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 عقد اتفاق مع الأطباء
 اخل�ا�ص ل�سد العجز 

وزير ال�سحة يعلن عن 
رفع التجميد عن جميع 

امل�ساريع ال�سحية
يف ظل نق�ص عدة اأدوية بال�سيدليات، 

ال�سال�ن الدويل لل�سيدلة: 

البد من تفعيل  االت�سال 
من اأجل تنظيم ال�سوق 

ال�سيدالنية 
حادثة  غليزان التي اأثارت �سجة 

توقيف 8 اأ�سخا�ص ت�ساجروا 
يف موؤ�س�سة عمومية وتوقيف 

اآخر ن�سر فيدوللم�ساجرة 

�ص13الفني�ن ينتقدون خيارات الفاف ويطالب�ن بالرتيث واختيار الأف�سل

ماجر مر�سح فوق العادة خلالفة األكاراز

 الفالحة يجب اأن تكون رافدا  لالقت�ساد الوطني 

�ص.3

 بــــــــــن طــــــرمول: »�سعــــف« وزن 
القيادة اأثر على ا�ستقرار احلزب 

 بعد تاأجيل م�عد اللجنة املركزية للحزب العتيد:

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

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IF
IC

AT
IO

N 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

   RÊVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

- Méthodes pédagogiques - Un poste de travail par stagiaire
- Vidéoprojecteur - Accès Internet

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

- Evaluation en �n de stage
 

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

 FORMATION 
   DIPLÔMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
Comptabilité  

Ressources humaines
Communication

Formations multimédia, 
Communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe Francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Caméra 
Montage vidéo

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
de clientéle

Marketing et relations 
publiques

Secrétariat
Agent d’accueil
Documentation 

  Archivage numérique

EXPERIENCE

EX
PER

IEN
CE

Di
gi

ta
l 

W
or

ld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

قال اإن هذه اخلطوة ال بد منها، بوزيان مهماه:

املجال الطاقوي يتغري واجلزائر مطالبة بتداركه 
   �ص.3

لتمكينهم من ق�ساء جزء من 
عق�بتهم خارج امل�ؤ�س�سة العقابية 

م�سروع  قانون حمل 
ال�سوار االإلكرتوين 

للمحبو�سني اأمام الربملان
�ص.4

�ص.4

�ص.4

�ص.4

خالل الت�سعة اأ�سهر الأوىل من 2017

29 حالة وفاة واأكرث 
من 700 جريح  يف 

حوادث املرور 
�ص.5 �ص24�ص.5�ص.24

بعدما حاول جتاوز حافلة والده التي 
كانت تقل رعايا �سينيني

�ساب يطعن اآخر 
ب�سيف وي�سبب 
له ك�سورا مبدة 

عجز 30 يوما 
بالكاليتو�ص

اأكد املتهم باأن عالقته مبدير » 
ترا�ست« عالقة م�ؤطر بتلميذه

مدير الت�سويق ال�سابق 
بـ«ال�سالمة للتاأمينات« 

متهم بت�سريب معلومات 
�سرية لـ » ترا�ست«

ي�مي 17 و 18 اأكت�بر

انقطاع يف التزويد 
باملياه ال�ساحلة 

لل�سرب يف 4 بلديات 
بالعا�سمة 

قال اخلبري الطاق�ي ب�زيان مهماه، اإن نية احلك�مة املتعلقة مبراجعة قان�ن املحروقات، خط�ة كان ل بد منها، ب�سبب 
التغريات العميقة احلا�سلة بال�ساحة الطاق�ية العاملية«، لكن �سريطة اأن يك�ن »ت�سريعا وا�سحا وحمددا وم�ستدميا مينح 

اجلاذبية لل�سركات الأجنبية وي�سمن تقا�سم املخاطر والأرباح على ال�س�اء«.

 �أكد �خلبري �ل�شي��شي عزيز بن طرمول، �أن خطوة ولد عب��س ب�ش�أن 
ت�أجيل �جتم�ع �للجنة �ملركزية، ج�ءت ب�شبب �مل�ش�كل �لكثرية �لتي 
يتخبط فيه� �حلزب �لعتيد، زي�دة على �مله�زل �لتي عرفه� �لأفالن 
منذ تويل ولد عب��س �لأم�نة �لع�مة لأعتى حزب يف �جلز�ئر، موؤكد� 

يف �لأخري ب�أن وزن ولد عب��س و�شعيد�ين د�خل �حلزب، مل يعد 
مبقدوره �حلف�ظ على ��شتقر�ر جبهة �لتحرير �لوطني.

ماجر للو�سط: الأيام املقبلة 
�ستحدد عودتي اإىل اخل�سر

ماجر اأقيل من تدريب املنتخب 
الوطني عامي 1996 و 2002



اجلمعة 13 ال�سبت 14 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 24 حمرم  1439ه 24 �ساعة2

 اجلزائر تتوج بثالث جوائز
 يف الرواية العربية

العربية  الرواية  جائزة  فعاليات  �ضمن  جوائز  بثالث  اجلزائر  توّجت 
القطرية، حيث عادت جائزة  الدوحة  احت�ضنتها  والتي  احلالية  للطبعة 
عن  خطيبي  �ضعيد  والكاتب  ال�ضحايف  اإىل   2017 ل�ضنة  العربية  الرواية 
الثانية  اجلائزة  عادت  فيما  ايزابيل"،  انتظار  يف  عاما  "اأربعون  روايته 
برواية  عي�ضاوي  الوهاب  عبد  الكاتب  لفائدة  املن�ضورة  غري  للروايات 
"�ضفر الأعمال املن�ضية"، اأما الأديب ب�ضري �ضيف اهلل فقد احرز جائزة 

درا�ضة النقد.

ارتفاع اأ�سعار 
النفط بالأ�سواق 

الآ�سيوية 

ارتفعت اأ�ضعار النفط، 
اأم�س، مع تراجع اإنتاج اخلام 

وخمزوناته بالوليات املتحدة 
مما ينبئ ب�ضح يف ال�ضوق. 

وقال املتعاملون اإن بيانات 
قوية لواردات النفط ال�ضينية 

دعمت اأ�ضعار اخلام اأي�ضا. 
وح�ضب املحللني فاإن الأ�ضواق 

العاملية اأ�ضبحت متوازنة 
عموما بعد تخمة معرو�س 
دامت ل�ضنوات وذلك و�ضط 

خف�س اإنتاجي تقوده منظمة 
البلدان امل�ضدرة للبرتول 

)اأوبك(. و�ضجل اخلام 
الأمريكي غرب تك�ضا�س 

الو�ضيط 93ر50 دولر للربميل 
مرتفعا 33 �ضنتا، مبا يعادل 

7ر0 باملئة، عن الت�ضوية 
ال�ضابقة.  وارتفع برنت 30 

�ضنتا اأو 5ر0 باملئة اإىل 55ر56 
دولر للربميل. وكانت اإدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية 

قد قالت يوم اخلمي�س اإن 
خمزونات اخلام بالوليات 

املتحدة انخف�ضت 7ر2 مليون 
برميل لالأ�ضبوع املنتهي يف 
ال�ضاد�س من اأكتوبر ت�رشين 

الأول اإىل 22ر462مليون 
برميل. وتراجع اإنتاج اخلام 

81 األف برميل يوميا اإىل 48ر9 
مليون برميل يوميا. 

النخبة مغيبة باجلزائر.. 
واحلال يتاأزم

التي  املوا�ضيع  اأن  يبدو 
الراأي  �ضطح  على  طفت 
اأن  بينت  باجلزائر  العام 
قادرا  يعد  مل  املجتمع 
حقيقية  نخب  اجناب  على 
ال�ضائكة  الق�ضايا  تواجه 

الوقت  يف  ت�رشبه  قد  التي 
اأن  بدا  اأين  تريد،  الذي 
راحوا  مثقفني  ي�ضمون  من 
فيما  ال�ضتائم  يتبادلون 
يتعلق  فيما  �ضيما  بينهم، 
التي  الب�ضملة  بق�ضية 

املدافعني  اأن  قيل  ب�ضببها 
اإرهابيون  ظالميون  عنها 
اإىل  باجلزائر  �ضيعودون 
واملنت�رشين  الدم،  �ضنوات 
عنهم  يقال  الرتبية  لوزيرة 
لهم  لي�س  تنويريني  اأنهم 

عالقة بالأ�ضالة وال�رشيعة، 
بني  املواطن  بقي  فما 
و�ضماتة  املدافعني  �ضندان 
النخبة  فهل  املنت�رشين، 
يف  ترى  يا  مغيبة  �ضتظل 

واقع ل يب�رش باخلري.

القدرة ال�سرائية للجزائري حتت�سر
اأ�ضبحت القدرة ال�رشائية 
بالن�ضبة  ال�ضعيفة 
م�ضكل  اإىل  للمواطنني 
بداية  عوي�س جدا خالل 
عرفت  اأين  جويلية،  �ضهر 
جنونيا  ارتفاعا  ال�ضعار 
مقارنة مما كانت عليه يف 
الذي  املواطن  ال�ضابق، 
دائما ما طالب ال�ضلطات 
حت�ضني  على  الرتكيز 
التي  ال�رشائية  قدرته 

احل�ضي�س  يف  اأ�ضبحت 
مقارنة بجرياننا املغاربة 
ن�ضيان  دون  والتون�ضيني، 
ال�ضعيف  ال�ضهري  الراتب 
اأحد  قال  لهذا  كذلك، 
القدرة  باأن  املواطنني 
ما  الأهم  هي  ال�رشائية 
ي�رشخون  اجلميع  يجعل 
يعلو  �ضوت  ل  بجملة:" 
القدرة  �ضوت  فوق 

ال�رشائية".

الأبي�س  البيت  اأعلن 
مبا  تقم  مل  كوبا  اأن 
من  �ضل�ضلة  ملنع  يكفي 
الغام�ضة  الهجمات 
الدبلوما�ضيني  �ضد 
الأمريكيني يف العا�ضمة 
دون  هافانا،  الكوبية 
اإىل  التهام  يوجه  اأن 
احلكومة الكوبية بتنفيذ 
هذه الهجمات.  ونقلت 
عن  اعالمية  م�ضادر 
جون كيلي كبري موظفي 
قوله  الأبي�س  البيت 

احلكومة  اأن  "نعتقد 
قادرة  كانت  الكوبية 
العتداءات  وقف  على 
دبلوما�ضيينا".  على 
الهجمات،  هذه  وكانت 
اأنها  يرجح  التي 
جهاز  عن  �ضدرت 
على  اأثرت  قد  �ضوتي، 
اأمريكيا  دبلوما�ضيا   22
يف هافانا، وح�ضل اآخر 
اأغ�ضط�س  يف  هجوم 
املا�ضي.  وظهرت على 
الأ�ضخا�س الذين تاأثروا 

عوار�س  بالهجمات 
اآذانهم  يف  اأوجاع  بينها 
ودوار  لل�ضمع  وفقدان 
وم�ضاكل  وتعب  و�ضداع 
و�ضعوبات  الإدراك  يف 
وا�ضتدعت  النوم.  يف 

اأكرث  املتحدة  الوليات 
من ن�ضف دبلوما�ضييها 
طردت  كما  كوبا،  من 
15 دبلوما�ضيا كوبيا من 
وا�ضنطن، ردا على هذه 

الهجمات الغام�ضة.

 البيت الأبي�ض: كوبا كانت قادرة على وقف 
الهجمات �سد دبلوما�سيينا

بحث املخرج  قبول   مت 
عزيز  اليمني  امل�رشحي 
اأفكار  جملة  ال�رشيحي   يف 
جامعة  يف  املحكمة  واآفاق 
عنوان  يحمل  والذي   2 اجلزائر 
الدينية والحتفالية  " الطقو�س 
القدمية  اليمنية  ال�ضعبية 
ويكون   " امل�رشح  يف  وجتلياتها 
ن�رشت  التي  البحوث  اإجمايل 

اإىل  ثالثة  حمكمة  جمالت  يف 
ذات  اأكده  ما  ح�ضب  الآن  حد 
الر�ضمية  �ضفحته  على  املخرج 
ال�رشي بالفاي�ضبوك  م�ضيفا  
الأول  ال�رشط  حي  اأنه  اأنهى 
الربوفي�ضور  على  حل�ضوله 
فقط  خدمة  �ضنوات  و�ضيبقى 
اجلزائري  القانون  بح�ضب 

وترتفع اإىل الأ�ضتاذية.

قبول بحث  اليمني ال�سريحي  يف جملة 
اأفكار واآفاق يف  جامعة اجلزائر 2

ماجر يحدث �سجة يف ال�سارع اجلزائري
 

يبدو اأن اجنازات وتاريخ ال�ضطورة اجلزائرية رابح ماجر يف امليادين واللقاب والجنازات التي قام بها مل 
ت�ضفع له يف ال�ضارع الكروي اجلزائري والذي اأجمع على رف�س تعيينه على راأ�س العار�ضة الفنية للمنتخب 
الوطني خلفا للمقابل لوكا�س الكاراز معتربين انه ل ميلك التجربة يف عامل التدريب لقيادة دفة اخل�رش.
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يف  مهماه  بوزيان  و�أو�ضح 
�لإذ�عة  بها  خ�ص  ت�رصيحات 
�حلكومة  توجه  �لوطنية،  باإن 
ملر�جعة قانون �ملحروقات ل�ضنة 
لتغيري�ت  »��ضتجابة  ياأتي   2006
�مل�ضتوى  على  وعميقة  جوهرية 
�أثارها  �أبرز  �لتي كان من  �لعاملي 
وتغري  �لعاملية   �لنفطية  �لأزمة 
مل  بحيث  و�ملر�كز  �ملو�قع  يف 
�لأ�ضا�ضي  �لفاعل  �خلام  يعد 
�إمنا  �لطاقوية  �ملنظومة  يف 
وبروز  �لبرتوكيماوية  �ل�ضناعات 
يف  و�أ�ضار  جديدة«،  تكنولوجيات 
دخلت  �أخرى  عو�مل  �إىل  �ل�ضدد 
حتديا  متثل  �ملتغري�ت  �ضاحة 
�ل�ضيار�ت  كبري� على غر�ر حتدي 
�لعمل  �رصع  �لتي  �لكهربائية 
فيها  بيعت  �لتي  �ل�ضني  يف  بها 
مليون   38 �ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل 
�آفاق 2025 �ضي�ضتبدل  �ضيارة، ويف 
باملائة   40 �لعمالق  �لبلد  هذ� 
باأخرى  لل�ضيار�ت  حظريته  من 

كهربائية، و�أ�ضاف:« لذلك يتوجب 
�لتغري�ت  هذه  مع  �لتناغم  علينا 
حتى  نبقى  �لو�قع  وهذ�  �لعاملية 
رقما فاعال وموؤثر�  يف �لتوجهات 
لقدر�تنا  ودعما  �مل�ضتقبلية 
و�أعتقد  و�لقت�ضادية،  �لطاقوية 
�ملحروقات  لقانون  حتد  �أكرب  �أن 
و�خلرب�ت  لل�رصكات  �جلاذبية  هو 
�جلميع  �أن  رغم  وذلك  �لأجنبية، 
جاذبية  متلك  �جلز�ئر  �أن  يدرك 
كبرية على �مل�ضتوى �جليولوجي«.

�لطاقة  �ضوؤون  يف  �خلبري  و�أو�ضح 
�لعزوف   « �أن  بوزيان  مهماه 
قطاع  يف  �لإ�ضتثمار  عن  �لأجنبي 
�ملحروقات ببالدنا يعود بالأ�ضا�ص 
�لقانون �حلايل، لعل  �إىل م�ضامني 
�لر�ضوم  �أنظمة  يف  �لتعدد  �أبرزها 
و�جلباية �لنفطية لأن هذ� �لقانون 
جتاوزت  �أ�ضعار  وفق  �إعد�ده  مت 
مل  وحينها  دولر،   114 �آنذ�ك 
�أو  تكن هناك �أي قر�ءة م�ضتقبلية 
�إ�ضت�رص�ف ملا ميكن �أن يكون عليه 

�لو�ضع يف حال هبوط �أ�ضعار �لنقط 
مثال �إىل ما دون 40 دولر، وهو ما 
�أ�ضبحت  وبالتايل  فعال،  ح�ضل 
ل  �لعاملة  �لأجنبية  �ل�رصكات 
جتني فو�ئد من ��ضتثمارها و�إمنا 
�أمو�لها.  روؤو�ص  من  ت�ضتهلك 
هو  �لآن  �لتحدي  �أن  �أرى  لذلك 
قانون  �عتماد  نحو  �لذهاب 
لال�ضتثمار�ت  �جلاذبية  يعطي 
�أكرب  �ضمانات  ومينحها  �لأجنبية 
�لر�ضوم  �أمناط  تنويع  غر�ر  على 
وو��ضح  حمدد  ت�رصيع  مبوجب 
خبري  و�أ�ضار  �لأمد«،  وطويل 
نقائ�ص  �أبرز  �أحد  �أن  �إىل  �لطاقة 
�لقانون �حلايل هي عقود �لإمتياز 
�لأجنبي،  بال�ضتثمار  �أ�رصت  �لتي 
�لنفط،  من  وبالتايل  مبد�خيلنا 
»لكن عندما نتجه �إىل جتاوز عقود 
م�ضتدمي  ت�رصيع  باعتماد  �لمتياز 
وحمددة  جديدة  �أمناطا  يت�ضمن 
تعطي  و�ل�رص�ئب  �لر�ضوم  يف 
و�لفو�ئد  �لأرباح  لتحقيق  هام�ضا 

و�لأرباح  �ملخاطر  تقا�ضم  يتم  �أي 
» على حد تعبريه.

ق�ضية  عن  حديثه  معر�ص  ويف 
و�لذي  �ل�ضخري  �لغاز  ��ضتغالل 
مهماه  ك�ضف  �ملاء   م�ضكل  يطرح 
�لذي  �لكبري  �لعلمي  �لعمل  عن 
قامت به هيئة �مل�ضح �جليولوجي 
ن�رصه  ومت   2012 �ضنة  �لربيطانية 
جيولوجية  خارطة  �أول  �نتاج  وهو 
�إفريقيا وحتتل  للمياه �جلوفية يف 
�جلز�ئر �ملرتبة �لأوىل من ناحية 
كمية �ملياه، موؤكد� �أن 70 باملائة 
من  خز�ن  �جلز�ئري  �لرت�ب  من 
�ألف   92 �إىل  كميتها  وت�ضل  �ملياه 
كل  وبالتايل  مكعب  مرت  مليار 
ل�ضتخر�ج  متوفرة  �ملعطيات 
�أن  �عترب  كما  �ل�ضخري،  �لغاز 
يف  �لبيئية  �حلماية  خمطط 
��ضتغالل �لغاز �ل�ضخري من �جود 
�لنظمة �لقانونية يف هذ� �ملجال 
على م�ضتوى �لتجارب �ملوجودة .
علي/ع

قال اخلبري الطاقوي بوزيان مهماه، اأن نية احلكومة املتعلقة مبراجعة قانون املحروقات، خطوة كان ال بد منها، ب�سبب التغريات العميقة احلا�سلة 
بال�ساحة الطاقوية العاملية«، لكن �سريطة اأن يكون »ت�سريعا وا�سحا وحمددا وم�ستدميا مينح اجلاذبية لل�سركات االأجنبية وي�سمن تقا�سم املخاطر 

واالأرباح على ال�سواء«.

بعد تاأجيل موعد اللجنة املركزية للحزب العتيد:

بن طرمول: »�سعف« وزن القيادة اأثر على ا�ستقرار احلزب 
بن  عزيز  �ل�ضيا�ضي  �خلبري  �أكد 
عبا�ص  ولد  خطوة  �أن  طرمول، 
�للجنة  �جتماع  تاأجيل  ب�ضاأن 
�مل�ضاكل  ب�ضبب  جاءت  �ملركزية، 
�حلزب  فيها  يتخبط  �لتي  �لكثرية 
�لتي  �ملهازل  على  زيادة  �لعتيد، 
ولد  تويل  منذ  �لأفالن  عرفها 
لأعتى حزب  �لعام  �لأمانة  عبا�ص 
يف �جلز�ئر، موؤكد� يف �لأخري باأن 
د�خل  و�ضعيد�ين  عبا�ص  ولد  وزن 
�حلزب، مل يعد مبقدوره �حلفاظ 
�لتحرير  جبهة  ��ضتقر�ر  على 

�لوطني.
»�لو�ضط«  به  خ�ص  ت�رصيح  ويف 
�ل�ضيا�ضية  �لعلوم  �أ�ضتاذ  �أو�ضح 
�لأحد�ث  �ملتتبع ملجريات  �أن 
د�خل  وتفاعالتها  وتفا�ضيلها 
ي�ضتنتج  �أن  ميكنه  �لعتيد،  �حلزب 
بد�أت  �لتي  �لنتائج  من  �لعديد 
م�ضيفا:«  بثقلها،  وو�زنة  و��ضحة 
فاإن  ل �حل�رص  �ملثال  �ضبيل  على 
�لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب 
مند  وجوده  مر�حل  باأ�ضعب  مير 
�لت�ضققات  ب�ضبب   طويلة  فرتة 
و�لنق�ضامات د�خل �ضفوفه وحتي 
�ل�ضيا�ضي  باملكتب  قيادته  بقمة 
و�ملحافظات  �ملركزية  و�للجنة 
هنالك  �أنه  موؤكد�  و�لق�ضمات«، 
بيت  د�خل  من  �لتقارير  بع�ص 
خلل  وجود  عن  حتدثت  �لأفالن 
ح�ضبه  �لد�خلي  و�لو�ضع  كبري، 
يريد  �لذي  �لو�ضع  ذلك  لي�ص 
ك�ضب  على  وي�ضجعها  �لقيادة 
ويف  �ملقبلة،  �ملحليات  رهان 
»بن طرمول«  �ل�ضياق حتدث  ذ�ت 
بخلق  عجلت  �لتي  �لأ�ضباب  عن 
�حلزب،  د�خل  �لتنافر  من  نوع 

�لقياد�ت  �ضلوكات  يتقدمهم  حيث 
�ملعروفة،  باأ�ضمائها  �حلزبية 
هذه  مار�ضت  لقد  مو�ضحا:« 
�خلطاب  من  نوع  �ل�ضخ�ضيات 
�ملحيطة  �لأو�ضاع  جمريات  جتاه 
�أعلنت  �أين  و�ملوؤ�ض�ضات،  بالدولة 
متتد  �لتي  لالأجندة   �لنو�يا  عن 
�يل  �ملحلية  �لنتخابات  من 
يف  �ملقرر  �لرئا�ضيات  موعد 
يتكلم  من  وهناك  2019«،متابعا:« 
�لأرندي  مع  �لوطي�ص  حماية  عن 
علي  ��ضتحوذ  �لدي  �ملناف�ص 
طموحه  وو�ضوح  �حلكومة  رئا�ضة 

�لرئا�ضي«.

تطرق  �لتي  �لثانية  �لنقطة  �أما 
فتمثلت  »�لو�ضط«  متحدث  �إليها 
�لفالن  كو�لي�ص  �ضهدته  ما  يف 
�لت�رصيعيات  يف  �لقو�ئم  حول 
�عد�دها  حول  �لأيام  وهذه 
و�لولئية،  فقد  �لبلدية  للمحليات 
�لكثري  ح�ضبه  �لعملية  عرفت 
و�لجتهاد�ت  �لتجاوز�ت  من 
عن  بعيد�  �أ�ضماء  بفر�ص  �لر�دية 
من  بالعديد  �لقاعدة،  خيار�ت 
�إىل  و�ضلت  حيت  �لكربى،  �ملدن 
و�لتهديد  و�لتمرد  �ل�ضتباك  حد 
�لأجو�ء  و�ضحن  بال�ضتقالت 
موؤكد�:«وحلد  فعال،  وقع  ما  وهو 

�ضلال  حمافظات  تعي�ص  �ل�ضاعة 
تاما و�أو�ضاع تاأزم حقيقية وخميفة 
�ن  ويبدو  �حلزب..  م�ضتقبل  على 
رئي�ص  �ىل  و�ضلت  كثرية  ر�ضائل 
بالأو�ضاع  �بلغ  �لذي  �جلمهورية 
�لكارثية و�لتحذير من وقعها على 

�نتخابات 23 نوفمرب«.

وزن ولد عبا�س يرتاجع  
و�سعيداين مل يعد تاأثري  

�خلبري  قال  �أخرى،  جهة  ومن 
مثل  حزبية  �أن  قياد�ت  �ل�ضيا�ضي 
لهم  يعد  و�ضعيد�ين مل  ولد عبا�ص 
للحفاظ  يوؤهلهما  �لذي  �لوزن 
عمال  ولهذ�  �حلزب  تو�زن  على 
موؤمتر  تاأجيل  �أجل  من  �ضيء  كل 
�للجنة �ملركزية �لو��ضعة و�ضاحبة 
�ضد  تد�بري  �تخاذ  يف  �ل�رصعية 
�حلزب،  ل�ضورة  �أ�ضاء  من  كل 
هذه  خالل  �حلزب  م�ضيفا:« 
�ل�ضتحقاقات �ضيدفع �لثمن غاليا 
خا�ضة ببع�ص �ملدن �لهامة وهذ� 
مقدمتهم  ويف  �ملناف�ضني  ل�ضالح 
ذ�ت  ح�ضب  �لأرندي«،  وت�ضري 
�ملوؤ�رص�ت  من  �لعديد  �ملتحدث 
�لعام  بد�ية  وقبل  �لفالن  �ن  �ىل 
و�عادة  حتولت  �ضيعرف  �جلديد 
ومنهم  �لقيادة  �ضلم  د�خل  متركز 
�حلزب  �نق�ضام  �ىل  يقول  من 
�ملنا�ضلون  �لو�حد،  ويتطلع 
�لرئي�ص  �يل  طرمول  بن  ي�ضيف 
�لعزيز  عبد  للحزب  �ل�رصيف 
قبل  وتدخله  لتو�ضطه  بوتفليقة 
�لأمر  هذ�  �أن  رغم  �لأو�ن،  فو�ت 

�ضعب وقوعه.
علي عزازقة

خرباء فالحيون يوؤكدون:

 الفالحة يجب اأن تكون رافدا
 لالقت�ساد الوطني

باملدر�ضة  �جلامعي  �لأكادميي  �أكد 
�ضادق  �ل�ضيا�ضية  للعلوم  �لعليا  �لوطنية 
حنة نور �لدين  خالل ور�ضة مهنية حول 
باجلز�ئر  نظمت  �ل�ضحر�وية  �لفالحة 
�لعا�ضمة على �رصورة �أن تتحول �لفالحة 
�ىل حمرك حقيقي للنمو �لقت�ضادي من 

خالل رفع �لنتاج.
عر�ضه  خالل  حنة   و�أو�ضح  �ضادق 
حول  �لعمومية  �لفالحية  لل�ضيا�ضات 
على  نظمت  �ل�ضحر�وية  �لفالحة 
�لدويل  لل�ضالون  �ل17  �لطبعة  هام�ص 
�لغذ�ئية  �ل�ضناعة  و  �ملو��ضي  لرتبية 
بق�رص  )�ضيب�ضا(  �لفالحية  و�لتجهيز�ت 
هناك  �أن  �لعا�ضمة(  )�جلز�ئر  �ملعار�ص 
حت�ضني  و  لتو�ضيع  معتربة  �مكانيات 
�ىل وجود عجز  �لفالحي م�ضري�  �لنتاج 
كبري يف �ليد �لعاملة يف هذ� �لقطاع، كما 
يتطلب  �لعجز  هذ�  تاأثري  �أن  �ىل  �أ�ضار 
�لفالحية  �ملكننة  ��ضتعمال  يف  �لتعجيل 
ربح  و  �لنتاج  من  �لرفع  �ضاأنها  من  �لتي 
�لفالحية،  �ملر�حل  جميع  يف  �لوقت 
��ضتثمار  �إمكانيات  �أن هناك  وتابع يقول 
كبرية يف �جلنوب م�ضري� يف هذ� �ل�ضدد 
�ىل �ملياه �ل�ضطحية و �جلوفية و �ض�ضاعة 
ميكن  �لتي  �ل�ضحر�وية  �مل�ضاحات 
ذ�ت  و�أكد يف  منها،  مليوين هكتار  �ضقي 
�ل�ضياق على �أهد�ف �ل�ضيا�ضات �لفالحية 
�لعمومية يف جنوب �لبالد �لتي ت�ضعى �ىل 
م�ضتوى  حت�ضني  و  �لنتاجية  من  �لرفع 
�لقطاع  تطوير  كذ�  و  �ل�ضكان  معي�ضة 
خمطط  يخ�ص  فيما  �أما  �لفالحي، 
�ملتو�ضط  �ملدى  على  �لفالحية  �لتنمية 
-1996 �ل�ضحر�وية  للمناطق  �ملوجه 

غالفا  �أن  حنة  �ضادق  ذكر  فقد   ،2000
خ�ض�ص  قد  دج  مليار  ب47  قدر  ماليا 
�ل�ضغرية  �لفالحية  �مل�ضتثمر�ت  لتطوير 
�ضيا�ضة  مع  باملقارنة  و  �ملتو�ضطة،  و 
�لتجديد �لفالحي و �لريفي 2014-2009 

-ي�ضيف ذ�ت �ملتدخل- فان غالفا ماليا 
قدر ب1000 مليار دج قد خ�ض�ص لالأمن 
�لغذ�ئي للبالد، كما ��ضار �ىل نتائج تلك 
�لتي  �لعمومية  �لفالحية  �ل�ضيا�ضات 
ملمو�ص  تطور  يف  كبري  ب�ضكل  �أ�ضهمت 
و  �حلبوب  فرع  يف  �ضيما  لالإنتاجية 

�حلليب و�للحوم.
�لور�ضة  هذه  يف  �مل�ضاركون  تطرق  و 
�ل�ضتثمار  فر�ص  و  �مكانيات  �ىل  كذلك 
�مل�ضاكل  كذ�  و  �ل�ضحر�وية  �لفالحة  يف 
�ل�ضياق  ذ�ت  يف  بال�ضتثمار،  �ملرتبطة 
بوليات  �لفالحة  قطاع  ممثلو  ��ضار 
و  �جللفة  و  ب�ضكرة  و  غرد�ية  و  ورقلة 
تو�جهها  �لتي  �مل�ضاكل  �ىل  �لبو�قي  �م 
-كما  �ملتمحورة  و  �ل�ضحر�وية  �لفالحة 
قالو�- حول �لعجز يف جمالت �لتخزين 
و �لت�ضويق و �ل�ضقي و نق�ص �ليد �لعاملة 
�أما  �لكهرباء،  م�ضكل  كذ�  و  �ملوؤهلة 
�لتي قدمها ذ�ت  �لتو�ضيات  فيما يخ�ص 
تقييم  �إجر�ء  ب�رصورة  فتتعلق  �ملمثلني 
من  �جلنوب  يف  �لفالحي  للقطاع  د�ئم 
�لوقت  يف  �لختاللت  ت�ضحيح  �أجل 
�قليم  تهيئة  �ضيا�ضة  و�ضع  و  �ملنا�ضب 
كذ�  و  �لفالحي  لال�ضتثمار  حمفزة 
�لتكوين �ملنا�ضب يف �لو�ضط �ل�ضحر�وي، 
كما مت �لتاأكيد على �رصورة ت�ضوية ملف 
�ضيما  �لو�ضائل  تعزيز  و  �لفالحي  �لعقار 
من  و  �لفالحية.  �ملكننة  �دخال  مع 
�لفالحة  يف  �ل�ضتثمار  �مكانيات  بني 
�ل�ضحر�وية ��ضار �ملتدخلون �ىل ميادين 
�حلم�ضيات و �لتمور �لبطاطا و �ل�ضتثمار 
يف �لنتاج �حليو�ين و �لأ�ضجار �ملثمرة، 
�لفالحني  كما دعو� �ىل �رصورة مر�فقة 
مع  تتما�ضى  تكوينات  توفري  خالل  من 
ل  �لفالحة  لكون  �لتكنولوجية  �لتطور�ت 
ز�لت ت�ضكل قطاعا حيويا، د�عني كذلك 
�ىل �ر�ضاء ��ضرت�تيجية ��ضتثمار مدجمة.

وكاالت 



الطبعة  يف  م�شاركون  دعا 
الدويل  لل�شالون  الثانية 
ال�شيدلة  و�شبه  لل�شيدلة 
افتتح  الذي  والرفاه  وال�شحة 
نهاية الأ�شبوع بق�شنطينة، اإىل 
خمتلف  بني  الت�شال  تعزيز 
ال�شيدلة،  جمال  يف  الفاعلني 
اأن  �شاأنه  ومن  �رضورة  كونه 
ميكن من اإ�شفاء تنظيم اأف�شل 
احليوي  املجال  هذا  على 

بح�شبهم.
املدير  لبيو�ض  اأهود  واأكد 
اللقاء  باأن  لل�شالون  العلمي 
للت�شاور  ف�شاء  ميثل  الدويل 
والتالقي بني خمتلف الفاعلني 
ملناق�شة ال�شرتاتيجيات التي 
لتنمية وتطوير  تنفيذها  يجب 
للدواء خا�شة  الوطنية  ال�شوق 
يف جمال حتديد الحتياجات 
الأدوية،  جمال  يف  احلقيقية  
احلا�شل  التقدم  تنا�شي  دون 
اجلزائر  يف  املجال  هذا  يف 
الع�رض  ال�شنوات  خالل 
نف�ض  اعترب  حيث   الأخرية، 
حان  قد  الوقت  اأن  امل�شوؤول 
�شفوف  يف  قدما  للم�شي 
ت�شاوري  اإطار  يف  موحدة 
املجال  لهذا  دفع  لإعطاء 
املولد للرثوات.واأ�شاف نف�ض 
املتدخل باأن حت�شني الت�شال 
بني خمتلف الأطراف املعنية 
اأن  �شاأنه  من  املجال  بهذا 
مل�شكل  حل  اإيجاد  من  ميكن 
ندرة الأدوية »التي تطرح هنا 
مناطق  عديد  عرب  هناك  و 

اأن هذا العجز  البالد«.واعترب 
الوقت  مبرور  له  حال  �شيلقى 
حتديد  خالل  من  ذلك  و 
احتياجات ال�شوق الوطنية من 

الأدوية.
من جهته ركز منظم ال�شالون 
اأهمية  على  فر�شادو  يا�شني 
التظاهرات  من  النوع  هذا 
من  الوطني  الإنتاج  تثمني  يف 
ف�شاءات  ا�شتحداث  خالل 
بني  التجارية  للمبادلت 
وم�شرتين  حمليني  منتجني 
هذا  خالل  اأجانب.وتقام 
فيه  ي�شارك  الذي  ال�شالون 
و  للتكوين  75 عار�شا ور�شات 
النقا�ض لفائدة مهنيي ال�شحة 
نف�ض  ذكره  ما  ح�شب  طلبة  و 
امل�شوؤول الذي لفت اإىل اأهمية 
ال�شيدلنية من  ال�شناعة  دفع 
خالل درجة عالية من املعرفة 
ت�شتجيب ملقت�شيات ال�شاعة.

الدويل  ال�شالون  وينظم 
و  ال�شيدلة  �شبه  و  لل�شيدلة 
غرفة  مع  بالتعاون  ال�شحة 
متيز  و  ال�شناعة  و  التجارة 
غفري  باإقبال  الأول  يومه  يف 
الذين  زائر   1200 يقارب  )ما 
طافوا اليوم اخلمي�ض مبختلف 
ويت�شمن  املعر�ض«.  اأجنحة 
ال�شالون  هذا  اأ�شغال  برنامج 
يوم  غاية  اإىل  يتوا�شل  الذي 
عديد  تقدمي  املقبل   ال�شبت 
ال�شلة  ذات  املداخالت 
ال�شيدلنية  ال�شناعة  مبجال 

وال�رضطان والتغذية. 

يف ظل نق�ص عدة �أدوية بال�صيدليات، 
�ل�صالون �لدويل لل�صيدلة: 

البد من تفعيل  �الت�صال من �أجل 
تنظيم �ل�صوق �ل�صيدالنية 
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�أكد وزير �ل�صحة و �ل�صكان و�إ�صالح �مل�صت�صفيات خمتار ح�صبالوي، �أول �أم�ص، قر�ر رفع �لتجميد عن 
جميع �مل�صاريع �ل�صحية �لتي من �صاأنها �مل�صاهمة يف تد�رك نقائ�ص قطاعه، مو�صحا �أن م�صاحله تعكف 
على حت�صري تقرير مف�صل عن و�قع قطاعه يجري �إعد�ده ق�صد عر�صه على �لوزير �لأول خالل �لأيام 

�لقليلة �ملقبلة .

لتمكينهم من ق�صاء جزء من عقوبتهم خارج �ملوؤ�ص�صة �لعقابية 

م�صروع �لقانون حمل �ل�صو�ر �الإلكرتوين للمحبو�صني �أمام �لربملان
�صيعر�ص م�صروع �لقانون �لذي يجيز �ملر�قبة �للكرتونية للمحبو�صني بو��صطة �ل�صو�ر �إلكرتوين لتمكينهم من ق�صاء جزء من عقوبتهم 

خارج �ملوؤ�ص�صة �لعقابية على نو�ب �ملجل�ص �لوطني �ل�صعبي يف �لأيام �ملقبلة. 
م.�ض

تنظيم  قانون  م�رضوع  ويحدد 
الإدماج  واإعادة  ال�شجون 
بح�شب  للمحبو�شني،  الجتماعي 
كيفيات  اجلزائرية،  الأنباء  وكالة 
الو�شع حتت املراقبة  اإجراءات  و 
اإدراجه  �شبق  الذي  الإلكرتونية 
القانونية  املنظومة  �شمن 
جمال  يف   2015 �شنة  الوطنية 
يقرتح  و  الق�شائية.  الرقابة 
للقانون  املتمم  القانون  م�رضوع 
قانون  املت�شمن   04-05 رقم 
الإدماج  اإعادة  و  ال�شجون  تنظيم 
تو�شيع  للمحبو�شني،  الجتماعي 
الإلكرتونية  املراقبة  نظام 
هذه  تكييف  اإىل  عليهم  للمحكوم 
العقوبة. بحيث يرمي هذا الإجراء 
عليه  املحكوم  حمل  يف  املتمثل 
مبعرفة  ي�شمح  الكرتوين  ل�شوار 
املحدد  الإقامة  مبكان  تواجده 
متكني  اإىل  القا�شي،  طرف  من 
اأو جزء  املعني من ق�شاء عقوبته 

منها خارج املوؤ�ش�شة العقابية. 

كرامة  »احرتام  ظل  يف  وهذا 
و  �شالمته  و  املعني  ال�شخ�ض 
و  التنفيذ.  عند  اخلا�شة«  حياته 
الن�ض  عليه  ينطوي  ما  اأهم  من 
املذكور اأن الو�شع حتت املراقبة 
�شيطبق  --الذي  اللكرتونية 
ال�رضوط  توفرت  متى  تدريجيا 
مبقرر  »يتم  لذلك--،  ال�رضورية 
تلقائيا  العقوبات،  تطبيق  لقا�شي 
عليه  املحكوم  طلب  على  بناء  اأو 
حماميه،  طريق  عن  اأو  مبا�رضة 
�شالبة  بعقوبة  الإدانة  حالة  يف 
ثالث  مدتها  تتجاوز  ل  للحرية 
كانت  اإذا  ما  حالة  يف  اأو  �شنوات 
عليه  للمحكوم  املتبقية  العقوبة 
اأنه  كما  املدة«،  هذه  تتجاوز  ل 
»اإل  الإجراء  هذا  اتخاذ  ميكن  ل 
ممثله  اأو  عليه  املحكوم  مبوافقة 
القانوين اإذا كان قا�رضا«. ويخ�شع 
اللكرتونية  الو�شع حتت املراقبة 
»يكون  اأن  اأهمها  �رضوط،  لعدة 
اأن »يثبت املعني  احلكم نهائيا« و 
كذا  و  ثابت«  اإقامة  اأو  �شكن  مقر 
ال�شوار الإلكرتوين  »األ ي�رض حمل 

قد  املعني  يكون  »اأن  و  ب�شحته« 
�شدد مبالغ الغرامات املحكوم بها 

عليه«. 
جاء  التي  الإجراءات  بني  ومن 
بعني  الأخذ  القانون،  م�رضوع  بها 
الأوقات  حتديد  -لدى  العتبار 
مقرر  يت�شمنها  التي  الأماكن  و 
عليه  املحكوم  القا�شي-ممار�شة 
لدرا�شة  متابعته  اأو  مهني  لن�شاط 
اأو  ترب�ض  اأو  عالج  اأو  تكوين  اأو 
الن�ض  ي�شيف  لوظيفة،  ممار�شته 
و�شع  اأن  اإىل  اأي�شا  اأ�شار  الذي 
باملوؤ�ش�شة  يتم  الإلكرتوين  ال�شوار 
املنظومة  و�شع  مع  العقابية، 
من  لتنفيذه  الالزمة  الإلكرتونية 
التابعني  املوؤهلني  املوظفني  قبل 
الإطار،  هذا  يف  و  العدل.  لوزارة 
هذا  تنفيذ  مراقبة  و  متابعة  تتم 
اإ�رضاف  حتت  يتم  الذي  الإجراء 
من  العقوبات،  تطبيق  قا�شي 
لإدارة  اخلارجية  امل�شالح  طرف 
الإدماج  باإعادة  املكلفة  ال�شجون 
التي  للمحبو�شني  الجتماعي 
فورا،  القا�شي  تبليغ  »يتعني عليها 

الو�شع  ملواقيت  خرق  كل  عن 
حتت املراقبة الق�شائية، و تر�شل 
له تقارير دورية« بهذا اخل�شو�ض. 
للقا�شي  القانون  م�رضوع  يجيز  و 
الإجراء  هذا  من  ال�شتفادة  اإلغاء 
املعني  احرتام  عدم  حالة  »يف 
للتزاماته اأو يف حالة اإدانة جديدة 
كما  للمعني«،  طلب  على  بناء  اأو 
اأن  راأى  اإذا  العام،  للنائب  يجوز 
الإلكرتونية  الو�شع حتت املراقبة 
النظام  و  الأمن  على  �شلبا  يوؤثر 
جلنة  من  اإلغائه  يطلب  اأن  العام 

تكييف العقوبة .و يف حالة الإلغاء، 
بقية  املعني  ال�شخ�ض  ينفذ 
العقابية  املوؤ�ش�شة  داخل  عقوبته 
التي ق�شاها  ا�شتقطاع املدة  بعد 
كما  الإلكرتونية.  املراقبة  حتت 
املعني  حماولة  اإىل  الن�ض  تطرق 
الإلكرتونية،  املراقبة  من  التن�شل 
تعطيل  اأو  نزع  خالل  من  خا�شة 
اإىل  يعر�شه  ما  هو  و  ال�شوار، 
جرمية  يف  املقررة  العقوبات 
يف  عليها  املن�شو�ض  الهروب 

قانون العقوبات.

بغية تطوير �ل�صر�كة يف جمال 
�لبيئة  و�لطاقات �ملتجددة 

زرو�طي تتحادث 
مع �صفري �أملانيا 

باجلز�ئر
ا�شتقبلت وزيرة البيئة والطاقات 

املتجددة، فاطمة الزهراء 
زرواطي، اأول اأم�ض، باجلزائر، 

�شفري اأملانيا ، ميكائيل زيرن، 
حيث تطرق الطرفان اىل 

�شبل دعم و تطوير ال�رضاكة 
بني البلدين يف جمال البيئة 

والطاقات املتجددة ،ح�شبما 
علم يف بيان للوزارة . و اأ�شادت 

زرواطي يف  ت�رضيح �شحفي 
على هام�ض اللقاء »بالتعاون 
اجلزائري الأملاين يف جمال 

البيئة خا�شة فيما يتعلق  بالتنويع 
البيولوجي وت�شيري النفايات مبا 

فيها حت�شيل اجلباية و تكوين 
الطارات و ذلك من خالل  

الوكالة الأملانية للتعاون الدويل« 
ي�شيف البيان.   واأ�شارت الوزيرة 

اىل ان لقاءها مع ال�شفري الملاين  
متحور اأي�شا حول »مناق�شة �شبل 

تطوير هذه ال�رضاكة اإىل جمال 
الطاقات املتجددة خا�شة اأن 

اجلزائر تزخر ب 3500 �شاعة من 
الطاقة ال�شم�شية �شنويا و التي 

�شت�شب يف خدمة اقت�شاد البالد 
»،ي�شيف ذات امل�شدر .

من جانب اآخر  ا�شارت الوزيرة 
اىل دور اجلزائر للحد من 

التغريات املناخية موؤكدة ان 
اجلزائر �شت�شارك من خالل 

الوزارة الو�شية يف القمة الـ  23 
للمناخ )COP23( التي �شتعقد 

يف  �شهر نوفمرب القادم باأملانيا. 
من جهته ، تطرق �شفري اأملانيا  

اىل »امل�شاريع املندرجة  يف 
اطار ال�رضاكة بني البلدين يف 

القطاع البيئي من خالل الوكالة 
الملانية للتعاون الدويل«.

وزيرة �لت�صامن �لوطني 
ت�صتقبل �صفرية مملكة 

�ل�صويد باجلز�ئر 
ا�شتقبلت وزيرة الت�شامن الوطني 

والأ�رضة وق�شايا املراأة، غنية 
الدالية، اخلمي�ض،  باجلزائر 

العا�شمة، �شفرية مملكة ال�شويد 
باجلزائر ماري كلري �شوارد 

كابر ح�شب ما فاد به اليوم بيان 
للوزارة. 

واأ�شارت ال�شفرية وفق البيان اىل 
تطابق وجهات نظر البلدين يف 

الق�شايا ذات الهتمام امل�شرتك 
م�شيدة بالتقدم والريادة اللذين 

اأحرزتهما اجلزائر يف جمال 
التنمية الجتماعية ل�شيها 

فيما يتعلق بحماية الطفولة 
وحقوق املراأة ومتكينها �شيا�شيا 

واقت�شاديا.
من جهتها تطرقت ال�شيدة غنية 

الدالية اىل ال�شرتاتيجية الوطنية 
التي و�شعتها الدولة اجلزائرية 

للتكفل بالطبقات اله�شة من 
املجتمع واجلهود الرامية اىل نبذ 

التكالية وت�شجيع امل�شاركة يف 
التنمية.

عقد �تفاق مع �لأطباء �خلو��ص ل�صد �لعجز ببع�ص �لخت�صا�صات

وزير �ل�صحة يعلن عن رفع �لتجميد عن جميع �مل�صاريع �ل�صحية

ال�شحة  وزير  اأو�شح 
واإ�شالح  وال�شكان 
خمتار  امل�شت�شفيات 
اأم�ض،  اأول  ح�شبالوي، 
التفقدية  زيارته  خالل 
الزيارات  اأن  لبومردا�ض، 
للوقوف  بها  يقوم  التي 
ال�شحة  واقع قطاع  على 
وليات  خمتلف  عرب 
�شمن  تندرج  الوطن 
العمل على اإعداد تقرير 
قطاعه  حول  مف�شل 
عمل  جل�شات  عقد  بعد 
ال�شحة  مديري  مع 
بها  يحط  ولية  لكل 
خارطة  اإعداد  بهدف 

على  �شتعر�ض  �شحية 
عر�شها  قبل  اأخ�شائيني 
يرفع  مف�شل  تقرير  يف 

للوزير الأول.
ق�شية  يخ�ض  وفيما 
ال�شيدة احلامل املتوفاة 
باجللفة �شدد ح�شبالوي 
حفظ  �رضورة  على 
قبل  من  املهني  ال�رض 
الت�رضيح  وعدم  الأطباء 
تعهد  فيما  لالإعالم،  به 
بالعمل على خف�ض ن�شبة 
اجلدد  املواليد  وفيات 
املقدرة بـ55 وفاة يف كل 
جديدة  ولدة  األف   100

اإىل ال�شفر.

نق�ض  بخ�شو�ض   اأما 
اأكد  املخت�شني،  الأطباء 
وزير ال�شحة اأنه �شيعمل 
رفقة وزير التعليم العايل 
على  العلمي  والبحث 
النق�ض  وتدارك  درا�شة 
على  العمل  خالل  من 
خمت�شني  اأطباء  تكوين 
الطلب،  يقت�شيه  ح�شبما 
�رضورة  اإىل  اأي�شا  داعيا 
الأطباء  مع  اتفاق  عقد 
العجز  ل�شد  اخلوا�ض 
الخت�شا�شات. ببع�ض 
اأي�شا  الوزير  تعهد  كما 
اإطار حت�شني ظروف  يف 
العمل ملنت�شبي قطاعه، 

امل�شاكن  با�شرتجاع 
من  امل�شغولة  الوظيفية 
طرف غرباء عن القطاع 
على  توزيعها  ليعاد 

م�شتحقيها.
التي  امل�شاريع  وعن 
موا�شلتها  على  وافق 
عليها  موافقته  واأعطى 
فقد  بومردا�ض  بولية 
متثلت يف م�شت�شفى 240 
الولية،  بعا�شمة  �رضير 
والتوليد  للن�شاء  م�شلحة 
بربج  �رضيرا   60 لـ  تت�شع 
من  وم�شت�شفى  منايل، 
60 �رضيرا اأي�شا بخمي�ض 

اخل�شنة.

حادثة  غليز�ن �لتي �أثارت �صجة 

توقيف 8 �أ�صخا�ص ت�صاجرو� يف موؤ�ص�صة عمومية 
وتوقيف �آخر ن�صر فيدو �مل�صاجرة 

ال�رضطة  م�شالح  متكنت 
واد  دائرة  باأمن  الق�شائية 
غليزان  �رضق  كلم   50 ارهيو) 
اأ�شخا�ض   8 توقيف  من   )
عمومية  موؤ�ش�شة  يف  ت�شاجروا 
فيدو  ن�رض  اأخر  توقيف  و 
امل�شاجرة عرب مواقع التوا�شل 
لدى  علم  ح�شبما  الجتماعي 
العالقات  و  الت�شال  خلية 
العامة بالأمن الولئي . واأو�شح 
الأمنية  الهيئة  لذات  بيان 
 - منه  ن�شخة  واأج  –ت�شلمت 
الق�شية جاءت على اإثر مكاملة 

الأخ�رض  الرقم  على  هاتفية 
1548 مفادها وقوع �شجار بني 
يف  الأ�شخا�ض  من  جمموعة 
املوؤ�ش�شة   ( عمومية  موؤ�ش�شة 
لوادي  ال�شت�شفائية  العمومية 
بالنظام  الإخالل  مع   ) ارهيو 
امل�شالح  ذات  لتتنقل  العام 
المنية ا اإىل عني املكان حيث 
مت توقيف الأ�شخا�ض ال�شالفي 
ملف  اإجناز  مت  الذكر.وقد 
فيهم  امل�شتبه  وتقدمي  ق�شائي 
اإهانة   « تهمة  العدالة عن  اأمام 
هيئة عمومية، جنحة الع�شيان، 

خمالفة  و  امل�شاجرة  جنحة 
وفق   « العام  بالنظام  الإخالل 

ذات امل�شدر .
توقيف  مت  �شلة  ذا  �شياق  ويف 
فيديو  بن�رض  قام  �شخ�ض 
التوا�شل  مواقع  م�شتوى  على 
كامريا  اإلتقطته  الإجتماعي 
مراقبة يظهر ال�شجار املذكور 
العدالة  اأمام  تقدميه  مت  حيث 
 « تهمة  عن  احلب�ض  اإيداعه  و 
متناول  يف  ت�شجيالت  و�شع 
�شاحبها«  اإذن  بغري  اجلمهور 

اإ�شتنادا لذات امل�شدر .



والية  وايل  االأ�سبوع  اآخر    قام 
بزيارة  بو�سمة  حممد  املدية 
اأين  املدية  بلدية  اإىل  معاينة 
طبي  مركز  تهيئة  اأ�سغال  تفقد 
اجتماعي اجلديد اخلا�ص بعمال 
املحلية  اجلماعات  وموظفي 
مكتب   100 مقر  م�ستوى  على 
الوايل  اأكد  حيث  بوزيان،  بحي 
على اأهمية توفري كامل ال�رشوط 
ال�ستقبال عمال القطاع يف اأح�سن 
تدعيم  �رشورة  واإىل  الظروف 
طبي  و�سبه  طبي  بطاقم  املرفق 
نف�سانيني وجتهيزات  واأخ�سائيني 
قبل  خمرب  و  عالجية  طبية 

ا�ستغالله يف االأيام القادمة.
م�سكن   20 عمارة   عاين  كما   
التي هي يف �سدود االنهيار بحي 
االجتنابي  والطريق  ال�سكري  مرج 
الرابط بني واد حلر�ص و امل�سلى 
مت  الذي  كلم   05 م�سافة  على 
اإعادة  الأجل  للربجمة  اقرتاحه 
ال�سغط  لتخفيف  ذلك  و  تهيئته 
الرابط  الطريق  م�ستعملي  على 
حلر�ص  وواد  املدية  بلدية  بني 

باجتاه  ال�سفلى  باأتي  حي  عرب 
بلدية �سي املحجوب اأما بالن�سبة 
لعمارة 20 م�سكن مت اإخالوؤها من 
الوايل  اقرتح  مدة  منذ  ال�سكان 
اإجراءات  واتخاذ  خربة  باجراء 
العملية ال�ستغالل العقار لتن�سيط 
هذه  فمثل  تنمويا  املنطقة 
املبادرات التي يقومون بها الوالة 
الذي  كما  ميداين  عمل  وجت�سيد 
 ، املدية  والية  وايل  بها  يقوم 
لربنامج  تطبيق  ذلك  اأن  مو�سحا 

فخامة رئي�ص اجلمهورية.
 الهواري بلزرق 

مرور  حادث  االأ�سبوع  اآخر  وقع 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 
نزل  اأمام  امل�سمى  باملكان   01
يف  متثل  الربواقية  بلدية  دقني 
ده�ص دراجة نارية ل�سخ�ص خلف 

اعمارهم  ترتاوح  م�سابني   02
ا�سيبا  �سنة   26 و   25 بني  ما 
مت  اخلطورة  متفاوتة  با�سابات 
ا�سعافهم يف عني املكان و نقال 
من طرف رجال احلماية املدنية 
للوحدة الثانوية لدائرة الربواقية 
لذات  املدين  امل�ست�سفى  اىل 
الوطني  الطريق  يبقى  و  الدائرة 
اين وقع  رقم 01 يح�سد االرواح 
امل�سمى  باملكان  مرور  حادث 
انحراف  يف  الفرنان متثل 
ترتاوح  م�سابني  حافلة خلف 10 
اعمارهم ما بني 03 �سنوات و 55 
متفاوتة  با�سابات  ا�سيبوا  �سنة 
عني  يف  ا�سعافهم  مت  اخلطورة 
نقلوا من طرف رجال  و  املكان 
الثانوية  للوحدة  احلماية املدنية 
م�سلحة  اىل  الربواقية  لدائرة 
بامل�ست�سفى  اال�ستعجاالت 

املدين لذات الدائرة .
الهواري بلزرق

نوفمرب   23 لالنتخابات   حت�سريا 
ال�سعبية  املجال�ص  الأع�ساء   2017
اجتماع  مت  الوالئية  و  البلدية 
مبقر  االأ�سبوع  هذا  اآخر  تن�سيقي 
الوالية تراأ�سه االأمني العام للوالية 
عن  نيابة  مرزوقي  حممد  ال�سيد 
حممد  ال�سيد  املدية  والية  وايل 
مع  تن�سيقي  اجتماعا  بو�سمة 
روؤ�ساء الدوائر و اأع�ساء املجل�ص 
القطاعات  ملختلف  التنفيذي 
اإ�سرتاتيجية  اإعداد  على  موؤكدا 
االنتخابات  مبنا�سبة  ات�سالية 
املجال�ص  الأع�ساء  املحلية 
اأن  و  الوالئية  و  البلدية  ال�سعبية 

املتوا�سل  العمل  و  االلتزام  يكون 
الأجل اجناز العملية االنتخابية وفق 
بنظام  املتعلق  الع�سوي  القانون 
االنتخابات و يف كنف ال�سفافية و 
النزاهة و هذا ردا على املتدخلني 
بعملية  املرتبطة  املقايي�ص  يف 
�رشورة  على  م�سيفا  التح�سري 
تكري�ص مبداأ اال�ستقاللية و حياد 
ال�رشوط  كل  توفري  و  االإدارة 
املادية و الب�رشية اأمام املواطنني 
الأجل اأداء واجبهم باإدالء اأ�سواتهم 
ت�سمنه  و  الد�ستور  لهم  يكفله  مبا 

قوانني اجلمهورية .
 الهواري بلزرق 

املدية 

املدية

توفري كل ال�شروط املادية والب�شرية اأمام املواطنني

 �لو�يل يتفقد �أ�شغال  تهيئة مركز 
طبي �جتماعي بعا�شمة �لوالية

12 جريح يف حادثي مرور 

�ثناء �إنتخابات 23 نوفمرب     
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بعدما حاول جتاوز حافلة والده التي كانت تقل رعايا �شينيني

�شاب يطعن �آخر ب�شيف وي�شبب له 
ك�شور مبدة عجز 30 يوما بالكاليتو�س
فتحت حمكمة احلرا�ش نهاية الأ�شبوع الفارط ق�شية اإعتداء خطرية راح �شحيتها �شاب يف العقد 

الثالث  من العمر على يد اأحد ال�شبان ب�شبب قيام الأول بتجاوز  حافلة والد هذا الأخري  على 
م�شتوى حمطة حافالت الكاليتو�ش وقام ب�شبب مناو�شات كالمية بينهما بطعنه بوا�شطة �شكني �شخم 

ت�شببت له بك�شور خطرية اإ�شتلزمت 20 غرزة و�شهادة طبية مبدة عجز 30 يوما

خالل  ال�سحية  اأكد  حيث 
جل�سة املحاكمة التي جرت 
الفارط  االأ�سبوع  نهاية 
احلالية  الق�سية  وقائع  اأن 
اجلاري  ال�سهر  لبداية  تعود 
على  متواجدا  كان  حني 
احلافالت  حمطة  م�ستوى 
حافلة  ومرت  بالكاليتو�ص 
ال�سينيني  الرعايا  لنقل 
فحاول  �رشكتهم  ملقر 
 ، الوقت  لربح  جتاوزها 
احلافلة  �سائق  اإبن  اأن  غري 
وابال  ي�سمعه  وراح  تدخل 
وال�ستم  ال�سب  عبارات  من 
مناو�سات  يف  معه  ويدخل 
يوم  بعد  ويتفاجئ   ، كالمية 
كان  وبينما  احلادثة  من 
�سيارته  منت  على  متواجدا 
منه  يتقرب  ال�ساب  بنف�ص 
�سيف  على  بطعنة  ويباغته 
 ، االأي�رش  ذراعه  م�ستوى 
م�سببا له جرح عميق وب�سب 
مركز  من  بالقرب  تواجده 
من  الفرار  من  متكن  االأمن 
مل�سالح  التوجه  و  قب�سته 

االأمن لوقف االإعتداء والتي 
قامت من جهتها بنقله على 
للم�سلحة  ال�رشعة  جناح 
االإ�ست�سفائية اأين اأجريت له 
عدة عمليات ب�سبب اجلروح 
و الك�سور التي تعر�ص والتي 
غرزة   20 حوايل  اإ�ستلزمت 
الوقت الذي مل تتمكن  ، يف 
القب�ص  من  االأمن  م�سالح 
�سلم  الذي  الفاعلي  على 
نف�سه طواعية لهم بحجة اأن 
باالإعتداء  ت�سبب  من  والده 
على  حتويله  بذلك  ويتم   ،
االإخت�سا�ص  حمكمة 
املثول  اإجراءات  مبوجب 
له  ن�سبت  بعدما  الفوري 
اجلرح  و  ال�رشب  تهمة 
 ، اأبي�ص  ب�سالح  العمدي 
خالل  املتهم  اأكد  حيث 
مواجهته لهيئة املحكمة اأنه 
و  ال�سحية  طعن  يق�سد  مل 
اأن احلادثة جاءت دون ق�سد 
حلماية  تدخل  بعدما  منه 
من  ال�سن  الطاعن يف  والده 
حاول  الذي  ال�سحية  قب�سة 

اإعرتا�ص حافلة والده بينما 
خا�سة  عمل  مهمة  يف  كان 
ال�سينيني  الرعايا  بنقل 
بومدين  هواري  مطار  من 
ويطالب   ، �رشكتهم  ملقر 

دفاع الطرف املدين باإفادة 
موؤقت  بتعوي�ص  موكله 
تعيني  مع  دج  مليون  بقيمة 
قيمة  لتحديد  طبي  خبري 
اأمام  و   ، احلقيقة  االأ�رشار 

ممثل  طالب  ذكره  �سلف  ما 
احلق العام بتوقيع عقوبة 3 
�سنوات حب�سا نافذا وغرامة 

بقيمة 50 األف دج .
ل/منرية 

اأكد املتهم باأن عالقته مبدير » ترا�شت« عالقة موؤطر بتلميذه

مدير �لت�شويق �ل�شابق بـ«�ل�شالمة للتاأمينات« متهم بت�شريب معلومات �شرية لـ » تر��شت«
تابعت �رشكة »ال�سالمة » للتاأمينات 
الذي  لها  ال�سابق  ت�سويق  مدير 
ت�سويق  ي�سغل حاليا من�سب مدير 
اإف�ساء  بجرم  ترا�ست«  ببنك  » 
قيامه  خلفية  على  مهنية،  اأ�رشار 
اأثناء  خطرية  جد  معلومات  بنقل 
فرتة علمه بها للمدير ال�سابق  الذي 
ي�سغل هو االآخر من�سب مدير عام 
املعلومات  وهي  ببنك  »ترا�ست« 
املتعاملني  كافة  ت�سم  كانت  التي 
تعمل  التي  االإ�سرتاتيجية  وجدول 
املدير  باأن  ي�ستبه  والذي  بها 

اإ�ستعملها يف مناف�ستهم .

ال�سحية  ال�رشكة  دفاع  اأكد  حيث 
عمل  فرتة  خالل  اكت�سفوا  اأنهم 
ي�سغل  كان  الذي  احلايل  املتهم 
من�سب مدير ت�سويق، خروج بع�ص 
ال�رشكة  من  اخلطرية  املعلومات 
تفطنوا  باالأمر  حتريهم  واأثناء 
اإت�سال  على  كان  االأخري  هذا  باأن 
دائم مع املدير العام ال�سابق الذي 
العام  املدير  من�سب  حاليا  ي�سغل 
لبنك » ترا�ست« كما تبني يف خ�سم 
قد  املتهم  اأن  املنجزة  التحريات 
اإ�سترياتيجية  جدول  باإر�سال  قام 
اأ�سماء  مع  ال�سحية  ال�رشكة 

وعناوين عدد من املتعاملني عرب 
ر�سائل اإلكرتونية ، لتقوم من جهتها 
واإيداع �سكوى �سده  بطرد املتهم 
اأمام ال�سيد قا�سي التحقيق الذي 
اأمر باإحالة املتهم وفقا الإجراءات 
قا�سي  على  املبا�رش  االإ�ستدعاء 
اإف�ساء  بجرم  احلال  حمكمة  جنح 
اأ�رشار مهنية ، وينكر من جهته ما 
ن�سب له من جرم موكدا اأن طبيعة 
العاك  املدير  بني  و  بينه  العالقة 
تتعدى عالقة  ترا�ست« ال  لبنك  » 
ب�سدد  كان  كونه  مبوؤطره  تلميذ 
املا�سرت   « �سهادة  لنيل  التح�سري 

اأن  و  التاأمينات  اإخت�سا�ص  يف   «
ير�سلها  كان  اجلداول  التي  تلك 
اإ�ستعملها  اأمثلة  جمرد  كانت  له 
اأي  له  تكون  اأن  درا�سته  دون  يف 
باإفادته  ليطالب   ، اأخرى  اأغرا�ص 
بالرباءة التامة ، ويلتم�ص من جهته 
ممثل احلق العام ويف ظل ما �سلف 
اأ�سهر حب�سا  ذكره توقيع عقوبة 6 
األف   20 بقيمة  غرامة  و  نافذا 
املدين  الطرف  مطالبة  بعد   ، دج 
 1 بقيمة  مايل  بتعوي�ص  باإفادته 

مليون دج .
ل/منرية

قامت بالإعتداء على �شاب مبفتاح �شيارتها

تاأجيل �لنطق  باحلكم يف ق�شية �إبنة  �ملحام �مل�شطوب » عمارة حم�شن«
مراد  بئر  اأجلت  حمكمة 
الفارط  االأ�سبوع  نهاية  راي�ص 
باحلكم يف ق�سية  اإبنة  النطق 
امل�سطوب  املثري  املحام 
حم�سن«  عن  »عمارة  للجدل 
ال�رشب  بجرمية  تورطها 
واجلرح العمدي ب�سالح اأبي�ص 
التي راح �سحيتها اأحد ال�سباب 
عليه  باالإعتداء  اتهمها  بعدما 
و  ال�سيارة  مفتاح  بوا�سطة 

خطرية  باإ�سابة  له  الت�سبب 
طالب  التي  الق�سية  وهي 
العام  احلق  ممثل  الأجلها 

بتغرميها مببلغ 50 األف دج  .
من  البالغة  املتهمة  لتمثل 
هيئة  اأمام  �سنة   23 العمر 
ملعار�سة  احلال  حمكمة 
يف  ال�سادر  الغيابي  احلكم 
و  اجلرمية  هاته  عن  حقها 
من  مثولها  خاللها  نفت  التي 

و  تف�سيال  و  جملة  جديد 
اأكدت لهيئة املحكمة اأن وقائع 
عك�ص  وعلى  احلالية  الق�سية 
ال�سحية يف معر�ص  ما �رشده 
�سكواه تعود ل�سهر مار�ص من  
على  كانت  الفارط حني  العام 
والدتها  رفقة  �سيارتها   منت 
ال�سحية  طريقها  واإعرت�ص 
ال�سماح  منه  طلبت  وبعدما 
لها باملرور و دخول حيها قام 

توجه  و  �سيارته  من  بالرتجل 
االإعتداء  حماوال  لوالدتها 
عليها مبا جعلها تتدخل ب�سكل 
نافيتا  والدتها  حلماية  ودي 
بالتعدي  قامت  قد  تكون  باأن 
عليه بوا�سطة  مفتاح �سيارتها 
�سكوى  معر�ص  يف  جاء  كما 
جل�سة  عن  الغائب  ال�سحية 

املحاكمة  .
ل/منرية
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الثقافة الب�سرية:

الدور ال�سيا�سي لالإعالم 
اجلديد يف العامل العربي

Anthony Downey : تاأليف
�سكلت و�سائل الإعالم اجلديدة اأداة هامة من اأدوات التغيري يف 

ال�سرق الأو�سط خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية، حيث فتحت مواقع 
التوا�سل الجتماعي املجال للمواطن العربي كي يكون فاعاًل موؤثراً 

يف العملية الت�سالية، وبات هناك ما يعرف بـ »�سحافة املواطن«، 
وهكذا اأ�سبح الإعالم اجلديد مبثابة من�سات هامة من اأجل مترير 

املعلومات بعيداً عن �سلطة الدولة وقيودها.  
لإ�سهامات مواقع »في�سبوك«  ونظراً 
اإ�سعال  يف  و«يوتيوب«  و«تويرت« 
املهم  من  يبدو  العربية،  الثورات 
تلك  تاأثري  مدى  عن  احلديث 
ال�سيا�سية  الأو�ساع  على  املواقع 
الأو�سط  ال�رشق  لدول  والجتماعية 
و�سمال اأفريقيا، وهو ما يتناوله كتاب 
)اأُ�س�س غري �سائعة.. و�سائل الإعالم 
يف  الهامة  واملمار�سات  اجلديدة 
اأفريقيا(،  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 
جمموعة  اإعداده  يف  �ساهم  والذي 
والفنانني  والكتَّاب  الأكادمييني  من 
ال�سينما،  نَّاع  �سُ وكذلك  والنا�سطني 
 Anthony »وحّرره »اأنطوين داوين
يف  والأكادميي  الكاتب   Downey
للفن بلندن، ورئي�س  »معهد �سوثبي« 
رائد  »Ibraaz« وهو منتدى  حترير 
الب�رشية يف  الثقافات  متخ�س�س يف 

�سمال اأفريقيا وال�رشق الأو�سط.
كونه  يف  الكتاب  هذا  اأهمية  وتكمن 
من  كل  �سعبية  ا�ستك�ساف  يحاول 
»في�سبوك«  وموقع  »تويرت«  موقع 
الرئي�سية،  الإعالم  و�سائل  يف 
املحيط  مع  الفنانني  تداخل  ومدى 
خالل  من  والجتماعي  ال�سيا�سي 
ويركز  اجلديدة.  الإعالم  و�سائل 
الب�رشية«   »الثقافة  فكرة  على  اأي�ساً 
بها  visual culture)يُق�سد 
وفهم  وتف�سري  قراءة  على  »القدرة 
�سكل  يف  املعرو�سة  املعلومات 
وتاأثريها  مرئية(،  مواد  اأو  �سور 
ال�رشق  يف  ال�سيا�سي  احلراك  على 
احلركات  على  وكذلك  الأو�سط، 
العربي، حيث  العامل  الجتماعية يف 
الدور  على  ال�سوء  الكتاب  ي�سلط 
الذي لعبته و�سائل الإعالم اجلديدة 
يف تفكيك الأنظمة امل�ستبدة يف ظل 
ا�ستمرارية  ومدى  العربية،  الثورات 

هذا الدور يف امل�ستقبل.

الإعالم اجلديد كمجال 

للتفاعل والتاأثري

يبداأ الكاتب »Downey« باحلديث 
الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  عن 
الفنية  املمار�سات  يف  اجلديدة 
�سمال  يف  فقط  لي�س  املعا�رشة 
ولكن  الأو�سط،  وال�رشق  اأفريقيا 
ويرى  العاملي،  ال�سعيد  على  اأي�ساً 
هي  بل  فراغ،  من  تخرج  مل  اأنها 
متاأثرة بال�سوابق التاريخية الإقليمية 
والدولية، واأن الفن دائماً هو ا�ستجابة 
عليهم  والفنانون  للواقع،  وانعكا�س 
اأن يبقوا يف حالة تاأهب لكيفية ن�رش 
الثورات  يف  وانخراطهم  خطابهم، 
املدين  واملجتمع  والنتفا�سات 
اأو  بالإدانة  �سواء  الإن�سان،  وحقوق 

بالتاأييد.
 »Berardi Franco« الكاتب  اأما 
جمرد  يعد  مل  الإنرتنت  اأن  فريى 
اأداة، واإمنا اأ�سحى مبثابة بيئة وا�سعة 
للتوا�سل والتفاعل، وتعد هذه البيئة 
اأنه  موؤكداً  والتاأثري،  للتاأثر  جمالً 
الريبة وال�سك  بنوع من  النظر  ميكن 
لدور و�سائل الإعالم اجلديدة بالرغم 
من م�ساهمتها الإيجابية يف الثورات 
و�سمال  الأو�سط  ال�رشق  ال�سعبية يف 
اأفريقيا، وكذلك دورها امللحوظ يف 
والتعبري  الراأي  حرية  م�ساحة  تعزيز 
والتنظيم وحتى الحتجاج، لأنه اأدت 
العديد  ُتّكن  اإىل  اأخرى  ناحية  من 
من اأنظمة احلكم من عملية املراقبة 

الرقمية.
اأن  الكاتب  يرى  اآخر،  جانب  على 
الفن بات متواجداً ب�سكل متزايد يف 
م�ساحة متداخلة مع ما هو �سيا�سي 
يكون  اأن  املحتمل  ومن  ثوري،  اأو 
الراأي  ت�سكيل  على  تاأثرياته  لذلك 
امل�ساركة  فكرة  على  وكذلك  العام 
فقد  اجلماعي،  والعمل  اجلماعية 
اجلديدة  الإعالم  و�سائل  فتحت 
بني  ال  الفَعّ للتوا�سل  املجال 

املجال  حول  واجلمهور  الفنانني 
م�رش  يف  املدين  واملجتمع  العام 
ويف تون�س وغريهما من دول ال�رشق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
الكاتبة  ت�سري  ال�سياق،  ذات  يف 
و�سائل  اأن  اإىل   »Matar Dina«
من�سات  �سكلت  اجلديدة  الإعالم 
اجتماعية  مرئية  و�سائط  لإنتاج 
يف  كبرُي  دوُر  لها  و�سار  بديلة، 
ل  اأنه  وترى  ال�سيا�سية،  امل�ساركة 
ميكن النظر اإىل العالقة بني و�سائل 
الإعالم اجلديدة واملجال ال�سيا�سي 
التاريخي  ال�سياق  ظل  يف  اإل 

وال�سيا�سي.
الإعالم اجلديدة  لو�سائل  كما ميكن 
اإعادة ت�سكيل املمار�سات الفنية من 
الفنانني مع املجالت  تفاعل  خالل 
الجتماعية املختلفة، وهو ما توؤكده 
 »Farhat Maymanah« الكاتبة 
من حالل درا�ستها ملجموعة خمتارة 
تاأثريها  ومدى  الفنية  الأعمال  من 
الإرهاب،  على  احلرب  على  ك�سور 
على  اجلديد  الإعالم  قدرة  ومدى 
التفاعلية  للعرو�س  جمالً  يكون  اأن 
ومن�سات للفنانني من اأجل النخراط 
عن  والتعبري  والجتماعي  ال�سيا�سي 
وبارتياحية  تقييد  دون  اأفكارهم 

�سديدة.

»�سحافة املواطن« بني 
ال�سعبوية واملهنية

الُكتَّاب  من  جمموعة  ي�سرتك 
بعنوان:  ف�سل  كتابة  يف  والباحثني 
والذاكرة  املواطن  »�سحافة 
خالله  من  يتناولون  اجلماعية«، 
املواطن«  »�سحافة  �سعبية  ارتفاع 
موؤخراً يف ظل عدم و�سوح اخلطوط 
و�سائل  وبني  ال�سحافة  بني  الفا�سلة 
مهنية  ومدى  الجتماعية،  الإعالم 
اأن  اأي درجة ميكن  اإىل  ذلك، مبعنى 

ذات  اجلديدة  الإعالم  و�سائل  تكون 
الت�سيي�س  عن  بعيداً  �سفافية ومهنية 

الذي يت�سم به الإعالم الر�سمي.
الإعالم  و�سائل  اأن  اخلرباء  ويوؤكد 
للحفاظ  حماولة  مبثابة  اجلديدة 
لل�سعوب  اجلماعية  الذاكرة  على 
ومن  والتزييف،  التلفيق  عن  بعيداً 
املواطن«  »�سحافة  تاأتي  هنا 
كمحاولة  اجلديدة  الإعالم  وو�سائل 
ت�سري  ال�سدد،  هذا  ويف  للتاأريخ. 
اأن  اإىل   »Derya Yucel« الكاتبة 
كبري  تاأثري  لها  التاريخية  الأحداث 
على املمار�سات املعا�رشة ل�سبكات 
على  تركيا  يف  الجتماعي  التوا�سل 
�سبيل املثال، واأن تلك املواقع باتت 
اأجل  من  للفنانني  من�سات  مبثابة 
مع  والتوا�سل  ال�سيا�سية  امل�ساركة 

اجلمهور.

مناذج للدور ال�سيا�سي لالإعالم 
اجلديد

يتناول الكتاب يف ف�سل م�ستقل منه 
وهي  امل�رشية؛  ّين«  »ُم�رشرِ حركة 
هادفة  غري  �سعبية  اإعالمية  و�سيلة 
القاهرة،  و�سط  يف  تاأ�س�ست  للربح 
امل�رشية  الثورة  بداية  منذ  وظهرت 
يف عام 2011، واأظهرت الدور الكبري 
الأحدث،  نقل  يف  ال�سعبي  لالإعالم 
حيث فتحت املجال مل�ساركة ال�سور 
ومقاطع الفيديو من اأجل خلق خطاب 
اإعالمي �سعبي اأكرث م�سداقية بعيداً 
لها  وبات  الر�سمي،  الإعالم  عن 
اإعالمياً  الثورة  دعم  يف  هام  دور 
اأر�سيف  خلق  طريق  عن  وثقافياً 
ال�سيا�سية  لالأحداث  و�سوتي  ب�رشي 
تعرب  اأفالم  اإنتاج  وكذلك  امل�رشية 
عن الثورة ومطالبها، وتقدمي الدعم 
�سواء  للثورة  داعم  اأفالم  �سانع  لكل 
هي  وبالتايل  هاوياً،  اأو  حمرتفاً  كان 

عن  املواطن  �سحافة  لدعم  ت�سعى 
وتوثيق  انتهاكات  اأي  ت�سجيل  طريق 

كافة الحتجاجات.
 Timo« اأما يف تون�س، فريى الكاتب
Kaabi-Linke« اأن الثورة التون�سية 
من  اجلديد،  بالإعالم  كثرياً  تاأثرت 
لالأحداث  املواطنني  تغطية  خالل 
عرب  والفيديوهات  ال�سور  رفع  عرب 
ومنها  الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 
دفع  ما  وهو  »اليوتيوب«،  موقع 
اإىل  لالنتباه  العاملية  الأنباء  وكالت 
النتفا�سة التون�سية يف مهدها، فلول 
من  م�ساركته  مت  وما  املواقع  تلك 
�سور وفيديوهات واأخبار من خاللها 
ملا كان للثورة التون�سية اأن تنجح يف 

اإ�سقاط النظام امل�ستبد.
كذلك كانت دول مثل م�رش والبحرين 
واليمن تتابع الأمر عن كثب وحتاول 
من  بلدانها  يف  الثورة  اإنتاج  اإعادة 
امل�ساركات  على  الطالع  خالل 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
التون�سية  الثورة  ت�سمية  ميكن  ولذا 
وبالتايل،  وتويرت«.  »في�سبوك  بثورة 
وو�سيلة  للتغيري  اأداة  الإنرتنت  اأ�سبح 
يف  ي�سارك  اأن  اأجل  من  للمواطن 

�سناعة احلدث.
ختاماً، فاإن الكتاب يحاول تبيان مدى 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  قدرة 
ال�سيا�سية  الأحداث  يف  التاأثري  على 
والجتماعية، واأنه لول تلك املواقع 
ملا كانت الثورات العربية اأن تنطلق، 
وذلك مع عدم اجلزم باأن ثمة عالقة 
تلقائية اأو حتمية بني و�سائل الإعالم 
�سبكات  �سمنها  ومن   - اجلديدة 
التوا�سل الجتماعي - وبني امل�ساركة 
اإن  اإذ  ال�سيا�سي،  والتغيري  ال�سيا�سية 
الو�سائل تنطوي على احتمالية  هذه 
�سلبي  اأو  اإيجابي  ب�سكل  ا�ستخدامها 
مثل  دول  ففي  �سواء.  حد  على 
قادرة  الأنظمة  كانت  و�سوريا  م�رش 

الو�سول  من  مواطنيها  منع  على 
اأجل  من  دولية  اإخبارية  قنوات  اإىل 
املعلومات،  على  احل�سول  عدم 
البعيد يف  املا�سي  بات من  ما  وهو 
على  الأنظمة  �سيطرة  ا�ستحالة  ظل 
مواقع  على  املتداولة  املعلومات 
التوا�سل الجتماعي وعلى ال�سحافة 
فاعل  جزء  املواطن  اأ�سبح  التي 
اخلرب  �سناعة  طريقة  عن  منها، 
اأو  ال�سور  برفع  اإما  فيه  وامل�ساركة 
الفيديوهات. ولكن على جانب اآخر، 
حجب  على  قادرة  الأنظمة  اأ�سحت 
يف  ا�ستخدامها  اأو  املواقع  تلك 

التج�س�س اأو مراقبة املواطنني.
الثقافة  دور  على  الكتاب  ويوؤكد 
وفهم  ل�ستك�ساف  كو�سيلة  الب�رشية 
ثمة  اأن  اإىل  ويخل�س  الأحداث، 
تداخل م�ستمر بني الفن وتاأثريه من 
جانب، وبني و�سائل الإعالم اجلديدة 
وهي  اآخر،  جانب  من  ووتاأثريها 
عالقة م�ستمرة تت�سم بالتداخل، وقد 

تنتج تغريات يف بلدان عديدة.

* عر�س ُموجز لكتاب »اأُ�س�س 
غري �سائعة.. و�سائل الإعالم 
اجلديدة واملمار�سات الهامة 

يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا«، واملن�سور عن موؤ�س�سة 
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يذهب هذه  لن  بلد عربي  اجلزائر 
املرة ملونديال رو�سيا. ب�سبب اأ�سياء 
يطول احلديث فيها.لكنها تُخت�رش 
التي ت�سب  يف بع�س امل�سطلحات 
جلها يف اأننا منلك كما قال املدرب 
ويف  روح...  بال  فريقا  الكامريوين 
جل الأدبيات والثقافات حني تغيب 
بها  يحيط  ما  ي�سبح  الروح  عنها 
�سكليات  جمرد  ثمنه  كان  ومهما 
ويف   ... والهبوط  للنزول  قابلة 
اأننا  نعرث على  و�سف  الآراء  بع�س 
جمرد  اأ�سال...بل  فريقا  منلك  ل 
اأنهم  عن  اجلميع  اأوهموا  لعبني 
حمرتفني .لكن التحولت الزمكانية 
وحمدودية  زيفهم  حجم  ك�سفت 
عطائهم ...يف املقابل هناك دول  

القريب  بالأم�س  كنا  عربية �سقيقة 
تلك  ولأنها  ريا�سيا  حالها  نرثي 
الرتكيبة  وبنيتها  املجموعة  روح 
اأن  ا�ستطاعت  ما.  حلد  متقاربة 
وت�سل  املونديال....  اإىل  ت�سل 
القارية  النهائيات  كل  اإىل  كذلك 
ممن  ؟ا  ل�سنا  و�سهولة  ي�رش  بكل 
يتطرّيون اأو ميلكون ثقافة ال�سعوذة 
اأ�سابت  حا�سد  عيد  باأنها  لنوؤمن 
هذا الفريق الذي كان قاب قو�سني 
يقود اجلزائر ورمزها يف املحافل 
ولزال  وّحد  ذلك  من  الأكرث  .بل 
ينخرط  اأن  قبل  ماليني اجلزائرين 
والهزات  اخليبات  من  �سل�سلة  يف 
والياب�س.... الأخ�رش  على  اأتت 
م�سى  الذي  باأن  قائل  يقول  وقد 

يف  لأننا  وبهتان  وهم  جمرد  كان 
ت�سكيلة  منلك  نكن  مل  الأ�سل 
متنا�سقة متناغمة.   والدليل هاهي 
كان  .فقط  اأمامنا  ماثلة  احلقيقة 
املعتمدة. الطريقة  هو  الربيكولج 
كفوؤا  مدربا  ملكنا  حظنا  من  واأنه 
الذي  حليلوزيت�س  ال�رشبي  مثل 
جنح  يف  واختفى  ب�سمته  ترك 
التي  اللحظة  الظالم....ويف 
اختفى  ال�سابط  هذا  فيها  غاب 
على  الزمن  �سيء.وعرى  كل  معه 
كانت  التي  العنا�رش  هذه  عورات 
لذلك قلناها  ت�سري بقدرة قادر...  
�سنجد  اأين  الألف  للمرة  ونعيدها 
يقود  وحمنكا  واعيا  قائدا  ياترى 
تكاثر  املتكاثرة  املواهب  هذه 

ياترى  من  ؟ا  ال�سهد  على  النحل 
ل�سناعة  وي�ستثمرها  �سيقتنيها 
اأ�سحابه.... بزوال  يزول  لن  جمد 
احلقيقة  اإىل  ن�سل  اأن  يكفي  لذلك 
نحن  كم  وهي  منها  مفر  ل  التي 
ملدرب  وملحة  ما�سة  بحاجة  حقا 
دقيق  وعاملي   حمرتف  عبقري 
ليحولها  اجلزئيات  يدر�س  وعلمي. 
اإىل كليات والعط�س �سحيح طبعا..
اأمكنة   املرواحة  يف  ولتكفينا  
جتارب.جربنا  حقل  فيها  نظل 
الواحدة  ال�سنة   يف  مدربني  اأربعة 
غاية  اإىل  القائمة مفتوحة  ولتزال 
اأن  اأم�سينا اأ�سحوكة زماننا  بحجة 
اأنه لدينا الذخرية احلية ومقومات 
النجاح لكن ل منلك الربان املتدبر 

  . وكبرية  �سغرية  كل  يف  لالأمور 
حري  بالنتائج  علمنا  اأننا  ومادام 
الأ�سباب... عاجال  نعرف  اأن  بنا 
ل  الع�سالت  ا�ستعرا�س  واأن 
جثوم  اجلاثمة  الثابتة  القوة  يعني 
مقولة  نحفظ  فمازلنا  اجلبال.. 
نابليون الذي قال )ليهم اأن تنت�رش 
يف جميع احلالت بل الأهم منه هو 
النت�سار(  هذا  على  حتافظ  كيف 
م�سكلتنا...الريا�سة  عني  هي  هذه 
اأبانت  فقط  القدم  كرة  ولي�س 
اأ�سلوبنا  حقيقة  والداين  للقا�سي 
احل�سا�سة  امل�سائل  مع  التعامل  يف 
وكذل  والقت�ساد  ال�سيا�سة  ،،،يف 
وحتى  الجتماعية  �سوؤوننا 
لوجوهنا  مراآة  احلياتية...الريا�سة 

املتلونة األف مرة يف اليوم؟اـ لذلك 
حالنا... على  البكاء  يف  عجب  ل 
وو�سلنا  احلقيقة  نعانق  فنحن 
ل�سواطئها.. ولغرابة اأو �سدمة....
لأن كل �سيء �سحي اإذا تعلق الأمر 
البلد   الوخيمة.....�سيا�سة  بالنتائج 
رف مهزوز...وكل �سيء ل ي�ستقيم 
وال�سلبة  املتينة  بالأ�س�س  اإل 
ببنيان  اإل  للوقوف  مالمح  .ول 
مر�سو�س... ففي حلظة وعي منا  
وجب اأن نعود للوراء ب�سع خطوات 
حتى نرى الطريق جيدا.ول ن�سارع 
علينا  ينقلب  لأنه  الزمن  غول 
ال�سخمة  ملتهما  ويخدعنابراأ�سه 
روؤو�سنا  اله�سة ورمبا املغرورة ؟ا  

 �ساعر و�سحفي جزائري. 
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واأكد فالحون اأنه "لوال الدعم 
هذا  يف  الدولة  تقدم  الذي 
اقتناء  للفالح  ميكن  ال  ال�شاأن 
اخلا�ص  الفالحي  العتاد 
يف  ال�شيما  والبذر  باحلرث 
ظل ارتفاع الكبري الذي ت�شهده 
االأ�شعار. وعرب من جهته فالح 
ر�شاه  عن  ت�شالة  منطقة  من 
حل�شوله على الدعم من طرف 
الدولة القتناء العتاد الفالحي 
منذ ثالث �شنوات، م�شريا اإىل 
اأن هذا العام عرف ارتفاع يف 
بفارق  الفالحي  العتاد  اأ�شعار 
مقارنة  د.ج  مليون   1 يتجاوز 
املا�شية  االأخرية  بال�شنوات 
مما ي�شع الفالح يف حرية من 

اأ�شعار  غالء  عن  ف�شال  اأمره 
االأ�شمدة.

ودعا يف هذا اخل�شو�ص االأمني 
الفالحني  الحتاد  الوالئي 
بلعبا�ص،  ب�شيدي  اجلزائريني 
اإىل  الو�شاية  الطاهر،  نعيمي 
ظروف  حول  اأكرث  االإلتفاف 
خالل  من  الفالحني  عمل 
وعتاد  اأجهزة  اأ�شعار  مراجعة 
مدعمة  اأنها  رغم  الفالحة 
ت�شجيع  مع  الدولة  طرف  من 
موازاة  وذلك  املحلي  املنتوج 
والبذر.  احلرث  حملة  مع 
واأو�شح ذات املتحدث اأنه على 
الرغم من الدعم والت�شهيالت 
التي تقدمها الدولة يظل �شعر 
ولي�ص  مرتفع  الفالحي  العتاد 

يف متناول الفالح الب�شيط.
املدير  جهته  من  وك�شف 

ت�شويق  ل�رشكة  اجلهوي 
الفالحية  واالآالت  املعدات 
بن  العزيز  عبد   ، بوهران 
عي�شى ، اأنه يف اطار ال�رشاكة 
اجلزائرية االأجنبية يتم ت�شنيع 
باجلزائر  الفالحي  العتاد 
اأن  اإىل  م�شريا  عالية  بجودة 
متفاوتة  بن�شب  يكون  الدعم 
غرار  على  العتاد  نوع  ح�شب 
هذا  يف  واأ�شاف  اجلرارات. 
ال�شياق اأن الدولة متنح الدعم 
بالن�شبة  باملائة   30 بن�شبة 
للجرار بقوة 150 ح�شان و 25 
باملائة بالن�شبة للجرار بقوة 82 
ح�شان و10 باملائة للجرار بقوة 
68 ح�شان يف حني يتم تقدمي 
للحا�شدات  بالن�شبة  الدعم 
طريقة  منها  طريقتني  على 
دفع  ت�شتدعي  التي  التجديد 

لال�شتفادة  القدمية  احلا�شدة 
من اأخرى جديدة وتكون ن�شبة 
اأو طريقة  باملائة   100 الدعم 
ال�شندوق  خالل  من  الدعم 
الفالحي  لال�شتثمار  الوطني 
 40 بن�شبة  دعم  يقدم  الذي 
باملائة دون ا�شتالم احلا�شدة 

القدمية.
االأبواب  هذه  تاأتي  لالإ�شارة 
مببادرة  املنظمة  املفتوحة 
املعدات  ت�شويق  ل�رشكة 
�شيدي  فرع  الفالحية  واالآالت 
بالعتاد  للتعريف  بلعبا�ص 
اجلزائر  يف  امل�شنع  الفالحي 
االأجانب  مع  بال�رشاكة 
من  املمنوحة  وبالت�شهيالت 
ال�شاأن  هذا  يف  الدولة  طرف 
حملة  انطالق  مع  تزامنا 

احلرث والبذر. 

ثمن جممل الفالحني الذين توافدوا على الأبواب املفتوحة للتعريف بالعتاد الفالحي امل�سنع باجلزائر 
بال�سراكة مع الأجانب التي اختتمت الأربعاء ب�سيدي بلعبا�ص جهود الدولة يف ما يخ�ص الت�سهيالت 

والدعم املقدم لقتناء العتاد الفالحي.

ولية �سيدي بلعبا�ص

ق.م

فالحون يثمنون الدعم الذي تقدم الدولة القتناء العتاد الفالحي

ولية مترنا�ست 

ولية �سعيدة 

ولية ق�سنطينة 

توزيع اأوامر الدفع خا�صة بال�صكنات ب�صيغة البيع

حجز 5.448 قارورة خمر وتوقيف �صخ�ص

تكوين م�صوؤويل االت�صال بواليات �صرق وجنوب �صرق البالد يف ا�صتعمال الويب

خا�شة  الدفع  اأوامر  توزيع  مت 
بال�شكنات ب�شيغة البيع باالإيجار 
االأمن  جلهاز  منت�شبا   50 لفائدة 
وجرت  بتمرنا�شت.  الوطني 
العملية خالل حفل نظمته  هذه 
ل�رشطة  اجلهوية  املفت�شية 
اجلنوب ، و�شملت  اأفراد �رشطة 

واأعوان �شبيهني عاملني مبختلف 
م�شالح االأمن الوطني بتمرنا�شت 
ال�شكن  برنامج  من  امل�شتفيدين 
ب�شيغة البيع باالإيجار.    وتندرج 
احلر�ص  �شمن  املبادرة  هذه 
املديرية  توليه  الذي  الكبري 
للتكفل  الوطني  لالأمن  العامة 

�شلك  منت�شبي  بان�شغاالت 
منها  املهنية  الوطني  االأمن 
االإ�شتقرار  ل�شمان  واالإجتماعية 
باأداء  لهم  ي�شمح  مبا   ، والراحة 
كما   ، وجه  اأكمل  على  مهامهم 
اأو�شح املفت�ص اجلهوي ل�رشطة 
نا�رش  ال�رشطة  مراقب  اجلنوب 

اأن املجهودات  اأ�شاف  طايبي و 
م�شتخدمي  لتمكني  متوا�شلة 
باملنطقة  االأمني  اجلهاز  هذا 
ح�ش�ص  من  اال�شتفادة  من 
بالتعاون  وذلك   ، �شكنية جديدة 
مع ال�شلطات املحلية ، واجلهات 

املعنية.

من  ال�رشطة  عنا�رش  متكن 
خمر  قارورة   5.448 حجز 
وتوقيف �شخ�ص  كان يروجها 
علم  ح�شبما  ترخي�ص  بدون 

الوالئي  االأمن  مديرية  لدى 
اثر  العملية على  ومتت هذه 
ملعلومات  ال�رشطة  تلقي 
تفيد بقدوم �شيارة من والية 

من  بكمية  حمملة  وهران 
ليتم  الكحولية  امل�رشوبات 
ال�شمايل  باملدخل  توقيفها 
تقدمي  ومت  �شعيدة.  ملدينة 

امل�شتبه فيه البالغ من العمر 
23 �شنة اأول اأم�ص اأمام نيابة 
حمكمة  لدى  اجلمهورية 

�شعيدة. 

ترب�ص  بق�شنطينة  حاليا  يجري 
قدرات  تعزيز  حول  تكويني 
خالل  من  املوؤ�ش�شاتي  االت�شال 
الدورات التكوينية القائمة اأ�شا�شا 
االت�شال  قدرات  ا�شتعمال  على 
الدورات  خالل  من  املوؤ�ش�شاتي 
على  اأ�شا�شا  القائمة  التكوينية 
ا�شتعمال الويب لفائدة 22 م�شوؤول 
جنوب  و  �رشق  بواليات  ات�شال 
�رشق البالد، ح�شب ما علم، اأم�ص، 

من م�شوؤويل الوالية.
الدورة  هذه  تاأطري  على  وي�رشف 
التكوينية املنظمة من طرف وزارة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
االت�شال  االإقليم خرباء يف  وتهيئة 
من داخل و خارج اجلزائر ح�شب 
ما اأو�شحه ذات امل�شدر، متحدثا 
حت�شني  يف  املبادرة  هذه  اأثر  عن 
املدعوين  االإطارات  هوؤالء  اأداء 

اإىل  م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث 
التكنولوجيات  متطلبات  م�شايرة 
يف  ليكونوا  واالت�شال  احلديثة 
واعترب  ال�شاعة.  حتديات  م�شتوى 
اأن  الدورة  هذه  يف  امل�شاركون 
التحكم يف التكنولوجيات احلديثة 
لالإعالم و االت�شال مل يعد ي�شكل 
"نزعة" و اإمنا "�رشورة" م�شيدين 
التكويني  الرتب�ص  هذا  بتنظيم 
الذي �شيمكنهم من تطوير و تعزيز 

مهاراتهم.
ال�شوء  �شلطت  ال�شدد  هذا  ويف 
بجاية  بوالية  االت�شال  م�شوؤولة 
اأهمية  على  تواتي  كهينة  ال�شيدة 
اإعادة  يف  الر�شكلة  من  النوع  هذا 
يف  ال�شيما  الكفاءات  تاأهيل 
هي  و  الويب  على  الكتابة  جمال 
الكتابة  عن  ح�شبها  تختلف  تقنية 
اأ�شادت  اأن  وبعد  الكال�شيكية 

اإطار  املندرجة يف  املبادرة  بهذه 
االإدارة  لع�رشنة  اجلاري  امل�شعى 
امل�شوؤولة  ذات  اأكدت  اجلزائرية 
بادرت  قد  كانت  بجاية  والية  باأن 

اإىل العمل وفق 

و  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات 
جميع  توفري  خالل  من  االت�شال 

الو�شائل اللوج�شتيكية الالزمة.
م�شوؤولة  �شلطت  جهتها  ومن 
ال�شيدة  ق�شنطينة  بوالية  االت�شال 

ولية الطارف

ولية غليزان

ولية البليدة

حجز 550 قطعة نقدية قدمية 
و متثال �صغري موجهني للتهريب

 حجز 1.125 قنينة
 من امل�صروبات الكحولية

جامعة �صعد دحلب تدرج ما�صرت 
جديد يف ت�صيري النفايات

 550 عن  يقل  ال  ما  حجز  مت 
متثال  و  قدمية  نقدية  قطعة 
للتهريب عالوة  �شغري موجهني 
من  مهلو�ص  قر�ص   89 على 
طرف فرقة االأبحاث و التحري 
الطارف،  والية  الأمن  التابعة 
املكلف  من  به  علم  ما  ح�شب 
والية  الأمن  التابعة  التحري 
اليوم  علم  ما  ح�شب  الطارف، 
باالت�شال  املكلف  االأربعاءمن 

بهذا ال�شلك النظامي.
معلومات  ورود  على  وبناء 
قطع  تهريب  حماولة  مفادها 
اأثرية من طرف �شخ�ص ينحدر 
م�شالح  متكنت  تب�شة  منوالية 

امل�شتبه  توقيف  من  ال�رشطة 
اعرتف  ما  �رشعان  الذي  فيه 
على �رشكائه ، ح�شب ما اأو�شحه 
التحقيق،  امل�شدر.ومكن  ذات 
ك�شف  من  فتحه  مت  الذي 
اإجرامية  �شبكة  عن  النقاب 
تهريب  يف  خمت�شة  منظمة 
املخدرات،  و  االأثرية  القطع 
اأردفه ذات امل�شدر،  ح�شب ما 
الع�شابة  هذه  اأن  اإىل  م�شريا 
ب"اخلطرية"  و�شفت  التي 
تتكون من 6 اأفراد ينحدرون من 
واليات الطارف وتب�شة و عنابة 
اأعمارهم  ترتاوح  و  �شكيكدة  و 

بني 20 و 30 �شنة.

الوطني  الدرك  م�شالح  متكنت 
قنينة   1.125 حجز  من  بغليزان 
من امل�رشوبات  الكحولية ح�شبما 
علم من ذات ال�شلك االأمني ومتت 
العملية موؤخرا بناء على معلومات 
يحوز على  �شخ�ص  مفادها وجود 
رخ�شة  بدون  كحولية  م�رشوبات 
الكمية  على  والعثور  توقيفه  ليتم 

مت  وقد  مركبته،  داخل  املذكورة 
تقدمي املوقوف اأمام العدالة

عنا�رش  اأوقف  اأخرى  جهة  ومن 
اأ�شخا�ص  ثالثة  الوطني  الدرك 
الكيف  من  غرام   347 حجز  مع 
املعالج خالل 3 عمليات متفرقة، 
حيث  العدالة  اأمام  تقدميهم  ومت 

اأودعوا احلب�ص.

اأدرجت جامعة �شعد دحلب 
عر�ص  موؤخرا  بالبليدة 
�شعبة  يف  جديد  تكويني 
يف  واملتمثل  البيئية  العلوم 
النفايات"  "ت�شيري  ما�شرت 
اأم�ص،  عنه،  ك�شفت  ح�شبما 
واالت�شال  االإعالم  خلية 

على م�شتوى هذه الهيئة 
هذا  ويعد  التعليمية. 
نتيجة  اجلديد  التخ�ش�ص 
جامعة  بني  ما  تعاون  ثمرة 
جامعة  و  دحلب  �شعد 
بدعم  و  باأملانيا  رو�شتوك 
من الوكالة االأملانية للتعاون 
الدويل ي�شيف ذات امل�شدر 
اأن هذا امل�رشوع  اأكد  الذي 
مع  اتفاقيات  توقيع  �شبقه 
العديد من ال�رشكاء املهنيني 
الوطنيني و الدوليني يف جمال 
معاجلتها  و  النفايات  اإدارة 
الوطنية  الوكالة  غرار  على 
املجموعة  و  للنفايات 
الوطنية لالإ�شمنت باجلزائر

التكوين  هذا  مدة  وتدوم 
حيث  �شنتان  االأكادميي 
املتخرجني  �شيكت�شب 
العلمية  املعرفة  اجلدد 

واملهارات  والتقنيات 
ت�شيري  جمال  يف  احلديثة 
وكذا  ومعاجلتها  النفايات 
العلم  مع  ا�شتعمالها  اإعادة 
�شي�شتفيدون  الطلبة  اأن 
تطبيقي  تدريب  من  اأي�شا 
واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات  يف 

النا�شطة يف هذا املجال.
التكوين  فرتة  انتهاء  وعقب 
اخلربة  الطلبة  �شيكت�شب 
العمل  توؤهلهم  التي  الكافية 
واملوؤ�ش�شات  ال�رشكات  يف 
امل�شوؤولة عن اإدارة النفايات 
ال�رشكات  و  معاجلتها  و 
ال�شناعية و مراكز الفرز اإىل 
جانب �رشكات اال�شت�شارات 
الوطنية  الوكاالت  و  البيئية 
كما  املهنية.  واملنظمات 
خالل  الطالب  �شي�شتفيد 
دورات  من  درا�شتهم  فرتة 
جامعة  من  بكل  تدريبية 
هذا  و  باأملانيا  رو�شتوك 
اجلزائري  التعاون  اإطار 
معاجلة  ووحدات  االأملاين 
يتم  التي  بتون�ص  النفايات 
تنفيذها بالتعاون مع الوكالة 

االأملانية للتعاون الدويل.
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رمبا ل اأفرتي على التاريخ اأن قلت اأن حالة الن�سوج الوطني وثقافته بوجود الأحزاب كافة ما قبل 67م كانت يف اأوجها وحالة القلقلة التي بداأت يف قطاع غزة  
واأطروحات خمتلفة قومية وبعثية واإخوانية تتناول ق�سية التحرير ببعدها القومي بالوحدة العربية اأول اأم بالتحرير اأول ومن ثم الوحدة  وكانت حركة 

الإخوان امل�سلمني مبنظريها تدعو ملحاربة الأحزاب العلمانية اول قبل ال�سروع يف عملية التحرير مما دفعها بال�سدام مع الزعيم عبد النا�سر  اما قوى الي�سار 
كاحلزب ال�سيوعي فكانت اأطروحاته خمتلفة  عن جممل الأحزاب ببعد مارك�سي لينيني .

د. غازي ح�سني

يف  الإ�رسائيلية  ال�رسطة  اعتقلت 
من  جمموعة   1999 عام  مطلع 
الأمريكيني  القدريني  امل�سيحيني 
الذين قدموا من دينغر يف كولورادو 
املتحدة،  الوليات  اإىل  واأبعدتهم 
تدمري  اإىل  يخططون  كانوا  لأنهم 
لت�رسيع  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 
العودة الثانية للم�سيح، ويعمل هوؤلء 
الأ�سوليني امل�سيحيني  وغريهم من 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 
على تدمري امل�سجد الأق�سى وبناء 

الهيكل املزعوم على اأنقا�سه.

خرافة هريجمدون

ويوؤمنون )كذباً وبهتاناً( باأن اهلل يريد 
ذلك حتقيقاً خلرافة هريجمدون.

القد�س«،  هيكل  »موؤ�س�سة  وتقوم 
ومقرها  بروت�ستانتية  جمعية  وهي 
ورئي�سها  الأمريكية،  دينفر  مدينة 
جنب  اإىل  جنباً  بالعمل  ريزنهوفر 
املت�سددين  اليهود  مع  بيد  ويداً 
اأجل  من  القد�س  يف  )املتع�سبني( 
وبتعاطف  الهدف،  هذا  حتقيق 
نتنياهو  حكومة  قبل  من  �رسي 
فا�سية  الإ�رسائيلية  احلكومات  اأكرث 
واإرهابية يف  وا�ستيطانية وعن�رسية 
الأ�سولية  وتعمل  اإ�رسائيل.  تاريخ 
اإ�رسائيل  داخل  يف  اليهودية 
يف  امل�سيحية  والأ�سولية  وخارجها 
حتقيق  اأجل  من  املتحدة  الوليات 
هذا الهدف ال�سيطاين الذي �سيغرق 
وهو  عديدة،  بحروب  املنطقة 
على  واإ�رسائيل  اليهودية  �سيطرة 
لإقامة  وتدمريه  الأق�سى  امل�سجد 
اأنقا�سه  على  املزعوم  الهيكل 

للت�رسيع يف عودة امل�سيح الثانية.
القد�س  هيكل  موؤ�س�سة  رئي�س  واأكد 
الهيكل  موقع  با�ستعادة  اأمله  عن 
ولي�ست  دينية  دوافعه  باأن  وادعى 
الأمر  حقيقة  يف  وهي  �سيا�سية، 
�سهيونية  وخمططات  دوافع 
والأطماع  اخلرافات  ت�ستغل  حقرية 
والأكاذيب الواردة يف التوراة اأي يف 
ال�ستعمار  لتحقيق  القدمي  العهد 
واإ�سعال  اليهودي  ال�ستيطاين 
العروبة  على  ال�سليبية  احلروب 
ال�رسقية  وامل�سيحية  والإ�سالم 
البلدان  ومنجزات  ثروات  وتدمري 

العربية والإ�سالمية.
املوؤ�س�سة  رئي�س  ريزنهوفر  حتدث 
ولن�رس  وازدراء  بكذب  الإ�سالم  عن 
وامل�سيحية  الإ�سالم  بني  الفنت 
لي�س  الإ�سالمي  الدين  »اإن  قائاًل: 
لليهودية فح�سب بل هو عدو  عدواً 

للديانة امل�سيحية اأي�ساً«.
امل�سيحيون  الأ�سوليون  ويعتقد 
امل�سجد  هدم  اأن  الأمريكيون 
مطلب  الهيكل  وبناء  الأق�سى 
التوراة  يف  عليه  من�سو�س  الهي 
بذلك  يعتقد  كما  القدمي(  )العهد 
وت�ستغله  اليهود  املتطرفون 

احلكومات الإ�رسائيلية.
غري�س  الأمريكية  الكاتبة  وحاولت 
هالي�سل اأن تدح�س ا�ستغالل الدين 
�سيا�سية  وخمططات  لأهداف 
ن�س  اهلل«  »يد  كتابها  يف  واأوردت 
احلديث الذي جرى بينها وبني اأحد 

اإمونيم  غو�س  م�ستعمرة  م�ستوطني 
وقالت له:

�سيء،  للعيادة  الهيكل  بناء  »اإن 
�سيء  الأق�سى  امل�سجد  وتدمري 
اآخر. فمن املمكن اأن يوؤدي ذلك اإىل 
فرَدّ  والعرب«.  اإ�رسائيل  بني  حرب 
»متاماً  قائاًل:  اليهودي  امل�ستعمر 
هذا ما نريده اأن يحدث لأننا �سوف 
بطرد  �سنقوم  ثم  ومن  نربحها، 
و�سنعيد  اإ�رسائيل  اأر�س  من  العرب 

بناء الهيكل وننتظر م�سيحنا«.
اأن  الأمريكية  الكاتبة  واأكدت 
يريدون  الأ�سوليني  امل�سيحيني 
ال�سمنت  من  حقيقياً  معبداً 
املوقع  على  متاماً  يُقام  واحلجارة 
الذي توجد فيه ال�رسوح الإ�سالمية 
)اأي امل�سجد الأق�سى وم�سجد قبة 

ال�سخرة(.
ويوؤكد ليند�سي يف كتابه »اآخر اأعظم 
كرة اأر�سية« اأنه مل يبق �سوى حدث 
اأمام  متاماً  امل�رسح  ليكتمل  واحد 
القدمي  الهيكل  بناء  وهو  اإ�رسائيل، 

يف موقعه القدمي.
امل�سيحي  املوؤمتر  وانعقد 
ب�سوي�رسا  بازل  يف  الأول  ال�سهيوين 
غري�س  اأوردت  حيث   ،1985 عام 
حول  اهلل«  »يد  كتابها  يف  هالي�سل 
ال�سفارة  برعاية  املوؤمتر  ح�سورها 
امل�سيحية العاملية يف القد�س تقول 
اأنه يف اإحدى قرارات املوؤمتر حث 
اإ�رسائيل  الأ�سوليون  امل�سيحيون 
فاعرت�س  الغربية  ال�سفة  �سم  على 
ثلث  باأن  قائاًل  اإ�رسائيلي  يهودي 
مقاي�سة  يف�سلون  الإ�رسائيليني 
الفل�سطينيني.  مع  بال�سالم  الأر�س 
ل  اإننا  املوؤمتر:  مقرر  عليه  فرد 
نهتم مبا ي�سِوّت عليه الإ�رسائيليون، 
واإمنا مبا يقوله اهلل، واهلل اأعطى هذه 

الأر�س لليهود.
اإىل  الأمريكية  الكاتبة  وخل�ست 
القول: »اإن امل�رسفني على املوؤمتر 
اأولً  فهم  م�سيحيون  اأنهم  برغم 
وبالتايل  �سهاينة،  �سيء  كل  وقبل 
الأهداف  هو  الأول  اهتمامهم  فاإن 

ال�سهيونية ال�سيا�سية«.
مقتنعون  امل�سيحيني  الأ�سوليني  اإن 
باأن على اليهود ومب�ساعدتهم تدمري 
الهيكل  وبناء  الأق�سى  امل�سجد 
ذبح احليوانات  وا�ستئناف  املزعوم 
فيه من اأجل اإ�سعاد يهوه، حيث قال 
الأ�سوليني  )اأحد  اأوبن  الأمريكي 
امل�سيحيني( للكاتبة غري�س هالي�سل 
يهمنا  يقولون،  ما  يهمنا  »ل  اأنه: 
اإن  املقد�س،  الكتاب  يقول  ما 
بناء  باإعادة  ينبئنا  املقد�س  الكتاب 
القدمي  العهد  لنا  بنَيّ  ولقد  الهيكل، 
اأن  يجب  التي  املحددة  الأ�سول 
يلتزم بها اليهود يف عملية الت�سحية 

باحليوان«.
هالي�سل  غري�س  للكاتبة  اأوبن  واأكد 
احلرب  من  يقرتب  العامل  »اإن 
الزمن،  نهاية  ومن  الثالثة  العاملية 
الأرثوذك�س  اليهود  و�سيفّجر 
هذا  و�سي�سري  الأق�سى،  امل�سجد 
و�ستنثب  الإ�سالمي،  العامل  الأمر 
و�سيكون  اإ�رسائيل،  مع  دينية  حرب 

هناك بالتاأكيد هيكل ثالث«.
»وملا  الأمريكية:  الكاتبة  وتقول 
العا�سمة  وا�سنطن  اإىل  عدت 
الذي  ريزنهوفر  تريي  اإىل  حتدثت 
مل�ساعدة  اأموالً  جمع  اأنه  اأخربين 

لتدمري  يخططون  يهود  اإرهابيني 
امل�سجد الأق�سى«.

هالي�سل  غري�س  الكاتبة  وو�سلت 
لعالقاتها مع الأ�سوليني امل�سيحيني 
اخلال�سة  اإىل  واليهود  الأمريكيني 

التالية:

من  واإن  �سيادة،  ق�سية  الق�سية  »اإن 
ي�سيطر على جبل »الهيكل« ي�سيطر 
على  ي�سيطر  ومن  القد�س،  على 
اأر�س  كل  على  ي�سيطر  القد�س 

اإ�رسائيل«.
وكان ريزنهوفر وموؤ�س�سته املتديَّنة 
امل�سيحيني  من  التربعات  وبجمع 
عن  يخربهم  اأن  دون  الهيكل  لبناء 

خططه لتدمري امل�سجد الأق�سى.
وتوىل الأ�سوليون امل�سيحيون متويل 
الدفاع عن الإرهابيني اليهود الذين 

حاولوا تدمري امل�سجد الأق�سى.

وو�سف الق�س جيم�س 
دي لو�س من الكني�سة 

املعمدانية الثانية 
يف هيو�سنت بتك�سا�س 

ريزنهوفر قائاًل:

املال،  جمع  يف  جداً  موهوب  »اإنه 
دولر،  مليون  مئة  بجمع  قام  لقد 
اأتعاب  بدل  اأُنفق  املال  هذا  بع�س 
اإطالق  الذين متكنوا من  املحامني 
تدمري  حاولوا  اإ�رسائيلياً   29 �رساح 

امل�سجد الأق�سى«.
و�ساألت الكاتبة الأمريكية الق�س دي 
اأن الإرهابيني  لو�س قائلة: »ماذا لو 
اليهود الذين يدعمهم جنحوا ودمروا 
الأق�سى  وامل�سجد  ال�سخرة  قبة 
ُخم�س  لدى  املقد�سة  ال�رسوح 
�سكان العامل، وماذا لو اأدى ذلك اإىل 
اإ�سعال فتيل احلرب العاملية الثالثة 
هو  يكون  األ  نووية؟  حمرقة  واإىل 
وريزنهوفر م�سوؤولني؟ اأجاب ل؛ لأن 

ما يقومون به هو اإرادة اهلل)4(«.
امل�سيحيون  الأ�سوليون  ويعتقد 
امل�سيح  عن  البحث  اأن  الأمريكيون 
القدرية،  بعقيدة  الت�سديق  يعني 
يرى  اأن  يريد  اهلل  اأن  تقول  التي 
جديد  من  بني  قد  اليهودي  الهيكل 

قبل اأْن يعيد امل�سيح اإىل الأر�س.

الأ�سولية امل�سيحية مع 
الأ�سولية اليهودية

امل�سيحية  الأ�سولية  وتلتقي 
هذا  يف  اليهودية  الأ�سولية  مع 
�سلومو  احلاخام  قال  حيث  املجال 
األَّ  »علينا  �ساميوهاكوهينديفر: 
وراء  من  الأ�سمى  الهدف  اأن  نن�سى 
هو  دولتنا  واإقامة  امل�ستتني  جتميع 
وتوؤكد غرين هالي�سل  الهيكل«.  بناء 
اأنها يف عام 1979 عرفت لأول مرة 
بوجود خطة يهودية م�سلحة لتدمري 
العام  ذلك  يف  الأق�سى،  امل�سجد 
يف  املحتلة  فل�سطني  اإىل  توجهت 
منازل  يف  واأقامت  الغربية  ال�سفة 
براون  بوبي  اأن  وتقول  امل�ستوطنني 
بنيويورك  بروكلني  من  جاء  الذي 
امل�سجد  تدمري  كان  »اإذا  لها:  قال 
الأق�سى من اأجل بناء الهيكل �سوف 

كربى،  حرب  ن�سوب  يف  يت�سبب 
»انظري  حديثه:  وتابع  فلتكن. 
ذلك  فرتين  للقد�س  �سورة  اأي  اإىل 
امل�سجد! يجب اإزالته. �سنبني يوماً 
اأن  يجب  هناك.  الثالث  الهيكل  ما 
نفعل ذلك لنبنِيّ للعرب وللعامل كله، 
كل  وعلى  القد�س  على  ال�سيادة  اأن 
اأر�س اإ�رسائيل لنا نحن اليهود)5(«.

وردت الكاتبة الأمريكية على براون 
وزوجته ليندا قائلة: »اإن بناء الهيكل 
عن طريق تدمري امل�سجد الأق�سى 
كارثية،  حرباً  ي�سعل  اأن  ميكن 
»متاماً  براون:  امل�ستوطن  فاأجابها 
احلرب،  من  النوع  هذا  نريد  اإننا 
لأننا �سرنبحها، عندئذ �سوف نطرد 
كل العرب من اأر�س اإ�رسائيل و�سوف 

نعيد بناء هيكلنا«.

خطة و�سعها م�سلحو 
»غو�س اميونيم«

عن  براون  امل�ستوطن  وحتدث 
غو�س  م�سلحو  و�سعها  خطة 
الأق�سى،  امل�سجد  لتدمري  اميونيم 
كلفوه  ع�سكرياً  طياراً  وا�ستاأجروا 
لتدمري  ع�سكرية  طائرة  ب�رسقة 
يتبعوا  اأن  على  الأق�سى،  امل�سجد 

الق�سف اجلوي بهجوم اأر�سي.
الأق�سى  للم�سجد  منوذجاً  و�سيدوا 
واأعدوا  عليه،  التدريبات  لإجراء 
ولكنهم  واملتفجرات،  القنابل 
جرميتهم  تنفيذ  قبل  اعتقلوا 
اليهود يف  النكراء. واأكد املجرمون 
اأن  ال�سخرة يجب  قبة  اأن  املحكمة 

تزول.
اأتباع  ومعهم  ال�سهاينة  ويوؤكد 
)الإجنيليون(  امل�سيحية  الأ�سولية 
الف�سل  اإل  يبق  مل  اأنه  با�ستمرار 
وهو  اإ�رسائيل  ماأ�ساة  من  الأخري 
واأن  )املزعوم(،  الهيكل  بناء  اإعادة 
امل�سجد  لتدمري  حان  قد  الوقت 

الأق�سى واإعادة بناء الهيكل.
الأمريكيون  الإجنيليون  وو�سع 
الدويل  القانون  فوق  اإ�رسائيل 
واأجازوا لها �سن احلروب العدوانية 
دوجال�س  دعا  حيث  العرب  على 
يف  الإجنيليني  القادة  اأحد  كريكر 
اأجل  من  الأموال  جمع  اإىل  دنفر 
الهيكل.  وبناء  الأق�سى  تدمري 
العمل  على  اإ�رسائيل  كريكر  وحث 
والتعاون  الإجنيليني  الأ�سوليني  مع 
اإن  وقال  لها.  دعمهم  مقابل  معهم 
اأُمم  كل  على  يطبق  الدويل  القانون 
ويجب  اإ�رسائيل،  با�ستثناء  العامل 
اإ�رسائيل عدم اخل�سوع  على زعماء 

للقانون الدويل.
بات  باملتدِيّن  الهمجية  وو�سلت 
»اإن  فيه:  قال  حداً  روبرت�سون 
اإ�رسائيل ب�سنها احلرب على جريانها 

حتقق م�سيئة اهلل«.

اأماين قدمية

عن  هالي�سل  غري�س  وحتدثت 
لنا  »قال  وقالت:  للقد�س  زيارتها 
اإىل  ي�سري  وهو  ال�سياحي  مر�سدنا 
الأق�سى:  وامل�سجد  ال�سخرة  قبة 
لقد  الثالث.  الهيكل  �سنبني  هناك 
اأعددنا كل اخلطط الالزمة للهيكل 
حتى اأن مواد البناء اأ�سبحت جاهزة 

ال�سياحي  املر�سد  وتابع  اأي�ساً، 
دينية  مدر�سة  »يف  قائاًل:  حديثه 
الكهنة يقوم احلاخامات  تدعى تاج 
منا�سك  يوؤدون  كيف  ال�سبان  بتعليم 
اإحدى  و�ساألته  باحليوان«  الت�سحية 
العودة  تريدون  »ملاذا  ال�سائحات: 

اإىل الت�سحية باحليوان؟«.
فاأجاب: »لقد فعلنا ذلك يف الهيكل 
نغرّي  اأن  نريد  ول  والثاين  الأول 
اأن  اإن معلمينا يعلموننا  ممار�ساتنا، 
يف  اخلدمة  تفا�سيل  درا�سة  اإهمال 
املقد�س  فالكتاب  اإثم.  هو  الهيكل 
على  الهيكل  بناء  بوجوب  يقول 
يُبنى  اأن  الهيكل يجب  واأن  اأنقا�سه، 
الت�سحية  اليهود  ي�ستاأنف  حتى 

باحليوان«.

ويقول املوؤرخ 
ي�ساياهوليبوفيت�س 
عن الطابع العدواين 

لإ�سرائيل وا�ستغاللها 
الأ�ساطري الدينية 

لتربير ال�ستيطان ما 
يلي:

التنازل  ميكننا  ل  اإنه  التحجج  اإن 
اإ�رسائيل على جبل  عن �سيادة دولة 
الهيكل ب�سبب مكانته املقد�سة لي�س 
اإلَّ نفاقاً �سيا�سياً مغلفاً بقناع ديني 
قومي، اإن الطقو�س التي تقام حول 
هي  اخلليل  وكهف  املبكى  حائط 
بدائي  فلكلور  اإنها  وثنية،  طقو�س 
املقد�سة  الأماكن  هذه  اإن  خمجل، 
مزيفة، هذا اأمر موؤكد، لي�س حلائط 
لقد  نظري،  يف  قيمة  اأية  املبكى 
قومي،  ديني  مرق�س  اليوم  اأ�سبح 
جلبل  بالن�سبة  ال�ساأن  وكذلك 

الهيكل)6(.

وو�سل ال�ستياء من 
تقدمي الأ�سحية 

يف الهيكل اإىل كتبة 
التوراة اأي�سًا حيث جاء 

يف �سفر اأ�سعيا ما يلي:

كرثة  من  فائدتي  ما  الرب  »يقول 
حمرقات  من  �سبعت  ذبائحكم؟ 
دم  امل�سمنات،  و�سحم  الكبا�س 
عاد  ما  والتيو�س  والكبا�س  العجول 
فرائحة  اإيّل،  جتيئوا  ل  ير�سيني. 

ذبائحكم معيبة عندي)7(«.
يف  الهيكل  اليهود  اأحد  وو�سف 
ال�سحايا  وتقدمي  الأعياد  موا�سم 
الدينية  الطقو�س  من  انطالقاً 

وقال:
م  يقِدّ الداخل  من  بالهيكل  »واإذا 
عندها م�سهداً فظيعاً بالغ الإذهال، 
و�سخب  واملرج  الهرج  و�سط 
يتقاطع  التي  املذعورة  احليوانات 
ثغاء احلمالن وخوار  ويختلط  فيها 
والأ�سوات  ال�رساخ  مع  البقر 
ال�سحر  وتغرميات  ال�سعائرية، 
وعزيف الأبواق املرعدة ونداءاتها، 
واإذا املذبح )الهيكل( ي�سبح م�سلخاً، 

الدم ي�سيل يف كل مكان)8(«.
ال�سعائر اليهودية الوثنية الهمجية

 فهل ُيعقل اأن يطالب 

يهود اليوم بتدمري 
امل�سجد الأق�سى املبارك 

وبناء الهيكل املزعوم 
على اأنقا�سه من اأجل 

اإحياء تلك ال�سعائر 
اليهودية الوثنية 

الهمجية؟

واليهودية  اإ�رسائيل  تربر  وكيف 
العدوانية  احلروب  اإ�سعال  العاملية 
بحق  اجلماعية  املجازر  وارتكاب 
ال�سعب الفل�سطيني وتدمري امل�سجد 
الأق�سى واإعادة بناء الهيكل املزعوم 
يف  الوح�سية  الطقو�س  هذه  لإحياء 

القرن احلادي والع�رسين؟
هالي�سل  الأمريكية  الكاتبة  تناولت 
مزج اإ�رسائيل الدين بال�سيا�سة قائلة: 
بفر�س  يطالبون  الإ�رسائيليني  »اإن 
�سيادتهم وحدهم على املدينة التي 
يقد�سها مليار م�سيحي ومليار م�سلم 
وللدفاع  يهودي.  مليون   14 وحوايل 
عن ادعائهم هذا فاإن الإ�رسائيليني 
يقولون  باهلل(  يوؤمن  ل  )ومعظمهم 
ياأخذوا  اأن  للعربانيني  اأراد  اهلل  »باأن 

القد�س اإىل الأبد«.
للدين  الفاح�س  ال�ستغالل  وو�سل 
والأكاذيب  اخلرافات  لتحقيق 
اليهودي  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 
اليهودي  ايفنز  مايك  فيه  قال  حداً 
امل�سيحية  اعتنق  الذي  الأمريكي 
بو�س  جورج  للرئي�س  �سديق  وهو 
يريد  اهلل  »اإن  فيه:  قال  حداً  البن 
من الأمريكيني نقل �سفارتهم من تل 
هي  القد�س  لأن  القد�س،  اإىل  اأبيب 
عا�سمة داود. ويحاول ال�سيطان اأن 
حق  لهم  يكون  اأْن  من  اليهود  مينع 
تعرتفوا  مل  اإذا  عا�سمتهم.  اختيار 
بالقد�س ملكية يهودية فاإننا �سندفع 
ثمن ذلك من حياة اأبنائنا واآبائنا، اإن 
اهلل �سيبارك الذين يباركون اإ�رسائيل 

و�سيلعن لعنيها«.

خال�سة 

يجري  وما  تقدم  مما  ال�ستنتاج 
على اأر�س الواقع يف القد�س وبقية 
فل�سطني و�سورية ولبنان ميكن القول 
واليمني  امل�سيحية  الأ�سولية  اإن 
والإدارات  الأمريكي  ال�سيا�سي 
العاملية  وال�سهيونية  الأمريكية 
وجوب  على  متفقون  واإ�رسائيل 
فل�سطني  كل  على  اليهود  �سيطرة 
عا�سمة  القد�س  واتخاذ  التاريخية، 
موحدة لإ�رسائيل، وتدمري امل�سجد 
الأق�سى وبناء الهيكل املزعوم على 
اأنقا�سه، واإذا مل تتحقق هذه الأمور 
�ستعطل  فاإنها  الواقع  اأر�س  على 
واإقامة  امل�سيح  وجميء  اهلل  م�سيئة 
ملك  راأ�سها  وعلى  اليهود  مملكة 
األف�سنة  العامل  داود وحكم  ن�سل  من 
حتقيقاً خلرافة هريجمدون الواردة 
ويف  القدمي  العهد  اأي  التوراة  يف 
الإجنيل ويف املخططات الال �سامية 
والإ�رسائيلية  وال�سهيونية  والنازية 
با�ستغالل وتوظيف اليهودية العاملية 
والإدارات  ال�سهيونية  وامل�سيحية 
الأمريكية لإقامة اإ�رسائيل العظمى 
م�رسوع  خالل  من  القت�سادية 

ال�رسق الأو�سط اجلديد.

امل�سيحية ال�سهيونية وتدمري امل�سجد الأق�سى
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ANEP N°:  525717 الو�سط:2017/10/15

و�شل ��شهار نا�شي�س �ملكتب
طبقا لإحكام القانون رقم 06-12 املوؤرخ يف 12 /01/ 

جمعية  تاأ�سي�س  طلب  علي  بناء  باجلمعيات  املتعلق   2012
ذات �سبغة حملية املوؤرخ بتاريخ 19/03/2017  

امل�سماة جمعية اأولياء التلميذ ملدر�سة ال�سهيد جحي�س 
�سعبان  

الكائن مقرها مدر�سة ال�سهيد جحي�س �سعبان
ي�سرفني اإن اأحيطكم علما مبوافقتنا علي التاأ�سي�س مكتب 

هذه اجلمعية التي يرتاأ�سها ال�سيد حديدي بوزيد . 
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�سحيفة "اإندبندنت" توؤكد:

داع�ش انتهى ع�سكريا لكن.....
ن�سرت �سحيفة "اإندبندنت" تقريرا ملرا�سلها باتريك كوكبرين، يقول فيه اإن تنظيم الدولة الإرهابي حارب باإتقان 

وبياأ�س للحفاظ على مدينة الرقة ال�سورية، الواقعة منذ اأكرث من اأربعة اأ�سهر حتت ح�سار �سربته عليها القوات التي 
يقودها الأكراد، م�ستدركا باأنه �سيخ�سرها قريبا يف اآخر هزمية لهذا التنظيم.

يبق  مل  �أنه  �إىل  �لتقرير،  وي�شري 
�لتي  "�خلالفة"،  من  �لقليل  �شوى 
 ،2014 عام  �لتنظيم  عنها  �أعلن 
�لعر�ق  غرب  معظم  حكم  �لذي 
�إن  �شوريا، ويقول كوكبرين  و�رشق 
مما  �أكرث  حارب  �لدولة  "تنظيم 
�ملو�شل  يف  �شخ�ص  �أي  توقعه 
يحارب  �أن  عليه  كان  لكن  و�لرقة، 
�أعد�ئه  �شد  جبهات  عدة  على 
�لقوة  �لكرث، و�لأهم من ذلك �شد 
�جلوية �لهائلة �لأمريكية و�لرو�شية 
�إىل  بالإ�شافة  �حلليفة،  و�لقوى 
�ملدفعية �لتقليدية، و�حتاج �لأمر 
ركام  �إىل  �ملدينتني  حتويل  �إىل 
وقو�ت  �لعر�قية  �لقو�ت  لتنت�رش 

�شوريا �لدميقر�طية".
وت�شتدرك �ل�شحيفة باأنه "رغم �أن 
لي�ص  لكن  طاحنة،  كانت  �ملعارك 
هناك �شك مبن هو �ملنت�رش، ومن 
يقاوم  مل  �لدولة  تنظيم  �أن  �ملهم 
�ملو�شل  غرب  تلعفر  يف  كثري� 
كانتا  �للتني  جنوبها،  و�حلويجة 
طويلة،  لفرتة  للتنظيم  معقلني 
�لزور  دير  حمافظة  يف  وفقط 
وحد�ت  لديه  �أن  �لتنظيم  �أبدى 
هجمات  �شن  على  قادرة  قتالية 
من  و�حدة  و�أدت  ناجحة،  م�شادة 
�لأخرية  �لأيام  يف  �لهجمات  هذه 
�لنظام  حكومة  قو�ت  طرد  �إىل 
�ل�شوري من �مليادين، وهي مدينة 

�شغرية يف �رشق �شوريا". 

ويلفت �لتقرير �إىل �أن "�حلكومات 
�أنحاء �لعامل ت�شاأل عن �كتمال  يف 
�لدولة  تنظيم  على  �لنت�شار 
و��شتمر�ره، وعما �إذ� كان �لتنظيم 
يهزم  مل  �أنه  يثبت  �أن  �شيحاول 
�خلارج،  يف  هجماته  عدد  بزيادة 
هو  �لتنظيم  دور  كان  لو  حتى 
فيبقى  �لتنظيم،  ولي�ص  �لإلهام 
ل  �أنه  ويظهر  �لأخبار،  يف  ��شمه 
م�شتعدين  باأتباع  يحظى  يز�ل 

للموت يف �شبيل معتقد�تهم".
مكامن  "�أحد  �أن  �لكاتب  ويبني 
ذروة  خالل  �لتنظيم  لدى  �لقوة 
كان  �أنه  هو   ،2014 عام  جناحه 
باأنه هزم جيو�شا  باإمكانه �لدعاء 
وبعد  �هلل،  بعون  ت�شليحا  �أف�شل 
�لتي  �مل�شاحات  ملعظم  خ�شارته 
كان ي�شيطر عليها فاإنه ل ي�شتطيع 
�لدعاء مبثل هذ� �لأمر، بالإ�شافة 
�لهزمية �ملعنوية  �أن عالمات  �إىل 
�حلويجة، حيث  و��شحة يف  كانت 
��شت�شلم مئات من مقاتلي �لتنظيم 
لالأكر�د، لكن هذ� ل يح�شل يف كل 
مكان: ففي �لرقة مل ي�شت�شلم من 
خالل  مقاتال   15 �شوى  مقاتليه 
�ل�شحيفة  وتفيد  �أ�شابيع".  ثالثة 
باأن "تنظيم �لدولة �ملتطرف يعاين 
�ل�شابق  من هز�ئم ثقيلة، لكن من 
لأو�نه �لعتقاد باأنه �نتهى متاما، 
مهما  �أنهم  قياد�ته  توقعت  حيث 
فاإنهم �شيخ�رشون �ملو�شل  قاتلو� 

ولال�شتمر�ر  �لنهاية،  يف  و�لرقة 
فاإنهم �أعدو� خمابئ حتت �لأر�ص 
بني  �ل�شحر�ء  و�شبه  �ل�شحر�ء  يف 
ميكنهم  حيث  و�شوريا،  �لعر�ق 
�لعودة  ورمبا  �لعا�شفة،  جتنب 
جنح  وقد  �شنو�ت،  عدة  خالل 
بعد  �شابقا،  ذلك  بفعل  �لتنظيم 
�لعرب  مع  �أمريكا  هزمتهم  �أن 
وعادو�   ،2008  -2006 عام  �ل�شنة 
 ،2011 عام  بعد  �أقوى  ب�شكل 
يف  �ل�شيا�شي  �لو�شع  كان  عندما 
�ملنطقة مو�تيا". ويذهب �لتقرير 
هذ�  يح�شل  �أن  "ميكن  �أنه  �إىل 
هذ�  يبد�أ  �أن  مبجرد  �أخرى  مرة 
دول  �شم  �لذي  �لغريب،  �لتجمع 
�إير�ن  �إىل  �أمريكا  من  ومنظمات، 
�هلل  وحزب  �ل�شوري  �جلي�ص  �إىل 
بالتفكك،  �لعر�قية،  و�مللي�شيات 
لكن عودة تنظيم �لدولة مرة �أخرى 
لأن  متوقع؛  غري  �حتمال  تبقى 
�شنو�ت  ثالث  قبل  �لتنظيم  خروج 
و�لدولية،  �لإقليمية  �لقوى  �شدم 
و�شتكون على حذر من �ل�شماح له 

باأن يعود للحياة ثانية".
وينوه كوكبرين �إىل �أنه ل تز�ل لدى 
ت�شجيل  فاآخر  قوة،  نقاط  د�ع�ص 
لقائده �أبي بكر �لبغد�دي ي�شري �إىل 
�أنه ل يز�ل على قيد �حلياة، م�شري� 
فاإن  ذلك �شحيحا  د�م  ما  �أنه  �إىل 

من �ل�شعب �إعالن تنظيمه ميتا.
"�أيديولوجية  �إن  �ل�شحيفة  وتقول 

تغذيها  �شتعي�ص،  �لدولة  تنظيم 
�ل�شنة  بني  �لطائفية  �لنق�شامات 
فهذه  �ملنطقة،  يف  و�ل�شيعة 
�لفروقات تعمد �لتنظيم تبنيها من 
على  �رتكبها  �لتي  �ملذ�بح  خالل 
�ملا�شية،  �لثالث  �ل�شنو�ت  مدى 
وبع�ص �ل�شباب �ل�شنة �لذين حر�ص 
من  عليهم  يوؤثر  �أن  على  �لتنظيم 
خمل�شني  �شيبقون  دعايته،  خالل 
لق�شيته، بالإ�شافة �إىل �أن �حتالل 
مناطق �لأكرثية �ل�شنية من �لقو�ت 
�أو  و�ل�شورية  �لعر�قية  �حلكومية 
يثري  قد  لها  �ملو�لية  �مللي�شيات 

��شتياء لدى �ل�شنة". 
تقريرها  "�إندبندنت"  وتختم 
هناك  فاإن  ذلك،  "مع  بالقول: 
يف  �ل�رش�ع  يف  وخا�رشين  ر�بحني 
�إدر�ك  كان  و�إن  و�لعر�ق،  �شوريا 
��شتفاد  وقد  وقتا،  �شياأخذ  ذلك 
مكنهم  ما  �حلرب  من  �لأكر�د 
�لعر�ق  كرد�شتان  �إقليم  �إقامة  من 
منذ عام 1991 وروجافا يف �شوريا 
�أن  �إىل  بالإ�شافة   ،2011 عام  منذ 
وهذ�  يرت�جع،  �لعنف  م�شتوى 
�لذي  �لدولة  تنظيم  ي�شعف  ما 
�أجو�ء  يف  وجه  �أكمل  على  يعمل 
حتديد  فيها  يتم  �لتي  �لع�شكرة 
يعي�ص  فقد  بالبندقية،  �شيء  كل 
تنظيم �لدولة كقوة حرب ع�شابات 
�لتهديد  ي�شكل  لن  لكنه  خطرية، 

�لقاتل �لذي �شكله يف �ل�شابق".

بعدما اأعلن الأكراد ا�ستعدادهم للحوار:

 هذه هي �سروط بغداد
 للحوار مع اأربيل

�أن  �لعر�قية  �حلكومة  �أعلنت 
قبل  م�شبقة  �رشوطا  لديها 
حكومة  مع  حمادثات  �إجر�ء 
�لعر�ق،  �إقليم كرد�شتان 
�ل�شلطات  عر�ص  بعد  وذلك 
للحو�ر،  ��شتعد�دها  �لكردية 
�لوزر�ء حيدر  �أعلن رئي�ص  كما 
ي�شتخدم  لن  �لعبادي �أنه 
�شد �لأكر�د ول  �جلي�ص 

غريهم من �ل�شعب.
�حلكومة  با�شم  متحدث  وقال 
�أم�ص لرويرتز �إن  �أول  �لعر�قية 
كرد�شتان  �إقليم  حكومة  على 
�لوطنية  بال�شيادة  �لإقر�ر 
كل  على  �لحتادية  للحكومة 
وب�شيادتها  �لعر�ق،  �أر��شي 
�لتجارة  ملف  على  �أي�شا 
جتارة  ي�شمل  مبا  �خلارجية، 
وحماية  �أمن  وملف  �لنفط، 
�لربية  و�ملنافذ  �حلدود 
�أن  و�عترب �ملتحدث  و�جلوية، 
�لأ�شا�ص  هي  �لثو�بت  "هذه 
�حلكومة  تطلبه  حو�ر  لأي 

�ملحلية لالإقليم".
�إعالن  على  رد�  ذلك  وياأتي 
حكومة �إقليم كرد�شتان �لعر�ق 
للحو�ر  ��شتعد�دها  �أم�ص 
يف  للد�شتور  مع بغد�د وفقا 
�ملنافذ  وهي  حمددة،  ق�شايا 
وتاأمني  �لد�خلية  و�لتجارة 

و�لبنوك  للمو�طنني  �خلدمات 
حكومة  ور�أت  و�ملطار، 
ميكن  "ل  �أنه  بيان  يف  �لإقليم 
طريق  عن  �مل�شاکل  حل 
�جلماعية  و�لعقوبات  �حل�شار 
يف  �جلو�ر"،  دول  مب�شاندة 
�لتي  �لإجر�ء�ت  �إىل  �إ�شارة 
�تخذتها تركيا و�إير�ن رد� على 

�ل�شتفتاء.
�شيا�شات  �لبيان  �نتقد  كما 
جتاه  �لعر�قية  �حلكومة 
"تهديد�ت"  و�نتقد  �لإقليم، 
�لعبادي للب�شمركة يف �ملناطق 
�إياه  حممال  عليها،  �ملتنازع 
حتدث  حرب  �أي  م�شوؤولية 
�لبيان  وطالب  باملنطقة، 
�جلي�ص  بتحييد  �لعبادي 
�ل�رش�عات  يف  �لعر�قي 
بوقف  طالب  كما  �ل�شيا�شية، 
بغد�د  كطلب  �ل�شتفز�ز�ت 
مالية  ح�شابات  مر�قبة 

مل�شوؤولني يف �لإقليم.
مبجل�ص  �أع�شاء  مع  لقاء  ويف 
�لعبادي  حمافظة �لأنبار، قال 
�إن حكومته لن ت�شتخدم �جلي�ص 
�شد �ل�شعب، ولن تخو�ص حربا 
�أو  �لأكر�د  �ملو�طنني  �شد 
ي�شمح  لن  �أنه  موؤكد�  غريهم، 
�لأول  �ملربع  �إىل  "بالعودة 

و�إعادة �خلطاب �لطائفي".

موازة مع خروج وا�سنطن من املنظمة:

الكيان ال�سهيوين يح�سر للإن�سحاب من اليون�سكو
بعد التقارب املثري بني حم�س وقتح:

غزة يف مهب التحوالت
�لوزر�ء  رئي�ص  مكتب  قال 
�إن  نتنياهو  بنيامني  �ل�شهيوين 
�خلارجية  لوز�رة  �أوعز  �لأخري 
�ليوني�شكو  من  للخروج  بالتح�شري 

�أ�شوة بالوليات �ملتحدة.
�أن نتنياهو بارك  و�أ�شاف �ملكتب 
دونالد  �لأمريكي،  �لرئي�ص  قر�ر 
تر�مب، و�لقا�شي بان�شحاب بالده 
من �ملنظمة �لدولية، وقال نتنياهو 
تر�مب:  �لرئي�ص  بقر�ر  مرحبا 

لأن  و�أخالقي  �شجاع  قر�ر  "هذ� 
�أ�شبحت م�رشح  �ليون�شكو  منظمة 
على  حتافظ  �أن  من  وبدل  عبث 

�لتاريخ، فقد قامت بت�شويهه".
ووفقا ل�شحيفة "هاآرت�ص" �لعربية 
يكون  �أن  على  �شدد  نتنياهو  فاإن 
�لن�شحاب �ل�شهيوين من �ليون�شكو 
�لوليات  خروج  مع  متو�زيا 
من  �خلروج  قررت  �لتي  �ملتحدة 
جانفي  من  �لأول  يف  �ملنظمة 

ديون  تر�كم  ب�شبب  وذلك   ،2019
�ملنظمة  على  �ملتحدة  للوليات 

)��شرت�كات �لأع�شاء(.
كما ترى �لوليات �ملتحدة، بح�شب 
�أنه من  �إنرتفاك�ص �لرو�شية،  وكالة 
جذري  �إ�شالح  �إجر�ء  �ل�رشوري 
لهذه �ملنظمة �لدولية، كما �أعربت 
عن  ر�شاها  عدم  عن  و��شنطن 
�ملنظمة  تنتهجها  �لتي  �ل�شيا�شة 

�شد �لكيان �ل�شهيوين.

�عتبار� من 17 �شبتمرب 2017 ُو�شع 
�ملحا�رش  قطاع غزة �لفل�شطيني 
�لتي  �حلادة،  �لتحولت  قلب  يف 
�ل�شيا�شي  �مل�شهد  على  طر�أت 

�لفل�شطيني و�أطر�فه �ملوؤثرة.
تخلت حركة  �لتاريخ  ذلك  ففي 
�لإ�شالمية )حما�ص(  �ملقاومة 
لأول  منفردة،  �لقطاع  �إد�رة  عن 
لت�شلمه  �شنو�ت،  ع�رش  منذ  مرة 
�شتعقد  �لتي  �لوفاق  حكومة  �إىل 

لها  �جتماعا  �أكتوبر  من  �لثاين  يف 
�إن�شائها  منذ  مرة  لأول  غزة  يف 
�نتظام  حال  ويف   .2014 عام 
�هلل،  �حلمد  حكومة  �جتماعات 
و�ملوؤ�ش�شات  بالوز�ر�ت  و�إم�شاكها 
بالقطاع، ف�شيكون ذلك  �حلكومية 
م�شمى �آخر للتو�فق �لذي �أخفقت 
�لتو�شل  يف  وفتح  حما�ص  حركتا 
من  �لطويلة  �ل�شل�شلة  رغم  �إليه 

�تفاقات �مل�شاحلة بينهما.

�شيقبل  �لذي  �لآخر  �لتحدي  �أما 
بفر�ص  فيتلخ�ص  �لقطاع  عليه 
بني حركة  و�إمكانيته  �لتعاي�ص 
�لقطاع  �إىل  ر�شميا  فتح �لعائدة 
�ملف�شول  �لقيادي  تيار  وبني 
دحالن �شاحب  فتح حممد  من 
عززه  و�لذي  غزة  يف  �لنفوذ 
مع  �ملجتمعية  �مل�شاحلة  بعقد 
حما�ص حلل ملف �شحايا �حل�شم 

�لع�شكري عام 2007.

عقب مقتل "حراقة" يف املتو�سط:

احتجاجات كبرية تعرفها والية قبلي التون�سية

بعد ال�ستفتاء اأي اأقر بذلك:

بيونغ تعترب ان�سمام القرم لرو�سيا �سرعيا

تون�ص،  قبلي جنوب  ولية  �شهدت 
مو�جهات  �خلمي�ص،  �أم�ص  �أول 
مقتل  على  �حتجاجا  �لأمن  مع 
�إثر  �رشعيني  غري  مهاجرين 
خفر  بزورق  قاربهم  ��شطد�م 

�لأحد  �لتون�شي  �ل�شو�حل 
�ملا�شي.

�أن  حملية  �إعالم  و�شائل  ونقلت 
حمتجني �أحرقو� مقر �إد�رة "�شوق 
رئي�شية  طريقا  وقطعو�  �لأحد" 

ر�شمي  حتقيق  بفتح  مطالبني 
حول مالب�شات غرق �أبنائهم، و�أن 
�لغاز  ��شتخدمت  �لأمن  وحد�ت 
�ملحتجني  ملنع  للدموع  �مل�شيل 
�لأمنية،  �لد�ئرة  مقر  حرق  من 

�لتون�شية  �لدفاع  وز�رة  وكانت 
غرق  عن  �شابق  وقت  يف  �أعلنت 
�آخرين   38 و�إنقاد  �أ�شخا�ص   8
رحلة  يف  قارب  منت  على  كانو� 
�إىل  متجهه  كانت  �رشعية  غري 

�ل�شو�حل �لإيطالية. وبينت �لوز�رة 
�أن �لقارب ��شطدم بوحدة بحرية 
تون�شية ما �أدى �إىل غرقه مبن فيه، 
و�أن عمليات �لبحث عن مفقودين 
بع�ص  و�تهمت  م�شتمرة،  ز�لت  ل 

يف  و�ملفقودين  �ل�شحايا  عائالت 
و�شيدي  ك�شفاق�ص  تون�شية  مدن 
مركب  باإغر�ق  �جلي�ص  بوزيد 
�ملهاجرين عمد� ��شتناد� لرو�يات 

ناجني من �حلادثة.

�لدبلوما�شية  �لبعثة  �رشحت 
عرب  �ل�شمالية  كوريا  يف  �لرو�شية 
�شفحتها على في�شبوك باأن بيونغ 
�لقرم  جزيرة  �شبه  �أن  تعترب  يانغ 
�ن�شمت �إىل رو�شيا ب�شكل قانوين.

لنا  �أو�شحت  �ل�شفارة  :"  وقالت 
�ل�شمالية �أن  خارجية كوريا  وز�رة 
نتائج ��شتفتاء  حترتم  يانغ  بيونغ 
�جلزيرة  �شبه  �ن�شمام  �لقرم حول 
�إىل ت�شكيل رو�شيا �لحتادية، و�أنها 

نتائج  تعترب  �ل�شمالية(  كوريا   (
مع  وتتالءم  �رشعية،  �ل�شتفتاء 
كما  �لدولية"،  و�ملعايري  �لقو�نني 
هناك  �لرو�شية  �ل�شفارة  ذكرت 
عرب في�شبوك �أي�شا �أنه مت �إ�شد�ر 

�لعامل  خلارطة  �شيا�شي  "�أطل�ص" 
باألو�ن  �لقرم  خريطة  فيه  تظهر 

�خلريطة �لرو�شية.
"كوريا  �أن  �إىل  �ل�شفارة  و�أ�شارت 
موقفها  عن  �أعلنت  �ل�شمالية 

�لقرم  م�شاألة  حول  �لو��شح 
ل�شالح  يف �لأمم �ملتحدة و�شوتت 
وهي  لرو�شيا،  �لقرم  �ن�شمام 
�شبه  �أن  من  موقفها  يف  تنطلق 
جزيرة �لقرم تعترب جزء ل يتجز�أ 

 " و�أ�شافت  من رو�شيا �لحتادية"، 
يانغ  بيونغ  تتخذه  �ملوقف  ونف�ص 
جلزر  رو�شيا  �متالك  ق�شية  من 
بني  عليها  �ملختلف  �لكوريل" 

مو�شكو وطوكيو.



دويلاجلمعة 13 ال�سبت 14 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 24 حمرم  1439ه 11
نائب رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني:

الري�سوين يهاجم »الإ�سالم ال�سعودي« وي�سرح اأ�سباب اندحاره
هاجم نائب رئي�س االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني، اأحمد الري�سوين، ما و�سفه بـ«االإ�سالم ال�سعودي«، 

معلنا دخوله مرحلة »االندحار« بعد فرتة من »االزدهار«.

و�سن الري�سوين يف مقال بعنوان 
»االإ�سالم ال�سعودي من االزدهار 
اإىل االنهيار«، الذي ن�رشه موقع 
هو  هجوما  املغربي«،  »العمق 
يف  احلكم  نظام  على  االأعنف 
بتطويع  اإياه  متهما  ال�سعودية، 
للحاكم، وقال  خدمة  الدين 
اأزيد  مقاله:منذ  يف  الري�سوين 
من ن�سف قرن متكنت اململكة 
بف�سل   – ال�سعودية  العربية 
النفطية  املالية  اإمكاناتها 
ال�سخمة، وموقعها اجليو/ديني 
– متكنت من حتقيق نفوذ ثقايف 
متدد  كا�سح،  و�سيا�سي  ودعوي 
العامل  و�سمل  كله،  العامل  عرب 
االإ�سالمي ب�سفة خا�سة. وبذلك 

انت�رش و�ساد هذا الذي اأ�سميته 
واأ�سبح  ال�سعودي«.  »االإ�سالم 
معظم املتدينني والدعاة واأبناء 
متاأثرين  االإ�سالمية  احلركات 
»االإ�سالمي«،  النمط  بهذا 

بدرجة من الدرجات.
فما هو االإ�سالم ال�سعودي؟

البع�ض ي�سمونه »وهابية«، وهو 
وهابي االأ�سل فعال، لكن وهابية 
لة  معَدّ ال�سعودي  االإ�سالم 
ي�سمونه  والبع�ض  ومكيفة، 
م�سوهة  �سلفية  وهو  »�سلفية«، 
يعتربونه  والبع�ض  ومطَوّعة، 
جندية  حنبليته  ولكن  »حنبليا«، 
ي�سفون  والبع�ض  جامدة، 
اجلدد«،  بـ«الظاهرية  اأ�سحابه 

ظاهريتهم  ولكن  كذلك،  وهو 
والبع�ض  وُم�َسعودة،  حمرفة 
ولكن  تيمية،  ابن  اإىل  ين�سبونهم 
ابن تيمية – عند العارفني به – 
هو اأكرب مت�رشر ومتظلم منهم، 
اأخرى؛  باأو�ساف  ُو�سف  وقد 
و«فقه  والتطرف،  كالت�سدد 

البداوة«، و«فقه التخلف«. 
»االإ�سالم  اأن  واحلقيقة 
هذه  كل  من  فيه  ال�سعودي« 
االأو�ساف ق�سمٌة ون�سيب، ولكنه 
يف تركيبته منط خا�ض يف الفهم 
ق�ساوة  بني  تَ�سكل  والتدين، 
الرمال ونداوة الريال، وان�سبط 
املتعانقني،  ال�سيفني  حتت ظل 
و�سطوتهم،  �سعود  اآل  وبتوجيه 
»االإ�سالم  هذا  دام  وما 
با،  وُمرَكّ خليطا  ال�سعودي« 
واالأ�سول،  امل�سادر  ومتعدد 
جانبا،  نَ�سبه  اأو  ن�سبته  فلنرتك 
اخل�سائ�ض  بع�ض  ولنذكر 
ومتيز  ُعرف  التي  واملميزات 
يرجع  بع�سها  باأن  علما  بها، 
بن  حممد  ال�سيخني  اأيام  اإىل 
عبد الوهاب وحممد بن �سعود، 
ظل  يف  خا�سة  ت�سكل  وبع�سها 
»الدولة ال�سعودية الثالثة«، وهي 
دولة امللك عبد العزيز واأوالده 

واأحفاده، القائمة حتى اليوم.
االآن عما ميكن  اأحتدث  واأنا ال 
اأو  االإيجابيات  من  يقال  اأن 
واإمنا  احل�سنات..  اأو  الفوائد 
املميزات  بع�ض  عن  حديثي 
ال�سلبية، الظاهرة والغالبة، لهذا 
ال�سعودي«: ال�سدة  »االإ�سالم 
بارزة:  �سمة  وهي  واخل�سونة، 

يف  اأو  االأفكار،  يف  �سواء 
االألفاظ…  يف  اأو  االأحكام، 
اأو  »ال�سلفي«  اأ�سبح  لقد  حتى 
»الوهابي« يف اأعني عامة النا�ض 
رمزا لل�سدة والغلظة والتزمت. 
العادية  املعامالت  يف  وحتى 
ملن  يقال  ال�سعوديني،  بني 
ت�سدد وبالغ يف اأمر من االأمور: 
مثل  تكن  ال  اأي  حتنبلها«،  »ال 
ال�سلفيني املتحنبلني يف �سدتهم 
ومبالغاتهم، زيادة على التعامل 
مع امل�سلمني واحلكُم عليهم من 
والت�سليل  التكفري  ثقافة  خالل 
ومذاهب  �سعوبا  والتبديع، 
وطوائف واأفرادا، بل حتى كبار 
العلماء – القدماء واملعا�رشون 
ت�سليلهم  من  ي�سلمون  ال   –
وقد  وحمالتهم،  وتبديعهم 
تكفريهم،  حد  اإىل  االأمر  ي�سل 
وبني كل ها جند االعتماد على 
وال�سيف،  واململكة  العنف 
املتفوقة  الدول  طليعة  تعُدّ يف 
والتعذيب  القتل  كرثة  يف 
وكل  واالختطاف،  واالعتقال 
�رشعنته  كامل  يجد  ذلك 
اأ�سياخ  لدى  وت�سويقه  وت�سويغه 
وفتاويهم  ال�سعودي«  »االإ�سالم 
ومن  املجندة.  اجلاهزة 
احلروب  اأن  بالتاأمل  اجلدير 
الدولة  خا�ستها  التي  الكثرية 
ال�سعودية،  واحلركة  ال�سعودية 
موجهة  كلها  زالت،  وما  كانت، 
كل  وفوق  امل�سلمني!.  �سد 
امل�سدر جند  ذات  هذا ح�سب 
بني  وال�رشاعات  الفنت  اإ�سعال 
االإ�سالم  ف�سيوخ  امل�سلمني؛ 

�سُنّ  وديدنهم  داأبهم  ال�سعودي 
ال�رشاعات،  واإ�سعال  الغارات 
الفقهية  املذاهب  �سد 
االإ�سالمية، واملذاهب الكالمية 
االإ�سالمية، واملذاهب ال�سوفية 
االإ�سالمية، واحلركات الدعوية 
االإ�سالمية، و�سد اأفراد العلماء 

ونظرا  امل�سلمني.  واملفكرين 
الإمكاناتهم املالية واللوج�ستية، 
الفنت  اإدخال  من  متكنوا  فقد 
 – وال�رشاعات  والعداوات 
الفقهية والعقدية – اإىل معظم 
وبيوتهم  امل�سلمني  م�ساجد 

واأ�رشهم. 

�سيوؤدي ذلك اإىل تقوية املع�سكر املت�سدد يف ايران:

الإتفاق النووي مع طهران ل 
يجب اأن يلغى

يف  »اإيكونومي�ست«  جملة  حذرت 
االتفاقية  اإلغاء  من  اجلديد  عددها 
اإىل تقوية  اإنه �سيوؤدي  النووية، قائلة 

املع�سكر املت�سدد يف اإيران. 
»القوات  اأن  من  التقرير،  ويحذر 
االأمريكية عملت ملدة ثالث �سنوات 
بالرتادف مع احلر�ض الثوري االإيراين 
يف  االرهابي  الدولة  تنظيم  لهزمية 
العراق، وكان حتالفا غري حمتمل، وال 
يتخيله اأحد، خا�سة اأن احلر�ض نف�سه 
قام قبل عقد من الزمان بالتخطيط 
لعمليات قتل فيها اجلنود االأمريكيون 
املجلة  العراق«وت�ستدرك  يف 
التظاهرات  ا�ستمرار  »رغم  باأنه 
بـ)املوت  تهتف  التي  طهران،  يف 
الأمريكا(، اإال اأن الطائرات االأمريكية 
التي �رشبت تنظيم الدولة من ال�سماء 
�سمحت للحر�ض الثوري بالتقدم على 
�سيتغري«،  االأمر  هذا  اأن  اإال  االأر�ض، 
وي�سري التقرير اإىل تهديدات الرئي�ض 
بت�سنيف  ترامب  دونالد  االأمريكي 
اإرهابية،  منظمة  الثوري  احلر�ض 
النووية  لالتفاقية  التمديد  وعدم 
كان  حيث   ،2015 عام  وقعت  التي 
العقوبات  رفع عددا من  االتفاق قد 
التي فر�ست على اإيران مقابل وقفها 
املجلة  وتلفت  التخ�سيب،  برنامج 
اإىل اأن حتذيرات ترامب، الذي وعد 
تهديدات  و�سط  جاءت  بعا�سفة، 
حيث  باالنتقام،  الثوري  احلر�ض  من 
وعد قادته بقتل اجلنود االأمريكيني، 
اإن »هذه �سورة  ويعلق التقرير قائال 
من حكم جورج  االأوىل  املرحلة  عن 
دبليو بو�ض، التي ات�سمت بالتوتر بني 
اإيران  اأن �سنف بو�ض  البلدين، فبعد 
�سجع  ال�رش(،  )حمور  �سمن  دولة 
احلر�ض الثوري اجلماعات املرتبطة 
به يف العراق على ا�ستهداف اجلنود 
االأمريكيني، وقال رجل اأعمال اإيراين 
لدى  فكرة  )ال  اأمريكا:  مع  يتعامل 

ترامب عن تعقيدات املنطقة(«.
ترامب  »رف�ض  اأن  اإىل  املجلة  وتنوه 
االتفاقية  على  امل�سادقة  اأو  متديد 
النووية لن يدمرها، فاأمام الكونغر�ض 

كان  اإن  فيما  لتقرير  يوما   60 مدة 
جديد  من  العقوبات  فر�ض  �سيعيد 
على اإيران، وقد ال يجد امل�رشعون، 
حتى من عار�سوها، �سهية للعودة من 
ذلك  ومع  العقوبات،  لنظام  جديد 
�سيبعث  عليها  امل�سادقة  عدم  فاإن 
االإيرانيني  للمت�سددين  بر�سالة 
فاإن  التقرير،  وبح�سب  ويقويهم«، 
يف  انتقد  روحاين  ح�سن  الرئي�ض 
احلر�ض  االأخرية  االنتخابية  حملته 
اإيران  بحرمان  واتهمهم  الثوري، 
لالتفاقية  االقت�سادية  املنافع  من 
وثق  باأنه  عليه  احلر�ض  ورد  النووية، 
باأمريكا، وكان من االأوىل عدم الثقة 
قد  قادته  نبوءة  اأن  و«يبدو  اأبدا،  بها 
اأن  املجلة  وتذكر  االآن«،  حتققت 
الأدنى  انخف�ست  االإيرانية  العملة 
م�ستوياتها اأمام الدوالر، فيما ترتاجع 
االأعمال،  ورجال  امل�ستثمرين  ثقة 
احلر�ض  مع  املتعاطفني  اأحد  وقال 
الثوري اإن »ترامب جعل روحاين يبدو 
مثل املهرج«، م�سيفا اأن املت�سددين 
يقومون بالتعبئة و�سي�سلون حكومته.

البع�ض  يناق�ض  »قد  التقرير:  ويقول 
اأن املوقعني االأوروبيني على االتفاق 
االتفاقية،  على  يحافظون  قد 
لدفع  االتفاق  يف  يكفي  ما  وهناك 
فيه،  التزاماتها  على  للحفاظ  اإيران 
النفط،  من  البالد  اإنتاج  فت�ساعف 
حيث و�سل اإىل 2.2 مليون برميل يف 
اأوروبا  التجارة مع  اليوم، وت�ساعفت 
يف عام 2016، وت�ساعفت يف االأ�سهر 
احلايل«،  العام  من  االأوىل  ال�ستة 
من  الكثري  هناك  اأن  املجلة  وتبني 
االأوروبيني  تدفع  التي  الرهانات 
وقعت  حيث  االتفاقية،  يف  للبقاء 
�رشكتا »توتال« و«اإيربا�ض« اتفاقيات 
مع اإيران منذ رفع العقوبات، وعادت 
اإىل  و«فولك�سفاغن«  »رينو«  �رشكتا 
ال�رشكة  واأعلنت  االإيرانية،  ال�سوق 
توقيع  عن  »قوريكو�ض«  الربيطانية 
لبناء  يورو  مليون   500 بقيمة  عقد 
يف  ال�سم�سية  للطاقة  توليد   حمطة 

اإيران. 

تركيا.. القت�ساد ينمو بقوة ويقرتب من ن�سبة منو 5.5 باملائة
الرتكي  الوزراء  رئي�ض  نائب  قال 
منو  »حكاية  اإن  �سم�سك،  حممد 
ب�سكل  �ست�ستمر  واقت�سادها  تركيا 
يهدفون  اأنهم  مو�سحا  قوي«، 
خالل   %5.5 بن�سبة  منو  لتحقيق 

ال�سنوات الثالثة املقبلة.
خالل  األقاها  كلمة  يف  واأ�ساف 
رجال  من  بعدد  جمعه  لقاء 
يرى  »قد  االأمريكيني:  االأعمال 
�سيئا  النمو،  يف  هدفنا  البع�ض 
اأن  اأريد  هوؤالء  لكن  تفاوؤل،  فيه 
باأننا حققنا متو�سط منو  اأذكرهم 
 15 الـ  ال�سنوات  خالل   %5.6 بلغ 
تعايف  وترية  اأن  واأو�سح  املا�سية، 
مت�سي  باتت  العاملي،  االقت�ساد 
اأمر  ب�سكل �رشيع، م�سيفا: »وهذا 
و�سدد  جميعا،  لنا  بالن�سبة  جيد 
اأن  على  الوزراء  رئي�ض  نائب 
تركيا،  ت�سعه  الذي  النمو  هدف 
والذي يتخطى حاجز الـ 5% »رقم 
بع�ض  وتطلعات  توقعات  يفوق 
وا�ستطرد  الدولية«.  املوؤ�س�سات 
كبري  ب�سكل  املحتمل  »من  قائال: 
بنا  اخلا�ض  النمو  معدل  ي�سل  اأن 

الـ %5.5،  اإىل م�ستوى  العام،  لهذا 
بني  االأف�سل  �سيكون  الرقم  وهذا 
االقت�سادي  التعاون  منظمة  دول 
بني  رقم  ثالث  واأعلى  والتنمية، 
وتابع  الع�رشين،  جمموعة  دول 
نتيجة  �سك  بال  »وهذه  �سم�سك: 
»ومعدل  م�سيفا:  للغاية«،  جيدة 
بل  فح�سب،  �رشيعا  لي�ض  منونا 
واأفاد  الوقت«،  ذات  �سامل يف  هو 
ومن  �سرتتفع،  العمل  »فر�ض  اأن 
من  اأكرث  اأوجدنا  اأننا  املعلوم 
بداية  منذ  عمل  فر�سة  مليون 
فر�ض  »زيادة  اأن  مو�سحا  العام«، 
على  االأف�سل  هي  احلالية،  العمل 
االأخرية،  الع�رش  ال�سنوات  مدار 
واأو�سح اأن االقت�ساد الرتكي »حقق 
معدله  بلغ  منوا  املا�سي  العام 
االإرهاب،  حوادث  رغم   %3.3
الفا�سلة  االنقالبية  واملحاولة 
وهذا   ،)2016 جويلية  )منت�سف 
كلمته  يف  وتطرق  كبري«.،  جناح 
عا�ستها  التي  ال�سلبية  للتطورات 

تركيا يف ال�سنوات االأخرية.
»من  ال�سدد:  هذا  يف  وقال   

 ،2016 نهاية  حتى   2015 منت�سف 
هجوما  لـ30  تركيا  تعر�ست 
انقالبية  وحماولة  اإرهابيا، 
عدة  تنظيمها  عن  ف�سال  فا�سلة، 
ذات  ويف  انتخابية«،  ا�ستحقاقات 
النقطة تابع: »كما اأن دول اجلوار 
وال  تعمل.  حكومات  بها  توجد  ال 
�سك اأنه لو عا�ست اأي دولة اأخرى 
ما ع�سناه، لدخلت فرتة طويلة من 
اأن  على  يدل  اأمر  وهذا  الركود، 
تركيا دولة قوية للغاية«، ولفت اإىل 
اأن زوال الغمو�ض ال�سيا�سي ب�سكل 
�سمن  من  »كان  تركيا،  يف  كبري 
انعك�ست  التي  االإيجابية  العوامل 
على االقت�ساد، فاملنتج الرتكي ال 

زال يف و�سع جيد«.
نائب يلدرمي ذكر اأن »معدل عجز 
الناجت  باإجمايل  مقارنة  امليزانية، 
رقم  وهذا   ،%28.5 بلغ  املحلي، 
النامية،  الدول  اإىل  بالنظر  جيد 
و�سدد على عزم احلكومة ال�سيطرة 
امليزانية،  عجز  على  كبري  ب�سكل 
يف  املركزي  البنك  اأن  اإىل  الفتا 
النقدية  �سيا�سته  من  �سدد  البالد 

ي�سعون  الذي  الت�سخم  ب�سبب 
كما  الـ%10،  دون  معدله  خلف�ض 
املزيد  تفعيل  عزمهم  على  �سدد 
العام  خالل  االإ�سالحات  من 
املقبل، م�سريا اإىل اأن العديد من 
ال�سنوات  وقعت  التي  ال�سلبيات 
من  احلكومة  متكن  مل  املا�سية، 
وتابع:  االإ�سالحات،  بتلك  القيام 
والثالث  الثاين  اجليلني  »�سنوا�سل 
برنامج  فلدينا  االإ�سالحات،  من 
االإ�سارة  جتدر  �سامل«.  اإ�سالحي 
من  اخلريف  ف�سل  خالل  اأنه  اإىل 
حمافظي  جمل�سا  يعقد  عام،  كل 
النقد  و�سندوق  البنك،  جمموعة 
ال�سنوية،  اجتماعاتهما  الدوليني 
ملناق�سة  تاأتي  االجتماعات 
ذات  الق�سايا  من  وا�سعة  طائفة 
وبالتنمية  الفقر  من  باحلد  ال�سلة 
الدوليني،  والتمويل  االقت�سادية 
وتتيح االجتماعات ال�سنوية منتدى 
للبنك  وت�سمح  الدويل،  للتعاون 
اخلدمات  بتح�سني  وال�سندوق 
االأع�ساء  البلدان  اإىل  املقدمة 

فيهما.



�أم�س  منذ  �جلز�ئر  �حتاد  �رشع 
�لتي  �لعودة  ملبار�ة  �لتح�ضري  يف 
�لبي�ضاوي  �لود�د  �أمام  تنتظره 
�أكتوبر   21 تاريخ  يف  �ملغربي 
نهائي  ن�ضف  حل�ضاب  �ملقبل 
ر�بطة �بطال �إفريقيا، حيث خا�س 
�أ�ضبال �ملدرب �لبلجيكي بول بوت 
و�لتي  �ال�ضتئناف  ح�ضة  �أم�س 
�ملنتخبات  حت�ضري  مبركز  جرت 
وجاءت  مو�ضى،  ب�ضيدي  �لوطنية 
ر�حة  ليومني  �لالعبني  نيل  بعد 
و�لتو�جد  �ال�ضرتجاع  �أجل  من 
�لفرتة  خالل  جاهزية  �ح�ضن  يف 

�ملقبلة حت�ضبا ملا ينتظرهم بعد 
�أ�ضبوع وهم �لذين يتو�جدون على 
من  �لتاريخ  �ضناعة  تكر�ر  �أهبة 
جديد عندما يعملون على �لعودة 
بتاأ�ضرية �لتاأهل من ملعب حممد 
�إىل  �لبي�ضاء  بالد�ر  �خلام�س 
ثاين  يف  �لقارية  �ملناف�ضة  نهائي 
طبعة  يف  �ضبقتها  كانت  منا�ضبة 
2015 �ضيع خاللها العبو ت�ضكيلة 
�لقاري  �لتتويج  »�ضو�ضطارة« 
بي  تي  �أمام  �لنهائي  خ�ضارة  بعد 

مازميبي �لكونغويل.
جميع  �لفني  �لطاقم  وبرمج 

يجريها  �لتي  �لتدريبية  �حل�ض�س 
قبل  �ضيتة  ��ضامة  �لالعب  رفقاء 
مركز  يف  �ملغرب  �إىل  �لتنقل 
�ضيدي مو�ضى، �ين يتدرب �لفريق 
على �ر�ضية مع�ضو�ضبة طبيعيا من 
�جل �لتعود عليها حت�ضبا للتو�جد 
خو�س  عند  جاهزية  �ح�ضن  يف 
ملعب  على  �مل�ضريية  �ملو�جهة 
�ملع�ضو�ضب  �خلام�س  حممد 
رفع  �ل�ضدد  هذ�  ويف  طبيعيا، 
بول بوت �أم�س ريتم �لعمل عندما 
برمج ح�ضتني تدريبيتني الأ�ضباله، 
مبركز  مغلقا  ترب�ضا  برمج  كما 

�ضيدي مو�ضى �بتد�ء من �لثالثاء 
نحو  �لرحال  �ضد  قبل  �ملقبل 

�ملغرب �خلمي�س �ملقبل.
من  �لفني  �لطاقم  وي�ضتفيد 
�لذين  العبيه  جميع  جاهزية 
خالل  ت�رشفه  حتت  �ضيكونون 
عد�  ما  �لتح�ضريية  �لفرتة 
�ملهاجم ��ضامة درفلو �لذي يعاين 
من ��ضابة ويبذل جهوده من �أجل 
جاهز�  يكون  حتى  �لعالج  تلقي 
ل�ضفرية �ملغرب ومو�جهة �لود�د 

�لبي�ضاوي.
عي�شة ق.
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ال�ضفراء ممنوعة من اخلطاأ واحلمراوة للتدارك

الت�شكيلة خا�شت ام�ش ح�شتني تدريبيتني ودرفلو ي�شارع الزمن

احتاد اجلزائر ي�ضرع يف التح�ضري للوداد البي�ضاوي ب�ضيدي مو�ضى

 املدرب الفرن�شي ي�شرع اليوم
 يف حت�شري لقاء احتاد احلرا�ش

دفاع الكناري يتلقى �ضفعة 
وعمل كبري يف انتظار ايف �ضاي

من  ثقيلة  بهزمية  وعاد  قوية  �ضفعة  �لقبائل  �ضبيبة  فريق  تلقى 
�ضيدي  �حتاد  ملو�جهة  �جلز�ئري  �لغرب  �إىل  قاده  �لذي  �لتنقل 
تلقت  حيث  �الأوىل،  �لر�بطة  من  �ل�ضاد�ضة  �جلولة  �ضمن  بلعبا�س 
كانت يف  مبار�ة  كاملة يف  �هد�ف  �أربعة  بولطيف  �حلار�س  �ضباك 
�جتاه و�حد الأ�ضحاب �الأر�س �لذي �ضيطرو� بالطول و�لعر�س على 
م�ضتوى  على  �ضو�ء  �لقبائلية  �لت�ضكيلة  لدفاع  تام  غياب  يف  �للقاء 
مهاجمو  متكن  �لذي  �لدفاع  وحمور  و�الأي�رش  �الأمين  �لرو�قني 
�ملناف�س من �لتوغل فيه وتهديد �ملرمى يف كل مرة وهو ما �أدى 
باالأخطاء �لدفاعية �إىل تكبيد �لفريق �ربعة �أهد�ف كاملة ال تخدمه 
فيما تبقى من م�ضو�ر �ملو�ضم �حلايل، خا�ضة و�أن �لهزمية �لثقيلة 
�أول فوز  �لذي كان �ضجل  للفريق  بالن�ضبة  �الأمور  تعقيد  ز�دت من 
بنادي  �لفارطة  �طاح �جلولة  �لديار عندما  د�خل  �ملو�ضم  له هذ� 
ريتم  على  و�ملو��ضلة  �لو�ضع  ��ضتغالل  يف  ف�ضل  لكنه  تاجنانت 

�لنتائج �اليجابية.
�لقدمي جون  �جلديد  �ملدرب  بقيادة  �لفني  �لطاقم  يكون  و�ضوف 
ترتيب  �إعادة  �أجل  من  �نتظاره  يف  كبرية  مهمة  �أمام  �ضاي  �يف 
�الأمور د�خل ت�ضكيلة »�لكناري« �لتي حتتاج �إىل مر�جعة كبرية يف 
�للعب على �ر�ضية �مليد�ن، وهو  �لتكتيكية و�الن�ضباط يف  �خلطة 
ما يجعل �يف �ضاي ملزما باإعادة ت�ضحيح �الأمور خا�ضة و�أنه كان 
�لت�ضكيلة  وعاين  بلعبا�س  �حتاد  �ل�رشفية مللعب  باملن�ضة  حا�رش� 
�أين  �لوطن  باأر�س  �ملن�رشم  �الربعاء  �لتحق  كان  بعدما  قرب  عن 
�إىل مدينة  �ليوم �ملو�يل  �لرحال يف  �لليلة بوهر�ن قبل �ضد  ق�ضى 
�ضيدي بلعبا�س، �أين �ضيكون حا�رش� يف ح�ضة �ال�ضتئناف �ملقررة 
�ليوم لالإ�رش�ف على �ول ح�ضة تدريبية بعدما مت تعيينه على ر�أ�س 
�لعار�ضة �لفنية خلفا للمدرب �ملقال من �ملن�ضب مر�د رحموين، 
وذلك حت�ضري� للقاء �جلولة �ملقبلة �أمام �حتاد �حلر��س و�ملقررة 

�لثالثاء �ملقبل.
عي�شة ق.

�لفوز  ح�ضني  ن�رش  فريق  �ضّيع 
د�ربي  خا�س  عندما  ملعبه  على 
نادي  �جلار  مو�جهة  عا�ضمي يف 
بار�دو حل�ضاب �ملبار�ة �ملتقدمة 
عن �جلولة �ل�ضاد�ضة من �لر�بطة 
تقا�ضم  و�لتي  �الأوىل،  �ملحرتفة 
بعدما  �لنقاط  �لفريقان  فيها 
هدف  بالتعادل  �ملو�جهة  �نتهت 
يف كل �ضبكة، و�لتي كانت �لن�رشية 
�فتتاح  بعد  نتيجتها  يف  متاأخرة 
�ن  قبل  �لت�ضجيل  لباب  �لزو�ر 
ينجح �ملهاجم عد�دي يف �لتعديل 
على  �لهزمية  من  �لفريق  و�إنقاذ 
ميد�نه بف�ضل ركلة جز�ء �ضددها 
بنجاح، وكانت �لن�رشية بعيدة كل 
�لبعد عن �الأد�ء �لذي كان ينتظره 

يتنقلو�  مل  و�لذين  �أن�ضارها  منها 
�لذي  �أوت   20 ملعب  �إىل  بقوة 
و�أن  ة  خا�ضّ �ملو�جهة،  �حت�ضن 
�ر�ضية  على  غائبا  كان  �لفريق 
باعتبار  �ضيئا  يقدم  ومل  �مليد�ن 
مل  بو�ضوف  �حلار�س  رفقاء  �أن 
و�بانو�  �ملطلوبة  �لكرة  يطبقو� 
�أجل  من  يلعبون  �أنهم  للمتتبعني 
�لذي  �الأد�ء  وهو  �لهزمية  تفادي 
�نتقاد�ت الذعة من  جعلهم حمل 
�لذين  �لن�رشية  جماهري  طرف 
�لفريق  من  غ�ضبهم  عن  عربو� 
يف  �ملو�ضم  بد�ية  منذ  وف�ضله 
�الأوىل.  �الأدو�ر  على  �للعب 
�ضيع  لنقطتني  �لن�رشية  فقد�ن 
عليها فر�ضة �البتعاد عن منطقة 

و�ضط  من  و�القرت�ب  �خلطر 
ظل  يف  خا�ضة  �لرتتيب  جدول 
�لبطولة  مباريات  بقية  ت�ضوية 

�لوطنية �أم�س و�ليوم. 

نغيز: الغيابات اأثرت 
علينا والتعادل 

ير�شيني

بّرر مدرب ن�رش ح�ضني د�ي نبيل 
�ضجله  �لذي  �لتعرث  �أ�ضباب  نغيز 
نادي  �أمام  ميد�نه  على  �لفريق 
�لكثرية  �لغيابات  �إىل  باتر�دو 
و�لتي  �لت�ضكيلة  منها  عانت  �لتي 
جعلت دكة �الحتياط تفقد تو�جد 

بدالء باإمكانهم قلب �ملو�زين يف 
نغيز  قال  حيث  �لثاين،  �ل�ضوط 
عقب  �إعالمية  ت�رشيحات  يف 
عدد  غياب  �أن  �ملو�جهة  نهاية 
�الأد�ء  على  كثري�  �أثر  العبيه  من 
فوق �ر�ضية �مليد�ن يف �ضورة كل 
لعريبي وعرجي،  بولعويد�ت،  من 
�أ�ضباله  �ن  �ملتحدث  و�أو�ضح 
لنادي  �ل�ضبق  منحو� هدية هدف 
قدموه  �لذي  �الأد�ء  لكن  بار�دو، 
يجعله  �الأخ�رش  �مل�ضتطيل  على 
�لتعادل،  نتيجة  على  ر��ضيا 
بالنظر  فريقه  �أن  م�ضتطرد 
�لتي لعب بها �ملو�جهة  للظروف 

ربح نقطة ومل يخ�رش نقطتني.
عي�شة ق.

اأن�شار الفريق غري را�شون على م�شتوى بع�ش الالعبني

ولد علي يرتاأ�س مرا�ضم تن�ضيب 
اللجنة الوطنية للحوار والت�ضاور

جدد وزير �ل�ضباب و�لريا�ضة �لهادي ولد علي ��ضتعد�ده للعمل 
بالت�ضاور مع �ل�رشكاء �الجتماعيني ق�ضد ترقية �لو�ضعية 

�الجتماعية  و�ملهنية  لعمال �لقطاع مبنا�ضبة تن�ضيب �للجنة 
�لوطنية للحو�ر و�لت�ضاور مع  �لفدير�لية �لوطنية لعمال قطاع 
�ل�ضباب و�لريا�ضة لالحتاد �لعام للعمال  �جلز�ئريني  و�لنقابة 
�لوطنية �مل�ضتقلة لعمال �الد�رة �لعمومية »�ضناباب«، ويف هذ� 

�الطار وجه �لوزير �لدعوة ملمثلي �لنقابتني للعمل جنبا �ىل جنب 
و�لت�ضاور مع �لو�ضاية يف جميع �مل�ضتويات من �جل �يجاد حلول 

للمعوقات �لتي  ي�ضادفونها وكذ� �ملبادرة �ىل �قرت�حات يف 
جمال تكوين ور�ضكلة �لعمال ح�ضبما  �و�ضحه بيان وز�رة �ل�ضباب 
و�لريا�ضة �أ�ضدرته �أول �أم�س، ودعا ولد علي �ي�ضا، �أع�ضاء �للجنة 
لالنخر�ط فيما يخ�س �قرت�ح فتح ور�ضة �لتفكري و�لت�ضاور حول 

�لقانون �خلا�س بعمال قطاع �ل�ضباب و�لريا�ضة بعقد �جتماعات  
دورية ومنتظمة بغر�س تقدمي �قرت�حات ملمو�ضة ومو�ضوعية.

ق.ر.

الن�ضرية تقدم اداء باهتا واالنتقادات تطال الت�ضكيلة

يخو�س فريق �حتاد �حلر��س م�ضاء 
�ليوم �ملبار�ة �خلتامية من �جلولة 
�ل�ضاد�ضة للر�بطة �ملحرتفة �الأوىل 
مولودية  فريق  ي�ضتقبل  عندما 
للنادي  هامة  مو�جهة  يف  وهر�ن 
�لفوز  بتحقيق  �ملطالب  �لعا�ضمي 
ال غري باعتبار �أن �ي نتيجة �أخرى 
�ضوف تدخله دو�مة �لنتائج �ل�ضلبية 
و�لنفق �ملظلم يف ظل تو�جده دون 
�ملو�ضم  �نطالق  منذ  �نت�ضار 
�لطاقم  ي�ضع  �لذي  �الأمر  �جلديد 
�لتون�ضي  �ملدرب  بقيادة  �لفني 

�لعمل  �لز�مية  �أمام  �لدو  حمدي 
من  لالعبني  �ملعنويات  رفع  على 
�ل�ضلبية  �لنتائج  عقدة  فك  �أجل 
�لفريق  �أن  رغم  �لديار  د�خل 
�ضيكون مرغما جمدد� على �للعب 
خارج ملعبه �أول نوفمرب باملحمدية 
طرف  من  تاأهيله  عدم  ب�ضبب 
وي�ضطر  �ملالعب،  معاينة  جلنة 
ويف  �أوت،   20 مبلعب  لال�ضتقبال 
�ملدرب  ي�ضتهدف  �ل�ضدد  هذ� 
على  »�ل�ضفر�ء«  لت�ضكيلة  �جلديد 
للفريق  �وك�ضجني  جرعة  منح 

�ل�ضحيحة  �ل�ضكة  �إىل  و�إعادته 
�أمام  فوز  �ول  حتقيق  خالل  من 
�أن  ينتظر  �لذين  �لفريق  جماهري 
يتنقلو� بقوة من �أجل دعم �لالعبني 
�لقوية يف  ت�ضجيل �النطالقة  على 
�لقطيعة  و�نهاء  �لوطنية  �لبطولة 
مع حتقيق �لنتائج �اليجابية خا�ضة 
بعد توقيع بد�ية مو�ضم �ضلبية على 
طول �خلط بعد �ضقوط �لفريق يف 
�لهزمية يف ثالث لقاء�ت على  فخ 
�الأول  �لنقطة  �حر�ز  قبل  �لتو�يل 
�أمام  �لفارطة  �جلولة  �ملو�ضم  يف 

�ضباب ق�ضنطينة.
مولودية  فريق  يتنقل  �ملقابل،  يف 
�أجل  من  �لعا�ضمة  �إىل  وهر�ن 
�يجابية  بنتيجة  �لعودة  �لعمل على 
�لذي  �ملخيب  �لتعادل  وتد�رك 
بد�ربي  �لفارطة  �جلولة  يف  حققه 
وذلك  بلعبا�س  �حتاد  �مام  �لغرب 
عرب �لعمل على ��ضتغالل �لو�ضعية 
�ل�ضعبة �لتي يتو�جد عليها مناف�ضه 
�لعا�ضمي من �أجل �الطاحة به يف 
معقله وت�ضجيل �لتعادل على �الأقل 

و�القرت�ب من �ندية �ملقدمة.

عي�شة ق.



ريا�ضةاجلمعة 13 ال�سبت 14 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 24 حمرم  1439ه 13
الفنيون ينتقدون خيارات الفاف ويطالبون بالرتيث واختيار الأف�سل

ماجر مر�ضح فوق العادة خلالفة األكاراز
انت�سرت الأخبار اأول ام�س حول تر�سيح ال�سطورة اجلزائرية رابح ماجر لتويل العار�سة الفنية الوطنية خلفا للمدرب ال�سابق لوكا�س األكاراز الذي متت اإقالته 

من من�سبه عقب الهزمية التي تكبدها رفقة املنتخب الوطني يف ياوندي امام املنتخب الكامريوين �سمن الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل 2018 برو�سيا، وهو الذي 
كان �سبق له ال�سراف على تدريب الت�سكيلة الوطنية يف منا�سبتني �سابقتني ومل يحقق خاللها نتائج حت�سب له خا�سة واأنه متت اإقالته من امل�سب خاللهما.

الأول  امل�س�ؤول  لتعيينه  ماجر  تر�سيح  عن  احلديث 
على العار�سة الفنية ال�طنية وت�اجده �سمن اخليارات 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية  رئي�س  لهيئة  الرئي�سية 
القدم خري الدين زط�سي رفقة القائد ال�سابق للخ�رض 
ومدرب الدحيل القطري حاليا جمال بلما�سي جعل 
الآراء تتباين ح�ل امكانية ع�دة ابن حي ح�سني داي 
عن  ابتعد  الذي  وه�  ال�طنية  الفنية  العار�سة  اإىل 
من  اقالته  منذ  وذلك  كامال  عاما   15 منذ  التدريب 
الآراء  اّتفقت   .2002 عام  ال�طنية  الت�سكيلة  تدريب 
الت�سكيلة  ح�ل عدم اقتناعها برت�سيح ماجر لتدريب 
ال�سابق  امل�ساعد  املدرب  مقدمتهم  ويف  ال�طنية 
ب�سفة غري  اخليار  انتقد  الذي  انغيز،  نبيل  للمنتخب 
من  اأنه  اإعالمية  ت�رضيحات  يف  اكد  عندما  مبا�رضة 
غري املنا�سب تعيني مدرب بعيد عن املهنة منذ 15 
القدم يف  كرة  وان  املنتخب خا�سة  راأ�س  عاما على 
تط�ر م�ستمر ومنح تدريب املنتخب يتطلب ا�ست�عاب 

خمتلف التحديثات التي تقع يف الكرة امل�ستديرة عرب 
العامل. يف املقابل، طالب الالعب ال�سابق حاج عدلن 
�رضورة  بالدنا  يف  امل�ستديرة  الكرة  م�س�ؤويل  من 
ت�سبيب خمتلف الط�اقم الفنية ال�طنية ومنح الفر�سة 
والذين  حديثا  املتخرجني  ال�سبان  املدربني  غلى 
يق�م�ن برتب�سات تك�ينية مت�ا�سلة، اأين ا�سار اأنه من 
غري املعق�ل فتح املجال امام جيل الثمانينيات دون 
غريه يف ظل ت�اجد ا�سماء تركت ب�سمتها يف امليدان 
يف �س�رة خري الدين ما�س�ي. وتبقى الأ�س�ات التي 
ال�قت  واخذ  الرتيث  ب�رضورة  زط�سي  ترتفع مطالبة 
يف  للخ�رض  اجلديد  املدرب  تعيني  اجل  من  الكايف 
وارتباطها  رو�سيا  م�نديال  من  اخل�رض  اق�ساء  ظل 
بت�سفيات كا�س اإفريقيا 2019 بالكامريون ابتداء من 
اأجل  العام املقبل وه� ما مينحها ال�قت الكايف من 

اختيار املدرب الن�سب.
عي�سة ق

مهدد بتكرار �سيناريو اخليانة الذي طارد زميله ال�سابق هيغواين

غوالم يعّطل مفاو�ضاته مع نابويل ب�ضبب جوفنتو�س
يت�ّجه الالعب الدويل اجلزائري ف�زي غ�لم لدخ�ل �رضاع ق�ي مع اإدارة ناديه ناب�يل اليطايل وفتح 

جبهة انتقادات �سده بعدما ف�سلت الفريق يف اقناع الظهري الأي�رض للمنتخب ال�طني بتجديد العقد 
والذي ينتهي يف نهاية امل��سم الكروي احلايل، حيث ك�سفت ام�س تقارير اإعالمية ايطالية اأن غ�لم ي�رض 
على جت�سيد �رضوطه املالية وفر�سها على الإدارة مقابل التجديد معها خا�سة واأنه يتقا�سى اأحد ا�سعف 
الأج�ر يف الدوري اليطايل رغم انه حت�ل اإىل احد اف�سل مدافعي الرواق الأي�رض يف "الكالت�سي�"، ويبدو 
ان تعقد الأم�ر وو�س�ل املفاو�سات اإىل طريق م�سدود بني غ�لم وناب�يل يع�د ح�سب نف�س امل�سادر اإىل 
اتفاق خريج نادي �سانت ايتيان الفرن�سي اإىل اتفاق مع م�س�ؤويل نادي ج�فنت��س الغرمي التقليدي لنادي 

اجلن�ب اليطايل بخ�س��س التعاقد معه خالل املركات� ال�سيفي القادم، وه� ما يفتح جبهة �سد الالعب 
يف حال مت الأمر باعتبار اأن زميله ال�سابق يف الفريق الرجنتيني هيغ�اين عانى الأمرين عند انتقاله من 

عي�سة ق.ناب�يل اإىل ت�سكيلة "ال�سيدة العج�ز" ومت اتهامه باخليانة اآنذاك.

برر عدم �سفره غلى الكامريون بعدم خ�سوعه اإىل اللقاح

ولد زمرييل: الك�ضف عن مدرب اخل�ضر اال�ضبوع املقبل وماجر ي�ضتحق املن�ضب
الحتادية  رئي�س  نائب  ك�سف 
ولد  ب�سري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
ه�ية  عن  العالن  ان  زمرييل 
املدرب اجلديد للمنتخب ال�طني 
ل�كا�س  املقال  للمدرب  خلفا 
ال�سب�ع  خالل  تتم  �س�ف  األكاراز 
بها  اأدىل  ت�رضيحات  ويف  املقبل، 
اأ�سار  ال�طنية  الذاعة  اإىل  اأم�س 
ولد زمرييل ان الفاف متلك عددا 
تهتم  الذين  املدربني  اأ�سماء  من 
على  لتعيينه  احدهم  مع  بالتعاقد 
ال�طنية  الفنية  العار�سة  راأ�س 

جمال  ماجرن  رابح  غرار  على 
واأ�سماء  ك�ربي�س  رولن  بلما�سي، 
عن  الك�سف  رف�س  لكنه  اأخرى، 
م��سحا  اجلديد،  املدرب  ا�سم 
اأن م�س�ؤويل الفاف مل يبا�رضوا بعد 
ات�سالت ر�سمية مع احد الأ�سماء 
املتداولة وغريها مف�سلني الرتيث 
لقيادة  الن�سب  املدرب  لختيار 
الهيبة  واإعادة  اخل�رض  �سفينة 
الأع�ام  يف  ميلك�نها  كان�ا  التي 
ان  زمرييل  ولد  وك�سف  ال�سابقة، 
وبل�مي  ماجر  �س�رة  يف  ا�سماء 

على  ال�رضاف  فر�سة  ت�ستحق 
واأنهما  خا�سة  ال�طنية  الت�سكيلة 
يف  احلق  ولديها  جزائرية  كفاءة 
الثقة  ت�يل هذه امل�س�ؤولية وو�سع 

يف امكانياته.
امكانية  املتحدث  ي�ستبعد  ومل 
اإىل  اخل�رض  تدريب  مهمة  ا�سناد 
ماجر  رابح  اجلزائرية  ال�سط�رة 
حيث اأكد اأنه لعب جزائري لديه 
ا�سمه يف ال�ساحة الكروية و�سبق له 
تدريبه يف وقت �سابقن وا�ستطرد 
رئي�س ن�رض ح�سني داي اأنه ي�سجع 

املدرب  اإىل  اخل�رض  تدريب  منح 
ال�قت  حان  وح�سبه  لأنه  املحلي 
املحلية  الكفاءة  يف  الثقة  ل��سع 

حتى تثبت قدراتها.
يف �سياق منف�سل، برر ولد زمرييل 
غيابه عن �سفرية املنتخب ال�طني 
اين  اأ�سب�ع،  قبل  الكامريون  اإىل 
خا�س�ا مباراة الت�سفيات امل�ؤهلة 
اإىل كاأ�س العامل بعدم خ�س�عه اإىل 
ملر�س  امل�ساد  ال�رضوري  اللقاح 
خمتلف  يف  وال�رضوري  املالريا 
اإفريقيا،  اإدغال  اإىل  ال�سفريات 

حلظة  كل  يف  م�ستعد  انه  م�سريا 
خلدمة املنتخب ال�طني ونافيا يف 
وبني  بينه  اي خالفه  ذاته  ال�سياق 

رئي�س الفاف خري الدين زط�سي.

�سعدان مديرا 
فنيا و�سارف مدير 
املنتخبات الوطنية

من جهة اأخرى، اأعلن ولد زمرييل 
ان الفاف تت�جه بخطى ثابتة نح� 

فنيا  مديرا  �سعدان  رابح  تعيني 
وطنيا خلفا لف�سيل تيكان�ين الذي 
اأكد  حيث  من�سبه،  من  ا�ستقال 
الطريق  يف  ت�سري  املفاو�سات  اأن 
ام  ملحمة  �سانع  مع  ال�سحيح 
درمان، بال�سافة اإىل الت�ا�سل مع 
اأجل  من  �سارف  ب�عالم  املدرب 
املنتخبات  مدير  من�سب  منحه 
خمتلف  ومتابعة  ال�طنية 
الأ�سناف التي تندرج على م�ست�ى 

املنتخبات ال�طنية.
عي�سة ق.

يف ت�سريح �سحفي مقت�سب للو�سط

ماجر: االيام املقبلة �ضتحدد عودتي اإىل اخل�ضر
ف�سل يف حتقيق م�سوار تدريبي يف منا�سبتني �سابقتني

ماجر اأقيل من تدريب املنتخب الوطني عامي 1996 و2002
اجلزائري  الدويل  الالعب  مّلح 
تلقيه  اإىل  ماجر  رابح  ال�سابق 
الحتادية  طرف  من  عر�سا 
اأجل  من  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الفنية  العار�سة  على  الإ�رضاف 
وخالفة  ال�طني  للمنتخب 
األكاراز  ل�كا�س  املقال  املدرب 
الأربعاء  مهامه  انهاء  مت  الذي 
اع�ساء  طرف  من  املن�رضم 
ت�ايل  بعد  الفدرايل  املكتب 
منذ  حققها  التي  ال�سلبية  النتائج 

تعيينه يف من�سب الناخب ال�طني 
�ستة  �س�ى  من�سبه  يف  يدم  ومل 
ت�رضيح  يف  ماجر  وك�سف  اأ�سهر، 
ان  "ال��سط"  مع  اأم�س  مقت�سب 
الأيام املقبلة �س�ف تك�سف عدة 
املنت�رض  باحلديث  تتعلق  ام�ر 
العار�سة  اإىل  ح�ل ع�دته جمددا 
الفنية ال�طنية بعد ا�رضافه عليها 
حيث  �سابقتني،  منا�سبتني  يف 
العايل  الكعب  �ساحب  رف�س 
الفاف  ات�سالت  يف  ال�سرت�سال 

مف�سال  للخ�رض  تدريبه  وعر�س 
تف�رض  �س�ف  ما  وانتظار  الرتيث 
الأيام  خالل  املفاو�سات  عليه 
يف  ا�ستطرد  حيث  املقبلة، 
حديثه اإلينا اأنه يتلقى العديد من 
لال�ستف�سار  الهاتفية  املكاملات 
ي�ستطيع  ل  لكنه  امل��س�ع  ح�ل 
الت�رضيح  اأو  المر  عن  احلديث 
ح�له يف ال�قت احلايل �س�ى بعد 

ات�ساح الأم�ر لحقا.
عي�سة ق.

رابح  اجلزائرية  ال�سط�رة  ا�سم  ملع 
لعبا  كان  حينما  امليادين  على  ماجر 
بنج�م  يقارن  كبري  ا�سم  �سنع  يف  وجنح 
خا�سة  العامل  عرب  امل�ستديرة  الكرة 
با�سمه  يرتبط  الذي  الالعب  يعترب  واأن 
الذي  وه�  الكعب  عرب  الأهداف  ت�سجيل 
مرة  لأول  الطريقة  بتلك  �سجل  ان  �سبق 
نهائي  يف  العاملية  القدم  كرة  تاريخ  يف 
لعبا  كان  عندما  لالأندية  اوروبا  اأبطال 
بعمالقة  معه  واأطاح  الربتغايل  ب�رت�  مع 
بايرن مي�نيخ الملاين حينها، ا�سم ماجر 
اإفريقيا  كاأ�س  بلقب  ت�ج  والذي  كالعب 
حيث  اجلزائر  �سجل  يف  ال�حيد  لالأمم 

جرى ببالدنا عام 1990 مل يقابله م�س�ار 
مل  واأنه  خا�سة  التدريب  جمال  يف  ثري 
يحقق نتائج تخلّد يف التاريخ مع املنتخب 
يف  تدريبه  على  اأ�رضف  عندما  ال�طني 
 1994 عام  الأوىل  �سابقتني  منا�سبتني 
الت�سفيات  يف  ال�طنية  املنتخب  قاد  اأين 
والتي   1996 اإفريقيا  كا�س  اإىل  امل�ؤهلة 
مل ي�ستمر خاللها يف من�سبه بعدما متت 
بعد  اختتامها  على  ج�لتني  قبل  اإقالته 
اأ�رضف  مباريات  ثماين  اكتفى يف جمم�ع 
خاللها على العار�سة الفنية ال�طنية على 
اإىل  بالإ�سافة  فح�سب  ف�زين  ت�سجيل 
منتخبات  اأمام  تعادلت  واربعة  هزميتني 

اثي�بيا،  ال�س�دان،  �س�رة  يف  مت�ا�سعة 
عجلت  حيث  وغريها،  اأوغندا  تزانيا، 
ال�سابق  ال�طني  املدرب  وتعيني  باإقالته 
ت�سجيل  من  متكن  الذي  فرقاين  علي 
ليتاأهل  تنزانيا  اأمام  وف�ز  مب�رض  تعادل 
القارية. وتكررت  اإىل املناف�سة  املنتخب 
اقالة خريج نادي ن�رض ح�سني داي خالل 
 2002 عام  روراوة  حممد  الرئي�س  عهدة 
مبا�رضة بعد خ��س مباراة بلجيكا ال�دية 
اإىل  اآنذاك  الفاف  رئي�س  بررها  والتي 
ماجري  اأطلقها  التي  النارية  الت�رضيحات 

�سد م�س�ؤويل الفاف.
ع.ق.

جاردمي اأبعده عن قائمة 
لقاء اأوملبيك ليون التي 

جرت اأم�س

غزال ي�ضّيع مواجهة 
فريقه ال�ضابق

نادي  مدرب  ا�ستبعد 
م�ناك� جاردمي لعبه 
اجلزائري  الدويل 
ر�سيد غزال عن قائمة 
امل�اجهة التي خا�سها 
ام�س  �سهرة  الفريق 
نادي  امل�سيف  اأمام 
�سمن  لي�ن  اوملبيك 
الفرن�سي،  الدوري 

حيث ا�ستغنى املدرب 
الربتغايل عن خدمات 
ميدان  مت��سط 
ال�طني  املنتخب 
دائرة  خارج  وو�سعه 
التكتيكية  ح�ساباته 
له  وجه  كان  بعدما 
احلايل  الأ�سب�ع  بحر 
تراجع  انتقادات ح�ل 

امللعب  على  ادائه 
ب�رضورة  وطالبه 
ا�سرتجاع  يف  ال�رضاع 
اجل  من  امكانياته 
الت�سكيلة  اإىل  اإعادته 
جمددا،  الأ�سا�سية 
غزال  يت�اجد  اأين 
امام الزامية م�ساعفة 
الفرتة  خالل  العمل 

اأجل  من  املقبلة 
ا�ستعادة ثقة امل�س�ؤول 
العار�سة  على  الأول 
الإمارة  لنادي  الفنية 
يتاأت  ولن  الفرن�سية، 
ببذل  �س�ى  الأمر 
اجلهد  من  املزيد 
التدريبات،  خالل 
عن  وبا�ستبعاده 

�سيع  ام�س  مقابلة 
الع�دة  فر�سة  غزال 
الذي  امللعب  اإىل 
م�سريته  بداية  �سهد 
الكرة  احرتاف  يف 
وفّ�ت  امل�ستديرة 
اأمام  اللعب  فر�سة 
والذي  ال�سابق  فريقه 
مدر�سته  من  تخرج 

غادره  وكان  الكروية 
املريكات�  خالل 
املن�رضم  ال�سيفي 
م�ناك�  نح�  مت�جها 
بعد  حر  انتقال  يف 
نهاية العقد الذي كان 
بنهاية  بلي�ن  يربطه 

امل��سم املنق�سي.
ع.ق.



برييز ي�شيد 
بزيدان 

مبنا�شبة 
مباراته املئوية

ريادته  عن  بر�شلونة  يدافع 
الدوري الإ�شباين عندما يحل 
مدريد  اتلتيكو  على  �شيفا 
يف  العا�شمة  يف  ال�شبت 
املرحلة الثامنة يف اأول اختبار 
حقيقي له هذا املو�شم، حقق 
يف  الكاملة  العالمة  بر�شلونة 
املباريات ال�شبع التي خا�شها 
 5 بفارق  ويبتعد  الآن  حتى 
الذي  ا�شبيلية  عن  نقاط 
بلباو  اأتلتيك  على  �شيفا  يحل 
اتلتيكو  امام  نقاط  و6  اليوم 

املركز  يتقا�شم  الذي  مدريد 
و�شيلعب  فالن�شيا،  مع  الثالث 
على  الأوىل  للمرة  بر�شلونة 
لأتلتيكو  اجلديد  امللعب 
يف  »مرتوبوليتانو«  مدريد 
ع�شيب  وقت  يف  العا�شمة 
ا�شتفتاء  تداعيات  جراء  جدا 
للمطالبة  كاتالونيا  اقليم 
رف�شت  الذي  بال�شتقالل 
يف  املركزية  احلكومة 
به، وتنتظر  مدريد العرتاف 
امام  �شعبة  مهمة  بر�شلونة 

اىل  �شعيه  يف  مدريد  اتلتيكو 
وتعزيز  نقاط  ثالث  اإ�شافة 
ولن  ال�شدارة،  يف  موقعه 
تكون مهمته �شهلة بالنظر اىل 
الفريقني  بني  الكبرية  الندية 
�شواء  الخرية  العوام  يف 
دوري  م�شابقة  او  الليغا  يف 
املمثل  ودخول  اوروبا  ابطال 
الثاين للعا�شمة طرفا قويا يف 

املناف�شة على اللقاب.
جنمه  على  بر�شلونة  ويعول 
مي�شي  ليونيل  الرجنتيني 

منتخب  بقيادته  املنت�شي 
بالده اىل نهائيات كاأ�س العامل 
مرمى  يف  بثالثية  رو�شيا  يف 
الخرية  اجلولة  يف  الكوادور 
من ت�شفيات امريكا اجلنوبية، 
ح�شنا  بالء  مي�شي  ويبلي 
جميع  وخا�س  املو�شم،  هذا 
الكاتالوين  النادي  مباريات 
قائمة  يت�شدر  الليغا حيث  يف 
هدفا،   11 بر�شيد  الهدافني 
يف  هدفني  اىل  بالإ�شافة 

م�شابقة دوري ابطال اوروبا.

ال اأعذار للبايرن وقمة بني دورمتوند واليبزيغ
 بعد اقالة كارلو اأن�شيلوتي من تدريب بايرن ميونيخ مل يعد للفريق 

البافاري اأية اأعذار وعليه ا�شتعادة طريق الفوز بح�شب مهاجمه 
توما�س مولر، قال مولر قبل مواجهة فرايبورغ اليوم يف املرحلة 

الثامنة: »تغيري املدرب يحرر دائماً طاقة ن�رضة، واأعتقد باأننا 
كالعبني يجب اأن نعطي الآن الكثري من طاقاتنا مل يعد هناك اأية 

اأعذار«، نتائج بايرن املتوا�شعة اأخرياً وخ�شو�شاً �شقوطه اأمام 
باري�س �شان جريمان الفرن�شي 0-3 يف دوري اأبطال اأوروبا دفع 

الدارة لال�شتعانة باخلبري يوب هاينكي�س، ويحتل بايرن حامل اللقب 
يف املوا�شم اخلم�شة املا�شية املركز الثاين يف الدوري ببالت�شاوي 

مع هوفنهامي وبفارق 5 نقاط عن بورو�شيا دورمتوند املت�شدر 
والذي ي�شتقبل ليبزيغ الرابع وو�شيف بطل املو�شم املا�شي يف 

مباراة قوية ال�شبت، وعن التغيريات املزمعة بعد قدوم هاينكي�س، مل 
يرغب مولر يف ك�شف ا�رضار الفريق، وقال �شاحكاً »ماذا يجب تغيريه 

النتائج اأما الباقي �شنناق�شه داخلياً ل ميكننا احلديث هكذا علنا«. 
تربز قمة دورمتوند املت�شدر مع ليبزيغ الرابع واملنت�شي من فوزين 
متتاليني ويحقق دورمتوند اأف�شل بداياته يف الدوري مع 19 نقطة يف 

7 مباريات بحيث ميلك اأقوى هجوم 21 هدفا واأف�شل دفاع هدفان 
فقط، ويبدو اأن خطة 3-4-3 التي اعتمدها مدربه اجلديد الهولندي 

بيرت بو�س تنا�شب متاماً غنى املواهب يف ت�شكيلته، ويعول بو�س 
دفاعياً على احلار�س ال�شوي�رضي رومان بوركي، واملدافعني اليوناين 

�شقراطي�س وال�شباين مارك بارترا، فيما يغيب الظهري البولندي 
لوكا�س بيت�شيك بعد تعر�شه لالإ�شابة مع منتخب بالده يف ت�شفيات 

مونديال 2018. يف املقابل عجز ليبزيغ عن تكرار بداية مو�شمه 
املا�شي عندما �شعد للمرة الأوىل يف تاريخه اإىل دوري النخبة 

وخا�س 13 مباراة متتالية من دون خ�شارة، اذ يبتعد رجال املدرب 
النم�شاوي رالف ها�شنهوتل راهناً 6 نقاط عن دورمتوند.ويف وقت 
يعول دورمتوند على موهبة الأمريكي اليافع كري�شتيان بولي�شيت�س 

الذي ف�شلت بالده بالتاأهل اإىل كاأ�س العامل لأول مرة منذ 1986، تربز 
جناعة هدافه الغابوين بيار اميريك اوباميانغ �شاحب 13 هدفا يف 

جميع امل�شابقات هذا املو�شم، بينها 8 يف الدوري.وياأمل ليبزيغ يف 
م�شاركة هدافه الدويل تيمو فرينر الذي غاب عن اآخر 3 مباريات 

لفريقه وبالده ب�شبب ا�شابة يف عنقه.

موناكو ي�شتهدف ال�شغط على البي ا�س جي
�شيحاول موناكو حامل اللقب زيادة ال�شغط على باري�س �شان جريمان 
املت�شدر عندما حل من دون هدافه الكولومبي راداميل فالكاو �شيفاً 

اأم�س على ليون يف افتتاح املرحلة التا�شعة من الدوري الفرن�شي، 
ويت�شدر �شان جرمان ترتيب البطولة بر�شيد 22 نقاط بفارق ثالث 

نقاط اأمام موناكو، ورغم عدم ر�شاه عن فقدان نقطتني يف املباراة 
مع مونبلييه يف املرحلة ال�شابقة، قال جاردمي ع�شية اللقاء: »لقد 

لعب الليلة املا�شية، عدا عن رحلة العودة اىل موناكو وفارق التوقيت، 
وا�شاف: »حماولة ا�رضاكه �شد ليون تعني اننا نقتله، لذلك فهو لن 
يلعب، حالته البدنية لن ت�شمح له بلعب مباراتني خالل 48 �شاعة«، 

و�شيدفع جاردمي بالأرجنتيني غيدو كارييو مكان فالكاو يف املباراة 
�شد ليون الذي مل ي�شتطع بدوره حتقيق اأف�شل من التعادل يف مبارياته 
الثالث الأخرية فرتاجع اإىل املركز الثامن، و�شيغيب عن فريق املدرب 

برونو جينيزيو قلب الدفاع الربازيلي مار�شيلو الذي طرد خالل املباراة 
املا�شية اأمام اأجنيه. و�شتكون الأف�شلية يف هذه املرحلة لباري�س �شان 

جريمان على طريق ا�شتعادة اللقب الذي توج به اربع مرات متتالية، 
عندما يحل ايوم �شيفا على ديجون املتوا�شع القابع يف املركز 17، 

ويخو�س الفريق الباري�شي امل�شلح بفوز كبري على بوردو القوي 6-2 يف 
املرحلة ال�شابقة، اللقاء �شد ديجون مدججاً بكامل اأ�شلحته الهجومية 
مبا فيها الأوروغوياين كافاين وال�شاب كيليان مبابي، وي�شاف اإىل هوؤلء 

قوة الربازيلي نيمار الذي مل ي�شجل يف املباراتني الأخريتني للربازيل 
يف الت�شفيات، لكن من املتوقع اأن ي�رضب بقوة دفاعات ديجون الذي 

ا�شتقبلت �شباكه 17 هدفاً يف 8 مباريات ليكون بذلك �شاحب اأ�شواأ 
دفاع، واذا كان املدرب ال�شباين لفريق العا�شمة الفرن�شي اأوناي اإميري 
ي�شع عينا على هذه املباراة التي قد تبعده اأكرث يف ال�شدارة، فان العني 
الخرى تبقى مركزة على لقائه الأربعاء املقبل مع اندرخلت البلجيكي 
�شمن دوري اأبطال اأوروبا واملحافظة على بداية مو�شم ناجحة وقوية 

مل يذق فيها طعم الهزمية حتى الآن يف خمتلف امل�شابقات.

بر�شلونة يف امتحان حقيقي امام اتلتيكو مدريد

اأثنى فلورنتينو برييز رئي�س 
نادي ريال مدريد الإ�شباين 

على الفرن�شي زين الدين 
زيدان املدير الفني للفريق 
امللكي قبل خو�شه املباراة 
رقم 100 كمدرب للمرينغي 

اليوم اأمام خيتايف يف اجلولة 
الثامنة من الدوري ال�شباين، 
واأ�شاد برييز بزيدان يف مقاله 

ب�شحيفة »ماركا« الإ�شبانية 
حيث اأكد اأن دوره كان مذهاًل 

مع ريال مدريد منذ ت�شلمه 
املهمة يف 9 جانفي 2016، 
وجنح يف اإحراز لقب دوري 
اأبطال اأوروبا مرتني ولقب 

ال�شوبر الأوروبي مرتني 
والدوري الإ�شباين  لل�شوبر 
الإ�شباين ولقب كاأ�س العامل 

لالأندية، وحتت عنوان 
»زيدان.. الأ�شطورة ت�شتمر«، 
اأثنى برييز على عمل زيدان 

مع ريال مدريد حالًيا، موؤكدا 
اأن املدرب الفرن�شي يج�شد 
مبادئ وقيم النادي امللكي.

اأكد لعب الو�شط املخ�رضم يف 
الأرجنتيني  املنتخب  �شفوف 
خافيري ما�شكريانو باأنه �شيعتزل 
بعد  الدويل  ال�شعيد  على  اللعب 
يف   2018 العامل  كاأ�س  نهائيات 
البالغ  رو�شيا، ويعترب ما�شكريانو 
الالعبني  اأكرث  ثاين  عاماً   34
الدولية  للمباريات  خو�شاً 
بر�شيد  بالده  منتخب  مع 
اأفراده  اأحد  وكان  مباراة   139

الأرجنتني  خ�رضت  عندما 
 2014 الربازيل  مونديال  نهائي 
الوقت  يف   1-0 اأملانيا  اأمام 
يف  ما�شكريانو  وقال  الإ�شايف، 
�شي  واي  تي  لذاعة  ت�رضيح 
مع  وقتي  »�شينتهي  �شبورت�س: 
رو�شيا،  يف  الوطني  املنتخب 
�شيقرر  ذلك،  بعد  اأ�شتمر  لن 
�شامباويل  خورخي  املدرب 
للم�شاركة  �شيختارين  كان  اإذا 

وكان  ل«،  اأم  العامل  كاأ�س  يف 
يف  اأ�شا�شياً  �شارك  ما�شكريانو 
الإكوادور  الأرجنتني �شد  مباراة 
والتي انتهت بفوز منتخب بالده 
وتاأهلها اإىل نهائيات كاأ�س العامل 
املقررة يف رو�شيا من 14 جوان 
اإىل 15 جويلية املقبلني، ويحتاج 
مباريات  اأربع  اإىل  ما�شكريانو 
القيا�شي  الرقم  ليعادل  دولية 

امل�شجل با�شم خافيري زانيتي.

فيليبي  الربازيلي  حتدث 
مدريد  اأتلتيكو  لوي�س،مدافع 
الفرن�شي  عن  الإ�شباين 
مهاجم  غريزمان  اأنطوان 
رغبته  وحقيقة  الروخيبالنكو�س 
يونايتد  ملان�ش�شرت  الرحيل  يف 
الإجنليزي خالل �شوق النتقالت 
لوي�س يف  قال  الأخرية،  ال�شيفية 
»املوندو«  ل�شحيفة  ت�رضيحات 
طفل  »غريزمان  الإ�شبانية: 
واأي  دائًما،  ب�رضاحة  ويتحدث 
باأنه  ي�شعر  اأن  يف  يرغب  لعب 
ي�شتحق  ما  على  ويح�شل  مقدر 
نظري ما يقدمه«، وتابع: »حينما 
يبداأ  بالهتمام،  الالعب  يحظى 
الفرق  من  العرو�س  تلقي  يف 
يرغب  مل  وغريزمان  املختلفة، 
عالية  مكانة  يف  يكون  اأن  �شوى 
والراتب،  العقد  قيمة  حيث  من 

لأن ما يفعله يف الروخيبالنكو�س 
عظيًماللغاية«.

قوله  اأ�شتطيع  ما  »كل  واأ�شاف: 
اإن غريزمان �شعيد هنا كثرًيا ول 
ال�شتمرار  �شوى  يرغب يف �شيء 
ول  الفريق،  مع  اأطول  وقت 
اهتمامه  وكل  الرحيل  يف  يفكر 
مع  بطولة  ورفع  اإجناز  حتقيق 

غريزمان  واأعلن  احلمر«،  الهنود 
كان  بالفعل  اأنه  �شابق  وقت  يف 
يونايتد  ملان�ش�شرت  �شين�شم 
اأتلتيكو  يف  »ا�شتمريت  بقوله: 
التعاقدات،  من  احلرمان  ب�شبب 
اأي  اأكرث من  اإيّل  لأنهم يف حاجة 
�شيًئا  الأمر  و�شيكون  وقت م�شى 

حال الرحيل بهذه الطريقة«.

ما�شكريانو يعتزل دوليًا بعد مونديال رو�شيا

لوي�س يك�شف حقيقة رغبة غريزمان يف الرحيل
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 ر�ؤى �سينمائية عن الجيء �سوريا
 مبهرجان بري�ت الد�يل
ح�سرت ق�سية الالجئني ال�سوريني يف لبنان والعامل جراء احلرب امل�ستمرة يف 
بالدهم منذ اأكرث من �ست �سنوات يف اأفالم الدورة 17 ملهرجان بريوت الدويل 

لل�سينما، وقدمهما فيلمان لبناين وفنلندي، اأحدهما تناول الو�سع عربيا والآخر 
ركز على الق�سية يف الغرب.

ا�ستعر�ض  »�سحن«  فيلمه  ويف 
كرمي  ال�ساب  اللبناين  املخرج 
من  م�ستوحاة  ق�سة  الرحباين 
مع  ينزح  ولد  معاناة  حول  الواقع 
جده من �سوريا اإىل لبنان هربا من 

احلرب يف بالده.
حول  الق�سة  اأحداث  وتدور 
�سوريا  من  يهربان  وحفيده  جد 
اإىل  تقلهما  �ساحنة  بوا�سطة 
قرب  لبنان(  )�رشق  البقاع  منطقة 
فيها  تاركني  �سوريا  مع  احلدود 
اأن  اإىل  هناك  ويتوهان  اأمتعتهما، 

تاأتي ممثلة تنقلهما معا وت�سكنهما 
يف منزل لها يف بريوت.

املدينة  �سوارع  اإىل  الولد  ينزل 
العي�ض  لقمة  عن  بحثا  ليت�سول 
لتاأمني العالج الطبي الالزم جلده 

الذي يعاين من مر�ض األزهامير.
كتب  الذي  الرحباين  كرمي  وقال 
املخرج  والده  مع  الفيلم  �سيناريو 
اإن  الرحباين  عدي  امل�رشحي 
اإىل  ي�سحنون  اأ�سبحوا  »ال�سوريني 
لبنان كاأنهم ب�ساعة تنقل من مكان 
اإىل اآخر«. واأ�ساف اأنه »عادة يهتم 

بالأ�سغر،  �سنا  الأكرب  ال�سخ�ض 
لكن يف فيلمي قلبت الأدوار حيث 

�سرنى احلفيد يهتم بجده«.
يتحمل  الذي  الفتى  دور  ويوؤدي 
م�سوؤوليات اأكرب من �سنه ال�سغرية 
الهادي  عبد  ال�سوري  الطفل 
اأي�سا  مثل  قد  كان  الذي  ع�ساف، 
الذي  ال�سابق  الرحباين  فيلم  يف 

يحمل عنوان »ومع روحك«.
وكان كرمي الرحباين �سادف الفتى 
الذي انتقل من حياته العادية اإىل 
ال�سا�سة الكبرية وهو يت�سول ليعيل 

م�ستوحاة  الق�سة  فاإن  لذا  عائلته، 
من حياة الفتى ال�سوري الذي كان 

املعيل املادي واملعنوي لعائلته.
ويعي�ض بلبنان اأكرث من مليون نازح 
املفو�سية  لدى  م�سجلني  �سوري 
لالأمم  التابعة  لالجئني  ال�سامية 
�سن  حتت  منهم   %54 املتحدة، 
األفا منهم  الر�سد )18 �سنة( و482 
ثالثة  بني  اأي  التعليم،  عمر  يف 

اأعوام 
من  الكثري  وهناك  عاما،  و18 
لدى  م�سجلني  غري  الالجئني 

املفو�سية.
الالجئني  ق�سية  ح�رشت  كما 
الآخر  »الوجه  فيلم  يف  ال�سوريني 
اآكي  الفنلندي  للمخرج  لالأمل« 
جائزة  على  احلائز  كاوري�سماكي 
برلني  مهرجان  يف  خمرج  اأف�سل 

ال�سينمائي عام 2017.
الفيلم يف خطني منف�سلني  وي�سري 
يتقاطعان مبح�ض ال�سدفة، الأول 

خالد  ال�سوري  املهاجر  يتناول 
تقريبا،  عائلته  كل  فقد  الذي 
املتجول  البائع  يتناول  والثاين 
ي�سرتي  الذي  فيك�سرتوم  ال�سابق 

مطعما ل يدر اأي
بالعا�سمة  بعيد  حي  يف  عائد 
اأن  وبعد  هل�سنكي،  الفنلندية 
حياة  تتغري  ال�سدفة  جتمعهما 

خالد جذريا.

لوحات فان جوخ تعود للحياة يف فيلم ر�سوم 
متحركة يف مهرجان بري�ت لل�سينما

الفن  بني  جديد  فيلم  جمع 
بعد  ال�سينما،  و�سحر  الت�سكيلي 
الر�سام  اختيار  �سناعه  قرر  اأن 
جوخ  فان  فين�سنت  الهولندي 
فيلم  فجاء  لعملهم،  حموراً 
حب  )يف  املتحركة  الر�سوم 
بانوراما  هيئة  على  فين�سنت( 
مل�سوار واأعمال الفنان الراحل، 
الربيطاين  اإخراج  من  الفيلم 
هيو ويل�سمان والبولونية دوروتا 
فان  حياة  ق�سة  ويحكي  كوبيال 
خالل  من  وفاته  حتى  جوخ 
مقابالت خيالية مع �سخ�سيات 

يف ر�سوماته.
 وعر�ض مهرجان بريوت الدويل 
اأم�ض  �سمن  الفيلم  لل�سينما 
دورته ال�سابعة ع�رشة التي متتد 
من  ع�رش  الثاين  اإىل  الرابع  من 

اأكتوبر .
فان  مقولة  من  الفيلم  وينطلق 
اإل  التعبري  ميكننا  »ل  جوخ: 
بوا�سطة لوحاتنا« التي كتبها يف 

ر�سالته الأخرية قبل وفاته.
عام  بعد  الفيلم  اأحداث  تبداأ 
واحد من وفاة الر�سام الهولندي 
احلديث« يف  الفن  »اأبو  امللقب 
1890 لتتاىل اللوحات املتحركة 
والطبيعة  والوديان  احلقول  بني 
حياة  ق�سة  راوية  والأ�سخا�ض 
فان جوخ وما كان يدور يف عقله 
الكبري وقلبه احلزين وما بينهما 

من قلق واكتئاب.
من  احلياة  تلك  الفيلم  وي�رشد 
خالل ابن �ساعي الربيد اأرماند 
اآخر  باإي�سال  والده  كلفه  الذي 
لأخيه  جوخ  فان  كتبها  ر�سالة 
الويف  ال�ساب  ويتحول هذا  ثيو، 
كيفية  يف  حمقق  اإىل  فجاأة 
وماهية وفاة �ساحب لوحة )ليلة 
�سهرة  الأكرث  بالنجوم(  م�سيئة 

يف العامل.

الفيلم  التي  فيها  وحبكة 
العربي  بالعامل  الأول  العر�ض 
اأحداً  اأن  يف  ال�سك  من  تنطلق 
برحلة  فتاأخذنا  جوج  فان  قتل 
اإعادة النظر والتمعن يف لوحات 
هذا الفنان العظيم و�سخ�سياته 
وابنته  جا�سيه  بول  طبيبه  مثل 
الربيد  و�ساعي  مارجريت 
خلدهم  الذين  رولن  جوزيف 
تكاد  بورتريهات  يف  جوخ  فان 

تكون ناطقة.
الأ�سبه  ال�رشيعة  الرحلة  وهذه 
بزيارة متحف فان جوخ ال�سخم 
يف اأم�سرتدام ت�ستغرق 95 دقيقة 
يف  تبحر  مكثفة  الفيلم(  )مدة 
والق�سة  النف�ض  علم  عوامل 
عامل  الفيلم  ي�سور  البولي�سية، 
�سينمائية  جتربة  يف  جوخ  فان 
اأبحاث  اإجراء  بعد  ت�ساهى  ل 
دقيقة وا�ستلهام قطع فان جوخ 
 800 ومن  ومو�سوعاتها  الفنية 

ر�سالة �سخ�سية.
 37 عن  الر�سام  هذا  مات  فقد 
معاناة  اإثر  انتحاره  بعد  �سنة 
 127 وبعد  الكتئاب،  مع  طويلة 
�سنة على وفاته املبكرة ل يزال 
ذواقة الفن حول العامل يحلمون 

بحياته واأعماله واإرثه الفني.
اآخر  ق�سة  حتويل  ا�ستغرق 
ر�سوم  فيلم  اإىل  جوخ  فان  اأيام 
و�ساهم  اأعوام  �سبعة  متحركة 
يف اإجنازه 125 ر�ساماً كال�سيكياً 
و65  العامل  حول  من  حمرتفاً 
اأي  يدوياً  مر�سوم  اإطار  األف 
الثانية  يف  زيتية  لوحة  مبعدل 

الواحدة تقريباً.
وحاز الفيلم على جائزة اجلمهور 
من املهرجان الدويل للفيلم يف 
واجلائزة   2017 عام  فرن�سا 
�سنغهاي  مهرجان  من  الذهبية 

للفيلم يف ال�سني عام 2017.

م�سرحية »رحلة حنظلة« بنكهة فل�سطينية

الفل�سطيني  املخرج  اختار 
م�رشحية  عيد  حممد  ال�ساب 
الغفلة  من  حنظلة  »رحلة 
ال�سوري  للكاتب  اليقظة«  اإىل 
ونو�ض،  اهلل  �سعد  الراحل 
فل�سطينية  بنكهة  ليقدمها 
وجوه  من  عدد  مب�ساركة 
الفل�سطيني  امل�رشحي  اجليل 
بعد  عيد  وقال  ال�ساب. 
مل�رشحيته  التجريبي  العر�ض 
اإىل  ا�سمها  اخت�رش  التي 
خ�سبة  على  حنظلة«  »رحلة 
رام  مدينة  يف  ع�ستار  م�رشح 
هذه  اإن  الغربية،  بال�سفة  اهلل 
امل�رشحية قريبة من واقعنا.. 
ي�ستطيع  ب�سيطة  فل�سفة  فيها 
تقبلها  العادي  املواطن 

والتفاعل معها«.
حنظلة  »�سخ�سية  واأ�ساف 
خ�سبة  على  قدمت  التي 
مرار  من  فيها  مبا  امل�رشح 
يف  يجري  ما  تعك�ض  وبوؤ�ض، 
واحد  كل  يف  العربي.  واقعنا 

منا جزء من حنظلة«.
ويرى عيد اأن �سخ�سية حنظلة 
اأذهان  يف  ارتبطت  التي 
الفل�سطينيني ب�سخ�سية حنظلة 
الكاركاتريية يف ر�سومات ناجي 
�سورة  يف  وج�سدها  العلي، 

طفل يداه معقودتان اإىل خلفه 
ووجه اإىل احلائط، ل تختلف 
كثريا عن �سخ�سية حنظلة يف 

هذا العمل امل�رشحي.
اأن  عيد  املخرج  ويطمح 
امل�رشحية  عر�ض  يتم 
الفل�سطينية  الأرا�سي  خارج 
عرو�سها  من  النتهاء  بعد 
اأمام  وعر�سها  التجريبية 
منت�سف  يف  ر�سميا  اجلمهور 

ال�سهر اجلاري.
وجاء يف ن�رشة عن امل�رشحية 
اأنتجها م�رشح »ع�ستار«،  التي 
مواطن  »حياة  تتناول  اأنها 
م�ست�سلم  القلب  طيب  عربي 
لقدره، فهو زوج حنون وموظف 

تقليدي غري طموح«.
»حنظلة  اأن  الن�رشة  وت�سيف 
ميثل ال�سحية املثالية لأنظمة 
الجتماعية  باأ�سكالها  القمع 
ما  التي  املختلفة  وال�سيا�سية 
حنظلة  يجد  قائمة...  زالت 
نف�سه قد اأ�رشف على اأن يفقد 
ل�سياعه  نتيجة  حوله  ما  كل 

داخل هذه الأنظمة«.
-الذي  حنظلة  رحلة  تبداأ 
ال�ساب  املمثل  بدوره  قام 
م�رشح  و�سط  نزال-  جمدي 
ومعظم  ب�سيطا،  ديكوره  بدا 

راأ�ض  يف  تدور  التي  الأ�سياء 
�سقفه،  يف  معلقة  حنظلة 
واأدوات  واألعاب  اأختام  من 
اعتقاله  حلظة  منذ  طبيب 
ويتعر�ض  يعرفه.  ل  ل�سبب 
الأوىل  امل�ساهد  يف  حنظلة 
ت�ستمر  -التي  امل�رشحية  من 
داخل  للتعذيب  دقيقة-   65
من  يخرج  ولكي  املعتقل. 
ال�سجن يقبل اأن يدفع ل�سجانه 
ما جمعه طيلة  كل  ر�سوة هي 
بنك،  يف  موظفا  عمله  �سنني 
يح�سى  اأن  فيه  مهمته  كانت 

»الفكة« من الأموال.
م�سهد  امل�رشحية من  وتنتقل 
اإىل اآخر دون اإجراء الكثري من 
فكان  الديكور،  على  التغيري 
لينقل  �رشير  اإح�سار  يكفي 
للجمهور م�ساهد خيانة زوجة 
امل�سهد  يخلو  ول  حنظلة. 
اإذ ينتهي  من كوميديا �سوداء، 
املنزل  من  حنظلة  بطرد 
يف  عمله  اإىل  العودة  حماول 

البنك ليطرد منه هو الآخر.
النا�ض  يلجاأ  الواقع،  هو  وكما 
�سوء  ملعاجلة  �سيء  اأي  اإىل 
م�سهد  خالل  من  حظهم 
اإدوار  املمثل  فيه  ي�سارك 
معلم -وهو الوحيد من اجليل 

هذه  يف  امل�سارك  القدمي 
امل�سعوذ  بدور  امل�رشحية- 
تعويذة  حلنظلة  يكتب  الذي 

لتخلي�سه من �سوء احلظ.
تقدمي  املخرج  وا�سل 
الكوميديا ال�سوداء على خ�سبة 
رحلة  خالل  من  امل�رشح 
طبي  مركز  يف  حلنظلة  عالج 
قام  -الذي  الطبيب  فيه  بدا 
�سهيب  ال�ساب  املمثل  بدوره 
�سخ�سيات  اأكرث  غربية-  اأبو 

امل�رشحية جنونا.
اجلمهور  امل�رشحية  وتاأخذ 
احلكومة  تعامل  طريقة  اإىل 
عندما  املواطنني،  مع 
�سكوى  لتقدمي  حنظلة  يذهب 
هذا  يف  له.  تعر�ض  ما  حول 
ممثلني  اأربعة  يلعب  امل�سهد 
ونراهم  امل�سوؤولني،  دور 
حول  ا�سرتخاء  يف  جال�سني 
طاولة مرتدين ال�سورتات وهم 

يدخنون.
امل�سوؤولني  نقا�ض  وياأخذ 
الرتاجيديا  روح  حنظلة  مع 
ال�سوداء، حيث يظهر امل�سوؤول 
املواطن  على  حر�سا  اأكرث 
هذا  اعتقال  مت  اإن  وحتى 
طرده  اأو  تعذيبه  اأو  املواطن 

من البيت اأو العمل.
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 »�ضناعة �لن�ضر يف �أبوظبي« يف حما�ضرة 
مبعر�ض فر�نكفورت

يف  الكتب  دار  قطاع  ا�ستهل 
يف  وال�سياحة  الثقافة  دائرة 
معر�ض  يف  م�ساركته  اأبوظبي 
للكتاب،  الدويل  فرانكفورت 
على  اأم�ض  اأقيمت  مبحا�رضة 
�سناعة  عن  الدولية  املن�سة 
الن�رض يف اأبوظبي، حتدثت فيها 
دار  يف  املكتبات  اإدارة  مدير 

الكتب بالإنابة �سيخة املهريي.
�ساماًل  وقدمت املهريي عر�ساَ 
عن واقع ن�رض الكتاب واملبادرات 
تدعم  التي  واخلا�سة  احلكومية 
مع  وناق�ست  ال�سناعة،  هذه 
يح�رض  الذي  الدويل  اجلمهور 
معر�ض الكتاب الأكرب يف العامل، 

اآفاق الن�رض يف الدولة.
بيان  يف  جاء  ما  وبح�سب 
اأن  املهريي  اعتربت  �سحفي، 
�سهد  واملعلومات  الن�رض  قطاع 
وقد   ،2013 منذ  كبرياً  منواً 
املبادرات  من  عدد  ذلك  عزز 
مت  التي  الداعمة  احلكومية 
الثقافة  دائرة  يف  تطويرها 
اأبوظبي  معر�ض  مثل  وال�سياحة 
العني  ومعر�ض  للكتاب  الدويل 
للكتاب، والدور الهام الذي يلعبه 
نقل  يف  للرتجمة  كلمة  م�رضوع 
العربية،  اىل  العاملية  العناوين 
وجائزة ال�سيخ زايد للكتاب التي 
واجلائزة  الفكرية،  الكتب  تقدر 

التي  العربية  للرواية  العاملية 
�ساهمت يف نقل الرواية العربية 
وم�رضوع  م�ستويات عاملية،  اإىل 
الأدب  لن�رض  املوجه  قلم 
الواعد من  الإماراتي واحت�سان 
ال�سعرية  واملو�سوعة  املواهب، 
من  وا�سعا  عددا  ت�سم  التي 
ق�سائد ال�سعر العربية من خملف 
اإلكرتونية  مكتبة  يف  الع�سور 
وال�سدارات  للجميع،  متاحة 
املتخ�س�سة يف الرتاث والتاريخ 
وغريها  الإماراتي  ال�سفاهي 
الثقافة،  قطاع  اإ�سدارات  من 
اأطراف  مع  �رضاكات  جانب  اإىل 

اأخرى يف هذا القطاع احليوي.
مبادرات ن�رض الكتب يف الدولة

لن�رض  مبادرات  اإىل  واأ�سارت 
الكتب تقوم بها موؤ�س�سات اأخرى 
اأبوظبي  �رضكة  مثل  اأبوظبي  يف 
 twofour54 و  لالإعالم 
الن�رض  نحو  وا�سح  توجه  مع 
اأمام  اأ�سبح  حيث  الإلكرتوين، 
اجليل ال�ساعد من الكتاب قنوات 
ن�رض متنوعة يف القطاع اخلا�ض. 
الت�رضيعات  بع�ض  اإىل  ولفتت 
الن�رض، حيث  ل�سناعة  امل�ساندة 
على  الإمارات  دولة  �سادقت 
حقوق  حلماية  الدويل  القانون 
اأنها �سنت  امللكية وتطبقه، كما 
اأولوية  منحها  للقراءة  قانوناً 

توؤ�رض  اأمور  وهي  م�سبوقة،  غري 
ل�سناعة  مزدهر  م�ستقبل  اإىل 
الن�رض يف الدولة، فح�سب احتاد 
ي�ساهم  الإماراتيني  النا�رضين 
بـ820 مليون درهم  الن�رض  قطاع 
ويجرى  الوطني،  القت�ساد  يف 
العمل على زيادة هذه امل�ساهمة 
اإمارات  بني  تناف�سي  ب�سكل 
 10 الدولة  ت�سم  حيث  الدولة، 
مناطق حرة اثنتان منها مكر�سة 
كما  بالن�رض،  املتعلقة  لالأن�سطة 
اختيارها  مت  قد  ال�سارقة  اأن 
من  والثقافة  للكتاب  عا�سمة 
بينما   ،2019 عام  اليون�سكو  قبل 
عاملياً  حدثاً  دبي  ت�ست�سيف 
 10 مدى  على  بالأدب  ين�سغل 
ل  دعم  ظل  يف  متوا�سلة،  اأيام 
بحيث  والقراءة  للكتب  حمدود 
اأ�سبحت املكتبات جزءاً من كل 

املوؤ�س�سات يف اأنحاء الدولة.
الفنية  اخلربات  اأن  واعتربت 
الكتاب  �سناعة  لعامل  امل�ساندة 
يف  بكرثة  متوفرة  اأ�سبحت 
تبقى  التحديات  اأن  الدولة، غري 
يف ايجاد حلول مل�سكالت �سعف 
املحتوى  ودعم  الكتاب،  توزيع 
بالتوثيق  والهتمام  الإلكرتوين، 
مبا يف ذلك توفري معلومات عن 

الكتب مثل عرو�ض الكتب.
وكاالت 

ال�سادر حديثا 

ماذ� جرى؟.. هيالري كلينتون ت�ضرد 
�أخطاءها  و�أ�ضر�رها يف كتاب 

اأيام قليلة هي عمر هذا الكتاب، الذي اختارت له املوؤلفة عنوانًا يكاد يعك�س 
م�ساعر احلرية، بل واالرتباك التي ال تزال ت�ساورها من جراء املالب�سات 

ال�سيا�سية التي واكبت مو�سم االنتخابات الرئا�سية االأمريكية التي دارت خالل 
اخلريف من العام املن�سرم.

التي  كلينتون،  هيالري  هي  املوؤلفة 
وم�سميات  األقاباً  حملت  طاملا 
يف  الأوىل  ال�سيدة  بني  ما  �ستى، 
اأمريكا.. اإىل جانب ال�سيناتور املمثل 
مر�سحة  ثم  ومن  نيويورك،  لولية 
من  اثنني  اأمام  الدميقراطي  احلزب 
اأوباما  باراك  هو  الأول  املناف�سني: 
ترامب  دونالد  هو  والثاين   ،)2012(

.)2016(
بفوزها  حتّف  ال�سكوك  كانت  وفيما 
على  انت�سارها  كان  اأوباما،  على 
وهو  حم�سوماً،  يكون  يكاد  ترامب 
ل�سالح   - هزميتها  اإىل  اأ�ساف  ما 
بالغة  درامية  - مل�سات  طبعاً  ترامب 
الإثارة، واإىل حد يجمع - من منظور 
الرتاجيديا  �سجن  بني   - التحليل 
الرتباك  وم�ساعر  احلرية  وتخّبط 
يعك�سه  ما  وهو  الأحيان،  اأغلب  يف 
اأي�ساً،  واملرتبك  احلائر،  ال�سوؤال 
لهذا  عنواناً  املوؤلفة  اختارته  الذي 
الكتاب اجلديد. وال�سوؤال هو: .. ماذا 
الواقع »كما يو�سح املحللون«  جرى؟ 
الأ�سل  يف  ق�سدت  الكتاب  فكرة  اأن 
لأقوال  جتميع  من  نوع  ت�سجيل  اإىل 
عن  �سدرت  وخمتارات  وت�رضيحات 
هيالري كلينتون يف منا�سبات �ستى. ثم 
ما لبثت الفكرة اأن حتولت اإىل عملية 
وم�سائر  مل�سارات  وتقييم  حتليل 
النتخابات الأمريكية لعام 2016، بكل 
ومن  ودرو�ض.  ِعرَب  من  به  حفلت  ما 
يعكف  اأن  املفرو�ض  من  ي�سبح  هنا، 
هذا  واآراء  ملقولت  واملحلل  القارئ 
هذه  اأهم  ا�ستخال�ض  على  الكتاب، 
املر�سحة  اآراء  جت�سد  التي  الدرو�ض 
وعلى   ،- الكتاب  موؤلفة   - ال�سابقة 
الن�سق  على  تلخي�سه  نحاول  ما  نحو 
لطروحات  متابعتها  اإن  اأولً:  التايل: 
ال�رض�ض  واأفكار مناف�سها، امللياردير 
ترامب،  دونالد  اجلمهوري،  املر�سح 
يف  ت�سجل  كما   - القول  اإىل  دفعتها 
اأقوال  اإن   ،- كتابنا  ف�سول  م�ستهل 
عن  با�ستمرار  بعيدة  كانت  ترامب 
باعتبار  للحقيقة  وجمافية  ال�سدق 
اأن املر�سح املناف�ض املذكور اأعاله، 
على  هيالري  تقول  كما  حري�ساً  كان 
�سخ�سيتنا  نوازع  »اأقبح  ا�ستمالة 

القومية«.
ويف مو�سع اآخر من الكتاب، مل تتورع 
املوؤلفة عن البوح مبا كانت ت�سعر به 
من قلق و�سيق بو�سفها امراأة.. وكان 
ذلك خالل املناظرة احلوارية الثانية 
مع املر�سح اجلمهوري املناف�ض الذي 
اأنفا�سه تلفح رقبتي« يف بع�ض  »كانت 
الأحيان. ماذا اإذاً عن �سلوكه كمر�سح 

فائز ورئي�ض لأكرب دولة يف العامل؟
اأت�ساءل،  اأحياناً  املوؤلفة:  جتيب  هنا 
اإذا ما عملنا على جتميع الوقت الذي 
تغريدات  ويف  الغولف  لعبة  يف  ينفقه 
فما  الأخبار..  برقيات  ويف  التويرت 

الذي يبقى؟
بعدم  الكتاب  موؤلفة  تعرتف  كما 
التوا�سل مع دوائر املال  توفيقها يف 

ما  وهو  �سرتيت«،  »وول  والأعمال يف 
عّر�سها - كما ت�سيف -، اإىل انتقادات 
كان  الذي  اليميني  اجلناح  جانب  من 
واأي�ساً  ترامب،  املناف�ض  يج�سده 
الذي  الي�ساري  »التيار  اجلناح  من 
الدميقراطي  مناف�سها«  ميثله  كان 
برين �ساندرز. وتعرتف كلينتون  اأي�ساً 
ويتمثل  ارتكابه،  لها  �سبق  بخطاأ 
الإلكرتوين  بريدها  ا�ستخدامها  يف 
وزارة  توليها  حقبة  خالل  ال�سخ�سي 
اأدى  ما  وهو  وا�سنطن.  يف  اخلارجية 
اخلا�ض  بني  اخللط  اإىل  ت�سورها  يف 
والر�سمي،  ال�سخ�سي  بني  والعام- 
وكان مو�سع اقتنا�ض لالأخطاء ور�سد 
احلملة  مالب�سات  خالل  لل�سلبيات 
عن  تتورع  مل  اإنها  بل  النتخابية.. 
و�سف هذا ال�سلوك على النحو التايل: 

»كان قراراً بالغ احلمق«.
عند  ملياً  املوؤلفة  تتوقف  كذلك، 
اللحظة التي اأذيعت فيها اأنباء التحقيق 
التحقيقات  مكتب  با�رضه  الذي 
الإلكرتوين  الربيد  ب�ساأن  الفيدرايل 
وتذهب  كلينتون.  هيالري  للمر�سحة 
كومي  جيم�ض  اأن  اإىل  حتليلها  يف 
املذكور  الحتادي  املكتب  رئي�ض 
مبعنى  درامية«،  »ب�سورة  عمد 
الإعالن  اإىل  الإثارة،  بالغ  باأ�سلوب 
مرا�سالت  يف  التحقيق  اإعادة  عن 
املر�سحة »هيالري«.. رغم اأنه اأحجم 
اأن  عن  الكتاب«  موؤلفة  ت�سيف  »كما 
عن عالقات  واحدة  بكلمة  ولو  يتفوه 

املناف�ض ترامب مع رو�سيا.
�سعوره  عن  اأعرب  كومي  اأن  �سحيح 
بهذا  اأنه  فكرة  اإزاء  »بالغثيان«، 
النتخابات.  نتيجة  على  تاأثرياً  خلّف 
ت�سجل  املوؤلفة  اأن  اأي�ساً،  وال�سحيح 

تعليقها يف هذا ال�سياق قائلة: عندما 
بدوري  انتابتني  بذلك..  �سمعت 
تتوقف  ثم  ومن  الغثيان.  من  نوبة 
كلينتون،  هيالري  كتابنا:  موؤلفة 
جوانب  من  حموري،  جانب  عند 
التالية:  العبارة  وتلخ�سه  الكتاب 
وذلك  عوامل«النوع»الجتماعي. 
مبعنى الآراء والتوجهات وال�سلوكيات 
الرجال  اجلن�سني:  كال  متيز  التي 
اجلن�ساين»،  فلنقل«البعد  اأو  والن�ساء. 
الأمم  منظومة  م�سطلحات  ح�سب 
اإىل  هيالري  تذهب  وهنا  املتحدة. 
اأن هذا البعد«اجلن�ساين« لعب دوراً يف 
انتخابات 2016 الرئا�سية يف بالدها، 
وتدلل على ما تذهب اإليه، حني تقول: 
يتمثل  ذلك  على  الرباهني  اأن�سع  اإن 
املتحيز  املر�سح  فوز  حقيقة  يف 
ب�سورة �سارخة اإىل الرجل.. الَذَكر يف 
مو�سحة  ت�سيف  ثم  الأخري.  التحليل 
الأمريكيني  من  وا�سعة  جمهرة  اأن 
فيه  ظهر  الذي  ال�رضيط  اإىل  اأ�سغوا 
بغزواته  متباهياً  املذكور  املر�سح 
ل  اأنها  بيد  الن�ساء.  من  العديد  بحق 
باأن   - مو�سوعياً   - تعرتف  اأن  تلبث 
خمتلطاً  كان  الناخبات  مع  �ّسجلَها 
هذا  يف  وتورد  �سلبي.  نحو  على 
الدللة  ف�سيحة  اإح�سائية  ال�سياق 
وتقول بالتايل: ح�سلت على ن�سبة %94 
وعلى  ال�سود  من  الن�ساء  اأ�سوات  من 
الالتينو  ن�ساء  اأ�سوات  من   %68 ن�سبة 
ن�سبة %54  ثم  اأمريكا اجلنوبية(،  )من 
من اأ�سوات الن�ساء ب�سكل عام.. وكان 
معنى ذلك هو الف�سل يف الفوز باأغلبية 
طول  يف  البي�ض  من  الن�ساء  اأ�سوات 

الوليات املتحدة وعر�سها.
وكاالت 

 �لأق�ضر حتتفل مبرور 200 عام 
على مقربة �مللك �ضيتي �لأول

الأق�رض  مدينة  حتتفل   
التاريخية ب�سعيد م�رض، 
املقبل  الثنني  يوم 
على  عام   200 مبرور 
امللك  مقربة  اكت�ساف 
يد  على  الأول  �سيتى 
جيوفاين  الإيطايل، 

باتي�ستا بيلزوين.
تلك  وت�سهد املدينة فى 
من  جمموعة  املنا�سبة، 
واملحا�رضات،  الندوات 
التى حتكى تاريخ امللك 
ومقربته،  الأول،  �سيتى 
واآثاره، وم�سرية الإيطاىل 
مكت�سف  بيلزونى، 
يف  واأعماله  املقربة، 
م�رض  مدن  من  عدد 

التاريخية.
وتتزامن هذه الحتفالت 

ال�ستعدادات  مع 
اجلارية،  امل�رضية 
 200 مبرور  لالحتفال 
اكت�ساف  على  ا  اي�سً عام 
ملعبدي  بيلزونى، 
اأبو�سمبل، جنوبي اأ�سوان، 
اأن  املنتظر  من  حيث 
ابو�سمبل،  مدينة  ت�سهد 
بتلك  عاملياً  اإحتفالً 
يف  �سيقام  املنا�سبة، 
يومي 21 و22 من اأكتوبر 
)ت�رضين الأول( اجلاري.

�سهدت،  الأق�رض  وكانت 
ور�سة  املا�سي  ال�سهر 
املركز  اأقامها  فنية، 
الإيطايل  الثقايف 
خاللها  قام  بالقاهرة، 
الإيطايل،  النحات 
بنحت  فينتونى،  فالرت 

يج�سد  ن�سفى،  متثال 
الإيطاىل،  امل�ست�سكف 
باتي�ستا  جيوفاين 
 « بـ  امللقب  بيلزوين، 

بيلزونى العظيم ».
الدكتور  قول  وبح�سب 
�ساباتينى،  باولو 
الثقايف  املركز  مدير 
فاإن  مب�رض،  اليطايل 
رفع  �سيجرى  التمثال، 
املوؤمتر  ال�ستار عنه، يف 
الذي  الدويل،  البحثي 
القاهرة،  �ست�ست�سيفه 
املقبل  اخلمي�ض  يوم 
وهو املوؤمتر الذى يدور 
بيلزونى،  �سخ�سية  حول 
حقل  يف  واإ�سهاماته 

الكت�سافات الأثرية.
�سيتى  امللك  اأن  يذكر 

اكت�سف  الذى  الأول،  
يف  مقربته  بيلزونى، 
غرب مدينة الأق�رض عام 
ملوك  ثاين  هو   ،1817
ع�رضة،  التا�سعة  الأ�رضة 
وابن  الفرعونية،  مب�رض 
ووالد  الأول،  رم�سي�ض 

رم�سي�ض الثاين.
وتعد مقربة امللك �سيتي 
مقابر  اأجمل  من  الأول 
يف  الفراعنة،  ملوك 
 ، امللوك  وادى  منطقة 
مرتاً،   130 بطول  ومتتد 
وعمق 30 مرتاً يف �سخور 
ي�سم  الذى  القرنة،  جبل 
وع�رضات  املقابر  مئات 
الفرعونية،  املعابد 

بغرب مدينة الأق�رض.
وكاالت 
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عن روايته »اأربعون عاما يف انتظار ايزابيل«

�سعيد خطيبي يتوج بجائزة كتارا للرواية العربية املن�سورة ل�سنة 2017 بالدوحة  توج اأول اأم�س  
الكاتب و ال�سحفي 

�سعيد خطيبي  
الفائز بجائزة كتارا 

للرواية العربية 
املن�سورة عن 

روايته »اأربعون 
عاما يف انتظار 

ايزابيل« ،  ولقد 
فاز اأي�سا بالدوحة 
اأديبني جزائريني 

وهما  الروائي عبد 
الوهاب عي�ساوي يف 
فئة  الروايات غري 

املن�سورة برواية 
»�سفر الأعمال 

املن�سية« ، وح�سد 
الأديب والأكادميي 

الدكتور ب�سري 
�سيف اهلل على 
اجلائزة الأوىل  

يف فئة الدرا�سات 
والبحوث  البحث 
والتقييم  والنقد 

الروائي غري 
املن�سورة عن  

درا�سته« الراهن 
والتحولت ... 

مقاربات  يف الرواية 
العربية » .وجاء 
هذا التتويج  يف 

حفل نظمته 
املوؤ�س�سة العامة 

للحي الثقايف كتارا 
بالدوحة القطرية  

والذي عرف 
ح�سور نخبة من 
الروائيني والنقاد 

والأكادمييني 
العرب من بينهم  
خالد بن اإبراهيم 
ال�سليطي، املدير 

العام لكتارا.

اجلزائري  الروائي  ويعد 
الفائز   خطيبي  �سعيد 
للرواية  كتارا  بجائزة 
ل�سنة  املن�سورة  العربية 
روايته  بالدوحة  عن   2017
انتظار  يف  عاما  »اأربعون 
عن  ال�سادرة   اإيزابيل«  
االختالف  من�سورات 
باال�سرتاك   اجلزائرية 
اللبنانية  �سفاف  من�سورات 
اجلائزة   هذه  قيمة   وت�سل 
والتي  دوالر  األف   60
اللغتني  اإىل  �سترتجم 

الفرن�سية واالإجنليزية  .

ا�ستح�سار اأوا�سل 
الرتاث العربي 

واجلزائري

فلقد  �سلة   ذي  �سياق  ويف 
خالل  من  خطيبي  حاول 
هذا العمل الروائي »اأربعون 
اإيزابيل«  انتظار  يف  عاما 
الرتاث  اأوا�سل  ا�ستح�سار 
حيث  واجلزائري  العربي 
حياة  من  جانبا  فيه  تناول 
مثل  الة  الرَحّ واأعمال 
التي  اإيربهارت  اإيزابيل 
 -1877« عامي  بني  عا�ست 
اجلنوب  ع�سقت   ،»1904
هناك  اأقامت  و  اجلزائري 
يختطفها  ان  قبل  لفرتة 
املوت يف عز ال�سباب غرقا 
احلملة  مياه  جرفتها  حيث 

.
الكاتب  يعد  جهته  ومن 
وال�سحايف اجلزائري �سعيد 
 29 مواليد  من  خطيبي  
در�س   1984 عام  دي�سمرب 
يف اجلزائر وفرن�سا وح�سل 
جائزة  على   2012 عام 
و�سدر  العربية.  ال�سحافة 
املوؤلفات  من  العديد  له 
من  والبحث  الرواية  بني 
اخلطايا«و  »كتاب  بينها 
حافياً«و  امل�ساء  »عربت 
امللتهبة  ال�رشق  »جنائن 
اجلزائر  جريدة  يف  ،عمل 
ملدة  �ساهم  حيث  نيوز 
امللحق  حترير  يف  �سنتني 
انتقل  ثم  »االأثر«  الثقايف 

ا�ستهر  اخلرب،  جريدة  اإىل 
مناطق  بتغطية  خ�سو�سا 
اأفريقيا  يف  النزاعات 
ومن  ال�رشقية،  واأوروبا 
عن  »بعيدا  موؤلفاته  اأ�سهر 
»اأعرا�س  2009م،  جنمة« 
النار: ق�سة الراي« 2010م، 
كتاب  اأول  يعترب  والذي 
مو�سيقى  حول  توثيقي 
كتاب  يف  ن�رش  كما  الراي. 
حافياً«  امل�ساء  »عربت 
الكتاب  اأ�سهر  مع  حوارات 
الفرانكفونيون. عام 2013، 
كتاب  االأوىل  روايته  اأ�سدر 
�سدى  نالت  التي  اخلطايا، 
اجلزائر  يف  وا�سعاً  نقدياً 
 ،2015 عام  العربي  والعامل 
»جنائن  كتاب  له  �سدر 
وهو  امللتهبة«،  ال�رّشق 
ابن  جائزة  على  حا�سل 
املعا�رشة  للرحلة  بطوطة 
ولقد  عمل �سكرتري حترير 
الثقافية،  الدوحة  جملة 
 ،2016 عام  منها  وا�ستقال 
نفحة  موقع  اأ�ّس�س  كما 

الّثقايف.

الحتفاء بالكتاب 
ال�سباب يف اجلزائر

تتويج   احلفل  عرف  ولقد 
اآخر  جزائري   روائي 
الوهاب  عبد  يف  واملتمثل 
باملرتبة  الفائز   عي�ساوي 
الروايات  فئة   يف  الثالثة 
برواية  املن�سورة  غري 
املن�سية«      االأعمال  »�سفر 

الكتاب  من   الفائز  ويعد 
ال�سباب يف اجلزائر ولد يف 
مار�س1984 مبدينة حا�سي 
اأبرز  من  باجللفة   بحبح 
»�سيريا  روايتي  موؤلفاته 
»�سينما  و  مويرتي«  دي 
حا�سل  اأنه   كما  جاكوب«  
اأهمها  جوائز  عدة  على 
اجلمهورية  رئي�س  جائزة 
 2012 �سنة  معا�سي  علي 
عن روايته »�سينما جاكوب« 
و جائزة اآ�سيا جبار للرواية 
روايته  عن   2015 عام 
»�سيريا دي مويرتي« و تبلغ 
 30 عي�ساوي  جائزة  قيمة 
�ستطبع  حيث  دوالر  األف 
و�سترتجم  املتوجة  روايته 
الفرن�سية  اللغتني  اإىل  

واالإجنليزية.

تتويج  درا�سة  
»الراهن والتحولت 

...مقاربات يف 
الرواية العربية » 
لب�سري �سيف اهلل

االأكادميي  ح�سد   ولقد 
ب�سري  اجلزائري   والدكتور 
االأوىل   باملرتبة  اهلل   �سيف 
يف فئة الدرا�سات والبحوث  
والنقد  والتقييم   البحث 
يف  املن�سورة  غري  الروائي 
مبهرجان  الثالثة  الدورة 
جائزة كتارا  للرواية العربية 
تتويج   عرفت  والتي    2017
والتحوالت  الراهن  درا�سته 
الرواية  يف  مقاربات    ...

العربية  وبالتايل  تبلغ قيمة 
هذه اجلائزة 15 األف دوالر، 
�ستتوىل موؤ�س�سة كتارا طبع 
ون�رشها  الفائزة  درا�سته 

وت�سويقها.
هذه  �ساحب  اأن  كما     
اجلائزة  �سيف اهلل ال�ساعر  
مولود  جزائري   كاتب  هو 
بحبح   بحا�سي   1971 �سنة 
حا�سل  اجللفة   بوالية 
املناهج  يف  دكتوراه  على 
وحتليل  املعا�رشة  النقدية 
اجلزائر   بجامعة  اخلطاب 
واالأدب  اللغة  يدر�س  وهو 
باجلامعة ومعروف بن�ساطه 
االأدبي و االأكادميي، وقد  مت  
العديد من  ا�سمه يف  اإدراج 
املو�سوعات والدواوين مثل 
والعلماء  االأدباء  مو�سوعة 
اجلزائريني وديوان ال�سهيد 
ومن�سورات  الدرة  حممد 
 2001  ) الكويت   ( البابطني 
واملو�سوعة الكربى لل�سعراء 
ع�سوا  ،ويعد   2009 العرب 
له  و  اجلاحظية  جمعية  يف 
والدواوين  الق�سائد  عدة 
حتت  اأخرى  و  مطبوعة 
جوائز  عدة  ونال   ، الطبع 
جائزة  منها  وطنية 
املغاربية  زكريا  مفدي 
وزارة  لل�سعر1997وجائزة 
والثقافة1999  االت�سال، 
االأعلى  املجل�س  جائزة  و 

للغة العربية 2004 .

م�ساركة 1144 
مبدعا عربيا  يف 

مهرجان  جائزة 
كتارا للرواية ل�سنة 

2017

فعاليات  �سجلت  ولقد 
الثالثة من مهرجان   الدورة 
ل�سنة  للرواية  كتارا  جائزة 
القطرية   بالدوحة   2017
مبدعا   1144 م�ساركة 
فئة  يف  م�ساركة   550 منها 
املن�سورة،  غري  الروايات 
فئة  يف  م�ساركة  و472 
الروايات املن�سورة، اإ�سافة 
الرواية  نقد  درا�سة   38 اإىل 
و84 م�ساركة يف فئة روايات 
املن�سورة   غري  الفتيان 
اآالف   10 قيمتها   وتبلغ 
الروايات  و�ستطبع  دوالر، 
الفائزة وترتجم اإىل اللغتني 

الفرن�سية واالإجنليزية.

تتويج الأدب 
اجلزائري يف قطر

التتويج   هذا  اأن  ونرى 
كتارا  مبهرجان   االأخري 
ل�سنة 2017  العربية  للرواية 
بالعا�سمة القطرية الدوحة 
هو تتويج لالأدب اجلزائري 
نف�سه  فر�س  الذي 
مثبتا   العربي  العامل  يف  
و�سلت  الذي  امل�ستوى 
اجلزائرية  الرواية  اإليه 
تناف�س  اأ�سبحت  التي 
اجلوائز  اأكرب  على  العرب 
�رشف  وهذا  الروائية 
ا�ستطاع   فلقد  لنا   بالن�سبة 

االأدباء  اجلزائريني ال�سباب 
االرتقاء بالرواية اجلزائرية 
تتويجهم  طريق  عن 
ويكفينا  اجلوائز  باأكرب 
االإجناز  وبهذا  بهم  فخرا 
�سي�ساف  الذي  العظيم  
االأدباء  االإجنازات  اإىل 
اجلزائريني الذين �سبقوهم   
والروائي  الكاتب  مثل 
اجلزائري وا�سيني االأعرج، 
الفائز بجائزة كتارا للرواية 
االأوىل  دورتها  يف  العربية 
كاأف�سل رواية قابلة للتحويل 
حيث  درامي  عمل  اإىل 
عر�ست  م�رشحية »احلرب 
عن  املقتب�سة  ال�سامتة« 
الفرا�سة«  »مملكة  روايته  
ون�سيفا�سم  احلفل  هذا  يف 
الروائية اآ�سيا جبار وحممد 
ديب والروائي الطاهر وطار 
واأحالم  بوجدرة   ور�سيد 
ويا�سمينة  م�ستغامني 
الزاوي  اأمني  و  خ�رشاء 
وربيعة جلطي وعبد الرزاق 
ق�سيمي  و�سمري  بوكبة 
وبوعالم   داوود  وكمال 
الروائيني  من  وغريهم 
الرواية  �سنعوا جمد  الذين 
الداخل  يف  اجلزائرية  
واخلارج .  واجلدير بالذكر 
مبادرة  اإطالق  مت   فلقد 
الت�سكيلي«،   والفن  »الرواية 
من  نخبة  خاللها  من  كرم 
من  الت�سكيليني  الفنانني 
كتب  اأغلفة  �سمموا  قطر 
الدورة  يف  توجت  وروايات 
تزاوج  لوحات  يف  الثانية، 
و�سمو  الفن  جمال  بني 
والنقدي.  االإبداعي  العمل 
ولقد عر�ست  45 لوحة فنية 
تعبريية وتعريفية، يف افتتاح 
 ... �سالح  الطيب   معر�س 
 « العربي  االأدب  عبقري 
وبالتايل فلقد تطرقت هذه 
اللوحات الفنية  اإىل خمتلف 
والدته  منذ  حياته  مراحل 
كرمكول،  بقرية   1929 عام 
الكربى  باملحطات  مرورا 
وافته  اأن  اإىل  حياته،  يف 

املنية بلندن عام 2009.
حكيم مالك

مر�سح قطر يت�سدر انتخابات اليوني�سكو واحل�سم 
انتهت اجلولة الرابعة من الت�سويت 
على انتخاب املدير العام اجلديد 
للرتبية  املتحدة  االأمم  ملنظمة 
)يوني�سكو(  والثقافة  والعلوم 
حمد  القطري  املر�سح  بت�سدر 
بـ22  الكواري  العزيز  عبد  بن 
�سوتا، تليه مر�سحتا فرن�سا اأودري 
اأزوالي وم�رش م�سرية خطاب بـ18 

�سوتا لكل منهما. 
اأول  قطر  دولة  مر�سح  عرب  وقد 
اأم�س عن �سعادته بت�سدره ال�سباق 
خالل اجلولة الرابعة من الت�سويت 
وم�رش.  فرن�سا  مر�سحتي  اأمام 
الرتتيب  ت�سدره  اإن  الكواري  وقال 
باجلهود  العامل  من  اعرتاف  هو 

التي تبذلها قطر دعما للثقافة.

فريا خوري  لبنان  مر�سحة  وكانت 
قد  تانغ  كيان  ال�سني  ومر�سح 
الت�سويت  انطالق  قبل  ان�سحبا 
يف  اليوني�سكو  مبقر  الرابع  للدور 
مواجهة  �ستكون  وبالتايل  باري�س، 
بني  واالأخري  اخلام�س  الدور 
والفائز  قطر  من  كل  مر�سحي 
اجلمعة  اليوم  االإعادة  دورة  يف 
فرن�سا  مر�سحتي  بني  الظهر  بعد 

وم�رش.
احل�سول  املر�سحني  اأحد  ويكفي 
على اأكرث عدد من االأ�سوات اليوم 
احل�سول  الزما  يعد  ومل  للفوز، 
على ثالثني �سوتا كما يف جوالت 

الت�سويت ال�سابقة.
املن�سحبة  لبنان  مر�سحة  وقالت 

اإنها تاأ�سف لعدم ا�سطفاف الدول 
واحد  عربي  مر�سح  وراء  العربية 
يكون قادرا على الفوز باملن�سب، 
ان�سحابها  قبل  اأنها  موؤكدة 
حاولت تقريب وجهات النظر بني 
يف  تنجح  اأن  دون  العربية  الدول 
اأن  خوري  فريا  واأو�سحت  ذلك، 
يف  تت�سبب  ال  لكي  جاء  ان�سحابها 

ت�ستيت اأكرب الأ�سوات العرب.
مبن�سب  الفائز  اإعالن  و�سيكون 
ر�سميا  لي�سبح   ، اليوني�سكو  مدير 
الدولية  للمنظمة  عاما  مديرا 
العامة  اجلمعية  موافقة  بعد  اإال 
يف  دولة(   195( عليه  للمنظمة 

العا�رش من نوفمرب املقبل. 
وكالت  
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فوائد الزجنبيل للحامل
التخل�ص من التقيوؤ والغثيان، وذلك بتناول 

الزجنبيل املطحون ثالث مرات يوميًا على الأقل
 تن�سيط الدورة الدموية يف ج�سد احلامل مما 

يوؤّثر بالإيجاب على منو اجلنني 
التي  اله�ضمية  امل�ضاكل  معاجلة 
غالباً ما حتدث اأثناء احلمل؛ فهو 
على  والإم�ضاك  للإ�ضهال  مقاوم 
لعلج  مفيد  واأي�ضاً  �ضواء،  حد 
املعدة  وحمو�ضة  اله�ضم  ع�رس 
تقوية  احلمل  اأثناء  تزيد  التي 
للحامل، وجعله  اجلهاز املناعي 
وامليكروبات  للجراثيم  مقاوماً 
احلامل  فاملراأة  ت�ضيبه،  التي 
حملها  بفرتة  احلاجة  باأم�س 
اخلالية  ال�ضليمة  ال�ضحة  اإىل 
م�ضاكل  علج  الأمرا�س  من 
من  الناجتة  التنف�ضي  اجلهاز 
والأنفلونزا  كالر�ضح  الربد؛ 
للمراأة  علج  فهو  وال�ضعال، 

احلامل ب�ضهورها الأوىل من تلك 
الأمرا�س، خا�ضة اأّنها تكون غري 
قادرة على تناول الأدوية الطبية 
املختلفة ملكافحة ذلك املر�س 
من  اجلنني  على  حفاظاً  وذلك 
الأعرا�س اجلانبية للدواء حماية 
اخللقية  الت�ضّوهات  من  اجلنني 
الناجتة من نق�س حم�س الفوليك 
احلم�س  هذا  فتوافر  اأ�ضيد، 
بالزجنبيل خا�ضة الطازج يجعله 
مفيداً للحامل تقوية الدم للمراأة 
الأنيميا،  من  وحمايتها  احلامل 
ن�ضبة احلديد  اأّنه يزيد من  كما 
ينمو  يجعله  مما  اجلنني  بدم 

ب�ضكل اأف�ضل

اأ�صرار التدخني على اأجهزة ج�صم الإن�صان 
اجلهاز الع�ضبي املركزي اأحد مكونات التبغ هو النيكوتني، وهو ي�ضل اإىل الدماغ بثواٍن معدودة من ا�ضتن�ضاقه ويوؤثر 

عليه بحيث يجعله ن�ضطًا ويعمل ب�ضكل اأكرب، والنيكوتني مادة تتلعب باملزاج وتوؤثر عليه، كما اأن التدخني ب�ضكل عام 
عند ا�ضتن�ضاق الدخان، يدخل اجل�ضم العديد من املواد ال�ضارة بالرئتني، مما يفقد رئتيك القدرة على ت�ضفية املواد يفقد ال�ضهية اأحيانًايزيد من �ضمور ع�ضب العني مما يوؤثر على الروؤية وي�ضبب �ضعف الب�رس، واأي�ضًا يوؤثر على حا�ضة ال�ضم والتذوق، مما 

الكيميائية ال�ضارة، ال�ضعال عر�س للتخل�س من ال�ضموم ولكنه ل ي�ضتطيع م�ضح ال�ضموم مبا فيه الكفاية، فت�ضبح 
ال�ضموم حم�ضورة يف الرئة، واملدخنون هم اأكرث عر�ضة لللتهابات اجلهاز التنف�ضي ونزلت الربد، والأنفلونزا، 

الهوائية املزمن، واملدخنون لفرتة طويلة من الزمن معر�ضون خلطر الإ�ضابة ب�رسطان الرئةالتدخني يت�ضبب يف حالة ت�ضمى انتفاخ الرئة، كما ويدمر احلوي�ضلت الهوائية يف الرئتني، ويت�ضبب بالتهاب ال�ضعب 

  

نظام القلب والأوعية الدموية: التدخني يزيد من ن�ضب الكول�ضرتول ال�ضيء يف الدم ويخف�س من ن�ضبة اجليد منه، وهذا 
الأمر يوؤدي اإىل تراكم املواد الدهنية وت�ضلب ال�رسايني، ويزيد من خطر جتلط الدم، واأمرا�س القلب التاجية املتكررة، 
والنوبات القلبية   اجلهاز اله�ضمي: التدخني يخف�س �ضهيتك، مما يجعلك غري قادر على احل�ضول على كافة املواد الغذائية 
التي حتتاجها، كما اأّن تعاطي التبغ ي�ضبب التهاب اللثة كما يوؤدي اإىل زيادة خطر الإ�ضابة ب�رسطان الفم، واملريء، والبنكريا�س، والكلى، ويوؤثر التدخني 

اأي�ضًا على الأن�ضولني، فهو يقاومه مما يجعلك اأكرث عر�ضة للإ�ضابة مبر�س ال�ضكري من النوع 2

فوائد زيت النخيل
 يفيد يف معّدلت الطاقة باجل�ضم؛ حيث اإّنه يحتوي على البيتا كاروتني، والّذي ينتج عنه اللون الربتقايل 

الأحمر، ويعمل على حت�ضني م�ضتوى الطاقة، ويعّزز توازن الهرمونات داخل اجل�ضم يح�ّضن الروؤية 

والإب�ضار؛ وذلك لحتوائه كما ذكر �ضابقاً على البيتاكاروتني وم�ضاّدات الأك�ضدة، والتي تعمل على تقوية 

الأج�ضام الدفاعّية باجل�ضم، وحمايته من اجلذور احلّرة والتي تكون م�ضوؤولًة عن الأ�رسار يف اجل�ضم، 

وت�ضّبب م�ضاكل يف الروؤية؛ حيث ميكن ا�ضتخدام زيت النخيل ملنع ال�ضمور البقعي واإعتام عد�ضات العيون 

ي�ضاعد يف حل م�ضاكل القلب والأوعية الدموية: وذلك نظراً لحتوائه على الكول�ضرتول اجلّيد مّما ي�ضاهم يف 

خلق التوازن ال�ضحي للج�ضم، بالإ�ضافة اإىل اأّنه يقي من ت�ضلّب ال�رسايني التي ت�ضبب النوبات وال�ضكتات القلبية يقي من 
ال�رسطان: 

حيث اإّنه يحتوي على »التوكوبهريول�س«؛ وهي نوع من فيتامني اأ امل�ضاد للأك�ضدة، والّتي متنع ال�رسطان، وتقي من اجلذور احلّرة التي حتّول اخلليا 

ال�ضليمة اإىل خليا �رسطانية  يعّد �رسورياً للن�ضاء احلوامل؛ حيث يحتوي على الكثري من الفيتامينات ومب�ضتويات عالية ، والتي حتتاجها املراأة احلامل 

واجلنني لنمّو �ضحّي، وذلك من خلل اإدخال هذا الزيت يف النظام الغذائي للحوامل  يعترب زيت النخيل مفيداً لل�ضعر؛ وذلك لأّنه غني بالفيتامني الّذي 

يحّفز جتديد اخلليا ومنّوها يف اجل�ضم، وي�ضاهم كثرياً يف تن�ضيط الدورة الدموية مّما ينعك�س اإيجاباً على ب�ضيلت ال�ضعر وفروة الراأ�س، ويقّوي ال�ضعر، 

ويحّفز منّوه، ويقلّل ت�ضاقط ال�ضعر وظهور ال�ضيب، بالإ�ضافة اإىل اأّنه غني بالكاتروتينات والّتي يقوم املهم يف منع �ضعف ال�ضعر، ويحّد من بهتانه

 فوائد �صرب 
القرفة 

حتد  فهي  ال�رسطان،  مر�س  من  الوقاية  هو  القرفة  فوائد  اأحد  من 
من خطر انت�ضار اخلليا ال�رسطانية، وكذلك حتد من انت�ضار الأورام 
يف  وي�ضاعد  القولون  و�رسطان  الّدم  �رسطان  من  واأي�ضاً  اللمفاوّية 
�رسب  ي�ضاعد  اأن  وميكن  للأك�ضدة  م�ضادة  مواد  على  احتوائها  ذلك 
من  الثاين  النوع  من  يعانون  ممن  وخا�ضة  ال�ضكرّي  مر�ضى  القرفة 
الّدم  يف  ال�ضكر  معدل  تنظيم  على  تعمل  اإّنها  حيث  ال�ضكرّي  مر�س 
القرفة  فينول  البويل  بع�س مركبات  وذلك ملا حتتويه من كمّيات من 
بكمّيات جيدة من  تزود اجل�ضم  الّدموّية فهي  ولّدورة  لّدم  مهمة جداً 
احلديد وبالتايل ين�ضح من يعاين من م�ضاكل فقر الّدم ونق�س احلديد 
الّدموّية فت�ضاعد القرفة على تن�ضيط  لّدورة  بالن�ضبة  اأّما  فيه ب�رسيه، 
الَدورة الّدموّية وزيادة تدفق الّدم يف الأوعّية الّدموّية وتقلل من جتلط 
م�ضكلة �ضعف  من  يعانون  الذين  الأ�ضخا�س  ت�ضاعد  بذلك  وهي  الّدم 
ومفيدة ملن  والقدمني،  اليدين  اإىل  اأي  الأطراف  اإىل  الّدموّية  الّدورة 
ت�ضاعد  اأّنها  وكما  ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  الأ�ضابع  تثليج  م�ضكلة  من  يعاين 
على اإدرار الطمث وبالتايل تقلل من الآلم امل�ضاحبة لها، وهذه كلها 
م�ضتويات  تقليل  على  القرفة  ت�ضاعد  ال�ضنامالدهيد  على  لحتوائها 
الكول�ضرتول يف الّدم، وذلك لحتوائها على الألياف والكال�ضيوم والتي 
تخلث اجل�ضم من الأملح ال�ضفراء مما يدفع باجل�ضم اإىل العمل على 
ال�ضفراء،  الأملح  ينتج  لكي  الّدم  يف  املوجود  الكول�ضرتول  تك�ضري 
والدهنّيات  ال�ضار  الكول�ضرتول  تقليل معدلت  ي�ضاعد على  كله  وهذا 
الثلثّية ت�ضاعد القرفة على احلفاظ على �ضحة القلب ب�ضبب قدرتها 
تقلل  الّدم وكونها  والتقليل من جتلطات  الّدموّية  الّدورة  تن�ضيط  على 
من معدلت الكول�ضرتول يف الّدم ت�ضاعد القرفة على علج اأمل الراأ�س 

وال�ضداع وخا�ضة الناجت عن التعر�س لتيارات الهواء الباردة، وكما 
الفطرّية  اللتهابات  م�ضببات  من  عدد  حماربة  على  القرفة  تعمل   
والبكتريّية، فهي تعمل على الوقاية من التهابات مثل تلك التي ت�ضيب 
امل�ضالك البولّية والتنا�ضلّية وخا�ضة لدى ال�ضيدات. ت�ضاعد القرفة على 
الوقاية من اأمرا�س اجلهاز التنف�ضّي فهي مفيدة لتخفيف من ال�ضعال 
للمعدة  القرفة  ا�ضتخدامات  عن  اأّما  وغريها  احللق  احتقان  ومن 
كمادة  تعمل  اأنها  ومنها  ومتعددة،  كثرية  فهي  ككل  اله�ضمّي  واجلهاز 
للغازات وبالتايل فاإّنها تقلل من النتفاخ والآلم امل�ضاحبة له  طاردة 
وهي  املعدة،  حمو�ضة  م�ضاكل  من  وتخفف  اله�ضم  ع�رس  من  وتقلل 
تخفف من ال�ضعور بالغثيان والرغبة يف التقيوؤ وكذلك تقلل من الإ�ضهال 
وتعالج الإم�ضاك، وتعمل على فتح ال�ضهّية تُعترب القرفة مفيدة جداً يف 
حالت التهابات املفا�ضل وت�ضلبها وت�ضلب الع�ضلت وتقلل من الآلم 

امل�ضاحبة لها

فوائد حليب ال�صويا للج�صم 
الوقاية من  يفيد حليب ال�ضويا يف 
فقر الدم »الأنيميا«؛ لحتوائه على 
كمية جيدة من احلديد  ي�ضاعد على 
تقوية ع�ضلت اجل�ضم، كما يحمي 
باله�ضا�ضة   الإ�ضابة  من  العظام 
اجللطات  اأمرا�س  من  القلب  يقي 
وان�ضدادات ال�رسايني؛ وذلك لقدرته 
على زيادة ن�ضبة الكول�ضرتول النافع 
الكول�ضرتول  وخف�س  اجل�ضم،  يف 
ي�ضاعد  الثلثية   والدهون  ال�ضار 
الوزن؛  اإنقا�س  ال�ضويا على  حليب 
التي تعطي  الألياف  لحتوائه على 
�ضعوراً بال�ضبع، كما اأّنه يحتوي على 
ن�ضبٍة اأقل من ال�ضكريات املوجودة 
يف احلليب البقري العادي، كما اأّنه 
م�ضبعة  غري  اأحما�س  على  يحتوي 
متنع امت�ضا�س الدهون يف املعدة 

 يقلل من ن�ضبة هرمون الت�ضتريون 
الذكري لدى الرجال، مّما يحميهم 
من م�ضاكل ت�ضخم الربو�ضتاتا عند 

التقدم يف ال�ضن 
 ي�ضاهم يف تخفيف احتمالية اإ�ضابة 
لقدرته  الثدي  ب�رسطان  الن�ضاء 
الأ�ضرتوجني  هرمون  تعوي�س  على 
من  يخفف  اأّنه  كما  الأنثوي، 
كتقلبات  الياأ�س  �ضن  اأعرا�س 
املفا�ضل  واآلم  وال�ضداع  املزاج 
النمو  ت�رسيع  يف  يفيد  وغريها 
�ضحياً  ويعترب خياراً  الأطفال  لدى 
للر�ضع الذين يعانون من ح�ضا�ضية 
معظم  على  لحتوائه  الأم  حليب 
املعادن  من  الأم  حليب  مكونات 
والأحما�س  الأحادية  والدهون 

الأمينّية واملعادن والفيتامينات
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من  واالجتماع  فاجلماعة  اجلماعة؛  لزوم 
على  الّثبات  على  امل�سلم  تُعني  التي  االأمور 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي  بنّي  وقد  دينه، 
فائدة لزوم اجلماعة يف حماية الفرد امل�سلم 
الفنت  القّوة واملنعة اجتاه  واإك�ساب املجتمع 
واملخاطر، فالذئب يهاجم من القطيع الغنمة 
القا�سية البعيدة التي تنفرد بنف�سها بعيداً عن 
اإىل  املرء  ا�ستطاع  ما  البيوت  لزوم  اأقرانها 
ب�سكٍل  الفنت  كرثت  اإذا  ًة  وخا�سّ �سبياًل  ذلك 
لرّبه وطاعته  يوؤذي امل�سلم ويوؤّثر يف عبادته 
عن  حيح  ال�سّ احلديث  ويف  �سبحانه،  له 
)كونوا  قوله  وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّر�سول 
اأحال�س بيوتكم(، ويف احلديث االآخر املّتفق 
على �سحته -يو�ِسُك اأن يَكوَن خرُي ماِل امل�سِلِم 
القطِر  ومواقَع  اجلباِل  �َسَعَف  ِبها  يتبُع  غنًما 
يفُرّ بديِنِه مَن الفنِت- . م�ساحبة اأهل الّتقوى 
ذكر  كما  خليله  دين  على  فاملرء  الح،  وال�سّ
الّنبي الكرمي، واإّن من �ساأن م�ساحبة املّتقني 
وجمال�ستهم اأن تعني امل�سلم على الّثبات على 
دينه من خالل الّتوا�سي باحلّق والّن�سيحة يف 

باالآخرة  والّتذكري  الّدين، 
واملوعظة  الّطيب  بالكالم 
تعاىل  قال  احل�سنة، 
االإِن�َساَن  اإَِنّ   * ِ -َوالرَْع�صرْ
الَِّذيَن  اإِالَّ   *ٍ ُخ�صرْ لَِفي 
اِت  احِلَ ال�سَّ َوَعِملُوا  اآَمنُوا 
ورْا  َوتََوا�سَ ِقّ  َ ِباحلرْ ورْا  َوتََوا�سَ
فالّدعاء  الّدعاء،   - برْ ِبال�سَّ
اأنفع  من  تعاىل  اهلل  وذكر 
على  الّثبات  يف  الو�سائل 
تدلهم  عندما  الّدين 

اخلطوب وجتتمع 
االأدعية  ومن  الفنت، 
املاأثورة يف ذلك -اللهم يا 
قلوبنا  ثّبت  القلوب،  مقلّب 
وترديد  دينك-،  على 

الّدعاء الوارد يف القراآن الكرمي يف قوله تعاىل 
َد اإِذرْ َهَديرْتَنَا َوَهبرْ لَنَا ِمن  -َربَّنَا الَ تُِزغرْ ُقلُوبَنَا بَعرْ
اب - اجتناب اأهل  َمًة اإِنََّك اأَنَت الرَْوَهّ لَُّدنَك َرحرْ
االأمور  اأكرث  فمن  ال�ّسوء؛  ورفقاء  املعا�سي 

التي توؤّثر على عقيدة امل�سلم والتزامه رفقة 
ولي�س  للّنا�س،  الباطل  يزّينون  الذين  ال�ّسوء 
املعا�سي  اأهل  كرثة  مّنا  اأحٍد  على  بخاٍف 
يف  الّنا�س  بني  مبنكراتهم  يجاهرون  الذين 
للم�سلمني  الفتنة  م�سّببني  احلا�ص  ع�صنا 

اأباحت  باالأمور املباحة؛ فقد  الّنف�س  اإ�سغال 
ال  الذي  املباح  اللّهو  االإ�سالمية  ال�ّصيعة 
يتخلّله املنكر من ريا�سٍة وترفيه وغري ذلك، 
ويعينها  الّنف�س  عن  يرّوح  مما  ذلك  كل  واإّن 

على الّطاعة والعبادة ويثّبتها على الّدين.

�أ�ساليب �لّثبات على �لّدين

الة وال�ّسالم يف الأحاديث الّنبوّية ال�ّسريفة اأّن الفنت تكرث عند اقرتاب ال�ّساعة حّتى ت�سبح كقطع الّليل املظلم، وحّتى  بّي الّنبي عليه ال�سّ
ي�سبح الإن�سان موؤمنًا ومي�سي كافراً، وحّتى يغدو الّثابت على الّدين كالقاب�ض على اجلمر من �سعوبة هذا الأمر، وقد اأر�سد الّنبي عليه 

الة وال�ّسالم اإىل منهٍج وا�سح واأ�ساليب ناجعة للّثبات على الّدين نذكر منها. ال�سّ

جعفر �ل�سادق ر�سي �هلل عنه

كيفية تعامل �لإ�سالم مع �لآفات �ل�سحّية

ولد االإمام جعفر بن حمّمد يف �سنة 
ال�ّصيفة  الّنبوّية  للهجرة  ثمانني 
الة  ال�سّ عليه  اهلل  ر�سول  مدينة  يف 
حياته  يف  ا�ستهر  وقد  وال�ّسالم، 
دق واالأمانة حّتى �سّمي بجعفر  بال�سّ
عنه  اهلل  ر�سي  ن�ساأ  وقد  ادق،  ال�سّ
اأظفاره  نعومة  منذ  العلم  حّب  على 
وتعّمق يف الفقه وعلوم ال�ّصيعة حّتى 
خا�س  جمل�س  له  واأ�سبح  وكب  �سّب 
يتتلمذ على يده كبار اأئمة امل�سلمني 
وعلمائهم كاأبي حنيفة النعمان ومالك 
جانب  اإىل  ا�ستهر  وقد  اأن�س،  بن 
مثل:  اأخرى  بعلوم  ال�صعي  علمه 
والهند�سة،  والفل�سفة،  الّريا�سّيات، 
اأ�ستاًذا  وكان  الكيمياء،  علم  يف  وبرع 
جابر  ال�ّسهري  الكيمياء  لعامل  ا  ومعلًمّ

بن حيان
تقًيّا  ادق  ال�سّ جعفر  االإمام  كان   
عليه  اهلل  ر�سول  ل�سحابة  ورًعا حمبًّا 
ما  عك�س  على  وال�ّسالم  الة  ال�سّ
يتناقله ال�ّسيعة عنه من اأّنه كان يطعن 
وعمر  ديق  ال�سّ بكر  اأبو  اخلليفني  يف 
بزعم  عنهما  اهلل  ر�سي  اخلطاب  بن 
انتزاعهما اخلالفة من جّده علي ابن 
اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، وقد غ�سب 
يتّباأ  اأّنه  �سائعات  �صت  حينما  مّرًة 
اأبو بكر وعمر؛ حيث قال: )واهلل  من 
اإّن الأرجو اأن ينفعني اهلل بقرابتي من 
اأّمه  اأبي بكر(؛ حيث يرجع ن�سبه من 
اهلل  ر�سي  بكر  اأبي  بنت  اأ�سماء  اإىل 
عنها، و�ُسئل يوًما عن اأبي بكر وعمر 
فقال عنهما اإّنهما اإمامي هدى، ودعا 

اإىل تولّيهما والّتبوؤ مّمن يتباأ منهما 
قائاًل ال نالتني ال�ّسفاعة يوم القيامة 

ما مل اأفعل ذلك 
 وب�سبب خوف ال�ّسالطني من اآل بيت 
الّنبوة ومكانتهم؛ فقد كاد له اخلليفة 
اأبو جعفر املن�سور و�سجن  العبا�سي 
ومن  مّرات،  عّدة  عنه  اهلل  ر�سي 
املواقف التي تدّل على �سدق اإميانه 
املن�سور  جعفر  اأبو  يوًما  دعاه  اأّنه 
بقوله  ذلك  عن  ميتنع  وكان  لزيارته 
-مل ال تاأتنا، فقال له لي�س لك عندنا 
من الّدنيا ما نخافك عليه وال عندك 
�سيء من االآخرة نرجوك له، فقال له 
ت�سحبنا لتن�سحنا فرّد عليه، من اأراد 
الّدنيا مل ين�سحك، ومن اأراد االآخرة 

مل ي�سحبك -

توؤّثر  التي  حّية  ال�سّ االآفات  االإ�سالمّية  ال�ّصيعة  حرمت 
يف  حترميه  ورد  الذي  اخلمر  ومنها  االإن�سان،  �سّحة  على 
القراآن الكرمي، وقد كانت احلكمة االإلهّية يف نزول الّتحرمي 
للخمر بالّتدريج؛ حيث بنّي اهلل �سبحانه وتعاىل منافع اخلمر 
واملي�ص لبع�س الّنا�س وم�ساّرها، مبّيًنا �سبحانه اأّن �صرها 
اأن يكون هذا اخلطاب  اأكب من نفعها، وقد نا�سب  واإثمها 
الأنا�ٍس كانوا حديثي عهد بجاهلّية، حيث اعتادوا على هذه 
واملنفعة،  الّرزق  فيها  ووجدوا  الّزمان،  من  عقوًدا  االأمور 
وقتئٍذ يف حالة  واالإن�ساُن  ال�سالة  تاأدية  تنهى  اآية  نزلت  ثّم 
اخلمر  حّرمت  كرمية  اآية  نزلت  ثّم  العقل،  وغياب  ال�ّسكر 
واملي�ص حترمًيا قاطًعا ال لب�س فيه، كما حّرمت ال�ّصيعة 
االإ�سالمّية كّل �سيٍء يقا�س على اخلمر يف تغييبه للعقول اأو 
مفّت لن�ساط االإن�سان اأو �ساّر ب�سّحته، والقاعدة ال�ّصعّية 
تقول ال �صر وال �صار.  حر�ست ال�ّصيعة االإ�سالمّية على 
حّث امل�سلمني على اإ�سغال وقت فراغهم يف االأمور املباحة 
وتبعدهم عن  واالآخرة،  الّدنيا  باخلري يف  تعود عليهم  التي 

حّية،  ال�سّ االآفات  اإحدى  اقتاف  يف  الّتفكري 
ة  لل�ّسباب، وخا�سّ فالفراغ بال �سّك هو مف�سدة 
ي�سغله  عماًل  يجد  ال  الذي  املتعّطل  ال�ّسباب 
ال�ّسيئة،  العادات  تلك  اقتاف  يف  الّتفكري  عن 
يف  الغربي  اال�ستعمار  زرعه  ما  لنلم�س  واإّننا 
عقول بع�س ال�ّسعوب العربّية من عادات واآفات 
ذلك  ومن  وعقولهم  �سحتهم  على  توؤّثر  �سحّية 
الّنبتة امل�سهورة يف اليمن والتي ت�سّمى القات؛ 
بدون  هناك  والكبري  غري  ال�سّ يتناولها  حيث 
حّية.  ت�سجيع ال�ّسباب على  اإدراك الآثارها ال�سّ
الّريا�سة واالإعداد، �سواء كان ذلك االإعداد يف 
املجتمع  وخدمة  االإ�سالمّية  الّدولة  بناء  �سبيل 
دفع  اأجل  من  االإعداد  يكون  اأو  االإ�سالمي، 
املعتدي واإرهاب العدو الذي يتّب�س باالإ�سالم، 
وال �سّك باأّن الّريا�سة ت�سغل امل�سلم عن الّتفكري 

يف تلك العادات.

و�سائل �لثبات 
على �حلق

حّذر  وال�سّنة  بالكتاب  الّتم�سك 
وال�ّسالم  الة  ال�سّ عليه  الّنبي 
من  الوداع  خطبة  يف  امل�سلمني 
الّتفرق  بينها  من  كثرية  اأموٍر 
ترجعوا  )ال  بقوله:  والّت�صذم، 
بعدي كفاراً ي�صب بع�سكم رقاب 
االعت�سام  اإىل  دعا  كما   ،) بع�س 
ال�ّصيفة  الّنبوّية  وال�ّسّنة  بالكتاب 
تركت   - بقوله  بهما،  والّتم�سك 
فيكم اأمرين لن ت�سلوا ما مت�سكتم 
بهما اأبداً، كتاب اهلل و�سّنة نبّيه-.   
اإّن اأهّم �سيٍء ي�ساعد امل�سلم على 
الّتم�سك  هو  احلّق  على  الّثبات 
الّتم�سك  واإّن  وال�ّسّنة،  بالكتاب 
بهما يعني اأموراً كثرية منها تطبيق 
ب�سّنتهما،  واال�ستنان  اأحكامهما 
بهما،  واحلكم  بهديهما،  والعمل 
والبعد  بنورهما،  واال�ست�ساد 
عن  ال�ّساّذة  واالأفكار  البدع  عن 
واجلماعة،  ال�ّسنة  اأهل  منهج 
امل�سلم  بجعل  كفيٌل  ذلك  كّل  واإّن 
عنه  يتزحزح  ال  احلّق  على  ثابتاً 
اأو فنت.   ابتالءاٍت  مهما واجه من 
ال�سالح  ال�ّسلف  بهدي  الّتم�سك 
من االأمور التي تعني امل�سلم على 
الّثبات على احلّق يف زماننا هذا، 
ال�ّسلف  امل�سلم يف حال  ينظر  اأن 
على  ثابتني  كانوا  وكيف  الح  ال�سّ
واالأحوال،  الّظروف  كّل  يف  احلّق 
وجل  عز  اهلل  و�سفهم  لذلك 
مثلى،  واأخالق  عالية  ب�سفاٍت 
رجاٌل  املوؤمنني  -من  تعاىل  قال 
عليه  اهلل  عاهدوا  ما  �سدقوا 
فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبدياًل -، ولذلك 
خرية  يكونوا  اأن  ا�ستحقوا  فقد 
الة  الب�ص ب�سهادة الّنبي عليه ال�سّ
وال�ّسالم، واإّن االقتداء بهم وال�ّسري 
يعني  اأثرهم  واقتفاء  نهجهم  على 
املرء على الّثبات على احلّق بعون 

اهلل تعاىل. 
على  يجب  باحلّق  التوا�سي 
امل�سلمني كذلك اأن يحر�سوا على 
تعاىل    قال  باحلّق،  الّتوا�سي  خلق 
االإن�سان لفي خ�ص،  اإّن  -والع�ص 
احلات  اإاّل الذين اآمنوا وعملوا ال�سّ
وتوا�سوا  باحلّق  وتوا�سوا 
باحلّق  الّتوا�سي  ويكون  ب-،  بال�سّ
بني امل�سلمني من خالل اجلماعة، 
واحدة  يداً  يكونون  بحيث 
يتنا�سحون فيما بينهم، ويتناهون 
باملعروف،  وياأمرون  املنكر،  عن 
وي�سّد بع�سهم اأزر بع�س يف �سورة 
احلّق  على  الّثبات  على  تعينهم 

والّتم�سك به. 
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الكلمات املراد �سطبها
- بـابا �سنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�سفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�ستغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- الال 

- با�سـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �سـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�سابق

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�سلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�سل   1
الرومان

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

4 اجلبل االأ�سفر يقع يف ا�سبانيا
5 �سدين هي عا�سمة ا�سرتاليا

6 اجلبل االأخ�سر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�سا الذين حملوا ا�سم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�سلحفاة   10
حلمه

اال�سكندر  وفاة  يف  الرئي�سي  ال�سبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�سغ اللبان اأثناء تقطيع الب�سل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�سبون اإىل فاطمة الزهراء
14 اال�سم ال�سعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�ساء

ذرات  الطبيعة  يف  �سيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �سميت بهذا اال�سم الأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�سواري
18ا�سم رياح اخلما�سني �سميت بهذا اال�سم الأنها تدوم 

خم�سني يوما
19 ال�سالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�سني �سالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �سيدنا اإ�سماعيل هو اأخو اإ�سحق عليهما ال�سالم
40 عدد ال�سور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�سورة

41 الطني امل�سوي ي�سمى الفخار
42عدد اأبواب امل�سجد احلرام خم�سة وع�سرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول   43
فقط

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

الرابعة  ال�سنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�سلة
49 القلب هو امل�سخة الوحيدة التي مل ي�ستطع العامل 

كله �سنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�سهم يف �سبيل اهلل هو �سعد بن 

اأبي وقا�ض ر�سي اهلل عنه
 51 اأول م�سجد بني يف االإ�سالم هو م�سجد 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



البلديات املعنية هي  فان  نف�س امل�صدر   وح�صب 
كل من الأبيار التي �صت�صهد  انقطاعا  يف التزويد 
باملياه ال�صاحلة لل�رشب على م�صتوى كل احيائها ، 
فيما �صيم�س هذا الإجراء بع�س احياء بلدية حيدرة 
القادر  عبد  طريق   ، واملوا�صالت  الربيد  )حي  
قادو�س وحي 200  م�صكن بجنان مالك(  اىل جانب  
بلدية بن عكنون ) طريق دودو خمتار( و بلدية بئر 

مراد راي�س ) �صعيد حمدين.(
واو�صحت ال�رشكة ان  قطع التزويد باملاء ال�رشوب 
يعود  املذكورة  الحياء  و  البلديات  م�صتوى  على 
لتوزيع  رئي�صية  قناة  انحراف  ربط  ا�صغال  اىل 
املياه  املتواجدة على  م�صتوى مفرتق الطرق بواد 

حيدرة. 

والية  امل�سيلة 

توقع �إنتاج 40 �ألف 
قنطار من بذور 

�حلبوب يف �ملو�سم 
�لفالحي 2017 

 
يتوقع اإنتاج 40 األف قنطار من بذور احلبوب 
بر�صم املو�صم الفالحي 2017-2018 املو�صم 

الفالحي 2017-2018 بامل�صيلة ح�صب ما 
اأفاد به مدير تعاونية احلبوب والبقول اجلافة 

فو�صيلي عدنان.
وقد اأو�صح م�صوؤولون مبديرية امل�صالح 

الفالحية على هام�س انطالق حملة احلرث 
والبذر ببلدية ولتام على بعد 100 كلم جنوب 
�رشق الولية باأن ذلك ميثل زيادة يف الإنتاج 

تقدر بـ 20 األف قنطار مقارنة بال�صنوات 
الثالث املا�صية حيث كانت كمية  بذور 
احلبوب املنتجة ل تتعدى 15 األف قنطار.

وح�صب مدير تعاونية احلبوب واخل�رش اجلافة 
فاإن هذه الزيادة �صتتج�صد من خالل اإدراج 
برنامج لل�صقي عن طريق الر�س وتو�صعة 

امل�صاحات املخ�ص�صة لإنتاج بذور احلبوب 
والتي تتم من خالل  الدعم والقرو�س 

املمنوحة للفالحني الراغبني يف تطوير 
املحا�صيل املكثفة و ذا زيادة يف الإنتاج ت�صل 

اإىل غاية 50 قنطارا يف الهكتار امل�صقي.
وح�صب ذات امل�صدر فاإن تعاونية احلبوب 
و البقول اجلافة تتوفر على كل ت�صكيالت 
ال�صماد املخزنة بعا�صمة الولية بالتوازي 

مع ا�صتحداث جهاز لتوزيع البذور من خالل 
فتح 6 نقاط للبيع. واعترب وايل امل�صيلة حاج 
مقداد اأن توفر الأرا�صي الفالحية امل�صقية 
بنظام متطور و اكت�صاب الفالحني للخربة 
التقنية بف�صل حمالت الإر�صاد الفالحي 
بالتعاون مع املعهد الوطني للمحا�صيل 

الكربى كلها عوامل بالإ�صافة اإىل اأخرى ت�صهم 
يف تو�صعة م�صاحات اإنتاج بذور احلبوب. 

وذكر نف�س امل�صوؤول اأي�صا بدعم الدولة لكل 
العمليات التي تهدف جلعل ولية امل�صيلة 

قطبا خمت�صا يف اإنتاج بذور احلبوب.

العدد : 4479/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com

م،�س 
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ملنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا 

 تعيني �خلبري �جلز�ئري �أرزقي
 م�سوؤوال بالبنك �لدويل

مت تعيني اخلبري اجلزائري، رابح اأرزقي، كم�صوؤول القت�صاديني ملنطقة ال�رشق الأو�صط و�صمال اإفريقيا 

بالبنك العاملي. و�صبق للمعني اأن �صغل من�صب هام على م�صتوى �صندوق النقد الدويل، اأين عالج ملفات 

الطاقة واملواد الأولية، وكان م�صوؤول على ن�رشية هامة للهيئة ذاتها. اخلبري اأرزقي يتعاون مع هيئات 

هامة وجامعات مرموقة من بينها جامعة اأوك�صفورد، وهو خريج املدر�صة الوطنية لالإح�صائيات والإدارة 
بباري�س.

يومي 17 و 18 اأكتوبر

�نقطاع يف �لتزويد باملياه �ل�ساحلة لل�سرب يف 4 بلديات بالعا�سمة 
�ست�سهد عملية التزويد باملياه ال�ساحلة لل�سرب  انقطاعا  على م�ستوى اأربع )4( بلديات  باجلزائر 

العا�سمة  بداية من يوم الثالثاء 17 اأكتوبر على  ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا اىل غاية  يوم 
االأربعاء 18 اأكتوبر على ال�ساعة  الثامنة م�ساء و ذلك ب�سبب االأ�سغال، ح�سب ما اعلنت عنه 

موؤ�س�سة املياه و التطهري لوالية اجلزائر )�سيال( يف بيان لها.

بورقلة

غرداية : 

خالل الت�سعة اأ�سهر االأوىل من 2017

 �الأمن �لوطني يحجز 1660 وحدة
 من �مل�سروبات �لكحولية

جثمان �لفقيد ح�سني حمجوب عميد و�إمام 
م�سجد كلريمون فريون يو�ري �لرثى مبتليلي

 29 حالة وفاة و�أكرث من 700 جريح 
يف حو�دث �ملرور 

من  معتربة  كمية  حجز  من  ورقلة،  ولية  اأمن  اأ�صفرت 
امل�رشوبات الكحولية بلغت 1660 قارورة من خمتلف الأنواع 
بطريقة  تقرت  مدينة  يف  للبيع  موجهة  كانت  والأحجام، 
معلومات  اإثر  على  الق�صية  جمريات  تعود  �رشعية.  غري 
اأحد  قيام  ورقلة مفادها  باأمن ولية  ال�رشطة  لقوات  وردت 
الأ�صخا�س بنقل وبيع امل�رشوبات الكحولية دون رخ�صة على 
منت �صيارة �صياحية، حيث مت توقيف امل�صتبه فيه، واأ�صفرت 

امل�رشوبات  من  وحدة   1660 حجز  عن  تفتي�صها  عملية 
بـ  قدر  مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�صافة  فواتري،  بدون  الكحولية 
اإخطار وكيل اجلمهورية لدى حمكمة  12300.80 دج.  ومت 
و  ال�رشطة،  قوات  املتوا�صلة من طرف  والتحريات  تقرت، 
مت اإجناز ملف اإجراءات جزائية �صد امل�صتبه فيه يف الق�صية 
و�صع  فيما مت  املخت�صة،   الق�صائية  اجلهات  اأمام  واإحالته 

املحجوزات حتت ت�رشف امل�صالح املخت�صة.

ووري ا لرثى بعد �صالة ع�رش، اأم�س، مبقربة »ال�صيخ 
غرداية(  جنوب  م  ك   45( مبتليلي  زيغم«  حممد 
جثمان الفقيد ح�صني حمجوب عميد واإمام م�صجد 
يوم 7  الذي وافته املنية  كلريمون فريون )فرن�صا( 

اأكتوبر بفرن�صا عن عمر ناهز 61 �صنة.
وجرت مرا�صم ت�صييع جنازة الفقيد بح�صور ممثلي 
باري�س،  والأوقاف وم�صجد  الدينية  ال�صوؤون  وزارة 
واأقاربه. املواطنني  من  غفرية  وجموع  بغرداية 
الفقيد  مبناقب  تاأبينيه  ملة  ك  يف  الإ�صادة  ومتت 

الذي كان اإماما م�صلحا، وعم  على تعزيز التفاهم 
اأن يجمع حول  �صخ�صيته  الأديان، ومتكن من  بني 

مبنطقة كلريمون فريون واأوفرينيي.  
 1956 �صنة  حمجوب  ح�صني  الراحل   اإمام  ا  وود 
باملدر�صة القراآنية  تعليمه  وتلقى  متليلي  مبدينة 
بها، قبل  اأن يلتحق يف 1973 مبعهد ال�صيخ العالمة 
اإماما،  يتخرج  بلكبري لباأدرار،   حممد  �صيدي 
م�صخرا جهده طيلة حياته  للدعوة اإىل حمبة الآخر 

والت�صامن.

من  جريح   748 و  وفاة  حالة   29 ت�صجيل  مت 
خالل 657 حادث ج�صماين كح�صيلة للحوادث 
 2017 ل  الأوىل  ا�صهر  ت�صعة  خالل  املرورية، 
اأم�س،  اأول  به،  اأفاد  ح�صبما  اجلزائر  بولية 
املالزم الأول لل�رشطة مولود اإبعزاتن املكلف 

بالإعالم والت�صال باأمن ولية اجلزائر. 
وقال املالزم الأول اإبعزاتن على هام�س اإحياء 
امل�صادف  املرورية  لل�صالمة  الوطني  اليوم 
داي  بح�صني  ال�صابالت  ب«منتزه  اأكتوبر  لـ13 
» اأن م�صالح اأمن ولية اجلزائر �صجلت خالل 
كح�صيلة   2017 �صنة  من  الأوىل  اأ�صهر  ت�صع 
نتيجة حوادث املرور وفاة 29 �صخ�صا و جرح 
هذه  الرئي�صي يف  ال�صبب  اأن  موؤكدا  اآخر   748
املرور.  قواعد  احرتام  عدم  هو  احلوادث 
احل�صيلة  هذه  فان  المني  امل�صوؤول  وح�صب 
�صنة  الوفيات  عدد  يف  انخفا�صا  عرفت  قد 
 2016 ل�صنة  الفرتة  نف�س  مع  باملقارنة   2017
 34 املا�صية  ال�صنة  خالل  عددهم  بلغ  حيث 
 2017 �صنة  متوفى   29 اإىل  لينخف�س  متوفى 
ما   2016 �صنة  بلغ  اجلرحى  عدد  ان  م�صيفا 
اإىل 748  �صنة 2017  لريتفع  يعادل 728 جريح 
جريح.  وت�صبب العن�رش الب�رشي )عدم احرتام 
مقابل  حادث   651 يف  املرور(  قانون  قواعد 
)04( ب�صبب العوامل املرتبطة باملركبة و )02( 

ومت  امل�صوؤول.  يربز  املحيط،  عوامل  ب�صبب 
جنحة   9689 الفرتة  نف�س  غ�صون  يف  ت�صجيل 
مرورية و 21689 حالت توقيف و 8671 حالت 
و�صع املركبات يف احلظرية ،ي�صيف املتحدث 
. اأما بخ�صو�س حالت �صحب رخ�س ال�صياقة 
ب�صبب عدم احرتام قواعد قانون املرور فقد 
ل�صنة  الأوىل  الأ�صهر  الت�صع  خالل  �صحب  مت 
مقابل  �صياقة  رخ�صة   29933 يعادل  ما   2017
2016،يقول  �صنة  من  الفرتة  ذات  يف   38520

املالزم الأول اأبعزاتن.
ال�صبالت  منتزه  م�صتوى  على  تنظيم  قد   
بح�صني داي معر�صا حول الو�صائل امل�صتعملة 
اأمن ولية اجلزائر ل�صمان  من طرف م�صالح 
حظرية  تن�صيب  كذا  و  املرورية  ال�صالمة 
الثقافة  غر�س  بهدف  املرورية  للرتبية 
انهم  باعتبارهم  الأطفال  لفائدة  املرورية 
يقول   ، امل�صتقبل  يف  �صائقني  �صيكونون 
مت  التظاهرة  هذه  اأن  واأ�صاف  امل�صوؤول. 
ال13  الدارية  الدوائر  م�صتوى  على  تعميمها 
ميدانية  خرجات  تنظيم  مع  اجلزائر  لولية 
املتواجدة  الطرقات  مفرتق  م�صتوى  على 
بالعا�صمة اين مت توزيع مطويات ت�صم ن�صائح 
وار�صادات لفائدة م�صتعملي الطريق للتخفي�س 

من حوادث املرور.

راي�س حميدو:

 �ملو�طنون ينا�سدون �ل�سلطات 
من �أجل توفري �حلافالت

يطالبون  حميدو«،  »راي�س  بلدية  �صكان  لزال 
توفري  اأجل  من  بالتدخل  الو�صية  ال�صلطات  من 
اجلهة  باإجتاه  وهذا  باملواطنني،  خا�صة  حافالت 
�صيارات  تواجد  من  بالرغم  حيث  للبلدية،  العليا 
بالن�صبة  كافية  غري  تعترب  اأنها  اإل  »الكلوندي�صتان« 
من  الكثري  يف  البلدية  يف  م�صوؤولون  واأو�صح  اإليهم، 
اأجرة  �صيارات  توفري  اإىل  ي�صعون  باأنهم  املرات 
ال�صاعة  حلد  ولكن  اإقتنائها،  يف  للراغبني  بالن�صبة 

الأمور مل تتغري مما يوؤكد على خوف املواطنني من 
العمل يف هذا امل�رشوع اخلا�س.

الو�صية  ال�صلطات  من  املواطنون  يطالب  لهذا 
الو�صعية  لهذه  حل  اإيجاد  اأجل  من  بجد  بالعمل 
التي اأ�صبحت توؤرقهم، خا�صة يف الفرتة اأين يجدون 
و�صط  من  منازلهم  اإىل  الو�صول  يف  كبرية  �صعوبة 

مدينة راي�س حميدو.
علي عزازقة

غرب �الأنبار  طائر�ت �لتحالف �لدويل تق�سف مركبات لتنظيم »د�ع�ش« 
 ق�صفت طائرات التحالف الدويل �صباح اأم�س، مركبات تابعة لعنا�رش تنظيم »داع�س« الرهابي غرب حمافظة الأنبار غرب العراق. 

وذكرت م�صادر اأمنية، اأن طائرات التحالف ر�صدت عدة مركبات حمملة بالأ�صلحة يف �صحراء الأنبار، وقامت بق�صفها مما اأدى اإىل تدمريها ومقتل 
من فيها من عنا�رش«داع�س«. كما قتلت القوات الأمنية العراقية فجر اأم�س ، �صتة من عنا�رش التنظيم املتطرف اأثناء �صد هجوم لهم على منطقة تل 
�صفوك احلدودية. واأفاد بيان خللية الإعالم احلربي اأن قوات اللواء 29 �صدت هجوما لعنا�رش داع�س على تل �صفوك مو�صحا اأن قوات اللواء متكنت 

من قتل �صتة عنا�رش من القوة املهاجمة ودمرت �صيارة كانت حتمل مدفعا من طراز )23 ملم(.

يف  فادحا  نق�صا  الو�صطى  اجلزائر  بلدية  تعرف 
الأحياء  جميع  يف  وهذا  ال�صيارات،   ركن  اأماكن 
مثل  املعروفة  الأحياء  يف  خا�صة  لها،  التابعة 
»ديدو�س مراد« و«العربي بن مهيدي«، بالإ�صافة 
اإىل »يحي بن عي�س« والكثري من الأحياء الأخرى، 
حيث بات املواطن ملزوم عليه الو�صول باكرا 

من اأجل اأن يجد مكان لركن �صيارته.
اأماكن  ا�صتحدثت  قد  البلدية  اأن  من  وبالرغم 
»العربي  حي  يف  ال�صيارات  لركن  خا�صة 
على  التخفيف  اأجل  من  وهذا  مهيدي«،  بن 
املواطنني عناء ركن ال�صيارة والبحث عن مكان، 

البلدية  واأن  خا�صة  كافية،  تعترب  ل  العملية  اأن  اإل 
اإليها من كافة  تعرف دخول العديد من املواطنني 
بلديات العا�صمة يوميا، لهذا طالب املواطنون من 
لهذه  حلول  اإيجاد  على  العمل  الو�صية  ال�صلطات 

الو�صعية الذي يعي�صون فيها.
من طرف  بها  املعمول  الكبرية  املجهودات  ورغم 
اإيجاد  اأن هنالك �صعوبة يف  اإل  ال�صلطات املحلية 
وعاء عقاري من اأجل اإجناز م�صاريع من هذا النوع، 
هذا  على  �صتبقى  الو�صعية  باأن  اإ�صارة  يعطي  مما 

احلال اإىل غاية اإ�صعار اأخر.
علي عزازقة

بالرغم من ا�ستحداث اأماكن خم�س�سة لذلك:

 �جلز�ئر �لو�سطى تعاين نق�سا فادحا
  يف �أماكن ركن �ل�سيار�ت

على خلفية حماولة االنقالب الفا�سلة

 �إ�سد�ر مذكر�ت �حتجاز يف حق 115 �سخ�سا برتكيا 

ر�صمية  اإعالمية  تقارير  اأفادت 
باإ�صدار  اأم�س،  تركيا،  يف 
ملذكرات  الرتكية  ال�صلطات 
�صخ�صا   115 حق  يف  احتجاز 
البالد،  باأنحاء  مقاطعة   15 يف 
النقالب  حماولة  خلفية  على 
يوليو  يف  وقعت  التي  الفا�صلة 
وذكرت  املا�صي.  العام  من 

العمليات  اأن  ذاتها،  امل�صادر 
تفكيك  اإىل  هدفت  الأمنية 
»البنية املالية« ل�صبكة املعار�س 
فتح  املتحدة  بالوليات  املقيم 
اأنقرة  تتهمه  الذي  جولن،  اهلل 
ينكره.  النقالب وهو ما  بتدبري 
يذكر اأنه منذ حماولة النقالب، 
على  القب�س  ال�صلطات  األقت 

ومت  �صخ�س  األف   50 من  اأكرث 
من  اآخرين  األفا   150 ف�صل 
من  عديدة  بقطاعات  وظائفهم 
بينها اجلي�س والق�صاء والإعالم، 
تواجهها  التي  املخاطر  بدعوى 
اأثار  ما  النقالب،  عقب  البالد 
منظمات  من  انتقادات  موجة 
حقوقية �صد ال�صلطات الرتكية.)
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