تتمّكن  مل  اأنه  اإىل  الكتاب  ويخل�ص 
حالتها  يف  �سات  التخ�سّ عوملة 

عامَلي  نظام  اإنتاج  من  الّراهنة، 
كما  عاملّياً،  للتعميم  قابل  للمعرفة 
عاملية  ثقافة  تطوير  من  تتمّكن  مل 
حقيقية، قادرة يف الوقت نف�سه على 

احرتام اخل�سو�سيات مبا متتلك من 
اإن�سانية  مبادئ  بلورة  وعلى  �رصعّية، 

ُم�سرتكة قلباً وقالباً.
وكالت

اأعلنت هيئة الآثار يف القليوبية 
من  بالغاً  تلقيها  امل�رصية، 
البناء  موقع  حفر  م�سوؤويل 
�سباط  م�ساكن  مل�رصوع 
�سواهد  بوجود  ببنها  ال�رصطة 
عنها  ك�سف  باملنطقة،  اأثرية 

الفور  على  الأ�سا�سات،  حفر 
التنقيب، وغلق  الدفع بفرق  مت 

املوقع ل�ستكمال احلفريات.
مت  التي  ال�سواهد  واأظهرت 
اكت�سافها وجود نقو�ص فرعونية 
واإيزي�ص،  حور�ص  ل�سور 

املعبد،  واأعمدة  وحوائط 
والذي يرجح اأنه كان خم�س�ساً 
حور�ص  الفرعوين  الإله  لعبادة 
واإيزي�ص واأوزوير�ص واأكد مدير 
بالقليوبية،  الآثار  هيئة  عام 
اأن  بدوي،  حلمي  حم�سن 

القطع  من  جمموعة  اكت�ساف 
عليه  يوجد  بع�سها  احلجرية، 
واأ�ساف  هريوغليفية  كتابات 
بدوي، يف ت�رصيحات �سحافية، 
اأنه يتم حالياً مت�سيط املنطقة 
اأنه  مو�سحاً  للبحث،  بالكامل 

قطع  على  العثور  مت  الآن  اإىل 
اأثرية متناثرة ولي�ص مبنى اأثرياً 
هيئة  عام  مدير  وتابع  كاماًل 
الآثار بالقليوبية، اأنه تقرر وقف 
اخلا�ص  البناء  م�رصوع  اأعمال 
والبدء  ببنها،  ال�رصطة  بجمعية 

اأعمال  ا�ستكمال  ب�سبب  فوراً، 
احلفر مبنطقة ال�سواهد، م�سرياً 
ال�سواهد اجلديدة رمبا  اأن  اإىل 
القدمية  للمدينة  للو�سول  تقود 

بالكامل.
وكالت

اإعالن الفائزين بجوائز م�سابقات امللتقى 
الثقايف لل�سباب العربي يف الكويت

 
اأعلنت اأول اأم�ص اأ�سماء الفائزين بجوائز م�سابقات امللتقى الثقايف لل�سباب العربي التي تقام �سمن فعاليات “الكويت عا�سمة 
ال�سباب العربي” ومت الإعالن عنها تزامنا مع  معر�ص الكويت الدويل للكتاب وت�سمك امل�سابقة ثالثة اأنواع اإبداعية وهي ال�سعر 
والق�سة الق�سرية والفن الت�سكيلي، ففي جمال ال�سعر ح�سل ال�ساعر الكويتي ال�ساب عبداهلل الفليكاوي على املركز الأول، فيما 
جاء ال�ساعر امل�رصي ال�ساب اأحمد جمال على املركز الثاين يف حني ح�سل ال�ساعر اأحمد احلري�سي )املغرب( على املرتبة 
الأديبة  الأول يف، فيما ح�سلت  الأديب املغربي مراد امل�ساري على املركز  الق�سرية فقد ح�سل  الق�سة  الثالثة. ويف جمال 
الكويتية ال�سابة غالية املانع على املركز الثاين، بينما اآل املركز الثالث لل�ساب العماين حممود املالكي. واأحرز الفنان الت�سكيلي 
الكويتي عمر الظفريي املركز الأول يف م�سابقة الفن الت�سكيلي، فيما نال الفنان ال�سعودي ال�ساب خالد الزهراين املركز الثاين، 
بينما حازت الفنانة القطرية ال�سابة جواهر املناعي املركز الثالث. ويذكر اأن ملتقى الثقايف لل�سباب العربي يقام بالتزامن مع 
معر�ص الكويت الدويل للكتاب وقد �سارك فيه �سباب مثقف قدم اإىل الكويت  من 11 دولة عربية وقد اأقيم حفل لت�سليم اجلوائز 
مت خالله  تكرمي �سيف �رصف امللتقى ال�ساعرة والديبة ال�سيخة الدكتورة �سعاد ال�سباح ورائد الق�سة الق�سرية الأديب الروائي 

الفنان ا�سماعيل فهد ا�سماعيل والفنان الت�سكيلي ورئي�ص اجلمعية الكويتية للفنون الت�سكيلية عبد الر�سول �سلمان.

وكالت      

 الثقافة ت�سمو على ال�سيا�سة
 مبنتدى دويل يف رو�سيا

 
يحاول منتدى ثقايف دويل يف رو�سيا اأن يثبت اأن الثقافة ت�سمو على ال�سيا�سة، واأن باإمكانها 
جمع �سعوب دول فرقت بينها اأحوال ال�سيا�سة ويجمع امل�ساركون يف املنتدى الثقايف الدويل 
ال�ساد�ص برو�سيا، ويفوق عددهم ع�رصين األف �سخ�ص من خمتلف القارات؛ على اأن الثقافة 
ل تعرتف باحلدود، واأنها بعيدة عن جتاذبات ال�سيا�سة، ول عالقة لها بكل ما يحمله زخم 
العامل من تناق�سات. هكذا تبقى الثقافة يف هذا املنتدى العاملي عنوانا لتعزيز الروابط بني 
�سعوب العامل، بعيدا عما ميور بني دوله من م�سكالت وتوترات �سيا�سية ويقول مدير متحف 
القت�ساد،  ال�سيا�سة وفوق  الثقافة فوق احلدود، وفوق  اإن  بيوتروف�سكي  الإرميتاج ميخائيل 
باعتبارها ج�رصا فوق كل هذه الأ�سياء، ودعا اإىل اأن تكون العالقات الثقافية موجودة رغم اأي 
�سعوبات وم�سكالت �سيا�سية وي�سمل برنامج املنتدى ع�رصات الندوات واللقاءات والأعمال 

الثقافية التي يتوقع لها اأن تُختتم بتوقيع نحو �ستني اتفاقيًة دولية يف جمال الثقافة.
وكالت      
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الدكتور بن يحي طاهر ناعو�س لـ لو�صط

 لبد من حت�صني الهوية الثقافية للطفل العربي ملواجهة خطر الأنرتنت 

حتدث الدكتور بن يحي طاهر 
ناعو�س اأ�صتاذ  جامعي يف البالغة و حتليل 

اخلطاب يف ت�صريح خا�س  ليومية »الو�صط »  عن 
م�صاركته الأخرية يف موؤمتر »ثقافة الطفل 

العربي بني الواقع وحتديات امل�صتقبل« ب�صلطنة 
عمان  وبالتايل فلقد  عالج  املوؤمتر  الإ�صكاليات 

التي تواجه م�صتقبل الطفل والتي ترتكز يف 
املجال الثقايف والعلمي  ، كا�صفا ناعو�س اأنه 

�صارك  مبداخلة عن »كيفية املحافظة على الهوية 
الثقافية للطفل العربي يف ظل التحديات املعا�صرة« 

والتي تطرق فيها اإىل اأهم ما تعاين منه الأ�صر 
العربية والعاملية على حد �صواء هو كيف نك�صب 

اأبناءنا القدرة على املحافظة على هويتهم الثقافية 
يف ظل النفتاح الثقايف العاملي وي�صر انت�صارها 

نتيجة التطور التكنولوجي.

حكيم مالك

م�صاهمة الأ�صرة واملدر�صة 
والعالم يف  بناء 

ثقافة  الطفل

مداخلته  عن  يف  ذكر  ناعو�س  و 
الهوية  على  املحافظة  »كيفية 
ظل  يف  العربي  للطفل  الثقافية 
املعا�رصة«  م�شريا  التحديات 
على  تقع  الأوىل  امل�شوؤولية  اأن 
واملدر�شة  عاتق  الأ�رصة 
والعالم  فهوؤلء لديهم دور مهم  يف 
توجيها  الثقافة  وتوجهيها  بناء هذه 
عن  جمموعة  حتدث  ح�شن   كما 
ت�شاعد  بناء  التي  من  الآليات 
اللغة  يف  الطفل  واملتمثلة  ثقافة 
متكن  والقراءة  واملعتقد  فهي 
العربية  ثقافته  الطفل من حمافظة 

برتكيز على هذه الأمور  .
 

هدفنا اإعادة الطفل للقراءة 
من جديد

 
البالغة  يف  الأ�شتاذ  اجلامعي  ودعا 
اإعادة  اخلطاب اإىل  حتليل  و 
جديد   لأن  من  للقراءة  الطفل 
اأخذت جميع  وقت الطفل  الأنرتنت 
التي  الو�شائل  من  حيث  جملة 
القراءة  لأن  ذلك  ت�شاعده  على 
الثقافة  لبناء  الأ�شا�شية  النقطة  هي 
اإىل  اأن  الو�شائل  هذه  يف  وو�شلنا 
فبمجرد  الطفل  قدوة  هو  الأب 
يف  الكتاب  يجد  الأب  ما�شكا  اأن 
الطفل  البيت فهو ر�شالة قوية  لهذا 
للقراءة  وكلما  يعود  اأن  له  لبد  باأنه 
من  ذلك  القراءة  �شيمكنه  اإىل  عاد 
وهويته  حيث  ثقافته  اإىل  العودة 
طالب العديد من املتدخلني يف هذا 
ومراجعة  املوؤمتر  �رصورة  انتقاء 
تكتب  التي  وت�شحيح  الق�ش�س 

لالأطفال .
ح�شب  املوؤمتر  هذا  عرف  كما 
من  اأ�شاتذة   5 م�شاركة  ناعو�س 
جلويل  العيد  اجلزائر  وهم الدكتور 
ودكاترة  معمري  اأحالم  و الدكتورة 
بهون  علي  �شعيد  وهم  اآخرين 
اإىل  هيمة  وهذا  عبداحلميد  و 
جانب نخبة من الباحثني واملفكرين 
واخلرباء  والدكاترة العرب يف جمال 
املهتمة  الإن�شانية  والعلوم  الطفولة 

م�شتقبل  تواجه  التي  بالإ�شكاليات 
حر�س  العربي  فلقد  الطفل 
الطفل  �شاأن  اإعالء  هوؤلء  على 
ولقد مت  امل�شتقبل  عماد  يعد  الذي 
التحدث  عن ثقافة الطفل  و�رصورة 
الطفل  ثقافة  بها  لأن  الهتمام 
امل�شتقبل  حيث  ثقافة  هي 
وقوف  الأخرية  هذه  منا  ت�شتدعي 
ه  لهذ تخطيطية   علمية   قفة   و
املتدخلون  اإىل  وتطرق  الثقافة 
بناء  العوامل  امل�شاعدة  يف 
وت�شحيحها  و  الطفل  ثقافة 
تهدد  املهددات  التي 
ت�شليط  الثقافة  مع  هذه 
وو�شائل  نرتنت   الأ ل�شوء  على   ا
الجتماعي  وخطرها  التوا�شل 
الطفل  وهويته  ثقافة  على 

العربية  وال�شالمية .
        

اأهمية م�صادر ثقافة 
الطفل ومقاربتها على �صوء 

م�صتجدات الع�صر
 

كما �شلط الدكتور العيد جلويل  من 
الأوىل  اجلل�شة  العلمية  اجلزائر يف 
الطفل  ثقافة  على  م�شادر  ال�شوء 
وقال  اجلذور  يف  ودرا�شة  العربي 
عليها  تعتمد  م�شادر  ثقافة  لكل  اإن 
هذه  على  والوقوف  منها،  وتفيد 
على  ت�شاعد  ودرا�شتها  امل�شادر 
معرفة  ثم  ومن  الثقافة،  هذه  فهم 
اأبرز  واجتاهاتها   ولقد  خ�شائ�شها 
اأهمية  الهادفة  املداخلة  هذه  يف 
م�شادر ثقافة الطفل ومقاربتها على 
ومتغرياته  الع�رص  م�شتجدات  �شوء 
امل�شادر  اأن  واأو�شح  املختلفة، 
هي:  اأنواع  ثالثة  ميكن ح�رصها يف 
حتتها  )وتندرج  الرتاثية  امل�شادر 
الأدبية  ثانوية هي امل�شادر  م�شادر 
وال�شعبية(  والدينية  والتاريخية 
واملرتجمات،  العاملية  وامل�شادر 
واملتغريات. ولقد  وامل�شتجدات 
تراأ�س  ذات الدكتور اجلل�شة العلمية 

الرابعة يف هذا املوؤمتر .
 

دور �صبكة الإنرتنت يف ت�صكيل 
ثقافة الطفل

 
اجلزائري    وحتدث  الدكتور 

اجلل�شة  هيمة  يف  احلميد  عبد 
املوؤمتر  عن  لهذا  الثانية  العملية 
ت�شكيل  يف  ودورها  الإنرتنت  �شبكة 
الكتاب  اأن  واأو�شح  الطفل،  ثقافة 
الوحيد  امل�شدر  ي�شكل  يعد  مل 
مناف�شة  ب�شبب  الطفل  لثقافة 
له،  احلديثة  الإلكرتونية  الو�شائل 
والإنرتنت  احلا�شوب  مقدمتها  ويف 
بكل  الأخرى  الإلكرتونية  والأجهزة 
تطبيقاتها والتي اأ�شبحت يف متناول 
كل الأطفال يف العامل، واأ�شار اإىل اأن 
اأن  توؤكد  احلديثة  الدرا�شات  بع�س 
الإنرتنت  مدمني  من   %14 من  اأكرث 

يف العامل هم من الأطفال .
ت�شليط ال�شوء على الق�شة املوجهة 

للطفل يف الوطن العربي
 

 فيما ركزت  الدكتورة اأحالم معمري 
مداخلتها  عن«  يف  اجلزائر  من 
الق�شة املوجهة اإىل الطفل العربي«، 
الذي  املهم  الدور  وا�شتعر�شت 
للطفل  املوجهة  الق�شة  توؤديه 
هل  وت�شاءلت  العربي،  الوطن  يف 
تتنا�شب  للطفل  املقدمة  الق�ش�س 
واللغوي  الإدراكي  امل�شتوى  مع 
للطفل، وما هي اأنواع هذه الق�ش�س، 
وم�شمونها  �شكلها  يف  حتقق  وهل 
للق�شة  عليها  املتفق  املقايي�س 
التي  الو�شائل  هي  وما  اجليدة، 
يقرتحها الرتبويون واخلرباء لإي�شال 
الأغرا�س  يحقق  للطفل مبا  الق�شة 
كيف  عام  وب�شكل  منها،  املرجوة 
يف  للطفل  املوجهة  الق�شة  نقيم 
احلمولت  هي  وما  العربي،  الوطن 
الثقافية التي حتملها مقارنة مبا هو 

معتمد يف ثقافات اأخرى؟
 

 �صناعة املعرفة املوجهة 
لالأطفال

 
العلمية  اجلل�شة  يف    وتطرق 
اخلام�شة الدكتور   �شعيد علي بهون 
املعرفة  �شناعة  عن  اجلزائر  من 
اأن  واأو�شح  لالأطفال،  املوجهة 
حاليا  و�شناعتها  املعرفة  اكت�شاب 
رهان  يعد  املنظور  امل�شتقبل  ويف 
الريادة  لنف�شها  تن�شد  التي  الدول 
والتقدم، والنطالق من الطفولة يف 
هذا املجال يعترب اخلطوة الأ�شا�س 

اأن  اإىل  واأ�شار  م�شتدمية.  لتنمية 
لالأطفال  املوجهة  املعرفة  �شناعة 
لإعداد  املبذولة  اجلهود  بها  يق�شد 
يوؤهله  مبا  ومهاريا  علميا  الطفل 
للتكيف مع البيئة، وميكنه من الإنتاج 
املطلوبة  الإ�شافة  وتقدمي  النوعي 
املتجددة  التحديات  ومواجهة 
اجلزائري  تراأ�س  الدكتور  ،  ولقد 
اجلل�شة  هيمة  يف  احلميد  عبد 
ب�شلطنة  املوؤمتر  ال�شاد�شة  لهذا 

عمان .
 

اأيام  خالل  ودرا�صًة  بحثا   23
املوؤمتر الثالثة بعمان

 
العلمية ملوؤمتر  اللجنة  اأو�شت  ولقد 
الواقع  بني  العربي  الطفل  »ثقافة 
اأقيم  امل�شتقبل«  الذي  وحتديات 
بنت  منى  الدكتورة  رعاية  حتت 
رئي�س  ومب�شاعدة  �شعيد  اآل  فهد 
للتعاون  قابو�س  ال�شلطان  جامعة 
مدر�شة  نظمته  الدويل  الذي 
الفرتة  العاملية مب�شقط يف  ال�شموخ 
الذي  2017 و  نوفمرب   16  –  14 من 
بن  حمود  بن  �شامل  ال�شيخ  تراأ�شه 
جمل�س  الها�شمي  باإن�شاء  �شعيد 
اأعلى لأدب الطفل يف �شلطنة عمان 
ور�شم  ال�شرتاتيجيات  بو�شع  يعنى 
اخلطط اخلا�شة بثقافة الطفل، واأن 
القادمة  دورته  يف  املوؤمتر  يتناول 
جمتمع  يف  الطفل  »ثقافة  مو�شوع 
الكبرية  لالأهمية  نظرا  املعلومات«، 
يف  الإنرتنت  يحتلها  اأ�شبح  التي 
ت�شكيل  يف  ودوره  اليومية،  حياتنا 
الأجيال  واإعداد  الطفل  ثقافة 
اجلاري  نوفمرب   14 يوم   . القادمة 
املوؤمتر  هذا  يف  احلديث  مت  وقد 
حا�رصه  يف  العربي  الطفل  هذا  عن 
وم�شتقبله، وقدم امل�شاركون العديد 
و�شل  والأبحاث  الدرا�شات  من 
بحثا  وع�رصين  ثالثة  اإىل  عددها 
ودرا�شًة خالل اأيام املوؤمتر الثالثة، 
تراأ�شت  الذي  املوؤمتر  حر�س  وقد 
هاديا  امل�شت�شارة  التنظيمية  جلنته 
موا�شلة  م�شيخي  على  �شالح  بنت 
�شنتني،  كل  دوري  ب�شكل  اإقامته 
خمتلف  مع  �رصاكة  بعقد  واأو�شى 
حقل  يف  ت�شتغل  التي  املوؤ�ش�شات 
حما�رصات  وطبع  الطفل،  ثقافة 

وتوزيعه  خا�س  كتاب  يف  امللتقى 
ال�شلطنة  داخل  وا�شع  نطاق  على 
م�شاركات  تثمني  ق�شد  وخارجها، 
كل  على  الفائدة  وتعميم  الأ�شاتذة 
وتنظيم  الطفل.  بثقافة  املهتمني 
املوؤمتر  لالأطفال  يف  م�شابقة 
مو�شوع  تخ�شي�س  القادم   و�شيتم 
خا�شة  جلنة  بت�شكيل  الطفل،  اأدب 
جوائز  لها  وتر�شد  اأ�شا�شي  وقانون 
الأدبي  لالإبداع  ت�شجيعا  قيمة 
لالأطفال،  مع  الكتابة  جمال  يف 
لالأطفال  جل�شات  تخ�شي�س 
القادم لقراءة  املبدعني يف املوؤمتر 
والق�ش�شية  ال�شعرية  اإبداعاتهم 
الكتابة  موا�شلة  على  لهم  ت�شجيعا 
والإبداع يف هذا الفن، وت�شجيع ن�رص 
املوجهة  واملجالت  الطفل  كتاب 
لالأطفال، وكذا الدرا�شات الأكادميية 

املتخ�ش�شة يف ثقافة الأطفال .
يحيى  بن  الدكتور  اأن  العلم  ومع 
طاهر  ناعو�س من مواليد 01مار�س 
ولية  تخمارت  بالك�شالنة  1967م 
وهران  مبدينة  تعلم  و  ن�شاأ  تيارت 
اللغة  ق�شم  وهران  بجامعة  التحق 
و  1986م  �شنة  واآدابها  العربية 
تخرج منه ب�شهادة لي�شان�س يف اللغة 
1990م  جوان  يف  واآدابها  العربية 
اإليوت  ت.�س.  »بني  مو�شوم  ببحث 
و بدر �شاكر ال�شياب »درا�شة مقارن 
يف  �شنة  ع�رصين  ملدة  ولقد دّر�س 
ثانويات  عدة  يف  الثانوي  التعليم 
العربي  الأدب  اجلزائري  الغرب  يف 
و  م�شتغامن  يف  ع�شعا�شة  بالثانويات 
البي�شاء  بئر اجلري  وبن عثمان عني 
ال�شانية بوهران و عمل اأ�شتاذا للنقد 
اجلزائر،  البليدة  بجامعة  الأدبي 
ويعمل الآن اأ�شتاذا حما�رصا باملركز 
العربية  )البالغة  بغليزان  اجلامعي 
امل�شاركة  بعد  و  الن�س(  ول�شانيات 
يف م�شابقة املاج�شتري م�رصوع واقع 
احلديث  اجلزائر  يف  الأدبي  النقد 
الذين  الع�رصة  من  ،كان  املعا�رص  و 
ال�شنة  اجتيازه  بعد  و   ، جنحوا 
يف  مو�شوعه  �شجل  التح�شريية 
على  وحت�شل  فيفري  2004م. 
الأدبي  النقد  يف  املاج�شتري  �شهادة 
يف 2007م بتقدير م�رصف جدا. و ثم 
�شهادة الدكتوراه يف : حتليل اخلطاب 
الن�س،درا�شة  ل�شانيات  �شوء  يف 

، يف ق�شم  البقرة  �شورة  تطبيقية يف 
اللغة العربية و اآدابها جامعة وهران.
اللجنة  تهنئة  بتقدير ح�شن جدا مع 
م�شاركا  اأ�شتاذا  و يعمل  للباحث 
بكلية  الإ�شكندينافية  باجلامعة 
الإ�شالمية  الدرا�شات  و  ال�رصيعة 
التف�شري  مادة  و  العربية  اللغة  ملادة 
احل�شارة  بكلية  م�شاركا  واأ�شتاذا   ،
دائما  واأ�شتاذا  وهران.  –جامعة 
غليزان  جامعة  ثم  البليدة  بجامعة 
–اجلزائر. و  وحاليا بجامعة وهران 
بعدة  متطوعا  خطيبا  اإماما  عمل 
1999م  �شنة  منذ  بوهران  م�شاجد 
دار  يف  ن�رص  كتاب  الآن. له  حد  اإىل 
الغرب عنوانه: » تي�شري قواعد اللغة 
العربية« و كتاب اآخر » و�شف اجلنة 
كاأنك تراها« و كتاب »احل�شن الواقي 
» وكتاب »حتليل اخلطاب القراآين يف 
�شوء ل�شانيات الن�س درا�شة تطبيقية 
يف �شورة البقرة وكتاب دوحة القراآن 
يف  اأقرا�س  يف  درو�س  الكرمي،«وله 
ال�شوق تتناول �شرية الع�رصة املب�رصين 
وكتاب«  اجلزائر  وم�شايخ  باجلنة 
الطبعة  العربية  اللغة  قواعد  تي�شري 
الثانية :مع دار القد�س العربي  ولقد 
يف  البحوث  من  ن�رص  جمموعة 
جملة  املنتديات: يقدم  و  الدوريات 
اإذاعة  يف  الإذاعية  الربامج  من 
وهران و متو�شنت و النعامة ومع�شكر 
وغريها- الطارف  و  ت�شم�شيلت 
تلفزيونية  ح�ش�س  وله  باجلزائر 
ف�شائية  تلفزيونية  قنوات  عرب 
واملتمثلة يف قناة ال�رصوق  والأجواء 
الأني�س  الف�شائية  وقناة 
الباهية �شارك  الف�شائية  وقناة 
امللتقيات  الدورات  يف  العديد  يف 
العلمية و املوؤمترات وهو ع�شو  يف 
الدولية  و  الهيئات  و  املجال�س 
العربية  للغة  الدويل  املجل�س  ع�شو 
ع�شو  و  لبنان  اإدارة(بريوت  )جمل�س 
ال�رصعية  ال�شت�شارات  الهيئة 
العنكبوتية  ال�شبكة  يف  والجتماعية 
العاملية  الرابطة  وع�شو  )الأردن( 
خمترب  ع�شو  و  الإ�شالمي  لالأدب 
وهو  اخلطاب  حتليل  و  الل�شانيات 
لتعميم  الوطني  امل�رصوع  �شاحب 
اجلزائر  يف  العربية  اللغة  ا�شتعمال 
»البالغة  ما�شرت  م�رصوع  �شاحب 

اجلديدة وحتليل اخلطاب«.  
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 فوائد �صاي 
الزعرت

كنوز الطبيعة عديدة، وكل كنز اأجمل من الآخر، 
اأودعها اهلل يف حياتنا لكي ن�صتفيد منها، ونعرف 

فوائدها، ون�صتخدمها لعالج اأمرا�صنا، وللحفاظ على 
�صحتنا واأج�صامنا واأنف�صنا وحتى عقولنا تعددت 
هذه الكنوز وفقا حلاجاتنا، فلكل مر�ض عالج، 

فالعالج الطبيعي )الطب البديل( مل يوجد عبثا اأو 
�صدفة، بل اإنه اأف�صل من الطب احلديث يف اأغلب 
الأحيان، ويعطي نتائج مر�صية ويف وقت غالبا ل 

يكن طويل . 
الأع�شاب،  على  املداومة  لذلك 
الطب  به  اأو�شى  ما  كل  وعلى 
البديل، يقينا من اأغلب الأمرا�ض، 
الكيميائية  الأدوية  �رش  ويقينا 
كنوز  من  الزعرت  وم�شاعفاتها  
اإياها،  اهلل  منحنا  التي  الطبيعة 
اأجريت  فوائدها،  حت�رش  ومل 

كل  ويف  عديدة،  درا�شات  عليه 
مل  لذا  فيه،  كنز  اكت�شف  درا�شة 
ي�شتطيعوا ح�رش فوائده ومميزات 
اأهميته،  ا�شتخدامه ولعل من كرث 
ي�شعونه  الغرب  اأهل  اأن  جند 
عبارة  وهو  طعامهم،  يف  دائما 
و�شعها  يتم  �شغرية،  وريقات  عن 

فهو  الطعام،  اأنواع  جميع  على 
نبتة عطرية، ت�شفي رائحة جميلة 
الطعام  اأنواع  كل  اإىل  لذيذ  وطعم 
عن  الزعرت  �شاي  حت�شري  يتم 
وتركها  الزعرت  اأوراق  غلي  طريق 
يتم  ثم  ومن  دقائق،  الع�رش  ملدة 
�رشبه لعدة اأغرا�ض، وميكن اأي�شا 

كل  ويف  �شاخنا،  اأو  باردا  �رشبه 
لذيذ  بطعم  يتمتع  فهو  الأحوال 

اإذا ما مت حت�شريه ب�شكل جيد . 
يف حالت اأمرا�ض احللق والبلعوم 
لتطهري  الزعرت  �شاي  تناول  يتم 
يف  كذلك  التنف�شية،  املجاري 
وي�شاعد  والبلغم،  ال�شعال  حالت 

حالت  ويف  البلغم،  طرد  يف 
لديك  يتوفر  مل  اإذا  اجلروح، 
تطهريه  ميكنك  للجرح  مطهر 
على  يعمل  فهو  الزعرت،  مبغلي 
املكان   وتطهري  اجلراثيم  قتل 
تناوله  يف�شل  النا�ض  من  كثري 
بعد تناول الطعام ؛ لأن فيه مواد 

ع�شالت  ا�شرتخاء  على  تعمل 
لعالج  فعال  يجعله  مما  الأمعاء، 
من  هناك  اإن  بل  اله�شم،  ع�رش 
لتخفيف  باردا  منقوعه  ي�شتخدم 
ي�رشب  اإنه  ويقال  ال�شداع،  اآلم 
الكوابي�ض،  من  للتخل�ض  �شاخنا 

كما اأنه م�شكن فعال لالآلم . 

تتمّتع ع�شبة الزعرت الربي برائحة عطرية ممّيزة، و�شاي الزعرت الربي يحظى ب�شعبية كبرية يف الوطن العربي نظراً ملذاقه املحبب لدى اجلميع، الزعرت
والذي يعد بنقع اأوراقه اجلافة يف املاء املغلي لدقائق ثم �رشبه �شاخنًا، وهو من اأكرث امل�رشوبات الع�شبية فائدة على الإطالق؛ اإذ اأّنه كان وما 

يزال ي�شتخدم يف الطب البديل كعالج ذو فعالية اأكيدة يف مقاومة الأمرا�ض املختلفة ال�شائعة وامل�شتع�شية. 
يكرث زراعة نبات الزعرت الربي يف ف�شل ال�شيف، خا�شة يف منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�شط، وخا�شًة يف بالد ال�شام ك�شوريا والأردن وليبيا 
وفل�شطني، والزعرت نبات معمر اأوراقه �شغرية ن�شبيًا تنمو من ال�شاق، تتلّون اأزهاره بني اللون الوردي والأبي�ض والأرجواين، والأجزاء امل�شتخدمة 
من الزعرت هي الأوراق اجلافة واخل�رشاء والذي اعتاد النا�ض على ا�شتخدامه كم�رشوب ع�شبي اأو باإ�شافة اأوراقة اخل�رشاء يف طهي املاأكولت 

لدى طب الروائح. ال�رشقية، كذلك البذور، والزيت امل�شتخرج من النبات والذي يدخل يف ت�شنيع الأغذية، اإ�شافة اإىل عطر الزعرت الذي ي�شتعمل يف عالج الأمرا�ض 

خ�صائ�ص فريدة
منقوع الزعرت يحوي مواد واأنزميات تعمل ب�شكل فعال على اإذابة الدهون وحرقها ؛ لذلك فهو ي�شتخدم وي�رشب يف حالة كل من اأراد اتباع 

الرجيم، فهو ي�شاعد يف اإزالة دهون الكر�ض والأرداف، وي�شاعد يف اإنقا�ض الوزن عدة كيلوات �شهريا اإذا ما مت �رشبه ب�شكل منتظم، ومبا اأنه 

مطهر للج�شم، فاإذا ما مت �رشبه يف ال�شباح، فهو ي�شاعد على تطهري املعدة واإزالة الديدان منها، بالإ�شافة اإىل اأنه من�شط للدورة الدموية، 

ومدر للبول، ومعالج للمغ�ض، وكما اأنه منظم مل�شتوى ال�شكر يف الدم وللدورة الدموية ملر�شى ال�شغط .  ميكنك �رشب �شاي الزعرت بعد 

اإ�شافته اإىل اأحد ع�شائرك املف�شلة اأو حتى الع�شل، ولكن ل يحبب اإ�شافته اإىل ال�شاي لكي ل يفقد فاعليته، واإذا �رشبته من اأجل الرجيم اأو 

من اأجل تنظيم ال�شكر، فال يجب اإ�شافته ملواد �شكرية، واإذا ما قمتي مب�شغ اأوراق الزعرت يف حال اآلم اللثة والأ�شنان، فهو ي�شاعد يف حلها 

وتخفيفها، بالإ�شافة اإىل اأنه من�شط ومقوي للذاكرة .  الزعرت نبتة عطرية، اأودعها اهلل لنا يف الأر�ض، اإن اأردنا احلديث عن فوائده، فلن ي�شهل 

علينا اإجمالها يف هذه املقالة، فال يوجد �شيء ل يدخل يف عالجه الزعرت، من اأقل الأمرا�ض اإىل اأكربها، لذا احر�شي -�شيدتي- دائما على 

اإ�شافته لكل وجبة لعائلتك ؛ لتتمتعي بحياة اآمنة، وا�شتبديل كوب ال�شاي �شباحا بكوب من الزعرت . 

فوائد الزعرت

الديكي  ال�شعال   « عالج  يف  ي�شاعد  فهو   ، كثرية  فوائد  للزعرت 
البلغم  و   ،  « الربو  اأمرا�ض  يعالج  كما   ، ال�شعبية  الإلتهابات  و   ،
تهدئة  على  في�شاعد   . الأمرا�ض  و  الأعرا�ض  لهذه  امل�شاحب 
طريق  عن   ، فيلطفها   ، منها  املخاط  بخروج  الهوائية  ال�شعب 
الدموية  للدورة  من�شطاً  الزعرت  يعد  كما    . الزعرت  غلي  �رشب 
ومطهراً لها ، و م�شكناً لالآلم ، و يعالج م�شاكل امل�شالك البلولية 
، و يخفف من مر�ض املغ�ض الكلوي وي�شفيه ، و ي�شاعد الزعرت 

على خف�ض الكول�شتريول كذلك . 
يف  ي�شاعد  و   ، املعدة  من  الغازات  طرد  على  الزعرت  يعمل  و 
عملية اله�شم ، و على امت�شا�ض املواد الغذائية . و يعمل على 
الق�شاء على الفطريات ، و الق�شاء على الطفيليات مثل ) الأميبا 

( ، كما يعترب قاتاًل للميكروبات . 
الزيتون مينح  زيت  مع  وتناوله   ، الإ�شهال  الزعرت حالت  يعالج 
الراأ�ض  جلد  تقوية  يف  الزعرت  اأي�شاً  ي�شهم  و   ، التقوية  الذاكرة 
، و يعالج اآلم الأ�شنان ، والتهابات اللثة ، و يحمي الأ�شنان من 

التعر�ض للت�شو�ض . 
كما و يعالج التهابات احللق ، و احلنجرة ، والتهابات الق�شبات 
الهوائية ، و ي�شاعد اجل�شم على التعرق ، و ميكم ا�شتعماله على 
�شناعة  يف  اأي�شاً  الزعرت  ي�شتعمل  و   . لعالجها  كمرهم  التاآليل 
، و يف �شناعة  ال�شابون  و   ، التجميل  ، و م�شتح�رشات  العطور 

مزيل العرق اأي�شا . 
و   ، ال�شدفية  و   ، كالأكزميا   ، اجللدية  الأمرا�ض  الزعرت  يعالج 
يعالج احلروق اجللدية اأي�شاً . كما اأن مغلي الزعرت مع الع�شل ، 
ي�شاعدان على تنقية الدم .و ي�شاعد الزعرت يف تفتيت احل�شى يف 

الكلوات ، كما اأنه يفيد يف عالج مر�شى ال�شكر . 

فوائد �صاي الزعرت الربي
يف  الربي  الزعرت  �شاي  يفيد 
دهون  وحرق  الوزن  اإنقا�ض 
الزراعني  من  وبخا�شة  اجل�شم 
والأرداف والكر�ض »البطن«، حيث 
عملية  ت�رشيع  على  ي�شاعد  اإّنه 

ال�شتقالب وه�شم الدهون.
التنف�شي  اجلهاز  م�شاكل  يعالج 
ال�شعبي  الربو  مل�شاكل  مفيد  وهو 
و�شيق النف�ض، كما اأّنه يزيل البلغم 
يف احللق والرئتني ويوقف ال�شعال 
لذا  الهوائية،  ال�شعب  ويلطف 
الربد  نزلت  لعالج  بتناوله  ين�شح 
عمل  يح�شن  والإنفلونزا.  والزكام 
الغازات  فيطرد  اله�شمي،  اجلهاز 
اله�شم،  ع�رش  ومينع  املعوية 
الف�شالت  طرد  على  ي�شاعد  كما 
ويكافح  الأمعاء  من  وال�شموم 
ال�شهية  يزيد  اأّنه  كما  الإم�شاك، 
م�شادة  خ�شائ�ض  وله  للطعام، 

الطفيليات  يقتل  اإذ  للبكترييا 
ويح�شن  املعوية  الديدان  ويطرد 
كما  الت�شمم،  ويقاوم  المت�شا�ض 
يعالج الإ�شهال الناجت عن البكترييا 

ويق�شي على جراثيم القولون.

ومينع  البكترييا  من  الفم  يطهر 
وجع  وي�شكن  الفم  التهابات 
ب اأو اإذا ا�شتخدم  الأ�شنان اإذا �رشرُ
الأورام  منو  من  يقي  كم�شم�شة. 
وخا�شة  اجل�شم  يف  ال�رشطانية 

والربو�شتاتا  الثدي  �رشطان 
الكارفاكرول  مادة  على  لحتوائه 

امل�شادة للخاليا اخلبيثة.
فهو  الع�شبية  الأمرا�ض  يعالج 
يف  ال�شابع  الع�شب  حلالت  مفيد 
يف  كبرية  فعالية  له  كما  الوجه، 
وهو  ال�رشع،  حالت  بع�ض  عالج 
مفيد لتحفيز عمل الدماغ وتقوية 

الذاكرة والوقاية من الزهامير.
الفتيات يف عالج اللتهابات  يفيد 
الطمث  واإدرار  املهبلية 

املنحب�ض.
البول،  ويدر  العرق  اإفراز  يحفز 
ويطردها  احل�شى  يفتت  اأّنه  كما 

من املثانة والكليتني.
ال�شكر  ن�شبة  �شبط  على  ي�شاعد 
ين�شط  كما  اجل�شم،  يف  وال�شغط 
الدم  تخرث  ومينع  الدموية  الدورة 

يف الأوعية وال�رشايني.
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الَليُّهَميّ اإِِنيّ 
اأَ�ْصَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َواأَ�ْصَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َواأَ�ْص�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�صْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
اأنت ربي، ل 

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

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

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

ل يغفر الذنوب اإل 
اأنت. 

ربي 
ل تكلني 

اإىل اأحد ، ول 
حتوجني اإل اأحد ، 

واأغنني عن كل اأحد 
، ي� 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 �سكر �هلل تعاىل
من  بالعديد  علينا  وجل  عز  اهلل  مّن  لقد 
النعم املختلفة التي ال نراها يف كثري من 
االأحيان مع اأّنها ال تعّد وال حت�صى، فنحن 
ال ن�صتطيع اأن نرى نعم اهلل عز وحل علينا 
ي�صعر  ال  فال�صحيح  لها  فقداننا  عند  اإاّل 
اإاّل عند املر�ض والغني ال  بنعمة ال�صحة 
يرى نعمة اهلل عليه اإاّل عند الفقر والب�صري 
ال يرى نعمة الب�رص اإاّل عند العمى، وحتى 
بنعمة  علينا  اأنعم  قد  وجل  عز  اهلل  اأّن 
وجل  عز  اهلل  اأعطانا  اأن  فلوال  عبادته 
القدرة على عبادته ملا ا�صتطعنا فعل ذلك 
فنحن ن�صتطيع القيام يف الفجر من اأجل 
اجلوع  حتمل  على  والقدرة  ال�صالة  اأداء 

اأعطانا  الذي  وجل  عز  وهو  ال�صيام  عند 
االأموال التي ن�صتطيع الت�صدق فيها فنحن 

نعي�ض يف ملكه عز وجل
فبذلك كان اهلل عز وجل هو االأحق بال�صكر 
من اأي �صخ�ض اآخر فهو اخلالق واملالك 
بالنعم  علينا  جاد  الذي  وهو  �صيء  لكل 
وهو  حت�صى  وال  تعد  ال  التي  العديدة 

الرحيم بنا وبجميع خملوقاته.
 واأوجه ال�صكر عديدة ومن املهم اأن نعلم 
اأّنه مهما قام العبد ب�صكر اهلل عز وجل فاإّنه 
نعمه حتى  ي�صتطيع �صكره على جميع  لن 
لو قام بذلك يف األف حياة مت�صلة، واإّن من 
اأهم اأوجه �صكر اهلل عز وجل هو طاعته عز 

وجل واالإلتزام مبا اأمر به فيجب علينا اأن 
نقوم بعبادته على اأكمل وجه وبنية خال�صة 
له وحده بالقيام بال�صالة وال�صيام وجميع 

االأمور التي فر�صها علينا واأّن نبتعد عّما 
نهانا عنه فكيف لنا اأن نع�صيه

 ونحن نعي�ض يف ملكه عز وجل.

�أثر �لإميان يف حياة �لإن�سان
اأي �صّدق ت�صديًقا جازًما ب�صحة  اآَمَن  الفعل  اللُّغة من  االإميان يف 
فاالإميان  ال�رّصع  اأّما يف  ريبة،  اأو  �صٌكّ  يخالطه  ال  ت�صديًقا  ال�صيء 
هو الّت�صديق اجلازم الذي ال ي�صاوره �صٌكّ اأو ريبٌة، واالعرتاف الّتام 
بُكِلّ ما اأمر به اهلل �صبحانه وتعاىل ور�صوله، واالنقياد ظاهًرا وباطًنا 
لهذا االإميان؛ فالقلب هو منبع االإميان ومكان االعتقاد، يليه القول 

بالِلّ�صان ثُّم العمل مبقت�صى هذا االإميان باجلوارح واالأع�صاء
تزداد  لذلك  واالأعمال؛  واالأخالق،  العقائد،  على  ي�صتمل  االإميان 
باملع�صية  وتنق�ض  اعات  والَطّ الح  ال�صّ بالعمل  االإميان  درجة 
نوب رّتب اهلل على االإميان دخول اجلّنة والنَّجاة من الّنار، ونيل  والُذّ
اأّنه باالإميان امُلطلق  اأخرب �صبحانه  عادة، وقد  ر�صاه والفالح وال�َصّ
نيا واأعلى املنازل يف االآخرة؛ اإذ  ينال العبد اأعلى املقامات يف الُدّ
ديقني وهم اأعلى اخللق منزلًة بعد  يكون ال�صخ�ض املوؤمن من ال�صِّ
ديقون منزلة االأنبياء، قال تعاىل:«والذين اآمنوا باهلل وُر�صله هُم ال�صِّ

عليه  اهلل  �صلى  الّنبي  ذكرها  والتي  عب  ال�ُصّ من  العديد  له  االإميان 
ال  قول:  اأعالها  �صعبًة؛  و�صبعون  ب�صٌع  احلديث«االإميان  يف  و�صلم 
�ُصعبٌة من  واحلياء  ريق،  الَطّ االأذى عن  اإماطة  واأدناها  اهلل،  اإال  اإله 
االإميان«، فقد ُجمع يف هذا احلديث ما بني اأعلى درجات االإميان 
ا  وهي ال اإله اإال اهلل- وهو االإميان بالقلب اعتقاًدا وتاأليًها واإخال�صً
من  االأذى  اإماطة  وهو  االإميان  درجات  واأدنى  بالِلّ�صان-،  ونُطًقا 
مُيّثل  وهو  الطريق-  يف  املاّرة  يوؤذي  ما  وكَلّ  واأ�صواٍك  قاذوراٍت 
كر اأحد �ُصعب  االإميان باجلوارح واالأع�صاء-، ثُّم خ�ص�ّض احلياء بالِذّ

االإميان-

لإميان بالأخالق وتطبيقها
 يف �حلياة

واليته؛  وحتت  اهلل  كنف  يف  العبد  باأّن  عور  ال�ُصّ
فاملوؤمنون هم اأولياء اهلل ال يعرتيهم اخلوف واحَلَزن

واجلهل  والُعزلة  لمة  الُظّ حياة  من  االإن�صان  اإخراج 
اإىل حياة النُّور والعلم دفاع اهلل �صبحانه عن املوؤمن؛ 
فاع يف حمايته من و�صو�صة  فاالإن�صان يلم�ض هذا الِدّ
ور  وال�رُصّ وامل�صائب  وتنجيته من املهالك  ال�ّصيطان 
بعد  ويخففها  امل�صائب  عنه  يرفع  اأو  وقوعها،  قبل 
االإن�صان  اهلل  فيوّفق  الهداية؛  على  احل�صول  نزولها 
زق احلالل  الح والِرّ العلم واحلّق واإىل العمل ال�صّ اإىل 
كر  والربكة يف املال والولد واالأهل االإميان �صبٌب لل�ُصّ
قد  التي  ال�رّصاء  حالة  يف  رب  وال�صّ ال�رّصاء  حالة  يف 
رباطة  من  يزيد  مّما  حياته؛  يف  االإن�صان  على  متُرّ 
رب  كر وال�صّ جاأ�صه وطماأنينة نف�صه ويُك�صبه اأجري ال�ُصّ
يعرفه  �صبٌب  هناك  وباأّن  �صا  بالِرّ عور  ال�ُصّ وثمارهم 
في�صعر  به؛  يقوم  لكِلّ عمٍل  اأجٌر  هناك  وباأّن  خللقه، 
حقوٍق  من  عليه  وما  ُخلق  وملاذا  وجوده  مبعنى 
جل واالإميان بكِلّ ما يرف�صه  وواجباٍت بعيًدا عن الَدّ

ليم العقل ال�َصّ

طرق �أخرى ل�سكر �هلل
كما اأّن من الطرق االأخرى التي يقوم بها العبد من اأجل �صكر اهلل عز وجل على نعمه هي القيام بالنوافل فالنوافل تعّد 
من االأمور التي تقرب العبد اإىل اهلل عز وجل وفيها �صكر لنعمه عز وجل، كّما اأّنه من املهم اأن نظهر نعمة اهلل عز وجل 
علينا حتى ولو بحمده عليها ولكن من دون مفاخرة وتكرب فمن اأعطاه اهلل عز وجل القوة ال يجب اأن يتجرب بها على 
النا�ض ومن اأعطاه اهلل عز وجل املال ال يجب اأن ي�رصف فيه فهذا يعترب م�صاداً ل�صكر اهلل عز وجل وقد كانت املفاخرة 
بالنعم من قوة ومال و�صلطة هي ما اأهلك القرون االأوىل، اإّنا من املمكن لريى اهلل عز جل اأثر نعمته على عبده اأن يقوم 
بحمد اهلل عز وجل على نعمه يف كل وقت ويف اأي مكان واأن يقوم مب�صاعدة النا�ض با�صتخدامها وجعلها يف �صبيل اهلل 
ومن اأجل خدمة النا�ض املحتاجني لها، كما اأّنه من اأف�صل االأمور التي من املمكن اأن يقوم بها املرء من اأجل �صكر اهلل 

عز وجل على نعمه هي �صكره بالل�صان وذكره عز وجل على الدوام

�أثار رحمة �هلل تعاىل
رحمة اهلل تعاىل الرحمة �صفٌة من �صفات اهلل عز وجل، وهذه الرحمة كاملة ال ي�صيبها العجز اأو النق�ض كما هي الرحمة 
املوجودة يف قلوب بع�ض الب�رص، وقد و�صعت رحمة اهلل تعاىل العباد يف كل �صيء، فلقد اأر�صل عز وجل الر�صل واالأنبياء 

اإىل الب�رص من اأجل هدايتهم وبيان طريق ال�صواب لهم رحمًة منه عز وجل بالعباد
ب اهلل عز وجل املخطئني من دون اأن يبنِيّ لهم طريق ال�صواب وطريق اخلطاأ، ثم ي�صلك االإن�صان ما ي�صاء وبناًء  مل يعِذّ
ب  عليه تتم حما�صبته، وقد كان هوؤالء الر�صل واالأنبياء رحيمني بالعباد ويدعونهم باملوعظة احل�صنة بعيداً عن التع�صّ
ٍح على اأَنّ الر�صالة  اَلّ َرْحَمًة ِللَْعامَلِني ((، وهذه االآية تدل ب�صكٍل وا�صِ والكراهية والبغ�صاء، قال تعاىل ))َوَما اأَْر�َصلْنَاَك اإِ

التي يحملها االأنبياء والر�صل ما هي اإاّل رحمًة من اهلل تعاىل للعباد

�سيدنا حممد �سلى �هلل عليه و�سّلم مت�سفًا بخلق �لرحمة
حممد  �صيدنا  كان  ولقد 
و�صلّم  عليه  اهلل  �صلى 
يف  الرحمة  بخلق  مت�صفاً 
الع�صيبة،  االأوقات  اأ�صد 
قري�ض  عذبوه  عندما  حتى 
مكة  موطنه  من  واأخرجوه 
دائم  كان  اأنه  اإاّل  املكرمة 

الدعاء لهم
اآثار رحمة اهلل تعاىل بعباده 
عباده  تعاىل  اهلل  وعد 
املخطئني بفتح باب التوبة 
النف�ض،  غرغرة  قبل  لهم 
من  ال�صم�ض  طلوع  وقبل 
رحمته  من  وهذا  مغربها، 
واإعطائهم  بعباده  وجل  عز 
اأنف�صهم من  الإنقاذ  الفر�ض 

عذاب جهنم
تعاىل  اهلل  رحمة  �صور  من 
االأر�ض  من  الزرع  اإخراج 
اليوجد  ميتة  كانت  اأن  بعد 
فيها اأي مظهٍر من مظاهر 

احلياة، وعندما ينزل الغيث 
تنمو  وجل  عز  برحمته 
الكائنات  وحتيا  النباتات 

احلية
اليوم  تعاىل  اهلل  م  ق�َصّ كما 
�صكوٌن  فالليل  ونهاراً،  لياًل 
ن�صاٌط  والنهار  وراحٌة، 
فلو  واجتهاٌد،  وعمٌل 
ملا  لياًل  كلّه  اليوم  كان 
احلية  الكائنات  ا�صتطاعت 
بغياب  حياتها  ممار�صة 
االأر�ض،  ولتجمدت  ال�صوء 
كله  كان  لو  اليوم  اأَنّ  كما 
نهاراً لبقيت الكائنات احلية 
وحلرقت  وم�صقٍة  تعٍب  يف 
االأر�ض بفعل اأ�صعة ال�صم�ض

من يلجاأ اإىل رحمة اهلل تعاىل 
ويقتنع بها، فاإنها تغنيه عن 
رحمة كل من يف ال�صماوات 
اأو�صع  واالأر�ض، فرحمة اهلل 
العبد  فيها  وي�صعر  واأ�صمل، 

حوله ومعه يف كل مكاٍن ويف 
كِلّ زمان غري منقطعٍة

ي�صاِرع  بذلك  العبد  اأَنّ  كما 
عز  اهلل  من  التقّرب  اإىل 
التي  برحمته،  للفوز  وجل 
فال  الأحد  اهلل  اأر�صلها  اإذا 
اإذا  بينما  لها،  منقطع 
قطعها عن اأحد فال مر�صل 
لها، فيبقى العبد بني الّرجاء 

واالأمل
نف�صه  تعاىل  اهلل  اخت�ض 
من  باملائة  وت�صعني  بت�صعٍة 

ع واحداً باملائة  الرحمة ووَزّ
من هذه الرحمة على جميع 
ر�صي  هريرة  اأبي  اخللقعن 
اهلل عنه اأنه �صمع ر�صول اهلل 
يقول  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
ِماَئَة  ْحَمَة  الَرّ اهلل  -َجَعَل 
ِت�ْصَعًة  ِعنَْدهُ  َفاأَْم�َصَك   ، ُجْزٍء 
يِف  َواأَنَْزَل  ُجْزًءا  َوِت�ْصِعنَي 
االأَْر�ِض ُجْزًءا َواِحًدا ، َفِمْن 
لُْق  اخْلَ يرََتَاَحُم  ْزِء  اجْلُ َذِلَك 
َحتَّى تَْرَفَع الَْفَر�ُض َحاِفَرَها 
يبَُه َعْن َولَِدَها َخ�ْصيََة اأَْن تُ�صِ



ت�سليةالأحد 19  نوفمرب2017  املوافـق  لـ 29 �صفر  1439ه 20

الكلمات املراد �صطبها
- بـابا �صنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�صفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�صتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�صـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �صـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�صابق

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

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

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

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

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

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

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

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

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�صلحفاة   10
حلمه

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

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

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

ذرات  الطبيعة  يف  �صيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

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

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

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

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

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

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

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

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

الرابعة  ال�صنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

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

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

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

كلمة ال�سر



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

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

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

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

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

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

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

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

 مكتبة اإفريقيا 03، �شارع الإخوة اإدير -اجلزائر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

د- مرا

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

 اأحمد
 اجلزائر- 

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

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

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

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

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

مطعم النخلة
�شارع بن بولعيد ، اجلزائر 01

 هاتف: 021.73.87.55
مطعم قرطاج

طريق الغلي�شني، اجلزائر 01
مطعم التوارق 

 بن عكنون قن�شلية فرن�شا  
مطعم اجلواد

02 ، اودان  �شاحة  بيت�ض   حي 
اجلزائر

: تف  ها
021.61.76.94/64.93.78 

مطعم قو�س قزح
اخت�شا�شي يف الك�شك�ض

�شاحة 08 احلوا�ض  كولونيل   حي 
المري

 هاتف:021.73.83.60
مطعم اخليمة

حي ديدو�ض مراد، اجلزائر 29
 هاتف: 021.64.87.12

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

 هاتف: 021.67.78.55
مطعم غريل رووم

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

 مطعم الهندي
دايل  ابراهيم، اجلزائر 117

مطعم ال�شبوط الدهبي
حي خليفة بوخالفة ، اجلزائر 19

 هاتف:021.73.33.72
مطعم الفوبورج

حي بي�شون، اجلزائر 09
 هاتف: 021.73.52.03

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

مطعم بوا دي كار
بوا دي كار ، دايل اإبراهيم

021.36.80.50 
مطعم املركب - امل�صمكة

�شاحة امل�شمكة
021.71.01.43 

مطعم املنقد
اإخت�شا�شي يف ال�شمك

 اجلميلة ، عني بنيان
مطعم ال�صرينو�س

حي ديدو�ض مراد ، اجلزائر 64
 هاتف : 021.64.64.12

مطعم �صيافة املنارة
احلمامات ، اجلزائر

 هاتف : 021.30.16.59
مطعم الكونتينونتال

 هاتف 021.68.52.10
مطعم نقار اخل�صب

 املرادية - اجلزائر
هاتف: 021.60.43.33

عناوين بع�س مطاعم العا�صمة اجلزائر 

H

اأرقام مهمة

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

 اجلزائر
هاتف:021.23.04.39/23.02

021 .32/23.00.23 
 البنك الوطني اجلزائري

8 ، �شيغيفارة  اأرن�شتو   �شارع 
 اجلزائر

هاتف : 021.71.35.26
Fax : 021.71.24.24 

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

هاتف : 021.73.89.50
:  فاك�ض 

021.55.55.20/55.58.34 
 بنك التنمية الريفية

 بدر32-، طريق ق�شطال حممد-
عني البنيان

هاتف :021.30.54.64
 فاك�ض :021.30.45.22

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

 اجلزائر
:  هاتف 

021.39.28.00/39.28.20 
 فاك�ض : 021.39.37.57

البنك اخلارجي اجلزائري
 حي الدكتور راينولد ، حيدرة، 01

 اجلزائر
هاتف : 021.71.13.26
 فاك�ض :021.23.92.67

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

 BNP parisbas  بنك
طريق ديدو�ض مراد

الهاتف: 02164.24.92
الفاك�ض: 02164.24.95

بنك الربكة
1بن رقم  اأو�شيف  بوتلجة   حي 

عكنون
هاتف: 021.91.64.50/53

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

طريق على بومنجل ، 1
الهاتف: 021.7465.32

البنوك واملوؤ�ص�صات املالية 

موؤ�ص�صة توزيع املياه 
021.68.95.00

املديرية العامة للجمارك 
 021.71.14.14

احلماية املدنية  
     14

اإ�صالح الغاز
021.674400 

الإنارة العمومية
021.28.20.64
  021286743

الأر�صاد اجلوية
021.50.69.11

      021.50.73.76
SAMU

021.23.50.50
021.73.53.53

الدرك الوطني العا�صمة
021.76.41.97

مركز املعاجلة من الت�صمم
021.96.49.63 

اأعطال الغاز
021.68.44.00

اأعطال الكهرباء 
021.15.20.23

م�صلحة املياه
021.67.50.30

احلماية املدنية
021.71.14.11
الإ�صتعالمات الربيدية

19
�صرطة الربقيات الربيدية

13
م�صلحة الإغاثة الطبية امل�صتعجلة

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

 فندق الأورا�صي
 �شارع فرانز فانون ، اجلزائر

 هاتف : 021748252
 فاك�ض021717287/90  

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

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

 فندق اجلزائر
" 24حي �شويداين بوجمعة، اجلزائر

 فاك�ض: 021693508 

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

 هاتف 021.20.10.10/20.96.96 
 فاك�ض :  021.21.06.06

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

 هاتف :  73.71.26 /021.73.50.40

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

 اجلزائر
 هاتف: 021.54.25.62/54.24.64

 فاك�ض021.54.25.66 

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

 هاتف : 021.39.31.75/ 39.05.93
 فاك�ض: 021.39.16.45 

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

 هاتف : 021.36.28.60/36.15.10
 فاك�ض:  021.37.33.58 

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

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

فندق دار ال�صياف 

 املرادية، اجلزائر
 هاتف  021.69.20.20 

 فندق املطار 
 هاتف021.50.75.52/50.62.50  

 فاك�ض:021.39.75.50 

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

فندق املنزه 
 املركب ال�شياحي ، موريتي ، �شطاوايل

 هاتف : 021.39.14.35 

 فندق الجانب
"01حي بومنجل ، اجلزائر
 هاتف: 021.74.81.16 

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

 هاتف : 021.73.76.44 

م�صت�صفى عني النعجة 
الع�صكري

Tél :  )021( 54-
05-05

Fax :  )021( 56-
03-08

 م�صت�صفى م�صطفى با�صا 
اجلامعي

Tél : )021( 67-
33-33 

امل�صت�صفى اجلراحي الع�صبي 
ايت ايدير

Tél :  )021( 62-
17-04

)021( 62-02-66
م�صت�صفى بني م�صو�س

Tél :  )021( 59-
82-00

)021( 93-11-90 
م�صت�صفى بارين

Tél :  )021( 59-
83-13

77-79-65/ 59-
84-12 

م�صت�صفى بري طرارية
Tél :  )021( 92-

25-02
92-11-46 

م�صت�صفى مايو باب الواد 

Tél :  )021( 57-
02-42

 57-02-22
م�صت�صفى بن عكنون

Tél :  )021( 91-
21-63 

م�صت�صفى زمرييل
Tél :  )021( 52-

24-00 
م�صت�صفى القطار

Tél : )021( 62-
73-85

62-75-22/ 62-
71-30 

م�صت�صفى بالفور
Tél :  )021( 76-

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

76-77
 41-76-75 

Fax : )021( 41-
62-25

م�صت�صفى الرويبة 
Tél : )021( 85-

26-89
 80-70-30

م�صت�صفى المرا�س العقلية 
دريد ح�صني 

Tél : )021( 23-
41-59

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

17-15 
Fax : )021( 60-

75-42
كلية با�صتور للتحاليل الطبية

Tél :  )021( 67-
25-11

 67-23-44
م�صت�صفي الأغواط 

029،92.16.93
م�صت�صفي ب�صكرة 

033،71.51.86
م�صت�صفي غرداية 

029،89.19.54
م�صت�صفي بومردا�س 

024،41.58.30
م�صت�صفي بجاية 

034،92.04.28
م�صت�صفي بويرة 

026،52.80.44
 م�صت�صفي مدية

025،50.23.58
م�صت�صفي مع�صكر 

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

043،26.18.21
 امل�صت�صفي اجلامعي لباتنة

033،85.00.00 
 033،55.02.30

 امل�صت�صفي اجلامعي ل�صيدي
 بلعبا�س

048،24.09.44 
 048،24.38.30

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

امل�صت�صفي اجلامعي للبليدة
025،41.26.90

م�صت�صفي �صيدي مربوك 
031،68.37.00

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

م�صت�صفي ابن �صينا 
038،82.02.44

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

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

 اجلزائرية 



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
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اأحداث23
يف �صور



 حيث اإقت�رص الإحتجاج يف البداية على تالميذ 
الأ�سبوع  منذ  يلقوا  اأن  فبل  املعنية  الأق�سام 
الثاين ت�سامنا وم�ساندة من كافة تالميذ الثانوية 
ت�رصيحاتهم  يف  وهددوا  الدرا�سة  �سلوا  الذين 
يتم  الدرا�سة حتى  مقاعد  اإىل  العودة  بعدم  لنا 
ت�سوية و�سعية زمالئهم خا�سة اأ�سحاب �سنوات 
خطر  ناقو�س  جهتهم  من  دقوا  الذين  الثالثة 
اأبواب  على  ونحن  الوقت  من  املزيد  ت�سييع 
اإمتحان الف�سل الول ومدى اأهمية هذه املادة 
ذات معامل 7 يف اإمتحان �سهادة البكالوريا هذا 
فيما اإلتزمت مديرية الرتبية ال�سمت كاأن الأمر 
اأبدوا  الذين  الولياء  قول  حد  على  يعنيها  ل 
يف  اأكبادهم  فلذات  م�سري  من  ال�سديد  قلقهم 

حال اإ�ستمرار الو�سع على حاله .
مت�صدر قائمة »الأفالن« 
ببلدية اأولد دراج كمال 

جمناح لـ »الو�صط«:

»�أتعهد �أن ت�صبح 
�أوالد در�ج قطبا 

��صتثماريا بامتياز يف 
والية �مل�صيلة«

تعهد م�ساء اأم�س، رئي�س بلدية اأولد دراج 
بولية امل�سيلة، واملرت�سح للمرة الثالثة يف 
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني »كمال 
جمناح« يف جتمع �سعبي كبري له مبدينة 

»اجلرف« التاريخية املواطنني احلا�رصين 
بال�سعي -مع جميع الأع�ساء املرت�سحني معه 

يف القائمة- يف العهدة القادمة على جعل 
بلدية اأولد دراج قطبا لال�ستثمار ال�سناعي 

والفالحي، بحكم القرب اجلغرايف من الولية 
حيث تبعد بحوايل 22 كلم �رصق الولية 

ورغبة امل�ستثمرين يف تطوير اقت�ساد البلدية 
والق�ساء على البطالة وكذلك الطابع الفالحي 

الذي مييز املنطقة كما اأ�سار مرت�سح 
الأفالن لالنتخابات الولئية »ا�سماعيل 

ديلمي«. واأ�ساف كمال جمناح:« اأن تنمية 
قرى ومدا�رص البلدية لن يتاأتى اإل مب�ساركة 
وتظافر جهود اجلميع من الوايل واملجل�س 
الولئي ورجال الأعمال وامل�ستثمرين اإىل 
غاية املواطن، الذي اأكد على اأنه خدمته 
واجب وبدون اأي مقابل«،وطماأن مواطني 

اجلرف بعدة م�ساريع يف امل�ستقبل من بينها 
500 م�رصوع �سكن اجتماعي باجلهة ال�سمالية 

من الطريق الوطني رقم 42، والدعم التام 
بغاز املدينة، وفتح م�سنع اأو مذبح بلدي 

يوفر العديد من املنا�سب لل�سباب باملنطقة 
،وملح اإىل �رصورة عدم الرد على اتهمات 

وا�ستفزازات املرت�سحني يف القوائم الأخرى 
قائال: » نريد اأن يكون 23 نوفمرب عر�سا 
حقيقيا، ي�سهد اأغلبية كا�سحة لالأ�سوات 

ل�سالح قائمتنا يف البلدية باإذن اهلل«.
اأحمد. غ

العدد : 4508/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�صا €1
www.elwassat.com

اأح�صن مرزوق 
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24
�جلز�ئر حتت�صن �مللتقى �لدويل 

للتكنولوجيا �حلديثة و ريادة �الأعمال
بعد النجاح الذي حققته الن�سخ اخلم�سة ال�سابقة )2012.2013.2014.2015.2016( اجلزائر 2.0 تعود 

هذه ال�سنة من 5 اإىل 9 دي�سمرب 2017 بحظرية الأعمال �سيدي عبد اهلل.

اجلزائر 2.0: هو حدث دويل موجه اإىل الدول الإفريقية ودول ال�رصق الأو�سط من تنظيم اك�س ميديا 

اند افنت برعاية �رصكة في�سبوك، يعترب هذا احلدث ملتقى دويل لتكنولوجيات املعلومات والت�سال 

وريادة الأعمال الذي ي�سكل جزءا من ا�سرتاتيجية اإفريقيا الرقمية، والذي يهدف اإىل �سمان حتول 

املجتمع نحو م�ستقبل رقمي وع�رصي. حيث �سيعر�س املوؤمتر العديد من الن�ساطات التي تت�سمن 

حمادثات، ور�سات تدريبية و نقا�سات مفتوحة يف خمتلف املجالت الرقمية، وذلك من اأجل العمل 

على خلق حلول تقنية تلبي احتياجات ال�سوق الأفريقية وال�رصق الأو�سطية، و�ستخ�س�س هذه الن�سخة  

والإفريقية. و�ست�سهد هذه ال�سنة ح�سور اأكرث من 6000 م�سارك من خمتلف الدول الإفريقية والعربية 

من �رصكات نا�سئة، �سباب مقاول، طلبة جامعات والعديد من ال�سخ�سيات الفاعلة يف جمال ريادة 

الأعمال والإنرتنت والتي  �ستكون همزة توا�سل، تعاون و تن�سيق بني خمتلف اجلهات.

ثانوية ب�صلول بالبويرة

�لتالميذ �صائعون ومديرية �لرتبية تتفرج
يتوا�صل لالأ�صبوع الثالث على التوايل اإ�صراب تالميذ ثانوية » خال�ص �صليمان » ببلدية ب�صلول 

�صرق ولية البويرة , على خلفية نق�ص تاأطري اأ�صتاذ مادة الهند�صة املدنية ل�صنوات الثانية 
والثالثة منذ الدخول املدر�صي �صهر �صبتمرب الفارط .

البويرة

على م�صتوى الوكالت التجارية لت�صالت اجلزائر

جمل�ص ق�صاء تيبازة 

بتيزي وزو وجيجل

�إختناقات �لغاز ترعب �صكان 

�حتمال ت�صجيل ��صطر�بات يف �لتكفل بطلبات �لزبائن 

 376 مالزم �أول لل�صرطة مرتب�ص 
يوؤدون �ليمني �لقانونية

تدمري خم�صة خمابئ لالرهابيني 

احلماية  م�سالح  موؤخرا  برجمت 
حول  حت�سي�سية  قافلة  بالبويرة  املدنية 
بلدية   27 م�ستوى  خماطرواأ�رصار  الغاز على 
من اأ�سل 45 بلدية لإ�ستهداف اأكرب �رصيحة من 
املواطنني خا�سة امل�ستفيدين اجلدد من هذه 
املادة احليوية عرب القرى واملدا�رص النائية  ، 
لكن وبالرغم من هذه اجلمالت املتكررة تبقى 

ظاهرة الإختناق بالغاز عالمة م�سجلة بولية 
البويرة التي اأح�ست خالل ال�ستاء الفارط 44 
 3 الأ�سبوع  نهاية  �سجلت  كما  اإختناق  حالة 
البويرة  مبدينة  واحدة  دفعة  جديدة  حالت 
وهو ما ي�سكل رعبا حقيقيا لل�سكان كلما حل 

ف�سل الربد والأمطار .
اأ.م

تبعا ملحاولت اخرتاق والعتداء على �سبكتنا 
التكفل  املعلوماتية، وحر�سا منا على �سمان 
ومعاجلة  زبائنها  وطلبات  بان�سغالت  الأمثل 
اجلزائر  ات�سالت  تعلم  اآمن،  ب�سكل  بياناتهم 
زبائنها باأن ت�سغيل التطبيقات ال�رصورية ل�سري 
تدريجي  ب�سكل  �سيتم  التجارية  وكالتها  عمل 

اعتبارا من �سبيحة هذا اليوم.

بع�س  ت�سجيل  يتم  اأن  املحتمل  من  وبالتايل، 
بطلباتكم  التكفل  يخ�س  فيما  ال�سطرابات 
على م�ستوى وكالتنا طوال هذا اليوم، تعتذر 
ات�سالت اجلزائر من زبائنها الكرام عن هذا 
تعمل  التقنية  فرقها  باأن  وتطمئنهم  الإزعاج 
جاهدة على �سمان ا�ستمرارية اخلدمة وت�سهر 

على التاأمني الكامل لأنظمتها.

اأدت دفعة متكونة من 376 مالزم اأول لل�رصطة 
القانونية  اليمني  ال�سبت  اليوم  امراأة   60 منهم 

اأمام رئا�سة جمل�س ق�ساء تيبازة على اإن 

بعد  القادم  دي�سمرب  �سهر  خالل  يتخرجوا 
فرتة ترب�س تدوم 24 �سهرا مبدر�سة ال�رصطة 
حممد وا�سح بعني البنيان باجلزائر العا�سمة.

من  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  متكنت 
لالرهابيني  )5( خمابئ  وتدمري خم�سة  ك�سف 
بكل من ولية تيزي وزو وجيجل حتوي قنابل 
خمتلف  من  الذخرية  من  وكمية  تقليدية 
العيارات، ح�سب ما افاد به اليوم ال�سبت بيان 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  الوطني،  الدفاع  لوزارة 
اأنه يف »اإطار مكافحة الإرهاب ك�سفت ودمرت 
مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي، يوم 17 نوفمرب 
2017 بتيزي وزو/ن.ع.1 )04( خمابئ لإرهابيني 
حتوي قنبلتني تقليديتي ال�سنع اإ�سافة اإىل )01( 
مولد كهربائي ويف جيجل/ن ع 5 و اإثر عملية 
بحث و تفتي�س ك�سفت مفرزة للجي�س الوطني 
الذخرية  ال�سعبي خمباأ يحتوي على كمية من 
ذخرية،  خمزن   )01( العيارات،  خمتلف  من 
لر�سا�س  اأخم�سني   )02( و  ميدان  نظارة   )01(

كال�سنيكوف اإ�سافة لأغرا�س اأخرى«.

يطالبون بجوازات �صفر 

�حلركى يتظاهرون �ليوم يف باري�ص 
�أمام �ل�صفارة �جلز�ئرية

يتظاهر اليوم عدد من احلركى يف باري�س اأما ال�سفارة 
�سفر  جوازات  على  باحل�سول  للمطالبة  اجلزائرية 
هذه  فاإن  املتوفرة  املعلومات  ح�سب  ،و  جزائرية 
اخلطوة هي حلقة �سمن م�سل�سل من الفعاليات التي 
ت�ستهديف تاأليب الإعالم و الراأي العام الفرن�سي �سد 
الرئي�س  على  لل�سغط  �سعيا  و  اجلزائرية  ال�سلطات 
اأمام  املو�سوع  ،و حثه على طرح  ماكرون  الفرن�سي 
طويلة  مدة  منذ  حتتفظ  التي  اجلزائرية  ال�سلطات 

مبوقف  �سارم �سد هذا امللف،و ياتي اختيار املكان 
اأن  احلراك ل ميكن  هذا  اأن  على  للتاأكيد  الزمان  و 
و  الفئة  هذه  �سفوف  داخلية يف  قناعة  نتيجة  يكون 
اإمنا نتيجة اإيحاءات من اأو�ساط فرن�سية ظلت تنفخ 
يف رماد الأزمة و ت�سعى لال�ستثمار يف امللف و اإحراج 
ال�سلطات اجلزائرية اأمام ارتفاع املطالبات باعتذار 
التحرير  ثورة  خالل  الجرامي  ما�سيها  عن  فرن�سا 

الوطنية و ما �سبقها من فرتة احتالل. 

على املخطوطات و الرتاث اجلزائري. التكنولوجيات املتقدمة و معاجلة النفايات والتلوث البيئي و تكنولوجيا الت�سال و احلفاظ ثالث �سنوات. و تتعلق موا�سيع هذه امل�ساريع حول ال�سحة الب�رصية واحلماية الغذائية و )5 ماليري �سنتيم( لتمويل املرحلة الأوىل من هذه امل�ساريع  املزمع اجنازها يف غ�سون خمابر البحث املوطنة باملوؤ�س�سات اجلامعية، اأنه مت تخ�سي�س مبلغ قدره 50 مليون دج التوقيع على عقود متويل هذه امل�ساريع املنجزة من قبل الأ�ساتذة الباحثني املنتمني لبع�س العايل و البحث العلمي، عبد احلفيظ اأوراغ واأو�سح اأوراغ، يف ت�رصيح لل�سحافة على هام�س، ما ك�سف عنه باجلزائر العا�سمة، مدير البحث العلمي و التطوير التكنولوجي بوزارة التعليم خ�س�س ال�سندوق الوطني للبحث العلمي 50 مليون دج لتمويل 25 م�رصوع بحث علمي، ح�سب  50 مليون دج لتمويل 25 م�صروع بحث علمي ال�صندوق الوطني للبحث العلمي

قايد �صالح يف زيارة عمل للناحية �لع�صكرية �الأوىل 
يقوم الفريق اأحمد قايد �سالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، 
برامج  تنفيذ  ملتابعة  الأوىل  الع�سكرية  للناحية  وتفتي�س  عمل   بزيارة  الأحد،  اليوم  من  ابتداء 

التح�سري القتايل، ح�سب بيان لوزارة الدفاع.
اإىل  وتفتي�س  عمل  بزيارة   2017 نوفمرب   19 »يوم  �سيقوم  �سالح  قايد  الفريق  اأن  البيان  اأ�سار  و 
الناحية الع�سكرية  اإىل مقر قيادة  الفرقة 12 م�ساة ميكانيكية باجللفة، و يوم 20 نوفمرب 2017 
الأوىل«و �ست�سكل هذه الزيارة التي تدخل  »يف اإطار متابعة تنفيذ برامج �سنة التح�سري القتايل 
2017 /2018، �سانحة لل�سيد الفريق لتفقد بع�س الوحدات، و عقد لقاءات توجيهية مع اإطارات 

واأفراد الناحية«.

�إجازة �أول قر�ص دو�ئي ميكن تتبعه د�خل �جل�صم
اأجازت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية ا�ستخدام اأول قر�س عالجي ميكن تتبعه رقميا داخل ج�سم الإن�سان وحتتوي اأقرا�س 

»اأريبيربازول«، وهي من اأدوية اجلهاز الع�سبي املركزي وت�ستخدم يف عالجات انف�سام ال�سخ�سية اأو مر�س ثنائية القطب، على جهاز 
ا�ست�سعار قابل لله�سم ي�سجل بداية ن�ساط الدواء بعد ابتالعه وتنقل ل�سقة يرتديها املري�س هذه املعلومات اإىل هاتفه الذكي. 

كما ميكن اإر�سال املعلومات اإىل الطبيب املعالج يف حالة عدم موافقة املري�س على ا�ستقبالها وياأمل اخلرباء يف اأن يف�سي ذلك اإىل 
حت�سني اللتزام بالأدوية، غري اأن ال�رصكة املنتجة لالأقرا�س تقول اإن ذلك مل يثبت حتى الآن بالن�سبة ملنتجها كما ت�سري الإر�سادات 

الطبية امل�ساحبة اإىل �رصورة عدم تتبع القر�س فور ابتالعه اأو اأثناء حالة طارئة، نظرا لأن ر�سد العملية قد يتاأخر اأو ل يحدث.

التجارية  وكالتها  عمل  ل�سري  ال�رصورية  التطبيقات  ت�سغيل  اأن  اجلزائر  ات�سالت  اأعلنت 
التكفل  �سمان  على  حر�سا  وذلك  ال�سبت  اأم�س   �سبيحة  من  اعتبارا  تدريجي  ب�سكل  �سيتم 
الأمثل بان�سغالت وطلبات زبائنها ومعاجلة بياناتهم ب�سكل اآمن وذلك بعد حماولت اخرتاق 
والعتداء على ال�سبكة املعلوماتية، ح�سب بيان لذات املوؤ�س�سة ،واأو�سح ذات امل�سدر اأنه من  
املحتمل اأن يتم ت�سجيل بع�س ال�سطرابات فيما يخ�س التكفل بطلبات الزبائن على م�ستوى 
الوكالت التجارية طوال هذا اليوم وقدمت ات�سالت اجلزائر اإعتذاراتها لزبائنها عن هذا 
الإزعاج وتطمئنهم باأن فرقها التقنية تعمل جاهدة على �سمان ا�ستمرارية اخلدمة وت�سهر 
على التاأمني الكامل لأنظمتها، وكانت ات�سالت اجلزائر قد تعر�ست لهجمات مت�ساعدة من 

قبل املجرم اللكرتوين الذي متكنت الجهزة المنية من التعرف عليه .

ات�صالت اجلزائر

ت�صغيل تدرجي للتطبيقات �ل�صرورية لعمل 
�لوكاالت بعد  حماوالت �الخرت�ق  
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