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اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الأحد 15 اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 25 حمرم  1439ه العدد:4480   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

عليوي يرد على وزير ال�سكن:

 الأرا�سي الفالحية
 حممية من الد�ستور

راوية ي�سارك يف اجتماع جمموعة 24 
حول تاأثري التنمية على القت�ساد :

دعا اإىل �سرورة تعزيز 
التعاون الدويل ملواجهة 

الأزمة القت�سادية 
بعد ا�ستكمال مرحلة الطعون 

ا لإدارة ت�سـرع يف تثبـيت 
قــوائم املتــر�سحني 

ملحليــات نوفمبــر املقبـــل

�ص3حذرت من النزيف الذي يعرفه القطاع، عقيلة قرو�ص :

ثلثا القابالت متابعات ق�سائيا

 ل�سنو: على الو�ساية حل م�سكلة ال�سكن

�ص.4

متديد اآجال ت�سوية ال�سكنات غري 
املكتملة اإىل غاية دي�سمرب 2019  

 عبد الوحيد متار يك�سف :

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous le n° 1650
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- Vidéoprojecteur - Accès Internet
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 Adresse :
92 , rue Sylvain Fourastier El Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
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ابتداء من 6 نوفمرب 

بن غربيط تعلن عن فتح املرحلة الوطنیة للأر�ضیة الرقمیة للتوظیف 
   �ص4

بعد الرتويج عن اإقامة معر�ص 
لل�سيارات بـ«اأردي�ص«:

 ولية اجلزائر ترد  
وتكذب ادعاءات املركز

�ص.4

�ص.3

�ص.3

�ص3

اللتهاب يتو�سع رغم 
تطمينات الو�ساية 

ارتفاع رهيب يف 
اأ�سعار اخل�سر 

�ص.5والفواكه �ص13�ص.24�ص4

بعدما انتحل الن�سابون هوياتهم

اأ�سخا�ص متوفون 
يالحقهم الإجرام 

داخل القبور !!

امل�سيلة

 اأزمة حادة 
 يف التزود مبادة 
حليب الأكيا�ص

اأكداأن عدة عوامل متنحه 
الأف�سلية خلالفة الكاراز

بري�ص: ماجر 
املدرب الأن�سب 

للخ�سر واإقالته جرت 
بطريقة ع�سوائية 

اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط، اأم�ص، عن موعد فتح املرحلة الوطنية لالأر�سية الرقمية للتوظيف 
)ابتدائي - متو�سط - ثانوي، ابتداء من يوم 06 نوفمرب2017 وقالت الوزيرة عرب �سفحتا الر�سمية على موقع »فاي�سبوك« اأن 

http://tawdif.education.gov.dz فتح املرحلة �سيكون عرب املوقع

ك�سف وزير ال�سكن والعمران واملدينة، عبد 
الوحيد متار، اأنه مت  متديد جتميد العمل 
باملر�سوم 08-15 اخلا�ص بت�سوية ال�سكنات 

غري املكتملة، اإىل غاية15 اأوت 2019 
،موؤكدا اأن دائرته الوزارية متم�سكة وبـ 

»اإ�سرار« بتنفيذ الربامج ال�سكنية ...

 القانون الأ�سا�سي للقابالت 
�سيحوي عدة تطورات وتغيريات
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زوخ مطلوب يف براقي....

�أ�صبح و�يل �لعا�صمة عبد �لقادر زوخ مطلوبا بكرثة يف بلدية بر�قي، �أين 
ي�رص �صكان �لأحياء �لق�صديرية �ملتوزعة يف �لكثري من �أحيائها على 

مقابلته، من �أجل جتديد مطالب �لرتحيل �لتي ملو� منها، زوخ �لذي كرر 
يف �لكثري من �ملر�ت باأن �لعا�صمة تخل�صت من �لبناء �لفو�صوي قبل عام، 

وجد نف�صه يف و�قع غري �لذي ر�صمته ت�رصيحاته، لكون مو�طنو هذه 
�لأحياء يطالبون بالرتحيل منذ فرتة طويلة، ما يلزم على م�صالح ولية 
�لعا�صمة تقدمي تربير�ت لهم لكونهم معنيني بعملية �لرتحيل هم كذلك.

اأزمة رئي�س 
باري�س �سان 

جريمان قد توؤدي 
النتقال نيمار 
لريال مدريد 

تالحق �لقطري نا�رص �خلليفي، 
رئي�س نادي باري�س �صان 

جريمان �لفرن�صي، م�صاكل كبرية 
مع �لحتاد �لدويل لكرة �لقدم 

"فيفا" حيث يخ�صع لتحقيقات 
�حلكومة �لفيدر�لية �ل�صوي�رصية 

ب�صبب حقوق بث مباريات  
ح�صبما �فادت به �صحيفة "ديلي 
�إك�صربي�س" �لربيطانية. و�وردت 
�ل�صحيفة ، �أن �لهيئة �لفدير�لية 

�لدولية و�صعت �خلليفي حتت 
�ملجهر وبد�أت يف مر�قبة 

�لأو�صاع �ملالية لفريقه �صان 
جريمان، وبالأخ�س بعد 

�لتعاقد مع �لرب�زيلي نيمار د� 
�صيلفا مقابل 222 مليون يورو. 
و�أ�صارت �إىل �أن فريق �لعا�صمة 

�لفرن�صية قد يحتاج لت�صوية 
�أو�صاعه �لقانونية خالل �لفرتة 

�ملقبلة جتنبا لغر�مة كبرية 
متوقعة من �لحتاد �لدويل لكرة 

�لقدم، وقد يكون �حلل بيع 
نيمار. وح�صب نف�س �مل�صدر 
فاإن بيع نيمار لن يكون �صهال، 
لأن �لنادي �لباري�صي �صيطلب 

مبلغا كبري� للمو�فقة على ذلك، 
كما �أن �لنادي �لأقرب و�ملر�صح 
بقوة للح�صول على خدماته هو 
ريال مدريد �لإ�صباين. و��صافت 
�أن �لنادي �مللكي حاول من قبل 

�لتعاقد مع �لالعب حينما كان 
يف �صانتو�س �لرب�زيلي ولكنه 

ف�صل �لن�صمام لرب�صلونة، كما 
حتدث فلورنتينو برييز، رئي�س 

�لبالنكو�س، مع �لالعب يف 
�أكرث من منا�صبة لالن�صمام �إىل 

"�صانتياغو برنابيو".  

فيغويل يظهر بالعباءة اجلزائرية

�لدويل  �لالعب   ظهر 
فيغويل  �صفيان  �جلز�ئري 
وهو يرتدي لبا�صا تقليديا 
جز�ئريا تتمثل يف �لعباءة، 

على  �صورة  ن�رص  حيث 
عرب  �ل�صخ�صي  ح�صابه 
موقع �لتو��صل �لجتماعي 
�بنه  رفقة  وهو  "تويرت" 

�لذي  وجهه  �بر�ز  بدون 
لبا�صا  بدوره  يرتدي  كان 
تو�جد  حيث  تقليديا، 
�أين  ��صطنبول  مدينة  يف 

نادي  �صفوف  يف  يحرتف 
�لرتكي،  غالتا�رص�ي 
جمعة  للجميع  ومتنى 

مباركة.

قوات االحتالل االإ�سرائيلي تعتقل خم�سة 
فل�سطينيني بال�سفة الغربية وغزة رام اهلل

�لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
خم�صة  �لإ�رص�ئيلي، 
�صمال  من  فل�صطينيني 
وغزة.  �لغربية  �ل�صفة 
�لأنباء  وكالة  ونقلت 
عن  )وفا(  �لفل�صطينية 
قولها  حملية  م�صادر 
�لحتالل  "قو�ت  �أن 
�قتحمت  �لإ�رص�ئيلي 
)يعبد(  بلدة  �ليوم  فجر 
حمرر�  �أ�صري�  و�عتقلت 
 16( وفتى  عاما(   23(
د�همت  �أن  بعد  عاما(، 
وفت�صتهما".  منزليهما 

قو�ت  �عتقلت  كما 
بلدة  من  �صابا  �لحتالل 
�حلارثية(،  )�ل�صيلة 
ع�صكري  حاجز  عند 
قرب  ن�صبته  مفاجئ 
ذ�ت  ويف  )�صب�صطية(". 
قو�ت  �عتقلت  �ل�صياق، 
فل�صطينيني  �لحتالل 
�ل�صياج  �جتاز�  �ثنني 
قطاع  جنوب  �لفا�صل 
�لأر��صي  باجتاه  غزة، 
قو�ت  وت�صن  �ملحتلة. 
�لإ�رص�ئيلي  �لحتالل 
�عتقال  حمالت 

ع�رص�ت  تطال  يومية 
مدن  يف  �لفل�صطينيني 
وبلد�تها  �لغربية  �ل�صفة 

بحجج وذر�ئع متعددة. 

�لعامة   تنظم �ملديرية 
لربيد �جلز�ئر �ل�صالون 
للطو�بع  �لأول  �لوطني 
هذ�  �لربيدية   وياأتي 
بالذكرى  �حتفاء�  
و�خلم�صني  �خلام�صة 
�لربيدي  للطابع 
عليه  و ي  ئر � جلز �
�حلدث  هذ�  ف�صيعقد 
�لفرتة  يف  �لكبري 
�إىل  �أكتوبر   31 من 
يف   ،2017 نوفمرب   3
للفن  �لوطني  �ملتحف 

و�ملعا�رص،  �حلديث 
�جلز�ئر  مركز  يف 
ف  �صتعر و �صمة   لعا �
هذه �لتظاهرة  م�صاركة 
كل من هو�ة وجمعيات 
جمع �لطو�بع  �لربيدية  
يهدف   كما   ،
�ل�صالون  هذ� 
�ملو�طن  لتعريف 
و  �جلز�ئري  بتاريخ 
حا�رص �لطابع �لربيدي 
�إىل  �ل�صتقالل  منذ 

يومنا هذ� .

 بريد اجلزائر يحتفي بالذكرى 
55 للطابع الربيدي اجلزائري 

�أحمد  �لأول  �لوزير  تاأكيد   �أثار 
ت�رصيحاته  خالل  �أويحيى 
وخرجاته باأن �ل�صعب �جلز�ئري 
 ، مليار   1000 ذهبت  �أين  يعلم 
�ملعار�صة  تطالب  د�ئما  �لتي 
 17 خالل  �رصفها  كيفية  ب�رصح 
من  �لعديد  �صنة، حيث حتدثت 
�أن  �لفاي�صبوك  على  �ل�صفحات 
�لت�صاوؤولت  يثري  لز�ل  �أويحيى 

�أن  خا�صة  تاأكيد�ته،  خالل  من 
�لت�رصيحات  �أن  �عترب  �لبع�س 
�لتي �أطلقها و�أعاد تاأكيدها �أول 
�أم�س م�صتفزة لل�صعب �جلز�ئر، 
بتحقيق  يطالب  يبقى  �لذي 
�لعد�لة �لجتماعية، وهذ� �لذي 
�ملدونني  ح�صب  يتحقق  مل 
ما  د�ئما  �لتي  �لتطيمنات  رغم 

يطلقها �مل�صوؤولون.

اأويحيى يعيد اإحياء الت�ساوؤالت 

نتائج �سباب بلوزداد مل ت�سفع له
يبدو �أن �لبد�ية   

�ليجابية �لتي 
ي�صجلها فريق 
�صباب بلوزد�د 
مل يكتب لها �أن 
ت�صهد ��صتقر�ر� 

معنويا بني 
�لالعبني و�إد�رة 
�لنادي، ب�صبب 
جتاهل هذه 

�لأخرية لو�جباتها 
و�لتز�ماتها 

نحو �لالعبني 
وعدم ت�صوية 
�مل�صتحقات 
�ملالية �لتي 

�أثرت على �أد�ئهم 
�مل�صجل �أول 

�أم�س �أمام �صبيبة 
�ل�صاورة، حيث 

تتوجه �لأمور نحو 
�لت�صعيد يف حال 
مل ت�صو �لد�رة 

�أمو�لهم يف �أقرب 
وقت.
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حذرت من النزيف الذي يعرفه القطاع، عقيلة قرو�ش :

ثلثا القابالت متابعات ق�سائيا
.       القانون الأ�سا�سي للقابالت �سيحوى عدة تطورات وتغيريات

الوطني  االحتاد  رئي�سة  عربت 
عقيلة  اجلزائريات  للقابالت 
حلولها  عند  االأم�س  قرو�س 
جريدة  منتدى  على  �سيفة 
على  اأ�سفها  عن  »املجاهد« 
يعي�سه   الذي  املزري  الواقع 
هذه  اإن  م�سرية  القطاع،  هذا 
ميار�سن  العمال  من  ال�رشيحة 
فال  مزرية  ظروف  يف  عملهن 
جتهيزات  وال  مقبولة،  رواتب 
يف  نق�س  ت�سجيل  مع  متوفرة، 
�سعف  يعك�س  ما  وهو  التاأطري، 
اجلزائر،  يف  ال�سحية  املنظومة 
خا�سة يف �سق االأمومة والطفولة 
تدخل   �رشورة  اىل  ،داعية 
  . القابالت.  واإن�ساف  الو�ساية 
الوطني  االحتاد  رئي�سة  واأكدت 
اأن حادثة  اجلزائريات  للقابالت 

وفاة احلامل باجللفة كانت �سببا 
ملعظم املتابعات الق�سائية �سد 
القابالت حتى تلك القدمية اأعيد 
اإحيائها من جديد موؤكدة اأن ثلث 
القابالت متابعات ق�سائيا حاليا 
القابلة  معرفة  عدم  ظل  يف 
الذي  االأ�سا�سي  بالقانون  نف�سها 
يوؤطرها وكذا الغياب التام لوزارة 
ال�سحة يف حماية هذه ال�رشيحة 
نظام  غياب  وكذا  العمال  من 
ملن  الباب  بفتح  �سمح  قانوين 
هب ودب باحلكم على القابالت 
التهم.    انواع  بكل  واتهامهن 
واأفادت قرو�س اإن الو�سع املرير 
يبداأ  اجلزائر،  يف  التوليد  لواقع 
عرب  القابالت  عدد  بنق�س 
ما  اال�ست�سفائية،  املوؤ�س�سات 
جعل الفو�سى هي ال�سيد يف هذا 

املجال م�سرية اإن عدد القابالت 
تقل�س اىل الن�سف فبعدما كان 9 
االف قابل ة ا�سبح اليوم 4 االف 
الوطني يف  امل�ستوى  على  قابلة 
الوقت الذي بلغ املعدل ال�سنوي 
 10 يفوق  اجلزائر  يف  للمواليد 
القابلة  واأ�سافت  حالة،  ماليني 
من املفرت�س اأن ت�رشف القابلة 
ال�سنة  يف  امراأة   175 توليد  على 
لكن  العاملية،  املقايي�س  وفق 
 45 ت�ستقبل  القابلة  اجلزائر  يف 
ذروة  وتبلغ  اليوم،  يف  حاماًل 
ال�سنة  يف  توليد  حالة  الـ1000 
توؤثر يف  ال�سورة  هذه  ان  موؤكدة 
وتنعك�س  والرتكيز،  املردودية 
بني  الوفيات  عدد  ارتفاع  يف 
مناطق  هناك  الأن  املواليد، 
فيها  تنعدم  وال�سحراء  الريف 

واأفادت  اأ�ساًل.   القابالت 
ق�سنطينة  والية  يف  اإن  قرو�س 
 1500 الوالدات  عدد  بلغ  فقط 
قدر  حني  يف  �سهريا  والدة 
 3 املناوبات  القابالت  عدد 
اأمر غري  قابالت وهذا ح�سبها 
اأن  قرو�س  واأبرزت   معقول.   
التقاعد امل�سبق دفع القابالت 
اإىل اخلروج باجلملة �سيما بعد 
املتابعات الق�سائية التي طالت 
بلغ عددهن  اين  منهم  املعظم 
حني  يف  ق�سيتني  والية  كل  يف 
بلغت يف والية غرداية 9 ق�سايا 
التي  العقوبات  اق�سى  تتمثل  و 
تهدد القابالت ح�سب املتحدثة 

يف عقوبة ال�سجن لعامني. 

اإميان لوا�ش

بعد ا�ستكمال مرحلة الطعون 

ا لإدارة ت�سـرع يف تثبـيت قــوائم 
املتــر�سحني ملحليــات نوفمبــر املقبـــل
حت�سبا لالنتخابات املحلية املقررة ليوم 23 نوفمرب القادم �رشعت 
االإدارة يف تثبيت قوائم املرت�سحني بعد ا�ستكمال مرحلة الدرا�سة 

والطعون. ويرى اأ�ستاذ القانون الد�ستوري عبد الكرمي �سويرة »انه بعد 
عملية اإيداع امللفات الرت�سح من قبل الفاعلني ال�سيا�سيني فان القانون 

يعطي لالإدارة مهلة 10 اأيام لدرا�سة امللفات من حيث مدى توفر 
ال�رشوط القانونية يف املرت�سحني.

وبعد ا�ستنفاد هذه املهلة تقوم الوالية بالرد على القوائم،اإما تثبت 
القوائم اإن مل يكن فيها اأي اإ�سكال وان كان هناك م�سكل قانوين �رشط 
فان الوايل املخت�س يرف�س القائمة املعنية اأو يرف�س تر�سيح �سخ�س 
معني داخل القائمة لكن القانون باملقابل يعطي للمرت�سحني فر�سة 

الطعن على قرار الوايل لدى املحكمة االإدارية املخت�سة اإداريا«.
ومن جهة اأخرى ثمن رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات 
عبد الوهاب دربال« املجهودات املعتربة لوزارة الداخلية واجلماعات 

املحلية والتهيئة العمرانية عملية تطهري البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة 
بن�سبة تفوق ال90 باملائة«.

ودعا املنا�سلني يف خمتلف االأحزاب واملعنيني باالنتخابات املحلية 
املقبلة اإىل اخلروج من دائرة التقاذف اإىل دائرة التكاثف وحتقيق الهدف 

امل�سرتك.  

حذرت رئي�سة الحتاد الوطني للقابالت اجلزائريات عقيلة قرو�ش، من النزيف الذي عرفه هذا القطاع ب�سبب 
التقاعد الن�سبي اأين توجه ما يزيد عن 400 األف قابلة نحو التقاعد فيما ف�سلت اأخريات »ال�ستقالة« من منا�سبهن 

ب�سبب املتابعات الق�سائية واحلملة ال�سر�سة التي طالتهن كا�سفة اإن ثلثي القابالت متابعات ق�سائيا، مربزة 
اأن  القانون الأ�سا�سي للقابالت �سيحوى عدة تطورات وتغيريات على غرار التكوين يف املدار�ش العليا وال�سماح 

للناجحني يف البكالوريا مبعدلت عليا من دخول عامل القابالت وممار�سة هذه املهنة.

عليوي يرد على وزير ال�سكن:

الأرا�سي الفالحية حممية من الد�ستور
االأمني  عليوي،  حممد  �سدد 
للفالحني  الوطني  لالحتاد  العام 
االأرا�سي  اأن  على  اجلزائريني، 
الد�ستور  من  حممية  الفالحية 
اال�ستحواذ  حق  ميلك  اأحد  وال 
تعليمة  على  ردا  وهذا  عليها، 
واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير 
حتمل  التي  متار  الوحيد  عبد 
11اأكتوبر  يف  املوؤرخة   ،961 رقم 
با�ستغالل  القا�سية  اجلاري 
غري  الفالحية  العقارية  االأوعية 

ال�سكن  م�ساريع  الجناز  املنتجة 
العمومية املدعم.

ال�سكن  وزير  اأن  عليوي  وقال 
االأرا�سي  حتويل  حق  ميلك  ال 
حتى  اأو  االنتاج  قليلة  الفالحية 
ال�سكنية  امل�ساريع  اىل  منعدمة 
اآيل  ب�سكل  يحولها  القانون  الأن 
جهة  الفالحي، ومن  لال�ستثمار 
اأخرى اأكد اأن امل�سكل الكبري الذي 
اجلزائر  يف  الفالحة  منه  تعاين 
هو نق�س االأرا�سي ب�سبب حتويل 

الكثري منها اإىل امل�ساريع ال�سكنية 
امل�سانع،  وا�ستغرب  لبناء  اأو 
للفالحني  الوطني  لالحتاد  العام 
يعتربه  القرار  هذا  اجلزائريني 
خمالفا ملا جاء يف الد�ستور الذي 
االأر�سي  على  باحلفاظ  ياأمر 
ا�ستغاللها  يجب  التي  الفالحية 

يف حتقيق االأمن الغذائي.
اأن تعليمة وزير    وجتدر االإ�سارة 
عبد  واملدينة  والعمران  ال�سكن 
فيها  اأمر  والتي  متار،  الوحيد 

با�ستغالل  الوالئية  امل�سالح 
الفالحية  العقارية  االأوعية 
�سعيفة االإنتاج ال�ستقبال برنامج 
يف  املدعم  العمومي  ال�سكن 
رغم   ،»LPA« اجلديدة �سيغته 
من اأن القرار �سيعيد الت�سادم بني 
وزارتي ال�سكن والفالحة للواجهة 
العقار  ا�ستغالل  ق�سية  يف 
ال�سكن  برامج  ل�سالح  الفالحي 

املختلفة.

راوية ي�سارك يف اجتماع جمموعة 24 حول تاأثري التنمية على القت�ساد :

دعا اىل �سرورة تعزيز التعاون الدويل ملواجهة الأزمة القت�سادية 
عبد  املالية،  وزير  �سارك 
اجتماع  يف  راوية،  الرحمن 
بوا�سنطن   24 الـ  جمموعة 
وتاأثري  لنمو  خ�س�س  الذي 
التنمية على االقت�ساد العامل، 
 24 جمموعة  دعت  حني  يف 
التعاون  تعزيز  �رشورة  اىل 
االأزمة  ملواجهة  الدويل 

االقت�سادية . 
  24 الـ  جمموعة  واأ�سادت 
الذي  وا�سنطن  اجتماع   يف 
التنمية  وتاأثري  لنمو  خ�س�س 
العاملي  االقت�ساد  على 
العامة  املديرة  بح�سور 
الدويل  النقد  ل�سندوق 
واملديرة  الغارد  كري�ستني 
العاملي  للبنك  العامة 
جورجييفا  كري�ستالينا 
ع�سوين  حاليا  ت�سم  التي 

واالإكوادور(  )كينيا  جديدين 
باملنحى  االجتماع  ختام   يف 
لالقت�ساد  الت�ساعدي 
العاملي م�سددة على �رشورة 
ق�سد  الدويل  التعاون  تعزيز 
التقليل من االنعكا�سات على 

النمو واالأ�سواق املالية .
اخلتامي  البيان  وح�سب  
ا�ستقرار  فاإن  للمجموعة 
اأ�سعار املواد االأولية �سيمّكن 
البلدان امل�سدرة من مراجعة 
وموا�سلة  االأموال  روؤو�س 
تنويع  بهدف  اإ�سالحاتهم 
اأعربت  كما  اقت�ساداتهم، 
ان�سغالها  عن  املجموعة 
اإزاء خماطر انخفا�س اأ�سعار 
املدى  على  االأولية  املواد 
اأن  ميكن  الذي  املتو�سط 
االإجراءات  ارتفاع  ي�سببه 

�سيق  اإىل  اإ�سافة  الوقائية 
الظروف املالية وكذا الو�سع 

اجليو�سيا�سي. 
هيئات  اإ�سالح  وبخ�سو�س  
جددت  وود�س«  »بريتون 
ل�سندوق  دعمها  املجموعة 
على  يقوم  الدويل   النقد 
نظام احل�س�س، حيث طلبت 
العامة  املراجعة  ت�سمل  اأن 
�سيغة  النظام  لهذا  الـ15 
متثيل  من  تعزز  ح�سابية 
طريق  يف  ال�سائرة  الدول 
النا�سئة  واالأ�سواق  النمو 
مع  الهيئة  هذه  م�ستوى  على 
الت�سويت  حق  على  احلفاظ 
الفقرية،  للبلدان  بالن�سبة 
ودعت جمموعة الـ 24 الهيئات 
الدولية واملجتمع الدويل اإىل 
موا�سلة دعمهم للبلدان التي 

اأزمة  بفعل  تنميتهم  تاأثرت 
الالجئني وكذا تعزيز دعمهم 
التي  اله�سة  للدول  املايل 

تعاين من النزاعات
الـ24  املجموعة  واعتربت 
اأنه من ال�رشوري املحافظة 
ل�سندوق  القر�س  قدرة  على 
النقد الدويل، واأ�ساف البيان 
املال  روؤو�س  ارتفاع  اأن 
ت�سويت  حق  ببلوغ  �سي�سمح 
االقت�سادات  بني   عدال  اأكرث 
النامية  والبلدان  املتطورة 
التما�سك  �سيحمي  كما 
الإعادة  الدويل  للبنك  املايل 
وال�رشكة  والتنمية  االإعمار 
الدولية وهما هيئتان  املالية 
للبنك  تابعتان  متخ�س�ستان  

العاملي
اإميان لوا�ش 

اجتماع املجموعة اجليو-�سيا�سية الإفريقية 

بن �سالح يرتاأ�س الوفد الربملاين يف اأ�سغال 
اجلمعية 137 لالحتاد الربملاين الدويل

رئي�س  �سالح  بن  القادر  عبد  تراأ�س 
جمل�س االأمة الوفد الربملاين اجلزائري 
الذي  الغرفتني،  بني  فيما  امل�سرتك 
اجليو-  املجموعة  اجتماع  يف  �سارك 
اأول  املنعقد،  االأفريقية،  �سيا�سية 
يف  وذلك  تافري�سكي،  بق�رش  اأم�س، 
اطار م�ساركته يف اأ�سغال اجلمعية  137 
التي  الدويل،   الربملاين  لالحتاد 
انطلقت  فعاليتها م�ساء اأم�س، ب�سانت 
بطر�س بورغ  ) فيدرالية رو�سيا(. هذا 
جدول  لدرا�سة  االجتماع  وخ�س�س 
يتعلق،  فيما  خا�سة  الدورة  اأعمال 
انتخاب  وكذا  اال�ستعجالية  بالبنود 
رئي�س جديد لالحتاد الربملاين الدويل 
الأمريكا  الدورية  رئا�سته  تعود  الذي 
احلا�رشون  ناق�س  كما  اجلنوبية. 
ق�سايا تنظيمية ،تتعلق بتعيني مر�سحي 
يف  للمنا�سب  االإفريقية  املجوعة 
الربملاين  لالحتاد  املديرة  الهيئات 
التي  االأربع  الدائمة  واللجان  الدويل 
القانون  االإن�سان،  بحقوق  تعنى 
امل�ستدامة  الدويل،  التنمية  االإن�ساين 
جلنة  االأخري  يف  و  والتجارة  والتمويل 

�سوؤون االأمم املتحدة.
نائب  �سهاب  �سديق  تر�سيح  مت  كما 
ع�سو  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س 
باالحتاد  املتحدة  االأمم  �سوؤون  جلنة 
رئي�س  الدويل، ملن�سب  الربملاين 
االإفريقية  �سيا�سية  اجليو-  املجموعة 
ريبيكا  ال�سيدة   احلالية  للرئي�سة  خلفا  
االأوغندي.   الربملان  رئي�سة  كاداغا، 
الوفد  �سالح  بن  القادر  عبد  وتراأ�س 
امل�سارك يف اجتماع املجموعة اجليو 
�سيا�سية العربية ،  وهو مبثابة اجتماع 
الواجب  املواقف  حول  تن�سيقي 
يف  املدرجة  النقاط  جتاه  اتخاذها 
لالحتاد   137 اجلمعية  اأعمال  جدول 
الربملاين الدويل، كما كانت له لقاءات 

الوفود  روؤ�ساء  بع�س  مع  هام�سية 
العربية.           

 137 اجلمعية  فعاليات  فان  للتذكري 
لالحتاد الربملاين الدويل واالجتماعات 
املت�سلة بها، التي تنعقد يف الفرتة ما 
مبدينة   ،2017 اأكتوبر   18 بني 13 و 
رو�سيا(  )فيدرالية  بورغ  بطر�س  �سانت 
ومتنوعة  عديدة  موا�سيع  �ستعالج 
التعددية  اإ�سكالية »تعزيز  اأبرزها 
الثقافية وال�سالم من خالل احلوار بني 
االأديان و بني االأعراق«، وما تعلق منها 
البحوث  وتطوير  امل�ستدمية،  بالتنمية 
ال�سحة  معايري  اأعلى  لتحقيق  العلمية 
للجميع، وموا�سيع اأخرى عديدة تتعلق 
بال�سلم واالأمن واال�ستقرار يف اأكرث من 
منطقة يف العامل. كما تتزامن فعاليات 
الربملاين  لالحتاد   137 اجلمعية 
ل�سدور  الع�رشون  الذكرى  مع  الدويل 
الدميقراطية.  حول  العاملي  االإعالن 
رئي�س  انتخاب  اجلمعية،  �ستعرف  كما 
جديد لالحتاد الربملاين الدويل للثالث 

�سنوات القادمة.
الربملاين  الوفد  اأع�ساء  بخ�سو�س  اأما 
ماين،  حممد  من  فيتكون  امل�سرتك 
جلنة  رئي�س  االأمة،  جمل�س  ع�سو 
وحقوق  واالإدارية  القانونية  ال�سوؤون 
االن�سان مبجل�س االأمة ،ع�سو االحتاد 
بادي�س،  بن  وفوزية  الدويل،  الربملاين 
اللجنة  ع�سو  االأمة،  جمل�س  ع�سو 
الدويل،  الربملاين  لالحتاد  التنفيذية 
االأمة،  جمل�س  ع�سو  زيتوين،  وم�سعود 
باملجل�س  نائب  لعبيدي،  نادية  وكذا 
ال�سعبي الوطني، وحممد جالب، نائب 
وال�سديق  الوطني،  ال�سعبي  باملجل�س 
ال�سعبي  باملجل�س  نائب  �سهاب، 
االأمم  �سوؤون  جلنة  ع�سو  الوطني، 

املتحدة باالحتاد الربملاين الدويل.
�ش.ب 

ع.ع



والعمران  ال�سكن  وزير  ك�سف 
متار،  الوحيد  عبد  واملدينة، 
العمل  جتميد  متديد  مت   اأنه 
اخلا�ص   08-15 باملر�سوم 
ال�سكنات غري املكتملة،  بت�سوية 
،موؤكدا   2019 اأوت  غاية15  اإىل 
وبـ  متم�سكة  الوزارية  دائرته  اأن 
»اإ�رصار« بتنفيذ الربامج ال�سكنية 
متوا�سل   العمل  و  املربجمة 
يف   ال�سكن  اأزمة  على  للق�ساء 
البالد مع احلر�ص على تكري�ص 
قرارات  بع�ص  يف  الالمركزية  

القطاع . 
والعمران  ال�سكن  وزير  واأفاد  
يف  متار  الوحيد  عبد  املدينة  و 
كلمة له عقب  حفل توزيع جائزة 
للهند�سة  اجلمهورية  رئي�ص 
الذي   ،2016 ل�سنة  املعمارية 
الثقافة  اأم�ص بق�رص  اأقيم �سباح 
اأن قانون املالية  مفدي زكرياء، 
عليه  امل�سادقة  املنتظر   2018
ال�سهر  خالل  الربملان  قبل  من 
متديد  قرار  �سيحوي   املقبل، 
غري  ال�سكنات  ت�سوية  اآجال 
املكتملة اإىل غاية دي�سمرب 2019، 
وعليه �سيكون باإمكان املواطنني 
الذين مل يتمكنوا بعد من اإكمال 
امل�سالح  من  التقرب  �سكناتهم 
املعنية لت�سوية و�سعياتهم خالل 

هذه الفرتة .
ويف �سياق اآخر اأبرز  الوزير عزم 
ال�سكن  برامج  احلكومة موا�سلة 
التي مت االنطالق فيها مع اإعادة 
املدعم،  الرتقوي  برنامج  بعث 
اإطار ا�ستكمال برنامج  وهذا يف 
اخلا�ص  اجلمهورية  رئي�ص 
رقمنة  اإىل  اإ�سافة  بال�سكن، 

تخفيف  على  والعمل  القطاع 
االبتكار  وترقية  االإجراءات، 
اخل�سائ�ص  على  املحافظة  مع 
يف  قائال  منطقة،  لكل  الثقافية 
تبنينا خطة طريق  ال�سدد«  ذات 
عمل  خمطط  مع  متنا�سقة 
اال�ستمرار  خالل   من  احلكومة 
مبختلف  ال�سكن  م�ساريع  يف 
ال�سيغ  وموا�سلة اجناز م�ساريع 
يف  املدعم  الرتقوي   ال�سكن 

�سيغتها اجلديدة«.
على  متار  الوحيد  عبد  اأكد  كما 
تقييم الرت�سانة القانونية املتعلقة  
لدمج  والتعمري  التهيئة  مب�ساريع 
مربزا  وفقها،  اجلديدة  ال�سيغ 
تكري�ص  على  الوزارة  حر�ص 
الالمركزية يف بع�ص  القرارات  

اخلا�سة بالقطاع .
ومن جهة اأخرى ،دعا الوزير يف  
خطابه املوجه اإىل املهند�سني، 
اإىل العمل على االرتقاء بالت�ساميم 
مبا  املعمارية،  الف�ساءات  وبناء 
العي�ص يف  من  للمواطنني  ي�سمح 
ومريح،  راقي  متكامل،  حميط 
اأجل  من  البناء  زمن  باأن  مربزا 
البناء نتيجة االأزمة اال�سكان التي 

كانت ت�سهدها اجلزائر قد وىل.
رئي�ص  جائزة  عادت  لالإ�سارة، 
املعمارية  للهند�سة  اجلمهورية 
براك�سي  املهند�سة  اإىل   2016
دولة  جائزة  عادت  فيما  نادية، 
املهند�ص  اإىل  االأول  الوزير 
�ساعلي عبد ال�سمد، بينما عادت 
العمران  ال�سكن  وزير  جائزة 
املهند�ص الروي  اإىل  واملدينة 

لطفي.
اإميان لوا�س . 

وزير ال�شكن والعمران واملدينة، عبد الوحيد متار يك�شف :

متديد اآجال ت�سوية ال�سكنات غري 
املكتملة اإىل غاية دي�سمرب 2019  
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فندت م�شالح ولية اجلزائر الأخبار التي روجت عن تقدميها ترخي�س ب�شاأن اإقامة معر�س لل�شيارات، وهذا يف 
املجمع التجاري »اردي�س« و�شط العا�شمة، موؤكدة باأن الفكرة غري مطروحة و غري مرغوب فيها اأ�شال لعدة اأ�شباب.

فيما قال اأنه يجب تفعيل تعليمة وزارية يف هذا الطار:

ال�سنو: على الو�ساية حل م�سكلة ال�سكن
.      يجب اإعادة النظر يف خارطة التكوين يف العلوم ال�شيا�شية

جّددت النقابة الوطنية لالأ�شاتذة اجلامعيني، املعروفة اخت�شارا باإ�شم »ل�شنو«مطالبها ب�شرورة معاجلة م�شكلة ال�شكن، حيث قالت 
اأنه يجب الإ�شراع يف توزيع �شكنات برنامج رئي�س اجلمهورية اجلاهزة، وا�شتكمال اإجناز ما تبقى منها، ومتكني الأ�شاتذة من ال�شتفادة 
من جميع ال�شيغ الأخرى املتاحة، وتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 698، املوؤرخة يف:19/ 10/ 2016 املتعلقة بالكتتاب يف اإحدى 

ال�شيغ املتاحة للح�شول على ال�شكن.

علي عزازقة

بيان  خالل  امل�سدر  ذات  وقال 
ن�سخة  على  »الو�سط«  حت�سلت 
تفعيل  وقت  حان  منه،  باأنه 
وزارتي  بني  املربمة  االتفاقية 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
ووزارة ال�سكن والعمران واملدينة 
لفائدة  �سكنات  باإعارة  املتعلقة 
االأ�ساتذة الباحثني املوؤرخة يف 27 
مار�ص 2017، وفيما يخ�ص البحث 
النقابة  اأو�سحت  قالت  العلمي 
امل�ساكل  من  العديد  توجد  اأنه 
الواجب معاجلتها، والتي يتقدمهم 
اجلامعات بالدعم  تزويد  �رصورة 
االإداري الالزم لت�سيريها، وت�سهيل 
لها  واملالية  االإدارية  املعامالت 
ومتكينها من مقرات منا�سبة الأداء 

مهامها، دون ن�سيان وجوب تقدمي 
دورات تكوينية للقائمني على هذه 
باملعارف  وتزويدهم  املخابر 
خ�سو�سا  لت�سيريها،  ال�رصورية 
حتديد  مع  املايل،  اجلانب  يف 
الهيئة  لهذه  االإدارية  الو�سعية 
الهيكلة  يف  للمخابر  املراِفقة 
للموؤ�س�سات  اجلديدة  االإدارية 

اجلامعية.
النقابة  تطرقت  اآخر  �سياق  ويف 
اأقطاب  اإن�ساء  مو�سوع  اإىل 
حيث  ال�سيا�سية،  للعلوم  االإمتياز 
يف  النظر  اإعادة  يجب  اأنه  قالت 
تخ�س�ص  يف  التكوين  خارطة 
من  اأنها  رغم  ال�سيا�سية،  العلوم 
اإعادة  فكرة  تثمن  التي  النقابات 
الهام،  االخت�سا�ص  لهذا  االعتبار 
ال�رصوري  من  اأنه  ترى  اأنها  اإال 
اأقطاب  اإن�ساء  فكرة  عن  التخلي 

يف  ال�سيا�سية  للعلوم  االمتياز 
نقا�ص  وفتح  احلايل،  الوقت 
مو�سع ومعمق ب�سان هذه امل�ساألة 
االأ�ساتذة  م�سري  على  حفاظا 
الذي  وهذا  واالجتماعي،  املهني 
ح�سب  باالإيجاب  الوزير  عليه  رد 
ويف  البيان،  ذات  يف  جاء  ما 
االأخري عربت »ال�سنو« عن اأ�سفها 
ببع�ص  العمل  عالقات  اإليه  اآلت 
تدهور  من  اجلامعية  املوؤ�س�سات 
االإداريني  تعنت امل�سوؤولني  ب�سبب 
مدراء  من  املوؤ�س�سات  بتلك 
للوزير  تقد  جعلها  ما  وعمداء، 
قائمة باملوؤ�س�سات اجلامعية التي 
ممثلي  بني  العالقة  فيها  �سهدت 
النقابة واالإدارة ان�سدادا وتع�سفا، 
وقد  الدامغة،  باالأدلة  واأرفقتها 
لتفا�سيل  العلنية  املناق�سة  مّتت 

تلك املعوقات.

اللتهاب يتو�شع 
رغم تطمينات 

الو�شاية 
ارتفاع رهيب يف اأ�سعار 

اخل�سر والفواكه
 �سهدت اأ�سعار اخل�رص و الفواكه 

بوالية امل�سيلة ارتفاعا حم�سو�سا، 
على غرار باقي واليات الوطن، 

وهو االأمر الذي مل يه�سمه 
املواطن على اعتبار اأنه �سمل 
خمتلف اأنواع اخل�رص والفواكه 

وحتى البقول اجلافة التي عرفت 
هي االأخرى قفزة نوعية يف �سوق 
املواد الغذائية، لي�سبح املواطن 

حم�سورا بني مطرقة االرتفاع 
الفاح�ص الأ�سعار اخل�رص والفواكه 

واللحوم بنوعيها، و�سندان االأ�سعار 
اجلنونية للحبوب والبقول اجلافة 

الذي يتكرر كل مرة دون معرفة 
االأ�سباب احلقيقية التي تقف وراء 

ذلك.  ومن خالل جتوال »الو�سط«، 
عرب معظم االأ�سواق املحلية 

املوزعة مبدينة امل�سيلة وجدنا اأن 
القدرة ال�رصائية للمقبلني على هذه 

االأ�سواق تدنت ونحن نتجول يف 
هذه االأ�سواق التي تعج عن اآخرها 
بالعديد من املت�سوقني الحظنا اأن 

اأ�سعار اخل�رص الحظنا اأن فاقت 
كل الت�سورات مقارنة باالأيام 

القليلة الفارطة اأين كانت الزيادة 
يف االأ�سعار بن�سبة 50 % واأكرث 

وذلك ح�سب جدول االأ�سعار املبني 
بالن�سبة للخ�رص اأما اأ�سعار الفواكه 

فهي االأخرى �سهدت ارتفاعا 
ملحوظا حيث و�سل �سعر املوز اإىل 

250 دج و�سعر االإجا�ص 350   دج 
و�سعر التفاح 320 دج  فيما اأرجع 

التجار هذا االرتفاع اإىل اأن االأ�سعار 
لدى جتار �سوق اجلملة مرتفعة 

وباأن هام�ص الربح �سئيل باالإ�سافة 
اإىل زيادة الطلب على خمتلف 

اأنواع اخل�رص ونظرا الأن معظمها 
تعترب غري مو�سمية فتكون اأ�سعارها 
مرتفعة من جهتهم، ا�ستغرب بع�ص 

املواطنني الذين وجدناهم بعني 
املكان ا�ستمرار ارتفاع �سعر �سيدة 
املائدة البطاطا التي تعر�ص اليوم 
باأكرث من ب70 دج، رغم وفرتها يف 

االأ�سواق واعتبارها مادة اأ�سا�سية 
ال ميكن اال�ستغناء عنها يف املطبخ 

اجلزائري .
عبدالبا�شط بديار 

ابتداء من 6 نوفمرب 

بن غربيط تعلن 
عن فتح املرحلة 

الوطنية للأر�سية 
الرقمية للتوظيف
اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية 
نورية بن غربيط، اأم�ص، عن 
موعد فتح املرحلة الوطنية 
لالأر�سية الرقمية للتوظيف 

)ابتدائي - متو�سط - ثانوي، 
ابتداء من يوم 06 نوفمرب2017 

وقالت الوزيرة عرب �سفحتا 
الر�سمية على موقع »فاي�سبوك« 

اأن فتح املرحلة �سيكون عرب 
http://tawdif. املوقع

education.gov.dz، وهو 
االإعالن الذي عرف تاأخريا، واثار 

الكثري من الت�ساوؤالت، خا�سة اأن 
االحتياطيني �سجلوا يف كل مرة 
ا�ستف�ساراتهم حول املو�سوع، 

داعني الو�ساية اإىل ك�سف املوعد 
على االأقل الفتكاكهم منا�سب.

بعد الرتويج عن اقامة معر�س لل�شيارات بـ«اأردي�س«:

 والية اجلزائر ترد  وتكذب ادعاءات املركز

وانتقد بيان �سادر عن والية اجلزائر يف �سفحتها 
بطريقة  الفكرة  �ساحب  دحلي  جممع  الر�سمية 
باأ�سحاب  حريا  كان  اإنه  بالقول  مبا�رصة،  غري 
اأو  خ�رصاء  م�ساحة  اإقامة  يف  التفكري  املعر�ص 
للتخفيف  االإ�سرتاتيجي  الف�ساء  هذا  يف  حديقة 
الف�ساءات  على  املرتادين  و  املواطنني  اأرق  من 
يف  امل�ساهمة  و  املجاورة  الدينية  اأو  التجارية 
مبنطق  التفكري  بدل  احل�رصي  التجميل  جهود 
ترييف عا�سمة البالد، وكان جممع دحلي املالك 
الأردي�ص اأعلن عن اقامة ال�سوق يف من�سورات على 
للمجمع  التجاري  املكلف  و�رصح  الفاي�سبوك، 
لن ي�سهد  اأن املعر�ص  القنوات اخلا�سة  اأحد  يف 
عمليات بيع و�رصاء، وهو ما فهم منه اأن امل�رصفني 
والراأي  االإدارة  نب�ص  ج�ص  يريدون  اأردي�ص  على 

العام من خالل طرح الفكرة بطريقة حمت�سمة.
تقدمي  عن  حتدثت  قد  اإعالمية  تقارير  وكانت 
التجاري  والية اجلزائر لرتخي�ص خا�ص، للمركز 
الوهاب  عبد  االأعمال  لرجل  اململوك  “اردي�ص” 

رحيم، بافتتاح �سوق جديد لل�سيارات امل�ستعملة 
بداية  له  التابع  ال�سيارات  موقف  م�ستوى  على 
ل�سوق  غلقها  من  �سنة  بعد  اليوم،  �سهرة  من 
احلرا�ص الذي كان ي�سهد اإقباال كبريا من خمتلف 
هذا  يف  التفا�سيل  حتدثت  حيث  الوطن،  واليات 
مفتوحا  �سيكون  ال�سوق  اأن فاإن  على  املو�سوع 
ليال   8 ال�ساعة  من  بداية  والزبائن  البائعني  اأمام 
يوم  من  ال�ساد�سة  غاية  واإىل  اخلمي�ص  يوم  من 
من  الذي  االأمر  وهو  اأ�سبوعي،  ب�سكل  اجلمعة 
�ساأنه الت�سبب يف اأزمة مرور خانقة جديدة ت�ساف 
اإىل االأزمات التي ت�سهدها احلركية على م�ستوى 
العا�سمة اإذا اأخذنا بعني االعتبار الكم الكبري من 
ال�سيارات البائعني الذي �سي�سعون لدخول ال�سوق 
جهة،  من  الوطن  واليات  خمتلف  من  والقادمني 
الذي  املعار�ص  لق�رص  وموقع املركز، املحاذي 
من  دوري  ب�سكل  ووطنية  دولية  �سالونات  ي�سهد 

جهة اأخرى.
ع.ع

قالت اأن بيانها فهم ب�شكل خاطئ:

»الزوايا االأ�سراف« تدعو لتجميد اجلمعيات الدينية
اال�رصاف  الزوايا  نقابة  اأكدت 
بها  البيان اخلا�ص  باأنه مت فهم 
اأنها  وقالت  خاطئة،  لطريقة 
من غري املعقول اأن تدعو وزير 
ال�سوؤون الدينية من اأجل تقلي�ص 
اأنها  مو�سحة  امل�ساجد،  عدد 
اجلمعيات  جتميد  يف  ترى 
حال  امل�ساجد  داخل  الدينية 
التخفيف م�ص �سغط  اأجل  من 
بها  متر  التي  املالية  االزمة 
تاأخذ  واأنها  خا�سة  اجلزائر، 
اأن  اأمواال من دون فائدة. وبعد 
اأثار البيان اخلا�ص بذات النقابة 
الكثري من اللغظ، خرجت نقابة 
�سمتها  عن  االأ�رصاف  الزوايا 

البيان،  ما جاء يف  تبني  وراحت 
النقيب  �سليم  قال عامر  حيث 
اأنه  االأ�رصاف،  للزوايا  الوطني 
موؤكدا  البيان،  فهم  �سوء  مت 
هو  البيان  من  املق�سود  باأن 
جتميد اجلمعيات الدينية داخل 
امل�ساجد، التي تاأخذ اأموال دعم 
بال فائدة«، دعوة جاءت ح�سب 
ال�سغط  لتخفف  النقابة  ذات 
التي  العمومية  اخلزينة  عن 
هذه  على  طائلة  اأموال  ت�رصف 
�سيئا،  تقدم  ال  التي  اجلمعيات 
لكون  جتميدها  وقت  وحان 
خزينة  اأنهكت  املالية  االأزمة 
من  حل  هو  وجتميدها  الدولة، 

احللول التي تقدم بع�ص االإعانة 
الزوايا  نقابة  وكانت  للحكومة. 
دعت  وزارة  قد  االأ�رصاف 
عدد  لتقلي�ص  الدينية،  ال�سوؤون 
الوطني  الرتاب  عرب  امل�ساجد 
والأنها  املالية  االأزمة  ب�سبب 
بيان  اأثار  حيث  فارغة،  تبقى 
موجة   ، امل�ساجد  بناء  تقلي�ص 
االأئمة  قبل  من  االنتقادات  من 
الذين اعتربوه جمرد كالم فارغ 
الذي  وهذا  العقل،  يتقبله  ال 
جعل جلول حجيمي رئي�ص نقابة 
اأن امل�ساجد  االأئمة ي�سدد على 

يبنيها ال�ّسعب ولي�ص ال�سلطة.
علي عزازقة
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بعدما انتحل الن�صابون هوياتهم

اأ�سخا�ص متوفون يالحقهم الإجرام داخل القبور !!
ت�صهد حماكم اجلزائر يف الآونة الأخرية اإنت�صارا كبري وخميفا جلرائم اإنتحال هويات الغري والن�صب والإحتيال لأ�صخا�ص ادعوا �صفات الغري 
يف �صبيل حتقيق اأغرا�ص اإجرامية، غري اأن الغريب يف  بع�ص هاته اجلرائم اأن ال�صحايا لي�صوا فقط �صخ�صيات مرموقة اأو ذات نفوذ يف الدولة 
بل ميكن اأن يكونوا اأ�صخا�ص متوفني، حيث بات املجرمني ينتحلون اأي�صا �صفاتهم  �صواء كانوا من اأقاربهم اأو معارفهم يف �صبيل الإ�صتفادة من 

ثرواتهم ويف كثري من احلالت لالإفالت من العقوبة  باإعتبار اأن الوفاة تعترب واحدة من اأ�صباب اإنق�صاء الدعوى العمومية ...
هاته  من  عدد  عر�ض  �ستحاول  الو�سط«   « جريدة 

الق�سايا للوقوف على هاته الظاهرة الغريبة ...

تهربا من حكم غيابي �صده ينتحل 
�صفة �صقيقه املتويف

العقد  يف  ملف  هي  الغريبة  الق�سايا  هاته  بني  من 
املتويف  �سقيقه  هوية  بانتحال  قام  العمر  من  الرابع 
حقه  يف  ال�سادران  واحلب�ض  بالقب�ض  اأمر  من  هربا 
يف  املزور  وا�ستعمال  التزوير  توبع  بتهمة  حيث   ،
الأخري  هذا  الغري،  هوية  وانتحال  اإدارية  حمررات 
املتويف،  �سقيقه  �سياقة  رخ�سة  ي�ستعمل  كان  الذي 
حيث و�سع عليها �سورته اخلا�سة، للتهرب من احلكم 
الغيابي ال�سادر يف حقه والقا�سي باإدانته ب3�سنوات 
حب�سا نافذا مع الأمر بالقب�ض �سده يف ق�سية متعلقة 
ل�سخ�ض  ببيعها  قام  والتي  �ساحنة  بتزوير رقم هيكل 
هيئة  اأمام  مثوله  اأثناء  املتهم  اأنكر  ومن جهته  اأخر، 
املحكمة جميع التهم املتابع بها، موؤكدا باأن ال�ساحنة 
ليلتم�ض  هويته،  يجهل  �سخ�ض  من  ا�سرتاها  قد 
حب�سا نافذا  �سنتني  عقوبة  ت�سليط  اجلمهورية  وكيل 
و200األف دينار غرامة نافذة، اأما عن تزويره رخ�سة 
مبا  فاعرتف  املتويف  اأخيه  ا�سم  با�ستعمال  ال�سياقة 
ت�سليط عقوبة  العام  ليلتم�ض ممثل احلق  اإليه،  ن�سب 

احلب�ض النافذ عليه ملدة �سنة كاملة.

�صاب ينتحل هوية �صقيقه امليت ملدة 
بوالده  التهمة  ثم يلحق  �صنة   13

املتوفى

ل�ساب  الذكر  �سالفة  عن  غرابة  تقل  ل  اأخرى  ق�سية 
اأمام  حمكمة  العمر مثل  الثالث من  العقد  اأواخر  يف 
من  �ساب  ينحدر  وهو  العا�سمة  يف  راي�ض  مراد  بئر 
ثقيلة،  توبع  بتهم  اجللفة  بولية  و�سارة  عني  منطقة 
حمررات  يف  املزور  وا�ستعمال  التزوير  بني  تنوعت 
هوية  وانتحال  الدولة  اأختام  تقليد  وجتارية،  �سمية 
اإقدامه على انتحال هوية �سقيقه  الغري، على خلفية 
�رشكة  تاأ�سي�ض  اأجل  من  13�سنة،  ملدة  املتوفى 
خمت�سة يف ا�سترياد وت�سدير زيوت ت�سحيم ال�سيارات، 
بعد تزويره لعتماد �سادر عن الوكالة الوطنية لتثمني 
واملناجم  الطاقة  لوزارة  التابعة  املحروقات  موارد 
بجل�سة  دار  ما  ح�سب  احلال  ق�سية  ملف  تفجري   ،
املحاكمة، جاء بناء على �سكوى حركها اإطار بالوكالة 

الوطنية لتثمني مواد املحروقات، بعد اكت�سافه وثيقة 
موقعة با�سمه وحتمل ختمه تتمثل يف اعتماد ملمار�سة 
امللفات،  اأحد  يف  عليها  عرث  التي  الإ�سترياد  ن�ساط 
اأن املتهم وهو  اأين مت فتح حتقيق يف الق�سية وتبني 
هوية  بانتحال  قام  اأ�سا�سي  ال�سنة9  م�ستوى  �ساحب 
�سقيقه املتوفى، وذلك طيلة الفرتة املمتدة بني1998 
وت�سدير،  ا�سترياد  �رشكة  تاأ�سي�ض  اأجل  و2011،من 
وفتح  التجاري  ال�سجل  �سحب  من  متكن  حيث 
ح�سابات بنكية وبريدية بعد تزويره لعتماد ن�ساطه 
من اأجل ا�سترياد زيوت ت�سحيم ال�سيارات من اخلارج، 
اأين  الق�سية،  معه يف  للتحقيق  ا�ستدعاوؤه  بذلك  ليتم 
عنها  ليرتاجع  اإليه،  املن�سوبة  الأفعال  بكل  اعرتف 
من  املتوفى،  بوالده  اإل�ساقها  وحاول  اجلل�سة  اأثناء 
دوره  واأن  الواجهة  و�سعه يف  اإنه هو من  قوله  خالل 
اقت�رش فقط على التوقيع على ال�سيكات وكل الوثائق، 
الوكالة  عن  ال�سادرة  املزورة  الوثيقة  اأن  اأكد  فيما 
اأحد  من  عليها  حت�سل  املحروقات  لتثمني  الوطنية 
الأ�سخا�ض الذين التقى بهم يف مقهى بولية اجللفة 
علمه  بذلك  منكرا  الو�سية،  بالوزارة  نفوذه  بحكم 
باأنها مزورة، كما اأ�سار دفاعه خالل مرافعته اإىل اأن 
الق�سية مت �سبق الف�سل فيها اأمام حمكمة اجلنايات 
منها  �سجنا  بعقوبة3�سنوات  موكله  واأدين  باجللفة، 
عام نافذا. فيما �سقطت متابعة الوالد ب�سبب وفاته، 
باجللفة،  اجلنايات  �سحية  وقع  موكله  اأن  مو�سحا 
واأدين موكله بعقوبة3�سنوات �سجنا منها عام نافذا. 
فيما �سقطت متابعة الوالد ب�سبب وفاته، مو�سحا اأن 
موكله وقع �سحية العرف ب�سبب تداوله ا�سم �سقيقه 
املتوفى ومل يكن هناك ق�سد جنائي، وحاول تعزيز 
ما جاء على ل�سان املتهم بقوله اإن والده هو من تكفل 
مع  له  ال�سخا�ض  اأحد  تو�سط  بعد  الإجراءات  بتلك 
م�سوؤولني بالوزارة الذين توطوؤوا بخ�سو�ض ا�ستخراج 
الوثيقة حمل متابعة كون رقمها الت�سل�سلي �سحيحا. 
الق�سية  اأن  املدين  الطرف  دفاع  اأكد  وباملقابل 
ا�ستخراج  بخ�سو�ض  تواطوؤوا  اأنه  يزعم خ�سمه  التي 
الوثيقة حمل متابعة كون رقمها الت�سل�سلي �سحيحا. 
اأن الق�سية التي  اأكد دفاع الطرف املدين  وباملقابل 
يزعم خ�سمه اأنه مت �سبق الف�سل فيها م�ستقلة متاما 
جديدة،  املزورة  الوثائق  كون  احلال،  ق�سية  عن 
مبليون  يقدر  تعوي�ض  بدفع  املتهم  باإلزام  ليطالب 

دج. 

كهل يدعي اجلنون وينتحل �صفة 

�صقيقه املختل عقليا  

العمر  من  الرابع  العقد  يف  كهل  حماكمة  جرت 
»ب  املدعو  على جاره  الإعتداء  على  اقدامه  نتيجة 
العمل  عن  طبي  عجز  يف  له  ت�سبب  ،حممد«  حيث 
قدره الطبيب ال�رشعي ب30يوما، وبجل�سة املحاكمة 
ادعى املتهم املوقوف باملوؤ�س�سة العقابية احلرا�ض 
واأنها  الطبيب  ب�سهادة  عقليا  وخمتل  جمنون  اأنه 
ي�ستهلك دواء املختلني عقليا، دون حيازته لأية وثيقة 
تعيني خبري  قررت  رئي�سة اجلل�سة  اأن  اإل  ذلك،  تثبت 
طبي للتاأكد من �سحة ت�رشيحاته، وبعد الرجوع بعد 
اخلربة اأثبت التقرير عك�ض ما جاء على ل�سان املتهم، 
حيث جاء يف تقرير الطبيب ال�رشعي اأن املتهم �سليم 
حقه  يف  النيابة  لتلتم�ض  100باملائة،  بن�سبة  عقليا 
دج  100األف  و  نافذا  حب�سا  3�سنوات  عقوبة  توقيع 
غرامة مالية نافذة عن تهمة ال�رشب واجلرح العمدي 
لل�رشب  الذي تعر�ض  له فيها جاره  راح �سحية  التي 
املربح على يد املتهم، ليقوم بتحرير �سكوى ق�سائية 
�سده، اأين مت توقيفه وحتويله على النيابة ، وثبت اإثر 
التحريات املنجزة اأنه قد قام باإنتحال هوية �سقيقه 

املختل عقليا للتهرب من تبعات فعلته .

مدير ثانوية متابع بالت�صريح الكاذب 
لإيداعه ملفا لالإ�صتفادة من عدل

،يف  ثانوية  مدير  ب،حممد«  وهو   « املدعو  تورط 
تابعته  اأن  بعد  الكاذب،  متعلقة  بالت�رشيح  ق�سية 
وكالة عدل لتح�سني ال�سكن وتطويره، ب�سبب اإم�سائه 
�سكن،  اأي  اإمتالكه  يت�سمن عدم  ت�رشيح �رشيف  على 
يف حني اأن التحريات بينت اأنه اإ�ستفاد من �سكن �سنة 
1990ومن جهته اأنكر املتهم امتالكه لأي �سكن حيث 
اأنه ا�سرتى �سكنا يف اإطار  جاء يف جممل ت�رشيحاته 
 ،1990 �سنة  ثانوية  مدير  ب�سفته  النوعي  املن�سب 
وعندما  غرفتني،  من  متكونة  �سقة  عن  عبارة  وهو 
ابناوؤه اخلم�سة باعها، ل�رشاء �سقة حتتوي غرفا  كرب 
اأين  لل�سقق،  املالية  القيمة  بغالء  تفاجاأ  ولكن  اأكرث، 
ال�سكن  لتح�سني  عدل  وكالة  لدى  اإيداع ملفه  قرر 
ق�سية  يف  التهمة  بنف�ض  مبتابعته  ليتفاجاأ  وتطويره، 
ل�سان  على  جاء  ما  ح�سب  اإدانته  متت  اأين  احلال، 
كما   ،2006 1فيفري  بتاريخ  نافذة  بغرامة  دفاعه 
موكلها  اإخراج  مت  قد  اأنه  مرافعتها  معر�ض  يف  جاء 
من ال�سكن الوظيفي، حيث التمت من رئي�ض اجلل�سة 

اإفادة موكلها باأق�سى ظروف التخفيف .
ل/منرية

توبعت مديرة الرو�صة و مربيتان بتهمة الإهمال واجلروح اخلطاأ 

ر�سيعة تتعر�ص لإ�سابة خطرية بالراأ�ص بعجز 30 يوما داخل رو�سة اأطفال ب�سعيد حمدين
ـ حاول امل�صوؤولني اإخفاء ت�صجيل كامريات املراقبة عن متناول ال�صحايا ...

مبجل�ض  اجلزائية  الغرفة  �ستنظر 
ال�سهر  نهاية  العا�سمة  ق�ساء 
مل  ر�سيعة  طفلة  ق�سية  يف  اجلاري 
حلادثة  تعر�ست  الرابع  �سهرها  تتم 
رو�سة  حرم  داخل  خطرية  �سقوط 
»مرام ر�ستم« الكائنة ب�سعيد حمدين 
خطرية  باإ�سابة  اإثره  على  اأ�سيبت 
بعجز  مرفقة  الراأ�ض  م�ستوى  على 
يف  لها  ت�سبب  يوما   30 مبدة  طبي 
مكان  م�ستوى  على  �سلع ظاهر 
عامني  من  اأكرث  مرور  بعد  الإ�سابة 
عن  امل�سوؤولني  خاللها  حاول  اأين   ،
هاته اجلرمية الت�سرت عن فعلتهم ولو 
على ح�ساب حياة و �سحة الر�سيعة 
اأن تف�سحهم والدة الفتاة التي  ،قبل 
مديرية  يف  اإطار  من�سب  ت�سغل 

ال�رشائب و جتر كل من مديرة هاته 
رفقتها على  مربيتان  و  الرو�سة 
بجرم  راي�ض  مراد  بئر  حمكمة 

الإهمال املوؤدي للجروح اخلطاأ .
جمرياتها  تعود  التي  الق�سية  يف 
حني   2015 مار�ض  �سهر  من  للفاحت 
ال�رشائب  مبديرية  اإطار  توجهت 
تتم  مل  التي  الر�سيعة  اإبنتها  لإيداع 
ب�سعيد   « رو�سة  يف  الرابع  �سهرها 
اإنتهائها من دوامها  حمدين ، حلني 
الرابعة  ال�ساعة  حدود  ويف  اليومي، 
اأخرى  مرة  تقدمت  م�ساءا  ون�سف 
الرو�سة  من  لإ�سرتجاع ر�سيعتها 
اإ�ستقبالها املمر�سات  كانت يف  اأين 
اأن  ومبجرد  للمنزل  و�سولها  ،وبعد 
لتغيري  الر�سيعة  قبعة  بنزع  قامت 

وا�سحة  �رشبات  لحظت  مالب�سها 
،فقامت  راأ�سها  م�ستوى  على 
باإخطار زوجها الذي قام هو الآخر 
واإجراء  للم�ست�سفى  ر�سيعته  بنقل 
فحو�سات طبية لها تبني من خاللها 
اأن ال�رشبة التي تعر�ست لها الر�سيعة 
�سقوط  عن  ناجتة  واأنها  حديثة 
فتوجهت   ، مثبتة  خطرية  جد  وهي 
الرو�سة  ملقر  زوجها  رفقة  الزوجة 
وم�سدر  �سبب  عن  لالإ�ستف�سار 
تعر�ست  التي  اخلطرية  الإ�سابة 
اإ�ستقبالها  يف  فكانت   ، اإبنتها  لها 
الذين  واملوظفني  الرو�سة  مديرة 
وقاموا  للخطر  اإبنتها  تعري�ض  نفوا 
على  باإطالعها  طلبها  بناءاعلى 
اخلا�ض  الفيديو  ت�سجيالت  بع�ض 

رف�سهم  مع  املراقبة  بكامريات 
جعل  مبا   ، عليهم  بالكامل  عر�سها 
ب�سكوى  يتقدمان  وزوجها  ال�سحية 
الـ  احل�رشي  الأمن  م�سالح  اأمام 
 4 بتاريخ  حمدين  ب�سعيد   16
اإ�ستدعاء  عن  اأ�سفر   ،2015 مار�ض 
التي  املديرة  فيهم  مبا  الأطراف 
حم�رش  خالل  �سماعها واأكدت  مت 
اإ�ستلمت حقيقة  اأنها  الأويل  ال�سماع 
بحالة  الوقائع  �سبيحة  الر�سيعة 
للمربية  �سلمتها  و  جيدة  �سحية 
امل�سوؤولة عن تغذية الر�سع ، و بعدى 
حلول اأجل تغيري احلفاظات اإ�ستلمتها 
بتغيري  قامت  التي  الثانية  املربية 
مكان نومها بعيدا عن ال�سو�ساء اأين 
�ساهدتها هناك ولية اأحد الأطفال و 

اأخطرة املربية بوجود �سائل اأبي�ض 
على م�ستوى الراأ�ض غري اأن املربية 
حلني  واأخطرتها  لالأمر  تهتم  مل 
اأن  موؤكدتا   ، والدتها  اإ�ستلمتها  اأن 
ولية  يومها  �ساهدتها  التي  الإ�سابة 
الطفل كانت قدمية ومل تتعر�ض لها 
داخل حرم الرو�سة حيث مل ت�ساب 
الطفلة باأي �رشر بالرو�سة ، يف حني 
املربية  هي  و  الثانية  اأكد املتهمة 
تتعر�ض  الر�سيعة  ت�ساهد  مل  اأنها 
و  ل هي  لها  ت�سبب  و مل  لأي �رشر 
التي  ل زميالتها باحلادثة اخلطرية 
اأو  ق�سد  عن  الر�سيعة  لها  تعر�ست 
دون ق�سد ، يف حني اأكدت املتهمة 
امل�سوؤولة  املربية  وهي  الثالثة 
اأنها  الر�سع  حفاظات  تغيري  عن 

اأحد اأولياء  الواقعة  يوم  �ساهدت 
الر�سيعة  �رشير  من  تتقدم  الأطفال 
عربت  اأن  بعد  منه  بحملها  تقوم  و 
باأنها  مرجحتا  بها  اإعجابها  عن 
،لتعرب  يومها  باإ�سقاطها  قامت  من 
عن  للوقائع  �رشدها  بعد  ال�سحية 
له  تعر�ست  ما  من  ال�سديد  حزنها 
ت�سبب  الذي  و  الواقعة  يوم  اإبنتها 
لها بت�سوه جمايل نتيجة اأن الإ�سابة 
منعت منو ال�سعر رغم مرور اأكرث من 
عامني و يطالب دفاعها بعد اإ�سارته 
طبي  خبري  بتعيني  الواقعة  خلطورة 
الالحقة  الأ�رشار  حجم  لتحديد 
بال�سحية الر�سيعة مع مبلغ 2مليون 

دج كتعوي�ض موؤقت. 
ل/منرية 
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احلرب بو�سائل اأخرى:

م�صتقبل الأداة »اجليو-اقت�صادية« 
يف ال�صيا�صة اخلارجية الأمريكية

.      تاأليف : روبرت بالكويل وجينيفر هاري�س
رغم تباهي الوليات املتحدة الأمريكية باأنها اأقوى اقت�ساد يف العامل، اإل اأنها اأهملت 

املكون القت�سادي كاأداة مهمة لل�سيا�سة اخلارجية، مع اأنها جنحت من خالله يف 
ا يف املا�سي. ويف املقابل كانت الأولوية للقوة الع�سكرية،  احلفاظ على م�ساحلها خارجًيّ

لن�سهد خالل ال�سنوات املا�سية »ع�سكرة« لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية، يف الوقت 
الذي تعتمد فيه القوى الدولية ال�ساعدة، ل �سيما رو�سيا وال�سني، على القوة 

القت�سادية كمحدد اأ�سا�سي لل�سعود، وحتدي الهيمنة الأمريكية على النظام الدويل.

احلرب بو�سائل اأخرى:

وقبل �شبعة اأ�شهر على االنتخابات 
الرئا�شية االأمريكية املقرر لها يف 
�شدر  املقبل،  نوفمرب  من  الثامن 
بو�شائل  »احلرب  بعنوان  موؤلف 
االقت�شادية  اجلغرافيا  اأخرى: 
فيه  يدعو  الدولة«،  اإدارة  وفن 
موؤلفاه )روبرت بالكويل، وجينيفر 
االأولوية  اإعطاء  اإىل  هاري�س( 
لتحقيق  االقت�شادية  للقوة  جمدًدا 
للواليات  اجليو�شيا�شية  امل�شالح 
االإخفاقات  بعد  خا�شة  املتحدة، 
املتتالية للقوة الع�شكرية يف حماية 

امل�شالح االأمريكية خارجًيّا.
بدايًة يو�شح املوؤلفان اأن الواليات 
املتحدة االأمريكية قد تغافلت عن 
التقليد الذي تاأ�ش�شت عليه، والذي 
االأدوات  ا�شتخدام  على  يقوم 
اأهداف  لتحقيق  االقت�شادية 
عنها  يعرب  والتي  جيو�شيا�شية، 
بـ«اجليو-اقت�شادية«،  املوؤلفان 
االأدوات  »ا�شتخدام  بها  ويق�شد 
عن  الدفاع  لتعزيز  االقت�شادية 
نتائج  وحتقيق  الوطنية،  امل�شالح 
وا�شتك�شاف  مفيدة،  جيو�شيا�شية 
االقت�شادية  ال�شيا�شات  اآثار 
االأهداف  على  االأخرى  للدول 
املتحدة  للواليات  اجليو�شيا�شية 
ال�شيا�شات  وتت�شمن  االأمريكية«. 
�شبيل  على  اجليو-اقت�شادية 
التجارية،  ال�شيا�شة  املثال: 
االقت�شادية،  العقوبات  اال�شتثمار، 
النقدية،  ال�شيا�شة  امل�شاعدات، 

�شيا�شات الطاقة.

ال�سيا�سات اجليو-اقت�سادية 
ا تاريخًيّ

ال�شيا�شات  بتحليل  الكتاب  يبداأ 
ال�شيا�شة  يف  اجليو-اقت�شادية 
منظور  من  االأمريكية  اخلارجية 
تاريخي، حيث يوؤكد تراجع اعتماد 
ال�شيا�شة اخلارجية على ال�شيا�شات 
التاريخ  مر  على  اجليو-اقت�شادية 
انتهاء  بعد  وخا�شة  االأمريكي، 
احلرب الباردة التي اأ�شبحت نقطة 
ال�شيا�شات  ا�شتخدام  عن  حتول 
يف  والرتكيز  اجليو-اقت�شادية، 
يف  الع�شكري  البعد  على  املقابل 
حتقيق اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية 

االأمريكية. 

الواليات  اعتماد  تاريخ  وعن 
اجليو- ال�شيا�شات  على  املتحدة 
امل�شلحة  لتحقيق  اقت�شادية 
اإىل  املوؤلفان  اأ�شار  االأمريكية، 
عام  املائتي  مدار  على  اأنه 
�شناع  اعتمد  عمرها  من  االأوىل 
على  بانتظام  االأمريكي  القرار 
لتحقيق  االقت�شادية  الو�شائل 
في�شري  اال�شرتاتيجية.  امل�شالح 
املوؤ�ش�شني  االآباء  اأن  اإىل  الكتاب 
ا�شتخدموا  املتحدة  للواليات 
لتعزيز  االقت�شادية  االأدوات 
ال�شنوات  ويف  بالدهم.  وحدة 
اأيقنوا  االأمريكية،  للثورة  التالية 
اأن  ميكن  ال  املتحدة  الواليات  اأن 
اإال  احلقيقي  اال�شتقالل  حتقق 
لعدم  ذاتًيّا،  مكتفية  اأ�شبحت  اإذا 
ملواجهة  اأخرى  و�شائل  حيازتهم 
القوى االأوروبية اال�شتعمارية، ولذا 
هي  االقت�شادية  الو�شيلة  اأن  راأوا 
بلدهم  حلماية  الوحيدة  الو�شيلة 

النا�شئ.
تاريخ  لعر�س  وا�شتمراًرا   
لل�شيا�شات  االأمريكي  اال�شتخدام 
املوؤلفان  اأ�شار  اجليو-اقت�شادية، 
العاملية  احلرب  بداية  مع  اأنه  اإىل 
املتحدة  الواليات  مت�شكت  االأوىل 
عندما  ولكنها  جتارًيّا،  باحلياد 
تبنت   1917 عام  احلرب  دخلت 
وا�شنطن وحلفاوؤها ح�شاًرا غذائًيّا 
جميع  حظرت  ثم  اأملانيا،  على 
ال�شادرات اإىل الدول االإ�شكندنافية 

وهولندا حتى يلتزموا احلياد. 
كما اعتمد الرئي�س االأ�شبق ال�شابق 
االأدوات  على  ويل�شون«  »وودرو 
اإنهاء  اأجل  من  اجليو-اقت�شادية 
احلرب وتاأمني ال�شالم؛ حيث اأقنع 
حل  اأف�شل  باأن  االأمم«  »ع�شبة 
للدول  االقت�شادية  املقاطعة  هو 
تاأكيده  اإىل  باالإ�شافة  املعتدية، 
ال�شتخدام  احلاجة  على  كذلك 
اأن  الكتاب  وي�شيف  القوة. 
الواليات املتحدة �شعت اإىل زيادة 
فبني  اخلارج،  يف  ا�شتثماراتها 
عامي 1934-1945 وّقعت وا�شنطن 
مع  التجاري  للتبادل  اتفاقية   29
الالتينية.  اأمريكا  بلدان  خمتلف 
ويف اآ�شيا، حاولت وا�شنطن بو�شائل 
اقت�شادية تقوي�س �شعود اليابان. 

تراجع الهتمام بال�سيا�سات 
اجليو-اقت�سادية

االهتمام  لرتاجع  املوؤلفان  يوؤرخ 
اجليو- بال�شيا�شات  االأمريكي 
اقت�شادية مع بداية احلرب الباردة 
واالحتاد  املتحدة  الواليات  بني 
ال�شابق، فخالل مرحلة  ال�شوفيتي 
ال�شيا�شة  قامت  الباردة  احلرب 
االأمريكية على االحتواء الع�شكري 
مع  �شيما  ال  ال�شوفيتية،  للقوة 
االأمريكيني  القرار  �شناع  نظر 
و�شيلة  اأنه  على  االقت�شاد  اإىل 
الدولة  م�شالح  حلماية  كافية  غري 
خالل  اأنه  وي�شيفان  اخلارجية. 
مع  االأمريكي  االنفراج  مرحلة 
وا�شنطن  راأت  ال�شوفيتي  االحتاد 
اأن االنفراج هي عملية جيو�شيا�شية 
م�شمون  وذات  كبري،  حد  اإىل 

ا. اقت�شادي �شئيل جًدّ
اإدارة  فن  اأن  الكتاب  ويوؤكد 
لدى  مفقوًدا  فًنّا  اأ�شبح  االقت�شاد 
بعد  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
وهذه  ال�شوفيتي،  االحتاد  انهيار 
خ�شومها؛  بها  رحب  اخلطوة 
ورو�شيا  ال�شني  ا�شتخدمت  حيث 
اجليو- االأدوات  االأول  املقام  يف 
نفوذ  تقوي�س  اأجل  من  اقت�شادية 
تراجع  اأ�شعف  كما  وا�شنطن، 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ال�شيا�شات  على  االعتماد  عن 
يف  حلفائها  ثقة  اجليو-اقت�شادية 
على  ال�شني  و�شجع  واأوروبا،  اآ�شيا 
كما  اجلوار،  دول  على  ال�شغط 
يف  ال�شيني  للنفوذ  العنان  اأطلق 
كما  الالتينية،  واأمريكا  اإفريقيا 
جمدًدا  بال�شيطرة  لرو�شيا  �شمح 
ال�شابق،  ال�شوفيتي  الف�شاء  على 
وقلل من النفوذ االأمريكي يف عدد 

من العوا�شم العربية ال�شديقة.
ويرى املوؤلفان اأن اأحداث احلادي 
ع�رش من �شبتمرب 2001 دفعت اإىل 
الع�شكرية  للقوة  الغلبة  تكون  اأن 
االأمريكية،  اخلارجية  ال�شيا�شة  يف 
الرئي�س  اإدارة  اأن  من  الرغم  فعلى 
احلد  حاولت  بو�س«  دبليو  »جورج 
من متويل االإرهاب، اإال اأن احلرب 
القوات  خا�شتها  االإرهاب  على 
املقاتلة،  والطائرات  الربية، 
ويوؤكدان  طيار.  بدون  والطائرات 
بتكاليف  تاأتي  النتائج  هذه  اأن 
االأمريكي  الداخل  على  باهظة 
حيث  االأمريكية؛  امل�شلحة  وعلى 
تلك  الوقت-  مرور  -مع  ترتاكم 

التكاليف مع و�شع دويل غري مواٍت 
ال�شعوبة  من  وا�شنطن  فيه  جتد 
يوؤكد  ثم  ومن  ت�شحيحه.  مبكان 
الواليات  ا�شتعادة  �رشورة  الكتاب 
املتحدة االأمريكية دورها اجليو-
لها مكا�شب  الذي حقق  اقت�شادي 

كثرية يف املا�شي.

ال�سيا�سات »اجليو-اقت�سادية 
للمناف�سني

يف�شل املوؤلفان يف حتليل كيف اأن 
مناف�شي الواليات املتحدة يوظفون 
االأدوات اجليو-اقت�شادية يف �شالح 
اأجندة �شيا�شاتهم اخلارجية؛ حيث 
مبداأ  على  ومو�شكو  بكني  تتفق 
االقت�شادي،  والعقاب  املكافاأة 
فتواجه اأي دولة تقاوم م�شاحلهما 
هذا  ويف  اقت�شادية.  بعقوبات 
اأمثلة  املوؤلفان  يطرح  ال�شاأن 
يف  الدولتني  لنجاح  عديدة 
»اجليو- ال�شيا�شات  ا�شتخدام 
م�شاحلهما،  لتحقيق  اقت�شادية« 
ومنها عالقة ال�شني بتايوان، حيث 
املكتب  اأن  كيف  الكتاب  يطرح 
للحزب  املركزية  للجنة  ال�شيا�شي 
تايوان  على  اأغدق  ال�شيوعي 
تقبل  لكي  مربحة  جتارية  بفر�س 
عن  بعيًدا  ال�شيا�شية  بالت�شويات 
ال�شني  اعتقدت  فقد  اال�شتقالل. 
تايوان  على  ال�شيا�شية  قوتها  اأن 
�شتزيد جنبًا اإىل جنب عندما تزيد 
وجهة  ومن  االقت�شادية.  قوتها 
نظر بكني، فاإنه كلما زاد االعتماد 
البلدين،  بني  املتبادل  االقت�شادي 
تايوان  طلب  احتمال  قل  كلما 
لال�شتقالل. كما ت�شتثمر ال�شني يف 
مهارة  االأكرث  اأنها  وتعلم  باك�شتان، 
يف �شنع م�شاكل لوا�شنطن. وميثل 
اإ�شالم  على  لل�شني  الكبري  النفوذ 
لنفوذ  مبا�رش  غري  م�شدًرا  اأباد 

�شيني يف مواجهة وا�شنطن.
يوازن  كيف  املوؤلفان  واأو�شح 
الرئي�س الرو�شي »فالدميري بوتني« 
من  الرو�شية  القوة  ا�شتخدام  بني 
خالل االإغراءات مثل التكنولوجيا 
املمار�شات  وبني  الرو�شية  النووية 
اجليو-اقت�شادية، ويريان اأن رو�شيا 
وال�شني لي�شتا الدولتني الوحيدتني 
اللتني ت�شتخدمان االأدوات اجليو-
يف  االأخطر  ولكنهما  اقت�شادية، 

هذا ال�شاأن.

ن�سائح لالإدارة اجلديدة

جديدة  اأمريكية  اإدارة  قدوم  مع 
من  الع�رشين  يف  القيادة  �شتتوىل 
املوؤلفان  يوؤكد  القادم،  يناير 
اجليو- ال�شيا�شات  عودة  �رشورة 
مداخل  اأحد  لتكون  اقت�شادية 
يف  االأمريكية  االأمة  �شئون  اإدارة 
وقت تواجه فيه الواليات املتحدة 
واالإخفاقات  االأزمات  من  العديد 
اال�شرتاتيجيني  وحاجة  خارجًيّا، 
جديدة  اأدوات  يف  التفكري  اإىل 

الإدارة الدولة.
التاريخ  قراءة  اأن  ويوؤكدان 
نظرة  �شك  بال  توفر  االأمريكي 
ال�شحيح  الدور  حول  ثاقبة 
لل�شيا�شات اجليو-اقت�شادية. ولكن 
العامل ي�شعب على �شناع  مع تغري 
القرار ا�شتخدام االأدوات القدمية. 
ولذا عليهم االعتماد على االأدوات 
اجليو-اقت�شادية اجلديدة، خا�شة 
مع  �شيما  ال  الطاقة،  �شيا�شات 
النفط  من  االأمريكية  الطفرة 
ال�شخري الذي اأعاد ت�شكيل الواقع 

اجليو�شيا�شي عرب العامل.
ولكن قبل اختيار الواليات املتحدة 
االأمريكية لثقلها االقت�شادي، على 
اأن تقرر كيف يكون ذلك  وا�شنطن 
املوؤلفان  يرى  حيث  لها،  منا�شبًا 
الأن  �شهلة،  لي�شت  املهمة  تلك  اأن 
اجليو- املقاربات  من  العديد 
مع  للمفا�شلة  تخ�شع  اقت�شادية 
التي  اجليو-�شيا�شية  املقاربات 
االأكرب  الوزن  القرار  يعطيها �شناع 

عند �شياغة ال�شيا�شات. 
االأمريكية  االإدارة  ويدعوان 
العمل  �رشورة  اإىل  اجلديدة 
اال�شرتاتيجيات  الإدماج  الدوؤوب 
�شيا�شاتها  يف  اجليو-اقت�شادية 
�شيتطلب  اأدنى،  وكحد  اخلارجية. 
ذلك من القادة االأمريكيني ال�رشح 
وحلفاء  العام  للراأي  بالتف�شيل 
اخلارج  يف  املتحدة  الواليات 
ا�شرتاتيجيتها  عنا�رش  ماهية 
يجتمع  وعندما  اجليو-اقت�شادية. 
مع  االأمريكيون  الدبلوما�شيون 
عليهم  ينبغي  االأجانب،  نظرائهم 
تفاهم  ل�شياغة  وقت  تكري�س 
املنا�شب  الدور  حول  م�شرتك 
للقوة االقت�شادية يف اال�شرتاتيجية 
اإىل  القادة  و�شيحتاج  الكربى، 

اجليو- والعقاب  باالإكراه  التلويح 
اقت�شادي. 

ال�شيا�شات  �شانعي  على  واأخرًيا 
من  هامة  اأ�شئلة  مع  التعامل 
قبيل: كيفية تخ�شي�س املوارد يف 
جمال ال�شيا�شة اخلارجية، وكذلك 
حجم االإنفاق الع�شكري االأمريكي 
احلادي  اأحداث  بعد  املتزايد 
ع�رش من �شبتمرب. وعلى الرغم من 
الع�شكرية  القوة  اأن  املوؤلفني  روؤية 
يدعوان  اأنهما  اإال  حيوية،  تزال  ال 
الكوجنر�س اإىل حتويل بع�س موارد 
وزارة الدفاع االأمريكية )البنتاجون( 
االقت�شادية  االأدوات  تطبيق  جتاه 
للواليات  الوطنية  امل�شالح  لتعزيز 
االأمريكية، وامل�شاعدات  املتحدة 
يف  اال�شتثمار  وت�شجيع  اخلارجية، 

اخلارج. 
حتتاج  التحوالت،  تلك  والإجناز 
ت�شتعيد  اأن  املتحدة  الواليات 
جيو-اقت�شادي  كممثل  مكانتها 
العاملية،  ال�شاحة  على  قوي 
على  القدرة  لك�شب  وحتتاج 
االقت�شادي  االإكراه  مواجهة 
املتنامي الذي متار�شه احلكومات 
واأوروبا �شد  اآ�شيا  اال�شتبدادية يف 
و�شيتطلب  وخارجهما.  جريانهم 
تبني ذلك حتوال جوهرًيّا يف كيفية 
التحول  �شيا�شة  وا�شنطن  اعتماد 
تاأتي فقط  اأن  التي ميكن  الفكري 
الرئا�شية  القيادة  تاأييد  عن طريق 
االإدارة  كانت  واأًيّا  والكوجنر�س. 
عليها  فاإن  القادمة،  االأمريكية 
واالأدوات  بال�شيا�شات  االهتمام 
اإحدى  لتكون  اجليو-اقت�شادية 
االأمريكية  اال�شرتاتيجية  اأولويات 

الكربى.
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وقد ��ستفادت والية ورقلة يف �إطار 
عمليتني  من  �ملايل  �لغالف  هذ� 
�ل�سنة  هذه  جرى  حيث  �ثنتني 
�لتي  �الأويل  �لعملية  من  �النتهاء 
من  باأزيد  مايل  غالف  لها  ر�سد 
ثالثة )3( ماليري دج و�سملت �جناز 
 160 م�سافة  على  طرقي  م�سلك 
من  �حلدودية  �لربمة  بد�ئرة  كلم 
بينها م�سافة 100 كلم تربط ما بني 
منطقتي بئر حلر�ش وحمادة �لقلتة 
�ملتبقية  �مل�سافة  تربط  بينما 
بني  ما  كلم   60 ب  طولها  �ملقدر 
�حمد  بئر  و  بئر حلر�ش  منطقتي 
�مل�سدر.  ح�سب  �لد�ئرة  بنف�ش 
وتتمثل �لعملية �لثانية �لتي هي يف 
لها غالف  �الجناز وخ�س�ش  طور 
يفوق 5ر4 مليار دج يف طريق ميتد 
على م�سافة 250 كلم يربط ما بني 

بوالية  و�لدبد�ب  �لربمة  منطقتي 
مديرية  �أو�سحت  مثلما  �يليزي 
هذه  �لعمومية.وتندرج  �الأ�سغال 
لقطاع  �لتابعة  �الإمنائية  �مل�ساريع 
�الأ�سغال �لعمومية و�لتي مت �إ�سناد 
مهام جت�سيدها �إىل عدة موؤ�س�سات 

عمومية يف �إطار برنامج عام �أقرته 
�لدولة يق�سي باإن�ساء م�سالك عرب 
للوطن  �حلدودية  �ملناطق  كافة 
بهدف تاأمينها ف�سال عن �لنهو�ش 
بالو�قع �لتنموي لهذه �ملناطق كما 

�أ�سري �إليه.

قطاع  عرف  �أخرى  جهة  ومن 
م�ستوى  على  �لعمومية  �الأ�سغال 
�جناز  من  �النتهاء  ورقلة  والية 
�اللتفايف  �لطريق  من  كلم   9
حيث  تقرت  مبدينة  �ل�رشقي 
ثالثة  م�سافة  �سوى  منه  يتبق  مل 
�ملن�ساة  �إىل  �إ�سافة  كيلومرت�ت 
�لتي  للم�رشوع  �مل�ساحبة  �لفنية 
قناة  م�ستوى  على  �جنازها  تقرر 
�مل�سدر.  لنف�ش  وفقا  ريغ  و�دي 
جرى  فقد  ذلك  مع  وباملو�ز�ة 
�النتهاء من �لدر��سات �لتقنية �لتي 
�الجتنابي  �لطريق  �جناز  تخ�ش 
�مل�ستقبل  حلي  �ملحاذي  �لغربي 
مبدينة تقرت على م�سافة 25 كلم 
�إعد�د  من  �النتهاء  �أي�سا  مت  كما 
�لدر��سات �لتقنية �ملتعلقة باجناز 
بني  ما  �لر�بط  �لطريق  �زدو�جية 
على  و�نقو�سة  ورقلة  مدينتي 
للمديرية  طبقا  كلم   20 م�سافة 

�ملحلية للقطاع.

مت تخ�صي�ص ويف اإطار ميزانية الدولة غالف مايل تفوق قيمتهالإجمالية 5ر7 مليار دج بهف اجناز 
م�صالك حدودية متتد على مئات الكيلومرتات بولية ورقلة وفقا ملا ا�صتفيد من مديرية الأ�صغال 

العمومية بالولية.

ولية ورقلة 

ق.م

تخ�سي�ص اأزيد من 7.5 مليار دج الجناز امل�سالك احلدودية 

ولية تيبازة 

ولية الأغواط 

بحظرية "املداد" بتي�صم�صيلت

االإطاحة ب�سبكة اأ�سرار متورطة يف فتح وكر دعارة

فتح 76 من�سبا للتكوين يف طور الدكتوراه )اأملدي( بجامعة عمار ثليجي

انطالق فعاليات الدورة الوطنية الثالثة للدراجات الهوائية اجلبلية وامل�سي والتخييم 

�ل�رشطة  عنا�رش  متكنت 
�حل�رشي  لالأمن  �لق�سائية 
�إىل  �خلمي�ش   ليلة   �لثاين 
ب�سبكة  �الإطاحة  من  �جلمعة 
لوكر  فتح  يف  متورطة  �أ�رش�ر 

دعارة باأحد �أحياء مدينة تيبازة 
والية  �من  لدى  علم  ما  ح�سب 

تيبازة
�لتى  �لق�سية  تفا�سيل  وتعود 
لدى  كبري  �إ�ستح�سان  لقيت 

�سكان حي 317 �سكن ت�ساهمي 
جمموعة  يف  هبو�  و  �جتماعي 
�حل�رشي  �الأمن  ملقر  كبرية 
ورد  �ىل  ب�سهادتهم  لالإدالء 
�ل�رشطة  مل�سالح  معلومات 

�حل�رشي  لالمن  �لق�سائية 
حمل  �سقة  بوجود  تفيد  �لثاين 
ن�ساط م�سبوه ملجموعة تتو�فد 
غليه يوميا خا�سة فرت�ت �لليل 

ح�سب �مل�سدر.

مت فتح 76 من�سبا للتكوين يف �لطور 
�أملدي(  )نظام  دكتور�ه  �لثالث 
باالأغو�ط،  ثليجي  بجامعةعمار 

ح�سبما علم من م�سوؤويل �جلامعة.
�مل�سابقات  �إجر�ء  يف  و�سي�رشع 

�ملوزعة  �ملنا�سب  بهذه  �خلا�سة 
م�ساريع  �سمن  تخ�س�سا   11 على 
�لتكوين يف طور ما بعد �لتدرج بر�سم 
يف   2018-2017 �جلامعية  �ل�سنة 
غ�سون �الأ�سابيع �لقليلة �لقادمة، كما 

�لربوفي�سور  �جلامعة  مدير  �أو�سحه 
هذ�  بني  ومن  برطال  بن  جمال 
�لعدد من �ملنا�سب هناك 34 من�سبا 
و�الآد�ب  �لعلوم  ل�سعبتي  موجها 
مق�سمة  من�سبا   30 وكذ�  و�للغات 

بالت�ساوي بني تخ�س�سي �لتكنولوجيا 
بينما  �ل�سيا�سية،  و�لعلوم  و�حلقوق 
و�لعلوم  �القت�سادية  �لعلوم  حظيت 
�الجتماعية و�الإن�سانية ب 12 من�سبا 

�ملتبقية.

باحلظرية  �جلمعة  �ليوم  �نطلقت 
�حلد  لثنية  لالأرز  �لوطنية 
فعالياتالطبعة  )تي�سم�سيلت( 
�لوطنية  �لدورة  من  �لثالثة 
�جلبلية  �لهو�ئية  للدر�جات 
تقام  و�لتي  و�لتخييم  و�مل�سي 
ح�سبما  فهد"  "�آخر  �سعار  حتت 

لوحظ.
�ملنظمة  �لدورة  هذه  وتعرف 
�لريا�سي  �ملركب  من  مببادرة 
"عمرونة و بلدية  �جلو�ري لقرية 
�لنادي  مع  بالتن�سيق  �حلد(  ثنية 
ثنية  جلمعية  �لريا�سي  �لهاوي 
�حلد ومديرية �ل�سباب و�لريا�سة 
م�ساركة �أزيد من 300 �ساب ينتمون 
وريا�سة  للم�سي  هاوية  لنو�دي 
�لدر�جات �لهو�ئية �جلبلية من 17 
�الأول  �ليوم  خالل  والية.و�نتظم 
غري  �سباق  �لتظاهرة  هذه  من 

تناف�سي لنو�دي ريا�سة �لدرجات 
�لهو�ئية �جلبلية �مل�ساركة بد�خل 
 20 م�سافة  على  "�ملد�د"  غابة 
وذلك  �حلظرية  د�ر  و�ىل  من  كلم 

و�سط ح�سور جمهور غفري.
ويت�سمن برنامج هذه �لدورة �لتي 
جتو�ل  رحلة  تنظيم  يومني  تدوم 
م�سافة  على  �الأقد�م  على  م�سيا 
�حلظرية  بد�خل  كلم   10 حو�يل 
�كت�ساف  يتيح  مبا  لالأرز  �لوطنية 
�لتي  �جلذ�بة  �لطبيعية  �ملناظر 
�إىل  �إ�سافة  �لغابة  بها هذه  تزخر 
زيارة ��ستك�سافية للمنطقة.و�سيتم 
م�ستوى  على  �لتخييم  باملنا�سبة 
مبرتفعات  "�لهرهارة"  منطقة 
غابة " �ملد�د" �أين �ستقام للوفود 
ترفيهية  �أن�سطة  �لز�ئرة  �ل�سبانية 
وثقافية وفنية �ستقدمها عدد  من 
�لفرق �لنا�سطة ببلدية ثنية �حلد 

وفق �ملنظمني.
لرتقية  �لتظاهرة  هذه  وتهدف 
�لريا�سة  وكذ�  �ل�سياحة  وتطوير 
�حلظرية  م�ستوى  على  �جلبلية 
ف�سال  �حلد  بثنية  لالأرز  �لوطنية 
غابة  به  تزخر  �لتعريف مبا  على 
�سياحية  موؤهالت  من  "�ملد�د" 
منطقة  غر�ر  على  عديدة 
ولالإ�سارة  �جلذ�بة.  "�لهرهارة" 

تقام هذه �لدورة للتعريف باالأنو�ع 
بها  تزخر  �لتي  �ملهمة  �حليو�نية 
غابة "�ملد�د" ومنها حيو�ن �لفهد 
�لف�ساء  بهذ�  يعي�ش  كان  �لذي 
�لطبيعي خالل �سنو�ت �لثالثينات 
 1940 �سنة  نهائيا  �نقر�ش  و�لذي 
�لريا�سي  �ملركب  مدير  ،ح�سب 
)ثنية  "عمرونة"  لقرية  �جلو�ري 

�حلد( هني زعيبط.

ولية م�صتغامن 

ولية تي�صم�صيلت 

ولية عني الدفلى

العثور على ر�سيع حديث 
الوالدة بحقيبة بحي تيجديت 

�سرق املدينة 

اإ�سابة �سبعة اأ�سخا�ص يف حادث 
مرور بتي�سم�سيلت 

م�ساركة حوايل 260 ريا�سيا يف البطولة الوطنية 
املفتوحة لتن�ص الطاولة

ر�سيع  على  �لعثور  مب�ستغامن،  مت 
بحي  بحقيبة  �لوالدة  حديث 
ح�سبما  �ملدينة  �رشق  تيجديت 

علم �ليوم من �حلماية �ملدنية.
لدى  باالإعالم  �ملكلف  و�أكد 
حممد  �لنقيب  �ملدنية  �حلماية 
�أنثى  وهو  �لر�سيع  �أن  لو�ج  بلكرد 
و�حد�  �سهر�  �لعمر  من  تبلغ 
بكي�ش  ملفوفة  عليها  �لعثور  مت 
يف  وهي  حقيبة  د�خل  بال�ستيكي 
بالقرب  �لتعفن  من  متقدمة  حالة 

من مقر �ل�سندوق �لوطني لل�سمان 
�الأجر�ء  للعمال  �الجتماعي 
بحي  �ل�ساحل  بطريق  "كنا�ش" 

تيجديت �رشق مدينة م�ستغامن.
�لقانونية  �لقيام باالإجر�ء�ت  وبعد 
�حلاالت  هذه  مثل  يف  �ملعتادة 
�مل�سالح  �إىل  �لر�سيعة  وحتويل 
�الأمنية  �جلهات  فتحت  �ل�سحية 
�إىل  للو�سول  حتقيقا  �ملخت�سة 
�أ�سري  كما  مالب�سات هذه �حلادثة 

�إليه .

متفاوتة  بجروح  �أ�سخا�ش  �سبعة  �أ�سيب 
م�ساء  وقع  مرور  حادث  �ثر  �خلطورة 
يف   14 رقم  �لوطني  بالطريق  �جلمعة 
تي�سم�سيلت  بلديتي  بني  �لر�بط  �سطره 
م�سالح  لدى  علم  ح�سبما  وخم�سيتي 
�حلماية �ملدنية. " و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر 
باأن �حلادث �لذي وقع عند مفرتق �لطرق 
�سيارة  �نقالب  عن  جنم  �لكرمة  "عني 
�سياحية كانت يف موكب زفاف مما ت�سبب 

يف �إ�سابة �سبعة )ترت�وح �أعمارهم ما بني 
بجروح  متنها  على  كانو�  �سنة(   40 �إىل   2
�حلماية  �أعو�ن  وقام  �خلطورة.  متفاوتة 
م�سلحة  �إىل  �مل�سابني  بنقل  �ملدنية 
�ال�ستعجاالت �لطبية باملوؤ�س�سة �لعمومية 
�ال�ست�سفائية لتي�سم�سيلت علما باأن حالتهم 
�مل�سالح. نف�ش  وفت  باخلطرية  لي�ست 
ومن جهتها فتحت م�سالح �لدرك �لوطني 

حتقيقا ملعرفة مالب�سات �حلادث.

)ذكور  ريا�سي   258 ي�سارك 
يف  والية    13 من  �إناث(  و 
�ملفتوحة  �لوطنية  �لبطولة 
�لتي  لل�سباب  �لطاولة  لتن�ش 
بالقاعة  �أم�ش  �أول  �نطلقت 
بعني  �لريا�سات  متعددة 

�لدفلى.
�لتظاهرة  هذه  و�سهدت 
تنظمها  �لتي  �لريا�سية 
�لريا�سة  و  �ل�سباب  مديرية 
لتن�ش  �ملحلية  �لر�بطة  و 
للفيدر�لية  �لتابعة  �لطاولة 
�لطاولة  لتن�ش  �جلز�ئرية 
�ل�سباب  لفئة  و�ملخ�س�سة 
�إقبال جمهور مكون خ�سو�سا 
�ملتعط�ش  �ل�سباب  من 
هذه  على  �أكرث  للتعرف 
لنائب  �لريا�سة.وبالن�سبة 
�جلز�ئرية  �لفيدر�لية  رئي�ش 
�حلميد  عبد  �لطاولة  لتن�ش 
و��سح فان �لهدف من تنظيم 
�كت�ساف  هو  �ملناف�سة  هذه 
هذه  يف  �ملوهوبة  �لعنا�رش 
منهم  لال�ستفادة  �لريا�سة 
�لوطنية  �لت�سكيلة  يف  �أكرث 

على �ملدى �لق�سري.
�لفريق  ت�سكيل  �أن  و�أو�سح 

�لوطني لتن�ش �لطاولة �نطلق 
موؤخر� لن ياأتي بثماره �إذ� مل 
يت�سمن �أح�سن �لعنا�رش )من 
م�سري�  �الأ�سناف(  جميع 
مدير  موؤخر�  تعيني  �أن  �إىل 
للفريق  �ساب  جديد  تقني 
يف  �أكرث  �سي�ساهم  �لوطني 
جديدة  ديناميكية  �إعطاء 
�أ�ساد  كما  �لريا�سة.  لهذه 
فيها  تنظم  �لتي  بالظروف 
�أن  �إىل  الفتا  �لبطولة  هذه 
مع  تتز�من  �الأخرية  هذه 
عن  معربا  �ملو�سم  �فتتاح 
تقني  م�ستوى  روؤية  يف  �أمله 
�لتظاهرة  هذه  خالل  عايل 

�لريا�سية.
ومن جهته �أكد رئي�ش �لر�بطة 
�لطاولة  لتن�ش  �ملحلية 
وع�سو �ملكتب �لفيدر�يل �أن 
بعني  �ملناف�سة  هذه  تنظيم 
�ساأنها  من  �سيكون  �لدفلى 
خلق ديناميكية لهذه �لريا�سة 
باملنطقة خ�سو�سا لدى فئة 
�ل�سباب. وخ�س�ش �ليوم �الأول 
من هذه �لتظاهرة �لريا�سية 
فيما  �لت�سفوية  للمباريات 
خ�س�ش �الأم�ش  للنهائيات. 
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باب املغاربة معرب اليهود وبوابة امل�ستوطنني

كيف ت�سنع ال�سهادة بنا كّل هذا؟

ل يكاد مير يوٌم دون اأن يقتحم الإ�صرائيليون،واملتع�صبون واملت�صددون وال�صيا�صيون،والوافدون والزائرون واملت�صامنون، امل�صجد الأق�صى من بوابة 
املغاربة، التي يحر�صها جنوٌد اإ�صرائيليون مدججون بال�صالح كاأنهم يف ثكنٍة ع�صكريٍة اأو على اأبواب معركٍة، ويقف على طول الطريق فيها عنا�صٌر 

�صرطية من الرجال والن�صاء، يعرت�صون طريق كل عربي، ويوقفون كل فل�صطيني، يدققون يف هوياتهم، ويعيقون دخول امل�صلني واحلرا�س، ومينعون 
بع�صهم وي�صمحون لقلٍة منهم بالدخول، ويعتقلون اآخرين ويتعر�صون بال�صرب على اأكرثهم.

ل يفرق الإ�رسائيليون يف �سوء معاملتهم بني 
وال�سباب  امل�سنني  وبني  والن�ساء،  الرجال 
�سواء،  اجلميع  على  فحقدهم  والأطفال، 
�سدهم  وقراراتهم  واحٌد،  للكل  وكرههم 
تطبق بال ا�ستثناء، فال �سماح للفل�سطينيني 
اجلمعة  يوم  يف  ل  احلرم،  اإىل  بالدخول 
واملنا�سبات، ول يف الأيام العادية والأعياد 
ووقت ال�سلوات، واإن كان ل بد �سيدخلون 
يرونها  التي  البوابة،  هذه  غري  فمن 

لأنف�سهم، وخا�سًة بهم دون غريهم.
ي�سومون  الذين  ذاتهم  اجلنود  يقوم 
ويهينونهم،  العذاب  �سوء  الفل�سطينيني 
بحماية  ومينعونهم،  عليهم  وي�سيقون 
مقتحمي  اأمن  و�سمان  اليهود،  الزوار 
امل�ستوطنني  من  الأق�سى  امل�سجد  حرمة 
وميدون  بالرعاية،  فيتولونهم  والغا�سبني، 
بالعربات  وينقلون  امل�ساعدة،  اأيدي  اإليهم 
من  والعجزة  منهم  امل�سنني  ال�سغرية 
طريقهم،  يعرت�ض  ملن  وويٌل  زوارهم، 
ا�ستنكاره  يبدي  اأو  وجههم،  يف  يقف  اأو 
رغباتهم،  على  اعرتا�سه  اأو  لدخولهم، 
من  املقد�سي  احلرم  على  غريته  اأو 
ووقاحة  رجالهم،  وفجور  ن�سائهم،  عري 
و�سخافة  �سبيانهم،  اأدب  وقلة  زوارهم، 
عقول كبارهم، وفو�سى دخولهم، وانتهاك 
ممار�سة  خالل  امل�سلمني  خ�سو�سية 
يف  املطمئنة  الآمنة  وال�سالة  طقو�سهم، 

وقتها يف م�سجدهم.
كاأن اليهود عموماً والإ�رسائيليني على وجه 
اخل�سو�ض يكرهون باب املغاربة ويحقدون 
بالكثري من احلنق  عليه، وي�سعرون جتاهه 
وقد  واحل�سد،  والنقمة  والغرية  والغ�سب، 
يف  ال�ساغل  و�سغلهم  الأكرب  همهم  جعلوه 
عن  يتاأخرون  ول  عنه  يغيبون  ل  القد�ض، 
اأح�سوا  كلما  اإليه  والتنادي  فيه  الجتماع 
اإىل  والدخول  احلرم  اقتحام  يف  بالرغبة 

باحات امل�سجد، وكاأن لهم معه ثاأرا قدميا 
ل  فهم  ي�سوى،  اأن  يجب  دفينا  وح�سابا 
عربياً،  به  يعرتفون  ول  فل�سطينياً،  يرونه 
تغيري  اإىل  عمدوا  وقد  مغربياً،  وميقتونه 
معامله، وتبديل اأ�سا�ساته، وتزوير تاريخه، 
املغاربة  العرب  امل�سلمون  دخُل  ما  اإذ 
باٌب  فيها  لهم  ليكون  والأق�سى،  بالقد�ض 
وتبقي  وجودهم،  تخلد  وبوابٌة  با�سمهم، 
على تاريخهم، وحتمل اإىل الأجيال القادمة 
وم�ساهماتهم،  دورهم  ال�ساعة  قيام  حتى 
وعليهم  املكان،  هذا  يف  احلق  لهم  وكاأن 
بالقوة  و�سونه  عنه،  والدفاع  حمايته 

و�سيانته باملال والرجال.
الرباق  حائط  اإىل  الأقرب  املغاربة  باب 
اأطلق  وقد  املغاربة،  حارة  من  جزء  هو 
اأهل  من  بجماعٍة  تيمناً  ال�سم  هذا  عليه 
املغرب العربي، وفدوا قدمياً اإىل فل�سطني 
فيها  لهم  وكانت  القد�ض،  يف  واأقاموا 
ا�سمهم  حتمل  زالت  ما  واأوقاٌف  اأحبا�ٌض 
�سالح  جنود  بقايا  من  وهم  اليوم،  اإىل 
ا�ستنقاذ  �ساركوه يف  الذين  الأيوبي،  الدين 
القد�ض وتطهريها، فا�ستبقاهم على اأبواب 
ال�سليبيني،  الأق�سى حلمايته من  امل�سجد 
املهمة  بهذه  كلفهم  عندما  و�سفهم  وقد 
"اأنني اأ�سكنت هذه الأر�ض الذين يثبتون يف 
ا�ستاأمنهم  وقد  البحر"،  ويبط�سون يف  الرب 
على اأمالك امل�سلمني واأرواحهم واأر�سهم، 
وظن اأنهم �سيكونون عليها اأمناء، واأن اأحداً 
لن يقَو يف وجودهم على ا�ستباحة املدينة 

وم�سجدها.
اجلزء  احتل  الذي  الإ�رسائيلي  العدو  لكن 
ال�رسقي من مدينة القد�ض يف حرب يونيو 
وقام  البوابة،  مفاتيح  �سادر   ،1967 عام 
�ساحة  اإىل  مدخاًل  وجعله  املكان  بت�سوية 
"احلائط  ا�سم  عليها  يطلقون  التي  الرباق 
اليهود  للم�سلني  مدخاًل  فكانت  املبكى"، 

عدد  من  قلل  الذي  الأمر  احلائط،  وزوار 
الباب  الذين ميرون من هذا  الفل�سطينيني 
على  وهو  الأق�سى،  امل�سجد  باحات  اإىل 
تهياأته  ن�سبياً، حيث مت  ات�ساعه  الرغم من 
العربات  لدخول  الأردنية  الإدارة  ظل  يف 
فيه، ومع ذلك فاإن اأقل من 7% من امل�سلني 
اإىل  نظراً  منه،  يدخلون  الفل�سطينيني 
املهينة،  واملعاملة  القا�سية  الإجراءات 
وعمليات التدقيق والتفتي�ض التي يتعر�سون 
لها من قبل جنود جي�ض الحتالل وعنا�رس 
ال�رسطة، الذين ي�سيقون على الفل�سطينيني 
الباب،  هذا  من  مرورهم  عدم  ويتعمدون 

ليبقى ح�رساً لليهود دون غريهم.
ولهذا اأقدمت �سلطات الحتالل على هدم 
اإىل  املغاربة  باب  من  املوؤدي  الطريق 
احلرم القد�سي، لت�سيق على الفل�سطينيني 
اأكرث، وتقلل اأعدادهم ال�سالكة لهذا الباب، 
وبالغوا يف ا�ستهداف باب وحارة املغاربة، 
الذي مل يقت�رس ا�ستخدامه على امل�سلني 
والزوار اليهود، واإمنا اأ�سبح منطلقاً لهجوم 
ال�رسطة  وعنا�رس  اجلي�ض  قوات  واقتحام 
مداهمة  على  اعتادوا  الذين  الإ�رسائيلية، 
امل�سجد انطالقاً من هذه البوابة الوا�سعة، 
وبناء  لتاأ�سي�ض  الفر�سة  لهم  اأتاحت  التي 
تفتي�ٍض  ونقاط  بهم،  خا�سة  جتمٍع  مراكز 

ومراقبة اأمنيٍة.
التي  املغارب  باب  �ساحات  من  وانطالقاً 
بعمل  قام  بالأر�ض،  الحتالل  �سواها 
حفرياٍت كبرية وكثرية حتت الأر�ض، بحجة 
البحث عن بقايا الهيكل املزعوم واملعبد 
الأنفاق  يف  لهم  اأ�سبح  وقد  املوعود، 
العديدة التي اخرتقت اأر�ض احلرم اأكرث من 
كني�ٍض يهودي ومعلٍم دينٍي، وطرقاً وم�سالك 
مرافق  احلفريات  وغدت  وم�ساءة،  معبدة 
وتكتب  الزيارات،  لها  تنظم  ودائمة،  عامة 
جوانبها  على  وت�سجل  الدرا�سات،  عنها 

ومعلوماٌت،  وبياناٌت  واإر�ساداٌت  تعليماٌت 
ما  عليها  ويكتبون  تاريخهم،  فيها  يدونون 

ي�ساوؤون من رواياتهم.
اليهود من خالل باب  يتطلع امل�ستوطنون 
�سيطرتهم  حتت  اأ�سبح  الذي  املغاربة 
الأمنية والدينية، خا�سًة بعد اقتطاع �ساحة 
عديدة  ترابية  انهيارات  وحدوث  الرباق، 
الإ�سالمية  الأوقاف  ومنع  جوانبه،  على 
يهودي  كني�ٍض  بناء  اإىل  ترميمها،  من 
املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  �سحن  داخل 
وت�سورات  كثرية  خرائط  و�سعت  وقد 
من  تنطلق  وكلها  الكني�ض،  لهذا  عديدة 
حريًة  الأكرث  املكان  كونه  املغاربة،  باب 
املعدات  واإدخال  والدخول  للخروج  لهم 
مل  لكنهم  وال�سخور،  الأتربة  واإخراج 
يح�سموا خياراتهم بعد جلهة املكان، واإن 

كان قرار الت�سييد و�سورة الكني�ض وخارطة 
البناء قد حددت ور�سمت.

لأجدادهم  اأوفياء  اليوم  مغاربة  �سيبقى 
اإىل  الرحال  �سدوا  الذين  الأم�ض،  مغاربة 
القد�ض من بعيٍد، وجاوؤوا اإليها على عجٍل 
وبكل حٍب و�سوٍق و�سغٍف، ليكون لهم �سهم 
يف حمايتها، ودوٌر يف الدفاع عنها، و�رسٌف 
فكانت  اإليها،  والنت�ساب  فيها  بالإقامة 
باباً  املغاربة"،  "باب  ال�سهرية،  بوابتهم 
و�سيبقى  غريهم،  دون  جميعاً  للم�سلمني 
اإىل يوم القيامة باباً مغاربياً عربياً اإ�سالمياً 
يف�سي اإىل باحات امل�سجد الأق�سى، ويوؤدي 
وحمرابه،  ومنربه  امل�سجد  �سحن  اإىل 
و�سيحفظ املغاربة الأحفاد عهد الأجداد، 
خري  لهم  و�سيكونون  بوعدهم،  و�سيوفون 

خلٍف خلري �سلٍف.

عليائهم  من  علينا  اأطلوا  لأنهم 
كدالية  وامتد  ظلّهم  فاأورق 
برهة  الروح  حتتها  اأقالت  وارفة، 
اخل�رسة  وداعبت  الفيء  فاأنع�سها 
الوجع  تركوا  لأنهم  يبا�سها.. 
بتلك  هم  وحظوا  للمنتظرين 
نحو  باملالئك  املحفوفة  الرحلة 
ال�سماء.. لأنها ا�ستفاقوا حني رقد 
�سُغر  حني  وتعاظموا  املتعبون، 
الطريق حني  واأب�رسوا  اليائ�سون، 
�سّل العابثون، وتطلعوا للعلياء حني 
الفتات  بلملمة  العادّيون  ان�سغل 
لأنهم  الفانية..  دنياهم  اأدمي  عن 
وان�سكب  التجّرد  ملحمة  �ساغوا 
عطرهم ينع�ض تفا�سيلها، ويطارد 
والن�سحاب  باليقني،  احلرية 
بالإقدام، والأنانية بالتفاين. لأجل 
ونوقن  نطمئن  اأن  علينا  ذلك  كل 
ولن  �ُسدى،  تُبذل  مل  دماءهم  باأن 

يُ�سار بها اإىل حافة الن�سيان.
اأن  له  ُقدر  من  على  �سعباً  لي�ض 
يلم�ض  اأن  نازفة  �ساحة  يف  يعي�ض 

ي�سنعه  الذي  اخلا�ض  الوقع  ذلك 
ولي�ض  نف�سه،  يف  ال�سهادة  حدث 
التطّهر  من  فريدة  حالة  اأن  �رّساً 
ميّر بها اإن تاأثر ب�سهيد ما فاأوقفه 
اأو  جديدة  حقائق  اأمام  رحيله 
يف  املفاهيم  بع�ض  ترتيب  اأعاد 
ذهنه، اأو رّد لروحه �سيئاً من الألق 

املفتقد.
فيها  تتكاثر  التي  فل�سطني  ويف 
حكايا ال�سهادة وال�سهداء، وتتعدد 
عقود،  منذ  وتتجدد  وجوهها 
لكل  خفّياً  ملهماً  اإرثها  �سيظّل 
القهر  كنف  يف  ين�ساأ  جديد  جيل 
والختناق،  واحل�سار  والحتالل 
الرثية  بتفاعالتها  هي  و�ستظّل 
�سقل  على  القادرة  ال�رّس  كلمة 
ومتتني  اأغمادها،  يف  ال�سيوف 
ال�سهام يف كناناتها، وردم النتوءات 
جدار  يف  الزمن  يحدثها  التي 
العزائم، وحتريك ما �سكن وجُمد 
من همم بفعل الطبيعة الب�رسية اأو 
ا�ستجابًة ل�سدى �سعفها الفطري.

التي  امللمو�سة  غري  الطاقة  تلك 
ببطء  تتفاعل  ال�سهادة  ت�سنعها 
ويتمّدد  والأفئدة  الأرواح  داخل 
�ساحات  يف  ف�سيئا  �سيئاً  نورها 
خا�ساً  وعياً  ت�سوغ  حتى  الألباب، 
اإبائها  يف  جديدة،  نفو�ساً  وتنتج 
لدورها،  وفهمها  وعنفوانها 
تكاليفه،  احتمال  على  وقدرتها 
�سهادة  كانت  عديدة  حالت  ويف 
اأو القادة مفتاحاً  بع�ض املقاتلني 
جديدة  مرحلة  بتد�سني  يوؤذن 
والتحلل من �سابقة رّثة، والنتقال 
الإدراك  اإىل  اجلمود  حرية  من 
والت�سامي  بامل�سوؤوليات،  الواثق 
الأولويات،  واإب�سار  ال�سغائر  عن 
وتقدمي  الهام�سي  وتاأخري 
هذا  كان  لو  حتى  اجلوهري، 
الثمن، غري  وباهظ  الأخري مكلفاً 
وجدواها  الت�سحية  متطلبات  اأن 
�سورها  اأبهى  يف  تتجلى  كانت 
فقط مع اأحداث جليلة يكون فيها 
وفار�سها  املرحلة  جنم  ال�سهيد 

بال منازع، و�ساحب نيا�سني الوفاء 
الأرفع فيها.

مع  واحداً  التفاعل  لي�ض  ولكن 
اأنها بحد  لل�سهادة، رغم  كل حالة 
حمدود،  غري  �سمواً  متثل  ذاتها 
احلياة  �سطوة  من  اأبديا  وانعتاقاً 
اأقبل  من  لدى  خ�سو�سا  الدنيا، 
عليها اأو �سعى لها، ومل تنزل عليه 
دومنا ترّقب لها اأو ا�ستعداد، غري 
التي  الكثيفة  ال�سدق  معاين  اأن 
فر�سانها  دماء  مع  منها  تقطر 
منها  القريبني  جترب  ال�ستثنائيني 
اأو املتاأثرين بها على اإدامة النظر 
من  فتحررهم  روحهم،  مراآة  يف 
حقيقة  مع  وتواجههم  الزيف، 
مواقعهم  لهم  وتك�سف  ذواتهم، 
ال�سدق  معادلة  يف  الفعلية 
اأو  قربهم  ومدى  والإخال�ض، 
وحجم  مبادئهم،  عن  ابتعادهم 
الطويلة  م�سريتهم  يف  جتّردهم 
وهم يحملون هّماً ما اأو يخدمون 

ق�سية كربى.

وحتت  جداً،  خا�سة  حلظات  يف 
اأن  بد  ل  الدم  قناديل  ومي�ض 
ي�ساأل  اأن  ح�ساباته،  املرء  يعيد 
نف�سه تلك الأ�سئلة ال�سعبة: اأتراين 
هذا  مثل  اأكون  اأن  على  قادراً 
حلمل  م�ستعد  اأنا  وهل  الراحل؟ 
الدنيا  يف  والزهد  الفداء  م�سعل 
وكيف  اأحمالها؟  من  والتخفف 
حلظة  ُقبيل  ال�سعور  يكون  تراه 
النف�ض  �ست�سمد  وهل  الرتقاء؟ 
اقرتاب  من  تيّقنها  عند  تخور  اأم 
املوت؟ وماذا �سيحدث يف حلظته 
ال�سهادة  مفهوم  �سيظل  التالية؟!، 
واحلياة  الفعلي  بالتحرر  مقرتناً 
والتجّرد،  وبال�سمّو  اخلالدة، 
و�ستظل هناك دماء ممتدة كخيط 
ي�سحب  يكاد  ل  طويل،  النور  من 
من  اأخرى  اأرواح  توم�سه  حتى 
�سنيع  لل�سهادة  و�سيظل  جديد، 
وا�ستنها�ض  والتحفيز،  احلّث 
النفو�ض وجتريدها من الأ�سى، ما 
بقيت هناك مقد�سات يُذاد عنها، 

يبذل  عادلة  ق�سايا  بقيت  وما 
دروبها.  على  اأرواحهم  ال�سادقون 
يحتفون  الدنيا  اأهل  و�سيظل 
حتى  جنانهم،  اإىل  بال�ساعدين 
و�سّد  جماراتهم  عن  عجزوا  واإن 

مكانهم يف الدنيا.
فحني قرن القراآن الكرمي ال�سهادة 
باحلياة يف اأكرث من مو�سع فيه كان 
جزائهم  لتبيان  فقط  لي�ض  ذلك 
اأثر  لأن  بل  اهلل،  عند  املديد 
ال�سهداء يحيي نفو�ساً ميتة ويرمم 
كثري  تعريف  ويعيد  خربة،  اأخرى 
من الأ�سياء يف وعي النا�ض، حتى 
مبا�رسة،  بذلك  ي�سعروا  مل  واإن 
فتلك الطاقة غري امللمو�سة التي 
ببطء  تتفاعل  ال�سهادة  ت�سنعها 
ويتمّدد  والأفئدة  الأرواح  داخل 
�ساحات  يف  ف�سيئا  �سيئاً  نورها 
خا�ساً  وعياً  ت�سوغ  حتى  الألباب، 
اإبائها  يف  جديدة،  نفو�ساً  وتنتج 
لدورها،  وفهمها  وعنفوانها 

وقدرتها على احتمال تكاليفه.

بقلم د. م�صطفى يو�صف اللداوي

بقلم ..ملى خاطر
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م�ستقبل الأ�سد بعيون اأمريكية:

ما الذي تغري بعد ات�صال الفروف؟
اأثار اإعالن وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف اأن هدف وا�سنطن الوحيد يف �سوريا وهو الق�ساء على تنظيم 
الدولة الرهابي  ت�ساوؤلت ب�ساأن موقف اإدارة دونالد ترامب من ت�سريحات الإدارة ال�سابقة التي ترف�س بقاء راأ�س 

النظام وتوؤكد على �سرورة رحيله.

وقال لفروف اإن نظريه الأمريكي 
تاأكيدات  قدم  تيلر�سون  ريك�س 
التا�سع  يف  هاتفي  ات�سال  خالل 
هدف  باأن  اجلاري  ال�سهر  من 
هو  �سوريا  يف  الوحيد  وا�سنطن 
حماربة تنظيم الدولة، وعلى مدى 
ال�سنوات املا�سية من عمر الأزمة 
يف �سوريا خرج الرئي�س الأمريكي 
اأوباما بالعديد من  ال�سابق باراك 
بالنظام  املتعلقة  الت�رصيحات 
جمازر  بارتكاب  واتهامه  ال�سوري 
"باأنه  مرارا  وقال  املدنيني  بحق 
ل مكان لب�سار الأ�سد يف م�ستقبل 
�سوري"، ويف عام 2014 خرج البيت 
اأوباما  لقاء  عقب  ببيان  الأبي�س 
لقوى  الوطني  الئتالف  برئي�س 
يف  ال�سورية  واملعار�سة  الثورة 
على  فيه  اأكد  اجلربا  اأحمد  حينه 
ب�سار  ال�سوري  النظام  "رئي�س  اأن 
ل  واأنه  كليا  �رصعيته  فقد  الأ�سد 

مكان له يف م�ستقبل �سوريا".
ويف العام 2015 اأعاد اأوباما التاأكيد 
على املوقف من النظام ال�سوري 
له  مكان  "ل  اإنه  وقال  ورئي�سه 
دور  له  ولي�س  �سوريا  م�ستقبل  يف 
ب�سبب قيامه باحلرب على ال�سعب 
يتهم  اأوباما كان  اإن  بل  ال�سوري"، 
النظام ال�سوري بالت�سبب يف ظهور 
ومتدده  املتطرف  الدولة  تنظيم 
التحالف  ت�سكيل  اإبان  ب�سوريا 
الدويل �سد التظيم، لكن منذ قدوم 
خرجت  الأبي�س  للبيت  ترامب 
التي  الت�رصيحات  من  العديد 
النظام  من  املوقف  بتغري  ت�سي 
الت�رصيحات  تلك  واأحد  ال�سوري 
كان للمتحدث ال�سابق با�سم البيت 
الأبي�س �سون �سباي�رص والذي قال 
علينا  واقعية  حقيقة  هناك  "اإن 
رئي�س  حكم  بخ�سو�س  تقبلها 
النظام ال�سوري ب�سار الأ�سد"، بل 

على  بالالئمة  األقى  �سباي�رص  اإن 
"الوليات  اإن  وقال  اأوباما  اإدارة 
املتحدة فقدت فر�سا كثرية فيما 
اأن  يتعلق بالأ�سد"، واأكد يف حينه 
العراق  يف  الدولة  تنظيم  هزمية 
اأولويات  "راأ�س  و�سوريا تقبع على 

وا�سنطن هناك".
الت�رصيحات  تلك  مع  وبالتزامن 
الأمم  يف  وا�سنطن  مندوبة  قالت 
يف  بالدها  "�سيا�سة  اإن  املتحدة 
اإزاحة  على  تركز  تعد  مل  �سوريا 
العالقات  اأ�ستاذ  الأ�سد"،  ب�سار 
اأك�رصاي  جامعة  يف  الدولية 
عبا�س  �سياء  الدكتور  الرتكية 
طراأت  التي  "املعطيات  اإن  قال 
على ال�ساحة ال�سورية منذ جميء 
وا�سنطن  دفعت  لل�سلطة  ترامب 
عن  بالتوقف  قرار  هكذا  لتخاذ 
واأو�سح  الأ�سد"،  باإزاحة  التفكري 
الأمريكية  اخلطط  عبا�س" اأن 
للتخل�س  اأوباما  باراك  فرتة  اإبان 
من ب�سار الأ�سد انتهت مع جميء 
اأنه  خا�سة  ال�سلطة  اإىل  ترامب 
لطريقة  خمتلفة  اأفكارا  يحمل 
احلل يف �سوريا والأولويات هناك 
اأن  واأ�ساف  �سيا�سته،  بح�سب 
املقدم  الكبري  الرو�سي  الدعم 
اأمريكية  خطط  اأي  اأنهى  لالأ�سد 
من  التخل�س  يف  ت�سهم  اأن  ميكن 
ودفعت  ال�سوري  النظام  راأ�س 
اأخرى  للتفكري يف حلول  وا�سنطن 
بعيدا  م�سائل  على  والرتكيز 
عليها  ي�سري  كان  التي  ال�سيا�سة 

اأوباما يف �سوريا.

عمر  ال�سوري  الكاتب  قال  بدوره 
الأمريكي  "املوقف  اإن  كو�س 
من  العديد  يطرح  اجلديد 
حماربتها  حول  الت�ساوؤلت 
اتهاماتها  ظل  يف  لالإرهاب 

باأنه  ال�سوري  للنظام  ال�سابقة 
كو�س" اإن  وقال  امل�سكلة"،  اأ�سل 
وا�سنطن تخط م�سارا اآخر لطريقة 
التعامل مع الأزمة ال�سورية بعيدا 
اإزاحة الأ�سد عرب  عن التفكري يف 
وا�سعة  م�ساحات  على  ال�سيطرة 
الكردية  الف�سائل  ودعم  هناك 
وراأى  الأر�س،  على  هامة  ونقاط 
اأن ال�سيا�سة الأمريكية مل تكن منذ 
اليوم الأول للثورة يف �سوريا ترغب 
يكن  ومل  النظام  من  بالتخل�س 
رحيل الأ�سد واحدا من اأولوياتها، 
اأوباما كانت  اإدارة  اإن  وقال كو�س 
املراقبة  على  جهودها  ت�سب 
ما  بانتظار  احلرب  عمر  واإطالة 
للتدخل  حماولة  واأي  عنه  ت�سفر 
كانت بهدف اإبقاء الأو�ساع �سمن 

امل�سار الذي تريده.
واأ�ساف: "نفوذ الوليات املتحدة 

يف �سوريا اأ�سبح كبريا بعد ال�سيطرة 
وا�سرتاتيجية  وا�سعة  مناطق  على 
حتوي  والتي  الفرات  �رصق  من 
مطارات وقواعد ع�سكرية كبرية"، 
التمدد  هذا  اأن  اإىل  كو�س  ولفت 
مق�سود بهدف ا�ستخدامه كاأوراق 
اجللو�س  عند  امل�ستقبل  يف  قوة 
الو�سع  على  مفاو�سات  اأي  اإىل 
ال�سيا�سي والرتتيبات على الأر�س 
الف�سائل  �سعيد  وعلى  ب�سوريا، 
وتتلقى  الأ�سد  تقاتل  كانت  التي 
دعما اأمريكيا و�سفها كو�س باأنها 
اإىل  م�سريا  كـ"الأيتام"،  اأ�سبحت 
وفقا  اإل  بعد  تتحرك  "لن  اأنها 
وما  الأمريكية  ال�سيا�سة  ملقت�سى 
وراأى  وا�سنطن"،  م�سالح  يحقق 
نف�سها  "رهنت  الف�سائل  تلك  اأن 
منذ اليوم الأول للوليات املتحدة 

وحتولت لبندقية ماأجورة".

قالت اأن حما�س هي من قدمت التنازلت فقط:

 امل�صاحلة بعيون
 ع�صكرية �صهيونية

علق حملل ع�سكري �سهيوين 
امل�ساحلة  اتفاق  على  بارز 
من  الأربعاء  اأعلن  الذي 
فتح  حركتي  بني  القاهرة 
باأنه  وو�سفه  وحما�س، 

"جدي وه�س" يف اآن معا.
ال�سوؤون  حملل  و�سكك 
دافيد  بن  األون  الع�سكرية 
له ن�رصته �سحيفة  يف مقال 
العربية، يف �سمود  معاريف 
"بذور  اإن  وقال  التفاق، 
اللقاء  يف  تكمن  النفجار 
التايل بني طريف امل�ساحلة، 
فال اأمل يف اأن تتنازل حما�س 
التي  الأمنية  �سيطرتها  عن 
ومن  غزة،  يف  تفر�سها 
اأبو  نرى  اأن  اأي�سا  ال�سعب 
اإعالنه  عن  يرتاجع  مازن 
ب�رصورة وجود �سالح واحد 
يف ال�سفة وغزة"، زاعما اأن 
الآن  منذ  يعدان  "الطرفني 
الآخر  الطرف  لتهام  حجة 

بالف�سل".
اأن  "يبدو  دافيد:  بن  وتابع 
الذي  امل�ساحلة  اتفاق 
اأكرث  القاهرة  يف  اأم�س  وقع 
املا�سي،  يف  مما  جدية 
لكنه مل يالم�س بعد �سل�سلة 
ملفات  يف  املتمثلة  الألغام، 
غزة،  يف  الأمنية  ال�سيطرة 
واإعادة  النتخابات،  واإجراء 
وانخراط  الربملان،  انعقاد 
التحرير  منظمة  حما�س يف 
اإىل  واأ�سار  الفل�سطينية"، 
التفاق،  يف  "املذهل"  اأن 
قدمت  من  هي  حما�س  اأن 
مل  بينما  فقط،  التنازلت 
اأي  عن  مازن  اأبو  يتنازل 
اإذا  ما  يقرر  بعد، ومل  �سيء 
العقوبات  رفع  ينوي  كان 
التي فر�سها على غزة، التي 
"البقالوة"،  اأم�س  وزعت 

واحدا  دولرا  ترى  اأن  قبل 
بعد، كنتيجة لالتفاق.

ما  اأن  دافيد  بن  واأ�ساف 
التفاق  يف  خمتلف  هو 
احلايل عن اتفاق امل�ساحلة 
 ،2011 العام  يف  ال�سابق، 
مت  التي  الزمنية  اجلداول 
امللفات،  بتنفيذ  ربطها 
الع�سكري  املحلل  وراأى 
الق�سري،  املدى  على  اأنه 
يعزز  امل�ساحلة  اتفاق  فاإن 
"جلم" حما�س يف غزة، التي 
اأطلقت الر�سا�سة وال�ساروخ 
الأخريين نحو اإ�رصائيل قبل 
�سنوات،  ثالث  من  اأكرث 
لي�س  البعيد،  املدى  وعلى 
م�سلحة  اأي  ال�سهيوين  لكني 
القطاع  بني  �سلة  خلق  يف 

وال�سفة الغربية.
بني  "العزلة  اإن  وقال 
اللتني  الأمنيتني  املنطقتني 
ت�سيطران عليهما حكومتان 
فقط  تخدم  خمتلفتان، 
حكومة  اأن  معتربا  الكيان"، 
نتنياهو ف�سلت يف ا�ستخدام 
يف  �سادت  التي  القطيعة 
غزة  يف  الأخرية  ال�سنوات 
على  تق�سي  كي  وال�سفة، 
فل�سطيني  �سعب  اأ�سطورة 
دافيد  بن  وختم  واحد، 
يقف  من  اإن  بالقول،  مقاله 
ف�سل  وينتظر  اخللفية  يف 
حممد  هو  امل�ساحلة 
اللدود  اخل�سم  دحالن، 
اأن  اإىل  واأ�سار  مازن،  لأبي 
ه�س  هو  كم  يعرف  دحالن 
اأن  و�سي�رصه  التفاق،  هذا 
املخلّ�س  دور  يف  يكون 
هذه  "ولعل  ينهار،  اأن  بعد 
نية  كانت  الإطالق  على 
البداية"  منذ  امل�رصيني 

بح�سب بن دافيد.

ترامب ال ين�صحب من االتفاق.. ويعلن ا�صرتاتيجية جديدة �صد اإيران
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
من  ين�سحب  لن  اأنه  ترامب، 
اأول  كلمته  يف  النووي،  التفاق 
انتقدها  اأنه  اإل  اجلمعة،  اأم�س 

وهاجم النظام الإيراين ب�سدة.
وك�سف ترامب يف كلمته املبا�رصة 
عن "ا�سرتاتيجية جديدة" �ستلجاأ 
لها اإدارته عو�سا عن الن�سحاب 
من التفاق النووي، مطالبا حلفاء 
مب�ساعدته  املتحدة  الوليات 
فر�س  من خالل  تطبيقها،  على 
النظام  على  جديدة  عقوبات 
على  عقوبات  واإعالن  الإيراين 
احلر�س الثوري الذي و�سفه باأنه 
على  والعمل  اإرهابية"،  "قوات 
ال�ساروخي،  برناجمها  وقف 
اأخرى،  اإجراءات  اإىل  بالإ�سافة 
الإجراءات  لهذه  "ناأمل  وقال: 
احلكومة  جترب  اأن  اجلديدة 
لإرهاب  تقييمها  اإعادة  على 
ترامب  وهدد  الإيراين".  النظام 
التفاق  اإلغاء  "ميكنني  باأنه 
معاجلة  عدم  حال  يف  النووي 

موؤكدا  فيه"،  الواردة  العيوب 
اإيران  مع  النووية  "التفاقية  اأن 
م�ستمرة"،  مراجعة  ظل  يف  هي 
واأعلن اأنه لن ي�سادق على امتثال 
وقال  النووي،  لالتفاق  اإيران 
الأمريكية  للخزانة  �سمح  اإنه 
احلر�س  على  عقوبات  بو�سع 
وامل�سوؤولني  الإيراين  الثوري 
احلر�س  اأن  واأكد  القوات،  بهذه 
عن  عبارة  الإيراين  الثوري 
املر�سد  يديره  اإرهابي  "جي�س 
وانتقد  تعبريه،  وفق  الإيراين"، 
التي  ال�سابقة  الأمريكية  الإدارة 
النووي،  التفاق  عهدها  وقع يف 
بالتفاق  يفرت�س  "كان  وقال: 
يف  ي�سهم  اأن  اإيران  مع  النووي 
حتقيق ال�سلم والأمن الدوليني".

عليه  اأقدم  مبا  ترامب  وندد 
اإخافة  "من  الإيراين  النظام 
نحو  على  الدوليني  املفت�سني 
من�ساآت  تفتي�س  من  منعهم 
و�سدد  قوله،  وفق  اإيرانية"، 
"النظام الإيراين ارتكب  اأن  على 

لالتفاق  النتهاكات  من  العديد 
ميكن  اأنه  من  وحذر  النووي"، 
�سنوات  ب�سع  خالل  لإيران 
وا�سفا  نووية،  قنبلة  ت�سنع  اأن 
وهاجم  بال�سيء،  النووي  التفاق 
ب�سدة،  الإيراين  النظام  ترامب 

العديد  عن  م�سوؤول  اإنه  وقال 
بحق  ارتكبت  التي  اجلرائم  من 
اإيران  واتهم  ال�سوري.  ال�سعب 
الأ�سد  ا�ستخدام  دعمت  باأنها 
لالأ�سلحة الكيماوية �سد الأبرياء 
اإن  وقال  الأطفال،  واأولهم 

تنظيم  يدعم  الإيراين  "النظام 
وجمموعات  والقاعدة  الدولة 
اأعلن  اأن  اأخرى"، و�سبق  اإرهابية 
الأمريكي،  اخلارجية  وزير 
الرئي�س  اأن  تيلر�سون،  ريك�س 
اجلمعة  �سيعلن  ترامب  دونالد 
اإيران  بالتزام  اإقراره"  "�سحب 
التفاق  يف  الواردة  تعهداتها 
لن  لكنه  النووي،  برناجمها  حول 
اأبرم  الذي  التفاق  من  ين�سحب 
والقوى  طهران  بني   2015 عام 
"ننوي  تيلر�سون:  وقال  الكربى. 
الرئي�س  لكن  التفاق،  يف  البقاء 
اإيران،  �سي�سحب اإقراره" بالتزام 
م�سيفا: "ل نطلب من الكونغر�س 
ذلك  لأن  عقوبات،  فر�س  اإعادة 
الواقع  الأمر  بحكم  �سيعني 
ان�سحابا من التفاق"، وتابع باأن 
"ترامب لن يطلب من الكونغر�س 
املفرو�سة  العقوبات  يعيد  اأن 
اتفاقا  يلغي  ل  لكي  اإيران،  على 
اأن  واأ�ساف  تاريخيا"،  نوويا 
�ستعني  العقوبات  فر�س  "اإعادة 

عن  نتخلى  اأننا  الواقع  يف 
الأبي�س  البيت  ويدعو  التفاق". 
بدل من ذلك اإىل فر�س عقوبات 
جديدة اإذا اجتازت اإيران "نقاطا 
حمددة"، ولحقا اأعلنت اخلزانة 
احلر�س  و�سعت  اأنها  الأمريكية 
قائمة  على  الإيراين  الثوري 
الربملان  رئي�س  وكان  العقوبات. 
قال  لريجاين،  علي  الإيراين 
التي  الأنباء  على  تعليقا  اجلمعة 
ان�سحاب  من  خماوف  اأثارت 
اإنه  النووي  التفاق  من  ترامب 
الوليات املتحدة  ان�سحبت  "اإذا 
بالده  مع  النووي  التفاق  من 
التفاق  نهاية  هذا  ف�سيعني 
لريجاين،  واأ�ساف  الدويل"، 
يف  بطر�سربج  �سان  يزور  الذي 
موؤمتر  يف  للم�ساركة  رو�سيا 
ان�سحاب  اأن  دويل،  برملاين 
�سيكون   التفاق  من  وا�سنطن 
طهران تاأمل يف اأن تلعب رو�سيا 
دورا يف ت�سوية الو�سع فيما يتعلق 

بالتفاق النووي. 
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املحكمة اجلنائية حتقق بتورط
 دحالن يف »جرائم حرب«

ك�سف موقع »ميدل اإي�ست اآي« الربيطاين، عن اأن املحكمة اجلنائية الدولية يف لهاي 
كانت قد فتحت حتقيقا بحق حممد دحالن ب�سبهة تورطه يف جرائم حرب مع �سيف 

الإ�سالم القذايف، قبل �سقوط نظام والده يف ليبيا. 

�أعده  �لذي  �لتقرير  وبح�سب 
رئي�س حترير »ميدل �إي�ست �أي« 
�لأخري  ف�إن  هري�ست،  ديفيد 
هذه  ت�ؤكد  وث�ئق  على  ح�سل 
�ل�ث�ئق  وت�سري  �ملعل�م�ت، 
�رتكز عليه  �لذي  للتقرير  وفق� 
مدعي  �أن  �مل�سدر  �إىل  ذ�ت 
ع�م �ملحكمة �جلن�ئية �لدولية، 
ف�ت� بن�س�ده، ك�نت قد ت�جهت 
�لفل�سطينية  �ل�سلطة  �إىل رئي�س 
ع�م  �أو�خر  يف  عب��س،  حمم�د 
2012، ط�لبة م�س�عدة �حلك�مة 

�لفل�سطينية يف �لتحقيق�ت �لتي 
حممد  من  كل  بحق  جتريه� 
ر�سيد،  بره�ن  وحممد  دحالن 
�ل�سحيفة،  بح�سب  ذلك  و�أتى 
ب�سبب �سبه�ت حت�م ح�ل ت�رط 
�لإ�سالم  �سيف  مع  �لرجلني 
�ل�سن��سي،  �هلل  وعبد  �لقذ�يف 
نظ�م  عن��رص  من  وغريهم� 
ب�لغة  جر�ئم  يف  �لقذ�يف 
�لنظ�م  مب�جب  �خلط�رة، 

�لأ�س��سي للمحكمة �لدولية.
وجهته  �لذي  �خلط�ب  ون�س 

على  حتديد�  بن�س�ده 
�مل��طنني  ب��سرت�ك  �سبه�ت 
يف  �ملذك�رين  �لفل�سطينيني 
جر�ئم  �رتك�ب  على  �لت��ط�ؤ 
عليه�  �مل�س�ءلة  تدخل  حرب، 
�ملحكمة  �سالحي�ت  �سمن 
�ملحكمة  طلب  وي�أتي  �لدولية، 
�ل�سلطة  رئ��سة  من  �مل�س�عدة 
�لفل�سطينية �سمن �سي�ق حتقيق 
فتحته �ملدعي �لع�م يف م�ر�س 
2011 يف �ل��سع يف ليبي�، حينم� 
�نتف��سة  �لبالد ت�سهد  ك�نت 

�سعبية �سد نظ�م �لقذ�يف، وذلك 
مب�جب قر�ر 1970 �ل�س�در عن 
جمل�س �لأمن �لدويل، يذكر �أن 
�أ�سدرته�  �لتي  �لت�قيف  مذكرة 
�ملحكمة �جلن�ئية �لدولية بحق 
تن�س  �لقذ�يف  �لإ�سالم  �سيف 
يزعم  له�  مطل�ب  �أنه  على 
جر�ئم  �رتك�ب  عن  م�س�ؤوليته 
وجر�ئم  ب�ملدنيني  وتنكيل  قتل 
من  �بتد�ء  �لإن�س�نية،  �سد 
يف  فيفري  من  ع�رص  �خل�م�س 

�أنح�ء ليبي� ك�فة.

الكويت: ال م�سا�س بحقوق العمالة 
الوافدة رغم التوطني

�سدد ن�ئب مدير ع�م �لهيئة �لع�مة للق�ى �لع�ملة لقط�ع حم�ية 
�لق�ى �لع�ملة ب�لك�يت، عبد �هلل �ملط�طح، على حر�س �لهيئة 
على حفظ حق�ق �لعم�لة �ل��فدة رغم �جت�ه �حلك�مة نح� رفع 

ن�سب �لت�طني، م�سري�ً �إىل �أن �لهيئة، ممثلة يف قط�ع حم�ية �لق�ى 
�لع�ملة، ل ت�أل� جهد� يف حم�ية �لعم�لة، ودفع �أي ظلم قد يقع 

عليهم. وق�ل »�ملط�طح«، خالل ��ستقب�له �سفري جمه�رية �لفيلبني 
رين�ت� بيدرو فيال، �إن �لق�ن�ن 6 / 2010، �ل�س�در يف �س�أن �لعمل يف 

�لقط�ع �لهلي، و�لقر�ر�ت �ملنظمة له، منح مز�ي� عدة للعم�لة 
�ل��فدة من �س�أنه� �سي�نة حق�قهم �مل�دية و�ملعن�ية، و�أكد �أن 

حر�س �لك�يت على �ل�ف�ء ب�للتز�م�ت �لدولية ح�ل ت�فري فر�س 
�لعمل �لالئقة و�لع�دلة للجميع وتعزيز من� عدد �لعم�لة �ملنتجة، 
ي�أتي �نطالق� من �إمي�نه� �لر��سخ ب�أهمية تنظيم و��ستقر�ر �س�ق 

�لعمل خلدمة �لأهد�ف �لتنم�ية. وتطرق »�ملط�طح« خالل �للق�ء 
�إىل �حلديث عن مركز �إي��ء �لعم�لة �ل��فدة، �لذي ت�رصف عليه 
�لهيئة، لفت� �إىل �أن �ملركز يقدم �خلدم�ت �ل�سحية و�لق�ن�نية 

و�لجتم�عية للع�مالت �ل��فد�ت، وهذ� جعله حمل ثن�ء و�إ�س�دة من 
قبل �ملنظم�ت �لدولية. رغم و�س�ل �ملنتخب �مل�رصي لنه�ئي�ت 
ك�أ�س �لع�مل، �إل �أن �لفلكي �مل�رصي �أحمد �س�هني ي�رص على عدم 
متكن �ملنتخب من �مل�س�ركة  �نعق�د ك�أ�س �لع�مل يف رو�سي� �لع�م 
�لق�دم، �لأمر �لذي �أث�ر �سخرية مذيع برن�مج �حلدث �لي�م، �لذي 

��ست�س�ف �س�هني يف مد�خلة ه�تفية.

هكذا رد روحاين على تهديدات 
واإجراءات ترامب �سد اإيران

�تهم �لرئي�س �لإير�ين ح�سن 
�ملتحدة  �ل�لي�ت  روح�ين 
�لعديد  ب�سن�عة  �لأمريكية، 
�لإره�بية،  �جلم�ع�ت  من 
ق�ئال �إن �ل�سعب �لإير�ين لن 
ينحني �أم�م ديكت�ت�ر �أو �أي 

ق�ة مهم� ك�نت.

وق�ل روح�ين يف كلمة متلفزة 
�نته�ء  من  وجيزة  بعد فرتة 
�لأمريكي  �لرئي�س  خط�ب 
و�لتي  تر�مب  دون�لد 
�ل�سرت�تيجية  فيه�  �علن 
�لأمريكية �جلديدة مع �إير�ن 
»يبدو �أن تر�مب ل يعلم ب�أن 
وثيقة �لإتف�ق �لن�وي لي�ست 
ولفت  ثن�ئية«،  �إتف�قية 
�ملتلفزة  كلمته  يف  روح�ين 
�لرئي�س  �أن   �جلمعة  �لي�م 
�لأمريكي »ل يعلم �أن �أمريك� 
على  عق�د  قبل  �س�عدت 
�حلك�مة  �أ�سقط  �نقالب 
�ير�ن«،  يف  �ل�رصعية 
�لث�رة  �نت�س�ر  »بعد  وت�بع 
ن�سي  �لإير�نية  �لإ�سالمية 
�سعت  �أمريك�  �أن  تر�مب 
�ل�سالمية  �لث�رة  لإ�سق�ط 
�لأمريكي  �لرئي�س  و�ن 
ن�سي �أن حك�مته وقفت �إىل 
ج�نب �سد�م يف حربه �سد 

�إير�ن«.
ن�سي  ترمب   « و�أ�س�ف 
دعمت  حك�مته  �أن 
و�لأ�سلحة  �لقن�بل  ق�سف 
�أكر�د  �سد  �لكيمي�ئية 
روح�ين  وخ�طب  �لعر�ق«، 
�لأمريكي ق�ئال:  �ل�سعب 
تع�ملتم  كيف  ن�سيتم  »هل 
�لأفغ�ين  �ل�سعبني  مع 
ل  ومل�ذ�  و�لفل�سطيني، 
تعرت�س�ن على �لقن�بل �لتي 
ت�سقط على رو�س �ليمنيني«، 

و�أكد روح�ين م���سلة بالده 
�لدولية  �ل�ك�لة  مع  تع�ونه� 
يتعلق  فيم�  �لذرية  للط�قة 
وك�نت  �لن�وي،  ب�مللف 
�لحت�د  خ�رجية  وزيرة 
فيديريك�  �لوروبي 
�جلمعة  علقت  م�غريني 
ق�ئلة  تر�مب  خط�ب  على 
�لربن�مج  ح�ل  �لتف�ق  �إن 
�لن�وي �لير�ين �لذي ت�عد 
دون�لد تر�مب ب�لغ�ئه »يعمل 

وي�ؤتي ثم�ره«.
وق�لت بعد دق�ئق من كلمة 
للرئي�س �لمريكي �علن فيه� 
رف�سه �لقر�ر ب�لتز�م �ير�ن 
�لتف�ق »ل ميكن �ن ن�سمح 
جمتمع�  ب��سفن�  لنف�سن� 
ب�لت�أكيد،  و�وروب�  دولي�، 
وي�ؤتي  يعمل  �تف�ق  بتفكيك 
ل  �ن  و�عتربت  ثم�ره«، 
ل��سع  تر�مب  لدى  �سلطة 
�ي  »يف  �لتف�ق  لهذ�  حد 
و��س�فت  �علن،  كم�  وقت« 
�ن »رئي�س �ل�لي�ت �ملتحدة 
ولكن  عديدة  �سلط�ت  لديه 
لي�س هذه �ل�سلطة«، مذكرة 
�لمريكي  �مل�قف  ب�ن 
يف  �لي�م  ب�ت  �لتف�ق  من 
وت�بعت  �لك�نغر�س،  يدي 
�تف�ق�  لي�س  �لتف�ق  »هذ� 
مع�هدة  لي�س  ثن�ئي�، 
ل  علمي  دولية،  بح�سب 
ي�ستطيع �ي بلد يف �لع�مل �ن 
يلغي مبفرده قر�ر� ملجل�س 
تبنيه  مت  �لدويل  �لمن 
تر�مب  و�علن  ب�لجم�ع«، 
رف�سه �لقر�ر ب�لتز�م �ير�ن 
�نه  معترب�  �لن�وي،  �لتف�ق 
يف  �لتف�ق�ت  �أ�س��أ«  »�حد 
�ملتحدة  �ل�لي�ت  ت�ريخ 
وم�ؤكد� �ن طهر�ن ل حترتم 

روحيته. 

رفع الر�سوم يدفع ال�سعوديني للبحث عن فر�س يف االإمارات

قراءات يف �سبح االقرتا�س الذي يهدد تون�س 

يتجه جمل�ص الغرف ال�سعودية اإىل درا�سة وح�سر الفر�ص ال�ستثمارية يف الإمارات، لعر�سها 
على امل�ستثمرين ال�سعوديني ومدى ال�ستفادة منها، بعد قرار اأبو ظبي اإعفاء رجال الأعمال 

ال�سعوديني من الر�سوم، ومعاملتهم معاملة املواطن الإماراتي.

توقع رئي�ص احلكومة التون�سية يو�سف ال�ساهد، اأن تخرج بالده من دوامة القرتا�ص يف اأفق العام 2020، حال تنفيذ 
الإ�سالحات والربنامج القت�سادي حلكومته.

�ل�رصقية عبد  رئي�س غرفة  وق�ل 
جمل�س  »�إن  �لعطي�س�ن:  �لرحمن 
عقد  ب�سدد  �ل�سع�دية  �لغرف 
وور�س  �لجتم�ع�ت  من  عدد 
�ل�سع�ديني  للم�ستثمرين  �لعمل 
�لتج�رية  للغرف  �ملنت�سبني 
ب�لفر�س  لتعريفهم  �ل�سن�عية 
�أب�  يف  �ملتن�عة  �ل�ستثم�رية 
»�لقر�ر  �أن  م�سيف�  ودبي«،  ظبي 
يف  �ل�سب�ب  �مل�ستثمرين  �سيمنح 
و�ملت��سطة  �ل�سغرية  �ملن�س�آت 
قط�ع  يف  خ��سة  جديدة  فر�س� 
�لت�س�لت و�ل�سي�حة و�ل�سن�عة«، 
وبني وفق� ل�سحيفة »�لقت�س�دية«، 
�أكرث من 230 م�ستثمر�  �أن هن�ك 
�سع�دي� يف �لإم�ر�ت ب�سفة ع�مة 
ري�ل  ملي�ر   70 من  �أكرث  �سخ�� 
عق�رية  متن�عة  ��ستثم�ر�ت  يف 
و�سن�عية و�سي�حية، مت�قع� زي�دة 

�لنقل  قط�ع  يف  �مل�يل  �ل�سخ 
�لربي و�خلدم�ت �لل�ج�ستية.

وط�لب بقية دول �خلليج ب�أن تتبع 
�مل�ستثمرين  �إعف�ء  يف  �لإم�ر�ت 
وذلك  �لر�س�م  من  �ل�سع�ديني 
تك�ملية  خليجية  �سن�عة  لإيج�د 
�إىل منح �ملن�س�آت  م�حدة، ودع� 
�ل�سغرية و�ملت��سطة يف �ململكة 
لدعم  �لفر�س  بع�س  و�لإم�ر�ت 
تلك �ملن�س�آت، �إ�س�فة �إىل �ل�سم�ح 
و�لإم�ر�تية  �ل�سع�دية  لل�رصك�ت 
ب�لدخ�ل يف من�ق�س�ت �مل�س�ريع 
�لبلدين،  بني  �لكربى  �حلك�مية 
�رصك�ت  على  ق��رص�  يك�ن  و�أل 
وطنية، وق�ل �أمني غرفة �لأح�س�ء 
قر�ر  »�إن  �لن�س��ن:  �هلل  عبد 
�مل�ستثمرين  ب�إعف�ء  �لإم�ر�ت 
�لر�س�م  من  �ل�سع�ديني 
ومع�ملتهم كم��طنني، يعد خطة 

للم�ستثمرين  وحتفيزية  �إيج�بية 
»�لقر�ر  �أن  م�سيف�  �ل�سع�ديني«، 
يف  �لقت�س�دية  �حلركة  �سينع�س 

�ململكة و�لإم�ر�ت«.
ت���سال  هن�ك  �أن  �لن�س��ن  وذكر 
�لأح�س�ء  غرفة  بني  م�ستمر� 
عق�د،  منذ  ظبي  و�أب�  ودبي 
م�قعه�  بحكم  �لغرفة  �إن  حيث 
�لإم�ر�ت  من  وقربه�  �جلغر�يف 
عن  ك�فية  معل�م�ت  لديه� 
وم�قعه�  �ل�ستثم�رية  �لفر�س 
م��سح�  ظبي،  و�أب�  دبي  يف 
بتعريف  �ستق�م  �لغرفة  �أن 
وت�قع  �لفر�س،  بتلك  من�س�بيه� 
يف  �ل�سع�دية  �ل�ستثم�ر�ت  زي�دة 
�ملقبلة  �لفرتة  خالل  �لإم�ر�ت 
من  �مل�ستثمرين  �إعف�ء  بعد 
�ل�ستثم�ر  يف  خ��سة  �لر�س�م، 

�لعق�ري و�ل�سن�عي.

م�ستثمرة  �جلرب  مي  وق�لت 
قط�ع  يف  �لإم�ر�ت  يف  �سع�دية 
�لقر�ر  »�إن  و�لعق�ر:  �ل�سي�حة 
�مل�ستثمرين  جميع  يخدم 
�أن هن�ك  و�مل�ستثمر�ت ول�سيم� 
يف  �سع�دية  ن�س�ئية  ��ستثم�ر�ت 
�ل�ستثم�ر  منه�  متعددة  جم�لت 
و�لفندقة،  و�ل�سي�حة  �لعق�ر  يف 
�ملتن�عة  �لتجميل  ومر�كز 
و�ل�س�رقة  ظبي  و�أب�  دبي  يف 
�أن قر�ر  �إىل  و�أ�س�رت  وعجم�ن«، 
�مل�ستثمرين  ب�إعف�ء  �لإم�ر�ت 
�ل�سع�ديني من �لر�س�م ي�أتي دعم� 
يف  �ل�ستثم�ر  و�رصوط  ل�س��بط 
�لإم�ر�ت، �لتي تعترب غري معقدة 
من  كثري�  �سجع  م�  �لأ�س��س،  يف 
�خلليج  دول  من  �مل�ستثمر�ت 

و�لع�مل على �ل�ستثم�ر فيه�.

يرتكز  حك�مته  برن�مج  �إن  وق�ل 
�لنم� وتنفيذ  على ع�دة حمرك�ت 
تتمثل  �لإ�سالح�ت  من  جملة 
م�سري�  �لنم�.  لدفع  �إجر�ء�ت  يف 
لالقرت��س من  تلج�أ  بالده  �أن  �إىل 
�سندوق �لنقد �لدويل لأنه ميكنه� 
بن�سبة  قرو�س  على  �حل�س�ل  من 
ف�ئدة �سعيفة ترت�وح م� بني 1 �إىل 
�لع�م  ويف  فقط،  �مل�ئة  يف   1.5
�مل��سي 2016، و�فق �سندوق �لنقد 
ملي�ر   2.8 ت�ن�س  �إقر��س  على 
�إ�سالح�ت  حزمة  مق�بل  دولر 
�أبرزه�  خمتلفة  بقط�ع�ت  تتعلق 

�مل�رصفية و�مل�لية.
�أن  �لت�ن�سي  �ل�زر�ء  رئي�س  و�أكد   
ن�سبة  حتقيق  �إىل  تطمح  بالده 
 5 بنح�  تقدر  لقت�س�ده�  من� 
 70 على  �حلف�ظ  مع  �مل�ئة  يف 
�لع�م  �أفق  يف  مدي�نية،  ب�مل�ئة 
عملت  حك�مته  �إن  وق�ل   ،2020
حتقيق  على  �مل��سية،  �لفرتة  يف 
�لنم�  هدفني هم� ع�دة حمرك�ت 
وتنفيذ �إ�سالح�ت ترتبط ب�جلب�ية 
وتر�سيد منظ�مة �لدعم وت�جيهه� 
و�ملت��سطة  �لفقرية  للطبق�ت 
لإ�سالح  �إ�س�فة  �ملجتمع،  يف 

�ل�سن�ديق �لجتم�عية.
م��زنة  مب�رصوع  يتعلق  وفيم� 
�أ�س�ف  �ملقبل،  للع�م  �لدولة 
تت�سمن  ل  »�مل��زنة  �أن  �ل�س�هد 
ول  �لدعم  منظ�مة  يف  تر�جع� 
زي�دة يف �ل�رص�ئب بل هن�ك �إع�دة 
مزيد  دون  لل�رص�ئب«،  ت�جيه 
حك�مته  �أن  وذكر  �لتف��سيل،  من 
عندم� �أعدت م�رصوع �مل��زنة ك�ن 
�لت�ن�سي  �لحت�د  مع  جل�س�ت  له� 
لل�سغل و�لحت�د �لت�ن�سي لل�سن�عة 
وحم��سبني  وخرب�ء  و�لتج�رة 
�حلك�مة  رئي�س  و�أ�س�ر  وحم�مني، 

�مل�س�دقة  متت  �أنه  �إىل  �لت�ن�سية 
للع�م  �لدولة  م��زنة  م�رصوع  على 
�ل�زر�ء  جمل�س  د�خل  �ملقبل 
دون  للربمل�ن،  �إح�لته�  و�سيتم 

حتديد م�عد لذلك.
�لت�ن�سية  �لع�م  �مل��زنة  وتقدر 
للع�م �ملقبل بنح� 36 ملي�ر دين�ر 
م� يع�دل 14.5 ملي�ر دولر بزي�دة 
ملي�ر دولر عن �مل��زنة �ل�س�بقة، 
وت�سعى ت�ن�س �إىل رفع ن�سبة �لنم� 
�لقت�س�دي �إىل نح� 3% يف 2018، 
مق�رنة بنح� 2.5 ب�مل�ئة مت�قعة 

�لع�م �حل�يل.
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�سيال وخذير يغيبان عن قمة الثالثاء املقبل

�ضباب ق�ضنطينة يج�ضد بداية مو�ضم قوية ويح�ضر لقمة الوفاق
ت�سكيلة �سو�سطارة تواجه القبة غدا وديا

اإدارة حداد تتهم ب�ضرب 
 حت�ضريات الفريق

 قبل خرجة الوداد البي�ضاوي
االخبار  اإدارة فريق احتاد اجلزائر  نفت 

اليومني  خالل  ترويجها  مت  التي 
االت�صال  على  باإقدامها  الفارطني 
بعدد من املدربني من اجل خالفة 
املدرب البلجيكي بول بوت الذي 
الوداد  مباراة  ان  احلديث  دار 
املقررة  املغربي  البي�صاوي 
اياب  حل�صاب  املقبل  ال�صبت 
اأبطال  رابطة  نهائي  ن�صف 
على  له  االأخرية  �صتكون  اإفريقيا 

للفريق  الفنية  العار�صة  راأ�س 
اإدارة  اأم�س  ك�صفت  العا�صمي، حيث 

ر�صمي  بيان  يف  حداد  ربوح  الرئي�س 
جميع  اأن  االلكرتوين  موقعها  على  ن�رشته 

من االخبار التي مت ترويجها بوجود ات�صال بينها وبني  عدد 
املدربني ال اأ�صا�س له من ال�صحة وجمرد اإ�صاعات، مو�صحة اأنها 
ت�صع الثقة الكاملة يف الطاقم الفني احلايل املكون من البلجيكي 
بوت وامل�صاعد عبد القادر يعي�س من اأجل موا�صلة مهامه ب�صفة 
تعمل  التي  االأطراف  باأن  العا�صمي  النادي  اإدارة  واتهمت  عادية، 
الفريق  حت�صريات  �رشب  اإىل  تهدف  االأخرية  لهذه  الرتويج  على 

وزعزعتها قبل ايام عن اخلرجة االإفريقية الهامة التي تنتظرها.
مزيان  الرحمان  عبد  الالعب  رفقاء  يخو�س  اأخرى،  جهة  من 
القبة والتي �صوف تكون حمطة  اأمام نادي رائد  غدا مباراة ودية 
تاأجيل  بعد  البي�صاوي  الوداد  اأمام  املقررة  خلرجتهم  حت�صريية 
للرابطة  ال�صابعة  اجلولة  �صمن  تندرج  التي  ب�صكرة  احتاد  مباراة 
املحرتفة االأوىل واملربجمة يومي االثنني والثالثاء، حيث تالقي 
القبة مبلعب مركز حت�صري املنتخبات  رائد  »�صو�صطارة«  ت�صكيلة 
اأجل  ا�صتغاللها من  بوت  ويعول املدرب  ب�صيدي مو�صى،  الوطنية 
التي  االأ�صا�صية  الت�صكيلة  وحت�صري  التكتيكية  الروتو�صات  و�صع 
اخلام�س  حممد  ملعب  على  الوداد  مبقابلة  معنية  تكون  �صوف 

مبدينة الدار الببي�صاء.
عي�سة ق. 

ي�صجل فريق احتاد البليدة بداية 
منتظرة  تكن  مل  �صعبة  مو�صم 
من اأكرث املت�صائمني قبل بداية 
املو�صم الكروي اجلاري، حيث 
يتواجد ال�صاعد اجلديد والعائد 
اإىل دوري االأ�صواء يف و�صعية ال 
ف�صل  الذي  وهو  عليها  يح�صد 
بداية  منذ  فوز  اأي  حتقيق  يف 
اكتفى  بعدما  الوطنية  البطولة 
من  وحيدة  نقطة  بح�صد 
خا�صها  مباريات  �صت  جمموع 
ن�رش  ح�صاب  على  اأحرزها 
يف  وا�صل  لكنه  داي،  ح�صني 
مباراة  كب  يف  النقاط  اإهدار 
يخو�صها �صواء داخل الديار او 
خارجها، وهو ما جعله يتواجد 

بعدما  دفاع  ا�صواأ  ت�صنيف  يف 
دخلت �صباكه جمموع 12 هدفا 
املباراة  يف  هدفني  مبعدل 
هجوم  اأ�صواأ  وثاين  الواحدة، 
فقط  اهداف  اأربعة  بت�صجيل 
ب�صكرة  احتاد  فريقي  خلف 
واحتاد احلرا�س اللذان ميلكان 

ثالثة اهداف.
منطقة  لنادي  ال�صيئة  البداية 
امل�صوؤولني  يجعل  »املتيجة« 
وحمبيه يدقون ناقو�س اخلطر 
خانة  يف  الفريق  وي�صعون 
التوا�صل  اأن  باعتبار  اخلطر 
االحتاد  يهدد  الريتم  هذا  على 
البليدي بالعودة �رشيعا من حيث 
جاء وبالتايل امل�صاركة املو�صم 

الرابطة  يف  جمددا  القادم 
واأن  خا�صة  الثانية،  املحرتفة 
نهاية  جمددا  �صقط  الفريق 
يجر  وعاد  املنق�صي  اال�صبوع 
اذيال الهزمية من خارج الديار 
تاجنانت،  دفاع  امل�صيف  اأمام 
تع�صف  التي  امل�صاكل  وتبقى 
املو�صم  انطالق  قبل  بالنادي 
التح�صريات  مرحلة  وخالل 
ظل  يف  خا�صة  الت�صكيلة  تهدد 
م�صتوى  على  اال�صتقرار  غياب 
بالدرجة  الفنية  العار�صة 
االأوىل والتي تداول عليها ثالثة 
بعدما  واحدة  دفعة  مدربني 
بداأ التح�صريات املدرب فريد 
املن�صفة  يرمي  ان  قبل  زميتي 

يتم  اأن  قبل  امل�صاكل  ب�صبب 
خالقته ب�صمري بوجعران الذي 
�رشيعا  وغادر  طويال  يعمر  مل 
عقب هزمية اجلولة االفتتاحية 
بثالثية  وهران  مولودية  اأمام 
باملدرب  خالفته  ليتم  نظيفة، 
الذي  �صبع  م�صطفى  احلايل 
لتحقيق  البليدية  الت�صكيلة  قاد 
االآن.  حلد  الوحيد  نقطتها 
ا�صحت  الت�صكيلة  ان  واالأكيد 
�رشيعا  باال�صتفاقة  مطالبة 
املقبلة  اجلولة  من  وابتداء 
الثالثاء  هذا  ت�صتقبل  عندما 
مباراة  بلعبا�س يف  احتاد  نادي 

قوية على ار�صية امليدان.
ع.ق.

عدم ال�ستقرار يف العار�سة الفنية وم�ساكل الإدارة يهددان الفريق

 �سمن مناف�سة �سباق
 �سد ال�ساعة ح�سب الفرق

املجمع الريا�ضي البرتويل  
يتوج باللقب العربي للدراجات

 
فاز املجمع الريا�صي البرتويل اجلزائري للدراجات 

الهوائية ب�صباق �صد ال�صاعة ح�صب الفرق للبطولة العربية 
لالأندية بقطعه م�صافة 53،6 كم يف �صاعة 6 دقائق و53 

ثانية والتي احت�صنتها والية ب�صكرة، ويتكون فريق املجمع 
الريا�صي البرتويل املتوج باللقب العربي من الدراجني 

عزالدين لعقاب، عبد اهلل بن يو�صف، عبد الرحمان مهدي 
حمزة ويا�صني حمزة، ونال املركز الثاين نادي الن�رش 
االإماراتي الذي قطع امل�صافة يف 1�صاعة 9  دقائق و7 
ثواين متبوعا يف املركز الثالث بنادي بنك االإ�صكان 

التون�صي بقطعه  امل�صافة يف 1 �صاعة 10 دقائق و13 ثانية، 
و قد جرى هذا ال�صباق انطالقا من �صاحة »احلرية« 
بو�صط مدينة ب�صكرة مرورا ببلدية  لوطاية اإىل غاية 

خط الو�صول بنف�س نقطة االنطالق يف اجواء مناخية 
وتنظيمية  مالئمة.

وي�صارك يف هذه البطولة 85 دراجا ميثلون 7 دول عربية 
تتمثل يف كل من تون�س، ليبيا، املغرب، م�رش، االمارات 

العربية املتحدة والعراق اإىل جانب البلد امل�صيف 
اجلزائر، ويت�صمن برنامج املناف�صة ف�صال عن �صباق �صد 
ال�صاعة ح�صب الفرق الذي جرى اأول اأم�س ال�صباق �صد 
ال�صاعة فردي الذي جرى ام�س على اأن يجري ال�صباق 
على الطريق غدا يف ختام هذه البطولة، وتنظم هذه 

البطولة بالتعاون بني االحتاد العربي للدراجات واالحتادية  
اجلزائرية للدراجات بالتن�صيق مع مديرية ال�صباب 

والريا�صة لوالية ب�صكرة.
ق.ر.

احتاد البليدة يدخل النفق املظلم وال خيار �ضوى االطاحة ببلعبا�س

ق�صنطينة  �صباب  فريق  ي�صجل 
بعدما  ا�صتثنائية  مو�صم  بداية 
التوايل  على  الثالثة  مباراته  حقق 
عقب  واحدة  وخ�صارة  هزمية  دون 
انطالق  من  مباريات  �صت  خو�صه 
من  متّكن  بعدما  وذلك  املو�صم، 
جدول  ب�صدارة  مرة  الأول  االنفراد 
الرائدين  تعرث  م�صتغال  الرتتيب 

و�صباب  �صطيف  وفاق  ال�صابقني 
على  بالتعادل  واكتفيا  بلوزداد 
الأ�صبال  �صمح  ما  وهو  ملعبيهما، 
عمراين  القادر  عبد  املدرب 

اقتنا�س املركز االأول
ت�صكيلة  عادت  ال�صدد،  هذا  ويف 
خارج  من  فوز  باأول  »ال�صيا�صي« 
على  وذلك  املو�صم  هذا  القواعد 

احتاد  اجلديد  ال�صاعد  ح�صاب 
كامال  الزاد  اأحرزوا  اين  ب�صكرة، 
والذي �صمح لهم با�صتغالل الفر�صة 
الريادة  على  االنق�صا�س  اأجل  من 
يف �صورة توؤكد الرغبة القوية الأبناء 
يف  الكبرية  رغبتهم  »�صريتا«  مدينة 
والتناف�س على  االأوىل  االأدوار  لعب 
متلك  التي  الوطنية  البطولة  لقب 

النادي  تاريخ  يف  واحدة  مرة  لقبها 
الت�صعينيات،  منت�صف  وح�صدته 
يف  عمراين  املدرب  يوا�صل  حيث 
بناء فريق قوي من اأجل العودة بقوة 
هذا املو�صم واإحراز اإحدى االألقاب 
من اأجل اإعادة ال�صباب الق�صنطيني 

اإىل من�صة التتويجات جمددا.
يف  امل�صتقدم  املهاجم  وتاألق 
ح�صني  ن�رش  من  الفارط  ال�صيف 
يف  الفتة  ب�صورة  عبيد  اأمني  داي 
مباراة احتاد ب�صكرة بعدما جنح يف 
ت�صجيل الثنائية التي منحت فريقه 
يح�رش  جتعله  ثمينة،  نقاط  ثالث 
الرابطة  من  ال�صابعة  اجلولة  لقمة 
هذا  عندما   االأوىل  املحرتفة 
�صطيف  وفاق  الو�صيف  الثالثاء 
مبعنويات مرتفعة، وهي املواجهة 
الثنائي  غياب  تعرف  �صوف  التي 
�صيال وخذير ي�صبب العقوبة وهو ما 
يجعل الطاقم الفني ملزما بال�رشوع 
اأجل  من  البدائل  حت�صري  يف 
تعوي�صهما يف الت�صكيلة االأ�صا�صية. 

عي�سة ق.

اأبناء رو�سيكادا يف الو�سافة وبو�سعادة تغرق رائد القبة

املوب ت�ضتغل �ضقوط ال�ضام وتقتن�س ال�ضدارة
من  بجاية  مولودية  فريق  ا�صتفاد 
للرابطة  ال�صاد�صة  اجلولة  نتائج 
املحرتفة الثانية وعنّي نف�صه رائدا 
الذي  الثمني  الفوز  بعد  جديدا 
ح�صاب  على  ميدانه  على  حققه 
غايل مع�صكر موؤكدا �صل�صلة النتائج 
االيجابية التي يحققها منذ بداية 
املو�صم اجلديد بعد حتقيقه للفوز 
من  لتزيد  التوايل  على  اخلام�س 
اجلزائري  الغرب  نادي  متاعب 
الذي يوا�صل تذيل جدول الرتتيب، 
»املوب«  ت�صكيلة  ابتعدت  بينما 
بنقطة عن اأقرب مالحقيها �صبيبة 
و�صافة  اإىل  عادت  التي  �صكيكدة 
بقوة  �رشبها  بعد  الرتتيب  جدول 
على  نظيفة  برباعية  والفوز 
ح�صاب �صباب عني الفكرون، فيما 
عني  اأمل  ال�صابق  الرائد  �صقط 
اأول  و�صجل  القواعد  خارج  مليلة 
هزمية هذا املو�صم اأمام امل�صيف 

جمعية ال�صلف الذي وا�صل �صل�صلة 
بدون  املو�صم  بداية  مباريات 
بال�صعود  الفوز  له  و�صمح  هزمية 
اإىل املركز الرابع على بعد نقطة 

عن ثالثي الرتتيب.

املوؤخرة  اأندية  لقمة  بالن�صبة  اأما 
من  بو�صعادة  اأمل  �صاعف  فقد 
بعدما  القبة  رائد  �صيفه  متاعب 
عليه  وفاز  قوية  �صفعة  له  وجه 
ت�صكيلة  مكنت  لهدف،  برباعية 

االأول  فوزها  حتقيق  من  االأمل 
اثره  على  متكنت  املو�صم،  هذا 
املوؤخرة  مراكز  عن  االبتعاد  من 
النادي  و�صعية  تعقد  مقابل 
العا�صمي الذي يتواجد يف املركز 
النتائج  وتوا�صلت  االأخري،  قبل  ما 
العري�صة من ملعب �صفوحي بعدما 
�صبيبة  ب�صيفه  باتنة  �صباب  اأطاح 
عليه  بالفوز  وفاديته  واأكرم  بجاية 
بثالثية نظيفة، فيما انتهى داربي 
الديار  اأ�صحاب  لفائدة  الغرب 
اطاحوا  الذين  �صعيدة  مولودية 
مقابلتان  وانتهت  غليزان،  ب�رشيع 
جمعية  من  كل  جمعت  بالتعادل 
ومولودية  تلم�صان  ووداد  وهران 
بوعريريج  برج  اأهلي  اأمام  العلمة 
انتهيا  اللذان  الداربيان  وهما 
نقاط  انديتها  وتقا�صم  فائز  دون 

املواجهة.
ع.ق. 
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بري�ش: ماجر املدرب الأن�ضب للخ�ضر واقالته جرت بطريقة ع�ضوائية
عبرّ الإعالمي اجلزائري خل�ضر بري�س عن دعمه تعيني الحتادية اجلزائرية لكرة القدم رابح ماجر على راأ�س العار�ضة الفنية للمنتخب الوطني خلفا 
للمدرب املقال لوكا�س الكاراز الذي كانت مواجهة الكامريون بياوندي الأخرية له مدربا للخ�ضر بعد ت�ضجيله للهزمية الثالثة على التوايل بالت�ضفيات 

املوؤهلة اإىل كا�س العامل 2018 برو�ضيا، وقال املن�ضط التلفزيوين بقنوات "بي ان �ضبورت" القطرية اأن ماجر يعتبه املدرب الأن�ضب لقيادة العار�ضة 
الفنية الوطنية خالل الفرتة املقبلة.

ح�سبه  ح�رصي  خرب  يف  و�أكد 
تلفزيون  مع  �إعالمية  خرجة  يف 
بر�جمه  يبث  �لذي  "�لعربي" 
�ملدرب  هو  ماجر  �ن  لندن  من 
ر�سميا  �لوطني  للمنتخب  �جلديد 
ر�أ�س  على  مهامه  يو��سل  و�سوف 
غاية  �إىل  �لوطنية  �لفنية  �لعار�سة 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
بالكامريون،   2019 عام  �ملقررة 
�لرجل  يعترب  ماجر  �أن  مو�سحا 
�ملنا�سب من �أجل حتمل م�سوؤولية 
وذلك  �لوطنية  �لت�سكيلة  قيادة 
تو�جده  مقدمتها  يف  عو�مل  لعدة 
قريبا من �لالعبني بفعل من�سبه يف 

�لقدم  لكرة  �جلز�ئرية  �الحتادية 
�أين يعترب م�ست�سار� لرئي�س �لفاف 
باالإ�سافة �إىل �متالكه خربة و��سعة 
ن�سط  كالعب  خا�سة  �مليادين  يف 
جانب  �إىل  �مل�ستويات  �على  يف 
و�ملقرتن  دوليا  �ملعروف  ��سمه 
يف  �سجله  �لذي  �لكعب  بهدف 
نهائي بطولة �وروبا لالأندية �لبطلة 
�أمام  �لربتغايل  بورتو  ناديه  رفقة 

بايرن ميونيخ �الأملاين .
رحيل  طريقة  �إىل  بري�س  وعاد 
يف  �لوطني  �ملنتخب  عن  ماجر 
وقت �سابق عندما �أو�سح �نه �قيل 
�ملنتخب  من  ع�سو�ئية  بطريقة 

��رصف  �لتي  �الأخرية  �ملنا�سبة  يف 
خاللها على �ملنتخب خا�سة و�أنه 
كان ميلك  �أنه  باعتبار  ظلم ح�سبه 
عقد� مع �لفاف، كما �أن �ملنتخب 
و�سجل  متما�سكا  كاتن  وقتها 
�تلعادل �أمام �ملنتخب �لبلجيكي يف 
بروك�سل، وو��سل بري�س يف �متد�ح 
�أن ماجر قادر  �أ�سار  ماجر عندما 
على �تلو��سل مع �لالعبني لتمكنه 
�أجنبية  لغات  بعدة  �حلديث  من 
عرب  خربته  خالل  من  �كت�سبها 
�لتي  �الأوروبية  �لدوريات  خمتلف 

ن�سط فيها.
عي�ضة ق.

مدربه يدافع عنه بعد الت�ضفريات التي لقيها من الن�ضار

هني مينح متريرتني حا�ضمتني ويقود اأندرخلت اإىل الفوز خارج القواعد

تاأجيل قمة وفاق �ضطيف واحتاد اجلزائر

برجمة اجلولة الثامنة يومي 20 و21 اأكتوبر

الفريق ي�ضيع ال�ضدارة لأول مرة منذ انطالق املو�ضم

لعبو �ضباب بلوزداد يح�ضمون اليوم موقفهم

هني  �سفيان  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �ساهم 
يف �لفوز �ل�سعب �لذي حققه فريقه �ندرخلت 
خارج �لقو�عد على ح�ساب �مل�سيف ميت�سيلن 
حل�ساب �جلولة �لعا�رصة من �لدوري �لبلجيكي 
�ملمتاز و�لتي جرت �سهرة �ول �أم�س، حيث فاز 
بنتيجة  �لوطنية  �لت�سكيلة  �لعاب  �سانع  رفقاء 
4-3 يف مبار�ة جمنونة �سهدت غز�رة تهديفية 
وتفوقا و��سحا للزو�ر �لذين �أنهو� �ل�سوط �الأول 
�أن  قبل  لهدف،  برباعية  �لنتيجة  يف  متقدمني 
�لنتيجة  يف  �لعودة  �الأر�س  ��سحاب  يحاول 
هني  وكان  هدفني،  ت�سجيل  من  متكنو�  حيث 
حا�سمتني  متريرتني  منح  بعدما  �ملبار�ة  جنم 
جاء منهما �لهدفني �الأول و�لثاين لفريقه، حيث 
منح متريرة ر�ئعة يف ت�سجيل �لهدف �الأول �إىل 

زميله جريكيت�س �لذي �فتتح باب �لت�سجيل بعد 
ملنح  يعود  �ن  قبل  �للقاء  من  دقيقة   18 مرور 
متريرة �لهدف �لثاين �إىل زميله �أونيكيورو �لذي 
نف�س  وعاد   30 �لدقيقة  يف  �لنتيجة  �ساعف 
�لالعب لت�سجيل �لهدف �لثالث م�سجال �لثنائية 
قبل �أن ي�سيف زميله تيودورزيك �لهدف �لر�بع 
لبطل �ملو�سم �ملن�رصم قبل دقيقتني على نهاية 

�للقاء.

هاين فان: هني �ضيبقى قائد 
اأندرخلت هذا املو�ضم

هاين  �أندرخلت  لنادي  �جلديد  �ملدرب  د�فع 

�أنه  �أكد  فان عن العبه �جلز�ئري هني عندما 
�سيبقى قائد �لفريق خالل ما تبقى من �ملو�سم 
�لقيادة رغم  �حلايل ويحافظ على حمل �سارة 
�النتقاد�ت �لتي طالته من طرف جمموعة من 
جماهري فريقه بعد �لبد�ية �ل�سيئة �لتي قدمها 
ت�رصيحات  �ملتحدث يف  و�سدد  �ملو�سم،  هذ� 
العب  حتميل  يرف�س  �أنه  �لبلجيكي  لالعالم 
يحققها  �لتي  �ل�سلبية  �لنتائج  م�سوؤولية  بعينه 
�لت�سفري  عند  خا�سة  �الأمر  يتقبل  وال  �لفريق 
وعدد  هني  مع  حدث  ما  وهو  �لالعب،  على 
من زمالئه عقب حتميلهم م�سوؤولية �النطالقة 
�لبلجيكي  �لدوري  �لتي يحققها حامل  �ل�سعبة 

�ملو�سم �ملن�رصم.
عي�ضة ق.

�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  برجمت 
�الأوىل  للر�بطة  �لثامنة  �جلولة  مباريات 
لت  يومي 20 و21 �أكتوبر �حلايل، حيث ف�سّ
برجمة  قرباج  حمفوظ  �لرئي�س  هيئة 
�إقامة  قررت  بعدما  �الأ�سبوع  جولتني هذ� 
و�لثالثاء  �الثنني  هذ�  �ل�سابعة  �جلولة 
هذ�  نهاية  �ملو�لية  �جلولة  خو�س  قبل 
تاأجيل  �جلولة  مييز  ما  و�أهم  �الأ�سبوع 

وفاق  فريقي  جتمع  �لتي  �لقمة  مو�جهة 
الحق  تاريخ  �إىل  �جلز�ئر  و�حتاد  �سطيف 
ب�سبب �رتباط �لنادي �الأخري بخو�س �إياب 
�أمام  �إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  نهائي  ن�سف 
�لبي�ساوي �ملغربي و�لذي �سبق �ن  �لود�د 
�أمام  له  �أخرى  مباريات  ثالث  تاأجيل  مت 
�جلز�ئر  مولودية  �حلر��س،  �حتاد  من  كل 
�لر�بطة  فاإن  �ملقابل  يف  ب�سكرة.  و�حتاد 

و�حتاد  �حلر��س  �حتاد  مو�جهة  برجمت 
من   20 بتاريخ  �جلولة  �فتتاحية  �لبليدة 
�ل�سهر �حلايل و�لتي ي�ست�سيفها ملعب 20 
�أوت، بينما يجري �لكال�سيكو �لذي يجمع 
فريقي مولودية �جلز�ئر و�سبيبة �لقبائل يف 
21 �أكتوبر ويجري على ملعب عمر حمادي 

ببولوغني.
ع.ق.

بلوزد�د  �سباب  فريق  بيت  يف  �لغليان  يتو��سل 
�لذي يبدو �أنه يف طريق �النفجار د�خل �أو�ساط 
�لت�سكيلة ب�سبب مو��سلة �لرئي�س حممد بوحف�س 
يف �رصب مطالب العبيه عر�س �حلائط و�لذين 
ي�رصون على نيل م�ستحقاتهم �ملالية خا�سة و�أن 
�أجورهم  يدينون  يز�لو�  ال  �لقد�مى   �لالعبني 
�ل�سهرية عن �ملو�سم �ملن�رصم، كما �ن �لالعبني 
�جلدد مل ي�ستلمو� �سنتيما منذ �نطالق �ملو�سم 
�جلديد، ويف هذ� �ل�سدد ينتظر �أن تعرف �الأمور 
م�ستجد�ت �ليوم بعدما �تفق رفقاء �لالعب �مري 

باليلي مبا�رصة عقب نهاية مبار�ة �سبيبة �ل�ساورة 
�لتي جرت �ول �م�س على �الجتماع خالل ح�سة 
من  �أوت   20 �ليوم مبلعب  �ال�ستئناف �ملربجمة 
يف  �لدخول  �مكانية  حول  بقر�ر  �خلروج  �جل 
�لو�سعية  و�ن  خا�سة  �الأمور  وت�سعيد  �إ�رص�ب 
ت�سديد  تزد�د �سوء� يف ظل تهرب بوحف�س من 
كانو�  و�لذين  لالعبيه  �لعالقة  �مل�ستحقات 
�لدخول  قر�ر  عن  �ملن�رصم  �ال�سبوع  تر�جعو� 
�ل�رصبي  �ملدرب  �أقنعهم  بعدما  �ال�رص�ب  يف 
توردوروف بالتدرب وتاأجيل �ال�رص�ب �إىل وقت 

الحق.
�ملو�سم  هذ�  مرة  الأول  بلوزد�د  �سباب  و�سّيع 
�سد�رة �لبطولة �لوطنية بعد �لتعرث �لذي �سقط 
فيه خالل ��ستقبال �سبيبة �ل�ساورة حيث تر�جع 
بعد  �لثاين  �ملركز  �إىل  "�لعقيبة"  ت�سكيلة  �أبناء 
مبار�ة  وتنتظرهم  ملعبهم،  على  نقطتني  ت�سييع 
عندما  �لديار  خارج  �ملقبل  �لثالثاء  �سعبة 
ينزلون �سيوفا على �أوملبي �ملدية �سمن �جلولة 

�ل�سابعة من �لبطولة �لوطنية.
عي�ضة ق.

مان�ض�ضرت يونايتد ينجو من اخل�ضارة اأمام ليفربول
�نتهت قمة �جلولة �لثامنة يف �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز بني ليفربول 

ومان�س�سرت يونايتد بالتعادل �ل�سلبي �أم�س على ملعب "�أنفيلد رود"، وبهذه 
�لنتيجة تقدم مان�س�سرت يونايتد لل�سد�رة موؤقتا بر�سيد 20 نقطةلكنه مهدد 
بفقد�نها بعد عندما يلعب مان�س�سرت �سيتي �أمام �ستوك �سيتي، �أما ليفربول 
فاأ�سبح �ساد�سا موؤقتا بر�سيد 13 نقطة، وغاب عن مان�س�سرت يونايتد العبا 
�لو�سط بول بوغبا ومرو�ن فياليني ب�سبب �الإ�سابة، ليح�سل �أندير هريير� 
على فر�سة �للعب �أ�سا�سيا �إىل جانب نيمانيا ماتيت�س و�أ�سلي ياجن يف خط 

�لو�سط، فيما ف�سل �ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو �إ�رص�ك �لفرن�سي �أنتوين 
مار�سيال بدال من ماركو�س ر��سفورد يف خط �لهجوم، ولعب كري�س �سمولينج 

مكان �اليفو�ري �إريك بايلي يف عمق �لدفاع �إىل جانب فيل جوينز مقابل وجود 
ماتيا در�ميان على �لناحية �لي�رصى و�أنتونيو فالن�سيا على �لناحية �ليمنى. 

�أما ليفربول، فافتقد خدمات جناحه �لدويل �ل�سنغايل �ساديو ماين لالإ�سابة، 
فلعب فيليبي كوتينيو يف مركز متقدم باخلط �لهجومي على �جلناح �الأي�رص 
ور�ء ثالثي �لو�سط �إميري ت�سان وجورجينو فينالدوم وجورد�ن هندر�سون، 

وو��سل �ملدرب يورغن كلوب تف�سيل جو غوميز على ترنت �ألك�سندر �أرنولد 
يف مركز �لظهري �الأمين، وغلب �حلذر �أد�ء �لفريقني يف �ل�سوط �الأول، ومل يكن 
هناك �أي تهديد على مرمي �لفريقني حتى �لدقيقة 34 عندما �ن�سل �لرب�زيلي 

روبرتو فريمينو يف �لناحية �لي�رصى ومرر كرة �أمام مرمى مان�س�سرت يونايتد 
قابلها مد�فع ليفربول جويل ماتيب بقدمه لكن حار�س يونايتد د�فيد دي خيا 

�أنقذ �لكرة برب�عة لرتتد �إىل حممد �سالح �لذي �سدد بجو�ر �لقائم �الأمين ورد 
يونايتد يف �لدقيقة 41 من �نفر�د ملهاجمه روميلو لوكاكو ت�سدى له باقتد�ر 

�حلار�س �لبلجيكي �سيموين مينيوليه. وكان ليفربول �لطرف �الأف�سل يف �ل�سوط 
�لثاين، و�أ�ساع له ت�سان فر�سة خطرية يف �لدقيقة 55 عندما قابل عر�سية من 
ركلة حرة بلم�سة و�حدة فوق �لعار�سة، وحاول مورينيو ك�رص �سيطرة ليفربول 
على �لكرة من خالل �لزج بجي�سي لينجارد وماركو�س ر��سفورد مكان هرنيخ 

ميخرتيان ومار�سيال، لكن �سيئا مل يتغري.  
ق.ر.

كوربي�ش: ل ميكنني تدريب اي منتخب قبل 
نهاية التزاماتي يف دي�ضمرب

ك�سف �ملدرب �لفرن�سي روالن كوربي�س �نه ال ميكنه �ملو�فقة على 
تويل زمام �لعار�سة �لفنية للمنتخب �لوطني خلفا للمدرب �ال�سباين 

�ملقال لوكا�س �ألكار�ز قبل �سهر دي�سمرب �ملقبل، حيث �و�سح �ملدرب 
�ل�سابق لفريق �حتاد �جلز�ئر يف رده على ��سئلة �حد متابعيه عرب 
ح�سابه �ل�سخ�سي ملوقع �لتو��سل �الجتماعي "تويرت" حول �سحة 

�هتمام �الحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم بخدماته ورغبتها يف تعيينه 
�مل�سوؤول على �لعار�سة �لفنية �لوطنية �أنه يف �لوقت �حلايل لديه 

�لتز�مات مرتبط بها �إىل غاية �سهر دي�سمرب �ملقبل وال ميكنه �لتفكري 
يف �ي عر�س، مو�سحا �أن �الأطر�ف �ملهتمة بخدماته تعلم م�سبقا �ن 
�لتز�ماته تفر�س عليه �لرتكيز يف �لوقت �لر�هن وال ميكنه �لدخول يف 
مفاو�سات �إىل غاية نهاية �لعام �جلاري قبل �لتفكري يف دخول حتدي 

جديد، وللعلم فاإن كوربي�س يعمل حملال الإذ�عة مونتي كارلو "�أرم�سي".
ع.ق.



نيمار: مباراة 
بوليفيا ال 

اإن�سانية

يواجه نا�رص اخلليفي رئي�س 
نادي باري�س �سان جريمان 

الفرن�سي اأزمة كبرية مع االحتاد 
الدويل لكرة القدم كما يخ�سع 
لتحقيقات احلكومة الفيدرالية 

ال�سوي�رصية ب�سبب حقوق 
بث مباريات كاأ�س العامل يف 

2026 و2030، وذكرت �سحيفة 
»ديلي اإك�سربي�س« الربيطانية 

اأن »الفيفا« و�سع اخلليفي 
حتت املجهر وبداأ يف مراقبة 
االأو�ساع املالية لفريقه �سان 

جريمان، وباالأخ�س بعد 
التعاقد مع الربازيلي نيمار دا 
�سيلفا مقابل 222 مليون يورو، 
واأ�سارت ال�سحيفة اأن باري�س 

�سان جريمان قد يحتاج لتوفيق 
اأو�ساعه القانونية خالل الفرتة 

املقبلة جتنبا لغرامة كبرية 
متوقعة من االحتاد الدويل لكرة 

القدم وقد يكون احلل ببيع 
نيمار. واأو�سحت ال�سحيفة اأن 

بيع نيمار لن يكون �سهال الأن 
النادي الباري�سي �سيطلب مبلغا 

كبريا للموافقة على ذلك، كما 
اأن النادي االأقرب واملر�سح 
بقوة للح�سول على خدماته 

يتمثل يف ريال مدريد االإ�سباين، 
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن النادي 
امللكي حاول من قبل التعاقد مع 

الالعب حينما كان يف �سانتو�س 
الربازيلي ولكنه ف�سل االن�سمام 
لرب�سلونة، كما حتدث فلورنتينو 

برييز رئي�س البالنكو�س مع 
الالعب يف اأكرث من منا�سبة 

للقدوم اإىل »�سانتياغو برنابيو«.

وف�سخ نيمار عقده مع بر�سلونة 
بعد دفع باري�س �سان جريمان 
ال�رصط اجلزائي املقدر مببلغ 
222 مليون يورو لي�سبح اأغلى 

العب يف التاريخ، و�سجل نيمار 
105 اأهداف يف 4 موا�سم مع 

بر�سلونة، وحقق بطولة الدوري 
االإ�سباين مرتني ودوري اأبطال 

اأوروبا مرة وال�سوبر االأوربي مرة 
وال�سوبر االإ�سباين مرتني وكاأ�س 
العامل لالأندية مرة وكاأ�س ملك 

اإ�سبانيا 3 مرات.

اأملانيا تتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س 
العامل

تاأهل املنتخب االأملاين اإىل نهائيات كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا 
بفوزه على م�سيفه االيرلندي ال�سمايل 3-1 يف بلفا�ست يف اجلولة 

التا�سعة قبل االأخرية من مناف�سات املجموعة الثالثة �سمن الت�سفيات 
االأوروبية، و�سجل �سيبا�ستيان رودي و�ساندرو فاغرن  وجو�سوا كيمي�س 

اهداف املانيا التي حققت العالمة الكاملة يف مبارياتها الت�سع يف 
الت�سفيات، فيما �سجل جو�س ماغيني�س  الهدف الوحيد اليرلندا 

ال�سمالية الثانية التي جتمد ر�سيدها عند 19 نقطة، وزكانت اأملانيا 
بحاجة اإىل التعادل فقط حلجز بطاقتها اإىل العر�س العاملي، وباتت 

اأملانيا ثامن منتخب يحجز بطاقاته عرب الت�سفيات بعد بلجيكا وايران 
واليابان وكوريا اجلنوبية وال�سعودية واملك�سيك والربازيل، باال�سافة 
اإىل رو�سيا امل�سيفة. بلغت اإجنلرتا نهائيات كاأ�س العامل بفوزها على 

�سلوفينيا 1-0  على ملعب وميبلي يف لندن �سمن مناف�سات املجموعة 
ال�ساد�سة من الت�سفيات االأوروبية، و�سجل هاري كاين هدف املباراة 
الوحيد يف الدقيقة االأخرية من املباراة، وهو الفوز ال�سابع الإجنلرتا 

يف هذه الت�سفيات يف ت�سع مباريات مقابل تعادلني، فرفعت ر�سيدها 
اإىل 23 نقطة مقابل 17 الإ�سكتلندا التي تغلبت على �سلوفاكيا بالنتيجة 
ذاتها، واأ�رصك غاريث �ساوثغيت مدرب اإجنلرتا ت�سكيلة هجومية حيث 

لعب كاين يف مركز راأ�س احلربة مب�ساندة من ماركو�س را�سفورد ورحيم 
�ستريلينغ، لكن املنتخب االإجنليزي ا�سطدم بدفاع �سلوفيني �سلب 

باالإ�سافة اإىل تاألق حار�س اأتلتيكو مدريد يان اأوبالك الذي اأنقذ مرماه 
من اأكرث من هدف لكنه وقف عاجزا عندما عك�س كاين الكرة داخل 

�سباكه يف الوقت القاتل.
واأنع�ست ا�سكتلندا اآمالها يف بلوغ نهائيات كاأ�س العامل بفوزها الثمني 

على �سلوفاكيا بهدف وحيد �سجله مدافع االأخرية مارتن �سكرتل 
باخلطاأ يف مرماه قبل نهاية املباراة بدقيقتني علما باأن فريقه اأكملها 

بع�رصة العبني اإثر طرد زميله روبرت ماك لنيله البطاقة ال�سفراء 
الثانية يف املباراة يف الدقيقة 23، رفعت ا�سكتلندا ر�سيدها اإىل 17 

نقطة يف املركز الثاين بفارق نقطتني اأمام �سلوفاكيا، ويف املجموعة 
ذاتها ويف مباراة �سكلية تعادلت مالطا مع ليتوانيا 1-1.

ا لتدريب  هاينك�س يوؤكد تلقيه عر�سً
بايرن ميونيخ

اأكد يوب هاينك�س تلقيه عر�ساً لتدريب فريقه ال�سابق بايرن ميونيخ 
بطل اأملانيا يف املوا�سم اخلم�سة املا�سية خلفا لالإيطايل كارلو 

اأن�سيلوتي املقال من من�سبه حتى نهاية املو�سم، بعدما ذكرت �سحيفة 
»بيلد« على موقعها االلكرتوين اأن هاينك�س �سيعود اإىل تدريب بايرن، 

اأكد املدرب املخ�رصم ل�سحيفة »رايني�رص بو�ست اأونالين« اأنه يدر�س 
العر�س قبل اتخاذ القرار، وقال هاينك�س: »االأمر لي�س وا�سًحا اأو 

نهائياً، يجب اأن اأحلل كل ذلك«، واأ�ساف »م�ست اأربعة اأعوام ون�سف 
العام منذ توقفي عن تدريب بايرن، فيما وا�سلت كرة القدم تطورها«، 

واعتزل هاينك�س منذ ذلك التاريخ، لكنه اأ�سار اأنه قادر على تويل 
املهمة لكنه يريد در�س العر�س بهدوء من دون اأن يحدد توقيتاً لرده، 

واأو�سح املدرب ال�سابق للنادي البافاري اأنه التقى الثالثي رئي�س 
النادي اأويل هوني�س، الرئي�س التنفيذي كارل هاينت�س رومينيغه واملدير 

الريا�سي ح�سن �سالح حميدزيت�س الذين عر�سوا عليه تويل تدريب 
الفريق حتى �سيف 2018. و�ساهم هاينك�س العب املنتخب االأملاين يف 

ال�سبعينات بكتابة اأجمل فرتة يف التاريخ احلديث لبايرن عندما قاده 
اإىل الثالثية الدوري والكاأ�س املحليني ودوري اأبطال اأوروبا يف 2013 

يف اآخر تتويج للنادي البافاري على امل�ستوى القاري، ويحتل بايرن 
املركز الثاين يف ترتيب الدوري بعد املرحلة ال�سابعة، ولقي خ�سارة 

ثقيلة االأ�سبوع املا�سي اأمام باري�س �سان جريمان الفرن�سي03 يف 
دوري اأبطال اأوروبا اأدت اإىل اإقالة اأن�سيلوتي من من�سبه، وتردد و�سائل 

االعالم منذ اأيام اأن توما�س توخل مدرب بورو�سيا دورمتوند ال�سابق 
ويوليان ناغل�سمان مدرب هوفنهامي هما االأبرز خلالفة اأن�سيلوتي، واأن 
توخل يجري فعاًل مفاو�سات مع ادارة النادي، لكن بيلد اأ�سارت اإىل اأن 
هاينك�س وافق على املهمة حتى نهاية املو�سم، ما مينح النادي الوقت 

الإيجاد حل للتعاقد مع مدرب جديد.

اأزمة اخلليفي متّهد النتقال نيمار اإىل الريال 

�سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  عرب 
جريمان  �سان  باري�س  العب 
من  �سخطه  عن  الفرن�سي 
بالده  منتخب  مباراة  ملعب 
ت�سفيات  اإطار  بوليفيا يف  �سد 
املوؤهلة  اجلنوبية  اأمريكا 
يف  العامل  كاأ�س  لنهائيات 
�سورة  نيمار  ون�رص  رو�سيا، 
»اإن�ستغرام«  على  ح�سابه  عرب 
لالعبي الربازيل وهم يح�سلون 
على االأوك�سجني، بعد مواجهة 
»ظروف  قائال:  وعلق  بوليفيا 
ال اإن�سانية للغاية، ملعب �سيء، 
يكن  مل  �سيء  كل  �سيء،  مناخ 
على ما يرام، لكن رغم كل ذلك، 
اأداًء جيًدا ولعبنا مباراة  قدمنا 
»ال�سيلي�ساو«  وتعادل  مميزة«، 
يف  �سلبًيا  البوليفي  م�سيفه  مع 
الباز  بالعا�سمة  اأقيمت  مباراة 
عن  مرت   3600 بنحو  املرتفعة 
اإىل  يوؤدي  ما  البحر،  �سطح 
الالعبني،  تنف�س  يف  �سعوبات 
الربازيل،  منتخب  و�سمن 
لكاأ�س  ر�سمًيا  التاأهل  مبكًرا 
العامل، لكن تتبقى له مباراة يف 
الت�سفيات  من  االأخرية  اجلولة 

اأمام �سيفه الت�سيلي.

�سواريز  لوي�س  االأوروغواياين  يخ�سع   
لعملية  االإ�سباين  بر�سلونة  مهاجم 
الإزالة  املقبل  نوفمرب  �سهر  جراحية يف 
اليمنى،  قدمه  ركبة  من  زاليل  كي�س 
اأن  االإ�سبانية  »�سبورت«  �سحيفة  ذكرت 
املعهودة  امل�ستويات  يقدم  ال  �سواريز 
منه خالل املو�سم اجلاري وذلك ب�سبب 
وجود كي�س زاليل يوؤثر على حركته داخل 
لعملية  �سيخ�سع  فاإنه  ولذلك  امللعب، 
املقبل  نوفمرب  �سهر  مطلع  جراحية 

واأو�سحت  الدويل،  التوقف  مع  تزامنا 
بات  اأوروغواي  منتخب  اأن  ال�سحيفة 
قريبًا من التاأهل ب�سورة مبا�رصة لبطولة 
كاأ�س العامل يف رو�سيا 2018 وبالتايل فاإن 
التوقف املقبل �سيكون من اأجل خو�س 
فرتة  الالعب  و�سي�ستغل  ودية  مباريات 
التوقف للقيام بالعملية التي �ستبعده عن 
او  ا�سبوعني  بني  ترتاوح  فرتة  املالعب 
ثالثة فح�سب. واأكدت ال�سحيفة اأن هذه 
مباراة  �سوى  الالعب  يغيب  لن  الطريقة 

ليغاني�س يف الدوري االإ�سباين وقد يكون 
باجلولة  جوفنتو�س  مباراة  يف  جاهزا 
اخلام�سة من دور املجموعات يف دوري 
اأبطال اأوروبا، ومل ي�سجل �سواريز �سوى 
هدفني فقط خالل املو�سم اجلاري �سد 
االإ�سباين  الدوري  وجريونا يف  اإ�سبانيول 
يف  يثق  فالفريدي  اإرن�ستو  اأن  يبدو  وال 
اإذ  بديله،  ليكون  األكا�سري  باكو  قدرات 
مل ي�سارك اأ�سا�سيا �سوى قي مباراة ريال 

بيتي�س يف اجلولة االأوىل من الليغا.

عززت بولندا موقعها يف �سدارة 
نقطة   22 بر�سيد  جمموعتها 
الت�سفيات  نهاية  من  جولة  قبل 
نقاط   3 بفارق  اوروبا  ملنطقة 
انفردت  التي  الدمنارك  امام 
على  بفوزها  الثاين  باملركز 
م�سيفتها  ال�سابقة  �رصيكتها 
مهاجم  �سجل   ،0-1 مونتينيغرو 
كري�ستيان  االجنليزي  توتنهام 
يف  الوحيد  الهدف  اريك�سن 
الدمنارك  وعززت   ،16 الدقيقة 
حظوظها يف حجز بطاقة امللحق 
على االقل حيث تخو�س مباراتها 
رومانيا  �سيفتها  امام  االخرية 
من  الوفا�س  التي خرجت خالية 
الت�سفيات، فيما حتل مونتينيغرو 
املت�سدرة  بولندا  على  �سيفة 
فقط  التعادل  اىل  حتتاج  والتي 
املبا�رصة،  البطاقة  خلطف 

االأول  املركز  �ساحب  ويتاأهل 
مبا�رصة  الت�سع  املجموعات  من 
�سيكون  بينما  النهائيات،  اىل 
منتخبات  ثمانية  اأف�سل  على 
حلت ثانية يف املجموعات الت�سع 
حل�سم  فا�سل  ملحق  خو�س 
ويف  املتبقية.  االأربع  البطاقات 
مباراة هام�سية �سمن املجموعة 
فوزا  رومانيا  حققت  ذاتها، 
كازاخ�ستان  معنويا على �سيفتها 
موقعها  رومانيا  وعززت   ،1-3
 12 بر�سيد  الرابع  املركز  يف 
نقطة مقابل نقطتني لكازخ�ستان 

االخرية.
فوزا  الت�سيكي  املنتخب  وحقق 
معنويا على م�سيفه االذربيجاين 
قبل  التا�سعة  اجلولة  يف   1-2
االخرية من مناف�سات املجموعة 
الثالثة، وهو الفوز الثالث لت�سيكيا 

 3 بعد  واالول  الت�سفيات  يف 
مباريات فانتزعت املركز الثالث 
رفعت  بعدما  اذربيجان  من 
ر�سيدها اىل 12 نقطة مقابل 10 
فقد  كالهما  بان  علما  لالأخرية، 
حظوظه يف املناف�سة على بطاقة 
الثاين  املركز  وحتى  املجموعة 
وتت�سدر  امللحق،  اىل  املوؤهل 
املجموعة  العامل  بطلة  املانيا 
بر�سيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط 

امام ايرلندا ال�سمالية.

�سواريز يخ�سع لعملية جراحية ال�سهر املقبل

ليفاندوف�سكي يدخل تاريخ بولندا

ريا�سة دوليةالإثنني 02  اأكتوبر2017  املوافـق  لـ 11 حمرم  1439ه 14



 كمبوديا حتظر عر�ض فيلم
 »كينجزمان: جولدن �سريكل«

منعت وز�رة �لثقافة و�لفنون �لكمبودية �أول �أم�ض  عر�ض فيلم »كينجز 
مان: جولدن �سريكل« �لأمريكي يف دور �ل�سينما �ملحلية، وذلك لأن �أحد 

�ل�سخ�سيات �ل�رشيرة يف �لفيلم يختبئ يف معبد كمبودي.
وكان من �ملقرر بدء عر�ض �لفيلم، �لذي يدور حول ق�سة خيالية 

لوكالة ��ستخبار�ت بريطانية تتعاون مع نظريتها �لأمريكية لتعقب تاجر 
خمدر�ت يف كمبوديا، �لأ�سبوع �ملا�سي يف دور �ل�سينما �ملحلية.

وتدور كثري من م�ساهد �ل�سخ�سية �ل�رشيرة يف �لفيلم، �لتي تلعبها 
�ملمثلة جوليان مور يف معبد و�قع بقلب �لدغال �لكمبودية.

و�أرجعت وز�رة �لثقافة قر�رها �إىل ت�سابه �ملعبد �لذي يظهر يف �لفيلم 
مع معبد«تابروم«،�لذي يوجد يف جممع معابد �جنكور و�ت �ل�سهري.
ونقلت تقارير �إعالمية حملية عن بوك بور�ك، �مل�سوؤول بوز�رة 

�لثقافة، �لقول �إن �لوز�رة رف�ست ت�سوير كمبوديا على �أنها مق�سد 
�ملجرمني، وقال ل�سحيفة بنوم بنه: »لقد ��ستخدمو� �لأر�ض �لكمبودية 
و�ملعبد كاأماكن يختبئ بها �لإرهابيون لكي ينفذو� �أعمال ت�سبب م�ساكل 

للعامل«. ومل يت�سن لوكالة �لأنباء �لأملانية �لو�سول لوز�رة �لثقافة 
للتعليق، وقال �سيمون �سو، مدير �رشكة وي�ستيك ميديا للتوزيع، �لتي 
��سرتت حقوق توزيع �لفيلم يف كمبوديا، لوكالة �لأنباء �لأملانية »�أنه 

ي�سعر بخيبة �أمل �إز�ء قر�ر �لوز�رة

جنيفر �أني�ستون تتربع مبليون دوالر 
ل�سحايا �الإع�سار يف بورتوريكو

 تربعت �ملمثلة �لأمريكية �ل�سهرية جنيفر �أني�ستون مبليون دولر ل�سالح 
�سحايا �لإع�سار يف بورتوريكو. وذكرت و�سائل �إعالم �أمريكية �أن ن�سف 
هذه �لأمو�ل ذهبت ل�سالح منظمة �ل�سليب �لأحمر، بينما ذهب �لن�سف 

�لآخر ل�سالح �ملوؤ�س�سة �خلريية للمغني �لبورتوريكي ريكي مارتن.
و�أعرب مارتن عن �سكره لأني�ستون يف تغريدة على موقع �لتو��سل 

�لجتماعي »تويرت«، وكتب: »لن نن�سى هذ� مطلقاً، �إنك تنقذين حياة 
�أفر�د يا جني«.

وبح�سب جملة �أمريكية تلقت موؤ�س�سة مارتن تربعات بقيمة 3 ماليني 
دولر ل�سالح �سحايا �لزلز�ل، و�سارك يف هذه �لتربعات جنوم مثل 
�لإعالمية �ل�سهرية �إلني ديجينريي�ض، وجنما هوليوود ليوناردو دي 

كابريو و�أليك بالدوين.
وقال مارتن يف ت�رشيحاته »: »�لنا�ض ميوتون، �لتقيت �سحايا ��سطرو� 
لدفن ذويهم يف حد�ئق لأنهم مل يح�سلو� على �أي م�ساعد�ت عقب 10 

�أيام من �لإع�سار، �إنه كابو�ض«.
يذكر �أن �إع�سار »ماريا« دمر م�ساحات و��سعة من جزيرة بورتوريكو 
يف �لبحر �لكاريبي قبل 3 �أ�سابيع، ول تز�ل �لكهرباء و�ملياه �لنظيفة 

منقطعة عن �لعديد من �ملو�طنني هناك، ويُقدر حجم �خل�سائر بنحو 
 95 مليار دولر.
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اإيران وال�سعودية وتركيا

 تتويج �أفالم تركية و�إير�نية
 و�سعودية مبهرجان بريوت

تناف�ست اإيران وال�سعودية وتركيا يف م�سابقتي الأفالم الوثائقية 
والأفالم الق�سرية �سمن الدورة ال�سابعة ع�سرة من مهرجان بريوت 
الدويل ال�سينمائي التي اختتمت اأول اأم�س ، ومنحت جلنة التحكيم 

جائزة اأف�سل فيلم ق�سري للفيلم الإيراين »فتاة يف و�سط الغرفة« 
للمخرج كرمي لك زاده.

�لفيلم  �أن  �لتحكيم  جلنة  ور�أت 
»طريف ويف �لوقت نف�سه موؤثر، وفيه 
لي�ض فقط على �سعيد  جانب مبتكر 
ناحية  من  �أي�سا  و�إمنا  �ل�سيناريو، 
ي�ستخدمها«.  �لتي  �ل�سينمائية  �للغة 
يف  عجوز  رجل  ق�سة  �لفيلم  ويتناول 
�أ�سدقائه  مع  يخطط  لل�سيافة  بيت 
منذ  �أملانيا  يف  �ملقيمة  �بنته  للقاء 

عقود.
�لرتكي  للمخرج  »�لر�كب«  فيلم  ونال 

فئة  يف  �لثانية  �ملرتبة  �أوز�ي  ت�سيم 
جلنة  ر�أت  �إذ  �لق�سرية،  �لأفالم 
�أجمل«  »لقطات من  فيه  �أن  �لتحكيم 
ما �ساهدته خالل �ملهرجان. ويحكي 
�لفيلم ق�سة �سائق �ساحنة ح�سل على 
يف  �لأم  وجود  �أثناء  �بنه  ح�سانة 
يف  لالإقامة  ��سطر�  لكنهما  �ل�سجن، 

�ل�ساحنة.
فيلم  �لثالثة لأف�سل   وعادت �جلائزة 
ق�سري �إىل فيلم »جاء ذلك �لرجل على 

فر�ض« للمخرج �لإير�ين ح�سني ربيعي. 
»بنعومة هذ�  �لتحكيم  و�أ�سادت جلنة 
�لفيلم«، معتربة �أن »ب�ساطته �جلميلة 
ر�ئع  ب�سكل  ترت�فق  �ل�سكل  حيث  من 
ق�سة  �لفيلم  ويتناول  م�سمونه«.  مع 
�خلا�سة  �لحتياجات  ذوي  من  �ساب 
يثري  مما  �جلري�ن،  �بنة  حب  يف  يقع 

�رش�عا بني �لعائلتني.
 

�أحد«  تكون ل  �أن  »ف�سيلة  فيلم  ونال 

للمخرج �ل�سعودي بدر �حلمود جائزة 
هذ�  وكان  �خلا�سة.  �لتحكيم  جلنة 
فيلم  �أف�سل  بجائزة  فاز  قد  �لفيلم 
دبي  مهرجان  يف  ق�سري  خليجي 

�لدويل لل�سينما عام 2016 وبجو�ئز
متوقع  غري  لقاء  عن  وهو  �أخرى، 
رجل  مع  عائلته  فقد  �سابا  يجمع 

عجوز �أعور.
�أما جائزة �أف�سل فيلم وثائقي فنالها 
فيلم  �للجنة  �أع�ساء  �أ�سو�ت  باإجماع 

»ل مكان للدموع« للرتكية ريان تويف، 
عني  مدينة  يف  �حلرب  ق�سة  ويروي 
�لعرب )كوباين( �ل�سورية وتوق �سكانها 

�لنازحني للعودة �إليها.
ووفق ت�سويت �جلمهور مت منح جائزة 
»�آم نوت  �إىل فيلم  �أف�سل فيلم رو�ئي 
من  بيك  ر�وؤول  للمخرج  نيغرو«  يور 
هايتي، ويتناول ظاهرة �لعن�رشية يف 
كلمات  خالل  من  �ملتحدة  �لوليات 
�لأ�سود  �لأمريكي  �لكاتب  وكتابات 

جيم�ض بالدوين.
�لأول  �لعر�ض  �ملهرجان  و�سهد 
فين�سنت«  »لفينغ  �لتحريكي  للفيلم 
ويتناول  �ملناف�سة.  دخوله  رغم عدم 
هيو  �لربيطاين  �أخرجه  �لذي  �لفيلم 
ويلت�سمان و�لبولندية دوروتا كوبييال، 
�لعاملي  �لر�سام  حياة  �أيام  �آخر 
�نتحاره.  قبل  غوخ  فان  فين�سنت 
و�سارك  �أعو�م  �سبعة  عليه  و��ستغرق 

فيه 125 ر�ساما من �لعامل.

 »�إ�سالموفوبيا«.. فيلم تركي
 هوليودي عن �سماحة �الإ�سالم

جنوبي  �أنطاليا  بولية  تتو��سل 
تركي  فيلم  ت�سوير  �أعمال  تركيا 
)رهاب  »�إ�سالموفيا«  بعنو�ن 
من  نخبة  فيه  ي�سارك  �لإ�سالم(، 
�لفّنانني، بينهم جنوم من هوليود. 
�ل�سوء  �إىل ت�سليط  �لفيلم  ويهدف 
على �سماحة �لإ�سالم »دين �ل�سالم 

و�لرحمة«.
و�ل�سيناري�ست  �ملخرج  ويُ�رشف 
على  قايا  �ساري  عمر  �لرتكي 
يف  جتري  �لتي  �لت�سوير  �أعمال 
يف  و�ل�سياحية  �لتاريخية  �لأماكن 
وجنوم  فّنانني  مب�ساركة  �أنطاليا، 

من 48 بلًد� حول �لعامل.
ومن �ملقرر �أن يتم ت�سوير �جلزء 
هولند�،  يف  �لفيلم  من  �لأخري 
»عمر«  �لبطل  دور  يوؤّدي  حيث 
�لوليات  من  دورمي  �آدم  �لفّنان 
»نينا«  �لبطلة  ودور  �ملتحدة، 
هريب�سيمي  �لأرمينية  �لفّنانة 

�سارج�سيان.
و�سي�سارك عدد من جنوم هوليود 
و�أليك  نريو،  دي  روبرت  -مثل 
وميل  �سان،  وجاكي  بالدوين، 
يف  �رشف  ك�سيوف  جيب�سون- 
ي�رشح  �أن  يُفرت�ض  �لذي  �لفيلم 
�لتي  و�لأمن  �ل�سلم  قيَم  للعامل 

يدعو لها �لإ�سالم.
وقال �ملخرج �ساري قايا �إن فريق 

عمله قطع �سوًطا كبرًي� حتى �لآن 
فيما يتعلق بامل�رشوع �لذي يتبنى 
م�سرًي�  و�ل�سفح«،  »�ل�سالم  �سعار 
�لفيلم  م�ساهد  من   %85 �أن  �إىل 
يف  و�لباقي  �أنطاليا  يف  �ستُ�سّور 

هولند�.
حري�سني  »�سنكون  و�أ�ساف 
�لتعريف  على  �لعمل  خالل  من 
للعامل  �لإ�سالم  ورحمة  ب�سماحة 
�مل�سلمني  �أن  و�سنُثبت  �أجمع، 
�أن  �إىل  م�سري�  �إرهابيني«،  لي�سو� 
�لفيلم �جلديد �ستُ�رشف  عائد�ت 
�لإغاثية  �لأعمال  ل�سالح  كلها 
حول  �لإن�سانية  و�مل�ساعد�ت 
�لفيلم  يعر�ض  �أن  ويتوقع  �لعامل. 
 ،2018 عام  مرة  لأول  �جلديد 
وفعاليات  حفالت  و�ست�سبقه 
�أنطاليا  مدينة  يف  به  تعريفية 
�لوليات  ويف  �ل�سهرية،  �ل�سياحية 

�ملتحدة لحًقا.
�لأمريكي  �ملمثل  قال  جهته،  من 
يت�سمن  »�لفيلم  �إن  دورمي  �آدم 
�إذ  جًد�؛  ومهمة  جميلة  ر�سائل 
�مل�سبقة  �لأحكام  لإز�لة  ي�سعى 
وي�سعى  �لإ�سالم،  جتاه  �ملنت�رشة 
�لأديان،  بجماليات  للتعريف 
�مل�سبقة  �لأحكام  وحتطيم 
تثري  �لتي  �لكاذبة  و�لدعاء�ت 
خماوف لدى �لنا�ض حول �لعامل«.

�سريين حتيي حفاًل يف �لريا�ض وجدل 
حول �أ�سعار �لتذ�كر

حتيي �لفنانة �سريين عبد �لوهاب 
فعاليات  �سمن  غنائية  فقرة 
�خلام�ض  �خلريي  �ل�سنوي  �لع�ساء 
�لأطفال  تقيمه جمعية دعم  �لذي 
نهاية  »�سند«  بال�رشطان  �ملر�سى 

�أكتوبر�حلايل.
رمي  �جلمعية  مديرة  و�أو�سحت 
�حلجالن هاتفياً نقاًل عن �سحف 
�سعودية �أن �ملنا�سبة لي�ست حفاًل 
�إمنا  و  �لبع�ض،  �عتقد  كما  غنائياً 
ي�ستهدف جميع  هي ع�ساء خريي 
عرب  �جلمعية  ل�سالح  �لتربعات 
مو�رد  وتنمية  �ملختلفني  د�عميها 
�جلمعية من خالل �لتربعات وبيع 
بطاقات حفل �لع�ساء، وذكرت �أنه 
من �ملتوقع �أن ي�سل عدد �حل�سور 
بني 400 �إىل 500 �سيدة من �سيد�ت 
خا�سة  تعد  ملنا�سبة  �ملجتمع 

ولي�ست حفاًل غنائياً عاماً.
لي�ست  �ملنا�سبة  �أن  �إىل  ولفتت 
و�إمنا  عمومية،  بتذ�كر  متاحة 
�إن  �إذ  وبطاقات،  دعو�ت  هي 
�ستكون  �لبطاقات  �رش�ء  �أولوية 
من  و�ملانحني  �جلمعية  لأع�ساء 
بطاقات  تتاح  وقد  �ملتربعني. 

للبيع �إذ� ما بقيت بطاقات مل تبع 
وحددت  و�ملانحني،  لالأع�ساء 
مبا  �لبطاقات  �أ�سعار  �جلمعية 
 10 �إىل  ريال  �آلف   3 بني  يرت�وح 

�آلف ريال.
ور�ء  �ل�سبب  حجيالن  و�أرجعت 
�أحدثه  �لذي  �لكبري  �جلدل 
�سريين  �لفنانة  م�ساركة  خرب 
عرب  بالريا�ض  خريي  حفل  يف 
�إىل  �لريا�ض،  يف  �سريين  ها�ستاق 
�لغنائية  �حلفالت  ثقافة  تو�سع 
و�ملو�سيقية بعد عدد من فعاليات 
�أنها  �لهيئة �لعامة للرتفيه، موؤكدة 
يت�سمن  �لتي  �لأوىل  �ملرة  لي�ست 
فقرة  للجمعية  �خلريي  �لع�ساء 
حيث  �لفنانات،  لإحدى  غنائية 
بلقي�ض فتحي حفل  �لفنانة  �أحيت 
�لع�ساء �خلريي �لثالث، فيما �أحيت 
�لفنانة �أ�سماء �ملنور حفل �لع�ساء 
�جلمعية  �لر�بع.  وكانت  �خلريي 
�خلريي  �لع�ساء  حفل  عن  �ستعلن 
�لأ�سبوع  �ل�سنوي  �حلفل  خالل 
�ملقبل، �إل �أن خرب �لع�ساء �خلرييي 
وم�ساركة �سريين ن�رش قبل �لإعالن 

�لر�سمي من قبل �جلمعية.
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للكاتبة ال�سورية مها ح�سن

»عمت �صباحا اأيتها احلرب«.. 
بوح  فا�صح و�صرد كا�صف

تعطي ال�سورية مها ح�سن وجها اإن�سانيا للحرب الوح�سية يف روايتها 
اجلديدة »عمت �سباحا اأيتها احلرب«، تلقي عليها حتية ال�سباح، يف اإ�سارة 

رمزية اإىل ليل احلرب الذي ا�ستطال لدرجة ماأ�سوية، واقرتب ليغطي 
بظالمه اأي نور اأو اأمل، وتكون التحية ا�ستدراجا لنور ال�سباح املاأمول وبحثا 

عنه يف الوقت نف�سه.

انتخاب الفرن�صية اأزوالي مديرة لليون�صكو
اختار املجل�س التنفيذي ملنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 
)يون�سكو( اليوم اجلمعة الفرن�سية اأودري اأزولي مديرة عامة جديدة 

للمنظمة، بعد فوزها اأمام املر�سح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري يف 
اجلولة اخلام�سة النهائية.

ومنح املجل�س التنفيذي لليون�سكو 
30 �سوتا لوزيرة الثقافة الفرن�سية 
ال�سابقة اأزوالي، مقابل 28 �سوتا 
ال�سابق  القطري  الثقافة  لوزير 

حمد بن عبد العزيز الكواري.
اأع�ساء  على  االختيار  ويطرح 
 195 عددهم  البالغ  املنظمة 

الإقراره يوم 10 نوفمرباملقبل.
فازت مر�سحة   ، �سابق  ويف وقت 
�سوتا   31 على  بح�سولها  فرن�سا 
م�سرية  م�رص  مر�سحة  اأمام 
�سوتا،   25 ح�سدت  التي  خطاب 
مر�سح  ملواجهة  اأهلتها  جولة  يف 

قطر.
الرابعة  اجلولة  يف  ال�سباق  وكان 
اأول اأم�س  منح�رصا بني مر�سحي 
قطر وفرن�سا وم�رص، حيث تقدم 

املر�سح القطري بح�سوله على 22 
اأع�ساء  اأ�سل 58 )عدد  �سوتا من 
لليون�سكو(،  التنفيذي  املجل�س 
وم�رص  فرن�سا  مر�سحتا  وح�سلت 

على 18 �سوتا لكل منهما.
 

قطر  دولة  مر�سح  عرب  وقد 
بت�سدره  �سعادته  عن  اأم�س  اأول 
الرابعة من  ال�سباق خالل اجلولة 
فرن�سا  مر�سحتي  اأمام  الت�سويت 
الرتتيب  اإن ت�سدره  وم�رص، وقال 
التي  باجلهود  العامل  من  اعرتاف 

تبذلها قطر دعما للثقافة.
مبن�سب  الفائز  اإعالن  ورغم 
ي�سبح  لن  فاإنه   ، اليون�سكو  مدير 
بعد  اإال  ر�سميا  مهامه  يت�سلم 
للمنظمة  العامة  موافقة اجلمعية 

نوفمرب   10 يوم  دولة(   195( عليه 
املقبل.

وكانت مر�سحة لبنان فريا خوري 
تانغ  كيان  ال�سني  ومر�سح  الكويه 
قد ان�سحبا قبل انطالق الت�سويت 
يف اجلولة الرابعة. وقالت مر�سحة 
لبنان اإنها تاأ�سف لعدم ا�سطفاف 
العربية وراء مر�سح عربي  الدول 
الفوز  على  قادرا  يكون  واحد 

باملن�سب.
واأكدت الكويه اأنها قبل ان�سحابها 
النظر  وجهات  تقريب  حاولت 
تنجح  اأن  دون  العربية  الدول  بني 
ان�سحابها  اأن  واأو�سحت  ذلك،  يف 
جاء لكي ال تت�سبب يف ت�ستيت اأكرب 

الأ�سوات العرب.
وكالت

ال�سادرة  لروايتها  متهد 
املتو�سط  »من�سورات  عن 
مبقطع   ،»2017 مبيالنو 
ت�رصنوبل«  »�سالة  كتاب  من 
�سفيتالنا  البي�ساء  للرو�سية 
جائزة  احلائزة  األيك�سييفيت�س 
نا�سجة  ومت�سي   ،2015 نوبل 
اأعمال  منوال  على  عملها 
اال�ستعانة  يف  األيك�سييفي�س 
واإف�ساح  ال�سحايا،  باأ�سوات 
عن  يعربوا  كي  لهم  املجال 
والكابو�س  املتجددة،  حمنتهم 

اجلاثم على �سدورهم.
اأ�رصتها منوذجا  تتخذ مها من 
للتفتت الذي اأحدثته احلرب يف 
االأ�سعدة،  خمتلف  على  �سوريا 
االأ�رصة  حلقة  من  انطالقا 
بالعائلة  مرورا  ال�سغرية، 
واملدينة،  واحلي  الكبرية، 
الوطن  خارطة  اإىل  و�سوال 
داخل  االنق�سام  تربز  برّمتها. 
»ن�رص  عن  تتورع  وال  االأ�رصة، 
�سائع  اأخ  العائلة،  غ�سيل« 
املر�سي  والئه  متاهات  يف 
تائه  حا�رص  واآخر  للنظام، 
واأخوات  و�سياعه،  غربته  يف 
تنتهي.  ال  �سجون  يف  غارقات 
ال تكاد تنتهي رحلة نزوح حتى 
تبداأ رحلة اأكرث ق�سوة ووح�سية. 
باحثني  يت�ستتون  االأ�رصة  اأفراد 

عن اأمان مفقود.
ح�سام  االأ�سغر  االأخ   مي�سي 
ال�سويد،  اإىل  جلوئه  حمنة  يف 
يف  غريبا  ي�سبح  اأن  بعد  وذلك 
بلده وبني اأبناء حارته ومدينته، 
الثورة  يف  �سارك  الذي  هو 
�سلميته،  على  حمافظا  وظّل 
�سفوف  يف  االنخراط  رف�س 
بالثورة  اآمن  امل�سلحني، 
ال�سلمية، وحني وجد اأنه اأ�سبح 
مطلوبا ممن كان يعتربهم ثوارا 
ل اخلروج على  يف ال�سابق، ف�سّ
وال  عقباها،  حتمد  ال  مواجهة 
يفقد  كاد  جتارب  بعد  �سيما 

فيها حياته.
 

حكايات الغرتاب
 

تنتقل الكاتبة مع اأبطال روايتها 
التي  واللجوء  النزوح  مدن  يف 
ت�سلط  ال�سوريون،  ق�سدها 
الالجئني  حياة  على  االأ�سواء 
يف  املخيمات  يف  ال�سوريني 
الرتكية،  املدن  ويف  تركيا، 
اإىل  اأبطالها  برفقة  تنتقل  كما 
اليونان، وت�سجل وقائع مغامرة 

انتحارا  تكون  التي  االإبحار 
ما  اإىل  و�سوال  ما،  مبعنى 
يفرت�س اأنه بر االأمان يف الدول 
اأحوالهم  وتتق�سى  االأوروبية، 
يف  الالجئني  خميمات  يف 
اأنها ت�سبه  اأوروبا، وت�سور كيف 
لالإن�سان  م�سيئة  بائ�سة  �سجونا 
حقوق  مزاعم  مع  ومتعار�سة 
هذه  بها  تنادي  التي  االإن�سان 

الدولة اأو تلك.
�سهرزاد  هي  الراحلة  االأم 
احلرب املقهورة، �سهرزاد التي 
حتكي  �سهريار،  اأي  تنتظر  ال 
واللجوء  االغرتاب  حكايات 
والت�سظي وال�سياع، توثق حمنة 
حمنتها  خالل  من  واأهله  البلد 
بني  وت�رصدها  ال�سخ�سية 
معارفها،  وبع�س  اأبنائها  بيوت 
تعر�س  الذي  لبيتها  وتف�سيلها 
اأيدي  على  والتدمري  للق�سف 

قوات النظام.
تر�سل االأم مناجياتها من العامل 
تطالبها  ابنتها،  اإىل  االآخر 
واإعادة  حياتها  وقائع  بتاأريخ 
اإعمار بيتها من خالل الذكريات 
واحلكايات، يكون تاأثيث املكان 
نقطة تقوية للذات يف مواجهة 
املق�سوف  البيت  ال�سياع. 
املهدم  الوطن  هو  املهدم 
نف�سه، ومن يفقد بيته ال ي�سعر 
بانتماء للمكان، بل ي�سعر بغربته 
ال�سخ�سيات  ماأ�ساة  وهنا  عنه، 
وحكاياتها  ظاللها  من  الهاربة 
ال  التي  اأوهامها  اإىل  وغربتها 
وح�سية  عن  واإيذاء  ق�سوة  تقّل 
البيت  فقدان  نف�سها.  احلرب 
تقاوم  مل  كربى،  مباأ�ساة  ي�سي 
الذي  بيتها  االأم فجيعة فقدها 
ونتاج  �سقائها  ح�سيلة  كان 
عمرها، كان م�ستودع ذكرياتها، 
بوجودها  فيه  ت�سعر  ومالذها، 
على  وقدرتها  و�سطوتها 
العطاء، وبعد اأن فقدته �سعرت 
احلياة  اأن  اأح�ست  بال�سياع، 
وبالفعل  معنى،  اأي  من  تخلو 
وهي  نف�سها  على  حزنا  ق�ست 
بيت  تبحث عن  �سيخوختها  يف 

جديد يف غربة قاهرة.
 

ماأ�ساة كربى
 

حلب«  »مرتو  �ساحبة  مت�سي 
يف ت�رصيح بنية الثورة وماآالتها 
تخلل  الذي  الف�ساد  وواقع 
ذلك  اأن  وكيف  موؤ�س�ساتها، 
انعك�س ب�سكل �سلبي كبري على 

ال�سوريني يف مالجئهم، و�ساهم 
اإىل  بالعودة  اآمالهم  حتطيم  يف 
بلدهم، ذلك الأن غياب البو�سلة 
تغييب  اإىل  اأف�سى  الوطنية 
للحلم الثوري املنادي باحلرية 

والكرامة واال�ستقالل.
ح�سن  مها  الروائية    توؤكد 
هذه  ن�رص  تتحا�سى  كانت  اأنها 
قبل  بها  بداأت  التي  الرواية 
منذ  تقريبا،  �سنوات  خم�س 
باحثة عن  تركيا  اإىل  ذهبت  اأن 
والتقت  للكتابة،  تلهمها  مناذج 
باأخيها  م�سبق  ترتيب  دون 

الهارب من احلرب.
»دون  ح�سن  مها  وتقول 
تخطيط �سارت حياته املعّقدة 
مو�سوعا  املتتالية  املنايف  يف 
�سيكون  ظننته  جديد،  لكتاب 
�سل�سلة  اإىل  ين�سم  توثيقيا، 
هروب  وثقت  التي  الكتب 
اأولئك  وخا�سة  ال�سوريني، 
الذين تعر�سوا خلطر الغرق يف 
امُلغادرة  املطاطية  القوارب 
ومنها  اليونان  اإىل  تركيا  من 
اأمي،  موت  لكن  اأوروبا.  اإىل 
اأخي،  م�سري  على  قلقة  وهي 
التي  الفجائعية  وبالطريقة 
مبا  اأهلي،  بيت  فيها  �سقط 
وارتباطات  رموز  من  يحمل 
اأمي  اأُدخل  جعلني  وجودية، 
كراوية رئي�سية للكتاب. وهكذا 
بني  يجمع  عمل  اأمام  وجدتني 

ال�سرية والتخييل«.
وتعرتف اأنها مل تكن تنوي ن�رص 
به  حتتفظ  كانت  واأنها  العمل، 
عديدة،  »الأ�سباب  حا�سوبها  يف 
عن  روايتني  كتبُت  اأنني  منها 
احلرب ال�سورية، وال اأريد اأن يتم 
احلرب،  كتابة  �سمن  ت�سنيفي 
اإىل  فا�سحا  بوحا  ثمة  اأن  كما 
نف�سيا  جاهزة  اأكن  مل  ما،  حد 
به«.  العربي  القارئ  ملواجهة 
اأقراأ  واأنا  اأ�سعر  »كنت  وت�سيف 
كاأنني  الكتاب،  هذا  خمطوطة 
مبالب�س  ال�رصفة  على  اأخرج 
اأو  عطور  اأو  تزيني  دون  النوم، 
للظهور.  الئقة  مالب�س  انتقاء 
بهاج�س  م�سكونة  كروائية 
�سعرت  حلظة،  ذات  التجريب، 
بعني  عملي  اأحاكم  اأنني 
حقي  من  لي�س  وهذا  القارئ، 
فقررت  دوري،  ولي�س  رمبا، 
حا�سوبي  من  الن�س  حترير 
ومن �سلطتي عليه، واأنا ال اأزال 

خائفة عليه«.
وكالت

 لبنان ي�صتعيد منحوتة »راأ�س الثور« بعد
رقت اإىل الواليات املتحدة  اأن �صُ

اللبنانية  الثقافة  وزارة  اأعلنت 
تبلغت من مكتب املدعي  اأنها 
يف  نيويورك  مقاطعة  يف  العام 
اإمكانية  املتحدة،  الواليات 
الرخامية  املنحوتة  ا�سرتداد 
القدمية لراأ�س ثور، كان املكتب 

�سادرها يف جويلية املا�سي.
لها  بيان  يف  الوزارة  واأ�سارت 
ن�رصته الوكالة الوطنية لالإعالم 
اأنه  اإىل  اللبنانية،  الر�سمية 
يف  القطعة  هذه  على  »عرث 
خالل  �سيدا  يف  اأ�سمون  معبد 
قامت  التي  التنقيب  اأعمال 
اللبنانية  العامة  املديرية  بها 
ثم  ومن   ،1967 عام  يف  لالآثار 
�رصقت من م�ستودعات تخزين 
املديرية يف مدينة جبيل خالل 

احلرب االأهلية«.

من  »تبلغت  اأنها  اإىل  ولفتت 
يف  »املرتوبوليتان«  متحف 
نيويورك يف جانفي  2017 عن 
كان  الذي  الثور  راأ�س  حيازته 
�سبيل  على  املتحف  يف  و�سع 
الوزارة فوراً  االإعارة، فات�سلت 
بريوت  يف  االأمريكية  بال�سفارة 
اإعادة  اإجراءات  ملبا�رصة 
اإىل لبنان، وتعاونت يف  القطعة 
هذا ال�سدد مع مكتب املدعي 
نيويورك  مقاطعة  يف  العام 
التحقيقات  اإجرائه  خالل 

الالزمة«.
مكتب  اأبلغ  »كما  واأ�سافت: 
نيويورك  يف  العام  املدعي 
قطعة  مب�سادرة  الثقافة  وزارة 
متثل  اأخرى  قدمية  اأثرية 
العثور  مت  الرخام  من  متثاالً 

الفنية  املجموعة  �سمن  عليها 
املتحدة،  الواليات  يف  نف�سها 
تعود  اأنها  الوزارة  تفيد  والتي 
و�ستتعاون  اأ�سمون.  معبد  اإىل 
الإثبات  املكتب  مع  الوزارة 
وبالتايل  لبنان  من  �رصقت  اأنها 

ت�سهيل ا�ستعادتها«.
اأنها  بيانها  يف  الوزارة  واأكدت 
»�ستوا�سل جهودها الرامية اإىل 
التي  االأثرية  القطع  ا�ستعادة 
احلرب  خالل  لبنان  من  نهبت 
االأهلية بهدف اإعادة بناء تراث 
الوزارة  التاريخي، وحتث  لبنان 
يف هذا ال�سدد اأي �سخ�س لديه 
اأثرية  بقطع  تتعلق  معلومات 
م�رصوقة على التوا�سل مبا�رصة 

معها«.
وكالت 
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توا�شل علمي 
معريف مع النخبة 
اجلزائرية املثقفة

 
هذا  من   و�سي�ستفيد   
امللتقى  طالب الدرا�سات 
الأئمة  جانب  اإىل  العليا 
والدعاة واأ�ساتذة اجلامعات 
املتخ�س�سون  واخلرباء 
البحث واملخابر  ووحدات 
الإعالم  ورجال  اللغوية  
يف  فاعل  وكّل  والّت�سال، 
ونقل  العلمي،  التوا�سل 
املوؤ�ّس�سات  بني  املعرفة 

�سات. والأفراد والتخ�سّ
 

العمل على حتقيق 
الن�شجام اجلمعي

 
»الأمن  ملتقى  وياأتي 
الثقايف  واللغوي والن�سجام 
اجلمعي«   بغر�ض مناق�سة 
ق�سايا تتعلّق باأهّمية الأمن 
باعتباره  واللّغوي  الثقايف 
الأمن  عن  اأهمية  يقّل  ل 
والبيئي،  والغذائي  املائي 
الأمان،  عمدة  فهو 
املواطن  ت�سّبع  فاإذا 
الوطنّية  باملرجعيات 
واحل�سارية  والّتاريخية 
فاإّن  واللّغوية،  والّدينية 
حا�سل  اجلمعي  الن�سجام 
اختلفت  فمهما  حمالة،  ل 
طرائق الو�سول اإىل مكان، 

لكّن الهدف واحد.
 

دور املثّقف 
الع�شوي يف خدمة 

الوطن
 

هذا  حول  اأثريت  ولقد 
من  جمموعة  املو�سوع  
املطروحة  الفرتا�سات  
الأمن  يخلق  اأّي مدى  ،اإىل 
اجلمعي  الن�سجام  الّثقايف 
لي�ست  اأو   ، وتاأّمال؟  فكرا 
عامال  اللّغوّية  املرجعّية 
الوحدة  عوامل  من 
الوطنّية؟ ، األ ي�سّكل الأمن 
اإ�سمنت  واللّغوي  الّثقايف 
اإىل   ، الوطني؟  التكامل 
ي�سهم  اأن  ميكن  مدى  اأّي 
يف  واللّغوي  الّثقايف  الأمن 
وخدمة  الوطنّي  الزدهار 
التنمّية الوطنّية؟ ،  ما دور 
املثّقف الع�سوي يف خدمة 
امل�ساريع  وماهي  الوطن 
للتنمية  يقّدمها  التي 

الوطنّية؟.
 

 تكامل لغوي 

بني العربية 
والأمازيغية

 
حماور  وت�سلط  
على  ال�سوء  ملتقى  
النقاط    من  العديد 
عند  اجلمعي  كالن�سجام 
ناجحة(  الأجداد)جتربة 
التعّدد  اإىل  اأي�سا  وتتطرق 
ان�سجاما  ي�ساوي  اللّغوي 
واللّغة  الّثقافة  و  جمعّيا 
كرافد من روافد الّت�ساهر 
والأمازيغية  العربية  و 
والّثقافة  تنافر  ل  تناف�ض 
الوحدة  اإ�سمنت  واللّغة 
يف  املثّقف  دور   ، الوطني 
، الدور  الن�سجام اجلمعي 
بني  التكامل  يف  اللّغوي 

اللّغتني الر�سميتني.
فلقد   املقابل  ويف 
ا�سرتطت  اجلهة املنظمة 
هذا  يف  امل�سارك  على 
اأن  على  الهادف  امللتقى 

وغري  اأ�سيال،  بحثه   يكون 
به  م�سارك  اأو  من�سور، 
ندوات  اأو  موؤمترات،  يف 
يلتزم  اأن  وعليه   �سابقة؛ 
البحث يف  بتعديل  الباحث 
�سوء ملحوظات املحّكمني 
التي تقّرها اللّجنة العلمية 
يتقّيد  اأن  الباحث  وعلى 
واأن  امللتقى  مبحاور 

يحرتم مواعيده.
 

جناح مرتقب يف 
�شيال22

 
يحقق  اأن  املنتظر  ومن 
هذا امللتقى  املنظم على 
الدويل  املعر�ض  هام�ض 
ال22  طبعته  يف  للكتاب 
لل�سنة احلالية 2017 جناحا 
م�ساركة  بف�سل  كبريا 
املثقفة  اجلزائرية  النخبة 
بقوة  حا�رضة  �ستكون  التي 
يف هذه  التظاهرة الثقافية 

تعرف  التي  والعلمية   
طرف  من  وا�سعا  اإقبال 
املجتمع  �رضائح  كافة 
العربي    وحتى  اجلزائري 
املوعد  فهذا  وبالتايل 
م�ساركة  يعرف  ال�سنوي 
التي  الوطن  من  ولية   48
اآخر  اقتناء  بغر�ض   تاأتي 
من  اجلديدة  الإ�سدارات 
اجلديدة   الكتب  اأمهات 
والدينية  والعلمية  الأدبية 
خاللها  من  ي�سعى  والتي 
لكت�ساف  القراء  هوؤلء 
�ست�سمح  فهي  اأ�رضارها  
ماهية  معرفة  من  لهم  
واللغوي  الثقايف  الأمن 
من  اجلمعي  والن�سجام 
ب�سكل  م�ساركتهم  خالل 
امللتقى  هذا  يف  مبا�رض 
بالفائدة  �سيعود   الذي 
واملجتمع  الفرد  ل�سالح 
على  يحتوي  لكونه 
�سيناق�سها  هامة  حماور 

امل�ساركون يف هذا امللتقى  
الذي  واملعريف  العلمي 
يحمل يف م�سمونه  العديد 
من النقاط الإيجابية  فهي 
مراجع  مبثابة  �ستكون 
الطالب  �سي�ستفيد  
بحوثهم  يف  لحقا  منها 
ودرا�ستهم  الأكادميية  
اجلامعية ،حيث ميكن لهذه 
املادة العلمية اخل�سبة  اأن 
حتول اإىل درا�سات اأكادميية 
جامعية  كر�سائل  راقية 
كاملا�سرت والدكتوراه  حيث  
واملثقفني  للباحثني  ميكن 
 ، م�ستقبال  تطويرها  من 
فهو  له  حدود  ل  فالعلم 
الوحيد الذي يقوم بتحقيق 
امل�ستحيل ، ويف هذا ال�سدد  
الباحثني  على  توجب 
اأن  اجلامعيني  والطالب 
على  جاهدين  يعملوا 
الثقايف  بالأمن  الرتقاء 
من  اجلزائر  يف  واللغوي 
الهدف  اإىل  الو�سول  اأجل 
حتقيق  وهو  األ  املن�سود 
الذي  اجلمعي  الن�سجام 
ويجمع  الأفراد  بني  يجمع 
واللغة  الثقافة  بني  كذلك 
ليجعلها وحدة متكاملة مع 
ولالإ�سارة  البع�ض.   بع�سها 
فلقد حدد تاريخ 30 اأكتوبر 
لإر�سال  اأجل  كاآخر   2017
اخلا�سة  املداخالت 
حول  الوطني  بامللتقى 
واللغوي  الثقايف  الأمن 
الذي  اجلمعي  والن�سجام 
�سيكون ذا فائدة كبرية لدى  

الفرد واملجتمع .
حكيم مالك

جلنة حتكيم »�ساعر املليون« تبداأ جوالتها يف 23 اأكتوبر
تبداأ جلنة حتكيم املو�سم الثامن من 
برنامج »�ساعر املليون«، جولتها 
والدول  التعاون  جمل�ض  دول  يف 
اجلاري،  اأكتوبر    23 يوم  العربية، 
املكثفة  التجهيزات  بعد  وذلك 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  قبل  من 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
اأبوظبي.  الإماراتية  العا�سمة 
املهرجانات  اإدارة  جلنة  واأعلنت 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
جولت  مواعيد  كل  عن  اأبوظبي، 
لختيار  امل�سابقة  حتكيم  جلنة 
املتقدمني  ال�سعراء  من  نخبة 
للمناف�سة �سمن حلقات امل�سابقة 
ال�سعر  عامل  يف  والأ�سخم  الأهم 
مو�سمها  انطالقة  يرتقب  والتي 
الثامن 2017– 2018 املاليني من 

حمبي ال�سعر النبطي.

وقال رئي�ض جلنة اإدارة املهرجانات 
يف  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
فار�ض  طيار  ركن  اللواء  اأبوظبي، 
»برنامج  اإن  املزروعي،  خلف 
جناحاً  �سهد  املليون«  »�ساعر 
ماليني  وتابعه  النظري  منقطع 
اأنحاء  خمتلف  من  امل�ساهدين 
امل�ستوى  اإىل  و�سل  حتى  العامل 
اأبوظبي«.  وباإمارة  به  يليق  الذي 
اأن  املزروعي،  اللواء  واأ�ساف 
الكبري  الدور  يعك�ض  »الربنامج 
اإدارة  جلنة  به  تقوم  الذي 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
والرتاثية يف اأبوظبي لدعم احلركة 
ال�سعرية يف الوطن العربي والرغبة 
ال�سادقة يف تعزيز ال�سعر للنهو�ض 
بالأدب واملفردة النبطية«. وقال: 
»اليوم نهنئ اأنف�سنا بهذا الربنامج 

الرائدة  امل�سابقة  وهذه  ال�سخم 
املواهب  اكت�ساف  اإىل  والهادفة 
النا�سئة واإطالق الطاقات القادرة 
على امل�ساهمة يف الإنتاج الثقايف 
ال�سورة  مع  يتنا�سب  ومبا  والفني 
لأبوظبي  امل�رضقة  احل�سارية 

ودولة الإمارات«.
رئي�ض  نائب  قال  جهته،  ومن 
املزروعي،  �سيف  عي�سى  اللجنة، 
يف  ت�سم  التحكيم  »جلنة  اإن 
احل�سن  غ�سان  الدكتور  ع�سويتها 
ال�سعيد  وحمد  العميمي  و�سلطان 
ال�ست�سارية يف  اللجنة  و�ستتواجد 
�سفوق  بدر  من  واملكونة  اجلولة 

وتركي املريخي«.
وذكر عي�سى اأن »العا�سمة الأردنية 
عمان �ستكون اأوىل حمطات جولة 
اأكتوبر  و24   23 يومي  التحكيم 

اإن«  اجلاري يف فندق »هوليدي - 
الكويتية  العا�سمة  تليها  عمان، 
حتى  الثالث  من  الفرتة  خالل 
يف  املقبل  نوفمرب  من  اخلام�ض 
فندق »جمريا«، تليها جولة الريا�ض 
كثالث وجهة جلولة التحكيم ابتداء 
 « فندق  يف  نوفمرب   15  -11 من 
اللجنة  تختتم  بينما   ،« الفي�سلية 
الإماراتية  العا�سمة  يف  جولتها 
اإىل   27 من  الفرتة  خالل  اأبوظبي 
»م�رضح  على  املقبل  نوفمرب   29

�ساطىء الراحة«.

�شفافية وم�شداقية

م�سابقة  حتكيم  جلنة  ع�سو  وقال 
»�ساعر املليون«، �سلطان العميمي، 
امل�ساركني  ال�سعراء  »تقييم  اإن 

ال�سعري  اأدائهم  على  يعتمد 
ال�رضيف  والتناف�ض  اللجنة  اأمام 
ال�سفافية  اإىل  اإ�سافة  واجلاد، 
والأداء،  الطرح  يف  وامل�سداقية 
يف  امل�ستمر  التطوير  عن  ف�ساًل 
قبل  من  والرت�سح  التناف�ض  اآليات 
بالدقة  لها  م�سهود  حتكيم  جلنة 
اأن  العميمي،  وتوقع  والنزاهة«. 
من  كبرياً  اإقبالً  اجلولت  ت�سهد 
امل�ساركني، م�سرياً اإىل اأن »برنامج 
ظاهرة  ي�سكل  املليون  �ساعر 
من  ويعد  واجتماعية  اإعالمية 
عامل  يف  الفارقة  العالمات  اأبرز 
املتنف�ض  ويعد  العربي  التلفزيون 
ي�ستطيع  الذي  الوحيد  ال�سعري 
اأن يظهروا به  ال�سعراء  من خالله 
حد  على  والأجنبي  العربي  للعامل 

مليون درهم �سواء«.  15 

»�ساعر  م�سابقة  اأن  اإىل  ي�سار   
اإدارة  جلنة  تنظمها  املليون« 
الثقافية  والربامج  املهرجانات 
�سنتني،  كل  اأبوظبي  يف  والرتاثية 
»اأمري  م�سابقة  مع  بالتناوب  وذلك 
وتبلغ  الف�سيح  لل�سعر  ال�سعراء« 
»�ساعر  م�سابقة  جوائز  قيمة 
املليون« للفائزين اخلم�سة الأوائل 
يح�سل  حيث  درهم،  مليون   15
والفائز  الأول  املركز  �ساحب 
بلقب »�ساعر املليون« على خم�سة 
يح�سل  بينما  درهم،  ماليني 
اأربعة  على  الثاين  املركز  �ساحب 
ماليني درهم، والثالث على ثالثة 
ماليني درهم، اإ�سافة ملنح الفائز 
واخلام�ض  درهم،  مليوين  الرابع 

مليون درهم .
وكالت

للربوفي�شور وانغ اإي واي

»احلزام والطريق«.. 
انفتاح ال�سني وحتولها اإىل 

�سانع للعوملة

طرف  من  املرتجم  الكتاب  هذا  م  يقِدّ
تف�سرياً  كمال  و�سيماء  ر�سا  الدكتورتني 
موثوقاً  ملبادرة احلزام والطريق )طريق 
احلرير(، من قبل الربوفي�سور وانغ يبواي، 
الدولية.  الق�سايا  يف  متميز  خبري  وهو 
مبادرة  يقرتح  �سيني  كتاب  اأول  ميثل  اإذ 

العالقات  منظور  من  والطريق  احلزام 
والربوفي�سور  الكاتب   وي�سري  الدولية.  
احلزام  مبادرة  اأن  اإىل  واي  اإي  وانغ 
لنفتاح  الكامن  املنطق  د  والطريق جت�ِسّ
ال�سني على جميع ال�سعد ويو�سح الجتاه 
احلتمي لإعادة اإحياء احل�سارة الإن�سانية. 

للعوملة  ال�رضورية  املتطلبات  ويعك�ض 
ال�ساملة، وميثل حتّول ال�سني الأ�سا�سي من 
كونها م�ساركة يف العوملة اإىل �سانعة لها.  
هي  والطريق  احلزام  مبادرة  اأن  وي�رضح 
نتيجة  ذلك  ال�سني،  طرحته  كبري  اقرتاح 
تعاون دويل يواجه فر�ساً من حيث انفتاح 

ال�سني على جميع ال�سعد، والدبلوما�سية 
الإقليمي  والتعاون  املحيطة  الدول  مع 
خماطر  عن  ف�ساًل  العاملية،  والتنمية 
والأخالق  والقت�ساد  الأمن  جمالت  يف 

والقانون. 
وكالت
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اأ�صباب الإدمان 
على املخّدرات

تناول الفرد للمواد املخدرة وهو جاهل 
مباهيتها، وطبيعتها، وحمتواها؛ فهذا 
اجلهل يودي بالإن�سان اإىل التهلكة، اإذ 
يجعله يقبل على تعاطي وتناول مثل 
هذه املواد بدافع ال�سعور والإح�سا�س 

باللذة واملتعة دون اأن يعرف بخطرها 
م�ستقباًل

الديني  الوزاعني  �ضعف   
اللذان ينتجان  والأخالقي 
الرتبية،  يف  �ضعف  من 
املجتمع،  عن  وانعزال 
الرتبية  كانت  فكلما 

و�ضع  كان  ورديئة  �ضعيفة 
الفرد ماأ�ضاوياً اأكرث

الكبرية  الفراغ  اأوقات   
وجود  عدم  عن  الناجتة 
البطالة،  اأو  الهوايات، 

تدين  عن  اإما  تنتج  التي 
القت�ضادية  امل�ضتويات 
يف الدولة اأو عن �ضعف يف 
واحلل  التعليمية،  العملية 
لأغلب هذه امل�ضاكل يكمن 

يف يد الدولة اأولً، ويف يد 
الأ�رسة ثانياً

دون  الفاح�ش  الرثاء   
ودون  املال،  لنعمة  تقدير 
لالأ�ضباب  واإدراك  وعي 

التي خلق اهلل تعاىل املال 
اإما  يكون  فاملال  لأجلها؛ 

نعمًة لالإن�ضان اأو نقمة
اأجواء  من  الأ�رسة  خلّو   
الأ�رسي،  والتاآزر  الرتابط 

الأ�رسة  كانت  فكلّما 
كان  اأكرث  ومفّككة  م�ضّتتة 
الفرد اأكرث قرباً من حالت 
وما  والإدمان،  الإجرام، 

اإىل ذلك

طرق عالج الإدمان 
على املخّدرات

خالل  من  منها  للعالج  ة  خا�ضّ برامج  ت�ضكيل  العالج:  برامج   
الأ�ضخا�ش  توعية  اإىل  تهدف  التي  التعليمّية  الدورات  ت�ضميم 
ويكون  وحلها،  يف  الغرق  ومنع  العالج،  �رسورة  على  املدمنني 

ذلك على �ضكل جل�ضات جماعية، اأو فردية، اأو اأ�رسية
من  جمموعة  عن  عبارة  وهي  الذاتية:  امل�ضاعدة  جماعات   
الأ�ضخا�ش الذين وظيفتهم توعية الأ�ضخا�ش املدمنني بطبيعة 
املر�ش، واملخاطر الناجمة عنه �ضواء ال�ضحّية، اأو الجتماعّية، 
منه،  العالج  كيفية  حول  مب�ضاعدتهم  فيقومون  النف�ضّية،  اأو 
والوقاية منه ما بعد العالج، وهي جماعات يتم و�ضفها للمدمن 

من قبل الطبيب املعالج
بخ�ضو�ش  الأ�رسة  اأفراد  م�ضورة  كالآتي:  تتّم  حيث  امل�ضورة:   
حالة املدمن، فذلك ي�ضاعد املدمن يف عالجه كونهم ي�ضّكلون 

م�ضدراً داعماً لعملّية عالجه 
ذلك  ي�ضاعد  حيث  احلالة،  عالج  حول  نف�ضي  طبيب  ا�ضت�ضارة 
واإغراءاتها،  املخّدرات،  مواجهة  يف  الطرق  اأف�ضل  اقرتاح  يف 
ال�ضديدة يف  الرغبة  مع  التعامل  وكيفية  تعاطيها،  عن  والتوّقف 

تعاطيها، واقرتاح خطوات جتّنباً حلدوث ذلك
من  العديد  اإجراء  خالل  من  للمدمن  ال�ضحي  الو�ضع  تقيم   
مثل:  الأمرا�ش  بع�ش  من  خلوه  من  للتاأّكد  وذلك  الفحو�ضات، 

مر�ش ال�ضل، والكبد الوبائي، والإيدز، وغريها
 عالج الن�ضحاب: وهو عبارة عن طريقة لعالج الإدمان، واإزالة 
اآمٍن و�رسيٍع، فينتج عن هذا العالج  ما ت�ضببه من �ضموم ب�ضكٍل 
عدة اأعرا�ش مثل: الهلو�ضة، والآم يف الع�ضالت والعظام، وكرثة 
التعرق، وت�ضنجات، وتقيوؤ م�ضتمر، وقلق، واكتئاب، والإقدام على 

النتحار، وغريها،  

اأ�صباب الإ�صابة مبر�ض �صرطان الدم

اأ�صباب الفطريات يف الفم

الإ�ضابة  اأ�ضباب  عن  حديثنا  يف 
جدير  الدم،  �رسطان  مبر�ش 
بالذكر اأن هذا املر�ش لي�ش له اأي 
�ضبب معروف، وا�ضح، وله دللت 
العلماء  اإن  بل  الواقع،  اأر�ش  على 
ل�ضبب  يتو�ضلوا  مل  واملخت�ضون 
هناك  ولكن  عليه،  جممع  واحد 
والتاأ�ضريات  الدللت  من  العديد 
التي قد تزيد من فر�ضة الإ�ضابة 
تقريباٌ  وهذا  املر�ش،  بهذا 
العلماء  جمهور  عليه  اأجمع  ما 
هذه  ومن  املخت�ضون،  والأطباء 

الدلئل
تلعب  حيث  كيميائية:  مواد   
الدم  خاليا  اإ�ضابة  يف  كبرياٌ  دوراٌ 
على  ولي�ش  املزمنة،  بالأمرا�ش 
اإنتاج  و�ضعف  الدم  �رسطان  قدر 
املواد  وهي  فح�ضب،  اخلاليا 
يف  الأ�ضخا�ش  لها  يتعر�ش  التي 
حياتهم اليومية من كحول، اأدوية، 
ل  فهي  م�ضتقاته،  بجميع  والنفط 
تعترب �ضبباٌ رئي�ضاٌ يف تكوين مر�ش 
ال�رسطان، فيعتربها الأطباء عامل 

حمفز
 عامل الوراثة: فمر�ش ال�رسطان 
الدم،  طريق  عن  ينتقل  اأنه  مبا 
الأجيال  عرب  و�ضوله  املتاح  فمن 

على  والأمثلة  جيل،  بعد  جياٌل 
البالهة  اأمرا�ش  الأمرا�ش  هذه 
�ضبب  ذا  لي�ش  فهو  املنغولية 
عن  عبارة  فهو  ووا�ضح  �رسيح 
الكرومو�ضومات  �رسيط  يف  خلل 
عالقة  فال  الوراثية؛  اخلاليا  يف 
هذا  بانتقال  خارجي  عامل  لأي 
هذا  على  يجري  فما  املر�ش، 
املر�ش يتم تطبيقه على �رسطان 

الدم
الفريو�ضات:  اأنواع  بع�ش   
بع�ش  والأطباء  العلماء  وجد 
اأن  مثل  اخلطرية  املالحظات 

التهاب  امل�ضبب ملر�ش  الفريو�ش 
وطيدة  عالقة  له  الوبائي،  الكبد 
اخلاليا  منو  وخلل  ب�ضعف  جداٌ 
تورم  وي�ضبب  وال�ضفائح،  الدموية 
يف اخلاليا الليمفية، ويعود ال�ضبب 
املناعة  يف  �ضعف  اإىل  ذلك  يف 
وال�ضعف  والقلة  للج�ضم  العامة 
يف اإنتاج خاليا تي املن�ضطة، ومن 
نوع  من  فريو�ش  الأخرى  الأمثلة 
بالدم  خبيثاٌ  مر�ضاٌ  ي�ضبب  اآخر، 

يدعى »اأ-تي-تي-ل« 
اأثبتت البحوث باأن   الدخان: فقد 
من  هم  ال�رسطان  مر�ضى  معظم 

الأ�ضل مدخنني، فلل�ضجائر عالقة 
من  يعترب  فهو  باملر�ش،  وثيقة 
اإنتاج  امل�ضببات الأ�ضا�ضية ل�ضعف 

اخلاليا ب�ضكل متكامل
بال�رسطان:  منتهية  دم  اأمرا�ش   
التي تكون  الأمرا�ش  هناك بع�ش 
مثبطة الفعالية، ومع مرور الزمن 
ال�ضار  ال�رسطان غري  يتحول هذا 
هذه  اأمثلة  ومن  خبيث،  ل�رسطان 
الأمرا�ش فقر الدم غري الن�ضيجي، 
تك�رس خاليا الدم احلمراء، وخلل 
يف اإنتاج اخلاليا الليميفة املوؤقت 

فهناك  الليزر:  با�ضتخدام  العالج 
�ضاكنة  تكون  ال�رسطانات،  بع�ش 
دون اأي مفاعل لنت�ضار عدم اإنتاج 
وتظهر  متكامل،  ب�ضكل  اخلاليا 
ب�ضيط،  تورم  بهيئة  اجللد  على 
التهاب  اأنه  النا�ش  معظم  فيعتقد 
اأو ما �ضابه دون علمه باأنه �رسطان 
الليزر،  با�ضتخدام  لإزالته  في�ضارع 
اجلراحة،  حماولت  ف�ضل  بعد 
املر�ش يف  انت�ضار  يبداأ  هنا  ومن 
العلم  مع  الدم،  اأنحاء خاليا  كافة 
اأنه ميكن ال�ضيطرة على هذا النوع 
با�ضتئ�ضال املنطقة امل�ضابة وما 
قد اأحلقت به ال�رسر، وبهذا ينتهي 

ال�رسطان من خاليا الدم نهائياٌ

تعترب فطريات الفم من امل�ضاكل 
التي قد تكون خطرية يف بع�ش 
موجودة  تكون  والتي  احلالت 
يف الفم وتكون ب�ضبب عدوى يف 
الأغ�ضية املخاطية املوجودة يف 
الفم ، وهي عبارة عن التهابات 
وا�ضطرابات التي حتدث داخل 
بقع  �ضكل  على  احللق  اأو  الفم 
رمبا  اأو  اللون  وق�ضدية  بي�ضاء 
الفم  وفطريات   ، �ضفراء  تكون 

ت�ضمى اأي�ضاً بداء الفطريات
ت�ضبح  ل  الفم  يف  الفطريات 
يظهر  حتى  ذاتها  بحد  م�ضكلة 
كيمياء  يف  بالتغيري  ي�ضمى  ما 
التي  للفطريات  الفم  جتاويف 
الكائنات  تف�ضل من غريها من 

تكون  التي  الدقيقة  احلية 
موجودة يف الفم اأ�ضا�ضاً ، ميكن 

على  هذه  التغيريات  حتدث  اأن 
للم�ضادات  اجلانبية  الآثار  اأنها 

جانبي  اأثر  تكون  اأو  احليوية 
املخدرات  متعاطي  لعالج 

كالعالج الكيميائي 
وميكن اأن يكون ال�ضبب يف هذه 
مثل  معينة  ظروف  املتغريات 
وم�ضابي  املخدرات  تعاطي 
تكون  وقد   ، ال�ضكري  مر�ش 
ب�ضبب  اأو  التغذية  يف  �ضوء 
اليدز  مثل  املناعة  لنق�ش 
بع�ش  اأو   ، ال�ضيخوخة  وحالت 
تنا�ضبهم  ل  الذين  ال�ضخا�ش 
مما  احلفاظ  الأ�ضنان  اأطقم 
الأغ�ضية  يف  فوا�ضل  اىل  يوؤدي 
 ، الفم  يف  املوجودة  املخاطية 
والتي قد تكون بوابة للفطريات 

الفم.
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الّطاعات  الّنوافل من  باأداء  اإىل رّبه  العبد  اأن ي�سعى   
والعبادات؛ فالعبد الذي ي�سعى اإىل نيل ر�سا اهلل تعاىل 
وحتقيق اأ�سباب حفظه تراه يحر�ص على اأداء املزيد 
من العبادات والّنوافل حّتى يكون اأقرب اإىل اهلل تعاىل، 
اأ�سباب  حّقق  وجّل  عّز  رّبه  من  العبد  اقرتب  وكلّما 

احلفظ الرّباين
والأذكار  الأدعية  على  امل�سلم  العبد  يحر�ص  اأن   
املطّهرة،  الّنبوّية  وال�ّسّنة  الكرمي  القراآن  يف  الواردة 
فالّذكر بال �سّك ح�سٌن ح�سني وحرٌز مكني ل يدرك 
يحفظ  والّدعاء  فالّذكر  الب�سائر،  ذوي  اإّل  اأهمّيته 
امل�سلم يف حياته ويف جميع اأحواله، ومن هذه الأذكار 
يف  يقال  ما  ومنها  امل�ساء،  اأو  باح  ال�سّ يف  يقال  ما 

و  يذكر يف حالة اخلوف  ما  ومنها  والرّتحال،  ال�ّسفر 
الرجاء اأو احلمد وال�ّسكر 

فالعبد  قلبه،  ميالأ  يقيًنا  تعاىل  باهلل  العبد  يوقن  اأن   
ل  مهزوزة  �سعيفة  تعاىل  باهلل  عقيدته  تكون  الذي 
احلفظ  معاين  يدرك  ل  وتراه  باهلل،  الظّن  يح�سن 
الّرّباين لعباده املّتقني، بينما يكون اليقني باهلل تعاىل 
وح�سن الظّن به �سببًا من اأهّم الأ�سباب التي توؤّدي اإىل 

حتقيق مراد العباد وحفظ اهلل لهم على كّل حال 
دائًما على  تعاىل  اهلل  �سكر  على  الإن�سان  يحر�ص  اأن 
منه وف�سله وكرمه، فحفظ اهلل تعاىل لعباده بال �سّك 
هو من ف�سله وكرمه عليهم، ومن يحمد اهلل على ذلك 

يدوم حفظ اهلل تعاىل له فبال�ّسكر تدوم الّنعم 

�أ�سباب حفظ �هلل للعبد 
الة وال�ّضالم عّلم عبد اهلل بن عّبا�س ر�ضي اهلل عنه كلماٍت يف  اأن يحفظ العبد رّبه يف قوله وعمله و�ضائر ت�ضّرفاته يف احلياة ومعامالته مع الّنا�س، فالّنبي عليه ال�ضّ

غاية الّروعة تتعّلق بكيفّية حفظ اهلل تعاىل لالإن�ضان حينما قال له )يا غالم احفظ اهلل يحفظك (، واإّن حفظ اهلل يكون من خالل عّدة اأمور؛ فالعبد يحفظ اهلل 
تعاىل عندما يراعي احلالل واحلرام يف اأفعاله واأقواله في�ضعى لعمل كّل ما ير�ضي اهلل تعاىل، ويبتعد عن كّل �ضيٍء نهى اهلل عنه، كما يكون حفظ اهلل من خالل 
ا�ضت�ضعار رقابته �ضبحانه يف ال�ّضّر والعلن، كما اأّن من مظاهر حفظ العبد لرّبه اأن ي�ضاأله وحده وي�ضتعني به وحدة حمّقًقا معاين الّتوحيد اخلال�ضة هلل فال �ضرٌك 

ظاهٌر اأو خفي 

�آثار �حلّب 

 

يف �هلل

بال�سعادة،  و�سعوره  الفرد  طماأنينة   
ور�ساه،  اهلل  ملحبة  ا�ستحقاقه 

وال�ستظالل بظل عر�سه يوم القيامة،
 املتحابون يف اهلل على منابٍر من نوٍر 
يوم القيامة، ووجوههم م�سيئة كالنور 

�سبحانه  اهلل  من  التكرمي  ا�ستحقاق 
يتمّيز  خا�سّية  وهي  القيامة،  يوم 

يغبط  وكذلك  اهلل،  يف  املتحابون  بها 
وال�سهداءُ  الأنبياء  اهلل  يف  املتحابني 
ل  القيامة  يوم  اهلل  يف  املتحابون   ،

يفزعون حيث يفزع الّنا�ص
من  غريه  اأمام  امل�سلم  املجتمع  قّوة   
جبهته  بتما�سك  وذلك  املجتمعات، 
الولء  لعقيدة  تقوية  وقوتها،  الداخلية 

اهلل  يف  املتحابون  ا�ستحقاق  والرباءة، 
لقب اأولياء اهلل

 الدعاية الإيجابّية وال�سحيحة لر�سالة 
ر النموذج العملّي احلامل  الإ�سالم، بتوُفّ

لقيم احلُبّ يف اهلل، والأخّوة، والوئام
ذلك  ففي  عرفة  يوم  بداية  وقت  اأّما 
زوال  من  يبتدئ  اأّنه  الأول:  راأيان؛ 

احلجة  ذي  من  التا�سع  يوم  �سم�ص 
عيد  اأيام  اأول  فجر  بُطلوع  وينتهي 
اأّما  الّنحر،  يوم  هو  الذي  الأ�سحى 
يوم عرفة  بداية  اأّن  فهو  الثاين:  الراأي 
ذي  من  التا�سع  فجر  طلوع  عند  تكون 
يوم  فجر  بُطلوع  وقته  وينتهي  احلجة، 

النحر الذي هو يوم عيد الأ�سحى.

ف�سل �سيام يوم عرفة

�سوم يوم عرفة للحاج

مظاهر �حلّب يف �هلل 

يوم  �سيام  اأن  العلماء على  اأجمع   
الأيام  يف  ال�سيام  اأف�سل  عرفة 
ملا  رم�سان؛  �سيام  بعد  جميعها 
عليه  اهلل  -�سلى  النبي  عن  ُروي 
يوِم  �سياُم   ...( قال:  اأّنه  و�سلم- 

َر  يُكِفّ اأن  اهللِ  على  اأَحت�سُب  عرفَة، 
ال�سنَة التي قبلَه وال�سنَة التي بعده 
يف  رفعة  عرفة  يوم  ف�سيام    -
�سبحانه  اهلل  عند  العباد  درجات 
ح�سناتهم،  لتكثري  وباٌب  وتعاىل، 

يف  ثبت  وقد  �سّيئاتهم،  وتكفري 
ر  يُكِفّ �سيامه  اأّن  ال�سابق  احلديث 
ذنوب �سنة قبله وذنوب �سنٍة بعده، 
ال�سغائر من  ويُق�سد بذلك تكفري 
من  الكبائر  دون  ال�سيئة  الأعمال 

م�رشوٌط  التكفري  وذلك  الذنوب، 
)اإِن  تعاىل:  قال  الكبائر،  برتك 
ْر  تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن َعنُْه نَُكِفّ َتْ
ْدَخاًل  ُمّ َونُْدِخلُْكم  �َسِيّئَاِتُكْم  َعنُكْم 

َكِرمًيا(. 

عرفة  يوم  يف  للحاج  ينبغي  ل   
ال�سيام، بل عليه اأن يتفّرغ لعبادة 
ال�سيام  غري  الأعمال  ب�سائر  اهلل 
القراآن،  وقراءة  والذكر  كالدعاء 
عنه  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  فعن 
اهللُ  �سلَّى  اهللِ  ر�سوُل  )نَهى  قال: 
عَرَفَة  يوِم  �سوِم  عن  و�سلَّم  عليه 

احلارث  بنت  لبابة  وعن  بعَرَفَة(، 
وا  ر�سي اهلل عنها قالت: )اأنُهم �َسُكّ
عليه  اهللُ  �سلَّى  النبِيّ  ْوم  �سَ يف 
و�سلَّم يوَم َعَرَفة، فبُِعَث اإليِه بَقدٍح 
يتيّقن  فحتى  بَُه(،  َف�رَشِ لنٍَب  ِمن 
النا�ص من �سيام النبي اأو اإفطاره 
اأثناء وقوفه بعرفة بعثوا له قدحاً 

اإىل  ي�سري  مما  ف�رشبه؛  اللنب  من 
الن�سغال  عدم  للحاج  الأوىل  اأّن 
باقي  عن  عرفة  يوم  ب�سيام 
قوياً  ج�سده  يبقى  حتى  العبادات 
بع�ص  ذهب  وقد  الطاعة،  على 
فقالوا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  العلماء 
على  حمّرٌم  عرفة  يوم  �سيام  اأّن 

الوارد يف  النهي  بناًء على  احلاج؛ 
على  ذلك  يدُلّ  اإذ  الأول  احلديث 
يوم  اآخرون �سيام  وَكِرهَ  التحرمي، 
اأبو  ا�ستحَبّ  وقد  للحاج،  عرفة 
حنيفة ومالك وال�سافعي و�سفيان 
ال�سحابة  من  وجمهوٌر  الثوري 

للحاج الإفطار يف يوم عرفة

امل�سلم  ل  يف�سّ باأن  وذلك  الإيثار 
هو  فيما  نف�سه  على  امل�سلم  اأخاه 
بحاجٍة اإليه، مادياً كان اأم معنوياً، 
َعلَى  )َويُوؤِْثُروَن  تعاىل  قال  فقد 
ٌة  ا�سَ َخ�سَ ِبِهْم  َكاَن  َولَْو  اأَنُْف�ِسِهْم 
ُهُم  َفاأُولَِئَك  نَْف�ِسِه  �ُسَحّ  يُوَق  َوَمْن 
ما  لأخيه  يحًبّ  اأن  امْلُْفِلُحوَن( 

يحُبّ لنف�سه، ترك احل�سد من اأهّم 
ما مييز عالقات املتحابني يف اهلل 

مع بع�سهم البع�ص
اهلل  طاعة  اهلل،  يف  احلِبّ  معيار   
نواهيه  واجتناب  اأوامره  بالتزام 
امل�سلم،  لأخيه  امل�سلم  معاونة 
عليه  اهلل  �سلى  لقوله  له،  ومودته 

تواِدّهم  يف  املوؤمنني  َمثُل  و�سلم 
َمثُل  وتعاُطِفهم،  وتراُحِمهم 
ع�سٌو   منه  ا�ستَكى  اجل�سِد،اإذا 
هِر  بال�َسّ اجل�سِد  �سائُر  له  تداَعى 

ى( واحُلَمّ
توثيق  ذلك  ففي  ون�رشه،  ال�سالم   
امل�سلمني،  بني  املحبَّة  لروابط 

 ( و�سلَّم-  عليه  اهلل  -�سلى  لقوله 
تُوؤِمنوا،  حتَّى  اجلنََّة  تَدُخلوَن  ل 
ول توؤِمنوا حتَّى حَتابُّوا، اأَول اأدلُُّكم 
؟  حتابَبتُم  فعلتُموهُ  اإذا  �سيٍء  علَى 
الَم بينَُكم، امل�ساركة يف  اأف�ُسوا ال�َسّ
كانت  �سواء  املختلفة،  املنا�سبات 

فرحا، اأو حزنا 

مكانة يوم عرفة من �حلج 
يُعترب الوقوف بعرفة من اأهِمّ اأركان احلج التي ن�َصّ الفقهاء 

على ا�سرتاط الإتيان بها ل�سحة احلج، بل اإّن النبي -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- قد اعترب الوقوف بعرفة هو احلج، فقد ثبت عن 

عبد الرحمن بن يعمر اأّن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- قال: 
)احلُجّ عرفُة ، فمن اأدرك ليلَة عرفَة قبل طلوِع الفجِر من ليلِة 
ه(، فمن اأدرك من يوم عرفة ولو ب�سعه جاز  ُجَمٍع فقد مَتّ حُجّ
حجه، ومن فاته وقفة عرفة ولو اأتى بجميع منا�سك احلج مل 

يُقبل منه ذلك ول حتى مبقابل الهدي اأو غريه.

طريقة �لتعبري عن �حلّب يف �هلل
 من نعم اهلل العظيمة علينا اأن جعل بيننا رابطة عظيمة 

تربطنا يبع�سنا، ونتقّرب من خاللها اإليه، األ وهي رابطة 
احلِبّ يف اهلل، واحلُبّ يف اهلل هو اأن يحّب امل�سلم اأخاه امل�سلم 

من اأجل اهلل ودينه ل من اأجل م�سلحٍة زائلٍة، بل من اأجل القيم 
الإميانّية التي تمعهما، واحلُبّ يف اهلل له مظاهر �سلوكّية تعرِبّ 

عنه وترتجمه، ويرتتب عليه اآثار عظيمٌة على الفرد امل�سلم، 
وعلى املجتمع يف ذات الوقت.  اأر�سدنا الر�سول ـ �سلى اهلل 
عليه و�سلم ـ باأن نظهر عالقة احلِبّ يف اهلل، ونعلنها باإظهار 

م�ساعرها وما   يعرّب عنها، وذلك باأن يقول امل�سلم لأخيه 
امل�سلم اإيِنّ اأحّبك يف اهلل وذلك لتقوية عاطفة احلّب بينهما، 
ويف هذا الإعالن تقوية للثقة، واإعالءٌ لعاطفة احلِبّ يف اهلل، 

وذلك بتوا�سع امل�سلم اأمام اأخيه امل�سلم، واإ�سعاره مبكانته يف 
نف�سه، و�سدق م�ساعره نحوه
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الكلمات املراد �شطبها
- بـابا �شنـفور 

- غـياهـب 

- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 

- اللوؤلوؤة 

- تنور 

- بهيج 

- لل 

- با�شـل 

- عذباوي 

- عذاب

- �شـرب

كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

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�شلة  الفاكهة  كان  احللو  الب�شل   1
الرومان

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

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

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

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

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

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

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

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

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

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

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

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد 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



الأحياء الأمر  �سكان  كل  عا�سها  الندرة 
الذي ا�ستاء له مواطنو الولية، يف املقابل 
يلقى  ل  اأنه  اإل  متوفرا  البقر  حليب  مازال 
اأنه  خا�سة  املواطنني،  و�سط  كبريا  رواجا 
الواحد وقد  للكي�س  دج   50 مقابل  يباع 
التقيناهم عن  الذين  التجار  اأغلب  لنا  عرب 
يزداد  التي  املادة  هذه  ندرة  مع  معاناتهم 
الطلب عليها يف هذه الفرتة الأخرية ب�سبب 
للمدر�سة،  ذهابهم  قبل  للأطفال  اأهميتها 
م�ساعفة  يرتقبون  كانوا  اأنهم  اأفادوا  حيث 
تقلي�سها  ولي�س  الأيام  هذه  خلل  التموين 
اإقبال املواطن على  اإىل العدد ال�سئيل لأن 
اأكد  لآخر فيما  يوم  من  يت�ساعف  احلليب 

بع�س التجار اأن �سبب هذه الأزمة يعود اإىل 
اأن املوزعني ي�سرتطون على البائعني اقتناء 
اأكيا�س من حليب البقرة، مقابل كل 40   10
جعل  ما  هو  و  العادي،  احلليب  من  كي�سا 
البائعني ميتنعون اأو يخف�سون من الكميات 

املواطنني  واأن  يوميا خا�سة  يقتنونها  التي 
بالإ�سافة  حليب  اأكيا�س   4 �رشاء  يرف�سون 
الإجراءات  البقرة،  وهي  حليب  كي�س  اإىل 
التي رف�سها اغلب املواطنني وقبلها منهم 

املجربون على ذلك.

عني ال�شيح   باجللفة

ال�سكان يطالبون 
ب�سرف املياه القذرة 

بعيدا عن حيهم
ي�ستكي �سكان  حي 40  بعني ال�سيح باجللفة ، 
من جملة امل�ساكل اليومية التي عكرت �سفو 

حياتهم، اأغرقهم يف دوامة املعاناة والتهمي�س، 
بعد اأن اأدرجتهم ال�سلطات املحلية والولئية 
يف خانة الن�سيان، و مل جتد عديد ال�سكاوى 

والر�سائل التي رفعها مواطنو هذا احلي   اإىل 
اجلهات الو�سية، اآذانا �ساغية لرفع الغنب 

عنهم رغم الوعود التي اأطلقوها يف العديد 
من املرات مل تتجاوز حد دغدغة م�ساعرهم. 

ويف هذا ال�سدد، يطالب ال�سكان ب�رشورة 
جتديد قنوات �رشف املياه القذرة بعيدا عن 
حيهم ال�سكني، جراء الت�رشبات والتاآكل التي 

ت�سهده ال�سبكة الرئي�سية التي ت�سم العديد من 
القنوات التابعة ملناطق جماورة والتي ت�سب 

ب�سورة تلقائية بهذا احلي، وهي الو�سعية 
التي اأ�سبحت تهدد �سحة ال�سكان، علما اأن 
هذه الو�سعية قد تنذر بكارثة بيئية و�سحية 
لوقوعها بالقرب من جتمعات �سكانية هامة. 
ويف ذات ال�سياق، عرب قاطنو  هذا احلي  باأن 
هذه الو�سعية الكارثية والتي يتخبطون فيها 
اأمام مراأى امل�سوؤولني، كانت ب�سبب ان�سداد 
قنوات ال�رشف ال�سحي والتي اجنر عنها 
تدفق املياه القذرة اأمام الأحياء ال�سكنية 

وحتول احلي اإىل بحريات من املياه الراكدة 
والف�سلت وانت�سار الروائح الكريهة، نتيجة 

الإهمال والتماطل يف ايجاد حل نهائي يق�سي 
ب�ساأنه معاناة �سكان هذه املنطقة التي 

طال اأمدها، والتي من �ساأنها تهدد ال�سكان 
باأمرا�س وبائية حمتملة. يف حني، ي�ستعجل 

ال�سكان اإيجاد حٍل �رشيع لهذه املع�سلة، 
التي قد ل حتتمل طول العناء، وذلك باإطلق 
م�رشوع تنموي جديد يخ�س جتديد قنوات 

�رشف املياه القذرة بعيدا عن حيهم.
اأحمـد قادري

العدد : 4480/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�شا €1
www.elwassat.com

 عبدالبا�شط بديار
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عرب العا�شمة ووهران وق�شنطينة وعنابة 

جازي تعلن عن اإعادة فتح حمالتها  يف املطارات الوطنية
ك�سف متعامل الهاتف النقال »جازي«، عن اإعادة فتح حملتها يف املطارات الوطنية يف اجلزائر العا�سمة ووهران 

وق�سنطينة وعنابة، داعية امل�سافرين لل�ستفادة الكاملة من عرو�سها وخدماتها التجارية. كما اأبرز املتعامل، اأنه 

مت جتهيز املحلت اجلديدة باأثاث حديث يلئم التكنولوجيا الرقمية. و كانت جازي قد قامت يف الآونة الأخرية 

بافتتاح حمل جديد يف اجلزائر العا�سمة، وحتديدا يف بلدية عني بنيان كما قامت باإعادة فتح اثنني اآخرين يف برج 

بوعريريج و القليعة. و تنفيذا لربنامج التحول الذي �رشعت فيه جازي فقد قامت بافتتاح 137 حمل  من اأجل خدمة 

اأف�سل للزبائن والتكيف مع ال�سياق اجلديد لقطاع الت�سالت وهو ع�رش الإنرتنت عرب الهاتف النقال. كما اأطلقت 

جازي، خطة توظيف ت�ستهدف املواهب ال�سابة لإن�ساء مهن رقمية جديدة من اأجل اأن تقدم للم�سرتكني احلاليني 

وامل�ستقبليني خدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجاتهم و توقعاتهم
امل�شيلة

اأزمة حادة يف التزود مبادة حليب الأكيا�س
يعاين مواطنو بلديات ولية امل�شيلة يف الفرتة الأخرية من اأزمة احلليب، حيث اختفى احلليب 

كليا من املحالت التجارية يف ال�شاعات الأوىل من ال�شباح. وقد �شارع املواطنون للبحث عن حليب 
الأكيا�س عرب املحالت املنت�شرة بالأحياء، غري اأن نف�س.

اأمن ولية امل�شيلة

البنك الدويل:

العا�شمة 

حمطة معاجلة املياه امل�شتعملة بالكرمة: 

حجز اأزيد من قنطار من ال�سمك الفا�سد

ا�ستثمار 24 تريليون دولر ك�سندات دولة ذات مردودية �سعيفة 

 تخ�سي�س اأزيد من 70 األف جرعة  
لقاح �سد النفلونزا املو�سمية  

 نحو رفع حجم املياه امل�سفاة
 اإىل 130 األف مرت مكعب يوميا

 متكنت نهاية الأ�سبوع قوات ال�رشطة التابعة لأمن 
ثلثة  توقيف  امل�سيلة  من  ،بولية  اأجمدل  دائرة 
بني 32 و49 �سنة  ما  اأعمارهم  ترتاوح  اأ�سخا�س 
مت  ،حيث  ال�رشطة  لعنا�رش  دوريات  اإثر  على   ،
معرو�سة  الأزرق  ال�سمك  من  معتربة  كمية  �سبط 
على  عر�سها  ليتم   ، اأجمدل ّ مدينة  بو�سط  للبيع 

�سلحيتها  عدم  اكد  الذي  البيطري  املفت�س 
وعليه مت حجز واإتلف ال�سلع املذكورة املقدرة بـ 
قنطار واإثناع�رش كيلو غرام )1،12 كلغ  ، مت اإخطار 
الذي  ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة اجمدل 

امر بت�سكيل ملفات ق�سائية �سدهم .
 عبدالبا�شط بديار

 دعا رئي�س البنك الدويل جيم يونغ كيم بوا�سنطن 
العامل  عرب  للأموال  ال�سيئة  التوظيفات  تعبئة  اىل 
لتمويل التنمية م�سريا اىل انه يتم حاليا ا�ستثمار 24 
تريليون دولر ك�سندات دولة ذات مردودية �سعيفة.  
و�رشح كيم خلل اجلمعيات ال�سنوية ل�سندوق النقد 
»الفر�سة  يقول  الدويل  البنك  وجمموعة  الدويل 
القطاع  ا�ستثمارات  ل�ستقطاب  اليوم  �سانحة 
 10 عن  ازيد  هناك  احلايل،  الوقت  ويف  اخلا�س. 
�سلبية  بن�سبة  �سندات  يف  م�ستثمرة  دولر  تريليون 
مردودية  ذات  دولة  ك�سندات  دولر  تريليون   24 و 
انتظار  يف  نقد،  عن  عبارة  تريليون   5 و  �سعيفة 
»رفع  ان  يقول  ا�ستطرد  و  ا�ستثمار جيدة«.  فر�س 
هو  حد  اق�سى  اىل  للتنمية  املوجهة  التمويلت 
اف�سل �سبيل لإجناح نظام ال�سوق يف العامل برمته« 

و  التنمية.  يف  ال�ستثمار  ل�سعف  اأ�سفه  عن  معربا 
)رابح-رابح(  املنفعة  متبادلة  حلول  اأن  يقول  اأكد 
من �ساأنها اأن ت�سمح للم�ستثمرين بتحقيق مردودية 
مر�سية و كذا للدول املقرت�سة ببلوغ اهدافها يف 
جمال التنمية. و ا�ست�سهد ال�سيد كيم مبثال م�رش 
للطاقة  امل�رشية  الدولة  دعم  اأن  اىل  اأ�سار  حيث 
اخلام  املحلي  الناجت  من  باملئة  6ر6  يقارب  كان 
النفقات  من  بقليل  اأكرث  اأي  �سنوات،  ثلث  قبل 
املخ�س�سة لقطاعات ال�سحة و الرتبية و ال�سمان 
قدمه  الذي  الدعم  �سمح  و  جمتمعة.  الجتماعي 
الطاقة  قطاع  ا�سلح  بغية  مل�رش  الدويل  البنك 
يف هذا البلد بتجنيد 15 بنكا و نحو 20 م�ستثمرا 
خا�سا و كذا متويل م�رشوع �سخم لإنتاج الكهرباء 

ال�سم�سية. 

لولية اجلزائر  وال�سكان  ال�سحة  خ�س�ست مديرية 
امل�ساد  اللقاح  من  جرعة  األف   70 من  اأزيد 
  ،)2017/2018( ملو�سم  املو�سمية  للأنفلونزا 
ح�سبما اأكده، اأم�س، حممد مرياوي املدير الولئي 

للقطاع.
التلقيح �سد  اطار حملة  و يف  اأنه  واأو�سح مرياوي 
مت  اليوم   �ستنطلق  التي  املو�سمية  الأنفلونزا 
لقاح  جرعة   70.380 اجلزائر  لولية  تخ�سي�س 
 10 و  اخلدمات  متعددة  عيادة   22 عرب  �ستوزع 
يبقى  و  بالعا�سمة.  جوارية   �سحية  موؤ�س�سات 
 - قال  كما   - التلقيح  ميكنهم  الذين  الأ�سخا�س 

الناجمة  امل�ساعفات  خلطر  املعر�سني  اأولئك 
عن ال�سابة بفريو�س النفلونزا املو�سمية ل�سيما 
باأمرا�س  وامل�سابني  واأكرث  �سنة   65 البالغني  منهم 
مزمنة كاأمرا�س القلب والأمرا�س الرئوية املزمنة 
والن�ساء  والكلى  والبدانة  ال�سكري  واأمرا�س 

احلوامل.
ا�سترياد  اأكدت  وال�سكان قد  ال�سحة  وزارة   وكانت 
من  جرعة   مليون  ل5ر2  اجلزائر  با�ستور  معهد 
امكانية  مع  املو�سمية  للأنفلونزا  امل�ساد  اللقاح 
حل�ساب  »ال�رشورة«  عند  اإ�سافية  كميات  ا�سترياد 

مو�سم 2018-2017.  

�سيتم رفع حجم املياه امل�سفاة مبحطة التطهري 
ملعاجلة املياه امل�ستعملة بالكرمة )وهران( من 
85 األف مرت مكعب يوميا اىل 130 األف مرت مكعب 
يوميا يف غ�سون الثلثي الأول من العام املقبل 
للموارد  الولئي  املدير  بذلك  اأفاد  ح�سبما 
املحطة  اأن  جلول  طر�سون  واأبرز  املائية.  
�ستتكفل بت�سفية ح�سة ا�سافية تقدر باأزيد من 
40 األف مرت مكعب من املياه امل�ستعملة يوميا 
التابعة للمنطقة ال�سفلى لوهران )ميناء وهران( 
مبحطة  عبورا  التج�سيد  قيد  هي  والتي 

الرفع للبحرية ال�سغرية. و�سيتم ا�ستغلل املياه 
»ملتة«  ل�سقي حميط  املحطة  لهذه  املعاجلة 
بوادي تليللت الذي يرتبع على م�ساحة اجمالية 

يف حدود 6.250 هكتار كما اأ�سري اليه. 
تطهري  ملحطة  الجمالية  الطاقة  اأن  يذكر 
تتكفل  التي  بالكرمة  املياه امل�ستعملة  ملعاجلة 
احل�رشي  للمجمع  امل�ستعملة  املياه  مبعاجلة 
لوهران الذي ي�سم كل من وهران وال�سانيا وبئر 
 270 تقدر ب  ال�سحمي  و�سيدي  والكرمة  اجلري 

األف مرت مكعب يوميا . 

غيابها اأكرث من ح�شورها

زبائن ات�سالت اجلزائر باجللفة  م�ستاوؤون 
من تدين خدمات النرتنت

اجلزائر  ات�سالت  زبائن  من  العديد   اأعرب 
تدين  جراء  ال�سديد  ا�ستيائهم  بولية اجللفة  عن 
والتي  للنرتنت،  الل�سلكية  التغطية  خدمات 
ن�سبة  يف  تذبذبا  الأحيان  من  الكثري  يف  تعرف 
املتكررة  النقطاعات  �سل�سلة  اإىل  اإ�سافة  التدفق، 
اإنذار، وهو الأمر الذي مل  التي تعرفها دون �سابق 
يه�سمه م�سرتكي النرتنت مبختلف بلديات الولية، 
اأعمالهم  اإهمال ع�رش عليهم جمرى  معتربين ذلك 

وم�ساحلهم بح�سب �سكواهم.
يف حني ا�ستنكر عدد من الطلبة اجلامعيني والنخبة 
ب�سدة حرمانهم من  ال�سحفيني  وحتى  املثقفني 
خدمات الإنرتنت  ب�سبب رداءتها، يف حني مل يجد 
امل�سرتكون تف�سريا مقنعا من قبل اإدارة الوكالة غري 
اإ�سلحها والرفع  اإىل  التي ت�سعى  التقنية  امل�ساكل 

من ن�سبة التدفق.
اأحمــــد قادري

حوادث املرور 
وفاة 10 اأ�سخا�س واإ�سابة 19 اآخرين 

م�سنوع من الطوب باملكان امل�سمى ق�رش كنتور ببلدية اأولد عي�سى.نف�س امل�سالح بولية اأدرار لنت�سال جثة �ساب يبلغ من العمر 21 �سنة تويف اإثر انهيار جدار لإ�سطبل بجروح على اإثر انقلب �سيارة على م�ستوى طريق الوطني رقم 22 ببلدية مكمن بن عمار. كـما تدخلت اأثقل ح�سيلة -ح�سب ذات امل�سدر- على م�ستوى ولية النعامة بوفاة 04 اأ�سخا�س و اإ�سابة �سخ�س واحد املمتدة ما بني 12 اىل 14 اأكتوبر 2017 ح�سب ما ورد، اأم�س، يف بيان مل�سالح احلماية املدنية. و�سجلت لقي 10 اأ�سخا�س حتفهم يف 9 حوادث مرور واأ�سيب 19 اآخرون بجروح متفاوتة اخلطورة خلل الفرتة بجروح خالل 48 �ساعة 

اجلي�س امل�سري يحبط هجوما اإرهابيا يف �سمال �سيناء 
اأعلن اجلي�س امل�رشي، اأم�س، عن اإحباطه لهجوم اإرهابي ا�ستهدف مرتكزا اأمنيا مبدينة )العري�س( 
يف �سمال �سيناء ب�سمال �رشق القاهرة. ونقلت م�سادر اإعلمية عن بيان للمتحدث الع�سكري، العقيد 

تامر الرفاعي، اأفاد باأن »قوات اإنفاذ القانون باجلي�س الثاين امليداين جنحت يف اإحباط هجوم اإرهابي 
لبع�س العنا�رش على اإحدى الرتكازات الأمنية مبدينة العري�س مرتدين زي القوات امل�سلحة ومزودين 
بالأحزمة النا�سفة والقنابل اليدوية والأ�سلحة النارية«. واأ�ساف البيان اأنه »وفور ر�سدهم اأثناء حماولة 

الت�سلل قامت قواتنا بالتعامل معهم، مما اأ�سفر عن مقتل هذه العنا�رش نتيجة انفجار الأحزمة 
النا�سفة«. واأ�سار اإىل »موا�سلة قوات اإنفاذ القانون باجلي�س الثاين امليداين جهودها للق�ساء على 

العنا�رش امل�سلحة ودحر الإرهاب ب�سمال �سيناء«. وكان اجلي�س امل�رشي قد اأعلن يوم اأم�س اجلمعة 
عن مقتل �ستة من جنوده يف هجوم مبدينة العري�س.

يف الأ�شهر ال�شت الأخرية
 اأكرث من 500 مدر�سة تعر�ست لهجمات يف العامل 

نددت فرجينيا غامبا ممثلة الأمم املتحدة اخلا�سة للأطفال اجلمعة اأمام جمل�س الأمن الدويل بتعر�س اأكرث من 500 مدر�سة لهجمات يف دول ت�سهد نزاعات يف العامل يف غ�سون �ستة 
اأ�سهر فقط.  و�رشحت غامبا »خلل الأ�سهر ال�ستة الأخرية، تعر�ست اأكرث من 500 مدر�سة لهجوم ما يعني ان عدد يف عام 2016 والذي بلغ 753 هجوما �سد مدار�س وم�ست�سفيات يف 

ع�رشين دولة �سيتم جتاوزه على الرجح بحلول نهاية هذه ال�سنة«. وكانت فرجينيا اأعلنت عند تقدميها التقرير ال�سنوي للأمم املتحدة حول الطفال والنزاعات امل�سلحة قبل اأ�سبوع ان 
»الطفال باتوا وقود النزاعات«. واأ�سافت انه بني اأبريل ويونيو تعر�ست 174 مدر�سة لهجمات يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية وغالبيتها يف منطقة كا�ساي. كما اأ�سارت اىل ا�ستخدام 

مدار�س لغايات ع�سكرية من قبل قوات المن واملتمردين يف غالبية النزاعات التي ت�سهدها الدول.
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